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الحمد  الذي به تتم الصالحات ، والصالة والسالم على رسول هللا الحمد  الذي به تتم الصالحات ، والصالة والسالم على رسول هللا 
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بداية أشكر هللا عز وجل أن وفقني وأعانني على إتمام ھذا العمل، ثم بداية أشكر هللا عز وجل أن وفقني وأعانني على إتمام ھذا العمل، ثم 

أتوجه بتسجيل أعمق آيات الشكر والعرفان بالجميل لألستاذ الدكتور أتوجه بتسجيل أعمق آيات الشكر والعرفان بالجميل لألستاذ الدكتور 

تاوريريت نورالدين المشرف على الرسالة الذي منحني الكثير من علمه تاوريريت نورالدين المشرف على الرسالة الذي منحني الكثير من علمه 

وأسأل هللا أن وأسأل هللا أن ..ووقته وجھده فكان له أكبر األثر في إنجاز ھذه الرسالةووقته وجھده فكان له أكبر األثر في إنجاز ھذه الرسالة

  ..جازيه خير الجزاء جازيه خير الجزاء يي
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محمد محمد   طه حمود صالح ،طه حمود صالح ،، ، كما أتوجه بالشكر إلى األساتذة الكرام كما أتوجه بالشكر إلى األساتذة الكرام 
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  :ملخص البحث

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى كشــــف فــــروق فاعليــــة النشــــاط االجتمــــاعي المدرســــي فــــي رفــــع مســــتوى األداء 

مســـــاهمة هـــــذا النشــــاط فـــــي االســـــتقرار النفســـــي واالجتمـــــاعي للتلميـــــذ  ، ومـــــدىبــــين المؤسســـــات التربويـــــة 

ــــــم  ــــــق هــــــدف الدراســــــة  ت ــــــى نتائجــــــه المدرســــــية ، ولتحقي ــــــا عل ــــــنعكس إيجاب بالوســــــط المدرســــــي ، ممــــــا ي

كمــــا تــــم التأكــــد مــــن صــــدق ) . محــــاور(فقــــرة موزعــــة علــــى خمســــة أبعــــاد  )30(مــــن تطــــوير أداة مكونــــة 

ــــــــت األداة  ــــــــى مجتمــــــــع يتكــــــــون مــــــــن " تبانةاالســــــــ" األداة وثباتهــــــــا ، وطبق مــــــــدير متوســــــــطة ) 120(عل

ـــــة المســـــيلة  ـــــل البيانـــــات المجمعـــــة باســـــتخراج المتوســـــطات الحســـــابية  واالنحرافـــــات بوالي ـــــد تـــــم تحلي ، وق

ـــــــــة ،  و  ـــــــــاين المعياري ـــــــــل التب ـــــــــار تحلي ـــــــــة ، شـــــــــفيه، واختب ـــــــــات البعدي ـــــــــق الرزمـــــــــة  للمقارن عـــــــــن طري

وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية ، وقــــــد بينــــــت النتــــــائج ) spss( اإلحصــــــائية للعلــــــوم االجتماعيــــــة 

فـــــي فاعليـــــة النشـــــاط االجتمـــــاعي المدرســـــي تســـــاهم فـــــي رفـــــع مســـــتوى األداء بـــــين المؤسســـــات التربويـــــة 

ــــــــة  ــــــــد مســــــــتوى الدالل ــــــــروق لصــــــــالح المؤسســــــــات التربويــــــــة ذات األداء  α)=0.01(عن ، و جــــــــاءت الف

  .)أداء المؤسسة التربوية -مدرسي عينشاط اجتما -فاعلية :الكلمات المفتاحية(.المرتفع

 :AbsractThe  
The study aimed at revealing the differences in the efficiency  of the social-school 
activity to raise the performance between  the educational institutions,  and the degree 
to which  this activity can contribute  in the psychological and social stability of the 
pupil in the school milieu which will be  reflected positively on his school results , 
and in order to accomplish the objectives of the study  a study tool was developed  
that consists of (30) items which are distributed  on five dimensions .As  it has  been  
confirmed of the veracity and the stability of the tool , and then the tool " resolution" 
has been  applied on a  society that  consists of (120)  headmasters in middle schools 
in M'sila town, the collected data was analysed through the extraction of  averages, 
the standard deviations, variance analysis, and Scheffe's Test  Post Hoc Comparisons  
through Statistical Package of Social Sciences ( SPSS), and the result showed  the 
existence of differences that have statistical significance  in the efficiency  of the 
social school activity which   contributes  to raise the level of performance between 

the educational institutions  at the level of the significance =α  ( 0.01)  where these 

differences came in favor of high performed educational  institution 
Key words: efficiency , social- school activity, performance of the educational 
institution. 
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    : مقدمة

ا يكـون هـذا غالبـا مـ،  جزائريـة كـل موسـم دراسـي حالـة مـن القلـق وعـدم االرتيـاحالسـر ر مـن األكثُيـ تعاني 

الل نتـائج تخـا ،تحصـيل الدراسـي الضـعف  ،الدراسـية المتزايـدة  يفر االمص ،ظروف التمدرس بسببالقلق 

ال ألبنـائهم و الدراسـي  اإلخفـاق األمر الذي قد يؤدي إلى، تدني المستوى التعليمي ، االختبارات التحصيلية 

  .           يؤهلهم إلى النجاح في االمتحانات الرسمية

اســتعمال جملــة الظــروف والمــؤثرات االجتماعيــة المباشــرة كاألســرة  التربيــة يكثــررجــال فــي اجتماعــات    

ـــاقفـــي صـــنع النجـــاح أو  ،درســـةوالم ـــار أنهمـــا ال يظهـــران فـــي  اإلخف ـــى اعتب ـــة الدراســـي عل عـــن تلـــك عزل

التــي تشــكل الوســط التربــوي العــام أي البيئــة التعليميــة التــي ، الســياقات االجتماعيــة واالقتصــادية والتربويــة

  .يعيش فيها التلميذ ويتأثر بها اجتماعيا واقتصاديا  ونفسيا وثقافيا

الدراســي متوقــف علــى مــدى تضــافر جهــود جميــع األطــراف التــي لهــا صــلة بالعمليــة  اإلخفــاقفالنجــاح أو 

إلى المؤسسة التربوية  دون األطـراف األخـرى  االتربوية ، سواء من قريب أو من بعيد ، فال يمكن أن ينسب

بــه اء األطــراف ورص صــفوفها ، وتفعيــل أدائهــا  واالرتقــكــل ، لــذا كانــت الحاجــة ملحــة إلــى تنســيق جهــود 

  ".المبتغاة"لتحقيق األهداف المرجوة 

تأخـذ بعـين االعتبـار بنظـرة تحليليـة  و العوامـل المرتبطـة بـه خالل تفحص أ داء المؤسسة التربويـةمن و    

ذلـــك أنـــه بمعرفـــة هـــذه العوامـــل وأســبابها وآثارهـــا يمكـــن البحـــث عـــن الطرائـــق واألســـاليب ، أهميتهــا البالغـــة 

األداء وبلـوغ األهـداف المسـطرة ، حيـث تحتـل اإلدارة المدرسـية مكانـه هامـة لتحسـين مسـتوى هـذا  المناسبة

اإلدارة فـــــ، فـــــي تحقيـــــق تلـــــك األهـــــداف ، باعتبارهـــــا المشـــــرفة والموّجهـــــة لجهـــــود العـــــاملين فـــــي المؤسســـــة 

ولـه ، مجموعة من العمليات المتكاملة والخطط التـي يشـرف علـى ممارسـتها مـدير معـد إعـدادا خاصـا:"هي

  1". زة تتناسب ومتطلبات العمليات الالزمة لبلوغ األهداف المدرسية المحددة مهارات متمي

كــأن تكــون بيداغوجيــة وتوجيهيــة واجتماعيــة وٕانســانية  ، فالعمليــة اإلداريــة عمليــة مركبــة لهــا جوانــب عديــدة 

وتتمثل هذه األهمية في قدرتـه  اإلخفاقويعتبر مدير المؤسسة من أهم العناصر المساعدة على النجاح أو 

المـدير  يحتـل  ، حيـثاألهـداف المنتظـرة   لبلـوغالفعالية فـي التعلـيم وتنشـيط الكفـاءات البشـرية  تحقيقعلى 

وأن يعمــل مــع فريقــه علــى  ،مكانــة أساســية فــي النظــام التربــوي بصــفته المشــرف والمنفــذ للعمليــة التعليميــة 

وتحمــل المســؤولية  ،ذلــك بتعويــدهم علــى العمــل الجمــاعي والتعــاونزرع الثقــة وروح المحبــة عنــد التالميــذ و 

  .وحسن التصرف مع اآلخرين والتحصيل الجيد  والنظر إلى المستقبل بكل ايجابية
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و تـزداد  ، فالمؤسسة التي تقوم بوظائفهـا بكـل جديـة ودون تمييـز بـين تلـك الوظـائف يكـون أداؤهـا عاليـا   

ظيفة االجتماعية أكثـر الوظـائف أهميـة فـي تحسـن مسـتوى أداء المؤسسـة و تعتبر الو . فعاليتها ومردوديتها

أو غذائيــة ،أو رياضــية   ، كانــت صــحية ســواءوال يتــأتى ذلــك إال بتفعيــل نشــاطات تلــك الوظيفــة ، وجودتــه 

  وتضــمن النجــاح للتالميــذ  وبــذلك تصــنع التفــوقفيــنعكس ذلــك إيجابــا علــى النتــائج المدرســية ... أو ثقافيــة

بمـا يـتم وضـعه علـى الـورق  اعتنائـهتأخذ تلك الوظيفة  شـكًال سـطحيًا ال يعتنـي بالمضـمون بقـدر  أما حين

رغم اإلمكانات المادية والبشرية التي تمتلكها المؤسسة فيـنعكس ذلـك سـلبا علـى أدائهـا ، وال تحقـق أهـدافها 

بالقــدر تلـك النشــاطات تعــط األهميــة ل فهــي بــذلك لـم وتقـل مردوديتهــا ويصـاب تالميــذها باإلخفــاق الدراسـي 

الزالــت لــم تــرق فيهــا المقــررة  )التربويــة والبيداغوجيــة(المدرســية نشــاطاتفــبعض ال، وتعتبرهــا ثانويــة الكــافي 

حــال  أمــا إلــى درجــة مــن االهتمــام كالتربيــة البدنيــة والتربيــة الفنيــة والتربيــة الموســيقية إذ تعتبــر مــواد مكملــه 

كالتغذيــــة ، والرعايــــة الصــــحية والنقــــل المدرســــي والنشــــاطات  )االجتماعيــــة(األخــــرى المدرســــية النشــــاطات 

كــون أقــل أهميــة علــى الــرغم مــن كونهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن األنشــطة التــي تجــرى داخــل تربمــا ف ، الآلصــفية

ومــــن هنـــا تظهــــر ضـــرورة إعطــــاء األهميــــة الكافيـــة للنشـــاطات االجتماعيـــة وخارجهـــا ، التربويـــة المؤسســـة 

  .المؤسسات التربويةبداء األوتحسين مستوى  تهاعليلتحقيق فا المدرسية

النشاط االجتمـاعي المدرسـي فـي مؤسسـتنا فاعلية فكان التوجه إلى هذا البحث بهدف الكشف عن واقع    

تــم  و مــن منظــور بــّينملمــة وحتــى تكــون هــذه الدراســة . أدائهــا رفــع مســتوىفــي مــدى مســاهمته  يــة وو ربالت

  .نبين جانب نظري وآخر ميدانيالتطرق فيها إلى جا

  :شتمل على ثالثة فصول جاءت كمايليي االجانب النظر: أوال

تحديـد إشـكالية البحـث مـن خـالل عـرض للتصـورات والتسـاؤالت المطروحــة لدراســة  تم فيـه: الفصل األول

المرجـــو ألهميـــة هـــذا البحـــث واألهـــداف  علـــى التســـاؤالت، وذكـــر واإلجابـــات المفترضـــةهـــذا الموضـــوع ، 

وبعــض الدراســات التــي تناولــت المتغيــرين، ،  همصطلحـــات البحــث لفــك غمــوض متغيراتــ تحديــدتحقيقهــا، و 

وأخيـرا التعـرف علـى موقـع هـذه الدراسـة مـن األبحـاث  وأهم النتائج التي توصلت إليها، ثـم التعليـق عليهـا ،

  .والنظريات النفس اجتماعية

ي وذلك  بعرض بعض التعاريف  ثم سماته وأهميتـه ووظائفـه  تناول ماهية النشاط المدرس :الفصل الثاني

وأســـس تنظيمـــه والصـــعوبات   التـــي يواجههـــا  ثـــم التطـــرق   ومعـــايير اختيـــار األنشـــطة المدرســـية الهادفـــة 

  .وأخيرا ملخص الفصل بالتفصيل ألهم مجاالت النشاط االجتماعي المدرسي ،
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تناول مفهوم األداء حسب المدارس التنظيمية ، ومكوناته ،ومحدداتـه  ومؤشـراته والعوامـل : الفصل الثالث

التقــويم الــذاتي للمؤسســات التربويــة ، ومؤشــرات تقــويم أداء المــؤثرة فيــه ، وتقيــيم األداء ، ثــم التطــرق إلــى 

ـــدا التقـــويم  ن فـــيالمؤسســـات التربويـــة  وأهـــم مقاربـــات التقـــويم المؤسســـاتي، ثـــم نمـــاذج لتجـــارب بعـــض البل

ـــالجزائروأخيـــرا المؤسســـاتي و أهميـــة التقـــويم فـــي العمليـــة التربويـــة   ، ثـــم تقـــويم أداء المؤسســـات التربويـــة ب

  .ملخص الفصل

  .وتضمن الفصلين الرابع والخامس الجانب الميداني: ثانيا

الزمانية وخصـائص تناول الدراسة االستطالعية و مكان إجراء الدراسـة األساسية وحدودها : الفصل الرابع

ـــع ، ووســـائل جمـــع البيانـــات واألســـاليب اإلحصائيــــة المستخدمــــة فـــي تحليـــل  ـــة الدراســـة والمـــنهج المتب عين

  .البيانات 

خصص لعـرض ومناقشــة النتــائج فـي ضـوء فرضيــات البحـث ومـن ثـم االسـتنتاج العـام  :الفصل الخامس

والخالصــة العامــة لــذلك، وخاتمــة البحــث، ثــم عــرض بعــض الصعوبـــات التــي واجهــت الباحــث،  للدراســة ،

 .وبعض االقتراحـات لهذا البحث

قابلة  في إثراء هذا الموضوع من وجهة نظر "محدودة"وبهذا يكون هذا البحث قد ساهم ولو بصفـة جزئية  

  .للنقد واإلثراء
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  :الدراسة إشكالية ـ 1

ــــةتســــعى اإلدارة     ــــى  التربوي ــــالجزائر إل ــــك  إصــــالحب ــــة الشــــاملة وذل ــــى يواكــــب التنمي ــــوي حت النظــــام الترب

بـــــــدل رات علـــــــى المنـــــــاهج التربويـــــــة وطـــــــرق التـــــــدريس ، واعتمـــــــاد المقاربـــــــة بالكفـــــــاءات يـــــــبإدخـــــــال تغي

بيـــــــداغوجيا األهـــــــداف وتفعيـــــــل أنمـــــــاط التقـــــــويم واعتمـــــــاد سياســـــــة تكوينـــــــه جيـــــــدة للمعــــــــلمين والمســـــــيرين 

علــــــــى الكتـــــــاب المدرســــــــي محتــــــــوى  تعــــــــديالت جـــــــراءوالعمــــــــل بمشــــــــروع المؤسســـــــات باإلضــــــــافة إلــــــــى إ

 متوســـــــط ، ابتـــــــدائي (نظـــــــام التعلـــــــيم بمراحلـــــــه الـــــــثالث  تغييـــــــروٕاخراجـــــــا واعتمـــــــاد التربيـــــــة التحضـــــــيرية و 

ميزانيــــــات تســــــيير المؤسســــــات وتزويــــــدها بــــــالتجهيزات  زيــــــادة، و  وتبنــــــي التكنولوجيــــــات الحديثــــــة) ثــــــانوي

 ينمــــــــع إحــــــــداث تغيــــــــرات مســــــــتمرة فــــــــي الجــــــــانب و تحســــــــين الجانــــــــب االجتمــــــــاعي للمربــــــــي الضــــــــرورية

ــــــة بالغــــــة للتضـــــــامن المـــــــدرسي والنشــــــاط االجتمــــــاعي المدرســــــي  والتشــــــريعي والتنظيمــــــي  إعطــــــاء أهمي

أشـــــارت إحصـــــائيات الـــــوزارة الوصـــــية أن مختلـــــف األعمـــــال الراميـــــة إلـــــى دعـــــم  حيـــــث، تلميـــــذ المّوجـــــه لل

التمــــــــدرس ومواصــــــــلة الدراســــــــة والحــــــــد مــــــــن الفــــــــوارق االجتماعيــــــــة و االقتصــــــــادية و نســــــــبة التســــــــرب 

كبيــــــرة ، خصصــــــت فــــــي المقــــــام األول إلــــــى المطــــــاعم المدرســــــية التــــــي  االمدرســــــي ، قــــــد تطلــــــب جهــــــود

ــــــذ مباشــــــرة ــــــث ارتفــــــع عــــــددها مــــــن  تعــــــززت شــــــبكتها من ــــــة، حي ســــــنة  4114إصــــــالح المنظومــــــة التربوي

ـــــى  1999 ـــــغ عـــــدد المســـــتفيدين بــــــ  2011ســـــنة  13962إل ـــــل نســـــبة  امســـــتفيد 3.100.000وبل ممـــــا يمث

 500.000فـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي كـــــــان عـــــــدد المســـــــتفيدين ال يتجـــــــاوز % 78.78اســـــــتفادة وطنيـــــــة تقـــــــدرب

مــــــن  2008كلفــــــة الوجبــــــة الواحــــــدة منــــــذ وبخصــــــوص نوعيــــــة الوجبــــــات المقدمــــــة انتقلــــــت ت 1999ســــــنة 

ــــــــى .د 20 ــــــــى .د 23و مــــــــن  ج بالنســــــــبة لواليــــــــات الشــــــــمال.د 30ج إل ج بالنســــــــبة لواليــــــــات .د 40ج إل

الجنـــــوب ويشـــــمل التضـــــامن المدرســـــي أيضـــــا المســـــجلين فـــــي النظـــــام نصـــــف الـــــداخلي والمقـــــدر عـــــددهم 

ـــــــداخلي ب  833.589ب ـــــــد ت ، المســـــــج 59.000وال ـــــــداخلي ق ـــــــين وأن عـــــــددهم بالنظـــــــام ال راجـــــــع مـــــــا ب

ــــــاء الســــــكنية( 2009 و 2007 ــــــالقرب مــــــن األحي ــــــة ب ــــــر مــــــن المؤسســــــات التربوي وأن ) إنجــــــاز عــــــدد كبي

ج لفائـــــدة ثالثـــــة ماليـــــين تلميـــــذ .منحـــــة التمـــــدرس انتقلـــــت مـــــن ألفـــــين دينـــــار جزائـــــري إلـــــى ثالثـــــة أالف د

ول علــــــى أن تصــــــرف للمســــــتفيدين فــــــي األيــــــام األولــــــى مــــــن الــــــدخ -و األيتــــــام مــــــن األســــــر المحتاجــــــة 

ب المدرســـــي وفـــــي جميـــــع المـــــواد ســــــنة اواســـــتفاد أربعـــــة ماليـــــين تلميـــــذ مـــــن مجانيـــــة الكتـــــ  -المدرســـــي

أمــــــــا بخصــــــــوص ، ) الــــــــخ...محــــــــافظ و مــــــــآزر و لــــــــوازم مدرســــــــية(، ومــــــــن األدوات المدرســــــــية  2010

ـــــــه  ـــــــل المدرســـــــي اســـــــتفاد من مـــــــن مختلـــــــف األطـــــــوار التعليميـــــــة بحظيـــــــرة تضـــــــم  اتلميـــــــذ 584.259النق
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أشــــارت اإلحصــــائيات فــــي مجــــال الصــــحة المدرســــية إلــــى عمليــــة  تكثيــــف شــــبكة كمــــا  ،حافلــــة  4565

  2011ســــــنة  1251إلــــــى  2008ســــــنة  1228وحــــــدات الكشــــــف و المتابعــــــة والتــــــي انتقــــــل عــــــددها مــــــن 

   نفســـــــاني أخصـــــــائي 721جـــــــراح أســـــــنان و  1311طبيـــــــب عـــــــام و 1487كمـــــــا يـــــــؤطر هـــــــذه الوحـــــــدات 

والضــــــــمان االجتمــــــــاعي خصصــــــــت مبــــــــالغ  عــــــــون شــــــــبه طبــــــــي وأن وزارة العمــــــــل والتشــــــــغيل 1868و 

 2 .مالية معتبرة لتمكين األطفال المعوزين من االستفادة من نظارات طبية

دور المدرســــــة الــــــوزارة الوصــــــية نتاجــــــا للدراســــــات الهادفــــــة إلــــــى تفعيــــــل  قبــــــليــــــأتي هــــــذا العمــــــل مــــــن    

  .االستقرار النفسي و االجتماعي للمتمدرسين تحقيق  إلىكمنظمة اجتماعية تسعى 

و المجتمـــــــــع االجتمـــــــــاعي المدرســـــــــي مـــــــــن الحاجـــــــــات األساســـــــــية لألفـــــــــراد  فاالســـــــــتقرار النفســـــــــي و    

ـــــــة ب خاصـــــــة ـــــــذ كـــــــ ،المؤسســـــــات التربوي ـــــــم و التلمي ـــــــث أن اإلداري والمعل ـــــــه  لحي ـــــــاج أن يكـــــــون لدي يحت

و فّعـــــــاال ويحقـــــــق هدفـــــــه مـــــــن العمليـــــــة  القـــــــدر الكـــــــافي مـــــــن هـــــــذا االســـــــتقرار حتـــــــى يكـــــــون أداؤه عاليـــــــاَ 

المدرســـــة  ، فتكـــــون )التلميـــــذ(أو الدراســـــي) لموظـــــفا(أال وهـــــو النجـــــاح فـــــي مســـــاره الـــــوظيفيالتعليميـــــة ، 

التنظيمــــات االجتماعيــــة التــــي تحــــدد وظائفهــــا فــــي " :بـــــ )Kilpatrick ( كيلباتريــــكســــماه أضــــمن مــــا 

 3"تنظيم عالقة األفراد بعضهم البعض بهدف تحقيق حياة أفضل

تتجمـــــع فيـــــه جهـــــود كـــــل الفـــــاعلين فـــــي الحقـــــل التربـــــوي فالمؤسســـــة التربويـــــة هـــــي الميـــــدان الفعلـــــي الـــــذي 

ـــــة باعتبارهـــــا  ـــــائج مدرســـــية ايجابي ـــــق نت ـــــائج"لتحقي ـــــات الوصـــــية وتركـــــز " النت ـــــذي تعتمـــــده الهيئ ـــــار ال المعي

  .عليه في تقييمها لمستوى أداء هذه المؤسسات ، دون إهمال للجوانب التنظيمية األخرى

مـــــــن تعـــــــاني المؤسســـــــات التربويـــــــة   بعـــــــضال تـــــــزال و بـــــــالرغم مـــــــن كـــــــل اإلصـــــــالحات التـــــــي تمـــــــت ، 

تـــــرق إلـــــى مســـــتوى التنميـــــة لـــــم ضـــــعف نتائجهـــــا المدرســـــية ، ولـــــم تصـــــل إلـــــى الحـــــد األدنـــــى المطلـــــوب و 

ـــــــة ألســـــــباب عـــــــدة أهمهـــــــا عـــــــدم اســـــــتقرار الطـــــــاقم االكتظـــــــاظ داخـــــــل  ،التربـــــــوي واإلداري  يناالجتماعي

 ضـــــعف عمليـــــة تطـــــوير كـــــذا و ،... التكـــــوين تغيـــــر سياســـــة  اإلداري ســـــوء التســـــيير ،الصـــــف الدراســـــي 

النشــــــاط االجتمــــــاعي داخــــــل المؤسســــــات التربويــــــة إذ يعتبــــــره الكثيــــــر خاصــــــة األوليــــــاء بالعامــــــل الــــــرئيس 

ــــة التــــي نالتهــــا العوامــــل  ــــك الدرجــــة مــــن األهمي ــــرق، إلــــى تل ــــم ي ــــدني النتــــائج المدرســــية ألبنــــائهم ول ــــي ت ف

أداء المؤسســـــة التربويـــــة مـــــا دام  فتـــــأثير ذلـــــك يبـــــدو جليـــــا علـــــى...) التربويـــــة والبيداغوجيـــــة ( األخـــــرى 

ــــــه مــــــرتبط باالســــــتقرار النفســــــي ــــــراد و أن ــــــذ(االجتمــــــاعي لألف ــــــب  )التالمي كمــــــا أشــــــير ســــــلفا  فالكــــــل يطال

المؤسســـــة التربويـــــة برفـــــع مســـــتوى أدائهـــــا مـــــن خـــــالل تحســـــين نتائجهـــــا المدرســـــية  بـــــل يحملهـــــا الـــــبعض 
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نــــــات الرســــــمية دون فــــــي نهايــــــة كــــــل موســــــم دراســــــي ســــــبب ضــــــعف تلــــــك النتــــــائج خاصــــــة فــــــي االمتحا

 المتمحـــــور حـــــول موضـــــوعال هـــــذا  وبغـــــرض دراســـــة،  بهـــــاإدراك لواقـــــع النشـــــاط االجتمـــــاعي المدرســـــي 

ـــــــة النشـــــــاط االجتمـــــــاعي المدرســـــــي فـــــــي رفـــــــع مســـــــتوى أداء المؤسســـــــة التربويـــــــة يمكـــــــن طـــــــرح ،  فاعلي

  :التساؤالت التالية

فاعليـــــــة نشـــــــاط اقتنـــــــاء  فـــــــي ةالمؤسســـــــات التربويـــــــبـــــــين  ةلـــــــة إحصـــــــائيالدذات هـــــــل توجـــــــد فـــــــروق   -أ 

 ؟ األداءالوسائل التعليمية واألدوات المدرسية  الخاصة  بالتلميذ تساهم في رفع مستوى 

النقـــــــل فـــــــي فاعليـــــــة نشـــــــاط  ةالمؤسســـــــات التربويـــــــبـــــــين  ةلـــــــة إحصـــــــائيالدذات هـــــــل توجـــــــد فـــــــروق   - ب 

 ؟األداء  تساهم في رفع مستوى المدرسي

ــــــروق   -ج  ــــــالمؤسســــــات بــــــين  ةلــــــة إحصــــــائيالدذات هــــــل توجــــــد ف ــــــة نشــــــاط  ةالتربوي  التغذيــــــةفــــــي فاعلي

 ؟ األداء تساهم في رفع مستوى المدرسية

ــــــروق   - د  ــــــة إحصــــــائيالدذات هــــــل توجــــــد ف ــــــين  ةل ــــــب ــــــة نشــــــاط  ةالمؤسســــــات التربوي ــــــي فاعلي الصــــــحة ف

 ؟األداء  تساهم في رفع مستوى المدرسية

ـــــة إحصـــــائيالدذات هـــــل توجـــــد فـــــروق   - ه   الآلصـــــفي نشـــــاطالفـــــي فاعليـــــة  ةالمؤسســـــات التربويـــــبـــــين  ةل

 ؟ األداءتساهم في رفع مستوى 

  :ـ فرضيات الدراسة2

ـــــروق   -أ  ـــــة إحصـــــائيالدذات توجـــــد ف ـــــين  ةل ـــــب ـــــاء الوســـــائل  ةالمؤسســـــات التربوي ـــــة نشـــــاط اقتن ـــــي فاعلي ف

  .األداءالتعليمية واألدوات المدرسية  الخاصة  بالتلميذ تساهم في رفع مستوى 

ـــــة إحصـــــائيالدذات توجـــــد فـــــروق   - ب  ـــــالمؤسســـــات بـــــين  ةل فـــــي فاعليـــــة نشـــــاط النقـــــل المدرســـــي  ةالتربوي

 .األداء تساهم في رفع مستوى

فــــي فاعليــــة نشــــاط التغذيــــة المدرســــية  ةالمؤسســــات التربويــــبــــين  ةلــــة إحصــــائيالدذات توجــــد فــــروق   -ج 

 .األداء تساهم في رفع مستوى

فــــــي فاعليــــــة نشــــــاط الصــــــحة  ةالمؤسســــــات التربويــــــاألداء بــــــين  ةلــــــة إحصــــــائيالدذات توجــــــد فــــــروق   - د 

 .تساهم في رفع مستوىالمدرسية 

فــــي فاعليــــة النشــــاط الآلصــــفي تســــاهم  ةالمؤسســــات التربويــــبــــين  ةلــــة إحصــــائيالدذات توجــــد فــــروق   - ه 

 .األداءفي رفع مستوى 
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  :ـ مبررات اختيار الموضوع3

  :هناك عدة مبررات دعت إلى القيام بهذه الدراسة منها  

 .العالقة بين النشاط االجتماعي المدرسي وأداء المؤسسة التربوية بحث طبيعة 

عدة وجب كشفها وتفسيرها  ألسبابالمردود التربوي الزال بعيدا على المستوى المطلوب كما وكيفا  إن 

 .ي هذا المردودالمؤثرة فويعتبر النشاط االجتماعي المدرسي من بين العوامل 

من خالل  للتالميذ المؤسسات التربوية إلى تحسين النتائج المدرسيةيسعي الفريق التربوي واإلداري في  

ولذلك وجب اإلشارة  إلى نوع األنشطة االجتماعية األكثر أهمية  ، هامجموعة األنشطة التي تقام ب

 .وتأثيرا على تلك النتائج

المؤسسات  مالحظات الباحث أثناء قيامه بزيارات إلى المؤسسات التربوية في إطار تقويم أداء هذه 

كما  بالنسبة للتلميذ ، حيث الحظ أهمية العوامل االجتماعية ،،  )مديرية التربية(من طرف الوصاية

نتائج الفي تحسين  المدرسي على أهمية الجانب االجتماعيأولياء التالميذ تركيز  سجل الباحث

 المدرسيتماعي النشاط االج فاعليةاآلليات التي تساهم في ضعف نقص و و المدرسية ألبنائهم ، 

 . عن تلك التساؤالت اإلجابةلة و الموضوع ومحا دراسة، مما شجع الباحث على   بالمؤسسات التربوية

  :ـ أهداف الدراسة4

 .محاولة اإلجابة عن التساؤالت التي  طرحتها إشكالية البحث 

 .العالقة بين النشاط االجتماعي المدرسي وأداء المؤسسة التربويةطبيعة كشف  

 .بين النشاطات المدرسية األخرىمن لنشاط االجتماعي المدرسي اإبراز مكانة  

مستوى أداء  رفعالكشف عن مستوى تقدير المدراء لفاعلية النشاط االجتماعي المدرسي في  

 .المؤسسة التربوية والذي قد ينعكس إيجابا على النتائج المدرسية للتالميذ

 .لمؤسسات التربويةالكشف عن المتغيرات المؤثرة في أداء ا 

 .بالوسط المدرسي أهم اآلليات والوسائل التي تساعد علي تفعيل النشاط االجتماعي ىعل التعرف 

 .تدني النتائج المدرسية للتالميذ االجتماعية التي تؤدي إلي ارتفاع أو األسباب إبراز 

فاعلية النشاط االجتماعي المدرسي في العملية  ىإبراز آراء العاملين بقطاع التربية والتعليم في مد 

 .التعليمية
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  :ـ أهمية الدراسة5

  :تكمن أهمية هذه الدراسة في        

 .تطوير طرق ووسائل النشاط االجتماعي المدرسي في كافة المؤسسات التربوية 

 .المستوي التحصيلي للتالميذ تحسيناستغالل النشاطات االجتماعية المدرسية في  

المدرسي في العملية التربوية االجتماعي للمعنيين بالتربية تتعلق بأهمية النشاط  طيات عمليةمع تقديم 

والدعم لهذا النشاط وعقد ) االهتمام بالتخطيط، والتنظيم، واإلشراف، والتنفيذ(والتعليمية، وضرورة 

األهداف ولين عن تنفيذه من معلمين ومشرفين حتى يحقق األغراض و ؤ الدورات والندوات للمس

 .المنشودة من ورائه

 االهتمام بالنشاط االجتماعي المدرسي ودوره الفعال في تحسين أداء المؤسسة التربوية 

جل زيادة التحصيل أآراء الفاعلين في حقل التربية ومقترحاتهم حول النشاط األكثر فاعلية من  توجيه 

 .التالميذ ىالدراسي لد

أوساط المدرسي للقيم الخلقية في االجتماعي فتح الباب أمام الباحثين في مجال تنمية النشاط  

 .أخرى ومراحل دراسية مختلفة اجتماعية

 .دور النشاط االجتماعي المدرسي في تحسين النتائج المدرسية للتلميذ 

 .واإلمكانات المادية والبشرية في تفعيل النشاط االجتماعي المدرسي لآللياتاأهمية  

  :ـ مفاهيم و مصطلحات الدراسة6

النشاط االجتماعي المدرسي  ،الفاعلية  :أهمها  مفاهـيممجموعة من الإلى  تطرقـت هذه الدراسـة     

يكتنف البعض منها نوع من الغموض  هذه المفاهيمو المـالحظ أن معـظم   المؤسسة التربوية ، األداء

و لتجنب أي التباس أو ـــ من هنا و  ،آخر افإننا نجد البعـض اآلخـر يركز على جانب و يهمل جانب

  .سوف نحاول التطرق إلى البعض منها و التي من شأنها المساهمة في بناء هذه الدراسةــ إشكال 

  :  الفاعليةمفهوم  -6-1

مفهومَا  هابشكل دقيق كون )Efficiency( المهتمون والباحثون في تحديد مفهوم الفاعلية اختلف     

 يسنتعرض فيما يل البيئة و، األقسام ، العديد من االعتبارات على مستوى المنظمةيتضمن واسعَا 

  :)موضوع الدراسة(  الفاعلية إلى بعض التعاريف التي يعتقد الباحث أنها مناسبة لتغطية مفهوم
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محصلة قدرة  الفاعلية هي  ":)Miller, Kent & Bromiley 1990  (وبرومليتعريف مولر  

           4  ".استغالل مواردها وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المنشودة علىالمنظمة 

هينتائج األنشطة التي ُيتوقع أن تقابل األهداف  الفاعلية:"David(2001(تعريف ديفد  

 5."الموضوعية

هي المستوى الذي تتمتع به مخرجات  الفاعلية:"Meyer (1998و Wit( ايروايت وم  تعريف 

 6."المنظمة بعد إجراء العمليات على مدخالتها

 )Efficacity(والفعالية   )Efficiency(الفاعلية  ين متداخلين وهماالبد هنا اإلشارة إلى الفرق بين مفهوم

   :الفاعلية والفعاليةالمفهومين  نيوضح مقارنة بي )01(جدولو 

  )Efficacity(الفعالية   )Efficiency(ةالفاعلي

هي الطريقة التي بموجبها يتحقق الهدف  
  ) استهالك للموارد بأقل(المحدد

تحقيق الهدف المحدد مسبقا القدرة على هي 
  )المهم هنا تحقيق الهدف(

نسبة (استهالك الموارد لتحقيق الهدف هي مدى عقلنة
  )الوسائل المستخدمة مع النتائج المحققة

نسبة النتيجة المحققة (هي مدى تحقيق الهدف
  )من الهدف المسطر

المستوى الذي تتمتع به مخرجات المنظمة بعد إجراء 
  العمليات على مدخالتها

  .هي القدرة على النمو والتطور باستمرار

) المدخالت( المستخدمة رالعناص صالحية مدى
  )المخرجات( المطلوبة النتائج على للحصول

  هي الدرجة التي تستطيع المنظمة تحقيق أهدافها

محصلة قدرة المنظمة في استغالل مواردها وتوجيهها 
  .نحو تحقيق األهداف المنشودة

   .هي القدرة على البقاء و التكيف 

  النتيجةتحقيق + الهدف  انجاز العمل + التكلفة
  األداء)مقياس(هي معيار قيمة   األداء هي القدرة على

المفهومين متداخلين ولكن يمكن القول من خالل هذه المقارنة أن الفاعلية تتعلق من الجدول يالحظ أن 

الطريقة، استهالك الموارد، مدى صالحية العناصر المستخدمة، استغالل (أكثر بالمدخالت والعمليات

،القدرة تحقيق األهداف(النتائج أيبينما تتعلق الفعالية بالمخرجات  )وتوجيهها،القدرة على األداء الموارد 

  .من إعداد الباحث )على البقاء والتطور واالستمرار

وفق الزاوية التي ينظر من خاللها   -من وجه النظر الشخصية  - والباحث يقدم التعريف اآلتي     

لمؤسسة التربوية لمواردها وٕامكاناتها المادية والبشرية المتاحة بما يحقق مدى استغالل ا:" الفاعلية هي

  ."لتالميذها ويضمن نتائج مدرسية ايجابية
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التي تحصل عليه المؤسسة التربوية من خالل ) الدرجة(هي المستوى : الفاعلية إجرائيا -6-2

   .قياسأداة ) النشاط االجتماعي المدرسي(إجابات المدراء على بنود أبعاد 

هو نشاط متنوع يساهم بأساليبه العلمية مع المنهج الدراسي في  :المدرسي االجتماعي النشاط -3- 6

التي تساعد من  والحاجات الضرورية بتوفير البرامج التربوية تالميذللالمتكاملة  اإليجابية ةبناء الشخصي

   7.خالل ممارستها على اكتمال نموهم واكتشاف مواهبهم وقدراتهم لصقلها وتنميتها

تقدمها المؤسسة  التيهو مجموع اإلعانات المتعددة  :النشاط االجتماعي المدرسيمفهوم  -4- 6

على الخصوص باقتناء الوسائل التعليمية واألدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة  ةلتالميذ والمرتبط

  8 ).النشاط الآلصفي( المدرسية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية

أداء المؤسسة التربوية بعدد التالميذ  مستوىدر يق :أداء المؤسسة التربوية إجرائيا مستوى -5- 6

  .شهادة التعليم المتوسط الناجحين في امتحان

  :ـ الدراسات السابقة7

 لدور الذي يلعبه النشاط االجتماعي خاصة الرسمي منه في تحقيق أهداف العملية التعليميةلنظرا      

نجد  ذإ،  فقد حظي الموضوع باهتمام الكثير من الباحثين والدارسين وخاصة في الدول الغربية) التمدرس(

عددا كبيرا من البحوث والدراسات التي تناولت جوانب مختلفة من هذا الموضوع وسنحاول تقديم بعض 

  .البحثالدراسات التي لها صلة وثيقة ب
  :الدراسات العربية -1- 7

  :وأهميته المدرسي الدراسات التي تناولت النشاط -7-1-1

دور النشاط المدرسي في  ( دراسة بعنوان.السعودية )2008(العزيز النصار  صالح بن عبد دراسة  - أ

الذي نظمته اإلدارة العامة " النشاط تربية وتعليم: "ضمن أعمال اللقاء التربوي  )التحصيل الدراسي

أستاذ المناهج وتعليم اللغة العربية المشارك ، كلية  10/12/2008- 8منلنشاط الطالبات في الفترة 

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة على بعض التساؤالت التاليةوكانت ، جامعة الملك سعود / التربية

  ما الفلسفة التي يستند عليها النشاط المدرسي؟ 

  ما دور النشاط المدرسي في تنمية التحصيل الدراسي؟ 

  التحصيل الدراسي من واقع األهداف المرسومة له؟ النشاط المدرسي في تنمية دور ما 
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  : كاألتيوكانت النتائج 

فلسفة النشاط المدرسي تستند على إيجابية الطالبة ونشاطها : يستند عليها النشاط المدرسي  الفلسفة التي

وبحثها عن المعرفة بأشكالها المختلفة واالستفادة من المعارف التي تتلقاها في بناء الخبرات اإليجابية 

مة وتنمية ميولها وٕاشباع المربية والبناءة التي تتصل بالحياة، ومن ثم العمل على توجيه اهتمامات المتعل

والمعرفة ليست مقصورة على الكتاب المقرر ولم يعد مكانها المدرسة فحسب، بل إن المعارف قد . رغباتها

وبإيجابية المتعلمة . تكون داخل المدرسة أو خارجها، فهي في الفصل وفي المتحف والمعمل والمصنع

ة أو رحلة خلوية أو دورة تدريبية، أو لقاء ونشاطها تستطيع أن تبني معارفها من خالل زيارة علمي

  .اجتماعي أو عمل مهاري

إنه يساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب : دور النشاط المدرسي في تنمية التحصيل الدراسي 

كما أن الطالب الذين يشاركون في النشاط . تفكير الزمة لمواصلة التعليم والمشاركة في التنمية الشاملة

قدرة على اإلنجاز األكاديمي، وهم يتمتعون بنسبة ذكاء مرتفعة، كما أنهم إيجابيون بالنسبة لزمالئهم   لديهم

ليس هذا فحسب، بل إن األنشطة المدرسية تساعد التالميذ على النجاح والتفوق، حيث تثبت الدراسات 

جابًيا على التحصيل العلمي التربوية أن للنشاط الذي يمارس من خالل جماعات النشاط المدرسي تأثيًرا إي

دور النشاط المدرسي في تنمية التحصيل الدراسي من واقع األهداف  . للمواد المتصلة بهذا النشاط

إنه ال يمكن الحديث عن أهمية النشاط المدرسي بمعزل عن أهدافه التي رسمتها له : المرسومة له 

ممارسة النشاط  والشك أن تحقيق هذه األهداف عبر .السياسة العليا للتعليم أو التي أضافها إليه التربويون

األهداف ينبئ عن أهمية  فكل هدف من تلك. المدرسي هي أكبر دليل على أهمية النشاط المدرسي

وال شك أن تلك األهداف لم ترسم من خيال ولم تصغ من فراغ . خاصة إذا تم ترجمته إلى واقع ملموس

ن ثم ترجم إلى قوم به النشاط المدرسي في العملية التعليمية وموٕانما تم النظر إلى الدور المهم الذي ي

   .للقائمين على النشاط وألولياء األمور  أهداف ترسم الطريق

فعالية النشاط التمثيلي في (:بعنوان .األردن) 2004( دراسـة انتصار فيض السيد عبد الدامي -ب

هدفت الدراسة إلى قياس  ).الثاني اإلعداديتنمية بعض مهارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصف 

فعالية النشاط التمثيلي في تنمية بعض مهارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي 

ولتحقيق أهداف الدراسة  تم اختيار مجموعة تجريبية واحدة من بين تالميذ الصف الثاني اإلعدادي وبلغ 

جزيرة البوحة اإلعدادية بمركز ساقلته وتم تطبيق االختبار القبلي  تلميذا و تلميذة من مدرسة30عددهم 
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لمهارات التعبير الشفوي ثم تدريس البرنامج المقترح باستخدام النشاط التمثيلي ذلك تطبيق االختبار 

 :واستخدمت الدراسة في عملية القياس األدوات التالية  .البعدى 

  .تالميذ الصف الثاني اإلعدادي من إعداد الباحثةل ةقائمة بمهارات التعبير الشفوي الالزم -

 .كتيب للتلميذ من إعداد الباحثة -

 لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي من إعداد الباحثة ةاختبار لقياس مهارات التعبير الشفوي الالزم-

إعداد دليل المعلم،يبين كيفية استخدام النشاط التمثيلي في تدريس القصص للصف الثاني اإلعدادي من -

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية .الباحثة 

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالب في االختبار القبلي لمهارات التعبير الشفوي 

  ). 0.01(ومتوسط درجات االختبار البعدى لمهارات التعبير الشفوي لصالح االختبار البعدى عند مستوى 

تأثير ممارسة األنشطة الرياضية على مستوى (:بعنوان.السعودية )2001(دراسة حسن حلواني  -ج

 ، مقدمة إلىرسالة ماجستير غير منشورة )التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني ثانوي بمكة المكرمة

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى  جامعة أم القرى،بكلية التربية بقسم المناهج وطرق التدريس 

التحصيل الدراسي للطالب الممارسين لألنشطة الرياضية الداخلية والخارجية والطالب غير الممارسين 

لألنشطة الرياضية واستخدم الباحث أسلوب التحليل الوثائقي لجمع البيانات والمعلومات على عينة طبقية 

مدرسة ثانوية ) 17(التابعة للعاصمة المقدسة والتي بلغ عددها عشوائية شملت جميع المدارس الحكومية

والمعلومات للممارسين لألنشطة الرياضية وغير الممارسين  وقام بتصميم استمارة خاصة لجمع البيانات

لألنشطة الرياضية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل 

الممارسين للنشاط الرياضي بشقيه الداخلي والخارجي، وأوصت بضرورة نشر الدراسي لصالح الطالب 

الوعي بأهمية الرياضة وممارسة األنشطة الرياضية، وأهمية مادة التربية الرياضية وضرورة اهتمام 

ولين بذلك، وكذلك ضرورة قيام وسائل اإلعالم بإبراز العالقة بين ممارسة األنشطة الرياضية ؤ المس

  .دراسي، ودور النشاط الرياضي في تنمية كافة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واالجتماعيةوالتفوق ال

استخدام نماذج تحليل" بعنوان :السعودية )1997(مصلح بن سعيد مبارك القحطاني: دراسة - د 

الدراسة إلىتسعى هذه : أهداف الدراسة  "المنفعة لدراسة فاعلية األنشطة المدرسية بالمرحلة الثانوية

 :تحقيق األهداف التالية

 .ق المنفعة من كل نشاطيتحديد درجة فاعلية األنشطة المدرسية على ضوء تحق -
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  . التعرف على ترتيب األنشطة المدرسية حسب نسبة المنافع إلى التكاليف بمدارس المرحلة الثانوية  -

 .المدرسية إلى تكاليفها حسب النماذجالتعرف على ما إذا كان هناك اختالف بين نسبة منافع األنشطة  -

هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة فاعلية التكاليف باستخدام نماذج تعتمدا:منهج الدراسة

نموذج وزن المنفعة المتحققة، نموذج: والمتمثلة في ( Levin,1985 ) تحليل المنفعة التي طورها ليفين

  .ج المنفعة الحديةنسبة الكلفة إلى المنفعة، ونموذ

 .رواد النشاط المدرسي بالمدارس الثانوية للبنين التابعة إلدارة التعليم بمحافظة الطائف :عينة الدراسة

  .أهداف األنشطة المدرسية مع استخدم الباحث االستبانة وأهم مكوناتها :أداة الدراسة

  :أبرزهاكشفت الدراسة عن عدد من النتائج من : نتائج الدراسة 

، ثم النشاط)0.82(، يليه النشاط الديني )0.80(أن النشاط الرياضي أكثر األنشطة فاعلية  

، ثم النشاط الفني)1.05(، ثم النشاط الثقافي )1.04(، ثم النشاط العلمي )0.87(االجتماعي 

 .)2.02(، أما النشاط الكشفي فكان أقل األنشطة المدرسية فاعلية )1.32(

ونموذج نسبة نموذج وزن المنفعة المتحققة( ة يعطي نتائج بحسب قيمة المنفعة الكلفأن تحليل فاعلية  

 .ديةجغير النتائج التي يتم الحصول عليها من خالل حساب المنفعة ال) الكلفة إلى المنفعة 

 .أن عامل إجمالي اإلنفاق أكثر العوامل المستقلة تأثيرًا على تحقيق أهداف األنشطة المدرسية 

  .رياالً ) 60(رياًال و ) 35(بين  تتراوحأن متوسط كلفة الطالب في النشاط المدرسي  

 :على ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات منها :توصيات الدراسة

  .الثالثة في آن واحد عند دراسة فاعلية البرامج التعليمية فعااستخدام نماذج تحليل المن 

عدم التركيز على( نشطة المدرسية، وتنويع مصادر اإلنفاق عليها زيادة إجمالي اإلنفاق على األ 

 .)مصدر واحد لإلنفاق

إجراء دراسة مماثلة في مناطق أخرى من المملكة لمعرفة فاعلية األنشطة المدرسية مما يؤدي بالتالي 

  .إلى إمكانية تعميم النتائج

التكاليف، ألن كل أسلوب يعطي إجراء دراسة باستخدام أكثر من أسلوب من أساليب تحليل فاعلية 

 .نتائج مختلفة، مما يوفر فرصة المقارنة بين البدائل التخاذ القرار الصائب

تنفيذ برامج جماعة النشاط (: عنوان ب .السعودية) 2007(ألغامديحامد جماح حامد  دراسة -ه

التعرف على   :الدراسةوكانت مشكلة ).العلمي الالصفي من وجهة نظر مشرفي جماعة النشاط العلمي
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وكانت  .درجة تنفيذ برامج جماعة النشاط العلمي الالصفي من وجهة نظر مشرفي جماعة النشاط العلمي

  :أسئلة الدراسة 

ما درجة تنفيذ برنامج الدورات العلمية في مدارس مدينة الطائف من وجهة نظر مشرفي جماعة  – 1

  النشاط العلمي؟

حالت والزيارات العلمية في مدارس مدينة الطائف من وجهة نظر مشرفي ما درجة تنفيذ برنامج الر  -2

  جماعة النشاط العلمي ؟

ما درجة تنفيذ برنامج المحاضرات والندوات العلمية في مدارس مدينة الطائف من وجهة نظر مشرفي  –3

  جماعة النشاط العلمي ؟

لطائف من وجهة نظر مشرفي جماعة ما درجة تنفيذ برنامج المسابقات العلمية في مدارس مدينة ا -4

  النشاط العلمي؟

ما درجة تنفيذ برنامج المعارض والمتاحف العلمية في مدارس مدينة الطائف من وجهة نظر مشرفي  -5

  جماعة النشاط العلمي؟

ما درجة تنفيذ برنامج القراءة والمكتبة واألفالم العلمية في مدارس مدينة الطائف من وجهة نظر  -6

  جماعة النشاط العلمي؟مشرفي 

ما درجة تنفيذ برنامج الصحيفة والمقالة العلمية في مدارس مدينة الطائف من وجهة نظر مشرفي  -7

  جماعة النشاط العلمي ؟

معلًما )  94( اعتمد الباحث المنهج الوصفي لدراسته وتكونت عينة الدراسة من:منهج الدراسة وعينتها 

أهم ، و االبتدائية والمتوسطة والثانويةمدارس شرق مدينة الطائف  من مشرفي جماعة النشاط العلمي في

  :نتائج الدراسة 

 .) 2.16(إن تنفيذ برنامج الدورات العلمية كانت بدرجة ضعيفة وبمتوسط حسابي  -

  إن تنفيذ برنامج الرحالت و الزيارات الميدانية العلمية كانت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي  -

)2.20(. 

 .)2.35(حسابي علمية كانت بدرجة متوسطة وبمتوسطامج المحاضرات والندوات التنفيذ برن إن -

 .)2.77(إن تنفيذ برنامج المسابقات العلمية كانت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي  -

 .)2.57(إن تنفيذ برنامج المعارض و المتاحف العلمية كانت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي -
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 .)2.17(إن تنفيذ برنامج القراءة و المكتبة و األفالم العلمية كانت بدرجة ضعيفة وبمتوسط حسابي  -

 .)2.94(إن تنفيذ برنامج الصحيفة و المقالة العلمية كانت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي  -

تطوير  (:بعنوان  السعودية 2007بن أحمد المحرج من  زعبد العزيدراسة إعداد عبد الكريم بن ـ و

إدارة النشاط الطالبي غير الصفي في المرحلة الثانوية في ضوء بعض االتجاهات اإلدارية والتربوية 

  :مشكلة الدراسة حول األسئلة اآلتية  روتدو   .)المعاصرة

  ما واقع إدارة النشاط الطالبي غير الصفي في المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية  

  .التربية والتعليم و إدارات التربية والتعليم و المدارس؟على مستوى وزارة  

ما مشكالت إدارة النشاط الطالبي غير الصفي في المرحلة الثانوية سواًء على مستوى وزارة التربية  

  والتعليم أو إدارات التربية والتعليم أو المدارس ؟

في إدارة النشاط الطالبي غير  ما مدى االستفادة من بعض االتجاهات اإلدارية والتربوية المعاصرة 

  .الصفي في المرحلة الثانوية و حل مشكالته ؟ 

التربية  ما التصور المقترح لتطوير إدارة النشاط الطالبي غير الصفي في المرحلة الثانوية في وزارة 

  رة؟ والتعليم وفي إدارات التربية والتعليم وفي المدارس في ضوء االتجاهات اإلدارية والتربوية المعاص

وقد انصبت الدراسة على إدارة النشاط الطالبي غير الصفي في المرحلة الثانوية في المملكة بوظائفها 

التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وأجريت الدراسة على مشرفي النشاط الطالبي في : الرئيسة األربع 

، ورواد النشاط  والطالب في المدارس  رسالمدا وزارة التربية والتعليم وٕادارات التربية والتعليم ، ومديري

  . 2006الثانوية النهارية الحكومية للبنين في التعليم العام في 

تكون مجتمع الدراسة من مشرفي النشاط يو ، وقد استخدم الباحث منهج البحث الوصفي المسحي    

رواد النشاط و الطالب فيها وتم التعليم والوزارة و مديري المدارس الثانوية و و الطالبي في إدارات التربية 

اختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية متعددة المراحل ، وقد طبق الباحث في دراسته استبانتين  

صممهما وأجرى عليهما اختباري الصدق والثبات ، و استخدمت الدراسة عدًدا من األساليب اإلحصائية  

  :وهي 

عة المركزية والتشتت نز ، وبعض مقاييس ال) نسب المئويةالتكرار وال(أساليب اإلحصاء الوصفي    

ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبانة ، و اختبار ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري(

  .للعينات المستقلة " ت"
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  :الدراسات التي تناولت األداء-7-1-2

تأثير االختالفات المحتملة للقيم الثقافية في أداء ( :بعنوان :األردن ) م2005( إلهيتي دراسة  -  أ

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر القيم و  )الثاني الصناعية عبد اهللالعاملين في مدينة الحسين بن 

الثقافية الفردية في األداء المدرك وٕالى معرفة أوليات القيم ومستوى الفروق فيما بينها، وتم ذلك بأخذ عينة 

موظفًا من مجتمع الدراسة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن هناك تأثيرا ) 697(بلغت

) المتغير الفردي(على المتغير التابع ) القيم الثقافية التنظيمية(و) القيم الثقافية الفردية(للمتغيرات المستقلة 

ين أوليات القيم عند ولكن مستوى هذا التأثير يتفاوت بين العاملين، كما أن هناك فروقا إحصائية ب

  .العاملين

في أداء  المحسوبةأثر نظم المعلومات اإلدارية (:بعنوان األردن) 2006(السعودي دراسة -ب

فقد بينت هذه الدراسة أثر نظم المعلومات اإلدارية  ).العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية

موظف من مجتمع الدراسة وتوصلت ) 369(في أداء العاملين، حيث تم ذلك بأخذ عينة بلغت  المحسوبة

 :هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها
 .إن تصورات المبحوثين تجاه مستلزمات تشغيل نظم المعلومات جاءت بدرجة مرتفعة  -

  .إن تصورات المبحوثين تجاه األداء الوظيفي جاء بدرجة متوسطة  -

المادية والبرمجية والبشرية ( المحسوبةأثر المستلزمات الرئيسة إلدارة تشغيل نظام المعلومات  وجود - 

 .في األداء الوظيفي) والتنظيمية

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دالالت إحصائية بين تصورات المبحوثين لمستلزمات تشغيل نظم   -

  .)الوظيفي ارمؤهل العلمي، الخبرة المسالجنس، ال(المعلومات، تعزى للمتغيرات الديموغرافية 

تعزى  تصورات المبحوثين لألداء الوظيفيأظهرت الدراسة وجود فروق ذات دالالت إحصائية بين  - 

  .الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، المسمى الوظيفي(للمتغيرات الديموغرافية 

األداء الوظيفي وعالقته  تقويم(قامت بدراسة  .2000السعودية :دراسة مساعد سعيد الغامدي  -ج

  : والتي هدفت إلى  بمحافظة جدة التعليمية، )ببعض المتغيرات لدى المرشدين الطالبيين

  . مدى وجود عالقة بين األداء الوظيفي للمرشدين الطالبيين ومراحل التعليم العام التي يعملون بها -

   ؟.أعمارهممدى وجود عالقة بين األداء الوظيفي للمرشدين الطالبيين وفئات  -

    ؟.مدى وجود عالقة بين األداء الوظيفي للمرشدين الطالبيين ومستويات تأهيلهم العلمي -
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   ؟مدى وجود عالقة بين األداء الوظيفي للمرشدين الطالبيين ونوعيات تأهيلهم -

   ؟مدى وجود عالقة بين األداء الوظيفي للمرشدين الطالبيين وتقديراتهم في المؤهالت العلمية -

   ؟د عالقة بين األداء الوظيفي للمرشدين الطالبيين وعدد سنوات الخدمة في التعليممدى وجو  -

مرشدًا  62مرشدًا في المرحلة االبتدائية و 126مرشدًا طالبيًا منهم  225وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة    

طبق الجانب وقد  ،مرشدًا في المرحلة الثانوية تم اختيارهم بشكل عشوائي 37في المرحلة المتوسطة و

  :واستخدمت في هذه الدراسة 1998الميداني من الدراسة خالل الفصل الدراسي األول عام 

  . استمارة من إعداد الباحث -

  . نموذج تقويم األداء الوظيفي للمرشد الطالبي  -

  : ومن أهم نتائج الدراسة -

لوظيفي مقارنة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات في درجات تقديرات األداء ا -

  بمراحل التعليم العام المختلفة التي يعمل بها المرشد  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تقديرات األداء الوظيفي للمرشدين وفقًا لمستويات  -

  . تأهيلهم

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تقديرات األداء الوظيفي للمرشدين وفقًا لفئات  -

  . أعمارهم

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تقديرات األداء الوظيفي للمرشدين وأنواع تأهيلهم  -

  . المختلفة

ظيفي وفقًا لتقديرات المؤهالت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تقديرات األداء الو  -

  . العلمية للمرشدين

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تقديرات األداء الوظيفي تبعًا للخدمة في اإلرشاد  -

  .لدى المرشدين 

تقويم األداء الوظيفي للمعلمين المكلفين ( :حول 1996السعودية  يوسف أحمد نواوي دراسة - د

التعرف إلى جوانب القوة والضعف في الممارسات المهنية للمعلمين  هدفت إلى، و )بجدة باإلرشاد

  . وسبل تحسينها ،ومعوقات العمل ومشكالته  المكلفين باإلرشاد
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وطبقت هذه الدراسة خالل العام الدراسي  واستخدمت .معلما مكلفا باإلرشاد ) 40(وكانت عينة الدراسة   

  :التالية في هذه الدراسة االستمارة ونموذج تقويم األداء الوظيفي  وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

  .من عينة الدراسة ما بين جيد جدا وممتاز%  69يتراوح مستوى أداء  

  .عام والقدوة الحسنةمن عينة الدراسة على أعلى نسبة من محور السلوك ال%  83حصل  

سجلت بعض محاور األداء الوظيفي للمعلمين المكلفين باإلرشاد أدنى نسبة في متوسط االستجابات  

  ).والقدرة على تطوير أساليب العمل االهتمام باإلرشاد التعليمي ، والمهني،(الثالث 

بعد ) لمكلفون باإلرشادمديرو المدارس  والمشرفون  وا(ارتفاع نسبة متوسط استجابات الفئات الثالث  

  .إعداد الخطة العامة لإلرشاد مع بداية العام الدراسي

  .ارتفاع نسبة متوسط استجابات الفئات الثالث للبعد الخاص بتنظيم ملف العمل 

  .التفاوت الواضح في استجابات العينة لمحور التفهم المتكامل للتربية والتعليم 

 .القدرة على تطوير أساليب العملانخفاض في متوسط استجابات العينة لمحور  

مدير المدرسة الثانوية وتوجيهات  أداءفاعلية  :(بعنوان: 2004دراسة المعمري سلطنة عمان -ه

فردا من مديري ) 699(وقد تكونت عينة الدراسة من  )تطويرها في ضوء برنامج التطوير التربوي 

مكونة  استبانهواستخدم الباحث . ومديرات المدارس الثانوية ومساعديهم والمعلمين األوائل فيها

وقد أظهرت النتائج أن درجة فاعلية أداء .فقرة موزعة على ستة مجاالت لجمع البيانات) 62(من

. في مجالي العالقات اإلنسانية واإلنماء المهني للعاملينالمدرسة الثانوية بسلطنة عمان مرتفعة 

بينما كانت درجة فاعلية أدارة المدرسة الثانوية في مجاالت العالقة مع المجتمع المحلي وخدمة 

  .الطلبة ، وتنظيم العمل والسلوك القيادي منخفضة

م معايير الجودة فاعلية أداء المدرسة باستخدا (: بعنوان) 2006(دراسة العسيلي فلسطين  -و

وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة مكونة من  )الشاملة في مدينة الخليل

متوسط  أنوأظهرت النتائج . مديرا ومعلما من المدارس الثانوية في مدينة الخليل بفلسطين) 256(

تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة كانت متوسطة، وانه ال توجد 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة في درجة تقدير مديري ومعلمي المدارس لفعالية 

  .أداء المدرسة
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  :الغربيةالدراسات  -2- 7

 المنزلي  عن اثر االستخدام:"بعنوان) 1999أ.م.و(دراسة أجريت في جامعة سيتي  - 2-1- 7

  :والتي هدفت لإلجابة عن هذين التساؤلين".لالنترنت في التحصيل الدراسي لمستخدميه
تعزى إلى طريقة ... هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المعدالت العامة للطلبة -أ

  .؟تنظيم االستخدام المنزلي لالنترنت 

 تحصيلهم  سنة مقاهي االنترنت على 18 - 12ارتياد الطلبة ممن تتراوح أعمارهم بينثر أما هو  - ب

  الدراسي من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

 مستوى ما يتعلق بالسؤال األول توصلت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند ففي   

 تالمنزلي لالنترنتنظيم االستخدام  تعزى إلى طريقة... بين متوسطات المعدالت العامة للطلبة 0,05

أن هذه النتيجة .لصالح الطلبة الذين يشرف فيها اآلباء على أبنائهم مع تنظيم لساعات استخدام االنترنت

قد تعزى إلى متابعة اآلباء لألبناء في المنزل من حيث ساعات االستخدام لالنترنت ونوعية البرامج المراد 

وفيما . ألبناء في الوصول إلى المعرفة المناسبة التي يحتاج إليها أبناؤهم تحصيلها وبذلك يشارك اآلباء ا

االنترنت ساعد في  إنمن المستجيبين %  21أن  –مصممة  استبانهفي  - يخص السؤال الثاني فقد أكد 

ورغم ضآلة . زيادة معدالتهم المدرسية خالل توظيف ما بالشبكة من معرفة في مجال التعليم واألبحاث

المستجيبين في أن االنترنت ساعد على زيادة معدالتهم الدراسية إال أن ذلك قد ال يعود لمدى تأثير نسبة 

ال ، لنوعية البرامج التعليمية المستخدمة أواستخدام التقنية نفسها إنما لنوعية توظيف الطالب لهذه التقنية 

ن استخدموا الكومبيوتر في هناك فروق ذات داللة إحصائية بين م أندراسات كثيرة أكدت  أنسيما 

مدى الحذر الشديد والالزم في تفسير النتائج التي تتوصل  إلىوهذا يشير ، وهتعليمهم وبين من لم يستخدم

  .الدراسات بعض إليها

اكتشاف فاعلية استخدام ":هدفت هذه الدراسة إلي ) .أ.م.و(.fox 1998دراسة فوكس  -7-2-2

وتكونت ". البيانية في بيئة تعليم علي تحصيل الطالب الجبر المتوسطاآلالت الحاسبة المزودة بالرسوم 

عينة الدراسة من ستة فصول استخدم فيها طالب المجموعة التجريبية اآلالت الحاسبة المزودة بالرسوم 

البيانية وطالب المجموعة الضابطة اآلالت الحاسبة التقليدية علي الرغم من أن كال المجموعتين درست 

التعلم النشط وقد أظهرت البيانات التي تم الحصول عليها من أداء الطالب لثالث اختبارات في بيئة 

تحصيلية ومقياس االتجاهات عدم وجود فرق يعزي للمعالجة التجريبية بين المجموعتين في التحصيل أو 
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 االتجاه نحو الرياضيات في حين أوضحت المعلومات التي تم الحصول عليها من تقارير الطالب

والمقابالت مع المعلمين وتقارير الدرجات الفصلية انه عند المقرنة بين فصول التعلم النشط التي اشتركت 

ا من النجاح في مقرر نوفي عدد طالب الذين تمك %15في الدراسة والتي لم تشترك فان زيادة بنسبة 

  .المتوسط الجبر في فصول التعليم

  ).أ.م.و(  Randkowski etGaly)1979(وجيلي ويسكي درانك دراسة  - 2-3- 7

وقد هدفت الدراسة إلي تحديد فعالية . "فعالية الوسائل التعليمية في تدريس مادة الھندسة:"بعنوان 

استخدام الوسائل التعليمية في تدريس المبادئ األساسية في الهندسة الوصفية لطلبة السنة األولى 

طالبا وطالبة ) 187(بالمحاضرة، وقد شملت عينة الدراسة وذلك بالمقارنة مع طريقة التعليم  ، الجامعية

من طلبة الهندسة مستوى السنة األولى، والتابعين ألحدي الجامعات الخصوصية في الواليات المتحدة، 

المجموعة األولى التجريبية حيث درست بطريقة الوسائل : وقد قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين

ملم، والمجموعة ) 35(دروس التلفازية المسجلة على أشرطة فيديو ومن شرائحالتعليمية والتي تكونت من ال

  الثانية الضابطة حيث درست باستخدام طريقة التعليم التقليدية وهي طريقة المحاضرة واللوح والطباشير

  :لتوضيح المفاهيم وقد دلت بعض نتائج هذه الدراسة علي ما يلي

المجموعتين في مقدار الكفاءة في حل مشاكل الهندسة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة

  .الوصفية ولصالح المجموعة التجريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة المجموعتين في تحصيل المعلومات ولصالح المجموعة 

  .وهذه الدراسة أفادت في كيفية صياغة تجربة البحث والمعالجة اإلحصائية.التجريبية

قياس األداء في الحكم المحلي ":بعنوان )م1999(،) أ.م.و( (Poister)بويستر دراسة -7-2-4 

وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تداخل قياس األداء في اإلدارات ". وتقييم الممارسة الفعلية

المحلية وشملت عينة من موظفي المستويات اإلدارية العليا؛ وتوصلت الدراسة إلى وجود تركيز على 

تحسين نوعية الخدمة، المعلومات المرتدة من الزبائن في القطاع العام، ومن أهم عناصر تقييم األداء 

تحسين نوعية القرارات، تحسين نوعية الخدمة، تقليل التكاليف، تحمل المسؤولية : التي تستخدمها اإلدارات

  .هداف المنظمةمن قبل المديرين، تحسين دافعية العاملين، زيادة تركيز العاملين على أ

  :الدراسات السابقة التعليق علىـ  8
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 التحصيل الدراسيو  النشاط المدرسيمباشرة بين ارتباطيه على وجود عالقة  الدراسات السابقةتؤكد     

  .والذي ينعكس على النتائج المدرسية للتالميذ خاصة في االمتحانات الرسمية ، للتالميذ

 تأثير ممارسة األنشطة الرياضية على مستوى التحصيل الدراسي لطالب  "دراسة حسن حلواني"وتجسد 

وضرورة قيام وسائل اإلعالم بإبراز العالقة بين ممارسة األنشطة الرياضية والتفوق الدراسي ودور النشاط 

انتصار فيض "أما دراسة ،  الرياضي في تنمية كافة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واالجتماعية

والتي تناولت فعالية النشاط التمثيلي في تنمية بعض مهارات التعبير الشفوي لدى  "يد عبد الداميالس

تالميذ الصف الثاني اإلعدادي و هدفت إلى قياس فعالية النشاط التمثيلي في تنمية بعض مهارات 

سي لهؤالء التعبير الشفوي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي مما يؤدي الى زيادة التحصيل الدرا

دور والتي تناولت  ،العزيز النصار صالح بن عبد أما دراسة.التالميذ ويظهر من خالل النتائج المدرسية 

األنشطة المدرسية تساعد التالميذ على أن  وكان من بين نتائجها النشاط المدرسي في التحصيل الدراسي

يمارس من خالل جماعات النشاط النجاح والتفوق، حيث تثبت الدراسات التربوية أن للنشاط الذي 

  .المدرسي تأثيًرا إيجابًيا على التحصيل العلمي للمواد المتصلة بهذا النشاط

 داءوالتي تتعلق بتحسين أ أهمية النشاطات المختلفة لفائدة التالميذفهذه الدراسات أكدت على    

وبناء على ما سبق ومن خالل الدراسات السابقة ،يأتي هذا البحث كنقطة هامة في  المؤسسة التربوية

المؤسسة أداء  في رفع مستوى ةإيجابي ذا عالقةالفعال  المدرسي النشاط االجتماعيالتعرف ما إذا كان 

لى ، وعلى اعتبار أن قياس األداء ليس من األمر السهل، تم تحديد مجموعة من المؤشرات تدل عالتربوية

ارتفاع النتائج المدرسية للتالميذ خاصة في االمتحانات  ،األداء المبين في إشكالية وفرضيات البحث 

  :مايلييتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة و  ،الرسمية 

تنوعت بين عربية وأجنبية وتنوعت وظائف حيث هذه الدراسات عليها المجتمعات التي طبقت تشابه  

 ...امعيينطلبة ج مشرفين تربويين ،تالميذ ، رسمدراء مدا ، مابين معلمين معلمات تلك المجتمعات

 .جميعهم يعملون في مدارس حكومية أو خاصة

فاعلية  فاعلية برنامج مقترح،(تشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في طبيعة الموضوع   

التحصيل الدراسي، أهمية االختبارات  ، تعليميثر استخدام برنامج أ فاعلية استخدام برنامج، نشاط،

 ....)التحصيلية دورها
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والمنهج  تشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أدوات جمع البيانات وهي استخدام االستبانة 

 .المستخدم

وتحليل ،  معياريالمتوسط الحسابي واالنحراف ال تشابه في الوسائل اإلحصائية المستعملة وهي ، 

 .التباين

العالقة بين متغيرات في بحث  في أنها تشترك معهاتشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة  

  .بين أفراد عينة البحث في األداء الفروق الدراسة و كشف

 االجتماعية النشاطاتتختلف هذه الدراسة عن سابقاتها في كون الدراسات السابقة ركزت علي تأثير  

النشاط بينما اهتمت هذه الدراسة بمدى فاعلية  ،التحصيل الدراسي لتالميذ  ىوالوسائل التعليمية عل

  .لتالميذ ل النتائج المدرسية ىاالجتماعي المدرسي أكثر عل

التي تحققها  اإلجماليةالنتائج  ىتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها ركزت عل 

ثر التحصيل الدراسي  أالمؤسسة التربوية في االمتحانات الرسمية بينما ركزت الدراسات السابقة عن 

 .لإلفراد

على تقييم األداء الوظيفي لألفراد، بينما  ركزتتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها  

من خالل  )تقييم األداء الجماعي(ي كوحدة كمنظمة أهذه الدراسة على أداء المؤسسة التربوية ركزت 

   . تفعيل دور األنشطة المدرسية

هذه الدراسات في إثراء اإلطار النظري وكذلك في تصميم أداة البحث  ىاستفاد الباحث من اطالعه علو 

  .ويرها وكذا في صياغة فرضيات بحثهجل جمع البيانات وتطأمن 

  :ةجتماعيا النفس نظريةلا من المقاربةموقع البحث  - 9

مما الشك فيه أن كثيرا من المواضيع تكون محور دراسة لعدد من العلوم المختلفة سواء كان هذا        

علم على كثيرا من الموضوعات ال تعد حكرا  بالنسبة للعلوم الدقيقة أو العلوم اإلنسانية ،وبعبارة أخرى فإن

فالعوامل االجتماعية   خاصمن جانب دون غيره ، بل إننا نجد أن كل علم يعالج ذلك الموضوع 

وأهميتها في االستقرار النفسي االجتماعي للفرد أو المجتمع الذي هو موضوع هذه الدراسة يشكل نقطة 

التقاء بين عدد من العلوم السلوكية االجتماعية ،فعلم النفس يركز أهمية العوامل االجتماعية على سلوك 

فال يمكن تصور أهمية العوامل االجتماعية إال من . أو التنظيم الفرد ،وأنماط تفاعالته داخل المنظمة

ط وسلوك الفرد أما بالنسبة لعلم النفس االجتماعي وان كانت مجاالت اهتماماته أوسع اخالل جزء من أنم
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إال أن تركيزه في  نه يؤثر ويتأثر بهأمن علم النفس بتناوله ألهمية الفرد ودوره داخل التنظيم من حيث 

كل التحاليل على الفرد أو الجماعة في حدود معينة ، جعله يجرد األهمية االجتماعية للتنظيمات 

بصورتها الشمولية التي قدمها علم االجتماع ، والذي يعتبر أن المجتمع اإلنساني برمته مجموعة مراكز 

  .التنظيمات أو األنساق الفرعية وغيرها و اجتماعية مترابطة ومتضمنة أدوارا اجتماعية يمارسها األفراد

لقد حاولت الكثير من المدارس والنظريات واالتجاهات الفكرية تحليل موضوع أهمية العوامل        

أو غير مباشر واثر  االجتماعية  على االستقرار النفسي واالجتماعي بالنسبة للفرد والمجتمع بشكل مباشر

  . ميذلك  في تحسين مستوي أداء التنظ

 االستقرارتعرضوا لمفهوم الذين من أوائل  ) Maslow( ماسلو يعتبر :النفسي االستقرار -1- 9

بأنه شعور الفرد بأنه محبوب ومتقبل من اآلخرين وله مكان بينهم يدرك أن بيئته  :"هحيث عرف، النفسي 

 Maslow (1980(ماسلو ويؤكد  ".  صديقة ودوره غير محبط، يشعر فيها بندرة الخطر والتهديد والقلق

النفسي من خالل نظريته في الدافعية التي تقوم على أساس أن الحاجة ال  االستقرارأهمية الحاجة إلى 

 االستقرارويرى ماسلو أن الحاجة إلى  تتساوى في أهميتها وفي قوتها الدافعة وفي إلحاحها طلًبا لإلشباع 

مطلًبا رئيسًيا لتوافق الفرد، وقد قسم الحاجات في شكل والمحبة حاجات أساسية يعتبر إشباعها  واالنتماء

حاجات واالنتماء حاجات الحب  حاجات تقدير الذات تحقيق الذات:هرمي إلى خمس مجموعات 

حصل تعارض بين الحاجات الدنيا والحاجات العليا بنفس القوة  إذاو  .الحاجات الفسيولوجيةاالستقرار ،

  . فان الحاجات الدنيا هي التي تسيطر وتظهر حتى يتم إشباعها

ضرورة بيولوجية أي أنها الزمة لبقاء  ،حيث تمثل الحاجات الفسيولوجية قاعدة الهرم ألنها ضرورية 

آخر يمثل الحاجة إلى األمن والطمأنينة  الكائن الحي على قيد الحياة، ويعلو هذا المستوى مستوى

حتى يستطيع الفرد أن  إشباعهاوتمثل هذه الحاجة عند ماسلو الحاجة األساسية التي يلزم   واالستقرار

فإنه يسعى إلى تحقيق  االستقرارحاجته إلى  إشباعينمو نمًوا نفسًيا سليًما، وعندما يتمكن الفرد من 

الحاجة  النفسي وتعلوها في الترتيب الهرمي وتتمثل في االستقرارإلى التي تلي الحاجة  األخرىالحاجات 

   9.إلى اإلنجاز والحب ثم الحاجة إلى تقدير الذات وأعلى مستوى هو الحاجة إلى تحقيق الذات

  النفسي يتم بوسائل كثيرة وحسب طبيعة الفرد ومرحلة نموه االستقرارويرى ماسلو أن إشباع حاجات 

 .الطمأنينةولكن أهم الوسائل في ذلك تتم عن طريق تجنيب الفرد مصادر األلم والقلق والبحث عن 

  :ثالث أبعاد أساسية أولية هي ماسلووللطمأنينة االنفعالية لدى 

 .شعور الفرد بأن اآلخرين يتقبلونه ويحبونه وينظرون إليه ويعاملونه في دفء ومودة  -أ 



�بالبحثالتعريف :الفصل األول

26 
 

  .وٕاحساسه بأن له مكانة في الجماعة باالنتماءشعور الفرد   - ب 

  10.شعور الفرد بالسالمة وندرة الشعور بالخطر والتهديد والقلق  -ج 

ن األساس الذي يقوم عليه فهم شخصية الفرد يكمن في تقدير مصادر الدافعية التي تقف وراء سلوكه إ 

لسلوك اعجلة  استمرار الظاهر وأن هذا األساس في دراسة حاجات الفرد والقوى الحقيقية التي تقف وراء

والطمأنينة وال يمكن فهم حاجة  باالستقرارإلى الشعور  الحاجةالبشري ومن أبرز هذه الحاجات وأهمها 

كحاجة أساسية مستقلة بمعزل عن بقية الحاجات حيث تعتبر عامال أساسًيا  باالستقرارالفرد إلى الشعور 

رد المرتبطة بأي ظرف من الظروف فإنه يشعر تنطوي عليه جميع أشكال السلوك، فحين تشبع حاجة الف

امال نموذًجا نظرًيا ش رايفوقد وضع  .فيما يرتبط بذلك الظرف أو الخبرة والطمأنينة باالستقرارعاًدة 

  :النفسي يتكون من عناصر أساسية تشكل ) االستقرار(  متعدد الجوانب لمفهوم األمن

  .نظرة إيجابية والشعور بقيمة وأهمية الحياةتقبل الذات، ويتمثل في نظرة الفرد لذاته  -ا

العالقة اإليجابية مع اآلخرين، وتتمثل في قدرة الفرد على إقامة عالقات إيجابية مع اآلخرين تتسم  - ب

  .والدفء والحب واالحترامبالثقة 

محددة  الفرد على نفسه وتنظيم سلوكه وتقييم ذاته من خالل معايير اعتمادوتتمثل في :  االستقاللية -ج

  .يضعها لنفسه

الفرص الجيدة  واستغاللوتتمثل في قدرة الفرد على إدارة بيئته الذاتية  :لذاتيةاالسيطرة على البيئة  - د

  .منها لالستفادةوالموجودة في بيئته 

   .ويتمثل في أدراك الفرد لقدراته وٕامكانياته والسعي نحو تطويرها مع تطور الزمن:التطور الذاتي  - ه

  11.باالستقرار أن عدم وجود هذه العناصر أو تدنيها يعتبر مؤشرا على عدم الشعور Raif رايفويرى 

يجعل الفرد يجد صعوبة في مواجهة الحياة بما فيها  باالستقرارالشعور  انعدامأن  عثمان فراجويذكر  

للموقف الخارجي تتداخل مخاوفه وقلقه وأنواع الصراع  استجابتهمن مشكالت وصعوبات حيث أنه في 

  12. الذي يعاني منه

النفسي بخلو الفرد من التوترات والتأزمات وال يعاني من  االستقرار :"عبد الرحمن العيسويويعرف 

العنيفة والحادة، وان يكون واثًقا من نفسه  االنفعاالتالصراعات واآلالم النفسية وأن يكون خالًيا من 

  . "اضًيا عنهار 
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التحرر من الخوف أًيا كان مصدر هذا الخوف ويشعر " :النفسي بأنه االستقرار عبد الخالقوعرف 

متى ما كان مطمئًنا على صحته وعمله وأوالده ومستقبله وحقوقه ومركزه االجتماعي  باالستقراراإلنسان 

والشعور  باالستقرارنه يفقد شعوره افإن حدث ما يهدد هذه األشياء أو حتى توقع الفرد هذا التهديد ف

شرط ضروري من شروط الصحة النفسية، كما أن فقدان هذا الشعور هو العدو األول لكل  باالستقرار

  13. .سالم نفسي وصمود أمام الشدائد

عجلة  استمرارالنفسي من أبرز الحاجات التي تقف وراء  االستقرارأن الحاجة إلى  لريحانيويرى ا

حيث تعتبر  الحاجاتال يمكن فهمها بمعزل عن بقية  باالستقرارفحاجة الفرد للشعور  السلوك البشري،

، فعندما يشبع الفرد حاجة من حاجاته  طوي تحتها جميع أنواع السلوكنأساسًيا تال هذه الحاجات عام

   14.فيما يرتبط بإشباع تلك الحاجة  واالطمئنان باالستقرارفإنه يشعر 

حاجة نفسية ضرورية، فالبد للفرد أن يحس بأنه محبوب  باالستقرارأن اإلحساس  :"الطيب والددويرى 

من اآلخرين، وأن لديه القدرة على الحب، كذلك يحس بأن لديه القدرة على اإلنجاز ويتمثل ذلك من 

نجاحاته في العمل وفي معظم المشروعات التي تعني له، كما أن اإلنسان نفسه في حاجة أيًضا إلى 

، وٕاذا أحس الفرد بأن كل هذه الحاجات مشبعة لديه، فإن هذا يعد بمثابة االنتماءإلى الحرية وٕالى  التقدير

  15.أحد لمؤشرات المهمة 

النفسي في مرحلة الطفولة أكثر خطورة من فقدانه في مراحل  االستقرارويعتقد العلماء أن أثر فقدان      

ي الطفولة يحدد استجابات توافق الفرد مستقبال فقد ذكر ف باالستقرارأخرى فيرى ماسلو أن فقدان الشعور 

مثال تصبح صفات  كاالضطراب االستقرارالتي تصدر عن عدم إشباع الحاجة إلى  االستجاباتأن نوع 

 –فيما بعد  –حتى لو توفرت له  –غير آمن  –مستقلة إلى الحد لذي يظل فيه الشخص غير اآلمن 

  16 .الشخص اآلمن آمًنا حتى لو تعرض للتهديد والرفض، ويبقى  واالستقرارعوامل المحبة 

  :ركزت على عدة جوانب النفسي لالستقرارالمتعددة  فالمفاهيم

 .ضمان السالمة الشخصية والبعد عن الخطر والتهديد أو القلق - 1

  .ضرورة إحساس الفرد بتقبل اآلخرين له والتعامل بدفء ومودة - 2

  )جتماعًيا ا وانفعالياشخصًيا (ضمان السالمة في الصحة النفسية حيث يكون الشخص متوافًقا نفسًيا  - 3

  .أي مع نفسه ومع بيئته ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين
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والمدرسون والراشدون بمودة ومحبة وساعدوه في تحقيق  اآلباءفي الطفولة إذا عامله  االستقرارويتحقق 

الشعور بالخطر والتوتر  استجاباتعن المواقف غير المألوفة والغريبة التي تنشأ عنها  بتعادواالحاجاته 

  .واالضطراب

 واستقرار داخلي ينبعث من داخل اإلنسان استقرارينقسم إلى  فهو النفسي لالستقراراإلسالم  ةأما نظر 

وأن  .خارجي مصدره خارج اإلنسان وهي وسائل حماية اإلنسان وسالمته من كل ما يهدد حياته بالخطر

الداخلي أعظم تأثيًرا من  االستقرارالداخلي والخارجي على الفرد متبادل، غير أن  االستقرارتأثير 

نفسي، بل البد من وجود ال باالستقرارالخارجي، فكون الفرد في بيئة مستقرة ال يكفي إلحساسه  االستقرار

النفسي يجعله يتقبل ما يحيط به من أخطار فيزيد من  باالستقرارالداخلي فإحساس الفرد  االستقرار

  17.باالستقرارإحساسه 

النفسي نجد أنها ركزت على الحياة الدنيا والجوانب  االستقرارإذا نظرنا إلى النظريات اإلنسانية في   

ولقد بدأت تظهر   .المادية فقط في مجال تفسير الواقعية مما يجعلها غير كافية خاصة للفرد المسلم

بين بعض علماء النفس تنادي بأهمية الدين في الصحة النفسية والتكيف االجتماعي  اتجاهاتحديثًا 

مشاق الحياة، وتجنبه القلق  ارقة تمد اإلنسان بطاقة روحية تعينه في تحملوترى أن اإليمان باهللا قوة خ

الذي يتعرض له كثير من الناس الذين يعيشون في هذا العصر الحديث وتمدنا دراستنا لتاريخ األديان 

وبخاًصة الدين اإلسالمي بأدلة عن نجاح اإليمان باهللا في شفاء النفس من أمراضها، وتحقيق الشعور 

والطمأنينة والوقاية من الشعور بالقلق، وما قد ينشأ عنه من أمراض نفسية ومما يجدر  تقرارباالس

مالحظته أن العالج يبدأ عاًدة بعد حدوث المرض النفسي، أما اإليمان باهللا إذا ما بث في النفس 

  . 18اإلنسانية منذ الصغر، فإنه يكسب اإلنسان مناعة ووقاية من األمراض النفسية

   :االجتماعي ستقراراال -2- 9

هو طمأنينة النفس وزوال الخوف، واألمن نعمة عظمى من اهللا ، و من األمن  االستقرارإن أصل   

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع " سبحانه وتعالى على عباده، قال تعالى ممتًنا على قريش 

كما قال سبحانه   وسلب هذه النعمة بأمر اهللا تعالى أيًضا إذا كفر الناس بالنعم 19".وآمنهم من خوف 

وضرب اهللا مثال قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغًدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا " وتعالى 

 20".فأذاقها اهللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
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فيها بدونه ويحتاج إليه اإلنسان  االستمرارالحياة التي ال يمكن من ضروريات  االجتماعي واالستقرار   

ويميل اإلنسان بطبيعته إلى تحقيق نوعين من ،  والصحة والوسائل النقل والترفيه كحاجته للطعام والشراب

  21 .االجتماعي االستقرار أو الذاتي االستقرار إما االستقرار

فهو ما يكون في تأمين حاجاته الفردية الذاتية من مأكل وملبس ومأوى وصحة  :الذاتي االستقرار 

األخيرة مصطلحات بلورت  اآلونةالفردية، وقد برزت في  االحتياجاتوتعليم إلى غير ذلك من 

مجموع الحاجات الفردية من حاجات جماعية عامة تكون في مجموعها محصلة أمن الفرد الذاتي، 

 اهتماماتاالجتماعي مكاًنا بارًزا بين  االستقراراالجتماعي، ويحتل  باالستقرارما يعرف  وهي

المباشر بالحياة اليومية بما يوفره من طمأنينة في  التصالهولين والمربين في المجتمع المعاصر ؤ المس

  22 .النفوس وسالمة في التصرف والتعامل

رية بإشباع دوافعها لعضوية والنفسية وعلى هو إحساس الفرد والجماعة البش :"االجتماعي االستقرار 

المجتمع إلى زوال ما يهدد  اطمئنانبمظهريه المادي والنفسي المتمثلين في  االستقرارقمتها دافع 

مظاهر هذا الدافع المادي كالسكون الدائم المستقر والرزق الجاري والتوافق مع الغير والنفسية المتمثلة 

) السكينة العامة(ه ومكانته فيه، وهو ما يمكن أن يعبر عنه بلفظ المجتمع بالفرد ودور  اعتراففي 

تطوير السلوك في تطوير إنتاجية الفرد وتعتمد على  نإ و  ."حيث تمر حياة المجتمع في هدوء نسبي

  23 ".اتجاهاته

واألمان ألفراد المجتمع من خطر  واالطمئناناالجتماعي يعني توفير الحماية  االستقرارن مفهوم إ        

قد يتحقق أو من المتوقع حدوثه بمعنى سد الحاجات اإلنسانية التي يحتاجها الفرد ليحيا حياة مطمئنة 

  .سعيدة في المجتمع

المجتمع السليم والصحيح يكون بالفرد السليم، وكي يقوم الفرد السليم بدوره البد من تنشئته التنشئة ف 

نه بحاجة لهذه التنشئة كي يكون مواطًنا صالًحا في مجتمعه، لذا فقد تعددت الصحيحة والسليمة أل

 ىير  و  وتوفيره واالستقراراألمن  لضمانالوسائل وتنوعت السبل التي تستخدمها األمم والشعوب والدول 

 أوالنوعية  أوالهدف سواء كان ذلك الهدف تحسين اإلنتاج  إلىالجماعة هي وسيلة للوصول  أنالكثير 

  24".سعادة  أكثرزبائن 

  25 .التخلي عنها أوعلى المجموعة غير الرسمية سواء بالمعارضة  اتأثير  أكثروان الجماعات الرسمية 

  :االجتماعي االستقراروسائل  - 2-1- 9
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وهي التي تعتمد على التوجيه العام والتربية الرشيدة والفكر السليم واإلرشاد الدائم : وسائل معنوية : أوال

لفاضلة وٕاصدار التشريعات واألنظمة التي توضح حقوق األفراد ا األخالقيةوالدعوة إلى الخير وغرس القيم 

الوسائل المعنوية وواجباتهم التي تستتر بمن يخالفها أو يخرج عنها ويأتي اإليمان والعقيدة في قمة هذه 

  .الخاص والعام االستقرارالتي توفر 

األجهزة التي تنشئها الدولة و المؤسسات  مديريات التربية والوزارات و  وتتمثل في :وسائل مادية: ثانًيا

الفئات واألفراد  تابعةوم  واألمن وتوفيره والحفاظ عليه ومراقبة األنشطة التي تخل به االستقرارلرعاية 

  .26الذين يشكلون خطر على المجتمع

  : والمدرسة النفسي االجتماعي راالستقرا - 3- 9

ولية صقل شخصية الفرد اجتماعًيا وخلقًيا حتى يصبح مواطًنا ؤ تقع على المدرسة إلى جانب األسرة ، مس

األسرة، أال وهي التأهيل صالًحا فاعال سوًيا ، إلى جانب ما تقوم به من مسئوليات ومهام تعجز عنها 

األسرة والمؤسسة الدينية في  هامالحقة ومكملة لم اتوليؤ ولية المدرسة تعد مسؤ العلمي والمهني، فمس

ولية ضمن ؤ ولوجي إلى كائن اجتماعي، وتدخل هذه المسيالتأهيل االجتماعي، أو نقل الفرد من كائن ب

لعلوم ل التالميذى جانب مسئولياتها نحو تعلم وتلقين إل المدرسةالعملية التربوية الدينامية التي تتوالها 

والمعارف والتقنيات الحديثة التي تهيئهم لتولي أدوارهم االجتماعية وتهيئهم للمشاركة في الدورة اإلنتاجية 

  27.في مجتمع متغير 

وثيًقــــــا وجوهرًيــــــا بالتربيــــــة والتعلــــــيم، إذ بقــــــدر مــــــا  ارتباطــــــايــــــرتبط  االســــــتقراروممــــــا ال شــــــك فيــــــه أن     

م األخالقيــــــة النبيلــــــة فــــــي نفــــــوس أفــــــراد المجتمــــــع بقــــــدر مــــــا يســــــود ذلــــــك المجتمــــــع واألمــــــن يالقــــــ تغــــــرس

ويمثــــــل النســــــق التربــــــوي أحــــــد األنســــــاق االجتماعيــــــة المهمــــــة التــــــي تلعــــــب دوًرا   واالســــــتقرار والطمأنينــــــة

ــــــا فــــــي المحافظــــــة علــــــى بنــــــاء  ــــــا وهاًم  أن للنظــــــام المجتمــــــع حيــــــث يــــــرى علمــــــاء الــــــنفس ســــــتقرارواحيوًي

المجتمــــع مــــن خــــالل مــــا يقــــوم بــــه النظــــام التعليمــــي  وتجــــانس  بقــــاء التربــــوي وظيفــــة هامــــة وحيويــــة فــــي

  28.جيل آلخر من نقل معايير وقيم المجتمع من

مواهبهم  بتربيتهم وصقل و تالميذهاالمدرسة ب اهتمامولهذه األسباب وغيرها تدعو الحاجة إلى زيادة  

واإلسهام بفاعلية في تطبيعهم االجتماعي ومراقبة سلوكياتهم بحيث يشعرون أنهم يشكلون جزء ال يتجزأ 

إليه، وبمعتقداته وقيمه الدينية والخلقية ونظمه  بانتمائهممن المجتمع الذي يعيشون فيه ملتزمين 

   .29وأهدافه
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  :االجتماعي المدرسي االستقرارأهمية  -4- 9

 ولية ؤ مسهو  االستقرارإن الشريعة اإلسالمية تضمنت كل ما يرتبط بأمن الفرد والمجتمع، لذا فإن    

تعليم النشء ) بالمرحلة الجامعية وانتهاءفي مراحلها المختلفة بدًءا بالروضة، (فالمدرسة تتولى 31.الجميع

على أنفسهم طبًقا لسنهم وما تؤهلهم له هذه  االعتمادوترشيدهم ودفعهم لبناء شخصياتهم بحيث يمكنهم 

ولياتهم من خالل ما تنظمه لهم من ؤ السن من تولي األدوار والمراكز االجتماعية وذلك بوضعهم أمام مس

  .30أنشطة وبرامج ضمن المنهج الدراسي وخارجه، وذلك كي يحقق الفرد ذاته ونماءه اجتماعًيا وٕانسانًيا 

بما تملكه من إمكانيات مادية ومعنوية وشبكة عالقات اجتماعية داخلية لذا يرى الباحث أن المدرسة 

وتشمل أيًضا المناهج الدراسية  تالميذ وحتى األولياء ،والاألساتذة و  مؤسسةوخارجية تتمثل في إدارة ال

كل  ،...)التغذية، النقل الترفيه الرياضة ، ، الصحة(الفعالة في جميع المجاالت تالميذنشطة الأالمختلفة و 

  .هذه العوامل تجعل من المدرسة صورة مصغرة للحياة في المجتمع الخارجي الذي تتواجد فيه المدرسة

إن حياة المدرسة نفسها حياة اجتماعية بكل ما فيها من أخذ وعطاء متواصل في إنجاز خبرات مشتركة 

القيم  تالميذنمي لدى اللروح جو البيت الصالح فت استمرارالذا البد أن يراعي في جو المدرسة أن يكون 

أن يكون جو  يفينبغ المرغوب فيها وتمدهم بالخبرات المختلفة والتي تعدهم ليكونوا مواطنين صالحين

المدرسة نموذًجا صالًحا لجو المجتمع، أي ال يمثل المجتمع فحسب وٕانما يمثله أيًضا بحيث يفضله 

  .الجتماعي والنفسي والمادي ا باالطمئنان واالستقرارويشعرون بداخله   الموجودون فيه

الجتماعي ا لالستقرار النفسي حسن إسماعيل عبيدمن خالل العروض السابقة نلخصه في تعريف 

وهو العملية التي تكفل وجود بيئة مدرسية مستقرة ينعم فيها كل شاغلي المدرسة والمنتفعون  :"المدرسي

والسالم، وهو الحالة التي يجد فيها كل من يتعامل مع المدرسة  واالطمئنان االستقرارمنها بجو يسوده 

  ".نفسه مرتبًطا بها ومحًبا لها

و محبوب من  مقبول بأنه تلميذهو شعور ال االجتماعي النفسي االستقرارما سبق توضيحه أن وم   

المدرسية  بيئةوله مكانة بينهم و يحبهم ويحب مدرسته ويحس بأن الومجتمعه ومعلميه  تالميذزمالئه ال

حتى  أو ضيق أو قلق داخل المدرسة وال يشعر بخطر أو تهديد ، في تحقيق أغراضه دور فعال اله

و إذا حصل تعارض  .يحقق أهدافه بالنجاح وأهداف مجتمعه في التنمية الشاملة المنتظرة منه مستقبال

بين الحاجات الدنيا والحاجات العليا بنفس القوة فان الحاجات الدنيا هي التي تسيطر وتظهر حتى يتم 

    31 .إشباعها
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 :تمهيد

جملة الظروف والمؤثرات  عن التي تعقد بالمؤسسات التربوية تفي كل اللقاءا الحديثيكثر    

يظهران  على التفوق أو القصور الدراسي على اعتبار أنهما ال... االجتماعية المباشرة كاألسرة والمدرسة

المناخ التربوي العام المساعد التي تشكل ...في عزلة عن تلك السياقات االجتماعية واالقتصادية والتربوية

في معناه الواسع ذلك الوسط المباشر  التربوي ونقصد بالمناخ. إلفراز التفوق أو القصور الدراسي

وتعتبر البيئة  ،والتأثيرات االجتماعية والنفسية والثقافية والتعليمية التي يعيش فيها التلميذ ويتأثر بها

الوثيقة بحيـاة الفرد و التي تلعب دورا هامـا في تشكيـل شخصيتـه  الهامة ذات الصلة  تالمدرسية من البيئا

وهذه البيئـة لكي تحقـق الهدف المرغوب منها من الضروري أن تتوافر فيها مجموعة من العوامل التربوية 

والبيداغوجية و باألخص العوامل االجتماعية والتي تشمل مجموعة من النشاطات المدرسية تحقق 

  .فسي واالجتماعي للتلميذاالستقرار الن

I-  المدرسيالنشاط:  

 :المدرسيماهية النشاط  .1

تعدد األنشطة المدرسية وتنوع على الرغم من أنها في مجملها تكسب المتعلمين العديد من المهارات    

المباشر بأهداف العملية التعليمية، فهناك ما يعرف بالنشاط المنهجي أو النشاط المصاحب  االرتباطذات 

 والمبادئأو المادة الدراسية، ويسميه البعض النشاط الصفي والذي يهدف إلى تعميق المفاهيم  للمنهج

أو الخارجي أو الالصفي والذي  العلمية التي يدرسها التالميذ في المقررات الدراسية، وهناك النشاط الحر

 .أليوميهمواجهة حياتهم  يهدف إلى تهيئة مواقف تربوية معها ومن خاللها التالميذ يكونوا أكثر قدرة على

، إال أن كثير منها وخاصة تالميذولقد استخدم التربويون العديد من التعبيرات لوصف النشاط الذي يقدم ل

تعتبر قاصرة على الرغم من صحتها ألنها تعني النشاط ،  )يالآلمنهج(ما يتعلق بالنشاط الالصفي

النشاط "  ،" النشاط الخارج عن المنهج :" ا يليتطلق على هذا النشاط م يالتعبيرات التفمن . المدرسي

 ." النشاط الآلصفي ""  الآلمنهجي 

على الرغم من أن  وويالحظ على هذه التعبيرات أن مدلوالتها تشير إلى أنه نشاط منفصل عن التعليم،  

تكامل داخل أو خارج الفصل الدراسي وداخل المدرسة هي جزء م تالميذجميع النشاطات التي يمارسها ال

     . للعملية التعليمية المتممةمع المنهج المدرسي ومندمج معه، وتعتبر إحدى الجوانب التربوية 
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يضع النشاط الآلصفي مشتق من النشاط الصفي  أنفالمفهوم الحديث للتربية والتعليم يجب        

إلى أن ) م1998(وقد أشار محمود . كمكمل له ويؤدي إلى تنميته وتغذيته بشكل مستمر) المنهجي(

النشاط المدرسي شأنه شأن المواد الدراسية حيث يحقق أهدافًا تربوية عالوة على أنه مجال للخبرات 

ولذلك يفوق أحيانًا أثر التعليم في بيئة الفصل أو قاعة الدراسة نظرًا لما له من خصائص تؤدي  المنتقاة

   1.إلى تحقيق األهداف المرجوة بجهد ووقت أقل

 هممواد مصاحبة للتعليم الصفي وتهدف إلى إشباع ميول اعتبارهايمكن  لتي يقوم بها التالميذافاألنشطة  

لهواياتهم وقدراتهم الخاصة واكتشاف استعداداتهم وتوجيهها، وهي عبارة عن خبرات في  واالستجابة

مو معرفيًا فقط للمستقبل وتعتبر ضرورية لتكامل النمو اإلنساني، وحتى ال يكون الن تالميذالحاضر تعد ال

والحركي واالنفعالي والوجداني ) الجسمي(فمن خالل تلك األنشطة يتمكن الطالب من تحقيق النمو البدني 

والنفسي واالجتماعي كما يتمكن الطالب من خالل تلك األنشطة من التعبير عن ذاته وخبراته الشخصية 

 ).إلخ...كالشعر واألدب( واإلبداع  االبتكارمن خالل 

شاط يعني أن يكون الفرد فعاًال وايجابيًا، وهذه صفات السلوك الهادف الذي يبذل فيه الفرد جهد والن  

إذًا يتضح من ذلك أن النشاط يعبر عن القدرات والمواهب التي يتوفر قدر منها . وطاقة وله أثر مرئي

شاط يتنازعه إلى أن الن) م2004( اهر الظوفي هذا أشار . لدى جميع البشر وٕان اختلفت المقادير

وصفة الآلإغتراب، ففي النشاط المغترب ال يشعر الممارس بنفسه  االغترابصفة : هما أساسيتينصفتين 

فاعًال للنشاط وال بنتائجه ألنه غير مرغوب أو غير متالئم مع القدرات واالستعدادات، ولذا يكون الفرد 

وقوة العالقة  واإلنتاجيةبالفاعلية أما في النشاط غير المغترب فالممارس يشعر . منفصل عن النشاط

بالنشاط ألنه يعبر عن طاقات وقدرات الفرد الممارس، أي أنه نشاط مثمر من الناحية النفسية لشخصية 

)  Csikszentmihalyi( لشيكزنت ميهالي  االنسيابوهذا يجسد ما نصت عليه نظرية الفيض أو . الفرد

 2.وحالة الفرد النفسية والذهنية أثناء الممارسةوالتي ترتبط بشكل مباشر بالدوافع الداخلية 

وبنظرة سريعة على واقع النشاط الآلصفي في المدارس، نالحظ وجود منهج قائم على الفصل بين النشاط 

هذه والمواد المقررة، حيث يتم وضع النشاط في منزلة أقل من المقررات الدراسية وعلى ذلك فقد تم تغييب 

  . النشاطات
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راسية مثقلة بالمواد النظرية الكثيرة والمكثفة والتي ال تترك وقت للمعلم الذي ال يشغله سوى فالمناهج الد

لتطبيق ما تعلموه من معلومات  تالميذهاجس إنهاء المنهج الرسمي المقرر، وال يستطيع العمل مع ال

  3.هفالمدرسة الجيدة هي التي لها تأثيرات إيجابية على شخصية التلميذ وسلوكيات .ومعارف

 :لنشاط المدرسياتعريف  .2

أن المقصود بالنشاط المدرسي أنواع الدراسة التي تمارس خارج الجدول  :نادية الزيني تعريف -أ 

النشاط  انفصالاليومي في المدرسة والتي يزاولها الطالب تحت إشراف منظم، وليس معنى ذلك 

أن يكون متمًما لمحتويات المدرسي عن المقررات المدرسية وٕانما من المفروض في هذا النشاط 

   4.المنهاج الدراسي

وسيلة وحافز إلثراء المنهج الدراسي وٕاضفاء " :ف القاموس التربوي النشاط المدرسي بأنهيعر ت - ب 

الحيوية عليه، وذلك عن طريق تعامل التالميذ مع البيئة، وٕادراكهم لمكوناتها المختلفة من طبيعية إلى 

 واتجاهاتهمالخبرات األولية التي تؤدي إلى تنمية معارفهم  هماكتسابمصادر إنسانية ومادية، تهدف 

 5.وتنميهم بطريقة مباشرة 

أن النشاط المدرسي جزًءا من منهج المدرسة الحديثة، فهو يساعد في تكوين :" حسن شحاته تعريف -ج 

ا أن عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير الزمة لمواصلة التعليم وللمشاركة في التنمية الشاملة، كم

الطالب الذين يشاركون في النشاط لديهم قدرة على اإلنجاز األكاديمي، وهم يتمتعون بنسبة ذكاء 

 . 6 .مرتفعة، كما أنهم ايجابيون بالنسبة لزمالئهم ومعلميهم

بأنه خطة مدروسة ووسيلة إثراء المنهج وبرنامج تنظمه المؤسسة التعليمية :" ف حمدي شاكريعر ت - د 

عام الذي يختاره المتعلم ويمارسه برغبته وتلقائيته، بحيث يحقق أهداًفا تعليمية يتكامل مع البرنامج ل

وتربوية وثيقة الصلة بالمنهج المدرسي داخل الفصل أو خارجه خالل اليوم الدراسي، األمر الذي 

والجسمي  واالنفعالييؤدي إلى نمو المتعلم في جميع جوانب نموه التربوي واالجتماعي والعقلي 

  7."، إذ ينجم عنه شخصية متوافقة قادرة على اإلنتاجواللغوي

بأنه عبارة عن مجموعة من الخبرات والممارسات التي يمارسها التلميذ :" ف محمد الدخيليعر ت - ه 

ويكتسبها، وهي عملية مصاحبة للدراسة ومكملة لها، ولها أهداف تربوية متميزة، ومن الممكن أن تتم 

 8."داخل الفصل أو خارجه
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تلك البرامج التي تنفذ بإشراف المدرسة بأنه " : ئرة المعارف األمريكية النشاط المدرسيف دايتعر  -و 

بالمواد  االرتباط، ذات المختلفةبالحياة المدرسية وأنشطتها  وتوجيهها، والتي تتناول كل ما يتصل

لعملية، أو الخاصة بالنواحي ا االهتماماتالدراسية أو الجوانب االجتماعية والبيئية أو األندية ذات 

 9 ."العلمية أو الرياضية، أو الموسيقية، أو المسرحية أو المطبوعات المدرسية

ذلك البرنامج ": من خالل مجموعة مناشيرها بأنه المدرسي الوطنية فتعرف النشاطرة التربية وزا أما - ز 

برغبة ويزاوله يذ تلمامج التعليمي والذي يقبل عليه النالذي تنظمه المؤسسات التعليمية متكامًال مع البر 

هذه األهداف بتعليم المواد  ارتبطتبشوق ورغبة تلقائية بحيث يحقق أهداًفا تربوية معينة، سواء 

علمي أو عملي داخل الفصل أو  اتجاهخبرة جديدة أو مهارة معينة، أو تكوين  باكتسابالدراسية أم 

في خبرة الدارس وتنمية هواياته خارجه، وأثناء اليوم الدراسي أو بعده، على أن يؤدي ذلك إلى نمو 

 10."التربوية واالجتماعية االتجاهاتوقدراته في 

 :سمات النشاط المدرسي .3

 :تتسم النشاطات المدرسية بالصفات أو الميزات التالية   

 .برغبته) الطالب ( يقبل عليها التلميذ  -

 ).بشوق وميل تلقائي ( يزاولها بدافع ذاتي  -

سواء كانت تلك األهداف مرتبطة بالمواد الدراسية المقررة أو  التربويةهداف تحقق العديد من األ -

 .العلمية والعملية واالتجاهاتالمهارات والخبرات  اكتساب

 .تنفذ تلك النشاطات داخل أو خارج الفصل وأثناء اليوم الدراسي أو بعده -

علقة باالتجاهات التربوية واالجتماعية تحقق النمو في العديد من خبرات التلميذ وهواياته وقدراته المت -

  والمقررات ض العناصر بين النشاطات المدرسيةولكي تتضح سمات النشاط المدرسي نقارن بع. المرغوبة

 :الدراسية

 :النشاطات المدرسية أـ 

 .اختيارية بناءًا على ميول ورغبات الطالب -

 .ليس بها نجاح أو رسوب وليس لها درجات -

  .ول زمني وتمارس خارج الجدول المدرسيغير مقيدة بجد-
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 .غير مقيدة بصفوف دراسية واالشتراك متاح لجميع الطالب -

 .على المشاركة فيها بدافعيه وشوق وحماس وٕاقبالهمتحظى بقبول الطالب  -

 .)الطالب يؤدي(تتسم باألداء الحسي والحركي  -

 11.)الخ...هاري بدني، انفعالي، م(تتناول جميع جوانب النمو لدى الطالب  -

 :المقررات الدراسيةبـ 

 غير اختيارية لجميع الطالب/  إجبارية -

 بها نجاح ورسوب ولها درجات تحدد مدى تقدم الطالب -

 .خالل األسبوعتلميذ لها جدول وزمن محدد ملزم لل -

 .محددة بصفوف دراسية يستمر بها الطالب دون تغيير حتى نهاية العام الدراسي -

 .جانب النمو المعرفي تقتصر على-

 .ال تتسم باألداء  -

   .تالميذألنها مفروضة على ال اإلقبالال تحظى بنفس الدرجة من القبول أو  -

 :تطور المفاهيم والنظرة للنشاط المدرسي .4

، فليس بالضرورة أن تمارس في وقت محدد وداخل ا فحسب لم تعد النشاطات المدرسية مظهر شكلي 

من خالل تلك األنشطة  الفرصة ال وذو دور كبير حين تتاح لهطالب يكون فعاال إنالصف الدراسي، 

 .وابتكاراته وقدراته إبداعاته وٕاخراجإلبراز 

مفهوم النشاط أصبح يركز على أن التعلم هو األساس في العملية التعليمية، ولذا كان من المهم إبراز  

كانت داخل  سواء هيئة التدريسيةال إشرافحت أهمية وفاعلية النشاط في المواقف التعليمية المختلفة ت

 .الفصل أو خارجه وداخل أو خارج المدرسة

في  وٕارشادهوتوجيهه ) التلميذ ( ودور المعلم أثناء النشاط يتمثل في استثارة دافعية المتعلم  ةمسؤولي 

 .جميع األنشطة المدرسية

الجديدة النابعة من دوافعه وحاجاته العديد من الخبرات  إكسابهتفاعل المتعلم مع النشاط يساهم في  

 .مع الفروق الفردية بين التالميذ والمتالئمة) الدوافع، الميول، االبتكار ( الشخصية 

 .يتنوع النشاط المدرسي ليتناسب مع مستوى نمو التالميذ في المراحل التعليمية المختلفة 
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نب البدنية أو المهارية أو الوجدانية يتناول النشاط ويعزز جميع جوانب النمو لدى المتعلم سواء الجوا 

  12.الخ....أو االنفعالية أو العقلية 

 :أهمية النشاط المدرسي.5

تنبثق أهمية النشاط المدرسي من قيمته التربوية والتي تتضح من خالل ما يحققه من أهداف العملية 

لدى الطالب وذلك نظرًا  فهذه األنشطة لها تأثيرها المباشر على العديد من سمات الشخصية. التربوية

أهمية تلك  أنكما . الستجابة تلك األنشطة للعديد من ميولهم ورغباتهم وحاجاتهم وتأثيرها على اتجاهاتهم

النشاطات تبدو واضحة من خالل اإلطالع على نتائج العديد من الدراسات العلمية التي أجريت على 

تائجها إلى المساهمات واآلثار اإليجابية جوانب متعددة من النشاطات المدرسية، والتي أشارت ن

للنشاطات على العملية التعليمية والتربوية بشكل عام وعلى سلوكيات التالميذ بشكل خاص، ومن تلك 

 :النماذج نذكر ما يلي

 :يجابي على احترام الذات والرضا عن الحياة والعملإلألنشطة المدرسية أثر • 

الذين يشاركون في األنشطة  تالميذأن ال إلى ) Gullen,2000( ولننتائج الدراسة التي قام بها قأشارت 

 ) Elden, etal.1980( كما أن دراسة إلدن ورفاقه. المدرسية يزداد عندهم احترامهم لذواتهم وثقتهم بأنفسهم

في النشاطات  االشتراكطالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية، توصلت إلى أن  351التي أجريت على 

  .يعزز االتجاه اإليجابي نحو قيمة العملالمدرسية 

 :يجابي على التحصيل الدراسيإلألنشطة المدرسية أثر • 

  ودز  وبراوس و ) Bureckman, etal. 1997( كل من بوركمان ورفاقه  أجراهاأشارت نتائج الدراسات التي 

 )Brighouse  & Woods  (2000 نشطة المدرسية تميز الطالب المشاركين في األ إلىأشارت النتائج

إيجابيتهم مع زمالئهم وأساتذتهم، وتمتعهم  إلىبالقدرة على تحقيق النجاح واإلنجاز األكاديمي، باإلضافة 

اإلبداع والمشاركة الفعَّالة  إلىبروح القيادة والتفاعل االجتماعي السوي والمثابرة والجدية، كما أنهم يميلون 

 .ولديهم االستعداد لخوض تجارب جديدة بثقة

 إلىأشارت النتائج Silliker & Quirk( 1997 (و سيلكر وكويرك  ) Edward, 1994( وفي دراسات إدوارد 

أن التالميذ الذين يقضون أوقات فراغهم في أنشطة حرة موجهه كانوا، مقارنة باآلخرين، متفوقين دراسيًا 

 .وهم من األوائل في مدارسهم
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 :األعمال التطوعيةلألنشطة المدرسية أثر على المشاركة في • 

 تالميذأن المشاركة في األنشطة المدرسية ساعدت ال إلى ) Andrews, 2001( أشارت نتائج دراسة أندروز 

نتائج  أشارتكذلك . وبشكل فعَّال على المشاركة في الجمعيات األهلية والتعاون معهم في مجاالت عديدة

من  1887لعدد  تتبعيهت عبارة عن دراسة طولية والتي كان، ) Hanks, etal 1978 (دراسة هانكس ورفاقه 

أن المشاركة في األنشطة  إلى، 1970في عام ) 30(سن الثالثين  إلىطلبة الثانوية العامة والذين وصلوا 

في الكبر باإلضافة  األهليةالالصفية في المرحلة الثانوية لها تأثير مباشر على المشاركة في الجمعيات 

 13.ير المباشرة كالتحصيل الدراسيالتأثيرات األخرى غ إلى

الدراسات والبحوث العلمية في  أثبتتهالألنشطة المدرسية أثر ايجابي على تحقيق العديد من الفوائد التي • 

العالمين العربي والغربي، ومن األمثلة على تلك الفوائد إعادة تكيف التالميذ المتسربين الذين تركوا 

) المعاقين (  بعض جوانب القصور المتعلقة بأفراد الفئات الخاصة الدراسة وكذلك المساعدة في عالج

، باإلضافة إلى أثر تلك األنشطة في تعديل الكثير من الجوانب الموجهةمن خالل األنشطة التدريبية 

ولكن يجب مالحظة أن تحقيق تلك الفوائد يعتمد وبشكل كبير على نوعية . السلوكية لدى التالميذ

 .التي يتم تقديمها وعلى جودة التخطيط لها وتنفيذهااألنشطة المدرسية 

روح  إظهارللجماعة،  باالنتماءكالشعور ( األنشطة المدرسية تحقق األهداف التربوية داخل المدرسة • 

     النفسي االستقراربتحقيق نتائج ايجابية، وتحقيق  واالهتمامالتنافس المنظم والشريف بين الجماعات، 

كالتطبيق الفعلي للمعلومات والخبرات المستفادة من النشاط ( التربوية خارج المدرسة  واألهداف) الخ ...

 المواطنةتطبيق روح : من ايجابيات المشاركة في النشاطات المدرسية حسب نوعيتها مثل واالستفادة

ت الصالحة وخدمة المجتمع والقدرة على الخطابة والمواجهة من خالل النشاطات المسرحية والمعسكرا

 14).الخ ....والرحالت 

فمن خالل : لألنشطة المدرسية دور رئيس في حل مشكالت التالميذ النفسية واالجتماعية والتربوية• 

النشاط من الممكن تشخيص المشاكل التي يعاني منها التالميذ وبناءًا على ذلك يتم تحديد وسائل العالج 

فمثًال هناك بعض التالميذ ممن . ي الموجهوالتي من الممكن أن تشمل بعض برامج النشاط المدرس

كثرة  إلىالخ، بينما هناك تالميذ يعانون من طاقة زائدة تؤدي ...يعانون من الخجل واالنطواء والعزلة 
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يجب اختيار النشاط المدرسي المالئم الذي يساعد ولكل حالة . ةالكثير  الحركة، وغير ذلك من المشكالت

 .ه ويلبي حاجاته النفسية واالجتماعية والتربويةكل تلميذ على التخلص مما يعاني

فالنشاط المدرسي : لألنشطة المدرسية دور رئيس في اكتشاف مواهب وقدرات التالميذ المتميزة وتنميتها• 

ومن  واإلبداعالفرصة للبروز  إتاحةالمواهب والقدرات وتنميتها من خالل  الكتشافيوفر المناخ المناسب 

بيئة المناسبة لهؤالء التالميذ من خالل النشاط المدرسي الذي يلبي احتياجاتهم وينمي ثم الرعاية وتهيئة ال

 . قدراتهم ومواهبهم

وأهمية النشاطات المدرسية تكمن في أنها تعتبر وسيلة لتحقيق العديد من الفوائد، وذلك حسب نوع     

  :النشاط الممارس، حيث أن تلك األنشطة تؤدي إلى

 .قدراتهم ومواهبهم وميولهم والعمل على تنميتها وصقلها اكتشافب على توجيه ومساعدة الطال -

 .الحنيف وترجمتها سلوكياً  اإلسالميتعميق قيم ديننا  -

 .الشريفةتنمية وتعزيز القيم االجتماعية الهادفة كالتعاون والتسامح وخدمة اآلخرين والمنافسة  -

 .يقها والتحلي بآدابهاوتطب اإلسالميةبناء الشخصية المتكاملة مع تعزيز القيم  -

المساعدة على حسن استخدام أوقات الفراغ بما يعود على الممارسين بالفائدة، والقدرة على التفريق  -

 .بين أنواع النشاطات واختيار ما يعزز ويخصب حياتهم

 .تحقيق النمو البدني والعقلي من خالل توسيع الخبرات في مجاالت متعددة -

  .عهم على التفوق واالبتكارإتاحة الفرص للموهوبين وتشجي -

 .إشباع حاجات التالميذ النفسية واالجتماعية -

مساعدة التالميذ على التخلص من بعض المشاكل النفسية واالجتماعية كالقلق والتوتر واالنطواء  -

 15.الخ...  واالكتئابوالضغوط النفسية والخجل 

 واالتزانية الحميدة كالثقة بالنفس اإلسهام في تنمية العديد من الصفات الشخصية والعادات السلوك -

 .إلخ.....، والتعاون، والتحدي، والمثابرة، والمنافسة الشريفة، وتحمل المسئولية وٕانكار الذاتاالنفعالي

 .تنمية قدرة الطالب على التفاعل مع المجتمع وتحقيق التكيف االجتماعي -

 .تنمية سمات القيادة والتبعية لدى الطالب -
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مع  تتالءمفيها ومعها الكتساب خبرات مفيدة  افرص تربوية للطالب ليتفاعلو  تهيئة مواقف وٕاتاحة -

 .متطلبات النمو لكل مرحلة عمرية

 .الفرص للقائمين على النشاط للتعرف على العديد من جوانب شخصيات التالميذ إتاحة -

 .عليميةاستخدام النشاط كوسيلة لتنفيذ المنهج المدرسي وكمصدر من مصادر الوسائل الت إمكانية -

تقدير قيمة العمل اليدوي واالستمتاع به واحترام العمل والعاملين من خالل الممارسة الحسية  -

 .والحركية

 .الستيعابهاتثبيت المادة العلمية من خالل التطبيقات واستخدام الحواس  -

 . واالقتداء بسيرة السلف الصالح اإلسالميةاالرتباط بتاريخ األمة  -

  16.وفهم المواد العلمية من خالل التطبيق الميداني اباستيعتعزيز القدرة على  -

 :يحقق النشاط المدرسي الوظائف األساسية التالية :وظائف النشاط المدرسي. 6

الفرص الطبيعية المالئمة التي تنمي  تالميذتتيح تلك األنشطة لل ):السيكولوجية(الوظيفة النفسية  .أ

الصحة النفسية  إلىالنفسية المختلفة مما يؤدي  ضطراباتواالالثقة بالنفس والتخفيف من حدة القلق 

وكما أشار المنيف إلى أن التعلم ال يكون ناجحًا . إلخ....والتسامح والعمل التعاوني ةالمسؤوليوتحمل 

ومساعدًا على النمو النفسي إال إذا كان هو نفسه مظهرًا من مظاهر نشاط الفرد المنبعث من دوافعه 

 :ة على ذلك ما يليومن األمثل .وميوله

 . تنمية الميول والمواهب -

 .تحقيق الصحة النفسية -

 .االتجاه المرغوب إلىتعديل السلوك  -

 .استثمار وقت الفراغ -

 .مصدر لتنمية دافعية التعلم داخل الفصل ورفع مستوى اإلنجاز -

 .حاجات الطالب وتلبية ميولهم ورغباتهم إشباع -

للتعلم ألنها جزء من البرنامج التعليمي، فمن خاللها يتم  اَ رصتتيح تلك األنشطة ف :الوظيفة التربوية. ب

المرغوب، كما أنها تساعد الطالب للتعرف  االتجاهتوسيع مدارك الطالب وتعديل سلوكهم وتوجيهه نحو 

 .على قدراتهم وميولهم ورغباتهم ومن ثم تنميتها ليتم توسيع مجاالت تلك الخبرات
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 :ومن األمثلة على ذلك ما يلي

 .يق مفهوم التعلم الذاتي والتعلم المستمرتحق -

 .توفير الخبرات الحسية والحركية المباشرة خالل التعليم -

 .الخ...احترام اآلخرين –النظافة  –الدقة  إلىالعديد من االتجاهات المرغوبة، كاالتجاه  إكساب -

 .الكشف عن الميول والقدرات المتميزة وتنميتها -

 .الخ...التحليل  –الربط  –التفسير  –فية، كاالستنتاج تنمية العديد من المهارات المعر  -

 .المساعدة على تفهم المناهج واستيعابها -

 .بالبيئة والمجتمع والتعامل معهم لالتصالتوفير الفرص  -

 .تقوية العالقة بين الطالب والمدرسة وتكوين صداقات مع الطالب والمدرسين -

 . الوعي بأهمية وقيمة أوقات الفراغ -

تتيح تلك األنشطة الفرص الخصبة للمشاركة والتعاون والتعامل مع اآلخرين  :االجتماعيةالوظيفة . ج

على التكيف مع الحياة، فهي جزء من اإلعداد للحياة بشكل عام، إضافة  تالميذمما يؤدي إلى مساعدة ال

واألنانية ...) أو العرقية العنصرية أو( إلى أهميتها في تكوين العالقات االجتماعية واالبتعاد عن التفرقة 

 .وذلك من خالل العمل الجماعي والتفاعل مع الجماعة

 :ومن األمثلة على ذلك ما يلي

 .تقوية العالقة بين المدرسة والمجتمع -

 .المساهمة في التوفيق بين البيئة والمجتمع -

 .التدريب على الخدمة العامة -

 .التدريب على التعامل مع اآلخرين -

 .يةالتشجيع على األعمال الجماع -

 .احترام آراء اآلخرين وحرية التعبير عن الرأي -

  17).الجماعة ( والعام ) الفردي ( تعلم التوفيق بين الصالح الخاص  -

وهنا يجب التأكيد على أن النشاط المدرسي ذو المردود المفيد واإليجابي هو الذي يكون مناسبًا     

فنالحظ . ولهم ورغباتهم ومشبعًا لحاجاتهم األساسيةلقدرات واستعدادات التالميذ ويكون مالئمًا وملبيًا لمي
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مثًال الحاجة إلى النشاط البدني والحركي لدى األطفال في المراحل التعليمية األساسية ال يتم إشباعها 

العلمية في مجال التربية البدنية والرياضة إلى أن حصة تربية  األبحاثبدرجة مالئمة، حيث تشير نتائج 

ال يقدمان  أسبوعيامن الحاجة الحركية اليومية للطفل، وحصتين % 4ال تلبي سوى  ياأسبوعبدنية واحدة 

، علمًا )على افتراض جودة الدرس من حيث النشاط ( من النشاط الضروري للتنمية البدنية % 11سوى 

. من احتياجاته الحركية بطريقة عفوية خارج الدرس% 20بأن الطفل من الممكن أن يحقق ما يقارب من 

ال يغطي احتياجات الطفل الحركية بكفاية تعود عليه بالفائدة، مما يؤكد أهمية %) 31(هذا في مجمله و 

  .الحاجات األساسية إشباعالنشاط الآلصفي في 

 18:معايير اختيار األنشطة المدرسية الهادفة .7

النشاط بحيث يتم إن األنشطة المدرسية الهادفة هي تلك األنشطة البناءة والمفيدة والتي تحقق أهداف 

 :اختيارها وفقًا للمعايير التالية

، واالجتماعية والحركية، واالنفعاليةالعقلية، ( تتناسب األنشطة مع خصائص نمو التالميذ  أنيجب  -

 .وتحقق النمو الشامل) الخ ... والبدنية، واللغوية 

رسة والمدرس والتلميذ يجب أن يكون لألنشطة المدرسية أهداف محددة وواضحة لكل من مدير المد -

 .أمرهوولي 

 .تستمد أهداف األنشطة المدرسية من أهداف التربية العامة أنيجب  -

 .يجب أن تكون األنشطة المدرسية وثيقة الصلة بأهداف العملية التعليمية وبالدراسة داخل الفصل -

للتعبير عن ميولهم  يجب أن تتنوع مجاالت األنشطة المدرسية حتى يجد التالميذ العديد من الفرص -

 .حاجاتهم بما يتناسب مع قدراتهم والفروق الفردية بينهم وٕاشباع

) المدرسين(يجب أن تخضع األنشطة المدرسية للمالحظة الدقيقة والمستمرة من قبل رواد النشاط  -

 .المتميزين

 .ةالمادية والبشرية المتاحة بالمدرس اإلمكاناتاألنشطة المدرسية مع  تتالءميجب أن  -

والمكانية  والزمنيةالجوانب االقتصادية (يجب أن تتسم األنشطة المدرسية بالمرونة من الناحية التنفيذية  -

  .وتكون قابلة للتقويم المستمر والتقويم النهائي) الخ...
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 :تنظيم النشاط المدرسي .8

لب جهد وعمل إداري أهدافه ويظهر بالمظهر التربوي البناء والهادف يتط النشاط المدرسي لكي يحقق  

متكامل يشمل جميع عناصر العملية اإلدارية والتي تشمل على التخطيط والتنظيم والتنفيذ واإلشراف 

وليات المباشرة لمدير المدرسة، فيجب أن ؤ والمتابعة والتقويم، وحيث أن هذه العناصر اإلدارية من المس

وعلى مدير . شاط المدرسي قبل تنفيذهتؤخذ موافقة مدير المدرسة عن كل مجال ولون من ألوان الن

المدرسة ومساعديه مراعاة بعض النقاط المبدئية والعامة في عملية التخطيط قبل اتخاذ أي قرار بشأن أي 

 :، ومن تلك النقاط ما يلي)أو رفض  موافقة( نشاط مدرسي 

 .التأكد من الفوائد التي يمكن أن تتحقق من النشاط -

 . التنمية الشاملة للتلميذ مساهمة النشاط في تحقيق -

  .إمكانية تنفيذ النشاط باإلمكانات المدرسية المتاحة -

 .مالئمة النشاط مع مراحل نمو التالميذ وقدراتهم واستعداداتهم -

 .حاجات التالميذ وتلبية الميول والرغبات إشباعقدرة النشاط على  -

 .زةقدرة النشاط على إبراز مواهب وقدرات التالميذ المتمي -

 .مدى تحقيق النشاط لألهداف المنشودة من األنشطة المدرسية -

 .مدى خدمة النشاط للبيئة المحلية -

 19.مالئمة النشاط للمجتمع المحلي وعدم التعارض معه -

 :أسس تنظيم النشاط المدرسي - أ 

ن على الرغم من أ( أن تتولى إدارة المدرسة اإلشراف الكامل على كل نواحي النشاط المدرسي  -

اإلشراف أمر أساسي إال أن مستواه يعتمد على مرحلة نمو التالميذ، ودرجة وعيهم، وخبرتهم السابقة، 

 ).الخ ...ونوع النشاط 

 ).تؤدي إلى تحقيق األهداف التربوية العامة ( أن تكون جميع النشاطات المدرسية خاضعة للنظام المدرسي  -

يجب التأكد من أن ( كل نشاط مدرسي قبل تنفيذه  موافقة مدير المدرسة، أو من ينوب عنه، على -

اهتمامات وميول التالميذ، وأنه يتوفر بالمدرسة المدرس المؤهل  مئيالالنشاط يحقق الهدف المنشود، و 

 ).الراغب والمتحمس إلدارة النشاط 
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وعلى ) وبشرية مادية، ومالية، ( أن يتم تحديد أنواع النشاط بناءًا على اإلمكانيات المتاحة بالمدرسة  -

 . حجمها واحتياجاتها وطاقاتها

احتياجات وميول واهتمامات اكبر عدد ممكن من التالميذ  يالئمأن تعدد وتنوع األنشطة بقدر اإلمكان،  -

 .ولكن دون مبالغة، وذلك حسب اإلمكانيات المتوفرة

العام الدراسي /ل الدراسيالواحد المشاركة فيها خالل الفص تلميذأن يتم تحديد األنشطة التي يسمح لل -

فرصة المشاركة ألكبر عدد ممكن من التالميذ،  إتاحةلكي يتم ( الفعلية  الحتياجاتهالواحد، وذلك وفقًا 

 ).سلبًا وكذلك حماية التالميذ المتحمسين والالمعين والطموحين والمتميزين من المشاركة التي ربما تؤثر عليهم 

  ة المختلفة حسب ميولهم وقدراتهم وحاجاتهم، ويتم تسجيلهم دون تمييز أن يختار التالميذ أنواع األنشط -

 ).يتم وضع مستويات لبعض األنشطة حسب المستوى المهاري ( 

أن تتم مزاولة جميع األنشطة داخل أسوار المدرسة، كلما أمكن ذلك، ويجب موافقة إدارة المدرسة  -

مع التأكيد على أهمية اإلدارة واإلشراف عليها ( طة وأولياء األمور على ما يقام خارج المدرسة من أنش

 ).وضبط المشاركين بها 

وذلك لتالفي التعارض أو ( لجميع األنشطة المدرسية ) توقيت زمني ( أن يتم وضع برنامج زمني  -

  20.)التداخل بينها واالستفادة القصوى من اإلمكانيات المتاحة 

 : لمدرسيالنشاط اتنظيم الصعوبات التي تواجه  - ب

 :يمكن اإلشارة إلى بعض من تلك الصعوبات في النقاط التالية     

مشاركة أبنائهم في النشاط المدرسي وتركيز اهتمامهم على التحصيل ب عدم اقتناع أولياء األمور -

 .الدراسي، ولذا ال يشجعون أبناءهم على االشتراك

 .لممارسة النشاط بفاعلية) البشرية –ة المادي –المالية (قلة أو عدم توفر اإلمكانيات الضرورية  -

عدم توفر المشرف المتخصص في النشاط المدرسي، وٕاذا توفر فإن العبء التدريسي ال يسمح له  -

 .باإلشراف على النشاط كما ينبغي

عدم تسهيل مهمة المعلمين لإلشراف على النشاط وريادته، فجداولهم المثقلة بنصاب كامل من  -

 .إلعداد الجيد لحصة النشاطالحصص ال يساعدهم على ا

 .عبئًا إضافياً  العتبارهنظرة المعلمين للنشاط نظرة دونية تقلل من قيمته وذلك  -
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 .عدم جدية مديري المدارس بالنشاط المدرسي وحصصه، وعدم المتابعة والتوجيه -

 .عدم وضوح أهداف النشاط للمعلمين وللطالب -

 .لمعلمعدم إدراج حصة النشاط واإلشراف عليه ضمن نصاب ا -

 .عدم وضع النشاط المدرسي ضمن عناصر تقويم المعلمين والتالميذ مما يقلل من اهتمامهم -

 .قلة الدورات المتخصصة للنشاط المدرسي -

 .عدم توفر خطة واضحة للنشاط أو دليل يساعد المعلمين على التخطيط والتنفيذ -

 .عدم تخصيص ميزانية لألنشطة المدرسية -

 .الميذ المدرسة على االشتراك في األنشطةعدم وجود نظام يجبر جميع ت -

 .يادة األنشطة المدرسيةز لتنظيم و ) أثناء الدراسة ( ضعف إعداد المعلمين  -

 .عدم توفر الوقت الكافي لممارسة النشاط -

 .ازدحام الفصول الدراسية بالتالميذ -

 :وللتغلب على تلك الصعوبات وتخفيف أثر تلك المعوقات فإنه يجب عمل ما يلي

 .ةالمدرسي اتد دورات تدريبية لمعلمي ومشرفي وموجهي النشاطإعدا* 

 .الالزمة لتنفيذ النشاط بشكل يؤدي إلى تحقيق أهدافه التربوية اإلمكانياتتوفير * 

 .بأهداف النشاط وأهميته ائهموأولي تالميذتوعية ال* 

 .تعيين مشرف للنشاط متخصص في كل مدرسة بعد تخفيض نصابه التدريسي* 

 .ليصبح جزء من العملية التعليمية - االرتجالية -عن العشوائية واالبتعادط الجيد للنشاط التخطي* 

 .مع ميوله وقدراته يتالءمالنشاط الذي  تلميذتعدد وتنوع األنشطة ليجد كل * 

 .الفرصة للتالميذ للمشاركة في وضع خطط النشاط وتنفيذها إتاحة* 

 .وممارستها في بيئة ترويحية تتسم بروح الهواية والمتعة ربط األنشطة بالبرامج واألهداف التربوية* 

على االشتراك في األنشطة وذلك من خالل دعوتهم لإلطالع  أبنائهمتحفيز أولياء األمور لتشجيع * 

  21.وٕانتاجهمعلى أنشطة أبنائهم 
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 :مجاالت النشاط المدرسي. 9

 :ومن مجاالت األنشطة المدرسية نذكر على سبيل المثال ما يلي

ويشمل جميع الرياضات واألنشطة الحركية التي تتناسب مع  :مجال األنشطة البدنية والرياضية 

 .قدرات واستعدادات التالميذ، وكذلك الجوانب العلمية والنظرية للحركة وللنشاط البدني والرياضي

درسية وتشمل اإلذاعة وصحف الحائط واإلعالم واستخدامات المكتبة الم: مجال األنشطة الثقافية 

 .الثقافية بالتنميةوالمعارض والكتابة والقراءة والخطابة والندوات وكل ما يرتبط 

ويشمل الجوانب الفنية في مجملها كالرسم والتمثيل المسرحي واألشغال : مجال األنشطة الفنية 

 .إلخ....والتصوير والنحت واألعمال اليدوية 

تي يكون الهدف منها التنمية االجتماعية ويشمل جميع األنشطة ال :مجال األنشطة االجتماعية 

 ويشترك بها أكثر من تلميذ، كالحفالت والزيارات واألعمال التطوعية وجميع المجاالت األخرى

 22 .الخ...والنشاطات الآلصفية كالنشاط الصحي والغذائي

وتربية  ويشمل األنشطة ذات العالقة المباشرة بالبيئة كالرحالت الخلوية :مجال األنشطة البيئية 

 .إلخ....الطيور والحيوانات وحمالت التوعية بالنظافة والمحافظة على البيئة

ويشمل التجارب في جميع المجاالت العلمية وزيارة المصانع والمسابقات : مجال األنشطة العلمية 

 .العلمية

 23.ويشمل جميع استخدامات الحاسب اآللي وبرامجه المتعددة :مجال أنشطة الحاسب اآللي 
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II - مجاالت النشاط االجتماعي المدرسي:  

  :الخاصة بالتلميذواألدوات المدرسية اقتناء الوسائل التعليمية نشاط  .1

  :مايليالتلميذ  ىأهم الوسائل التعليمية لدمن 

  :الكتاب المدرسي.1.1

 سيلةبالو والمقصود . تربوية تعتمد في جل العمليات التعليمية والتكوينية وسيلةيعتبر الكتاب المدرسي   

وتهدف بالخصوص إلى الدفع . التربوية أنها وثيقة مكتوبة مصحوبة برسوم وصور توضيحية متنوعة

ومن أجل ذلك ، يقترح الكتاب المدرسي معلومات ومحتويات، ويعرض . بعملية التعلم نحو حدود قصوى

هارات عملية وخبرات الوسائل والعمليات التي تتيح اكتسابها وامتالكها تمهيدا لبلوغ معارف جديدة وم

  .حياتية محددة

هو الوعاء الذي يحتوي المادة التعليمية الذي يفترض فيها أنها األداة أو :تعريف الكتاب المدرسي.1.1.1

. إحدى األدوات على األقل التي تستطيع أن تجعل التالميذ قادرين على بلوغ أهداف المنهج المحددة سلفا

ه التلميذ معلوماته أكثر من غيره من المصادر،فضال عن انه هو وهو المرجع األساسي الذي يستقي من

  24 .األساس الذي يستند إليه المدرس في إعداده قبل أن يواجه تالميذه في حجرة الدراسة

  :للكتاب المدرسي )(De landsheere تعريف دوالندشير - أ 

المقصود من وضعه هو و . الكتاب المدرسي مؤلف ديداكتيكي يأتي في هيئة كتاب أو ملف أو بطاقات" 

مساعدة المتعلم على اكتساب ما يفترض أنه أساسي من المعارف أو المهارات العملية أو الخبرات 

ومن الضروري أن يشكل الكتاب . الحياتية، وذلك في صلة وثيقة مع برنامج معين وأهداف محددة

لتحليل والتركيب والترتيب المدرسي أداة لتحفيز المتعلم على استعمال العمليات الذهنية كالفهم وا

  25  ."ما تعلمه تمكينه من تقويم ، وعلى...والتصنيف

جملة العمليات المخططة والضرورية   يقصد بالمنهاج الدراسي :الكتاب بالمنهاج الدراسية عالق.2.1.1

  :لحصول التعلم ؛إنه عبارة عن كل متسق ومتكامل، ويتضمن أربعة عناصر عامة وهي

 .حياتية معارف أو مهارات عملية أو خبرات عليم أو التكوين على شكلغايات و أهداف الت 

 .)المادة الدراسية(المحتويات 
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أساليب وٕاجراءات  األنشطة،الوسائل،الطرائق(المحدد وسائل وأدوات مقترحة تسمح ببلوغ األهداف 

  التقويم لقياس مدى بلوغ األهداف 

لف عناصر المنهاج؛ بحيث تشكل وحدة من خصوصيات الكاتب المدرسي، أنه يعمل على دمج مخت

  .وتوضح الخطاطة التالية. متناسقة وفاعلة

  :يلعب الكتاب المدرسي وظائف متعددة ومتنوعة ، ومن أهمها ما يلي:  وظائف الكتاب المدرسي.2.1

  :تتمثل هذه الوظيفة في جانبين أساسيين  :إخباريةوظيفة .1.2.1

منهجيات والقواعد والمبادئ والقوانين بمعنى كل ما يتعلق تقديم التصورات واألفكار والمعارف وال •

  .وهذا التقديم يتخذ في الغالب صيغة مهيكلة ومبوبة ومرتبة. بالمادة الدراسية 

  26 .تفسير التصورات واألفكار من خالل بيانات ورسوم وصور وتطبيقات متنوعة 

عى الكتاب المدرسي إلى إثارة نشاط من أهداف هذه الوظيفة، أن يس:وظيفة تعليمية أو تكوينية.2.2.1

القدرات و المهارات  عقلية الذهنية المتنوعة، واكتسابالمتعلم وجعله قادرا على توظيف العمليات ال

وتحتم هذه الوظيفة .وتتيح هذه الوظيفة للمتعلم إمكانية التعلم الذاتي والمبادرة والفعالية واإلبداع...المتعددة

ظما على شكل مقاطع أو وحدات تعليمية متسلسلة ومتدرجة من حيث أن يكون الكتاب المدرسي من

  .التركيب ومستوى الصعوبة

يخصص الكتاب المدرسي فضاءات محددة لتدريب المتعلم على  :وظيفة التمرين والتدريب.3.2.1

وتسعى هذه الوظيفة إلى تمكين هذا المتعلم من نقل . ممارسة بعض األنشطة أو حل بعض المشكالت 

وعادة ما تدرج التمارين واألنشطة التدريبية في ختام كل  اته من وضعيات تعلمية إلى أخرى جديدة،مكتسب

ومن المفيد جدا أن يتوخى هذا الكتاب المدرسي، ضمن هذه . مقطع أو جزء مكتمل من الكتاب المدرسي

رة إلى كل ما بحيث تتجاوز مجرد اعتماد نشاط الذاك الوظيفة، تنويع األنشطة والوضعيات التدريبية

  27.يستدعي استعمال الوظائف العقلية العليا األخرى

  : وظيفة الدعم و التقويم.4.2.1

تتمثل هذه الوظيفة في مختلف األنشطة والمسائل التي يدرجها الكتاب بهدف تقويم حصيلة التعلم وتزويد 

لضروري أن تكون ومن ا. كل من المدرس والمتعلم بمعلومات متعلقة بمدى تحقق األهداف المنشودة

كما أنه . بمعايير النجاح المعتمدة ومرفقةاألسئلة أو المسائل المطروحة مصحوبة باألجوبة الصحيحة، 
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الدعم من جهة أو  و بعا الرتباطها بالتقويم التكوينيمن الالزم أن تصنف تلك األسئلة أو المسائل ت

  .بالتقويم اإلجمالي من جهة أخرى

  :خصائص الكتاب المدرسي. 3.1

أشارت العديد من الدراسات التربوية الحديثة إلى عدة خصائص و مميزات ينبغي أن تطبع كل كتاب 

  :مدرسي و منها أن 

مسائل ، و يقدم للمتعلم وضعيات قريبة من تلك التي - ينظم الكتاب المدرسي على شكل وضعيات-

   .يعيشها في حياته

لك بمنح طرق وأدوات استداللية يمكن استغاللها يمكن الكتاب المدرسي من استثمار موارد متنوعة وذ-

   .المسائل- واستثمارها لحل الوضعيات

يجعل الكتاب المدرسي المتعلم أكثر حيوية، وذلك بتنظيم التعلم حول أنشطة وأعمال تمكنه من تحقيق -

   .إنتاجات مهمة وضرورية

   .ثقافي ولى خلق صراع سوسيلغاية تشجيعهم عينظم الكتاب المدرسي وضعيات تجابه بين المتعلمين -

   .يشجع الكتاب المدرسي على التقويم المتمركز حول المتعلم-

 تهيئيركز الكتاب المدرسي على بنينة المعلومات الجديدة من طرف المتعلم، وذلك بحرصه على -

   28 .تحويل وتركيب وٕامكانية إدماج   لحظات

  :تلميذوال الكتاب المدرسي.4.1

وهو يتعامل  ، الكتاب المدرسي لتنمية المستوى المدرسي المرتبط بمكانته داخل القسميتعامل مع  فالتلميذ 

وهو دافع قوي يتأثر بشكل بارز بالوسط العائلي وبطبيعة نظرة هذا  ، معه أيضا لدفع الخوف من الرسوب

   .أو الممارسات الثقافية بشكل عام الوسط للمدرسة،

  . وحاجته في المتعة ، رغبة التلميذ في القراءة تشبع ، ،مثيرة تكون مادة الكتاب مشوقة 

   . يكون شائق العرض،سهل األسلوب -

  .تقدم المفردات اللغوية بقدر وبالتدرج،ويحافظ على المستوى األدبي الذي ينهض بلغة التالميذ -

  .تكون الموضوعات منوعة اللون واالتجاه -

  . كثيرة واضحة ملونة يكون جيد اإلخراج،أنيق الغالف،متقن الطبع،ويشتمل على صورة -
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 تكون السطور قصيرة،والهوامش عريضة،وينبغي ضبط الكلمات بالشكل -

 والخطية كما أن شروطه تتوافر فيها التلقائية،والفصاحة،والمعاصرة. يشتمل على البرنامج العام. -

 29.)اإلبداعية والعلمية(والخلق  ، والتنوع

  :تحليل الكتاب المدرسي .5.1

 :ج للكتب المدرسية عدة مزايا منهايقدم التحليل الممنه

يكون لدى األساتذة الممارسين فكرا نقديا بخصوص مضامين التعلم المقترح في المقررات والكتب  -

  .المدرسية الموضوعة تحت تصرفهم

   .يجعل كثيرا من األساتذة يغير عاداته التعليمية - 

 .يقها بوضوحيمكن بعضهم من تطوير فهمهم لمقررات التعلم ومن ثمة تطب - 

  .يمكن من مراجعة الكتب المدرسية وتصحيح ما بها من أخطاء  -

  30.يمكن من تقديم محتواها والحكم عليه بالجودة أو عدمها - 

  :تقييم الكتاب المدرسي 6.1.

 .إن إجراء تقييم الكتاب المدرسي،يتطلب مجموعة من األدوات وشبكات التحليل،واألساليب التقييمية

  :ب المدرسي ال بد من تحديد نوعيته أوال،ومن ثمة نجد ثالثة أنواع من الكتاب المدرسيولتقييم الكتا

  .المؤلفات الديداكتيكية التي تمرر مضامين التعلم المقترحة في المقررات الدراسية -

الوثائق ذات البعد الديداكتيكي التي تحتوي إما على عناصر اإلخبار المعلن عنها بواسطة المقررات  -

  .وٕاما على مقترحات ألنشطة تعليمية منتظمة ، اسيةالدر 

  .المؤلفات التي تعالج معارف محددة -

وهو يستعمل يوميا في القسم . دراسي مقرروهكذا يوافق النموذج األول المؤلفات التي تمرر مضامين  

يشمل  زيادة إلى كونه كتابا للتلميذ ومرشدا خاصا بالمدرس يمكن أن. كأساس للتعلم ودعم للتعليم

  .مجموعة جذاذات لألنشطة وأشرطة سمعية وملصقات

ويرتبط الصنف الثاني من حيث الشكل ومن حيث المضمون بالكتاب المدرسي،لكنه يلعب دورا أكثر دقة 

في التعلم فهو يستعمل في القسم بصفة غير منتظمة،ويمكن اعتباره كتابا مدرسيا مصغرا أو أداة 

وهذا . طابق لما يسمى الدليل المرجعيمثالث فهو متخصص أكثر و الصنف ال،أما  ديداكتيكية مكملة
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الصنف من الوثائق يحتوي بالخصوص على مجموعات نصوص ومقتطفات،ومعاجم،وموسوعات،أو 

وتحديد األصناف يعتبر شرطا أوليا في إعداد طريقة  .بحوث تتعلق بموضوع معين أو مفهوم خاص

  31.ساعد على ضبط مجال التقييملتقييم الكتب المدرسية ألن هذا التحديد ي

  :وهي وحتى يكون التقييم فعاال ال بد أن يشمل أبعاد الكتاب المدرسي، 

 .مدى جلبه اهتمام التالميذ - ثمنه -اإلخراج - التجليد -أي من حيث سهولة التناول :البعد المادي -

النصوص وتناسبها مع  كثافة - وضوحه -نوعية الكلمات والجمل -المقروئية اللغوية :البعد التواصلي-

 .سهولة القراءة -التالميذ

- نوعية األنشطة المقترحة - مناسبة لسن التالميذ - المحتوى العلمي والطريقة المعتمدة:البعد البيداغوجي-

 ةمدى مواكب -مدى انفتاح الكتاب وٕامكانية اعتماد مصادر أخرى للتعلم واللجوء إليها عند االقتضاء

  ).للمعارف وللنظريات المتعارف عليها(ت المستجدة للتطورالمحتوى المعروض ا

   - الجودة اللغوية له - مدى تالؤمه مع القيم واألهداف السائدة -هل يحتوي على القيم:البعد الثقافي-

  .الصور الموظفة ومقصديتها

  :مواصفات الكتاب المدرسي .7.1

 :ستعمالالابالمواصفات الخاصة .1.7.1

  .ت خاصة تيسر استعمالهاعلى إرشادا تاباحتواء الك  -

 .تقديم الكفايات المستهدفة - 

  .تقديم األهداف المتوخى تحقيقها في مستهل كل درس أو وحدة ديداكتيكية  -

  .تابتقديم االمتدادات المرتقبة على مستوى اللغة العربية بالنسبة لكل جزء أو باب من الك - 

  .طلحاتعلى كشاف،أو معجم للمفاهيم والمص تاباشتمال الك - 

  .تقديم لوائح الصيغ والرموز - 

 .للتعاريف والقواعد بوضعها في إطار وتلوينها تابإبراز الك - 

  32.على فهرسة مفصلة تاباحتواء الك  -

 :محتوىالالمواصفات الخاصة ب .2.7.1

  .مع االختيارات والتوجهات التربوية العامة تابتوافق محتويات الك  -
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 .ع البرنامج الدراسيم تابتوافق محتويات الك - 

 .انطالقا من الكفايات المستهدفة تاببناء الك  -

 .في إنماء شخصية وطنية أصيلة ،ومراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية تابمساهمة الك  -

  .في انفتاح التلميذ على المحيط العالمي تابمساهمة الك  -

المستدامة،ولها صلة بمجاالت اللغة والثقافة  قضايا جديدة تتعلق بالتربية على التنمية تابتضمين الك - 

 .والعالمية و اإلسالمية  المعاصرة العربية

 .احترام محتويات الكتاب مبادئ اإلنصاف والمساواة ونبذ العنف  -

  .مساعدة الكتاب التلميذ على تنمية النهج العلمي - 

 .وعات الكتابتالؤم الصور والرسوم من حيث مدلولها وأبعادها وألوانها مع موض - 

     33.خلو الكتاب من األخطاء اللغوية والعلمية والفنية والمطبعية  -

 :المواصفات الخاصة باألنشطة التعليمية والممارسات. 3.7.1

 .على أنشطة تعليمية تتالءم مع المستوى الدراسي للتلميذ تاباشتمال الك -

 .اتمسألة تمكن من توظيف المكتسب -بناء األنشطة على وضعية -

 .مساعدة التمارين واألنشطة التلميذ على اكتساب منهجية حل المشكالت -

 .على تمارين تطبيقية تتعلق باستثمار التعلمات تاباشتمال الك -

 .على تمارين تستهدف تقوية التعلمات تاباشتمال الك-

  34.مساعدة التمارين المقترحة التلميذ على التقويم الذاتي -

 :األدوات المدرسية.8.1

، قبل من المستحب ، و  المدرسية الخاصة بطفلها االحتياجات األسرةمع بداية العام الدراسي تشتري   

حرية المساحة من  عطائهالمدرسي واألدوات المدرسية مع إ الزىشراء  أثناءاصطحاب األطفال  الشراء

رسة كمن يقبل على لعبة فيقبل على المد. عظيم األثر في تجهيز التلميذ معنويا ونفسيامن له لما وذلك 

  35.يحبها ويغرس في قلبه حب العلم وحب المدرسة
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  :ميزانية محددة.1.8.1

من الضروري التخطيط المسبق وتحديد األولويات قبل التوجه إلى شراء المستلزمات المدرسية 

العام خصوصا إذا كانت األم تتسوق لعدد من األبناء، و يجب عليها أن تطلع أطفالها المقبلين على 

الدراسي الجديد بالميزانية المحددة لكل تلميذ منهم وفقا للقدرات المالية لألسرة حتى ولو كانت تمتلك 

ميزانية مفتوحة لهذا الغرض وذلك حتى يتعلم الطفل أن يتحكم في رغباته وتتجنب طلبات أبنائها 

  36..لكل مرحلة دراسية المبالغ فيها

مات المدرسية بالمرونة وذلك وفقا للمرحلة الدراسية فعلى يجب أن يتسم التسوق من أجل المستلز 

أما األطفال في . سبيل المثال يجب تقليص عدد األغراض المخصصة لألطفال في المرحلة التمهيدية

لذا يجدر باألم . خصوصا البنات واإلكسسواراتالمراحل المتقدمة فيهتمون بأحدث صيحات الموضة 

تلزمات ابنتها وتدعها تختار أدوات يطغى عليها الطابع األنثوي أما أن تراعي ذلك عند اختيارها لمس

  .!الذكر فينبغي أن تكون مستلزماته ذات طابع ذكوري وبعيدا تماما عن الطابع األنثوي االبن

  :المستلزمات المدرسية. 2.8.1

 :سبه منهاحصر المستلزمات الدراسية التي قد يحتاجها ابنها وعليها أن تختار ما ينا األسرةعلى  

  .الحقيبة المدرسية وينبغي أن تتناسب مع المرحلة الدراسية  - .المدرسي الزى  -

   .الحذاء ويجب أن يتم اختياره بمقياس مناسب حتى ال يسبب لطفلك األلم في األيام األولى للدراسة  -

  .المالبس الرياضية -الحذاء الرياضي  

  .سية المختلفةمتنوعة لتالئم المواد الدرا بأحجامدفاتر  -

  .)المصحح(أقالم المزيل   -أقالم حبر   - أقالم رصاص   -

  .أقالم فوسفورية وهي المفضلة لدى البنات لتحديد العناوين والهوامش  - د

  .ممحاة يفضل شراء عدد منها ألنها سهلة الضياع  -

  .مساطر ويفضل شراء عدد منها ألنها سهلة الكسر  - .أدوات هندسية  - .مبراة -

  .تجليد شفاف للكتب  - مقلمة لحفظ األقالم من الكسر أو الضياع  -

   .)صندوق الطعام(ة الطعام بحقي  -جوارب صيفية وشتوية   - طوابع لكتابة اسم الطالب عليها   -

  .عطور  - ملفات شفافة لحفظ األوراق   -مناديل للجيب   - حافظة للمياه   
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  37.ألوان  -دفاتر رسم  - مالبس داخلية  -

  :نشاط الصحة المدرسية :2

  :للصحة المدرسية هدفان  :ـ أهداف الصحة المدرسية 1.2

ولـة عن ؤ يستهدف حماية األفراد داخل المدرسـة من مجموعة العوامل التي قد تعد مس أولهما وقائي 

سـوء توافقهـم الشخصـي و االجتماعـي و الدراسي و يعتبر التوجيه التربوي طريقا لمساعدة األفراد 

ها في هخل هذه المؤسسـة التربويـة على حل مشكالتهم حتى يصبحوا قادرين على مواجهة ما يشابدا

  .المستقبل 

كتوافر الخدمات ( وهـذا الهـدف تستخـدم فيـه الطرائق و األساليب العالجية المختلفة :  ثانيهما عالجي 

البيئة المدرسية مما يسهم في التوافق بمختلف أبعاده داخل ) الصحية و العالجية و توافر المكتبات 

  .توافر صحة الطالب النفسية و الجسمية في المدرسة 

و يمكن القول أن هناك عالقة وثيقة بين صحـة الطـالب النفسيـة و بين ما يتوافـر من شروط إيجابية في 

فتفاعل : درسية بيئاتهم المدرسية و هو ما نطلق عليـه البيئـة المدرسيـة السويـة و هو ما يرادف الصحة الم

الطالب داخل هذه البيئة بصور إيجابية سوية يعيد مؤشرا إيجابيا أيضا بأن لديهم توافق أفضل في 

  38.فاألفراد األكثر توافقا هم األكثر نجاحا في المواقف المختلفة .المستقبل مع مكونات هذه البيئة 

هية البيئة المدرسية و إن كان واضحا من الضـروري أن نبحـث عن ما :البيئة و البيئة المدرسية  .2.2

أنها جميـع ما يتوافر من ظروف داخل المدرسة إال أنه و من الضروري أن نتعـرف على معنى البيئـة 

  .بصفة عامة ثم نتطرق إلى التعرف على مصطلح البيئة المدرسية بشيء من التفاصيل 

ا المصطلـح في أكثـر من موضوع و أكثر فالبيئة من المصطلحات الشائع استخدامها و قد تعرفنا على هذ

و قد شاع استخدام مصطلح البيئة لدى .من علم و كل علم يتناول هذا المصطلح بمنظوره الخاصة 

 همثم يتناوله علماء النفس بعد اقتباسه من ،على أنه الوسط الذي يحيـط  بالكائن الحي اعلماء البيولوجي

ع السيكولوجـي عند نتناولـه و االنفعاليـة في شخصيـة الفـرد و إدخـال الطابـ تعديلههؤالء العلماء و 

فمصطلـح البيئـة من المصطلحات الهامة و تقصد بها مجموعة العوامل و الظروف التي تحيـط بالفرد 

  .يؤثـر فيها و يتأثر بها في تفاعل مستمر إلشباع حاجاته األساسية 
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ين شخصية الفرد و تحديد أنماط سلوكه و أساليب و وعليـه فالبيئـة تلعـب دورا هاما في تشكيل و تكو 

  .طرائق تفاعله مع اآلخرين 

  :البيئة إلى ثالثة أنواع هي ) Thorpe & Sohmuller )1965و قد قسم ثورب و سلميلر 

  .البيئة االجتماعية   ،البيئة الثقافية   ،البيئة الطبيعية     

    ا كمحددات هامـة داخـل البيئة من أهمهـا الثقافة هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دورا أساسي   

      . و األسرة و المدرسة و دور العبـادة و وسائل اإلعالم و جميعها  تلعب دورا كبيرا في تنشئة الفرد

  .و سوف نتناول المدرسة كإحدى المؤسسـات االجتماعيـة الهامـة و شروطهـا الصحية 

الصحة ب ذا نقصدما ة المدرسية ؟ ماذا نقصد بالبيئة الصحية المدرسية ؟ماذا تقصد بالبيئ: و نحن نتساءلّ 

  .من الدراسة و التفصيل  قدرإلجابة عنها بل التي سنتطرقالمدرسية؟ جميعهـا تسـاؤالت على قـدر من األهميـة و 

  : البيئة المدرسية . 3.2

سسة رسمية أنشأنها المجتمع نلقـى من خاللهـا الضوء على المدرسـة كمؤسسة اجتماعية و هي مؤ     

لنقل تراثنا الثقافي عن طريق عملية التطبيع االجتماعــي و توظيف ما بداخلها  )معصورة(بطريقة 

لمساعدة الفرد على النمـو المتكامـل في شتـى جوانـب شخصيتـه حتى يصبـح فـردا أكثـر فاعليـة في 

هي بيـت التلميذ الثاني الذي يقضي فيه أعواما  و المدرسـة بذلك.المواقـف المختلفـة داخـل المجتمـع 

    .متوالية ليؤدي فيها أخطر أدوار حياته إذ ينمو جسميا و يتكون فكره و ينضح عقله و يتهذب خلقه 

و يتطلع كثير من التالميذ بكثير من الشغف لبداية افتتاح المدرسة ألنها تمدهم بشعور األهمية و النضج 

ياء كثيرة  يعتزون بترقيتهم إلى الصفوف العليا و يسعدون لتقدمهم في صفوف و تكوين فرص بتعلمهم أش

و مواد دراسية جديدة ، أي أنهم قد كونوا اتجاهـا ايجابيــا نحو المدرسة إال أن هناك استثناءات لهذه 

م قد االتجاهات نحو المدرسة فبعض التالميـذ يخافـون  من مجرد التفكير في الذهاب إلى المدرسـة ألنهـ

   39). يخافـون من انفصالهـم عن اآلبـاء أو ألسباب أخرى و هو ما نطلق عليه اإلرهاب أو مخاوف المدرسة

  :  ة هييفالبيئة المدرس 

تجربـة تعليميـة حيـة للتالميـذ لغـرس العادات و القيم و األطر الثقافية الموجودة في المجتمع حتى يصبح 

أي أنها مجموعة من الظروف و العوامل التي تتوافر داخل .جتمع كل تلميذ عضوا نافعا داخل هذا الم

        و أدوات أجهزة و معامـل ةأبنيمعلم منهج ـ أنشطة ـ خدمات تعليمية ـ جماعات رفاقه ـ (المدرسـة 



�النشاط االجتماعي المدرسي: الفصل الثاني

61  
 

و يتأثر بها  و التي تحيط بالتلميذ يؤثر فيها) و غير ذلك... و مختبـرات عالقات و تفاعالت داخلية 

  .تحقق إال بتوافر بيئة صحيةيين شخصية متكاملة متفاعلة و هذا ال بهدف تكو 

  :الصحية المدرسية  سالمة البيئة .4.2

و كما كان ، مهي البيئة المدرسية الصحية التي يكتسب التالميذ بداخلها عادات سليمة خالل تفاعله   

كذلك الوسائل التعليمية  ،م لصحة التلميذ عالقة وثيقة بمقدار ما يحصله من ألوان المعرفة و العلو 

 كـان من الضروري أن تكـون هذه البيئـة المدرسية من حيث برامجها لذا.طرائق التدريس و غير ذلكو 

ونظافتـه و أداء دوره وتوفر شروطه الصحية بيئة التلميذ تها بيتا نموذجا يفوق في تنظيمـه مبانيها ومكوناو 

  .المنزلية 

    رسية من البرامج و الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى دراسـة لذلك فإن موضوع الصحة المد   

..) طفولة ـ مراهقة ـ صبيا (اهتمـام ألن كل فرد ذكرا كان أم أنثـى البد له من أن يقضي وقتا من عمره و 

ولة عن خلق جيل بعد جيل من ؤ في المدرسة و لهذا السبب يمكن أن يعتبـر البيئة الصحيـة للمدرسة المس

اء داخل المجتمع ، فهي تتناول كـل فرد في مقتبل حياته و تكشف ما به من علل و أمراض األصح

بعضها جسمي أو نفسي و تحاول عالجها في الوقت المناسـب قبل تأصلهـا كما أن هذه البيئـة يسهـل بها 

   40.و تأصيل الكثيـر من األخالق و العادات الصحية الصحيحة و محاربة الضار منها غرس 

تلعب المدرسة دورا هاما في تكوين عادات صحيـة و قيـم :  لبيئة المدرسية كمصدر للتربية الصحية ا أـ

و مفاهيـم لدى التالميـذ و هناك فرص متنوعة في المدرسة يمكن أن تتوافر من خاللها بيئة مدرسية 

و أعضاء هيئـة أفاق ر المعلم و الالقدوة الحسنة من و  نظافة المدرسة والتربية الغذائيةصحية سليمة ف

العالقات و التفاعالت القائمة بين  والعقاب و  و أساليب الثواب التدريس وطرائق التدريس الجيدة

الخدمات االجتماعية و الصحية جمعيها ذات و و المنهج السليم  و أولياء األمور المدرسين و التالميذ

  .تأثير في داخل مجتمعاتهم 

  :بيئات المدرسية ب ـ خصائص التربية الصحية في ال

   .الصحة سلوك سوي يقوم به التلميذ و ليست مجرد معلومات متفرقة تحفظ و تنسى بعد االمتحانات -

 .اكتساب العادات الصحية السوية هدف أساس داخل البيئة المدرسيـة السليمة  -

م البيئية ضرورة تزويد التالميذ بألوان المعرفة الصحية ذات الصلـة الوثيقـة بحياتهم لحل مشكالته -

   .المختلة
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  .ضرورة تنمية ميول الطالب الصحية بطرق سليمـة و تدعيـم ما هو سـوي وعالج الضار منها  -

     و الممارسة  كالنضج(مراعاة أن التربية الصحية عملية تعليمية يراعى منها شروط التعليم و قوانينه  -

  .داخل البيئات المدرسية ) و الدافعية

علـم بالسلـوك الصحـي و دراسة حاجات المتعلمين و تحريك حوافزهم و تحديد ضرورة ربط دوافـع المت -

  .هذا السلوك الصحي السوي إلشباع هذه الحاجات 

القـدوة و النموذج الحسن و الممارسـة من الطرق الهامـة في مجال التربية الصحيحة داخل البيئة  -

  .المدرسية 

 .الجسمية والنفسية و االجتماعية مة برامج التعليم لحاجات التالميذ ءضرورة مال -

االهتمـام بالجوانـب اإليجابيـة و عالج السلبيات للسلوك الصحي مما يسهـم  في تدعيم اآلثار  -

 . اإليجابية للتربية الصحية 

يجـب االستفـادة  ، حيثفي سلوك التلميذالكبير تأثير الذات  خاصة عامة و جماعة الرفاقالالجماعة  -

  41.)الخ... كجماعة النشاط ـ اإلذاعة الرحالت (ج التربية الصحية داخل المدرسة منها في إعداد برام

 في و ليس خالل األنشطة و البرامـج المختلفة من التربيـة الصحية داخل المدرسـة يمكن أن نحققها -

 .وقت الدرس فحسب 

لمدرسية أو انفتاحها درجة انغالق الوحدة ا فيمن الضروري أن نتأمل  :البيئة الفيزيقية للمدرسة.5.2

على السلوك بوجه عام و قد وجد أن المدرسة ذات الطابع المفتوح ذلك التي ) مدرسة ذات طابع مفتوح(

و العوائق على عكس المدرسة التقليدية    تعمل على اعتبار أن الحاجة قليلة لألماكن المغلقة و الحوائط 

و سمعيا بحيث ال تنتقـل المثيـرات من   ريا التي تتطلب وجود صفوف مستقلة الواحدة عن األخرى بص

موقـع تربـوي إلى موقع آخر، فسعة المكان عامل هام إال أن مقدار الفراغ و عالقته بعدد مستخدميه 

و أثرها  و المغلقة من حيث خصائصها  و سوف نتناول المساحات المدرسية المفتوحة متغير له تأثيره

      42.على السلوك 

تعتبر المدرسة المفتوحة ذات مساحات داخلية :سية المفتوحة و أثرها على السلوك لمساحات المدر ا - أ 

و المدرسة المفتوحة يتوافر فيها . كبيرة دون حوائط أو ممرات على عكس المدرسة التقليدية المعلقة 

 قدر كبير من النشـاط المدرسي أي أن لها برامج تربوية لها خصائص معينة كما أنها تؤكد على تفريد
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التعليم و نحن نتساءل ما هي الخصائص األساسية لترتيب المكان المفتوح ؟أول هذه الخصائص هو 

  : عدم االنغالق بمعنى 

 .المكان ال توجد به عوائق و ال تقسمه حوائط  -

 . الممرات غير مطلوبة و هذا يزيد من اتساع المكان  -

 .من نشاط إلى آخر  بدون حوائط أو أبواب لتسهيل االنتقال من منطقة إلى أخرى و -

 .تنتقل المثيرات بحرية من مناطق نشاط المحاورة  -

 نجد أن حجرات الصف في المدارس التقليدية:األماكن المغلقة داخل المؤسسة و أثرها على السلوك  - ب 

و تسهم العزلة في نمو التلميذ وتوافقه  .المدارس المفتوحة تعرض األفراد للمثيرات بعكس من ل لقت

  .نات المدرسية التي تزيد من فرص الخصوصية و العزلة مرغوب فيها و يوصى بها لذلك فاإلمكا

فقد أظهرت عدد من الدراسات التي أجريت على مرحلة ما قبل المدرسة أنه يمكن أن يكون للمساحات 

      و جعلها أقل انفتاحا  تقسيمات داخلية حداثإالكبيرة المفتوحة آثار سلبية كما سبق أن أشرنا و لكن 

بدرجة أكبر ، و يقلل من تعرضهم  وأقرب إلى االنغالق قد تؤدي إلى اندماج األطفال في األنشطـة

  .لتشتيت االنتباه و يقلل من عدوانيتهم 

واستخدامه لتحديد منطقة معينة مما يؤدي إلى زيادة لعب التالميذ  وأحيانا يكون تأثير التقسيم غير مباشر

       43.معا و ينقص السلوك المشتت 

  :المبادئ األساسية لتوافر الصحة المدرسية .6.2

 : اكتساب العادات السليمة بالمدرسة  - أ 

برامج مدرسي ال لخطط يستمر بصورة منتظمة مدى الحياة ، و لذلك عندما يإن العادة حدث يتكرر و قد 

ين حتى من هذه العادات الصحية خالل عام أو عام اَ نستطيع أن نعلم تالميذنا عدد محدودا و معين

ن يحتفظ الطالب بعاداته الصحية عندما يتقدم في أ سيريكما سيكون من ال ،تنتهي قائمة العادات 

و تنمية العادات الصحية  و لذلك من الضروري توفير المواقف التي تعمل على تثبيت، الصفوف العليا 

   .بالمدرسة
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يس مفهوما نظريا بل هي من الضروري االهتمام بالصحة و لكن مصطلح الصحة ل :الصحة سلوك  - ب 

سلوك  فهي ليست دروس تحفظ أو معلومات يختبر فيها الطالب ، و لكي نعمل على سلوك صحيح 

  .الحاجة ، المعرفة ، تطبيق المعرفة : البد من االهتمام بما يلي 

و هذا  فالتلميذ ال يسلك و ال يعمل على تطبيق المعرفة إال عندما تستثار فيهم الرغبة لتحقيق حاجاتهم  

 اَ الصحية التي يسلكها الفرد فيصبح مواطن... ضروري لجميع العادات و التقاليد و القيم و األداء 

    44.اإلبداع  علىجسميا قادر على التفكير السوي بل  اَ صحيح

 :تدعيم االيجابيات و حذف السلبيات  - ج 

عن عمله أي ال يمتنع  ليس ما الذي يجب عليه أن من المهم أن نعلم التالميذ ما الذي يجب عمله و

أن يجب و كذلك  .أن نوفر المواقف التي تدعم السلوك االيجابييجب يكون تعلمنا بصيغة النهي و عليه 

و اإلداريين حتى يتعلم  ة الحسنة في المدرس و أعضاء هيئة التدريسو يتوافر النموذج المثالي و القد

   إطار الدراسة فيدعم ذلك السلوك اإليجابي  التالميذ السلوك السوي من خالل تفاعله االجتماعي داخل

  .و يعمل على حذف السلبيات

 :مبدأ النجاح يولد النجاح  -د 

منا للتالميذ من الضروري استخدام المكافآت و تعزيز األعمال الناجحة بالعادات ليست وليدة يعند تعل -

 .التكرار بل هي وليدة النجاح نتيجة التعزيز 

   ولية الفشل ؤ يشيد بنجاح الطالب و يتغاضى عن فشله و ال يحمله مس فمن الضروري على المعلم أن  -

 .  و خاصة في الجوانب التي تفوق قدراته 

كما ينبغي أن تكون مواقف التعلم التي يتطلب من الطالب القيام بها من النوع الذي يوفر فرص  -

 .   ح النجاح و أن تشتمل على التجارب و التنوع و التشويق حتى تتيح فرص النجا

أن النجاح يولد : لذلك نقول و ،الطالب في موقف تعليمي معين سينتقل إلى مواقف أخرى  حإذا نج  -

  45.النجاح

ها ونأن المكافأة التي ينال جعلهم يرونمن واجب المعلم مساعدة التالميذ على  :مكافأة السلوك الجيد -ه 

     و اجتماعيا  جسميا و عقليا(كافة شخصيتهم  على السلوك الصحي الجيد هي ثمرة النمو السليم في

  .و انفعاليا أو هي من عالمات الصحة المتكاملة 
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و مكافأة السلوك الصحي السوي يطبع في ذهن التلميذ ضرورة القيام به للحصول على هذه المكافأة  كما 

  .و حذف الردى  يثبت العادات و القيم السليمة و يسهم في اكتساب الجيد منها يهاأن الحصول عل

من المهارات مه الكثير يعي للتلميذ يسهم في تعلالتقليد من جوانب السلوك االجتما :التعلم بالنموذج  -و 

  .التي تشكل جوانب شخصية 

و صحة سلوكه هي  و طرائقه و لذلك فإن صحة المعلم ته و عاداتهافي ممارس هالتلميذ يقلد معلم -

 .ك التلميذ مصدر للتعلم و التربية و مصدر لصحة سلو 

  .من الضروري أن يكون المعلم هو النموذج السوي الذي يحتذي به  -

المعلم الذي يكذب ال يمكن أن يغرس الصدق بين تالميذه و المعلم المغرور ال يمكن أن يغرس  -

 .التواضع بين تالميذه 

التي ينميها الميول من العوامل الهامة في تكوين السلوك السوي و خاصة الميول :االهتمام بالميول  - ز 

ن المعرفة و النظريات العلمية و الحقائق الثابتة  فالقدرة على التفريق بين االتالميذ خالل تعلمهم أللو 

 .الحقيقة و الرأي و بين االتجاه و الرغبة من الشئ المهم في تعود السلوك السوي 

جديدة في ضوء  و قد وجد أن الحقائق العلمية تسهم في حذف أخطاء السلوك و تحل محلها حقائق

ألوان المعرفة الحديثة التي يزخر بها عالمنا اليومي لذلك من الضروري تعويد التالميذ القدرة على 

  46.و االهتمامات السليمة  التفكير العلمي و تغيير معرفته العلمية الخاطئة باالكتشاف القائم على الميول

  :االتجاه نحو تحسين البيئات المدرسية  .7.2

ي لتحقيق أفضل بيئة داخل المدرسة مراعاة ما سبق ذكره من شروط صحية يجب توافرها من الضرور  

  .صحيةالشروط الفي األبنية و األدوات و ترتيب المقاعد و كيفية جلوس التالميذ و غيرها من 

 بحيث .أن تتوافر البحوث الكشفية و االستفادة من نتائجها في التطبيق العلمي لتعديل البيئة المدرسية 

و عدم االقتصار على  يشتمل مفهوم البيئة المدرسية على السلوك االجتماعي و النفسي السوي

االهتمام بالبيئة الفيزيقية حتى يمكن معالجة جميع المشكالت التي تواجه تالميذنا و العمل على 

 .مواجهتها 

يقية فحسب بل يتأثر فقد وجدان العالقات االجتماعية داخل الفصل ال تتوقف على عوامل البيئة الفيز  

            ذلك إلى حد كبير بما تتضمن المواد األساسية من معلومات و طرائق المعلم و سلوكياته
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غير ذلك من العوامل التي تعد ذات مسؤولية كبيرة في صحة الفصل داخل و ... و جماعة األقران 

  .المدرسة 

ة و األشكال السلوكية المختلفة داخل المدرسة ضرورة االهتمام و الربط بين البيئة الفيزيقية و النفسي 

  .و يتحقق بذلك سلوك صحي في المدرسة  حتى يتحقق التكامل الذي يساعد على التفاعل الكامل

االهتمام باألدوات و األنشطة التعليمية لتحقيق أفضل للعملية التعليمية داخل جدران المدرسة   

 .يذ خارجها مما يسهم في تشكيل شخصية سوية للتلمو 

 ةضرورة االهتمام بإعداد القائمين على العملية التعليمية و توظيف طاقاتهم لخدمة هذه العملية  خاص 

المعلم ، فمن الضروري االهتمام بإعداد المعلم أكاديميا و نفسيا حتى يصبح النموذج الصحي الذي 

 .يقتدي به التالميذ في تكوين أنماط سلوكية سوية أيضا 

  .ه ما هو دور المعلم لتحقيق الصحة النفسية داخل البيئات المدرسية والسؤال الذي نطرح

الهامة داخل البيئات المدرسية لتحقيق أفضل سلوك للتالميذ من خالل دوره في ر دور المعلم من األدوا

  : تحقيق النقاط التالية 

مشكالته على ضرورة االهتمام بصحته النفسية و حل مشكالته المادية و االجتماعية حتى ال تؤثر  -أ 

  .و تحقيق السلوك الصحي لتالميذه دوره التربوي و يشعر بالصحة النفسية مما ينعكس ذلك باإليجاب

عن طريق التوزيع الجيد و األمثل للجداول الدراسية من حيث عدم : ضرورة صحة اليوم المدرسي  - ب 

 حساب األنشطة  تداخلها أو تعارضها و مراعاة عدم تكدس المقررات العلمية  و المعرفية على

       فالجداول المرنة و المتوازنة بين فترات العمل و الراحة ذات تأثير هام لتوفير الصحة النفسية 

      التعب و يؤدي إلى إرهاق التالميذ و شعورهم بالملل ةالجسمية للتالميذ  كما أن سوء الجدول و

إلى ترك المدرسة و الخروج إلى بئيات  كثير من التالميذال يدفعو إصابتهم باألمراض النفسية مما 

و  و خالقة يصبحوا أداة هامة لالنحراف فعالة الَ المجتمع الواسعة و بدال من أن يصبحوا أجيا

 47.توجيههم ضد المجتمع 

و مراعاة ظروفهم  ضرورة أن يالئم المنهج إشباع حاجات التالميذ الجسمية و النفسية و االجتماعية  -ج 

 . زمنية و ما بينهم من فروق فردية البيئية و أعمارهم ال
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توفير األنشطة و الترويح المناسب و هذا من شأنه التنفيس عن االنفعاالت و اإلقبال على الحياة  - د 

 .الهتمام ببرامج التربية الرياضية و الفنية  و الموسيقية بالضافة لبمرح و بهجة 

ثناء أبيئات الصحية المدرسية و ذلك ضرورة لتوافر الباعتبارها  مراعاة الصحة النفسية للتالميذ  - ه 

لمسابقات و األنشطة و التركيز على البرامج التربوية الهادفة و ليس بفرض لتخطيط الو   مينظتال

  الفوز فقط حتى يسهم ذلك في تنمية العادات الصحية السوية القائمة على أساليب المنافسة الشريفة 

 .و اإلبداع بين التالميذ 

و عدم جعل  العتبار الصحة الجسمية و النفسية للتالميذ عند تخطيط االمتحاناتضرورة األخذ في ا -و 

مواقف اإلمكان مواقف معلقة كاألشباح و ال تجعل هذه المواقف كل شئ في المدرسة بل من 

  .الضروري تخفيف حدة العلق و جعل هذه المواقف مواقف مودة وحب بين المعلم و تالميذه

       م و ما تحققه من ردود أفعال في صحة التالميذ النفسية فالتشجيع مراعاة طرائق تدريس المعل - ز 

واالستكشاف من الطرائق  و المناقشة و العمل الجماعي و حرية التعبير و التدريب على التفكير

        .الفعالة في توفير فرص النجاح و خلق السلوك السوي  بين التالميذ

و الحنان  علم و تالميذه و إعطائهم قدرا من اإلشباع العاطفيالعالقات االجتماعية السوية بين الم -ح 

القائم على االحترام المتبادل و القدوة و النموذج الحسـن و مراعاة الفروق بينهم جميعها من األسباب 

 .التي تهيئ البيئات الصحية السليمة  في المدرسة 

بل من فحسب بالسلوك السوي  ءدون االكتفادور المعلم في تسجيل مالحظاته عن سلوك تالميذه   - ط 

الضروري متابعة السلوك الشاذ و معرفة أسبابه و تشخيصه و العمل على عالجه لكشف االنحرافات 

 .و عالجها قبل تأصلها  السلوكية

  : يجب أن يزود المنهج المدرسي التالميذ بالحقائق الهامة التالية و يلعب التدريس دورا في توضيحها  -ي 

   .فه و عالقته بالحياة اإلنسانية و مدى انعكاس صحة الجسمتركيب الجسم و وظائ -

على صحة العقل و تحقيق مقولة أن صحة الجسم في صحة العقل و المحافظة على األعضاء  -

   .التمثيل و غيرها ،الحركة ،الجسمية و الحواس و االهتمام بالنظافة الشخصية 

الراحة و النوم من الجوانب الهامة التي  ،م الطعا ،الماء  ،حاجات التلميذ البيولوجية إلى الهواء  -

  .يحتوي عليها المنهج و العمل على إشباعها بالطرق السليمة 
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صحة العقل و تغذيته بالمعلومات و الحقائق العلمية السليمة و توظيفها بما يحقق اإلبداع في  -

 48.امة و محاربتها دالمواقف و تجنب األفكار اله

  عرض له الصحة من أمراض عضوية و المخدرات و الحوادث و القيامالوقاية من األخطار و ما تت -

  . باإلسعافات األولية البسيطة 

وقاية صحة التلميذ عن طريق برامج الخدمات التي يتضمنها المنهج و ما يوفره المجتمع لتحقيق هذه  -

تر و كذلك برامج الوقاية كاالستفادة من برامج مجموعات التقوية و االستفادة من برامج تعلم الكمبيو 

  .   القراءة للجميع 

االهتمام بالبرامج الصحية المحلية و الوطنية و االستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة  كجمعيات  -

  .الهالل األحمر و التأمين الصحي 

االستفادة من نتائج الدراسات و البحوث و الجوانب التطبيقية بالنهج التي تسهم في توظيف األداء  -

و مقاومة  لتلميذ في االتجاه المرغوب فيه مثل االستفادة من وحدة الوقاية من األمراضالسلوكي ل

  .الحشرات في مقررات العلوم و تطبيقها في حياة التلميذ العملية 

يق الصلة من بيئة التلميذ المنزلية و بيئته المدرسية ثضرورة أن يشتمل المنهج على ما من شأنه تو  -

 .نب نمو التلميذ حتى يتحقق التكامل في جوا

االهتمام بالبرامج التي تساعد التلميذ على التخطيط و التفكير السليم و اإلبداع و اتخاذ القرارات في  -

 49.حياته العملية و ليست النظرية 

إن المؤسسة المتمتعة بالصحة لديها حزمة من اإلجراءات تسهل عليها أمر تحسس مشاكلها  -

  .دني حد ممكن من الجهدأة ومناسبة لها ضمن وقضاياها  وكذلك إيجاد حلول ناجع

 . 50ومساهما في عملية التفاعل بين الفرد والبيئة  األفرادمناخ المنظمة حافزا هاما لسلوك  أناعتبر  -

  :التغذية المدرسية .3

فهناك اليوم وعي اجتماعي ، ال شك أن مسألة التغذية عموما باتت من المسائل المهمة في المجتمع     

ونتيجة للثقافة الغذائية الخاطئة ابتلي كثير من ، التغذية وتأثيرها الكبير في صحة اإلنسان بأهمية

عنها وبما  ولةؤ المسثبت علميا أن التغذية غير الصحية هي تالشعوب بأمراض ومشكالت صحية وكلها 

الي فال بد من وبالت، أن المدرسة هي اليوم مؤسسة تربوية واجتماعية لها ثقلها في تشكيل حياة اإلنسان

  .لتالميذهااالهتمام بما تقدمه المدرسة من الغذاء كما ونوعا 
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 :التغذية في الجزائر .1.3

يختلف حال خريطة الغذاء في الجزائر كثيرا عن غيرها بدول العالم العربي،فاالعتماد على االستيراد  ال

اعتماد الجزائريين عليها  سلعة ألخرى تبعا لمدى يشمل معظم السلع الغذائية، وٕان كان حجمه يختلف من

 - الخبز - األرز - البصل -الجزر -الطماطم -البطاطس -وتعتبر الحبوب .كمادة أساسية في التغذية

 ، ناهيك عن الحليب ومشتقاته، والزيوت)اللوبيا - العدس (والبقول الجافة  -الثوم - السكر -البن

ويأتي في المقدمة البطاطس  ن الجزائري،ومشتقاتها، من أكثر المواد الغذائية التي يعتمد عليها المواط

 العام عن وزارة التجارة استوردت الجزائر في النصف الثاني من ةالرسمية الصادر فوفقا لألرقام ،  والحليب

 53.3ألف طن من البطاطس لسد حاجيات مواطنيها،علما أّنها أنتجت  89الماضي وأوائل السنة الجارية 

ونفس األمر .بالمطلوب وترتب عليها ندرة وغالء الكمية الضخمة لم تفمليون قنطار منها، بيد أّن هذه 

إجمالي  بينما يبلغ ألف لتر سنويا 200تنتجه الجزائر بواقع ال يتجاوز المليارين و مع الحليب الذي

ألف لتر كل عام، وهو واقع يرغم 800االستهالك ثالثة ماليين لتر من الحليب، مما يمثل عجزا بحدود 

  51.للوفاء بالطلبات المتزايدة على هذه المادة الحيوية مليون دوالر سنويا 600ى إنفاق السلطات عل

 :مشاكل التغذية في الجزائر .2.3

لقطاعات سكانية واسعة تعيش فى الفقر وتعجز عن الحصول على  الغذائياألمن  وانعدامقلة  

 استهالكذية الناجمة عن حالة سوء التغ بانتشارويترجم هذا نفسه . من األغذية كما ونوعا الضروري

 .كميات غير كافية من الطاقة الحرارية والبروتين و العناصر الغذائية الدقيقة

نتيجة للتمدن  االجتماعيةغذائية غير سليمة بين مختلف الفئات  استهالكعادات وأنماط  انتشار 

العناصر بعض  استهالك يوينتج عن ذلك نقص ف. السريع والتحوالت فى الثقافة وأنماط العيش

كميات من الطاقة الحرارية والدهون التى تفيض عن  استهالكو ، من جهة  الغذائية الدقيقة واأللياف

  52 .من جهة أخرى هذه المنطقة يحاجة الجسم، مما يؤدى إلى تكاثر حاالت السمنة ف

 :أعراض المشاكل الغذائية .3.3

الرقابة  وٕاجراءات عي تطوير أجهزةمشكلة سالمة الغذاء والحد من تلوث األغذية والمياه مما يستد

قد تكون لمشاكل التغذية أعراضا تؤدي ، و   التبادالت التجارية الغذائية تناميظل  فيالغذائية خاصة 
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-نقص البروتين :مثل لحدوث أمراض في الجهاز الهضمي أو نتيجة لحدوث خلل في تركيب العليقة

  .قص األمالحن- زيادة الدهون- نقص الفيتامينات -نقص الكربوهيدرات

والهزال وخالل  انخفاض الوزن وبالتاليلى هدم العضالت إيؤدى نقص البروتين : نقص البروتين - أ

 :عمل إذ أنه يصاب بالخمول والضعف وتعالج هذه الحالةأي القيام ب اإلنسانهذه الفترة ال يستطيع 

 .فى المراحل األولى يجب تقديم عليقة متزنة-

 .عليقة غنية في مصدر البروتين حتى عودة الوزن إلى ما كان عليهعند انخفاض الوزن يجب تقديم -

    .أمنية سائلة عن طريق الفم أحماضعند الهزال الشديد يمكن إعطاء -

  :نقص الكربوهيدرات - ب

يؤدى  مما استخدام الدهون المخزنة في الجسم كمصدر للطاقة لىإيؤدى نقص الكربوهيدرات    

يشكل عبئا على الكبد والكلى  ام بروتين العليقة كمصدر للطاقة مماالنخفاض الوزن يعقب ذلك استخد

بروتين العليقة مما يخفض وزن الجسم ويسبب نقص  ي حالة عدم كفايةفذلك هدم بروتين العضالت  يلي

 53 .مؤديا لحدوث حموضة الدمالقاعدي في  الحمضي حدوث خلل فالتوازن فيالكربوهيدرات 

 :زيادة الدهون- ج

     زيادة الوزن إلى كما تؤدى ، الدهون إلى حدوث خلل في التوازن الحمضي القاعدي للدم  تؤدي زيادة

  .مجهود ألقلالعمل والعرق الشديد  النشاط وعدم القدرة على نخفاضإلى ا و

  :نقص الفيتامينات -ح 

  .نقص الفيتامينات حسب نوع الفيتامين ومدى النقص أعراضتنوع ت

وتقرن األغشية  وخشونة الجلد و الشعر واحتقان الليليرض العشى لم هيؤدى نقص :"A"أ"فيتامين /أ

نزول الدموع  بالتاليللعين و  المخاطيةاألغشية المخاطية لألنف والفم بسبب انخفاض المخاط أو 

  .مما يقلل الخصوبة وحدوث تشوهات جينية وٕاجهاضات التناسلي باستمرار أو األغشية المخاطية للجهاز

 .المفاصل واعوجاج القوائم وأوراماإلصابة بالكساح ولين العظام يؤدي نقصه " D" د"فيتامين  /ب

  .يؤدى نقصه لضمور العضالت ثم الموت المفاجئ دون حدوث أعراض "E"ه " فيتامين/ ج

  .أعراض نقصه في صورة مشاكل تناسلية تظهر"  K"ك"نفيتامي /د

  ملغم 40بالفم " 2ب"يبوفالفينيؤدى نقصه النخفاض معدل النمو ويعطي الر  "B"ب" فيتامين /ه
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  54.نقص سوى انخفاض المناعة أعراضليس له   "C"ج"فيتامين/و

  :نقص األمالح المعدنية -ه

  .الكالسيوم يؤدى نقصه لإلصابة بالكساح ولين العظام وعدم النمو بصورة طبيعية -

  .اسلالفسفور يؤدى نقصه لإلصابة بالكساح ولين العظام والبول المدمم ومشاكل التن -

  .المغنسيوم يؤدى نقصه لإلصابة بالتهيج واالضطرابات العصبية وتقلص العضالت -

  .لتناسل بضعف النمو و التهابات األغشية المخاطية ومشاكل لإلصابةالصوديوم والكلور يؤدى نقصه -

  .أعراض النقص وتظهرالبوتاسيوم والكبريت نادرا -

الثالث  جميع بلدان العالم فيالتغذية تتواجد  وءلفة من سأن هذه المشاكل الغذائية وهذه األنواع المخت

لذلك يمكن . مداخليهاعامة والجزائر خاصة، وٕان كانت، تتوزع فيما بينها بنسب متفاوتة تبعا لتفاوت 

تترافق فيها مشاكل نقص التغذية مع األمراض " تغذوي انتقال"الدول بأنها تعيش مرحلة  وصف هذه

  55 .رتبطة باإلفراط فى التغذيةالمزمنة الغير معدية الم

  :للطفل ةيالتغذية المدرس .4.3

بداية الطفل في المدرسة هي نقلة في التأثير على سلوكيات الطفل من المنزل إلى المجتمع المدرسي    

الصحية للطفل من حيث  ا أو إيجابيا على الحالةالذي يبدأ بالتأثير على سلوكيات الطفل والتي تؤثر سلبي

والعقل والتي يتعلم ويكتسب  ًا أن هذه الفترة تمثل نمو الجسمتياجاته الغذائية خصوصحصوله على اح

يعتبر طالب المدارس أكثر و . فيها الطفل المعلومات والعادات وتنظيم أسلوب حياته التي تهيئه لمستقبله

   .الفئات تعرضًا لإلصابة بسوء التغذية بسبب النقلة من العناية المنزلية إلى المدرسية

إن دور التغذية خالل هذه المرحلة مهم ففيها يتم بناء الجسم وتأقلمه مع الوضع المحيط به لذلك ما    

يتم في هذه المرحلة قد يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل عالجه لذلك يجب األخذ بمبدأ 

ا الطفل بدينًا أم ال وكمثال على ذلك فهذه المرحلة قد تحدد فيما إذا كان هذ.. الوقاية خير من العالج 

إن أمكن التحكم  .حيث فيها يتم ازدياد عدد وحجم الخاليا الدهنية وهي العامل المهم والمسبب للسمنة

بحجم الخاليا بالحمية الغذائية فإنه من المستحيل التحكم بعددها إال بالعمليات الجراحية، وبقدر محدد مع 

   .ما قد يصاحبها من مضاعفات خطيرة



�النشاط االجتماعي المدرسي: الفصل الثاني

72  
 

سوس األسنان يعتمد على استهالك الحلوى و بطريقة عشوائية، ولها دور حيث أنها مصدر مثال آخر ت

   .56كبير للطاقة لما تحتويه من ألوان ونكهات و لما لها من أضرار

  : التغذية الصحية عند األطفال. 5.3

الحليب هي أكثر فبعد عمر سنة  الطفل ، كلأاكل التغذية التي تواجه الوالدين، هي قلة الشك أن أهم مش

كمية يتناولها الطفل ويبتعد عن باقي الغذاء اآلخر، وهذا يسبب نقًصا في تغذية الطفل إضافة إلى نقص 

لطفل من وحل هذه المشكلة يحتاج إلى صبر يكمن في حرمان ا. في الفيتامينات والبروتينات األساسية

بالجوع وٕابداله بوجبة طعام أساسية سيستحسن أكلها  إحساسه  وجبة الحليب في البداية، مما يؤدي إلى

ٕاذا كان الطفل يحب تناول نوع واحد من الطعام في كل الوجبات فنسمح له بذلك إذا كان هذا و  .فيما بعد

ي كل وجبة دون إرغامه على ذلك، الطعام الذي يفضله صحًيا ونافًعا، ونضيف له أنواًعا أخرى مفيدة ف

يمكن إضافة  كما وبعد بضعة أيام سنجد أنه سيرغب في تجربة أنواع أخرى من الطعام المتوفر أمامه

األكل مع مشاهدة  تجنبيجب  ل ، كمافواكه مثال لترغيب الطفل في األكأشكال مرحة أو حشو األكل بال

األسرة ويمنعها من التفاعل ويكون لهذا أثر على تغذية التلفزيون فإنه يؤدي إلى االنصراف عن االهتمام ب

 .كثير من الدراسات العلمية أن األكل مع مشاهدة التلفزيون من مسببات السمنة تأثبت ، حيثالطفل

  57.يجب االهتمام بالنشاط والحركة الجسدية

طفل وتطور بزيادة ملحوظة في نشاط وحركة ال" سنوات 5-3من "وتتميز مرحلة ما قبل المدرسة    

في هذا السن يستطيع أن يتناول الطفل ثالث وجبات . قدراته في اللغة واكتساب العادات االجتماعية 

وهنا ال يجب أن  رئيسية تتخللها وجبتين خفيفتين مع مالحظة أن شهية الطفل تقل بعد العام الثاني

خبراء تغذية وأطباء بأهمية  ،وأوصى نضغط على الطفل لتناول الطعام إذا كان يتناول طعام مغٍذ ومنوع

وكان بعض  .المرتفع الكولسترولالحد من تناول األطفال فوق عمر السنتين للدهون خصوصًا من ذوي 

طفًال في » 261«وتم اختيار . األطباء ال يرون خوفًا من تأثير األغذية قليلة الدهون على نمو األطفال

العادي  الكولسترولطفًال من ذوي » 81«تفع و المر  الكولسترولسنوات من ذوي " 10"إلى " 4"عمر 

المرتفع عشوائيًا لبرنامج توعية يعتمد على المنزل،  الكولسترولوأخضعت مجموعة األطفال ذوي 

ومجموعة أخرى أخضعت لبرنامج إرشاد تغذية قياسي وتركت مجموعتان أخريان للمقارنة فقط؛ األولى 

  .ةاديع المرتفع، والثانية الكولسترولمن ذوي 
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 الكولسترول وبعد أن تمت مقارنة التغيرات بين المجموعات األربعة في كل من الوزن والطول ونسبة     

شهرًا ُوجد أن برامج التوعية ساعدت  12في الدم والضغط لدى األطفال خالل مدة التجربة التي استمرت 

المجموعات األربع في  على خفض استهالك األطفال للدهون بصورة ملحوظة، ولم تظهر أي فوارق بين

التوعية، مما يؤكد أن التدخل التغذوي الطبي بسبب برامج  الكولسترولالوزن والطول والضغط ونسبة 

على  ال يؤثر والتوصية باألغذية منخفضة المحتوى من الدهون لألطفال الذين يرتفع لديهم الكولسترول

ون يرتبط بانخفاض دهون الجسم على نمو األطفال، فضًال عن ذلك فإن انخفاض المتناول من الده

  58المدى الطويل كما تؤكد ذلك دراسات أخرى

  :  أهمية التغذية الصحيحة للطفل في سنواته األولى. 6.3

عمر الطفل في أنها تؤمن الرشد والنمو السليم  تكمن أهمية التغذية الصحيحة في السنوات األولى من  

حيث يزيد طول .مختلفة واكتساب الطفل للعادات الغذائية السليمةاألمراض ال الجسدي والعقلي والوقاية من

زيادة في الطول مقارنة بباقي سنوات  سم في عامه األول، وهي أكبر نسبة 30إلى  25الطفل ما بين 

سم أي تقريبًا نصف مقدار الزيادة في السنة األولى،  14و 13عمره، وفي السنة الثانية يزداد طوله مابين 

من سنوات إلى  سم في السنة الرابعة وما بعدها 6إلى  5نسبة تدريجيًا حتى تصبح في حدود ال وتقل هذه

تضاعف وزن الطفل لدى بلوغه يمجددًا و  أن يصل الطفل إلى سن البلوغ، حيث تتسارع نسبة النمو هذه

فل ثالثة عند الوالدة عند بلوغه عامه األول فإذا كان وزن الط الشهر الخامس ويصبح ثالثة أضعاف وزنه

إلى عشرة كيلوجرامات  مثًال عند الوالدة فإن الوزن الطبيعي له عند بلوغه العام األول هو تسعة كيلوجراما

  59 .تقريباً 

في السنتين األوليين من  هذا بالنسبة إلى النمو الجسدي، أما النمو العقلي فهو كذلك يبلغ أقصى سرعته

إلى  12هذه المرحلة، حيث يزيد محيط الرأس  لطفل فيعمر الطفل، ويشير إلى ذلك زيادة محيط رأس ا

  سم في األشهر بالسنة األولى 10إلى  9الطفل وأغلبها تقريبًا  سم في السنة األولى من عمر 13

زيادة بالمخ، وكما أن  هذه المرحلة ينمو كمًا وكيفًا، كما بزيادة حجمه وزيادة عدد الخاليا في فالطفل في

النمو الكمي للدماغ، فإن تطور مراحل نمو  ادة حجم الدماغ، وبمعنى آخرمحيط الرأس تدل على زي

فالطفل الذي يجلس وحده في  .تطور ورقي عمل الدماغ كيفًا ونوعاً  الطفل العصبية والحركية يدل على

في الشهر الثامن وقف وحده في حدود الشهر ) ماما، بابا(حدود الشهر السادس ويتلفظ بأول كلماته 
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يتضح من ذلك أن الرشد والنمو يبلغان أقصى  .في الشهر العاشر وهكذا خطو أولى خطواتهالتاسع، وي

  60 .سرعتهما في السنتين األوليين من عمر الطفل

   :التعليم عامل من عوامل التربية والتغذية الجيدة . 7.3

ه، فالنظام التربوي جوهري لتطور بلد ما ونمو  إن ما هو متفق عليه بشكل عام هو أن التربية والتعليم أمر

وتشكل برامج التغذية المدرسية أداة تمّكن مئات . الفعال يتطلب منه أن يؤمن للتالميذ التغذية المناسبة

الماليين من األطفال الفقراء حول العالم على المواظبة على التعليم في المدارس في البلدان النامية 

البرامج أن ُتحّسن األوضاع الصحية لألطفال، وتزيد ومن شأن مثل هذه .والبلدان المتقدمة على حد سواء

   .من مواظبتهم على الدراسة وتعزز مستوى تعليمهم

فأن من بين ميزات برامج التغذية المدرسية واإلطعام في " ) (Karsalad كارساالدالسيد  إلى واستنادا

ذات ميزات إيجابية مباشرة وغير أهميتها في تعزيز التربية والتعليم، فأنها  إلىالمدارس هو أنه باإلضافة 

مباشرة تتعلق بعدد آخر من األهداف التنموية بما فيها الحد من الفقر والجوع والمساواة ما بين الجنسين 

والوقاية منه، فضًال عن ) االيدز(لمرض نقص المناعة المكتسبة ) أج آي في(فيروس  إزاءوالعناية 

   ."أخرى اجتماعيةالتحسينات في الصحة ومؤشرات 

وزير  )Fernando Haddad (المذكورة عن الجانب البرازيلي السيد فيرناندو حداد االتفاقيةهذا وقد وقع 

 Flavio Mirakaaa(التربية البرازيلي وسفير البرازيل لدى المنظمة السيد فالفيو ميراكايا بيّري 

Perry( وعن المنظمة السيد هنري كارساالد ،)Henry Karsalad(المساعد، مسؤول  المدير العام

  61.قطاع التعاون التقني لدى المنظمة، وبحضور وزراء أو سفراء البلدان المستفيدة

 :للمحافظة على صحة الجسم إتباعهاالسلوكيات اإليجابية التي يجب  .8.3

  :عادات األكل الصحية لألطفال

 :ئهمفيما يلي بعض األمور التي يجدر باآلباء أخذها بعين االعتبار في طعام أبنا

التقليل من كمية الدهون، وذلك بتجنب األطعمة المقلية واختيار طرق طهو صحية كالشوي بالفرن  -

 .والتحميص والطهو بالبخار



�النشاط االجتماعي المدرسي: الفصل الثاني

75  
 

، ومن األمثلة على هذه ..المغذية التقليل من الوجبات السريعة وغيرها من الوجبات التي تفتقر للمواد -

الك من تناول هذه األطعمة بشكل تام، وٕانما اسمح لهم أطف الوجبات الشيبس والحلويات، ولكن ال تمنع

  .آلخر لكي ال يشعر طفلك بالحرمان بتناولها من وقت

 .التقليل من تناول المشروبات المحالة والصودا والعصائر الصناعية، واستبدالها بالماء والحليب -

 .ال تستعمل الطعام كوسيلة للعقاب أو المكافأة -

  .ضار والفواكهركز على الحبوب والخ -

شجعهم على المحافظة على وزن صحي، وذلك بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم واتباع أنظمة - 

  .غذائية مناسبة

  .التقليل من كمية الملح والسكر في الطعام -

  .ال تسمح لطفلك بتناول الطعام أثناء متابعة التلفاز- 

   :مة المتوازنة، فإنك ستجني عدة فوائد، إليك بعضهافإذا ما التزمت بهذه النصائح في التغذية السلي

  :بالنسبة لألطفال - أ

  .نمو سليم ومتوازن ألجسام األطفال وعقولهم*  

 .التقليل من إصابتهم باألمراض، ومنحهم مقاومة أفضل عند اإلصابة بها*  

         62.تحسين مستوى أدائهم وٕانتاجيتهم سواء في المدرسة أو في البيت*     

  :بالنسبة للمراهقين والشباب -  ب

المساعدة على نموهم بطريقة سليمة،الوقاية من البدانة أو النحافة،المحافظة على صحة العظام     

  .الوقاية من إصابتهم بمرض السكري و والعضالت وقوتها

  .اءإهمالها، للكبار والصغار سو  يؤكد الخبراء على أهمية وجبة الفطور واألضرار الصحية الناتجة عن

مشيرة إلى أنها تعد الوجبة األهم واألساس السليم  حذرت خبيرة تغذية بحرينية من إهمال وجبة الفطور

 .للعادات الغذائية

إلى  هي أول وجبة تستقبلها المعدة طوال اليوم حيث تنتقل المواد الغذائية المهضومة روجبة الفطو  إن  

االهتمام بوجبة  ميع خاليا الجسم ومن هنا يجبالكبد وتتحول إلى دم يسرى في العروق ومنها الى ج

   .الفطور إلمداد الجسم باحتياجاته لتجنيبه ما قد يصيبه من متاعب
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 إلى المجتمع المدرسي بداية الطفل في المدرسة هي نقلة في التأثير على سلوكيات الطفل من المنزل

بيا على الحالة الصحية للطفل من حيث إيجا الذي يبدأ بالتأثير على سلوكيات الطفل والتي تؤثر سلبيا أو

هذه الفترة تمثل نمو الجسم والعقل والتي يتعلم ويكتسب  حصوله على احتياجاته الغذائية خصوصًا أن

يعتبر طالب المدارس أكثر …والعادات وتنظيم أسلوب حياته التي تهيئه لمستقبله فيها الطفل المعلومات

   .المدرسية بب النقلة من العناية المنزلية إلىتعرضًا لإلصابة بسوء التغذية بس الفئات

أداء صفى تم توثيقه قبل أكثر  كما أن الدور المؤثر والفاعل للفطور في مساعدة األطفال على أفضل   

 الباحثون أن األطفال الذين ال فقد اكتشفباليابان  )أياوا( من ثالثين عاما في كلية الطب بجامعة

المدرسة ويصابون باإلعياء وعدم االنتباه في فترة  ن مشكلة التركيز فييتناولون وجبة الفطور يواجهو 

مستوى السكر في الدم والذي ال يتم سد النقص فيه من خالل وجبة  الظهيرة وقد تم ربط ذلك بانخفاض

  .باإلصابة باإلعياء واإلجهاد والتعب والضيق وبالتالي يتأثر التحصيل العلمي سلبا الفطور مما يسمح

األخصائيون من أجل تفادى إغراء تخطى أعداد وتناول وجبة الفطور أنتكون هذه الوجبة من وينصح 

  63 .اقصير إلعدادهالمواد الغذائية المعدة مسبقا أو التي تحتاج إلى وقت 

مع الوضع المحيط به لذلك ما  هالجسم وتأقلمإن دور التغذية خالل هذه المرحلة مهم ففيها يتم بناء     

من المستحيل عالجه لذلك يجب األخذ بمبدأ  المرحلة قد يكون من الصعب إن لم يكن يتم في هذه

فهذه المرحلة قد تحدد فيما إذا كان هذا الطفل بدينًا أم ال  وكمثال على ذلك.. الوقاية خير من العالج 

   .وحجم الخاليا الدهنية وهي العامل المهم والمسبب للسمنة حيث فيها يتم ازدياد عدد

الجراحية  بحجم الخاليا بالحمية الغذائية فإنه من المستحيل التحكم بعددها إال بالعمليات كن التحكمإن أم

   .وبقدر محدد مع ما قد يصاحبها من مضاعفات خطيرة

األسنان يعتمد على استهالك الحلوى و بطريقة عشوائية، ولها دور حيث أنها مصدر  مثال آخر تسوس

  .لوان ونكهات و لما لها من أضرارللطاقة لما تحتويه من أ كبير
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  :لجسملالمحافظة الصحية  .9.3

   :المتعلقة بالتغذية، فهي كما يلي اإلرشاداتما 

شأنها أن تتيح لهم، في حالة  تنويع الطعام المقدم لألطفال وتزويدهم بتشكيلة مأكوالت صحية من -  

مع مراعاة عدم إرغامهم  -ها من قبلهم توفيرها، فرصة طيبة لمحاولة تناولها ومن ثم استساغتها واستمرائ

   .على التهام كل الطعام الموجود على الطبق

  .تقديم أطباق من الخضار و أطباق من الفاكهة لألطفال في اليوم الواحد -  

الطعام الصحي في بيئة  ألوانذلك حيث يتعلم األطفال كيفية اختيار  أمكنتناول الوجبات جماعيًا ما   -

   .اجتماعية

العائلة على  أفرادكل فرد من  لما لها من فائدة في مساعدة اإلفطارحرص التام على تناول وجبة ال -

عدم تناول وجبة الفطور يفضي الحقًا إلى  أنذلك  -المحافظة على قوام رشيق وجسم ذي وزن صحي 

   .نتائج عكسية تتمثل في السمنة المفرطة

هيئة حبوب ولذا البد من  ارة عن سكريات علىالحبوب المخصصة لألطفال هي عب أغذيةإن معظم  -

ما يلي  اختيار وجبات الحبوب الصحية التي تحتوي على القليل من السكر والكثير من األلياف وتشمل 

جريش حب الشوفان أو الشعير، والحنطة المقطعة طوليًا ونخالة العنب المجفف : على سبيل المثال

   )الزبيب(

التي يتناولها األطفال، ولكن ليس استبعادها كلية، والحد من الصودا  التقليل من كميات السكريات -

   64.والمخبوزات في المنزل ي بَ والمرّ 

  :النقل المدرسي: 4

أدى انتشار وسائل النقل الحديثة في البلدان العربية إلى تسهيل عملية الوصول للمدرسة، وال سيما     

ت متوسطة أو طويلة وال شك أنَّ النتشار وسائل النقل في األماكن التي كانت تبعد عن المدارس مسافا

الفضل الكبير في استمرار الطالب في متابعة دراستهم للمراحل ما بعد األولية، فعشرات اآلالف من 

القرى المنتشرة في األرياف لم يكن حظها من المدارس إال الكتاتيب أو المرحلة االبتدائية في أحسن 

توسطة والثانوية فلم تعرف إال متأخرة ولم تكن إال في المدن الكبيرة، أو في األحوال وأما المدارس الم

ٕاذا كان النقل المدرسي في ظاهره نعمة للتالميذ والطلبة، وربما و . المناطق ذات التعداد السكاني الكثيف
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لمناطق ال نقول نقمة، وخاصة بالنسبة لتالميذ األرياف وا حتىألوليائهم أيضا، فإنه تحول إلى معاناة 

يفرض عليهم قضاء ساعات طويلة  و في الطرقات أوالمدارس البقاء أمام إلى  هميضطر  مما  ، البعيدة

ساعة خارج المنزل في تماس خطير مع الشارع ودون تغذية صحية وبال مراجعة وهو ما  16تصل إلى 

  . سينعكس على سلوكياتهم ومكتسباتهم العلمية

 :في نقل التالميذ اكتظاظ دائم .1.4

تزايد الطلب في السنوات األخيرة على النقل المدرسي عبر الحافلة وذلك بسبب ارتفاع عدد التالميذ  

تأمين تنقل التالميذ من والى المؤسسات التربوية والحرص ل والطلبة واتساع دائرة المؤسسات التربوية و

 .على تجنب االكتظاظ وٕايجاد ظروف أكثر أريحية للتالمذة والطلبة

مع وزارة التضامن الوطني توفير الحد الكافي من الحافالت لتغطية ذلك   ارة التربية الوطنيةوز  ىتسعو  

 65.د كبير من وسائل النقل المدرسيداالكتظاظ بتوفير ع

 :على التالميذ انتظار الحافلة مخاطر .2.4

عيد وااللتزام وعدم انتظام الموا، يعتبر االكتظاظ وتذبذب المواعيد وعدم توفر الحافلة في بعض النقاط   

وأوليائهم  التالميذما يشغل بال  أهم النائية،باألوقات بوسط المدينة وضعف التغطية خصوصا بالمناطق 

عالوة على مشكل توقيت نقل التالميذ الذين يقطنون بعيدا عن مؤسساتهم وتحديدا الذين يقطنون 

   .المدينة بجوار أوبالمناطق الريفية 

تالميذ للحصول على موطئ قدم وسرعان ما تغادر الحافلة غير مهتمة وبمجرد حضورها يتسارع ال   

هذا المشهد يتكرر صباحا ومساء و   .جل اللحاق بها دون جدوىأبتلميذة تهرول مثقلة بمحفظتها من 

يحتاج الى تنسيق بين  األمرولعل . لتجنب ضياع الوقت ومخاطر التسكع والمتسكعين ،بنفس التفاصيل

  .ية وشركة النقل لضبط المواعيدالترب مصالح مديرية

يضطرون  والمناطق الزراعيةالذين يأتون من مناطق الغابات  بعض المدارساألمر يختلف مع تالمذة 

موعد قدوم الحافلة التي . مساءا خامسةجميعا مهما كانت ساعة انتهاء الدروس الى االنتظار حتى ال

   .دام وسط المسالك الفالحيةوا الطريق على األقلمكقلهم قريبا من مساكنهم لينست

من الطريق اإلسفلتي ملعبا ومرتعا يتلهون فيه ) 17و 16الساعة بين (وفي انتظار الحافلة يتخذ التالميذ

 أمامصباح عند قدوم التالميذ وتركهم  يتكرر كلوهذا المشهد . معرضين أنفسهم للخطر دون وعي
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وأحيانا بشكل أكثر  جميع المدارس،عينه في علما وان هذا الحال هو . صباحا السابعةالمدارس منذ 

عرض سالمتهم يجهدهم و كما يضيع  )المقبلين على االمتحانات الرسمية(ويضيع وقت التالميذ  . كارثية

    66.ءصباحا ومساللخطر 

 :للنقل التالميذ خطوط المباشرةال .3.4

مروري أحيانا وبسبب حالة االكتظاظ ال أماممشهدا مألوفا  أصبحمسألة تأخر الحافلة عن مواعيدها 

الى  أحياناوبسبب دوران نفس الحافلة في خط واحد طويل يصل . استعمال الحافالت في أكثر من خط

ولئن يستفيد بعض التالميذ والطلبة وسط المدينة من تواتر مرور الحافالت  ،)حافلة الدورة(ما حول المدينة

موطئ قدم بالحافالت المكتظة بما من مختلف الخطوط عبر وسط المدينة المكتظة والحصول على 

المدينة ال عزاء لهم سوى  بأطرافيمكنهم من تدارك التأخير بمشقة، فان الطلبة والتالميذ المنتظرين 

بينما خير بعضهم اقتناء . سيارات األجرة أو سيارات النقل الجماعياللحاق على متن  آواالنتظار 

  .الدراجات النارية والهوائية

تكى عدد من أولياء تالميذ الى الجهات المعنية من اجل توفير حافالت ألبنائهم من جهة ثانية اش

لتالفي التأخيرات والتعطيالت في البحث عن الحافلة  ،ومراعاة بعد المدرسة عن وسط المدينة وأطرافها

 67.متأخرة وهذا ينسحب على الطلبة أومكتظة  إالالتي قد ال تأتي 

  :يالنقل المدرسمع  األرياف معاناة تالميذ.4.4

،يعتبر نعمة )تلميذ لكل حافلة 300(والتأخير واالكتظاظ  وسائل النقل المدرسيالحديث عن عدم انتظام 

حيث يضطر . المخلفين بالمناطق الريفية البعيدة وغيرها أولئكومن  األريافسكان  مقارنة بمن سواهم من

ورغم قرار تشريك ،  تيأتنتظار حافلة قد ال جل اأكيلومترات على األقدام من  5بعض التالميذ الى قطع 

ن عدم مراقبة هذه الوسائل التي تغلب المصلحة الخاصة على إالقطاع الخاص في النقل المدرسي، ف

الى تالفي النقائص  الوصايةسعي توفي المقابل  .مصلحة التالميذ، لم يحقق األهداف المرجوة منه

لتالميذ باألرياف والمناطق البعيدة ومراجعة توقيت نقلهم المسجلة في النقل المدرسي وخصوصا في نقل ا

  .ذهابا وٕايابا 

  النقل المدرسي أصبح ضروريا خاصة أن المدارس:نقص الحافالت عائق كبير للنقل المدرسي. 5.4

لكل الجهات لكن ورغم تطور  الثانويات عن مناطق سكن التالميذ إضافة إلى تعميم والمتوسطات بعيدة 
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خاصة في المناطق النائية والتي تبعد عن هذه التالميذ بعض معاناة إال أنه ال تزال هناك هذا القطاع 

  .المؤسسات بعشرات الكيلومترات

نقص الحافالت يمثل عائقا أمام نقل الطلبة والتالميذ الذين يضطرون إلى االنتظار لساعات  إن    

حافالت النقل المدرسي معروفة وغير وسائل النقل األخرى ألن أوقات  إحدىطويلة إلى غاية وصول 

وهذا االزدحام  اطاقة استيعابهيفوق ما الحافلة مكتظة ل كونأنه في أكثر األحيان تإلى إضافة . متواصلة

  .الحافالت  أيضا مرده نقص

 :أنواع وسائل نقل التالميذ. 6.4

نت المدرسة قريبة من المنزل وال سيما إذا كا األقدام ال شك أن أهم وأقدم وسيلة نقل للتالميذ هي       

فإن كانت المسافة أكثر من ذلك فال بد من وسيلة للنقل وقد تطورت وسائل  بمسافة قصيرة أو أنها تبعد 

 و الجزائرالنقل من البهيمة إلى الحافلة المدرسية أو السيارة الخاصة أو المستأجرة وهذا األمر مشاع في 

وال بد من اإلشارة إلى أن . كما في بقية بلدان العالم ومصر في كل من سورية واألردن وفلسطين ولبنان

طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين يقطنون في منأى عن المدارس غالبا ما يستخدمون الدراجة 

، وقد عانى تالميذ أوائل »سيكل«وفي الخليج » بسكليت«الهوائية في وصولهم للمدرسة والتي يسمونها 

عاب من أجل إتمام تعليمهم وال سيما الفقراء منهم وذلك بسبب ضيق ذات اليد وعدم القرن الماضي الص

  . توفر وسيلة النقل التي تقله للمدرسة أو الجامعة

 :المدرسي بالجزائر النقل .7.4

حافلة  1300يتم التكفل بهذا الجانب من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي وفرت للبلديات    

مدرسي،مما سمح لهذه األخيرة بمواجهة الصعوبات المسجلة في النقل والحيازة على حظيرة تتسع للنقل ال

من وزارة التضامن الوطني  1206من وزارة الداخلية والجماعات المحلية و 2302( حافلة 3508لـ

تدائي موزعة على االب(ألف تلميذ في كل األطوار من وسائل النقل  700 ، ليستفيد ما يقارب )واألسرة

إال  ) ألف مستفيد 200ألف مستفيد، الثانوي أكثر من  300الف مستفيد ، المتوسط أكثر من200أكثر من

تم التكفل بهذا المطلب في إطار . حافلة 1423أن الحاجيات تبقى معتبرة ومازال العجز يقدر بنحو 

  68 .القطاعحافلة أضافية لتغطية العجز المسجل في هذا  1300وزاري مشترك من اجل توفير 

  



�النشاط االجتماعي المدرسي: الفصل الثاني

81  
 

  :الآلصفيالنشاط : 5

 :النشاط الثقافي  .1.5

إن النشاط الثقافي يساعد على نمو الطالب عقليا وثقافًيا من خالل تنمية مهاراته وقدراته عن طريق 

   .ممارسة أنواع مختلفة من هذا النشاط

  :وللنشاط الثقافي وسائله وبرامجه الكثيرة التي من أهمها

  .ار البالغية في القرآن الكريم والسنة المطهرة وخصائص اللغة العربيةإجراء المسابقات في األسر  -

  .األدب اإلسالمي الصحيح منهجالتنافس في أغراض الشعر وكتابة المقالة والقصة والنقد وفق  -

  . المواهب ورعايتها وتشجيعها ونشر إنتاجها داخل المدرسة وخارجها اكتشاف -

  . للغة وآدابها وتدريبهم على التعود عليها تدريب الطالب على البحث في كتب ا -

  .الثقافي وتوجيه الطالب إلى العناية بالكتب واقتناءها اهتمامهمإثراء معلومات الطالب وتوجيه  -

تبصير الطالب بدور الصحافة المدرسية كوسيلة إعالمية في المجتمع المدرسي وأهميتها في تكوين  -  

  . الرأي العام 

في نفوسهم والتعرف على السلوك الحسن وٕابراز  االعتزازالتراث اإلسالمي وبعث تعرف الطالب على  -

   .روح التناصح بين أفراد المجتمع اإلسالمي

ومن أمثلة جماعات النشاط الثقافي جماعة الصحافة المدرسية والتي تهدف لتكوين رأي عام وثقافة 

وجماعة المكتبة التي تساهم في توسيع  موحدة لدى الطالب، ويكشف عن مواهبهم وتدريبهم على التعبير

ب الطالب على حسن يتدر  أفق الطالب ورفع قدراتهم على البحث والكتابة وجماعة اإلذاعة المدرسية إلى

ودقته، وجماعة المسابقات األدبية والثقافية وجماعة الخطابة، كذلك جماعة  األسلوباإللقاء وجودة 

بالمجتمع المحلي ودعوة المتخصصين في  باالتصالالتي تهتم المناظرات والمحاضرات والندوات والشعر 

  69.النواحي المختلفة إللقاء المحاضرات واألحاديث 

  . قدرات الطالب العلمية وتنميتها وتوجيهها إلى ما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع والخير اكتشاف -

الطالب على أجهزة الحاسب  يمكن أن يدخل الحاسب اآللي في برامج النشاط العلمي حيث يتعرف -

على مستوى األفراد والمؤسسات وأهميته في تنظيم األعمال وٕانجازها  واستخداماتهاآللي ولغاته وبرامجه 
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 األخرىلزيادة التحصيل العلمي مع غيره من العلوم  استخدامهبسرعة ودقة وتدريب الطالب على 

  . الزراعية وغيرهاكالرياضيات والكيمياء والفيزياء والجغرافيا والتربية 

وطرق تصنيعها وتطبيقها إن  التعرف على بعض الصناعات الموجودة في بيئة الطالب ومعرفة أسرارها -

  . أمكن 

وتوفير مستلزمات عملهم  واالختراعاتأصحاب المواهب  الحتضانإقامة نادي ومعرض علمي  -

  . وعرض إنتاجهم 

تصنيعها بما يخدم المجتمع والبيئة المحيطة به وكذلك من المخلفات وٕاعادة  لالستفادةتوجيه الطالب  -

  . طرق التخلص من النفايات الضارة بالطرق العلمية لمنع تلوث البيئة

إجراء بعض المسابقات العلمية في المجاالت المختلفة النظرية والعملية وٕاعداد صحف ومجسمات  -

  . علميومقاالت تتحدث عن نشاط الطالب في هذا المجال في التقدم ال

ومن أمثلة الجماعات العلمية النادي العلمي حيث يتعلم الطالب المنضمين إليه طرق تركيب المنتجات 

ونسب التركيب وغيرها ، وجماعة الجغرافيا التي تستخدم وسائل متعددة لتوضيح المادة وتفهم مدلولها 

ألماكن التاريخية لتعريف وٕاكساب الطالب مهارات جديدة، وجماعة التاريخ التي تقوم بزيارات إلى ا

  70.الطالب بتاريخ بالدهم من الواقع 

كذلك جماعة الحاسب اآللي التي تدرب الطالب على كيفية التعامل مع الحاسب اآللي والتعرف على 

الجديد في هذا المجال، وجماعة صيانة البيئة التي تساهم في معرفة مكونات البيئة عن طريق البحث 

   .العلمي

  :وسيقيةلتربية الما .2.5

ني تعليما موسيقيا عموسيقية ، وهي التسمية الرسمية في نص المنهاج الوطني فان ذلك يالتربية ال       

يراد له التطبيق في مدارسنا وٕاذا كنا ندرك انه ال يمكن للمدرسة األساسية أن تخرج موسيقيين فان ذلك 

  :بسط تعبير متدرج على النحو اآلتييعني تطبيق التعليم الموسيقي الذي يجب أن يكون مختصرا إلى ا

الشروع في هذا التعليم ابتداء من السنة الثالثة االبتدائية حيث يشرع في جعل التالميذ يتعرفون تدريجيا    

ويتدربون أيضا على وضع العالمات ) اإلمالء الموسيقي(على تسمية العالمات  الموسيقية غناء وسمعا

عرّف علي العالمات والتمييز بينها حتى يتمكنوا من التعبير عن ثم الت) الخط الموسيقي(على الحامل
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يمكن اكتساب هذا القدر من المعرفة الموسيقية . األصوات التي لها عالقة ببعضها، أي قراءة وتنغيما

بدون صعوبة كبيرة انطالقا من األناشيد واألغاني المعروفة وذلك بطريقة حية وملموسة ولطيفة مع 

الصغرى والكبرى ولكي يتمكن المعلم من تحقيق هذه األهداف " دو"ولتنغيمه" صول"تاحاعتبار أساسي لمف

البسيطة يكفيه التزود بدليل عنائي متواضع لتسهيل مهمته إذا لم يكن يحسن العزف على إحدى اآلالت 

  71.الموسيقية

جتمع مثلها مثل بقية ّصا بطبقات معينة من الماا خيلقد اعتبرت الموسيقى حتى بشكلها الصوتي فّنا ترفيه

إال أن االهتمامات المذهبية التي كانت تنشط في أوروبا خالل . الفنون التي كانت من مميزات السادة

القرن التاسع عشر هي التي عملت لديمقراطية الفنون وساهمت في إدراج  الموسيقى ضمن المواد 

ز روح األمة ، هو اإلحساس المشترك األساسية التي تعّلم في المدرسة االبتدائية باعتبار أن ما يعز 

والمشاعر المّوحدة، التي ال تنمو وال تصان ، إال إذا عّبرت عن نفسها تعبيرا مشتركا  وخير وسيلة لذلك 

  72 .هو التعبير الموسيقي

  :)الرسم(التربية التشكيلية.3.5

بمنهاجها؟ كل النظريات  هيجب أن نتساءل بداية عن نوع اإلنسان الذي تهدف المدرسة الجزائرية لتكوين 

التربوية متفقة باإلجماع على مبدأ وجواب و إعداد الطفل لكي يصبح إنسانا ، بكل  ما في اإلنسان من 

وجدان وعقل ومشاعر، إال أن آراء المشركين تختلف وقد تتعارض في نوع اإلنسان الذي يجب تكوينه، 

هل : الدنا اقتصادينا وسياسيا ، يدفع إلى السؤالإضافة إلى التحوالت العالمية وما واكبها من تغيير في ب

عداد أطفال يصبحون في المستقبل عماال على إيجب على المدرسة أن تقنع بدور متواضع، فتعمل 

مؤهلين وتجارا مهرة ، يهتمون بحرفهم ويقنعون بها؟ وٕاذا كان هذا هو الهدف الذي تسعى المدرسة 

ي يركزون اهتمامهم على القراء ة والكتابة والرياضيات وبقية لتحقيقه ، فهل ينبغي إدانة المعلمين الذ

بعد من تعليم هذه المواد التي تسمى أاآلليات القاعدية التي يقال إنها ضرورية؟ األفضل لنا أن ننظر إلى 

ن أن التربية مطالبة بألأساسية ،وهذا ال يعني أننا نستخف بهذه القيم اليومية ولكننا نعتبرها غير كافية 

     73.ود الطفل إلى المجاالت السامية اإلنسانية األمر الذي يدعو للشروع في هذا المسعى منذ سّن مبكرةتق

لكن قبل هذا ، ينبغي إلغاء ذلك المنحى الفكري الذي يرى دائما ، إن اإلحساس الفّني هو ميزة نخبة 

          )ألنها مثمرة و مربحة(ية معّينة ، أما بالنسبة لبقية الجماهير ،يكفي أن نهيئ لها السينما الشعب
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و الصحف اليومية ذات العناوين المثيرة،الروايات الوضيعة و الموسيقى الصاخبة ذات النغم المهتاج 

  ...ونوادي الفيديو

المتزايد  تمثل االنتشارليبدو أن هناك حركة ذات اتجاه واحد تنمو اآلن،  رغم هذه الحلول السهلة ،

المضغوطة التي استطاعت إلى حد ما توصيل موسيقى متباينة القيمة، وحتى تلك لألشرطة المغناطيسية و 

نالحظ أيضا كما  األفالم الموّجهة أساسا للجماهير الواسعة ،نرى أنها بدأت تكتسي شيئا فشيئا طابعا فّنيا،

إذ  «لقد قيل .ظهور مسرحيات ونصوص أدبية ذات قيمة فنية،إضافة لالهتمام المتزايد بتجميل البيوت 

كنت حزينا أو تشعر بالظلم واالضطهاد،وٕاذا راودك الشّك في مستقبلك وفي قيمتك،تذّكر دائما أن العالم 

، فهل يجب أن يقرأ  الطفل »لم يتخل عنك، وأن أناسا فضالء قد ألفوا كتًبا وأغاٍن ورسوما لمواساتك

موسيقية الراقية؟ستكون إهانة إضافة إلى الكتب،أنواع اللوحات التي رسمها كبار الفنانين والقطع ال

للمدرسة لو اّتهمنا المعلمين والمشرفين فيها،بأنهم يعملون لبقاء ماهو قائم ومقاومة التجديد 

لهذا يستحسن البحث بعيدا، . االجتماعي،رغم أن المدرسة تحاول بصعوبة وبطء الخروج من تقاليدها

  74.لتحليل أسباب هذا الجمود فيما يخص الرسم بالذات

طبيعية للطفل في الفن ،قصد الكشف عن صفات اإلنسان فيه مؤّكدين الث المربون عن المواهب تحد

على أننا لو جعلنا الطفل في حالة تأمل وتفكر وفقا لكرامته كإنسان،فإنه يحّقق التآلف واالنسجام بين 

تحصل إال نتيجة معرفة الحركات الجسمية واألفكار الذهنية ، ألن الثقافة اإلنسانية الحقيقية ال تنشأ وال 

صحيحة ودائمة، تستلهم من أعمال كبار األدباء والفنانين الذين يعّلموننا القيمة السامية للفّن،الذي يبعث 

  .فينا الشعور بالتساوي مع كل البشر ،عندما يوقظ في كّلمنا صفات اإلنسان

د فرق بين طفل و آخر أو بين إن ما يشرف التعليم بالدنا ، هو إلغاء الفوارق بين األطفال ، فال يوج

ونجد في الكتابات التربوية هذه الفكرة التي تستحق التفكير . بنت وولد،كّل الحظوظ متساوية منذ البداية 

والتأمل، وهي إن الطفل ينمو ويتشّكل حسب الصورة التي نوحي بها نحن له عن نفسه،فإذا قّررنا انه 

وٕاذا قّدرنا أنه سيبقى منحصرا في الخمول ،فإنه سيكون كذلك  قادر على الدخول في عالم الثقافة والفن ،

  . وهذا يعني عدم ثقة وتشاؤم منا في حقه مما قد يقتل فيه موزار و بيكاسو ، وسيبقى على هذه الحال
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  :تعليم فاقد الحيوية .4.4

ن الالزم لتعليم هذه أكيد أن تقاليد الطرائق التربوية واألهداف المحددة للمعلمين الذين لم يتقلوا التكوي    

أو أشكال التربية " التربية التشكيلية"المادة ويطالبون بتهيئة تالميذهم لالمتحانات التي ال تشمل الرسم 

  . هي األسباب التي تؤدي إلهمال هذه المادة ، الفنية

 نتردد إن النجاح الكاسح الذي عرفته مدرسة المذهب االنطباعي وبقية المذاهب التي تلته، تجعلنا ال   

 &  Bessle( و بيسلرنه تكريس لنجاحات تلك المذاهب فقد حمل لنا سيزان إ: في القول

Cézanne(في ذلك العهد، عند أواخر القرن التاسع عسر . غيرهم مغزى غير مألوف لألضواء وألوان

الرسم لقد صار . ولدت معان جديدة لأللوان ، ولم تعد اللوحة سوى بقعا ملونة ن تتغير حسب األضواء

عملية مشاطرة وتعاقد بتأثير من اإلفراط الساحر لأللوان الصارخة والخطوط السوداء والجرأة في التحرر 

من القيود التقليدية ،ثم اكتمل ذلك التجميع الجريء والجذاب عند بيكاسو ورواد المذهب التجريدي في 

لتلوين، والذي مازال يحظى مطلع القرن العشرين، وتلك هي بداية عهد الرسم والذي يكشف تجانس ا

  75.بالتقدير

يمكننا أن نستنتج من كتابات بعض المربين في علم النفس للطفل،االحتجاج على من يقول أن اللون 

السمو هو لون الشباب، فهل أخطأ أولئك المربون في احتجاجهم ذاك؟ أكيد أنهم لم يخطئوا ، إال أن 

واألسود،ومن الدروس الممالة ومن االستظهار والنقاط  معلمينا مازالوا لم يتحرروا من عادة األبيض

،إننا ال نفهم كيف أن المدرسة لم تسع لمواكبة هذه الحركة التي تستولي على ...الضعيفة والعقوبات

الحياة اليومية وتؤثر فيها؟ يجب أن ننظر إلى المكانة التي صارت تحتلها مهمة تجميل البيوت 

صحف، حتى األواني المنزلية صارت تقدم بأشكال جديدة من التلوين والحمامات وعمليات اإلشهار وال

   76فهل سنبقي وحدنا أوفياء لألسود واألبيض؟

  :النشاط الرياضي. 5.5

 ويعتبر من أهم األنشطة التي تمارس داخل المدرسة وخارجها، ويهدف إلى نمو الطالب صحًيا وجسمًيا

ي إلى تنمية الكفاية الرياضية والكفاية العقلية والذهنية فالمدرسة تهدف من تكوين جماعات النشاط الرياض

أوقات الفراغ استثمارا  واستثمارإلى جماعة، والتمتع بالنشاط البدني والترويحي  واالنتماءوالمهارات البدنية 
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ولية وٕاتاحة الفرصة ؤ نافًعا وممارسة الحياة الصحية السليمة، وتنمية صفات القيادة الصالحة وتحمل المس

   77.متميزين إلظهار تفوقهم الرياضيلل

  :ويمكن تحقيق هذه األهداف عن طريق عدد من البرامج منها

تنمية وتطوير قدرات ومهارات التلميذ الحركية الطبيعية لتحقيق النمو الشامل المتزن بدنًيا ومهارًيا  -أ 

  .ووجدانًيا وغيرها

  .قيةتنمية الجهاز العضلي وتنمية التوافق األولي للحركات التواف - ب 

  .تنمية المهارات الحركية األساسية مثل الجري والوثب والتعلق -ج 

شخصية السليمة مثل العادات المتعلقة بالنظافة الشخصية لعادات الصحية والإكساب الطالب ا - د 

  .والمحافظة على القوام من التشوهات والسمنة

الروح القيادية والقيادة ولية و ؤ من خالل األلعاب الجماعية يكتسب الطالب روح التعاون وتحمل المس  - ه 

 .، وتزداد بالثقة بالنفس والتبعية

   78.وتوجيهها ممواهبهرعاية الطالب الموهوبين رياضًيا والعمل على تنمية   -و 

كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة (فرق األلعاب الجماعية : ومن أمثلة مجال النشاط الرياضي  

  ، المصارعة السالحاألرضيألعاب القوى، تنس الطاولة، التنس  السباحة،(واأللعاب الفردية ) اليد 

وكذلك اللجان الرياضية التي ترعى المسابقات الرياضية المختلفة بالمدرسة وكذلك ) ركوب الخيل 

   79.المهرجانات ولجان والتحكم
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  :خالصة الفصل

ن م النشاط االجتماعي المدرسي أن،فصل لفي هذا االباحث يتضح من خالل العناصر التي تناولها    

لمعظم النشاطات إذ يمثل الدعامة األساسية  عملية تمدرس التالميذ ،جدا في  لمدرسية المهمةاالنشاطات 

  التالميذالمعارف والمعلومات لدى  البيداغوجية والتربوية التي تقوم بها المدرسة ، من أجل تنمية 

التلميذ  إن  فهم ، من طرف الفرد وغايته الحصول عليها تتطلب جهود فكرية وبدنية وجسميةمعرفة فال

      في الجانبين البيداغوجي والتربوي  اَ نشاط يتطلبها في المدرسة االتي يتلقتلك المعارف والمعلومات 

 ه تجاهاتاتنمية  من أجل  المدرسي النشاط االجتماعي  ، أهمها  ونشاطات متعددة ومختلفة مهاراتو 

مربين الساتذة و ألاقدرات  زيادة من جهة  بشكل صحيح تلك النشاطاتمزاولة ل والمثمر الجاد نحو العمل

ها الى لٕايجاد اآلليات التي تساعد المدرسة على تفعيتلك النشاطات ، و تطوير في دارة وحتى العمال اإلو 

  80 .المستوي المطلوب

اهتمام المدرسة بتوفير حيث  منيتأتى  عمليفي االتجاه ال النشاط االجتماعي المدرسيد يتجس نإ   

كنشاط اقتناء الوسائل التعليمية واألدوات  جاالت عدةمالنشاط  يشملأن و ، للتالميذ  ةالشروط الالزم

نشاط النقل المدرسي، نشاط التغذية المدرسية والنشاط الصحي والنشاط الثقافي الرياضي  المدرسية ،

وتحسين النتائج المدرسية ، و محاربة  ع مستوى األداءرفلالخ وهذا وفق مجموعة من األهداف ...الترفيهي

  .81...ظاهرة التسرب المدرسي

 التىو التلميذ داخل المؤسسة التربوية استقرار له دور كبير في  المدرسيالنشاط االجتماعي كما أن    

مالية وهذا يتطلب جهود تنظيمية وكذا موارد ، نتائج أفضل في نهاية كل موسم دراسيتحقيق الى تسعي 

  .أداء المؤسسة التربويةتقويم  الفصل المواليذلك من خالل ضح تو ي.  ومادية، وطاقات بشرية مؤهلة
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I- ماهية األداء:  
   :تمهيد

، كما يمثل المقياس الذي يعتمد  يمثل األداء عنصرا هاما في التنظيم المهني باعتباره المحرك له     

احية نالنظرية أو من ال للحكم على فعالية األفراد في المنظمات، فاألداء في المنظمة سواء من الناحية

التطبيقية، استقطب العديد من الدراسات والبحوث كانت تهدف إلى تدقيق مفهومه، ورغم ذلك لم يتمكن 

وعدم الدقة هذه لم تشمل المفهوم،  ،الباحثون لحد اآلن من تقديم مفهوم محدد ومتفق عليه لهذا المصطلح

ما تستخدم  لمستخدمة للداللة على األداء فكثيراوٕانما امتدت حتى إلى المصطلحات ا أي الجواهر فقط،

  .بعض المصطلحات بدل بعضها البعض لتشير إلى نفس المفهوم

عارف المقدمة له ، فإنه تجب اإلشارة إلى أن مو قبل التطـرق إلى مفهـوم األداء و تقديـم مختلـف ال  

           و هذا على اختــالف مستوياتهم  لألفراد داء الجماعياألهـو في هذه الدراسة األداء المقصود ب

  .و تخصصاتهم الوظيفية أي أداء المنظمة أو المؤسسة ككل

  :األداء تعاريف.1
 : )Nicolas(تعريـف نيكوالس - أ 

الفرد أما األداء  فهو نتاج السلـــوك أي  األداء هو نتاج السلوك ، فالسلوك هو النشاط الذي يقوم به"   

النتائج التي تمخضت عن ذلك السلوك األمر الذي يجعل البيئة أو المحصلة  النهائية مختلفة عما كانــت 

  1".عليه قبل ذلك السلوك

" يقصــــد بـــــاألداء النتـــــائج العمليـــــة أو االنجـــــازات أو مـــــا يقــــوم بـــــه الفـــــرد مـــــن أعمـــــال أو تنفيـــــذ األعمـــــال  

ـــــاس جلبــــرتذا  الصــــدد يلقـــــي و فــــي هــــ ـــــح و )Thomas Gilbert( تومـ الضــــوء علــــى هــــذا المصطلـ

ال  يجــــــــوز الخلـــــــــط بـــــــين السلـــــــــوك  و بيـــــــــن اإلنجــــــــاز فـــــــي القيمـــــــــة أو األداء ذلـــــــــك أن   : "يقـــــــــول بأنـــــــــه

بعقــــــد االجتماعـــــات  السلــــــوك هــــو مــــا يقــــــوم بــــه األفــــراد  مــــن أعمــــال فــــي المنظمــــــة  التــــي سيعملـــــون بهــــا

ــــــج  بعـــــد أن يتوقـــــف األفـــــراد عـــــن  ــــــر أو نتائـ ــــــى مـــــن أثـ ــــــو مـــــا يتبقـ و تصميــــــم النمـــــاذج أمــــــا االنجــــــاز فهـ

ــــــم  ــــــاج قطعــــــة مـــــا  أو تقدي ــــــة عليــــــه إنتـ العمـــــل أي  المخرجـــــات و النتـــــائج النهائيـــــة للعمـــــل و مـــــن األمثل

   .مقترحـات

      ى درجة تحقيــق و إتمــام المهام المكونة لوظيفة الفرديشير إل" األداء بأنه :  وية حسيناتعريف ر  - ب 

هنا نالحظ أن صاحبة التعريف " . و يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة 

تشير إلى ضرورة التمييز بيــن األداء و الجهــد فهذا األخير يشير على الطاقــة المبذولة أما األداء 

   2.اس النتائج التي حققها الفرد فيقاس على أس
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فأداء الفرد حسبه يعبر عن جانبيــن مرتبطيــن " :)Dr Yale. Aruthaur(يل يروثور .تعريف د - ج 

ببعضهما و هما األنشطة و المنتجات ، حيــث تسهم في أحداث التكلفة و تسهم المنتجات في إضفاء 

 3 " .القيمة على العمل 

ويعني مدى مساهمة العاملين في  ،بدال لمفهوم األداء"كفاية العامل"مستخدماتعريف عاطف محمد عبيد   -د 

  4 .مقدار التحسن الذي يطرأ على أسلوبهم في إنجاز العملإنجاز األعمال التي توكل إليهم، وعلى 

هو قيام العامل باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها  األداء:" تعريف أحمد صقر عاشور  -ه 

   5."عمله

 :  يعــرف معجــم المصطلحات االجتماعيــة األداء بأنه -و 

القيام بأعباء الوظيفة من مسؤوليات و واجبات وفقا للمعدل المفروض أداؤه ، من العامل الكفء " 

     المدرب  ذلك المعدل الذي يمكن معرفتـه من خالل تحليل األداء  أي من خالل دراسة كمية العمـل 

          6 .إنشـاء عالقة عادية بينهما و الوقـت المستغـرق و 

يعبر األداء عن السلوك الذي يقاس به قدرة الفرد على اإلسهام في تحقيـق أهداف منظمته  كمـا قـد   

يعــبر عن الصفات الشخصية للفرد ، وعن الجهد المبذول في العمل و عن الدعم و المسانــدة المقدمــة 

فأداء ) ظيفي ، الصفات الشخصية ، الجهد المبذول ، الدعم التنظيمي األداء الو ( من طـــرف  المنظمة 

      الفرد هو الذي يعبــر  من خالله إسهاماته في تحقيق أهداف المنظمة ، على أن يدعم هذا السلــوك

  .و يعــزز من قبـل إدارة المنظمـة بالشكل الذي يضمن تحقيق الجودة النوعية في هذا األداء

الذي يقوم به الشخص النجاز عمل ما بالفعل حسب قدرته  الجهد"  :بأنه ) Good(ود كتعريف  - ز 

  7.واستطاعته

السلوك الذي يقوم به الفرد لتنفيذ عمل : بأنه")Jnelioz   & William(  تعريف جنليوز و وليم - ح 

  8" خاص

  :      مفهوم األداء حسب المدارس التنظيمية  .2

إن بداية االهتمام بكيفية استخدام الموارد البشرية من :  الكالسيكيةمفهوم األداء حسب المدرسة  .1.2

طرف المسيرين و أصحاب الشركات بعد تركيزهم على توسيـع المصانـع واكتسـاب التكنولوجيـا أعطى 

و عقليتهما ، و هذا ضمن رؤية    وأهداف أرباب  أهميـة المجال البحـث و الدراسة في اإلدارة و التسيير

ي زيادة اإلنتاج و تحقيق اإلنتاجية  دون النظر للبعد اإلنساني للمستخدمين ، نظرتهم كانت العمل ف

و قد قدمت األبحاث المنجزة وفق هذا التوجه .مادية بحتة ، و هذا من منطلق اعتبار العامل مورد مالي 

التنظيم اإلداري التي نتائج من خالل ظهور حركتي اإلدارة العلمية للعمل التي اهتمت باألعمال اليدوية و 

  .كان اهتمامها بالعمل اإلداري 
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"  Frederick Wilson Taylor تايلور لسنفردريك و " يعتبر "    OST" :اإلدارة العلمية للعمل  .1

مؤسس هذه الحركة التي اهتمت بدراسة األعمال اليدوية ، و قد استغل مؤسس )   1915ـ  1856(

العمال في إنجاز  لتباطؤ انطالقا من مالحظاته( مدفيل ستيل ـة الحركة عمله ككبيـر المشرفيــن بشركـ

  : تمكن من إدراك أسباب ذلك وأوجزهـا فيما يلي  )مهامهم 

  .و ذلك العتقادهم أن اإلسراع في إنجاز المهام يفقدهم وظائفهم: تخوف العمال من البطالة  

    ."األجر بالقطعة " باقتراح نادي تايلور بتغيير سياسة األجور ، و ذلك : سياسة األجور  

ون إلى التباطـؤ أوهذا ألنه كان مدني يقــدم نظيـر المـدة المقضـاة في نشـاط العمـل ، و بالتالـي فالعمال يلج

ومستوى أداء  و عــدم بذل مزيــد من الجهد و بذلك ربطت نظرة تايلور هذه بشكل مباشر ما بين األجر

  من بنسلفانيا " دي بون"نتائج تجاربه العلمية التي أجراها على العامل المستخدمين ، و ذلك بناء على 

 85دوالر إلى  15طن و أجره من  48طن إلى  12.7و الذي قفـز إنتاجـه و أجره على التـوالي من 

دوالر ، و بذلك أكـد تايلـور فرضية الرجل االقتصادي من خالل هذه التجربة  و من ثم سعى إلى تعميم 

  8. لباقي المستخدمين توجيهاته

" أداء العمال ألعمالهم للوصول إلى أحسن طريقة لألداء من خالل : بدراسة حول  تايلورأيضا قام 

و كنتيجة لدراسات أخرى  )سيمون رولينغ ماشين(و هذا بعد انتقاله إلى شركة  " دراسة للحركة و الزمن 

  9 .حسبه بتحسين أداء األفراد عديدة وضع تايلور مبادئ اإلدارة العلمية التي تسمح 

  : و المؤسسة من بين هذه المبادئ نجد 

  .جعل العمال يتبعون األساليب الجديدة في أداء العمل  

، و ذلك بإلغاء الحركات الزائدة غير الضرورية للنشاط و هنا يبرز دور ءالألدتحديد الطرق المثلى  

 .اإلشراف 

الضرورية في وظيفتهم و ذلك بتحليل المناصب و األفراد تدريب المستخدمين على القيام بالحركات    

  .عند عملية  االختيار 

 10.لضمان األداء الجيد الحقا . تقسيم العمل بالتساوي بين اإلدارة و العمال  

  : للعمل اإلداري قسيمالت .2

بأداء المديرين و ذلك بإدخال  اهتم فايول"  1925ـ  Henry Fayol :1841هنري فايول " مؤسسها 

 مصطلح الوظيفة كعنصر قاعدي في حياة المؤسسة كما أن اهتمامه بوضع أسس و قواعد التنظيم 

واإلدارة الهدف منه هو إيجاد السبل و الوسائل الكفيلة برفع مستوى ألداء و تحسينه من أجل فعالية أكثر 

  . جية عالية و بالتالي نجاحه في تحقيق كفاية إنتا في التنظيم 
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و دراساته الميدانية إلى بناء نظرية اعتبرها مرنة و من ثمة ال يمكن  فايول و خلصت نتائج أبحاث   

يتحد مستوى أداء المنظمة بمدى كفاءتها في " مبدأ في اإلدارة و بذلك  14أن تكون نهائيـة و من ضمن 

التنبؤ،التنظيم  : (في خمس عناصر رئيسية التحكم فيها ، و باعتبار الوظيفة اإلدارية التي حددها فايول

  )" .اإلشراف  التنسيق ، المراقبة

     حسب فايول تستمد السلطة من المسؤولية فهي تنشأ فقط عند ممارستها :  السلطة و المسؤولية 

و من جهة أخرى  و السلطة بدون هذه األخيرة تؤدي إلى عدم االلتزام و االنضباط هذا من جهة

   11 .ن سلطة تعمل على عدم الفعالية و النشاط مسؤولية من دو 

يسمح هذا المبدأ الذي يقوم على التخصصية في النشاط بتوزيع السلطة و تقاسم  :تقسيم العمل  

المسؤوليات بين األفراد العاملين لتمكينهم من إنجاز الكم و الكيف المرجوين بجهد أقل و لكن ال 

لتجنب الملل و الروتين اللذان قد يخلقان اإلحساس بعدم راف في التقسيم و التخصصية سيجب اإل

  12 .أهمية الوظيفة 

أن فعالية المؤسسات مرهونة بمدى صدق مستخدميها ألن بقاء  يؤكد فايول:  االستقرار في العمل 

العاملين محافظين على مناصبهم كفيل بإدراج أعلى درجات القدرة على انجازهم و كفاءتهم أثناء أداء 

و يزيد من درجة ارتباط . وظائفهم كما أن االستقرار في العمل يؤدي إلى إتقانه و حسـن اإلنجاز 

    ستوى والئهم لها على المدى البعيد ، خاصة فئة اإلطارات منهم كالمديرين األفراد بالمؤسسة و م

  .  و المسيرين 

يقصد به الترتيب و التصنيف الدقيق لكل من الموارد المادية و البشرية و هذا ما يفرض  :النظام  

ك بفضل ضرورة االهتمام بما هو نفســي من طرف المديريـن خاصة عند التعامـل مع العمـال و ذلـ

أساليـب القيـادة و اإلشراف التي تسمح بوضع و تعيين األفراد في المناصب المناسبة و تحقيق 

   .الفعالية للمؤسسة 

يندرج هذا ضمن سياق االتصال داخل المؤسسة ، إذ ال يجب أن يتلقى الفرد العامل  :وحدة اإلدارة  

 . حتى ال يتم التناقض و التعارض بين الرؤساء  أوامره من أكثر من مسؤول

  . بمعنى مصلحة المؤسسة على مصالح األفراد العاملين بها :تغليب المصلحة العامة على الخاصة  

حتى تكون هذه السياسة فعالة يجب أن تكون هناك عدالة توزيعية سواء في الجور : سياسة األجور  

، و حتى بالنسبة للواحق األجر من عالوات و مكافآت  حسب طبيعة النشاط في المناصب المختلفة 

  .بحيث تكون محققة للرضا  و الراحة للعاملين و ألصحاب العمل 
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المركزية أمر طبيعي : عبارة عن تركيز السلطة في مستوى إداري عال، فحسب فايول :  المركزية 

و بخصائــص شخصيـة غير أن درجتها و مستواها في المؤسسات ترتبط بنوعية النشاط الممارس 

  " . المـدراء و جملـة من العوامـل األخرى 

    و ذلك بإفساح المجال أمام العاملين للتفكير في خطة و العمل على تنفيذها  ):المبادأة(المبادرة  

   و تقديم أفكارهـم و اقتراحاتهم حول خطط و استراتيجيات المؤسسة فيما يتعلق بتطوير المخرجات 

 .ت جديـــدة و العمـل على تنفيذها و ذلك لتحقيق فعالية في أدائهم و تحسينهو إبداع منتجا

 13 .حيث يكون العمل كفريق واحد ، جماعي  :التعاون  

لقد جاءت هذه النظرية كرد فعل ، و نتيجة حتمية لمواجهة النقص :  النظرية البنائية الوظيفية .2.2

الذي تعاني منه النظريات الكالسيكية ، تعتبر البنائية الوظيفية من االتجاهات الهامة التي تحاول تحليل 

حاجات االستمرار في الوجود و تكييفه عند  ، و مختلف العمليات التي تتم فيها حيث هذا االتجاه التنظيم

 14 .و تعيين ميكانيزمات ، التعيين الذاتي التي تستخدمها األنساق إلشباع الحاجات   كل األنساق 

         تالكونت بارسونز وروبرت ميرتون : و من أهم المفكرين الذين تناولوا التنظيم في هذا االتجاه   

  : سنحاول إبراز إسهامات كل واحد من هؤالء على حدا  و

يعتبر من أكبر علماء االجتماع ، اهتم بكشف جوانب التنظيم  : Robert Merton روبرت ميرتون 

فهو يهتم بنظرية المدى المتوسط التي تساعد على تفسير أي مجال " فيبر" التي أغلقها نموذج 

 : نظامـي آخر و لبنـاء هذه النظريـة أدخـل ميرتـون له مفاهيـم  جديدة و هي 

  .جـ  ـ  البدائل الوظيفية .    ب ـ  الخلل الوظيفي .  هرة أ ـ  الوظائف الكامنة و الظا

الجوانب غير الرشيدة في التنظيم ، و أوضح أن العناصر البنائية التي أشار إليها  ميرتوناكتشف  

مثل الضبط الدقيق ، الذي تمارسه القواعد و اللوائح و قد تكون له نتائج مثل القدرة على التنبؤ ) فيبر(

و ذلك في ضوء مدى  " الجمود " الذي تنطوي أيضا على نتائج غير وظيفية مثل  في نفس الوقت

تناولت هذه النظرية انطالقا من روبرت ميرتون مسائل . تحقيق التنظيم لألهداف التي يسعى إليها 

و الصراع في منظور توازي ، كما تجدر اإلشارة إلى ما قدمه ميرتون من  و التكامل و التغيير الضغط

و المعوقـات الوظيفيــة المتمثــلة في النتائج غير المتوقعة  ف للجوانب غير الرشيدة للسلوك التنظيمياكتشا

  15 .لألفعال

يرى أنه مجموعة  ودرس بارسونز النسق االجتماعي ، :  Talkont Parsons تالكونت بارسونز  . أ

هؤالء  من الفاعلين الذين تنشأ بينهم عالقة تفاعل اجتماعي في موقف يتخذ مظهرا فيزيقيا و بيئيا

الفاعلين يدفعهم الميـل لتحقيـق الحد األقـصى من اإلشبـاع و تحديد الصالت بينهم  وفقا لنسق من 
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ي يتكون من عنصرين هامين يكمل الرموز الثقافية المشتركة  يرى بارسونز أن التنظيم نسق اجتماع

  : كل منهما اآلخر 

و استمرار  ضرورة وجود القيم في األنساق الثقافية حيث لها دور هام وظيفي يعمل على ديمومة 

  16 .التنظيم 

أهمية كل من الجماعة و الدور التنظيمي نظرا لمشاركة األفراد في التنظيم ، أي أن بارسونز انطلق  

نساق فرعية مختلفة  و أكد على التوجيهات أفه نسقا اجتماعيا يتكون من من تصوير التنظيم بوص

القيمية السائدة في التنظيمات المختلفــــة و أن القيم التي تمنح أهداف هذا التنظيم طابعا شرعيا و هذا 

يفترض بدوره توافر قدر من االنسجام بين قيم التنظيم و المجتمع الذي يوجد فيه ، و عليه عرف 

  17. ظيم بأنه نسق اجتماعي منظم من أجل تحقيق أهداف محددة التن

و التخفيف من االعتناء بالعامل و االهتمام به بزيادة األجر و تحسين ظروف العمل و تكوينه  

   .ساعات العمل و رفع روحه المعنوية تساعد على العطاء الجيد و رفع األداء تحقيق الفعالية فيه

النظرية البنائية الوظيفية تصف التنظيمات الصناعية ، في ضوء فكرة فإن و من خالل ما سبق     

االعتماد و التساند المتبادل  إذ أن كافة من النسق االجتماعي ، أي تلك العناصر التي يسود بينها نوع 

 األنساق يجب أن تعمل من أجل الحصول على حلول لمجموعة من المشكالت حتى يكتب لها البقاء 

تتعلق بالتوافق و تحديد الهدف و التكامل و تدعيم النمط ، و كل مستوى في التنظيم له هذه المشكالت 

   18 .يستخدم هذا المنظور في دراسة العالقات على أساس أنه تصور يتسم بالشمول والعمومية ومشكالته 

  :شامل لألداءالالمفهوم .3.2 

هناك من الباحثين من يفضل استخدام مدخال شامال لدراسة األداء، فالعديد من مفكري التسيير    

يقترحون على المديرين استخدام مجموعة من المؤشرات المتكاملة توضح بعضها البعض، وتكون لها 

ن أداء المنشأة ع فالمعايير المالية لوحدها تكون غير كاملة للتعبير ،ةأعالقة باألهداف المتعددة للمنش

وتكون غير كافية للمسيرين، ففي الميدان العملي  المؤشرات غير المالية تأتي لتكمل هذا األخيرة، وهي 

  .19 األداء في مجاالت متعددة النجاح في المستقبل لكونها توفر نظرة شاملة وضرورية عن تشكل أساس

أهداف المنشأة وتقييم األداء  فاألمر يتطلب  إن كانت هذه الفئة من الباحثين تفضل إقامة العالقة بين   

تحديد األهداف الوثيقة الصلة بالمنظمة، حتى يمكن إخضاعها لعملية التقييم  والصعوبة التي تعترض 

هذا االتجاه تكمن في كون األهداف تتعدد بتعدد المنتفعين، كما أن األهداف الرسمية ال تنطبق بالضرورة 

بين األهداف الرسمية واألهداف الفعلية، فالنوع األول في  "perrow"بيرو"ويميز ،على األهداف الفعلية

نظره موجه لالستهالك العام، أما النوع الثاني فال يتم التعبير عنه بوضوح في أغلب األحيان إال من 

  20 .خالل ما تقوم به المنظمة فعال
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  :مكونات األداء .3
يحتويها العمل، واالرتباطات بين هذه األنشطة تتمثل مكونات األداء في األنشطة والمهام التي    

  :ويمكن تحديد هذه المكونات وفق المعايير اآلتية والمهام،

  .األهداف التفصيلية أو الجزئية للعمل*   

  .المراحل المختلفة التي يتكون منها األداء*   

  .درجة التجانس بين السلوك المطلوب لبيئة العمل أو األشياء التي ينصب عليها األداء*   

تتمثل المهمة في النشاط  ( le plat. J125.1977) 21حسب : األنشطة والمهام التي يتكون منها األداء  

العامل في ظروف معينة وتنفيذ عمليات رسمية  وذلك قصد الوصول  الفكري أو العضلي الذي يقوم به

 .إلى غرض معين أو هدف ما

ولمعرفة األنشطة والمهام المستقرة التي يتكون منها األداء نقوم بتقسيم العمل الذي يمكننا من وصف    

لنا مجموعة من دقيق لنشاطات العامل ، التي تجزئه إلى عناصر، وبالتالي فإن تحليل العمليات يبين 

  . الحركات التي يقوم بها العامل في مدة زمنية محددة

كما ال نكتفي بمعرفة األنشطة والمهام المستقرة التي يتكون منها األداء، وٕانما يتعداه إلى تحديد    

أو بتغير الظروف التي تحيط  ،)العمال(األنشطة والمهام التي تتغير بتغير الزمن أو بتغير األفراد 

  .اءباألد

األنشطة التي تتغير مع الزمن، تتغير بفعل متطلبات الوقت الذي يؤدى فيه العمل، ومثال ذلك * 

  .تغير أنشطة إنتاج العامل في المصنع نتيجة للتغير في جداول اإلنتاج على مدار السنة

  .أما األنشطة التي تتغير بتفاوت العمال هي نتيجة لخبرتهم والخصائص المتميزة في كل عامل* 

أما األنشطة التي تتغير مع الظروف، فهي نتيجة لطبيعة البيئة الحركية، مثل التوقف المفاجئ * 

  22.آللة قد يجعل العمال يتوقفون عن أداء أنشطة اإلنتاج، والقيام بأنشطة اإلصالح

أن تجمع األنشطة إلى مهام، والمهام إلى أعمال، يقوم على "يرى : العالقة بين األنشطة واألداء* 

تحديد عالقات التكامل بين هذه األنشطة، بحيث تساعد هذه العالقة في إعادة تصميم التنظيم ككل 

وهو يرى كذلك أن دراسة هذه العالقة ال تقتصر فقط على األنشطة والمهام، وٕانما تتعداه إلى 

ب عنه العالقات بين مختلف األعمال ومعرفة العالقات الداخلية والخارجية بين األنشطة وهذا يترت

   23 .إعادة تصميم العمل ككل

  : محددات األداء .  4

تهتم نظريات الدوافع بمسببات السلوك اإلنساني و معوقات الرضا الوظيفي  ذلك أنه من : أ ـ  الدافعية  

المهم للمديرين أن يفهموا دواعي سلوك العاملين بشكل معــين ، من أجل زيـادة قدراتهـم على التنبـؤ  بما 
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بحيـث " عليه مستقبال ، فنظريات الدوافع تقوم على فكرة أنه من الممكن تغيير سلوك اآلخرين ، سيكون 

" المقبـول  فتعـرف الدافعيـة على أنها  تشجــع تكــرار السلـوك المرغوب فيه و تمنع تكرار السلــوك غيـر

  24.بهذا النشـاط القوة الحقيقية التي تجعل اإلنسان يقوم بنشاط أو آخر و يتابـع القيـام 

تلك القوى التي توجه السلـوك ، و تدعــم استجابـة الفرد " و يعـرف البعض اآلخر الدافعية على أنها     

 Froid et(وفرانسيسكـ و قولد كما يتفــق" وتمثل اإلصرار على السلوك ... طالمـا اختــار تصرفا معينا 

Francisco(  ذلك المقـدار ، الجهـد المبـذول في أداء شيء معيـن و هي أيضا : " هي الدافعيةعلى أن

  25.و المهــام المختلفة  في المنظمات  عمليــة نفسيــة أساسيــة تفســر سلــوك العامليــن في القيــام باألعمــال 

بتحريك  تبدأية والتي العمليات النفسية الداخل أوقوى مركبة تقود الحاجات ،التوتر  بأنها: تعرف الدافعية-

   26 " أهدافهوتوجيه نشاط الفرد نحو تحقيق 

ذلــك المــدى الذي يمكــن أن يصل إليه الجهــد المنطــوي على إصرار و مثابــرة  " و يقــصد بالدافعيــة   

    27. عن توجهه نحو هدف معين 

  :   وحدد هذا التعريف الخصائص األساسية للدافعية على النحو التالي    

المظهر األول للدافعية يتمثل في قوة سلوك الفرد في العمل أو مقدار الجهد الذي يبذلـه : الجهود  

  .       الفـرد  في أداء الوظيفة 

ي المهام و األنشطة المرتبطة أي مثابرة و إصرار الفـرد عن تطبيق مجهـوده ف: المثابرة و اإلصرار  

  .           بوظيفته 

كمـا يعرفـه . كل من الجهود و اإلصرار يتعلق بكمية العمل الذي يقوم به الفرد ، و التوجيه : التوجيه  

عبـارة عن عامـل داخلـي يسيـر سلـوك اإلنسـان و يوجهـه و يحقق فيـه : على أنـه  Murray "موراي"

التكامـل و نحـن ال نملـك أن نالحظـه مباشـرة ، و دائما نستنتجـه من سلوكـه أو نفتـرض وجوده  حتى 

  28 .يمكننا تفسير سلوكه يهدف إلى تحقيق نتائج مقبولة تنظيميا

بأنـها الحاجـات و الرغبات و الغرائز الداخليـة لدى الفرد حيث أنها تحركـه تعـرف الدوافـع : األهداف  

تمثـل الدافعيـة عامـال هاما يتفاعل مع .  نحو الهدف المحدد سواء كان ذلك بوعي تام أو ال شعوري 

ـة قدرات الفرد ليؤثر على سلوك األداء الذي يبديه الفرد في عمله  أي قــوة الحمــاس للقيــام بمهمـ

العمــل ، و هذه القــوة تنعكــس في كثافــة الجهــد الذي يبذله الفرد  و في درجة مثابرته و استمراره في 

    29.األداء 
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القــدرة ليســت متغيــرا وحيــدا يؤثـر في كل مجــاالت األداء و إنمـا هي عامـل مركــب من  :ب ـ القدرات 

   .و متطلبات القدرات الالزمة له  اء ، بتفاوت طبيعة األداءمتغيرات عديدة و بتفاوت أثرها على األد

القدرة على األداء سواء كان هذا األداء متعلقا بحركـات : " القدرة على أنها محمد عثمان نجاتيو يعرف  

    30. متناسقة معقدة ، أو نشاط عقلي رمزي ، أو بأي نوع آخر من السلوك" 

          .رة على أداء عمل معين سواء كان عمال حركيـا أو عقليـا القد: " عبد الرحمان عسيوي يعرفها 

     و يشيـر إلى ما يستطيــع أن ينجــزه الفرد بالفعــل من األعمال ، فهي مرتبطة أيضا بالسرعـة و الدقـة

و يمكـــن أن نعطـــي . و األداء و ليس هناك في هذا االستعمال بين القدرات المكتسبة و القدرات الفطرية 

تعريفـــا للقــدرات بأنهـا االستعـدادات و القـدرات الذهنيـة و البدنيـة ألداء مهــام  متعددة ، و تنقسم القدرات 

  : إلى نوعين 

  :القدرات الذهنية  .1

 و تتفاوت الحاجة إلى هذه القدراتــط بالقــدرة على أداء مختلف المهام الذهنية  هي قــدرات ترتب

الختالف الوظائف خاصة بالنسبة لمستويات اإلدارة العليا التي تتطلب اتخاذ قرارات تستند إلى تحليل 

  .المعلومات و التفكير بعناية 

  :القدرات البدنية  .2

بالقوة مثل القوة العضلية و ما ية المختلفة و من أهمها ما يرتبط هي القدرة على أداء المهام البدنو  

  31 .يرتبط بالمرونة مثل القدرة على اإلنهماكية في المهام البدنية

إن دراسة و فهم اإلدراك اإلنساني يعتبر أمرا ضروريا لدراسة و تفسير السلوك اإلنساني   :ج ـ اإلدراك 

ية لها تطبيقاتها و داللتها الهامة في مجال السلوك التنظيمي  بصفة عامة  كما أن العملية  اإلدراك

عملية إدراكية تنتهي :"و عليه يمكن تعريف اإلدراك أنه   .بغرض فهم و تفسير سلوك العاملين بالمنظمة

   32" . بتكوين معـاني و تفسيــرات معينــة لما تتلقــاه حـواس الفـرد عن هذه المؤثرات 

تلـك العمليـة الخاصة بتفسيـر الرسائـل التي يتــم استقبالهـــا من خـالل :" راك على أنه و يعـرف البعـض اإلد

  " .و ذات معنى  الحــواس المختلفة حول المثيرات في البيئة المحيطة لتصبح مرتبة

       و تفسيرها .كما يمكن أن نقول أن ما يتلقاه الفرد من معلومات بمثل مدخالت يقوم باالنتقاء بينها 

بطبيعة هذه  وكذاو تنظيمها فهو يستوعبها و يفهمها بطريقته الخاصة متأثرا بدوافعه و خبراته السابقة  

واإلدراك عملية تنطلق باستقبال و تفسير الرسائل الواردة حول المثيرات .المعلومات و خصائصها 

مثيرات في البيئة المحيطة  الخارجية ، أو في مكان آخر،على عكس التعريف األول الذي اقتصر على ال

  : يعتبر اإلدراك أحد المحددات األساسية للسلوك التنظيمي و قد يكون االهتمام باإلدراك في اتجاهين 
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حاجة المديرين لمعرفة طبيعة و أبعاد و خصائص العملية اإلدراكية و ذلك حتى ال يتصرفون أو  

 . يصدرون األحكام و األوامر بطريقة موحدة للجميع 

       وعي المدير بنفسه و محددات سلوكه يساعد على أن يكون أكثر قدرة ، على استعمال المعلومات  

و إرسالها ، و بالتالي تحقيق االتصال الفعال في تنظيم أي أن المدير البد أن يستخدم أكثر من 

   33. طريقة للرسائل التي يرغب في إرسالها لآلخرين 

مرحلة من : كون هذه العملية هي إنودراسة عملية اإلدراك ، ال تقتصر على هذه المظاهر فحسب ، بل 

و مدى تأثيره على  يستدعي من اإلدارة ضرورة تحليل اإلدراك فإن ذلكمراحل السلوك التنظيمي ، 

  '34. السلوك التنظيمي الظاهر

  : مؤشرات األداء . 5
 :  التغيب العمالي  -أ 

و اإلنتاجية لكن  اجمن المشاكـل الهامـة التي تعـود الخسارة على اإلنتـ" العمال عن العمـل تغيـب " 

للحديث عن ذلك البد من التفرقة بين مصطلحي التغييب و الغياب فالغياب مفهوم يحوي توفر اإلرادة 

خارجة  الفردية في االنقطاع عن العمل ، أما التغيب فهو مصطلح يحوي معنى الغياب بسبب خارجي

عدم حضور العامل ليمارس عمله في الوقت المحدد للعمل  " عن إرادة الفرد و يمكن تعريف التغيب بأنه 

و لهذا فإنه كلما زاد مقدار التغيب عن العمل كلما كان األداء منخفضا ، لذلك فإن التأخر عن العمل 

   35".يؤثر على أداء العامل 

ال الصناعي اهتموا لهذه المشكلة و ذلك بالوقوف على أبعادها لذلك نجد أن معظم الباحثين في المج   

النظرية  الفكرية وأهم أسبابها و هذا ما جعل لمفهوم هذه الظاهرة أبعادا مختلفة تختلف باختالف األطر

التغيب على أساس أنها مؤشر للروح  تحديد ظاهرة " فمنهــم من ركـز على البعـد النفسـي و ذلـك من أجـل 

ـة المنخفضة ، و عدم الرضا الذي يشعر به العامل اتجاه عمله  خاصة إذا كان التغيـب يحمـل المعنوي

   أن التغيب لدى " معنـى الهــروب من أداء مهمة يومية  وواجب يومي ، لهذا يقول فرج عبد القادر طه 

موقف االنعطاف عن  و بعض العمـال نوع من الهــروب و إنكــار الحقيقــة فقــد يحمـي العامل نفسه من

   36.  " طريق الهروب من موقف العمل 

هذا من جهة ، و من جهة أخرى ركز بعض الباحثين على األبعاد النفسيــة و االجتماعية على     

                                37. أساس أن هــذه  الظاهرة مؤشر لعدم الرضا و نتيجة إليقاعات العمل و ضغوطه

يعتبــر التغيــب كــرد فعــل أو عــدم قبــول حالـة أو وضع " :  Pierre Debois " بيار دوبوازيقــول    

العمل فهذا التعريف يشير إلى وجود عوامل تتضمنه ، تلعب دور كبير في تحديد ماهيـة هذه المعضلـة  

فعـدم توفيـر الشــروط الفيزيقيـة المالئمة يؤدي ألمراض مهنية مختلفة ، إذ أن غالبية األمراض التي 
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عامل إنما تعود للظروف الفيزيقية في عمله ، و هذه األمراض بدورها تؤدي إلى زيادة معدل تصيب ال

                                38. الغياب

يؤدي تغيب العمال إلى زيادة التكلفة من جهة و ضعف الكفاية اإلنتاجية من جهة أخرى        

ل يؤدي إلى ضعف الروح المعنوية بين العمــال ، كما أنه فالتغييــب ال يهــدد العملية اإلنتاجية فحسب ، ب

يدل على ضعف مساهمة العامل في نشاط جماعة العمل ، و يعتبر دليال على ضعف تماسك هذه 

تتضح مدى خطورة مشكلة التغيب من خالل عرض نتائج بعض الدراسات السابقة التي . الجماعة 

  :  ي ، منها دراستين هما تناولت موضوع تغيب العمال في المجال الصناع

بنسون " في مدرسة و م أ ، نجد أنه قد تم إجراء دراسة عن تغيب العمال ، قامت بها مؤسسة  •

شركة ، تبين من نتائج هذه الدراسة ، أن مشكلة التغيب تتلف االقتصاد  240في " البوراتورز بشبرج 

  .م سنويا  4.5القومي ، حوالـــي  

%  2.5أن اإلنتاج ينخفض في الشركة ما يعادل " جنرال موتورز" ة أقر أحد المسؤولين في شرك •

  39% .  1مقابــل كل زيادة في معدل التغيب ، تبلغ 

ن لبعض العوامل اإلدارية دور واضح في تحديد ظاهرة التغيـب العمالـي ، قد تأكــد أن ألسلـوب إ   

اإلشـراف دور مؤثر في مدى تكثيف العامل في عملــه ، و انعكــاس ذلك على ظــاهرة التغيــب بوجــه عــام  

  40. و يــؤدي إلى انخفاض فعالية أدائه 

ا قد كم. عالقة بين العمال و اإلدارة ي الصارم في المنشأة يضعف الإضافة إلى التنظيم البيروقراط  

       يكون التغيب دليال على عدم تكيف العمال إزاء مكان عمله ، ففي حالة التغيب عن العمل يتعطل 

            41. و يتوقف اإلنتاج باعتبار التغيب العمالي مؤشر كفيل بالحد من فعالية أداء العامل

حركــة قوة العمــل دخوال إلى " إن دوران العمــل في مفهومــه الواســع يشيــر إلى : دوران العمل  - ب

المنظمـة و خروجــا منها هذه الحركة تعتبر بمثابــة دليــل على استقــرار قوة العمــل في المنظمــة من عدمــه  

  42" . فالحركــة الزائــدة تعتبــر غير مرغوب و مكلفة 

أو هي الحركـة أو الحالـة الناتجــة  ران العمــل هـــو تحــرك العامــل أو انتقالــه من عملــه إلى مكـان آخــردو 

   43. عن ترك بعض العاملين للخدمة داخل التنظيم أو المؤسسة الصناعية و إحالل آخرين جدد محلهم

" عية إلى تعريف دوران العمل على أنه فيمــا يذهــب أحمـد زكـي بــدوي في معجم العلوم االجتما     

الحركة الكبيرة للقوى العاملة في الدخول أو الخروج بالنسبة للعمل سواء بشكل اعتيادي أو بشكل شخصي 

          44" . بتبديــل العمـل إلى عمل آخر

تنقلهم داخل دوران العمــل هو درجــة حركـة األفراد و : بقولــه " James Bryce "جمس بريسو عرفــه 

   45. أو من منظمة  إلى أخرى  المنظمة
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  : و عندما يترك أحد العاملين المنظمة فهذه األخيرة تتحمل التكاليف التالية   

  . تكاليف استخدام عامل آخر استقطابه ، اختياره و تعيينه  

   46.تكاليف التدريب و يتضمن ذلك وقت المشرف و إدارة األفراد و المتدرب نفسه 

  .معدالت حوادث العمل بنسبة عالية للعاملين الجدد  زيارة 

  .الحراك داخل المؤسسة أو االنتقال من مهنة ألخرى ، و مدى تأثيرها على فعالية أداء العامل  

و تماشيـــــــا مـــــع هـــــذا التحديـــــــد ، تعــــــددت الدراســـــــات التنظيميـــــــة التـــــي تبحـــــــث عـــــن أهـــــم العوامـــــــل   

ف أمـــــا اإلبعـــــــاد التنظيميـــــــة يدفـــــــع األمـــــر كمـــــا تقـــــــول أســـــمهان بلـــــوم فـــــي التنظيميـــــــة و غيــــــرها بالوقـــــــو 

إلـــــى مختلــــــف  المحـــــــاوالت التنظيميـــــــة التـــــي كـــــــان لهـــــا األثـــــر البـــــــارز فـــــي إثـــــــراء الفكـــــــر .... كتابهـــــا 

، فــــــرغم تعــــــدد توجهاتهــــــا ) دوران العمــــــل ( التنظيمــــــــي  بــــــــالخصوص الحــــــــد مــــــن حــــــدة هــــــذه المعضــــــلة 

               47.التي جسدت تنوع األبعاد التنظيمية  النظرية

هــــو  1923عــــام  Elton Mayo" مــــايو  نالتــــو " هنــــا تجــــدر اإلشــــارة إلــــى الدراســــة التــــي قـــــام بهــــا    

عــــــن ظــــــروف العمــــــل بقســـــــم غـــــــزل القطــــــــن فــــــي أحـــــــد " بنســــــلفانيا " ومجموعـــــــة مــــــن البــــــاحثين بجامعــــــــة

و ذلـــــك بهــــــدف اكتشـــــاف أفضـــــل الطـــــرق للحـــــد مـــــن مشـــــكلة   ) فلـــــدلفيا(مصانــــــع النسيــــــج بالقــــــرب مـــــن 

  .دوران العمل 

ـــــغ منهـــــا ، معـــــدل هـــــذا األخيـــــر   %  25التـــــي كانـــــت تبـــــدو بشـــــكل واضـــــح فـــــي هـــــذا القســـــم ، حيـــــث بل

  48. مقارنة باألقسام األخرى داخل المصنع%  5/6بينمـا كان يتـراوح ما بين

  :رفع معدل دوران العمـل ترجــع إلى و بعد الدراسة توصل إلى أن األسباب التي أدت إلى 

الرقابـــــــــة مـــــــن األداء  و صـــــــعوبته و إلـــــــى الظـــــــروف الفيزيقيـــــــة الســـــــيئة ، إضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك كـــــــون  •

  . العالقات غير الرسمية 

كثيرا ما أدى هذا الجهــد إلى و عملهم يحتاج إلى سيقان قوية وجهد العضلي ، بأن شعور العمال  •

   49 .بالمصنع غضب العمال و تركهم للخدمة 

و رفــع فعاليــة أرائهــم فـإن لدراسـة  دور في تحقيــق االستقــرار للعامليــن" التون مايو " وٕاذا كان لدراســة     

)c roos (azarderg  و الرضا الوظيفــي  ال تقل أهمية في إبراز العالقة بين دوران العمـل  1957عام

لى االنتقال من مهنة ألخرى هو عدم وجود التقديـر و االحتــرام ، فتبيــن لهما أن األسباب المؤدية إ

  50 .للعالميــن و بالتالــي إلى عدم الرضا عن العمل

 الربط بين سوء تكليف العامل و في عمله" Lindh Chrisist"ليند كرسيست " و في نفس االتجاه حاول 

و ما تقتضيها من شروط و متطلبات وظيفية محددة  لتكليف  الوظيفيةو ظاهرة دوران العمل فالعملية 

  . العامل ورضاه عن منصبه كفيلـة يجعل العامل يستقر في منصبه دون تغييره 
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و إذا كانت العملية التوظيفية من أبرز األبعاد التنظيمية المحددة بمعضلة دوران العمل فـإن العمليـة 

  .ذ في عين االعتبار المنظور التفاعلي اإلشرافيـة العقالنية الرشيدة التي تأخ

و مهمــا اختلفــت الدراســات و تنوعــت العوامل المحددة لهذه الظاهرة فإنها تعني عدم االستقرار المهني 

  .   للعامل و بالتالي عدم فعالية األداء

نظمة ، إذ يعد االنضباط في العمل داخل المؤسسة من المشكالت التي تعاني منها الم: االنضباط  - ج

ال يمكن تصور توزيع المهام و المراكز دون أن يكون وراء ذلك مسير أو مشرف مراقب للعمل و ضابط 

و ذلك للحد من تفشي آفاق دقيقة  ،فاالنضباط شغل مسيري المؤسسات في الميدان الصناعي. لذلك 

غياب تطبيق العقوبة على و الناتج عن  كالتمـارض الذي يؤدي إلى التغيب لمدة طويلة" داخل المؤسســة 

      و الفوضى و حوادث العمل المعتمدة و التبذير العامــل المعـني و أيضا السرقة و العمل غير المنظم

و اإلهمـال و الالمبــاالة إلى غير ذلك من القيم السلبية ، كل هذه اآلثار هي مخلفات لغياب االنضبـاط  

  :  و الذي من بين أسبابه ما يلي 

ى التعليمي و المهني للمشرفين ، إذ أن هذا المستوى يتكامل و يتراجع و ال يوجد أصال بسبب المستو  •

الفقر في الجانب التكنولوجي ، و المعرفي و التمتع بالخبرة في ميدان العمل ، إذ يؤدي إلى عدم 

أثار استنادهم في عملهم لنظام معين أو قواعد و قوانين معينة ، مما يخلق هذا فوضى تؤدي إلى 

  . سلبية و مما يسبب عدم االنضباط في العمل 

وجود سلوكات سلبية بين العمال ، بمعنى غياب األخالق و أخالقيات العمل تؤثر على العمـل  •

  .مباشرة

و االحتفاظ بهم على  غيــاب مبدأ الجدارة عن الترقية ، أي غياب المبدأ الذي يحمل اختبـار الموظفين •

  . اباة أساس الصالحية و ليس المح

غياب الثقة بين األطراف المعنية ، سواء بين العامل و المشرف أو بين العامل و اإلدارة أو بين  •

   51.العمال أنفسهم ، لذلك تجدر اإلشارة إلى ضرورة االنضباط داخل التنظيم 

قدرة العامل "  يعتبر التحكــم التكنولوجي محدد من محددات األداء و نقصد به: التحكم التكنولوجي -د

على التكيف و التــالؤم مع التطورات التي في المؤسسة بصفة عامة و في مجال عمله بصفة خاصة  

 Asmahanأسمهان بلوم "قول عنهتحيث يتأثر مستوى أداء العامل في المنظمة بالتكنولوجيا كما 

Bloom ":موعة من الخبرات و التكنولوجيا وليدة النظام االجتماعــي ، االقتــصادي و تتضمن مج

و المعدات و طرق العمل  مما يكسب  المعارف و المهارات و الوسائل العلمية الالزمة لتسيير اآلالت 

  ." العامل ثقافة صناعية كفيلة بالتحكم التكنولوجي 
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و العالقة بينهما محور أساسي الرتفاع أو تدني مستوى األداء حيث " التوظيف"فالتكنولوجيا و العمل  

و العكـس  ء العامـل أحسـنكان التوافق بين العامل المهني و التعليمي و التكنولوجي و عمله كان أدا كلما

فالتحكم في التكنولوجيا ، يعتبر من أبرز المؤشرات المحددة لفعالية األداء ، ألن الخبرة وحدها  .صحيح 

ين ، و التحكم و التدريب و الكفيلة ال تكفي أمام قلة المهارات و الخبرات الناتجة عن انعدام عملية التكو 

بإعداد الكفاءات القـادرة على السيطـرة على طـرق العمـل التي تقتـضي تقنيـات حديثـة في إطـار تحويـل 

  .      نتـاج المعـارف العلميــة إلى حقائق إنتاجية 

كذا اآلالت و نظام طرق تمكن و سيطرة العامل على طرق العمل ، و " نقـصد بالتحكم في التكنولوجيا  

سيرها و إنتاجية و طرق صيانتها في خضم الخبرة المهنية و بعد العملية التكنولوجية الكفيلة بجعل 

  52" . العامل أكثر قدرة و مهارة في استيعاب متطلبات نظام العمل 

  :      العوامل المؤثرة في األداء . 6
ســـــــية التـــــــي تحـــــــرص مـــــــن خاللهـــــــا يعتبـــــــر اإلشـــــــراف مـــــــن أبـــــــرز العمليـــــــات الرئي :اإلشـــــــراف   -أ 

ـــــــة مــــــن  المؤسســــــة ـــــــة عاليـ ــــــى درجـ ــــــي األداء للوصــــــول إل ــــــة ف ــــــر مســــــتوى مــــــن الفعالي ــــــق أكب ــــــى تحقي عل

ــــــة و هـــــذا مـــــا دعمتــــــه الكثيــــــر مـــــن التجـــــارب و الدراســـــات فـــــي ميـــــدان علـــــم االجتمـــــاع  ــــــاءة اإلنتاجيـ الكفـ

   .الصناعي

الشـــــــخص الصـــــــالح للوظيفـــــــة و إثـــــــارة اختيـــــــار : " هـــــــو Halis"  هـــــــاليس" و اإلشـــــــراف كمـــــــا عرفـــــــه   

ـــــه  ـــــة أدائـــــه و قياســـــ. اهتمـــــام كـــــل فـــــرد نحـــــو عمل ـــــان إلـــــى  هو تعليمـــــه و كيفي ـــــدير كفايتـــــه لالطمئن و تق

وجــــــود عملــــــه و القيــــــام بتصــــــويب أخطائــــــه و نقلــــــه إلــــــى عمــــــل أكثــــــر صــــــالحية لــــــه أو أفضــــــل مــــــن ال 

و إشبـــــــــاع الوئـــــــام بــــــــين و اإلثابــــــــــة لكـــــــل مـــــــن استحـــــــــق ذلــــــــك لكفايتـــــــــه  يجديـــــــــه اإلصـــــــالح و المـــــــدح

و الصـــــبر و اللباقـــــة حتـــــى يهيــــــئ لكـــــل فــــــرد    المرؤوسيـــــــن فـــــي وحـــــدة اجتماعيـــــة ، كـــــل ذلـــــك بالعدالـــــة 

  .  و نباهة  أن يؤدي عمله بمهارة و دقة 

ــــــــه     ــــــــراف أو مـــــــا يلعبـ ــــــــن دور اإلشـ ـــــــاحثون لتبيي ـــــــام بهـــــــا الب ـــــــي ق ـــــــى الدراســـــــات الت تجـــــــدر اإلشـــــــارة إل

  53 .زيادة أداء العاملين  اإلشــراف في تحقيــق و

 :الحوافز   - ب 

هذا العنصر في المؤسسة و من أجل تحقيق كفاءة يعتبــر العنصر البشــري من أهــم عنــاصر اإلنتـاج  

) الفرد(لتحقيق األهداف العامــة للمؤسســة فتحفيــز  همالبــد من تحفيــز األفراد بكفــاءة و فعاليــة و دفع

تحفيز األفراد يؤدي إلى زيادة أدائهم و تحقيق و يهــدف للتأثير في سلوكه و توجيهه التوجيه المرغوب فيه 

  .فعالية فيه 
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 : ظروف العمل   - ج 

خالل  عليهساتها أشارت العديد من الدراسات التي تناولت الظروف الفيزيقية و المادية للعامل و انعكا

معدل دوران العمل الغياب يرتبطان بظروف  .تأديته لعمله و األمراض المهنية المتصلة بأداء العمل 

الظروف المادية هي كل ما : "  الشنوانيالعمل المادية المناسبة و الغير مناسبة ، و هذا ما أكد عليه 

يحيط بالفرد في عمله ، و يؤثر في سلوكـه و أدائـه و ميولـه و اتجـاه عمله و المجموعة التي يعمل معها 

   54 ."و اإلدارة والمشروع الذي ينتمي إليه 

التهويـة    و العمال يتأثرون بظروف العمل داخـل المصنـع نتيجـة المؤثـرات التي تتمثـل في اإلضاءة      

  55. الحـرارة  الضغط الجوي ، الضوضاء ، التركيبات الكهربائية  و تنظيم آلالت في المصنع

على  كبير دور لإلرشاد داخله من انفعاالت فان  فيعندما يشعر الموظف باالرتياح  :اإلرشاددـ 

  56 .الموظف في التعامل مع المشكلة 

  57."الفرد وتعتمد على اتجاهاته إنتاجيةتطوير السلوك في تطوير -

  :تقييم األداء. 7 
حد األعمال الرئيسية إلدارة األفراد وشؤون الموظفين، لمعرفة مستوى أداء أتعتبر عملية تقييم األداء     

ومحاولة تطوير وتنمية األداء، في سبيل تحقيق األهداف المرغوبة للمنظمات، ولقد عرفه  األفراد ،

  ."التقويم المنظم للفرد، مع احترام أدائه في العمل وكوامنه:"أنهبBeach 1975بيش

العملية التي تحصل بواسطتها :"فيعرفانه بأنه Szilagyi & Walace 1980واالس  أما الجي و   

  ..."المنظمة على التغذية المرتدة لفاعلية موظفيها

عملية قياس وتقويم مستوى أداء أعضاء :"بأنهFildman & Arnod 1983 أرنولد ويرى فيلدمان و 

  ".عملية إصدار حكم عن أداء وسلوك العاملين في العمل:" بأنه1986 درة والصباغويعرفه " المنظمة

على بيانات محددة من شأنها أن تساعد الحصول على حقائق أو:" بأنه 1973منصور أحمد منصورأما 

 محددة، وتقدير مدى كفاءته الفنيةسلكه فيه، في فترة زمنية تحليل وفهم وتقييم أداء العامل لعمله وم

  .والعلمية والعملية للنهوض بأعباء المسؤوليات والواجبات المتعلقة بعمله الحاضر في المستقبل

  :ومن هذه التعريفات لتقويم األداء وغيرها،فإنها تؤكد على العناصر التالية

 .لمنظمة مهما كان نوعهاجمع معلومات وتغذية مرتدة عن العاملين في ا •

 .تقويم وقياس للسلوك األدائي للعامل أو الموظف •

 .معرفة أداء الفرد الحالي •

 .تحسين وتطوير أدائه في المستقبل •

 58.المقارنة بين الفرد المنتج وألقل إنتاجا وغير المنتج •
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  :أنواع التقييم .1.7

  :بين نوعين من التقييم هما Scrivenميز سكريفن   

يتم حدوث التقييم التكويني، أثناء تطوير برنامج معين،أو تحسينه ويهدف إلى :التكويني التقييم   -أ 

خدمة الهيئة العاملة في البرنامج، من خالل االستفادة من التغذية الرجعية لنتائج التقييم، لكي 

د وق، تستخدم في تحسين البرنامج، وغالبا ما تبقى نتائج هذا التقييم محصورة في إطار المؤسسة

 .يكون المّقيمين من داخل المنظمة أو من خارجها أو المزج بينهما

يتم إجراء التقييم المحصلي بعد إنهاء البرنامج ،ويكون غالبا مراقب لخدمة : التقييم المحصلي  - ب 

القرار ،أو صانعه أو خدمة جهة خارجة عن النظام أو البرنامج، مثل هيئات تمويل أو سلطة 

لتقييم من األفضل أن يكون المّقيمون من خارج المنظمة ، لضمان معينة وفي هذا النوع من ا

  59.موثوقية النتائج

  :وتتمثل في العناصر التي تستخدم كركائز للتقييم ومنها  :معايير تقييم األداء .2.7

  .جودة اإلنتاج-كمية اإلنتاج    -  :وتستخدم في اإلنتاج الكمي وتتمثل في :معايير نواتج األداء  -أ 

 - كتابة التقارير- إدارة االجتماعات- .معالجة شكاوي العمالء-  :وتتمثل في: معايير سلوك األداء   - ب 

  .قيادة المرؤوسين -التعاون مع الزمالء-المواظبة على العمل

 .االتزان االنفعالي -الدافعية المالية -االنتباه - المبادأة :وتتمثل في:معايير صفات الشخصية  -ج 

أو استخدامها زمن  لمعايير الخاصة باألداء، هناك مبادئ تتحكم في تطبيقهالكن من اجل استخدام هذه ا

  :بين هذه المبادئ 

 .يجب استخدام عدد من المعايير التقييم إلعطاء جوانب مختلفة له •

يجب أن تكون المعايير موضوعية بقدر اإلمكان ، وان تركز على جوانب ملموسة في األداء كلما  •

 .أمكن ذلك

 .المعايير موضوعية ،يجب االعتماد على دراسة وتحليل العمللكي تكون  •

 .يمكن أن تأخذ المعايير أوزانا مختلفة، وذلك لكي تعكس تأثيرها، وعالقتها باألداء •

معايير نواتج األداء أكثر موضوعية ، وتليها المعايير الخاصة بالسلوك، ثم معيار صفات الشخصية التي 

  .تعد اقل كفاءة

    :قييم األداءمستويات ت. 3.7

يعتبــــــر األداء ظــــــاهرة معقــــــدة تتــــــألف مــــــن أبعــــــاد عديــــــدة ، ومــــــن أصــــــعب المشــــــكالت التــــــي يواجههــــــا  

المّقــــيم عنــــد اإلعــــداد للتقــــويم ، أي بعــــد أو جانــــب يلــــزم تقويمــــه، ولقــــد أشــــار بــــاحثو الســــلوك التنظيمــــي 

  :في هذا اإلطار إلي أن هناك خمس مستويات كما يلي
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 ...).مثل األرباح أو األسهم في السوق( نتائج المنظمة أو المشروع  -أ 

 ...).مثل كفاءتها أو معدالت الحوادث أو مستويات اإلنتاج( نتائج الوحدة أو المنظمة   - ب 

مثــــل عــــدد الوحــــدات التــــي ينجزهــــا العامــــل وفاعليــــة المشــــرف فــــي توجيــــه عمــــل ( نتــــائج أعمــــال الفــــرد  -ج 

 .)استخدمته ممرضةمرؤوسيه أو إنتاجية أحد محللي النظم أو نوعية العالج الذي 

مثال الخطوات التي تبعها مبرمج الحاسوب في إعداد برنامج، أو طريقة أحد المديرين في (سلوك الفرد  - د 

 ...).قيادة مرؤوسيه

 مثال االتجاهات، المعتقدات، التوقعات المهارات( السمات الفردية التي تؤثر على السلوك  - ه 

 ).،...االستعدادات، لميول، القدرات،

لسلوك التنظيمي في عموما، إلى أن هناك عامال أساسيا  يحدد مستويات التحليل التي وتشير بحوث ا

 . تستخدم في تقويم األداء، وهو الغرض أو الهدف المراد تحقيقه من تقويم األداء

  :األداء  فوائد تقييم. 4.7

 تعتبر عملية تقييم األداء لتحديد مدى كفاءة الفرد إحدى سياسات إدارة األفراد، والتي ال غنى عنها    

وفي ما يلي  ا للفوائد التي تعود من تطبيقها على أسس سليمة، تتوافر فيها الموضوعية قدر اإلمكانرَ ظن

  :عرض ألهم الفوائد التي يمكن لإلدارة الحصول عليها

البد أن يشعر العاملون بأن جهدهم و طاقتهم في تأدية الوظائف هي : وية للعاملينرفع الروح المعن 

 نقاط الضعف والقوة في أداء الفردموضع تقدير واهتمام اإلدارة، و هدف اإلدارة في ذلك هو معالجة 

و ذلك يدفع  وسيهم،ؤ و بناء على تقييم موضوعي عادل ألداء العاملين سيخلق عنه الثقة لديهم لمر 

ومن ثم يزداد  الفرد أن يقدم على العمل راضيا وباستعداد وجداني، إذ تزداد الروح المعنوية للعاملين

  .      اإلنتاج وتتحسن نوعيته وجودته

عندما يشعر الفرد أن نشاطه و أدائه في العمل موضع تقييم من قبل : إشعار العاملين بمسؤولياتهم 

عنها اتخاذ قرارات هامة تؤثر على مستقبله في العمل فإنه مرؤوسيه، وأن نتائج هذا التقييم يترتب 

  .  وسيهؤ يبذل جل جهده لتأدية عمله على أحسن وجه لكسب رضا مر 

ة على أساس أحيث ينال الفرد ما يستحقه من ترقية أو عالوة أو مكاف: وسيلة لضمان عدالة المعاملة 

  .   لكافة الميادين اإلدارية مساويةجهده وكفاءته في العمل، كما تضمن اإلدارة معادلة 

م األداء يجعل من اإلدارة العليا في التنظيم قادرة على مراقبة وتقييم يإن تقي: الرقابة على الرؤساء 

جهود الرؤساء وقدراتهم اإلشرافية، والتوجيهية من خالل نتائج تقارير الكفاءة المرفوعة من قبلهم 

  . لتسجيلها و مراجعتها
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إذ أن الوصول إلى نتائج موضوعية من خالل تقييم أداء العاملين يتطلب : شرافاستمرار الرقابة واإل 

وجود سجل خاص للتقييم، وهذا يتطلب من الرؤساء مالحظة ومراقبة مرؤوسيهم باستمرار، ليكون 

  . الحكم موضوعيا وسليما

مة ونجاح تعد عملية تقييم األداء بمثابة الحكم على مدى سال: تقييم سياسات االختيار والتدريب 

لى جانب تقييم إالطرق المستخدمة في اختيار وتدريب العاملين، بما يشير إليه مستوى تقييم األداء 

  .60البرامـج التدريبية، ومعرفة مدى استفادة العاملين منها، وهذا لتحديد الثغرات والعمل على تالفيها

II- تقويم أداء المؤسسة التربوية  

التقويم التربوي المؤسسي ال يقتصر على جمع بيانات كميه كما هو الحال عادة في تقويم الطلبة وٕانما   

يتطلب توافر بيانات كيفيه متنوعة من مصادر متعددة ، كما يتطلب تحديد السياسات والخطط والمتغيرات 

ؤسسة ، وتوظيف هذه المعلومات االقتصادية والتنظيمات اإلدارية والجوانب اإلنسانية التفاعلية داخل الم

توظيفا مرنا في تقيم الجودة الشاملة ألداء المؤسسة باعتبارها وحده تنظيميه متكاملة وكذلك في تيسير 

ويهتم التقويم المؤسسي بالتوصل إلى .عملية صنع قرارات أكثر فيما يتعلق بحاضر المؤسسة ومستقبلها

دائها وكيفية هذا األداء وجودته وفاعليته ، وعلى الرغم إجابات على تساؤالت تتعلق بماهية المؤسسة وأ

من أن مفهوم التقويم المؤسسي ارتبط بمؤسسات التعليم العالي بخاصة ،إال أن منهجيات وعمليات هذا 

النمط من التقويم يمكن أن تنطبق على األنواع والمستويات األخرى للمؤسسات التربوية وتشير جهود 

القائم  :األداء الشامل للمؤسسات إلى قضايا أساسيه متعددة ومترابطة تتعلقالخبراء في مجال تقويم 

بالتقويم ، ولماذا نجري التقويم؟  ومستوى الموضوعية المطلوب ، وتصميم دراسة  ودرجة اتساع منظور 

  التقويم ، وما إذا كانت ستجرى مقارنه بين المؤسسة وغيرها من المؤسسات المماثلة هذه القضايا يمكن 

  : إ يجازها فيما يلي

 : القائم بالتقويم  - أ

فأخصائيو التقويم يختلفون في تخصصاتهم وتوجهاتهم ومواقعهم ، فخبراء تقييم الفاعلية اإلدارية   

ورؤساء األقسام ، واختصاصيو البحث التربوي وغيرهم يستخدمون استراتيجيات مختلفة ، كما أن 

 .أخصائي التقويم الداخلي يختلف عن أخصائي التقويم الخارجي 

  :لماذا يجرى التقويم -  ب

ؤسسي عن الجهات التي تهتم بإجازة نظرا الختالف أهداف كل من المعنيين بتقويم األداء الم  

المؤسسات أو االعتراف األكاديمي بها تكون أهدافهم مختلفة لذلك يجب تحديد أغراض التقويم من البداية 

  61.تحديدا صريحا وواضحا 
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   : مستوى الموضوعية المطلوب - ج

إن إجازة المؤسسات التربوية أو سعيها للحصول على االعتراف األكاديمي يعد نوعا من التقويم المؤسسي 

الذي يعتمد غالبا على جمع معلومات تتعلق بأهمية المؤسسة ومواردها المالية ومعدالت نموها وعدد 

يعني أن أدائها مرتفع الن  المجلدات في مكتباتها ومؤهالت الفنيين واإلداريين العاملين بها  وكل هذا ال

ن بالتقويم إلى استخدام يكثير من الخصائص المهمة للمؤسسة ،ربما يصعب مالحظته مما يضطر القائم

  .أساليب غير موضوعيه ويغلب عليه الطابع الذاتي ويكون عرضه للتحيز 

  : تصميم دراسة التقويم - د

التقويم وطبيعة أدوات القياس واستخدامها ألن الموضوعية المطلوبة مفتقده كثيرا في طريقة تصميم 

التصميم الجيد ينبغي أن يراعي تحديد أهداف المؤسسة تحديدا دقيقا وكيفية تحقيق جودة تحقق هذه 

ربما يتطلب هذا التقييم قياسا متكرر للنواتج عبر الزمن أو استخدام مجموعات ضابطه أو ، األهداف 

 62 .ضبط أثر متغيرات شخصيه

  :منظور التقويم تساعادرجة  -  ه

ويعتمد ذلك على أهداف التقويم واحتياجات المؤسسة والمواد المتوافرة والزمن المتاح ، إذ يمكن إجراء 

جماعات معينه أو ألنشطه أو  لطلبة أو خصائص مختلفةتقويم للمباني المدرسية أو المعلمين والعاملين وا

متعددة المكونات الولذا يجب عند التقويم مراعاة  ،المناهج والتقنيات التعليمية أو سياسات المؤسسة 

  .للمؤسسة حيث أن تقويم مكونه واحده من هذه المكونات ال يعد تقويما مؤسسيا

  :مدخل التقويم المقارن -و

يسيرا ، وذلك الختالف هذه المؤسسات اختالفا ملحوظا إجراء مقارنات بين المؤسسات التربوية ليس أمرا 

في أهدافها وٕامكاناتها ، وعلى الرغم من أن مدخل التقويم غير المقارن يسمح بتناول نطاق أوسع من 

أو ربما ينظر إلى النتائج على أنها  المتغيرات إال إنه يعزى التأثيرات إلى عوامل ال تتعلق بالمؤسسة ،

منظور جديد للتقويم التربوي  نحو  تكون كذلك إذا قورنت بإنجازات مؤسسه أخرى جيده في حين أنها ال

المؤسسي هناك مجاالت في التقويم المؤسسي تتطلب أسسا أمبريقيه أكثر تعقيدا ولكن يسهل تنفيذها  

ة ال فالتحاق الطالب بالمؤسسة التربوي فمثال يمكن الربط بين الحقوق الدستورية للطلبة والنظام المدرسي 

حق كمواطن ، ولذلك فإن ما يجري داخل هذه المؤسسة ينبغي أن يكون في إطار اليجب إن يحرمه 

الضمانات الدستورية ومكفوال بل ، لذلك فإن مجال حقوق الطلبة مثال يمكن أن يكون موضع تركيز 

   .التقويم المؤسسي حيث يهتم بتقويم أنماط التفاعالت اإلنسانية داخل المؤسسات التربوية

إذن تحويل التركيز ولو جزئيا من التعليم إلى المؤسسة يمكننا من معرفة تأثير التقويم على المدرسة   

 .وكيفية توظيفها للبيانات المستمدة من التقويم ، وبذلك يتضح الدور الذي يلعبه التقويم في عملية التغيير
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أدوات وأساليب للتقويم المؤسسي لم تكن وهذا التوجه الجديد للتقويم التربوي يصبح في حوزتنا اآلن 

متوافرة من قبل  فهناك مؤشرات لخصائص المؤسسات التربوية ومؤشرات األداء المؤسسي ومؤشرات 

كما أسهمت جهود مركز  األنشطة  تتناول الثنائية المتعلقة باحتياجات الطلبة في مقابل الضغوط البيئية ،

األهداف والبيئات المؤسسية : قاييس تركز على متغيرات مثل الخدمات بالواليات المتحدة في ابتكار م

عملية الحصول على المعلومات وٕاصدار أحكام تفيد  بأنه" Terryتيري  هعرفم كما يوالتقو   63.وغير ذلك

 64"في اتخاذ القرارات
   65. " التربوية للبرنامج األهدافعملية تقدير مدى تحقيق  "بأنه Taylor تايلر أما ، 

  66  ."بتثمينه بعناية يءمقدار ش آوقيمة  تأكيد "عملية بأنه Goodود ك و

  :التقويم الذاتي للمؤسسات التربوية .1
يشارك في التقويم الذاتي الشامل ، جميع قطاعات أو أقسام المؤسسة التربوية لمراجعة وتقيم األطراف 

و اإلنجازات السابقة  وتقيم األنشطةوانتقاء األفراد وتفعيل أدوارهم ومهامهم والتحقق من حسن سير العمل 

و الالحقة ودور المؤسسة المستقبلي وعالقته باحتياجات المجتمع وبذلك يكون الغرض األول من التقويم 

    ومسؤوليتها التربوية  هاالذاتي فهم محايد في المؤسسة لتحديد جوانب القوة والضعف في ضوء أغراض

يث و تفعيل هذه األغراض و العمليات من أجل تحسين األداء و المجتمعية أما الغرض الثاني فهو تحد

وتوجيه نوعية مخرجات المؤسسة ولكي تجرى دراسة التقويم الذاتي المؤسسي ينبغي مراعاة االعتبارات 

  :التالية

تحديد الفئات المؤثرة في المؤسسة الذين لديهم االهتمام الكافي لبذل الجهد والوقت في تحليل  - أ

  .سسةمشكالت المؤ 

 والجمهور ة على توعية العاملين في المؤسسة قيام هذه الفئات بتحديد المشكالت ألن هؤالء أكثر قدر  - ب

 .بنطاق هذه المشكلة ومنظورها الصحيح

اختيار ممثلين من مختلف قطاعات أو أقسام المؤسسة للقيام بدراسة متعمقة لهذه المشكالت غير أن   -ج 

تحليل وكيفية التغلب عليها لألفراد أو المسؤولين الذين يتبين قلة  تصنيف هذه المشكالت وتقديم نتائج

كفاءاتهم إما بسبب عوامل تعلق بشخصياتهم أو بقصور معين في بنية المؤسسة أو في توزيع 

وليات ربما يؤدي إلى الرفض ولكن يمكن إقناع هؤالء بأن تحقيق تقدم وتحسن في أداء ؤ المس

 .دف إلى التقليل من شأنهم أو مسؤولياتهمالمؤسسة من خالل التقويم ال يه

للتغلب على الصعوبات المذكورة في المرحلة السابقة ينبغي إخبار جميع المعنيين في المؤسسة   -  د

  .بضرورة وأهمية التغيير المرجو

والمؤسسة التربوية التي تتطلب اإلجازة واالعتراف األكاديمي يتم تقييمه عادة بصورة مبدئية ويعاد 

يا للتحقق من أن بنيتها وهياكلها وبرامجها وأطرها الفنية تتفق والمستويات أو المحطات المحددة تقييمه دور 
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والهدف من ذلك تقديم خدمة متميزة للمستفيدين وتحسين أداء المؤسسة ورفع المستوى األكاديمي وتقديم 

  67 .وظائف المختلفةمعلومات لمؤسسات العمل تساعدها في تقييم نوعية التدريب المطلوب للمختصين بال

 :ياتمشكالت التقويم الذاتي المؤسس

  ."األداء المؤسسي"عدم وجود اتفاق حول التصور الفكري الدقيق المفهوم   -أ 

صعوبات قياس كثير من مخرجات العملية التعليمية وبخاصة الجوانب الشخصية واالجتماعية   - ب 

 .والخلقية

 .المجاالت اإلداريةعدم مالحظة استخدام أساليب التقويم التقليدية في   -ج 

 .صعوبة الربط بين القياسات المتفرقة وصعوبة تجميعها في تقويم عام شامل ألداء المؤسسة  - د 

عدم وجود مستويات متوافرة يمكن استخدامها في القياس أو إجراء مقارنات أو إصدار أحكام وذلك   - ه 

  .ألن دراسات التقويم تجرى مرة واحدة أو عدد قليل من المرات المتجددة

  :مؤشرات تقويم أداء المؤسسات التربوية. 2
هي أدوات ضرورية لتقويم األداء في نشاط معين أو قياس نمو وتطور ظاهرة : مفهوم المؤشرات.1.2

، أو  ديمغرافية اجتماعية ، وتصنف المؤشرات حسب مجاالت استعمالها فهناك مؤشرات اقتصادية. ما

تحقق األهداف التي وضعت في البداية أو النتائج التي وتتميز المؤشرات بخاصية قياس درجة … تربوية

والمؤشرات تعتبر أدوات هامة لتقييم . تمخض عنها المشروع؛ وهذا يقتضي وضع أهداف قابلة للقياس

في ميدان التربية والتعليم ُيعتمد عادة . ه وتنزيله على أرض الواقعؤ مشروعا ما، تم تطبيقه، أو يجري إرسا

    . CIPOO النموذج متعارف عليه دوليا والمعروف اختصاراالنموذج التقليدي ال

جل أالتي يتم انجازها أو حسابها من  والنوعية هو مجموعة من المؤشرات الكمية CIPOO :النموذج

وهو يمّكننا من وصف مستوى تسيير وتدبير . الوقوف على المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة

  :ها من خالل حزمة من المؤشرات التي ُترتب كما يليالمنظومة التربوية والحكم علي

  (context). حزمة مؤشرات تتعلق بالسياق 

  (input).  حزمة مؤشرات تتعلق بالمدخالت 

   (processus).  حزمة مؤشرات تتعلق بالسيرورة 

 . (output) حزمة مؤشرات تتعلق بالمخرجات 

 68 (outcome). المدىحزمة مؤشرات تتعلق بالحصيلة واآلثار البعيدة  

هي عملية تقويم لمدى تحقق معايير الجودة  :مفهوم التقويم الداخلي أو الذاتي للمؤسسة .2.2

  .بالمؤسسة وتتم على يد فريق منها وفق سيرورة ومنهجية محددتين سلفا
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التقويم الذي يتواله أشخاص ينتمون إلى الفريق التربوي «بأنه ): 1979( جلبير دوالنتشيرويعرفه  

  » وهو عكس التقويم الخارجي الذي يتواله أشخاص من خارج هذا الفريق المكلف بتنفيذ برنامج معين

يتواله فريق من جهة خارجية مستقلة عن المؤسسة ويعتبر سيرورة الفتحاص  :التقويم الخارجي.3.2

  .قق معايير الجودة واألهداف المرسومة في مشروع المؤسسة وتقييم مدى تح

هو السيرورة التي من خاللها نعمل على تحديد، وحيازة، وٕاعداد المعلومات  :التقويم المؤسستي.4.2

الناجعة والتي تّمكننا من الحكم والترجيح بين مجموعة من الخيارات العالجية المتاحة، القابلة لإلنجاز  

إذن فهو مجموعة عمليات تقويمية ممنهجة هدفها تحديد نقاط الضعف . »ة اتخاذ القرارقصد تسهيل عملي

ونقاط القوة في تدبير وتسيير مؤسسة ما، بغية تعزيز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف، وتتم هذه العملية 

التربية على ضوء معايير محددة، وترتبط برؤية ومشروع المؤسسة المنبثق من رؤية السلطة الوصية على 

  .والتكوين بهدف تحسين األداء

  :تياأهم مقاربات التقويم المؤسس.3
دائما  الإن تحسين أداء ومردودية منظومة التربية والتعليم يمثل بالنسبة للسلطات الوصية انشغا   

تي يعتبر أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف، يتخذ أشكاال متعددة حسب الموضوع اوالتقويم المؤسس

المعروض للرصد والتحليل، حيث أن التقويم التربوي لم يعد منصبًا على التالميذ فحسب بل أصبح شامًال 

ارية في منهجيته يتناول العملية التعليمية بكافة جوانبها ومتغيراتها من طالب ومعلمين ومشرفين ونظم إد

لقد أثبتت التجربة أن إقامة نظام تقويمي دون اتصاله ببرامج تطويرية يولد كمًا هائًال من … ومناهج 

الرفض والمعارضة، ولتحقيق الفعالية فإنه على كٍل من النظامين، نظام التقويم ونظام التطوير أن يعمال 

لقياس والمقارنة على أساس معايير سويًا، لذا فإن هدف التقويم التربوي يجب أال يقتصر على عمليات ا

 69. محددة مسبقًا، بل يتعداه إلى اتخاذ قرارات التطوير والتجديد

يمكن تحديد أربع )Michel Icuant( ليكوانت مشيلحسب  : تيامقاربات التقويم المؤسس. 1.3

  : مقاربات لتقويم وحدات التربية والتكوين وهي

ما هي النتائج المحققة : وتنطلق من سؤال: العام في التقويممقاربة تستحضر البعد االقتصادي بمعناه   -أ 

على ضوء االستثمارات والنفقات التي تم صرفها على المؤسسة التربوية؟ والهدف يتجلى في تشخيص 

وجرد هذه النتائج المحققة من خالل العمل على إثبات أن أهدافا ملموسة قد تم تحقيقها بأموال 

   .لمؤسسةالمشاركين في اإلنفاق على ا

أهداف أي العمل على تحقيق األهداف /وسائل: أو تقني، تستحضر المعادلة“ تقنوي”مقاربة ذات بعد   - ب 

على ضوء ما رصد من وسائل مع التركيز على قياس وتكميم مستوى األداء واالستثمار األمثل 
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نب التقنية واستحضار الجوا (taylorisme)  للوسائل والزمن من خالل توزيع المهام وتنظيم العمل

  .في الفعل التربوي لضمان الجودة المطلوبة

المؤسسة “ ائنلزب”أي أن تقويم نواتج التربية ومخرجاتها متروك، : مقاربة تعتمد تقويم السوق  -ج 

كلفته، بحيث / جودة المنتج: لمنتجاتها من سوق شغل ومجتمع، بناء على المعادلة“ المستهلكون“و

يتم تقويم المؤسسة التربوية على ضوء قدرتها على تكوين اطر قادرة على االندماج بسرعة في سوق 

  . الشغل

جاري بها العمل، من خالل للقوانين ال (conformité) مقاربة تقويمية تنبني على ضمان االمتثال  - د 

تتبع ومراقبة مدى احترام المؤسسة لهذه القوانين والتشريعات، ومدى التطابق مع القيم واألعراف 

  70 .السائدة ويعطي هذا النمط من التقويم أهمية كبرى للدوريات والقوانين والتشريعات المنظمة للعمل

 Vivianeريدينك حسب فيفيان": وحدةالمؤسسة التعليمية ك" تيامنهجية التقويم المؤسس.2.3

Reding   ،فإن تحديد موضوع التقويم وأهدافه، يمّكن من التمييز بين تقويم أداء المؤسسة ككل أو كوحدة

وبين تقويم مكوناتها، حيث يكون الهدف في الحالة األولى هو مراقبة أداء المؤسسة كمنظومة دون النظر 

رسين وغيرهم من إلى أداء كل فرد فيها، قصد تنميتها وتطويرها ككل؛ أما في حالة تقويم أداء المد

العاملين بها، فان التقويم يجري على المستوى الفردي، ويكون الهدف هو التتبع والمراقبة والمساعدة على 

عمليا عندما يجري التقويم على مستوى المؤسسة كوحدة، . تحسين الكفاءة المهنية لكن لكل فرد على حدة

عند يتم تقويم الفاعلين بالمؤسسة كأفراد فكل تُقدم نتائج تقريره في إطار شمولي دون تفصيل، في حين 

 .واحد منهم يتلقى تغذية راجعة تقويمية تخص أداءه وتكون كتابية أو شفوية

ويمكن الجمع بين المنهجيتين بحيث ُيستثمر تقويم المؤسسة كوحدة إلصدار أحكام شمولية مصحوبة 

وبهدف تتبع وتقييم أداء  في السياق ذاته. بالحلول والمقترحات الضرورية، وأخرى تخص أداء كل فرد فيها

المنظومة التربوية ككل يتم على سبيل المثال إخضاع جميع التالميذ أو عيينات تمثيلية منهم لروائز 

مقننة  أو يقتصر األمر على استثمار نتائج االمتحانات اإلشهادية، بتحليل معطياتها، قصد تشخيص 

م الشامل للمنظومة بكاملها أما عندما يتم تناول هذه النتائج على حالة النظام التربوي ككل فيتحقق التقوي

وُتعرف . مستوى كل مؤسسة على حدة فان التقويم يكون أيضا على مستوى المؤسسة كوحدة محلية

التركيبة التي تجمع بين كل من الجهة التي تتولى عملية «منهجية تقويم المؤسسة التربوية على أنها 

باإلضافة إلى كيفية استثمار  ،إجراءاته ،معاييره ،موضوع التقويم أو أهدافه ،)عةفرد أو جما(التقويم 

فعندما تكون الجهة التي تتولى التقويم تابعة للسلطة الوصية على التربية  «وتوظيف نتائج هذا التقويم

ة المؤسسة جهويا أو إقليميا أو وطنيا، نكون بصدد تقييم خارجي يتواله أفراد غير معنيين مباشرة بأنشط

أو األفراد الذين يتولون عملية التقويم المؤسستي معنيين مباشرة بأنشطة  فريقأما إذا كانت ال. التربوية
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المؤسسة، كرئيس المؤسسة أو األساتذة أو التالميذ أو أبائهم أو الشركاء، في هذه الحالة نكون بصدد 

   .تقويم داخلي للمؤسسة

الوظائف والمهام المطلوبة من المؤسسة وهي إما : أما موضوع التقويم فيمثل في حالة التقويم المؤسستي

  :أن تكون 

وتشمل تقييم مهام التدريس والتعلم المتمثلة في تلقين المهارات والمعارف والتنشئة  وظائف تربوية  -أ 

      ·. االجتماعية والمهنية

رة وتدبير الموارد البشرية والمادية؛ تقييم مستوى انفتاح وتضم تقييم مستوى إدا :وظائف إدارية  - ب 

 .المؤسسة وتواصلها مع محيطها

أما فيما يخص معايير التقويم فتحددها عادة السلطة الوصية، ووظيفتها توفير إطار مرجعي دقيق لعملية  

ءات فتشمل مختلف أما اإلجرا .وتحدد العناصر اإلجرائية لما نريد تقييمه   كما ترسم حدوده،  التقويم،

عملية جمع المعطيات وطريقة تحليلها، وٕاعداد التقرير، وكذا تتبع عملية : مراحل عملية التقويم، وتشمل

 .التقويم نفسها، أي تقييم اإلجراءات المتبعة للتأكد من مدى احترامها للمعايير

       لمسئولين سواء كانوا محليين أما استثمار نتائج تقرير التقويم فتشمل اتخاذ القرارات التعديلية وتؤول ل

  71. أو مركزيين

   ، هناك أربعة أصناف  Stavlbem ستافلبيمحسب  : تي و نماذج التغييراالتقويم المؤسس. 3.3

  : تي وهيالقرارات التغير التي تتخذها الجهات الوصية، وتعقب سيرورة التقويم المؤسس

لسياق الذي تتم فيه العملية التعليمية لتقويم  إثرنوع من القرارات التي تُتخذ على  :قرارات التخطيط •

  . وهو يحدد األهداف المرجوة على مستوى المنظومة ككل

تتخذ عقب تقويم المدخالت، غايتها تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق األهداف التي  :قرارات بنيوية •

  .وضعت إبان عملية التخطيط

وتهدف إلى   نوع من القرارات التي تُتخذ على اثري تقويم مخرجات العملية التعليمية :المراجعةقرارات  •

مباركة الوضع القائم، أو توقيف المشروع، أو االكتفاء بإدخال بعض التعديالت عليه أو تغييره 

       72 .جذريا

 (processus)  بالسيرورةنوع من القرارات التي على ضوئها يتم تقويم  :قرارات من اجل التطبيق •

وتهدف إلى انتقاء أنجع السبل والخيارات التي يتمخض عنها التكييف والتحيين المستمر لخطط العمل 

وقصد استثمار المعلومات التي توفرها عملية التقويم . القرارات البنيوية   ثر اتخاذإالتي ُوضعت على 

  : تخاذ المبادرة وصنع القرارات هيالمؤسستي يحدد دوالنتشير أيضا ثالثة نماذج أساسية ال
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، حيث ُيؤخذ واقع الممارسة بعين االعتبار هذا (rationnel) نموذج تتميز خطواته بالحذر والتعقل :أوال

النموذج ال يعول حصرا على المعلومات الكمية لكن يستحضر المعطيات النوعية والتي رغم ذاتيتها توفر 

ت آنية وطارئة، غير مبنية على أسس نظرية وعلمية، موسومة معلوما«أحيانا حلوال هامة مرجعيتها 

  73.»بالعفوية ومستقاة من الممارسة اليومية

يغدو فيه التقويم عملية روتينية تساعد على توفير  (organisationnel) نموذج تنظيماتي :ثانيا 

   .المعلومات الالزمة لتدبير وريادة المؤسسة التعليمية أو المنظومة ككل

يمثل فيه التقويم أداة قد ُتستثمر  :(politico-bureaucratique) بيروقراطي- نموذج سياسي :ثالثا

بقي أن . نتائجه أو ال ُتستثمر، وذالك تبعا لدوافع وحاجات توظيفية محددة، تمليها ظرفية سياسية معينة

ف من نموذج إلى نشير إلى أن هذه النماذج الثالثة تتعايش وتتكامل فيما بينها لكن بنسب حضور تختل

ثالثة نماذج للتغيير بغية تطوير وتنمية العملية التعليمية إن على مستوى  ستافلبيمفي حين يحدد   . آخر

  : المحلي أو المركزي وهي

ويتناسب مع الوضعيات التي تتطلب تغييرا واسع النطاق  :نموذج التغييرات المبرمجة أو المخطط لها  -أ 

داثه غير كافية، هذا النموذج يتطلب انخراط العديد من األطراف لكن تكون المعلومات المتوفرة إلح

  .ويتم على مراحل ممتدة في الزمان

بموجبه تكون الجهات الوصية غير متوفرة  :نموذج يقتضي إحداث تغييرات وتعديالت جزئية وطفيفة  - ب 

طفيفة ال على معلومات كافية حول طبيعة ومستوى التغيير المطلوب، لذا تقدم على إحداث تغييرات 

تختلف عن الوضع القائم إال قليال، حيث يتم التركيز على الحاجات اآلنية والمشاكل الطارئة أكثر 

      .من التركيز على االستراتجيات واألهداف البعيدة المدى

حيث يكون التغيير المزمع إحداثه موسوما بالطموح والشمولية، مع توفر المعلومات  :نموذج مثالي  -ج 

 74 .ه، ويبقى هذا النموذج مثاليا لطابعه الجذري وندرة حدوثهالكافية إلنجاز 

 جيلبير دوالنتشيرحسب  :تي لتدبير وريادة المؤسسات التربويةانماذج التقويم المؤسس. 4.3

Gilbert Dolanchir  البد من سن نموذج منسجم يرسم كيفية اشتغال المنظومة التربوية، قصد تحديد

عدد ونوع المؤشرات التي ستوظف للتقويم المؤسساتي، فاختيار النموذج يحدد والى حد كبير طبيعة 

: في هذا الصدد يمكن رصد عدة نماذج أشهرها النموذج. وحجم المعلومات التي ستوفرها هذه المؤشرات

الذي يشابه النموذج المعتمد لتقويم منظومات التربية لدى بلدان  ، مخرجات ، سيرورة ، دخالتم  سياق

هذه المؤشرات التي يجب ترجمتها إلى متغيرات قابلة ،  (OCDE) منظمة التجارة والتنمية االقتصادية

حيث  :محمد فاتحيتؤدي عدة وظائف حسب   وصف الدقيق وتستند إلى معايير مرجعيةلللقياس وا

تمكن من إصدار أحكام موضوعية وصادقة، تهدف أساسا إلى تقييم الجودة في التربية والتكوين، كما «
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وتفعيلها، وتصلح لتوظيفها في  صناع القرار على ترشيد تدخالتهمتمثل أدوات وآليات تساعد الفاعلين و 

أو بواسطة لجان خارجية  -األقران- إما عن طريق تقويم المؤسسات: التقويم الذاتي أو الخارجي للمؤسسة

من المفتشين كما تساعد على إعداد تقارير حول واقع وآفاق المؤسسات التعليمية، أو إلثارة نقاشات عامة 

جل ريادة منظومة التربية وعرض نتائجها على أفمن «. »حول التربية، كما توظف في البحث التربوي

وحساب المؤشرات، إن على   الرأي العام ولفت االنتباه إلى مستوى أدائها، تحتل عملية جمع المعطيات

المستوى المحلي الجهوي أو الوطني أهمية قصوى، هذه اإلحصائيات التي ال يجب أن تقتصر فقط على 

فقط، بل تتعدى ذالك فتتناول الكيفية والطريقة التي ُتوظف بها هذه الموارد الموارد أو مدخالت المنظومة 

لهذه األسباب تكتسي المؤشرات ولوحات القيادة أهمية    »وكذا ما تنتج المؤسسة نوعا وكما) السيرورة(

ن ولين مؤ قصوى في المساعدة على تدبير وريادة وتتبع وتقويم منظومة التربية والتكوين، كما تمكن المس

تي وفق نموذج الهذا وجب أن يتم التقويم المؤسس. اتخاذ قرارات التطوير والتعديل واإلصالح الضرورية

يتناول كل هذه العناصر المتداخلة، وكمثال   R.R.Herriott(1979) يتميز بالشمول والدقة حسب

التعاون والتنمية للمؤشرات التي تشمل هذه المجاالت نتطرق فيما يلي للنموذج الذي تتبناه منظمة 

والتي تصدر تقريرا سنويا حول منظومات التربية والتعليم للدول المنضوية تحتها،   (OCDE) االقتصادية

نورد فيما تلك التي تم . ما يساعدها في وضع مخططات التعديل والتدبير والريادة الجيدة للمنظومة

ويتضمن مجموعة من المؤشرات وردت : “نظرة على التربية”تحث عنوان ) 2009(التطرق إليها في تقرير

على شكل أسئلة يجيب محتوى التقرير عليها من خالل اإلحصائيات والمقارنات، تتوزع على خمس 

 75 :فقرات هي

  : مستويات التكوين ونسب التمدرس وتشمل المؤشرات التالية :1الفقرة

  ما هي مستويات التكوين لدى الكبار؟ وما نسبة دوي الشهادات منهم؟

  كيف يتم تطوير مستويات التعلم والتكوين؟  

  ما هي نسب التمدرس حسب الفئات في المجتمع؟  

  ما هي نسب وأعداد تالميذ الثانوي الملتحقين بالتعليم العالي؟ 

  ما هي نسب وأعداد الحاصلين على شواهد عليا؟  

  هل يستجيب التعليم العالي لحاجيات سوق الشغل؟  

طلبة لالندماج في سوق الشغل وما مدى توفقهم في االنتقال من ما هي الفرص المتاحة أمام ال 

  مرحلة التكوين إلى مرحلة الشغل؟ 

  ما هي نسب وأعداد الطلبة المغادرين لمتابعة تكوينهم بالخارج؟ 

  ما هي الدول التي يلجأ إليها هؤالء الطلبة الستكمال تكوينهم؟  
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  ؟ (PISA) ائج و الكفايات حسب روائزما هي نسب وأعداد التالميذ الذين يحققون أفضل النت 

اقتصادي ألسر التالميذ الذين يحققون أفضل النتائج و الكفايات -ماهي االنتماءات السوسيو 

  ؟ (PISA) حسب روائز

 ماهي اتجاهات ومواقف وحوافز التالميذ الذين يحققون أفضل النتائج و الكفايات حسب روائز 

(PISA)؟. 

  :تشمل المؤشرات التالية: واالجتماعية للتربيةالمنافع االقتصادية  :2لفقرةا

  التي تخولها الشهادات العليا الممنوحة لحامليها؟) …الراتب(ماهي المنافع المادية والمهنية  

  ماهي العالقة بين مستويات التكوين لدى األفراد وفرص حصولهم على شغل؟ 

  ماهي دوافع األفراد لالستثمار في التربية؟ 

  لتي تدفع المجتمع ليستثمر في التربية؟ما طبيعة العوامل ا 

 ما هي الفوائد االجتماعية للتربية والتعليم؟ 

  : وتشمل المؤشرات التالية: االستثمار في التربية واإلنفاق عليها :3الفقرة

  الطالب الواحد؟/ماهي كلفة التمدرس للتلميذ 

  الطالب الواحد في تصاعد؟/هل كلفة تمدرس التلميذ 

  المخصصة للتربية من الناتج الخام الداخلي؟ ماهي نسبة النفقات  

  ماهي نسبة النفقات على التربية والتكوين من مجموع النفقات العامة للدولة؟  

مجاالتها، ونسبتها من اإلنفاق (  ماهو دور االستثمارات والنفقات في التعليم الخصوصي؟ 

  ). العمومي على التربية

  76التعليم العالي؟ما كلفة الرسوم الدراسية على الطلبة في  

  مجاالت التي تتوزع عليها النفقات المخصصة للتربية والتكوين وما نسبة كل منها؟ الماهي  

 ماذا تمثل التباينات في كثل أجور موظفي التربية والتكوين؟ 

  : البيئة المدرسية وتشمل :4الفقرة

  ما عدد الساعات التي يقضيها التالميذ في أقسامهم؟ 

  التالميذ في القسم الواحد؟ما هو متوسط عدد  

  ما هي أجور وأرباح المدرسين؟ 

  ما عدد ساعات عمل المدرسين؟ ما هي بنية المدرسين؟ 

حول ظروف اشتغال رجال التعليم وحول بيئة التعليم والتلقين تمثل جديد  (TALIS) :فقرة خاصة

  : وشملت المتغيرات التالية 2009لسنة  (OCDE):تقرير
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   TALIS . تعريف بالرائز 

  إلى أي حد يتم تقييم وتقويم أداء المدرسين؟  

  كم من الوقت يتسبب في هدره عدم االنضباط داخل األقسام؟  

ماهي الطرق التعليمية والبيداغوجية المتبعة من طرف المدرسين وما هي إستراتجياتهم في العمل  

  الصدد؟والمواقف السائدة في أوساطهم حول المهنة والمبادئ التي يعتنقون في هذا 

 ما هو مستوى رضا رجال ونساء التعليم على مهنتهم كمدرسين؟ 

لإلجابة على هذه األسئلة اعتمد التقرير مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية الخاصة بمنظومة كل 

، وتم تصنيف وترتيب هذه البلدان حسب كل مؤشر من هذه المؤشرات مع االحتكام احددولة على 

تكمن أهمية  J.Magy أيضا، حسب. تمثل القيمة المتوسطية للمؤشر المعنيإلى قيمة معيارية 

مكسبا سيحتل مكانته «المؤشرات المستعملة لتقييم أداء منظومة التربية والتكوين في كونها أضحت 

إلى جانب المؤشرات المعتمدة في الميدان االقتصادي، فتمثل بذلك أساسا لتحليل وتقييم السياسات 

كما تساعد على إحداث وتطوير هيئات متخصصة في التقويم  ، ...ال التربية والتعليمالوطنية في مج

واإلحصاء ومعالجة المعطيات، وتطوير مؤسسات وهيئات وطنية لتدبير وريادة قطاع التربية والتعليم 

ولالستفادة من تجارب بعض البلدان على مستوى تقييم » في البلدان التي ال تتوفر على ذالك

ت التعليمية نورد فيما يلي بعضا منها مع عقد مقارنات تحليلية نخلص من خاللها إلى المؤسسا

استنتاجات نعتقد إمكانية االستفادة منها على المستوى المنهجي، فيما يخص إرساء وتطوير سيرورة 

مع مالحظة أننا ال ندعي اإلحاطة بجميع خصائص هذه . وطنية لتقويم منظومة التربية والتكوين

   .اذج والتجارب بل نكتفي منها بما تتيحه ظروف إعداد هذه المقالة وبما يتقاطع معها النم

  نواتج أو مخرجات –سيرورة  –مدخالت  –سياق : نموذج.5.3

يمكـــــن تحديـــــد أربـــــع مجـــــاالت لتقـــــويم المؤسســـــات التعليميـــــة يتضـــــمن كـــــل منهـــــا عـــــددا مـــــن المؤشـــــرات  

  : حسب ما يلي

   77 :المتغيرات التاليةوتشمل : مدخالت -مؤشرات السياق  - أ 

اقتصادي للساكنة -الوسط حضري أم قروي، المستوى السوسيو: خصائص البيئة المحيطة بالمؤسسة 

  .الفرص المتاحة في ميدان التربية والتعليم

التي تشمل متغيرات التغذية والصحة، ومستوياتهم المعيشية، واللغة األم ومستوى : خصائص التالميذ 

   .ذ، القيم والمواقف السائدة حول التعلم، والنتائج الدراسية السابقة للمتعلمالدعم األسري للتلمي

من قبيل المبنى المدرسي، والفضاءات المتوفرة، ميزانية المؤسسة ووضعيتها المادية : البنية التحتية 

  .مستوى تجهيز المختبرات، الوسائل التعليمية، ومستوى إدماج التكنولوجيات الحديثة
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مستويات  مستوى التأطير، القدرات التدبيرية واإلدارية: د البشرية العاملة بالمؤسسةخصائص الموار  

التكوين لدى الموارد البشرية، القيم والقناعات السائدة في أوساطهم، مدى جودة التعلمات المعروضة، 

  .ومستوى التواصل مع الساكنة، ومحيط المؤسسة

ن حيث النوع واالنتماء الثقافي والعرقي، والقدرات م: مستوى تكافؤ الفرص والتجانس لدى التالميذ 

  .التواصلية واللغوية، ومن حيث حاجاتهم التعليمية والتربوية

  78 :ونجد فيها المتغيرات التالية:مؤشرات متعلقة سيرورة التلقين والتعلم  - ب 

التجانس المنهاج والمقررات الدراسية التي تطبقها المؤسسة، من حيث المرامي واألهداف، ومن حيث  

  .الداخلي والخارجي، والطرائق والبيداغوجية المستعملة لتلقين هذه المقررات

نوعية العرض التربوي والتعليمي من حيث المنهجية، والوضوح ونوعية األهداف، واإلستراتجية  

  .المستعملة لتحقيقها، والتقويم الدراسي، والموارد، ومدى تفريد التعلمات والنجاعة في األداء

من حيث األهمية والجدوى، وتحيينها باستمرار، ومن حيث التسلسل والتكامل : ات المقراراتمحتوي 

  . فيما يخص وحداتها وفقراتها

متمثال في القيم والثقافة السائدة بالمؤسسة، مستوى التواصل والتفاعل بين : المناخ التربوي السائد 

  . العاملين، ومستوى األمن، والتحديات الواجب تجاوزها

الذي يشمل مستوى االلتزام والمسؤولية، التخطيط، التغذية الراجعة، االستراتجيات المتبعة : التلقين 

  . تدبير الزمن، التعاون  المهارات،

        .مستوى التنظيم التربوي للفصول الدراسية 

  : وتتضمن المتغيرات التالية  :مؤشرات متعلقة بمستوى التدبير والريادة  -ج 

  . السياسة المتبعة لتحقيق الجودة 

  . القيادة والقدرات التدبيرية واإلدارية 

  . مشروع المؤسسة ومدى شموليته 

  . مستوى التواصل الداخلي 

  . مستوى التنظيم التربوي واإلداري 

  . مستوى تدبير الموارد البشرية 

    .مستوى التواصل مع الساكنة ومحيط المؤسسة 

  : وتتضمن المتغيرات التالية :مؤشرات النواتج أو المخرجات  - د 

  .مستويات األداء واالنجاز في االمتحانات، نسب النجاح واالنتقال، تقارير التقويم، ترتيب المؤسسة 

  .القيمة التربوية المضافة للمؤسسة 
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  .قدرة المؤسسة على توظيف وٕادماج طرائق وكفايات حديثة في التلقين 

  . ستقاة من الحياة العاديةالقدرة على توظيف المهارات االجتماعية، الم 

  . مستوى رضا التالميذ وأوليائهم والمؤسسات المستقبلة على أداء المؤسسة 

  .الوْجهات والمسارات التكوينية أو المهنية التي يقصدها التالميذ المغادرون للمؤسسة 

 .مستويات االرتياد، والمشاركة 

  :تياالتقويم المؤسس في تجارب بعض البلداننماذج ل .4

  79 :النموذج الفرنسي  - أ

تم إحداث مصلحة على مستوى الوزارة في هذا البلد، تعنى بتقويم مستويات التحصيل وريادة المنظومة    

 M.Le Guen (1991) جوين حسب، تحولت إلى مديرية للتقويم والتوقعات 1987التربوية، وفي سنة 

  : يمكن تلخيص مهامها في

المؤسسات التعليمية، حيث تنجز المديرية افتحاصات ومساءالت مقننة تتم على  المساعدة على ريادة 

   .المستوى الوطني، تكون شاملة وتطال جميع المنتمين للمنظومة

 . إنتاج وبلورة روائز واختبارات مقننة ومتنوعة وبالقدر الكافي تساعد على بلوغ األهداف التقويمية 

بشكل عشوائي تراعي الوسط وحجم المؤسسة، والسهر على تمرير اختيار عيينات تمثيلية من التالميذ  

بمشاركة األساتذة الواسعة في العملية، حصل تعميم وانتشار تلقائي لمنهجية . الروائز لهؤالء التالميذ

العمل وتقنياته من المركز إلى الجهات واألقاليم مما نتج عنه استنساخ للتجربة على المستوى المحلي 

  : تقويم هذه وفق ثالثة اتجاهاتوتتم عملية ال

  .إنتاج وتوزيع أدوات التقويم -تقييم السياسة التعليمية  -تقييم المكتسبات -  

على كثافة أنشطتها، حيث تتجاوز الخمسة تقارير  (DEP)كما يدل عدد التقارير السنوية التي تنجزها 

ة إلى منشورات حول التقويم المؤسستي رئيسية، تتناول بالتفصيل حالة منظومة التربية والتكوين، باإلضاف

  في السياق نفسه جاء مقترح. تستهدف إلى الرأي العام، فضال عن إنتاج أدوات وآليات مقننة للتقويم

مؤشرا ُوضعت رهن إشارة المؤسسات التعليمية قصد  125بمجموعة من   Peretti (1986) بيريتي

 : تتوزع هذا المؤشرات على خمس فئات هي. ها على حسن تدبيرها وريادتهائمساعدة رؤسا

    .مؤشرات التنظيم 

  .مؤشرات بالسيرورة أو التسيير 

  . مؤشرات األنشطة 

  . مؤشرات التواصل مع المحيط 

 .مؤشرات االتساق أو االنسجام الداخلي 
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ُأدرجت هذه  1986ويطابق كل فئة من هذه المؤشرات خمس مجاالت يتم تقييمها، وابتداء من سنة     

كما مثلث منطلقا إلثارة نقاشات بين  ،لمجموعة من المؤشرات ضمن دورات لتكوين رؤساء المؤسساتا

 بيريتيهؤالء الفاعلين وعقد مقارنات بين المؤسسات من حيث مردودها الداخلي والخارجي أيضا حسب 

وبالتنسيق مع اآلباء  تمكن رؤساء المؤسسات والعاملين بها«ُيفترض في هذه القائمة من المؤشرات أن 

والتالميذ من اختيار تلك التي تتالءم وخصوصية المؤسسة، مع تحديد الموارد والجهود الالزمة لتحسين 

في ، ، كما يقترح تقديم قدر من الخبرة والتكوين لمساعدة هذه المؤسسات على تقييم أدائها» الوضعية

   . األخير ُترسل تقارير تركيبية للجهات الوصية

  80: النموذج الفرنسي لتقييم أداء مؤسسات التعليم الثانوي ثالثة مؤشرات رئيسية للنتائج هي ويوظف

  . نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريا .1

  . نسبة الولوج إلى مستوى البكالوريا .2

  .نسبة الحاصلين على البكالوريا من المغادرين للمؤسسة .3

، مع عقد مقارنة بينها وبين مثيالتها احديتم حساب هذه المؤشرات على مستوى كل مؤسسة على     

على صعيد كل أكاديمية وعلى المستوى الوطني وحسب الشعبة، ومن مستجدات حساب هذه المؤشرات 

فيه  ، نجد أن خصائص التالميذ التي تؤخذ في الحسبان عادة تم التدقيق2008/2009للموسم الدراسي 

أكثر، مع إثراء مؤشراتها التفسيرية، خاصة تحديد مستوياتهم الدراسية السابقة لولوج السلك الثانوي، وبما 

- أن المسار الدراسي للتلميذ يتأثر بالوسط الذي ينتمي إليه، تم كذالك تعزيز وتدقيق المعطيات السوسيو

قدير وقياس ولو بشكل تقريبي القيمة هذه المؤشرات تحاول ما أمكن ت. ديمغرافية لكل مؤسسة على حدة

التربوية المضافة الخاصة بكل مؤسسة على حدة، قصد التركيز على المؤسسات التي تشكو نقصا في 

نشر هذه المؤشرات    هذا المجال، للرفع من مستويات تدبيرها وريادتها، وتهدف الوزارة الوصية من خالل

ة النتائج المتوصل إليها من طرف المؤسسات التربوية على الرأي العام سنويا، إلى عرض وتقديم حصيل

العمومية وتوفير مجموعة من اآلليات للمشرفين عليها وكذا األساتذة تساعدهم على تحسين ممارستهم 

والرفع من فعالية تدخالتهم، مع تمكين هذه المؤسسات من تحديد موقعها وترتيبها ضمن المؤسسات 

 جوليت فيردييرفي نفس السياق تؤكد . ارنات المفيدة في هذا السياقاألخرى جهويا ووطنيا، وعقد المق

Juliette Verdier المناطق ذات األولوية التربوية”تي في تحديد ما تسميه اعلى دور التقييم المؤسس “

 la discrimination) وفق مقاربة التمييز االيجابي«بغية التدخل لمعالجة اختالالتها ونقاط الضعف بها 

positive)من خالل تعزيز ،و ...قصد الرفع من مؤشرات التمدرس لدى الشرائح االجتماعية األضعف

ر والتعثر دوتوجيه الدعم التربوي إلى المناطق واألوساط المجتمعية التي تحتضن أعلى نسب اله

  .الدراسيين
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  81 : "انجلترا"جربة بريطانيات  -  ب

. إلى معايير ومؤشرات وضوابط مرجعية لتقييم الجودة في مجال التربية والتكوين في هذا البلد، يتم اللجوء

جعل المدرسة تحث الفحص «وهدفت إلى  1976حيث أن أول خطوة في هذا السياق كانت سنة 

فيعتمد المفتشون على الئحة تتألف من عدد كبير من األسئلة التي تساعد » والتدقيق والتقييم الدائم

التساؤل حول مستوى تنظيمها ومواردها وأداءها وكفاءتها والعالقات التي تربطها مع المؤسسات على 

جميع األساتذة مدعوون للتساؤل حول طرق التدريس ومستويات التحصيل لدى التالميذ، كما . محيطها

أن رؤساء المؤسسات يتساءلون حول مدى احترام المدرسين ألوقات العمل وكيفية تسيير المؤسسة 

يمكن لكل مؤسسة أن تباشر تقييم أداءها بنفسها، مع . ها ومستوى تحقق األهداف المرسومةوتنظيم

  . خضوعها لتقييمات خارجية من حين إلى أخر

إلى مجاالت التقييم التي تتضمنها هذه اللوائح بالنسبة لمؤسسات التعليم  (Nattall.1993) نتال أشار   

  : الثانوي نذكر منها على سبيل المثال

  . اآلباء،المحيط االجتماعي واالقتصادي للمؤسسة،العاملين بالمؤسسة ،التالميذ،مجلس تدبير المؤسسة 

كيفي يتم إعدادها، المراجع المساعدة على انجاز المقررات،منهجية التنفيذ، التقويم الدراسي : المقررات 

      .الخاصة وي االحتياجاتذمدى تكافؤ الفرص بين الجنسين، التسهيالت المتخذة لفائدة 

  .التقييم الذاتي لألساتذة، وتكوينهم المستمر 

  . أشكال اتخاذ المبادرة والتواصل داخل المؤسسة 

  . البيئة االجتماعية واالقتصادية المحيطة بالمؤسسة 

  … اإلحصائيات  -الموارد 

ء واالنجاز مقابل كل مجال من هذه المجاالت تبنى مجموعة من األسئلة، التي تهدف إلى تقييم األدا    

نسخة من  45نشر   إلى انه ومنذ أواخر السبعينات تم  Nattallوأشار. والتطبيقات المتعلقة بهذا المجال

هذه اللوائح، كما أن طرق ومستويات استفادة المؤسسات التعليمية من هذا التقييم الذاتي تختلف من 

ات التعليمية بالمملكة المتحدة، لتقييم أداء المؤسس (GRIDS) لكن مشروع الشبكة. مؤسسة إلى أخرى

  : حضي باهتمام اكبر وعرف انتشار أوسع فهو يتألف من خمسة مراحل

العاملون بالمؤسسة يحاطون . تتضمن خطة العمل، تقدير النفقات، اختيار المنسق :مرحلة اإلعداد 

  .علما بمنهجية التقييم المؤسستي، كما يتعين عليهم التعاون في هذا الصدد

توزع استمارة تتمحور حول أوجه القوة وأوجه الضعف في اشتغال المؤسسة، كما يراها  :يتقييم بدئ 

هؤالء مدعوون لتقديم اقتراحات . العاملون بالمؤسسة، وتعبأ هذه االستمارات دون ذكر الهوية
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وبعد نقاش يشارك فيه الجميع، حول نتائج . بالمجاالت التي يجب أن تحضي باألولوية في التقييم

  .مارات يتم استخراج المجاالت التي يتعين تقييمهااالست

يتم حصره في عدد قليل من المجاالت حسب ترتيبها في المرحلة السابقة، فيعمل  :التقييم الفعلي 

الفريق المشكل لهذا الغرض على تحديد نقاط قوة ونقاط ضعف الممارسات بهذه المجاالت ويقدم 

  .رحات التي حظيت باإلجماع يحتفظ بهارزمة من المقترحات للتغيير، وحدها المقت

تحدد حاجات الموظفين من التكوين المستمر، كما يشرع في تلبية تلك الحاجات  :مرحلة التطبيق 

يجب أن تحظى هذه المرحلة بعناية . بالتنسيق مع السلطات الوصية التي تقدم المساعدات الالزمة

ن عدمه بعد تطبيق الحلول المقترحة، وحزم خاصين حيث يتعين التأكد من مدى تحسن الوضعية م

  .وما إذا كانت هناك صعوبات طارئة وغير منتظرة استجدت بعد تطبيق التعديالت والحلول الجديدة

تقارن الوضعية الجديدة التي نشأت بعد تطبيق المقترحات المتفق عليها، بالوضعية  :التقويم والتبني 

بقي أن نشير إلى أن فلسفة المشروع هي تشجيع القائمين على المؤسسة . القديمة، بكل نزاهة ممكنة

ا على اإلحساس بالمسؤولية تجاه أدائها وتشجيعهم على التعامل بشفافية مع المستفيدين منه واألساتذة

كون المؤسسات االبتدائية تهتم : عنNattall أيضا أسفرت تجربة الشبكة للتقييم حسب. ومع محيطها

أكثر بالمشاكل البيداغوجية في حين ُتولي الثانويات أهمية اكبر لمشاكل ترتبط بالتنظيم وتدبير 

أكثر توازنا  وقد ُأدخلت تعديالت جديدة على شبكة التقييم بالمملكة المتحدة قصد جعلها. المؤسسة

   .وشمولية

  82 : النموذج األمريكي   - ج

المعارف والمهارات (هيئة ُتعنى بتقويم المكتسبات  (NAEP) المؤسسة الوطنية لتقويم األداء التربوي 

  : تمثلت أهدافها في 1969بهذا البلد، تأسست سنة ) والمواقف

  .التالميذجمع المعطيات والمعلومات حول مكتسبات ومستويات التحصيل لدى -  

  .قياس تطور هذه المكتسبات والمهارات باستمرار -  

  .تمرير روائز من حين ألخر -  

  .نجازات أو سلوكيات محددة إقياس مستويات تحصيل التالميذ بخصوص  -  

  .تجميع المعطيات وتحليلها ثم تحرير تقارير موجهة للرأي العام والسلطات التربوية -  

  .لمعطيات المجمعةتشجيع البحث انطالقا من ا -  

  . تأهيل وتأطير الهيئات والمصالح الجهوية والمحلية، المختصة في التقويم -  

  . تطوير التقنيات الالزمة لجمع وتحليل المعطيات -  
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القراءة : تقويم مكتسبات التالميذ في مجاالت :(NAEP) أصبح على رأس أهداف 1978وفي سنة   

ة متنوعة، مع القيام بشكل دوري بانجاز تقارير حول التغيُّرات والرياضيات والتواصل، لدى فئات عمري

وتم  2000تم تحديد أهداف تربوية يجب تحقيقها في حدود سنة  1989المالحظة، ابتداء من سنة 

تكوين لجنة لتتبع وتقويم ذالك، من خالل نشر تقارير سنوية حول التقدم المحرز من طرف المنظومة 

التحصيل الدراسي واإلجراءات : داف، المحاور الكبرى لهذا التقرير تتمثل فيالتربوية لتحقيق هذه األه

المتخذة للتشجيع على التعلم، نسب التالميذ الذين يتمكنون من إكمال تمدرسهم بالسلك الثانوي حسب 

تقرير . المردود الدراسي في الرياضيات والعلوم، مهارات القراءة، حياة سليمة بعيدة عن المخدرات السن

ركز على البعد الدولي حيث قورنت مستويات التحصيل الدراسي بالواليات المتحدة مع  1992سنة 

   .مثيالتها لدول أخرى

   :1985نموذج كندا في الكيبيك ومنذ  -د

ُينشر تقرير يتضمن مجموعة من المؤشرات تتناول النقاط المثيرة لالنتباه في أداء المنظومة التربوية   

مسارات التعلم، نتائج االختبارات الوطنية : واالستثمار الالزمين، تدور فقراته حولمصحوبة بالتأويل 

لتقييم المردود الدراسي ومؤشرات أخرى تتعلق بالتمويل واإلنفاق على (IEA) والدولية، مثل اختبارات

ني أما على صعيد كندا فتم تب. التربية، ونسب دوي الشهادات، ونسب ووتيرة إدماجهم في سوق الشغل

هدفه توفير قاعدة معطيات تمكن السلطات اإلقليمية من تقييم مستويات االنجاز في  1988مشروع منذ 

مقرراتها الدراسية، من خالل معايير ومرجعيات مقننة عل الصعيد الوطني،الفكرة الرئيسية للمشروع تتمثل 

  : من المؤشرات هيفي قياس مستوى تحقق األهداف المرسومة كما ونوعا، من خالل ثالثة قوائم 

  .وتستهدف تقدير مستوى استفادة التالميذ من اإلمكانات المتاحة أمامهم للتعلم :مؤشرات المشاركة 

  :مؤشرات التوقعات واالنتظارات 

تدور حول مستويات تحقيق أهداف المنظومة؛ وما مدى رضا الخريجين على العرض التربوي الذي 

الشهادات؛ إلى أي حد تستجيب المنظومة التربوية  دوي   تلقوه؟ ما هي متطلبات المجتمع من

إلنتظارات المجتمع فيما يخص تعلم اللغة والرياضيات؟ ما هي المستويات اللغوية وفي الرياضيات 

التي تمثل الحد الكافي في رأي الطلبة الذي يمّكنهم من االندماج بسهولة في سوق الشغل بعد 

 . التخرج

في  16-13ر حول تقدير مستوى التحكم لدى تالميذ الفئة العمرية وتدو :مؤشرات النتائج الدراسية 

األهداف الدراسية المقررة لهم؛ يتم في هذا الصدد تمرير روائز على الصعيد الوطني لتمكين كل إقليم 

من تحديد موقعه وطنيا، هذه الروائز تم تعميمها لتشمل قياس مستوى تحقق األهداف في كل 

  83 .المعارف والمكتسبات
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  :نموذج الجزائر. ه
 لق على الخصوصعتقييم المردود الدراسي بمؤشرات مختلفة تتباهتمت المنظومة التربوية بالجزائر   

ا بتقييم أداء المؤسسات التربوية من خالل نتائج ءبنتائج االمتحانات الرسمية لمختلف األطوار التعليمية بد

ثم تقييم نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط ، ثم تقييم نتائج امتحان شهادة  مرحلة التعليم االبتدائي ،

الوزارة الوصية بتقييم مدى تنفيذ البرامج التعليمية الواردة في المنهاج الدراسي  مالبكالوريا ، وقبل ذلك تقو 

   .ج الفرنسيويالحظ من خالل هذا التقييم تشابه التقويم للمنظومة التربوية نظيره بكندا والنموذ

يحقق نظام تقويم األداء فوائد كبيرة لكل من المديرين وتلك المؤسسات التي يعمل بها المديرين والموظفين 

أيضا حيث يساهم تقويم األداء في تطوير القدرات الذاتية لألفراد كونه يبصرهم بجوانب ضعفهم ويدلهم 

ع معنويات األفراد الذين يكون مستوى رف علىبصورة تلقائية على معالجة الضعف لديهم كما يساعد 

  .هم مرتفعا ويبرز العالقات اإلنسانية بين العاملينئأدا

وتقويم األداء بأهدافه األساسية يعمل على كشف األخطاء وتحليل جوانبها وهو بذلك يسهم بما يحسن 

  81 العالقة بين اإلدارة والمؤسسة نفسها 
ا حد مكونات العملية اإلدارية ألنه يزود اإلدارة العليأمن هنا برزت أهمية تقويم األداء بوصفه 

  تيري تساعدها في رسم وٕاعداد الخطط واالستراتجيات بالمؤسسة بالبيانات والمعلومات التي

Terry 1944   ، كما تعد عمليات تقويم  األداء من العمليات الهامة لما تتوصل إليه من

وهي عملية مهمة ألنه على ،    Good 1973 ودق معلومات وبيانات عن أداء المؤسسة بكاملها

ضوء نتائج التقويم يتم تقديم المساعدة للذين تبين من خالل عملية التقويم أنهم بحاجة إلى مساعدة 
Robbins 1979 .  

  :تقويم المؤسسة التعليمية وهامش االستقاللية .5

، يمكــن مالحظــة أن هنــاك ترابطــا بــين اســتهداف )؟أيــة عالقــة حســب النمــاذج التقويميــة المعروضــة ســلفا(

المؤسسة كوحدة في عملية التقويم لبلد معين وهامش االستقاللية الذي تتمتع به في تـدبير مواردهـا الماديـة 

والبشرية واختيار طرقها في التدريس وانتقاء المحتويات التعليمية، حيث نجد في البلدان التـي ال تتمتـع فيـه 

إال بقدر محدود من االستقاللية في التـدبير ال يـتم تناولهـا كوحـدة فـي عمليـة التقـويم بـل  المؤسسة التعليمية

يتم اللجـوء إلـى تقـويم أداء المدرسـين فـرادى أو تقـويم السـلطات المحليـة المشـرفة علـى الشـأن التربـوي بهـذه 

ة لمراقبــة مــدى كمــا أن عمليــة تقــويم العــرض التربــوي توســعت لتشــمل أبعــادا أخــرى، فباإلضــاف. المؤسســات

األهــداف، يــتم أيضــا تقيــيم مــدى كفــاءة وجــودة المــوارد /اســتفاء مكتســبات التالميــذ لمجموعــة مــن المعــايير

والوســائل الموظفــة لبلــوغ هــذه األهــداف، بمــا فــي ذلــك كــل األطــراف المعنيــة بالعمليــة التعليميــة مــن رؤســاء 

“ ثقافــة التقــويم المؤسســتي”يضــا أن شــيوع يالحــظ أ. مؤسســات وأســاتذة، وكــذالك الســلطات التربويــة المحليــة



�أداء المؤسسة التربوية:الفصل الثالث

128 
 

فــي كثيــر مــن البلــدان ارتــبط بالتقــدم علــى مســتوى الالمركزيــة فــي تــدبير الشــأن التربــوي متمــثال فــي مــنح 

اســـتعمال الـــزمن، (كبـــر فـــي تـــدبير مواردهـــا وتنظـــيم بنيتهـــا التربويـــة بنفســـها، أالمؤسســـات التعليميـــة هامشـــا 

أيضا يبدو أن كـل مـن التقـويم الخـارجي والـداخلي  ،)…وتفويج التالميذاختيار المحتويات التعليمية، تقسيم 

للمؤسســة ال يغنــي احــدهما عــن اآلخــر فــاألول يهــدف إلصــدار األحكــام مــن خــالل التأكــد مــن مــدى تحقــق 

علـى مسـتوى المؤسسـة أو علـى مسـتوى المنظومـة ككـل، بينمـا وفـي حـال  مـامستويات الجودة المرسومة، إ

اتخاذ قرارات للتعديل والتغيير فال يمكن ضمان إرسائها دون اللجوء للتقويم الـداخلي الـذي يتكامـل فـي هـذه 

الحالة مع الخـارجي قصـد دفـع المؤسسـة البتكـار وتطـوير وتنميـة وسـائلها الذاتيـة لتجـاوز بعـض التحـديات 

بينمــا  ،التقــويم الخــارجي يركــز أساســا علــى إصــدار أحكــام تقويميــة. عتــرض العمــل فــي عــين المكــانالتــي ت

التقــويم الــداخلي للمؤسســة التعليميــة ينصــب اهتمامــه أكثــر علــى إحــداث التغييــر فــي أفــق تطــوير وتنميــة 

  .الممارسة التربوية

التقـــويم : كـــل مـــن المقـــاربتين ومـــن خـــالل هـــذه التجـــارب التقويميـــة نحـــاول رصـــد التقاطعـــات الممكنـــة بـــين 

   :الداخلي والخارجي للمؤسسة، حيث يمكن تسطير المالحظات التالية

كبـــر قـــدر ممكـــن مـــن أعمومـــا معـــايير التقـــويم الخـــارجي يـــتم وضـــعها علـــى المســـتوى المركـــزي لضـــمان    

ح المقارنـة الموضوعية، ليكون التقويم شامال ما أمكن، يتنـاول نفـس المواضـع ويسـتعمل نفـس األدوات ويتـي

 84 .على المستوى الوطني والجهوي

المؤسسـات التعليميـة غيـر ملزمـة باسـتعمال معـايير التقـويم الخـارجي، لكـن االسترشـاد فأما التقويم الـداخلي 

  : بها يبقى ذا أهمية

وقد تكـون هنـاك  ،جمع المعلومات الالزمة للتقويم قد تبدو أعباء زائدة في رأي المؤسسة والعاملين بها*   

لذا ولضمان انخراط ايجـابي مـن طـرف  ،إجراءات لصياغة تقارير تقويمية ال تعكس الواقع، أو غير شاملة

جميــع الفــاعلين، يستحســن اعتمــاد المقاربــة التشــاركية حيــث تضــع المؤسســة بنفســها معــايير التقــويم آخــذة 

 .بعين االعتبار األهداف الوطنية والجهوية في الحسبان

ويم أداء المدرسين أثناء تقويم المؤسسة كوحدة، غالبا ما يقتصر هدفه علـى تحسـين الجـودة والرفـع تق*    

مــن مــردود المؤسســة ككــل ويســتند إلــى معــايير موضــوعية أو أهــداف يتعــين تحقيقهــا، بــدل إصــدار أحكــام 

 ...سلبية أو ايجابية تتعلق بالممارسة المهنية لألفراد

المؤسسة كوحدة، قـد تجـري تقييمـات تخـص أداء المدرسـين كـأفراد قصـد الترقيـة بالموازاة مع تقييم أداء     

 .أو المحاسبة، لكن دون أي ارتباط بين اإلجراءين

تحسين وتنمية أداء ومردود المؤسسـة التعليميـة مـرتبط بعوامـل عـدة منهـا تحسـين األداء داخـل األقسـام     

تقيـيم أداء المدرسـين وغيـرهم مـن الفـاعلين ووضـع متى وكيـف يمكـن تطـوير خطـة ل: سؤالالالدراسية، لكن 



�أداء المؤسسة التربوية:الفصل الثالث

129 
 

إســتراتجية لترقيــة الممارســة التربويــة؟ يبقــى هــذا مــن األســئلة المفتوحــة فــي الوقــت الــراهن ويتطلــب معالجــة 

  .عاجلة

المؤسسة، وفريق التقويم  ئيسالمقوم الخارجي يخبر المؤسسة بنتائج تقريره من خالل مناقشته مع ر   

تقريره النهائي، ويبقى للمؤسسة على ضوء التقريرين وضع خطة لتطوير األداء  الداخلي بدوره يحرر

جل تنفيذ أمن  وتجاوز االختالل، لكن دون االستغناء عن اإلرشادات الدقيقة للمقوم الخارجي أو غيره

خطة تطوير أداء المؤسسة، بناء على أحكام ومقترحات تقارير التقويم يبقى من الضروري تدخل 

لتربوية الجهوية أو الوطنية لدعم واتخاذ القرارات الالزمة إلرساء التعديالت التي يتوقف عليها السلطات ا

تنفيذ خطة تطوير أداء المؤسسة، مع اإلشارة إلى أن تعدد المقومين قد يولد بعض الصعوبات خاصة في 

التعليمية بهامش يمكن مالحظة انه، كلما تمتعت المؤسسة  وحالة عدم تطابق التوصيات الصادرة عنهم 

اكبر من االستقاللية كلما تعززت إجراءات التقويم والمراقبة والتتبع ألداء هذه المؤسسات، لكن في عدد 

من البلدان يتم تعويض غياب هذه االستقاللية بتشجيع المؤسسات على التقييم الذاتي المراقب خارجيا 

  .كإطار يهدف للوصول إلى هذه االستقاللية في أحسن الظروف

الداخلي المنتظم للمؤسسة التعليمية استنادا إلى أهداف  بناء على ما سبق، يعتبر التقويم المؤسستيو     

محلية أو وطنية، بمثابة البوصلة التي توجه المؤسسة نحو تحقيق أهدافها مع تأمين التطوير الدائم 

ويهدف  للممارسة التربوية يصاحبه بشكل دوري تقويم مؤسستي خارجي، يستند لمعايير ومرجعيات أوسع

السلطات المركزية بالمعطيات التي تساعدها على اتخاذ قرارات تطوير أداء  لمراقبة الجودة مع تزويد

المنظومة التربوية ككل، ويحتل رئيس المؤسسة في هذه العملية مكانة محورية كمسئول ليس فقط على 

يهدف التقويم . ول أيضا عن التقويم والتجديد التربويينؤ تنشيط وٕادارة وتدبير موارد المؤسسة لكن كمس

خلي إلى إشراك عدد أوسع من المعنيين بأداء المؤسسة التربوية خاصة المدرسين منهم لكن يبقى من الدا

الالزم توفير بعض الشروط التي تتعلق بالتكوين ،التأطير والتنظيم وتحديد المهام والقواعد التي توضح 

وى التغيير واإلصالح ويتوقف مست ،طبيعة ومستوى مشاركة هؤالء الفاعلين في سيرورة التقويم الداخلي

المنشودين على فعالية التقويم الداخلي للمؤسسة فهذا األخير هو الذي يرسم حدود التقويم الخارجي، فكلما 

كان األول منتظما ومستقال كلما تم التقويم الخارجي بسالسة وعمق وكان تكامليا مع التقويم الذاتي 

لمؤسسة معتمدا على رصد وكشف التحديات المالحظة واالتجاه الراهن يدعم تطوير تقويم داخلي منتظم ل

من طرف جميع الفاعلين بدل االعتماد على معلومات خارجية من قبيل أداء المؤسسات النظيرة، إرساء 

مثل هذه المقاربة سيعفي المقوم الخارجي من كثير من اإلكراهات المرتبطة بتوفير تقويم غير مكلف 

  85. على تتبع ومراقبة سيرورة التقويم الداخلي ونتائجه منتظم، ومتكامل وتجعله يركز أكثر
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  :للمؤسسة البيداغوجيةالمجالس  تفعيلأهمية  

يتتبع مستوى تحقق األهداف التربوية والذي تي انطالقا من مشروع المؤسسة ابما يخدم التقويم المؤسس 

انفتاح و  التقويمية المشار إليها سلفاوالمعرفية، ويسهر على وضع المؤشرات التي ستتألف منها البطاقة 

ه معنى ومضمون نوعيين يتجاوز بعض األنشطة ئالمؤسسة على محيطها لتجسيد هذا االنفتاح وٕاعطا

يمكن للمؤسسة التربوية أن تكشف لمحيطها  و المحدودة ذات الطابع الموسمي واالحتفالي ليس إال،

ة ومستوى مردوديتها الداخلية مقارنة مع مثيالتها من االجتماعي عن نقاط قوتها وقيمتها التربوية المضاف

ن يتميز هذا االنفتاح بالشفافية أوذلك بنشر تقريرها التقويمي على الرأي العام و . المؤسسات األخرى

   .والحوار والمشاركة والدعم

 :التغذية الراجعة التقويمية 

تي تقويما تكوينيا يبتغي التعديل والمعالجة والنماء والتطوير يمكن البناء الكي يكون التقويم المؤسس  

سلفا لفتح نقاش حر ووافي بين كل الفاعلين بالمؤسسة يكون  مشروع المؤسسة المذكورعلى مضامين 

منطلقا لتصحيح األعطاب المالحظة وتدارك الهفوات التربوية واإلدارية مع تسجيل العوامل 

حتمل أن يكون لها دخل في تواضع النتائج واألهداف المحققة، قصد لفت انتباه الموضوعية التي ي

  . األطراف المعنية من مجتمع مدني وسلطة وصية

 : مدخل الشمولية 

لكن  ،غالبا ما يالق تعثرات في سبيل إرسائه والذي، التركيز على تناول أداء المدرس دون غيره 

تي بحيث تؤخذ بعين االعتبار جميع العناصر ااعتماد مدخل الشمولية في تطبيق التقويم المؤسس

والعوامل التي يحتمل أن تتدخل في صناعة هذا األداء كفيل بتمهيد الطريق أمام إخضاع أداء 

قبول نسبة تي، حينها ال يكون أمام كل الفاعلين إال االقتناع و االمؤسسة التعليمية للتقويم المؤسس

“ العمومية”إن مسألة المدرسة . احدالمسؤولية التي يحتمل أن تكون من نصيب كل طرف على 

قضية مبدأ والوظيفة العمومية هي األخرى ترتقي إلى مستوى المبدأ، كما برهنت على ذلك األزمة 

ا ذليبرالية الجديدة، لالمالية واالقتصادية العالمية الراهنة والتي نشأت في قلب الرأسمالية المتوحشة وال

في مجال التربية والتعليم “ الفاعلين االجتماعيين”كان وما يزال من الرسائل النبيلة التي على عاتق 

      تأديُتها هي عدم اختزال مطالبهم في الشق المادي الصرف على أهميته، بل من األولويات اآلن

قادرة على تأمين  جزائريةة وطنية جل إعادة اكتشاف وبناء وتأسيس مدرسأتضافر الجهود من 

                       .86مستقبل أبناء هذا الوطن

التقويم هو مجموعة من العمليات واإلجراءات واألنشطة  :  أهمية التقويم في العملية التربوية.6

يحددها   األستاذ مثال معتمدا على أدوات أو أساليب معينة النظرية أو العملية ، يوظفها طرف ثاني
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لمهارة معينة أو عدة   المتعلم مسبقا ، من أجل قياس أو تقدير أو اختبار مدى استيعاب الطرف األول

        .مهارات تعلميه

   هومهحكما وصفيا أو كميا ، وقد ارتبط مف   بالتشخيص ، والحكم على المتعلم  والتقويم يسمح لنا      

، نتجه ال شعوريا تجاه التلميذ  في حين أن   فبمجرد ما يذكر مصطلح التقويم  في الغالب بالتلميذ ،

التقويم في العملية التربوية غير خاص بالتلميذ ، فهو يشمل المناهج واألهداف التربوية ، وعمل األساتذة 

في التأطير، والسياسة التعليمية  المراقب التربوي اإلدارة التربوية ، ومدى نجاعة مساهمة  وكفاية

بهدف الرفع من جودة عملية التعلم  وتطوير المناهج أو إصالحها، أو تغييرها  … واإلستراتيجية التربوية 

   :التي رسمتها الدولة ، وله وظائف مهمة منها،العليا  وتحقيق األهداف اإلستراتيجية التربوية

  .الوصول إليها   التعليميةتشخيص األهداف التي يمكن للمؤسسة  -  

  .المساعدة على اكتشاف مواطن الضعف والتخلف الدراسي وأسبابه لدى التالميذ -  

  .تسهيل عملية التوجيه ، واكتشاف الموهوبين والمتخلفين المحتاجين للدعم والتقوية -  

لعملية    عيقةالم مساعدة األستاذ على التعرف على مستوى تالمذته ومشاكلهم النفسية واالجتماعية -

  .  التعلم

  .في التعليم  اختبار األساليب والطرق التي يستعملها -  

مساعدة اإلدارة التربوية على تصنيف التالميذ وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة،ليسهل توزيعهم على  -  

  .المناهج مع األهداف المرسومة  األقسام ومعرفة مدى مالءمة

  . حقيقة مستوى أبنائهم التعليمي مساعدة األسر واآلباء على معرفة -  

تطوير  -ألصحاب القرار،عن الواقع التعليمي ، الشيء الذي يساعدهم على   إعطاء صورة واضحة -

  .   المناهج والمقررات أو تغييرها ، حتى تتناسب وطموحات مجتمعنا

،والزيادة في الجهد للحصول على نتائج  التحصيلي  قد يكون حافزا للتلميذ ، للرفع من مستواه  أخيرا  

  .أفضل في االمتحانات النهائية 

وعلى النتائج   إن من مهام التقويم األساسية التعرف والحكم على المستوى التعليمي والمعرفي للمتعلم

  :   أربعة   وهو أنواع. المحصل عليها من طرفه، في فترة زمنية معينة

تكوين صورة كاملة عن المتعلم، قبل  يهدف إلى. ، تشخيصي مبدئي ، تجريبي ، تمهيدي   تقويم  -أ 

  . الشروع في العملية التعليمية 

تقويم تكويني ، بنائي ، تطوري يصاحب العملية التعليمية للوقوف على مدى قدرة المتعلم على   - ب 

  . العملية التعليمية  استيعاب

  . فوق إجمالي نهائي بهدف معرفة النتيجة النهائية والنجاح بت  تقويم  -ج 



�أداء المؤسسة التربوية:الفصل الثالث

132 
 

.) تقويم تتبعي يتابع المتعلم خارج مؤسسته للوقوف على مدى استفادته مما تعلمه في حياته اليومية  - د 

 87 .في منظمتنا التربوية مع األسف من التقويم شبه غائب أو منعدم هذا النوع األخير

  :تقويم أداء المؤسسات التربوية بالجزائر. 7
  :إن التقويم في نظامنا التعليمي بالجزائر في مرحلة التعليم المتوسط يقوم على مرتكزين هما   

  . التقويم المستمر -أ

  ". النهائية"االمتحانات الرسمية –ب

  : )البيداغوجي(التقويم المستمر .1.7

هي مجموعة من اإلجراءات والعمليات واألنشطة ، التي يوظفها األستاذ باستمرار، من أجل الحكم    

وفي عرف .على نتائج التعلم المحصل عليها من طرف المتعلم ، ومدى استيعابه للعملية التعليمية 

الية النهائية هي النقطة اإلجم) اآلباء واألولياء  –اإلدارة  –التلميذ  –األستاذ (المجتمع المدرسي 

أي معدل النقط والتقديرات الناتجة عن عدة اختبارات يخضع . المحصل عليها خالل فترة زمنية محددة 

ولها تأثير على نجاح التلميذ  أو رسوبه . لها المتعلم ، بهدف معرفة مستوى تحصيله العلمي و المعرفي 

المستمر، يقتصر على تشخيص أسباب  كانت المراقبة المستمرة أو التقييم) 2008( % 50بنسبة معينة

المزيد  التخلف الدراسي ،ومعرفة مستوى التلميذ ، ومدى استيعابه وحفظه للدروس  ومساعدته على بذل

من االجتهاد للحصول على نتائج عالية ، مع تذليل الصعوبات ، التي قد تواجهه عن طريق المراجعة ، 

المردودية و االستعداد والتأهيل الجتياز امتحان شهادة التعليم بهدف الرفع من … والدعم ، والتقوية 

إال أن األساتذة ، وعن طريق تقارير المجالس التعليمية، . المتوسط من أجل تحقيق النجاح كهدف أسمى 

باحتساب نقط المراقبة المستمرة، ضمن نقط    واللقاءات التربوية مع السادة المفتشين، ظلوا يطالبون الوزارة

متحان ، كورقة ضغط، أو كإجراء تربوي  تأديبي يشهر في وجه المشاغبين من التالميذ ، وكوسيلة اال

التي عرفتها المنظومة التربوية ، ظهر  اتوبعد اإلصالح. داخل الفصل   ضبط أيضا على التالميذ

 التربوينظام التقويم  بإصالح 2005- 03- 13بتاريخ  2039التقويم المستمر مع المنشور الوزاري رقم 

والمتعلق بإجراءات تقويم أعمال التالميذ  2005- 03- 15المؤرخ في 26شور الوزاري رقم نوكذا الم

المتعلق  2006-09- 02المؤرخ في  28وتنظيمه بمرحلة التعليم المتوسط  والمنشور الوزاري رقم 

ساب نقطة التقويم احت أبد 2008نه من سنة أبالتعديالت الخاصة بعمليات تقويم أعمال التالميذ ، حيث 

مرحلة التعليم الثانوي ، كما  إلىالمستمر مع نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط مناصفة في االنتقال 

، وذلك مزامنة مع تنصيب السنة  2006بدأ العمل باحتساب نقطة المواظبة والسلوك ابتداء من سنة 

  88 .02/2006الرابعة متوسط المنشور الوزاري رقم 
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كل هذه اإلصالحات ال تزال اإلدارة التربوية من التمكن و التحكم أكثر في اآلليات العملية ورغم    

للتقويم المستمر،و مساعدة أصحاب القرار على تطوير المناهج وطرق التدريس وتقويم الخطط التربوية  

التربوية على  بهدف وضع استراتيجيه تعليمية مستقبلية للرفع من جودة التعليم،كما لم تساعد اإلدارة

بل لم تكن عونا لها ، حتى . اكتشاف أسباب التخلف الدراسي والهدر المدرسي، ووسائل تحسين النتائج 

  ...توزيع التالميذ على األقسام    على مستوى

المتعددة ، فقد وقعوا في كثير من األخطاء أثناء تعاملهم مع المراقبة  أما األساتذة وبسبب اإلكراهات   

  : المستمرة ، أذكر منها على سبيل المثال

احتساب النقطة التي تمنح على األنشطة والتمارين المختلفة ، والتي يكون الهدف منها في الغالب  

  .التي سطرت للدرسمعرفة مدى فهم التالميذ واستيعابهم للدرس ، ومدى تحقق األهداف 

كثيرا ما تعطى النقطة إرضاء لألقارب واألصدقاء ، محافظة على العالقات الخاصة  واستجابة  

  . للتدخالت والتوصيات 

  . تتأثر نقطة المراقبة المستمرة بمحاولة إرضاء التالميذ، وتجنب المشاكل التي قد تحدث في الفصل 

دون إجراء أي اختبار، أو دون تصحيح االختبار بعض األساتذة يعطي نقطة تقديرية، اعتباطية،  

بحجة أنه يعرف مستوى تالمذته، أو بدعوى ضيق الوقت، أو بدعوى محاولة كسب المزيد من الوقت 

 . إلنهاء المقرر أو لتحقيق مآرب أخرى ، تعود بالنفع على المعلم والمتعلم

بسيطة بين نقط امتحان، شهادة التعليم  فبمقارنة. وما يبرر هذا الطرح امتحان شهادة التعليم المتوسط 

  . المتوسط ونقط التقويم المستمر سجل تباين هذه األخيرة في بعض من المؤسسات التربوية

وهذا التضخيم لنقط التقويم المستمر ، متفق عليه ، ولو بشكل ضمني وغير معلن كل من اإلدارة   

  .واألسرة  ، واألساتذة ،" التفتيش"التربوية والمراقبة التربوية

أما بالنسبة للتلميذ فلقد ساهم التقويم المستمر في انتشار العديد من األمراض النفسية واالجتماعية ألنها   

مرتبطة باالمتحان نهاية المرحلة ، التي تطلب نقطا مبالغا في ارتفاعها ولو كانت غير واقعية  وتلغي من 

شيء الذي شجع على إفشاء ظاهرة الدروس اإلضافية  ال. حسابها المبادرة معتمدة على االنتقاء اآللي 

حتى أصبحت مظهرا ، وموضة اجتماعية تتفاخر بها األسر والتالميذ، وعنوانا للترف  والرفاهية  والمكانة 

ظاهرة الغش بين التالميذ من أجل تحصيل معدالت مرتفعة ،إن شعور    إلى جانب تفشي… االجتماعية

هذه الدروس، وبالتكاليف المادية الباهظة ،التي أثقلت كاهل بعض األسر ألجأها الوزارة بالطابع االبتزازي ل

إلى إصدار مناشير تحث على العمل التطوعي في بداية األمر ثم رصد أمواال لحصص الدعم والمذاكرة 

ولكن المالحظ أن التالميذ ال يقبلون على حصص الدعم المجاني وفي مقابل ذلك  يرهقون . المحروسة

   .ء ماديا بسبب دعم الدروس اإلضافيةاآلبا
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لقد أصبح التلميذ يتعامل مع التقويم المستمر بطريقة نفعية برجماتية ، تضمن له التفوق  والنجاح    

واالنتقاء إلى المرحلة الثانوية  ففضل الغش وتفنن فيه ،وهيأ له الوسائل المساعدة  واختار الغش بدل 

من نقل انتقل :( السماح باستعمال الوثائق ، مبررا كل ذلك بقوله االعتماد على النفس ،حتى في حالة 

أمام نقص فاعلية التقويم المستمر في تحقيق األهداف التي ). ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه

  : وجدت من أجلها والمتمثلة في 

  .تشخيص صعوبات التعلم  

  . تتبع وتقويم تطور مستويات التالميذ 

 89 .المناسبة للدعم والتقوية البحث عن الخطط  

   .االمتحانات .2.7 

يبدأ العّد التنازلي لفترة االمتحانات بمجّرد دخول العام الدراسي ، الذي تبدأ معه الدورة التعليمية لحلول    

وتقييم لعمله التعليمي والتربوي  فأحسن معّلم في  ،المرحلة األخيرة، التي تعتبر مرحلة تقدير لقيمة المعّلم 

يبقى ذلك الذي يقود كّل تالميذه إلى النجاح في االمتحان وهذه الصفة  ،نظر الزمالء واإلدارة والوالدين 

  .هذا هو الرأي السائد عند العاّمة. هي التي تجعل الوالدين يرجعون إلى مثل هذا المعّلم ويفضّلونه

األكيد هو أن كّل المعّلمين يتمنون أن يروا التالميذ قد اجتازوا بتفّوق حاجز االمتحان، لكن هل كّلهم  

يعرفون كيف يقودون هؤالء التالميذ دون تعريضهم لصدمة اإلخفاق الذي ينتج عن اإلرهاق؟ إن التوّتر 

لي قرار مّضاد أو مناقضا العصبي، وإلرهاق والخشية من الفشل، والشعور بالذنب،أو التقصير الذي ي

ففي كل سنة نالحظ . للجهود التي بذلت طيلة السنة الدراسّية ، كّلها تسبب كارثة حقيقية في حياة الطفل

لهذا فان الرأي . مواقف يائسة، وحاالت إحباط وحوادث صحية ، تصنع مواكب حزينة لفترة االمتحانات

ثمان ،كما يدعونا للسعي إللغاء كل األع مقابلها تلك السليم ، يدعونا لعدم التهليل للنجاحات التي تدف

صحيح أن النجاح في االمتحان هو الهدف المنشود والمقصود من . عوامل اإلنهاك أو االنفعال الشديد

عمل كل معلم ن لكن األهم من ذلك هو الحفاظ علي سالمة األطفال ، التي ينبغي عدم المجازفة 

طفال ، خاصة منهم العصبيون الذين ازداد عددهم في السنوات األخيرة بتوازنها، بسبب انحصار تفكير األ

األمر الذي يخلخل توازنهم الصحي والنفسين ومن ثم يفقدون شهية األكل، فتنتابهم " المبجل"في االمتحان

اضطرابات في الهضم ، في الوقت الذي يجابهون فيه امتحانهم المهم، ويعانون من اضطراب في النوم، 

بتهيج ووهن متواصلين بهم عند الحاجة لنسيان ما تعلموه ، فيفشلون ليس بسبب جهلهم وال  فيصابون،

  90 .سبب تسرعهم فقط ولكن أيضا بسبب الفوضى الناتجة عن االنفعال

  : يجب في الهدوء والفعالية عند نهاية السنة الدراسيةتالمذتنا و  أطفالنايعيش  وحتى

  .الدراسية العمل الجاد والمنظم لتطبيق البرنامج المقررأن يلتزم المعلم طيلة السنة  -
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        توزيع محكم للمواد ومراجعة دورية سواء بواسطة االمتحانات الفصلية أو التمارين واالستجوابات  -

  . الكتابية العادية التي تتناول عدة دروس

جاوز دروس صعبة لم يتم ن يقع تأكلها أساليب تدعم الفهم الجيد وتعمل على عدم ترك ثغرات ك   

استيعابها بسبب التسرع أو االستعجال في تكملة المناهج، أو بسبب غياب فينجر عنه تصدع يؤدي 

لضعف النتائج المدرسية إن الحلقة المفقودة في سلسلة الدروس لها أهميتها األكيدة، والتلميذ الذي لم 

هم نفسه و هو في الحقيقة ي-لى الذاكرة فقط يمتلك القدرة علي التعلم والمالحظة واالستنتاج ويعتمد ع

   89 .قد تخونه وتتخلى عنه في الوقت الموعود التي- بالفهم 

ن العالقة بين الدروس وترابط األفكار وتنظيم العمل هو ألينبغي معرفة ومراجعة وتحضير كل شيء 

سريعة في شكل إثارة للعقل تجعله يستثمر في نهاية  ستجواباتا:الذي يدعم العالقة بين مختلف المعارف

خر ببحث منهجي يحدد ويقدر مستوى القسم ككل آلحين  منيقوم المعلم و م تحصيله ثالسنة ما 

موازاة مع هذا تقام حملة بموافقة ومساعدة الوالدين لتنظيم الحالة . ومستوى كل تلميذ بالنسبة للمجموع

  :الصحية للتلميذ

التعود على النوم في غرفة هادئة  ،برغبة بعد فطور يتناوله في هدوء نطالقواالالصباح النهوض في    

  .القواعد الصحية ضرورية للحصول على النتائج المدرسية المرجوة ه، كل هذ.....ومهواة

وال ننسى أيضا الحياة العائلية وما قد يسودها من مناقشات عنيفة قد ترهق الطفل وتحصره في جو خانق 

األفراح الصاخبة التي تؤثر فيه والتي قد تعيقه عن التركيز في مهامه مما يولد لديه اضطرابات في  أيضا

الطبع فالوهن الجسدي والعياء النفسي هما اللذان يسببان له الشعور بعدم األمن في حين، إن الحياة 

ان لجعل التلميذ يحيا الهادئة والمنظمة في البيت والعمل المنظم الهادف في القسم هما عامالن ضروري

في جو تسوده الثقة في النفس، كما تسمح اللقاءات المتكررة بين األولياء والمعلمين باالحتياط قبل فوات 

األوان فإذا استشف أن النجاح غير مؤكد يكون التفكير في إسعافهم بعناية خاصة في البيت والمدرسة، 

) هذا ال يعني أبدا تقديم دروس خاصة( ة في النفسوبطريقة تجعل الطفل يؤدي المطلوب منه بكفاية وثق

تماما وهذا إما طلبا  ةكثيرا ما تكون مراقبة الوالدين لمسار أبنائهم المدرسي ضعيفة إن لم نقل منعدم.

للراحة أو هروبا من مسؤولياتهم وعندما يحين وقت االمتحان يقومون بعملية موازنة صارمة بين ما ينتظر 

ين إهمالهم أو تساهلهم الذي اعتادوا عليه والذي قد يدفع األطفال إلى  تقليل من أبنائهم من عواقب وب

إن العمل المثالي هو الذي يجعل التلميذ يذهب إلى االمتحان دون  .جديتهم في االستعداد لالمتحان

على  إرهاق أو خوف ويساعد على ذلك االستخدام السليم للذاكرة وتعويده عدم االستهانة بأي أمر والحفاظ

، هذه اإلجراءات هي والتي يمكنها إعطاء الطفل إشارة بدء رسم مستقبله ...قواعد الصحية والجسمية

  .بنجاح
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  91:تجديد االمتحانات. 1.2.7

دائما  - في ظل حضارة القرن الواحد والعشرين - طمح إليه في مدارسنانالتعليم الذي  يقتضيهل 

امتحانات ومسابقات ؟ كّل الدالئل تؤّكد ذلك ، ألن هذه الحضارة ستكون في حاجة شديدة خاّصة 

، وهي الوظائف التجارية ومكاتب الدراسات »ثالثي العصر« : للوظائف التي يسميها االقتصاديون 

امعية ، وسيزداد ومصالح البحث ، سيكون هذا العصر في حاجة كبيرة لحاملي البكالوريا والشهادات الج

عداد هائلة ويبدو أيضا أن أعدد هؤالء بصورة ملحوظة ، وهم الذين سيشكلون اإلطارات العليا والباحثين ب

التطّور المتوّقع في بالدنا، يتطّلب ترقيات كثيرة في عالم الشغل ، وهذا كّله يعني ضرورة إبقاء نمط 

إّال أن نظام االمتحانات . تحّقها بكفاءة ومقدرة االنتقاء ، الذي يضمن بأن كّل وظيفة سيتوالها من يس

المعتمد اآلن في نظامنا التربوي و التعليمي بكل مراحله، والمفروض على أطفالنا وشبابنا ، يعود في 

حقيقته لعهود قديمة ونحن اآلن مطالبون بالتوقف عنده وتأمل جدواه ، والتفكير في إيجاد صيغة بديلة له  

  :ب على هذا النظام،هوهم ما يمكن أن يعاأو 

   :المعرفة الكتبية صعبة االستيعاب - أ

إن تعدد المواضيع وتباينها،يتطلب من الممتحن بذل جهود مضنية بفعل االستخدام المفرط للذاكرة        

وقد يؤّدي هذا األمر إلى بعض النجاحات، لكنه يؤدي أيضا إلى أجوبة يرثى لها بسبب رعونتها 

 . نهاواألخطاء التي تتضمّ 

   :المعرفة الكتبية مآلهــا الزوال - ب

تؤكد االستجوابات والحوارات التي تجريها أحيانا وسائل العالم في بالدنا ، مع تالميذ ثانوياتنا     

هذا : وطالب جامعاتنا ، ضرورة التأمل في نتائج تعليمنا ، والتفكير في نجاعة الطرائق التربوية المعتمدة 

نه كان يحارب مع األمير عبد القادر ، وذلك أكما يقول ، » يظن«،أو باديسابن ال يعرف من هو 

مية بسيطة ، وهناك أيضا ل، واآلخر غير قادر على تعليل ظاهرة ع1962يجهل كل شيء عن مارس 

، إن هذا الجهل الفادح ، ال يعتبر إدانة لهؤالء الشباب  ...من ال يعرف كيف يركب جملة عربية سلمية 

  .إدانة حقيقية للنظام التربوي الذي يخضعون لهبقدر ما هو 

 :تثير االمتحانات أحيانا الضجر والنفور   - ح

آلفاق ثقافية جديدة ، إال أنها صارت تأخذ منحنى  لمفروض أن تكون االمتحانات مدخالكان من ا  

ما   نقطة النهاية ، إذ بمجرد االنتهاء منها ، تحرق الكراسات وتتلف الكتب، ورّبما المعلم أيضا ، لم ال 

ولو نتأمل أطفالنا خاصة بعد االنتهاء من ! دامت  العالقة معه تنتهي عند انتهاء الموسم الدراسي؟

 فإنهم سيبدون لنا وكأنهم في فترة نقاهة ، بعد حادث تعرضوا له أو مرض أّلم بهم  امتحانات البكالوريا،
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إذا كنا نريد فعال إصالح منظومتنا التربوية يجب أن نبدأ بإصالح االمتحانات وقد نجد من يقول أن 

تحديث الطرائق التربوية باستعمال الحديثة منها والفعالة هو الذي يساعد على تغيير نظام االمتحانات إال 

ر في تغيير الطرائق التربوية إننا نجيب أن  طريقة إجراء االمتحانات التي عرضناها ستساهم إلى حد كبي

وسيعمالن معا لتحسين السلوك التعليمي عند التالميذ وتطوير قدراتهم الفكرية وتجديد الممارسات التربوية 

  . لدى المعلمين

ونشير في الختام ،إلى أن المشكل الذي قد يطرح أمام هذه األفكار ،يتعلق بضرورة إحصاء الصعوبات 

  .ا نعتقد أن األمر يتعلق بالوثائق المستعملة في القسموتحديد وسائل الحل،غير أنن

التي تلزم المعلمين والتالميذ بنمط معين في العمل التربوي ، وكيفية البحث عن المعلومات الضرورية 

التي ينبغي استثمارها ،والعمل بكل األساليب التي تحرك الذكاء في األطفال، كالتركيب والتجريب 

ع،ثم تقديم الحل في شكل وثيقة واضحة ومقروءة حيث تكون أعمالهم والتحقيق النافع والناج

هذا هو المسلك الذي نراه ونقترحه لتدريب تالميذنا،بدل أن .جلية،وجهودهم الذاتية واضحة ال لبس فيها

، ومن ثّم » الشيخوخة « نوّفر لهم كّل شيء جاهز في دروسنا وكتبنا،حيث تكون المعلومات قابلة لـ

   .عةتصبح غير ناف

 لالمتحانات يثار عادة كثير من النقد حول النظام الحالي :نظام االمتحانات الحالي وعيوبه. 3.2.7

وأول هذه االنتقادات يتعلق بأنه بصورته الراهنة ال يحقق الهدف المنشود من العملية التربوية وهو التنمية 

  . المتكاملة لشخصية التالميذ وتنمية قدرته على النقد والتفكير 

فاالمتحانات تركز على عادة التحصيل وتهمل الجوانب الفكرية والعقلية والشخصية األخرى الهامة،    

وهي أيضا ليست دقيقة في حكمها على مستوى التلميذ حتى المادة الدراسية ومدى تحصيله فيها، وهي 

لتلميذ والمعلمين على بهذا تبعد عن الموضوعية بدرجة كبيرة،وتختلف نتائجها باختالف الظروف بالنسبة ل

يضاف إلى ذلك أن األهمية الكبيرة التي تعطى . السواء، كما يختلف نتائج تصحيحها باختالف الممتحن

ن أكن القول معها بمتها تتحكم في كل العملية التعليمية بصورة يللالمتحانات على ما فيها من عيوب جع

متحانات وتدربيه على نماذج من أسئلتها حتى يكتسب العملية التعليمية انقلبت إلى مجرد إعداد التلميذ لال

وأصبح من المهارات التي . المهارة في معالجة األسئلة التي يمكن أن تكون مناط اهتمام واضع األسئلة

يهتم بها المعلمون قدرتهم على تحسس مواضيع االهتمام في مادتهم وتخمين األسئلة التي يكمن أن تكون 

  .تحانموضع اهتمام واضعي االم

هذه االمتحانات العامة بالطبع وهي االمتحانات التي تحظي باهتمام كبير لما يترتب عليها من تحوالت  

  .هامة في حياة التلميذ
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وقد ترتب على ذلك أن أصبحت االمتحانات عملية مزعجة لتالميذ وآبائهم وللمعلمين ولإلدارة المدرسية 

  92 .اقع عملية عقاب لكل هوالء جميعاوأصبحت االمتحانات هي في الو . على وجه سواء

ويمكننا أن نتصور بسهولة أن في ظل مثل هذا النظام لالمتحانات ال يستطيع المعلم التعرف على 

ولكن على الرغم من كل . مواطن القوة والضعف في تالميذه، وهكذا تفقد عملية التقويم مغزاها الحقيقي

التقويم شيوعا ويمكن االستفادة منها إذا أدخلت عليها بعض هذه المآخذ فمازالت االمتحانات أكثر وسائل 

التعديالت وفي مقدمة هذه التعديالت أن تكون االمتحانات مستهدفة التعرف على الجوانب القوية 

وفي ظل هذا ينبغي التخلص من تصنيف التالميذ إلى . والضعيفة حتى يمكن مساعدة التالميذ وتوجيههم

  .ناجحين وراسبين أو فاشلين

تكون االمتحانات عملية متكررة وليست مرة واحدة يحكم في نهايتها على التلميذ وربما يكون  أنكما يجب 

يضاف إلى . الحكم قاسيا وهذا يتفق مع  المبدأ الرئيسي في عملية التقويم وهو أن تكون بصورة مستمرة

ادية وان تستخدم بجانبها ذلك أيضا ضرورة التخفيف من األهمية الكبرى التي تناط باالمتحانات الع

. وسائل أخرى للتقويم مثل آراء المعلمين والتقارير المدرسية واالختبارات الموضوعية والعلمية وغيرها

ويجب أيضا تطوير أسئلة االمتحان نفسها بحيث تكون مستهدفة قياس قدرة التلميذ على التفكير ال مجرد 

جوانبها المختلفة السلوكية والمعرفية واهتمامات  ن تشمل شخصية التلميذ منأالتحصيل واالستظهار و 

  .التلميذ وميوله

كما يجب أن يكون عملية مستمرة وتكاملية مع عملية التعليم والتعلم وان يشترك في الحكم على التلميذ 

  .ن يكون التقويم متحديا لقدرة التلميذ وحافزا له على بذل أقصى طاقته وجهدهأو . وتقويمه أكثر من معلم

جانب االمتحانات هي االختبارات الموضوعية والمقننة واالختبارات  ىم وسائل التقويم المعروفة إلواه

النفسية للذكاء واالستعدادات والقدرات والشخصية واالختبارات الموقفية والمالحظة والمقابلة ومقاييس 

جميعية وتشخيصية ودراسة الرتب واالستفتاءات واالستبيانات والسجالت والتقارير المختلفة من تقارير ت

  .الحالة واألنشطة المختلفة التي يقوم بها التلميذ 

   : امتحان شهادة التعليم المتوسط. 3.7

التقويم الذاتي الناجعة  وٕان كان يفتقد الدقة والموضوعية  ألن   وسيلة ومكونا من مكونات  باعتباره   

بالجدية المطلوبة فهم يغادرون القاعات في وقت قياسي وأحيان يكتفون   التالميذ ال يتعاملون معه

 على مستوى اقتراح إلثبات حضورهم واألساتذة ال يعطونه األهمية التي يستحقها ، ال   باإلمضاء فقط

  . المواضيع ،وال على مستوي التصحيح والتشخيص واالستثمار

عن امتحان شهادة التعليم المتوسط ، فهو اختبار لقدرات التلميذ المعرفية     ورغم ما يقال من سلبيات 

كأداة أو  ،ونظرا ألهميته التقويمية… ومحك لقوته الوجدانية النفسية ، واختبار قدرة التذكر واالسترجاع 
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لدى التلميذ المذكرات ، التي تحث األساتذة على   آلية معينة على كشف مكامن الضعف أو القوة

أن معدل القبول في .االهتمام والعناية البالغة بطرح مواضيع التقويم المستمر من حيث الشكل والمضمون 

وهذا يعني  %50تعليم المتوسطوامتحان شهادة ال %50السنة أولى ثانوي يحتسب التقويم المستمر بنسبة 

  39. أو أقل يبخر كل أمل في النجاح 10/20أن كل معدل يقل عن

والواقع أن التجربة بينت أن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط في بعض الواليات في الغالب تكون   

  نسبة الرسوب ، كما تعرض التالميذ   المتدنية تتسبب في ارتفاع انتائجه   دون النسبة الوطنية ألن

تنعكس سلبا   للشعور باإلحباط ، واليأس نهائيا من النجاح ، وهذه الحالة النفسية ، لدى بعض التالميذ

  ، …إلى جحيم ال يطاق   على زمالئهم في األقسام ،وتحول عالقتهم مع اإلدارة التربوية واألساتذة

تسمح بالوقوف على حقيقة مستوى التلميذ    تقويمية  هادة التعليم المتوسط آليةإن امتحان ش •

خصوصا ،عندما يكون تباين النقط صارخا بين التقويم المستمر وامتحان شهادة التعليم المتوسط  

  . الشيء الذي ينذر اآلباء والتالميذ وينبههم إلى ضرورة الدعم والتقوية من أجل تدارك الضعف 

ختامي ،على المتعلم وما تعلمه ، وينتهي بشهادة  نهائي يسمح بإصدار حكم  تقويم إجمالي فهو إذا •

التعليمية من أصحاب القرار بتقييم البرامج التعليمية   التعليم المتوسط، كما يسمح للمتتبعين للعملية

ة تجويدها  والطرق والبيداغوجية ، ومعرفة مدى مالءمتها لتحقيق األهداف المسطرة  ومن ثم محاول

، وفي تقديري يعتبر امتحان شهادة التعليم المتوسط  أهم وأصدق تقويم ...أو إصالحها أو تجاوزها

  . التحصيلي لمكتسبات التلميذ المعرفية ، وأكبر حافز له على الرفع من مستواه

 .كما أنه مؤشر حقيقي على نجاح العملية التعليمة في الوطن أو فشلها •

  :ياتالمؤسس األداءتقويم توجهات عامة لل. 4.7

 أحدهما تقويم بعض مكونات المؤسسة مثل البرامج: هناك نمطان رئيسيان من التقويم المؤسسي   

المؤسسة ككل وهذا النمط الثاني لم يحظ بعناية كافية على أداء خر تقويم آلالمعلمين، الطلبة وهكذا وا

والموجهات العامة التالية يمكن اإلفادة منها في جعل الرغم من زيادة االهتمام بالجودة الشاملة للمؤسسات 

  :خطة التقويم مالئمة للمؤسسة

القيادة لكن  القيادة اإلدارية حس مؤسسي يسهم في التقييم الفعال للمؤسسة التربوية لدى أن تكون  -أ 

الجيدة تقدم الدعم المستمر وتعمل بجد ويكون لديها منظور مستقبلي مناسب وتتعاطف مع الجماعة 

 .تحترم الطلبة والمعلمين وتتفهم وجهات نظرهمو 

 .يجب إعداد خطة شاملة للتقويم وتعريفها لآلخرين  - ب 
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هذه الخطة يجب أن تكون معلنة وليست خفية بل يتم إخبار جميع العاملين بالمؤسسة بجهود التقويم   -ج 

تقارير التقويم وليات المحددة بكل فئة منهم والمواعيد المتوقعة لتقديم ؤ المزمع القيام بها والمس

 .ومناقشتها وضرورة تقديم توصيات مقترحة في ضوء النتائج

إن أساليب وٕاجراءات تنفيذ خطوات  :عمليات التقويم المؤسسي ال تقل أهميتها عن نواتج التقويم  - د 

التقويم يعد أمرا مهما لنجاحها أو فشلها لذلك يجب العناية باقتناء الشخص الذي يمثل الفريق الذي 

 .قويم ، وٕاعداد تصميم منظم ومنطقي للدراسة التقويمية وٕاتاحة فرصة كافية للنقاش والحوارسيجرى الت

يجب أن يستخدم القائمون بالتقويم بيانات موضوعية وهادفة كما يمكن أيضا استخدام بيانات   - ه 

ة تتوفر فعلى المسؤولين على هذه العملي ماألدلة الموضوعية هامة في عملية التقويم و إذا ل:ذاتية

تطوير أدوات مساعدة وال بأس من صنع قرارات منظمة فيما يتعلق باألمور المهمة للمؤسسة 

 باإلضافة إلى ما هو متوفر من هذه األدوات مع الخبرة والعقالنية

 .لترجمة توصيات تقارير إلى أفعالالتقويم المؤسسي يجب أن يكون موجها للفعل ووضع خطة   -و 

فمعظم تقارير التقويم المؤسسي ال تتضمن خطة تقويم  : تقويميجب أن تشتمل الخطة على تقويم ال  - ز 

فاعلية عمليات التقويم فتقويم التقويم يعد بمثابة مؤشر على أهمية التقويم في التطور المستقبلي ويقدم 

 .نقاط مراجعة منظمة لما يحدث من تقدم وكذلك يقدم إجراءات للتعديالت المتتالية استنادا إلى النتائج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�أداء المؤسسة التربوية:الفصل الثالث

141 
 

 خالصة الفصل :
إن ما تضمنه هذا الفصل توضيحا لماهية األداء، ومكوناته والمؤشرات التي يستدل بها على األداء سواء 

المنظمة ككل وباعتبار األداء عنصرا هاما في التنظيم، ومحركا قويا لمختلف األنشطة  أواألفراد 

عدم وجود ، لهذا المفهوم وكذا النظريات التي تناولته  ،الوظيفية والذي يتضح من خالل الدراسات التتبعية

مفهوم محدد له، هل هو الكفاءة أو النشاط أم األداء كمصطلح، وعليه تشير المفاهيم الموضحة بالفصل 

ومدى مطابقة ماهو موجود فعال بما تطلب القيام  معينة، المنظمة الوصول إلى أهدافإلى أنه مدى قدرة 

نتائج وسيلة لضمان  أداء المؤسسة التربوية ويمأن تق اواعتبار  .ت النوعية والكميةبه والخاضع للمواصفا

  :فيما يلي أهدافهتتجسد  ، مدرسية ايجابية خاصة في االمتحانات الرسمية

  .نتائج ايجابيةفي تحقيق  ؤسسةالميساعد في الحكم على مدى إسهام  -

 .ؤسسةالمأداة فعالة في تقويم ضعف أداء  -

 . كوحدة ؤسسةالمالمساهمة في ترقية -

م أداء أي يقو تالتربوية، والمؤشرات التي من خاللها داء المؤسسات أيبرز هذا الفصل جانب تقويم كما  

ونماذج من  المتبعة في تقويم أداء المؤسسات التربوية ،أهم المقاربات  مؤسسة ،كما يبرز هذا الفصل 

النموذج الفرنسي القائم على تقويم األداء من خالل تقويم نتائج لم مثل اتقويم أداء المؤسسات في الع

والنموذج البريطاني القائم معايير ومؤشرات وضوابط مرجعية لتقييم الجودة في مجال شهادة البكالوريا،

هيئة  (NAEP) المؤسسة الوطنية لتقويم األداء التربويتقوم به النموذج األمريكي  التربية والتكوين أما

، وكذا النموذج الجزائري المستمد من بهذا البلد ) المعارف والمهارات والمواقف(ُتعنى بتقويم المكتسبات 

حيث تعتمد الجزائر في تقويمها للمؤسسات التربوية من خالل نتائج التقويم  النموذجين الفرنسي والكندي،

  .تقويم أداء المؤسسة التربوية هي الفصل بأهميةتنيو مع نتائج االمتحانات الرسمية ، المستمر
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  :تمهيد
تم فيه التطرق لكل ما من شأنه أن يخدم هذا ت، حيث ل بمثابة مدخل للدراسة الميدانيةيعتبر هذا الفص

مشكلة البحث وفرضياته، وهذا  ضبطالبحث، وذلك من خالل التطرق للدراسة االستطالعية بهدف 

، الوسائل التي مانطالقا من تحديد وتعريف مجال الدراسة، ثم تحديد عينة الدراسة والمنهج المستخد

  .اإلحصائية المستخدمة األساليباستعملت في جمع البيانات، وأخيرا 

  :الدراسةنهج م .1
لذا ففـي هـذه ، إن طبيعة الدراسة هي التي تفرض على الباحث المنهج الواجب استخدامه في البحث   

ال سـيما ، شائع االستعمال فـي العلـوم االجتماعيـة والسـلوكية  ،لسببي المقارن االدراسة تم استخدام المنهج 

الفـروق القائمـة فـي حالـة أو ل فيـه الباحـث  تحديـد أسـباب او هـذا المـنهج يحـ، علوم التربية وعلم االجتمـاع 

أو بمعنـى آخـر فـان الباحـث يالحـظ أن هنـاك فـروق بـين بعـض المجموعـات  ، سلوك مجموعة من األفـراد

حيـــث إن العلـــة  مـــل الرئيســـي الـــذي أدى إلـــى هـــذا االخـــتالف،افـــي متغيـــر مـــا، ويحـــاول التعـــرف علـــى الع

نقطـة البـدء األساسـية فـي المـنهج  فـانلك لـذ، حـث دراسـتهما دراسـة تراجعيـة ال الباو والمعلول قد حـدثا ويحـ

، أي معرفـة )العلـة(لسببي المقارن هو التعرف على المعلـول ثـم السـعي إلـى تحديـد األسـباب المحتملـة لـه ا

  1 .و محاولة الوصول منه  إلى النتيجة السبب 

 بالالتينيـةأو مـا يسـمى " مـا بعـد الواقـع"لسببي المقارن يطلق عليـه فـي بعـض األحيـان المـنهج اوالمنهج 

)ex post facto( المـنهج المقـارن بأنـه الطريقـة التـي بهـا نعـرف أن ظـاهرة مـا :" إميـل دوركـايم، ويعـّرف

  2 ."هي نتيجة لظاهرة أخرى ، وذلك عن طريق مقارنة الحالة أو الحاالت الخاصة بكل ظاهرة

مســتوى أداء المؤسســة رفــع  إن هــذه الدراســة تهــدف إلــى دراســة فاعليــة النشــاط االجتمــاعي المدرســي فــي  

المــنهج ألســببي المقــارن ، وهــو مثلمــا واســتجابة لتطلعــات الدراســة هــو  مــةئمال رفــالمنهج األكثــ، التربويــة 

بالمعنى العام مقارنة بين بعض المتغيرات ، وكما له معنى خاص وهو عادة ما :"محمد علي محمديصفه 

مجتمعـــات مختلفـــة ، أو مقارنـــة مجتمعـــات كليـــة االجتماعيـــة فـــي بعـــض  يقصـــد بـــه دراســـة توزيـــع الظـــواهر

   3".بعضها ببعض

لسببي المقارن باعتباره يقارن بين الجوانـب المتعلقـة بإشـكالية البحـث والبيانـات امن هنا تم اختيار المنهج  

  .النوعية  والكمية، والتي يتم تحليلها على ضوء فرضياته، ومنه يتم الرفض أو القبول وتعميم النتائج
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  .االستطالعية الدراسة .2

  :األولى االستطالعية لدراسةا  -أ 
من طرف مديرية التربية لوالية المسيلة ) 201(تحت رقم حث في إطار تكليف خاص اقام الب    

في امتحان شهادة التعليم  اللجان الخاصة بمتابعة نتائج المؤسسات التربوية(، ∗22/07/2011بتاريخ 

  :مايليدراسة  فيها وتم )المتوسط

 .التقويم المستمر ومقارنته مع نتائج شهادة التعليم المتوسط -

 .نظام تمدرس التالميذ مع الوضع االجتماعي للتالميذ -

 .عدد التالميذ المتسربين دراسيا -

 .تقييم المواظبة بالمؤسسة -

 .غيابات األساتذة والتالميذ -

 .التربوي واإلداري بالمؤسسة للطاقم الستقراراعامل  -

 .الثقافية والرياضية بالمؤسسةمدي تفعيل النوادي  -

 .مدى مساهمة جمعية أولياء التالميذ في الحياة المدرسية -

 .تقييم الجانب التنظيمي للمؤسسة -

 .المدرسيةو التغذية مدى استفادة التالميذ من الصحة  -

 .تقييم األنشطة المدرسية المختلفة -

 .أبناؤهمالتالميذ لرصد المشاكل التي يعاني منها  أولياءعقد جلسات و مقابالت مع  -

  :مايلي نتائج هذه الدراسةمن بين و 

 .واإلداريعدم استقرار الطاقم التربوي  -

 .بعد المؤسسات عن مقر سكن التالميذ -

 .المدرسي نقص وسائل النقل -

 طاقة استيعاب بسبب ضعففي بعض المؤسسات  عدم استفادة التالميذ من التغذية المدرسية -

 .تماما لهياكلأو انعدام االمطاعم المدرسية 

 )آلصفيةلالنشاطات ا(قلة الموارد البشرية المكلفة بتنشيط النوادي الثقافية والرياضية  -

 .حالة الفقر التي يعاني منها التالميذ خاصة في المناطق النائية واألرياف -

 .حرصهم على متابعة تمدرس أبنائهم عدمو األولياء  ىقلة الوعي لد -

 

                                                 
  01أنضر امللحق رقم ∗



�إجراءات البحث الميدانية: الفصل الرابع

151 
 

  :الثانية االستطالعية الدراسة  - ب 

عينة استطالعية تتكون من  اختيارتم  اوصالحيته )االستبيان( الدراسةأداة تأكد من كفاءة ال من اجل

  ∗) المتوسطات المعنية بالدراسة استطالعية(مدير متوسطة 16

  :مواصفات العينة االستطالعيةيوضح ) 02(الجدول

 لديهم مستوى تعليمي جامعي ،االستطالعية  ةمن أفراد العين% 62.5نالحظ أن نسبة  من الجدول

مما ،  مناصبهممثبتون في %  100سنوات ، و11أكبر من كافية خبرة  لهم %81نسبةو ، ) ليسانس(

  . يؤهلهم للقيام بأدوارهم البيداغوجية والتربوية واإلدارية بكل جدية

  :الدراسةحدود  •
  :بعدد من المحددات البشرية والمكانية والزمنية والموضوعية اآلتية حدد هذا البحث 

  : الحدود البشرية  - أ 

متوسطة  مدير 143 موالية المسيلة والبالغ عددهمتوسطات مدراء العاملين بالشمل البحث جميع     

  .على قبول إجراء هذه الدراسة هموالتي وافق جل

  :الحدود المكانية  - ب 

  .متوسطات والية المسيلةب تم إجراء البحث    

  :الحدود الزمنية  - ج 

  .2011/2012دراسيتم إجراء الدراسة بجميع حيثياتها في الموسم ال   

في رفع في تناول فاعلية النشاط االجتماعي المدرسي  دراسةال تانحصر :الحدود الموضوعية  -د 

  ."متوسطات والية المسيلةب"التربوية   ةالمؤسس مستوى أداء
                                                 

 02أنضر امللحق رقم ∗

  %النسبة   التكرارات  المجتمعخصائص 

  المستوى التعليمي

  12.5  02  سنة ثالثة ثانوي

  25  04  بكالوريا

  62.5  10  ليسانس

  00  00  مستوى أخر

  الخبرة المهنية

  18.75  03  سنوات 10ال 05من

  37.5  06  سنة 15 إلى 11من 

  43.75  07  سنة 15أكثر من

  الصفة
 00 00  متربص

 100 16  مثبت
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   :الدراسةمجتمع  .3
 4".جميع المفردات أو األشخاص الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة"يعرف مجتمع الدراسة بأنه 

من جميع السادة مدراء المتوسطات بوالية المسيلة ، والبالغ  الدراسة وفي الدراسة الحالية يتكون مجتمع

بمديرية  مستمدة من مصلحة التمدرس واالمتحاناتالخريطة المدرسية – مدير متوسطة 127 عددهم

مدير  16وعددهم بعد استبعاد أفراد العينة االستطالعية  -  )2011/2012(للمواسم الدراسي التربية 

الباحث إلى  أمجتمع ، لم يلجالنظرا إلمكانية تطبيق أداة هذه الدراسة على جميع أفراد  و،  متوسطة

راد المجتمع فاالستبيانات على كامل أتم توزيع حيث ،  استخدم طريقة الحصر الشامل بلأسلوب العينات 

 ، بنسبة مئوية استبانه) 120(أدخلت في عملية التحليل اإلحصائي  التيوكان عدد االستبيانات المكتملة 

  . )%83.91(تقدر بـ

األداء المرتفع المؤسسات التربوية ذات وهي مجموعة  ، مجموعاتثالث إلى  المجتمعأفراد  قسيمتتم  

 ،األداء المنخفض المؤسسات التربوية ذات مجموعة  ،األداء المتوسط المؤسسات التربوية ذات  مجموعة

   :المعيار كاآلتي  ∗2012في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان المدرسية وفق معيار النتائج 

 .أداء مرتفع ) %72.10(النسبة الوطنية أكبر من •

 .أداء متوسط )% 58.58(وأكبر من النسبة الوالئية  )%72.10(أقل من النسبة الوطنية •

  .أداء منخفض )% 58.58(الوالئية  أقل من النسبة •

  :وفيما يلي وصفا لمجتمع الدراسة من خالل االستبيانات المكتملة

  :وفق معيار النتائج الدراسة مجتمعيوضح توزيع ) 03( الجدول

المتوسط  الفئة المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
%النسبةالعدد المعياري

 40 48 4.14 44.35 [     58.58  -  0[ ضالمنخفمجموعة األداء 

31.66 38 4.63 58.92 [ 72.10 -  58.58[ مجموعة األداء المتوسط

28.33 34 1.81 74.34 [   100  -  72.10[ المرتفع مجموعة األداء 

  100 120  موعـــــــــــــــــــــــــــــالمج

                                                 
  03أنضر امللحق رقم ∗
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وجود فروق في درجة األداء بين المجموعات الثالث حيث يقدر المتوسط  إلى الجدول تشير نتائج  

 بمتوسط حسابي يقدر مجموعة الثانية تليهاويعتبر أداء مرتفع ثم  )74.34(الحسابي للمجموعة الثالثة بـ 

ويعتبر أداء  )44.35(بمتوسط حسابي يقدر بـ  المجموعة األولىثم ويعتبر أداء متوسط ،  )58.92(  بـ

  . منخفض وهذا يدل أن المعيار المتبع في تصنيف األداء يتميز بقيمة إحصائية

  :الدراسةمجتمع وخصائص مواصفات يوضح ) 04(الجدول

 )ليســـانس(علمـــي تكـــون مـــن مـــدراء متوســـطات يملكـــون مؤهـــل ي الدراســـة  مجتمـــعتشـــير نتـــائج الجـــدول أن 

وبصــفة  %70ســنوات  بنســبة أكثــر مــن  10وخبــرة مهنيــة فــي التســيير أكثــر مــن  %46.66بنســبة تقدربـــ

المـــراد جمـــع  وكفـــاءة المجتمـــع ، ممـــا يـــدل صـــالحية و أهليـــة%100 بنســـبة) الوظيفـــة(مثبـــت فـــي المهنـــة

  .)تسيير المؤسسة التربويةملك مؤهالت وخبرة في مجال مجتمع ي(البيانات منه 

  :جمع البياناتدوات أ .4
  :أداة الدراسةتصميم   - أ 

ــــــراد جمع ابنــــــاء   ــــــى طبيعــــــة البيانــــــات التــــــي ي ــــــى المــــــنهج المتبــــــع فــــــي البحــــــث والوقــــــت هــــــعل ا، وعل

واإلمكانـــــات الماديـــــة المتاحـــــة، وجـــــد الباحـــــث أن األداة األكثـــــر مالئمـــــة لتحقيـــــق أهـــــداف بـــــه المســـــموح 

بالموضــــــــوع ، وذلــــــــك لعــــــــدم تــــــــوافر المعلومــــــــات األساســــــــية المرتبطــــــــة "االســــــــتبانة"هــــــــذه الدراســــــــة هــــــــي 

 كبيانـــــــات منشـــــــورة، إضـــــــافة إلـــــــى صـــــــعوبة الحصـــــــول عليهـــــــا عـــــــن طريـــــــق المقـــــــابالت الشخصـــــــية، أو

  %النسبة  التكرارات  مجتمعخصائص ال

  المستوى التعليمي

  12.5  28  سنة ثالثة ثانوي

  25  32  بكالوريا

  62.5  56  ليسانس

  00  00  مستوى أخر

  الخبرة المهنية

  18.75  32  سنوات 10 إلى 05 من

  37.5  40  سنة 15 إلى 11من 

  43.75  48  سنة 15أكثر من

  الصفة
 100 120  مثبت
 00 00  متربص

  100  120  المجموع  
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ــــــة، أو ــــــارات الميداني ــــــام الباحــــــث بتصــــــميم   الشخصــــــية المالحظــــــة الزي اســــــتبانته معتمــــــدا فــــــي وعليــــــه ق

  :ذلك على

 .الدراسات التي تناولت النشاط االجتماعي المدرسي -

 .يالمؤسساتداء األ الدراسات التي تناولت -

 .قطاع التربية والتعليمفي خبرة الباحث  -

 .المبحوث تتوافق مع ما يريده الباحثإجابة  -

من اجل اختبار صالحية أداة البحث التي تم تصميمها من حيث السهولة وصياغة العبارات  و    

  :تمت كمايلي والتي ووضوح التعليمات

 .تصميم أسئلة االستبيان في شكل مجموعة من البنود  -

 .المدرسي تقسيم بنود االستبيان إلي مجموعة من األبعاد وفق التعريف اإلجرائي للنشاط االجتماعي -

التأكد من كفاءة االستبيان من خالل عرضه على مجموعة من األساتذة المحكمين وبعض  -

  .التربية قطاعالمختصين في 

من خالل عرضه أوال على مجموعة من  نطقيصدق المالالحكم على كفاءة االستبيان بطريقة  -

 .مفتشين ، رؤساء مصالح بمديرية التربية  ، التربيةفي إطارات األساتذة ، 

 .، ثم مراجعتها مرة ثانية السالمة اللغوية من حيث المحتوى و  االستبيان صياغة بنودإعداد و  -

    .ضبط األداة في شكلها النهائي -

  : أداة الدراسةوصف   - ب 

موزعـة مقسـمة إلـى خمسـة أبعـاد تهتم بالنشاط االجتماعي المدرسي بندا  30من  ∗تتكون االستبانة 

  : كاألتي

  .نشاط اقتناء الوسائل التعليمية واألدوات المدرسية الخاصة بالتلميذ : البعد األول •

 .نشاط النقل المدرسي : البعد الثاني •

 .نشاط التغذية المدرسية : البعد الثالث •

 .المدرسية   نشاط الصحة: البعد الرابع •

 ."  المدرسي النشاط الثقافي الرياضي الترفيهي" النشاط الآلصفي : البعد الخامس •
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  : أداة الدراسة تصحيح  . أ

 فاعلية النشاطبأنها تمثل التي يرى أحد البدائل كل بند من ثالثة بدائل يختار المدير  ةتتكون استجاب    

  .)1( ال/  )2(أحيانا  / )3(نعم  : ، وهذه االستجابات تأخذ القيم  التاليةالتي يعمل بها  بالمؤسسة

القيمــــة الكميــــة تتناســــب مـــع طبيعــــة االســــتجابة التــــي ترمـــز إليهــــا ، وتتــــراوح الدرجــــة الكليــــة فومنـــه     

، وتــدل الدرجــة وقيمــة كــل اســتجابة علــى أســاس عــدد بنــود االســتبيان   90إلــى  30بــين  لالســتبيان مــا 

فاعليــة النشــاط بالمؤسســة، بينمــا تــدل الدرجــة المنخفضــة علــى  درجــة ارتفــاع المرتفعــة فــي االســتبيان علــى

  :التالياإلحصائي المعيار  وفقضعف فاعلية النشاط بالمؤسسة، 

  .منخفضة الفاعليةتكون  44.99 الدرجة إلى 30 الدرجة من -

  .متوسطة الفاعليةتكون   59.99 الدرجة إلى 45 الدرجة من -

 6 .مرتفعة الفاعليةتكون  60 من الدرجة ربأك -

مجموعــات لل) األبعــاد الخمســة للنشــاط االجتمــاعي المدرســي( بعــدكــل  فاعليــة اتدرجــ بــينمقارنــة التــتم  

األداء )درجـــة(مســـاهمتها فـــي رفـــع مســـتوى ىلمعرفـــة مـــد حـــادي االتجـــاهأن يالـــثالث باســـتخدام تحليـــل التبـــا

   .7 بالمؤسسة

  :أداة الدراسةثبات   -ج 

ذا تكرر تطبيقها على إتقريبا  نفسهاستكون  اإلجابةيعني التأكد من أن  ،"االستبانة"أداة البحث ثبات 

إعادة  طريقة،  تينطريقب معامل الثبات حسابو للتأكد من ثبات أداة القياس تم . ذاتهم شخاصاأل

يوم أعيد  15وبعد مدة  ،مدير )16(ـ ـتقدر ب ستطالعية اعلى عينة  االختبار تطبيق تم حيث الختبارا

معامل االرتباط  حساب مت ∗ تصحيح إجابات المفحوصين ، وبعد على نفس العينة تطبيقه

  .بين االختبارين كرونباخ ألفااالتساق الداخلي  بطريقة و -R- (Person)برسون

  ∗ :الدراسةيوضح معامل الثبات لألداة ) 05(الجدول                

المتوسط   العينة  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  معامل  -R-معامل االرتباط بيرسون
  كرونباخ ألفا

الداللة 
  اإلحصائية

  االختبار
16  

74.43  3.22  
0.83  0.88  0.01  

  3.03  73.81  إعادة االختبار
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 تحيث بلغ األول والثاني االختبارينبين    Person برسون معامل االرتباط قيمة تبين نتائج الجدول 

األداة مؤشر على ثبات هي والقيم السابقة  مرتفعة و  ،) 0.88( "كرونباخ ألفا"معامل قيمة و  )0.83(

  8 .ومن ثم الوثوق في نتائج االستبيان

  :الدراسة ةصدق أدا  . د

   :من الصدق ومنها م عدة طرق للتحققااستخدتم 

البـاحثين مختصـين فـي علـم الـنفس  األسـاتذةمـن ) 10(عرض االستبيان علـى  تم  :صدق المحكمين .1

  وعلــوم التربيــة وعلــم االجتمــاع  بجامعــات مختلفــة بهــدف معرفــة مــدى االتفــاق علــى عبــارات االســتبيان

وهـي نسـبة تـدل علـى  فـأكثر، %70عليهـا نسـبة اتفـاق   المفردات التـي بلغـت ىحيث أبقى الباحث عل

  .∗)مينقائمة األساتذة المحك(مدى صالحية األداة لجمع البيانات

 وكانت قيمة معامل الصدق  الثباتمن خالل الجذر التربيعي لمعامل  تم حسابه:  الصدق الذاتي .2

  9 .الصدق الذاتي=²√  0.83 =0.91

  بعديعطي صورة عن مدى التناسق بين الفقرات الموجودة داخل نفس ال : االتساق الداخليصدق  .3

أبعاد التناسق الداخلي بين  ىالذي تنتمي إليه ، كذلك مد بعدومدى اتساق هذه الفقرات مع ال

في صورته  هقيطببعد ت ، نلالستبياالداخلي  قاساالتاالستبيان والدرجة الكلية ، وتم التأكد من صدق 

األبعاد و  وبعضها حساب معامالت االرتباط بين أبعاد األداة بستطالعية االعينة الالنهائية على 

 :كمايليالكلية  والدرجة

  .صدق أداة الدراسة لمعام يوضح )06(جدول 

 الكلية الخامس الرابع الثالث الثاني األول األبعاد

 1 األول

 1 **0.969 الثاني

 1 **0.731 **0.771 الثالث

 1 **0.929 **0.800 **0.794 الرابع

 1 **0.821 **0.721 **0.608 **0.596 الخامس

 1 **0.817 **0.963 **0.923 **0.907 **0.912 الكلية
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وبعضـــــــها وبـــــــين األبعـــــــاد جميـــــــع معـــــــامالت االرتبـــــــاط بـــــــين األبعـــــــاد  أن أعـــــــالهيتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول 

عنــــــــد ودالــــــــة عاليــــــــة وكلهــــــــا معــــــــامالت ارتبــــــــاط  0.96، 0.596والدرجــــــــة الكليــــــــة تراوحــــــــت مــــــــا بــــــــين 

  .مما يحقق صدق االستبيان )0.01(مستوى ال

:المستخدمةألساليب اإلحصائية ا. 6  

، فقـد تـم اسـتخدام العديـد ∗ومـن ثـم تصـحيحهالتحقيق أهداف البحث وتحليـل البيانـات التـي تـم جمعهـا   

،وفيمـا يلــي  )SPSS(مـن األسـاليب اإلحصـائية المناسـبة باسـتخدام الحــزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة  

  :مجموعة األساليب اإلحصائية التي قام الباحث باستخدامها

استجابات أفرادها  يددوتح الدراسة ت الشخصية لمفرداتات والنسب المئوية للتعرف على الصفاتكرار ال •

 .تجاه عبارات األبعاد الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة

يــد مــدى فاعليــة النشــاط االجتمــاعي دلوصــف العينــة وتحالمعياريــة  واالنحرافــاتالحســابية المتوســطات  •

 .نشاط كل فاعليةعلى الدالة البنود  خالل المدرسي من

لتحديد مكانة النشاط االجتماعي المدرسي بين األنشطة المدرسية األخرى وكـذا تحديـد اآلليـات  المنوال •

 .مستوى األداء بالمؤسسة التربوية رفعلية هذه األنشطة من أجل عاألكثر أهمية لزيادة فا

 .لتأكد من ثبات وصدق أداة الدراسة -R- (Person) معامل االرتباط برسون •

 .لتأكد من ثبات أداة الدراسة ألفا كرونباخمعامل االتساق الداخلي  •

 المجموعـات الفـروق بـينلفحـص   One Way Anova )فـا( االتجـاه أحـاديتحليـل التبـاين معامـل  •

 وفــق هــائأدامســتوى فــي رفــع المؤسســات التربويــة مــن حيــث فاعليــة النشــاط االجتمــاعي المدرســي أي 

مــن فرضــيات كــل فرضــية  الختبــار، وذلــك لتالميــذ فــي االمتحانــات الرســميةلالنتــائج المدرســية  معيــار

علــى أنــه أســلوب إحصــائي يهــتم  تحليــل التبــاين أحــادي االتجــاه الشــربينيحيــث يعــرف ،   10 البحــث

  11.في متغير تابع واحد  أوبالكشف عن الفروق أو االختالفات في ظاهرة بين عدد من  المجموعات 
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  :الدراسةصعوبات  .7
  : صعوبات نوجزها فيما يليقيامه بهذه الدراسة بعض ال واجه الباحث أثناء

 :بـقلة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث خاصة فيما تعلق  .1

 .نشاط النقل المدرسي  -أ 

 .بالتلميذنشاط اقتناء الوسائل التعليمية واألدوات المدرسية الخاصة   - ب 

دون التطرق إلى أهمية تقييم أداء  داقتصار معظم الدراسات على تقييم األداء الوظيفي لألفرا .2

 .)المؤسسات مثال( المنظمات

قلة الدراسات خاصة الجزائرية التي تناولت موضوع النشاط االجتماعي المدرسي حيث اقتصرت  .3

 .على مقاالت صحفية أو مواضيع إخبارية

  :خالصة الفصل
بالخطوات المنهجية من  مامإلوامعرفة ال يعتبر هذا الفصل المدخل األساسي للدراسة الميدانية، ألن   

في  الذي سوف يتبع من تحديد منهج الدراسة ءبحث، بدالفرضيات  اختبارأهم الوسائل التي تساعد في 

ثم الدراسة االستطالعية التي من خاللها يستطيع الباحث التأكد من كفاءة األداة المراد من و ،  البحث

 ديحدتو ، الدراسة يسمح باختيار عينة  حيث من خالل هذا المجتمعتطبيقها على مجتمع الدراسة 

 انو  يةميدانءات البحث البإجراالتي تسمح  وحتى التنظيمية المكانيةو ،  البشرية و الزمنية لمجالتا

 بكل سهولةالوصول  إلىويؤدي  البيانات ،تحليل وتفسير يسهل اإلحصائية  لألساليبفضل األختيار اال

فكل ما فرض سابقا في الفصل التمهيدي ويعرض في الفصل  بطريقة منهجية منتظمة، إلى نتائج البحث 

  .اآلتي هي نتاج لما حقق في هذا الفصل
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   :الفصل هوامش

ــــى الشــــيخوخة ،دار الفكــــر العربــــي ، ط:الســــيدفــــؤاد البهــــي  .1 ــــة إل  4األســــس النفســــية للنمــــو مــــن الطفول

 .123، ص1975مصر،

  .143، ص 1956تصميم البحث العلمي ، دار المعارف الجامعية ، مصر ، : عبد الرزاق حلبي .2

 المؤسسة الوطنية للكتاب مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس،: احمد تركي رابح .3

 . 129،ص1984الجزائر

البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، دار : عبيدات ذوقان ،كايد عبد الخالق ، عبد الرحمان عدس .4

 .113،ص 2004الفكر ، عمان ،

 درجة فاعلية مديري المدارس في مديرية تربية البتراء من وجهة نظر المعلمين فيها : محمد العمرات .5

 .353، ص 2010األردن،رسالة دكتوراء، جامعة اليرموك، أربد، 
6- Jacques DORSELAER,méthodologie pour réaliser un travail de fin d'étudition 
du:C.R.I.D Bruxelles,1989,p.7  

7-Samford LABOVITZ and Robert HAGEDORN:introduction to socialreseach , 

second edition,Mcgraw- Hill book company;united statec of America,1976,p75,76.  
قواعــــــــــــد البحــــــــــــث فــــــــــــي الخدمــــــــــــة االجتماعيــــــــــــة، المكتــــــــــــب الجــــــــــــامعي : محمــــــــــــد ســــــــــــّيد فهمــــــــــــي .8

 .175، ص1999الحديث،اإلسكندرية مصر، 

ـــوم االجتماعيـــة،ط: رشـــيد زرواتـــي .9 ـــاهج وأدوات البحـــث العلمـــي فـــي العل ـــة 1من ،شـــركة دار الهـــدى عناب

  .283،ص2007الجزائر،

اإلحصاء وتعميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية، مكتبـة االنجلـو :زكرياءالشربيني .10

  .179،ص 2007المصرية ، القاهرة، 
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  :دــــتمهي

وتحليـــــل البيانـــــات اإلحصـــــائية الـــــواردة مـــــن  ،الدراســـــة  نتـــــائجإلـــــى  عـــــرضيـــــتم التفـــــي هـــــذا الفصـــــل     

 مــــــن خــــــالل أبعــــــادســــــتبيان بنــــــود االعلــــــى ) المــــــدراء(خــــــالل االســــــتجابات التــــــي أدلــــــى بهــــــا المبحــــــوثين 

النشـــــاط االجتمـــــاعي المدرســـــي، ثـــــم تفســـــير تلـــــك النتـــــائج علـــــى ضـــــوء فرضـــــيات البحـــــث اعتمـــــادا علـــــى 

ـــــى مجموعـــــة مجموعـــــة مـــــن األســـــاليب اإلحصـــــائية ـــــوق بهـــــا  ، وصـــــوال إل ـــــي يمكـــــن الوث ـــــائج الت  مـــــن النت

  .  مع جملة من االقتراحات التي يمكن تعميمها

  :الدراسةنتائج  وتحليل عرض .1

  :مكانة النشاط االجتماعي المدرسي بين األنشطة المدرسيةيوضح ) 07(الجدول      
  %النسب المئوية  التكرارات  النشاط

  30  36  النشاط البيداغوجي

 25  30  النشاط التربوي

 21.66  26  النشاط االجتماعي المدرسي

  13.33  16  النشاط اإلداري

  10  12  النشاط المالي

 100  120  المجمـوع

مـــــــن خـــــــالل نتـــــــائج الجـــــــدول يتضـــــــح أن النشـــــــاط البيـــــــداغوجي يحتـــــــل الرتبـــــــة األولـــــــى بـــــــين األنشـــــــطة 

ـــــة بنســـــبة تقـــــدر  ،) %30(المدرســـــية بنســـــبة تقـــــدر  ـــــة الثاني ـــــم النشـــــاط التربـــــوي فـــــي الرتب ـــــم )%25(ث ، ث

، ثـــــم النشـــــاط اإلداري فـــــي )%21.66( النشـــــاط االجتمـــــاعي المدرســـــي فـــــي الرتبـــــة الثالثـــــة بنســـــبة تقـــــدر

ــــــــة  ــــــــدرالرتب ، وفــــــــي الرتبــــــــة الخامســــــــة النشــــــــاط المــــــــالي بنســــــــبة تقــــــــدر )%13.33(الرابعــــــــة بنســــــــبة تق

التــــــي  ، و يــــــدل هــــــذا علــــــى أن النشــــــاط االجتمــــــاعي المدرســــــي مــــــن أهــــــم النشــــــاطات المدرســــــية)10%(

  .تساهم في رفع مستوى أداء المؤسسة التربوية

  

  

  



�عرض ومناقشة النتائج: الفصل الخامس

162 
 

فاعلية نشاط اقتناء الوسائل التعليمية واألدوات المدرسية الخاصة  مدى يوضح) 08(الجدول 
 :األداء المرتفعاستجابة مجموعة ،  بالتلميذ

 البنود  

 أحيانا ال نعم
النسبةالمجموع

 النسبةالتكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يستفيد كل التالميذ المعوزين واأليتام من منحة 1
 100 34 5.882 2 17.65 76.476 26 ).ج.د3000(التمدرس الخاصة 

منحة التمدرس كافية لتلبية االحتياجات 2
 100 34 29.41 10 17.65 52.946 18 .المدرسية لھذه الفئة من التالميذ

يستفيد التالميذ المعوزين واأليتام من مجانية 3
 100 34 0 0 23.53 76.478 26 .الكتاب المدرسي

يتغيب  أو ينقطع التالميذ عن الدراسة بسب 4
 100 34 11.76 4 58.82 29.4120 10 نقص الوسائل التعليمية واألدوات المدرسية 

5
يتم إخراج التالميذ من القسم من طرف 

األساتذة بسبب عدم إحضارھم  لألدوات  
 المدرسية 

6 17.6524 70.59 4 11.76 34 100 

نقص الوسائل التعليمية و األدوات المدرسية 6
 100 34 17.65 6 17.65 64.716 22لدى التالميذ تؤثر سلبا على نتائجھم المدرسية 

 المجموع
 10852.9470 34.31 26 12.75 34 100 

 اقروا بفاعلية هذا البعد وكانت اإلجابة  األداء المرتفعمجموعة في الجدول أن أكبر نسبة  تبين نتائج

 نسبة تقدربـ  "ال" اإلجابةوكانت بعدم فاعلية هذا البعد  لقائلينا ثم،  )%52.94(بـ تقدرو   "نعم"

  . )12.75%(تقدر بـ و  "أحيانا"في حين جاءت أقل نسبة لصالح القائلين ) %34.31(

ــــة واألدوات المدرســــية  مــــدى يوضــــح) 09(الجــــدول  ــــاء الوســــائل التعليمي ــــة نشــــاط اقتن فاعلي

 :األداء المتوسطاستجابة مجموعة ،  الخاصة بالتلميذ

 البنود  
النسبةالمجموع احيانا ال نعم

 النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار

1
يستفيد كل التالميذ المعوزين واأليتام من 

 100 38 5.263 2 68.42 26.3226 10 ).ج.د3000(منحة التمدرس الخاصة 

2
التمدرس كافية لتلبية االحتياجات منحة 

 100 38 10.53 4 78.95 10.5330 4 .المدرسية لھذه الفئة من التالميذ

3
يستفيد التالميذ المعوزين واأليتام من مجانية 

 100 38 10.53 4 68.42 21.0526 8 .الكتاب المدرسي

4
ينقطع التالميذ عن الدراسة بسب  يتغيب  أو

 100 38 10.53 4 21.05 68.428 26 نقص الوسائل التعليمية واألدوات المدرسية 

5

يتم إخراج التالميذ من القسم من طرف 
األساتذة بسبب عدم إحضارھم  لألدوات  

 المدرسية 
24 63.164 10.53 10 26.32 38 100 

6

نقص الوسائل التعليمية و األدوات المدرسية 
لدى التالميذ تؤثر سلبا على نتائجھم 

 المدرسية 
26 68.422 5.263 10 26.32 38 100 

 المجموع
  98 42.9896 42.11 34 14.91 38 100 
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الذين أقروا فاعلية هذا البعد وكانت  بين مجموعة األداء المتوسطة استجاب نسبة تقاربالجدول  تبين نتائج

في حين  ،)42.11%(بـ  "ال" والقائلين بعدم فاعليته وكانت اإلجابة، )42.98%(بـ  "نعم" اإلجابة 

  . )19.91%(تقدر بـ و  "أحيانا" جاءت أقل نسبة لصالح القائلين

ــــة واألدوات المدرســــية  مــــدى يوضــــح) 10(جــــدول ال ــــاء الوســــائل التعليمي ــــة نشــــاط اقتن فاعلي

  :األداء المنخفضاستجابة مجموعة ،  الخاصة بالتلميذ

 البنود  
النسبةالمجموع احيانا ال نعم

 النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار

1
يستفيد كل التالميذ المعوزين واأليتام من 

 100 48 8.333 4 75 16.6736 8 ).ج.د3000(منحة التمدرس الخاصة 

2
منحة التمدرس كافية لتلبية االحتياجات 

 100 48 14.58 7 66.67 18.7532 9 .المدرسية لھذه الفئة من التالميذ

3
يستفيد التالميذ المعوزين واأليتام من مجانية 

 100 48 16.67 8 60.42 22.9229 11 .الكتاب المدرسي

4
ينقطع التالميذ عن الدراسة بسب  يتغيب  أو

 100 48 16.67 8 22.92 60.4211 29 نقص الوسائل التعليمية واألدوات المدرسية 

5

يتم إخراج التالميذ من القسم من طرف 
األساتذة بسبب عدم إحضارھم  لألدوات  

 المدرسية 
30 62.5 12 25 6 12.5 48 100 

6

نقص الوسائل التعليمية و األدوات المدرسية 
لدى التالميذ تؤثر سلبا على نتائجھم 

 المدرسية 
30 62.5 12 25 6 12.5 48 100 

 المجموع
  117 40.63132 45.83 39 13.54 48 100 

وكانت  دمجموعة األداء المنخفض كانت بعدم فاعلية هذا البعأن أكبر نسبة  في  الجدول تبين نتائج

 "نعم" بـ وكانت اإلجابة ة هذا البعدلذين اقروا بفاعليا ثم، )45.83%(وتقدر "ال" بـ اإلجابة

  .) 13.54%(تقدر بـ  و "أحيانا"في حين جاءت أقل نسبة لصالح القائلين  ، )40.63%(وتقدر

  :البعد األوللبنود  الدراسة عينة اتيوضح مدى استجاب) 11(الجدول 
  المدرسية الخاصة بالتلميذ واألدواتشاط اقتناء الوسائل التعليمية نفاعلية 

  %النسب المئوية  التكرارات  بدائل اإلجابة
  44.11  323  نعم
  41.38  298  ال

  13.75  99  أحيانـاً 
  100  720  المجمـوع



 

      

 

  

 

 

 

 

  

  

  

كانـت  عـد و

 "ال"بـــ إلجابــة

  :مرتفع

%النسبةوع

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ـــــت  عـــــد وكان

ــــة  "ال" إلجاب

تقـــــــدر بــــــــ  و

  

  

  

  ول

عليـة هـذا البع

وكانــت اإل ـد

1%  ( .  

ة األداء الم
المجمو 

%سبة

11.734 

5.8834 

5.8834 

17.634 

20.534 

5.8834 

11.234 

ـــــة هـــــذا البع

ــد وكانــــت اإل

و "أحيانـــــــا" 

�لنتائج

نود البعد األو

بفاع ة أقـرت

يــة هــذا البعــد

13.75(بـ  

مجموعةبة 
أحيانا

النسالتكرار

4 76 

2 82 

2 82 

6 65 

7 59 

2 82 

23 27 

ــ ـــــروا بفاعلي ق

ــة هــــذا البعـــ

ح القـــــــائلين 

%

ومناقشة ال

لبن ة الدراسة

نسـبةأكبـر  ن

بعــدم فاعلي وا

تقدر و " حيانا

، استجاب ي
 ال
%النسبةرار

258.82

5.882

23.53

264.71

155.88

129.41

839.71

ـــــع اق ء المرتف

ـــ  بعــــدم فاعلي

ســـــــبة لصـــــــالح

نعم
44.11%

عرض و: 
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عينةستجابة 

أن )01(يـاني

م الــذين أقــرو

أح" هذا البعد

نقل المدرسي

التكر%نسبة

29.4120 

88.242 

70.598 

17.6522 

23.5319 

64.7110 

49.0281 

موعـــــة األداء

ــــائلينا ــــم  لق

ءت أقـــــــل نس

ل الخامس

وضح مدى ا

ا الشـكل البي

ثــم، )  4%

روا بفاعلية ه

ية نشاط الن
نعم

النالتكرار

10 1

30 4

24 9

6 5

8 3

ي 
22 1

100 2

مجمـــبة فـــــي 

ثـ،  )%.49

حـــــــين جـــــــاء 

احيانا
13.75%

الفصل

يو ( 01) شكل

وكـذ) 11(ل

44.11 (ر 

الذين اقرثم  

فاعلي مدى 

 
لتنقل إلى

مقر سكنى
 .التمدرس
 . المدرسي

عن الدراسة
 .سائل النقل
ل النقل

 .غير كافية
ل النقل المدرسي

المدرسية

 

ـــــر نســـ ن أكب

ــــدر 02(  تق

 فـــــــي ،)3%

ال
41.38%

شكال

خـالل الجـدول

تقــدرو  "نعــم

41.38%( 

 يوضح) 1

البنود
ميذ صعوبة في ال

 . 
 المؤسسة عن م
عائق في عملية ا
تالميذ من النقل
 يتأخر التالميذ ع
بب عدم توفر وس
المقدمة في مجال
 لفائدة التالميذ غ
عدم توفر وسائل
با على النتائج  ا

 

الجـــــدول أن ج

ــــم ـــــ "ع نسبةب

39.71( در

 (.  

من خ يتضح

ن" بـــ إجــابتهم

8(بـ  تقدرو 

2( جدولال

 

1
يجد التالم
المؤسسة

2
يعتبر بعد
التالميذ ع

يستفيد الت3

4
يتغيب أو
أحيانا بسب

5
الخدمات ا
المدرسي

6

نقص أو ع
يؤثر سالب
للتالميذ 

 المجموع

ـــــائج ـــــين نت تب

ــــة  نع" اإلجاب

نسبة تقـــــــدبــــــــ
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  :مجموعة األداء المتوسط، استجابة  فاعلية نشاط النقل المدرسي مدى يوضح) 13(الجدول 

 البنود  
%النسبةالمجموع أحيانا ال نعم

%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار

1
صعوبة في التنقل إلى يجد التالميذ 

 100 38 21.05 36.848 42.1114 16 .المؤسسة 

2
يعتبر بعد المؤسسة عن مقر سكنى 
 .التالميذ عائق في عملية التمدرس 

20 52.6316 42.112 5.263 38 100 

 100 38 10.53 52.634 36.8420 14 .يستفيد التالميذ من النقل المدرسي3

4
يتغيب أو يتأخر التالميذ عن الدراسة 
 .أحيانا بسبب عدم توفر وسائل النقل 

20 52.6312 31.586 15.79 38 100 

5
الخدمات المقدمة في مجال النقل 

 .المدرسي لفائدة التالميذ غير كافية 
12 31.5824 63.162 5.263 38 100 

6

نقص أو عدم توفر وسائل النقل المدرسي 
يؤثر سالبا على النتائج  المدرسية 

 للتالميذ 
19 52.6317 42.112 5.263 38 100 

 المجموع
  101 44.74103 44.9424 10.53 38 100 

فاعليـــــة هـــــذا بالـــــذين أقـــــروا  بـــــين مجموعـــــة األداء المتوســـــط نســـــبة اســـــتجابة تقـــــاربالجـــــدول  تبـــــين نتـــــائج

 "ال"بــــــــ القـــــــائلين بعـــــــدم فاعليتـــــــه وكانـــــــت اإلجابـــــــةو  )%44.74(بــــــــ  "نعـــــــم" البعـــــــد وكانـــــــت اإلجابـــــــة 

  .)10.53%(تقدر بـ  و "أحيانا" في حين جاءت أقل نسبة لصالح القائلين ،)44.94%(

  :الثالثةالمجموعة ، استجابة  فاعلية نشاط النقل المدرسي مدىيوضح ) 14(الجدول 

 البنود  
%النسبةالمجموع أحيانا ال نعم

%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار

1
د التالميذ صعوبة في التنقل إلى يج

 100 48 8.333 29.174 14 62.5 30 .المؤسسة 

2
يعتبر بعد المؤسسة عن مقر سكنى 
 .التالميذ عائق في عملية التمدرس 

22 45.8320 41.676 12.5 48 100 

 100 48 16.67 64.588 18.7531 9 .يستفيد التالميذ من النقل المدرسي3

4
يتغيب أو يتأخر التالميذ عن الدراسة 
 .أحيانا بسبب عدم توفر وسائل النقل 

22 45.8320 41.676 12.5 48 100 

5
الخدمات المقدمة في مجال النقل 

 .المدرسي لفائدة التالميذ غير كافية 
8 16.6735 72.925 10.42 48 100 

6

نقص أو عدم توفر وسائل النقل 
المدرسي  يؤثر سالبا على النتائج  

 المدرسية للتالميذ 
24 50 20 41.674 8.333 48 100 

 المجموع
 115 39.93140 48.6133 11.46 48 100 

  



 

 

 

 

 

  هـــــذا البعـــــد
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روا بفاعليـــــة 
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ســـــــبة تقـــــــدر 

ـــدم فاعليـــــة 

ن"  اإلجابـــــــــة

11%(.   

 % المئوية

30  

45  

11.1  
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�لنتائج

بعـــ أقـــــرتض 

ـــــه وكانـــــــــت

1.46(در بـ 

  :اني
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1

0

البعد البنود 
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جموعـــــة األدا

ذين اقــــــــالـــــــــ 
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  ال
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 : األولىستجابة المجموعة ايوضح مدى فاعلية نشاط التغذية المدرسية ، ) 16(جدول ال

 البنود  
%النسبةالمجموع أحيانا ال نعم

%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار
 100 34 0 32.350 67.6511 23 .يستفيد التالميذ من التغذية المدرسية 1

2

الخدمات الغذائية التي يقدمھا مطعم 
المؤسسة لفائدة التالميذ غير كافية 

 .أحيانا
4 11.7630 88.240 0 34 100 

3
يستفيد التالميذ من  منحة التغذية 

 100 34 5.882 5.8822 88.242 30 .  المدرسية

4

التالميذ غير الممنوحين في تسديد  يعاني
المبلغ المالي من أجل االستفادة من 

 .التغذية المدرسية
12 35.2919 55.883 8.824 34 100 

5
الوجبات المقدمة للتالميذ ذات قيمة 

 100 34 14.71 17.655 67.656 23 .غذائية معتبرة

6

عدم استفادة التالميذ من التغذية 
على النتائج المدرسية يؤثر سلبا 

 .المدرسية للتالميذ 
26 76.477 20.591 2.941 34 100 

 المجموع
 118 57.8475 36.7611 5.392 34 100 

ـــــائج ـــــين نت ـــــر نســـــبة فـــــي مجموعـــــة األداء الم تب ـــــعالجـــــدول أن أكب ـــــة هـــــذا البعـــــدب أقـــــروا ترف ـــــت  فاعلي وكان

) 36.76%(بــــــ  "ال" وكانـــــت اإلجابـــــةفاعليتـــــه عـــــدم للـــــذين اقـــــروا ب ثـــــم، )57.84%(بــــــ " نعـــــم" اإلجابـــــة

  .) 5.39 %(تقدر بـ  و "أحيانا"في حين جاءت أقل نسبة لصالح القائلين 

  :المتوسطمجموعة األداء ستجابة ايوضح مدى فاعلية نشاط التغذية المدرسية ،  )17( جدولال

 البنود  
%النسبةالمجموع أحيانا ال نعم

%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار
 100 38 0 52.630 47.3720 18 .يستفيد التالميذ من التغذية المدرسية 1

2

الخدمات الغذائية التي يقدمھا مطعم 
المؤسسة لفائدة التالميذ غير كافية 

 .أحيانا
14 36.8418 47.376 15.79 38 100 

3
يستفيد التالميذ من  منحة التغذية 

 100 38 15.79 36.846 47.3714 18 .  المدرسية

4

يعاني التالميذ غير الممنوحين في تسديد 
المبلغ المالي من أجل االستفادة من 

 .التغذية المدرسية
16 42.1116 42.116 15.79 38 100 

5
الوجبات المقدمة للتالميذ ذات قيمة 

 100 38 5.263 2 50 44.7419 17 .غذائية معتبرة

6

من التغذية  عدم استفادة التالميذ
المدرسية يؤثر سلبا على النتائج 

 .المدرسية للتالميذ 
18 47.3716 42.114 10.53 38 100 

 المجموع
  101 44.3 103 45.1824 10.53 38 100 
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مجموعـــــة األداء المتوســـــط بـــــين الـــــذين أقـــــروا فاعليـــــة هـــــذا  ةجابســـــتا نســـــبة تســـــاويالجـــــدول  تبـــــين نتـــــائج

بـــــــ  "ال"مــــــع القــــــائلين بعــــــدم فاعليتــــــه وكانــــــت اإلجابــــــة ، )%44.3(بـــــــ  "نعــــــم"البعــــــد وكانــــــت اإلجابــــــة 

   .)%10.53(تقدر بـ  و "أحيانا" في حين جاءت أقل نسبة لصالح القائلين) 45.18%(

  :المنخفضءاألداستجابة مجموعة ايوضح مدى فاعلية نشاط التغذية المدرسية ، ) 18(جدول ال

 البنود 
 احيانا ال نعم

%النسبةالمجموع
%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار

 100 48 4.167 60.422 35.4229 17 .يستفيد التالميذ من التغذية المدرسية 1

2
الخدمات الغذائية التي يقدمھا مطعم 
المؤسسة لفائدة التالميذ غير كافية 

 .أحيانا
18 37.5 24 50 6 12.5 48 100 

منحة التغذية يستفيد التالميذ من  3
 100 48 14.58 39.587 45.8319 22 .المدرسية

4
يعاني التالميذ غير الممنوحين في تسديد 

المبلغ المالي من أجل االستفادة من 
 .التغذية المدرسية

19 39.5825 52.084 8.333 48 100 

الوجبات المقدمة للتالميذ ذات قيمة 5
 100 48 10.42 58.335 31.2528 15 .غذائية معتبرة

6
عدم استفادة التالميذ من التغذية 
المدرسية يؤثر سلبا على النتائج 

 .المدرسية للتالميذ 
20 41.6724 50 4 8.333 48 100 

 المجموع
 111 38.54149 51.7428 9.722 48 100 

ـــــائج ـــــين نت ـــــر نســـــبة فـــــي مجموعـــــة األداء المـــــ تب ـــــروا ب نخفضالجـــــدول أن أكب ـــــة هـــــذا البعـــــد عـــــدم اق فاعلي

 فاعليـــــة هـــــذا البعـــــد وكانـــــت اإلجابـــــةب لقـــــائلينا ثـــــم، )  %51.74( بــــــنسبة تقـــــدر  "ال"وكانـــــت اإلجابـــــة  

ــــم" ـــــنسبة تقــــدر   "نع ــــائلين )%38.54(ب ــــا"، فــــي حــــين جــــاءت أقــــل نســــبة لصــــالح الق ـــــ  و "أحيان تقــــدر ب

)9.72%(.   

  :الثالثالبعد لبنود  عينة الدراسةيوضح مدى استجابة  )19(الجدول 

  التغذية المدرسيةفاعلية نشاط 

  %النسب المئوية  التكرارات  بدائل اإلجابة

  45.83  330  نعم

  45.41  327  ال

  08.75  63  أحيانـًا 

  100  720  المجمـوع
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  : المرتفع
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100 

100 
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100 
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  ثالث

اقـــــر ة الـــــذين
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ـــــا" سنب" أحيان

وعة األداء 
 

المجمو
%سبة

8.8234 

5.8834 

5.8834 

11.734 

20.534 

5.8834 

9.8034 

يـــــة هـــــذا البع

30.39(بــــــ 

4%
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لبنود البعد الث

 بـــــين نســـــبة

ـــــذين اقـــــر ع ال

" هـــــذا البعـــــد

مجموتجابة 
احيانا

النسالتكرار

3 24 

2 82 

2 82 

4 76 

7 59 

2 82 

20 04 

فاعليب أقـــــروا
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( .  
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عي استجابة 

3(ل البيـــــاني

45.83( ر 

ـــــرو  ـــــذين اق ال

صحة المدر

التكر%نسبة

52.9413 

26.4723 

85.293 

61.769 

55.888 

76.476 

59.862 

جموعـــــة األدا

روا بفاعليتـــــه

نسبة تقدر بـ

حيانا
08%

ل الخامس

يوضح مدى 

وكـــــذا الشـــــكل

تقـــــد و"نعـــــم

ـــــم  ، )4% ث

ية نشاط الص
نعم

النالتكرار

18 4

9 7

29 9

21 6

8 19ي

26 7
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  :مجموعة األداء المتوسط، استجابة  فاعلية نشاط الصحة المدرسيةيوضح مدى  )21( جدولال

 البنود 
 أحيانا ال نعم

%النسبةالمجموع
%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار

مؤسستكم من خدمات صحية تستفيد 1
 100 38 26.32 31.5810 42.1112 16 .لوحدة الكشف والمتابعة 

الخدمات الصحية المقدمة لفائدة التالميذ 2
 100 38 15.79 36.846 47.3714 18 .غير كافية 

يتم التكفل بالحاالت المرضية المكتشفة 3
 100 38 15.79 57.896 26.3222 10 .من قبل وحدة الكشف والمتابعة

4
اليعتبر نقص النشاط الصحي المدرسي 
عامل من عوامل انقطاع التلميذ عن 

 .الدراسة 
16 42.1116 42.116 15.79 38 100 

5
نقص الرعاية الصحية  يساعد على 

انتشار األمراض النفسية االجتماعية في 
 .الوسط المدرسي

18 47.3712 31.588 21.05 38 100 

الصحية المدرسية  تؤثر  نقص الخدمات6
 100 38 15.79 47.376 36.8418 14 .سلبا على النتائج المدرسية للتالميذ 

 المجموع
 92 40.3594 41.2342 18.42 38 100 

مجموعـــــة األداء المتوســـــط بـــــين الـــــذين أقـــــروا فاعليـــــة  ةجابســـــتا تقـــــارب فـــــي نســـــبةالجـــــدول  تبـــــين نتـــــائج

بــــــ  "ال"والقـــــائلين بعـــــدم فاعليتـــــه وكانـــــت اإلجابـــــة ، )%40.35( بــــــ "نعـــــم" هـــــذا البعـــــد وكانـــــت اإلجابـــــة 

  .) 18.42%(تقدر بـ  و "أحيانا" ، في حين جاءت أقل نسبة لصالح القائلين)41.23%(

  :األداء المنخفض،استجابة مجموعة  فاعلية نشاط الصحة المدرسيةيوضح مدى ) 22(الجدول 

 البنود  
%النسبةالمجموع أحيانا ال نعم

%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار

1
تستفيد مؤسستكم من خدمات صحية 

 100 48 6.25 66.673 27.0832 13 .لوحدة الكشف والمتابعة 

2
الخدمات الصحية المقدمة لفائدة التالميذ 

 100 48 14.58 7 25 60.4212 29 .غير كافية 

3
التكفل بالحاالت المرضية المكتشفة  يتم

 100 48 4.167 2 75 20.8336 10 .من قبل وحدة الكشف والمتابعة

4

اليعتبر نقص النشاط الصحي المدرسي 
عامل من عوامل انقطاع التلميذ عن 

 .الدراسة 
11 22.9231 64.586 12.5 48 100 

5

على  نقص الرعاية الصحية  يساعد
انتشار األمراض النفسية االجتماعية في 

 .الوسط المدرسي
22 45.8319 39.587 14.58 48 100 

6
نقص الخدمات الصحية المدرسية  تؤثر 

 100 48 10.42 43.755 45.8321 22 .سلبا على النتائج المدرسية للتالميذ 

 المجموع
  10737.1515152.4330 10.42 48 100 
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  :مجموعة األداء المرتفع، استجابة فاعلية النشاط الآلصفي يوضح مدى  )24(جدولـال

 البنود 
 أحيانا ال نعم

%النسبةالمجموع
%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار

خارج يمارس التالميذ نشاطات رياضية 1
 100 34 17.65 17.656 64.716 22 .أوقات الدراسة

يمارس التالميذ نشاطات ثقافية خارج 2
 100 34 5.882 35.292 58.8212 20 .أوقات الدراسة

يمارس التالميذ نشاطات ترفيھية خارج 3
 100 34 23.53 14.718 61.765 21 .أوقات الدراسة

المدرسية يشارك التالميذ في النشاطات  4
 100 34 14.71 32.355 52.9411 18 .بإرادتھم

يسمح األولياء  ألبنائھم المشاركة في 5
 100 34 5.882 20.592 73.537 25 .النشاطات المدرسية

6
للنشاطات الثقافية والرياضة والترفيھية 

تأثير سلبي على النتائج المدرسية 
 .للتالميذ 

6 17.6524 70.594 11.76 34 100 

 المجموع
 112 54.9 65 31.8627 13.24 34 100 

وكانـــــت  اقـــــروا بفاعليتـــــه هـــــذا البعـــــد رتفـــــعالجـــــدول أن أكبـــــر نســـــبة فـــــي مجموعـــــة األداء الم ين نتـــــائجتبـــــ

ــــــة ــــــة ثــــــم، )%54.9(بـــــــ  "نعــــــم" اإلجاب ــــــذين اقــــــروا بعــــــدم فاعلي ــــــت اإلجابــــــة لل بـــــــ  "ال" هــــــذا البعــــــد وكان

  .) %13.24(تقدر بـ و  "أحيانا"، في حين جاءت أقل نسبة لصالح القائلين  )31.86%(

  :األداء المتوسطاستجابة المجموعة ، النشاط الآلصفي فاعلية مدى يوضح ) 25(جدول ال

 البنود
%النسبةالمجموع أحيانا ال نعم

%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار

1
يمارس التالميذ نشاطات رياضية خارج 

 .أوقات الدراسة
16 42.1112 31.5810 26.32 38 100 

2
يمارس التالميذ نشاطات ثقافية خارج 

 .أوقات الدراسة
10 26.3215 39.4713 34.21 38 100 

3
يمارس التالميذ نشاطات ترفيھية خارج 

 .  أوقات الدراسة
17 44.7416 42.115 13.16 38 100 

4
يشارك التالميذ في النشاطات  المدرسية 

 .بإرادتھم
14 36.8420 52.634 10.53 38 100 

5
يسمح األولياء  ألبنائھم المشاركة في 

 . النشاطات المدرسية
17 44.7416 42.115 13.16 38 100 

6

للنشاطات الثقافية والرياضة والترفيھية 
تأثير سلبي على النتائج المدرسية 

 .للتالميذ 
18 47.3716 42.114 10.53 38 100 

 المجموع
  92 40.3595 41.6741 17.98 38 100 

 كانــــــت لصــــــالح الــــــذينمجموعــــــة األداء المتوســــــط  ةجابســــــتاأن أكبــــــر نســــــبة فــــــي الجــــــدول تبــــــين نتــــــائج 

بعــــدم فاعليتــــه وكانــــت  ثــــم القــــائلين ، )%40.35(بـــــ  "نعــــم" فاعليــــة هــــذا البعــــد وكانــــت اإلجابــــة بأقــــروا 
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ــــــة  ـــــــ  "ال"اإلجاب ــــــائلين)41.67%(ب ــــــي حــــــين جــــــاءت أقــــــل نســــــبة لصــــــالح الق ــــــا" ، ف ـــــــ  و "أحيان ــــــدر ب تق

)%17.98 (.  

  :األداء المنخفضاستجابة مجموعة ، النشاط الآلصفي فاعلية مدى يوضح ) 26(جدول ال

 البنود  
%النسبةالمجموع أحيانا ال نعم

%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار%النسبةالتكرار

1
يمارس التالميذ نشاطات رياضية خارج 

 .أوقات الدراسة
12 25 30 62.5 6 12.5 48 100 

2
يمارس التالميذ نشاطات ثقافية خارج 

 .أوقات الدراسة
11 22.9233 68.754 8.333 48 100 

3
يمارس التالميذ نشاطات ترفيھية خارج 

 .  أوقات الدراسة
17 35.4229 60.422 4.167 48 100 

4
يشارك التالميذ في النشاطات  المدرسية 

 .بإرادتھم
16 33.3324 50 8 16.67 48 100 

5
يسمح األولياء  ألبنائھم المشاركة في 

 . النشاطات المدرسية
18 37.5 24 50 6 12.5 48 100 

6

للنشاطات الثقافية والرياضة والترفيھية 
تأثير سلبي على النتائج المدرسية 

 .للتالميذ 
20 41.6720 41.678 16.67 48 100 

 المجموع
  94 32.64160 55.5634 11.81 48 100 

ـــــين  ـــــائجتب ـــــر نســـــبة فـــــي  نت ـــــروا ب نخفضمجموعـــــة األداء المـــــالجـــــدول أن أكب ـــــة هـــــذا البعـــــد عـــــدم اق فاعلي

 فاعليـــــة هـــــذا البعـــــد وكانـــــت اإلجابـــــةب للقـــــائلين ثـــــم، )  %55.56 ( نسبة تقـــــدربــــــ "ال" وكانـــــت اإلجابـــــة 

بنســــــبة  "أحيانــــــا"فــــــي حــــــين جــــــاءت أقــــــل نســــــبة لصــــــالح القــــــائلين  ،)3%2.64( نسبة تقــــــدربـــــــ  "نعــــــم"

  . ).11%81(تقدر بـ 

  :البعد الخامسلبنود  الدراسة يوضح مدى استجابة عينة )27(الجدول 
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اقــــروا  أكبــــر نســــبة مــــن عينــــة الدراســــة أن) 06(وكــــذا الشــــكل البيــــاني )27(يتضــــح مــــن خــــالل الجــــدول

الــــذين ثــــم ، )%41.33(  بـــــ تقــــدر و "نعــــم"  كانــــت إجــــابتهم و المدرســــيالنشــــاط االجتمــــاعي  بفاعليــــة

 بـــــــــــ بنســــــــــبة تقــــــــــدر "ال" كانــــــــــت إجــــــــــابتهم و المدرســــــــــيالنشــــــــــاط االجتمــــــــــاعي  فاعليــــــــــةعــــــــــدم باقــــــــــروا 

ــــــــذين اقــــــــروا ثــــــــم ، )43.80%( ــــــــا" المدرســــــــيالنشــــــــاط االجتمــــــــاعي  بفاعليــــــــة ال ســــــــبة تقــــــــدر نب "أحيان

)12.11%  ( .  

يوضــح اآلليــات العمليــة التــي يمكــن تطبيقهــا ميــدانيا لتفعيــل النشــاط االجتمــاعي ) 29( الجــدول

  :المدرسي
 %ةالنسب  التكرارات  ةاآللي

 07.5  07  تعميم مجانية الكتاب المدرسي

  07.5  07  واالنترنتاآللي  لإلعالمفتح قاعة 

 10  12  توفير حافلة خاصة بالمؤسسة

 15  18  فتح مطعم مدرسي بالمؤسسة

  28.33  34  فتح وحدة الكشف والمتابعة بالمؤسسة

 15  18  الرياضية األنشطةبناء قاعة خاصة بممارسة 

  14.16  17  بناء قاعة خاصة باألنشطة الثقافية والترفيھية

  07.5  07  تزويد المكتبة باألدوات المدرسية الخاصة بالتلميذ

 100  120  المجمـوع

التــــــي يمكــــــن تطبيقهــــــا ميــــــدانيا لتفعيــــــل النشــــــاط االجتمــــــاعي  مــــــن خــــــالل الجــــــدول يتضــــــح أن اآلليــــــة  

 )%30 (بنســـــبة تقـــــدرفـــــي الرتبـــــة األولـــــى آليـــــة فـــــتح وحـــــدة الكشـــــف والمتابعـــــة الصـــــحية المدرســـــي هـــــي 

ـــــم  وكـــــذا بنـــــاء قاعـــــة للممارســـــة األنشـــــطة الرياضـــــية وأخـــــري آليـــــة فـــــتح مطعـــــم بكـــــل مؤسســـــة تربويـــــة ث

آليــــــة ثــــــم ، )%15(تقريبــــــا  بنســــــبة تقــــــدررتبــــــة الثانيــــــة فــــــي الللممارســــــة األنشــــــطة الثقافيــــــة والترفيهيــــــة 

تعمــــيم مجانيــــة الكتــــاب  آليــــةثــــم ).%10( بنســــبة تقــــدرلنقــــل التالميــــذ تــــوفير حافلــــة خاصــــة بالمؤسســــة 

   تزويـــــــد المكتبـــــــة المدرســـــــية بـــــــاألدوات  المدرســـــــية الخاصـــــــة بالتلميـــــــذ  والمدرســـــــي علـــــــى كـــــــل التالميـــــــذ 

   . )%7.5(بنسبة تقدر و فتح قاعة لإلعالم اآللي واالنترنت في الرتبة الثالثة 
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  :ضوء الفرضيات علىنتائج لا وتفسير مناقشة :2

  :تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية األولى  -أ 
ـــــى ـــــنص الفرضـــــية األول ـــــروقوجـــــود ب( ت ـــــة إحصـــــائيالد ذات ف ـــــين ةل ـــــة اتالمؤسســـــ ب ـــــي فاعليـــــة  التربوي ف

تســـــــاهم فـــــــي رفـــــــع مســـــــتوى نشـــــــاط اقتنـــــــاء الوســـــــائل التعليميـــــــة واألدوات المدرســـــــية الخاصـــــــة بالتلميـــــــذ 

للكشــــــــف ) Anova( االتجــــــــاه والختبــــــــار الفرضــــــــية تــــــــم اســــــــتخدام  تحليــــــــل التبــــــــاين أحــــــــادي ،)أدائهــــــــا

  ∗ .الدراسة مجتمعالفروق بين مجموعات 

  :بين المجموعات) Scheffe(شيفيه بطريقةيوضح المقارنات البعدية ) 30(الجدول 
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ــــائج تشــــير  ــــة بطريقــــة شــــيفيه نت ــــات البعدي ــــواردة فــــي الجــــدول  )Scheffe(المقارن ــــى وجــــود   أعــــالهال إل

فـــــي فاعليـــــة نشـــــاط اقتنـــــاء الوســـــائل التعليميـــــة  بـــــين المؤسســـــات التربويـــــةفـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية 

ـــــــث  ـــــــذ ، حي ـــــــائج لصـــــــالح مجموعـــــــة  جـــــــاءتواألدوات المدرســـــــية الخاصـــــــة بالتلمي المؤسســـــــات ذات النت

األداء المؤسســــــــــات ذات ، ثــــــــــم مجموعــــــــــة ) 14.82(: بـــــــــــاألداء المرتفــــــــــع بمتوســــــــــط حســــــــــابي يقــــــــــدر 

                                                            
 09أنضر امللحق رقم ∗
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ـــــــ المتوســــــط بمتوســــــط حســــــابي  بقــــــدر ــــــم مجموعــــــة )10.65(: ب األداء المــــــنخفض المؤسســــــات ذات ، ث

ــــــدر ــــــة  )09.12(بمتوســــــط حســــــابي يق ــــــد مســــــتوى الدالل قيمــــــة  اإلحصــــــائي  تظهــــــركمــــــا ،  )0.01(عن

اقتنـــــــاء الوســـــــائل التعليميـــــــة واألدوات المدرســـــــية فـــــــي فاعليـــــــة  نشـــــــاط  كبيـــــــر تبـــــــاين إلـــــــى وجـــــــود) افـــــــ(

 األداء المرتفـــــــع إن،  )172.88(بــــــــ  )افـــــــ(قـــــــدرحيـــــــث ت الخاصـــــــة بالتلميـــــــذ بـــــــين المؤسســـــــات التربويـــــــة

   قاعــــــة اإلعــــــالم اآللــــــي  :تــــــوفر مجموعــــــة مــــــن الآلليــــــات منهــــــا يعــــــود إلــــــى  بهــــــذه المؤسســــــات التربويــــــة 

مكتبـــــات مجهـــــزة بكـــــل الوســـــائل  ،تالميـــــذ الالكتـــــب واألدوات المدرســـــية و الوســـــائل التعليميـــــة لـــــدى  تــــوفر

  .الخ ...المجالت ،،  مثل الكتب ، الحوليات ، القواميسالضرورية  

المدرســـــــية للتالميـــــــذ بــــــــنسبة مئويـــــــة  نتـــــــائجفـــــــي تحســـــــن ال المختلفـــــــة اتتقـــــــدر مســـــــاهمة هـــــــذه اآلليـــــــ

اقتنـــــاء الوســــــائل التعليميــــــة واألدوات المدرســـــية الخاصــــــة بالتلميــــــذ فاعليــــــة نشــــــاط  ، و منـــــه) % 07.5(

  .األولى قبول فرضية البحثأي  ،التربوية  ةالمؤسس أداء مستوى تساهم في رفع
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  :تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الثانية  -ب 

فـــــي فاعليــــــة بـــــين المؤسســــــات التربويـــــة فـــــروق ذات داللــــــة إحصـــــائية وجـــــود ب(تـــــنص الفرضـــــية الثانيــــــة 

الفرضــــــية تــــــم اســــــتخدام تحليــــــل الختبــــــار و  ،)أدائهــــــانشــــــاط النقــــــل المدرســــــي تســــــاهم فــــــي رفــــــع مســــــتوى 

  ∗.الدراسة مجتمعمجموعات بين  قللكشف الفرو  )Anova(األحادي االتجاه  التباين

  :المجموعاتهذه بين ) Scheffe(شيفيهبطريقة يوضح المقارنات البعدية ) 31(لجدول ا
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إلــــــى   أعــــــالهالــــــواردة فــــــي الجــــــدول  )Scheffe(المقارنــــــات البعديــــــة بطريقــــــة شــــــيفيه نتــــــائج تشــــــير 

  النقــــــل المدرســــــيفاعليــــــة نشــــــاط فــــــي وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــين المؤسســــــات التربويــــــة 

األداء المرتفــــــع بمتوســــــط حســــــابي ذات التربويــــــة المؤسســــــات النتــــــائج لصــــــالح مجموعــــــة  جــــــاءتحيــــــث 

ــــــــــــــــم مجموعــــــــــــــــة ) 14.70(يقــــــــــــــــدر  المتوســــــــــــــــط بمتوســــــــــــــــط حســــــــــــــــابي  األداء المؤسســــــــــــــــات ذات ، ث

 )08.85(المـــــــنخفض بمتوســـــــط حســـــــابي يقـــــــدر األداءالمؤسســـــــات ذات ثـــــــم مجموعـــــــة  )10.63(بقـــــــدر

ــــــة  ــــــد مســــــتوى الدالل ــــــ(قيمــــــة  اإلحصــــــائي  تظهــــــرو ،  )0.01(عن ــــــاين وجــــــود) اف ــــــر تب ــــــة   كبي ــــــي فاعلي ف

األداء  إن . )189.39(بـــــــــ  )افــــــــ(قــــــــدرتبــــــــين المؤسســــــــات التربويــــــــة حيــــــــث نشــــــــاط النقــــــــل المدرســــــــي  
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يعــــود إمــــا لعــــدم وجــــود صــــعوبة فــــي تنقــــل التالميــــذ إلــــى هــــذه المؤسســــات المؤسســــات  هــــذهالمرتفــــع فــــي 

ــــــوفر أو ــــــى ت ــــــة عل ــــــل المدرســــــي هــــــذه المؤسســــــات التربوي ــــــات النق ــــــة ( آلي ــــــل المدرســــــيحافل ممــــــا ،  )النق

ــــذ ال علــــىســــهل ي ــــى مؤسســــاتهم التالمي ــــة صــــعوبة ، ممــــا تنقــــل إل ــــى عمليــــة التحصــــيل دون أي إيجابــــا عل

عـــــدم تـــــوفر النقـــــل  أونقـــــص (المؤسســـــات بعـــــضومنـــــه تحســـــن نتـــــائجهم المدرســـــية ، بينمـــــا يجـــــد تالميـــــذ 

عـــــن   همو غيـــــابهم يــــؤدي ذلـــــك إلـــــى كثــــرة تـــــأخر ممـــــا ، صـــــعوبة فـــــي التنقــــل إلـــــى المؤسســـــة  )المدرســــي

ــــــــائجهم الو الدراســــــــي ،  همتحصــــــــيل ضــــــــعفف   الدراســــــــة  ــــــــى نت ــــــــنعكس ســــــــلبا عل ــــــــدر  ، درســــــــيةمي وتق

 و منــــــه، المدرســــــية  ن تلــــــك النتــــــائجيفــــــي تحســــــ )%10( بـــــــ  "النقــــــل المدرســــــي" مســــــاهمة هــــــذه اآلليــــــة

قبـــــول فرضـــــية أي  ،التربويـــــة  ةالمؤسســـــ داءأ ســـــاهم فـــــي رفـــــع مســـــتوىي النقـــــل المدرســـــيفاعليـــــة نشـــــاط 

  .الثانية البحث
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  :وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة تحليل  -ج 

فــــــي فاعليــــــة  ةالمؤسســــــات التربويــــــبــــــين  ةلــــــة إحصــــــائيالدذات فــــــروق وجــــــود ب( تــــــنص الفرضــــــية الثالثــــــة

الفرضـــــية تـــــم اســـــتخدام  تحليـــــل الختبـــــار و ، )ادائهـــــا نشـــــاط التغذيـــــة المدرســـــية تســـــاهم فـــــي رفـــــع مســـــتوى

   ∗ .الدراسة مجتمعمجموعات بين  قللكشف الفرو  )Anova(أحادي االتجاه التباين 

  :بين المجموعات) Scheffe(شيفيه بطريقةيوضح المقارنات البعدية ) 32(الجدول 
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ــــائج تشــــير ــــة بطريقــــة شــــيفيه  نت ــــات البعدي ــــواردة فــــي الجــــدول  )Scheffe(المقارن ــــى وجــــود   أعــــالهال إل

النتــــــائج لصــــــالح  جــــــاءتحيــــــث  فاعليــــــة نشــــــاط التغذيــــــة المدرســــــية فــــــي فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية 

، ثـــــــــــم ) 15.14(األداء المرتفـــــــــــع بمتوســـــــــــط حســـــــــــابي يقـــــــــــدر ذات التربويـــــــــــة المؤسســـــــــــات مجموعـــــــــــة 

ثــــــــــم   )11.44(األداء المتوســــــــــط بمتوســــــــــط حســــــــــابي  بقــــــــــدرذات التربويــــــــــة المؤسســــــــــات مجموعــــــــــة 

عنــــــــــد  )08.79(األداء المــــــــــنخفض بمتوســــــــــط حســــــــــابي يقــــــــــدرذات  التربويــــــــــة المؤسســــــــــاتمجموعــــــــــة 

فـــــــي فاعليـــــــة   كبيـــــــر تبـــــــاين إلـــــــى وجـــــــود) ف(قيمـــــــة  اإلحصـــــــائي  تظهـــــــرو ، )0.01(مســـــــتوى الداللـــــــة 
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األداء المرتفــــــع ن إ ،) 318.66(قـــــدر بــــــ التربويـــــة حيــــــث تبــــــين المؤسســـــات نشـــــاط التغذيـــــة المدرســـــية  

يضــــمن لهــــم  ممــــا قــــرب المؤسســــات التربويــــة مــــن مقــــر ســــكنى التالميــــذإمــــا ليعــــود  المؤسســــات هــــذهفــــي 

ـــــت أو  ـــــي البي ـــــة ف ـــــات غذائي ـــــىوجب ـــــوفير  إل ـــــات كـــــات ـــــي  مدرســـــياللمطعم مجموعـــــة  مـــــن اآللي خاصـــــة ف

ــــــرة ــــــة  والفقي ــــــاطق النائي ــــــة صــــــحية  ، المن ــــــات غذائي ــــــنهم لممــــــا يضــــــمن وجب ــــــذ تعي ــــــؤمن لهــــــم  و لتالمي ت

ـــــد، و  ـــــى التحصـــــيل العلمـــــي الجي ـــــي تســـــاعدهم عل ـــــة والجســـــدية الت ـــــة الفكري حصـــــنهم مـــــن أمـــــراض تالطاق

تـــــوفر " ســـــوء التغذيـــــة خاصـــــة فـــــي هـــــذه المرحلـــــة العمريـــــة المهمـــــة مـــــن حيـــــاتهم  ومســـــاهمة هـــــذه اآلليـــــة

بينمــــا يعــــاني كثيــــر مــــن تالميــــذ   ،تحســــن نتــــائج التالميــــذ  فــــي  )%15 (ـ بــــ تقــــدر "المطــــاعم المدرســــية

نظــــرا لبعــــد هــــذه المؤسســــات عــــن مقــــر ســــكنى التالميــــذ أو نقــــص التغذيــــة التربويــــة المؤسســــات  بعــــض

ـــــذ ـــــل المدرســـــي ممـــــا يعـــــرض التالمي ـــــل النق ـــــى بســـــبب نق ـــــى أ إل ـــــص الغـــــذاء وال ســـــوء  مـــــراضالجـــــوع ونق

هم الفكريــــة والعقليــــة ويعيــــق ســــلبا علــــى قــــدراتممــــا يــــنعكس ، الضــــعف الجســــدي والفكــــري  التغذيــــة والــــى 

 التغذيـــــــة المدرســـــــية فاعليـــــــة نشـــــــاط و منـــــــه،  النتـــــــائج الدراســـــــية تحســـــــنالتحصـــــــيل الدراســـــــي و  عمليـــــــة

  .الثالثة قبول فرضية البحثأي  ،أداء المؤسسة التربوية  مستوى يساهم في رفع
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  :النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة تحليل وتفسير  -د 

ـــــنص  ـــــروق وجـــــود ب( الفرضـــــية الرابعـــــةت ـــــة ةلـــــة إحصـــــائيالدذات ف ـــــين المؤسســـــات التربوي فـــــي فاعليـــــة  ب

الفرضـــــية تـــــم اســـــتخدام  تحليـــــل الختبـــــار و  ،)ئهـــــاأداتســـــاهم فـــــي رفـــــع مســـــتوى نشـــــاط الصـــــحة المدرســـــية 

  ∗ .الدراسة مجتمعمجموعات بين  قللكشف الفرو ) Anova( أحادي االتجاه التباين

 :بين المجموعات) Scheffe(شيفيه بطريقةيوضح المقارنات البعدية ) 33(الجدول 
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ــــائج تشــــير ــــة بطريقــــة شــــيفيه  نت ــــات البعدي ــــواردة فــــي الجــــدول  )Scheffe(المقارن ــــى وجــــود   أعــــالهال إل

النتـــــائج لصــــــالح  جــــــاءتحيـــــث ، المدرســــــية  الصـــــحةفاعليـــــة نشــــــاط فــــــي فـــــروق ذات داللــــــة إحصـــــائية 

، ثــــــــم ) 15.50( بـــــــــ األداء المرتفــــــــع بمتوســــــــط حســــــــابي يقــــــــدرالمؤسســــــــات التربويــــــــة ذات مجموعــــــــة 

ثــــــــــم   )11.28(قــــــــــدرياألداء المتوســــــــــط بمتوســــــــــط حســــــــــابي  ذات  التربويــــــــــة  المؤسســــــــــاتمجموعــــــــــة 

عنــــــــــد  )08.56(األداء المــــــــــنخفض بمتوســــــــــط حســــــــــابي يقــــــــــدرذات التربويــــــــــة المؤسســــــــــات مجموعــــــــــة 

فـــــــي فاعليـــــــة   كبيـــــــر تبـــــــاين إلـــــــى وجـــــــود) افـــــــ(وتظهـــــــر قيمـــــــة  اإلحصـــــــائي ، )0.01(مســـــــتوى الداللـــــــة 
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األداء  ن، إ )325.74(بــــــــ  )فـــــــا(يـــــــث تقـــــــدرنشـــــــاط الصـــــــحة المدرســـــــية  بـــــــين المؤسســـــــات التربويـــــــة ح

 حضــــريميــــذ وســــط لالت إليــــهطبيعــــة الوســــط الــــذي ينتمــــي  إلــــى إمــــايعــــود المؤسســــات هــــذه المرتفــــع فــــي 

ــــــائهم ومتابعتهــــــا أو  ــــــاء للحــــــاالت الصــــــحية ألبن ــــــادات والمستشــــــفيات وكــــــذا انتبــــــاه األولي ــــــه العي تنتشــــــر ب

ــــىربمــــا  ــــة الكشــــف والمتابعــــة الصــــحية  اتوحــــد وجــــود إل ــــحيــــث  ،بهــــذه المؤسســــات التربوي ــــابعت  همتم مت

إمكانيــــــة التغلــــــب علــــــى معظــــــم األمــــــراض التــــــي قــــــد مــــــع ،  بهــــــذه الوحــــــداتونفســــــيا ومــــــرافقتهم صــــــحيا 

ــــــل مــــــن غيــــــابهم فييتعــــــرض لهــــــا التالميــــــذ  ــــــى وانقطــــــاعهم قل ــــــذي يــــــنعكس إيجابــــــا  عل عــــــن الدراســــــة وال

بـــــاقي  تالميـــــذ عـــــانيي، فـــــي حـــــين الدراســـــية   همنتـــــائجمـــــن حســـــن يو  لـــــديهم  قـــــدرات التحصـــــيل الدراســـــي

ضـــــــعف (ممـــــــا يـــــــؤدى إلـــــــى انتشـــــــار األمـــــــراض صـــــــحية مشـــــــاكل األخـــــــرى مـــــــن  التربويـــــــة المؤسســـــــات

ـــــــة ـــــــوزتين، ضـــــــعف الســـــــمع، األمـــــــراض الجلدي ـــــــي ... ) البصـــــــر ، تســـــــوس األســـــــنان ن التهـــــــاب الل والت

ـــــذ ـــــي تالمي ـــــذ عـــــن الدراســـــة ، كمـــــا يعن ـــــة  وا تســـــبب انقطـــــاع التلمي ـــــاطق النائي ـــــرة المن مـــــن األمـــــراض لفقي

وتقــــــدر  .نتيجــــــة الحرمــــــان ونقــــــص الرعايــــــة النفســــــية ....) التــــــدخين ، الكــــــذب،، الســــــرقة (االجتماعيــــــة 

 فـــــي )  %28.33 (بـــــ  وجــــود وحـــــدة الكشــــف والمتابعــــة الحيـــــة بالمؤسســــات التربويـــــةليـــــة آمســــاهمة هــــذه 

 داءأ مســـــــتوىتســـــــاهم فـــــــي رفـــــــع  الصـــــــحة المدرســـــــيةفاعليـــــــة نشـــــــاط  ، و منـــــــه تحســـــــن تلـــــــك النتـــــــائج

  .الرابعة قبول فرضية البحثأي  ،التربوية  ةالمؤسس
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  :تحليل وتفسير نتائج الفرضية الخامسة  -ه 

فـــــــي المؤسســـــــات التربويـــــــة بـــــــين  ةلـــــــة إحصـــــــائيالدذات بوجـــــــود فـــــــروق ( تـــــــنص الفرضـــــــية الخامســـــــة  

ـــــة  ـــــي رفـــــع فاعلي ـــــار و ، ) ادائهـــــامســـــتوى النشـــــاط الآلصـــــفي يســـــاهم ف هـــــذه الفرضـــــية تـــــم اســـــتخدام الختب

   ∗ .الدراسة مجتمعمجموعات بين  قللكشف الفرو ) Anova(تحليل التباين 

  :بين المجموعات) Scheffe(شيفيه بطريقةيوضح المقارنات البعدية ) 34(الجدول 
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ــــة بطريقــــة شــــيفيه  تشــــير ــــات البعدي ــــائج المقارن ــــواردة فــــي الجــــدول  )Scheffe(نت ــــى وجــــود   أعــــالهال إل

النتـــــائج لصــــــالح  جــــــاءتحيـــــث ، المدرســــــية  الصـــــحةفاعليـــــة نشــــــاط فــــــي فـــــروق ذات داللــــــة إحصـــــائية 

ثـــــــــم ) 15.32( بــــــــــ األداء المرتفـــــــــع بمتوســـــــــط حســـــــــابي يقـــــــــدرالمؤسســـــــــات التربويـــــــــة ذات مجموعـــــــــة 

، ثــــــــــم مجموعــــــــــة )11.81(األداء المتوســــــــــط بمتوســــــــــط حســــــــــابي  بقــــــــــدرالمؤسســــــــــات ذات مجموعــــــــــة 

ـــــــــــة ) 10.33(األداء المـــــــــــنخفض بمتوســـــــــــط حســـــــــــابي يقـــــــــــدرالمؤسســـــــــــات ذات  ـــــــــــد مســـــــــــتوى الدالل عن

فـــــــي فاعليـــــــة  نشـــــــاط التغذيـــــــة  كبيـــــــر تبـــــــاين إلـــــــى وجـــــــود) افـــــــ(وتظهـــــــر قيمـــــــة  اإلحصـــــــائي ، )0.01(
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 هـــــــذهاألداء المرتفـــــــع فـــــــي ن ،إ  )197.01(ـ المدرســـــــية  بـــــــين المؤسســـــــات التربويـــــــة حيـــــــث تقـــــــدر بـــــــ

مالعـــــــب و قاعـــــــات خاصـــــــة بممارســـــــة األنشـــــــطة الرياضـــــــية  تـــــــوفر إلـــــــىيرجـــــــع التربويـــــــة المؤسســـــــات 

ــــــة  قاعــــــاتو  ــــــات  ، لممارســــــة األنشــــــطة الثقافي ــــــراوح مســــــاهمة هــــــذه اآللي ــــــث تت ــــــي تحســــــن حي ــــــائج الف نت

فــــــــي إبــــــــراز  كبيــــــــر لهــــــــذه األنشــــــــطة دور إن ، ) %15 إلــــــــى %14 (مــــــــا بــــــــين  المدرســــــــية لتالميــــــــذ

النشـــــاطات التـــــي يقومـــــون بهـــــا  خاصـــــة تلـــــكالتالميـــــذ  لقـــــدراتهم البدنيـــــة والعقليـــــة والفكريـــــة واإلبداعيـــــة ، 

والتــــــي أكــــــدت  )2001(حســــــن حلــــــواني  مــــــع دراســـــةنتيجـــــة ال هــــــذهتتفــــــق  و،   خـــــارج أوقــــــات دراســـــة

وجـــــــــود فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية فـــــــــي مســـــــــتوى التحصـــــــــيل الدراســـــــــي لصـــــــــالح الطـــــــــالب  علـــــــــى

الممارســــــين للنشــــــاط الرياضــــــي بشــــــقيه الــــــداخلي والخــــــارجي، وأوصــــــت بضــــــرورة نشــــــر الــــــوعي بأهميــــــة 

ـــــــــة الرياضـــــــــية وضـــــــــرورة اهتمـــــــــام  الرياضـــــــــة وممارســـــــــة األنشـــــــــطة الرياضـــــــــية ، وأهميـــــــــة مـــــــــادة التربي

بـــــــإبراز العالقـــــــة بـــــــين ممارســـــــة  المختلفـــــــة وســـــــائل اإلعـــــــالمولين بـــــــذلك وكـــــــذلك ضـــــــرورة قيـــــــام ؤ المســـــــ

األنشــــــطة الرياضــــــية والتفــــــوق الدراســــــي، ودور النشــــــاط الرياضــــــي فــــــي تنميــــــة كافــــــة الجوانــــــب التربويــــــة 

مــــدى  دراســـــة انتصــــار فــــيض الســــيد عبــــد الــــدامي ، كمــــا فصــــحتوالصــــحية والنفســــية واالجتماعيــــة

لتعبيــــــر الشــــــفوي لــــــدى تالميــــــذ الصــــــف الثــــــاني فعاليــــــة النشــــــاط التمثيلــــــي فــــــي تنميــــــة بعــــــض مهــــــارات ا

  التربويـــــــة  ةالمؤسســـــــ أداء تســـــــاهم فـــــــي رفـــــــع مســـــــتوى الآلصـــــــفينشـــــــاط الفاعليـــــــة  ، و منـــــــه  اإلعـــــــدادي

  .الخامسة قبول فرضية البحثأي 
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مســــــتوى أداء  فــــــي رفــــــعفاعليــــــة النشــــــاط االجتمــــــاعي المدرســــــي :"  الموســــــومة تعتبــــــر هــــــذه الدراســــــة   

النشـــــــاط فاعليـــــــة  فـــــــيســـــــات التربويـــــــة المؤسبــــــين الفـــــــروق محاولـــــــة للكشـــــــف عـــــــن " المؤسســــــة التربويـــــــة

ــــــياالجتمــــــاعي المدرســــــي  ــــــع  يســــــاهم ف ــــــا مــــــن صــــــياغة تســــــاؤالت بحــــــث بهــــــا  داءاألمســــــتوى رف انطالق

  :ومن خالل تحليل وتفسير نتائج الدراسة نستنتج مايلي/ ومحاولة اإلجابة عنها

ــــــة  ــــــروق دال ــــــين إحصــــــائيا توجــــــد ف ــــــةب ــــــة  المؤسســــــات التربوي ــــــد مســــــتوى الدالل ــــــة ) 0.01(عن ــــــي فاعلي ف

ـ حيـــــث أفصـــــحت النتـــــائج الجزئيـــــة  ئهـــــاأدالنشـــــاط االجتمـــــاعي المدرســـــي  تســـــاهم فـــــي رفـــــع مســـــتوى 

 :على مايلي

فـــــــي فاعليـــــــة نشـــــــاط اقتنــــــــاء  بـــــــين المؤسســــــــات التربويـــــــة ةلـــــــة إحصـــــــائيالدذات توجـــــــد فـــــــروق   -أ 

داء األمســـــــتوى تســـــــاهم فـــــــي رفـــــــع المدرســـــــية  الخاصـــــــة  بالتلميـــــــذ الوســـــــائل التعليميـــــــة واألدوات 

 .األداء المرتفعذات التربوية لصالح المؤسسات بها 

فــــــــي فاعليــــــــة نشــــــــاط النقــــــــل  بــــــــين المؤسســــــــات التربويــــــــة ةداللــــــــة إحصــــــــائيذات توجــــــــد فــــــــروق   - ب 

ــــــــع المدرســــــــي  ــــــــة لصــــــــالح المؤسســــــــات  بهــــــــا داءاألمســــــــتوى تســــــــاهم فــــــــي رف ذات األداء التربوي

 .المرتفع

 التغذيـــــة المدرســـــيةفـــــي فاعليـــــة نشـــــاط  بـــــين المؤسســـــات التربويـــــة ةتوجـــــد فـــــروق داللـــــة إحصـــــائي  -ج 

  .ذات األداء المرتفعالتربوية لصالح المؤسسات بها داء األمستوى تساهم في رفع 

فـــــــي فاعليـــــــة نشـــــــاط الصـــــــحة  بـــــــين المؤسســـــــات التربويـــــــةتوجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية   - د 

 .األداء المرتفع التربوية المؤسساتبها لصالح داء األمستوى تساهم في رفع المدرسية 

ــــة إحصــــائي   - ه  تســــاهم  الآلصــــفينشــــاط الفــــي فاعليــــة  بــــين المؤسســــات التربويــــة ةتوجــــد فــــروق دالل

 .ذات األداء المرتفع التربوية  لصالح المؤسساتبها داء األمستوى في رفع 
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، باعتبـــــــار أن والتربويـــــــة هـــــــذه الدراســـــــة نقطـــــــة هامـــــــة فـــــــي البحـــــــوث االجتماعيـــــــة نأمـــــــل أن تكـــــــون    

موضـــــــوع ضـــــــعف النتـــــــائج المدرســـــــية للتالميـــــــذ اليـــــــوم مـــــــن المواضـــــــيع األكثـــــــر طرحـــــــا علـــــــى الســـــــاحة 

ـــــي ظـــــل  ـــــة ف ـــــة للمنظومـــــة التربويـــــةاإلصـــــالالتربوي ـــــي واحـــــد مـــــن، ومـــــن خـــــالل البحـــــث  حات المختلف  ف

ــــة أال أهــــم األســــباب الرئيســــية لهــــذا الضــــعف ،  هــــو إهمــــال الجانــــب االجتمــــاعي المدرســــي كوســــيلة فعال

التحصـــــــيلى ، ممـــــــا  اهن مســـــــتو يتحســـــــتســـــــاعده فـــــــي و  اواجتماعيـــــــ انفســـــــي التلميـــــــذ تســـــــاهم فـــــــي اســـــــتقرار

جـــــادة المعمقــــة و الميدانيـــــة خاصــــة الدراســـــات ال مـــــع قلــــةأداء المؤسســـــة التربويــــة ،  إيجابـــــا علــــىيــــنعكس 

  ).البيداغوجية والتربوية(رى ختولى االهتمام لهذا الجانب كبقية الجوانب األالتي 

، يمكــــــن الوثــــــوق فيهــــــا وتعميمهــــــا، باســــــتغالل المعطيــــــات قبولــــــةإن محاولــــــة الوصــــــول إلــــــى نتــــــائج م   

متغيـــــرات الدراســـــة ، وخبـــــرة الباحـــــث فـــــي ميـــــدان التربيـــــة والتعلـــــيم و توقعاتـــــه والبيانـــــات المتـــــوفرة  حـــــول 

ــــــة النشــــــاط االجتمــــــاعي المدرســــــي  فــــــروق فــــــيبوجــــــود  مســــــتوى أداء المؤسســــــة  تســــــاهم فــــــي رفــــــعفاعلي

مـــــن الحقـــــائق التـــــي تـــــدعم توقعاتنـــــا وتتفـــــق مـــــع مـــــا  جملـــــةعـــــن الدراســـــة هـــــذه كشـــــفت حيـــــث ،  التربويـــــة

إلـــــــى أن فاعليـــــــة النشـــــــاط االجتمـــــــاعي المدرســـــــي ، النظريـــــــة والدراســـــــات الســـــــابقة  جـــــــادت بـــــــه األطـــــــر

نعكس إيجابــــا علــــى النتــــائج المدرســــية للتالميــــذ يــــمســــتوى أداء المؤسســــة التربويــــة ممــــا فــــي رفــــع  تســــاهم

تبعـــــــا لمــــــــدى المرتفــــــــع األداء ذات لصـــــــالح المؤسســــــــات التربويـــــــة جــــــــاءت فــــــــي النتـــــــائج فـــــــروق ال أن و

 – المدرســـــــية الصـــــــحة – المدرســـــــية التغذيـــــــة(لنشـــــــاط االجتمـــــــاعي المدرســـــــياأبعـــــــاد  -تنشـــــــيط-تفعيـــــــل

واألدوات المدرســـــــــية  الوســـــــــائل التعليميـــــــــةنشـــــــــاط  -المدرســـــــــي النشـــــــــاط الآلصـــــــــفي -المدرســـــــــي النقـــــــــل

  . المادية والبشرية ليات واإلمكاناتاآلر توف كذاو ) ...،بالتلميذالخاصة 

 نقـــــول أن الوســـــط التربـــــوي يشـــــهد الكثيـــــر مـــــن المشـــــكالت النفســـــية لـــــه عـــــرضالتوانطالقـــــا ممـــــا تـــــم     

أزمــــة تربويــــة تنخــــر هتمــــام االالمدرســــية، والتــــي نقــــول أنهــــا تبقــــى إن لــــم تأخــــذ حقهــــا فــــي  واالجتماعيــــة

مهمـــــا ركزنـــــا علـــــى المـــــدخالت والمخرجـــــات التعليميـــــة ومهمـــــا طرقنـــــا بـــــاب اإلصـــــالح  النظـــــام التربـــــوي

ذلــــــك بمعــــــزل عــــــن شخصــــــية التلميــــــذ فــــــي الوســــــط التربــــــوي، ألنــــــه  التربــــــوي، فإننــــــا ال نســــــتطيع تحقيــــــق
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 والبدنيــــــة واالنفعاليــــــة وبكــــــل وضــــــوح إذا صــــــلحت واســــــتوت شخصــــــية التلميــــــذ صــــــلحت قدراتــــــه العقليــــــة

شخصــــية  اءزداد كنتيجــــة فعليــــة لبنــــتســــ نتائجــــه المدرســــية وأنوأصــــبح فــــرد ينظــــر إلــــى ذاتــــه ذات فعالــــة 

ــــــــأى عــــــــن  ســــــــليمة ــــــــأتى بمن ــــــــةمــــــــدى ، وهــــــــذا ال يت اســــــــتراتيجيات  إنو ،  ةالمدرســــــــي اتالنشــــــــاط فاعلي

، البـــــد أن تتماشـــــى مـــــع المشـــــكالت التـــــي تكثـــــر فـــــي الوســـــط اإلصـــــالح التربـــــوي ألي منظومـــــة تربويـــــة 

خلـــــو مـــــن تإن هـــــذا البحـــــث مـــــاهو إال محاولـــــة علميـــــة جـــــادة ، ال ،  بحســـــب نوعيـــــة المشـــــكلة ربـــــويالت

  . بحث المستقبلييؤدي إلى طرح بعض األسئلة للكما الخطأ التجريبي ، 

مــــا الــــذي ف، "ت تنطلــــق مــــن تســــاؤالتالإن اإلشــــكا:" (Karl Jaspers) كــــارل ياســــبرسيقــــول      

ـــــع  ـــــة و جمي ـــــه المؤسســـــات التربوي ـــــوم ب ـــــات المجتمـــــع مســـــتقبال تســـــتطيع أن تق جـــــل الوصـــــول أمـــــن  هيئ

تســــتطيع مراكــــز البحــــث العلمــــي فــــي  مــــا الــــذيبالنتــــائج المدرســــية للتالميــــذ إلــــى حالــــة مــــن االســــتقرار ؟ 

باتجــــــــاه اســــــــتغالل كــــــــل  التربويــــــــة إلــــــــى المؤسســــــــات همجــــــــال البحــــــــوث التربويــــــــة واالجتماعيــــــــة تقديمــــــــ

حياتهــــا المؤسســــات التربويــــة كيــــف تــــدير  ؟لتحســــين المســــتوى التعليمــــي كمــــا وكيفــــاإمكاناتهــــا ومواردهــــا 

  المدرسية بطريقة علمية ترفع من مستوى أداءها؟ 
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  :اقتراحات الدراسة

ـــــــواردة فيهـــــــا مـــــــن طـــــــرف  فـــــــي ضـــــــوء النتـــــــائج التـــــــي كشـــــــفت عنهـــــــا الدراســـــــة، وبعـــــــض االقتراحـــــــات ال

ومنـــــــه تحســـــــن أداء هـــــــذه  المبحـــــــوثين لتحســـــــين نتـــــــائج التالميـــــــذ خاصـــــــة فـــــــي االمتحانـــــــات الرســـــــمية ،

  :المؤسسات مايلي

ــــــد فــــــي المجــــــال البشــــــري خاصــــــة فــــــي مجــــــال التكــــــوين ، والرســــــكلة لكــــــ .1 ل مــــــوظفي االســــــتثمار الجي

جهــــــاز الــــــدعم والتقويــــــة والــــــدروس ل مــــــع إعطــــــاء أهميــــــة، التربيــــــة والتعلــــــيم خاصــــــة الطــــــاقم التربــــــوي

 .المحروسة لفائدة التالميذ خاصة الفئة التي تعاني الفقر والحرمان

تفعيــــل دور جمعيــــات أوليــــاء التالميــــذ أكثــــر وتــــدعيم ذلــــك بقــــوانين تــــدعم وتحمــــل أكثــــر األوليــــاء فــــي  .2

المؤسســـــات تســـــيير مراجعـــــة المـــــوارد الماليـــــة المخصصـــــة لميزانيـــــات  مـــــع، أبنـــــاهممتابعـــــة  تمـــــدرس 

 .التربوية  مسايرة لتطورات االقتصادية الحالية

ين نفســــــانيين إلــــــى جانــــــب طبيــــــب الصــــــحة المدرســــــية لمعالجــــــة المشــــــاكل النفســــــية ائيخصــــــأ تعيــــــين .3

 .والمربين بعض التالميذ يتعرض لهاالتي قد 
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 الملحق (01) 
.تكليف بمتابعة نتائج المؤسسات التربوية  
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  )20(الملحق 
 :المتوسطات المعنية بالدراسة االستطالعية جدول يوضح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  %النسبة المئوية   المتوسطة  الرقم

 45.4 متوسطة ابوبكر الرازي 1
 61.45 متوسطة جابر بن حيان 2
 51.61 متوسطة كشرود سعد 3
 33.06 محمد الطيب متوسطة لويفي 4
 41.76  متوسطة قنفود محمد 5
 74,38 متوسطة عالل عيسى  6
 60.58 بوجالل حدةمتوسطة  7
 70,51 متوسطة المدخل الشرقي    8
 69,86 المعاضيد –متوسطة لعيايدة محمد الصالح  9

 52.94 متوسطة الزبير بن العوام 10
 54.79  متوسطة طياييبة الحاج 11
 68,33 أوالد دراج -متوسطة سعيدي عبد الحفيظ  12
 65,75 المطارفة  -متوسطة بريكي ابراهيم  13
 63,64 خيراني زيان السوامعمتوسطة  14
 55  متوسطة حماد بن بولكين 15
 43.24  متوسطة لعشاش محمد المعاضيد 16
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   )30(ملحق ال

  العينة وفق معيار النتائج توزيعيوضح جدول 
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 الملحق (04) 
:يوضح قائمة بأسماء المحكمينجدول   

 الملحق (05)  االستبيان

 جامعة محمد خيضر ـ بسكرة ـ 
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية

....مدير بعد التحية و السالم السيدي    

فاعلية النشاط االجتماعي المدرسي (يهدف االستبيان الموجود بين يديك إلى جمع بيانات تتعلق بـ 

شهـــادة الماجستير  لنيل،وهذا في إطار موضــوع بحــــــث  )أداء المؤسسة التربوية في رفع مستوى

البيانات أرجــو وبصفتك الشخص المعني والمؤهل لتزويد الباحث بهذه  .في علم النفس االجتماعي 

بإكمال الفراغات أو بوضع  ،منك المساهمــة في خدمة البحـــث العلمـــي و هذا بملء هذه االستمـــارة

آملين منكم التعاون  .وأحيطك علما أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة) ×(عالمة 

يرد في هذه االستبانة من واإلجابة على جميع فقرات االستبيان بدقة وموضوعية ، مع العلم بأن ما 

 .بيانات ومعلومات سوف يعامل بسرية تامة ولن يستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط
 

                                
األستاذ المشرف     :                                                      الباحث   

الدين     تاوريريت نور/ د                       ملياني عبد الكريم                       
                      

 الدرجة العلمية الجامعة االسم واللقب رقم
تاوريريت نور الدين.د 01 -أ-أستاذ محاضر بسكرة   
طه حمود صالح.د 02 -ب-أستاذ محاضر المسيلة   
مجاهدي الطاهر.د 03 -أ-أستاذ محاضر المسيلة   
عمور عمر.د 04 -أ-أستاذ محاضر المسيلة   
محمد ختاش/أ 05 -ب -أستاذ محاضر باتنة   
بلعالية وهيبة/أ 06 -ب -أستاذ محاضر البويرة   
كوسة نور الدين/أ 07 -ب -أستاذ محاضر سطيف   
ناجي تمار.د 08 -القبة-لألساتذة .ع.م  -أ-أستاذ محاضر   
ضياف زين الدين.د 09 -أ-أستاذ محاضر المسيلة   
التربية الوطنية إلدارة المتوسطات. م المسيلة يعقوبي الصالح 10  
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  :بيانات شخصية   : أوال

    ثالث ثانوي                     :ي يملتعالمستوى ال - 01               

بكالوريا                                                                    

ليسانس                                                                          

  ............: ....................حدده   آخر                                                             

   متربص                                       :الصفة  -02             

مرسم                                                   

سنوات       10إلى  05من    :    الخبرة  -03               

        سنوات      15إلى 11من                                   

ة ـسن 15من رـثأك                                    

 
:خاصة بالمؤسسة التربوية معلومات :ثانيا  

........الدائرة........................البلدية:...............................المؤسسة - 01            

داخلي                     داخلي½     خارجي          :نظام المؤسسة   - 02              
  

  :لمؤسسة و خدماتھاا نشاطات :ثالثا
  .بأداء المؤسسة التربوية عالقةلنشاط االجتماعي المدرسي ل -  

نعم                     أحيانا                            ال                                           

  .سية للتالميذالنتائج المدر في تحسين اختر النشاط الذي تراه أكثر أهمية "  أحيانا"أو " نعم"إذا كانت اإلجابة بـ - 

 ....................................................…النشاطات البيداغوجية 

 .............................................................النشاطات التربوية 

 ................................................النشاطات االجتماعية المدرسية 

 ............................................................النشاطات اإلدارية 

 .......................................................النشاطات المالية و المادية 
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) X( د ضعاألبعا هذه من خاللفتساهم النشاطات االجتماعية المدرسية في  تحسن النتائج المدرسية للتالميذ  -

  :لكل من الفقرات اآلتية في الخانة المناسبة

رقم
 ال

عم الفقـــــــــــــــــــرات
 ن

انا
حي
 ال ا

نشاط اقتناء الوسائل التعليمية واألدوات المدرسية لفائدة التلميذ:البعد األول  

).ج.د3000(يستفيد كل التالميذ املعوزين من منحة التمدرس اخلاصة 1     

.التمدرس كافية لتلبية االحتياجات املدرسية هلذه الفئة من التالميذمنحة 2     

.يستفيد التالميذ املعوزين من جمانية الكتاب املدرسي3     

    يتغيب  التالميذ عن الدراسة بسب نقص الوسائل التعليمية واألدوات املدرسية 4

    يتم إخراج التالميذ من القسم من طرف األساتذة بسبب عدم إحضارهم  لألدوات  املدرسية 5

سلبا على نتائجهم املدرسية ينعكس نقص الوسائل التعليمية لدى التالميذ 6     
.نشاط النقل المدرسي: البعد الثاني  

.جيد التالميذ صعوبة يف التنقل إىل املؤسسة 1     

.املؤسسة عن مقر سكىن التالميذ عائق يف عملية التمدرس يعترب بعد 2     

.يستفيد التالميذ من النقل املدرسي3     

.يتغيب أو يتأخر التالميذ عن الدراسة أحيانا بسبب عدم توفر وسائل النقل 4     

.اخلدمات املقدمة يف جمال النقل املدرسي لفائدة التالميذ غري كافية 5     

سالبا على النتائج  املدرسية للتالميذ ينعكس نقص توفر وسائل النقل املدرسي  6     
.نشاط التغذية المدرسية: البعد الثالث  

.يستفيد التالميذ من التغذية املدرسية 1     

.اخلدمات الغذائية اليت يقدمها مطعم املؤسسة لفائدة التالميذ غري كافية أحيانا2     

.  يستفيد التالميذ من  منحة التغذية املدرسية3     

.يف تسديد املبلغ املايل من أجل االستفادة من التغذية املدرسيةصعوبة التالميذ غري املمنوحني  جيد4     

.الوجبات املقدمة للتالميذ ذات قيمة غذائية معتربة5     

.سلبا على النتائج املدرسية للتالميذ ينعكس عدم استفادة التالميذ من التغذية املدرسية 6     
.نشاط الصحة المدرسية: البعد الرابع  

.تستفيد مؤسستكم من خدمات صحية لوحدة الكشف واملتابعة 1     

.اخلدمات الصحية املقدمة لفائدة التالميذ غري كافية 2     
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.     رفع مستوى أداء المؤسسةاختر من تراها أكثر أهمية في اآلليات العملية التالية  إليك :رابعا  

 ......ت الال صفية لممارسة النشاطا خارج أوقات الدراسة فتح المؤسسة  

 .....................................فتح قاعة لإلعالم اآللي و االنترنت  

 ...........................................توفير حافلة خاصة بالمؤسسة  

 ..........................................المؤسسة بمطعم مدرسي  فتح 

 ................................فتح وحدة الكشف و المتابعة بالمؤسسة  

 ............................بناء قاعة خاصة لممارسة النشاط الرياضي  

 ..............................بناء قاعة خاصة لممارسة النشاط الثقافي  

 ........ :............................................................أخري

.........................................................................  

..........................................................................  

؟ فماهي برأيكب تدني النتائج المدرسية اسب أ إذا طلب منك تشخيص -     

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ونك معنا   اشكرا على تع                                                                                               
  

               

.التكفل باحلاالت املرضية املكتشفة من قبل وحدة الكشف واملتابعة يتم3     
. يعترب نقص النشاط الصحي املدرسي عامل من عوامل انقطاع التلميذ عن الدراسة4     
.نقص الرعاية الصحية  يساعد على انتشار األمراض النفسية االجتماعية يف الوسط املدرسي 5     

.على النتائج املدرسية للتالميذ سلبا  ينعكسنقص اخلدمات الصحية املدرسية  6     
.)النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية(النشاط الآلصفي: البعد الخامس  

.ميارس التالميذ نشاطات رياضية خارج أوقات الدراسة1     

.ميارس التالميذ نشاطات ثقافية خارج أوقات الدراسة2     

.  ميارس التالميذ نشاطات ترفيهية خارج أوقات الدراسة3     

م4 .يشارك التالميذ يف النشاطات  املدرسية بإراد     

. يسمح األولياء  ألبنائهم املشاركة يف النشاطات املدرسية5     

.سليب على النتائج املدرسية للتالميذ  الآلصفية انعكاسللنشاطات 6     
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  )60(الملحق 
)االستطالعيةالدراسة( تصحيح إجابات المفحوصين على بنود االستبيان جدول يوضح
 التطبيق إعادة التطبيق العدد

1 71 71 
2 75 75 
3 74 74 
4 79 79 
5 77 77 
6 75 75 
7 75 75 
8 74 74 
9 77 77 

10 72 72 
11 70 71 
12 75 80 
13 75 76 
14 69 75 
15 69 68 
16 80 80 
 1199 1187 المجموع

 
 الملحق (07) 

بيرسون) االستبانة(معامل ثبات أداة القياس جدول يوضح   
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 74.1875 3.29077 16
VAR00002 74.9375 3.33604 16

Correlations 
 VAR00001 VAR00002 

VAR00
001 

Pearson Correlation 1 .833**

Sig. (2-tailed)  .000
N 16 16

VAR00
002 

Pearson Correlation .833** 1
Sig. (2-tailed) .000  
N 16 16

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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   )08(الملحق 
  )الدراسة األساسية(  تصحيح إجابات المفحوصين على بنود االستبيانجدول يوضح 

  
 العددالمجموع النشاط الرياضي الصحة التغذية النقلالوسائلاألداءمستوى 
1 17 14 15 16 16 78 1 
1 14 15 16 16 14 75 2 
3 8 7 9 9 11 44 3 
1 16 15 15 13 15 74 4 
2 10 11 13 9 10 53 5 
1 15 16 16 15 17 79 6 
1 17 15 16 14 15 77 7 
2 9 13 13 11 11 57 8 
2 8 9 10 13 13 53 9 
3 9 8 8 9 9 43 10 
3 8 6 9 10 10 43 11 
1 15 14 15 16 17 77 12 
2 10 6 10 12 11 49 13 
1 17 15 14 16 15 77 14 
3 9 9 8 8 9 43 15 
2 9 11 12 13 11 56 16 
1 16 15 16 16 17 80 17 
1 14 15 15 16 16 76 18 
1 14 15 15 17 14 75 19 
2 10 9 11 13 14 57 20 
2 14 11 10 10 10 55 21 
3 9 8 9 10 11 47 22 
1 14 14 15 16 12 71 23 
3 8 8 9 9 11 45 24 
2 12 12 13 11 11 59 25 
1 15 17 16 16 16 80 26 
1 12 12 15 16 16 71 27 
2 11 12 12 13 13 61 28 
3 9 10 8 8 10 45 29 
1 15 14 14 14 15 72 30 
2 10 10 12 12 13 57 31 
2 9 8 12 11 11 51 32 
1 17 16 15 15 14 77 33 
3 9 8 10 8 11 46 34 
3 10 10 8 8 10 46 35 
3 9 10 6 8 10 43 36 
1 14 15 16 17 17 79 37 
1 10 10 15 16 16 67 38 
1 15 15 15 15 12 72 39 
2 10 10 9 9 14 52 40 
2 12 11 12 12 13 60 41 
3 9 10 10 9 10 48 42 
3 8 8 8 8 11 43 43 
3 9 9 10 8 10 46 44 
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1 16 15 15 15 14 75 45 
1 14 14 13 16 16 73 46 
2 11 11 12 13 11 58 47 
2 10 10 9 12 12 53 48 
2 12 12 9 8 11 52 49 
3 10 9 9 10 11 49 50 
3 10 9 8 8 10 45 51 
1 12 15 15 16 17 75 52 
1 10 16 16 15 14 71 53 
2 12 12 13 10 10 57 54 
3 10 10 9 9 11 49 55 
3 10 10 9 8 10 47 56 
1 16 15 14 14 14 73 57 
2 10 12 12 9 14 57 58 
1 14 14 15 16 16 75 59 
2 12 11 12 12 12 59 60 
1 17 14 15 16 16 78 61 
1 14 15 16 16 14 75 62 
3 8 7 9 9 11 44 63 
1 16 15 15 13 15 74 64 
2 10 11 13 9 10 53 65 
1 15 16 16 15 17 79 66 
1 17 15 16 14 15 77 67 
2 9 13 13 11 11 57 68 
2 8 9 10 13 13 53 69 
3 9 8 8 9 9 43 70 
3 8 6 9 10 10 43 71 
1 15 14 15 16 17 77 72 
2 10 6 10 12 11 49 73 
1 17 15 14 16 15 77 74 
3 9 9 8 8 9 43 75 
2 9 11 12 13 11 56 76 
1 16 15 16 16 17 80 77 
1 14 15 15 16 16 76 78 
1 14 15 15 17 14 75 79 
2 10 9 11 13 14 57 80 
2 14 11 10 10 10 55 81 
3 9 8 9 10 11 47 82 
1 14 14 15 16 12 71 83 
3 8 8 9 9 11 45 84 
2 12 12 13 11 11 59 85 
1 15 17 16 16 16 80 86 
1 12 12 15 16 16 71 87 
2 11 12 12 13 13 61 88 
3 9 10 8 8 10 45 89 
1 15 14 14 14 15 72 90 
2 10 10 12 12 13 57 91 
2 9 8 12 11 11 51 92 
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1 17 16 15 15 14 77 93 
3 9 8 10 8 11 46 94 
3 10 10 8 8 10 46 95 
3 9 10 6 8 10 43 96 
1 14 15 16 17 17 79 97 
1 10 10 15 16 16 67 98 
1 15 15 15 15 12 72 99 
2 10 10 9 9 14 52 100 
2 12 11 12 12 13 60 101 
3 9 10 10 9 10 48 102 
3 8 8 8 8 11 43 103 
3 9 9 10 8 10 46 104 
1 16 15 15 15 14 75 105 
1 14 14 13 16 16 73 106 
2 11 11 12 13 11 58 107 
2 10 10 9 12 12 53 108 
2 12 12 9 8 11 52 109 
3 10 9 9 10 11 49 110 
3 10 9 8 8 10 45 111 
1 12 15 15 16 17 75 112 
1 10 16 16 15 14 71 113 
2 12 12 13 10 10 57 114 
3 10 10 9 9 11 49 115 
3 10 10 9 8 10 47 116 
1 16 15 14 14 14 73 117 
2 10 12 12 9 14 57 118 
1 14 14 15 16 16 75 119 
2 12 11 12 12 12 59 120 

 7254 1530 1464 1450 1402 1408 المجموع
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  الملحق (09):جدول يوضح المقارنة البعدية بطريقة شيفيهScheffe ألبعاد النشاط االجتماعي المدرسي.
.نشاط اقتناء الوسائل التعليمية واألدوات المدرسية الخاصة بالتلميذ: البعد األول

N  Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum  MaximumLower Bound  Upper Bound 

مرتفع 34 14.8235 1.83354 .31445 14.1838 15.4633 10.00 17.00

متوسط 38 10.6579 1.54703 .25096 10.1494 11.1664 8.00 14.00

منخفض 48 9.1250 .73296 .10579 8.9122 9.3378 8.00 10.00

Total 120 11.2250 2.73312 .24950 10.7310 11.7190 8.00 17.00

ANOVA نشاط الوسائل   

  Sum of Squares df  Mean Square  F  Sig. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

664.181 

224.744 

888.925 

2 

117 

119 

332.091 

1.921 

172.884  .000 

Scheffe 

(I) VAR00001  (J) VAR00001  Mean 

Difference (I‐J)

Std. Error Sig.  99% Confidence Interval 

Lower Bound  Upper Bound

    مرتفع  *4.16563 متوسط .32718  .000  3.1528  5.1784 

 *5.69853 منخفض .31067  .000  4.7368  6.6602 

  متوسط  *‐4.16563‐ مرتفع .32718  .000  ‐5.1784‐  ‐3.1528‐ 

 *1.53289 منخفض .30095  .000  .6013  2.4645 

  منخفض  *‐5.69853‐ مرتفع .31067  .000  ‐6.6602‐  ‐4.7368‐ 

 *‐1.53289‐ متوسط .30095  .000  ‐2.4645‐  ‐.6013‐ 

*. The mean difference is significant at the 0.01 level. 

Scheffea,b 

VAR00001  N  Subset for alpha = 0.01 

1  2  3 

e

n

1

 48 منخفض 9.1250     

 38 متوسط   10.6579   

 34 مرتفع     14.8235 

Sig.    1.000  1.000  1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 39.184.
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نشاط النقل المدرسي: البعد الثاني
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound 

فعمرت  34 14.7059 1.19416 .20480 14.2892 15.1225 10.00 17.00 

 14.00 6.00 11.2005 10.0627 28078. 1.73082 10.6316 38 متوسط

 10.00 6.00 9.1711 8.5373 15752. 1.09135 8.8542 48 منخفض

Total 120 11.0750 2.75974 .25193 10.5762 11.5738 6.00 17.00 

  ANOVA 

النقلنشاط     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 692.445 2 346.222 189.396 .000 

Within Groups 213.880 117 1.828

Total 906.325 119  

Scheffe   

(I) VAR00001 (J) VAR00001 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

Lower Bound Lower Bound

dimension2 

 مرتفع
dimension3 

*4.07430 متوسط 3.0863 3.0863 3.0863 5.0623

*5.85172 منخفض 4.9135 4.9135 4.9135 6.7899

 متوسط
dimension3 

*-4.07430- مرتفع -5.0623- -5.0623- -5.0623- -3.0863-

*1.77741 منخفض .8686 .8686 .8686 2.6862

 منخفض
dimension3 

*-5.85172- مرتفع -6.7899- -6.7899- -6.7899- -4.9135-

*-1.77741- متوسط -2.6862- -2.6862- -2.6862- -.8686-

*. The mean difference is significant at the 0.01 level.   

Scheffea,b 

 

VAR00001 

N 

Subset for alpha = 0.01 

1 2 3 

dimension1 

   8.8542 48 منخفض

10.6316  38 متوسط  

14.7059   34 مرتفع

Sig.  1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 39.184. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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نشاط التغذية المدرسية:البعد الثالث 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

 16.00 13.00 15.4066 14.8875 12759. 74396. 15.1471 34 مرتفع

 15.00 9.00 11.9467 10.9480 24645. 1.51920 11.4474 38 متوسط

 10.00 6.00 9.0724 8.5110 13952. 96664. 8.7917 48 منخفض

Total 120 11.4333 2.82763 .25813 10.9222 11.9444 6.00 16.00 

 نشاط التغذية

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 803.891 2 401.945 318.667 .000 

Within Groups 147.576 117 1.261   
Total 951.467 119    

Post Hoc Tests 
 نشاط التغذية

Scheffe 

  

(I) VAR00001 (J) VAR00001 Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

dimension2 

 

 

 

 مرتفع

dimension3 

*3.69969 متوسط .26512 .000 2.8790 4.5204

 

*6.35539 منخفض .25175 .000 5.5761 7.1347

 متوسط
dimension3 

*-3.69969- مرتفع .26512 .000 -4.5204- -2.8790-

*2.65570 منخفض .24387 .000 1.9008 3.4106

 منخفض
dimension3 

*-6.35539- مرتفع .25175 .000 -7.1347- -5.5761-

*-2.65570- متوسط .24387 .000 -3.4106- -1.9008-

*. The mean difference is significant at the 0.01 level.   
Homogeneous Subsets 

 نشاط التغذية

Scheffea,b 

VAR00001 

N 

Subset for alpha = 0.01 

1 2 3 

dimension1 

   8.7917 48 منخفض

11.4474  38 متوسط  

15.1471   34 مرتفع

Sig.  1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 39.184. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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نشاط الصحة المدرسية: الرابع البعد

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

17535. 1.02247 15.5000 34 مرتفع 15.1432 15.8568 13.00 17.00

28452. 1.75388 11.2895 38 متوسط 10.7130 11.8660 8.00 16.00

10274. 71179. 8.5625 48 منخفض 8.3558 8.7692 8.00 10.00

Total 120 11.3917 3.08233 .28138 10.8345 11.9488 8.00 17.00

ANOVA 

 نشاط الصحة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 958.463 2 479.232 325.746 .000 

Within Groups 172.128 117 1.471   
Total 1130.592 119    

0Multiple Comparisons 

 نشاط الصحة

Scheffe 

(I) VAR00001 (J) VAR00001 Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

dimension2 

 مرتفع
dimension3 

*4.21053 متوسط .28633 .000 3.3242 5.0969

*6.93750 منخفض .27188 .000 6.0959 7.7791

 متوسط
dimension3 

*-4.21053- مرتفع .28633 .000 -5.0969- -3.3242-

فضمنخ  2.72697* .26337 .000 1.9117 3.5423

 منخفض
dimension3 

*-6.93750- مرتفع .27188 .000 -7.7791- -6.0959-

*-2.72697- متوسط .26337 .000 -3.5423- -1.9117-

*. The mean difference is significant at the 0.01 level. 

 نشاط الصحة
Homogeneous Subsets 

 

Scheffea,b 

VAR00001 

N 

Subset for alpha = 0.01 

1 2 3 

dimension1 

   8.5625 48 منخفض

11.2895  38 متوسط  

15.5000   34 مرتفع

Sig.  1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 39.184. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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نشاط الآلصفيال: البعد الخامس

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

23779. 1.38653 15.3235 34 مرتفع 14.8397 15.8073 12.00 17.00

21945. 1.35278 11.8158 38 متوسط 11.3711 12.2604 10.00 14.00

09096. 63021. 10.3333 48 منخفض 10.1503 10.5163 9.00 11.00

Total 120 12.2167 2.34497 .21407 11.7928 12.6405 9.00 17.00

ANOVA 

الآلصفينشاط   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 504.548 2 252.274 197.012 .000 

Within Groups 149.818 117 1.280   
Total 654.367 119    

Post Hoc Tests 
 نشاط الآلصفي

Scheffe 

  

(I) VAR00001 (J) VAR00001 Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

Lower Bound Lower Bound 

dimension2 

 مرتفع
dimension3 

*3.50774 متوسط .26713 .000 2.6808 4.3347

*4.99020 منخفض .25365 .000 4.2050 5.7754

 متوسط
dimension3 

*-3.50774- مرتفع .26713 .000 -4.3347- -2.6808-

*1.48246 منخفض .24571 .000 .7218 2.2431

 منخفض
dimension3 

*-4.99020- مرتفع .25365 .000 -5.7754- -4.2050-

*-1.48246- متوسط .24571 .000 -2.2431- -.7218-

*. The mean difference is significant at the 0.01 level.   
 
Homogeneous Subsets 

 نشاط الآلصفي

Scheffea,b 

VAR00001 

N 

Subset for alpha = 0.01 

1 2 3 

dimension1 

   10.3333 48 منخفض

11.8158  38 متوسط  

15.3235   34 مرتفع

Sig.  1.000 1.000 1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 39.184. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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