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انويعلیم الثّ وافق المھني ألستاذ التّ ة وعالقتھا بالتّ اإلدارة الصفیّ 
دراسة میدانیة 

*سالم هد

ملخصال

هذا ضمن اإلشكاليات التي تهتم بمناقشة المبادئ العامة في اإلدارة الصفية، والعوامل المؤثرة فيها وفي يندرج موضوع بحثنا 
النظام الصفي، والتي تؤثر في ٔاهداف التعلم الصفي الفعال كميدان من الميادين التعليمية التربوية على مستوى التعليم الثانوي، 

.التوافق المهني والتفاعل الصفي: ن متغيرين رئيسيين على مستوى التعليم الثانوي هماوتهدف الدراسة إلى إدراك طبيعة العالقة بي

.التوافق المهني،اإلدارة الصفية،التفاعل الصفي، ٔاستاذ التعليم الثانوي:الكلمات المفتاحية

Résume

Cette recherche s’inscrit dans le contexte des problématiques qui s’intéressent aux principes généraux de

la gestion de la classe (ou la gestion du rang) et les facteurs qui l’influencent. Nous avons essayé d’étudier cela  à

partir de   la relation entre deux variables principales et qui sont : « l’assimilation professionnelle », et

« l’interaction en classe (ou dans les rangs) »

Mots clés : Assimilation Professionnelle, Gestion De Classe, L'interaction En Classe, Professeur De
L'enseignement Secondaire

Summary

Our current research topic is in the context of the issues that are concerned with the general principles of

classroom management ( or management of the place) and the factors that influence management. We tried to

study from this research the relationship between two key variables that are "professional assimilation "and "

classroom interaction (or rows) ."

Key words: Professional Assimilation, Classroom Management, Classroom Interaction, The Professor Of
Secondary Education.
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مقدمة

لقـــد عـــرف اإلنســـان منـــذ القـــدم ٔاهميـــة الراحـــة النفســـية 
والجســــــدية وتحقيــــــق التــــــوازن بعيــــــدا عــــــن مختلــــــف المشــــــاكل 
الحياتيـــــة، وتشـــــكل الظــــــروف االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية ٔاحــــــد 
مصــادر هــذه المشــكالت علــى مختلــف القطاعــات، منهــا القطــاع 

مــود الحيــاةعالتربــوي التعليمــي بمختلــف مســتوياته ٔالنــه يمثــل 
.االجتماعية واالقتصادية للفرد

وعلى اعتبار ٔان البيئة البيداغوجية والعالئـقية، إضـافة 
إلــى مثيــرات الحيــاة االجتماعيــة والتــي قــد تشــكل إطــارا إلمكانيــة 

ــــك مــــن خــــالل . التــــٔاثير علــــى أالســــتاذ بصــــورة ســــلبية يظهــــر ذل
تداخل تلك العوامل ما يسبب مـا يسـمى بالضـغط المهنـي لـدى 

ستاذ، هـذا أالخيـر الـذي يكـون لـه التـٔاثير الواضـح علـى صـحة االٔ 
ـــه المهنـــي ـــى بعـــض . أالســـتاذ وكـــذا علـــى ٔادائ وقـــد يـــؤدي ذلـــك إل

االضــطرابات علــى مســتوى العمــل التعليمــي كالتقصــير الدراســي 
ٔاو سـوء العالقــة التربويـة التعلميــة التــي يحكمهـا التفاعــل داخــل 

هنـــا يـــتم مـــع حتـــى وإن كـــان التفاعـــل الصـــفي . الصـــف الدراســـي
وبحكــــم ٔان. الثــــانويتلميــــذ التعليممــــتعلم راشــــد المتمثــــل فــــي 

دراستنا هذه تتمحور حـول دراسـة العالقـة القائمـة بـين التوافـق 
المهنــــي لــــدى أالســــتاذ بــــالتعليم الثــــانوي والتفاعــــل الصــــفي فــــي 

ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــالل ٔاشـــكال الســـلوك . المؤسســـة الثانويـــة
بحيث . وأالستاذالتلميذاللفظي والسلوك غير اللفظي لكل من

يـــتم رصـــد هـــذه الســـلوكات بواســـطة بطاقـــة المالحظـــة الخاصـــة 
عــل التعليمــي، وذلــك بعــد تطبيــق فاليبالتفاعــل الصــفي لطرفــ

مقيـــاس التوافـــق المهنـــي علـــى أالســـاتذة للوقـــوف فيمـــا بعـــد علـــى 
ين المتغيرين، وإيمانا منا بٔاهميـة هـذه ذالعالقة القائمة بين ها

س جــوهر العمليــة التعلميــة التعليميــة علــى المضــامين التــي تمــ
مســـتوى التعلـــيم الثـــانوي، فقـــد جـــاء بحثنـــا هـــذا مشـــتمال علـــى 

:جانب نظري وجانب تطبيقي على النحو التالي: جانبين

إالشكاليةوالفرضيات-1

يمثـــل التعلـــيم الثـــانوي اليـــوم ٔاهـــم الهياكـــل التعليميـــة 
الكبــرى فــي العــالم، حيــث ٔاصــبح عمليــة إنتاجيــة فعالــة، ٔاو فنــا 

بإعــداده للحيــاة المهنيــة، وســعيا منــا التلميــذيســهم فــي صــناعة 
نحو توافر ٔاستاذ تعليم ثانوي ٔاكـثر كـفاءة نتخذه شـعارا للمعرفـة 

معرفـي واالجتمـاعي يجـب والعلم، وإدراكا منـا ٔالهميـة اإلعـداد ال
بمــــا يحقــــق تفاعلـــــه . االهتمــــام بالــــدور التكــــويني والتعليمــــي لــــه

اإليجـــابي مـــع الطلبـــة مـــن جهـــة ومـــع المعرفـــة مـــن جهـــة ٔاخـــرى، 
خاصـة . يتحدد ذلـك مـن خـالل فهـم نفسـية الطـالب وحاجـاتهم

إذا كان أالستاذ مركـز دائـرة مـن الضـغوطات والمشـاكل المهنيـة 
تمرا مــن مختلــف المصــادر، منهــا مــا التــي تخلــق لديــه تــوترا مســ

يتعلــق بالمنــاخ المهنــي للمؤسســة التعليميــة، ومنهــا مــا يتعلــق 
بعوامــل وظــروف ٔاخــرى تحكمهــا الحيــاة االجتماعيــة والجوانــب 

.النفسية والعالئـقية
ّن إ:المربــي اإلنجليــزي قــائال) Arnauld(كمــا عبــر ٔارنولــد 

التوافـق التـوتر عنـد ٔاعضـاء هيئـة التـدريس هـو ٔاحـد عوامـل عـدم
كمـــا تشـــير الدراســـات التربويـــة . المهنـــي وزيـــادة ضـــغوط العمـــل

التــي ٔاجريــت فــي ٔامريكــا وبريطانيــا إلــى ٔان كــل المعلمــين دون 
استثناء يعانون بصفة عامـة مـن نـوع مـن التـوتر المهنـي، حيـث 

مــــــن المعلميـــــــن البريطــــــانيين % 90حتــــــى %30مــــــا بــــــين ّن إ
مــن % 80يعـادل يعانــون مـن الضـغط المهنـي، وفـي ٔامريكـا مـا

المعلمين يعانون من ٔاعراض دالـة علـى انعـدام الصـحة النفسـية 
، 2001وعــدم التوافــق النفســي و العالئـقــي حســب إحصــائيات 

وجــد 1987وفــي دراســة ٔاجراهــا اتحــاد المعلمــين بشــيكاغو عــام
من المعلمين يعانون من مـرض جسـدي سـببه % 57ٔان حوالي

يعــــانون مــــن % 33الضــــغوط وانعــــدام التوافــــق مــــع المهنــــة، و
1.مرض نفسي سببه ما يعانونه من توتر في المهنة

ونظـــــرا ٔالهميـــــة الموضـــــوع ارتٔاينــــــا فـــــي موضـــــوعنا هــــــذا 
التوجـــه فـــي بحـــث نوعيـــة العالقـــة القائمـــة بـــين ظـــاهرة التوافـــق 

هذا . المهني وعملية التفاعل الصفي لدى ٔاستاذ التعليم الثانوي
علــــى ٔاساســــها المتغيــــر أالخيــــر المتمثــــل فــــي عمليــــة هامــــة يبنــــى

المنــاخ التعليمــي الســليم، الخــالي مــن المعيقــات والضــغوطات 
هنـــاك حيـــث نجـــد ٔاّن . التـــي تـــؤدي إلـــى فشـــل العمـــل التعليمـــي

التفاعل الفعال والعمـل التعـاوني يـؤدي إلـى دراسات ٔاثبتت ٔاّن 
، وإعطاء مفهـوم عـالي التلميذالتقليل من العزلة واالنطواء لدى 

اعـــة التعليميـــة يتـــٔاثرون ويـــؤثرون فـــي ٔافـــراد الجمعــن الـــذات ٔالّن 
بعضــهم الــبعض، ويتضــح ذلــك مــن خــالل ســلوكهم التفــاعلي، 
مما يؤدي إلى تحسين التواصل وتحسين العالقات بين الطلبة 
وأالســاتذة، ويــؤدي إلــى زيــادة الجهــد مــن ٔاجــل اإلنجــاز الفعــال 



ٔستاذ التعلمي الثانوي لتوافق املهين  القهتا  ة و دانیة- إالدارة الصف هدى سالم - دراسة م
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الذي يقلل من الضغط، ويساعد على تحقيـق التوافـق والصـحة 
ومــا . 2النمــو االجتمــاعي بهــدف فهــم آالخــرينالنفســية، ويحســن

دمنـــــا اليـــــوم فـــــي عصـــــر تتشـــــابك فيـــــه العالقـــــات وتتقـــــارب فيـــــه 
المسـافات، فالضـغوط المهنيـة وســوء التوافـق المهنـي ٔاصــبحت 
مــا يســمى بعلــة العصــر التــي قــد تــؤدي إلــى فشــل فــي العالقــات 

عــل التعليمـــي، مــن هنـــا فالتعليميــة، مـــا ينــتج عنـــه فشــل فـــي ال
ة المزاوجــة بــين التوافــق المهنــي لــدى ٔاســتاذ التعلــيم تــٔاتي ٔاهميــ

الثانوي والتفاعـل الصـفي مـن خـالل مظـاهره السـلوكية اللفظيـة 
وغيــر اللفظيــة لــدى ٔاســاتذة ثانويــة العربــي بليليطــة بــدائرة عــين 

ـــــــة ســـــــطيف بفروعهـــــــا فـــــــرع آالداب وفـــــــرع العلـــــــوم ولمـــــــان والي
ى شــكل وإدراك ٔابعـاد هــذه العالقـة ليكـون ذلــك علـ،التجريبيـة

:تساؤل عام مفاده

هـــل هنـــاك عالقـــة ارتباطيـــة بـــين التوافـــق المهنـــي -
لدى أالستاذ والتفاعل الصفي بثانوية العربي بليليطة؟

هل هناك فروق في مستويات التوافق المهني بـين -
ٔاساتذة ثانوية العربي بليليطة حسب التخصص؟

الفرضية العامة

لمهنـــــي لـــــدى هنـــــاك عالقـــــة ارتباطيـــــة بـــــين التوافـــــق ا-
.أالستاذ والتفاعل الصفي بثانوية العربي بليليطة

الفرضيات الجزئية

ــــدى هنــــاك-1 ــــين التوافــــق المهنــــي ل عالقــــة ارتباطيــــة ب
.أالستاذ والسلوك اللفظي له بثانوية العربي بليليطة

ــــدى هنــــاك-2 ــــين التوافــــق المهنــــي ل عالقــــة ارتباطيــــة ب
.بي بليليطةله بثانوية العريغير اللفظأالستاذ والسلوك 

ــــدى هنــــاك-3 ــــين التوافــــق المهنــــي ل عالقــــة ارتباطيــــة ب
.بثانوية العربي بليليطةللتلميذأالستاذ والسلوك اللفظي 

ــــدى هنــــاك-4 ــــين التوافــــق المهنــــي ل عالقــــة ارتباطيــــة ب
بثانوية العربي بليليطةللتلميذأالستاذ والسلوك غير اللفظي 

فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية فـــــي مســـــتويات هنـــــاك-5
حســــب التوافــــق المهنــــي بــــين ٔاســــاتذة ثانويــــة العربــــي بليليطــــة 

.التخصص

الدراسةٔاهداف -2

على اتجاهات أالساتذة وقدرتهم على تحقيـق التعرف-1
ـــــــة ،ومـــــــواقفهم اتجـــــــاه وظـــــــائـفهم،ٔاهـــــــداف المؤسســـــــة التربوي

.التالميذوتفاعالتهم للرفع من جودة العالقة التفاعلية مع 
أالســاتذة بٔاســلوب حــديث فــي التفاعــل يســاعد إمــداد-2

.)التلميذ(على تفعيل المورد البشري في المؤسسة التعليمية 
االســــتفادة مــــن اســــتخدام بعــــض أالســــاليب إمكانيــــة-3

الجديــــدة فــــي التــــدريس ومعرفــــة مــــدى فاعليتهــــا للتخفيــــف مــــن 
.التوافق المهني لدى أالساتذةمهر عدمظا

والمصطلحاتالمفاهيم تحديد-3

هو حافز ٔاو حالـة مسـببة تعمـل علـى : التوافق المهني-
بذل قوة تؤدي إلى مقاومـة الجسـم الداخليـة، ممـا يسـبب حالـة 
مزعجـــة ذهنيـــا ٔاو عاطفيـــا، تحـــدث كاســـتجابة لتـــٔاثيرات خارجيـــة 
معاكســة، وتتســم عــادة بتســارع ضــربات القلــب وارتفــاع ضــغط 

3. الدم وشد عضلي وتهيج

، ومــــن Fatigueويطلــــق هــــذا المصــــطلح علــــى التعــــب 
ضــه ٔاحاســيس بالصــداع وآالالم فــي الــدماغ واضــطرابات فـــي ٔاعرا

العين، ضعف الذاكرة، الشـعور بالتعـب، رغـم ٔاخـذ فتـرات مـن 
الراحــــة، وقــــد يرجـــــع إلــــى رغبـــــة ال شــــعورية فـــــي عــــدم المـــــذاكرة 

.وضعف ٔاعضاء التكوين

عالقة ديداكـتيكية يمكن ٔان تكون :الصفيالتفاعل-2
:ثالثية أالبعاد

بيداغوجيــة بــين المعلــم والتلميــذ فــي وضــعية عالقــة-1
.ديداكـتيكية

بيداغوجيـــة بـــين المعلــم والمـــادة فـــي وضـــعية عالقــة-2
.ديداكـتيكية

بيداغوجيــة بــين المــادة والتلميــذ فــي وضــعية عالقــة-3
.ديداكـتيكية

علــــــى مســــــتوى وظيفــــــة التلميـــــــذ فــــــي تطــــــوير مســـــــتواه 
4.التعليمي

م وموجـه فعـل ديـداكـتيكي مـنظ:فعل التفاعل الصفي
مــــــن طــــــرف أالســــــتاذ ذي الوضــــــعية المحوريــــــة داخــــــل جماعــــــة 
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ــــدى ٔاعضــــاء هــــذه  مدرســــية بغــــرض إحــــداث تغييــــرات ســــلوكية ل
الجماعة، وهو فعل بيداغوجي لتدخالت المدرس اللفظيـة منهـا 

قصـد تبليـغ ،إقامة تواصل مع التالميذإلى وغير اللفظية بهدف 
مـــــــين ٔاو رســــــالة معينــــــة ٔاو مراقبتهــــــا ٔاو تحســــــين ســــــلوك المتعل

5.إحداث تغييرات في مواقفهم وضبط نشاطاتهم

إالطار النظري للدراسة

التوافق المهني: ٔاوال

ه تكييــف الباحــث كمالدســوقيعلى اّنــهيعرفـ:مفهومــه-1
الشخص ببيئته االجتماعيـة مجـال مشـكالت حياتـه االجتماعيـة 

ومعـــــــايير بيئتـــــــه ،التـــــــي ترجـــــــع لعالقـــــــات بٔاســـــــرته ومجتمعـــــــه
االقتصــــــادية والسياســــــية والخلقيــــــة ذات التــــــٔاثير علــــــى حياتـــــــه 

6. المهنية

:هيتثالثــة مصــطلحاه يشــمل يعرفــه النفســاني كاتــل اّنــ*
العمليــــات النفســــية البنائيــــة ،ٔايوالتوافــــق والتكامــــلفالتكيــــ

وانسـجام البنـاء الـديناميكي ،والتحرر من الضـغوط والصـراعات
الفـرد ّن إبمعنـى ،اعي مهنـي ٔاو غيـر ذلـكللفرد في ٔاي بنـاء اجتمـ

لكنـــه ،ف قـــد يتعـــارض مـــع نفســـه فـــي ٔاداء عملـــه المهنـــيالمتكّيـــ
ه غيـــر بالتـــالي حســـب كاتـــل هـــو متكيـــف لكّنـــ، ويفيـــد مجتمعـــه

ـــــــدوافع والســـــــلوك ،متوافـــــــق والتكامـــــــل هـــــــو االتســـــــاق فـــــــي ال
7.وأالهداف

علـــــم فعـــــرّ :النفســـــيةالتوافـــــق المهنـــــي والصـــــحة -2
ه علـــم دراســـة التوافـــق اإلنســـاني بـــالمواقف الـــنفس الحـــديث بٔاّنـــ

8.الحياتية بما فيها المواقف المهنية ومواقف العمل

وأالصـــل فـــي التوافـــق المهنـــي هـــو تعـــديل الفـــرد بحيـــث 
فـــي ميـــتالءم مـــع ظـــروف الحيـــاة االجتماعيـــة ســـواء فـــي أالســـرة أ 

عـــادة إل،ل الفــرد مـــن ســلوكه ٔاو مـــن بيئتــهبحيــث يعـــّد ،العمــل
التوازن واالنسجام مع ما يحيط به من متغيرات تؤثر وتغيـر مـن 

9.سلوكه

والصحة النفسـية هـي قـدرة الشـخص علـى التوفيـق بـين 
رغباتـــه ؤاهدافـــه مـــن جهـــة وبـــين الحقـــائق الماديـــة واالجتماعيـــة 

10.التي يعيش في وسطها من جهة ٔاخرى 

عمليــة التوافــق بوجــود أ تبد:التوافــقتحليــل عمليــة -3
جه السلوك نحو غاية معينـة إلشـباع هـذا الـدافع ٔاو رغبة توّ دافع 

هنــا يمــارس ،الفــرد فــي تحقيــق الهــدفعــائق يعتــرضثــم يظهــر 
الفــرد العديــد مــن الحركـــات االنفعاليــة وردود أالفعــال المختلفـــة 

ـــ ن الفـــرد مـــن تحقيـــق وعنـــدما يـــتمكّ ،ب علـــى هـــذا العـــائقللتغّل
.التوافقدافعه تتم عملية الهدف الذي يشبّع 

ه كلمــــا ٔاشــــبعت حاجــــات ويشــــير علمــــاء الــــنفس إلــــى اّنــــ
الفــرد لــن يحتــاج إلــى عمليــة التوافــق فــي المحــيط الــذي يعــيش 

:يتويمكن توضيح عملية التوافق بالمخطط االٓ .فيه

11الهدف-5دةاستجابة ثانية محّد -4عائق-3استجابةاولى-2سلوكإنساني-1

ة والتفاعل الصفيإالدارة الصفيّ : ثانيا

ة والمناخ المدرسيالصفيّ إالدارة-1

هــا فهــا علــى ٔانّ يعرّ "canter1990نجــد كــانتر : مفهومهــا-
نمـــــوذج مـــــن التعليمـــــات والقواعـــــد الســـــلوكية التـــــي يســـــتخدمها 

".  عزيز والعقابمون للتّ المعلّ 

ـــــ ا كــــّل ٔاّمــــ 1988Cururinمــــن كــــوروين ومينــــدلر ل

AndMendlerعلــــى ٔاهميــــة تحقيــــق االنضــــباط الصــــفي يؤكــــدان
زيــز شــعور الطلبــة بالكـفــاءة المعلــم عبــر تعالتالميــذ مــعوتعــاون 

وتعريـــــف النجـــــاح لهـــــموالقيمــــة عبـــــر دافعيـــــتهم وتـــــوفير فــــرص 
ـــه التـــي " 1977kouninكـــونين  هـــي تحليـــل ٔاداء المعلـــم ومهارات

فهــا فــي التعلــيم ثــم يبحــث فــي عالقتهــا بمســتويات انهمــاك يوظّ 
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effectiveفـي ٔانشـطة التعلـيم، حركـة التعلـيم الفعـال التالميذ

peachiny move mety.12

القــــدرة التــــي : " هــــاف ٔايضــــا علــــى ٔانّ ة تعــــرّ اإلدارة الصــــفيّ 
ـــيتميـــز بهـــا المعلـــم الفّعـــ اءة مـــع ال مـــن ٔاجـــل تحقيـــق ٔاهـــداف بّن

الطلبــة يــٔاتي ذلــك مــن خــالل الســلوك التنظيمــي الــذي يمارســه 
".م المعلّ 

: يتيمكن الوصول إلى التعريف االٓ 

هـــــي جميـــــع الخطـــــوات واإلجـــــراءات ":إالدارة الصـــــفية
زمة للبنـاء والحفـاظ علـى بيئـة صـفية مالئمـة لعمليـة التعلـيم الال

ـــــيعنـــــي ٔاّن "  ٔاب : ة ٔادوار هـــــي كالتـــــاليم يشـــــغل فيهـــــا عـــــّد المعّل
اوتشـــــمل هـــــذه أالدوار حقوقـــــ، زميـــــل معلـــــم باحـــــث،صـــــديق

.         وواجبات

الصفي ؤاشكالهالتفاعل-2

على شكل سلسلةالتفاعل-أ 

يقــوم هــذا النــوع مــن االتصــاالت علــى نقــل الرســائل مــن 
ويعـاب التـالي،ويقوم هو بدوره بنقلها إلى إلى مستقبل،مرسل 

ه إذا فقـــدت السلســـلة ٔاحـــد هـــذا النـــوع مـــن االتصـــال فـــي ٔاّنـــعلـــى 
حلقاتها تتوقف عملية االتصال والتفاعل بين مكونـات النظـام، 

االتصــال يكــون لــه وفــي المجــال التعليمــي مثــل هــذا النــوع مــن 
نالحظ ذلك مـن خـالل ،نمط تواصل ذو تغذية راجعة ضعيفة
فقــــر يــــؤدي إلــــى والتالميــــذالتفــــاعالت االتصــــالية بــــين أالســــتاذ 

اإلنســانية، فتكــون تغذيــة ضــعيفة بــدال مــن ٔان تكــون تالعالقــا
:13تغذية راجعة تتم على النحو التالي

وفــي هــذا النــوع يكــون :علــى شــكل دائــرةاالتصــال-ب
.هناك تفاعل ٔاكـثر من النوع السابق وتغذية راجعة نوعية

يكـون ٔاحـد أالفـراد مركـز :على شـكل عجلـةاالتصال-جـ
.عملية االتصال والمنسق لها

هـــذا النـــوع مركـــز فـــي: yعـــل شـــكل حـــرف االتصـــال-د
مهــــا ٔاحــــد أالفــــراد مثــــل نمــــوذج العجلــــة العمليــــة االتصــــالية ينظّ 

.م فيهاعددا من حيث الفروع التي يتحكّ ه ٔاقّل ولكنّ 

نــــات حيـــث جميــــع مكوّ :متعــــدد أالبعــــاداالتصــــال-هــــ
ـــــــبعّض االتصـــــــاليظـــــــام النّ  هنـــــــاك ٔالّن تتفاعـــــــل مـــــــع بعضـــــــها ال

م فـــي عمليـــة مركـــز يـــتحكّ وال يوجـــدالوحـــدات مباشـــر بـــيناتصاال
14االتصال

التفاعل الصفيتقييم-3

ويمكـــن ٔايضـــا تقيـــيم التفاعـــل إذا قمنـــا بتحليـــل الفعـــل 
الـة فــي ذلـك وينطلــق ذلــك التعليمـي علــى مسـتوى أالعضــاء الفّع 

مــن خــالل تجزئــة المهــام ودراســة عناصــر العمــل التعليمــي كــل 
ة وبعـدها يـتم ربـط العناصـر المتكاملـة فـي مهّمـهعنصر على حد

، التنبـؤ، الفهـم-لنـاق ال فيتحّقـوهي عملية التعلم الفّع ،واحدة
مثــل للعناصــر مد ذلــك مــن خــالل المخطــط الويتحــّد ،الــتحكم

15عليميالفاعلة في الفعل التّ 
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ق بعـــــــــد التطـــــــــرّ : إالجـــــــــراءات التطبيقيـــــــــة للدراســـــــــة
إلىالجانب النظري ئاتي الجانب الميـداني إلبـراز وكشـف العالقـة 

:القائمة بين المتغيرين على مستوى عينة الدراسة

الدراسةحدود-1

ــــةالحــــدود-أ  المقصــــود بهــــا النطــــاق المكــــاني : المكاني
ة دائـــرة للدراســة الميدانيــة والمتمثــل فـــي ثانويــة العربــي بليليطــ

. عين ولمان والية سطيف

تــم اختيــار ٔاســاتذة ثانويــة العربــي :البشــريةالحــدود-ب
.ٓاداب وفرع علوم تجريبيةفرع : بليليطة حسب التخصصين

.ادائمأاستاذعشرون20:آالدابعدد ٔاساتذة -
أاســـتاذســـتة عشـــر16: عـــدد ٔاســـاتذة العلـــوم التجريبيـــة-

.ادائم

الفتـرة التـي تـم خاللهـا إنجـاز وهـي : الزمانيـةالحدود-ج
:البحث الميداني وقد كانت ممتدة كآالتي

تـــــم : 2011مـــــارس 22حتـــــى 2011مـــــارس 15مـــــن -
إجــراء الدراســة االســتطالعية للحصــول علــى بيانــات ومعلومـــات 

.تفيد في بناء ٔادوات القياس
تــــــم : 2011مــــــاي 01حتــــــى 2011ٔافريــــــل 24مــــــن -

الصـدق والثبـات وتطبيـق توزيع مقياس التوافق المهنـي لقيـاس
.بطاقة المالحظة

تـم : 2011ديسـمبر 05حتى 2011سبتمبر 21من -
إجراء الدراسة النهائية بتوزيع مقياس التوافق المهني علـى عينـة 

.  الدراسة وتطبيق بطاقات المالحظة

المستخدم في الدراسة                                        المنهج-2

ف مــنهج خصائصــه ووظائـفــه التــي تتوّقــلكــّل اعتبــارا ٔاّن 
عليهـــــــا طبيعـــــــة المعلومـــــــات المـــــــراد الحصـــــــول عليهـــــــا، ووفقـــــــا 
لإلشــكالية المصــاغة واســتنادا للفرضــيات التــي وضــعناها عمــدنا 

ٔاو بصــــورة ٔادق هــــو ،إلــــى اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي اإلرتبــــاطي
مـــنهج الدراســـة اإلرتباطيـــة، ويســـتخدم هـــذا النـــوع فـــي البحـــوث 

س مــدى ارتبــاط المتغيــرات ٔاو مجموعــة مــن الــدرجات، التــي تــدر 
د إثبـات عالقـة بـين يـوكذلك يلجٔا الباحث إلى هـذا المـنهج إذا ٔار

16.ظاهرتين ٔاو متغيرين إذا استحال تطبيق المنهج التجريبي

قامــــــت الباحثــــــة بدراســــــة : االســــــتطالعيةالدراســــــة-3
استطالعية حول موضوع التوافق المهني والتفاعل الصفي على 

وبهذا فقـد تـم بليليطة،مستوى التعليم الثانوي بثانوية العربي 
خمسة الفروع، اشتملت على ة لكّل ٔاخذ عينة استطالعية ممثلّ 

مــن نفــس المســتوى، ؤاربعينتلميــذأاســتاذ تعلــيم ثــانوي عشــر
:ستمارة كٔاداة للدراسة االستطالعية كما يليوتم استخدام اإل

الموجهة لٔالساتذةاالستمارة-أ 

النعمهل تعاني من عدم توافق مهني ؟:  1س
اذا كان الجواب نعم ، ما هي ٔاعراضه؟

حسب رٔايك ما هي ٔاهم عوامل و مصادر التوافق المهني؟: 2س
نعمنعميؤثر عدم التوافق المهني لديك على التفاعل الصفي مع الطلبة؟هل: 3س

للتالميذالموجهة االستمارة-ب

مـــا هـــي مؤشـــرات التفاعـــل أالفضـــل داخـــل الفـــوج : 1س
الدراسي في نظرك؟

حسب رٔايك مـا هـي الطريقـة أالمثـل إلدارة الفـوج : 2س
أالستاذ؟الدراسي من طرف 

مــــا هــــي ٔاهــــم الصــــفات التفاعليــــة التــــي يجــــب ٔان : 3س
صف بها أالستاذ على مستوى التعليم الثانوي؟يتّ 

االستنتاج العام من الدراسة االستطالعية

ٔافادتنــا الدراســة االســتطالعية فــي تحديــد عينــة البحــث 
ر فيهـــــا ظـــــاهرة صـــــات التـــــي تتـــــوفّ والتـــــي ستنحصـــــر علـــــى التخصّ 

راسـة النهائيـة ه سـيتم تطبيـق الّد ضـح ٔاّنـاتّ التوافق المهني، وقـد 
مــــن ٔاســـــاتذة العلــــوم التجريبيـــــة وآالداب، وســـــتكون علــــى كـــــّل 

كما ساعدنا ذلك فـي بنـاء ٔالساتذة،ٔاي على كّال ،دراسة مسحية
الدراســــة النهائيــــة وبطاقــــة المالحظــــة وبالتــــالي فــــإّن ،المقيــــاس
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مــن ٔاســاتذة آالداب والعلــوم ســتتم علــى شــكل دراســة تمــس كــّل 
. لتجريبيةا

ــــــــــــات وقيــــــــــــاس الســــــــــــمات ٔادوات-4 جمــــــــــــع البيان
تعتبــــر مرحلـــة جمــــع البيانـــات مــــن ٔاهـــم مراحــــل : الســـيكومترية

الدراســة، والتــي يــتم مــن خاللهــا تقيــيم البيانــات، ويظهــر ذلــك 
انطالقــا مــن اســتخدام أالدوات المناســبة، ولكــون هــذا البحــث 

وآالخـر يهدف إلى تبيان العالقة بـين متغيـرين ٔاحـدهما مسـتقل 
ن يمكــن قياســهما مــن خــالل الــدرجات، ان المتغيــر اتــابع، وهــذ

:تيةفقد ارتٔاينا استخدام أالداة االٓ 

لقـــــد تـــــم اعتمـــــاد تطبيـــــق مقيـــــاس وبطاقـــــة : المقيـــــاس
ل خــــــاص بقيــــــاس درجــــــات التوافــــــق المهنــــــي، مالحظــــــة، أالّو 

اني خاص ببطاقة المالحظة للتفاعل الصفي، وذلك لكوننا والثّ 
ة ارتباطيــــــــة بــــــــين هــــــــذين المتغيــــــــرين، نقــــــــوم بدراســــــــة عالقــــــــ

.بنود كل مقياسةلمستعملين التقدير الكمي استجاب

التوافق المهنيمقياس-أ 

، منخفضـة )2(، متوسـطة )3(عاليـة : صـيغة البـدائل-
).0(، معدومة )1(

المالحظة الخاصة بالتفاعل الصفيبطاقة-ب

، متوسـط )1(، ضـعيف )0(يـؤدي ال: البدائلصيغة -
).4(، ممتاز )3(، جيد )2(

وهـــو مقيـــاس مســـتوحى مـــن : مقيـــاس التوافـــق المهنـــي
، وهو مقياس يهـدف 17نجاح القبالن القبالنمقياس الدكـتورة 

إلــــى قيــــاس ٔاهــــم مصــــادر ؤاعــــراض عــــدم التوافــــق المهنــــي لــــدى 
العــاملين فــي المكـتبــات وتٔاثيرهــا علــى أالداء الــوظيفي، وقــد تــم 

العية التــي قمنــا بهــا ٔاخــذ المحــور الــذي يناســب الدراســة االســتط
ـــــار المتعلقـــــة بســـــوء  ـــــأالعراض وآالث ٔاال وهـــــو المحـــــور المتعلـــــق ب
التوافـق المهنـي، وســيتم توضـيح ذلــك فـي المالحــق، كمـا قمنــا 
بٔاخــذ بعــض البنــود التــي توافــق الدراســة االســتطالعية ٔايضــا مــن 

، وهو دمحم منير مرسيمقياس االنطفاء والضغط المهني للدكـتور 
مقيـــاس يقـــيس ٔاهـــم أالعـــراض والتـــٔاثيرات الناتجـــة عـــن الضـــغط 

، علــي عســكرالمهنــي، ؤايضــا مقيــاس الضــغط المهنــي للــدكـتور 
بنـــاء وســـيتم توضـــيح ذلـــك فـــي المالحـــق ٔايضـــا، وبالتـــالي فـــإّن 

المقياس الذي تم تطبيقه في الدراسة النهائية هو مستوحى مـن 
ن اومقياســــ،حــــدها خــــاص بعــــدم التوافــــق المهنــــيأ مقــــاييس 3

نتــــائج الدراســــة ون بقيــــاس الضــــغط المهنــــي بمــــا يتوافــــق اخاصــــ
مـــن ابنـــد)26(ســـتة وعشـــريناالســتطالعية، وقـــد اشـــتمل علـــى 

.خالل تكييف شخصي للمقياس

تتضــمن : بطاقـة المالحظــة الخاصــة بالتفاعـل الصــفي
محتويــات هــذه البطاقــة وصــفا إجرائيــا ٔالهــم أالداءات الســلوكية 

، والتـي ينبغـي والتلميـذمن أالسـتاذ لكّل اللفظية وغير اللفظية
في إطار التفاعـل، وهـي مسـتوحاة والتلميذٔان يقوم بها أالستاذ 

فالندرز من نموذجين لقياس التفاعل الصفي، نموذج الباحث 
الـذي يهــتم بقيــاس التفاعــل اللفظــي بمختلــف جوانبــه، ونمــوذج 

الـــــذي يهـــــتم بقيـــــاس التفاعـــــل غيـــــر اللفظـــــي بمختلـــــف غـــــاالوي
ابنــد35خمســة وثالثــينبــه ٔايضــا، وقــد تــم صــياغة حــوالي جوان

:محاور كما يلي4ٔاربعةلبطاقة المالحظة موزعة على

.الثانويبند خاص بالسلوك اللفظي لٔالستاذ 11
.الثانويبنود خاصة بالسلوك غير اللفظي لٔالستاذ 9
.للتلميذبنود خاصة بالسلوك اللفظي 8
.للتلميذبنود خاصة بالسلوك غير اللفظي 7

وبغرض بناء هذه البطاقة بطريقة علميـة، فقـد اسـتندنا 
إلى بعض البطاقات الخاصة بمالحظة السـلوك التفـاعلي، ومـن 

فاعـل الصـفي ة بالتّ بطاقة قياس الكـفايات المهنية الخاّصـ: ٔاهمها
). 1999(الرحمان صالح أالزرق للدكـتور عبدة واإلدارة الصفيّ 

قياس السمات السيكومترية

بالنسبة لمقياس التوافق المهنـي فهـو ثابـت، :لثباتا-أ 
άحيـث وجـدت ،"الفـا كرونبـاخ"وذلك باالعتمـاد علـى حسـاب 

.ά =0.85، وبالنسبة لبطاقة المالحظة 0.82= 
0.90: وذلك بحساب الصدق الداخلي :الصدق-ب = √0.82 = الثبات

ـــــ ـــــّم ٔاّم ـــــى قـــــانون ا صـــــدق بطاقـــــة المالحظـــــة فقـــــد ت االعتمـــــاد عل
:18وهو كالتالي"بيالك" 100 × االتفاقات

الختالفاتا + االتفاقات
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وافــــق توزيــــع بطاقــــة المالحظــــة ومقيــــاس التّ ٔايضــــا تــــّم 
ت المصـادقة حكـيم، وتّمـبغـرض التّ نثالثة محكميالمهني على 

.على تطبيقهما

توزيــــع بطريقــــة عشــــوائية حــــوالي تمّ : العينــــةحجــــم-5
الحجــــم وافق المهنــــي، غيــــر ٔاّن بــــالتّ اخاصــــامقياســــ50ٔاربعــــين

، وذلـك نظـرا أاسـتاذ43سـتة وثالثـونالنهائي لعينة البحث هـو 

لـــــرفض بعـــــض أالســـــاتذة لتطبيـــــق شـــــبكة المالحظـــــة الخاصـــــة 
ـــى ٔان يكـــون الحجـــم النهـــائي  بالتفاعـــل الصـــفي، هـــذا مـــا ٔادى إل

، ؤايضـــــا بعـــــد أاســـــتاذ43ثالثـــــة ؤاربعـــــون لعينــــة الدراســـــة هـــــو 
مالحظــة التــي كانــت نســبة االتفــاق فيهــا ٔاقــل اســتثناء بطاقــات ال

.%70من 

02جدول رقم * 

العلوم التجريبيةآالدابالفـــرع 
2221أالساتذة

.ةنة طبقية تحكميّ عيّ : نة هيطبيعة العيّ وبالتالي فإّن 

ـــــــي تحليـــــــل أالدوات-6 إالحصـــــــائية المســـــــتخدمة ف
البيانات 

د فـي معامـل يتحـّد : سبيرمان المعـدل للرتـبمعامل-أ 
:رة، ومعادلتها كالتاليارتباط سبيرمان في حالة الرتب المتكرّ 

ح م

مص × مس
= ر

بيانــــات الدراســــة ترتيبيــــة اعتمــــدنا علــــى مقيــــاس بمـــا ٔاّن 
.لرمسيس وليكرت والذي هو مقياس ترتيبي

نظـــــرا لكـــــون ٔافـــــراد : الثانيـــــة التصـــــحيحيةالدرجــــة-ب
جــدول الداللــة اإلحصــائية لمعامــل ســبيرمان ؤالّن االعينــة كبيــر 

، فقـــد رٔاينـــا اســـتخدام الدرجـــة افـــرد) 30(و ) 40(ينحصـــر بـــين 
: 19التصحيحية ومعادلتها 2 − ּמ

ر − 1 × ر = ت

.عدد ٔافراد العينة: ּמحيث 
.ل عليهمعامل االرتباط المحصّ : ر

تســـتعمل هـــذه : للداللـــة علـــى الفـــروق2كـــا اختبـــار-جــــ
كـــــــرار كـــــــرار الـــــــواقعي والتّ أالداة لتقـــــــدير داللـــــــة الفـــــــرق بـــــــين التّ 

المتوقــع، ويصــاغ هــذا الفــرق علــى شــكل فرضــية صــفرية بحيــث 
:وفق المعادلة التالية. 0= 2تكون ٔاقل قيمة لـ كا  = ( − )

FO : ّالمشاهد(كرار الواقعي الت(
Fe : ّعالمتوقّ كرار الت.

كـــرار المتوقـــع يمكـــن حســـابه وفـــق المعادلـــة التّ كمـــا ٔاّن 
:20التالية = موع ا الهاميش × موع ا الرٔيس

موع ا اللكي

راسةنتائج الّد عرض-7

1ح عرض نتائج الفرضيةيوضّ 03رقم جدول-7-1

درجة الحريةت المجدولةت المحسوبةرάּמ
430.05-0.693.392.0241

القراءة إالحصائية

، 0.05، ومسـتوى داللـة إحصـائية 41= 2–43تحت درجـات حريـة 2.02ٔاكبر من ت المجدولة 3.39ت المحسوبة بما ٔاّن 
.ديهه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوافق المهني لدى أالستاذ والسلوك اللفظي لفإنّ 

البيداغوجيةالخالصة
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.محققـة) 1(ه وبالتـالي الفرضـية رقـم ديـهناك عالقة ارتباطية سـلبية قويـة بـين التوافـق المهنـي لـدى أالسـتاذ والسـلوك اللفظـي ل

يوضح عرض نتائج الفرضية04رقم جدول-7-2

درجة الحريةت المجدولةت المحسوبةرΆּמ
430.05-0.412.202.0241

، ومسـتوى داللـة 41= 2–43تحـت درجـات حريـة 2.02ٔاكبـر مـن المجدولـة 2.20ت المحسوبة ٔاّن ابم:إالحصائيةالقراءة 
.هديوافق المهني لدى أالستاذ والسلوك غير اللفظي لتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التّ ه، فإنّ 0.05إحصائية 

ه وبالتــالي ديــعالقــة ارتباطيــة ســلبية بــين التوافــق المهنــي لــدى أالســتاذ والســلوك غيــر اللفظــي لكهنــا:البيداغوجيــةالخالصــة 
.محققة) 2(الفرضية رقم 

يوضح عرض نتائج الفرضية05رقم جدول-7-3

درجة الحريةت المجدولةت المحسوبةرΆּמ
430.050.54.522.0241

، ومســتوى 41= 2–43تحــت درجــات حريــة 2.02ٔاكبــر مــن ت المجدولــة 4.52ت المحســوبة ٔاّن ابمــ:إالحصــائيةالقــراءة 
.دى التلميذه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوافق المهني لدى أالستاذ والسلوك اللفظي ل، فإنّ 0.05داللة إحصائية 

دى التلميـــذ،عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة بـــين التوافـــق المهنـــي لـــدى أالســـتاذ والســـلوك اللفظـــي لـــكهنـــا:البيداغوجيـــةالخالصـــة 
.محققة) 3(وبالتالي الفرضية رقم 

يوضح عرض نتائج الفرضية06رقم جدول-7-4

درجة الحريةάت المجدولةت المحسوبةرּמ
430.362.882.020.0541

، ومســـتوى 41= 2–ּמتحـــت درجـــات حريـــة 2.02ٔاكبـــر مـــن ت المجدولـــة 2.88ت المحســـوبة ٔاّن ابمـــ:إالحصـــائيةالقـــراءة 
دى ه توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين التوافــق المهنــي لــدى أالســتاذ والســلوك غيــر اللفظــي لــ، فإّنــ0.05داللــة إحصــائية 

.التلميذ

دى التلميــذعالقــة ارتباطيــة موجبــة بــين التوافــق المهنــي لــدى أالســتاذ والســلوك غيــر اللفظــي لــكهنــا:البيداغوجيــةالخالصــة 
.محققة04وبالتالي الفرضية رقم 

يوضح عرض نتائج الفرضية07رقم جدول-7-5

ت الضغط المهنيياوستم
صاتالتخصّ 

المجموعالهامشيمعدومةمنخفضةمتوسطةعالية

21ث0ت5ب9أ 7العلوم التجريبية

22د0ج5خ9ح8آالداب

151810043المجموع الرٔاسي

ٔاقـــل 0.03المحســوبة 2لــدينا كــا:المقارنــة إالحصــائية
1) =1-2() 1-2(عنـــد درجــات حريـــة 3.84المجدولــة 2مــن كـــا

الفرق وبالتالي فإّن 0.05ومستوى داللة إحصائية 

.مقبولH0غير دال إحصائيا، والفرض الصفري 
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هناك فروق ذات داللة تليس:البيداغوجيةالخالصة 
إحصــــائية فــــي مســــتويات التوافــــق المهنــــي بــــين ٔاســــاتذة العلــــوم 

.التجريبية ؤاساتذة آالداب

النتائج في ضوء الفرضياتمناقشة-8

هــــــذه الفرضــــــية : 01مناقشــــــة نتــــــائج الفرضــــــية رقــــــم 
عــة فــي حســاب بوهــذا مــا كشــفت عنــه الخطــوات المت،تحققــت

ل التوّصــمعامــل االرتبــاط ســبيرمان المعــدل للرتــب، حيــث تــّم 
علـــى وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة ، وهـــذا مـــا يـــدّل 0.69-=رإلـــى ٔاّن 

ة دالة إحصائيا بين التوافق المهني لٔالسـتاذ وسـلوكه سلبية قويّ 
هــذا غيــر ٔاّن المحســوبة، ) ت(فظــي، وهــذا وفقــا لنتــائج قيمــة اللّ 

ر بعوامـــــل خارجـــــة علـــــى نطـــــاق الباحـــــث كحجـــــم االرتبـــــاط يتـــــٔاثّ 
ه لكــون أالســتاذ كينونــة بشــرية نــة، ويمكــن تفســير ذلــك ٔاّنــالعيّ 
دت ٔاســبابها ر بجملــة مــن الضــغوطات والمعيقــات مهمــا تعــّد تتــٔاثّ 

ة النفسـية فهذا من الطبيعي ٔان يكون له تٔاثير سلبي علـى الصـحّ 
وى ســـلوكاته اللفظيـــة، كمــــا لديـــه، وقـــد يظهـــر ذلـــك علـــى مســـت

يمكــــن إرجــــاع ســــوء التوافــــق المهنــــي لــــدى أالســــتاذ إلــــى كـثافــــة 
ي البرنــامج وكــذا كـثافــة الفصــول الدراســية الســبب الــذي قــد يــؤدّ 

د فــي ســلوكه اللفظــي، وقــد بأالســتاذ إلــى مشــاكل تفاعليــة تتحــّد 
ر الضغط لديه الى سوء فـي التوافـق المهنـي يؤدي ذلك إلى تطوّ 

.لديه 

ــائج الفرضــية رقــم مناقشــة هــذه الفرضــية ٔايضــا : 02نت
وهـــذا مـــا كشـــفت عنـــه الخطـــوات المتبعـــة فـــي تبيـــان ،تحققـــت

ــــى ٔاّن مــــدى تحقيقهــــا، حيــــث تــــّم  معامــــل االرتبــــاط التوصــــل إل
هنــاك ح ٔاّن يوّضــ) 0.41-(ســبيرمان المعــدل للرتــب ذو القيمــة 

عالقة ارتباطية سلبية ضعيفة نوعا ما بين التوافـق المهنـي لـدى 
مـا ه كلّ د ٔاّنـه، الشيء الذي يؤّكـديستاذ والسلوك غير اللفظي لاالٔ 

ر ســلبا علــى الســلوكات غيــر قــل التوافــق المهنــي لــدى أالســتاذ ٔاّثــ
اللفظية لديه كإماءات الضجر وطريقـة الكـالم، وضـعيته داخـل 
الفصــــل الدراســــي كطريقــــة الجلــــوس، ؤاســــاليب جــــذب انتبــــاه 

هــــذا ال يعتبــــر حالـــــة ، حركيتــــه ٔاثنــــاء الــــدرس، غيــــر ٔاّن التلميــــذ
يمكن تدارك ذلك من خـالل بـرامج تدريبيـة تسـاعد ، إذ مرضية

التخفيــف مــن الضــغط وتحقيــق التــوازن والتوافــق علــىأالســتاذ 

اه باعتبــــاره مؤشــــر ديــــكعامــــل مــــؤثر فــــي الســــلوك غيــــر اللفظــــي ل
.للتفاعل الصفي الذي هو متغير الدراسة في هذه الحالة

هـــذه الفرضـــية هـــي :03مناقشـــة نتـــائج الفرضـــية رقـــم 
قت وهذا ما ٔاثبتته نتائج البحث مـن خـالل حسـاب أالخرى تحقّ 

ل التوّصــمعامــل االرتبــاط ســبيرمان المعــدل للرتــب، حيــث تــّم 
على وجود ارتبـاط موجـب ، وهذا ما يدّل 0.50= قيمة رإلى ٔاّن 

ــــــدى أالســــــتاذ  ضــــــعيف دال إحصــــــائيا بــــــين التوافــــــق المهنــــــي ل
هــذا مــا وجــدناه عنــد حســاب ، ودى التلميــذوالســلوك اللفظــي لــ

اإيجابيــا، وهنــا يمكــن اعتبــار التوافــق المهنــي مؤشــر )ت(قيمــة 
ه يجـد حريـة فـي التعبيـر وطالقـة فـي حركـة ٔالّنـللتلميذ،بالنسبة 

هــذا الســلوك يمكــن ٔان يكــون متبوعــا ســلوكه اللفظــي، غيــر ٔاّن 
،ٔالســتاذ، ممــا يزيــد فــي مســتوى ضــغطهدى ابمشــاكل ســلبية لــ

.ه اللفظية وغير اللفظيةر في سلوكاتويؤثّ 

كــذلك هــذه الفرضــية : 04مناقشـة نتــائج الفرضــية رقــم 
تحققــت وهــذا مــا ٔاوضــحته خطــوات البحــث فــي حســاب معامــل 

ل إلــى ٔاّن التوّصــاالرتبــاط ســبيرمان المعــدل للرتــب، حيــث تــّم 
علــــى وجــــود عالقـــة ارتباطيــــة موجبــــة ، وهـــذا مــــا يـــدّل 0.36= ر

ضعيفة بين التوافق المهني لدى أالستاذ والسـلوك غيـر اللفظـي 
، وهــذا االرتبــاط دال إحصــائيا، ويفســر ذلــك بــٔاّن دى التلميــذلــ

متغيــر الســلوك غيــر اللفظــي هــذه العالقــة ال يمكــن تعميمهــا ٔالّن 
هنــا ال يــرتبط فقــط بالضــغط المهنــي لٔالســتاذ  بــل دى التلميــذلــ

والتـي ،كالحالـة المزاجيـةبالتلميـذكمه عوامل ٔاخـرى خاصـة تح
الوســــــط الدراســــــي، وتتــــــٔاثر بمــــــؤثرات خارجيــــــة مثــــــل الســــــن، 
.ومؤثرات ٔاخرى ال تتعلق بالفصل الدراسي

هــــذه الفرضــــية لــــم :05مناقشـــة نتــــائج الفرضــــية رقــــم 
المحســـــوبة لتبيـــــان 2تحقـــــق وهـــــذا مـــــا ٔاثبتتـــــه نتـــــائج قيمـــــة كـــــات

ه ليس هناك فروق دالة إحصائيا فـي الفروق، والتي ٔاوضحت ٔانّ 
ـــــــين ٔاســـــــاتذة العلـــــــوم التجريبيـــــــة  مســـــــتوى التوافـــــــق المهنـــــــي ب

هــذه التخصصــات المنوطــة وآالداب، ويمكــن تفســير ذلــك بــٔاّن 
د صــات تنتمـــي إلــى ثانويـــة واحــدة، وهـــذا مــا يؤّكـــبالدراســة تخصّ 

.الة إحصائيااستبعاد الفروق الّد 

واالقتراحاتالتوصيات-9
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ه الدراســــة المتواضــــعة، وانطالقــــا مــــن بعــــد إتمــــام هــــذ
النتـــائج الميدانيـــة المتوصـــل إليهـــا، واســـتنادا إلـــى مـــا جـــاء فـــي 

ل هــذا العمــل يتمّثــٔاهــداف ؤاهميــة اإلشــكالية المطروحــة، فــإّن 
في حصيلة من االقتراحات والتوصيات التي يمكـن عرضـها فيمـا 

:يلي
االهتمام بالصحة النفسية لٔالستاذ بالتعليم الثانوي، * 

ذلـــك مـــن خـــالل الكشـــف عـــن جملـــة المثيـــرات الفيزيولوجيـــة و
التـــي لهـــا عالقـــة بقلـــة وســـوء التوافــــق ) التفاعليـــة(واالجتماعيـــة 

المهنــي لديــه، مــن خــالل إعطــاء الفرصــة لٔالســاتذة لعــرض ٔاهــم 
،قصـدمصادر الضـغوط المهنيـة داخـل الوسـط التعليمـي بحرية

.التخفيف منهاالعمل علىضبطها و
ف علــــى دانيــــة تســــاعدنا فــــي التعــــرّ إجــــراء دراســــات مي* 

اتجاهــات أالســاتذة ومــدى قــدرتهم فــي ضــبط الســلوك التفـــاعلي 
لـــديهم، ومعرفـــة مـــواقفهم اتجـــاه وظيفـــتهم كٔاســـاتذة للرفـــع مـــن 

.جودة العالقة التفاعلية
البحث في اإلجراءات العملية لتنظـيم اإلدارة الصـفية * 

، والتلميـذفي التعليم الثانوي لطرفـي العمـل التعليمـي لٔالسـتاذ
ن مــن تحديــد المنــاخ النفســي التعليمــي يقــات تربويــة تمّكــطبكـت

ن يالســــــليم، لتكــــــون هنــــــاك عالقــــــة تفاعليــــــة بنــــــاءة بــــــين طــــــرف
.ن في العمل التعليمييمتكافئ

إمكانية االستفادة من العالقة اإليجابيـة بـين التوافـق * 
، وذلـك مـن التلميـذالمهني لدى أالستاذ والتفاعل الصـفي لـدى 

ن من ربط التفاعل الصفي لـدى بحثية تمكّ ااعتبارها ٓافاقخالل 
ـــر الســـلبي فـــي ذلـــك، وهـــذا التلميـــذ  بمتغيـــرات ٔاخـــرى ذات أالث

لتغطيـــــــة مـــــــا ورد فـــــــي الدراســـــــة االســـــــتطالعية التـــــــي ٔاوضـــــــحت 

إشـــــكاليات فـــــي االتصـــــال والتفاعـــــل مـــــع أالســـــاتذة حســـــب ٓاراء 
.التالميذ

الغــــــوص فــــــي تحديــــــد ٔاهــــــم الطــــــرق واالســــــتراتيجيات * 
مـن ٔاعـراض ن مـن الحـّد لمساعدة في وضـع برنـامج تـدريبي يمّكـا

م ويفيـــد فـــي تحقيـــق تعّلـــأالســـتاذ،ســـوء التوافـــق المهنـــي لـــدى 
.     صفي فعال على مستوى التعليم الثانوي

خاتمة عامة

ــــــة يقــــــّد  م هــــــذا العمــــــل فــــــي إطــــــار المجهــــــودات المبذول
رقيـة لتحسين ٔاداء التعليم الثانوي ونوعيتـه، اسـتجابة لحاجـة ت

ال، ولهــذا وتحقيــق النظــام الصــفي الفّعــلٔالســتاذ،أالداء المهنــي 
فقــد جــاءت إشــكالية موضــوعنا هــذا عبــارة عــن دراســة ارتباطيــة 

التوافق : هما،لمتغيرين هامين على هذا المستوى من التعليم
عمليـــــة التفاعـــــل المهنـــــي والتفاعـــــل الصـــــفي، وعلـــــى اعتبـــــار ٔاّن 

اشــد م الرّ المعّلــ: لين همــاعلــى مســتوى عنصــرين فعــاالصــفي تــتّم 
، فقـــد اهتمـــت )التلميـــذ الثـــانوي(م الـــواعي ، والمـــتعلّ )أالســـتاذ(

راســـة بأالنمـــاط الســـلوكية اللفظيـــة وغيـــر اللفظيـــة كمؤشـــرات الّد 
.إجرائية لهذا التفاعل

ا نحـو تـوفير ومن خالل هذا الجهد المتواضع وسعيا مّنـ
ر بعـــدد كبيـــر مـــن العوامـــل، الفعـــال الـــذي يتـــٔاثّ الـــتعلم الصـــفي 

ســـلبية، (ه ذو عالقـــة الـــذي ٔاوضـــحت النتـــائج الميدانيـــة علـــى ٔاّنـــ
بـــالتوافق المهنـــي لـــدى هـــذه الفئـــة التربويـــة التعليميـــة ) إيجابيـــة

علـــــى مســـــتوى التعلـــــيم الثـــــانوي، فقـــــد خلصـــــت الدراســـــة إلـــــى 
جاء حصيلة من التوصيات واالقتراحات التي نعتبرها ملحقا لما 

في هذه الدراسة، ويمكـن ٔاخـذها بعـين االعتبـار كنقـاط انطـالق 
.تســـــــــــــــــــــــاعد فـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــتح ٓافـــــــــــــــــــــــاق بحثيـــــــــــــــــــــــة جديـــــــــــــــــــــــدة
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.32:ص،1976،دط،القاهرة، دارالمعرفة، علمالنفسودراسةالتوافق، كمالدسوقي.6
.77:ص، 2001،دط،االسكندرية،مكـتبةالجامعة، الواجباتالمدرسيةوالتوافقالنفسي، عبدالحميددمحمالشاذلي.7
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-03–البنود الخاصة بالمحور رقم 

الطلبة بٔافكارهم ٔاثناء الدرسيساهم-1

الطلبة في االستفسار عما ال يفهمونهيتردد-2

الطلبة لإلجابات الجماعية والفوضويةيميل-3

الطلبة بروح المبادٔاة وحرية التعبيريتميز-4

الطلبة في اقتراح النشاط الصفييشارك -5

الطلبة في بناء الدرس من خالل تدخالتهم المتكررةيسهم-6

الطلبة بروح المناقشة والحواريتميز-7

الطلبة في تقييم النشاط الصفييساهم-8

الدرجة الكلية

-04–البنود الخاصة بالمحور رقم 

على الطلبة مالمح الملل والضجريظهر-1

الطلبة لٔالستاذ ٔاثناء الشرح ينظر-2

الطلبة مظاهر التشتت وعدم االنتباهيبدي-3

الطلبة سلوكات وإماءات غير مرغوب فيهايبدي-4

الطلبة إلى السكوت الدائم ٔاثناء الحصةيميل-5

الطلبة بوضعية جلوس تليق بالفصل الدراسييتميز-6

الطلبة التركيز ويميلون إلى العبث بما حولهميفقد-7

الدرجة الكلية


