
الثّانويالتّعلیمألستاذالمھنيبالتّوافقوعالقتھاالصفیّةاإلدارة
میدانیةدراسة

لقد عرف اإلنسان منذ القدم أھمیة الراحة النفسیة والجسدیة وتحقیق التوازن بعیدا عن مختلف المشاكل الحیاتیة، 
الظروف االجتماعیة واالقتصادیة أحد مصادر ھذه المشكالت على مختلف القطاعات، منھا القطاع وتشكل 

.التربوي التعلیمي بمختلف مستویاتھ ألنھ یمثل عمود الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة للفرد

البیداغوجیة والعالئقیة، إضافة إلى مثیرات الحیاة االجتماعیة والتي قد تشكل إطارا وعلى اعتبار أن البیئة 
یظھر ذلك من خالل تداخل تلك العوامل ما یسبب ما یسمى بالضغط . إلمكانیة التأثیر على األستاذ بصورة سلبیة

وقد . ذا على أدائھ المھنيالمھني لدى األستاذ، ھذا األخیر الذي یكون لھ التأثیر الواضح على صحة األستاذ وك
یؤدي ذلك إلى بعض االضطرابات على مستوى العمل التعلیمي كالتقصیر الدراسي أو سوء العالقة التربویة 

حتى وإن كان التفاعل الصفي ھنا یتم مع متعلم راشد المتمثل . التعلمیة التي یحكمھا التفاعل داخل الصف الدراسي
دراستنا ھذه تتمحور حول دراسة العالقة القائمة بین التوافق المھني لدى وبحكم أن. في تلمیذ التعلیمالثانوي

ویظھر ذلك من خالل أشكال السلوك اللفظي . األستاذ بالتعلیم الثانوي والتفاعل الصفي في المؤسسة الثانویة
حظة الخاصة بحیث یتم رصد ھذه السلوكات بواسطة بطاقة المال. والسلوك غیر اللفظي لكل من التلمیذ واألستاذ

بالتفاعل الصفي لطرفي الفعل التعلیمي، وذلك بعد تطبیق مقیاس التوافق المھني على األساتذة للوقوف فیما بعد 
على العالقة القائمة بین ھاذین المتغیرین، وإیمانا منا بأھمیة ھذه المضامین التي تمس جوھر العملیة التعلمیة 

جانب نظري وجانب تطبیقي على : د جاء بحثنا ھذا مشتمال على جانبینالتعلیمیة على مستوى التعلیم الثانوي، فق
:النحو التالي

اإلشكالیة والفرضیات-1

یمثل التعلیم الثانوي الیوم أھم الھیاكل التعلیمیة الكبرى في العالم، حیث أصبح عملیة إنتاجیة فعالة، أو فنا یسھم 
ا نحو توافر أستاذ تعلیم ثانوي أكثر كفاءة نتخذه شعارا للمعرفة في صناعة التلمیذ بإعداده للحیاة المھنیة، وسعیا من

بما یحقق . والعلم، وإدراكا منا ألھمیة اإلعداد المعرفي واالجتماعي یجب االھتمام بالدور التكویني والتعلیمي لھ
الب تفاعلھ اإلیجابي مع الطلبة من جھة ومع المعرفة من جھة أخرى، یتحدد ذلك من خالل فھم نفسیة الط

خاصة إذا كان األستاذ مركز دائرة من الضغوطات والمشاكل المھنیة التي تخلق لدیھ توترا مستمرا . وحاجاتھم
من مختلف المصادر، منھا ما یتعلق بالمناخ المھني للمؤسسة التعلیمیة، ومنھا ما یتعلق بعوامل وظروف أخرى 

.تحكمھا الحیاة االجتماعیة والجوانب النفسیة والعالئقیة

إّن التوتر عند أعضاء ھیئة التدریس ھو أحد عوامل عدم : المربي اإلنجلیزي قائال) Arnauld(كما عبر أرنولد 
كما تشیر الدراسات التربویة التي أجریت في أمریكا وبریطانیا إلى أن كل . التوافق المھني وزیادة ضغوط العمل

من % 90حتى % 30المھني، حیث إّن ما بین المعلمین دون استثناء یعانون بصفة عامة من نوع من التوتر
من المعلمین یعانون من أعراض % 80المعلمیـن البریطانیین یعانـون من الضغط المھني، وفي أمریكا ما یعادل 

، وفي دراسة أجراھا 2001دالة على انعدام الصحة النفسیة وعدم التوافق النفسي و العالئقي حسب إحصائیات 
من المعلمین یعانون من مرض جسدي سببھ الضغوط % 57وجد أن حوالي1987غو عاماتحاد المعلمین بشیكا

1.یعانون من مرض نفسي سببھ ما یعانونھ من توتر في المھنة% 33وانعدام التوافق مع المھنة، و

ونظرا ألھمیة الموضوع ارتأینا في موضوعنا ھذا التوجھ في بحث نوعیة العالقة القائمة بین ظاھرة التوافق 
ھذا المتغیر األخیر المتمثل في عملیة ھامة یبنى على . مھني وعملیة التفاعل الصفي لدى أستاذ التعلیم الثانويال

حیث نجد . أساسھا المناخ التعلیمي السلیم، الخالي من المعیقات والضغوطات التي تؤدي إلى فشل العمل التعلیمي
عاوني یؤدي إلى التقلیل من العزلة واالنطواء لدى التلمیذ، أّن ھناك دراسات أثبتت أّن التفاعل الفعال والعمل الت

وإعطاء مفھوم عالي عن الذات ألّن أفراد الجماعة التعلیمیة یتأثرون ویؤثرون في بعضھم البعض، ویتضح ذلك 
من خالل سلوكھم التفاعلي، مما یؤدي إلى تحسین التواصل وتحسین العالقات بین الطلبة واألساتذة، ویؤدي إلى 

ادة الجھد من أجل اإلنجاز الفعال الذي یقلل من الضغط، ویساعد على تحقیق التوافق والصحة النفسیة، ویحسن زی
وما دمنا الیوم في عصر تتشابك فیھ العالقات وتتقارب فیھ المسافات، . 2النمو االجتماعي بھدف فھم اآلخرین

صر التي قد تؤدي إلى فشل في العالقات فالضغوط المھنیة وسوء التوافق المھني أصبحت ما یسمى بعلة الع
التعلیمیة، ما ینتج عنھ فشل في الفعل التعلیمي، من ھنا تأتي أھمیة المزاوجة بین التوافق المھني لدى أستاذ التعلیم 



الثانوي والتفاعل الصفي من خالل مظاھره السلوكیة اللفظیة وغیر اللفظیة لدى أساتذة ثانویة العربي بلیلیطة 
ن ولمان والیة سطیف بفروعھا فرع اآلداب وفرع العلوم التجریبیة، وإدراك أبعاد ھذه العالقة لیكون بدائرة عی

:ذلك على شكل تساؤل عام مفاده

ھل ھناك عالقة ارتباطیة بین التوافق المھني لدى األستاذ والتفاعل الصفي بثانویة العربي بلیلیطة؟-

ني بین أساتذة ثانویة العربي بلیلیطة حسب التخصص؟ھل ھناك فروق في مستویات التوافق المھ-

الفرضیة العامة

.ھناك عالقة ارتباطیة بین التوافق المھني لدى األستاذ والتفاعل الصفي بثانویة العربي بلیلیطة-

الفرضیات الجزئیة

.ي بلیلیطةھناك عالقة ارتباطیة بین التوافق المھني لدى األستاذ والسلوك اللفظي لھ بثانویة العرب-1

.ھناك عالقة ارتباطیة بین التوافق المھني لدى األستاذ والسلوك غیر اللفظي لھ بثانویة العربي بلیلیطة-2

.ھناك عالقة ارتباطیة بین التوافق المھني لدى األستاذ والسلوك اللفظي للتلمیذ بثانویة العربي بلیلیطة-3

ألستاذ والسلوك غیر اللفظي للتلمیذ بثانویة العربي بلیلیطةھناك عالقة ارتباطیة بین التوافق المھني لدى ا-4

ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستویات التوافق المھني بین أساتذة ثانویة العربي بلیلیطة حسب -5
.التخصص

أھداف الدراسة-2

اتجاه وظائفھم، التعرف على اتجاھات األساتذة وقدرتھم على تحقیق أھداف المؤسسة التربویة، ومواقفھم-1
.وتفاعالتھم للرفع من جودة العالقة التفاعلیة مع التالمیذ

).التلمیذ(إمداد األساتذة بأسلوب حدیث في التفاعل یساعد على تفعیل المورد البشري في المؤسسة التعلیمیة -2

للتخفیف من مظاھر إمكانیة االستفادة من استخدام بعض األسالیب الجدیدة في التدریس ومعرفة مدى فاعلیتھا-3
.عدم التوافق المھني لدى األساتذة

تحدید المفاھیم والمصطلحات-3

ھو حافز أو حالة مسببة تعمل على بذل قوة تؤدي إلى مقاومة الجسم الداخلیة، مما یسبب حالة : التوافق المھني-
تسارع ضربات القلب وارتفاع مزعجة ذھنیا أو عاطفیا، تحدث كاستجابة لتأثیرات خارجیة معاكسة، وتتسم عادة ب

3. ضغط الدم وشد عضلي وتھیج

، ومن أعراضھ أحاسیس بالصداع واآلالم في الدماغ واضطرابات Fatigueویطلق ھذا المصطلح على التعب 
في العین، ضعف الذاكرة، الشعور بالتعب، رغم أخذ فترات من الراحة، وقد یرجع إلى رغبة ال شعوریة في عدم 

.أعضاء التكوینالمذاكرة وضعف 

:عالقة دیداكتیكیة یمكن أن تكون ثالثیة األبعاد:التفاعل الصفي-2

.عالقة بیداغوجیة بین المعلم والتلمیذ في وضعیة دیداكتیكیة-1

.عالقة بیداغوجیة بین المعلم والمادة في وضعیة دیداكتیكیة-2



.عالقة بیداغوجیة بین المادة والتلمیذ في وضعیة دیداكتیكیة-3

4.مستوى وظیفة التلمیذ في تطویر مستواه التعلیميعلى

فعل دیداكتیكي منظم وموجھ من طرف األستاذ ذي الوضعیة المحوریة داخل جماعة :فعل التفاعل الصفي
مدرسیة بغرض إحداث تغییرات سلوكیة لدى أعضاء ھذه الجماعة، وھو فعل بیداغوجي لتدخالت المدرس 

إلى إقامة تواصل مع التالمیذ، قصد تبلیغ رسالة معینة أو مراقبتھا أو تحسین اللفظیة منھا وغیر اللفظیة بھدف 
5.سلوك المتعلمین أو إحداث تغییرات في مواقفھم وضبط نشاطاتھم

اإلطار النظري للدراسة

التوافق المھني: أوال

حیاتھ االجتماعیة یعرفھ الباحث كمالدسوقیعلى انّھ تكییف الشخص ببیئتھ االجتماعیة مجال مشكالت :مفھومھ-1
التي ترجع لعالقات بأسرتھ ومجتمعھ، ومعاییر بیئتھ االقتصادیة والسیاسیة والخلقیة ذات التأثیر على حیاتھ 

6. المھنیة

التكیف والتوافق والتكامل، أي العملیات النفسیة البنائیة :یعرفھ النفساني كاتل انّھ یشمل ثالثة مصطلحات ھي*
عات، وانسجام البناء الدینامیكي للفرد في أي بناء اجتماعي مھني أو غیر ذلك، والتحرر من الضغوط والصرا

بمعنى إّن الفرد المتكیّف قد یتعارض مع نفسھ في أداء عملھ المھني، لكنھ یفید مجتمعھ، و بالتالي حسب كاتل ھو 
7.متكیف لكنّھ غیر متوافق، والتكامل ھو االتساق في الدوافع والسلوك واألھداف

عّرف علم النفس الحدیث بأنّھ علم دراسة التوافق اإلنساني بالمواقف الحیاتیة :وافق المھني والصحة النفسیةالت-2
8.بما فیھا المواقف المھنیة ومواقف العمل

واألصل في التوافق المھني ھو تعدیل الفرد بحیث یتالءم مع ظروف الحیاة االجتماعیة سواء في األسرة أم في 
الفرد من سلوكھ أو من بیئتھ، إلعادة التوازن واالنسجام مع ما یحیط بھ من متغیرات تؤثر العمل، بحیث یعّدل

9.وتغیر من سلوكھ

والصحة النفسیة ھي قدرة الشخص على التوفیق بین رغباتھ وأھدافھ من جھة وبین الحقائق المادیة واالجتماعیة 
10.التي یعیش في وسطھا من جھة أخرى

تبدأعملیة التوافق بوجود دافع أو رغبة تّوجھ السلوك نحو غایة معینة إلشباع ھذا الدافع :تحلیل عملیة التوافق-3
ثم یظھر عائق یعترض الفرد في تحقیق الھدف، ھنا یمارس الفرد العدید من الحركات االنفعالیة وردود األفعال 

.یشبّع دافعھ تتم عملیة التوافقالمختلفة للتغلّب على ھذا العائق، وعندما یتمّكن الفرد من تحقیق الھدف الذي

ویشیر علماء النفس إلى انّھ كلما أشبعت حاجات الفرد لن یحتاج إلى عملیة التوافق في المحیط الذي یعیش 
:ویمكن توضیح عملیة التوافق بالمخطط اآلتي.فیھ
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اإلدارة الصفیّة والتفاعل الصفي: ثانیا

اإلدارة الصفیّة والمناخ المدرسي-1

یعّرفھا على أنّھا نموذج من التعلیمات والقواعد السلوكیة التي یستخدمھا "canter1990نجد كانتر : مفھومھا-
".المعلّمون للتّعزیز والعقاب

یؤكدان على أھمیة تحقیق االنضباط الصفي 1988Cururin AndMendlerأّما كّل من كوروین ومیندلر لـ 
ة والقیمة عبر دافعیتھم وتوفیر فرص النجاح لھم وتعاون التالمیذ مع المعلم عبر تعزیز شعور الطلبة بالكفاء

ھي تحلیل أداء المعلم ومھاراتھ التي یوظّفھا في التعلیم ثم یبحث في " 1977kouninوتعریف كونین 
effective peachiny moveعالقتھا بمستویات انھماك التالمیذ في أنشطة التعلیم، حركة التعلیم الفعال 

mety.12

القدرة التي یتمیز بھا المعلم الفّعال من أجل تحقیق أھداف بنّاءة مع : " یّة تعّرف أیضا على أنّھااإلدارة الصف
".الطلبة یأتي ذلك من خالل السلوك التنظیمي الذي یمارسھ المعلّم 

:یمكن الوصول إلى التعریف اآلتي

" ى بیئة صفیة مالئمة لعملیة التعلیم ھي جمیع الخطوات واإلجراءات الالزمة للبناء والحفاظ عل":اإلدارة الصفیة
أب صدیق، زمیل معلم باحث، وتشمل ھذه األدوار حقوقا : یعني أّن المعلّم یشغل فیھا عّدة أدوار ھي كالتالي

.وواجبات

التفاعل الصفي وأشكالھ-2

التفاعل على شكل سلسلة-أ

مستقبل، ویقوم ھو بدوره بنقلھا إلى التالي، یقوم ھذا النوع من االتصاالت على نقل الرسائل من مرسل إلى 
ویعاب على ھذا النوع من االتصال في أنّھ إذا فقدت السلسلة أحد حلقاتھا تتوقف عملیة االتصال والتفاعل بین 

مكونات النظام، وفي المجال التعلیمي مثل ھذا النوع من االتصال یكون لھ نمط تواصل ذو تغذیة راجعة ضعیفة، 
خالل التفاعالت االتصالیة بین األستاذ والتالمیذ یؤدي إلى فقر العالقات اإلنسانیة، فتكون تغذیة نالحظ ذلك من 

:13ضعیفة بدال من أن تكون تغذیة راجعة تتم على النحو التالي

.وفي ھذا النوع یكون ھناك تفاعل أكثر من النوع السابق وتغذیة راجعة نوعیة:االتصال على شكل دائرة-ب

.یكون أحد األفراد مركز عملیة االتصال والمنسق لھا:االتصال على شكل عجلة-جـ

ھذا النوع مركز العملیة االتصالیة ینظّمھا أحد األفراد مثل نموذج العجلة ولكنّھ في: yحرف االتصال عل شكل- د
.أقّل عددا من حیث الفروع التي یتحّكم فیھا

حیث جمیع مكّونات النّظام االتصالي تتفاعل مع بعضھا البعّض ألّن ھناك اتصاال :االتصال متعدد األبعاد-ھـ
14مركز یتحّكم في عملیة االتصالمباشر بین الوحدات وال یوجد 

تقییم التفاعل الصفي-3



ویمكن أیضا تقییم التفاعل إذا قمنا بتحلیل الفعل التعلیمي على مستوى األعضاء الفّعالة في ذلك وینطلق ذلك من 
یتم ربط العناصر المتكاملة في خالل تجزئة المھام ودراسة عناصر العمل التعلیمي كل عنصر على حده وبعدھا 

الفھم، التنبؤ، التحكم،ویتحّدد ذلك من خالل المخطط الممثل - مھّمة واحدة، وھي عملیة التعلم الفّعال فیتحقّق لنا
15للعناصر الفاعلة في الفعل التّعلیمي

: اإلجراءات التطبیقیة للدراسة
:بین المتغیرین على مستوى عینة الدراسة

حدود الدراسة-1

ي ثانویة العربي بلیلیطة دائرة عین المقصود بھا النطاق المكاني للدراسة المیدانیة والمتمثل ف: الحدود المكانیة-أ
.ولمان والیة سطیف

.فرع آداب وفرع علوم تجریبیة: تم اختیار أساتذة ثانویة العربي بلیلیطة حسب التخصصین:الحدود البشریة-ب

.أستاذا دائماعشرون20: عدد أساتذة اآلداب-

.ستة عشرأستاذا دائما16: عدد أساتذة العلوم التجریبیة-

:وھي الفترة التي تم خاللھا إنجاز البحث المیداني وقد كانت ممتدة كاآلتي: دود الزمانیةالح-ج

تم إجراء الدراسة االستطالعیة للحصول على بیانات ومعلومات : 2011مارس 22حتى 2011مارس 15من -
.تفید في بناء أدوات القیاس

المھني لقیاس الصدق والثبات وتطبیق بطاقة تم توزیع مقیاس التوافق : 2011ماي 01حتى 2011أفریل 24من -
.المالحظة

تم إجراء الدراسة النھائیة بتوزیع مقیاس التوافق المھني على : 2011دیسمبر 05حتى 2011سبتمبر 21من -
.عینة الدراسة وتطبیق بطاقات المالحظة

المنھج المستخدم في الدراسة-2

عتبارا أّن لكّل منھج خصائصھ ووظائفھ التي تتوقّف علیھا طبیعة المعلومات المراد الحصول علیھا، ووفقا ا
لإلشكالیة المصاغة واستنادا للفرضیات التي وضعناھا عمدنا إلى استخدام المنھج الوصفي اإلرتباطي، أو بصورة 

ث التي تدرس مدى ارتباط المتغیرات أو أدق ھو منھج الدراسة اإلرتباطیة، ویستخدم ھذا النوع في البحو
مجموعة من الدرجات، وكذلك یلجأ الباحث إلى ھذا المنھج إذا أرید إثبات عالقة بین ظاھرتین أو متغیرین إذا 

16.استحال تطبیق المنھج التجریبي



لصفي على قامت الباحثة بدراسة استطالعیة حول موضوع التوافق المھني والتفاعل ا: الدراسة االستطالعیة-3
مستوى التعلیم الثانوي بثانویة العربي بلیلیطة، وبھذا فقد تم أخذ عینة استطالعیة ممثلّة لكّل الفروع، اشتملت على 

خمسة عشر أستاذ تعلیم ثانوي وأربعینتلمیذا من نفس المستوى، وتم استخدام اإلستمارة كأداة للدراسة 
:االستطالعیة كما یلي

اتذةاالستمارة الموجھة لألس-أ

النعمھل تعاني من عدم توافق مھني ؟:1س
اذا كان الجواب نعم ، ما ھي أعراضھ؟

حسب رأیك ما ھي أھم عوامل و مصادر التوافق المھني؟: 2س
ھل یؤثر عدم التوافق المھني لدیك على التفاعل الصفي مع : 3س

نعمنعمالطلبة؟

االستمارة الموجھة للتالمیذ-ب

ما ھي مؤشرات التفاعل األفضل داخل الفوج الدراسي في نظرك؟: 1س

حسب رأیك ما ھي الطریقة األمثل إلدارة الفوج الدراسي من طرف األستاذ؟: 2س

ما ھي أھم الصفات التفاعلیة التي یجب أن یتّصف بھا األستاذ على مستوى التعلیم الثانوي؟: 3س

االستنتاج العام من الدراسة االستطالعیة

أفادتنا الدراسة االستطالعیة في تحدید عینة البحث والتي ستنحصر على التخّصصات التي تتوفّر فیھا ظاھرة 
ھ سیتم تطبیق الّدراسة النھائیة على كّل من أساتذة العلوم التجریبیة واآلداب، التوافق المھني، وقد اتّضح أنّ 

وستكون دراسة مسحیة، أي على كّل األساتذة، كما ساعدنا ذلك في بناء المقیاس، وبطاقة المالحظة وبالتالي فإّن 
.ةالدراسة النھائیة ستتم على شكل دراسة تمس كّل من أساتذة اآلداب والعلوم التجریبی

تعتبر مرحلة جمع البیانات من أھم مراحل الدراسة، والتي : أدوات جمع البیانات وقیاس السمات السیكومتریة-4
یتم من خاللھا تقییم البیانات، ویظھر ذلك انطالقا من استخدام األدوات المناسبة، ولكون ھذا البحث یھدف إلى 

وھذان المتغیران یمكن قیاسھما من خالل الدرجات، فقد تبیان العالقة بین متغیرین أحدھما مستقل واآلخر تابع،
:ارتأینا استخدام األداة اآلتیة

لقد تم اعتماد تطبیق مقیاس وبطاقة مالحظة، األّول خاص بقیاس درجات التوافق المھني، والثّاني : المقیاس
بین ھذین المتغیرین، خاص ببطاقة المالحظة للتفاعل الصفي، وذلك لكوننا نقوم بدراسة عالقة ارتباطیة

.مستعملین التقدیر الكمي استجابة لبنود كل مقیاس

مقیاس التوافق المھني-أ

).0(، معدومة )1(، منخفضة )2(، متوسطة )3(عالیة : صیغة البدائل-

بطاقة المالحظة الخاصة بالتفاعل الصفي-ب

).4(تاز ، مم)3(، جید )2(، متوسط )1(، ضعیف )0(ال یؤدي : صیغة البدائل-

، وھو مقیاس یھدف 17نجاح القبالن القبالنوھو مقیاس مستوحى من مقیاس الدكتورة : مقیاس التوافق المھني
إلى قیاس أھم مصادر وأعراض عدم التوافق المھني لدى العاملین في المكتبات وتأثیرھا على األداء الوظیفي، 

التي قمنا بھا أال وھو المحور المتعلق باألعراض واآلثار وقد تم أخذ المحور الذي یناسب الدراسة االستطالعیة 
المتعلقة بسوء التوافق المھني، وسیتم توضیح ذلك في المالحق، كما قمنا بأخذ بعض البنود التي توافق الدراسة 



، وھو مقیاس یقیس أھم محمد منیر مرسياالستطالعیة أیضا من مقیاس االنطفاء والضغط المھني للدكتور 
، وسیتم علي عسكروالتأثیرات الناتجة عن الضغط المھني، وأیضا مقیاس الضغط المھني للدكتور األعراض 

توضیح ذلك في المالحق أیضا، وبالتالي فإّن بناء المقیاس الذي تم تطبیقھ في الدراسة النھائیة ھو مستوحى من 
ھني بما یتوافق ونتائج الدراسة مقاییس أحدھا خاص بعدم التوافق المھني، ومقیاسان خاصان بقیاس الضغط الم3

.بندا من خالل تكییف شخصي للمقیاس)26(االستطالعیة، وقد اشتمل على ستة وعشرین 

تتضمن محتویات ھذه البطاقة وصفا إجرائیا ألھم األداءات : بطاقة المالحظة الخاصة بالتفاعل الصفي
التي ینبغي أن یقوم بھا األستاذ والتلمیذ في إطار السلوكیة اللفظیة وغیر اللفظیة لكّل من األستاذ والتلمیذ، و

الذي یھتم بقیاس التفاعل فالندرزالتفاعل، وھي مستوحاة من نموذجین لقیاس التفاعل الصفي، نموذج الباحث 
الذي یھتم بقیاس التفاعل غیر اللفظي بمختلف جوانبھ أیضا، وقد تم غاالوياللفظي بمختلف جوانبھ، ونموذج 

:محاور كما یلي4بندا لبطاقة المالحظة موزعة على أربعة 35خمسة وثالثین صیاغة حوالي 

.بند خاص بالسلوك اللفظي لألستاذ الثانوي11

.بنود خاصة بالسلوك غیر اللفظي لألستاذ الثانوي9

.بنود خاصة بالسلوك اللفظي للتلمیذ8

.بنود خاصة بالسلوك غیر اللفظي للتلمیذ7

ریقة علمیة، فقد استندنا إلى بعض البطاقات الخاصة بمالحظة السلوك التفاعلي، وبغرض بناء ھذه البطاقة بط
الرحمان صالح بطاقة قیاس الكفایات المھنیة الخاّصة بالتّفاعل الصفي واإلدارة الصفیّة للدكتور عبد: ومن أھمھا

).1999(األزرق

قیاس السمات السیكومتریة

حیث وجدت ،"الفا كرونباخ"فھو ثابت، وذلك باالعتماد على حساب بالنسبة لمقیاس التوافق المھني:الثبات-أ
ά =0.82 وبالنسبة لبطاقة المالحظة ،ά =0.85.

0.90:= وذلك بحساب الصدق الداخلي :الصدق-ب

:18وھو كالتالي"بیالك"الحظة فقد تّم االعتماد على قانون أّما صدق بطاقة الم

تّم توزیع بطاقة المالحظة ومقیاس التّوافق المھني على ثالثة محكمین بغرض التّحكیم، وتّمت المصادقة أیضا
.على تطبیقھما

مقیاسا خاصا بالتّوافق المھني، غیر أّن الحجم النھائي 50تّمتوزیع بطریقة عشوائیة حوالي أربعین : حجم العینة-5
نظرا لرفض بعض األساتذة لتطبیق شبكة المالحظة الخاصة أستاذا، وذلك43لعینة البحث ھو ستة وثالثون 

أستاذا، وأیضا بعد 43بالتفاعل الصفي، ھذا ما أدى إلى أن یكون الحجم النھائي لعینة الدراسة ھو ثالثة وأربعون 
%.70استثناء بطاقات المالحظة التي كانت نسبة االتفاق فیھا أقل من 

02جدول رقم * 



العلوم التجریبیةاآلدابالفـــرع
2221األساتذة

.عیّنة طبقیة تحكمیّة: وبالتالي فإّن طبیعة العیّنة ھي

األدوات اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات -6

:یتحّدد في معامل ارتباط سبیرمان في حالة الرتب المتكّررة، ومعادلتھا كالتالي: معامل سبیرمان المعدل للرتب-أ

.بما أّن بیانات الدراسة ترتیبیة اعتمدنا على مقیاس لرمسیس ولیكرت والذي ھو مقیاس ترتیبي

اإلحصائیة لمعامل سبیرمان نظرا لكون أفراد العینة كبیرا وألّن جدول الداللة : الدرجة الثانیة التصحیحیة-ب
:19فردا، فقد رأینا استخدام الدرجة التصحیحیة ومعادلتھا) 30(و ) 40(ینحصر بین 

.عدد أفراد العینة: ּמحیث 

.اط المحّصل علیھمعامل االرتب: ر

تستعمل ھذه األداة لتقدیر داللة الفرق بین التّكرار الواقعي والتّكرار المتوقع، : للداللة على الفروق2اختبار كا -جـ
:وفق المعادلة التالیة. 0= 2ویصاغ ھذا الفرق على شكل فرضیة صفریة بحیث تكون أقل قیمة لـ كا 

FO : المشاھد(التّكرار الواقعي(

Fe :التّكرار المتوقّع.

:20كما أّن التّكرار المتوقع یمكن حسابھ وفق المعادلة التالیة

عرض نتائج الّدراسة-7

1یوّضح عرض نتائج الفرضیة 03جدول رقم - 7-1



درجة الحریةت المجدولةت المحسوبةرάּמ
430.05-0.693.392.0241

القراءة اإلحصائیة

، ومستوى داللة 41= 2–43تحت درجات حریة 2.02أكبر من ت المجدولة 3.39بما أّن ت المحسوبة 
، فإنّھ توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التوافق المھني لدى األستاذ والسلوك اللفظي 0.05إحصائیة 

.لدیھ

الخالصة البیداغوجیة

ن التوافق المھني لدى األستاذ والسلوك اللفظي لدیھ وبالتالي الفرضیة رقم ھناك عالقة ارتباطیة سلبیة قویة بی
.محققة) 1(

یوضح عرض نتائج الفرضیة04جدول رقم - 7-2

درجة الحریةت المجدولةت المحسوبةرΆּמ
430.05-0.412.202.0241

، 41= 2–43تحت درجات حریة 2.02أكبر من المجدولة 2.20أّن ت المحسوبة بما :القراءة اإلحصائیة
، فإنّھ توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التّوافق المھني لدى األستاذ 0.05ومستوى داللة إحصائیة 

.والسلوك غیر اللفظي لدیھ

مھني لدى األستاذ والسلوك غیر اللفظي لدیھ ھناك عالقة ارتباطیة سلبیة بین التوافق ال:الخالصة البیداغوجیة
.محققة) 2(وبالتالي الفرضیة رقم 

یوضح عرض نتائج الفرضیة05جدول رقم - 7-3

درجة الحریةت المجدولةت المحسوبةرΆּמ
430.050.54.522.0241

، 41= 2–43تحت درجات حریة 2.02أكبر من ت المجدولة 4.52أّن ت المحسوبة بما :القراءة اإلحصائیة
، فإنّھ توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التوافق المھني لدى األستاذ 0.05ومستوى داللة إحصائیة 

.والسلوك اللفظي لدى التلمیذ

ق المھني لدى األستاذ والسلوك اللفظي لدى ھناك عالقة ارتباطیة موجبة بین التواف:الخالصة البیداغوجیة
.محققة) 3(التلمیذ، وبالتالي الفرضیة رقم 

یوضح عرض نتائج الفرضیة06جدول رقم - 7-4

درجة الحریةάت المجدولةت المحسوبةرּמ
430.362.882.020.0541

، 41= 2–ּמتحت درجات حریة 2.02أكبر من ت المجدولة 2.88أّن ت المحسوبة بما :القراءة اإلحصائیة
، فإنّھ توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التوافق المھني لدى األستاذ 0.05ومستوى داللة إحصائیة 

.والسلوك غیر اللفظي لدى التلمیذ



وافق المھني لدى األستاذ والسلوك غیر اللفظي لدى ھناك عالقة ارتباطیة موجبة بین الت:الخالصة البیداغوجیة
.محققة04التلمیذ وبالتالي الفرضیة رقم 

یوضح عرض نتائج الفرضیة07جدول رقم - 7-5

مستویات 
الضغط المھني

التخّصصات

المجموع الھامشيمعدومةمنخفضةمتوسطةعالیة

21ث0ت5ب9أ7العلوم التجریبیة

22د0ج5خ9ح8اآلداب

151810043المجموع الرأسي

) 1-2) (1-2(عند درجات حریة 3.84المجدولة 2أقل من كا0.03المحسوبة 2لدینا كا:المقارنة اإلحصائیة
وبالتالي فإّن الفرق0.05ومستوى داللة إحصائیة 1=

.مقبولH0غیر دال إحصائیا، والفرض الصفري 

لیست ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستویات التوافق المھني بین أساتذة العلوم :الخالصة البیداغوجیة
.التجریبیة وأساتذة اآلداب

اقشة النتائج في ضوء الفرضیاتمن-8

ھذه الفرضیة تحققت، وھذا ما كشفت عنھ الخطوات المتبعة في حساب معامل : 01مناقشة نتائج الفرضیة رقم 
، وھذا ما یدّل على وجود عالقة ارتباطیة 0.69-=االرتباط سبیرمان المعدل للرتب، حیث تّم التوّصل إلى أّن ر

المحسوبة، غیر ) ت(لتوافق المھني لألستاذ وسلوكھ اللّفظي، وھذا وفقا لنتائج قیمة سلبیة قویّة دالة إحصائیا بین ا
أّن ھذا االرتباط یتأثّر بعوامل خارجة على نطاق الباحث كحجم العیّنة، ویمكن تفسیر ذلك أنّھ لكون األستاذ كینونة 

لطبیعي أن یكون لھ تأثیر سلبي على بشریة تتأثّر بجملة من الضغوطات والمعیقات مھما تعّددت أسبابھا فھذا من ا
الصّحة النفسیة لدیھ، وقد یظھر ذلك على مستوى سلوكاتھ اللفظیة، كما یمكن إرجاع سوء التوافق المھني لدى 

األستاذ إلى كثافة البرنامج وكذا كثافة الفصول الدراسیة السبب الذي قد یؤّدي باألستاذ إلى مشاكل تفاعلیة تتحّدد 
.وقد یؤدي ذلك إلى تطّور الضغط لدیھ الى سوء في التوافق المھني لدیھ في سلوكھ اللفظي،

ھذه الفرضیة أیضا تحققت، وھذا ما كشفت عنھ الخطوات المتبعة في تبیان مدى : 02مناقشة نتائج الفرضیة رقم 
ّضح أّن ھناك یو) 0.41- (تحقیقھا، حیث تّم التوصل إلى أّن معامل االرتباط سبیرمان المعدل للرتب ذو القیمة 

عالقة ارتباطیة سلبیة ضعیفة نوعا ما بین التوافق المھني لدى األستاذ والسلوك غیر اللفظي لدیھ، الشيء الذي 
یؤّكد أنّھ كلّما قل التوافق المھني لدى األستاذ أثّر سلبا على السلوكات غیر اللفظیة لدیھ كإماءات الضجر وطریقة 

كطریقة الجلوس، وأسالیب جذب انتباه التلمیذ، حركیتھ أثناء الدرس، غیر الكالم، وضعیتھ داخل الفصل الدراسي
أّن ھذا ال یعتبر حالة مرضیة، إذ یمكن تدارك ذلك من خالل برامج تدریبیة تساعد األستاذ على التخفیف من 

الصفي الذي الضغط وتحقیق التوازن والتوافق كعامل مؤثر في السلوك غیر اللفظي لدیھ باعتباره مؤشرا للتفاعل 
.ھو متغیر الدراسة في ھذه الحالة

ھذه الفرضیة ھي األخرى تحقّقت وھذا ما أثبتتھ نتائج البحث من خالل حساب :03مناقشة نتائج الفرضیة رقم 
، وھذا ما یدّل على وجود 0.50= معامل االرتباط سبیرمان المعدل للرتب، حیث تّم التوّصل إلى أّن قیمة ر

ال إحصائیا بین التوافق المھني لدى األستاذ والسلوك اللفظي لدى التلمیذ، وھذا ما وجدناه ارتباط موجب ضعیف د
، وھنا یمكن اعتبار التوافق المھني مؤشرا إیجابیا بالنسبة للتلمیذ، ألنّھ یجد حریة في التعبیر )ت(عند حساب قیمة 

بوعا بمشاكل سلبیة لدى األستاذ، مما وطالقة في حركة سلوكھ اللفظي، غیر أّن ھذا السلوك یمكن أن یكون مت
.یزید في مستوى ضغطھ، ویؤثّر في سلوكاتھ اللفظیة وغیر اللفظیة



كذلك ھذه الفرضیة تحققت وھذا ما أوضحتھ خطوات البحث في حساب معامل : 04مناقشة نتائج الفرضیة رقم 
ما یدّل على وجود عالقة ارتباطیة ، وھذا0.36= االرتباط سبیرمان المعدل للرتب، حیث تّم التوّصل إلى أّن ر

موجبة ضعیفة بین التوافق المھني لدى األستاذ والسلوك غیر اللفظي لدى التلمیذ، وھذا االرتباط دال إحصائیا، 
ویفسر ذلك بأّن ھذه العالقة ال یمكن تعمیمھا ألّن متغیر السلوك غیر اللفظي لدى التلمیذ ھنا ال یرتبط فقط 

بل تحكمھ عوامل أخرى خاصة بالتلمیذ كالحالة المزاجیة، والتي تتأثر بمؤثرات خارجیة ذبالضغط المھني لألستا
.مثل السن، والوسط الدراسي، ومؤثرات أخرى ال تتعلق بالفصل الدراسي

المحسوبة لتبیان الفروق، 2ھذه الفرضیة لم تتحقق وھذا ما أثبتتھ نتائج قیمة كا:05مناقشة نتائج الفرضیة رقم 
ضحت أنّھ لیس ھناك فروق دالة إحصائیا في مستوى التوافق المھني بین أساتذة العلوم التجریبیة والتي أو

واآلداب، ویمكن تفسیر ذلك بأّن ھذه التخصصات المنوطة بالدراسة تخّصصات تنتمي إلى ثانویة واحدة، وھذا ما 
.یؤّكد استبعاد الفروق الّدالة إحصائیا

التوصیات واالقتراحات-9

بعد إتمام ھذه الدراسة المتواضعة، وانطالقا من النتائج المیدانیة المتوصل إلیھا، واستنادا إلى ما جاء في أھداف 
وأھمیة اإلشكالیة المطروحة، فإّن ھذا العمل یتمثّل في حصیلة من االقتراحات والتوصیات التي یمكن عرضھا 

:فیما یلي

علیم الثانوي، وذلك من خالل الكشف عن جملة المثیرات الفیزیولوجیة االھتمام بالصحة النفسیة لألستاذ بالت* 
التي لھا عالقة بقلة وسوء التوافق المھني لدیھ، من خالل إعطاء الفرصة لألساتذة لعرض ) التفاعلیة(واالجتماعیة 

.أھم مصادر الضغوط المھنیة داخل الوسط التعلیمي بحریة، قصد ضبطھا والعمل على التخفیف منھا

إجراء دراسات میدانیة تساعدنا في التعّرف على اتجاھات األساتذة ومدى قدرتھم في ضبط السلوك التفاعلي *
.لدیھم، ومعرفة مواقفھم اتجاه وظیفتھم كأساتذة للرفع من جودة العالقة التفاعلیة

التعلیمي لألستاذ والتلمیذ، البحث في اإلجراءات العملیة لتنظیم اإلدارة الصفیة في التعلیم الثانوي لطرفي العمل * 
كتطبیقات تربویة تمّكن من تحدید المناخ النفسي التعلیمي السلیم، لتكون ھناك عالقة تفاعلیة بناءة بین طرفین 

.متكافئین في العمل التعلیمي

، وذلك من إمكانیة االستفادة من العالقة اإلیجابیة بین التوافق المھني لدى األستاذ والتفاعل الصفي لدى التلمیذ* 
بمتغیرات أخرى ذات األثر السلبي في ذلك، خالل اعتبارھا آفاقا بحثیة تمّكن من ربط التفاعل الصفي لدى التلمیذ 

وھذا لتغطیة ما ورد في الدراسة االستطالعیة التي أوضحت إشكالیات في االتصال والتفاعل مع األساتذة حسب 
.آراء التالمیذ

االستراتیجیات المساعدة في وضع برنامج تدریبي یمّكن من الحّد من أعراض الغوص في تحدید أھم الطرق و* 
.سوء التوافق المھني لدى األستاذ، ویفید في تحقیق تعلّم صفي فعال على مستوى التعلیم الثانوي

خاتمة عامة

ونوعیتھ، استجابة لحاجة ترقیة األداء یقّدم ھذا العمل في إطار المجھودات المبذولة لتحسین أداء التعلیم الثانوي 
المھني لألستاذ، وتحقیق النظام الصفي الفّعال، ولھذا فقد جاءت إشكالیة موضوعنا ھذا عبارة عن دراسة ارتباطیة 

التوافق المھني والتفاعل الصفي، وعلى اعتبار أّن عملیة : لمتغیرین ھامین على ھذا المستوى من التعلیم، ھما
التلمیذ (، والمتعلّم الواعي )األستاذ(المعلّم الّراشد : تّم على مستوى عنصرین فعالین ھماالتفاعل الصفي ت

.، فقد اھتمت الّدراسة باألنماط السلوكیة اللفظیة وغیر اللفظیة كمؤشرات إجرائیة لھذا التفاعل)الثانوي

الذي یتأثّر بعدد كبیر من العوامل، ومن خالل ھذا الجھد المتواضع وسعیا منّا نحو توفیر التعلم الصفي الفعال 
بالتوافق المھني لدى ھذه الفئة التربویة ) سلبیة، إیجابیة(الذي أوضحت النتائج المیدانیة على أنّھ ذو عالقة 

التعلیمیة على مستوى التعلیم الثانوي، فقد خلصت الدراسة إلى حصیلة من التوصیات واالقتراحات التي نعتبرھا 
.ذه الدراسة، ویمكن أخذھا بعین االعتبار كنقاط انطالق تساعد في فتح آفاق بحثیة جدیدةملحقا لما جاء في ھ



الملحقات

مقیاس التوافق المھني

)ة(األستاذة الموقر / سیدي األستاذ

.السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

.في إطار إنجاز بحث علمي في میدان علم التربیة تخصص إدارة تربویة

االدارة الصفیة وعالقتھا بالتوافق المھني ألستاذ التعلیم الثانوي" والمعنون

."دراسة میدانیة

وعلى اعتبار أنھا دراسة تلمس العالقة القائمة بین التوافق المھني كسبیل لمعرفة اآلثار المترتبة لھذا المتغیر على 
في المكان المناسب (*) بوضع إشارة ولتبیان ھذه العالقة نرجو من سیادتكم التكرم. التفاعل الصفي كمتغیر ثان

.لإلجابة التي تعبر عن حالتكم، ونرجو أن یكون ذلك بكل موضوعیة

.وتقبلوا منا فائق اإلحترام والتقدیر
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