
172 
 

 احلاجات  االرشادية  لدى  معلمي  التعليم  االبتدائي

 -اجلزائر -دراسة ميدانية بابتدائيات مدينة املسيلة
 

    drlabzouzi@yahoo.frالدكتور العبزوزي ربيع  

 األستاذة: بلخوخ سميرة 

       20جامعة البليدة 

  Keyword : Needs guidanceالكلمة المفتاحية : الحاجات االرشادية  

 01/4/0202تاريخ قبول النشر :  00/0/0202تاريخ استالم البحث :

 

 ملخص الدراسة:  

يندرج  موضوع  الدراسة  ضمن الدراسات  النفسية  التربوية ، ومن أجل        

تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان ببناء مقياس الحاجات اإلرشادية انطالقا من 

األدب التربوي والدراسات السابقة حول الموضوع  واشتمل المقياس على ثالثة 

هدفت  النفسي االجتماعي( ومنهمجاالت )البيداغوجي ،التكويني واإلداري، و

 الدراسة للكشف عن :

درجة  الحاجات  اإلرشادية لدى  معلمي التــعليم  االبتدائي  بالمدرسة    

 الجزائرية .                                                                                                               

اعتمد  في هذه الدراسة على المنهج  الوصــــــفي التحلــــــيلي واشتملت         

(  معلماً ومعلمةً، تم إختيارهم عشــــــوائيا على مستوى 562عينة  الدراسة )

بعض  المدارس اإلبتدائية في والية المسيلة. تمت معـــــــــالجة  البيـانات  

حاسوبي الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  إحصائيا  باستعمال  البرنامج  ال

(SPSS)  :وتوصـــــل الباحثان إلى النـتائج اآلتية 

لدى  معلمي التــعليم  االبتدائي  بالمدرسة  الجزائرية احتياجات ارشادية مرتفعة 

في مجاالت الدراسة الثالثة . وفي ضوء النتائج قدمنا مجموعة من المقترحات 

امج إرشادية تتعلق بالجانب المهني والتكويني والنفسي أهمها  اعتماد  بر

 للمعلمين السترجاع مكانة المعلم ورفع نوعية الناتج التربوي.

 

Needs guidance by the teachers of primary education 

Dr. Alabzuzi Rabee 

Balkuk Sameera 

Abstract: 

The study topic falls within the psychological and 

educational studies, In order to achieve the aims of the study 

the two researchers developed the counseling needs scale 

mailto:drlabzouzi@yahoo.fr


171 
 

based on the educational literature and previous studies on 

the topic and the scale include threedomains (Pedagogical, 

formative, and administrative, social and psychological)than 

the study aimed to detect: 

The degree of counseling needs among the primary school 

teachers in the Algerian school. 

We used in this study the descriptive and analytical method 

and the sample included 265 teacher chosen randomly from 

some primary schools in M’sila. 

The treatment of data statistically was done using the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program 

and We reached the following results: 

the primary school teachers have high counseling needs in 

the three domains of the study. 

Inlight of the results we presented series of proposals the 

most important is to adopt a counseling programs related to 

the psychological, formative and professional side for 

teachers To retrieve their status and raise the quality of 

output. 

 

 مقدمة:

ما يالحظ أن المنظومة التربوية  الجزائريةة تعمةل جاهةدل علةى إنجةال  عمليةة    

اإلصةالل مةةن خةةالل إتمةةام جملةةة مةةن التةدابير ومةةن بينهةةا عمليةةات التكةةوين التةةي 

 ميزت مرحلة اإلصالل ، الن أي إصالل للمدرسة ال يمكن أن يكون بمعزل عن

المعلةةم  وأن أي جانةةب مةةن جوانةةب إصةةالل التعلةةيم يعتمةةد بدرجةةة أساسةةية علةةى 

 .المعلمين ومكانتهم في المجتمع ،وليس فقط على إعدادهم وتكوينهم

فمكانة المعلم تستمد من قيمة اإلنسان في ماته وبذاته وعليه فمن أبسط حاجات    

عملية بناء المجتمع من أجل المعلم أن يحيا حيال كريمة أمنة ، ويساهم بدوره في 

وحتى نكسب معلما جيةدا ، لمجتمةع  تحقيق الذات والمكانة االجتماعية المرموقة.

جيد وألجيال جديدل ، بحيث ال يكون أحد العوائةق األساسةية أمةام حركةة التجديةد 

التربوي ومنه تلبية متطلبات العولمة ، كان لزاما أن ننمي ونزود المعلةم بكةل مةا 

د على إكسابه المصائص المعرفية والمهنية واألدائية و اإلنفعالية ، يساهم ويساع

فضالً عن االرتقاء بةالمعلم وبددائةه مةن خةالل اإلعةداد والتكةوين الذاتي،وتزويةده 

بمةةا يحسةةن مةةن عملةةه سةةواء كةةان فةةي تمصصةةه أو غيةةر ملةة  مةةن خةةالل اتصةةاله 

 تربية وعلم النفس. بالذين يتعلمون بالمعرفة ويقدمون المعرفة الجديدل في حقل ال
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إم أنه ال يمكن تحصيل المعلومةات والمسةتجدات وإكتسةاب المهةارات التةي        

يتطلبها التعليم في فترل تعلةم قصةيرل ،التةي يوفرهةا التكةوين ،وخاصةة أن بةرامج 

إعداد المعلمين قبل المدمة وأثنائها تغلب عليها الجوانةب النظريةة اإللقائيةة ويقةل  

 التدريب . اللجوء فيها إلى 

ولهةةذا جةةاءت هةةذه الدراسةةة متناولةةة جانبةةا مةةن الحاجةةات اإلرشةةادية علةةى      

المسةةتوى البيةةداغوجي واإلداري والنفسةةي واالجتمةةاعي لمعلةةم التعلةةيم االبتةةدائي 

التي قد تحد من المشةكالت والضةغوتات والنقةائص التةي تةم رصةدها علةى هةذه 

  على إختالف مجاالتها.المستويات إما ما راعينا إشباع هذه الحاجات 

 

 المبحث االول

 التعريف بالبحث

 مشكلة الدراسة:  -1

بالرغم من إهتمام المنظومة التربوية في بالدنا بإدخال التعديالت والتحسينات 

في البرامج واألنشطة والمواقيت بهدف رفع مستوى المردود التربوي، إال أن 

على المناهج والبرامج لها بعض الدراسات أكدت على أن التغيرات التي تطرأ 

اثر كبير على ممارسات المعلم وبالتحديد معلم المرحلة اإلبتدائية ليس فقط 

ألهمية هذه الفئة التي تؤدي دورا اجتماعيا ووتنيا مهما، بل ألنه يعلم النشء 

ويكونهم باعتبارهم الثرول البشرية المستقبلية للوتن مراعيا متطلبات هذه 

 المرحلة األساسية.

إم المتدمل في وضع المعلم الجزائري يجد أنه مازال يعاني ويواجه عدل      

مشاكل تهدد إستقراره  ومهامه وأكبر دليل على مل ،اإلحتجاجات المتواصلة 

من ترف المعلمين على وضعيتهم الصعبة الناتجة عن الظروف االجتماعية 

 والمهنية والشمصية.

( في دراسة لـ" سيكولوجية 5005إم توصلت دراسة )ناصر الدين زبدي:       

المدرس الجزائري" إلى أن عوامل البيئة واألجر الذي ال يعادل الجهد المبذول 

والمكانة اإلجتماعية المهزوزل كانت من أبرز األسباب لظهور عصاب القلق 

ل صورل المعلم في (حو5006لفئة المعلمين.وفي دراسة قام بها )بن صافي :

ثقافة المجتمع الجزائري ،أسفرت النتائج أن صورل المعلم ال تتماشى مع 

المواصفات المثالية التي ال بد للمعلم أن يتبوأها ويرقى إليها مما يؤثر على 

نفسيته ، األمر الذي ينعكس سلبا في أدائه ومهامه وممارساته في ظل هذه 

متعاقبة للمنظومة التربوية التي ألزمت التغيرات واإلصالحات والتجديدات ال

المعلم بعدل أدوار، من مرٍب وقائٍد وممطٍط ومفكٍر، والمتعلم والمرشد )عمرو 

( فضال عن دوره في معالجة المشكالت التربوية التي يواجهها 5002موسى ،

المعلم في اإلدارل الصفية والضبط وتدني مستوى التحصيل الدراسي في هذه 

( أن أغلب المشكالت 5002مية، إم توصلت دراسة )عارف مطر:المرحلة التعلي
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التي يواجهها معلم اإلبتدائية تتمثل في زيادل  تدني التحصيل وكذا كثرل األعباء 

 اإلدارية .

إم يحتاج المعلم  في خضم هذه العوامل لمن يقدم له يد المساعدل والمساندل،       

كن مةةن ممارسةةة أدواره دون ليتمطةةى تلةة  المشةةكالت والصةةعوبات وكةةذا ليةةتم

عوائق قد تحد من قدراتةه، ممةا يظهةر جليةا دور اإلرشةاد النفسةي كعمليةة واعيةة 

. ولما كانت المدرسة باعتبارهةا مؤسسةة تربويةة مطالبةة مستمرل،بناءل وممططة

بتةةوفير الظةةروف المناسةةبة للمعلةةم للعمةةل فةةي جةةو مالئةةم  يسةةم  لةةه بةةدداء مهامةةه 

مسةؤولة عةن تقةديم الرعايةة النفسةية للمعلةم كمةا تقةدمها بفعالية، فالمدرسةة تعتبةر 

 للتلميذ.

 –التي تساهم في اإلحساس بالمشكلة –وتتمثل أحد جوانب مشكلة هذا البحث      

ندرل البحوث التي أهتمت بالحاجات اإلرشادية للمعلم ، فمعظم الدراسات التي 

ي مجال من أجريت في البيئة الجزائرية أهتمت بقدرل  نظرية وعملية  أل

المجاالت األكاديمية ، أما القدرل على فهم ثقافة المجتمع وثقافة التالميذ ، 

ومهارل اتمام القرار وتوقع النتائج المترتبة على تل  القرارات ، وصفات 

أخالقية تتوافق ومهنة التعليم ، مل  ال يمكن أن يتحقق  بمجرد تكوين المعلم 

ديم برامج لتحديث معلوماته ، مما يستوجب باعتباره هدفا في حد ماته ، أو تق

االهتمام المتزايد بالمعلم من شدنه االرتقاء بعقله وجسمه ووجدانه بشكل متوازن 

ومتكامل و ضرورل التدكيد على النمو المهني للمعلم ، بقصد التوجيه واإلرشاد 

فالحاجات اإلرشادية لدى المعلمين  ترتبط بطبيعة الظروف اليومية التي 

ضون لها ، والتربية الحديثة تتضمن التوجيه واإلرشاد النفسي كجزء  يتعر

 متكامل ال يتجزأ عنها.

 : وعليه تصاغ تساؤالت الدراسة  وفق ما اآلتي

  التساؤل العام:

ما درجة إحتياج معلمي التعليم االبتدائي للحاجات االرشادية بالمدرسة  -

  الجزائرية  ؟.

  وتندرج عنه التساؤالت الفرعية اآلتية : 

ما درجة إحتياج معلمي التعليم االبتدائي للحاجات االرشادية في الجانب   -1

  البيداغوجي و التكويني  بالمدرسة الجزائرية ؟.

ما درجة إحتياج معلمي التعليم االبتدائي للحاجات االرشادية في الجانب   -5    

  رية ؟.اإلداري  بالمدرسة الجزائ

ما درجة إحتياج معلمي التعليم االبتدائي للحاجات االرشادية في الجانب  -3    

 والنفسي االجتماعي  بالمدرسة الجزائرية ؟

 

 فرضيــات الدراسة:

 الفرضية العامة:
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درجةةةة  إحتيةةةاج  معلمةةةي  التعلةةةيم االبتةةةدائي  للحاجةةةات اإلرشةةةادية  بالمدرسةةةة  

 الجزائرية  عالية. 

 األولى:الفرضية  -

درجة إحتياج معلمي التعليم االبتدائي للحاجات اإلرشادية  في المجال   

 التكويني بالمدرسة الجزائرية عالية. -البيداغوجي

 الفرضية الثانية: -

درجة إحتياج معلمي التعليم االبتدائي للحاجات اإلرشادية  في المجال  -

 اإلداري بالمدرسة الجزائرية عالية. 

 الفرضية الثالثة: 

درجة إحتياج معلمي التعليم االبتدائي للحاجات اإلرشادية في المجال النفسي 

 االجتماعي بالمدرسة الجزائرية عالية

 أهداف الدراسة: -0

التعرف على درجة  الحاجات اإلرشادية  ككل وفي كةل مةن مجةاالت الدراسةة  -

 لدى  معلمي التعليم االبتدائي بالمدرسة الجزائرية .

 سة:أهمية الدرا -3

* أهميةةة موضةةوع اإلرشةةاد النفسةةي كمتغيةةر مهةةم تبعةةا لةةدوره البةةارز فةةي التنميةةة 

 الشاملة وفي المجال التربوي باعتباره ضرورل ملحة  .

* أهمية عينة الدراسة والمتمثلة فةي معلمةي المرحلةة اإلبتدائيةة والةذي تقةع علةى 

ع عةةةاتقهم ممارسةةةات ومسةةةؤوليات تجةةةاه التالميةةةذ داخةةةل وخةةةارج المدرسةةةة ومةةة

زمالئهم وإدارل المدرسة ، وبصفة خاصة مع تالميذ لديهم متطلبةات واحتياجةات 

 متفاوتة تتفق والمرحلة العمرية التي يعيشونها.

 * النظر في أوضاع المعلم  الجزائري وحاجاته بهدف التشميص.

*محاولةةةةة  تةةةةوفير السةةةةبل  ومتطلبةةةةات االرتقةةةةاء  بواقةةةةع  المعلةةةةم الجزائةةةةري  

 واجتماعيا.وتنميته مهنيا 

* ندرل الدراسات المحلية  التةي تتنةاول إرشةاد المعلةم فةي التعلةيم االبتةدائي كفئةة 

 مهمة في المجتمع الجزائري

لكةةةون المعلةةةم يتعةةةر  للتكةةةوين سةةةواء قبةةةل المدمةةةة أو أثنائهةةةا فقةةةد يتةةةر  هةةةذا 

التكةةةوين نقةةةائص قةةةد تظهةةةر مةةةن خةةةالل الممارسةةةة التدريسةةةية  للمعلةةةم ، ممةةةا 

 د حال لسد  الفجول بين النظري والتطبيق.يجعل من  اإلرشا

*إعتمةةاد المنظومةةة التربويةةة  سياسةةة المقاربةةة بالكفةةاءات والتةةي قةةد يتولةةد عنهةةا 

بعض الصعوبات والمشكالت التربوية والضغوتات ممةا يجعةل عمليةة اإلرشةاد 

مهمة لمعلم التعليم االبتدائي الذي يكون في حاجة أن تقدم له خدمة إرشادية  تلبي 

 اته.حاج

 تحديد  المفاهيم إجرائيا -5

 التعليم االبتدائي:
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هو مرحلة من مراحل التعليم العام الجزائري يهةدف إلةى النمةو الجسةمي إجرائيا:

والعقلي والوجداني واالنفعالي للطفل وينتهي بحصوله على شهادل إتمام المرحلة 

 اإلبتدائية.

 معلم )أستاذ(المرحلة اإلبتدائية: -5-0

:هةةو ملةة  الشةةمص الةةذي تلقةةى تكوينةةا وإعةةدادا أكاديميةةا وتحصةةل علةةى إجرائيااا 

مةةةؤهالت عمليةةةة تربويةةةة بقصةةةد القيةةةام بعمليةةةة التعلةةةيم بالمرحلةةةة اإلبتدائيةةةة فةةةي 

السةةةنوات األولةةةى والثانيةةةة والثالثةةةة والرابعةةةة والمامسةةةة ،ومنةةةه تلقةةةين التالميةةةذ 

 المعارف والمهارات ويقوم بتدريس جميع المواد للمرحلة. 

 الحاجات اإلرشادية لمعلم)أستاذ( االبتدائي:-5-3

هةةي مجموعةةة الحاجةةات  التةةي تتمثةةل فةةي مهةةارل أو نمةةط سةةلوكي أو  إجرائيااا:  

معرفي في النطاق البيةداغوجي واإلداري و النفسةي االجتمةاعي التةي تظهةر فةي 

يتم إكتسابها من خالل التدريب عليها أو تزويده  -معلم اإلبتدائي -سلو  الشمص

وتعرف من خالل الدرجات المتحصل عليهةا المعلةم علةى كةل عبةارل  مةن  بها  ،

 عبارات هذه الدراسة .

 

 المبحث الثاني

 دراسات سابقة

 الدراسات السابقة : -2

 (0111) محمد الفتاح عبد يوسف دراسة -2-0

 . اإلرشادية وحاجاتهم المعلمين لدى النفسية الضغوط: لعنوانا
 لةةةدى النفسةةةية الضةةةغوت تبيعةةةة إلةةةى التعةةةرف بهةةةدف البحةةةث هةةةذا أُجةةةري       

 والمعلمةات المعلمةين بةين الفروق على الوقوف فضالً عن ، والمعلمات المعلمين

 للمعلمةين اإلرشةادية الحاجةات علةى الوقةوف ثم ومن الضغوت بهذه شعورهم في

 .الضغوت بهذه المرتبطة

 لةةدى النفسةةية للضةةغوت مقيةةاس بإعةةداد الباحةةث قةةام الهةةدف هةةذا ولتحقيةةق       

 علةى البحةث إجراء وتم ، المقاييس بناء في المتبعة العلمية لألسس وفقا المعلمين

 االعدادية المدارس من عشوائيا إختيارهم تم ومعلمةً، معلماً ( 172) قوامها عينة

 أجريةةت ،ومنةةه المتحةةدل العربيةةة باإلمةةارات وعجمةةان العةةين بمنطقةةة والثانويةةة

 .الضغوت بهذه شعورهم في والمعلمات المعلمين بين مقارنة

 التحليل بعد المعلمين لدى النفسية للضغوت مظاهر أربعة هنا  أن تبين فقد        

 الضةةةغوت -الطالبيةةةة الضةةةغوت -اإلداريةةةة الضةةةغوت وهةةةي للمحةةةاور العةةةاملي

 .الزمالء مع بالعالقات الماصة الضغوت- التدريسية

 مةةن المعلمةةون لهةةا يتعةةر  التةةي  اإلداريةةة الضةةغوت أن النتةةائج أسةةفرت إم    

  متوسطها ارتفع وإن الطالبية الضغوت يليها  ، األولى المرتبة في  تدتي الجنسين
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 عةةةن الناشةةةئة والضةةةغوت ، التدريسةةةية الضةةةغوت ثةةةم ، المعلمةةةات لةةةدى مةةةا نوعةةةا

 .بالزمالء  العالقات

 فهةةي بالعالقةةات الماصةةة  والضةةغوت  الطالبيةةة  الضةةغوت  فةةي  الفةةروق أمةةا    

 تشر ولم. بالمعلمين مقارنةً   الضغوت هذه من معانال أكثر المعلمات أن إلى تشير

 للضغوت الكلية الدرجة أو التدريسية الضغوت في الجنسين بين فروق إلى النتائج

 .الضغوت هذه ضوء في للمعلمين اإلرشادية الحاجات مناقشة تم كما.

 (0220دراسة ناصر الدين زبدي ) -2-0

 سيكولوجية المدرس الجزائري.""  العنوان:- 

دراسة وصفية تحليلية تهدف إلى التعرف على الوضع المهني للمدرس     

الجزائري و الكشف عن العوامل التي تساهم في إيجاد عصاب القلق عند 

المدرس و انعكاسات القلق على وجباته المهنية و الصحية.  وشملت عينة 

درسا مصابا ببعض األمرا  ( م253( مدرسا من بينهم )727الدراسة )

( والية من الواليات 15( مدرسا غير مصاب، موزعين على )531الجسمية و )

-المتوسط-الجزائرية و مل  في ممتلف األتوار التعليمية )تور االبتدائي

 الثانوي(.

واستعملت الدراسة مجموعة من األدوات و هي المالحظة، المقابلة و     

الصحة الجسمية و العوامل المهنية المؤثرل على اإلستبيان للكشف عن مستوى 

المدرس  قائمة على مظاهر سلوكية وفق مقياس ) سيليليرجر( للقلق و قائمة 

 )إيزن ( للشمصية )أ( و )ب(.

أفرزت النتائج جملة من الحقائق عن المدرس فهو يعمل في وسط ظروف       

 ل.مهنية قاسية ،متاعب ،إكتظاظ في األقسام ،ضغوت اإلدار

إم اعتبرت اإلدارل من العوامل المهنية الضاغطة على حيال المدرس بما في       

 مل  التفتيش التربوي الذي ال يعمل على توجيه المدرس بشكل سليم.

( من أفراد العينة  % 21.70كما أشارت النتائج لوجود نسبة )         

)المدرسين المرضى( يؤكدون على أن األجر ال يعادل الجهد المبذول ونسبة 

( من المدرسين األصحاء بدن مكانتهم االجتماعية مهزوزل مما % 02،20)

 يدفع بالرغبة لمغادرل مهنة التدريس.

 

 (:0222دراسة حبيب بن صافي )-2-3

 "الجزائريالعنوان: "صورة المعلم في ثقافة المجتمع  -

هدفت هده الدراسة لمعرفة التجليات الممتلفة للمكانة التي يتبؤها المعلم في      

المجتمع الجزائري و المركز الذي يتمتع به وظيفيا و اجتماعيا و اقتصاديا و كذا 

تسليط الضوء على واقع ثقافة هذا المجتمع من حيث نظرته إلى المعلم و 

 ظومة االجتماعية .  الصورل التي يرسمها له في المن
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  البحث و االستطالعية الدراسة و العلمية المالحظة الدراسة استعملت     

 إستبيانين توجيه  وتم االستبيان على البيانات جمع في اعتمدت و النظري،

 ممثل( األمور ألولياء استبانة و للمعلمين واحدل

 األتوار من معلم (600) من العينة تكونت ) الجزائري المجتمع

 . األمور أولياء من(600)و( الثانوي– المتوسط–االبتدائي)الثالث

 تدنٍ  و سلبية نظرل  لديه الجزائري والمجتمع  المعلم من كل أن النتائج أسفرت   

 فروق وجود على يدل ،مما االقتصادية و االجتماعية مكانته و المعلم لوظيفة

 . المعلم مكانة و الوظيفة واقع و المثالية النظرل بين

 

 (0222)قاسم محمد هللا عبد سامي دراسة -2-4

 "المعلم مكانة في المؤثرة العوامل:" العنوان 

 العملية عناصر كدهم المعلم مكانة أهمية  إلبراز  الدراسة هذه هدفت    

 خاص هو ما سواء المعلم مكانة في المؤثرل العوامل باستقصاء قام إم التربوية

 لوفرل والضعف أثر القول تبيان منه و بيئته إبن المعلم ألن به، يحيط بما أو به

 أهمية و المعلم مكانة رفع عوامل لتوافر اإليجابي األثر توضي  و العوامل هذه

 الجوانب جميع من مكانته  رفع على للعمل المعنية الجهات  دور على التدكيد

 عن و مهنته عن وظيفي برضا التربوية  العملية في الريادي  بدوره ليقوم

  إلى للتعرف الوصفي المنهج على الدراسة اعتمدت. فيه يعيش الذي الوسط

 : اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت  العالقة  مات  العوامل

 . المجتمع في الفئات جميع لفائدل المعلم مكانة برفع االهتمام-

 . المعلم مكانة على تؤثر التي العوامل من العديد يوجد-

 للمجتمع الطيبة الحيال توفير و الشعوب و األمم رقي و المعلم مكانة بين العالقة-

 . موجبة  عالقة

 إم إن   شمولها و العوامل هذه وتنوع. المعلم مكانة لرفع الجهود تكاتف من بد ال-

 الديني و النفسي و االجتماعي و التربوي التدهيل حيث من بالمعلم خاص بعضها

 و الدولة و التعليم إدارل سياسة و المجتمع بطبيعة خاص بعضها و العلمي و

 . التعليم عملية من الجدوى

 

 ( في الجزائر.         0222باهي سالمي عام ) دراسة - 2 -2  

"مصةةةةةةةادر الضةةةةةةةغوت المهنيةةةةةةةة و االضةةةةةةةطرابات السةةةةةةةيكومترية لةةةةةةةدى     

 المدرسين )االبتدائي ، متوسط ، ثانوي(."

( 7( مدرسةةةةةةاً علةةةةةةى مسةةةةةةتوى )016اشةةةةةةتملت عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة علةةةةةةى)       

 واليات جزائرية إم توصلت الدراسة إلى أن:

المدرس يعاني من مستوى عال من الضغوت و للعامل الجنسي مساهمة فعالة  -

 في تحديد مستويات الضغوت.
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 توصلت الدراسة إلى تبيان أن الذكور أكثر شعوراً بالضغوت على المقياس -

ككل و في أبعاده ماعدا الضغوت المرتبطة بدعباء المهنة التي لم تظهر فروقا في 

 الجنس .

أما عامل التدريس فلم يظهر فروقا بين المدرسين األمر الذي يؤكد تدثر  -

المدرسين في المراحل التعلمية الثالث لمصادر الضغوت  المهنية المتشابهة  كما 

ين الفئات الثالث للمبرل و الفئة األولى أن عامل المبرل أظهر وجود فروق ب

 والوسطى كانت أكثر شعورا بالضغط.

وعليةةه أظهةةرت النتةةائج وجةةود عالقةةة دالةةة إحصةةائيا بةةين مصةةادر الضةةغوت      

 المهنية والمبرل .

 

 المبحث الثالث

 اجراءات البحث

  * المنهجية واإلجراءات الميدانية  

 الدراسة االستطالعية : -0

أجريت الدراسة االستطالعية في بعض مدارس التعليم االبتدائي  ، إم      

سمحت لنا هذه الدراسة بالمقابلة مع بعض أفراد العينة من معلمي المدرسة 

(معلما ومعلمة من 20وقد شمل البحث ) وعليه تم توزيع لالستبيان االبتدائية ،

مع العلم أن  شوائية البسيطةالمدارس االبتدائية ولقد تم اختيارهم بالطريقة الع

إلى غاية  10/1/5012إجراءات البحث االستطالعي هذه تمت في الفترل مابين 

50/1 /5012. 

 منهج الدراسة:-0

الحاجات االرشادية لمعلمي التعليم  معرفة هو الدراسة من هذه الهدف كان لما

 االبتدائي فان المنهج الوصفي  هو االنسب لتحقيق اهداف الدراسة  .

 

  المجتمع وعينة  الدراسة :-3 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي وأساتذل التعليم االبتدائي لجميع      

األتوار التعليمية بالمدارس  االبتدائية   بوالية المسيلة الموزعة حسب األقاليم 

( معلماً 7326( مدرسة ابتدائية والتي تتضمن )667اإلدارية  والبالغ عددها )

  .5017/5012للعام الدراسي  ومعلمةً 

 

  عينة الدراسة :-4

عينة الدراسة هي جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصلي.  و        

نظرا لكبر حجم المجتمع األصلي. تم التوزيع العشوائي على معلمي التعليم 

االبتدائي الذين  ينتمون أفرادها إلى فئة المعلمين واألساتذل من الجنسين  
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( بلدية من مجموع 13( دوائر و)02(  مدرسة إبتدائية تمثل )72موزعين على)

 . ( بلدية المكونة لوالية المسيلة77( دائرل و )12)

 خصائص العينة:- 4-0  

 تم تحديد خصائص العينة وفق متغيرات الدراسة كمايلي:     

 متغير الجنس:-0    

 (:  توزيع العيـــنة تبـــعا لمتــغير الجنــس0الجدول )       

 النسبة العدد الجنس

 %32 85 ذكور                   

 %68 180 إناث

 %100 265 المجموع

( %60( أن معلمي التعليم االبتدائي من اإلناث يمثلون )1يبين الجدول )       

( معلمة، في حين أن نسبة الذكور 100من مجموع أفراد العينة بعدد قدر بـ )

( 02) ( من الذكور من مجموع أفراد العينة إم  قُدر عددهم بـ%35يمـثلون )

معلما ،مما  يعطي داللة على أن المعلمات  قد يفضلن التدريس في السنوات 

 الدنيا من التعليم .

 االقدمية المهنية : متغير- 0

 ( : يبـين تـوزيع أفراد العيــنة حسب االقـدمية المهـنية  .                                                          0الجدول  )    

 النسبة العدد األقدمية المهنية

 %36 96 سنوات 5أقل من 

 %12 31 سنوات 02الى   5من

 %52 138 سنوات02أكثر من 

 %100 265 المجموع

     

( يبين أن أعلى نسبة من معلمي ومعلمــات أفراد العينة 5المتدمل للجدول )  

( 130وعددهم )  (%25سنوات قدرت بـ ) 10موي أقدميه مهنية أكثر من 

(   26سنوات(  المقدر بـ ) 2فـردا ،ويدتي بعده موي األقدمية المهنية ) أقل من 

( ومن تم يدتي من أقدميتهم المهنية  تتروال بين  % 36فردا ،وبنســبة ) 

 (. %15( معلم ومعلمة وبنسبة )  31سنوات المقدرل بـ ) 10سنوات إلى 2

 

 

 

 

 متغير الطور التعليمي: - 3
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 (: يبين توزيع أفراد العينة حســب متغيرالطــور التعليــمي 3الجدول )     

 النسبة العدد لطور التعليمي         

 %37 98 الطور األول

 %38 102 الطور الثاني

 %25 65 الطور الثالث

 %100 265 المجموع

    

( أن معلمي التعليم االبتدائي للطور الثاني تور التعمق 3يبين الجدول أعاله )   

( وعددهم من مجموع %30)السنة الثالثة +السنة الرابعة ( يمثلون نسبة ) 

( ومعلمي التعليم االبتدائي للطور األول )اإليقاظ 105معلمي التعليم االبتدائي)

يمثلون من مجموع معلمي التعليم والتلقين، سنة األولى +السنة الثانية ( 

( ،أما معلمي الطور الثالث )السنة 98( وعددهم )%37االبتدائي بالنسبة  )

 ( فرداً.  65( و عددهم ) % 52المامسة ( تور التحكم في اللغة يمثلون نسبة ) 

 :متغير الرتبة   -4

                                            لرتبـــة( : يبـين توزيع  أفراد  العـــــينة  حسـب  متغير  ا4الجدول )      

 النسبة العدد الرتبة

 %12 33 معلم

 %63 167 أستاذ  المدرسة اإلبتدائية

 %8 21 أستاذ رئيسي

 %17 44 أستاذ مكون

 %100 265 الجموع

( أن  عدد معلمي و معلمات رتبة أستام المدرسة 7يتض  من الجدول )    

(من مجموع أفراد العينة معلمي %63( ويمثل نسبة )167بـ ) االبتدائية يقدر

( ويمثلون نسبة  44التعليم االبتدائي، أما رتبة أستام مكون يقدر عددهم ب)

( من مجموع معلمي التعليم االبتدائي ، أما تصنيف رتبة معلم يمثلون 17%)

أستام ( معلم ومعلمة ، وأخيرا يليه رتبة 33( وعددهم يقدر بـ )%15نسبة )

( من مجموع أفراد العينة ، %0( ويمثل نسبة )21رئيسي ويقدر عددهم ب )

وتعود نسبة رتبة أستام المدرسة اإلبتدائية للترقيات التي حصل عليها بعض 

 المعلمين و اإلنتقال من رتبة معلم إلى رتبة أستام المدرسة اإلبتدائية.

 

 

 

 حدود الدراسة:-5
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: كل معلمي وأساتذل المدارس االبتدائية السابقة الذكر لجميع  المجال البشري

 األتوار التعليمية .

:شملت الدراسة بعض المدارس االبتدائية على  مستوى والية  المجال المكاني

 . المسيلة

بدأت مجريات البحث بالدراسة ، و العمل الميداني  منذ   المجال الزمني:

تربية لوالية المسيلة لتسهيل تنقلنا عبر الحصول على الترخيص من مديرية ال

 .5017/5012المدارس  االبتدائية أي السداسي األول من 

  أدوات  الدراسة:-2

يستعمل الباحث أكثر من تريقة أو أدال لجمع المعلومات حول .مشكلة الدراسة 

أو لإلجابة عن أسئلتها أو لفحص فرضياتها ولتحقيق أغرا  الدراسة  تم 

 على:االعتماد 

ويعتبر المقياس هو االدال الرئيسية وفي   )مقياس الحاجات االرشادية(: -

ضوء استجابات افراد العينة المشار اليها صاغ الباحثان مجموعة من العبارات 

التي تعتبر النوال االساسية  لمقياس الحاجات االرشادية مسترشدين ببعض 

ضوع الدراسة، تكون في الدراسات السابقة و األدب النظري مات العالقة بمو

 ( مجاالت وهي: 3( فقرل موزعة على )76صورته األولية من ) 

 الحاجات االرشادية في الجانب البيداغوجي التكويني. -

 الحاجات االرشادية في الجانب الداري.  -

 الحاجات االرشادية في الجانب  النفسي االجتماعي. -
جة االحتياج عالية وتم تصميم المقياس وفق سلم  ليكارت الثالثي : در  -

(.  5درجة االحتياج  متوسطة أعطيت عالمتين  )-(.3أعطيت  ثالث عالمات )

 (.1درجة االحتياج  قليلة أعطيت عالمة واحدل )

 الخصائص السيكومترية ألداة القياس:  -
* تم التحقق من صدق األدال بعرضها على  مجموعة من المحكمين الممتصين 

  في تعديل العبارات وصياغتها. ، ومنه تم األخذ بمالحظاتهم

* كما تم  التحقق من  صدق  األدال من خالل  تطبيقها على  عينةة عشةوائية      

( فردا  بطريقة  االتساق الةداخلي 20نطاق عينة الدراسة تكونت من ) من خارج

( عبةةارات التةةي لةةم تكةةن دالةةة احصةةائيا ، أصةةبحت  أدال الدراسةةة 2إم تةةم حةةذف )

قرل بصورتها النهائية كما تم استمدام  صدق المقارنة الطرفية ( ف37مكونة من )

( ومسةتوى المطةد أو 16.10( وهي دالة عند درجة الحرية )0.70بلغت قيمته )

 ، نستطيع القول ان هذا المقياس  صادق. (α= 0.01الداللة )

*أمةةا ثبةةات  المقيةةاس فقةةد تةةم حسةةابه عةةن تريةةق التناسةةق الةةداخلي باسةةتعمال      

معادلة ألفا كرونباخ القائمة على أسةاس حسةاب معةدل االرتباتةات بةين عبةارات 

(وهةةي قيمةةة غيةةر متضةةممة كمةةا تةةم حسةةابه  0،00المقيةةاس ككةةل حيةةث بلةةغ )



122 
 

ه نسةتطيع القةول ( ، ومنة0،77بالتجزئة  النصفية بلغ ثبات هةذا المقيةاس الكلةي )

 بدن هذا المقياس ثابت.

 

 المبحث الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 نتائج الدراسة ومناقشتها:-2 

 النتائج المتعلقة بالفرضية العامة : -

الحاجات إحتياج  " درجة لهذه الدراسة على أن :  األولىنصت الفرضية       

 "بالمدرسة الجزائرية عاليةاإلرشادية لدى معلمي التعليم اإلبتدائي 

أُسةةةةتعملت المتوسةةةةطات الحسةةةةابية   ومةةةةن أجةةةةل إختبةةةةار صةةةةحة الفرضةةةةية      

واالنحرافات المعيارية لكل عبارل ولكةل مجةال مةن مجةاالت الدراسةة، والدرجةة 

(  0(، )7(،) 6(يبةةةين مالةةة ، بينمةةةا يبةةةين الجةةةداول )2الكليةةةة ونتةةةائج الجةةةدول )

 كل مجال من مجاالت الدراسة .الحاجات اإلرشادية الالزمة وفق 

 

 الفرضي والمتوسط العينة ألفراد الحسابي المتوسط بين الفرق(:5الجدول )    

 .اإلبتدائي التعليم معلمي لدىية اإلرشاد ،الحاجات لمقياس

الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة والمتوسط الفرضي لمقياس الحاجات 

 اإلرشادية

الدرجة 

 الكلية

م 
ج
ح

نة
عي
ال

 

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

 

اد
ر
ألف
ل

ف 
را
ح
الن
ا

 

ي
ر
يا
مع
ال

 

الفرق بين 

 متوسط األفراد

والمتوسط 

 الفرضي

 77المتوسط الفرضي للمقياس 

T 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 القرار

 

 لمقياس

 الحاجات

 اإلرشادية

562 07.22 10.75 13.22 51.55 567  
دال عند 

0.01 

 

( نالحظ بناء على المتوسط الحسابي 2من خالل النتائج المبينة بالجدول أعاله )

أنه أعلى  07ألفراد عينة الدراسة على مقياس الحاجات اإلرشادية والذي بلغ 

( بناًء عليه فإن 77والمقدر بـ )من المتوسط الفرضي الذي يفرضه هذا المقياس 

درجة أفراد عينة الدراسة على هذا المقياس عالية ، وهذا ما أكدته قيمة "ت" 

( وهي قيمة موجبة "أي أن  51.55بالنسبة للعينة الواحدل التي بلغت قيمتها )

الفروق لصال  المتوسط األعلى" ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

(0.01=αومنه تم قبول ،)  فرضية البحث القائلة بدن درجة إحتياج الحاجات
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اإلرشادية  عالية  لدى معلمي التعليم االبتدائي بالمدرسة الجزائرية، ونسبة 

 %.1% مع إحتمال الوقوع في المطد بنسبة 22التدكد من هذه النتيجة هو 

 

 :االولى بالفرضية  المتعلقة النتائج عرض-0

 لحاجااتا إحتيااج  درجاة: "  أن علةى الدراسة لهذه الفرعية الفرضية نصت     

 االبتااادائي التعلااايم لمعلماااي والتكاااويني البياااداغوجي المجاااال فاااي اإلرشاااادية

 . "عالية الجزائرية بالمدرسة

 المعباارة والرتااب المعياريااة واالنحرافااات الحسااابية المتوسااطات(: 2) الجااـدول

 الجزائرية بالمدرسة االبتدائي التعليم لمعلمي الالزمة اإلرشادية الحاجات  عن

 العـــــــبارات رقم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  رتيبتال

 اإلحتياج

أحتاج لتدعيم المعارف فيما يخص طرق التدريس التي  20

 تتفق وخصائص المرحلة العمرية للتالميذ

 

 

. 

 عالية 0 2.65 2.58

النشطة أحتاج لإلرشاد  لتطوير طرق التدريس  20

 وأسلوب حل المشكالت.

 عالية 4 2.71 2.41

أحتاج للتدريب المستمر أثناء الخدمة لتحكم في  23

 المقاربة المعتمدة في التدريس
 عالية 1 2.73 2.24

أحتاج ألساليب تدريس مرنة تساعدني على اإلبتكار  24

 لتحقيق أهداف الدرس.

 عالية 5 2.72 2.40

الزاد المعرفي في المادة أشعر أنني أحتاج إلثراء  25

 المدرسة .
 متوسطة 00 2.78 2.06

أنا بحاجة لبناء المواقف التعليمية المختلفة وربطها   22

 .بالحياة  اليومية التلميذ
 عالية 2 2.70 2.32

أنا في حاجة لالستفادة من توظيف نظريات التعليم  22

 والتعلم المختلفة في القسم
 متوسطة 00 2.71 2.18

أحتاج  للمشاركة في تصميم المناهج التعليمية   21

 .وتعديلها
 عالية 1 2.77 2.23

أحتاج  لالستفادة من ورشات تطبيقية في التربية  21

 العلمية والتكنولوجية.
 عالية 02 2.76 2.22

أشعر أنني في حاجة لتوسيع معرفتي حول مطالب  02

 النمو لكل مرحلة نمائية وخاصة مرحلة الطفولة.

 عالية 2 2.67 2.30

أنا في حاجة  لإلطالع على أنواع التعزيز المناسبة  00

 للمرحلة العمرية للمتعلم
 عالية 1 2.67 2.23

أنا في حاجة للوقوف على إستراتيجيات التفاعل  00

 الصفي بين المدرس والتلميذ.

 عالية 1 2.74 2.23

أنا في حاجة لإلطالع على أساليب التقويم الحديثة  03

 وكيفية توظيفها.

 

 عالية 3 2.66 2.50

أنا في حاجة لإلسهام في الندوات العلمية والثقافية  04

 داخل المدرسة وخارجها.
 عالية 1 2.72 2.24

الدورات التكوينية  خبراء  أحتاج  أن تتضمن 05

 متخصصين  لتركيز على الحاجات الحقيقية للمعلمين

 

 عالية 0 2.44 2.82

 

 اإلرشادية للحاجاتاالحتياج  درجة أن( 6) أعاله الجدول خالل من نالحظ

( 5) بـ والمقدر عبارل لكل الفرضي المتوسط على بناء تحديدها تم وترتيبها

 من الدراسة عينة ألفراد المستمرجة الحسابية المتوسطات كل فإن وبالتالي

 المذكور الفرضي المتوسط فاقت إم المحور هذا عبارات على استجاباتهم خالل

 للمتوسط مساوية كانت وإما عالية درجة على العبارل أن يعني فهذا سلفا

 أما ،وتعتبر تكميلية  متوسطة درجة على العبارل أن يعني فهذا الفرضي
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 الزمة غير فتعتبر الفرضي المتوسط دون ما منمفضة درجتها  التي العبارات

 . مهمة غير بدنها القول يمكن أو

 مةةن عبةةارل لكةةل المعياريةةة واالنحرافةةات الحسةةابية المتوسةةطات حسةةاب تةةم      

 حسةةب تنازليةةا ترتيبهةةا وتةةم عبةةارل( 05)عةةددها والبةةالغ المحةةور هةةذا عبةةارات

  (.2) الجدول في موض  هو كــما الحسابية المتوسطات

( 5.05) بلةةةةغ حسةةةةابي بمتوسةةةةط األولةةةةى المرتبةةةةة )12) رقةةةةم العبةةةةارل إحتلةةةةت

( 01) رقةةم العبةةارل الثانيةةة المرتبةةة تليهةةا ثةةم ، )0.77بلةةغ) معيةةاري وبةةإنحراف

 (كةدعلى تقةدير  0.62بلةغ      ) معياري وبإنحراف( 5.20)بلغ حسابي بمتوسط

 حسةابي بمتوسةط(2) رقةم لعبةارلا وكدقل تقةدير احتلةت المرتبةة الحةادي عشةر  ،

والتةةةي تعتبةةةر حاجةةةات ارشةةةادية  ) 0.70 بلةةةغ ) معيةةةاري وبةةةإنحراف( 5.06)

 تكميلية. 

    

 المجال في األرشادية الحاجات جات تقديردر  بأن القول يمكن وكخالصة      

( 05(،أن العبارة رقم )2إذ يتضح من الجدول ) عالية، والتكويني البيداغوجي

أحتاج أن تتضمن الدورات التكوينية خبراء متمصصين والتي تنص على )

( احتلت المرتبة األولى وبدرجة عالية لتركيز على الحاجات الحقيقية للمعلمين 

من االحتياج ، بمعنى أن معلمي التعليم االبتدائي بحاجة إلى أن يحضر خبراء 

متخصصين أثناء فترات التكوين من أجل استقصاء الحاجات الحقيقية للمعلم ، 

وهذا  يدل على وعي وإدراك معلم المرحلة االبتدائية ألهمية التكوين والقائمين 

بمضمون برامج التكوين ومدى عالقتها بالحاجات البيداغوجية ،ويعتبر عليه و

بأنه اإلعداد الذي يتلقاه المعلم منذ  35/0122التكوين أثناء الخدمة في أمريه 

ترسيمه إلى يوم تقاعده وذلك أثناء الخدمة وأداء مهامه داخل المؤسسة 

دراسة وغيرها التربوية عن طريق الملتقيات والندوات ،و حلقات البحث وال

من األنشطة التي تساعد على تحديد المعلومات وتطورها ،إذ يتم تزويد 

المعلمين بالمعارف والمعلومات السامية في علم النفس وعلوم التربية 

،والتكوين العملي الذي يتعلق بالتقنيات البيداغوجية المهنية )وزارة التربية 

:0221 ) 

ين أهمية  فإنه يعكس الحاجة الالزمة وإما أولى المعلمين موضوع التكو    

لإلرشاد والتوسع وفي هذا السياق، يؤكد) راب  عمامرل( على أن إعداد المعلم 

يجب أن يستمر دون انقطاع في المهنة ولذل  لكون أن معظم المدرسين في 

الجزائر التحقوا بمهنة التدريس بعد إعداد بسيط وإن كان االعداد موجودا 

أن تبقى متدنية ألن نظريات التربية والتعليم دائما في تقدم ،فالكفاءل ال يجب 

 (1222مستمرل )تركي راب  :

كما قد تدل هذه النتيجة على ضعف التكوين وعدم تركيزه على الحاجات      

( أن أكثر من 5010الحقيقية للمعلمين وهذا ما توصلت إليه دراسة )بوقشور: 
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مستوى التكوين، وأنه مرهون  نصف األساتذل والمعلمين يرون ضرورل رفع

بمدى إستجابة الدولة لمطالبهم الشرعية والمتمثلة في تحسين الظروف 

اإلجتماعية والمهنية للمدرس وتدعيم تكوينه، وكذا إقترال الثلث منهم تحرير 

اإلصالحات من قبضة السياسي وإعطاء الفرصة للمعلم والممتص في 

ويتحمل المسؤولية، كما أرجع بعض البيداغوجية لكي يبدي رأيه في المسدلة 

األساتذل  أسباب الرسوب بالدرجة األولى إلى صعوبة البرامج وكثافتها وعدم 

إستعداد المعلم خاصة إلى أدائها في إتار قصور اإلعداد والتكوين في الطور 

 (5010االبتدائي وإلى ضعف مستوى المكونين . ) محمد بوقشور :

حتاج مايليها من عبارات فقد جاءت العبارات : )أ كما ترتبط هذه النتيجة مع    

لتدعيم المعارف فيما يخص طرق التدريس التي تتفق والمراحل العمرية 

( بمعنى  حاجة المعلم ألن تدعم معارفه وأن يزود 5في المرتبة )للتالميذ (

بطرق التدريس التي تتفق والمراحل العمرية وكذا أساليب التقويم التي تتفق 

رحلة التعليمية والعمرية، إم كان من بين الدراسات التي أهتمت بالمعلم وهذه الم

(لتحديد الكفايات التعليمية 1201وممارساته دراسة قام بها )توفيق مرعي: 

األدائية عند معلم المدرسة االبتدائية باألردن ،والتي أظهرت أن أساليب التقويم 

توافرها وعدم توافر القدرل يراها المعلمون ضرورية جدا وال يمارسونها لعدم 

 ( ،5003،177لديهم )توفيق المرعي :

وكما اشار إليه محمد مقداد " أن الممارسات الحديثة غائبة عن ممارسات     

المعلمين في المدارس الجزائرية ومل  من خالل دراسة ميدانية قام بها حول 

وجد أن كل  مدى تطابق ترق تقيم المستوى مع نمط التفكير لدى التالميذ حيث

الوثائق الرسمية لوزارل التربية متعلقة باالمتحانات النهائية )محمد 

 (  520 -1220،527مقداد:

(  أحتاج للمشاركة في تصميم المناهج التعليمية وتعديلهاكما جاءت العبارل )

( والتي قد توحي لنا بمدى وعي وإدرا  11بتقدير عالي  وإحتلت المرتبة )

المعلم بدهمية مشاركته في تصميم هذه المناهج وتعديلها، بإعتباره المنفذ الوحيد 

لها ، رغما انه لم يليها األولوية في اهتماماته  وفقا للمرتبة المتحصل عليها ،قد 

وية والذي مفادها أن السياسة التربوية تحدد يدل على فهم المعلم للسياسة الترب

المناهج مسبقا وتحول دون حرية المعلم في تمطيط المناهج وتطويرها ، أو 

توسع مجال التعاون مع الجهات الممتلفة، وهذا ما توصلت إليه دراسة )رانيا 

(  التي كانت من بين أهدافها مدى قدرل المعلم على التعاون 5002صاصيال :

ت المعنية لتمطيط وتنفيذ المنهج فقد حصلت على تقدير متدني وقد مع الهيئا

              أرجعت تل  النتيجة للسياسة التربوية والتي ال تولي للمعلم فرصاً للتعاون .                                                      
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 : ومناقشتها  الجزئية بالفرضية  المتعلقة  النتائج عرض-0
 إحتياااج  درجااةنصةةت الفرضةةية الجزئيةةة الثانيةةة  لهةةذه الدراسةةة علةةى أن : "      

الحاجات اإلرشادية في المجال اإلداري لدى معلمي التعلايم اإلبتادائي بالمدرساة 

 الجزائرية عالية. "

ومةةةن أجةةةل اختبةةةار صةةةحة الفرضةةةية   تةةةم حسةةةاب المتوسةةةطات الحسةةةابية     

( 02)واالنحرافات المعيارية لكل عبارل من عبارات هذا المحور والبةالغ عةددها

موضة  فةي   الحسةابية كةـما هةو عبارات وتم ترتيبها تنازليةا حسةب المتوسةطات

 (.22)الجدول رقم 

 

  عان المعبرة والرتب لمعياريةا واالنحرافات الحسابية المتوسطات(:2) الجدول

 اإلبتادائي التعلايم معلماي لادي اإلداري المجاال فاي الالزماة اإلرشاادية الحاجات

 .الجزائرية بالمدرسة

 رقم

 اراتـــــــالعب

 المتوسط

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

درجة  الترتيب

 اإلحتياج

02 
أنااا فااي حاجااة ماسااة إليجاااد التنساايق والتعاااون مااع اإلدارة 

 المدرسية.
 عالية 2 772. 2.22

02 
أناااا فاااي حاجاااة إلرسااااء منااااخ تنظيماااي لتخفياااف األعبااااء 

 اإلدارية  في المدرسة.
 متوسطة 02 752. 2.00

01 
أحتاااااج ألن  يسااااود التعااااامالت اإلداريااااة مباااادأ االحتاااارام 

 والعالقات اإلنسانية.
 عالية 4 792. 2.38

01 
فاي المجاالس أنا في حاجة  للمشااركة فاي اتخااذ القارارات 

 اإلدارية بالمدرسة.
 متوسطة 1 802. 2.07

02 
أنااا فااي حاجااة للوقااوف علااى تقنيااات مناساابة  إلدارة أعااداد 

 كبيرة من التالميذ  في القسم.
 عالية 2 742. 2.23

00 
أشعر بضرورة دعوة أولياء األماور للمشااركة فاي إدارة و 

 حل مشكالت أبنائهم المدرسية. 
 عالية 0 632. 2.57

00 
أحتاااج لالشااتراك  فااي التخطاايط  لتنظاايم رحااالت وزيااارات 

 استكشافية للتالميذ.
 عالية 1 742. 2.17

03 
أشعر أنني في حاجة لحضور حلقات البحث وتبادل 

 الخبرات بين المعلمين  إلستقراء الواقع التربوي.
 عالية 3 612. 2.54

04 
أناااا فاااي حاجاااة  لتواجاااد  المشااارف الترباااوي  بالمرحلاااة 

 اإلبتدائية .
 عالية 0 672. 2.59

05 
 .أحتاج لشرح دوري لعمليات الحركة والترقية وشروطها

 عالية 5 742. 2.27

     

 األولى المرتبة( 57) رقم العبارلاحتلت  أعاله،( 7) لالجدو خالل من    

 المرتبة تليها ثم ،(0.67بلغ) معياري وبانحراف( 5.22) بلغ حسابي بمتوسط

 معياري بلغ وبانحراف( 5.27) بلغ حسابي بمتوسط( 51) رقم العبارل الثانية

 كدعلى تقدير .، ( 0 , 63)
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( 17) رقم العبارل وهي  العاشرل المرتبة في  لزوما أقل العبارات أما        

 احتلت والتي( 0.72) بلغ معياري وبإنحراف( 5.00) بلغ حسابي بمتوسط

 األخيرل، المرتبة

أنا في حاجة  لتواجد  المشرف التربوي  وعليه فقد احتلت العبارل )      

( ممن قد يعكس 5.22( المرتبة األولى بتقدير عالي قدر بـ)بالمرحلة اإلبتدائية 

لنا الحاجة القصوى و الضرورية لتواجد المشرف التربوي في المدرسة 

االبتدائي، وعليه جاء في  االبتدائية أو في ميدان الممارسات التربوية للمعلم 

( 1: ينص أنه "يضم سل  مفتشي التعليم االبتدائي رتبة ) 12مكرر  170المادل 

:  16مكرر  170وحيدل رتبة مفتش التعليم التربوي. وتوض  مهامه في المادل 

 يمارس مفتشو التعليم االبتدائي مهامهم في أحد التمصصات األتية :

 _ المواد  

 _ إدارل المدارس االبتدائية 

 _ التغذية المدرسية

ويكون بهذه الصفة حسب تمصصهم ، السهر على حسن سير المؤسسات    

التعليمية و المطاعم المدرسية و ترقية تابعها التربوي ،وتطبيق التعليمات و 

البرامج و المواقيت الرسمية ، و استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال ، تبقا 

صوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية كما يقومون للن

بتكوين موظفو التعليم و اإلدارل المدرسية و تفتيشهم و متابعة أنشطتهم و 

 مراقبتها و تقييمها ، و مراقبة التسيير اإلداري في المدارس االبتدائية .

أن يتم تكليفهم  وكذا يشاركون في أعمال البحث في مجال تمصصهم و يمكن   

بمهام التحقيق، إم  يمارسون مهامهم وفق المقاتعات المسندل إليهم ، ونالحظ أن 

في هذا النص ال يوجد تحديدا مفصال لكل من مهام المفتشين سواء مفتش 

المدرسة االبتدائية" تمصص المواد أو تمصص "إدارل مدارس إبتدائي" 

 (5000)الجريدل الرسمية : 

مشرف التربوي )المفتش( متداخلة مما قد يعيق المدارس مما جعل مهام ال

 االبتدائية في تحقيق األهداف المرسومة لها .

)أشعر بضرورة دعوة أولياء األمور للمشاركة في إدارة كما أن العبارات       

ضمن الحاجات االرشادية  نالت تقديرا عالياو حل مشكالت أبنائهم المدرسية( 

والتي  من الممكن أن  ( 5بتدائي و تحصلت  على الرتبة )لدى معلمي التعليم اال

توحي لنا بحاجة المعلم الن تؤدي اإلدارل المدرسية مهامها نحوه على مستوى 

المدرسة و كذا دور أولياء التالميذ الذي ال يقل أهمية باعتباره عامال مساهما في 

 تسهيل سير العملية التعليمية .

تحديد أحكام خاصة بالعالقات بين أولياء األمور و كما جاء في نفس السياق      

المؤسسة و مل  من خالل تحديد واجبات أولياء األمور نحو أبنائهم في إتار 

التكامل بين األسرل و المدرسة ،  وكذا العمل على أن يشار  األولياء في حل 



122 
 

 المشكلة من اجل السير الطبيعي للمؤسسة و تدريس التالميذ. )وزارل التربية

  ( 5002الوتنية : 

أنا في حاجة إلرساء مناخ تنظيمي لتخفيف األعباء اإلدارية  أما العبارل )       

.(فقد كانت في أخر ترتيب و اهتمامات المعلمين و قد تدل هذه في المدرسة.

النتيجة على االختالالت الحاصلة و عدم وضول المهام الموكلة لكل عضو من 

مما يجعل المعلم يحاول جاهدا ألداء المهام الموكلة أعضاء الجماعة التربوية ، 

له و إن كانت تفوق تاقته دون البحث عن ما إما كانت هذه المهمة ضمن مهامه 

 أو غير مل  .

ويعتبر النظام المدرسي الجامد غير المتغير و المتطور و نوع اإلدارل       

التي يعاني منها المدرسية و عدم وضول األهداف المدرسية من بين المشكالت 

معلم التعليم االبتدائي ، و قد نسوق هذه المشكالت والتي ساهمت في ترسيخ 

تصور سلبي عن جمود اإلدارل و عدم تجاوبها مع المعلم كمبرر الستجابة 

 المعلمين على هذه العبارل .

( في دراسته " سيكولوجية  5005و في هذا السياق توصل ) ناصر زبدي :    

ئري" ، أن اإلدارل من العوامل المهنية الضاغطة على حيال المدرس الجزا

 المدرس.

( إلى 1222واتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة) عبد الفتال :     

وجود ضغوت إدارية إم يتض  من الصورل التي تعكسها النتائج أن المعلمين 

يتعرضون غوت اإلدارية التي لديهم حاجات إرشادية متعددل ناجمة عن الض

 .إليها

 :  ومناقشتها الثالثة بالفرضية المتعلقة نتائج عرض -3 

 إحتياااج  درجااة: "  أن علةةى الدراسةةة لهةةذه الثالثةةة  الجزئيةةة الفرضةةية نصةةت     

 اإلبتاادائي التعلاايم لمعلمااي االجتماااعي النفسااي المجااال فااي اإلرشااادية الحاجااات

 . "عالية الجزائرية بالمدرسة

 الحسةةةابية المتوسةةةطات حسةةةاب تةةةم الفرضةةةية صةةةحة اختبةةةار أجةةةل ومةةةن      

( 00)عةددها والبةالغ المحور هذا عبارات من عبارل لكل المعيارية واالنحرافات

 فةةي موضةة  هةةو كـةةـما الحسةةابية المتوسةةطات حسةةب تنازليةةا ترتيبهةةا وتةةم عبةةارل

 (.1) الجدول
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  عان المعبرة والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(:1) الجدول

 التعلايم معلماي لادي اإلجتمااعي النفسي المجال في الالزمة اإلرشادية الحاجات

 .الجزائرية بالمدرسة االبتدائي

 رقم
 المتوسط العبــــــارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة   الترتيب

 اإلحتياج

02 
أشعر بحاجة لزيادة الثقة  من خالل حفظ مكانتي في 

 .والمجتمعالمدرسة 
 عالية 1 2.77 2.32

02 
أحتاج لمساهمة اإلعالم لتأكيد على أهمية دور المعلم 

 كنموذج لسلوك المتعلم.
 عالية 5 2.60 2.57

01 
الحاجة لشعور باالنتماء بفاعلية المجتمع و 

 مؤسساته.
 عالية 02 2.72 2.23

01 
أنا في حاجة إلى  مناخ  مادي ومعنوي مالئم 

 الصحة النفسية.للمحافظة على 
 عالية 4 2.61 2.61

 عالية 3 2.59 2.65 أحتاج  إلى تحسين الرعاية الصحية للمعلم وأسرته. 32

30 
المعلم في حاجة لتوعية غذائية صحية في إطار 

 عالقة الغذاء بالصحة النفسية.
 عالية 00 2.78 2.22

 عالية 00 2.76 2.18 أحتاج لإلرشاد لتحقيق االتزان االنفعالي في القسم. 30

33 

أنا في حاجة لإلستفادة من إعداد دورات تدريبية 

للوقاية من الضغوط المهنية والمشكالت التي تنجم 

 عنها.

 عالية 1 2.72 2.35

34 
إن تحقيق  اإلشباع  للحاجات الثقافية والذاتية  حاجة 

 ضرورية مما يساعد على تنمية قدراتي 
 عالية 2 2.68 2.44

 عالية 2 2.73 2.43 .إلرساء األمن الوظيــفيأنا في حاجة  35

32 
أرى أنا تكريم المعلم أثناء و بعد نهاية  الخدمة 

 المدرسية حاجة ضرورية.
 عالية 0 2.62 2.67

32 
تفعيل دور الخدمات االجتماعية حاجة ضرورية  لما 

 يحققه من  راحة نفسية للمعلم.
 عالية 0 2.49 2.78

        

 على عبارات الثالث المجال عبارات جاءت (0) أعاله الجدول خالل من    

( 37) رقم العبارل ، في تمثلت وقد الزمة حاجات مل  وفق وتعتبر عالية درجة

بلغ  معياري وبإنحراف( 70.5) بلغ حسابي بمتوسط األولى المرتبة إحتلت

(بلغ  المتوسط 5كدعلى تقدير ، وفي المرتبة الثانية العبارل رقم ) ،) 72.0)

 العبارل األخيرل المرتبة وفي، ) 65.0بلغ)  معياري وبإنحراف( 67.5) حسابي

كددنى .)0.76 (بلغ معياري وبإنحراف( 5.10) بلغ حسابي بمتوسط( 35) رقم

 تقدير.

األرشادية في المجال  للحاجات االحتياج  وكمالصة يمكن القول بدن  درجة

االنفسي اإلجتماعي عالية، وعليه تعتبر كل الحاجات اإلرشادية في المجال 

 .النفسي اإلجتماعي  الزمة 
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تفعيل دور الخدمات ( فقد احتلت العبارل القائلة )0وحسب الجدول )           

.( المرتبة االجتماعية حاجة ضرورية  لما يحققه من  راحة نفسية للمعلم.

(، مما يعكس درجة احتياج عالية لتفعيل قطاع 5.70ولى بتقدير عالي قدر بـ)األ

المدمات االجتماعية. ولعل هذه النتيجة المتوصل إليها  تدل على القصور 

الحاصل في هذا القطاع وتدثر المعلمين وضررهم نتيجة هذا القصور،  وفي هذا 

قطاع هي لجنة متمصصة في الصدد يجدر بنا اإلشارل إلى  ،أن القائم على هذا ال

معالجة المشاكل الماصة بعمال التربية وموظفي قطاع التربية، ومل  في المجال 

الصحي واالجتماعي والسياحي ومل  من خالل تقديم المساعدات االجتماعية ، 

والتضامن في حالة الكوارث الطبيعية والحوادث ،وكذا السلف االجتماعية 

ائية ،سلف شراء السكن والسيارات ...() نشيدل )سلفة الزواج والسلف االستثن

 (1، 5017قوادري:

وفي هذا السياق ،كان لزاما على اللجنة الوتنية من خالل نشاتها المقدم         

حسب ما تمليه الضوابط العامة المسيرل ألموال المدمات االجتماعية لعمال 

ماعية جميع واليات التربية، أخذل بعين االعتبار أن تعم وتشمل المدمات االجت

الوتن عبر مديريات التربية المتواجد بها والعمل باألولوية من أجل التمفيف 

من معانال عمال القطاع، كما قد يظهر دور اإلرشاد هنا جليا من خالل تفعيل 

دور هذه المدمات واغتنامها وتوجيهها بما يمدم  و تحقيق أهداف اإلرشاد التي 

 تتوافق و أهداف المعلمين.

أرى أنا تكريم المعلم أثناء و بعد نهاية  الخدمة وجاءت العبارل )       

(، 5.67( في المرتبة  الثانية بتقدير عالي يقد بـ)المدرسية حاجة ضرورية.

والتي تندرج ضمن العوامل المحفزل بمعنى أن المعلم في حاجة ماسة للتكريم و 

للتقدير سواء كان مل  أثناء االهتمام والشعور أنه صاحب مكانة اجتماعية يحتاج 

المدمة أو بعد نهايتها ،وعدم حصر هذا التقدير فقط في اليوم العالمي للمعلم 

 الذي أصب  ،يوما يشتكي فيه معاناتهُ وظروفه أكثر من احتفاله به .    

وفي نفس السياق المعلم في حاجة الشباع الحاجات  الفيزيولوجية          

ومل   بتوفير األجر المناسب والطمدنينة والشعور  واالجتماعية  والنفسية 

 (70، 1221باالحترام واألمن .) سليمان الحقيل :

 أن معلمي التعليم االبتدائي في وأخيرا وحسب ما يوضحه الجدول أعاله    

،رغم أن هذه العبارل جاءت في حاجة لتحقيق االتزان االنفعالي في القسم ()

اجات اإلرشادية المهمة ، إال أنها تحصلت على من ضمن الح  المرتبة األخيرل

تقدير عالي وفقا للدرجة المتحصل عليها وتل  الحاجة تنبثق عن االكتظاظ في 

األقسام الدراسية وكذا في الصفوف .مما قد يولد انفعاالت لدى المعلم وقد تكون 

 ال شعورية وقد تؤدي به لعدم القدرل على الضبط االنفعالي .

المقياس  جاالتالمتوسطات الحسابية ألفراد العينة لم يوضح (:1الجـدول )

 وترتيبها ككل
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 متوسطات المجاالت

   االفراد

المتوسط 

 االفتراضي

الترت

 يب

درجة 

 اإلحتياج

 عالية 1 30 32 المجال البيداغوجية 

 عالية 3 50 53 ـال اإلداريــالمج 

المجال النفسي 

 اإلجتماعي
52 57 5 

 عالية

 عالية  77 07 المقياس ككل

( أن درجة الحاجات اإلرشادية لمعلمي 2فقد تبين من خالل الجدول )         

التعليم االبتدائي في المدرسة الجزائرية في المجال البيداغوجي والتكويني كانت 

بتقدير عالي،  واحتلت المرتبة االولى ،وأن المتوسط الحسابي ألفراد عينة 

(  30المتوسط الفرضي والمقدر بـ )  أعلى من 32الدراسة على هذا المجال  بلغ 

 بناًء عليه فإن درجة أفراد عينة الدراسة على هذا المجال عالية. 

( أن درجة الحاجات اإلرشادية لمعلمي 2كما تبين من خالل الجدول )       

التعليم االبتدائي في المدرسة الجزائرية في المجال النفسي االجتماعي نالت 

ا واحتلت المرتبة الثانية، و أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة تقديرا عالي

( 57ط الفرضي الذي والمقدر بـ   )( أعلى من المتوس 52على هذا المجال بلغ )

 بناًء عليه فإن درجة  تقدير أفراد عينة الدراسة على هذا المجال عالية.

ي في المدرسة الجزائرية وأن درجة الحاجات اإلرشادية لمعلمي التعليم االبتدائ

في المجال اإلداري كانت بتقدير عالي واحتلت المرتبة الثالثة، و أن المتوسط 

( أعلى من المتوسط  53الحسابي ألفراد عينة الدراسة على هذا المجال بلغ   ) 

( بناًء عليه فإن درجة أفراد عينة الدراسة على هذا  50الفرضي والمقدر بـ )

 المجال عالية . 

وفي نفس السياق ولقلة الدراسات التي اهتمت بحاجات المعلم االرشادية       

يمكن أن تعزى هذه النتيجة وهذا الترتيب  للمجاالت على مقياس الحاجات 

االرشادية، إلى األهمية التي يوليها المعلم لمهنتِه  وحاجته للمعارف البيداغوجية  

قيقية  ، بينما حصول  مجال ولتحسين برامج التكوين وفق حاجات المعلم الح

الحاجات االرشادية في الجانب النفسي االجتماعي على المرتبة الثانية يوحي 

بمدى إحساس المعلم  وحاجته إلشباع هذا الجانب ،و الدعم المعنوي والمادي 

من ترف الجهات المعنية كحق من حقوقه ، وأثر غياب هذه المدمات على 

مجال اإلداري الذي كان في المرتبة الثالثة ،والذي أدائه ونفسيته وصحته، أما  ال

قد  يعكس لنا  التصور السلبي للمعلم عن اإلدارل المدرسية  وربما حالة اليدس 

 التي توصل إليها المعلم من أي تغير أو تجديد على مستواها.

 

 المبحث الخامس
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاج العام:-

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات النفسية التربوية التي عالجت موضوع  

الحاجات االرشادية  لمعلمي التعليم االبتدائي بالمدرسة الجزائرية ، وهذا 

الموضوع يندرج ضمن المواضيع التي تهدف إلى تحسين نظامنا التربوي 

في حاجاته  باعتباره يمس أهم عنصر فيه أال وهو المعلم ، لذا يعتبر البحث

اإلرشادية في المجال البيداغوجي واإلداري والنفسي االجتماعي وبروز حاجاته 

على أر  الواقع االنطالقة األولى  لإلصالل والمساهمة الفعالة في رفع 

ممرجات النظام التعليمي وزيادل االنتاجية ، ومل  إيمانا منا بدن تحقيق مل  لن 

النفسية والمسار التكويني والرفع من مكانة يتدتى إال بتحسين الحيال المهنية و

 المعلم إعترافا بالمسؤولية التي تقع على عاتقه.

ن خالل استعرا  نتائج  الفرضية العامة والتي تنص على أن حاجات وم

معلمي التعليم االبتدائي اإلرشادية على درجة عالية في المدرسة الجزائرية ، 

أن معلمي التعليم االبتدائي لديهم درجة وبينت النتائج التي أفرزتها الدراسة 

إحتياج  لإلرشاد عالية على كل مجال  من مجاالت الدراسة وعلى المقياس ككل 

الذي يؤكد النقائص  االمر  ، ومنه فاغلب الحاجات اإلرشادية اعتبرت الزمة.

المتواجدل على مستوى برامج إعداد المعلم وتكوينه وعدم رعاية المعلم نفسيا 

  يا .واجتماع

 ـ التوصيات :

 يوصي الباحثان باآلتي :

يجب االهتمام بالحاجات االرشادية لمعلمي التعليم االبتدائي بالمدارس  -1

 الجزائرية ومل  لتحسين النظام التربوي .

ضرورل تحسين الحيال المهنية والنفسية واالجتماعية للمعلمين لالرتقاء  -5

 بالمسؤولية الملقال على عاتقهم .

االهتمام ببرامج إعداد المعلمين أثناء المدمة لرفع مستوياتهم ضرورل  -3

 االرشادية والنفسية والتعليمية .

 المقترحات: -

 في ضوء ما توحي به النتائج يقترل الباحثان باآلتي :     

وجةةةةوب  االهتمةةةةام  باإلرشةةةةاد  النفسةةةةي  والتربةةةةوي  والمهنةةةةي للمعلمةةةةين  -2

أنةةةه إنسةةةان قبةةةل كةةةل شةةةي لةةةه  ،فةةةالمعلم رغمةةةا أنةةةه صةةةاحب رسةةةالة مقدسةةةة إال

 حاجاته النفسية التي يرنو الى تحقيقها .

من أبرز القناعات التي توصلت إليها الدراسة أن حاجات المعلم اإلرشادية  -1

األساسية تمثلت في الحاجة لتكوين يقوم عليه  خبراء متمصصين في المجال ، 

والحاجة إلشراف تربوي دائم، والحاجة لتفعيل دور المدمات االجتماعية ، 

قاء بالمعلم  ومل  بهدف ترل استراتيجيات وتصورات جديدل  تسعى  لالرت
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بهدف االستجابة لحاجة يحس بها ومنها جعل برامج االرشاد ضمن برامج 

 التكوينة للمعلم.

نظةةةةرا  ألن الدراسةةةةات الحديثةةةةة تؤكةةةةد علةةةةى أهميةةةةة إعةةةةداد المعلةةةةم   -2

وأهميةةةة بةةةرامج اإلعةةةداد ومحتواهةةةا فةةةإن الباحثةةةان يقترحةةةان إجةةةراء دراسةةةات 

لجزائريةةةة ودور االرشةةةاد علةةةى أهميةةةة إعةةةداد المعلةةةم الجزائةةةري فةةةي البيئةةةة ا

 بالتركيز على حاجاته الحقيقية في المدرسة الجزائرية.

 

 المراجع:

أصةةةةةةةةةةةةول التربيةةةةةةةةةةةةة (: 1220تركةةةةةةةةةةةةي ،رابةةةةةةةةةةةة  عمةةةةةةةةةةةةامرل )1-  -
 ،  ،الجزائر  .1، ديوان المطبوعات  الجامعية ، توالتعليم 

، دار الـــةةـفرقان  شةةرل الكفـــةةـايات التعلــــةةـيميةتوفيةةق  المرعـةةـي : 2-  -

 ،  5003للنــــشر ، عمـــان ،االردن ، 

التطبيةةةةةةةةةةةق (: 1221سةةةةةةةةةةةليمان عبةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةرحمن ، الحقيةةةةةةةةةةةل)3-  -
، الريةةةةةةا  5،ت التربةةةةةةوي للعالقةةةةةةات االنسةةةةةةانية فةةةةةةي المجةةةةةةال المدرسةةةةةةى

 مطابع الشريف

مسةةةةةةةةةةتلزمات تطةةةةةةةةةةور التعلةةةةةةةةةةيم ( :5003صاصةةةةةةةةةةيال رانيةةةةةةةةةةا )4- -
مر التربةةةةةةةةوي ،المةةةةةةةةؤت االساسةةةةةةةةي فةةةةةةةةي ضةةةةةةةةوء التحةةةةةةةةديات المعاصةةةةةةةةرل

 ( افريل.  52_ 50الثالث ،كلية التربية جامعة دمشق )

مشكالت االدارل الصفية التي تواجه معلمي عارف مطر المقيد : 4 - -
، المرحلة االبتدائية بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزل وسبل التغلب عليها

’ االسالمية رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، في اصول التربية ، الجامعة 

 (.5002غزل،)

االتةةةةةةةةةةار االسترشةةةةةةةةةةادي لمعةةةةةةةةةةايير االداء عمةةةةةةةةةةرو موسةةةةةةةةةةى : 5- -
، جامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة، -سياسةةةةةةةةات وبةةةةةةةةرامج -،المعلةةةةةةةةم العربةةةةةةةةي

 .5002األردن ،المكتب اإلقليمي، ،

قةةةةةةةةراءات فةةةةةةةةي التقةةةةةةةةويم : ( 1220محمةةةةةةةةد أمقةةةةةةةةداد وأخةةةةةةةةرون )6- -
 ر .   ،جمعية اإلصالل االجتماعي والتربوي ،الجزائ1،ت التربوي

النظةةةةةةةةام التعليمةةةةةةةي والتنميةةةةةةةة فةةةةةةةةي (: 5010حمةةةةةةةد بوقشةةةةةةةور )7- -
، أتروحةةةةةةة دكتةةةةةةوراه علةةةةةةوم، فةةةةةةي علةةةةةةم اإلجتمةةةةةةاع التنميةةةةةةة،  الجزائةةةةةةر

كليةةةةةةة العلةةةةةةوم اإلنسةةةةةةانية واإلجتماعيةةةةةةة قسةةةةةةم علةةةةةةم اإلجتمةةةةةةاع ، جامعةةةةةةة 

 قسنطينة.   

المديريةةةةةةةةةةة الفرعيةةةةةةةةةةة للتوثيةةةةةةةةةةق ،وزارل التربيةةةةةةةةةةة الوتنيةةةةةةةةةةة 8- -

، 255لتربيةةةةةةةةةةةةة الوتنيةةةةةةةةةةةةة ، ،العةةةةةةةةةةةةدد(:للنشةةةةةةةةةةةةرل الرسةةةةةةةةةةةةمية ل5002)

 الجزائر.
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 سةةةةةةةةةةةيكولوجية المةةةةةةةةةةةدرس( :5005نصةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةدين زبةةةةةةةةةةةدي )9- -

،دراسةةةةةةةةة وصةةةةةةةةفية تحليليةةةةةةةةة ديةةةةةةةةوان المطبوعةةةةةةةةات ،الجامعيةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةر 

 والتوزيع ،الجزائر .    

دراسةةةةةةةة الضةةةةةةةغوت النفسةةةةةةةية (: 1222يوسةةةةةةةف عبةةةةةةةد الفتةةةةةةةال)10- -
، ، مجلةةةةةةةةة البحةةةةةةةةوث التربويةةةةةةةةةلةةةةةةةةدى المعلمةةةةةةةةين وحاجةةةةةةةةاتهم االرشةةةةةةةةادية

 .557-122(، ص ص2جامعة قطر ، العدد )

الجريةةةةةةةةةدل الرسةةةةةةةةةمية :وزارل التربيةةةةةةةةةة الوتنيةةةةةةةةةة ،القةةةةةةةةةانون 11- -

 . 53/01/5000المؤرخ في  00/07،رقم 5000التوجيهي 
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