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  مــقد مــــة                                         

 األمـم  حيـاة  فـي  مميـزة  قيمـة  ومـن  بالغـة  أهمية من للعلم ما إنسان أي على يخفىال   

لهـذا سـعت   ،)1(.وازدهارهـا  وتطورهـا  نهـضتها  ركـائز  أهـم  أحـد  والشعوب، باعتبـاره 

 إلى إعطـاء المنظومـة التربويـة مكانـة محوريـة فـي مخططتهـا                االجزائر منذ استقالله  

 يعتمـد  التـي  التربويـة  المؤسـسات  أهـم  مـن باعتبارهـا  ،الجامعات فراحت تبني ،التنموية

 مـع  تعمـل  لكـي  أوجـدها  ،)2(المستقبلية وتطلعاته آماله وتحقيق ثقافته نشر في المجتمع عليها

ـ  تلبيـة  على األخرى االجتماعية المؤسسات  إليهـا  يحتـاج  التـي  الخـدمات  وتقـديم  هحاجات

ووظائفهـا   المحـددة  أدوارهـا  خـالل  مـن  ، التنميـة  عمليـة  فـي  النهايـة  في تسهم بحيث

   .)3 (ةالمرسوم

 هـدفا  سـتجعلها  التـي  األولويـة  تحديـد  هـي  المهمة ه، هذصعبة مهمة اليوم أمام لكي هي 

 عـن  النظـر  بغـض  معرفيـة ال األهـداف  تلبية أم ،العمل سوق حاجات تلبية هي هل :لوجودها

 التحـوالت  ضـوء  علـى  دورهـا  الجامعـة  تبلـور  وكيـف  الـسوق؟  مع المفترضة العالقة

 ...البطالـة  ماألسـواق، تفـاق   تـرابط  التجـاري،  التحريـر  ،يالتطور التكنولوج :المعاصرة

 االعتبـار  وإعـادة  عليـا  إنـسانية  كقيمـة  المعرفـة  بين ومنطقي دقيق توازن في توائم بحيث

 العمـل  سـوق  وبـين  األمـم  مـن  أمـة  ألي الحـضارية  المحددات أهم كأحد معرفةال هذه إلى

ـ  تجـد  الـصعبة  المهمـة  هـذه  وبسبب...واقتصادية اجتماعية كضرورة  فـي  نفـسها  ةالجامع

 االنفتـاح  عليهـا  يحـتم  الـذي  المعرفـي  التقليـدي  دورها جهة من :متناقضة ضغوط مواجهة

 منهـا  والمجتمـع  الحكومـات  تتوقعـه  مـا  ثانية جهة ومن العالمية الفكرية التبادالت كل على

 فـي حالـة تغييـر دائـم،     عـالم  في ظل )4(.المحلي االقتصادية التنمية عملية في مساهمة من

ـ ,  المتخيل أو الذي ما ينفـك يحلـم بـه الخيـال العلمـي              و، أ )المتوهم(يشبه دائما اآلتي    نول

مـق شـديد فلـسفته و       نتمكن أن نكـون جـزء منـه إال إذا اسـتوعبنا أدواتـه، وفهمنـا بع                



هـل تـستطيع     :واإلشـكال المطـروح    ،)5 (تصوراته في كل مـا يتـصل بمـستقبل الكـون          

هل هـي قـادرة عـن مـسايرة         و،؟تحدياتـه صر و الجامعة الجزائرية االنسجام ومتغيرات الع    

هذه المتغيرات و في نفس الوقت المحافظـة علـى قـيم و مقومـات شخـصيتنا فـي ظـل                     

  . يشها الجامعة الجزائرية حاليا؟المتنوعة التي تع) األزمات(

ولكـن    التعليم العالي في الجزائر عرفت،منذ استقالل الـبالد ،نمـوا كميـا معتبـرا              ةمفمنظو

 حيـث تواجـه     )6666(.هذا النمو لم يكن ممكنا حقيقة دون أن يتسبب في عـدد مـن االخـتالالت               

عض بأزمـة    مادية وتربوية وهيكلية وتنظيمية و هو مـا يطلـق عليـه الـب              :صعوبات عديدة 

 ةمعانـاة وتـراكم مـشاكل الطلبة،تـذمر وسـلبي         : ( في مـا يلـي     والتي تتجلى التعليم العالي   

ــا   ــي القي ــة ف ــشل الجامع ــستوى المتخرجين،ف ــعف م ــاتذة الباحثين،ض ــدورهام األس  ب

، )7(مادية وتنظيميــة وبيداغوجيــةوالحـضاري،إضافة إلــى عوائــق سياســية وإســتراتجية، 

عناصـر أخـري هـي      " أصول التربيـة والتعلـيم      "به   في كتا  )1989(ويضيف رابح تركي    

 التـدريس،نقص   تأخر في انجاز المبـاني الجامعيـة واألحيـاء ،المـشاكل المتعلقـة بلغـة              (

 فـي كتابـه     )2000(بوعـشة  محمـد ، أمـا  ، )8(.)الكبير في األستاذة،مشكالت البحث العلمـي     

 المنـاهج و    ضـعف (يحـصرها فـي   "  العربـي  مأزمة  التعليم العالي في الجزائـر والعـال        "

،ضـعف مـستوى    البرامج،تزوير و الغش غيـاب التخطيط،تـسييس الجامعـة،تخلف اإلدارة           

   )9(.).العديد من األساتذة

لماذا وصل حال التعليم عندنا إلي هـذا الوضـع ؟ هـل بـسبب غيـاب                  :والسؤال المطروح 

ي يتربـو الرؤية التربوية السليمة أم ألسباب أخري سياسية واجتماعيـة ؟ هـل هـو تخـبط                 

 أجـل  مـن   ،جالحـديث يحتـا   عصرنا في المجتمعف؟ وتعليمي أم توجه اقتصادي واجتماعي

 علـى  عاليـة  وقـدرة  مـصداقية  ذات مؤسـسات  األمـم إلـى   صرح في مكانة على التفاوض

 المـشكالت  حـل  فـي  توظيفهـا  علـى  المعرفة،واإلشـراف  وإنتاج ونشر واسترجاع تخزين،

ـ الم هي أصبحت المعرفة ألن تواجهه، التي  لخلـق  الرئيـسية  والوسـيلة  للقـوة،  يصدر الحقيق



فالمعرفة هـي المـستقبل مثلمـا يقـول اوغـست كونـت       "، )10(.توليدها دوام نالثروة وضما

auguste conte ،فالجزائر كما يشير محمد بوعـشة سـتعاني كثيـرا علـى امتـداد      يهوعل 

حـظ فـي تـسير      يالثالثة،ذلك أن تدهور كبير لـم يـسبق لـه مثيـل             جزء هام من األلفية ال    

بطــرح تــساؤل ،)1994199419941994( liés  mairi بـــ اممــا حــد )11(،"مؤســسات التعلــيم العــالي

 Faut-il fermerهـل ممكـن أن نـستغني عـن الجامعـة     ( األمـل  ممزوج بـالمرارة و 

l’université ? .)12121212(.  
،و الـسؤال المطـروح هـو    )جراحـي ( عن باثولوجيا تستدعي عـالج     ففأوجاع الجامعة تكش  

هوض من هذا السبات و إنعاش و تنـشيط ،الحيـاة الجامعيـة يتـسأل رشـيد                 فكيف يمكننا الن  

أبـو حطـب     بجملة مـن اإلصـالحات يراهـا       األخذ  و اإلجابة في اعتقادنا هي      .)13(براهمي؟

ضـرورة تحـول التعلـيم مـن الجمـود إلـى المرونـة، ومـن             :  ضرورية منهـا   )1998(

 اإلتقـان والجـودة، ومـن ثقافـة         التجانس إلى التنوع، ومن ثقافة الحد األدنـى إلـى ثقافـة           

االجترار إلى ثقافة االبتكـار، ومـن ثقافـة التـسليم إلـى ثقافـة التقـويم، ومـن الـسلوك                     

المـرور بالعمليـات ومـن      االستجابي إلى السلوك اإليجابي، ومن القفز إلـى النـواتج إلـى             

لم مـدى   االعتماد على اآلخر إلى االعتماد على الذات ومن التعلم محـدود األمـد إلـى الـتع                

 هـو  كمـا و، ومن بين  الذين يأخذون على عـاتقهم ذلـك، األسـتاذ الجـامعي    .)14(، الحياة

 يمثـل  فهـو  بالعقـل  الجـسد  كعالقـة  باألستاذ الجامعة وعالقة أستاذ، الجامعة فإن معروف

ـ  عتمـد ي لتيا،)15(.،العمود الفقر كما يقول رشيد براهمياألساسية الركيزة  تحقيـق  فـي  هعلي

  )16( .الجامعة وظائف

،حيـث يعتبـر األسـتاذ فـي الجامعـة            هيئـات تدريـسية    بـدون فال يوجد كيان للجامعات     

ــالث عناصــر أساســية   ــضمن ث ــه تت ــدريس،والبحث :مركز،محــور لرســالتها مهمت الت

أن االحتفـاظ بأعـضاء هيئـة       "،)2002(mcgonigleويؤكـد   ،)17(.العلمي،وخدمة المجتمـع  

ـ          ن الجـدارة،هو المحـور األساسـي       التدريس،وتعيين أعضاء جـدد،على مـستوى عـال م



ظـل التنـافس التربوي،للحـصول علـى جـودة علميـة             فيلعمل معظم اإلدارات الجامعية ،    

ــد التحــصيل  ،)18(،عاليــة ــد أســتاذ جي ــى ي ــدا إال عل ــيم جي وال يمكــن أن يكــون التعل

  )19(.والتكوين

مبتـدئ؟  فما قيمة التكوين الجامعي لألسـتاذ المبتـدئ وعلـى أي كفـاءة يتكـون األسـتاذ ال                 

علـى التطـور،     وكيف يتم تكوينه؟إن تكوين األستاذ المبتدئ هو تكـوين أشـخاص قـادرين            

 ماذا يردون؟ماذا يفعلـون،و مـا هـي النتيجـة؟ التكـوين يجـب أن يهيـئهم إلـى                    نيفكرو

ــة  ــي الممارس ــر ف ــا وراء   ،التفكي ــي ،م ــة،تحليل ذات ــة الذاتي ــى المالحظ القدرة عل

 méta(ء التواصـــــل   و مـــــا ورا)métacognitation(المعرفـــــة

communication(.)20(    

فالتجربة اثبت أهمية التكوين و نجاعته في نجاح األستاذ فـي مهنـة التـدريس مـع طلبتـه                   

 ممكن أن نجعـل هـذا التكـوين حتمـي؟ نظريا،يبـدو             هل:اإلشكال المطروح داخل القسم،و   

ـ                ان كـل مـن     منطقيا جعل هذا التكوين إجباري،ألنها الطريقـة األكثـر فاعليـة لـضمان  ب

ونظـرا للطبيعـة     ،)21(.يدرس في الجامعة يحـتكم علـى حقيبـة بيداغوجيـة  كحـد ادنـي               

وهـدفها تكـوين    " ذلـك المجهـول   "المعقدة للعملية التعليميـة كممارسـة جوهرهـا اإلنـسان         

المتباينـة   المواطن المؤهـل فـي عـالم متغيـر تتـضارب حولـه المـشاريع المجتمعيـة                

ـ الخاضعة لرؤى فكريـة و ثقافيـة و    و  ة موسـومة أصـال بالتعـدد واالخـتالف    إيديولوجي

النتيجة هي حتما االقتناع بأهمية التجديد المـستمر للفكـر التربـوي فـي مجمـوع القـضايا                  

إسـتراتجية أدواتهـا    المرتبطة بتكوين أستاذ اليوم و الغد برؤية استـشرافية وعبـر مقاربـة              

  .)22(.فيذ التنتوفير آلياتث و المعرفة و التخطيط و اإلشراك والبح

علـى أن نجـاح األسـتاذ الجـامعي فـي أداء             :"وهذا ما ذهب اليه رجال التربيـة بـالقول         

مؤهالت علميـة متميـزة تؤهلـه لمعرفـة وثيقـة           : مهامته يعتمد على أمرين أساسين أولهما     

معرفة بالنظريات التربويـة و الممارسـات المرتبطـة بعمليـة التعلـيم و              :ثانيهما.بالتخصص



ـ     التخطيطـي و    ارة فـي اسـتخدام التقنيـات المختلفـة المرتبطـة بالجانـب            التعلم مع المه

ومع مطلع القـرن الحـادي و العـشرين،وفي ظـل مجتمـع              .)23(.التنفيذي في غرفة الدرس   

قائم على المعرفة ،يتفـق رواد التربيـة و دعـاة اإلصـالح وواضـعو الـسياسة علـى أن                    

ـ             مـن خـالل    ) معلـم (داد األسـتاذ    االستثمار الحقيقي في أي مجتمع يمكن أن يبـدأ مـع أع

  ،. )24( .برامج تضمن تأهيال على الجودة و تنمية  مهنية مستمرة

ولما كان األستاذ الجامعي المحـور األساسـي للعمليـة التربويـة التعليميـة، فـال بـد مـن          

توافر المناخ المالئم واإلمكانات العاديـة والعلميـة، والحريـات األكاديميـة واإلدارة الحـرة               

ير الفكري حتى يستطيع هذا األستاذ أن يقوم بوظائفـه، ويـؤدي واجباتـه ويبـدع فـي             والتعب

الجيــدة، إذا تــوافرت، ال تــستطيع أن تعمــل بمعــزل عــن فالكفــاءات  ،)25(.تخصــصاته

المناخ الذي يهيئ لها الظـروف المواتيـة للتعبيـر عـن طاقاتهـا والوصـول بهـا أعلـى                    

ـ         وفر لهـا األجـواء العلميـة المالئمـة لتحقيـق           مستويات اإلنتاجية، فإنه من الـالزم أن تت

طموحاتها العلمية وتحقيق معدالت مرتفعة مـن األداء واإلنتاجيـة العلميـة، ورفـع مـستوى           

رضاها الوظيفي، مما يسهم في إضفاء الجودة والفاعليـة علـى مخرجـات نظـام الجامعـة                 

ير إلـى أن    فمعظـم نتـائج الدراسـات تـش       ،)26(. المنـشودة  أهـدافها وإنجاز هدف مهم مـن      

العناصر األساسية التي تسبب الرضا عن العمل هي تـوافر المنـاخ المناسـب فـي محـيط                  

العمل ،وما يشمله مـن إدارة متفهمـة،وعالقات طيبـة مـع الـزمالء و الطـالب ،وتـوفر                   

  .)27(.اإلمكانات المناسبة

ــوم  ــن المعل ــذوم ــدأ من ــك يب ــة المهنية،  أن ذل ــن الممارس ــى م ــنوات األول ــذه س فه

لألسـتاذ   ، « crucial »تعـرف علـى أنهـا مرحلـة مهمـة           ) الـسنوات األولـى   (المرحلة

  .المبتدئالجامعي 

 بـين هويتين،يجـب عليـه أن يتخلـى عـن            ،)perrnoud )28 كما أشـار إليـه     يكونو الذي    

فهـي أي  . وضعيته كطالب من اجل، االندماج فـي جلـد المهنـي المـسئول عـن قراراتـه               



مهمـة علـى المـستوى المعرفـي و العـاطفي  أيـن         تتميـز بتغيـرات      ،)السنوات االولى (

بنـاء هويـة    الـشخص مـن خـالل    bien –être ليس فقط راحـة  semble se joue تظهر

 ,presseau، martineau ،المـستقبلية  لبيداغوجيـة مهنيـة ايجابيـة ،بـل نوعيـة الممارسـة ا     

)2005(.) 29.(  

تطـور  :ظـرا لعوامـل عديـدة     البيئة الجامعية في السنوات األخيرة تحولت كثيرا، وهـذا ن         ف 

المــذهل للمعــارف، تحــوالت للخــصائص الــسيكولوجية واالجتماعيــة للطالــب، تزايــد 

كل هـذا يقودنـا إلـى إعـادة النظـر           ...أعدادهم، االنفجار التكنولوجي للمعلومات واالتصال    

 التي يجـب عليـه أن يكتـسبها حتـى يتـسنى             للكفاياتفي وظائف، عمل األستاذ الجامعي و     

س عمله بوعي و تفكير و ينمو مهنيا فـي مجـال عملـه لتحـسين أدائـه بـشكل                    يمارله أن   

ولكن كيف يتـسنى لـه ذلـك،وهو محـاط بجملـة مـن الـصعوبات األكاديميـة و                   )30(دائم

  االجتماعية و النفسية؟

 يخــص الوضــعية التــي اي خطابــات األســاتذة هنــاك مظــاهر تــذمر، قلــق، فيمــفــف

ـ    يعيشونها، نيا،بـصوت منخفض،فـي حواراتـه مـع زمـالء           غالبـا ضم   اوالتي يعبر عنه

 إلـى التفكيـر فـي أن هـذه التظـاهرات،            ا ما قادن  اوهذمقربين إليه،أو في كواليس الجامعة،    

ـ     أو كمـا يـسميها   كترجمـة عـن وضـعية السـتقرار    ، أو اعتبارهـا    اممكـن، قراءته

(31)josé,esteve ) malaise(،لمهنـي  التغيـرات األكثـر أهميـة فـي نمـو ا       إضافة إلـى أن ؟

تكون بـين الـسنة األولـى و الثالثـة مـن الممارسـة        Greenfieldو Blase  ،كما يقوللألستاذ

  )32(.المهنية

تـستدعي تهيئـة المهنـي لمهنتـه قبـل أن يكـون فـي خـضم         هناك ضرورة ملحـة   إذن   

 إمـا أن يـسبح أو  "wallirوaustin  fagan  و hullingيقـول  الوضعية،وال يجـب تركـه كمـا    

 التربويـة  اتحـديات القـرن الواحـد و العـشرين و انعكاسـاته     ف،)swim or smik")33 يغرق

-مرشـد -الجامعي دورا متجـددا،بحيث يتحـول إلـى مخطـط          الواسعة، تفرض على األستاذ   



عديـدة أظهـرت أن الطلبـة     مقوم ومنـسق لتعلـيم طلبتـه، خاصـة وان دراسـات      -إداري

يطلـق عليـه    مـا   ..لمعرفـي،  كثيرا التطـور ا    ماصغر سن ،واقل دافعية،و حضور،وال يثيره     

  .)des consommateurs de cours)34مستهلكي المحاضرات ـب

 ،حينمـا يكـون المجتمـع       ولكن  كيف يمكن أن يجسد فـي الممارسـة اليوميـة ذلـك كلـه               

 semble promouvoir les valeursبرمتــه يظهــر انــه يــشجع قــيم مختلفــة و مخالفــة،

inverses      يـة المهنيـة للمدرس،األزمـة و ضـرورة     الهو"، فعبد الرحيم تمحـري فـي مقالـه

هناك تصدعا في القيم ومن ضمنها القيم المرتبطـة بـبعض المهـن التـي تتنـاقض                 " البحث

  .التمثالت بشأنها كما هو الحال مهنة التدريس

،للـصعوبات التـي يختبروهـا األسـتاذ الجـامعي           هـي قـراءة متفهمـة     ،فهذه الدراسـة   

". مهنـة المـستحيل   "Freudميـدان قـال عنـه       المبتدئ و هو يخطو خطواتـه األولـى فـي           

 ( ، أن األستاذ كائن سـيكولوجي ،إنـسان و لـيس آلـة أو بمنفـذ              " منطلقين من الفكرة القائلة   

هذا ال نستغرب نعت سانسوليو لعالم العمل بأنه عالم تراجيـدي مـادام اإلنـسان يفقـد فيـه                   ل

 لإلنتــاج هويتــه وينحــدر إلــى المــرض واالضــطراب، لــيس ألن عــالم العمــل عــالم

االقتصادي والتقني، بل عالم للتفاعالت االجتماعيـة بـين األفـراد يحـضر فيـه التواصـل                 

لهـا تأثيراتهـا، عـالوة علـى         وينعدم، كما تلعب فيه التراتبيـة اإلداريـة والماليـة أدوارا          

 )35(،) ممـا يـنعكس علـى أنـساق شخـصياتهم          لإلفرادالتوحدات وما يحكمهما من تدخالت      

و  العطـاء  و  تتحـدد فـي انـه ذات فريـدة تتميـز بـالوعي و اإلدارة               نـسان اإك وخاصيته

عليـه التعامـل مـع كـم        ) مجبـر (إذ،  l’humain  مهنة  هي، وان مهنة التدريس  ،)36(اإلبداع،

  :أمثال به العديد من الباحثين هذا ما ناداو "هائل من األحاسيس،الثقافات،و العالقات

)baillauques ، blanchard la ville،anny Gordie، cifali،، rogers،nault ada 

abraham  ، فـي نهايـة األمـر حقيقـة مهنيـة         ة  مساءل، فهذه الدراسة،هي محاولة     )حامد عمار

  طفح الكيل "،تتجلى في لغة مشتركة  لألساتذة وهي 



 le ral  le bol ،وقلة الوسائل و عدم االعتراف."   

 ذجههـا ،يختبرهـا األسـتا    ا  يو  تحديـد الـصعوبات التـي      : في    يتمثل فالهدف اآلني  و بتالي 

العلـوم   و الجامعي المبتدئ في سنواته األولـى مـن الممارسـة المهنيـة فـي كليـة اآلداب      

و أبعادهـا علـى مـساره المهنـي و           -عنابـة –اإلنسانية و االجتماعية جامعة باجي مختار       

ـ  ،يعيـشها  هـا ،يواجهو التـي  الـصعوبات  المسئولين بهـذه    تحسيس و .الشخصي  ،ذاتاألس

 أن ،ممكـن اقتـراح حلـول      علـى  العمـل و ،) عنـه  تخلـى  (أنه الغالب في يشعر والذي ا

 إذن فهـو   ،عاتقـه  علـى  هـي  التـي  مـسؤولية لل تقدير و يختبره   الذي القلق هذا تخفف من 

  .داخل هذه المهنة  بقدر من األمان و االستقرارر الشعوإلىبحاجة ماسة 

كيـف يمكـن خلـق فـضاء         : فهـو  ن دائمـا  والذي كان حاضرا في الـذه      أما الهدف البعيد       

حتى يتسنى له مـن اسـتداخال المهنـة و بلـورة مـشروعه المهنـي        المبتدئ    الجامعي لألستاذ

  في ظل عالم سريع التغير،كثير التعقيدات و التحديات؟) هويته المهنية(

 لهذه األسباب و األهداف ارتأين الخوض في هـذا الموضـوع ، نظـرا ألهميتـه وتعقيداتـه                 

متمرسـا  "تى ال يبقى األستاذ  الجامعي المبتدئ كمـا يقـول عبـد النبـي الرجـواني                  و ح ،  

وراء انعزالية جامدة سلبية تـرفض االنفتـاح ،فلـن يعـود للعـزف المنفـرد معنـى غيـر                    

ـ                    ياألسى و الركون إلى زاوية التقصير و تشاؤم الواقع،فعليـه أن يعتبـر نفـسه عنـصرا ف

لـى دور المنسق،والـضابط لتـدخالتها و        إ-فـي حـدود الممكـن المفتـوح       -جوق يرتقـي  

،فنحن بحاجة إلى أستاذ منفـتح علـى عـصره مقتنـع بـضرورة       اإيقاعاتها و لتوجيه إمكاناته   

 .)37("تحوالته،ينمي الحس النقدي و يعزز شخـصية المـتعلم وقدرتـه الذاتيـة علـى الـتعلم                

 و أن   وان يصل إلى التكيف مع دوره،ومـع اآلخـرين و أن يبحـث عـن معنـى لمعتقداتـه                  

فاختيار البحـث فـي شـخص األسـتاذ و الـذي قـال        ).38.(ةيدرك تأثير السياقات المؤسساتي

أن شخصية المدرس أهم بكثيـر ممـا يقـوم بـه،واهم بكثيـر مـن المنـاهج                  "،rogersعنه  

  .)39(المستعملة



الجانـب    : بتقـسيمها إلـى جـانبين مكملـين همـا     و لإلحاطة بمختلف جوانب الدراسة قمنا 

 فصول تتمثـل فيمـا يلـي فـصل تمهيـدي ونجـد فيـه المقدمـة                  أربعةيضمن   و   النظري

واإلشكالية و تحديد المـصطلحات و الدراسـات الـسابقة ،ثـم الفـصول األول و الثـاني و                   

الجامعـة  : نجد فيهم اإلطـار النظـري و فـيهم عولجـت الجوانـب التاليـة              ،والرابع،الثالث

ـ   و ممفهـو القنـا إلـى األسـتاذ    إلصـالح ، بعـد ذلـك تطر   ف فالزمـة  ،والتطـور  شأة،الن

ليها السنوات األولى الخـصائص و األهميـة فـي النمـو المهنـي و               ت األدوارخصائص و   ال

  .الشخصي و أخير الصعوبات و أنواعها و أبعادها 

 و فيـه    الخـامس  فـصول و هـي الفـصل         أربعة فقد احتوى بدوره على      الشق التطبيقي أما  

 ونجـد فيـه عرضـا للنتـائج و قراءاتهـا            السادس تطرقنا إلى إجراءات الدراسة ،ثم الفصل     

 و فيـه تحليـل العامـة      وفيه مناقشة نتـائج الدراسـة،ثم الفـصل الثـامن            السابعيليه الفصل   

  .نتائج للدراسة،وأخير  الملخص العام، فالخاتمة،المراجع ثم المالحق 

 
 

  كاليةــإلش                                      
  

 الجديد عملنا فيها  تسلمنا التي األولى المرة وصور شاهدبم ذاكراتنا تحتفظ"  

 شيء فلكل -العملية شخصيتنا معالم تشكيل نحو خطوة التجربة؛ تصبح حيث

 اإلنسان تحول تختزل ألنها العمل؛ مراحل أهم األولى، المرة هذه وتصبح -بداية

 ارسةالمم مرحلة إلى الدراسة، ومقاعد النظرية والتجارب التمرين مرحلة من

 )40("الفعلية

،محددة فـي حيـاة     التـدريس الجـامعي ،تمثـل تجربـة خاصـة،مميزة         السنوات األولى من    

عـدم اليقـين همـا الـصفتان الغالبتـان علـى مـشاعره أمـام          والمهنية،الفرحـة  األسـتاذ 

 يجد نفـسه فـي بيئـة ليـست لديـه عنهـا              اذ، )41( .المسؤوليات التي عليه القيام بها بمفرده     

إلـى  وهـذا مـا يقودنـا       ،  )42( تزيد من غموض اإلحساسات التي يختبروهـا        صورة متكاملة   



 عـن المعنـى     و  ؟ المبتـدئ  الجـامعي     األسـتاذ    هـا ،وكيف يختبر اتسأل عن تجربة البداية     

  لهذه االخيرة؟المعطاة 

كعديـد  : "بـالقول ،profiles de profs كتابـه  ،فـي )mabille alber ،)2002وهذا ما يعبر عنـه   

وللطلبـة  عطـاة لهـذه المهنة،سـوى بالنـسبة لـي           ساءلت حـول المعنـى الم      ت من األساتذة 

ماهي المعارف و القـدرات األساسـية التـي ارغـب فـي             ..والمجتمع ما مقصود بالتدريس؟   

إكسابها لطلبتي؟ أي النشاطات التي يجـب القيـام بهـا لتـسهيل اكتـساب هـذه القـدرات؟                   

األخيـر مـاهي الغايـة المنـشودة مـن          منهجيتي في التقييم الطلبة على أي أساس ترتكز؟في         

ماهو دوري في القـسم ،الـصف؟أي نمـط تواصـلي علـي بنائـه مـع                  فاعلية عملي هذا؟  

طالبتي؟آي مفهـوم احملـه عـن التكـوين العلمـي ،األكـاديمي؟كيف يمكـن الـربط بـين                  

 النظري و التجريب؟كيف يمكـن تجـسيدا لنظـري وتنظيـر التطبيقـي؟أي وسـيلة يمكـن                

حساس بالعزلة ؟وفي األخير يتساءل عـن البـدائل التـي تـسمح بـالعيش               اعتمادها لكسر اإل  

  ؟)43(. كأستاذsurvivreوليس بـ 

وسـيلة  من أيـن يبـدأ؟ مـا هـي          : بها مثل محاصرا  اضافة  الى جملة من االسئلة يجد نفسه         

و  الضبط المناسبة؟ وما طريقة التـدريس المناسـبة؟ و كيـف يـتم إثـارة دافعيـة الطلبـة؟                  

خطيط للدرس؟ ومـا طريقـة التقـويم المناسـبة؟ باإلضـافة إلـى الكثيـر مـن                  كيف يتم الت  

األسئلة و التي تسبب لألستاذ المبتدئ ضغوطا نفسية، خاصـة و انـه يـشعر بأنـه مراقـب                   

 .)44( ،اإلدارةفمن قبل الجميع بداية، من الطلبة إلى الزمالء 

 كفـاءات جديـدة   سيكون أمام تحديات عديدة ،يجـب عليـه أن يتـسلح بمعـارف جديـدة  و       

 يعـرف بــ   ويعمل علـى تجـاوز أو المـصالحة فيمـا      حتى يتسنى له أن يكون أستاذ فعال        

 وهي عبارة عن التّفـاوت بـين توقّعـات المثاليـة غيـر الواقعيـة وبـين                  :)صدمة الواقع (

حيث تضع آراءه وأفكاره حـول عمليـة الـتعلّم تحـت االختبـار              . ، الممارسة المهنية واقع  ال

   .)45( ر،ا منها ومؤكّدة البعض اآلخمتحدية بعض



عديـدة   تغيـرات  "faire face "مواجهـة  و خاصة المبتـدئ فـي    األستاذ،عديدة سنوات مندف

ـ  ظـروف  انحطـاط : عملـه  التربـوي ونـشاط    النظـام  مست اجتاحت ، والعمـل ة  الممارس

ـ    االجتماعيـة  مكانته انحطاط  أكثـر  وأصـبحوا  تجـانس  عـدم (الطلبـة  نوعيـة  ي تغيـر ف

 المهنيـة  الممارسـة  فقـط  وبعمـق  تغيـر  لـم  التحوالت هذه التربوية اتيغا تعدد ،)صعوبة(

ــل ــدت ب ــتعق ــر ، وجعل ــوض أكث ــل غم ــاتذة دور و عم و  dourte و delvaux(األس

verhoeven،)1996(، lessard و tardif،)1996(، ،ــل ــد ب ــن ابع ــك م ــاوزت ذل ــد تج  القواع

  مثــلجديــدة نمــاذج و انفــصلت، ةالكالســيكي النمــاذجف .)46(،المهنيــة لهويتــه التقليديــة

فاألعمـال الكثيـر فيمـا يخـص      ،)lang،)1999(،)47 "المتـدبر  الممـارس  "أو" البيـداغوجي "

ــدريس،   ــي الت ــى ف ــدايات األول  ،).huberman,hetu,dominique,baillaique,perrenaud( الب

تركز في مجملها على أهمية هذه الفترة فـي مـسيرة األسـتاذ المبتـدئ وتـصفها بنعـوت                   

   )survie(.)48اكتشاف، جس النبض، تحوالت، صدمة الواقع، (      ثيرة ك

هويـة،  المـساءلة، أزمـة ال    ( ،)49( .فهذه التجربة لها أثرها البالغ فـي نمـو األسـتاذ مهنيـا            

، يكتشف، يتكيف مـع الثقافـة المهنيـة الجديـدة فـي نفـس               فيها ،)إعادة بناء للهوية المهنية   

تميـز بتغييـرات مهمـة علـى المـستوى المعرفـي و             الوقت ينخرط في عمليـة مكثفـة ت       

  .)50(،العاطفي

، كمـا تقـول      وبقدر ماهي تجربة مثيرة بقدر مـاهي صـعبة،فالذي يمـارس هـذه المهنـة              

  يتساءل وبصورة حتمية عـن الـصعوبات التـي يعيـشها اآلن و               :" cifali المحلل النفسانية 

نتقـال مـن وضـعية طالـب إلـى          فاال ،)51(. في المستقبل،مخاوف عديدة  تطفو على السطح      

ــسئول،    ــتاذ م ــعية أس ــشبههوض ــ  claudine blanchard lavilleت ــة "ـب بالمراهق

مــا   احــدها، عديــدةصــعوباتاذ تــصاحبه  ،)adolescence professionnelle".)52يــةالمهن

  "Le mystère de la rencontre des intersubjectivités ،اهرة ظيسمى ب



 صعبة،فالمـشاكل العالئقيـة التـي يواجههـا األسـتاذ المبتـدئ             أن يعيش هذه المقابلة عملية    

إشكالية السلطة،تـسير و تحكـم فـي القـسم،تحفيز الطلبـة ،حـل              (،في بداية مسيرته المهنية   

نقـصه، ضـعفه، مخاوفـه، مـن ممارسـة          ( الخاصة هإضافة إلى مشاكل  ،)53(،....)الصراعات

كـل واحـد منـا يبنـى مـن          :"Jungل  و كما يقـو   . هذه المهنة أين العالقات اإلنسانية أساسية     

كـل  ..أبويـه  خالل تجارب إما قاسية أو ممتعة،من خـالل احتكاكـه أو معايـشته لمربيـه،              

منا يـستدخل معتقدات،صـور،مخاوف فالمظـاهر القاسـية لهـذا المـستدخل تكبـت فـي                 

لالشعور وتشكل الجانب المظلـم مـن اإلنـسان،وكل مـا يكبـت يحـاول أن يـسقط علـى                    

ـ    إن المربـي  . ،)54("اء الوضـعيات المهنيـة و بـاألخص  البيداغوجيـة            اآلخرين،خاصة أثن

التلميذ الطفـل الـذي هـو علـى عاتقـه و الطفـل              :  في مواجهة طفلين   :"mancoكما يقول   

العمل مع كـم هائـل مـن األحاسـيس، الثقافـات،            "  معناه فالتدريس ،)55(،"..المكبوت في ذاته  

  :" )57 ( بالقولcifaliللة النفسانية هذا ما تؤكده بدورها المحو ،)56(.والعالقات

"nous somme placés dans une subjectivité incontournable, notre histoire se 

répète. Il ya une rencontre psychique que même le groupe n’arrive pas à 

attenue  " 

 مـا يـسميه جـاك    فاألستاذ الناضج مهنيا لهو اقدر على تشخيص،ومواجهة حاجاتـه و هـذا       

ــارديف  ــيم بالمــدرس االســتراتيجي،المفكر صــاح: j,taradifت ــى التعل ــز عل  قرار،محف

   ،)58(،نموذج ،وسيط ،مدرب

كيـــف يمكـــن جعـــل هـــذه المقابلـــة تعـــاش علـــى أنمـــاط مختلفـــة إذن 

هـل ممكـن االكتفـاء بالمعرفـة وإهمـال اإلصـغاء؟            ) نجاح،فشل،انخراط،رفض،تفتح،قلق(

لجـامعي عالقـة بيداغوجيـة  حقيقيـة كمـا يقـول كرسـتوف               أي كيف يبنـي األسـتاذ ا      

  ).maulini " la mere de toutes les épreuves  ")59  مارسوليي ؟والتي تسميها

،يوسـف الخليلـي   mcbride sysan90 ،89،نجيـب محمـد   87ليلـى الظـاهر  (  دراسات عديدة

 عزالـدين ، georges felouzis 97 ،94مـروة   ،احمـد 93،بوعبـداهللا  92،محمـد الغامـدي   91



،أشارت إلـى ان االسـتاذ الجـامعي محـاط بجملـة           ..)2004براهمي وريدة    ،2001 كاموكه

 ممـا اثـر     ، ..)األكاديميـة واإلداري واالجتماعيـة، والنفـسية      : من الـصعوبات المختلفـة    

 اإلبـداع،  قتـل  أسـباب  مـن فالمشكالت  :"قراعينوكما يقول  .تأثيرا سلبيا على أدائه المهني

 للهجـرة  الجامعـات  أسـاتذة  بعـض  تـدفع  وربما األهداف، تحقيق وإعاقة تاج،اإلن وإضعاف

 للتـدريس  مالئمـة  األكثـر  البيئـة  وتـوفير  المادية، الظروف تحسين وراء سعيا البلد، خارج

  فهـو ،)60( "وباحثيهـا  علمائهـا  عقـول  األوطـان  تخـسر  ولـذلك رب التجـا  وإجراء والبحث

   :)s.vanisten dael،)61 :،حيث يقول إلى مساعدة الوسط المؤسساتي ماسةبحاجة

tous les chagrins sont supportable si l’on s’en fait un récit ،  ممكـن أن نـتكلم   (وهنـا

 .Gجماعـات الكـالم   :  مـثال منهـا ،)المبتـدئ ( لمرافقة هذا األسـتاذ  عن استراتجيات عديدة

de parole( بــين  التــضامنة تنميــفــيهــذا الفــضاء  حيــث أتبــث التجــارب نجاعــة 

  ")cifali: )62 :وكما تقول. اجتماعية-تخفيف ،من العزلة السيكو،والمشاركين

 le métier d’enseignant est truffé de contradictions mais nous pouvons jouer sur elles, 

nous pouvons faire balancer les choses et les autres, d’une chose à l’autre, non pas en 

niant les difficultés mais en se donnant les moyens de construire les outils pour forger 

autre chose"  

نـشاط  ،  أن عمل األستاذ،يمثل نشاط مهني معقـد و علـى مـستوى عـالي             خالصة القول     

.)63( .المطلوب ممن يمارسه ،بان يتحلى بالمهنية،ذو متطلبات
   

ـ دراسـة    فـي اعتقادنـا  هميـة مـن األ وضرورة  انه من التقدم يبدو مما  صعوبات التـي ال

األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ فـي كليـة اآلداب و العلـوم اإلنـسانية و االجتماعيـة          تواجه

شـئ بـديهي أن تكـون هنـاك         "وعلـى ان نتجـاوز فكـرة         -عنابـة -جامعة باجي مختار  

 :confisuis ونعمل على تحليلها ،وكما قال" صعوبات 

le sage est celui qui lit toujours les mêmes textes pour y trouver toujours de nouvelles 

idées )64(
   



 الوضـعيات الجديـدة الغيـر متوقعـة           األستاذ الجـامعي المبتـدئ التـأقلم و         يستطيع حتى

 وانطالقـا ممـا تقـدم،     . ايجابيـة عـن المهنـة         تمـثالت    ةنميتصدمة الواقع،و   لسير جيد   تو

عـادة مـا يجـد األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ        :على الشكل التالي اسةالدر سؤال بلورة نايمكن

يهمـه مـن جهـة     يفـضله و مـا   نفسه،في بداية مسيرته المهنية في ضغط مستمر بـين مـا  

 األولـى مـن   تالقيـام بـه مـن جهـة أخـرى، فالـسنوا      ) ضـروري  (هو مفيد  ،وبين ما

 مـنهم  العديـد الممارسـة المهنيـة مرحلـة حاسـمة فـي مـسيرة األسـتاذ المهنيـة حيث،        

  يعيشون،يواجهون،صعوبات مختلفة 

ـ  تواجـه  التي   صعوباتالما   : هو والسؤال العام  ذ الجـامعي  المبتـدئ فـي سـنواته          اتاألس

  األولى من الممارسة المهنية؟

  

  :ن هذا السؤال األسئلة التاليةـ عويتفـرع 1 -  ب   
  

  سـنوات ثـالث األولـى    أكثر الصعوبات التي يواجهها األستاذ الجـامعي المبتـدئ فـي       هيما -1

   وما أثرها على المستوى المهني و الشخصي؟؟من الممارسة المهنية

 وفقًـا  صـعوبات وذلـك   هـذه  إدراك فـي  الدراسـة  أفـراد  نظر وجهات في اختالف هناك هل -2

 ؟، الخبرةة، الرتبرالجنس، العمكل من : لمتغير

  .تاذ الجامعي المبتدئ؟العملية الهوياتية لألس في بلورةاألولى  تالسنوامساهمة  مامدى -3

  
  
  

  
  

  تحــديــد المـفاهـيـم  -ج
  

  :المصطلحات وهي من عدد على الدراسة اشتملت
 



  :  األستاذ الجامعي-1

 إلى حدا مامختص يستجيب لطلب اجتماعي، يتحكم "يعرف بران األستاذ الجامعي بأنه        

  )65 (.. المعرفة و كذلك المعرفة العلميةفي

 الدراسة، كل شخص يزاول مهنة التدريس في كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية يقصد به في هذه و

أستاذ مساعد : و االجتماعية جامعة باجي مختار البوني، ويشغل إحدى الرتب العلمية التالية

 ).أ(، أستاذ مساعد صنف)ب(متربص،  أستاذ مساعد صنف 

  :  الجامعة-2

 تعريف قائم بذاته أو تحديد شخصي و عالمي لمفهوم  التربوي انه ال يوجدم   يرى علماء التنظي

 ، لذلك فان كل مجتمع ينشئ جامعته ويحدد لها أهدافها بناء على ما )66( ،مراد بن اشنهوالجامعة 

فضيل دليو،الهاشمي . تمليه عليه مشاكله ومطامحه ونوجهه السياسي و االقتصادي و االجتماعي

  ).67(،)2006(لوكيا،ميلود سفاري

أن مصطلح الجامعة يعني أكثر من مجرد تجمع  األساتذة ،فهو يتضمن " حامد عمار"ى وير  

أبعادا عديدة منها جامعة لمعارف عامة مشتركة، تمثل قاعدة للمهن المتخصصة، وجامعة 

 لمختلف إبداعات الفكر اإلنساني ،وجامعة لثوابت المجتمع وخصوصياته الثقافية،وجامعة لموارد

ا يسر تجديدها و إنتاجها ،وجامعة لمقومات الحياة من حيث الشراكة الفاعلة ومصادر المعرفة،بم

في الحياة الجامعية،وجامعة لفرق عمل متكاملة و متعاونة،تتألف مدارسهم الفكرية لخدمة الطالب 

  ).68( ،و االرتقاء بالبحث العلمي و خدمة المجتمع

بع إداري تساهم في تعميم ونشر  مؤسسة عمومية ذات طابأنها : المشرع الجزائريو يعرفها

  )69( ،)ا����
ة ا������( المعارف و إعدادها وتطويرها،وتكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد  من

مؤسسة تعليمة بها مجموعة من المدرسين المتخصصين هي :ويقصد بها في هذه الدراسة 

 ي التخصصات العلميةومجموعة من الطالب الذين يريدون الحصول علي درجة علمية في احد

. 



  :السنوات األولى-3

أن اغلب  :حيث.في ثالثة سنوات )Blase،.)70 و Greenfield  وHuberman يحددها 
   "إلى خمسة سنوات  األساتذة المبتدئين يحلون مشكالت الكبرى في حدود ثالثة

  
  "من بداية التنصيب إلى غاية ثالثة سنوات:"  كمايلييقصد بها في هذه الدراسة

   

  : الصعوبات-د
عرفها ديوي بأنها حالة شك أو ارتباك تعقبها حيرة وتردد ،وتتطلب عمال او بحثا للتخلص من   

   )71( .هذه الحالة و استبدالها بحالة شعور باالرتياح و الرضا
األسـتاذ الجـامعي     يواجههـا صـعوبات  مجموعـة  وهـي : وفي هذه الدراسة نقصد بهـا  

 -عنابـة –لوم اإلنسانية و االجتماعيـة جامعـة بـاجي مختـار            المبتدئ في كلية اآلداب و الع     

 .في سنواته األولى من الممارسة المهنية

 
 

 السابقة الدراسات -د         

األسـتاذ الجـامعي و    توجـه  التـي بالـصعوبات   المتعلـق  التربوي األدب مراجعة ضوء في

  :منها مايلي ،الدراسة بموضوع الصلة ذات الدراسات بعض إلى توصلنا المبتدئ منه 

   :ألستاذ الجامعيصعوبات التي يواجهها  الخاصة بالدراسات :أوال

 األسـتاذ  تواجـه  التـي  المـشكالت  نـوع  علـى  التعرف بقصد )1987( الفضل ليلى "دراسة •

 التـي  لمـشكالت  مـا  " للبحـث  التـالي  الـرئيس  السؤال على الدراسة وركزت ...الجامعي

 بـأداء  قيـامهم  عنـد  الخلـيج  دول بجامعـات  تربيـة ال كليـة  فـي  الجامعيين األساتذة تواجه

 وخرجـت  جامعيـا  أسـتاذ  163 العينـة  حجـم  وبلغـت  الجامعة؟ هذه في الرئيسية أدوارهم

 و العاديـة  ،تليهااإلداريـة  المـشكالت  هـي  شـيوعا  المشكالت أكثر ( التالية بالنتائج الباحثة

  )72().الثقافية و ةاالجتماعي المشكالت العلمية،تليها المشكالت ،تليها المعنوية

 جامعـة  فـي  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  المـشكالت  بعـض :)1989( محمـد  نجيـب  دراسة •

  تعـوق  التـي  المـشكالت  علـى   التعـرف  إلـى  الدراسـة  هـدفت "  ميدانية دراسة"صنعاء



 قـانون  فـي  المحـددة  بواجبـاتهم  القيـام  عـن  صـنعاء  جامعـة  في التدريس هيئة أعضاء

  لوظيفتهـا  الجامعـة  أداء وتحـسين  عالجهـا  فـي  تـسهم  التـي  المقترحة الجامعة،والحلول

 نتـائج  ومـن ...الوصـفي  المـنهج  الباحـث  واتبـع  أستاذ) 172 (من الدراسة عينة وتكونت

 بـين  قـصور  التـدريس،وجود  هيئـة  أعـضاء  علـى  المقررة الواجبات عدد كثرة (الدراسة

 األسـاتذة   فيـذ تن فـي  الخلـل  ،وبـين  المتاحـة  الماليـة  و  البـشرية  و المادية اإلمكانيات

    )73(،  ..)عليهم المقررة للواجبات

 هـدفت  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  بـين  العمل ترك نحو الميل،)mcbride sysan)1990دراسة  •

 الرضـا  ،وعامـل  الـوظيفي  اإلجهـاد  تنبؤيـة  أثـار  هناك كان إذا ما تحديد إلى الدراسة هذه

  أن إلـى  الدارسـة  صـلت تو المؤسـسة،حيث  أو العمـل  لترك الميل أو الرغبة على الوظيفي

 وان عملهـم،  عـن   راضـين  عـام  بـشكل  كـانوا  المهمـة  هذه التدريس،في هيئة  أعضاء

 تـرك  نحـو  الميـل  او الرغبـة  بـان  به،وتبين الماخود التجاه يكن لم العمل ترك نحو الميل

ــل ــأثر العم ــبعض ت ــل ب ــا عوام ــل الرض ــا الوظيفي،مث ــن الرض ــرص ع  ف

  الرضـا  عامـل  قـل  كلمـا  حيـث  نفسه العمل قابة،وعن،الراإلدارية النمو،المرتب،السياسات

 حـد  إلـى  العمـل  تـرك  نحـو  الميـل  متغير تأثير إلى باإلضافةالعمل، ترك نحو الميل زاد

 متغيـرات  يخـص  وفيمـا . الـدور  بغمـوض  تـأثيره  مـن  أكثـر  الـدور  بتـصارع  كبير

 مل،حيـث الع تـرك  نحـو  النزعـة  علـى  تاثير لها يكن لم العمر باستثناء كلها الديموغرافية

 )74(.العمل ترك نحو النزعة ،تنخفض تقدم أو العمر زاد كلما انه تبين

  نظـر  وجهـة  مـن  الجـامعي  التـدريس  المـشكالت : )1991( الخليلـي  يوسف خليل دراسة •

 أبـرز  تحديـد  إلـى  الدراسـة  هـدفت  األردن اليرمـوك  جامعة في  التدريسية الهيئة أعضاء

 ،ومـا  نظـرهم  وجهـة  مـن   التدريـسية  الهيئـة  أعضاء يواجهها التدريسية،التي المشكالت

 التدريـسية  العمليـة  وبأبعـاد  الكليـة،  متغيـر  إلى تعزى المشكالت في فروق هناك كانت ان

ــيم فــي ــة ،تكونــت العــالي التعل  المــسحي األســلوب الباحــث ،وتبعأســتاذ) 100(العين



ـ  بالطلبـة  تتعلـق  مـشكالت  (التاليـة  للنتـائج  الدراسة توصلت وقد...الوصفي  فـي  لوتتمث

 تتعلـق  مـشكالت .....المـدرس  علـى  العلمي،لالمباالة،االتكـال  و الفكـري  المستوى تدني

 التأهيـل  التدريس،ضـعف  ،لغـة  هـي  و بالمـدرس  تتعلـق  مـشكالت  عدة ،هناك بالمدرس

 خطـة  وجـود  ،عـدم  منهـا  الجامعيـة  البيئـة  و باإلدارة تتعلق ومشكالت ..ـتقويم التربوي

 الطلبـة  مـع  ،تـساهل  المجتمـع،التجهيزات  وحاجـات  متنـسج  الجـامعي  للتعليم إستراتجية

 )75(...)للتعليمات المخالفين

المـشكالت التـي تواجـه أعـضاء هيئـة التـدريس            ،)1991(شرف إبراهيم الهـادي      دراسة •

كليـة  -رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة       ) دراسـة مقارنـة   (جامعتي أم القرى و صـنعاء       

لمـشكالت و كـان أبرزهـا فـي المجـال           عن أهـم ا   : مكة المكرمة -التربية جامعة أم القرى   

األكاديمي،زيـادة أعــداد الطالب،وضـعف مــستواهم العلمي،وكثـرة المقــررات الدراســية    

التي يقوم بتدريسها و التـي تبتعـد  أحيانـا عـن مجـال التخـصص،وكذلك عـدم تـوافر                     

المراجع الالزمـة لتلـك المقررات،باإلضـافة إلـى عـدم تـوافر الـدعم الكـافي إلجـراء                   

و الدراسات،وندرة الـدوريات الالزمـة فـي المكتبـات الجامعيـة،أما المـشكالت              األبحاث  

اإلدارية فتمثلت في نقـص الكفـاءة المهنيـة اإلداريـة لـشاغلي تلـك الوظـائف و التـي                    

ـ      التـي يلقاهـا عـضو هيئـة التـدريس مـن الجهـاز اإلداري و                 ةظهرت في سوء المعامل

 )76(.اتالمزاجية التي يتم بها تطبيق اللوائح و القرار

 علميـا   إعـداد  الجـامعي  األسـتاذ  إعـداد  لتقـويم  أجراهـا  التي :)1993 (اهللا بوعبد  دراسة •

  نظـر  وجهـة  مـن  ذلـك  و تكوينـه  فـي  الـضعف  و القـوة  جوانب لتشخيص وبيداغوجيا

 معاهـد  مـن  اختيـارهم  تـم  الجنـسين  مـن  أسـتاذ  80 من الدراسة عينة تكونت. األساتذة

 مـن  يعـاني  لألسـتاذ  العلمـي  التكـوين  ان الدراسـة  هذه بينت ،لقد سطيف لجامعة مختلفة

 فـي  تمثـل  لـه  التربـوي  األعـداد  فـي  ملحوظـا  نقصا هناك ان بينت كما.النقائص بعض



 التربويـة  الطرائـق  اسـتخدام  عـدم  و التـدريس  فـي  الـسيكولوجية  العلـوم  توظيف نقص

  )77(التربوي التقويم في التقليدية التقنيات واعتماد التدريس تكنولوجيا و الحديثة

 واإلداريـة  األكاديميـة  المـشكالت  حـول  دراسـة  بإجراء فقامت )  1994(دراسة أحمد مروة •

 اسـتبانة  توزيـع  تـم  ،.األردنيـة،  الجامعـات  مـن  عدد في التدريس هيئة أعضاء تواجه التي

 .الجامعـات األردنيـة   فـي  ومدرسـة  مدرسـا  )430(عـددها  والبـالغ  الدراسـة  عينة على

 بكـل  الـشعور  مـدى  حـول  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم اسةالدر نتائج وأظهرت

 إحـصائية  ذاداللـة  فـروق  وجـدت  بينمـا  التدريـسية،  والخبرة الجامعة، إلى تعزى مشكلة

 )78(.العلمية الرتبة إلى تعزى

  

  

  

  

 

   :ألستاذ الجامعي المبتدئصعوبات التي يواجهها ب  الخاصةالدراسات: ثانيا

و التي هدفت إلـى تحديـد المـشكالت التـي تواجـه              ،)1994(م  دراسة بدري رزق االبراهي    •

عضو هيئة التدريس المبتدئ فـي الجامعـات األردنيـة الحكومية،ومعرفـة اثـر كـل مـن                  

الجنس،الجامعة،والتخصص،ووجود خبـرة سـابقة فـي التـدريس،وتكون مجتمـع و عينـة              

ـ           ) 125(الدراسة من    وجـود عـدد    :ةعضو ،حيث طبق استبيان و توصل إلـى النتـائج التالي

من المشكالت األكاديمية ،واإلدارية،تواجـه هيئـة التـدريس المبتـدئين منهـا عـدم رغبـة                 

الطلبة بـالرجوع إلـى المـصادر،انخفاض مـستوى الطلبـة لغويـا و فكريـا،كثرة إعـداد                  

الطلبة،المركزية في عمل الجامعـة و انفـراد المـسئولين بـالقرارات،الروتين الممـل فـي                

  )79(..)يةسير المعامالت الرسم



 :ألستاذ الجامعيصعوبات التي يواجهها  الخاصة بالدراسات

 التـدريس  هيئـة  أعـضاء  تواجـه  التـي  المـشكالت  أهم):1996( ألغامدي احمد حداندراسة   •

 أهـم  عـن  للتعـرف  الدراسـة  هـدفت  الـسعودية  العربيـة  بالمملكـة  المعلمـين  كليات في

 المـشكالت  فـي  فـروق  نـاك ه وهـل  ، التـدريس  هيئـة  أعـضاء  تواجه التي  المشكالت

ــا،لمتغيرات ــة وفق ــة الرتب ــصص و العلمي ــسية،تكونت و لتخ ــة الجن ــن العين ) 168 (م

 مـايلي  إلـى  الدراسـة  توصـلت  وقـد  الوصـفي  المـنهج  علـى  الباحث اعتمد ،حيثأستاذ

 تـوافر  بتخصـصاتهم،وقلة  عالقـة  ذات حديثـة  دوريـات  علـى  المكتبـات  احتواء ضعف:

 وفقـا  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  ،بينإحـصائية  داللـة  تذا فـروق  هناك....البحوث مراكز

ـ  أعـضاء  بـين   إحـصائية  داللـة  ذات فروق توجد العلمية،ال ةالرتب لمتغير  التـدريس  ةهيئ

 )80(الجنسي و صالتخص لمتغير ،وفقا

 التـي  األكاديميـة  المـشكالت  تعـرف  إلى هدفت ): 1998 ( والمقدادي محافظة دراسة كل من •

 المـشكالت  أكثـر  النتـائج  أظهـرت  حيـث  اليرموك، جامعة في التدريس هيئة أعضاء تواجه

 فـي  التـدريس  هيئـة  عـضو  يلقيـه  مـا  علـى  أساسـي  بشكل الطلبة اعتماد :وهي انتشارا

 رغبـة  وعـدم  التعليميـة،  بالمـادة  اهتمـامهم  مـن  أكثـر  بالعالمة الطلبة واهتمام المحاضرة،

 مـن  الكثيـر  ورغبـة  المـساق،  مـادة ب المتعلقة والتقارير األبحاث كتابة في الطلبة من الكثير

 وقلـة  والثقـافي،  الفكـري  الطلبـة  مـستوى  وضـعف  تـدريس،  كطريقـة  التلقين في الطلبة

 تخصـصهم،  مجـال  فـي  العلميـة  والمـؤتمرات  النـدوات  التـدريس  هيئـة  أعضاء حضور

 فـي  المـسجلين  الطلبـة  أعـداد  وكثرة األعضاء، بين واالجتماعية اإلنسانية العالقات وضعف

 مراكـز  تـوفر  وعـدم  أخـرى،  إلـى  علمية رتبة من الترقية إجراءات وتعقيد لواحد،ا المساق

 داللـة  ذات فـروق  وجـود  عـن  النتـائج  وأظهـرت  كما .لألبحاث اإلحصائية الخدمات لتقديم

 والرتبـة  الـذكور،  ولـصالح  الجـنس  :لمتغيـرات  تبعـا  األكاديميـة  المشكالت في إحصائية



 الكليـة  ونـوع  سـنوات،  عـشر  مـن  أكثر برةولصالحالخ وسنوات أستاذ، ولصالح األكاديمية

 )81(اإلنسانية الكليات ولصالح

 فـي  التدريـسية  الهيئـة  ألعـضاء  األكاديميـة  المـشكالت ): 1999(المجيـدل  اهللاعبددراسة   •

 الهيئـة  أعـضاء  تواجـه  ،التياألكاديميـة  المـشكالت  تحديد إلى الدراسة هدفت دمشق جامعة

ــسية،والوقوف ــى التدري ــشكالت عل ــر لمباشــرةا الم ــق المباشــرة،التي وغي ــل تعي  العم

 هـذه  ،وتـصنف األكاديمية واجبـاتهم  أداء دون التـدريس،وتحول  هيئـة  ألعـضاء  األكاديمي

) 400 (مـن  الدراسـة  عينـة  تكونـت  معالجتهـا،  سـبيل  في البحث إلى باإلضافة المشكالت

 ليلـي التح الوصـفي  المـنهج  فيـه  تكاملي،اسـتخدم  مـنهج  استخدام إلى الباحث عضو،وعمد

 التوجـد : التاليـة  النتـائج  إلـى  الدراسـة  توصـلت  وقـد  ..الوصفي الميداني البحث ومنهج

 فـي  فـروق  ،التوجـد األكاديمية الرتبـة  لمتغيـرات  تبعـا  ...إحـصائية  داللـة  ذات فروق

 بالعالقـة  تتعلـق  التـي  المـشكالت  و التـدريس  هيئـة  عضو بتأهيل تتصل التي المشكالت

 العـشرة  المراكـز  احتلـت  التـي  المـشكالت  الماديـة،  كالتالمش و المجتمع و الجامعة بين

 بالتـدريس  تتعلـق  واألخـرى العلمي، البحـث  بمـشكالت  تتعلق منها ستة بان ،يالحظاألولى

 )82( .المجتمع خدمة و

 الجـامعي  لمعلـم  المهنيـة  الـضغوط ):2000( الحميـد  عبد وفرغل المصيلحي محمددراسة  

 التـدريس  هيئـة  عـضو  تواجـه  التـي  طالـضغو  أهـم  علـى  التعرف إلى الدراسة هدفت

ـ  علـى  تأثيرها و بالجامعة  ،والبحـث  التـدريس  فـي  المتمثلـة  و الوظيفيـة  ألدواره هادعائ

 لمتغيـرات  وفقـا  الـضغوط  تـأثير  درجـة  فـي  اختالف هناك المجتمع،وهل ،وخدمة العلمي

 اسـتخداما  ،حيـث  عـضوا ) 180 (مـن  العينـة  تكونـت . العلميـة  الدرجـة  التخـصص،و 

 التـي  الـضغوط  أهـم :  التاليـة  للنتـائج  الدارسـة  توصلت ،حيث الوصفي لمنهجا الباحثان

 العلمـي  المـستوى  ،وتـدني  الـدرس  بقاعـات  الطـالب  أعداد كثرة ،هي العينة أفراد تواجه

 المعينـات  إلـى  االفتقـار  و  إجراؤهـا  الـالزم  للبحـوث  خريطـة  إلـى  االفتقار و للطالب



 إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  هنـاك ..كلفتهـا  عارتفا و النشر مصادر محدودية التدريسية،و

 توجـد  وال التخـصص،  متغيـر  حـسب  العينـة  أفراد المهنية،على الضغوط تأثير درجة في

 بالوظـائف  المرتبطـة  المهنيـة  الـضغوط  تـأثير  هنـاك  العلمية، الدرجة متغير حسب فروق

   )83(.أنفا المذكورة الثالثة

 التـدريس  هيئـة  أعـضاء  ادراكـات  علـى  التعـرف  إلـى  هدفت التي و،)DI,2000( دراسة •

 ،األخيـرة  الـسنوات  خمـس  خـالل  الجامعـة  فـي  لعملهـم  بالنسبة كانبيرا جامعة في الجدد

 الجـدد  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  توقعـات  بين تطابق عدم هناك أن الدراسة نتائج وأظهرت

  زيـادة  حـول  مالحظـات  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  وأبـدى به، يقومون الذي العمل وواقع

 عـدم  إلـى  إضـافة العلمي، البحـث  بأعمـال  بالقيـام  لهـم  يـسمح  ال الذي لتدريسيا العبء

 فـي  تراجعـا  هنـاك  ان ،كمـا  معهـم  مشاورة دون يصدر الذي القرار صنع في مشاركتهم

 الجامعـة،كما  سياسـة  وضـوح  التدريس،وعـدم  هيئـة  أعـضاء  به يحس األكاديمية الحرية

 و مثاليـا  العـالي  التعلـيم  سـبيل  تعتـرض  التـي  المعوقـات  إزالة بضرورة الباحث يوصي

 .)84(والتأثير، الكفاءة،والفعالية : عناصره خالل من نموذجيا

 فـي  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  تواجـه  التـي  المـشكالت ): 2000( كاموكه عزالدين دراسة   •

 أهـم  علـى  التعـرف  إلـى  الدراسـة  هـذه  الدراسـة  هـذه  تاللبيبة هـدف   الجامعات بعض

 وظـائف  لـبعض  تحقـيقهم  دون تحـول  ،التـي  التدريس ئةهي أعضاء تواجه التي المشكالت

 ،فـي  االخـتالف  و المـشكالت  هـذه  ووجـود  الجامعات بين الفرق على التعرف و الجامعة

 العلميـة،تكونت  الدرجـة  و والتخـصص  الجـنس  و العمـر  لمتغيـرات  وفقا  المشكالت هذه

 تتوصـل  قـد ,...الوصـفي  المـنهج  الباحـث  اسـتخدم  ،حيـث  عـضوا ) 423 (من العينة

 منهـا  عـال  وجودهـا  مـستوى  المـشكالت  مـن  عـدد  وجـود : التالية النتائج إلى الدراسة

ــشكالت ــة الم ــب المتعلق ــشكالتاألكاديمي بالجان ــة ،م ــد متعلق ــشكالتاإلداري بالبع  ،وم

 إحـصائية   داللـة  ذات فـروق  وجـود  ،"اقتصادية،اجتماعية،نفـسية " أخـرى  باإلبعاد متعلقة



 وفقـا  هـذا  و إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال الجنس، و الجامعة متغير حسب وهذا

)85(.31ص .العمر لمتغير
 

المشكالت االكاديمية لدى اعـضاء هيئـة التـدريس فـي جامعـة             ):2003(دراسة غسان حلو     •

 األكاديميـة  بالمـشكالت  الـشعور  مـستوى  تعـرف  إلى الدراسة فلسطين،هدفت/النجاح نابلس

 متغيـرات  أثـر  تحديـد  إلـى  إضـافة  طنيـة، الو جامعةالنجاح في التدريس هيئة أعضاء لدى

 ولتحقيـق  .المـشكالت  هـذه  علـى  الكليـة  ونوع األكاديمية، والرتبة الخبرة، وسنوات الجنس،

 نـسبته  مـا  تعـادل  عينـة  وهـي  عـضوا،  ) 144 ( قوامهـا  عينة على الدراسة أجريت ذلك

ـ  حـدة  المـشكالت  أكثـر  أن الدراسـة  نتائج بينت وقد .الدراسة مجتمع من %45  فـي  تكان

 وعلـى  العلمـي  البحـث  فـي  المتعلقـة  والمـشكالت  بالطلبـة،  المتعلقـة ( المشكالت مجالي

 كـذلك  .الترقيـة  بنظـام  المتعلقـة  المـشكالت  مجـال  فـي  حدة أقلها كانت حين في التوالي،

 مجـال  فـي  واإلنـاث  الـذكور  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  النتائج أظهرت

 األكاديميـة  الرتـب  أصـحاب  وبـين  الـذكور،  ولـصالح  الترقيـة  بنظام المتعلقة المشكالت

 العلمـي،  البحـث  فـي  المتعلقـة  المـشكالت  مجـال  عـدا  فيمـا  المجاالت كل وفي المختلفة

 المـشكالت  مجـال  فـي  الخبـرة  وسـنوات  األعلـى،  األكاديميـة  الرتبـة  أصحاب ولصالح

 الكليـة  عسـنوات،  ونـو   عـشر  مـن  ألكثر الخبرة أصحاب ولصالح الترقية، بنظام المتعلقة

  العلمـي  وبالبحـث  الجامعـة،  وبـإدارة  التـدريس،  هيئة بعضو المتعلقة المشكالت مجاالت في

 والتوصـيات  االسـتنتاجات  مـن  عـددا  الدراسـة  تـضمنت  وقـد  .اإلنسانية  الكلياتولصالح

 الفلـسطينية،  الجامعـات  بـين  األكاديميـة  المـشكالت  لمقارنـة   تحليلية بدراسة القيام :أهمها

 مـن  لالسـتفادة  األعلـى  يحملـون الـدرجات   ممن التدريس هيئة من األعضاء يينوتع وتدريب

.الجامعة تعترض التي األكاديمية المشكالت حل في خبراتهم
)86( 

  



 تواجـه  التـي  األكاديميـة  المـشكالت  علـى  التعرف إلى هدفت دراسة )2003( العمايرةدراسة  •

 فقـرة،  )53(مـن  اسـتبانةمكونة  رةالعمـاي  واستخدم اإلسراء، جامعة في التدريس هيئة أعضاء

 هيئـة  وأعـضاء  العلمـي،  البحـث  مجـاالت  فـي  حادة أكاديمية مشكالت وجود النتائج وبينت

 تبعـا  األكاديميـة  فـي المـشكالت   إحـصائية  داللة ذات فروق وجود وعدم والطلبة، التدريس،

  )87(.والمؤهل الخبرة، لمتغيرات

 و اإلداريـة كمـا يراهـا         أكاديميـة  مـشكالت )88():2005(دراسة عيسى حسن عمـر غـالم         •

 اعتمـد   أعضاء هيئة التدريس في جامعة قاريونس و عالقتهـا بالتزامـاتهم المهنيـة ،حيـث              

 فـرد   400علـى عينـة مـن     118 استبانه متكونة مـن      هقيطبمع ت  فيها على المنهج الوصفي     

اد تـدني المـستوى الثقـافي للطلبـة،اعتم     (وجـود مـشكالت أكاديميـة       و كانت النتائج كما     ،

نـدرة الكـوادر الفنيـة المدربة،صـعوبة إجـراءات          (مشكالت إداريـة  )الطالب على األستاذ،  

مـع وجـود فـروق راجعـة        )..الترقية،اعتماد الجامعة على المركزية فـي اتخـاذ القـرار         

  لمتغير المؤهل العلمي 

هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى تنـاذر االحتـراق النفـسي               ):2007(دراسة بولقرون  •

أسـتاذ  ) 322(تاذ الجامعي فـي جامعـة منتـوري قـسنطينة،تكونت العينـة مـن               عند األس 

،وكانـت النتـائج   ،إضـافة لالسـتبيان    M.B.I de Masclach (1981) ،حيث طبقـت ،مقيـاس  

 ،تبـدو علـيهم مظـاهر المبـاالة    % 18 انفعالي،  من األساتذة يعانون من تعب%40 :كتالي

47% d’accomplissement personnel
)89( 

  :من العرض السابق للدراسات يتضح مايلي :يق على الدراسات السابقةالتعل

إن هذه الدراسات تناولت موضوعات تبحث في ما يواجه األستاذ الجامعي من مشكالت  :أوال

  :،معوقات،ضغوطات،وعليه يمكن تقسيم هذه الدراسات حسب عناوينها على الشكل التالي

: إلدارية التي تواجه األستاذ الجامعي و منها دراسة دراسات تبحث في المشكالت األكاديمية و ا - أ

،دراسة 1994،دراسة مروة احمد 1991مساد 1991 ،دراسة الخليلي ،دراسة1987دراسة الفضل



 سامح محافضة ،ودراسة1995 دراسة المقدادي ،1994 سالمة طناش،دراسة1994محمد 

 العمايرة دراسة.2001،ودراسة كاموكه1997،دراسة امجيدل 1996 دراسة الغامدي ،1995

 2005عيسى حسن عمر ،دراسة2003محمد 

دراسـة  :دراسات تبحث في الرضا الـوظيفي لألسـتاذ الجامعي،والـضغوط المهنيـة منهـا              - ب

 هيـثم   .2003دراسةالمـصيلحي و اآلخـرون      ،Eddy 1992،دراسـة   1993الشيخ عبـداهللا    

 2007،ودراسة،بولكرون 2002أبو سعيد : 

،دراسـة  1993 بوعبـد اهللا   :المهنـي و التكـوين ومنهـا      دراسات تبحث فـي واقـع النمـو          - ت

 2002ابووظفة و محمود مرزوق 

،ودراسـة   دراسـة كـل مـن   : دراسات تبحث في االتجاهات و ميل إلى ترك المهنة و منهـا  - ث

G.Shaw  Suzanne Young & Dale 1999و.DI،2000 

ان بـدري   عـدن : دراسات تبحث في مشكالت األستاذ الجـامعي و المعلـم المبتـدئ و منهـا                - ج

 ،ودراسة 1994رزق االبراهيم 

تتفق اغلب الدراسات السابقة أنها أجريت علـى األسـتاذ فـي الجامعـات و الكليـات        : ثانيـا 

.  

  أجمعت اغلب هذه الدراسات على استخدمها للمنهج الوصفي: ثالثا

اغلب هذه الدراسات استعملت فيها االسـتبيان ،كـأداة لجمـع البيانات،باإلضـافة إلـى               : رابعا

استخدام بعض الدراسات لوسائل أخرى مقيـاس منـسونا فـي دراسـة طنـاش و أسـلوب                   

ــاس     ــساد،و مقي ــة م ــي دراس ــشكالت ف ــل الم   M.B.I de Masclach (1981)ح

boulkhroune  

عولجت البيانات في اغلـب الدراسـات بوسـائل إحـصائية متعـددة منهـا النـسب                 : خامسا

ــسابية،واالن  ــطات الح ــاين،و  المئوية،والتكرارات،والمتوس ــة،وتحليل التب حرافات المعياري

  .للفروق)ت(اختبار



المتغيرات التي هدفت الدراسات السابقة إلـى إيجـاد الفـروق بينهـا ،تمثلـت فـي                 : سادسا

  ..التخصص،الرتبة،الكلية،الخبرة،الجنس

توافقت الدراسات السابقة في نتائجها من وجـود عـدد مـن المـشكالت التـي تقـف                  : سابعا

معي،من القيـام بوظائفـه المتمثلـة فـي التـدريس،البحث العلمي،وخدمـة         أمام األستاذ الجـا   

  .المجتمع

في التعـرف علـى عـدد كبيـر مـن          تنا وذلك    الشك في أهمية هذه الدراسات التي أفاد       :ثامنا

رؤوس المشكالت ،لكن هذه الدراسات اسـتخدمت فـي مجموعهـا االسـتبيان كـأداة لجمـع                 

باحــث اســتعان بعــدد أخــر مــن األدوات،الن المعلومــات و معالجتهــا إحــصائيا،ولكن ال

لهـذا أضـفنا إلـى جانـب االسـتبيان          .إجابات األستاذ كثيرا مـا تخفـي جوانـب كثيـرة            

،cahier de journal المالحظة بالمشاركة،المقابلة 

 
  .ترتيب الدراسات السابقة، كان على أساس السنوات: مالحظة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  النشأة و اإلصالح:زائرية الجامعة الج -1

  :تمهــيد



 رغـم انـه كمـا يقـول    نحاول هنا إعطاء نبذة تاريخية موجزة عـن نـشأة الجامعـات ،     

 �����  ����فـإن جـذورها   ، )91("ا�5(#��$  !�34ة  0�1ور  %��ای(ت  ت-�ی��  %+*�(ن  ا��'�&%$  #�"  أ!�   ا

)92(،التاريخية ضاربة في القدم 
7  !��6�  #-+��   و الـذي ترجـع كمـا يقـول     ����>;�"، ا :9ف ا 

7��� وا�-�ی��D$ ا�&���7C ا����'&ر %5(#���(ت #��<ورا واAB<ی��@، ا�?�ی+��$ #��'< 1(#���(ت إ

ومنطقـي لمؤسـسات التعلـيم المتخصـصة والتـي        اليوم هي امتـداد طبيعـي  وهي. )93(".

ظلت تتطور على مر السنين كحاضنة أساسية للمعـارف اإلنـسانية مـن حيـث اإلنتـاج و                  

  : مراحل أساسيةةي في الوطن العربي، بأربع الجامعموقد مرا لتعلي )94(.التطبيق

النــشأة و التطور،وبــدأت مــع الــدعوة اإلســالمية،وانتهت بنهايــة  : المرحلــة األولــى •

م، وكـان المـسجد هـو المؤسـسة الوحيـدة لهـذا التعلـيم فـي هـذه                   750الخالفة األموية   

بط المرحلة، وكانت برامجه تتمحور بصورة رئيـسية حـول الدراسـات الدينيـة ومـا يـرت                

  .بها من علوم 

فجاءت مع بداية الخالفـة العباسـية فـي بغداد،وبدايـة الحكـم األمـوي               : المرحلة الثانية  •

وقـد وصـل التعلـيم و البحـث         . م1258في األندلس،وتنتهي بسقوط بغداد بيد التتـار سـنة          

العلمي إلى مستوى عال،وشملت برامجه جميـع أفـاق المعرفـة اإلنـسانية فـي المجـاالت                 

لفكرية و المهنية،وتمثل التعليم الجـامعي انـداك فـي المـسجد الحـرام بمكـة،و                الدينية و ا  

  .)95(،المسجد النبوي في المدينة،و المسجد الجامع بالبصرة

 بدأت مع سـقوط بغـداد و تـستمر حتـى حكـم األتـراك و المماليـك و                    المرحلة الثالثة  •

ـ               ست الظـروف   العثمانيين،وحتى أواخـر القـرن التاسـع عـشر،وخالل هـذه الفتـرة انعك

السياسية و االقتصادية و االجتماعية و األمنية الـسيئة،على جميـع مؤسـسات التعلـيم فـي                 

المجتمع العربي،فأصاب الجامعـات الجمـود ،والتخلـف،ونتج عـن ذلـك تـردي نوعيـة                

التعليم ومن ثم تردي  نوعية مخرجات التعلـيم ،ونـدر إنتـاج المعرفة،وتـدهورت الثقافـة                  



قـرن التاسـع عـشر و بدايـة القـرن العـشرين،بدا الـوطن العربـي                 العربية،ومع نهاية ال  

 وهذا االستيقاظ يمكن اعتباره بداية . يستيقظ بعد خمسة قرون من التردي

،وفي هذه المرحلة تم استيراد فكـر الغـرب و نظمـه بـدال مـن تطـوير             المرحلة الرابعة  •

ـ        " مليحان الثبيتي "و يلخص   ..الواقع ى للجامعـات العربيـة     ما سبق مؤكـد أن البـدايات األول

كانــت أروقــة المــساجد،ثم تطــورت إلــى جامعــات مــستقلة تمثــل مؤســسات علميــة 

وظلـت  ..متميزة،تقدم مستوى عاليا من التعليم المتخصص في كثيـر مـن حقـول المعرفـة              

الجامعات اإلسالمية فترة طويلة من الزمن تمثل مـصدر إشـعاع علمـي وفكـري و ثقـافي                  

ف الثـاني مـن القـرن الثـاني عـشر الميالدي،اخـذ الوضـع                ومع بداية النص  .......متميز

يتغير في أوربا،وظهرت بوادر عـصر جديـد،كان مـن ابـرز مالمحـه إنـشاء جامعـات                  

  .)96(،،كونت النواة األولى ألنظمة التعليم الجامعي المعاصر

فالجامعات التي نعرفها اليوم لم تنـشا مـن فـراغ أو تكـون وليـدة الـصدفة ،وإنمـا هـي             

ن حـصيلة مـسيرة تاريخيـة  طويلـة امتـدت لمئـات الـسنين مـرت خاللهـا                    عبارة ع 

الجامعات بتجارب عديدة  وتعرضت لتغيـرات جوهريـة كثيـرة فـي هياكلهـا التنظيميـة                 

  الدراســية ووظائفهــا  العلميــة اوأهــدافها وسياســاتها التعليميــة و برامجهــا ومناهجهــ

جتمـع تعـيش مـن اجلـه و تعمـل           ومن هنا فان الجامعة اليوم هي جامعـة الم        . والمعرفية

على رفاهيته،و لها دور هام في تذويب الفـوارق الطبقيـة و الحـراك االجتمـاعي فيـه،أي                  

أنها مركـز إشـعاع ثقـافي للمجتمـع برمتـه تتحـسس أمالـه و أالمـه لتكـون معبـرة                      

عنها،واعية لها،متعاطفة معها،تعمـل لتنـشيط بنيتـه االجتماعيـة،وترتفع بمـستواه الفكـري             

إن هـذا العـصر هـو عـصر صـناعة المعرفـة،ودور             (ي،ويقول أحـد التربـويين      والثقاف

 ) 97 (،)الجامعة في هذه الصناعة دور مراكز اإلشعاع و الدوافع و التزويد بالطاقة



اآلن الجامعة بحكم نشأتها و تاريخها تعبيـر عقلـي عـن المجـال الـذي تحيـا فيه،تـسعى                    

ـ       ق االجتماعيـة المانعـة للتغييـر،و الحريـة         لتحقيق التحرر والحرية،التحرر بإزالـة العوائ

  .)98(،في إطالق اإلمكانات البشرية ا لالزمة لهذا التغيير بعد تحديد و توضيح مساره

و هذا يؤكد ما تصف به جامعة اليوم بأنهـا جامعـة المجتمع،تتبـادل معـه المنـافع و هـذا                     

األمريكيـة سـوف    إن الجامعـة    " في احـد خطاباتـه حيـث قـال        " اندرودربرا" ما أشار إليه  

تجني ثمار البحث العلمي وتنقله إلى أفراد الشعب فـي كـل بيـت،إذ سـتوفر لهـم المـسكن                    

الــصحي،والطرقات األنيقــة،والمزارع الفنيــة النموذجيــة  و القطــارات اآلمنــة،و المــدن 

  . )99(،المزدهرة السعيدة

  :النشأة و التطور: التعليم العالي في الجزائر :1/1
لتاريخ الجامعة الجزائرية وتتبـع مراحـل بناءهـا وتكوينهـا يـسمح لنـا               إن التطرق إلى       

قورنـت بـبعض     بالخروج بمعطى أساسي وهو أن هذه األخيرة تعتبر جامعـة فتيـة إذا مـا              

سـوف نتوقـف عنـد بعـض        . الجامعات األجنبية التـي لهـا أصـوال و تاريخـا عريقـا            

لنـا تفـسير الواقـع الحـالي        المحطات البارزة في مسيرة الجامعة الجزائرية حتـى يتـسنى           

  )100( ، سياسات ماضية الذي هو دون شك نتاج أو حصيلة لتراكمات و تجارب

  :مراحل نشأة التعليم العالي في الجزائر:  1/1/2          
يعتبر استقالل الجزائر بداية التعليم الجـامعي بالنـسبة للجزائـريين،اذ لـم يكـن بـالجزائر                 

 وأعيـد تنظيمهـا     1877بنيـت جامعـة الجزائـر سـنة         . حـدة غداة االستقالل إال جامعة وا    

  .)101(،،إال انه لم يتخرج منها أي جزائري إال بعد الحرب العالمية الثانية1909سنة

ولم يتخرج منها قبل االستقالل إال عدد محـدود مـن الجزائريين،وقـد كـان غـالبيتهم فـي                   

ـ           .اآلداب و الحقوق   المعهـد  (تان و همـا     إلى جانب جامعـة الجزائـر ،كانـت هنـاك مدرس

وقد مـر التعلـيم العـالي فـي الجزائـر          ). الوطني للفالحة،والمدرسة الوطنية متعددة التقنيات    

بعدة مراحل فـي إطـار صـيرورة التطـور و مـسايرة للتحـول الـسياسي واالقتـصادي                   



يمكن تقـسيم التطـورات التـي عرفهـا قطـاع التعلـيم العـالي إلـى ثالثـة                   .واالجتماعي  

  :مراحل

   :المرحلة األولى:1 /1/2

 تـاريخ إنـشاء أول وزارة متخصـصة فـي          1970 إلى سـنة     1962و تمتد من االستقالل سنة      

تتميـز هـذه المرحلـة بفـتح جامعـات المـدن الرئيـسية              .التعليم العالي و البحث العلمـي     

بالجزائر ،فبعد أن كانت بالجزائر جامعـة واحـدة و كانـت مختـصة فـي تكـوين أبنـاء                     

 تلتهـا جامعـة قـسنطينة سـنة         1966ألولى ،فتحت جامعة وهران سـنة       المعمرين بالدرجة ا  

 وجامعـة   -هـواري بومـدين   – ،ثم تلتها بعد ذلك كل من جامعة العلـوم والتكنولوجيـا             1967

  فتحت الجامعة اإلسـالمية بقـسنطينة، أمـا النظـام البيـداغوجي              1984عنابة ،بينما في سنة     

إذ كانـت الجامعـة مقـسمة إلـى كليـات           .سيينالذي كان متبعا فهو ما كان موروثا عن الفرن        

كلية اآلداب و العلوم اإلنـسانية ،كليـة الحقـوق و العلـوم االقتـصادية،كلية الطـب                 :و هي   

وكانت الكليات مقسمة بدورها إلى عـدد مـن األقـسام ،تهـتم بتـدريس               . ،كلية العلوم الدقيقة  

سـيع التعلـيم   ولقـد كانـت هـذه المرحلـة األولـى تهـدف إلـى تو         التخصصات المختلفة، 

  .العالي،والتعريب الجزئي و الجزارة،مع المحافظة على نظم الدارسة الموروثة

  

  :  المرحلة الثانية 1/2/2

 سـنة إحـداث وزارة متخصـصة للتعلـيم العـالي و البحـث العلمـي                 1970وتبدأ من سنة    

،ويتمثـل هـذا اإلصـالح فـي تقـسيم الكليـات            1971،تالها مباشرة إصالح التعليم العالي      

وقـد تميـزت هـذه      . إلى معاهد مستقلة تضم األقسام المتجانسة،واعتماد نظـام الـسداسيات           

المرحلة بفتح مجموعـة مـن المراكـز الجامعيـة فـي مختلـف واليـات الوطن،لمواجهـة              

الطلــب المتزايــد علــى التعلــيم العــالي،وفي هــذه المرحلــة وضــعت أيــضا الخريطــة 



 معتمـدة   2000إلـى أفـاق سـنة       ‘يم الجـامعي     و كانت تهدف إلى تخطيط التعل      1984الجامعية

وقـد كانـت فرصـة لتقيـيم        ..في ذلك على احتياجات االقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفـة،          

التجــارب التــي مــرت بهــا الجامعــة الجزائريــة،حيث أعيــد النظــر فــي البــرامج و  

  .التخصصات المدروسة

  : المرحلة الثالثة/: 1/2/3

و . بالتوسـع التـشريعي و الهيكلـي و اإلصـالح الجزئـي             و تتميز  1998والتي تبدأ من سنة   

قد عرفت الجامعة الجزائرية فتـرة صـعبة ،خـالل التـسعينات مـن القـرن العـشرين،وقد         

أدى إلى تذمر األساتذة الباحثين،وانحطاط معنوياتهم ،وقـد أدى تـدهور الوضـع إلـى شـن                 

الخـارج ،كمـا أن     إضرابات عن العمل ،و هجرة الكثيـر مـن األسـاتذة و البـاحثين إلـى                 

ـ               ق ماديـة و   المتتبع لقضايا الجامعة يالحظ تـداخل التربـوي و الـسياسي،إضافة إلـى عوائ

 فالجامعـة تعـاني مـن مجموعـة مـن المـشاكل علـى مختلـف                 تنظيمية و بيداغوجيـة   

ــا      ــة و إمكانياته ــيم الجامع ــة ،وتنظ ــاتذة والطلب ــث اداءات األس ــستويات،من حي الم

القتــصادي و الــسياسي وكلهــا عوامــل متفاعلــة يــؤثر الماديــة،ومحيطها االجتمــاعي وا

      . )102 ( ،بعضها في بعض ،مما أدى إلى الحالة التي وصلت إليها الجامعة حاليا

 فـي خـضم االنفتـاح       1988 الجامعة الجزائرية  تحوالت بعد حـوادث أكتـوبر           ت عرف وقد 

،وإذا أصـيبت بخلـل     السياسي الذي شهدته البالد، تعتبر الجامعـة العمـود الفقـري للدولـة            

ــصادية،االجتماعية،الثقافية     ــواحي ،االقت ــع الن ــس جمي ــطرابا بم ــبالد اض ــرى ال اعت

والسياسية، فبغض النظر عن السنوات التي عاشـتها الجامعـة قبـل هـذه السنة،والمـشاكل                

التي اعترتها و المذكورة سـابقا،فقد ازدادت شـدتها فـي اآلونـة األخيـرة و هـذا بـسبب                    

فالمـشاكل ظلـت    ,ة وسط األسرة الجامعية من أسـاتذة وطلبـة وعمـال          إلضطرابات الموجود 

 المتتاليـة علـى الـساحة الجامعيـة       تنفسها إال أن االنفجار حدث ،تمثـل فـي االضـطرابا          



،إضافة لما تمر به البالد من مراحـل صـعبة و التـي لهـا األثـر الكبيـر علـى التنميـة                       

يـرات فـي بعـض المـشاريع     الوطنية ،وتغير الحكومات فـي فتـرة قـصيرة أدى إلـى تغ        

الوطنية وبعـض النـصوص التـشريعية للجامعـة ،منهـا مـشروع اسـتقاللية الجامعـة و                  

  .مشروع إنشاء جامعة التعليم المتواصل

التحـوالت الديمقراطيـة  فـي الجزائـر أفـرزت عـدة             : االضطرابات األخيرة في الجامعـة     -

 االجتماعيـة و المهنيـة      تفاعالت وجدال داخل المنظومـة الجامعيـة ،بـدليل إن النزاعـات           

داخل الجامعات بدأت تدق ناقوس الخطر ،بفعـل التـضارب فـي اآلراء و المواقـف حـول                  

وما يلفـت النظـر أن األسـرة الجامعيـة مـصرة            . الغموض الذي يسود مشاريع اإلصالح      

  ,اليوم من أي وقت مضى على إسماع صوتها و التعبير عن طموحاتها

السكن التي يعرفها كثيـر مـن األسـاتذة ،وسـوء التعلـيم           أزمة   :1980/1990 سنة   تاضطرابا -

والتوجيه الذي يشتكي منه الطالب أضف إلى ذلك الـنقص فـي األجـور و المماطلـة فـي                   

الترسيم من طرف اإلدارة الوصـية ،هـذه المـشكالت أدت إلـى االنقطـاع عـن الدارسـة                   

لمـسئولة و   بشن عدة إضرابات ، تطورت اإلحداث التي أفـرزت نزاعـات بـين الجهـات ا               

األســاتذة،ترجع خلفياتهــا إلــى الممارســات البيروقراطيــة و غيــاب الحــوار فيمــا بــين 

الجمعيـة الوطنيـة    :مكونات األسرة الجامعية،في هـذه الفتـرة تكونـت جمعيتـان لألسـاتذة            

ــاتذة ــاتذة   لألس ــرين و األس ــيم   ANPMالمحاض ــاتذة التعل ــة ألس ــة الوطني ،اللجن

عرفت هـذه الـسنة إضـرابات اعنـف مـن           : 1991/1992اضطرابات سنة    .CNESالعالي

السنة الماضية وحاولت الحكومة الجديدة منذ بداية الـسنة إعطـاء أهميـة لمـا يجـري فـي                   

الجامعة وبينت تصريحات الوزير و رئيس الحكومـة تـأزم الوضـعية حيـث قـال رئـيس                  

الوضعية متوترة ،هذا يعنى أن هنـاك اسـتعجال حقيقـي و كـذلك قـول وزيـر                  " الحكومة  

 .)103(،"الجامعة تعيش أزمة حقيقية"الجامعات 

  الفلسفة و األهداف: التعليم العالي في الجزائر:1/2  



مجموعـة األفكـار و المبادئ،والقناعـات و المفـاهيم          "تعرف الفلسفة بصورة عامـة بأنهـا         

ــائف    ــدد الوظ ــذا تح ــسات،وهي به ــرد و المؤس ــلوك الف ــه س ــي توج ــات الت ،والتوجه

الي الوســـائل واألدوات،والبـــرامج التـــي تحقـــق هـــذه والـــسياسات،وتحدد بالتـــ

،وبمـا إن فلـسفة التعلـيم العـالي تنبثـق مـن فلـسفة المجتمـع و مبادئـه و                     )104104104104(األهداف،

توجهاته،لذلك كان على نظام التعليم العالي أن يبنـي فلـسفته و أهدافـه و مناهجـه ووسـائله                   

حديثه،فتنميـة المجتمـع عمليـة      ،لكي تؤدي مجتمعية رسالتها في خدمة المجتمـع و تنميتـه وت           

أساسية في كل فلسفة اجتماعية ،ألنها تتعلـق بتعبئـة وتنظـيم جهـود أفـراده و مؤسـساته و                    

توجهها للعمل المشترك مع الهيئات العامـة لحـل مـشاكله،ورفع مـستوى أبنائـه اقتـصاديا                 

ـ            ..وثقافيا ومقابلة احتياجاتهم     دد نظمـه   ومن هذا المنطلق نجد فلسفة المجتمـع هـي التـي تح

 )105105105105(االجتماعية وتحل المشكالت االجتماعيـة الموجـودة فيه،وطبيعـة الثقافـة الـسائدة فيـه،              

خاصـة مـا    : أهـداف  ة،و للتخلص من الموروث االستعماري،فقد حدد الجامعـة لنفـسها عـد           

يتعلــق منهــا بتكــوين إطــارات كفأة،وهــذا للقيــام بمهامهــا علــى أحــسن وجه،متطبعــة 

ائــصها الحــضارية،ومقتنعة بمبــادئ الثــورة و اختياراتهــا بالشخــصية الجزائريــة و خص

وجـاء تحديـد هـذا الهـدف مـن خـالل إصـالح              .الكبرى لتغلب على التخلـف ورواسـبه      

،الذي كان الدافع األول منه هو إنهاء نظـام التعلـيم الموروث،وكانـت األهـداف التـي                 1971197119711971

  :توخاها اإلصالح متمثلة في ثالثة محاور أساسية هي 

  بر قدر ممكن من اإلطارات لتلبية حاجات كل قطاعات التنمية تكوين اك-

أن يصبح التكوين واحـد مـن االسـتثمارات األساسـية الـسريعة المـردود فـي الحيـاة                   -

  االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

 و لكي يستجيب هذا التكوين للحاجات الحقيقية للـبالد ينبغـي أن تـنعكس فيـه مقومـات                   -

  )106106106106( .الشخصية الجزائرية



والتكـوين،   ميثاق التعليم العالي، فإن أهدف التعلـيم العـالي تـتلخص فـي التعلـيم      وحسب

التنمويـة، واالسـتجابة    والقضاء على الجهل واألميـة، واالسـتجابة الحتياجـات الجزائـر    

أن  نالحـظ ، ،)107(المقبلـين علـى الجامعـة     لألعداد المتزايدة من الجزائريين والجزائريـات 

التـدريس،  : وهـي  يم العالي في الجزائر هي نفسها األهـداف التقليديـة للجامعـة   أهداف التعل

  .)108(،)2007(والبحث العلمي، وخدمة المجتمع لعويرة، 

  :التحديات و الرهانات: التعليم العالي في الجزائر:1/2

إن التحديات و الرهانات التي تواجه العالم اليوم خاصة المتخلـف منـه ال تكمـن فقـط فـي                    

جة الملحة إلى المشاركة في مجتمع المعرفة و إنما تكمـن أيـضا فـي كيفيـة التطبيـق                   الحا

الفعال و الناجع لتكنولوجيا المعلومـات و االتـصاالت و الـتحكم فـي كيفيـات اسـتخدامها                  

إن هـذه التطلعـات ال   . في سبيل تضييق الفجوة التنموية بـين الـدول المتقدمـة و المتخلفـة      

  ، تطوير التعليم عموما و التعليم الجامعي خصوصايمكن تحقيقها إال من خالل

 التحديات و الرهانات التي تواجه التعليم العالي في الجزائر: 1/2/1

  :يواجه التعليم العالي في الجزائر مجموعة من التحديات يمكن إجمالها فيما يلي

  الطلب المتزايد على التعليم العالي و تزايد أعداد الطلبة -)أ

  طير قلة التأ- )ب

  نمطية التكوين المبنية على التلقين  -)ج

  التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي -) د

  هجرة الكفاءات و عدم بقائها في الداخل - )ه

البحوث المنجزة هي بحوث من أجل نيل الـشهادات و ليـست بحـوث تنجـز بهـدف                    -)و

  التطبيق العملي لها

  امعاتتنامي معدالت البطالة بين خريجي الج -) ي

  المجهودات المبذولة في سبيل تطوير التعليم العالي: 1/2/2



و نتيجة لهذه التحديات تسعى الجزائر جاهـدة للتغلـب عليهـا مـن خـالل مجموعـة مـن                    

    تتمثل في مايلياإلجراءات

  . مع الحاجيات التعليمية الجديدةإنشاء الهياكل القاعدية و تجهيزها بما يتالءم -) أ
  ة و المؤطرين تكوين األساتذ-)ب
   االستعانة بالخبرات األجنبية-)ت
ــيم ال  -)ث ــالح التعلــ ــام  إصــ ــاج نظــ ــالي بانتهــ   LMDآل آم دي: عــ

كل هذا بهدف إصالح و تطوير التعليم العـالي، غيـر أننـا نالحـظ أن هـذه المجهـودات                    

بالرغم من أهميتها إال أنها ال تعكس الحاجـة الملحـة و الحقيقيـة لتطـويره و التـي تقـوم                     

و لـذلك فإنـا نعتقـد أن األسـلوب          . اليب و وسـائل و منـاهج و أهـداف جديـدة           على أس 

الكالسيكي للتعليم أصبح غير مجدي حيث تحولت قاعـات الدراسـة إلـى قاعـات سـتاتيكية                 

عـدم انتبـاه، كثـرة الحـديث، النـوم، الفوضـى،            (و غير ديناميكية من الناحيـة العلميـة         

،األمـر الـذي حـد مـن     ...)الناحيـة العمليـة  الغيابات الكثيرة و غير المعاقب عليهـا مـن     

  :الجوانب التالية يو على العموم فإنه يمكننا إجمال هذه المجهودات ف. فعالية التكوين

  : الجانب اإلداري و التسييري-)أ

فيما يخص بعصرنة و تحديث التـسيير قامـت الجامعـات الجزائريـة بتطـوير و تحـسين                

ولوجية الحديثـة خاصـة التكنولوجيـات الرقميـة فـي      خدماتها من خالل إدخال الوسائل التكن  

التــسيير و اإلدارة منهــا اإلعــالم اآللــي و بــرامج تــسيير الملفــات ســواء للطلبــة أو  

المستخدمين إضـافة إلـى إقامـة مواقـع إلكترونيـة علـى شـبكات االنترنـت للتعريـف                   

ترونيـة  بإمكاناتها المادية و البشرية، إضافة إلى كـل هـذا تـضع كـل جامعـة شـبكة إلك                  

للتعريف بها داخل المؤسسة الجامعية مـن خـالل عمليـة البـث المباشـر               ) انترانت(داخلية  

  .كل هـذا بهـدف تـسهيل الخـدمات و اختـزال الجهـد و الوقـت                . على شاشات التلفزيون  

  :  الجانب التعليمي،التكوين،والبحث-)ب



ة االنترنـت علـى   سعت كل جامعة إلى إقامة شبكة معلوماتية داخلية و إلـى الـربط بـشبك         

 ساعة و ذلك لتمكين األساتذة و الطلبـة مـن تـصفح المواقـع التـي تهمهـم كمـا        24مدار  

مـن جهـة   . تمنحهم فرصة االتصال بالجامعات و المراكز البحثية علـى المـستوى العـالمي           

أخرى تقوم الجامعة بتـوفير اإلمكانـات الماديـة الـضرورية و الالزمـة للتكـوين بهـدف                  

و يبـرز هـذا     . ز بالطابع التطبيقي أكثر مـن كونـه تكـوين نظريـا فقـط             جعل التكوين تمي  

 والعلـوم  األسلوب في بعـض التخصـصات دون األخـرى علـى رأسـها اإلعـالم اآللـي            

كما تسعى الجزائر إلى إقامـة مـشروع يعـرف بالـشبكة األكاديميـة              .الدقيقة و التكنولوجية  

يـة الموجـودة علـى كافـة        و البحثية و هي شـبكة خاصـة بالجامعـات و المراكـز البحث             

التراب الوطني الهدف منها هو تطوير خـدمات االتـصال و تبـادل المعلومـات بـين هـذه                   

و تقــوم هــذه الــشبكة بتــوفير الوســائل التكنولوجيــة . لمؤســسات و المراكــز البحثيــة

الضرورية للعاملين في قطاع التعليم العالي و البحث العلمـي كمـا تـسهل و تـدعم عمليـة                   

كما يهدف هذا المشروع إلـى إقامـة الجامعـة االفتراضـية بـصفة دائمـة                . عدالتكون عن ب  

بهدف تشجيع التكوين عن بعد و من دون مغادرة المكان المـر الـذي يـساعد علـى تبـادل                    

الخبرات و زيادة الكفاءات المعرفية للطالب و المـؤطر علـى الـسواء مـن خـالل تبـادل                   

   .ورات الحادثةاآلراء حول التعليم و مناقشة التطواألفكار 

  : الجانب المادي و المالي-)ت

و يتمثل في توفير الوسائل المادية لتحقيق درجـة عاليـة مـن األداء و هـذا عـن طريـق                      

اقتناء أجهزة كمبيوتر جد متطورة مع لوازمها إضـافة إلـى البرمجيـات الالزمـة لتـشغيلها                 

إضـافة إلـى    كما وضعت تحت تصرف األسرة الجامعية قاعـات للطباعـة جـد متطـورة               

المبالغ المالية المخصصة القتناء اللـوازم الـضرورية للتكـوين و تكـوين القـائمين علـى                 

التـي أصـبحت    شؤون هذه اإلمكانات تشغيال و صيانة، دون أن ننـسى الهياكـل القاعديـة               

  .تتميز بطابع عمراني خاص



 بمعنى أن الجزائر تـسعى جاهـدة مـن أجـل تـوفير اإلمكانـات الـضرورية للتجهيـز و                   

التسيير و التكوين و يبرز هذا في المبالغ الهامة التـي تخصـصها فـي ميزانيتهـا الـسنوية                   

 مليـار مـن ميزانيـة البحـث العلمـي           12.4و التكميلية حيث خصصت مـثال مـا قيمتـه           

 للقيـام بعمليـة     2004 و 2001المخصصة لـدعم برنـامج اإلنعـاش االقتـصادي مـا بـين              

ــة خاصــة  ــات الحديث ــز بالتكنولوجي ــةالتجهي ــدات االلكتروني ــشروع . المع ــا أن الم كم

   مليار دينار جزائري و 100 سيعتمد على ميزانية قدرها 2010الخماسي المعد لغاية 

  .سيحظى الجانب التجهيزي منها بجزء معتبر

 من كل ما تقدم أن الجزائر واعية بـضرورة تطـوير و تحـسين التعلـيم العـالي و                    نخلص

ـ       ة الحادثـة و التـي تمـس مختلـف جوانـب الحيـاة              جعله يتماشى مع التطـورات العالمي

اإلنسانية لذلك نجدها تسعى جاهدة لتحقيق تقـدم نـوعي و كمـي فـي سـبيل تحقيـق هـذا                     

  من االعتبارات  و هي في سعيها لتحقيق ذلك يجب أن ال تغفل مجموعة. الهدف

 :يمكن إجمالها فيما يلي

اشـر فـي تمويلـه و مراقبـة أبحاثـه      استمرار مسؤولية الدولة علن التعليم و تـدخلها المب     ) أ

 تـسيير و توجيهه بما يخدم حاجياتهـا االجتماعيـة مـع فـسح المجـال للديمقراطيـة فـي                   

   من جامعات و مراكز بحثهمؤسسات

خاصـة  محاولة تحسينه و جعله تكوينا نوعيا مع شـموليته لكافـة الفئـات االجتماعيـة                ) ب

  .محدودي الدخل و النساء

ث يكون تعليما مستمرا مدى الحيـاة كمـا تحـاول العمـل علـى               العمل على مرونته بحي   ) ت

توسيع التخصصات و عجم اختزال المعـارف العلميـة و القـدرات الفرديـة فـي التكـوين                  

التخصـصات  الجد متخصص و إنمـا فـتح المجـال للتعـاون و التبـادل المعرفـي بـين                   

 )109( المختلفة،

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  زمة و اإلصالحبين األ: الجامعة الجزائرية: 1/3

هكذا،نجد تعددا في الخطاب البيداغوجي المعاصر،بين متفائل يرى إمكانية "

) Develay.M, Rochex.J.Y(مشروطة لتواصل المدرسة دورها الريادي

وضع بعض " و بين متشائم إلى حد ما،يرى أن الحديث عن المدرسة يشبه

ا عندها أو أنها أنهت أحسن م) Astolfi. J-PPPP(الورود في المقبرة 

)Beillerot .J... ( ما لم تجدد عالقة المدرسة بالمعرفة في إطار إصالح

الفكرعموما،يخلق نوع من التوتر اتجاه هذه األخيرة،يقضي في النهاية بأن 

  )110(."تكون أكثر جاذبية وتشوقية



  :تــمهيـــد        
  

 علـى العمليـة      تغيـرات عديـد شـكلت عبئـا تقـيال           مجتمعاتنا واجه ت عالمنا المعاصر  في  

فـالتعليم بـصورته    واإلصـالح    التعليم في حاجة شبه مـستمرة للمراجعـة          التعليمية وجعلت 

 مـشكلة مـن مـشكالت النهـضة والتقـدم نظـرا             -الحالية يمثل كما يرى الـدكتور عمـار       

لجمود بنيته ومناهجه وأدائـه ونتـاج مخرجاتـه مـن الطالب،وفـي نفـس الوقـت يعتبـر                   

إن اإلصـالح الـداخلي شـرط ال غنـى عنـه             ،)111(،نهضة والتقدم  أداة من أدوات ال    إصالحه

: لتطوير الجامعة الحديثة وحـددت اليونـسكو سـبعة قـضايا تخـص اإلصـالح الجـامعي                

تقويم االحتياجات، والبطالة المهنية، وقلة الوظـائف، والـنقص الكبيرفـي المـوارد الماليـة،               

 المحـدودة للمـرأة، والتمييـز       واالختالل في تكـافؤ الفـرص التعليميـة ومنهـا المـشاركة           

الجغرافي، واسـتبعاد الطـالب الفقـراء، وصـعوبات إدارة الجامعـة، والتعـاون الـدولي،                

والعوامل االقتصادية واالجتماعيـة، وربمـا تكـون االتجاهـات الـسائدة للجامعـة خـالل                

ربـط التعلـيم العـالي باإلنتـاج والبحـوث، والعالقـة            :  هي الماضيالربع األول من القرن     

ع المجتمع المشترك، والمشاركة في التنمية الثقافيـة علـى المـستوى الـوطني واإلقليمـي،                م

ـ وتضمين المـشكالت الدوليـة للتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة،             نحن أمـام رؤيتـين     ف

متناقضتين تـضع األولـى مـسألة االرتبـاط بقـوى الـسوق والعـرض والطلـب مكـان                   

يعـي للجامعـة فـي مجتمعهـا، وتـرى الرؤيـة            الصدارة، وتحافظ الثانية على الـدور الطل      

األولى أنه آن األوان لكي تحتل نوعيـة التعلـيم وتنافـسيه مكـان الـصدارة فـي أولويـات            

أما الرؤية الثانية فتنطلق من مقولـة أنّـه يتوجـب علـى الجامعـة أن                . نظام التعليم العربي  

 )112112112112(تمثل روح العصر دون الخضوع له، 

  :عيالجامتعليم صالح ا: 1/3/1

 الجزائر شـانها شـان بقيـة دول العـالم أولـت اهتمامـا خاصـا وواضـحا بـالعلم                           

المعرفة،جسدته من خالل جامعاتها المقامـة هنـا و هنـاك ،سـعيا منهـا لمـسايرة عجلـة          و



ــودات  ــا الواســع،ولكن رغــم هــذه المجه ــي محيطه ــرات الحاصــلة ف ــة و التغي  التنمي

لعالي إال أن الجامعـة الجزائريـة بقيـت بعيـدة عـن       والتطورات الحاصلة في ميدان التعليم ا     

مستوى الجامعات العالميـة الكبرى،فـسعت أمـام هـذا الواقـع إلـى اعتمـاد العديـد مـن           

  .)113( )ل،م،د(اإلصالحات الهامة مند االستقالل ،أخرها هو اعتماد نظام 

يـة عامـة    فبعد  استقالل الجزائر،كان على السلطات الجزائريـة إصـالح المنظومـة التربو            

و الجامعية خاصة،وفعال شهدت الجامعـة الجزائريـة  مجموعـة مـن اإلصـالحات ،كـان                 

ـ          وكـان ،  )114(،1971 إصالحات سنة  أهمها  تحطـيم   والهـدف األساسـي لهـذا اإلصـالح، ه

ـ              بتكـوين اإلطـارات     كالهياكل التقليدية و إدراج الجامعة في خضم الحقـائق الوطنيـة، وذل

 اصـطدمت بجهـاز ذي      1971التحوالت التـي حـدثت منـذ         ولكن  ، )115(التي تحتاجها البالد  

تحضير سيئ ،فالتحديات الهيكلية والبيداغوجيـة  أخـضعت لمنطـق سـير النظـام القـديم                 

و العقليات و السلوكات القديمـة ،إضـافة إلـى العـدد الهائـل للطلبـة                  ،أين خلدت  األدوار   

 الماديـة و البـشرية      المسجلين سنة بعـد أخـرى بطريقـة غيـر متوازنـة مـع الوسـائل               

فاإلصالح طبق بطريقة آلية و تسلطية فـي إطـار هيكـل إداري،وفـي الحقيقـة                ،الموجودة  

 بينـت بوضـوح قـصور اإلدارة        1980إلـى   1971تجربة تـسع سـنوات مـن اإلصـالح          

أدنــى ديمقراطيــة،ونفس العراقيــل وجــدت فــي رســمية إلــى البيروقراطيــة للوصــول 

  :)116(ومركزية اإلدارة

ــع ،الرتباطهــا برســمية  أن اإلد"  ــة ذات توصــيل ســيئ للواق ارة الجامعي

القانون لقد فشلت حتى في ضمان المهمـات األوليـة للتنـسيق فـأدت إلـى               

صعوبة ظروف عمل األسـاتذة و الطلبـة متـسببة فـي تـدهور المروديـة             

 )117( "البيداغوجية

صـالح فـي     تمثلت المشاكل الرئيسة التـي واجهـت تطبيـق اإل          د، فق ظروف العمل أما عن   

 ق العمـل مكاتـب العمـل لألسـاتذة واإلداريـين، الوثـائ            تنقص قاعات التـدريس، قاعـا     



كـل هـذه المـشاكل و الـصعوبات عرقلـت اإلصـالحات األولـى للتعلـيم          ).118( ،وقاعات

العالي ،وهذا ما جعل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تفكـر فـي برنـامج مـن اجـل                    

المنظومـة التربويـة    وء توصيات اللجنـة الوطنيـة إلصـالح    ضفعلى. تطور وتقدم الجامعة

صـودق عليـه فـي     والتوجيهات المتضمنة في مخطط تطبيـق اإلصـالح التربـوي الـذي    

والبحـث العلمـي    ، سـطرت وزارة التعلـيم العـالي   2002أفريـل  20مجلس الوزراء يـوم  

للتعلـيم   إعـداد ووضـع أرضـية إلصـالح شـامل     2013-2004كهدف استراتيجي لمرحلة

المعمـول بهـا فـي     حيث يمثل بنية العليم العـالي المـستلهمة مـن البنيـات    ،(LMD) العالي

هـذه البنيـة حـول ثالثـة      البلدان االنجلوسكسونية، والمعممة فـي البلـدان المـصنعة،تتمثل   

 .أطوار للتكوين يتوج كل منها بشهادة جامعية

 )يةمهن-أكاديمية(ثالث سنوات، يتوج بليسانس+الطور األول بكالوريا -

 )مهنية-أكاديمية (خمسة سنوات، يتوج ماجستير+ بكالوريا  لطور الثانيا -

 .)119(ثمان سنوات، يتوج بدكتوراه+ الطور الثالث بكالوريا  -

مـازال  هذا النظام الذي يعتبر غامض المالمـح بالنـسبة للطلبـة و األسـاتذة ، ، تجربـة ي                  

ن نظـرا لعـدم توافقهـا مـع          الكثير من الخبـراء الجزائـريي      من طرف  نقاش حاد  بشانها     

  . وهذا لالسباب التاليةالبيئة الجزائرية

 و مفـصلة للمحـاور المدرسـة        اضـحة غموض المقـررات المدرسـة و غيـاب بـرامج و           -

في بداية السنة تمنح المقاييس لألساتذة مـن أجـل تدريـسها و عنـدا مطالبـة                 : لمعظم المواد 

رد مـن بعـدم وجـود برنـامج وزاري          األستاذ اإلدارة بالبرنامج التدريسي للمقيـاس يلقـى         

يحدد المحاور األساسية الواجب تدريسها خـالل الـسنة، و حتـى إن وجـدة هـذه البـرامج                   

فهي إما فيها نقص أو تكرار أو غموض في بعض المحـاور و هـذا بـالطبع سـوف يـؤثر                     

  .بشكل أو بأخر على المناهج التعليمية المتبعة في الجامعات الجزائرية



يم غير السليم للبـرامج و المنـاهج المتبعـة فـي التعلـيم العـالي و توليـة                   التخطيط و التنظ   -

  .عملية إعداد البرامج ألشخاص ليسوا في التخصص

النقل الحرفي للمقررات و بـرامج المـواد مـن مقـررات بعـض الـدول المتطـورة مثـل                     -

ـ                    ق فرنسا و هذا في عدة مقاييس على رأسها مقـاييس العلـوم االقتـصادية و التـي ال تتواف

  .مع مستوى الطالب الجزائري في البيئة الحالية

 إن ضـعف أو     :العـالي التأثير السلبي لمناهج ما قبل التعليم العـالي علـى منهـاج التعلـيم                -

المناهج المسطرة مـن طـرف وزارة التربيـة و التعلـيم و التـي تعتبـر القاعـدة و          قصر  

التعليميـة فـي الطـور      المنطلق لمناهج التعليم العالي أثـر بـشكل مباشـر علـى الطـرق               

  .الجامعي

إن أصـل هـذا المـشكل       : ارتفاع عدد الطلبة و تركيز إدارة الجامعة على الكـم ال الجـودة               -

لوريا و ارتفـاع عـدد النـاجحين ممـا يزيـد            اينطلق أساس من عدد الناجحين في شهادة البك       

ء عدد الملتحقين بالجامعات و مع ضعف المنهاج المتبعـة و ضـعف الطالـب علـى الـسوا                 

أدى باإلدارات على مستوى الوزارة و على مستوى الجامعـات إلـى التركيـز علـى الكـم                  

على حساب جودة الطالب و مـع مـرور الوقـت أثـر هـذا علـى المنـاهج و المقـررات                      

الدراسية بجل فيها نوع من التساهل و التقصير مـن طـرف األسـاتذة و اإلدارة مـن أجـل                    

  .زيادة عدد الناجحين

ذ مما يولد عدم القدرة علـى تطبيـق المنـاهج و المقـررات الدراسـية                ضعف مستوى األستا   -

يعتبر ضعف األستاذ من األسباب الرئيـسية فـي فـشل أو ضـعف المنـاهج المطبقـة و                   : 

 تـدريس مقـاييس ليـست فـي التخـصص ، ضـعف              -هذا يعود إلى عدة أسـباب أهمهـا       

عمليـة االختيـار و     تكوين األساتذة و عدم كفاءته، نقص الرقابة علـى األسـاتذة ، ضـعف               

   .التوظيف، الفساد اإلداري في الجامعات، الظروف المادية



لـراهن بـضعف مـستوى الطالـب        يقر كل األساتذة فـي الوقـت ا       : ضعف مستوى الطالب   -

و هذا بالطبع يؤثر بـشكل مباشـر علـى المنـاهج و الطـرق التعليميـة المتبعـة،               الجامعي

مـستوى الطلبـة يحـاوالن مـع مـرور          فاألستاذ و اإلدارة من خالل مالحظتهمـا ضـعف          

الوقت تكييف المناهج التعليمية مع مستوى الطالب و مـع الـزمن تـدهوره هـذه المنـاهج و             

و المنـاهج ، هـذا مـن أجـل رفـع مـستوى        لعالقة طردية بين مستوى الطالـب أصبحت ا 

  . النجاح

فـي  غياب هيئة مختصة في التخطيط استراتيجي للمنـاهج التعليميـة علـى مـستوى عـالي                -

   .الوزارة

 نالحـظ   :الحاليـة عدم توافق و مواكبة البرامج و المناهج المتعبـة للتطـورات التكنولوجيـة               -

أن البــرامج المنــاهج المتبعــة فــي التعلــيم العــالي ال تتوافــق و التقنيــات المعلوماتيــة 

و مـسايرة التطـورات الحاصـلة علـى الـساحة              و عـدم التوافـق       ،التكنولوجية الحديث 

  . يؤدي إلى إضعاف مصداقية المناهج التعليمية المتبعةالمعلوماتية

تعمـل الـدول الغربيـة علـى تعزيـز          : انفصال المناهج التعليمية عن الواقـع المؤسـساتي          -

المناهج التعليمية من خالل ربطها بـالواقع المؤسـساتي، علـى خـالف الـدول العربيـة و                  

و الطـرق األكاديميـة     على رأسها الجزائر هنـاك شـرخ كبيـر بـن المنـاهج التعليميـة                

المدرسة في الجامعات و الواقع المؤسساتي و هذا بـالطبع يـودي إلـى إضـعاف مـصداقية                  

المناهج و الطرق التعليميـة المتبعـة ألنـه مـن المفـروض أن الجامعـات مولـد المـورد               

  . البشري الذي يستغل مباشرةً من طرف مختلف المؤسسات على مستوى البلد

 . المناهجإعدادطنية في عدم تطبيق المرجعية الو -

 . التوفيق بين حاجات المجتمع و محتويات البرامجمعد -

  .عدم االنسجام داخل المادة الواحدة و بين المواد -



صــعوبة مجــاراة منــاهج التعلــيم الجــامعي للتطــورات الحديثــة فــي مجــاالت العلــوم  -

ــ  ــدني مــستوى اســتجابتها لمتطلبــات هامــة مثــل االرتب ــا المختلفــة وت اط والتكنولوجي

باحتياجات سوق العمل ومراعاة التوازن بين النظري والعملـي والـذي يالحـظ مـن خـالل               

  .العمليالساعات المخصصة للتدريب 

اعتماد المنهج الدراسي بـشكل رئيـسي علـى الملخـصات وقلـة االعتمـاد علـى الكتـب                    -

  .المنهجية المؤلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس

م والـتعلم فـي الجامعـة تليهـا طريقـة المناقـشة             تسود طريقة المحاضرة أنـشطة التعلـي       -

وتكليف الطلبة بكتابـة التقـارير والبحـوث ، أمـا اسـتخدام األسـاليب المحفـزة للتفكيـر                   

المبدع كطرق حل المشكالت والنقـاش االستقـصائي والطـرق المعـززة للعمـل التعـاوني                

  .مثل عمل المجموعات والمشروعات فنادرة االستخدام 

لعملي والتـدريب الميـداني التـي تتـوفر إلـى حـد مـا فـي أجهـزة                   شح فرص التطبيق ا    -

  .ومرافق الدولة فقط

بطء تفاعل القطاع الخاص في تحديـد احتياجاتـه مـن الخـريجين وفـي تقـديم الخـدمات                    -

 .التدريبية أثناء الدراسة

 ال تزال المنظومة التربوية الجزائرية إلى حـد اآلن تجـري تعـديالت علـى نظمهـا     ولكن 

والـسؤال الـذي     )120(صد التحسين من المردود التربـوي و الرفـع مـن مـستواه            التربوية ق 

ــق نظــام  ــسه هــل يحق ــضيف ) ل،م،د(يطــرح نف ــة المرجوة؟وي ــديل الغاي كنمــوذج ب

benyahia وal)2010(  ــد ،بـــان يمحـــو مـــشكالت الجامعيـــة الجزائريـــة أم يزيـ

  .)121(، انحرافاتها؟ من

  

  

  



  

  

  :الخـــالصــــة

لتعليم بمراحله و أنواعـه قـد خطـا خطـوات جبـارة إلـى األمـام                  ال مجال للشك في أن ا     

اسـتعمار أزمـات سياسـة      (خاصة إذا عرفنا الظروف الخاصة التي مـرت بهـا الجزائـر             

عرفـت منظومـة التعلـيم العـالي فـي الجزائـر            ،فقد  )ية إضافة  العوامل الخارجية    واقتصاد

ـ   . ،منذ استقالل البالد ،نموا كميا معتبرا      ذا لـم يكـن ممكنـا حقيقـة دون أن           فنموا سريعا كه

يتسبب في عدد من االختالالت العميقة التـي تعـود أساسـا إلـى الـضغط المعتبـر الـذي                    

تراكمـت هـذه االخـتالالت مـع مـرور           ولقـد .يتمثل في الطلب االجتماعي للتعليم العـالي      

نـا  األعوام ،وجعلت الجامعة الجزائرية ال تـتالءم و التغيـرات العميقـة التـي عرفتهـا بالد             

على المستويات االقتصادية و االجتماعيـة ،وكـذا الـسياسية والثقافيـة،فهي تبـدو و كأنهـا                 

غير قادرة على أن تستجيب بفعالية للتحـديات الكبـرى التـي يفرضـها التطـور الـسريع                  

الذي السابق له فـي مجـاالت العلـوم و التكنولوجيـا و عولمـة االقتـصاد و االتـصال و                     

ي و حـان الوقـت ، لخلـق الظـروف التـي تمكـن  الجامعـة                  أخيرا قطاع التعلـيم العـال     

الجزائرية من رفـع التحـديات اآلنيـة و المـستقبلية ،التـي افرزهـا مجتمـع المعرفـة و                    

ويتم هذا بالـضرورة عـن طريـق مقاربـة جديـدة ،تهـدف إلـى                .االتصال الذي برز بقوة   

الت ذات  تصحيح االختالالت التـي ظهرت،حتـى يتجـه نظامنـا التكـويني إلـى االنـشغا               

  . )122( األولوية للمجتمع و التغيرات التي أحدثها عالم يتغير باستمرار،

فإن االنسجام الشامل لإلصالح و القوة الباطنية لمنطقه،و التالؤم بين أهدافه،ال  "

تكفي وحدها لضمان نجاح تطبيقها،ولهذا الغرض،يجب تحسين إطار الحياة،والعمل 

يين و التمكن من حث كل مكونات األسرة الجامعية و الدراسة ألهم العاملين الجامع



  "على االلتفاف،خاصة للذين القي على عاتقهم تطبيق هذه اإلصالحات،أي األساتذة

)123123123123(.  

يتضح مما سـبق أن دور الجامعـة كبيـر و متـشعب األهـداف،وفي خـضم                  و في األخير  

ــا    ــن رك ــزة م ــاره ركي ــامعي باعتب ــتاذ الج ــرز دور األس ــسؤوليات يب ــذه الم ئز ه

مما يضع أسـتاذ الجامعـة أمـام تحـديات كبيـرة             ،   الجامعة،وقاعدة من قواعد البناء الجامعي    

مـن هـو األسـتاذ الجـامعي و         . و يلقي على كاهله مسؤوليات جـسام وواجبـات متنوعـة          

،أدواره التـي يجـب أن يقـوم بها،هـذا مـا            هاألستاذ الجامعي المبتدئ خاصة،ماهي خصائص    

  .من الدراسة الحاليةسنستعرضه في الفصل القادم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 
 
 
 
 

  
  

  المفهوم و الخصائص و األدوار: األستاذ  -2          

    :تمــهيــد: 
 المبتدئ؟ما خصائصه؟ ماهي ألفكار التي يحملها عن طالب الجدد؟ الجامعي ما األستاذ     

تي شكلها عن مختلف الفاعلين صورة ال الماهي التمثالث التي يحملها عن الوسط البيداغوجي؟ ما

صورة التي يحملها عن الجامعة ،العولمة،التعليم ال هيالذين سيكون من بينهم؟ما

 ماذا يعني العمل كأستاذ اليوم؟كيف يعاش هذا العمل ؟ هل توجد دارة؟،التدريس،البيداغوجيا،اإل

 ،ة إلى حمايةالمبتدئ هل سيكون قلق؟اهو بحاجالجامعي معارف خاصة بهذه المهنة؟األستاذ 

  ؟ المهنيه ارصان مشروعيجب عليه أن يعمل من اجل  كيفمساندة؟

 :مفـهوم األستـاذ  :2/1

يقولـون  " فقـال ) ه�ـ  540 المتـوفى سـنة    (األستاذ كلمة فارسية ذكرها أبو منصور الجوالقي       

أمـا مجمـع اللغـة العربيـة        " هذه الكلمة في الشعر الجـاهلي      دللماهر بصنعته أستاذ وال توج    

إذن فكلمـة   " المعلـم و المـاهر فـي الـصناعة يعلمهـا غيـره            :ألسـتاذ :"لقاهرة فيقول في ا 

فارسية األصـل ومعناهـا المـاهر فـي عملـه وحرفته،والحرفة،موهبـة كانـت أم                "األستاذ"

مهنة،تتطلب إضافة إلى مهارات متخصصة ثابتة القـدرة الذاتيـة علـى الـصقل و التطـوير                 

ألساسـية المحـددة للمهنـة وإضـافة تحـسينات          ،في انسجام بين الحفـاظ علـى القواعـد ا         

  )125(عليها،

« combien de temps pour devenir un professeur 
expérimenté ?A quels signes reconnait-on que l’on n’est 
plus débutant » ? )126(    

 :دئـاذ المبتـاألست اـم :2/1/2      



ين،يتخلى عـن وضـعية طالـب مـن         يكون بين هـويت   ،perrenoudالمبتدئ  كما يصفه       

مخـاوف  ,القلـق ,الـضغط النفـسي   .  المـسئول عـن قراراتـه      ياجل االندماج في جلد المهن    

مطلـوب  .مختلفة،فترات من الذعر تأخذ أهميتها ولكن تتالشى مـع التجربـة والثقـة بـالنفس              

الكثير من الوقت و التركيـز مـن اجـل حـل المـشكالت علـى                ,منه بذل مجهودات كبيرة     

يحمل عـبء معرفيـا كبيـر ،محـصور بجملـة مـن المـشكالت               . ستاذ المجرب خالف األ 

يحـس فـي الغالـب بأنـه        .يعيش في البداية قلق التشتت مقارنـة بزميلـه المجـرب          ،،يجمع

وحيد ،منفصل عن زمالء الدراسة ،مندمج بصورة ضـعيفة ،لـيس دائمـا مرحبـا بـه مـن                   

ة علـى الـتحكم وبـصورة       ،ينتابه إحـساس بعـدم القـدر      )مقعدين(طرف اآلخرين، انه بين     

يقيس الفواصل بين ما يتخيلـه وبـين مـا يختبـره،دون أن يعـي أن           .قوية في حركات المهنة   

  .)127(،هذه األخيرة شيء عادي وال يعني ذلك مساس بقدرته وال ضعف في شخصيته

  

 

  :حاجات االستاذ المبتدئ: 2/2

ة لألستاذ المبتدئ، حيث يجد فالبدايات في المهنة تكشف،عن خاصية خاصة ومعقدة بالنسب      

مدى تعقد مهنة  نفسه يتموضع داخل تناقضات،من جهة يعتبر نفسه كفء ومن جهة أخرى

وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن ..التعليم هذا يجعله يفكر بان عليه أن يعمل أكثر لتحسين مستواه 

ه الخاصة في السنة األولى من عمله، يعتمد على مصادر .الحاجات األستاذ الجامعي

 في مواصلة المهنة، كل يوم في تدريس، يجد نفسه أمام صعوبات مهنية )survivre(للبقاء

 .)128(نقائص في تكوينه و يحتاج إلى تحسينها،مختلفة، مما تجعله يعي أن له 

gold،)1992(،)129(، ببداية مسيرة األستاذ المبتدئ،جمعهم  حدد العديد من الحاجات المرتبطة

الحاجة إلى نمو الفزيولوجي الجسدي و االنفعالي والحاجات مرتبطة (ور كبيرة ضمن ثالث محا



وشكل التالي ).بالنمو السيكو اجتماعي و أخيرا الحاجات المرتبطة بالنمو الشخصي و الفكري

  .يوضح ذلك

  

  

  

          

  

  

                                         

   )Gold(شكل يوضح حاجات األستاذ                                    

�ى ����
ذ ا����ئ ���
)nemser،)2001 و fermanو� أ�
ف آ� �� �
ت أ�
 ،:  

 الحاجة إلى امتالك المعارف فيما يخص المناهج و األنساق المؤسساتية •

 التكيف مع خصوصيات الطلبة •

 تسير و التحكم في الفصل •

 تنمية الممارسة المهنية •

 )130(.تحسين صورته كأستاذ •

الحاجة إلى : من جانبهما فيؤكدان على الحاجات التالية،)morency )2004و  gervai  أما

المساندة و التدعيم،الحاجة إلى التفريغ ،الحديث عن الصعوبات،و أخيرا الحاجة على االعتراف 

  .)131(به، 

 بمحاولة تعلمنا و إدراكنا لهذه الحاجات االنفعالية بذلك المبتدئ يساهم في زيادة goldوحسب 

 للصحة الجسدية و االنفعالية،وأيضا يبني مهاراته في تسير la gageفسه التي هي الثقة بن

الحاجات الفزيولوجية 
  و االنفعالية

الحاجات الشخصية و   الحاجات السيكو اجتماعية
  الفكرية

  ذاتتقدير ال .1

  األمن .2

 التقبل .3

مقاومة  .4
  األمراض

  

  الصداقة.1

  العالقات .2

  الزمالة.3

  التفاعالت مع األخر.4

اإلثارة  .1
  المعرفية

  أفكار جديدة .2

  معارف جديدة .3

  تحدي جديد يرفعه



الوضعيات التي تثير إشكاالت و التي،من الممكن أن يعيشها أثناء مسيرته المهنية، حيث يتوقف 

)132(،النجاح على مدى تنميته للكفاءات الشخصية و السيكولوجية 
   

  

  

  

  

  

  

  

  ؟ما أدوار ومهام عضو هيئة التدريس في الجامعة  :به ار المنوط ألستاذ الجامعي و األدو :4 /2
 

في خضم مسؤوليات الجامعة يبرز دور األسـتاذ الجـامعي باعتبـاره ركيـزة مـن ركـائز                  

جامعته وقاعدة من قواعد البناء الجامعي ،فـدوره بـالغ التـأثير فـي شخـصيات طلبتـه و                   

لبـرامج و النـشاطات العلميــة   تكـوينهم العلمي،وهـو يـؤدي دوره الفاعـل فــي تحديـد ا     

لجامعته التي ترتبط مباشـرة ببـرامج مجتمعـه وتعكـس حاجاتـه،كما يمـارس دوره فـي                  

تنفيذ هذه البرامج وتقييمها للوقوف على المنجز منهـا و درجـة انجـازه ومـستواه، ليكـون                  

 وتتبـاين   ،)133.(ءتهـا وصـوال إلـى األهـداف المرسـوم         قادرا على تعديل مسارها ورفع كفا     

ــات  الو ــاختالف حجــم الجامع ــا األســتاذ الجــامعي ب ــوم به ــي يق ظــائف و األدوار الت

 ورفاقه أن األسـتاذ الجـامعي البـد أن تتـوافر فيـه كفـاءات                ماكنزيويرى  ..ومسؤولياتها

التدريس الجامعي،متابعـة البحـث و االهتمـام بـاألمور اإلداريـة و التـأليف فـي مجـال                   

 ).134( المشورة للحكومة،اختصاصه وقدرته على توجيه طلبته و تقديم

 يقـوم : وسوف نركز هنا على الوظائف الثالث األساسية لألسـتاذ الجـامعي وهـي كمـالي              

 العلمي،وخدمـة  التـدريس،والبحث  :فـي  تتمثـل  رئيـسية  وظائف بثالث الجامعة فياألستاذ  



 وقبل التوسع أكثر في هذه المهام البـد لنـا أن نتطـرق إلـى مـا حـدده المـشرع                      المجتمع

 .ري فيما يخص المهام المؤكلة لهالجزائ

حـدد المـشرع الجزائـري مهـام          :المشرع الجزائري و مهام األسـتاذ الجـامعي                 

  :األستاذ الجامعي بما يلي

 سـاعة للمبتـدئ و تـسع سـاعات          12يقوم بتدريس حجم سـاعي أسـبوعي قـدره           •

 لصنف ب و ا  تشمل حتما درسين غير مكررين

 مراقبة االمتحانات/ التربويةالمشاركة في أشغال اللجان •

 المشاركة في أشغال المداوالت/تصحيح نسخ االمتحانات •

 تاطير رسائل الليسانس و ماستير/تحضير الدروس و تحديثها •

 المشاركة بالدراسات و األبحاث في حل المشاكل التي تطرحها التنمية •

  ).135(تنشيط أشغال الفرق التربوية التي يتكفل بها، •

 : في الجامعةيالتدريس األداء:  2/4/1

 التدريس من أهم الوظـائف التـي ارتبطـت  بـالتعليم الجـامعي منـذ نـشأته؛ فهـو نـشاط                       يعد

يـتم عـن طريقـة نقـل        . )136(،ي لتحقيـق عمليـة التعلـيم      ـيمارسه أستاذ الجامعة بهدف الـسع     

ـ            اف المواهـب،   ـم، واكتـش  ـالمعارف والخبرات، وتنميـة المهـارات والميـول، واكتـساب القي

؛ (138) العـادات الـصحية و فلـسفة الحيـاة للطـالب          ة  ــوتنمي ، )137(،ديدـالطالع على كل ج   وا

مما يسهم في تطـوير القـوى البـشرية، ورفـع كفاءتهـا، وتنميـة قـدراتها؛ لتهيئتهـا ألعمـال                     

ولكي يمارس أسـتاذ الجامعـة وظيفـة التـدريس علـى الوجـه       .متعددة لمجاالت العمل ونشاطات

 أن يكون متمكنًا فـي مجـال تخصـصه، واسـع االطالع؛لكـي يلـم بأحـدث                  األكمل ينبغي عليه  

النظريات والتطبيقات في مجـال تخصـصه، يعـرض موضـوعات الـدرس بطريقـة واضـحة                 

اظًا ـــــألف – شــرحه فــي –ومنطقيــة،يراعي الفــروق الفرديــة بــين الطــالب، ويــستخدم 

نجـاح العمليـة التعليميـة، والـذي        كما يعمل على توفير المناخ المالئـم ل        . )139(ومحددة ،  واضحة



يتضمن التوجيه، واإلرشاد، والعالقات اإلنـسانية، واسـتخدام وسـائل تعليميـة متنوعـة، ويـربط                

ويلتـزم باألسـلوب الـشوري فـي المناقـشة والحـوار،            ،   )140(،بين الجوانب التطبيقية والنظريـة    

 ،)141(،قتـصادية للطـالب   ويتقبل اآلراء العلمية المعارضـة، ويراعـي الظـروف االجتماعيـة واال           

أسالــــيب متنوعـة فـي التـدريس        ة باسـتخدام    ــويثير حماس الطالب للـدرس والمناقـش      

تقوم على استخدام تقنيـات المعلومـات الحديثـة والتركيـز علـى التعليـــم الـذاتي والتفكيـر                   

   .)142(اإلبداعي التحليلي،

  : األستاذ الجامعيالبحثي األداء: 2/4/2          

ــد ــة   يع ــاد المعرف ــسة إليج ــي األداة الرئي ــث العلم ــي   البح ــا ف وتطويرها،وتطبيقه

 وذلك مـن خـالل اشتغـال أسـاتذة الجامعـة بالبحـث وتـدريب طالبهـم               ،)143(المجتمع،

. والبحث العلمي عنصر هام وحيوي فـي حيـاة الجامعـة كمؤسـسة علميـة وفكريـة                . عليه

وت��KL< أه+���$ و��I�J$  ،)144(شرها، تنــكمــا إن ســمعة الجامعــة تــرتبط باألبحــاث التــي

   ،MNL;���+��I*����< ا������ـ$ #���ـ" ا)O ـ�رات���P ن&���*Q�ا�U���-6 ا������S T���+Q(ت0ة ا�5(#����$؛ �*���&!MK ی+

VPا&�  ، )145(،وا%9�*(ر، وا�?�رة 7QO ت&Z�J وا���Yام ا�+�<TW $W ا

  :المجتمع خدمة في األستاذ الجامعي أداء: 2/4/3

 الجانـب  يكـون  هـامين  جـانبين  المجتمـع  خدمة مجال في األستاذ الجامعي أداء ويتضمن 

 الطالبيـة  األنـشطة  فـي  المـشاركة  فـي  مـسئوليته  وتـتلخص  الجامعة داخل من  :األول

 علــى اللجــان وعــضوية الكلية،والجامعــة القــسم،و فــي اإلداريــة واألدوار، وتوجيههــا

  ،آخرين أساتذة على اإلشراف و الجامعة و ،الكلية القسم مستويات

 التـي  التطبيقيـة  بـالبحوث  القيـام  بـه  ينوط  هنا ،والجامعة خارج فمن الثاني الجانب  أما

 والخبـرة  المـشورة  تقـديم  إلـى  باإلضـافة حلها، فـي  تـسهم  المجتمـع،و  مـشكالت  تعالج

 العامـة  والمحاضـرات  النـدوات  فـي  المـشاركة  و الخـاص  والقطـاع  الدولـة  لمؤسسات

  .)146(،والعاملين القيادات من العديد للتأهي تقدم التي التدريبية الدورات في ،والمساهمة



 مجـال  فـي   األسـتاذ الجـامعي    بهـا  يقوم التي األدوار تحديد يمكن سبق ما ضوء في و 

  :يلي فيما المجتمع خدمة

 المختلفة قطاعاته و المجتمع مؤسسات تخدم التي التطبيقية البحوث إجراء �

 فـي   تـسهم  مراتمـؤت  و نـدوات  و محاضـرات  من يلقيه ما خالل من المعرفة نشر �

 العلمي و الفكري اإلبداع ،وتدعم المجتمع مشكالت حل

 والخاص العام للقطاعين ذلك و متنوعة مجاالت في االستشارات تقديم �

  .)147(،وقطاعاته  مؤسساته بكافة المجتمع لخدمة تدريبية البرامج في االشتراك �

 :            وشكل التالي يلخص هذه األدوار
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 أدوار عضو هيئة التدريس                                                           

 فـي واقـع األمر،مترابطـة و متكاملـة        ومن خالل الشكل السابق يتـضح أن هـذه األدوار           

ذا تـوافرت لـه الظـروف المناسـبة و          رغم تعددها،يؤديها األستاذ الجامعي بشكل شـمولي إ       

ــة ــات الكافي ــم ،واإلمكان ــاخ المالئ ــي هــي،)148(المن ــن خــالل :والت ــة م ــل المعرف  نق

التدريس،وإنتاج المعرفة من خالل البحث العلمـي، وتوظيـف المعرفـة مـن خـالل خدمـة                 

المجتمع، إلى جانب ما يقوم به من ادوار فـي مجـال التفاعـل مـع الطـالب ورعـايتهم و                     

  .)149(ة في اإلدارة الجامعية،المشارك

ولنجاح أستاذ الجامعة في إنجـاز تلـك الوظـائف ينبغـي أن تتـوافر فيـه مجموعـة مـن                     



هي الخصائص و الـصفات التـي يجـب أن تتـوفر فـي األسـتاذ            فما. والخصائص الصفات

  الجامعي حتى يكون كفء و فعال؟

  :أستاذ الجامعة خصائص   وصفات :2/5

بكـل تأكيـد، يكـون عـدد        . ب أن تتوفر في األسـتاذ الجـامعي       ما هي الصفات التي يج       

فأحـد  . لكن يجب القول أن الباحثين ال يتكلمـون عـن نفـس الـصفات             . هذه الصفات كبيرا  

وآخـر يركـز علـى صـفة أو صـفات أخـرى             . يثني على صفة أو أكثر يراها مهمة جدا       

ف هـو التكـوين     يرى أنها أكثر أهمية من األخرى، وهكذا،،، قد يكون مـرد هـذا االخـتال              

ألبحـاث  تعرضـت الكثيـر مـن        )150(.العلمي والسياسي واالنتمـاء األيـديولوجي للباحـث       

للتغيرات التي طرأت علـى التعلـيم العـالي العربـي والتعلـيم العـالي فـي          والمؤتمرات

،العالم
وفيمـا يلـي أهـم هـذه التغيـرات       :)unesco ged،)2004200420042004()152152152152 ،2002200220022002،المعاني(،)151151151151(

 :أو المستجدات

  .زيادة اإلقبال على التعليم العالي •

  .مؤسسات التعليم العالي من في كثير  التدريسزيادة نسبة الطلبة لعضو هيئة •

  . العالي واالستثمار فيه دخول القطاع الخاص في التعليم •

  .الوعي بأهمية التقويم واالعتماد األكاديمي •

  .ظهور التعليم عبر الحدود •

  .ع سوق العملالبحث عن مواءمة المخرجات م •

  .دخول التقنية ووسائل االتصال في التعليم •

  .بروز المجتمع المعرفي وبنوك المعلومات •

  .الحاجة إلى البحث العلمي المرتبط بالتنمية •

  .مراعاة متطلبات اقتصاديات منظمة التجارة العالمية وشروط الجات •



  .محدودية التمويل العام لمؤسسات التعليم العالي •

المتطلبـات واالحتياجـات أثـر علـى      مـن  لتغيرات على التعليم العالي وغيرهـا   كان لهذه ا  

 ظهور الحاجة إلى مواصـفات نوعيـة خاصـة وصـفات إضـافية وكفايـات أو مهـارات                  

 أداء ويـرتبط  ،) 153153153153(، لألسـتاذ  الجـامعي   تـدخل فـي التأهيـل النـوعي     األستاذ الجامعي 

 والخـصائص  المهنيـة  والـضوابط  العلميـة  المعـايير  مـن  بمجموعـة  الجـامعي  االسـتاذ 

 نـواتج  علـى  بالتـالي  فتـؤثر  الـوظيفي،  أدائـه  مستوى على جميعها تنعكس التي الشخصية

 عالقـة  هنـاك  أن، )2000(راشـد،  دراسـة  أكـدت  وقـد  ، )154(والتربوية، التعليمية العملية

ـ  أن بـين  حيـث  معينـة،  بمهنـة  العمل وبين الفرد بها يتميز التي الخصائص بين وثيقة  ضبع

 إنجـاز  يمكـن  حتـى  عليهـا  القـائمين  لـدى  والخصائص الصفات بعض توافر تشترط المهن

 التعلـيم  يكـون  ولكـي  ، )155(.األمثـل  الوجـه  علـى  علـيهم  الملقـاة  والمسئوليات المهمات

 الدراسـة  قاعـات  فـي   الجـامعي  ذلألسـتا  العلمي و الفكري العطاء فعاال،و تعليما الجامعي

ــاء ــد عط ــوفر أن متميزا،الب ــه تت ــصائص في ــصية،واجتماعية خ ، علمية،ومهنية،وشخ

 يمكـن تـصنيف   و .)156(كمقومات ومعـايير أساسـية إذا أرادت الجامعـة بلـوغ أهـدافها،            

 :خصائص األستاذ الجامعي في أربعة محاور

 المـادة  مـن  بتمكنـه  تتعلـق  الخـصائص  مـن  مجموعة هي: األكاديمية الخصائص  -

 للتطـورات  ،والمتابعـة  أفكـاره  نقـل  فـي  العلمـي  المـنهج  على العلمية،واالعتماد

 .تخصصه مجال في الجديدة العلمية

 هيئـة  عـضو  بـتمكن  تتعلـق  الخـصائص  مـن  مجموعة هي:  المهنية الخصائص  -

 بإعــداد ،والعنايــة تنفيــذها و التعلــيم عمليــة تخطــيط مهــارات مــن التــدريس

 لـدى  الذاتيـة  الـتعلم  مهـارات  تطـور  على تساعد تربوية طرق الدروس،واستخدام

  .طالبه



 هيئـة  عـضو  بـتمكن  تتعلـق  الخـصائص  من مجموعة هي: الشخصية الخصائص  -

 أداء فـي  واإلخـالص ، ،والجديـة جذاب شخـصي  بمظهـر  التمتـع  مـن  التدريس

  .الجامعة داخل وفعله قوله في لطالبه حسنة قدوة يكون عمله،وان

 هيئـة  عـضو  بـتمكن  تتعلـق  الخـصائص  من مجموعة هي: االجتماعية الخصائص  -

 طالبـه  مـع  التـصرف  بحـسن  التمتـع  و مجتمعه ثقافة على االطالع من التدريس

 طالبـه  مـع  إنـسانية  و اجتماعيـة  عالقات إقامة على الصعبة،والقدرة المواقف في

  ).157(  ...وإدارة وزمالئه

 و  )160( وزيتـون  .)159(والـسهالوي  )158( أحمـد،  وعلى الرغم مـن اتفـاق معظـم البـاحثين         

علـى مثـل هـذه الخـصائص إال      ،)163(،, ,Fairchild )162(مي و الـشا ، )161(سـالمة وفـالح  

التدريـسية   أنهم لم يتفقوا على ترتيبها أو الوزن النـسبي إلسـهام كـل منهـا فـي الكفـاءة                  

ومن المالحظ أن بعض المعلمين أكثر حماسـا مـن غيـرهم، فقـد وجـدت بعـض                  . للمعلم

ــ    ــاح الط ــستويات نج ــرتبط بم ــين ي ــاس المعلم ــدل حم ــات أن مع ــي الدراس الب ف

ـ               .دراستهم ا ـفالدفء والصداقة والتفاهم من أكثـر الخـصائص التـي تـرتبط ارتباطـاً قوي

 فـي الـتفهم و      -خـصوصا المبتـدئ   -أن وعـي األسـتاذ الجـامعي و       .)164(،بميول الطالب 

اإلدراك للمقومات السالفة الذكر،و تمكنه مـن تـشربها فـي إدراكـه و مـشاعره و سـلوكه                   

   .)165(ه و تحقيق ذاته و الشعور بقيمته اإلنسانية،يساعد في نمو وتكامل شخصيت

كما إن نجاح أستاذ الجامعة فـي أداء وظائفـه ال يتطلـب تـوافر صـفات مهنيـة وأخـرى                     

شخصية فحسيب، وإنَّما البد مـن االهتمـام بإعـداد وتأهيـل أسـاتذة الجامعـة للمبـررات                  

   )166(، التالية

  .ا وطبيعتها واتجاهاتها التغير الحاصل في فلسفة التربية وأهدافه- 1

 المؤثرات الداخلية والخارجية التي تواجه عمـل أسـتاذ الجامعـة، وتـشكِّل ضـغوطًا عليـه،                  - 2

  .والتي تتعلق بظروف المجتمع والسياسة التربوية



  . طبيعة التعليم من حيث كونه عملية متشابكة ومتداخلة- 3

ا كانـت وظيفتـه مجـرد نقـل المعلومـات،           فبينم.  التغير في النظرة إلى وظيفة أستاذ الجامعة       - 4

  . تشمل التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع- اآلن -أصبحت 

 التوسع الكبير في حجم المعرفة، وما يتبع ذلك مـن ظهـور الجديـد مـن األجهـزة ولمـواد                     - 5

  .التعليمية، وعناصر توصيل المادة

  

  
« Faire de la formation, n’est rien d’autre que relier, par 
une offre de savoirs en construction, le passé à l’avenir » 

jacky beilleriot )167(  
 

فتكوين شخصية المعلم المتدبر القادر على إعادة قراءة الواقع من حوله و 
جديدة لمشكالته و قضاياه المتغيرة هي المدخل األساسي  تقديم رؤية نقدية

ا أن نلحق بعصر ما بعد الحداثة  سامي محمد لتطوير التعليم إذا ما أردن
  )168(،136نصار، ص 

  :التـــكويـن: 2/6
يعد األستاذ الجامعي احد الركائز األساسية ألي بنـاء جـامعي ،فعلـى مـدى تأهيـل هـذا                    

األستاذ و على قدرته العلمية و المهنية تتوقـف قدرتـه علـى أداء وظائفـه األساسـية مـن                    

تـدريس   لمجتمع وماليـه مـن مهـام المتوقعـة مـن األسـتاذ            تدريس وبحث علمي وخدمة ا    

  .)169(،وبحث علمي وخدمة المجتمع وماليه من مهام المتوقعة من األستاذ الجامعي

فهو لن يفلح في القيام بنسبة كبيـرة مـن أدواره و مهامـه فيجمـع بـين شخـصيتي                     

  :األكاديمي الخبير والناضج المخلص إال بتحقيق شرطين

واالقتنـاع  بوي فـي أشـكاله العامـة و المتخصـصة           لالنفتاح على البحث التر   تأهيله  : أوال 

بأهمية هذا البحث في تطوير ممارسته الميدانية و التفكيـر فيهـا علمـا إن الخبـرة النابعـة                   

عن امتداد الممارسة قد تقيد األستاذ و تكبله بـروتين بغـيض وممـل يفقـده حيويتـه ،وقـد                    

 اسـتطاع تجديـد التفكيـر حـول ممارسـته مـن خـالل         تكون مدخال للتجديد و التطوير إن     



،فيـزداد عطـاؤه و يتجـدد       /"التقـويم الـذاتي   /التـشخيص /المساءلة"/تفعيل دينامية الممارسة  

  .حماسه و يعزز الثقة في نفسه

إعادة النظر في آليات اشـتغال المنظومـة التربويـة بهـدف تحفيـز األسـتاذ علـى                  :  ثانيا

تي و االرتقـاء بـه إلـى مـستوى شـريك حقيقي،واإلقـرار              التحصيل المستمر و التعليم الذا    

 و اإلداريـين و الخبـراء فـي تـأطير و تطـوير الـشأن                نبدوره إلـى جانـب الـسياسيي      

   ،التعليمي

 مهنـة  فـي  العمـل فـي    يرغـب  لمـن  توفرها الواجب الشروط ابرز من  التأهيل يعد هذال 

  مهنـي  و زكـري  وردأ ،وقـد ( .)170(مـضى  وقـت  أي من ضرورة اشد اليوم التدريس،وهو

  :مايلي في نوجزها الجامعات لمدرسي التربوي التأهيل مبررات من جملة )1991(

 التربوية العملية طبيعة وفي أهدافها و التربية فلسفة في يحدث الذي التغير -

 عليـه  حقيقيـة  ضـغوطا  تـشكل  ،والتـي  الخارجيـة  و الداخلية بالمؤثرات المدرس عمل تأثر -

 .النمو مراحل و التنمية مطالب و الضغوط هذه بين يوائم أن عليه لذا

 اإلعـداد  يتطلـب  ،لـذا  كثيـرة  عناصـر  فـي  تـؤثر  متداخلـة  و متشابكة عملية التعليم أن

 حجــم فــي الكبيــر فتوســع ،)171(.فيهــا للنجــاح الالزمــة الخبــرات الكتــساب المــسبق

 مـن  لـك ذ يتبـع  االتـصاالت،وما  و المعلومـات  في هائلة ثورة من يحدث ما و المعلومات

 الـتعلم  وأسـاليب  الدراسـية  المـادة  لتوصـيل  جديدة عناصر و تعليمية مواد و أجهزة ظهور

 التـدريس   مهنـة ف ، )172(،تدريبـه  و تأهيلـه  و المعلـم  إعـداد  ضـرورة  يفـرض  هذا ،كل

 إعـداد  إلـى  بهـا  القيـام  يريـد  الذي أو بها القائم يحتاج األخرى المهن كسائر مهنة أصبحت

 ،والعمـل تأديتها فـي  النجـاح  يتطلبهـا  التـي  المختلفة المهارات تسابالك وتكوين تدريب و

 التعلـيم  محـور  الجامعـة  أسـتاذ  وبحثا،وباعتبـار   تكوينـا  التعليم مستوى رفع على بالتالي

 وان العـالي  التعلـيم  لتطـوير  األساسـية  المرتكـزات  احد يعتبر وإعداده تطويره العالي،فان

 لـه  البيـداغوجي  بـالتكوين  االهتمـام  دون سـتاذ لأل األكـاديمي  التكـوين  علـى  االقتصار



 وظـائف  أهـم  هـي  التـي  التـدريس  بقـضية  ،)173(،قـورة  سليمان حسين بين كما– سيضر

 كتبـت  فقـد  تكفـي  ال الكـافي  التـدريب  دون– وحـدها  الممارسـة  إن ثم .الجامعي األستاذ

 تـأثير  لـه  علـم للم التربـوي  اإلعـداد  إن إلى نظرا."يلي ما ، )174(،المطوع العزيز عبد نجاة

 بعملـه  تتـصل  خبـرات  و مهـارات  و معـارف  اكتسابه طريق عن المعلم عمل فعالية على

 و الحقـائق  مـن  كثيـر  علـى  الحـالي  عـصرنا  فـي  التـدريس  مهنة ركزت التربوي،فقد

 بالدارسـة  وإنمـا .فقـط  بالمهـارة  تكتـسب  ال التـي  العلميـة  و التربويـة  و النفسية المبادئ

 والتعلـيم  التربيـة  كليـات  بالجامعـات  ألحقـت  ،فقد أمريكا و بيةاألورو الدول المنظمة،ففي

 المـاكرو  كانـت  فـإذا  )...."الجامعـة  ألسـتاذ  البيداغوجي التربوي اإلعداد هدفها يكون التي

ــاءات ــى كف ــن (بمعن ــدريس ف ــة prédictive  majeur معطــاة هــي) الت  الوســائل لفعالي

 علـى  يفـرض  هـذا  التعلـيم  نوعيـة  نتحـسي  إلـى  تقود التي و للطلبة المقدمة البيداغوجية

 ،تنميـة  هـو  منـه  الغايـة . لألسـتاذ  البيـداغوجي  التكوين في استثمار على تركزال الجامعة

 أساسـي  رهـان  التكـوين الن  ،)175( .التعليميـة  العمليـة  تنظـيم  على األستاذ كفاءات وتدعيم

   .هناك من يلتحقون بهذه المهنة لظروف خاصة  وانة، خاصاألستاذ مهنة في

التدريس مهنة تشهد إضافات مستمرة البد من الوقوف عليها ،خاصة أن هناك من يلتحقون  "

  )176"(بهذه المهنة لظروف خاصة دون باعث ذاتي أو إعداد مهني

إلـى أن كثيـر مـن    ، )1984(روث اكرت،جـون سـتكلين      وهذا ما تـشير إليـه دراسـات   

حكـم الظـروف و لـيس       هـذا المـضمار ب     المشتغلين في التدريس الجامعي يتجهـون إلـى       

: و لعـــل ذلـــك يعـــود لعوامـــل متعـــددة علـــى أســـاس تخطـــيط مـــسبق

ال يــتم  و هــذا يعنــي أن االلتحــاق بالتــدريس الجــامعي ....اقتــصادية،اجتماعية،دراسية

دائما عن رغبة مبكرة يمكن التحضير و االسـتعداد لهـا مـن جانـب كـل مـن الفـرد و                      

   )177(.الجامعة



اإلشـارة إلـى أن الـسبب        الجامعـات األمريكيـة    يثا في نقـد   ومن الكتابات التي ترددت حد    ،

األمريكيـة لـيس فـي األعـداد الكبيـرة           فـي الجامعـات    الرئيسي في عدم كفاءة التدريس    

إنمـا  .التـدريس أو عـبء العمـل التدريـسي           للطالب، وليس في قلة خبرة أعضاء هيئـات       

 ويـصدق هـذا النقـد       التدريس لـم يعـدوا للتـدريس       السبب الرئيسي هو أن أعضاء هيئات     

وتعمـل  . العـالي المعاصـرة فـي مختلـف دول العـالم             على كثير من مؤسسات التعلـيم     

. متفاوتة للتغلـب علـى هـذا القـصور بأسـاليب مختلفـة               مؤسسات التعليم العالي بدرجات   

يالحظ اآلن علـى المـستوى العـالمي نحـو االهتمـام باختيـار               ومن بين هذه األساليب ما    

ولكـن مـا العمـل والواقـع علـى           .)178(،ريس السيما في الدول المتقدمـة     أعضاء هيئة التد  

مستوى كثير من مؤسسات التعليم العالي أنهـا تكتفـي بالدرجـة العلميـة العليـا كمعيـار                  

  للحصول على وظيفة أستاذ بها ؟

ليس هناك بديل إال بتحـسين أداء األسـتاذ الجـامعي وتنميـة وتطـوير كفاياتـه التدريـسية         

ثناء القيام بعمله،وهو ما يعرف اصطالحا بالتـدريب فـي أثنـاء الخدمـة وتتنـوع                والمهنية أ 

أساليب تحسين أداء األستاذ الجامعي في أثناء الخدمة وتتعـدد  ومـن أهـم هـذه األسـاليب                   

 فـي  نفكـر  حينمـا ف، )179( .سـاليب الذاتيـة واألسـاليب المهنيـة       ما يعرف اصـطالحا باأل    

 هـل :نفـسها  تطـرح  األسـئلة  مـن  ،جملة الجامعيين ساتذةاأل لفائدة بيداغوجي تكوين برنامج

 منطقيـا  ،يبـدو  نظريـا  ؟الجامعـة  أسـاتذة  لكل بالنسبة إلزامي التكوين هذا نجعل أن يجب

 كـل  أن نطمـئن  بـان  فاعليـة  األكثـر  الطريقـة  شكل بدون وهذا.إلزاميا التكوين هذا جعل

ـ   ، ...مقبـوال  بيـداغوجيا  إعداد يمتلك الجامعة في يدرس من  يحـب  التكـوين  عـرض ذا ف  ل

 اكتـساب  علـى  يرتكـز   وان.الجـدد  األسـاتذة  بالنـسبة  مدعم،خاصـة  و واضح يكون أن

 األسـاتذة  طـرف  مـن  المنـشود  البيـداغوجي  اإلتقانالغالب، ،في savoir –faire، اإلتقان

 يواجهونهـا  التـي  التعليميـة  الوضـعيات  مـع    التكيف على لهم سيسمح الذي ،هو الجامعيين

ــي ــة فـ ــرة،العدد (الجامعـ ــر المحاضـ ــة،تركيز الكبيـ ــى للطلبـ ــل علـ  نقـ



 منـذ    بـدا  فاالهتمـام باألسـتاذ الجـامعي     و كما هـو معـروف       .)180(،)المعلومات،المعارف

القرن التاسع عشر و كانت دوافع االهتمام منطلقة مـن التطـورات فـي المجـاالت العلميـة                  

،فقـد  .)181(.كـاديمي و التربوية و النفسية ممـا أدى إلـى بـروز الحاجـة إلـى اإلعـداد األ        

بإنشاء قـسم للفلـسفة و الفنـون إلعـداد متخصـصين،وتطورت            1847عام  yaleأوصت لجنة   

فـي الرياضـيات و العلـوم الدينيـة و بعـض            ) ph.d(الدراسة إلى منح شـهادة الـدكتوراه      

،إن استحداث برامج الدراسـات العليـا ومـنح شـهادة الدكتوراه،يعـد             1861الفروع األخرى   

و قـد أشـار     ،)182(حديثة إلعداد األستاذ الجامعي علـى المـستوى األكـاديمي           بداية النظرة ال  

إلى أن العامل األساسي الذي أدى إلـى تـدني مـستوى التـدريس فـي الجامعـات                  ) كليبر( 

األمريكية يرجع لكون أغلبية أعضاء هيئـة التـدريس لـم يعـدوا إعـداداً خاصـاً يـؤهلهم                   

خذ االهتمـام بتطـوير مهـارات أعـضاء الهيئـات           للقيام بمهام التدريس في الجامعات وقد أ      

  . )183(التدريسية في الجامعات

 يكـاد  الجـامعي  لألسـتاذ  البيـداغوجي  باإلعـداد  الفعلـي  االهتمام ،فانالجزائر في أما

 فـي  مبـادرة  أول تكـون  ،وقـد )الماضـي  القرن( الثمانينات في إال يتضح لم إذ. حديثا يكون

 قـسنطينة  بجامعـة  االجتماعيـة  العلـوم  معهـد  نظمهـا  تيال الدراسية األيام هي المجال هذا

 مـن  ،مـدعما )الماضـي  القـرن ( التـسعينات  فـي  االنتـشار  و التوسع ليشهد )1983( سنة

 بـالتكوين فاالهتمـام   .الجزائريـة  الجامعـات  نظمتهـا  التي ملتقيات في متمثالالوزارة، طرف

 مـن  العـالي  تكـوين ال فـي  لـوحظ  مـا  أهمهاعـدة،  مبررات الجامعي ذلألستا البيداغوجي

لقـد تـأخر االهتمـام الفعلـي         ،)184(.لألسـتاذ  البيداغوجي اإلعداد نقص ه وراء يكون ضعف

  :بالموضوع ألسباب عديدة منها

أن التعليم العالي  في عقدي الـسبعينات و الثمانينـات مـن القـرن المنـصرم                  )1

وغيـر العـرب    كان يعتمد اعتمادا كبيرا على الخبرات األجنبية والمتعـاونين مـن العـرب              

 .المفترض انهم يمتلكون الخبرات التربوية الكافية



أن اهتمام المسؤولين عن التعليم العـالي كـان منـصبا علـى تـوفير العـدد                  )2

الكافي من الكوادر واألطر العليا التـي كانـت الجامعـات الجزائريـة الكثيـرة فـي أمـس                   

 .الحاجة لها

إرسـالهم إلـى الجامعـات      أن عددا كثيرا من األساتذة الجزائريين الـذين تـم            )3

األجنبية المختلفة العربية و غيـر العربيـة قـصد تكـوين و مزاولـة الدراسـة والحـصول                  

كـان يعتقـد انهـم، و عـالوة علـى           ) ماجستير، دكتـوراه  (على الشهادات األكاديمية العليا     

الشهادة األكاديمية التي يحصلون عليها، يحصلون أيـضا علـى خبـرات تربويـة تـساعدهم                

ريس عند العودة إلـي ارض الـوطن و لـو مـن مالحظـة األسـاتذة الـذين كـانوا         في التد 

 . يدرسونهم في تلك الجامعات

في عقد التسعينات، و بعد التقدم في تعميم مبادئ الجـزارة فـي التعلـيم العـالي، بـدا                   

يتضح أن األساتذة في حاجة إلى إعداد تربوي يكسبهم بعـض المهـارات التـي تـساهم فـي                   

في هذا الصدد، شرع في اسـتخدام عـددا مـن الطرائـق لتحقيـق               . هذا التعليم زيادة نوعية   

  :وأهمها. هذا الهدف

لقـد أوحـت وزارة التعلـيم العـالي والبحـث           : المؤتمرات و النـدوات الوطنيـة     ) 1

العلمي إلى الجامعـات الوطنيـة أن تـنظم سـنويا مـؤتمرات تربويـة وطنيـة  يحـضرها          

ة الجامعـات األخـرى لمناقـشة قـضايا تربويـة تـسعى       أساتذة  الجامعات المعنية و أسـاتذ      

إلى زيادة فعالية التعليم العالي في الجزائر مثل طرائـق التـدريس فـي الجامعـة، والتقـويم                  

 ...التربوي، وبناء المناهج وإثرائها

إنشاء اللجان التربوية الوطنية لكل علـم مـن العلـوم التـي كانـت تـدرس فـي                   ) 2

. ان هدف هذه اللجان هو تطـوير التـدريس فـي هـذه العلـوم                الجامعات الجزائرية، و قد ك    

تناقش هذه اللجان في كل اجتماع من اجتماعاتها الفـصلية موضـوعا واحـدا أو اكثـر مـن                   



يحـضر اجتماعـات تلـك اللجـان ممثلـين          . المواضيع التربوية ذات العالقة بالعلم المعـين      

 .الجزائرية المختلفةعن األساتذة الذين يدرسون علما من العلوم في الجامعات 

لفتـرة تـدريب تربـوي مغلقـة تـدوم حـوالي            ) فرنسا(إرسال بعثات إلى الخارج     ) 3

شهرا كامال في جامعة من الجامعات الفرنسية التي تم االتفاق معهـا مـن قبـل حـول هـذا                    

يلتقي في تلك الجامعة المرسلون من األسـاتذة الـذين تـم اختيـارهم مـن كـل                  . الموضوع

ات الجزائريـة بأسـاتذة تلـك الجامعـة وخاصـة المنتمـون إلـى كليـة                 جامعة من الجامع  

يتـضمن هـذا البرنـامج      . التربية، يتحاورون معهم لتخطيط برنامج تدريبي مكثـف وتنفيـذه         

عددا محددا من القضايا التربوية مثل  طرائق التـدريس فـي الجامعـة و أسـاليب التقـويم                   

 ...و طرائق تنمية التفكير النقدي لدى الطلبة، الخ

على الرغم من إن الدراسة التقويمية الموضوعية لهـذه األسـاليب لـم تـتم، إال انـه يمكـن                    

القول أنها تكون بكل تأكيد قد ساهمت بطريقة أو بـأخرى فـي تطـوير الممارسـة التربويـة       

  )185(.في الجامعة الجزائرية

 تلقـي  علـى  عيالجـام  األسـتاذ  يلـزم  الجزائريـة،ال  الجامعة في حاليا به المعمول فالتنظيم

 التحـاق  أثنـاء  انـه  هـو  يحـدث  الـذي  و..بالمهنـة  التحاقه قبل التدريس أساسيات التكوين

 علـم  يـسمى  مقيـاس  ضـمن  دروسـا  النظـري  شـقه  في الماجستير،يتلقى ببرنامج الطالب

 إلعـداد  بالنـسبة  خـاص  وضـع  هنـاك ف  أما فيما يخص البحث العلمـي      البيداغوجي النفس

ـ  و ضـعف  هنـاك  العلمي،حيث البحث لمهمة رالجزائ في الجامعي األستاذ  هـذا  فـي  حواض

 مرحلـة  فـي  الطالـب  تكـوين  عامـل ( الوضع هذا عن مسئولة كثيرة عوامل وهناك.اإلعداد

 المـشرف  األسـتاذ  الماجـستير،  ببرنـامج  سـيلتحقون  الـذين  الطلبة اختيار طريقة التدرج،

 صـصه،ندرة تخ ميـدان  فـي  العلمـي  البحـث  مجـال  فـي  خبيـرا  يكون أن يفترض الذي

 يـسير  العلمـي  البحـث  جعلـت  العوامـل  هـذه ..) الـضرورية  العلمية المراجع و المصادر

في تحليله لبعض عوامل تـدني مـستوى التكـوين العـالي بالجامعـة               .)186( ،رديئا و ضعيفا



 أن ضعف الـدروس خاصـة النظريـة منها،حيـث أنهـا ال              :بلعربي  الطيب الجزائرية،يذكر

يم من المعلومات والتي بإمكـان أي طالـب أن يحـصل عليهـا مـن                تجدد وتلتزم بتقديم القد   

المراجع القليلة الموجودة ،عالوة على المـشكالت البيداغوجيـة كتبـاين طرائـق التـدريس               

 إن هـذه الممارسـات قـد تعـزى إلـى غيـاب               .والتقويم وعدم وضوحها للطالب خاصـة     

   )187(.الرؤية الواضحة والمتبصرة لدى األستاذ الجامعي،

 بـالتغيرات  يتميـز  عـصر  فـي  لهـا  يمكن ،ال جودتها كانت مهما األساتذة تكوين برامج أن

 يتميـز  التـي  العديـدة  للمـشكالت  بحلـول  األستاذ تمد أن التقنيات و المعارف في المستمرة

 فـي  المعرفـي  التفجـر   يحـدثها  التـي  الفجـوة  تـسد  أن تستطيع ال كما.التعليمي الفعل بها

 مـادة  فـي  الـسريعة  فـالتطورات .التربـوي  الجانـب  فـي  وأ العلميـة  التخصصات مجال

 بــصفة التربويــة العلــوم التعليميــة،وفي ووســائلها تدريــسها طــرق فــي و التخــصص

 التطـورات  متابعـة  لـه  يتـسنى  ،حتىلألسـتاذ  مـستمرة  تـدريب  بـرامج  إلى عامة،تحتاج

 هيـزود  ذلـك  اآلن. عملـه  ميـدان  فـي  الجديـدة  الخبـرات  و المعـارف  واكتساب المختلفة

 هـو  الـذي  التعلـيم  إنتاجيـة  ترتفـع  و أدائـه  مـستوى  الذاتي،فيرفع المهني النمو بمقومات

 )188(.التنمية ركائز من أساسية ركيزة

ــة األهــداف إن : خالصــة ــة الجامعــة والخاصــة،ووظائف منهــا العامــة الجامعي  المبني

 لهـذا  لمؤهـل وا القـادر  الجـامعي،فهو  األسـتاذ  تنفيذها مستوى و تحقيقها في عليها،مرهونة

 .الالزمـة  واإلمكانـات  الظـروف  المتفهمـة،و  اإلداريـة  القيادة له تهيأت إذا الغرض،خاصة

 بكفـاءة  ينفـذها  و الوظـائف  هـذه  يتـولى  الذي هو األستاذ الجامعي  أن نجزم أن يمكننا كما

   ).189 (..مهنيا و علميا إعداده شروط استوفي قد الجامعي األستاذ أن بافتراض عالية

 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفهومها ،خصائص: السنوات األولى من التدريس الجامعي -3           

  :دـتمهي        

 بعد أن تطرقنا إلى مفهوم األستاذ و األستاذ المبتـدئ و أهـم الخـصائص التـي يفـضل أن                    

ـ يتميز بها هذا األستاذ الجامعي حتى يتسنى له القيـام              األدوار المنـوط بـه علـى أحـسن         ب

إلـى الـسنوات     فـي هـذا الفـصل           سـنتطرق   ، مة األهداف الجامعة و المجتمـع     وجه خد 

ـ             ،األولى من الممارسة المهنية لألستاذ        ه مفهومهـا خصائـصها و كيـف تعـاش مـن طرف

 فـي البدايـة البـد مـن         .األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ     ،وما أهميتها في بناء الهوية المهنية       

  ىنوات األولالوقف على مفهوم التدريس قبل التطرق إلى س

 :           مفهوم التدريس الجامعي

 فـي  يتمثـل  العـالي  التعلـيم  مؤسـسات  تواجهـه  الذي الكبير التحدي أن
 رسـالة  وتبنـي  ، سـليمة  إسـتراتيجية  رؤيـة  صياغة على قدرتها " مدى

ــي واضــحة ــداف ومرام ــة وأه ــاد مالئم ــات العتم ــا تطبيق  تكنولوجي



 ، التنـافس  ثـم  ، لتميـز ا إلـى  وصـوالً  مهامهـا  إنجـاز  في المعلومات
 النمـو  عـن  التوقـف  إلـى  تقـود  التـي  التقليدية التدريس طرق وتجاوز

 األكاديميـة  المؤسـسات  مواكبـة  عـن  التخلف ثم ومن ، بالبقاء واإلكتفاء
  )191( ،2004 ، الطائي " ( المتميزة

 التـدريس  مفهـوم  أن المنـال،إذ  صـعب  أمـر  للتـدريس  قـاطع  آو محكم لمفهوم التوصل

 تطـور  و أهـدافها  و التربيـة  مفهـوم  تطـور  و أهدافه و المجتمع فلسفة لتطور عاتب يتطور

 النفـسية،لقد  و التربويـة  األبحـاث  و الكتابـات  تطـور  خـالل  من النفسي و التربوي األدب

 بوصـفه  التـدريس  أن ،إذ التطـوير  و التعـديل  و التغييـر  مـن  بالكثير التدريس مفهوم مر

ـ  تتباين أن إنسانيا،البد نشاطا  ظهـرت  لقـد  ،و النظـر  جهـات  و فيـه  اآلراء،وتختلـف  هفي

 معينـة   نظـرة  منهـا  كـل  معناه،يحمـل  تحديـد  و تفـسير  اتجاهات في المداخل من العديد

باسـتقراء األدب التربـوي المتعلـق بالتـدريس الجـامعي،            و،)192(.معناه أو التدريس لمفهوم

 بفعـل التغيـر الـذي       يالحظ أن مفهوم التدريس الجامعي قد طرأت عليـه تغيـرات؛ وذلـك            

فلــم يعــد دور المــدرس .حــدث فــي دور المــدرس الجــامعي، ودور الطالــب الجــامعي

الجامعي مجـرد ملقِّـن للمعلومـات، بـل أضـحى موجهـاً، ومـستثيراً ألفكـار طالبـه،                   

   )193(.)1995( وجاعلهم يفكرون ال حافظين دون فهم أو تطبيق زيتون، 

فهـو نظـام يـشتمل علـى        ، ،مختلفـة  متنوعـة  كفايات يستوجب مهني عمل هو: التدريس

مجموعة من األنشطة الهادفة المقصودة من قبل كل مـن األسـتاذ وطالبـه، ويحـوي هـذا                  

النظام عناصر ثالثة هـي األسـتاذ و الطالـب و المـادة الدراسـية،و هـذه العناصـر ذات                    

خاصية دينامية،كما انه يتضمن نـشاط لغـوي كوسـيلة اتـصال أساسـي بجانـب وسـائل                  

تصال الصامتة،وأيضا يتـضمن هـذا النظـام عالقـة شخـصية ايجابيـة بـين األسـتاذ                  اال

وطالبــه،و يــستهدف هــذا النظــام إكــساب الطــالب المعــارف و المهــارات و القــيم و 

  :ومن أسسه التي يجب أن يعيها كل أستاذ جامعي هي"االتجاهات

  يعتبر التدريس إحدى وظائف األستاذ الجامعي الرئيسية.1



 معقدة لها أصولها العلمية،ومهاراتها الفنية،وانـه يمكـن تـدريب الفـرد عليهـا           التدريس عملية .2

 .وزيادة فاعليته فيها

ـ            .3  تتـضمن أنـشطة كثيـرة      اإن عملية التدريس ليست مجرد إلقاء و تلقـين المعلومـات، ولكنه

 .تقبل و أثناء وبعد إلقاء المحاضرا

اسـية التـي يقـوم بتدريـسها        إن عملية التدريس تقتضي أكثر من مجرد معرفـة المـادة الدر           .4

 . هناك أهدافا تعليمية و تربوية متعددة يجب العمل على تحقيقهاناألستاذ الجامعي، فإ

 .إن التدريس نشاط إنساني تنشا من خالله عالقات إنسانية بين األستاذ وطالبه.5

   )194(. يجب التخطيط لعملية التدريس تخطيطا واعيا سليما حتى تحقق األهداف المنشودة.6

فمـثال  . تكون لألستاذ فلـسفة واضـحة عـن المعرفـة والتـدريس و الـتعلم               ن  إذن يجب أ  

فـإذا كـان ينظـر      . بالنسبة للمعرفة هل ينظر إليها األستاذ على أنها عمليـة أو نـاتج تعلـم              

أمـا  .إليها على أنها ناتج تعلم فان األستاذ سيهتم بتزويد الطالـب بالمعلومـات وينقلهـا إليـه                

ى أنها طريقة بمعنى أن المعرفـة ال تنقـل آو تعطـى و إنمـا هـي تخلـق                    إذا نظر إليها عل   

وقـد  ...داخليا بتفاعل المتعلم فانه سيعمل على مساعدة الطالب علـى تحقيـق هـذا التفاعـل               

يسال األستاذ نفسه ماذا يريد من الطالب أن يتعلموا من المقـرر؟ هـل هـو صـيغ ومبـادئ         

ـ          داح أو تقـدير أو حكـم أو تقـويم وغيـر            أو معلومات؟أو مهارات حـال لمـشكالت أو امت

ذلك؟ وهل يجب أن يبدأ المقـرر بإثـارة اهتمـامهم إليـه أم أن الطـالب لـديهم االهتمـام                     

بالفعل؟ وكيف يساعدهم في تعلمهم طريقـة الـتعلم بالنـسبة لمـادة المقـرر؟ و مـا أنـواع                    

 )  195(،التقويم الذي سيستخدمها مع الطالب؟

 تشغل فكر األستاذ المبتـدئ وهـو يخطـو خطواتـه األولـى              وهي من بين االنشغاالت التي    

في ميدان التـدريس سـعيا وراء تحقيـق ذاتـه كأسـتاذ  فـي وسـط يعـرف تغيـرات و                       

  .تناقضات تستلزم ،عليه التكيف و تعقيدات المهنة منذ السنوات األولى



  فـي المـسار المهنـي لألسـتاذ    هـا المقصود بالسنوات األولى ؟ خصائصها؟ وما أهميت ماف

  المبتدئ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� ـــــا���ــــ�ات ا�و� :3/1           

 :تمــهيــد         

، كثيرة هي العبارات التي يمكـن اعتمادهـا لوصـف حالـة مـن اختـار مهنـة التـدريس                   

 الـضعف و القلـق، فـي         و عر فيها المـدرس المبتـدئ بالهـشاشة       مرحلة البداية، لحظة يش   ف

فلحظـة االنخـراط    ،  ه أن يعطي لمهنته أسـسا صـلبة و قويـة          الوقت الذي يكون مطلوبا من    

في الممارسة المهنية حاسمة، بالنظر إلـى أن المـدرس يحـاول خاللهـا أن يـسخر طاقتـه                   

مستفيدا مـن تجربتـه الشخـصية ومـن التكـوين           , اسيباشر ه ،ويشكل نظام الممارسة التي     

ولـى فـي العمـل تخلـف فـي          وهكذا فسنواته األ  ،  الذي تلقاه، ومن نصائح زمالئه في المهنة      

 كمـا أن     ، في ظل القـوانين المنظمـة لهـذه المهنـة         , نفسه آثارا ال يمكن أن يمحوها الزمن      

أسلوب التدريس من شأنه أن يكون مؤثرا فـي مـستوى الـتالؤم مـع الفـضاء المهنـي، و                    

مرحلـة البدايـة    ف. وقناعـات المـدرس     الذي تتفاوت درجات استجابته لميـول و شخـصية        

أو  رحلة يكون فيها المبتـدئ مطالبـا باختيـار االنـسجام مـع محيطـه المهنـي                إذن هي م  



, االختالف مع هذا المحيط و بالتالي تحمـل مـسؤولية الـشعور بعـدم الراحـة أو الرضـا                  

ولعل هذا هو ما يالحظ لدى بعض المدرسين من هذه الفئـة وهـي حالـة يترجمهـا التـذمر                    

   .و الشكوى بشكل دائم ومستمر

 وتحمل تعقيدات مهنـة كانـت تبـدو يـسيرة    , محطة للتساؤل عن هويته الجديدةفالبداية هي 

تـستلزم اكتـشاف    ,  و االعتـراف بـالعجز     ،من ثمة فان تدبير اإلحساس بالضغط و الـشك        و

أنـه بحاجـة إلـى الـشعور بقـدر مـن األمـان و               ،  مصادر أخرى لتجاوز هـذه العقبـات      

وع مهنـي يمكنـه مـن تلمـس         و على هذا األساس فهو مطالـب ببلـورة مـشر          ر،االستقرا

( .لم ال نقـول الـشهور األولـى ألداء مهمتـه علـى أحـسن وجـه                والطريق خالل األسابيع    

 مـن  المرحلـة  هذه،األسـتاذ  الـذاكرة  فـي  تختزن الغالب ،مميزة،في خاصة تجربةفهي  ،)196

 العـالي  التعلـيم  فـي  كأسـتاذ  بـه  سيعترف انه كبيرة بنشوة جانب من تتميز المهنية مسيرته

 الـذي  اإلعجـاب  هـذا  جانـب  التدريـسية،فإلى  شـؤونه  تنظـيم  و تسير بمقدوره يكونس و

،إضـافة  )197(،أمام المـسئوليات التـي يجـب عليـه أن يقـوم بهـا            ،قلق ضغط يعتريه،يرافقه

 غمـوض  مـن  عنها،تزيـد   متكاملـة  صـورة  بعـد  لديـه  ليـست  بيئـة  فـي  سيكون بأنه

 األسـتاذ  تنتـاب  التـي  ر، المـشاع  األحاسـيس  مـن  الخلـيط   هذا .هايختبر التي اإلحساسات

 نفـس  فـي  ،األعمـال  النـشاطات  مـن  مجموعـة  أداء فـي  ،مـشغول  منكب المبتدئ،وهو

 تركيـز  إلـى   يتجـه  حيـث  )198(.التـدريس  فـي  الطويلة الخبرة المجرب،ذو زميله مستوى

 .الجديـد  الـدور  مـع  للتعامـل  الالزمـة  والكفايـات  والطرائق المهارات تنمية على انتباهه

 بـالتوازي "المبتـدئ يجـب عليـه أن يكيـف سـلوكاته            ،)nault:)199 نولتترة حسب   فهذه الف 

 euphorie المأمولـة الفرحـة  (مـن  األولـى  مرحلـة  بعد ،"المدرسة ومكونات شخصيته مع

anticipative  (،مرحلـة  تأتي)  و التـي يـصفها   ،)الواقـع  صـدمة     weenmanنهيـار  ا ك

ليوميـة المعاشـة وحـسبه هنـاك ،خمـس          ،المبتدئ أمـام الحقيقـة ا     )illusions(للهوامات  

  :مؤشرات عن صدمة الواقع 



  صعوبة المهمة،الضغط النفسي،مشكالت سيكولوجية او جسدية:إدراك المشكالت  •

  يتبنى سلوكات تعليمية عكس مبادئه و معتقداته:تغيرات في السلوك •

  دية األستاذ ينتقل من اإلبداع و االنفتاح إلى الخضوع و التقلي: تغيير في المواقف •

  )مفهوم الذات(تغيير في الشخصية  •

 )200(.تخلي عن المهنة •

" الـصحة  و الوقـت  اقتـصاد  "اجـل  مـن  التدريس،وهذا و الصف على مركزا األستاذ أين 

 خـضوع  "إلـى  يقـوده  أن ممكـن  زمالئه،وهـذا  يقلد أو أساتذة نماذج إنتاج إعادة ،يحاول انه

ـ  بحـدود  واعـي  مبتـدئ ال األستاذ يكون(    حينما" مدبر خضوع " أو "أعمى  المهنيـة  ىالبن

 مـشكالت  إلـى  حلـول  نفـسه  المبتـدئ  يجـد   حينمـا "دينـامي  خضوع "إلى أو، )الموجود

 فـي  عرضـة  أكثـر  يكـون  "المهنـي  أنـا  "األولـى  الفترات الدراسي، ففي  للصف اليومية

  (201) .العمل حقيقة مواجهة

ـ  ، nicole mosconi  أشارت إليه أيضاما وهذا  دراسـتها  فـي  االنتقـالي  المظهـر  ةإلى أهمي

 الـذي  مفـاجئ  يـر يتغ(كـا  العمـل  بداية أن اعتبرت التدريس،حيث مهنة ممارسة بداية حول

 réne kaés مـسار  نفـس  فـي  تتموضـع  وهـي ) أستاذ ىإل طالب حالة من ينتقل الفرد يجعل

 تفتـرض  حيـث  أزمـة  فتـرة  وتغير،هـي  انقطـاع   ،كفترة العمل بداية أن (إلى تشير حيث

 حـددتها  التـي  الفتـرة  هـذه  تتميـز  و) صـراعي  هـو  وانتقال،الـذي  نـين زم بين فاصل

 مراحـل  مـدى  علـى ) يعيـشها  (يعرفهـا  التـي  النمـو  األزمـات  من العديدة األنواع(كأحد

  :التجربة هذه عن ناتجة تغيرات إلى أشارت حيث ،)الحياة

 مؤسساتي انقطاع إلى يؤدي والذي الوضعية في تغير .1

 اجتماعي-نفس انقطاع تشكل التي الوسط العالقات في تغير .2

 )202(. داخلي نفسي  انقطاع تمثل هي و الذات إدراك في تغير .3

  



 اكتـشاف،فيما  و survie بقـاء  كمرحلـة  المهنـة  ممارسـة  بداية فترة يصف huberman،أما  

 علــى التمركــز و النــبض ،جــنس الواقــع صــدمة: إلــى تعــود البقــاء فكــرة يخــص

 نفـس  فـي  التربيـة  و التـدريس  صـعوبة  اليوميـة،إلى  والحقيقة األفكار بين الذات،التجاذب

غيـر   تعليميـة  وسـائل  إلـى  أخيـر ، ..العالئقية والمسافة التقارب بين توازن إقامة الوقت،و

 و الـشاب،تجاربه  األسـتاذ  فرحـة  يتـرجم  hubermanاالكتـشاف  فكرة مع ، فيها بعد  ممتحك

 الغالـب  فـي  يكونـا   المظهـران  أن علـى  يشدد ،حيث المسؤولية لوحده تحمل على فرحته

 مهمـا  للتحمـل  قابلـة  الوضـعية  يجعـل  بـان  ،يسمح بالخصوص األخير تواجد مجتمعين،و

  )203(.جرى

ــظ  ــد الح ــود )hirsch،)1990 وق ــاطوج ــة  األنم ــة :التالي ــا بداي ــة تكتنفه  الفرحة،بداي

 تعـاش  متناقض،بدايـة  نمـط  علـى  تعـاش  جيدة،بدايـة  لكـن  و تـوتر  فيهـا  صعبة،بداية

  )204(،ثانية طالقةمؤقتة،ان كوضعية

فتـرة   تعابير عديدة استعملت لوصف بدايـة الـدخول فـي المهنـة و الـصعوبات البدايـة                

  فرحة و إثارة انه أصبح أستاذ

 )المبتدئ يواجه حقيقة الميدان(صدمة الواقع  -1

 )nault(ثقة بالنفس +تنمية استراتجيات فردية (تدعيم لالكتسابات  -2

    )survie )fuller69,katz 72,huberman 89,wdeen&moon 98بقاء فترة -3333

    )épreuve du feu)baillauques & breuse 93فترة إثبات  -4444

 )lacery 87(فترة أزمة  -5

    )huberman 89,baillauqués&breuse 93(طقس البداية  -6666

 )hétu 99(وتناقضات ) ضغط(فترة قلق  -7

 )huberman 89(فترة جنس النبض،واإلحساس انه لن يكون في القمة  -8



أحيانــا (أن يتحمــل نفــس المــسؤوليات و عــبء العمــل ):لتــدريسا(عــبء العمــل 10

 Boutin 99,Baillauqués(من األسـتاذ المجـرب و هـذا مـا أشـار إليـه كـل مـن         ،)رأكث

93,Weva 99,Nault(، )205(.  

ـ     ) 206(: الـسنوات األولـى كمـا يلـي        في األخير ممكن أن تعرف     فتـرة   "نهـي عبـارة ع

،ويمتلـك تـدريجيا    بح عـضو فـي الطـاقم المهني       عملية من خاللها الفرد يـص     "انتقال،ممر،

  ."مكان و دور

كفترة من االنـدماج المهنـي لألسـتاذ حيـث كـل واحـد يحـددها وفـق          "السنوات األولى   

ـ  يتحـدثون عـن فتـرة تمتـد إلـى      ، Vonk et Schras dans Nault (1993) ددتوجهاته،حيث نج

كلمـون عـن فتـرة تمتـد إلـى      فهما يت،Baillauquès et Breuse (1993) غاية سبعة سنوات،أما

غاية خمسة سنوات،هذا التنـوع راجـع إلـى شخـصية األسـتاذ،تجاربه الـسابقة،و النـسق               

فترة ثالثة سنوات تبدو فـي رأينـا منطقيـة كمتوسـط،وبذلك تبنـى           . التربوي الذي يعمل فيه   

  .Tisher, 1982، و1989huberman تحديد كل من هذا

 التـدريس  واتسـن  فـي   األسـتاذ المبتـدئ      لـدى  تظهـر  قـد  والمشاعر العواطف تلك كل

فمـا المقـصود بالهوية؟الهويـة المهنيـة ؟         .هويتـه  تـشكيل  في أساسيا دورا وتؤدي األولى

   وكيف تبنى في السنوات األولى من الممارسة المهنية؟

  : األولى و النمو المهنينواتالس:/3/2

 حـاولوا ذلـك مـن خـالل         نلوصف النمو المهني لألستاذ المبتدئ، البـاحثي      :النمو المهني 

 الـبعض األخـر حـاول طـرح         و مسيرة األستاذ المهنيـة،      ي، ف cyclesالحديث عن دورات    

،فـي  )boutin)1999199919991999(،)207207207207الموضوع بالحديث عن مراحـل و هـذا كمـا أشـار إلـى ذلـك                 

ال يوجــد اتفــاق فيمــا يخــص المحتــوى و تتــابع المراحــل  ،)nault)208208208208الحقيقــة تقــول 

 .فيما يخص موضوع المرحلة األولىب ت=�رولكن،يوجد نوع من 

  :العوامل مؤثرة في نمو المهني 



  أغراض األستاذ -

عيـة و التعليميـة و خبراتـه الخاصـة          ائاألستاذ كشخصية متفردة له خلفيتـه النفـسية و الطب          -

 التي تؤثر على رؤيته لألشياء و المواقف

 طبيعة الظروف التي يعمل فيها األستاذ -

  )209(ثقافة المؤسسة، -

 les cycles de la carriere enseignante:دورات مسيرة األستاذ :3/2/1

huberman)1989198919891989(،ــضا ــفوو،)Christensen)1992 و  fessler و أي ــواص ــي   النم المهن

 :لألستاذ على شكل دورات

 :والمتمثل فيما يلي،huberman هادورة الحياة المهنية كما وصف -

  

 

Cycle de la vie professionnelle des enseignants (Huberman,89 

  

السنوات من 
 المسيرة

Années 
dans la 
carrière 

  موضوع المسيرة/ الفترة  
Phases/ Thèmes de la 
carrière 

1-3  
4-6  
7-25  

25-35  
35-40  

، جنس النبض )البداية(الدخول
)tâtonnement(  

استقرار و تدعيم للمخزون 
  البيداغوجي

  تنوع و دينامية، مساءلة
رصانة و اتزان 

   Conservatisme(عاطفي،محافظة
، مر ) (Désengagement(تخلي 

  serein ou amer) (متزنآو 



،بالنسبة للـسنوات الـستة األولـى مـن التعلـيم ،حيـث             )unique(يقترح مسيرة خاصة  حيث  

 تـدعيم  أيكل أستاذ يبدأ بفترة البداية،و التي تتميز بجـنس النبض،تتبعهـا فتـرة االسـتقرار،            

،تم فيما بعد مشاوير عديـدة ممكنـة، مـشوار متناسـق مـن خـالل                للمخزون البيداغوجي   

أو مـشوار إشـكالي مـن خـالل         ).متـزن (فترة التنوع ،ففترة االتزان ،و أخيرا فترة التخلي         

يقتــرح ،huberman،)المــر(فتــرة المــساءلة ،ففتــرة التحفظ،وانتهــى بــالتخلي     

ـ     يقال عنه انه متناسـق و ممكـن،أن يعـاش            parcoursمشوار ض األسـاتذة   مـن طـرف بع

فيقترحـان   ،)1992(،)211(Christensen وFessler، امـا  )210(,على امتـداد مـسيرتهم المهنيـة   

ـ    حيث يتـضمن ثمانيـة فتـرات تـشكل،دورة الحيـاة المهنيـة             ،huberman نموذج  مماثل ل

التكـوين األولي،بدايـة الممارسـة،وتدعيم الكفـاءة،و        (األربعـة األولـى     الفتـرات   .لألستاذ

  )الفرحة

sont caractérisées par la formation       للهويـة المهنيـة لألسـتاذ، دوافـع مرتفعـة و

ــان  ــن إلتق ــة م ــستويات عالي ــرى  ،accomplissement م ــة األخ ــرات األربع ــا الفت أم

ــتقرار،التخلي،فالخروج( ــتاذ و  )إحباط،اس ــا األس ــعبة تعاش،يختبره ــات ص ــل محط ،تمث

 vision (مــا كنظـرة أحاديــة اعتبــار نموذجه يمكــن ال،Christensenو   Fesslerحـسب  

linéaire(، بل هي دورة في مسيرة األستاذ، aller-retour بين مختلف الفترات.  

  وChristensen و  Fessler ،سـوى عنـد  األبحاث فيما يخص فترات مـن المـسيرة المهنية  

huberman  ،                 تقدم صورة شاملة لمسيرة األستاذ ،ممـا يـسمح بتحديـد أحـسن لفتـرة البقـاء

)survie(لكن باحثين آخرون يفضلون و صـف النمـو المهنـي علـى شـكل               .ألستاذ المبتدئ ل

  :مراحل

  

  : النمو المهني)stades(مراحل :3/2/2 



،ثالثة أنواع من انـشغاالت المهنيـة عنـد الطلبـة أثنـاء التكـوين         )fuller،)1969(،)212حدد  

  :األولي هي

 توجد انشغاالت  ال .1

 انشغاالت فيما يخص الذات كأستاذ .2

 ت فيما يخص موضوع الطلبةانشغاال .3

فيما بعد أدمجت هذه االنشغاالت ،ضمن اتجاه تطوري، مـع األخـذ فـي الحـسبان مـسيرة                  

ــاء):adevenir(التــي سيــصبح اســتاذ ــشغاالت )survie(انــشغاالت فيمــا يخــص البق ،وان

ــة ،  ــة بالطلبــ ــشغاالت مرتبطــ ــة بالتعليم،وأخيرا،انــ  brown  وfullerالمرتبطــ

،حـاول تميـز النمـو المهنـي لألسـتاذ          fullerمصطلح االنـشغاالت    إذن وفق   ،(213)).1975(،

المبتدئ،باحثين آخرين ،اهتمـوا بـالنمو المهنـي لألسـتاذ المبتـدئ مـن مجمـوع سـيرة                  

،هذه الطريقة فـي تحديـد النمـو المهنـي تتماشـى      sur l’ensemble de leur carrièreاألستاذ 

  العمــلفــي محــيط  و العمــر و فتــرة المعــاش األســتاذ كفــرد ينمــو     

(sprinthall,reiman,)،1996،)214(  

اقترح ،اعتبـار األسـتاذ كمهنـي يعـيش مراحـل نمـو       ،)1972،) 215،(katz)في هذا الجانب 

مرحلـة  (حيـث قـدم أربعـة مراحـل فـي النمـو المهنـي          .يتطور أثناء مسيرته المهنيـة      

لتـي ،توافـق    ، فأثنـاء مرحلـة البقـاء ا       )البقاء،مرحلة التدعيم،ومرحلة تجديد،مرحلة النضج   

السنة األولى األستاذ ، مشغول ،منشغل في كيفيـة بقائـه فـي المهنـة،حيث أسـئلة عديـدة                   

هل ممكن أن استمر فـي العمـل كـل يوم،هـل ممكـن أن يقبلـوني                 :(تدور في ذهن األستاذ   

  .زمالئي،هي أسئلة يطرحها األستاذ المبتدئ في هذه المرحلة

ش ،يبقـى ويعمـل علـى تـدعيم اكتـساباته           يقـرر انـه بإمكانـه أن يعـي        : المرحلة الثانية 

كيـف يمكننـي أن أسـاعد طالـب يعـاني،كيف           :(حيث،يحاول اإلجابة على األسئلة التاليـة     

، أسـتاذ المرحلـة الثالثـة و الرابعـة ،األسـتاذ            )يمكنني أن أساعد طالب ال يبدو انـه فهـم         



السـتراتجيات  مـاهي الوسـائل الجديدة،ا    : يدخل في مرحلة التجديد و يطرح،األسـئلة التاليـة        

مـابين الثالثـة و الخامـسة    (و أخيـر أثنـاء مرحلـة النـضج          الجديدة و المقاربات الجديدة؟   

،األستاذ يتميز بدوره المهني ،حيث بإمكانـه أن يطـرح أسـئلة فلـسفية،ما مـصدر                )سنوات

و بالنـــسبة ، المجتمـــع؟القـــرارات التربويـــة،هل بإمكـــان المدرســـة أن تغيـــر

(      :المهنــي لألســتاذ يكــون وفــق ثالثــة مراحــل ،النمــو)burden)1990(،)216لـــ

والتـي تكـون خـالل الـسنة        ): البقـاء (،بالنسبة له المرحلـة األولـى     )البقاء،التكيف،والنضج

،أثناءها،األسـتاذ يـصرح بأنـه تنقـصه الثقـة ،وال           )التـدريس (األولى من الممارسة المهنية   

وجيـة الجديدة،يفـضل ،يخـضع      يرد استعمال االستراتجيات الجديـدة ،آو المقاربـات البيداغ        

يـصرح بأنـه يعمـل      :أثنـاء المرحلـة الثانيـة     و .آو يتماثل للصورة التي كونها على األستاذ      

كثير فيما يخص التنظيم ،الطلبة و مختلف استراتجيات التعلـيم ،حيـث تنمـو الثقـة بـالنفس                  

 و يحاول البحث ،عن استراتجيات جديـدة لتلبيـة حاجيـات الطلبـة و تكـون هـذه الفتـرة                   

و التـي تبـدأ مـع الـسنة         :المرحلـة الثالثـة    أما بخـصوص  ,)السنة الثانية و الرابعة   (مابين

الخامسة،أثناءها األستاذ يشير بأنه يـتحكم أكثـر فـي الوسـائل الخاصـة بالتـدريس،ومحيط        

  .العمل ،ويكون مركز أكثر على الطلبة و يرغب أكثر في تعلم االستراتجيات الجديدة

  :ت الخاصة بالنمو المهنيالمقاربا:3/2/3         

،تجمع تحته كل التعاريف النمو المهني و الذين يركزون على هذا  االتجاه النمائي:3/2/4

ن الباحثين،حيث نجد عموما ،مرحلة البقاء،مرحلة يالمفهوم كمرحلة رغم ،انه يوجد غموض ب

ذلك اإلشعاع التدعيم،مرحلة التنوع والتجديد ،وأيضا مرحلة النضوج و الذي ،يطلق عليها ك

 katz,72 ;، huberman(تقاعد  الكل ينتهوا بمرحلة التخلي وال rayonnementالمهني 

89898989 ;nault,99999999 ;lauzon,2002(، كيف يمكن "  ضمن هذا االتجاه ،النمو المهني يعرف كتالي

 لألستاذ أن  ينمو في ظروف اجتماعية الحالية من حياته،وتجربته و الثقافات و األنساق التربوية

  )217217217217().1111999999992222(111144443333 ،ص townsend و,raymondالموجودة ،



،النمـو المهنـي ينظـر إليـه كعمليـة          )المهنيـة (االتجاه الثاني المتمحـور حـول        :3/2/5   

 ،أين األستاذ ينخرط لوحده أو مـع زمالئـه مـن اجل،اكتـساب مـستوى جديـد               ةدينامية تعليمي 

ـ      dukeمن التحكم أو الفهم      ي مـاهو إال خالصـة سـنوات عديـدة           ،في هذا المعنى،النمـو المهن

ــدريس ــن الت ــي  ،)218218218218(،)65656565،ص demailly1994199419941994 وBarbier .م ــو المهن ــف للنم ــا تعري اقترح

عمليـة تحـوالت فرديـة و جماعيـة         " يلخص جيدا هـذا التوجـه المتمحـور حـول المهننـة           

 .." أو ممكن أن تكون كذلك في وضعيات مهنيةةللكفايات و المكونات الهوياتية المشحوذ

  :لالنا المهني"نمو شخص األستاذ من خالل الحاالت المختلفة : 3/2/6      

يفترض و يحتم ،امتالك كفايات مهنية و خاصة منها،التعليمية و لكن كفايات أخرى إن التدريس 

) نمو(ضرورية لمسيرة صحية و متوازنة ،البعض منها لها عالقة بشخص األستاذ ،فبناء أكثر

و السؤال .  أو تحبطه حقائق الميدان و المعاش اليوميشخص األستاذ ممكن أن تعترضه

  الفواصل الموجودة؟) يستوعب(المطروح كيف يمكن لألستاذ من أن يعي 

الذات الحقيقية "لألستاذ ،أوال " حاالت الذات ،األنا" يسمى بـ ،ما)ada abraham، )219219219219فلقد طرحت 

هذا القناع ممكن أن يكون " المهنياألنا "أي الشخص كما هو في الواقع ،األستاذ يخلق "لالنا

األنا : تحت ثالث حاالت "األنا المهني" تعرف ada abraham،فهي "األنا الحقيقي"متعارض مع 

بصورة مختلفة ) يتفاعل(الذي يكون في عالقة مباشرة مع السلطة،الشخص ممكن أن يعمل 

" األنا المرتبط بالطلبة" ثم .و األنا المرتبط بالسلطة" األنا الحقيقي"،ممكن أن يالحظ خلل بين 

وهو ما " األنا المثالي"يكشف عن عالقة بنظام و سلوكات األستاذ أمام و مع الطلبة ،وأخير 

  .يطمح أن يكون ،انه مهم و هذا ما يرغب فيه كل أستاذ

و كخالصة لما سبق ذكره ،فالمصطلحات المستعملة في وصف النمو المهني لألستاذ توحي،بان 

، أن نتساءل عن كيف يمكن للنمو المهني )nault(تقول  عملية معقدة،و من األحسنالنمو المهني 

  .)220220220220(نمو هوية مهنية لألستاذ و بتالي ،من أن يتجدد من خالل تدبر ممارسة المهنية لألستاذ

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
 

  

   :السنوات األولى و الهوية المهنية:4/1         

 ي األستاذ المبتدئ بتدريج هويته المهنية؟كيف يبن                     

إذ ال يخفى أن أي رضا عن الذات إال وينعكس على مختلف المجاالت التي تعمل فيها هذه "

وأن أي سخط على الذات إال وينعكس سلبا على . الذات وتتفاعل اجتماعيا ومهنيا وغيرها

ع المشاعر التي يحملها كما بات معلوما أن نو. المجاالت التي تتفاعل فيها هذه الذات

 إال وتنعكس على ذوات المتمدرسين، وبالتالي -سلبية أو إيجابية كانت-المدرس عن ذاته 

)221("على باقي أنشطتهم وتفاعالتهم المختلفة  

  :الهوية تعريف: 4/1/1  

 هـويتي  تتـشكل  .الـضد  علـى  البنـاء  هـو  األول: الهوية تكوين في متناقضان توجهان ثمة

 تتـشكل  .المماثلـة  علـى  البنـاء  فهـو  الثاني التوجه أما ...األخر مع تالفاالخ أساس على

  .األخر مع  شبهي على هنا هويتي



 ؟فـي  الهويـة  مـا  : نـا تتمثال و أذهننـا  إلـى  مباشـرة  يتبادر عريض عويص سؤال هناك

 االقتـراب  مهمـة  يـساور  الـذي  المعرفـي  القلق على القضاء محاولة إطار هذا،وفي طرحنا

 المختلفـة  الـسائدة  تفـسيراته  مـن   باسـتمرار  المنفلـت  الغامض الملتوي هومالمف هذا  من

  )222(. التصورات و المنهجيات و  الرؤية حسب

يعد مفهوم الهوية من المفاهيم المركزية ومـن أكثـر المفـاهيم تغلغـال فـي عمـق حياتنـا                    

ى فيهـا   الثقافية و االجتماعية اليومية، وعلى الـرغم مـن البـساطة الظاهريـة التـي يتبـد                

مفهوم الهوية فإنه و على خالف ذلك يتـضمن  درجـة عاليـة مـن الـصعوبة و التعقيـد و             

فالهويـة ليـست كيانـا يعطـى     .المشاكلة و ذلك ألنه بالغ التنوع في دالالتـه و اصـطالحاته    

إنها حقيقة تولد و تنمـو ،وتتكـون و تتغاير،وتـشيخ و تعـاني مـن       . دفعة واحدة و إلى األبد    

  .ة و االستالباألزمات الوجودي

و إذا كانت الهوية توجد في خـضم عالقـات اجتماعيـة و ثقافيـة متداخلـة فإنهـا أيـضا                     

تتجلى في صيغ و ترتسم  في أشـكال متعـددة،وتتنوع بتنـوع نـشاطات الفـرد المهنيـة و                    

   )135(السياسية و الثقافية و الفكرية،وتتعدد المواقف السيكولوجية،

 المعنوية،واالجتماعيـة  أوظومـة مـن المعطيـات الماديـة      ويمكننا تعريف الهوية بوصفها من    

 أن هـذه المنظومـة      عوال تـستطي  التي تنطوي على نسق من عمليـات التكامـل المعرفيـة،          

 مكانها في حيز الوجود ما لم يكن هناك مـا يمنحهـا الوحـدة و التكامل،ويتمثـل ذلـك                    تأخذ

 الـيكس ( و الـشعور بهـا     بالهويـة    اإلحـساس في الروح الداخلية التي تنطوي على خاصية        

  )224(،)129 ص 93

فرضـت كلمـة الهويـة نفـسها        « جاء تعريف الهوية في الموسـوعة الفلـسفية العربيـة           و

ويعرفهـا المفكـر الفرنـسي      .» كمصطلح فلسفي يدل على مـا بـه يكـون الـشيء نفـسه               

انها منظومة متكاملـة مـن لمعطيـات الماديـة والنفـسية والمعنويـة              « : أليكس ميكشيللي   

وتتميـز لوحـدتها التـي       الجتماعية تنطوي على نسق مـن عمليـات التكامـل المعرفـي           وا



 " بـالهوة والـشعور بهـا      اإلحـساس تتجسد في الروح الداخلية التي تنطوي علـى خاصـية           

فالهوية هي وحدة المشاعر لداخلية التـي تتمثـل فـي وحـدة العناصـر الماديـة والتمـايز                    .

ان الهويـة هـي وحـدة مـن العناصـر الماديـة       والديمومة والجهد المركزي وهـذا يعنـي        

والنفسية المتكاملة التـي تجعـل الـشخص يتمـايز ممـا سـواه ويـشعر بوحـدت الذاتيـة                    

الهوية كيان يجمع بـين انتمـاءات متكاملـة وهويـة المجتمـع          « : ويعرفها علي اسعد وطفه     

ـ                   دداً تمنح افراده مشاعر االمن واالستقرار وفـي الوقـت الـذي يكـون فيـه المجتمـع متع

  )225(  .بانتماءات وفئات وجماعات عرقية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية 

  :الهوية لدراسة الكبرى التوجهات 4/1/2          

  :السيكولوجي التيار  :4/2/1

 في األوروبية،وخاصة المحاوالت من أكثر الهوية لدراسة األمريكية المحاوالت كانت   

 في األبحاث هذه توافقت لكن،)للهوية النفسية المقاربة في 1977 سنة  Cain  أعمال(،فرنسا

 نجد حيث األنا، عمل وطريقة التوافقية و المعرفية للميكانزمات  الثانوية بالسيرورات اهتماماتنا

 من كل بها قام التي الدراسات التجاه وفقا تسير كانت،لهرتمان  l'ego-psychologie    حركة أن

 في أما الهوية، إشكالية في االجتماعي النسق اثر بتحليل اهتمت ،والتي وهورني وسوليفيان فروم

 تكوين في الحديث المجتمع تأثير كيفية موضحا مماثلة وجهة يتبع) 1968(مندال فكان فرنسا

 الشخصية تمثل الذات،انها حول أبحاثه خالل من )1964( جاكبسون ويرى.لألفراد صلبة هوية

 الدراسات حاولت كما، individualitéالفردية لمفهوم والمكونة) نفسيةال والتركيبة الجسد (بأكملها

 و الجسدية القاعدة على الهوية،بارتكازها تكوين في المبكرة المراحل على الضوء تسليط النفسية

  .للذات الشعورية

:  أوال باهتمامها تميزت وعمقا،حيث ثراء أكثر فكانت ،)winnicot)1969-1978،دراسات أما

 على الضوء سلط وقد ..الطفل هوية تطور في األم عناية للمحيط،وخاصة المرجعية األهمية

 faux(الوهمي األنا و) vrai self(الحقيقي األنا مابين االنحراف إلى الراجع بالهوية الشعور



self.(النفس و الجسد بين متناسق بإدماج لألم االمومية العناية تسمح عندما يتكون الحقيقي فاألنا 

 الرضيع باحتياجات اإلحساس على قادرة غير األم تكون عندما الوهمي األنا يتكون ينح ،في

 كامل غير شعور سوى بعد فيما الشخص يبدي ال الحالة هذه وفي. مالئمة بطريقة لها واالستجابة

 يخلق الوهمي األنا فإن ذلك وعكس الحقيقي و المبدع الوحيد هو الحقيقي األنا بالهوية،اآلن

  .بالتفاهة شعورا و حقيقي رغي شعورا

  : الثقافية االنثربولوجيا :4/2/2

 بعـدها  فـي  الهوية،خاصـة  بدارسـة  االنثروبولوجيـون  ،اهـتم  الـنفس  علمـاء  غرار على

 التـي  الدارسـة  نجـد  :المثـال  سـبيل  األمريكية،فعلى المتحدة واليات في نمت التي الجماعي

 فهـم  علـى  ذلـك  فـي  معتمـدا  "القاعديـة  الشخـصية  "حـول  )1969( سنة كاردينر أجرها

 الوجهة،نجـد  نفـس  الشخـصية،وفي  خاللهـا  مـن  تتكـون  التي الثقافية الميكانيزمات وتحليل

 حـول  ميـد  مارغريـت  وأعمـال )1950(الثقافـات  مختلف في الطفولة حول اريكسون أعمال

   الصناعية للمجتمعات االجتماعي الطابع حول فروم و المراهقة

  :يةاجتماع-النفس المقاربة:4/2/3

 بطريقـة  اجتماعيـة -الـنفس  المقاربـة  خـالل  مـن  المهنيـة  الهوية لظاهرة التطرق تم لقد 

 اجتمـاعي  نـسق  األسـاس  فـي  هـي  الـذات  إن" التالية الفرضية وفق وهذا حيث، تجريبية

 نتيجـة  مـا  الـشخص  عنـد  تتطـور  فهـي  ،وبالتـالي  اليوميـة  التفـاعالت  خالل يخلق،من

ــات ــي للعالق ــس مجمــوع مــع يقيمهــا الت ــة يروراتال ــراد االجتماعي  المــشاركين واألف

 اآلخرين،وخـصوصا  نظـر  وجهـة  خـالل  الفـرد،من  هويـة  تتـشكل  ذلك على ،وبناء"فيها

  . الفرد اليها ينتمي التي االجتماعية الجماعة

 نفــسها،من النظــر وجهــة االجتمــاعي الــنفس علــم فــي البــاحثين مــن العديــد تبنــى

ـ  نظريـة  "حول دراستها في  T.Sarbinبينهم  الـذات  إلـى  ،نظرتهـا )1954( سـنة " دورال

 الهويـات  تعـدد  يكـون  األسـاس  هـذا  الفرد،وعلـى  بها يقوم التي األدوار مجموع أنها على



 بـسبب  صـراع  فـي  األخيـرة  هـذه  تكـون  أن المحتمـل  ومن الذات أدوار تعدد عن ناتجا

 الطـابع ،C.Gordon إليـه  ذهـب  مـا  وهـذا .األحيان بعض في وتناقضها األدوار اختالف

 لوظـائف  معقـدة  سـيرورة  "فهـي  سـاكنة،  ظـاهرة  ليـست  للهوية،فالـذات  األبعاد تعددالم

 الناتجـة  للمعـاني  تـدرجي  وهيكـل  التمـثالت  و لإلدراك منظم نسق فهي وبالتالي" متواصلة

 االجتمـاعي  الطـابع  إلـى  تطـرق  فقـد  Ziller.أمـا .األخـر  مـع  والعالقـة  المجتمع عن

 مـن  الـذات  علـى  التعـرف  فرضـية  ،فقـدم "خراأل -الذات توجيه "نظرية اقترح للذات،حيث

 بمثابـة  تعـد  فالهويـة  للفـرد،  بالنـسبة  األهميـة  ذات وبالمجموعـات  باآلخر عالقتنا خالل

 عالقـة،  لكـل  الحـدود  وتوسـيع  تعريـف  بغيـة  اآلخـرين  مع للتفاعالت" اجتماعي جواب"

 يحـاول ،وباألخر عالقتنـا  فـي  تحـدث  التـي  األوجه لمختلف الفرد أدراك خالل من وتتكون

 تقـديم  Ziller. ،حـاول  الزاويـة  هـذه  الـذات،من  قيمـة  علـى  الدفاع أخرى ناحية من الفرد

ــوذج ــة نم ــون للهوي ــن مك ــر م ــية العناص ــة األساس ــدير(:التالي ــصلحة،الذات تق  الم

ــة ــذات إدراك(االجتماعي ــفها ال ــزءا بوص ــن ج ــل م ــشعور الحق ــر ال ــشعور)لألخ  ال

 فـي  الفـرد  يراهـا  التـي  األوجـه  مـوع مج (الـذات  تعقيـد  الـذات  على التركيز،بالتهميش

 الـذات  إدراك (الـسلطة ،لألغلبية التماثـل ،)بـاآلخر  الـذات  وتـشابه  اإلدراك( التمثالت،)ذاته

  .األخر على التفتح،)مستوى اقل أو مستوى أكثر أساس على

  :،الفنومنولوجي الظواهرية المقاربات:4/2/4
  

 Gordon  وZiller  وZavalloni  مـن  كـل  بهـا  قـام  التـي  الدراسـات  الميدان هذا في نذكر

 للـذات  وصـفية  نمـاذج  اسـتخدام  طريـق  عـن  هـي  كما الذاتية الهوية بدراسة قاموا حيث

 األبعـاد  متعـددة  مخططـات  عـن  عبـارة  النمـاذج  ،وهذه le soi phénoménal  الظواهرية

 الـسؤال  عـن  األجوبـة  تحليـل  شـبكة  J.F.Burgental اقترح كما ..تدريجية تكون ما وعادة

 ،يقـوم  الـذات  وغيـر  الـذات  بـين  الفـرق  لدراسة نموذجا ذلك قبل اقترح حيث" أكون من"

 الـضمائر ،الشخص اسـم (التاليـة  والعناصـر  المراجـع  حـسب  األجوبـة  بترتيـب  ذلك بعد



ــصية ــع، pronoms personnels الشخــ ــر المراجــ ــة غيــ  العمر،الفرديــ

ــل،الجنس، ــائلي المركز،العم ــاعي،الع ــفية  المراجع،المركز االجتم ــدة الوص  (       المحاي

ــسية،الدين،والمظهر ــارجي الجغرافية،السياسية،الجن ــع،)الخ ــة المراج ــسيم ويتم،العاطفي  تق

ــذه ــر ه ــسب العناص ــة ح ــوع طبيع ــابي :الموض ــسن،سلبي آو ايج ــر وآ مستح  غي

 بالنمـاذج  مقارنـة  جديـدة  عناصـر  )1963( سـنة  أضـاف  فقـد ،Super.أمـا .محبذ،متردد

 الجانـب  إلـى  تعـود  التـي ،)meta dimension(بعـاد األ فـوق  مـا  على تحدث السابقة،حيث

 درجـة  (والوضـوح  التقبـل،  أو االستحـسان : وصـفي  عنـصر  بكـل  المـرتبط  العاطفي

، ر، واالسـتقرا  التحقـق  ودرجـة  . الثـراء  أو البنـاء  التجرد،ودرجـة  على ،والقدرة)الوعي

ـ  ـ ...ةوالواقعي  إبــراز حـاول  وإنمافحـسب،  الهويــة إلبعـاد  وصـفا  يقــدم لـم Super ـف

 بالنـسق  المرتبطـة  البعديـة  فـوق  مـا  عناصر بذلك وأضافالدينامية، و النوعية ائصهاخص

 االنــسجام العناصر،والعدد،والتنوع،والخاصــيات،والمرونة،ودرجة اخــتالف درجــة: الكلــي

   .)226(.السلوك على الذات مفهوم تحديد ودرجة

 إلـى  تحـول  ألنـه "خاصـة  أهميـة  اكتسب قد المهني البعد:أن الهوية،نجد أبعاد كل بين ومن

 تتطلـب  التـي  المذهلـة  تغيراتـه  نتيجـة  اجتماعيـة  هويات تكوين يفرض نادرة،فالعمل مادة

 الـشغل  عـالم  يعـد اذ  .)227(،التغيـرات  هـذه  مع فأكثر أكثر لتترافق حساسة هوياتية تحوالت

 تكــوين ألي المميــزة و المهمــة و األساســية المراحــل بــين مــن المهنــي الفــضاء أو

ـ  هوياتي،فهو  الوسـط  إلـى  الـشخص  فيهـا  يوجـه  التـي  الزمنيـة  المرحلـة  عـن  ريعب

 علـى  ذلـك  كـان  هوياتيا،سـواء  لـه  مميـزة  مهنية انتماء جماعة إلى أخرى المهني،وبصفة

 ناحيـة  مـن  أوالمميـزة،  المهنيـة  الجماعـات  تـصنيف  خالل الرسمي،من التعريف مستوى

 الـذي  المهنـي  الحقـل  بنيـة  فـي  الجماعـة  هـذه  تحتله الذي المهني و االجتماعي الموقع

 مـن   يـتم  التـي   ةالركـائز األساسـي    بـين  من المهنة تعتبر األساس هذا وعلى. فيه تنشط

 نـشاطات  مـن  جملـة  إلـى  تـشير  وشرائحه،حيث المجتمع فئات  ،بمختلف التعريف  خاللها



 التفـاعالت  و التبـادالت  مختلـف  عبـر  المهنـة  أهـداف  تحـدد  التي األفكار و العالقات و

 وبـين  نفـسها  المهنيـة  الجماعـة  إلـى  المنتمـين  األفـراد  بـين   تحـدث  نا يمكـن  التي

  228(،المهني بوسطهم خاصة مهنية تماثالت و خصائص هؤالء يظهر ،حيثاآلخرين

« Parler d’identité professionnelle, c’est reconnaître 

au champ des activités professionnelles la capacité de 

construire des identités spécifiques à des groupes en 

cours de processus de socialisation » (Blin, 1997).)229(  

 
 مواجهـة  عليـه  يجـب  األسـاتذة  عديـدة  سـنوات  ،منـد  أساسيةتبدو، المهنية الهوية مسالةف

faire face عملهـم  ونـشاط   التربـوي  النظـام  ،مـست  اجتاحـت  التي العديدة التغيرات :

 نوعيــة يتغير فــاالجتماعيــة، مكانتــه العمل،انحطــاط  والممارســة فلظــرو انحطــاط

 و  dubet ...(التربويـة  غابـات   تعـدد )صـعوبة  (أكثـر  أصـبحوا  وتجـانس  عـدم (الطلبة

martucelli)1996(، duru-bellat و henriot )1992( perrenoud )1993( ــل ــذه ك  ه

 أكثـر  وجعلـت  ، تعقـد  بـل  المهنيـة  الممارسة le teneur فقط وبعمق تغير لم التحوالت

 delvaux,dourte  verhoeven 1996,lessard et tardif(األسـاتذة  دور و عمـل  غمـوض 

 )1999 ( langالمهنيـة  لهـويتهم  التقليديـة  القواعـد  تجـاوزت  ذلـك  مـن  بعد بل) 1996

") المتـدبر  الممـارس  "او" البيـداغوجي  ("مثـل  جديـدة  نماذج و انفصلت ، الكالسكية النماذج

 الفرضـية  نطـرح  أن ممكـن )lang )1999وسـع  أانتـشار  بعـد  لهـا  يكون أن دون برزت

 أكثـر  الهويـة  أزمـة  يـسمى  مـا  طار ضمن يسجل نفسه الهوية بناء عملية تطور أن التالية

 ،)baillauques)1999199919991999، المهنيـة  الجماعـات  مـن  العديـد   اليـوم  يمـس  والـذي  شيوعا

dubar) 2000(،, ,Giddens)1994(،)230(.     

 سـلبية،بل  بـصور  ،واسـتوعبها إليه ،نقلـت  خـارجي  معطـى  ليست لألستاذ يةالمهن الهوية

 ،مـن  يوميا،خاصـة  ينجـزه  األسـتاذ ) وجمـاعي (شخصي عمل ،تفاعلي،ثمرة نشط بناء هي



 القـدرة  النـسبية،و  ذاتيته،اسـتقالليته  فيهـا  تـدخل  عملية:يقيمها التي المتعددة العالقات خالل

 إنهاللمهنـة،  االجتمـاعي  كـذلك  و الفـردي  يخـه تار ضمن تسجل التي ،التدبر التفكير على

 مـع  حـوار  فـي  ،لألسـتاذ  االجتماعيـة  المـسيرات  و االنتمـاءات  مختلف قاعدة على تبنى

ــا ــن األخر،انطالق ــد "م ــذات تحدي ــتاذأك ال ــذه"".س ــة  ه ــة الجدلي ــي التفاعلي ــر الت  تثي

 كانـت  إذا تـي ال و المـسالة  مـن  الفتـرات  ،هذه الهوية البناء لعمليات دينامي المسالة،محرك

ـ  المقابلة صدمة خالل من تثار  هـذه  خـالل  ومـن  ،)اإلدارة الطالـب،الزمالء  (األخـر  عم

ـ  تميـز  التـي  التفاعليـة  و الدينامية العملية  و االجتماعيـة  المطالـب  بـين  compromisبـ

 فـي  تـساهم  أن الممكـن  ،ومـن  مـسيرته  مـدى  على تتحول المهنية لذاته،فالهوية تاكيداته

  )231 (.شركاء و زمالء مع تهلمهن تحديد إعادة

 األسـتاذ  المهنيـة،أين  مـسيرته  بنـاء  فـي  سـنوات  هـي  التدريس من األولى السنوات ذنإ

 فـي  الوقـت،ينخرط  نفـس  فـي  الجديـدة  المهنيـة  الثقافة مع يختبر،يتكيف المبتدئ،يكتشف،

 ويؤكـد  ،)232(،العـاطفي  و المعرفـي  المـستوى  علـى  مهمـة  بتغيـرات  تتميز مكثفة عملية

maclure,)1993(، وأنـه  التدريـسي،  عملـه  بدايـة  فـي  ثابتة تكون ال المهنية المعلم هوية أن 

 أساسـه  علـى  ويبنـي  ويوضـحه  ويكيفـه  ويوظفـه  يـستخدمه  شـيء  أنها على إليها ينظر

 أطـرا  يمثـل  والخبـرات  المـشاعر  تلـك  كل ونتاج. وزمالء تالميذ من اآلخرين مع عالقاته

 عـدة  وحـسب  .)233(،ذلـك  بعـد  المهنيـة  معلمـين ال حيـاة  تـشكيل  فـي  وأساسية مفتاحية

 فـي  مهمـة  مرحلـة  منه،تـشكل  األولـى  الـسنوات  و للتعليم المهنية الممارسة باحثين،بداية

 بالعمـل  األسـتاذ  لعالقـة  جيـد  محـدد والمهنية، الهويـة  نمـو  فـي  و لألستاذ المهني تاريخ

tardif et lessard)1999(  حـسب   التعلـيم  مـن  األولـى  التجـاربboutin ، أيـضا  تمـارس 

 مهمـة  مرحلـة فهي  ،لألسـتاذ  والمهنـي  )الشخـصي  لالنا(،لـl’édification في امعتبر تأثير

 ويواصـل بـالقول إن   )breuse cité par boutin)1999" الفـرد ونـضج   المهنـي  نمـو  فـي 

 وإلـى  نفـسه  لألسـتاذ  :تعـود  المبتـدئ  لألسـتاذ  المهنية الهوية نمو في تؤثر التي العوامل



ـ    تجـارب ال أثنـاء : مـثال  يه،حيث،يكشفف يعمل الذي نسق  تـوثر  فـي  يكـون  هاألولـى ان

 وثقافـة  اسـتعماالت  إلـى  الخـضوع  بـين  و الـزمالء  لضغط للخضوع الحاجة بين ،ضغط

 خاصـة  أهميـة حقيقة، ،تكـشف  األولـى  ،فالـسنوات  الفتـرة  هـذه  أثناء المستقبل،و الوسط

 عليـه  مـسئول  يةوضـع  إلـى  طالـب  وضـعية  مـن  المفاجئ االنتقال بسب ،وهذا لألستاذ

 و مؤسـساتية  وسـاطة  بغيـاب  الغالـب  فـي  يتميـز  االنتقـال  هذا،الدراسي بالصف التكفل

ــة ــشاب األســتاذ عزل ــاب ال ــزمالء مــساعدة ،وغي  تــرىو، )huberman )1989(.)234 ال

baillauquesخـالل  مـن  تثـار  والتـي  معنـى  كمشكلة تأخذ التي)هوية أزمة (عن ،عبارةأنها 

 الجـدد  األسـاتذة  االنتظـارات  و التمـثالت  بـين  توافـق  عـدم  الحظت هواياتي،فقد تحويل

 ال مقيـــاس المعرفــة  ســهلة،وان  ليـــست المهنــة  أن يكتــشفون  الواقع،حيــث و

فمـا المقـصود بازمـة      .)235(عملـي  ،وعـبء  المفاجآت من العديد توجد انهو،"للخروج"يكفي

  الهوية؟

  ؟ الهويةفما المقصود بمفهوم األزمة:4/3 

ملون مصطلح األزمـة ،يعـودون غالبـا إلـى أصـل الكلمـة و الـذي                 الباحثين الذين يستع   

 ، في المفردات القانونية ،تعبـر عـن فكـرة المحاكمـة أو القـرار                krisisتعني في اإلغريق    

،أخيرا في طـب االبقراطـي ،هـذا المـصطلح  يعبـر عـن تغييـر مفـاجئ فـي حالـة                       

ـ          ،المريض،في زمان و المكان    سنا أمـام مـصطلح      اليوم حينما  نـتفحص قـاموس ،نجـد أنف

و الـذي يتـرجم أحـساس    ) ضـغط (المقصود منه فجائية التغيير ،فترة اضـطراب و تـوتر        

قـاموس المرادفـات   .خطيـرة فـي حيـاة الفـرد     كبير بالتقلبات ،والذي يعلن عن توقعـات  

،يسمح بتحديد مجموعة من التعبيرات ،التـي تخطـر علـى بـال الفـرد حينمـا يـسمع أو                    

،يقودنا مـن جهـة إلـى انقطـاع للـديناميات و            )أزمة(ضا فمصطلح   ، أي )أزمة(يستعمل كلمة   

و من جهة أخرى ،إلى القدرة على تعديل  مـن اجـل إعـادة الكـشف عـن                   " التوازن السابق 

 ،)barus michel,gruist,desprairies )1996()236(دينامية قوية 



masconiمفهوم الهويـة مرتبطـة بـالتلف    ،ترى ان aux alterationقطـاع التـي   االن إلـى   و

، إن  thomة لــ  نـسب بالو )237( ،.تغيير ،رغم ذلك ليس كل تغييـر مـرادف ألزمـة   ال هيحدث

ــة     ــه التعديلي ــار لمكنزمات ــى انهي ــا إل ــود دائم ــشري ،تق ــائن الب ــد الك ــة عن األزم

إذن توجد األزمة عموما،تبعا لظهور تغيـرات ،التـي تـؤثر علـى مجـرى               ،)238(،)التوافقية(

راب عنيف لوضـعية كانـت مـستقرة مـن قبـل، فـي الغالـب                 العادي،تغيير يعاش كاضط  

 يـشير إلـى أن األزمـة هـي     ،edgar morinقود إلـى حالـة مـن لالتـوازن والالامـن ،     ت

النظام يجد نفسه في مواجهـة مـشكلة ال يمكنـه حلهـا وفـق المعـاير و                  "اضطراب و أن      

ممكـن فجـأة تقـود      "  يضيف أن األزمة التي تبدو كغيـاب لحـل           ،"القوانين منظومته الحالية  

لهذه األسباب اعتقد،أن األزمـة كتغييـر تتجـاوز قـدرات التكيـف،في هـذا               ،)239("إلى حل   

 وال إلـى مجـرد تغييـرات    mutationالمضمار، تعود فـي غالـب إلـى نظـام التحـوالت          

األزمة تفرض على األشخاص إلـى إعـادة تحديـد إلطـارهم و تـواثبهم وهـذا                 ....بسيطة  

عنـى  لمـا يعيـشونه و لهـذا ممكـن أن تحـدد األزمـة كعمليـة                    إيجاد م  ،من اجل إعادة  

   .)survie la.)240تسمح بالبقاء 

ففترة األزمة هي بالنسبة للفرد ،أوقات خاصـة ،مباركـة إلعـادة ارصـان هويـاتي مهـم                   

 فـي إدراك المحـيط و إدراك        remaniement في حدود أن كل أزمة هـي ،فرصـة لتجديـد          

هويـة الفـرد نتـاج عمليـة        ،ف)241(" مكتملـة "جـاهزة،غير   "دا  فالهوية إذن ،ليست أب   ...الذات

نــشطة و صــراعية،أين تتــداخل فيهــا األبعــاد االجتماعيــة و الــسيكولوجية الواعيــة و 

ــ ــد ةالالواعي ــي تتأك ــة(، فه ــات و المراحــل ،تتطور) الهوي ــضل األزم ــاد تهيئتها،بف يع

مرة و ال تكـون إال      في نفس الوقت هذه العمليـة فـي تجـدد مـستمر،تهيئة مـست             . المتتابعة

 يجب أن تقدم ،تمـنح للفـرد اإلحـساس بوحـدة الشخـصية              ،النفسية بإدماج ديمومة الشخص  

و التـي تـسمحان و بـشكل متواصـل علـى الوقـوف علـى                ) مؤقتة(و باستمرارية زمنية    

،في تمثل للـذات يحمـل بعـض االسـتقرار ،مـستقر إلـى              )التعرف على نفسه  (حقيقة ذاته   



ـ  ،أي مـا )242(،حدا مـا   un compromis" تقمـصي  تـصالح  )piera aulagnier  )"1986سميه ي

identificatoire  جزء من المحتوى يبقى ثابـت بينمـا الجـزء اآلخـر قابـل للتغييـر               "،أي"، 

و ) ومـة الديم(مبـدأ التغييـر و مبـدأ االسـتمرارية        : لعملية الهوياتية تكون وفق مبـدأين       فا

ـ   .اللتان يتفاعالن باستمرار   تمرارية الكـائن ،ال ترتكـز فقـط علـى إدراك           فهذا اإلحساس باس

مـن الـذين أشـاروا إلـى     ، rené kaes،ويعتبـر  )243(" المحـيط "الذات بل أيضا  استمرارية 

و  يؤســس اإلحــساس بالديمومــة،األمن" المحــيط ،باعتبــار هــذا األخيــرأهميــة إدراك 

 .) 244(،"االستمرارية الكائن

ورة حتميـــة،فاألزمات فالعمليـــة الهوياتيـــة،بحث مـــستمر،وهم،ولكن ضـــر   

هي التي تثير إعـادة البنـاء و الـذي هـو ضـروري وهـذا،يعطي                ) identitaire(الهواياتية

مـساءلة جذريـة تـسمح ببـروز محتويـات جديـدة            "فاألزمـة تـشكل     . ميالد لبناء جديد  

  )245(،"هواياتية،بمعنى  محتويات غير معروفة و لم تخطر على البال

 ،تضمن إذن للفـرد إمكانيـة النمـو و التكيـف باسـتمرار     )identitaires(فاألزمات الهواياتية

يكـون بـين األزمـة و    " هـذا التـاريخ  .يسمح له بكتابـة أحـسن لتـاريخ حياتـه     وهذا ما

أي  .) 247("من خـالل األزمـة اإلنـسان يولـد اإلنـسان     :" kaes rené ،وكما يقول)246("الحلول

 تفتـرض إن تكـرر األزمـة        التـي  ،masconi من رحم األزمة يولد اإلنـسان جديد،وحـسب       

ــتاذ، ــشكل األس ــذي ي ــو ال ــدي)248(و ه ــا للح ــة  تقودن ــذه األزم ــة  عــن ث، فه الهوي

  المهنية،وكيف تتشكل عند األستاذ المبتدئ؟

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  :ةالهـوية المهني  4/4

عولجت الهوية المهنية من زوايـا مختلفـة منـذ الثمانينـات القـرن الماضـي،وهذا حـسب                  

 و الـسيكولوجية    الـسوسيولوجية  األبعـاد  هنـا االقتـصار علـى        توجهات معينـة ،نحـاول    

 نـتكلم   أننـا  فـي حـدود      يالـسوسيولوج  المـستوى    ىتعريفها عل الهوية المهنية يمكن    :للهوية

ـ   عن هويـة جماعيـة شـكلتها المجموعـة انطالقـا،من الخـصائص التـي                  ىتميزهـا عل

ـ      هـذا البنـاء الجمـاعي يـسمح للفـرد         .اآلخرين ة المهنيـة و    بالتموضـع داخـل المجموع

عنـده الـشعور باالنتمـاء إلـى هـذه          ،يولد الحصول علـى اعتـراف اجتمـاعي و الـذي         

 )249(المجموعة،

 و  بـاآلخرين  عمليـة تمـاهي      وفـق  وضمن هذا االتجاه السـسيولوجي،نمو الهويـة يكـون        

 )250250250250(مشتركة، يتميزون بخصائص أفراد،إلى مجموعة affiliationاالنخراط 

 أوتحديـدها، ،وذلـك برجـوع       والهويـة المهنيـة     فيمكن تعريـف    االتجاه السيكولوجي   أما   

 يبنـي تمثالتـه علـى       األخيـر هـذا   ، )251(، المعرفية و العاطفية للفرد    األبعاد  االعتماد على 

،هنـا  اآلخرينذاته كمهني انطالقا،من تاريخيه وخصائصه الشخـصية و التـي تميـزه علـى           

 و تفكيـر و طريقتـه فـي         وبأسـل نشير إلى اثر التجـارب الشخـصية و المهنيـة علـى             



ــة  ــة (العمــل،والقيم التــي يحــتكم عليها،هــذا التوجــه يــربط نمــو الهويــة بعملي فرداني

  .)idemtisation ou singularisationوخصوصية

  

  

  

  :الهوية المهنية وفق التوجه الجماعي و الفردي:4/4/1

 المجموعـة   ،ويتقاسـم انتمـاءات إلـى نفـس       اآلخرينمع   داخل المهنة،الفرد يكون في عالقة    

المهنية،هذا المظهر ،الجانب يعكـس البعـد السـسيولوجي للفرد،يـشكل هـو كـذلك جـزء                 

و  داخـل المجموعـة  ،)   individualité فردنيـة (،تحـدد  ألنها مندمج فـي الهويـة المهنيـة   

تحديـد    انـه مـن الـضروري   ، sa contribution personnelle a la professionنتيجة لـذلك 

ا بعين االعتبار هذان الجانبان،ألنـه يوجـد داخـل هـذا المفهـوم ،بعـد                الهوية المهنية،أخدين 

ــردي ،  ــد ف ــاعي و بع ــستوى  ،)Allouche-Benayoun & Pariat. ،)252 جم ــى الم عل

الجمــاعي،نتكلم عــن صــورة التــي شــكلها الفــرد عــن المهنــة،فيما يخــص الجانــب 

ها،هـذا البعـد فـي    التنظيمي،ثقافة الوسط،العمل ووضعيته داخل  الجماعـة التـي ينتمـي إلي     

الهوية المهنية،من جانب آخـر مـرتبط باإلحـساس  بـاالعتراف و االنتمـاء إلـى المهنـة                   

martineau   وgauthier،2000             يفسران أن الهوية المهنيـة تعتمـد علـى تـاتيرات الهوياتيـة،

  « االنتساب و االنتماء  الخارجية،والتي ترجع إلى ظواهر

Je me reconnais comme membre d'un corps de métier et je suis reconnu 

comme tel par mes pairs »  

هذا الجانب من الهوية يبدو أكثر أهمية في مرحلـة بدايـة الممارسـة المهنيـة،حيث األسـتاذ         

  وpariot  زمالئـه مـن اجـل تـدعيم  صـورته المهنية،وحـسب       توافق والمبتدئ يحاول 

allouche- benayoun،)2000(أمــا .ياتي،يتطلــب حــضور و تقبــل األخــرا،االعتــراف الهو

على المستوى الفردي،كـل فـرد فـي مجموعـة مهنيـة يتحـدد انطالقـا،من سـلوكات و                   



لقاءات و التي تجعل منه مهني،هـذا التمثـل للـذات يتـشكل تـدريجيا،مع اكتـساب الفـرد                   

للتجربة فهو،مرتبط وبشكل حميمـي مـع صـورة الـذات و يحمل،بعـد عاطفيـا يـستدعي                  

فاألبعـاد الفرديـة و االجتماعيـة للهويـة المهنيـة           .كفـاءة و معرفـة الـذات      اإلحساس بال 

مشتركة في كل المهـن ولكن،مـع خـصوصيات كـل واحـدة،ومن األهميـة هنـا تحليـل                   

  ).التعليم(الخصائص المرتبطة بالهوية المهنية في التدريس

   :الهوية المهنية لألستاذ

 martineau( وحـسب البـاحثين   حـك   القسم لم يعد متجانس،سلطة األسـتاذ علـى الم        اليوم  

، هذه الحقيقة تجعل نمو الهويـة المهنيـة ألسـتاذ المبتـدئ معقدة،إضـافة إلـى                 )gothierو  

تحوالت أخـرى أثـرت علـى الوسـط التربـوي فـي الـسنوات األخيـرة و كمـا أشـار              

martineauو breton  و presseau)2005(،)253(. إن أزمـــــــة المهننـــــــة

professionnalisationق اإلصالحات اثأروا مساءلة هـذه الهويـة، فهـي اليـوم فـي              ،وتطبي

   .تحوالت مستمرة ،نموها،تطورها مرتبط بالنسق الذي تتشكل فيه

مفهوم الهوية المهنية لألستاذ،يجمع في نقـس الوقـت ،النمـو الـذاتي و المهنـي  وممكـن                    

 فـرد، ،يـشكالن جـزء منـدمج مـن ال    النهماأن نميز هذان المظهران مرتبطان مع بعضهما 

Gohier ،)2001(على  ،قدرة الفردpercevoir    ،تـشكل  ف،كأسـتاذ ،تحـددها العالقـة مـع األخر

التـي تقـود إلـى      والهوية المهنية يكون ،ضمن عمليـة نمو،تتطـور باالتـصال بـالزمالء             

والسؤال الذي يطرح كيف يـتم تلـك العمليـة؟وهل توجـد مراحـل              .....معرفة أعمق بالذات  

  اية الممارسة المهنية و التي تقود إلى بناء هويته؟تحدد مسيرة األستاذ في بد

  :الهوية المهنية محور النمو المهني

 حـسبهم األسـتاذ يمـر       ،)nault،)1993منهم،الباحثين الذين درسوا مراحل مـسيرة األسـتاذ       

بفترات ،من خاللها يدعم و ينبث صـورته كمهني،هـذه التمـثالت ،تتكيـف وتجربتـه مـع                  

إذن مـع بدايـة الممارسـة المهنيـة ،األسـتاذ المبتـدئ يحمـل               .طلبته،وزمالئه،و المؤسسة 



صورة مثالية عن التدريس،وغالب يكون غيـر مهيـأ لمواجهـة الـصعوبات التـي تواجهـه               

الهويـة المهنيـة تتطـور أكثـر مـع نهايـة فتـرة              ف)254( .على ذاته و نشاطاته    حيث،يركز

فـي هـذه    .  االكتـسابات  االندماج ،االنخراط ،أو بداية الممارسة وذلـك فـي فتـرة تـدعيم            

و يـصبح   . قد تجاوز صـدمة الواقـع و ذلـك بفـضل التجربـة المكتـسبة               ذالمرحلة، األستا 

 نوع مـن المـساءلة و تبـدو عليـه مالمـح لشخـصيته               س استقاللية، ويمار  رأكثر ثقة، أكث  

  "Ariane Provencher ،كما تؤكدكأستاذ

l’identité professionnelle semble donc se développer dans l’exercice de la 

profession et être liée à des processus de connaissance de soi influencés par 

les expériences vécues, les interactions avec les autres membres de la 

profession  p 42, )255(  

  

  

  ):identisation(الهوية المهنية تتأرجح بين التماهي و تعديل :4/4/2

الباحثين يعتبرون،أن الفعـل التربـوي نـشاط معقـد ،متغيـر و يحمـل مكونـات مختلفـة                   

مرتبطة بالمعارف النظرية و التطبيقية، وحـل المـشكالت و التقيـيم و االتيـك المهنـي، و                  

يرون أن الفعل التعليمـي يحمـل بعـدا تـدبريا مـن خـالل اإلبـداع و التعـديل الـذاتي                      

 يتكيف مـع الوضـعيات المتغيـرة و أيجـاد وسـائل جديـدة               المستمر،األستاذ يجب عليه أن   

العالقـة مـع    فيمـا يخـص     . للتدخل وهذا،ما يجعله المبـدع األساسـي لمعارفـه المهنيـة          

يعتبر أن األسـتاذ فاعـل اجتمـاعي يـشارك فـي مهمـات       ،)Gohier،)2001(،)256 المؤسسة،

ين فـي   هـو شـريك إلـى جانـب اآلخـر         فتربوية ،و يجب عليه ارصان مشروع تربـوي ،        

،احتـرام   éthiqueفالعالقـة مـع المؤسـسة ،تفتـرض اتيـك           .اتخاذ القرار المرتبطة بالتربية     

قوانين أخالقيات المهنـة وكذلك،القـدرة علـى البرهنـة ، فاألسـتاذ الـذي يظهـر هويـة                   



ــاد   ــة باألبع ــصائص المرتبط ــك الخ ــذي يمتل ــة،هو ال ــةمهني ــل،الزمالء،و (:التالي العم

  ).المؤسسة

  

  

  

  

  

فتـرات أالزمـة المعاشـة فـي ممارسـة المهنـة تـشكل              ،)al،)2001و Gohier ففي نموذج 

محرك دينامي لعملية بناء الهوية المهنيـة ،الـصدمة المثـارة مـن خـالل العالقـات مـع                   

تحث األستاذ على المـساءلة و التـدبر فيمـا يخـص ممارسـته              ،)طالب،زميل،اإلدارة(األخر

تأكيـد الـذات كمهني،فالمقابلـة بـين        وهذا للوصول إلى تصالح مع انتظـارات المجتمـع و           

األسـتاذ يبنـي هويتـه      ) تأكيـد الـذات   (identisationو  ) الـشعور باالنتمـاء   (عملية التماهي 

  .المهنية

une identité professionnelle forte est accentuée par l’autonomie 

professionnelle, qui prend ses racines dans les spécificités et les ressources de 

l’individu, autant que dans celles de la profession, qu’il contribue de toute 

façon, à redéfinir. (gohier et al., 1999, p. 53  cite par ariane provencher ) 

،فيما يخـص بنـاء الهويـة المهنيـة انـه، يـدمج األبعـاد               )Gohier،al)2001فأهمية نموذج   

،مرتبطـة بـصورة حميميـة مـع        )عالقة مع الـذات و اآلخـرين      (فردية للهوية الجماعية و ال  

الحاجة لالعتـراف و الـشعور باالنتمـاء لمهنته،أيـضا،الباحثين يحـددون فتـرات األزمـة             

تشكل الهوية المهنية،الصعوبات التي تثيـر مـساءلة للـذات المهنيـة،هي جـزء        كمحرك في

 يؤكـد ان العالقـة مـع        )al،)2001 و Gohierفنمـوذج   .معروف أثناء فترة بدايـة الممارسـة        

،و ) de congruence(اآلخرين تـشكل وسـيلة للنمـو بإمكانهـا اإلحـساس بـصدق الـذاتي        



هذه العالقة الصادقة مع الزمالء أشـار اليهـا العديـد مـن البـاحثين ،كعامـل                 .تقدير الذات 

   .أساسي في نمو الهوية المهنية

ناء الهوية المهنية لألسـتاذ ،هـذا األخيـر يكـون فـي             فهذا النموذج الدينامي و التفاعلي في ب      

،المـساءلة المثـارة مـن خـالل تناقـضات       altériteخضم التجاذب بين الذات و الغيريـة  

ــي    ــض كل ــى رف ــل عل ــة تعم ــتراتجيات هواياتي ــي اس ــى تبن ــود،الفرد إل ــدان تق المي

ــضات ـــ.للتناق ــستمرة   )al،)2001 وGohier ف ــة م ــة كعملي ــة المهني ــرون أن الهوي ،ي

ــشكلا ــي...لت ــصفها   و ه ــا ت ــزءة )61،صbienar،)2007كم ــرات amorce مج  بفت

  . )257(مساءلة،

 أقالم كثيرة تتكلم عـن أزمة،عـدم اسـتقرار ،انفـصال،صعوبة االنتقـال مـن                 :كخالصة  

و الـبعض يـتكلم عـن اكتـشاف،         .... مقاومة يوميـة ،بقـاء       ،هوية طالب إلى هوية مهني    

ـ ممارسـة ،فيهـا األسـتاذ المبتـدئ يكتـشف و      بداية ال إذن. فرحة ،طاقة مستمرة  خل ذستي

،األدوار و النـشاطات ،ويعمـل علـى التكيـف مـع الحقيقـة              )الممارسـة (تدريجيا  المهنـة   

   يواجههــا االســتاذ الجــامعي المبتــدئصــعوباتهــذه المرحلــة تتخللهــا ولكن المهنيــة،

   .تاذ،لما لها من أثار على المسار المهني لألستستحق النظر فيها و تحليلها

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المفهوم،األنواع، األبعاد: الصعوبات:4          

  :            تمهيـد

لقد رصد األدب التربـوي المتعلـق بـالتعليم العـالي والجـامعي بـصفة عامـة وبالتـدريس                      

 نابعـة مـن     الـصعوبات فقـد تكـون هـذه       .  متعـددة المـصادر    صعوباتالجامعي بصفة خاصة    

، وقد تكون نابعة من الطالب، كما قد تكـون نابعـة مـن المنهـاج الدراسـي، أو مـن                      ذاته االستاذ

وفـي دراسـتنا الحاليـة     ،)258( الجهاز اإلداري بالمؤسسة العلمية، أو مـن منـاخ العمـل الـسائد    

سنقتصر على الـصعوبات المختلفـة التـي تواجـه األسـتاذ الجـامعي بـصورة عامـة و                   

 الـصعوبات  لهـذه    األسـتاذ  مـن اقتناعنـا بأهميـة معرفـة          انطالقا،المبتدئ بصورة خاصة  

  فـي  وقت مبكر من تاريخه المهني، يقلـل مـن أثارهـا الـسلبية عليـه ، كمـا يـساعد                 في

  .المناسبة دون حيرة أو ارتباك التفكير في الحلول

 المهن مشكالتها التـي تتفـاوت مـن البـساطة إلـى التعقيـد               لكل مهنة من  كما هو معروف    

 األسـتاذ التعلـيم مـع المهـن األخـرى فـي هـذه الخاصـية ، إذ يواجـه                    ةوتشترك مهن 

 هـو   األسـتاذ  يوميـة متنوعـة ، خاصـة إذا تـذكرنا أن المـدرس ،              صـعوبات الميدان   في



ـ المهنة التـي تتعلـق بالهندسـة البـشرية ، وسـوف            صاحب  الـصعوبات  لهـذه  ضستعرن

ــى ــاول  علـــــــــــ ــسمين يتنـــــــــــ   :قـــــــــــ

ــسم األول -   ــصعوبات القــــ ــة واإل الــــ ــةاألكاديميــــ   .داريــــ

  )الذاتية( الصعوباتاني على ـ القسم الث-  

  

 :الصعوبات األكاديمية و اإلدارية:4/1

يعاني منها األسـتاذ،وان هنـاك ظروفـا تحـيط بعملـه و      كما يقول قرعيين  هناك مشكالت 

فهـو الشـك   ..فاألستاذ الجـامعي العربـي واقـع بـين المطرقـة و الـسندان            ...)259(.إنتاجه

 الشـك حـريص علـى أدائهـا، ولكـن         توقعات المجتمع منـه، وهـو      ، ويعلم يعرف وظائفه 

الظروف الجامعية و المجتمعية المحيطـة بـه ال تعطيـه الفرصـة و ال تمكنـه مـن األداء                    

أما المطرقة فهي النقد الـذي انهـال علـى رأسـه متهمـا              ..وهذا هو السندان  ..الجيد واإلبداع 

  )260(.حث فبغرض الترقيةو إن ب إياه بأنه ليس على المستوى، وبأنه ال يبحث

  :ويمكن تحديد  هذه الصعوبات حسب ما يرى  إلى ما يلي 

    )1988( لبدة أبو  ،الجامعات لمدرسي والتدريس العمل عبء •

  )1991(جبر ، الجامعي لألستاذ التربوي والتأهيل اإلعداد برامج إلى االفتقار •

  )1993 (، حداد، وإعدادهم التدريس هيئة إعداد طبيعة •

 

 )1985( جوهر، التدريس هيئة ألعضاء والمتابعة التقويم إلى فتقاراال •

  )1988(رضا، الحديثة التكنولوجيا استخدام مهارات توفر عدم •

 التعلـيم  هـرم  أو قمـة  يمثـل  الجـامعي  األسـتاذ  أن اعتبـار  علـى  بالنفس االعتداد  •

  )1988( علي ،العالي

 )1992( ويالصا، الجامعي لألستاذ األكاديمية الحرية توفر عدم •



ــالعال • ــسلبية اتق ــصال ال ــر واالت ــد غي ــين الجي ــضاء ب ــة أع ــدريس هيئ  الت

  )2000(صادق،

  )1996( وآخرون  العمري ،الوظيفي باألمن اإلحساس عدم •

  )1994 ( الخميسي، التدريس هيئة أعضاء لدى النفسي االحتراق •

   )2001( السعود ، والدعم والحوافز التشجيع إلى الوظيفي الرضا إلى االفتقار •

  )2000(  صادق، والمهنة العمل وأخالقيات القيم إلى االفتقار •

 لألسـتاذ  التأهيليـة  البـرامج  تبعـات  حمـل  على القادرة األكاديمية القيادات توفر عدم •

 )261(،) 1992( السهالوي، وتهيئتها الجامعي

 نقص المراجع و عدم العناية بالمكتبة:  صعوبات أخرى مثل،)262(مرسي محمد ويضيف

أن األستاذ عندنا يواجه مشكلة عدم توفر بعض المراجع العلمية " الجامعية العلمية المتخصصة 

من الدوريات و المنشورات التي تعتبر من الوسائل الضرورية إلجراء أي بحث علمي،ويعود 

ذلك إلى أن معظم هذه المراجع تنشر في دول أجنبية ،ويتطلب الحصول عليها جهدا ووقتا  و 

  ". )263(ا يشكل في بعض الحاالت عائقا يؤخر تطور البحث العلمي،ماال،مم

فكيـف يبحـث هـذا      ..إذا لـم يكـن ذلـك متـوفرا        :والسؤال الذي يطرحه محمـد مرسـي        

  األستاذ،وكيف يطلع؟

ي و السؤال المطروح ماذا يفعل األستاذ الجامع:ندرة المجالت العلمية لنشر بحوث أساتذة الجامعة

 الندوات و المؤتمرات العلمية ةالمبتدئ أمام صعوبة النشر و قلة المجالت العلمية المحكمة؟، ندر

هو مدى االستفادة من هذه المؤتمرات العلمية و خاصة : و السؤال الذي يطرحه محمد مرسي

؟ هل يكتبون لنا عن البحوث التي ..العالمية منها، هل نستفيد منها في دوائرنا العلمية

و أثرها على عمل " البيروقراطية"؟، ..شت،وعن النتائج  التي توصل اليها المؤتمروننوق

فالمعاملة التي يتلقاها األستاذ الجامعي في ظل البيروقراطية ،حيث يعامل معاملة :...األستاذ

وله دوام معين ،كما نطغى على أدائه ...تملى عليه الواجبات ..الموظف في الشركة



فيعدد المعوقات التي ) محمد شحات الخطيب(أما  . )264(روتين اإلداري،بالبيروقراطية و ال

عبء العمل و التدريس االفتقار إلى برامج اإلعداد و التأهيل :  (تواجه األستاذ الجامعي فيما يلي

 التقويم  و المتابعة األعضاء هيئة التدريس،عدم توفر مهارات استخدام ىالتربوي، االفتقار إل

لحديثة،عدم توفر الحرية األكاديمية لألستاذ الجامعي،عدم تفرغ أعضاء هيئة التكنولوجيا ا

التدريس،العالقات السلبية و االتصال غير الجيد بين أعضاء هيئة التدريس،عدم اإلحساس باألمن 

  )265().الوظيفي

  ):النفسية(الصعوبات الذاتية،: 4/2

ـ لبدايات األولى فـي التـدريس تعـاش بقـوة كفتـرات صـعبة               فا  يختبـر أحاسـيس     و،فه

 و كـذلك    )ria    )2004(.)266الشعور بعـدم الراحـة ،اإلحباط،االنزعـاج، الخيبـة          :مثل،قوية

التـي يكتـشفها مـع بدايـة الممارسـة          و كونها األستاذ عن المهنـة     التناقض بين الفكرة التي   

ولكن يتفـاجئ بـضرورة التكيـف والحاجـة إلـى           ، أن نقل المعرفة هي األساس     تقد،يعحيث  

أمـا   ، )rocheix)267  و davisse  وجهـد مهنـي أولـي   لطة و اللغـة ،و النظـام ،كعمـل   الس

إلـى   ، االنتقـال مـن مكانـة طالـب         و التي ال تقل أهمية و المتمثلة فـي           الصعوبة األخرى 

   .مكانة أستاذ يكون دون تحضير

De la place d’étudiant, on se trouve propulsé à celle d’enseignant, que l’on y soit 

prépare ou non, on manque  cruellement de pratique    

ــعبة  ــعية ص ــق وض ــا يخل ــذا م ــبهتنها(268)وه ــعية ش  )claudine blanchard2001: ،وض

 في،حدود أين األسـتاذ المبتـدئ ممكـن أن يجـد نفـسه ،فـي                )269("أزمة المراهقة المهنية  "بـ

خطـر  " ،à la merci de possibles، حقيقـي، وحـده أمـام الـصعوبات       " malaise"حالـة   

،ومن وجهة نظر التحليل النفسي،ممكن تـشبيه تلـك الفتـرة بتلـك التـي أشـارت                 "االنتكاسة

ــا  ــك  complexe du homard "   بــــf.doltoإليه ــق يمتل ــسبها المراه  carapace "،وح

friable "     مـن  األسـتاذ المبتـدئ يمـر بفتـرة        .الخارجيـة " االعتـداءات "،تجعله لوحده أمام، 

لـم تتـشكل    ،)sa carapace professionnelle(،حيـث  fébrilités الممكن أن تظهر عليـه بعـض  



بعد، وألسباب متعلقة بـالفخر و اإلرادة تجده،يقـدم صـورة عـن ذاتـه ايجابيـة، انـه مـن                 

ــة     ــاك محاول ــسم ،هن ــي الق ــا ف ــي يواجهه ــصعوبات الت ــن ال ــتكلم ع ــصعب أن ي ال

ـ     الكبت،االنطواء،يعاني ولكن فـي صـمت،و    sidérante"هذا مـا يخلـق لديـه الـشعور بــ

solitude"    كما يقول barret).271( ،       صـورة األسـتاذ الجيـد آو الكـفء       " يضاف إلـى ذلـك "

حاضرة بقوة فـي الوسـط التربـوي و التـي تخلـق لألسـتاذ               " الهوامية"،الحقيقة  mytheهذا  

اذ كمـا ذكـر     بحيث ال يجب إغفـال أن هـذا األسـت         ,المبتدئ شكوك،الخوف من نظرة األخر،    

huberman في مرحلة صعبة مرحلة يسميها 

"étape de survie"،)272  ــاحثين ــن الب ــد م  ،portelance,mukamurera,martineau( :العدي

bergugnat-gervais,,janet–) 2008(،و,Donnay2008Fuller75,Bush80,Mcdonald: 

Elias83,Esquieux99(. ــي ــرى ه ــعوبات أخ ــافوا ص ــساس ا:أض ــدم لقلق،الضغط،اإلح بع

زلة،التعب،اإلحباط،اإلحــساس بالعجز،الــشك ـالقمة،الع األمــان ،الفــشل،أن ال يكــون فــي 

في الذات ،المساءلة ،هذه الحالة العاطفية لألستاذ المبتـدئ تكـشف بعـض مظـاهر الـضعف                 

تحيره سلوكاته و اإلحساس الـذي يحـسه فيمـا يخـص ذاتـه و دوره ،إرادتـه هـو                    : عنده

 اإلجابـات علـى أسـئلة الطلبـة  و للمـصادر و الوسـائل       التحكم فـي البـرامج و معرفـة      

 الجـسدي،  الخوف من تقييم الطلبـة والـزمالء لألسـتاذ ،التعـب           ،تفكير في احترامه   .المتاحة

فالعزلـة و   ،: اإلحـساس بالعزلـة   ضـف إلـى ذلـك        أ كيفية الحفاظ على المـسافة العالئقيـة      

   )273(.الوحدة،غالبا ما أشير إليهما كإحدى الصعوبات المهمة

-4مـن عـدة شـهور إلـى         (لصعوبات المعاشـة بالنـسبة لألسـتاذ المبتـدئ ،مرحليـة            فا

يتحـدثون عـن الـسنة األولـى مـن      :)1982(،wallirوfagan  وaustin  و hulling، )سـنوات 5

ــعية   ــدريس كوض ــا  sink or swinالت ــرق أم ــسباحة أو الغ ــا ال ــا.،)274( أي إم  أم

schumann،)1996(نهيار األفكار المثالية لألستاذ المبتدئ،يصف المراحل المرتبطة با: 

  .و كفاءات أثناء السنة األولى انهيار األفكار المثالية،عدم اليقين و نقص الثقة بالنفس -



مـن   ،الوقوف على حقيقة تعقـد طـرق التـدريس و العجـز           : اشهر إلى السنة الثانية   06من  

  ).275(،عن التحدياتالتركيز على نجاح الطلبة وثقة بالذات و مواجهة : سنوات 2-4

  

  :استراتجيات التكيف:4/3

ممكن القول أن اكتشاف تناقـضات الواقـع تدفع،األسـتاذ المبتـدئ إلـى مـساءلة تمثالتـه                  

األوليـة ،حيـث ينخـرط فـي عمـل تكيفـي علـى              )socialisation(،المشكلة أثناء الجمعتتة    

ــتراتجية      ــل بإسـ ــذا العمـ ــصف هـ ــستدخلة،حيث يـ ــستوى،التمثالت المـ مـ

،فأثناء بداية الممارسـة األسـتاذ المبتـدئ،يعمل علـى تكيـف تمثالتـه              )ajustement(التكيف

المهنية و هـذا بـالموازاة مـع مهامه،مـشاريعه،وما يكـون عليـه النسق،الطلبة،المؤسـسة                

  .،الزمالء

  :المهنية) األنساق(االستراتجيات داخل النسق :4/3/1

ــتاذ،  ــط باألس ــاص فق ــيس خ ــاتي ل ــل الهواي ــذا العم ــن ) hughes) 1955 ه ــول ع منق

dubar)2000  يشير إلى أن كـل مهنـي يجـب عليـه،التخلي عـن التمـثالت              )276(،)139،ص

األولية و تكيفها مـع حقيقـة الواقـع المهني،وهـذا مـن اجـل أن يكـون بمقـدوره تبنـي                     

وهـذا فيمـا بعـد لوضـع       ....استراتجيات لتطوير و تنميـة مـسيرته ،اي الـوعي بالـذات           

قــراءا عمليــة التكيــف مــن  )277(،)141،ص folkman)1984 و lazarusاختيــارات ، أمــا 

أمـام وضـعية    -الفـرد ( ،وحـسب نموذجهمـا المفـاهيمي        copingخالل إستراتجية الطفـو     

،فــالطفو او )تحــس كــضاغطة،يعمل علــى ارصــان اســتراتجيات لمواجهتهــا     

coping:                مجموعة الجهود المعرفية و الـسلوكية المـستعملة مـن طـرف الـشخص لتـسير

وهـذه االسـتراتجيات التكيفيـة تبقـى مرنـة ،بحيـث يـتم              .  الداخلية و الخارجية   المتطلبات

  .ارصانها من طرف الفرد بالموازاة و الوضعية و الصعوبات التي يواجهها 

  :االستراتجيات الخاصة باألساتذة:4/3/2



Nault)1999(  ،cattonar)2005(               كشفوا عـن طـرق مختلفـة للتكيـف مـع النـسق ،حيـث،

ثالثة مكنز مات للتكيـف داخـل المؤسـسة التعليميـة لمواجهـة ضـغوط        )nault،)278حدت

  .االجتماعية للمؤسسة التعليمية،وهذا حسب شخصية ووضعية األستاذ المبتدئ

األستاذ المبتدئ يكرر بصورة حرفيـة النمـاذج المعاشـة كطالـب،أو التـي              :الخضوع األعمى .1

 يستعملها الزمالء

ـ     : الخضوع المتـدبر  .2 ث عـن حلـول لمـشكالته مـع األخـذ بعـين             األسـتاذ المبتـدئ يبح

 االعتبار،معايير وتقاليد المؤسسة التي يعمل فيها

األستاذ المبتدئ يجـد بنفـسه الحلـول لمـشكالته،ويعمل علـى أن تكـون               : الخضوع الدينامي .3

 تعتبـر أن شخـصية      naultممارسته متبناة من طرف الوسـط،حيث يـصبح عامـل للتغيـر،           

 .األنا المهنياألستاذ هي قوة دينامية لبناء 

  :،بدوره الحظ ثالثة استراتجيات للتكيف)cattonar)2005 من جانبه 

التحول الهواياتي،مراجعة مفـاهيم قبليـة، األسـتاذ يتخلـى عـن مفاهيمـه األوليـة،ويغيرها                .1

جذريا ويوسع مفهومه للمهنة،هـذا التكيـف يتميـز بـبعض االنقطاعات،حيـث يبـدأ علـى                 

ان الثوابـت بالنـسبة لالنتظـارات ،متبـوع بمـساءلة      شكل عدم االسـتقرار المـرتبط بفقـد     

الذات وهذا للوصول إلى تمثـل جديـد للمهنة،هـذا الميكـانيزم يظهـر أن الحقيقـة الذاتيـة                   

 .للفرد ممكن أن تتحول

ــة.2 ــات جزئي ــاك  )mineur(مراجع ــون هن ــاهيم ،دون أن يك ــستوى المف ــى م ــزأ عل ،تتج

ألسـتاذ مـن ممارسـة المهنـة كمـا      ضغط،هذه الوضعية  تفسر على أن النسق مالئم يسمح ل       

يتمنى،آو الن له منـذ البدايـة مفهـوم واسـع علـى المهنـة،أكثر محوريـا حـول الفعـل                     

 .التدريس



وهنا األستاذ يرفض التخلي عن مفـاهيم أوليـة  و يحـافظ عليها،انـه غيـر      : يوجد تكيف  ال.3

والتـي  يعيش ضغط هوياتي بـين مثاليتـه و حقيقـة المهنـة               ( راضي عن وضعيته المهنية   

  )279(.)تكون متبوعة أحيانا باستراتجيات البقاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :اآلثار الناجمة على المستوى المهني و الشخصي: 4/4

في األخير ينتج عن هذه الصعوبات تغيـرات عديـدة علـى شخـصية األسـتاذ المبتـدئ و                   
 :يلي المتمثلة فيما

  

و  مغيـروا مـن سـلوكياته     ممكـن أن ي    أمام صدمة الواقـع ،األسـاتذة      : السلوكات يتغير ف  -1

  . و سلطويون في طريقتهم في التدريسنيصبحون أكثر محافظون،كالسيكيو

إلـى شـك فـي     ي يواجهها، المبتـدئ ممكـن أن يـذهب   أمام الصعوبات الت: مساءلة الذات -2

 )281(.عمله و في كفاءاته وإلى مساءلة دوافعه فيما يخص اختياره للمهنة

ــتاذ   -3 ــد األسـ ــسي عنـ ــضغط النفـ ــاع الـ ــدئ ارتفـ ) cossette،)1999(،)282: المبتـ

khebbeb،)2006(،)283(boulkroune،)2008(،)284(. 

ــسيكولوجية  -4 ــصعوبات ال ــة لل ــرارات مرتفع ــي( تك ــب المهن   و Baillauquès ،)التع

Breuse)1993(،)285( 

توجد صعوبات أثناء بداية الممارسـة المهنيـة،ورغم هـذه الـصعوبات بدايـة الممارسـة                  -5

ـ       فـالتغيرات  .لألسـتاذ الجـامعي المبتـدئ   اء معـارف و المعرفـة     هي مرحلة مهمة فـي بن

 بـين الـسنة األولـى و الثالثـة مـن الممارسـة              نفي نمو المهني لألستاذ، تكو    األكثر أهمية   

  )286(.المهنية



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   إجراءات الدراسة الميدانية-5

  :تمهيــد

لنظري للدراسـة،و الـذي يعتبـر إطـارا مرجعيـا للدراسـة             بعد أن أنهينا من الجانب ا          

ــي الدراســة   ــة ف ــة المطبق ــد اإلجــراءات المنهجي ــة هــو تحدي ــة،الخطوة الحالي الميداني



أهداف الدراسة الميدانيـة، و تـصميم أدواتهـا، تأكـد مـن             : الميدانية،إذ يتضمن هذا الفصل   

ــة  ــة وطريق ــع ،والعين ــد المجتم ــى تحدي ــان صــدقها،وثباتها باإلضــافة إل  اختيارها،وتبي

  .إجراءات التطبيق ،وعرض األساليب اإلحصائية الضرورية لتحليل البيانات

أهم الـصعوبات  التـي يواجههـا األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ              هو تحديد   :الهدف من الدراسة     - أ

  في كلية اآلداب و العلوم االجتماعية و اإلنسانية في جامعة باجي مختار عنابة ؟

سنوات األولـى لألسـتاذ الجـامعي المبتـدئ و أثرهـا فـي المـسار                الوقوف على تجربة ال    - ب

 المهني و الشخصي لألستاذ الجامعي المبتدئ

 زمـاني  يتمثـل      -كيفيـة وضـع إطـار فـضائي         تفكير في   الهدف البعيدة و يتمثل في      أما   - ت

المبتـدئ فـي    الجـامعي   كأسـلوب مرافقـة  لألسـتاذ    G .de paroleفي جماعات الكـالم  

،فـي كليـة االداب و العلـوم اإلنـسانية و االجتماعيـة             من الممارسة المهنية    سنواته األولى   

 -عنابة-بجامعة باجي مختار

  :ةـة الدراسـأهمي :5/1

 ،  منهـا      تكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول تـشخيص أهـم الـصعوبات التـي  يعـاني                

 و اإلنـسانية    يواجهها األستاذ الجـامعي المبتـدئ فـي كليـة اآلداب و العلـوم االجتماعيـة               

فهي قراءة متفهمـة لوضـعية األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ خـالل ثالثـة                  -عنابة-بالبوني

  .سنوات من الممارسة 

  :تتمثل محددات الدراسة فيمايلي:  محددات الدراسة:5/2

مـن بدايـة التنـصيب إلـى غايـة      ( تقتصر الدراسة علـى األسـاتذة الجـامعيين المبتـدئين     -

  )سنوات03

 لية اآلداب و العلوم االجتماعية و اإلنسانيةتشمل الدراسة ك -

 2009إلى غاية 2006تنحصر الدراسة من سنة  -

  .تتحدد نتائج الدراسة بالعينة التي تناولتها الدراسة



   : تقـديـم الجامعة: 5/3 

 افريـل   29 المـؤرخ فـي      28/75تقرر تأسيس جامعة باجي مختار عنابة بمقتـضى األمـر           

قاعدية لمعهـد المنـاجم و التعـدين التـابع لـوزارة الـصناعة              ،استفادت من الهياكل ال   1975

فـي  1975/1976وشرع في التدريس بالجامعـة ابتـداء مـن الموسـم الجـامعي              .و الطاقة 

معهـد المنـاجم و التعدين،ومعهـد اللغـات و اآلداب،ومعهـد الحقوق،وابتـداء              :ثالثة معاهد 

 تأسـيس خمـسة معاهـد        تمت إعادة هيكلة الجامعـة مـع       1980/1981من الموسم الجامعي    

معهد المناجم و التعدين،ومعهد اللغـات و اآلداب،ومعهـد الحقوق،ومعهـد العلـوم الدقيقـة و                

  .التكنولوجيا،ومعهد العلوم الطبيعة

 حتـى صـار     ا،أخذت الجامعـة فـي التطـور تـدريجي        1993 غاية سنة  ىومنذ تلك الفترة إل   

 الجامعـة مـع تأسـيس       هيكلـت 1999 جذوع مـشتركة،و منـذ       03معهدا و 20عدد معاهدها   

 المـؤرخ   253-98تغير تنظـيم الجامعـة بمرسـوم رقـم          . قسما 34 كليات محتوية على     07

اآلداب و العلــوم اإلنــسانية و   كليــات منهــا كليــة07،وتتكــون مــن 17/08/1998فــي

  )287(.االجتماعية

  تقـديم الكلية: 5/4

 المـؤرخ  41ار رقـم  ت كلية اآلداب و العلوم اإلنـسانية و االجتماعيـة بموجـب قـر             أأنش  

،وكانت وقتئذ موزعـة أقـسامها علـى خمـسة مواقـع متباعـدة قبـل أن                 1999في مارس   

 من مجمع جامعي بـالبوني ،مكنهـا مـن تجميـع األقـسام التابعـة                2006 ةتستفيد الكلية سن  

سـيدي  –باستثناء قـسم التربيـة الرياضـية المتواجـد حيـث اإلدارة الجامعيـة المركزيـة                 

آدابها،اللغـــة اللغـــة العربيـــة و:( التاليـــةاألقـــسامو تـــضم الكليـــة -عمـــار

الفرنــسية،االنجليزية،االيطالية،الترجمة ،علــم االجتمــاع ،علــوم اإلعــالم و االتــصال،علم 

النفس،التـــاريخ ،الفلـــسفة،علم المكتبـــات و العلـــوم الوثائقية،التربيـــة البدنيـــة و 

  .)288(،)الرياضية



  

  

   :   ةـمنهج الدراس :5/5

 األكثـر   وهـو المـنهج   التحليلـي، المـنهج الوصـفي   علـى   الدراسة  هذهفي    اعتمدنا  

 يحلـل  بـل  فحـسب،  الظـاهرة  وصـف  حـد  عنـد  يقف ال المنهج هذامالءمة لهذه الدراسة،ف

 تفـسيرات  إلـى  الوصـول  فـي  أمـال  الدراسة؛ بيانات معالجة خالل من نتائجها واقعها،ويفسر

،إضـافة إلـى    )289(.الدراسـة  قيـد  رةالظـاه  تلـك  عـن  المعرفة رصيد لزيادة تعميمها يمكن

االعتماد على بعض الوسـائل االكلنكيـة مثـل المقابلـة غيـر موجـة و نـصف موجهـة                    

األسـتاذ  ) لمـا هـو شخـصي   (و هذا قي مقاربتنـا لـذات   cahier journal الكراسة اليوميةو

  .الجامعي المبتدئ في كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  :ةـراسمجتمع الد : 5/6

مـن بدايـة التنـصيب      "المبتـدئين    الجـامعيين    يتكون مجتمع األصلي للدراسة من األساتذة        

فـي الميـدان و يمارسـون عملهـم فـي كليـة اآلداب و العلـوم                 " سـنوات ثالثة  إلى غاية   

 و الحـاملين لـشهادة الماجـستير        -عنابـة –اإلنسانية و االجتماعية جامعـة بـاجي مختـار          

 ،  )170( و البـالغ عـددهم       2006العلوم و الـذين تـم تعييـنهم منـذ           والمسجلين في دكتوراه    

جـدول رقـم    :موزعين على األقسام الكلية الحادي عشر، كما هو مبين فـي الجـدول التـالي              

)01 (  

  

  

  

 
 
 األساتذة المبتدئين

 الكلية
 
 
 
 

  األنات الذكور
 

 
 
 المجموع
 
 

  السنة  السنة
2006  2007  2008  2009  2006  2007  2008  2009  
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  مجتمع الدراسة يبين توزيع )1(                         

    : ةــينـالع:5/8

إن دراسة أي مجتمـع عـن طريـق عينـة ممثلـة جيـدا،تغني عـن دراسـة المجتمـع                       

ن تعمـم   األصلي، و بالتالي فإن النتائج المستقاة من األفراد الـذين تـشملهم العينـة ،يمكـن أ                

 الباحـث بالحـصول علـى عينـة         لعله من المفيد أن يهـتم      .)290(على أفراد المجتمع األصلي،   

 
 اآلداب

01 01 01 01 02 02 02 01 11 

 
 علم النفس

04 00 03 01 05 06 03 04 26 

 
 علم االجتماع

01 01 02 00 02 02 02 00 10 

 
ــصال و  االتـــ
 العلوم

02 00 02 00 06 04 02 05 21 

 
 الفرنسية

01 01 01 02 00 05 06 03 19 

 
 االنجليزية

01 01 00 01 02 05 05 00 15 

 
 االيطالية

00 00 01 00 00 00 03 00 04 

 17 02 02 08 03 00 00 02 00 الترجمة

 16 02 00 01 02 01 05 04 01 التاريخ

 11 01 01 01 00 04 01 00 03 الفلسفة

 14 01 03 03 01 01 01 03 01 المكتبات



و مـن هنـا   ،  )291(،تمثل المجتمع،أو الجمهور تمثيال جيدا،بدال مـن االهتمـام بحجـم العينـة            

  يبرز أمامنا سؤال مطروح حول ما الحجم المناسب للعينة؟

لقد اجتهد باحثو االختصاص في تحديد حجم العينـة المناسـب ،بعـضهم يـرى أنهـا يجـب                

البعض األخر ينصح بأن يكـون حجـم العينـة مـساويا لنـسبة               مفردة و    )100(أن تزيد عن    

  .)292(الخ  %10  أو%15مئوية من حجم المجتمع،كأن تساوي هذه النسبة 

ـ    وهي عينة عشوائية بسيطة   وتتكون عينة الدراسة      جـامعي مبتـدئ      أسـتاذ  )90( مـن بـ

 و ، سـنة 33.20 أستاذة ،بمتوسـط عمـري مقـداره      51أستاذ و 39مقسمين إلـى    

  . %58وية تقدر بـبنسبة مئ

  

  
  

  :   أدوات الدراسة الميدانية:5/9

هناك العديد من األدوات،التي يمكن للباحثين اسـتخدمها فـي جمـع المعلومـات،أو التعـرف                

على اآلراء و االتجاهـات،ومن أكثـر هـذه األدوات اسـتخداما فـي البحـوث التربويـة و                   

أن مـن انـسب األدوات      نا  قـد وجـد   و، )293(،المقابالت ،االختبـارات ،االسـتبيانات    : النفسية

المباشــرة،والمالحظة : ،والمالحظــة بنوعيهــا cahier journal :للدراســة الحاليــة 

  .بالمشاركة،االستبيان، المقابلة

مجموعـة مـن الحكايات،سـرد    :hessيبـدو كمـا عرفـه    ):cahier journal(الكراس اليومي 

لباحث،يوجـد أشـكال عديـد مـن        ذاتـي ل   للنشاطات اليومية،تتخللها أحيانا سرد استبطاني أو     

ــال ــسفر " الجورن ــاص بال ــال خ ــال خاص،جورن ــاص bord    de  جورن ــال خ ،جورن

  ،)294(بالبحث،وجورنال اثنوغرافيك

" ce journal, un carnet dans lequel l’enseignant débutant ,fait état de ses 

expériences de façon réflexive" 



 جمـع المعلومـات تحـوي وصـفا لوضـعيات عاشـها          من اجـل   يستعمل في هذه الدراسة    

 . الجامعي المبتدئ في سنوات الممارسة المهنية األولىاألستاذ

 رإلـى النظـر إلـى الـشئ المالحـظ بمـؤخ      : يـشير لفـظ المالحظـة لغويـا     :المالحظة

العين،داللة على التدقيق،فهي المعاينة المباشرة للشئ،أو مـشاهدته علـى النحـو الـذي هـو                

   )295(،عليه

الـذي هـو جـزء    " لمجتمـع الدراسـة     تنا بالمالحظة بالمشاركة،من خـالل معايـش      تاوقد قام 

ـ ،حتى  2009إلى غاية   2006و ذلك من    " امن تمكن مـن الوقـوف علـى الـصعوبات التـي           ن

وكـذلك مـن خـالل دردشـات التـي           يواجهها األستاذ الجامعي المبتدئ في سنواته األولـى       

نائـب مكلـف    كنـا   عـات األسـاتذة أو حينمـا        تجري بين األسـاتذة فـي الكـواليس أو قا         

LMD منصب رئـيس قـسم   ينابالبيداغوجيا أو  حينما تول  علـوم اجتماعيـة سـنة األولـى      

ـ    من شكاوي و تذمر في بعض الوضـعيات          ناهوما سجل  ضغوط و األمـل الـذي      ،إضـافة لل

  األستاذ الجامعي المبتدئ يعيشه

  : المقابلة: ب 

 بـين الباحـث و المبحـوثين كـل علـى      هاع وجها لوجتقوم على االتصال الشخصي،واالجتم  

حدة،و تحدث مناقـشة ومحادثـة موجهـة مـن اجـل جمـع البيانـات،التي يريـد الباحـث           

وتعـد المقابلـة مـن األدوات التـي يعتمـد عليهـا             ) 296(الحصول عليها وذلك لغرض محدد،    

 ، و   )297(في التعرف،على الحقائق و اآلراء،والمعتقدات التـي تختلـف مـن شـخص ألخـر،              

 ،التي تعطـى للمـستجيب فـي إجاباتـه وهـي بهـذا تنقـسم                ةتتفاوت المقابلة بدرجة الحري   

  :إلى

  

  المقابلة المفتوحة-1

  المقابلة شبه مفتوحة -2



  )298(، المقابلة المغلقة -3

 فـي البدايـة كـأداة       )غيـر موجـه   ( علـى المقابلـة المفتوحـة      و اعتمدنا في هذه الدراسـة     

  : تهم البحث بحيث تضمنت المحاور التاليةللحصول على البيانات التي

  الهوية.)1

  س فكرة التدري).2

 تجربة السنوات األولى).3

 قلق السنوات األولى).4

  وضعية األستاذ).5

 صعوبات السنوات األولى).6

 سنوات  10الحالة بعد ).7

 اقتراح).8

علـى األسـتاذ    ) عـامين اغلبهـا   ( طبقـت بعـد مـرور سـنوات        و المقابلة نصف موجة و    

  :رها مايليوالجامعي المبتدئ و من مح

تجدها تعبر أكثر عن كل سنة من سنواتك في مهنة التدريس )المفردات (أي العبارات "

  "المكانة،االمنالفرحة،الخوف،القلق،العزلة،التكيف،االستقرار،الشك،القوة،:

  : االستبيان:ت 

ـ           ة و النفـسية،على نطـاق      يعد االستبيان أداة شائعة ،يستخدمها المـشتغلون بـالبحوث التربوي

واسع، للحصول على حقائق عن الظروف،و األسـاليب القائمـة بالفعـل ،وإجـراء البحـوث                

  :  )299(،التي تتعلق باالتجاهات و اآلراء

  :و قد مر االستبيان بالخطوات التالية: ج

االطالع على الدراسـات الـسابقة، مراجعـة االسـتبيانات الـواردة فـي الدراسـات                  -1

حـول   ")1991(مثل دراسـة مهـدي احمـد الطـاهر        (تحديد المشكالت الواردة فيها     السابقة،و  



حـول   ")1994( عـدنان بـدري رزق االبـراهيم         ،ودراسـة "االتجاه نحـو مهنـة التـدريس      

،و دراسـة   " الصعوبات التي يواجهها األستاذ الجامعي المبتـدئ  فـي الجامعـات األردنيـة             

،ودراسـة غـسان   "ن فـي سـلطنة عمـان   حول مشكالت المعلمي ")2000(يزيد عيسى سورطي 

 جامعـة  فـي  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  لـدى  األكاديمية المشكالتحول  ")2003(حسين الحلو

حـول  "،)2003(،ودراسـة محمـد حـسن عمـارة     "فلـسطين /نـابلس  فـي  الوطنيـة  النجاح

ودراسـة يوسـف عبـد      ،  "المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعـة الـسراء          

  ".الضغوط النفسية لدى المعلمين وحاجاتهم االرشادية " )1999(الفتاح محمد 

، و المالحظــات و اآلراء و الــشكاوي األســاتذة  cahier journalاالعتمــاد علــى   -2

  المبتدئين

عبـارة امكـن    )53(يقـارب مـن       المرحلتين السابقتين أمكن الوقوف على مـا       ءو في ضو  

  تصنيفها،

ابقة تـم صـوغ اسـتبيان يهـدف برصـد        على ضوء نتائج كـل هـذه اإلجـراءات الـس           و

الصعوبات التي يواجهها األستاذ الجامعي المبتـدئ فـي كليـة اآلداب و العلـوم االجتماعيـة                

و اإلنسانية جامعة باجي مختار عنابـة،وتكون االسـتبيان مـن قـسمين ،حـدد القـسم األول          

 :هـي تقلة و المعلومات الخاصة باألستاذ الجامعي المبتدئ و التـي تمثـل المتغيـرات المـس    

  الجنس، العمر،الخبرة في التدريس،الرتبة العلمية

عدد من الصعوبات التي تواجه األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ فـي كليـة             : و يمثل القسم الثاني   

اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعيـة جامعـة عنابـة و التـي تمثـل المتغيـر التـابع و                     

ابـة عـن كـل واحـدة منهـا حـسب تـدرج              ،تم تدرج اإلج  )صعوبة(فقرة  ) 53(تألفت من   

  الثالثي) ليكرت(

 ) درجة 01(أبدا و أعطيت  •

 )درجات03(دائما و أعطيت  •



 ) درجتان02(نادرا وأعطيت  •

  :صدق وثبات االستبيان: ت

  :ثبات االستبيان

اتـساق القيـاس،أي االتـساق فـي قيـاس الـشئ الـذي تقيـسه أداة                 : يعرف الثبات بأنـه     

اسـتمارة االسـتبيان ،بعـدم تغييـر نتائجها،مادامـت العينـة            ويتعلـق ثبـات      )300(،القياس

   )301(ثابتة،

  :و هناك عدة طرق لحساب معامل الثبات و من أهمها

  إعادة تطبيق االختبار  - أ

 ثبات التكافؤ  - ب

ثبات التجانس الداخلي،وهو الثبات الذي يـشير إلـى قـوة االرتباطـات،بين الفقـرات                 - ت

 في االختبار

  )302(،ين،وهو ما يعرف بالتجزئة النصفية تجزئة المقياس إلى مجموعت-ث

وللتحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة فقد تم عرضـها علـى عـدد مـن أسـاتذة فـي                    

عـدلت بعـض الجمـل    حيـث  ) . دكـاترة  02 أسـاتذة تعلـيم العـالي و     03:التعليم العالي   

يان ،  وكذلك التدرج الثالثي إلى تدرج خماسي و هـذا تماشـيا مـع طبيعـة فقـرات االسـتب                  

وهـي  ،،الخماسـي )ليكـرت (عن كل واحـدة منهـا حـسب تـدرج           مما جعل تدرج اإلجابة     

  :على  سبعة مجاالت رئيسة هي ) العبرات(موزعة

ــال األول • ــي   : المج ــارات ه ــسعة عب ــضم ت ــق بالتدريس،وت ــشكالت تتعل : م

30،15،6،1،2،3،4،5،15  

 :مـشكالت تتعلـق البحـث العلمـي و تـضم خمـسة عبـارات هـي                : المجال الثاني  •

19،16،20،17،18   



مــشكالت تتعلــق بالعالقــة بالطلبــة و تــضم عــشرة عبــارات : المجــال الثالــث •

  33،37،8،9،10،11،34،35،36،32:هي

مشكالت تتعلق بالعالقـة مـع اإلدارة و تـضم أربعـة عبـارات هـي                : المجال الرابع  •

31،25،26،27  

ــامس • ــال الخ ــ: المج ــق بالبيئ ــشكالت تتعل ــارات  ةم ــتة عب ــضم س ــة ت  المحلي

 29،21،22،23،24،28:هي

صعوبات تتعلـق بالعالقـة مـع الـزمالء و تـضم ثمانيـة عبـارات                :المجال السادس  •

 41،45،44،38،42،39،40،43:هي

صـعوبات تتعلـق بالعالقـة مـع المهنـة وتـضم ثمانيـة عبـارات                 : المجال السابع  •

  53،49،46،47،48،50،51،52:هي

وتـم   , أسـاتذة ) 10 ( عـشرة  امهـا قوبتطبيقها على عينة بلـغ      نا  قام انيلحساب ثبات االستب  

وقـد بلـغ معامـل الثبـات        . pearson) ر( ارتباط بيرسـون     حساب الثبات باستخدام معامل   

انظـر   (علـى درجـة عاليـة مـن الثبـات          انياألمر الذي يشير إلـى أن االسـتب        ) 0،85(

  )02الجدول رقم 

  



 

       

       

ا0/�اد س ص 2س 2ص س*ص 0,8592

 30450 30625 30276 175 174 1 

 31450 28900 34225 170 185 2 

 28050 28900 27225 170 165 3 

 38024 38416 37636 196 194 4 

 30600 32400 28900 180 170 5 

 41567 38809 44521 197 211 6 

 34200 36100 32400 190 180 7 

 38000 40000 36100 200 190 8 

 21900 22500 21316 150 146 9 

 35344 35344 35344 188 188 10 

  ا��2�3ع 1803 1816 327943 331994 329585 

  85،0خاصة بقيم التباث الكلي و التي هي ) 2(جدول رقم            

  

 )100(تـضم وثباتهـا شـرع فـي تطبيقهـا علـى عينـة              اني صدق االستب   من ناتأكدبعد أن   

ــتاذ ــا ،وأس ــامعين    بعد أن قمن ــاتذة الج ــة،على األس ــتبيانات الموزع ــع االس بتجمي

 مـن   %58 ،أي مـا تمثـل       )100( استمارة استبيان مـن أصـل        )90( على   ناالمبتدئين،حصل

  .مجتمع الدراسة و هي نسبة مقبولة إحصائيا

   :األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات الدراسة  :5/10

واسـتخدمت   , SPSS اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة المعروفـة باسـم              استخدمنا الرزم 

  :في هذا البرنامج اإلحصائي المعالجات التالية 

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  -

 .التكرارات والنسب المئوية  -



     . )One – Way ANOVA(  أحادي االتجاهتحليل التباين -

 ثـم بعـد ذلـك االسـتبيان و      cahier journal:   لقد تم الشروع في توزيـع أوال :  المالحظة*

  في األخير المقابلة 

  :صعوبات التطبيق

هـو  ) العينـة (من الصعوبات التي واجهت الباحث إثناء توزيعه لالسـتبيان علـى أسـاتذة              

ستبيان  بحجة طرح مـشاكله معنـاه تجـسس علـيهم لـصالح           رفض بعضهم اإلجابة على اال    

اإلدارة ،وعدم االكثرات بعضهم  و يتمثل فـي عـدم اإلجابـة بحجـة النـسيان و الـضياع                     

و هناك من لم يكمل اإلجابة عن فقراتـه و رغـم كـل هـذه المواقـف  إال أننـا إصـرار                        

 لألســتاذ الباحــث علــى مواصــلة العمليــة و اعتمــاد األســلوب الحــواري والتوضــيح

و هـذا ال يعنـي      . المترددين واإلجابة على تساؤالتهم قبل اخذ االسـتبيان و اإلجابـة عليـه            

  .نكران جميل البعض من األساتذة المتفهمين و المتعاونين معنا

أثناء الشروع في أجـراء المقابلـة األولـى واجهتنـا صـعوبات             : أما فيما يخص المقابالت     

اتذة  بحجة انه إما غيـر مهيـأ أو يقولـون بـأن نتـرك                تردد بعض األس  ( تمثلت في مايلي    

األمر ليوم أخر، كذلك بعض األساتذة في البداية متحمـسين للفكـرة و لكـن مـا أن نـشرع                    

أما اإلجابة المقتضبة و الـسريع ، وإمـا إنكـار كـل مالـه               :في التطبيق يواجهوننا بموقفين     

   .عالقة بقلق و الصعوبات في مجملها
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  : عرض النتائج و قراءتها-6

 cahier " كـراس اليـومي   في هذا الفصل نجـد عرضـا و قـراءة  للنتـائج  كـل مـن        

journal"  كـراس اليـومي   الستبيان و المقابلة و فيمـا يلـي عـرض نتـائج  الخاصـة                ثم :

  )03انظر الجدول (



 cahier journalالصعوبات اليت خيتربها األستاذ اجلامعي حسب ماجاء يف                            

                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــم (                                                              ــدول رق الج

03(  

  

  -cahier journal  يفاالنشغاالت و التساؤالت التي جاءت

اإلدارة  " األستاذ يرى نفـسه  خاضـع لـسلطة اإلدارة و الطلبـة  أكثـر                 :  إشكالية السلطة   

مادابيها الطلبة ال يحتاجون ،يشتكون ،وان اشـتكى الطالـب لكـل فـي خدمتـه ،و أصـبحنا         

ية  مهزلة أمام الطالب الـذي يعطـى لـه كـل الحـق فـي                 في االجتماعات اللجان البيداغوج   

  )   النقد و التقييم 

يتساءل بعض األساتذة عن هـل يجـب أن يحتـرم مـن الطالـب و كيـف                  : مسالة االحترام    -

  ذلك؟ 

  الجتماعيةجانب ا   التكوين   إدارية  بيداغوجية                    
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األهـداف ،القـوانين،األعراف      (فلـسفة المؤسـسة     ) المبتـدئ (ضرورة معرفة األستاذ الجديـد       -

نى له  تكييـف  مـشروعه و فلـسفة المؤسـسة  العامـل                في بداية مسيرته المهنية حتى يتس     

  .فيها

                      عــرض النتــائج الخاصــة بــالمتغيرات المــستقلة و المتمثلــة        : 6/1

  )الجنس،العمر،الرتبة األكاديمية،الخبرة( 

 اسـتجابات  تقـسيم  تـم  األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ    لـدى  الصعوبات مستوى على وللحكم

 اإلحـصائي،  فـي التحليـل   المختـصين  استـشارة  بعـد  مستويات خمسة لىإ الدراسة عينة

  :وهي

 .بالمشكلة الشعور من جدا عال مستوى فأكثر 4  حسابي متوسط - 

  بالمشكلة الشعور من عال مستوى 3.5-3,99 حسابي متوسط - 

  بالمشكلة الشعور من متوسط مستوى 3-3,49 حسابي  متوسط - 

 بالمشكلة الشعور من منخفض مستوى 2-2.99حسابي متوسط - 

  .بالمشكلة الشعور من جدا منخفض مستوى  2,5  من أقل حسابي  متوسط -

   المراد دراستها المتغيرات من مجموعة بحسب الدراسة عينة توزع

  )04(  رقم جدول                  

  
 المتغيــرات مــستويات  المستقلة المتغيرات

  المستقلة
  % المئوية النسبة  العدد

eYالجنس 56.7 51 أن 
  

 43.3 39 ذآ(
26-30 36 40 

31-35 18 20 
36-40 33 36 

  العمر

≥ 41 3 3.30 
 36.70 33 أ�K�ذ م���> أ

 36.70 33 أ�K�ذ م���> ب

  الرتبة

Pم�(ب <� 26.70 24 أ�K�ذ م��

  خبرةال 23.30 21 سنة واحدة  من أقل

 43.30 39 2  أقـل سنة واحدة إلى  من



 سنتان
 U33.30 30 سنوات 3سنوات إلى 2م 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )05(  رقم جدول                                        
 

 الجنس متغير بحسب الدراسة عينة توزيع                         
 

 %المئوية  النسبة ا��M(ار ا�@�*
eY56.7 51 أن 
 43.3 39 ذآ(

 100 90 ا��@��ع
  

 )06(  رقم جدول                                   
 العمر متغير بحسب الدراسة عينة توزيع                          

  
 %المئوية  النسبة ا��M(ار ا���(

26-30 36 40 

31-35 18 20 

36-40 33 36 

≥ 41 3 3.30 

 100 90 ا��@��ع
  
  

_K33.20=  ا���(  م����K   
   4.64   =  ان	(اف 

 U27ام�>اد   م e42 إ���K   
  

                                                         
  بحسب متغير العمر الدراسة عينة توزيع :(1 ) رقم شكل                           

 )07(  رقم جدول                             



   الرتبةمتغير بحسب الدراسة عينة توزيع                     
�
 %المئوية  النسبة تM(ار ا�(ت

 36.70 33 أ�K�ذ م���> أ

 36.70 33 أ�K�ذ م���> ب

Pم�(ب <� 26.70 24 أ�K�ذ م��

 100 90 ا��@��ع
  
  

                       
  

  بحسب متغير الرتبة الدراسة عينة توزيع :(2 ) رقم شكل                        

 

 )08(  رقم جدول                                              

  خبرةمتغير ال بحسب الدراسة عينة توزيع                 


(ةRار ا�)Mــسبة ا�� ــة  الن المئوي
% 

 23.30 21 سنة واحدة  من أقل
 2  أقـل سـنة واحـدة إلـى     مـن 

 سنوات
39 43.30 

 U33.30 30 سنوات 3سنوات إلى 2م 
 100 90 ا��@��ع

  

  ة الخبربحسب متغير الدراسة عينة توزيع :(3 ) رقم شكل             



                  
  
  
  
  
  
  
  

جـامعي المبتـدئ فـي كليـة اآلداب و العلـوم            التـي يـشعر بهـا األسـتاذ ال        ما صعوبات   

قمنـا بإيجـاد  المتوسـطات       :اإلنسانية جامعة باجي مختار؟ لإلجابـة  عـل هـذا الـسؤال              

الحسابية و االنحرافات المعيارية للصعوبات و ترتيبها ترتيبـا تنازليـا حتـى نتعـرف علـى              

ـ               الصعوبات أكثر و موضـح فـي       شيوعا من وجهة نظر األساتذة المبتدئين و هـذا كمـا ه

     )09(الجدول رقم : الجدول التالي

    العبارات ، وترتيبها ،وتكرارها،والمتوسط الحسابي حسب الدراسة عينة توزيع :   6/2
    ) 09(الجدول رقم 

                     
المتوســــط  التكرار العبرات

 الحسابي
ــراف  االنحـ

 المعياري
ــسبة  النـــ
 المئوية(%)

  الترتيب

ــة   - ــو  قلـ  افرتـ
 لألســـتاذ فـــضاءات

 المؤسـسة  داخل للعمل
  الجامعية

408 4,53 0,62 90.60 1 

ــد - ــص يوج ــي نق  ف
ــرات ــث مختبـ  البحـ

 سـلبا  يؤثر مما العلمي
ــى ــي النمــو عل  المهن
  لألستاذ

399 4,43 0,62 88.6 2 

 نقـص  هنـاك  أن أجد-
 العلميـة  المؤتمرات في

  المتخصصة

393 4,36 0,61 87.2 3 

 فــي صــعوبة أجــد -
 المجــالت فــي النــشر

387 4,30 0,95 86.0 4 



  المحكمة العلمية
 تـــــــضايقني -

 وروتـين  البيروقراطية
ــي اإلدارة ــير فـ  سـ

  المعامالت

369 4,10  1,02  82  5 

ــاد  - ــي اعتم  يزعجن
ــى   ــة علــ الطلبــ
ــة  المحاضــرات المقدم

  فقط

369 4,10 0,88 82 5 

 و الفرديـة  تضايقني -
 اتخــاذ فــي المزاجيــة
  القرارات

366 4,06  1,08  81.2  7 

 الفـــرص أن أجـــد-
ــة ــتاذ المتاحـ  األسـ

  قليلة تكوينه الكتمال
  

366 4,06  0,90  81.2 7 

 الماديــة البيئــة أن أجــد-
ــة ــدريس لعملي ــر الت  غي
  مالئمة

  
  

366 4,06  1,17  81.2 7 

 الواقـــع انعكـــاس -
 واالجتمـاعي  السياسي

ــي ــع ف ــى المجتم  عل
 واألســـتاذ الجامعـــة

  سلبا الجامعي

366 4,06  0,98  81.2 7 

 فـــي صـــعوبة أجـــد-
ــى الحــصول  المراجــع عل
  المكتبة في المتخصصة

351 3,90  1,18  78 11 

 النظـــرة أن أجـــد -
ــة ــتاذ االجتماعي   لألس

  تدني فيالجامعي 

351 3,90  1,21  78 11 

 لهيبـة  تراجـع  هناك -
  الجامعي األستاذ

351 3,90  1,18  78 11 

ــعوري- ــن بالرضــا ش  ع
 مـا  يعـوض  التدريس مهنة
  تمشكال من بها يحيط

351 3,90  1,42  78 11 

ــد - ــدريس أن أج  الت
 الكثيـر  وقتي من يأخذ

 البحــث حــساب علــى
  العلمي

348 3,86  0,97  77.2  15 

 لحــدوث  أتحــسر -
  بـين  وتوترات خالفات
  األساتذة الزمالء

348 3.86  1.10  77.2 15 

 بعـض  تهديد يؤلمني -
  لألستاذ الطلبة

345 3,83  1,17  76.6 17 

ــعر - ــة أن اش  18 76  0,61  3,80 342 الطلب



ــي ــديهم سل ــة ل  دافعي
  للتعلم كافية

 لـدور  فهم سؤ يوجد -
  الجامعي األستاذ

336 3,73  1,28  74.6 19 

 اعمــل نفــسي أجــد -
ــي ــاخ ف ــامعي من  ج

  مضطرب

336 3,73  1,14  74.6 19 

 مهنـــة تـــشجعني  -
  االبتكار على التدريس

336 3,73  1,23  74.6 19 

ــسي - ــي نف   يحــز ف
ــض  ــتخفاف بعـ اسـ

 بــزمالئهم اتذةألســا
  اآلخرين

336 3,73  1,11  74.6 19 

ــي - ــعف يتعبنـ  ضـ
 الفكـــري المـــستوى
ــافي ــة والثقـ  لطلبـ

  الجامعة
  

333 3.70  1,02  74 23 

ــزمالء ال-   أجــد أن ال
ــرا   ــادلون كثيـ يتبـ
المعلومات فـي مجـال     

  التخصص

333 3,70  1,05  74 23 

  أجد أن الجامعـة ال       -
تساعد األستاذ بما فيـه     

ــي ين ــة لك ــو الكفاي م
  مهنيا

327 3,63  1,09  72.6 25 

 أرى أن مهنة التـدريس      -
و    تنهك صـحة األسـتاذ      

  تستهلك طاقته

327 3,63  0,92  72.6 25 

 أجد أن تكليـف األسـتاذ       -
بمهمات إدارية يؤثر سـلبا     

  على عملية التدريس

324 3,60  0,89  72 

27 
 يـــضايقني كثـــرة -

ــي  ــة ل ــة الطلب مرجعي
 و  بــشان االمتحانــات

  فقطالدرجة 

318 3,53  1,25  70.6 

28 
 يضايقني اسـتخفاف    -

 بعض الطلبة باألستاذ
315 3,50  1,35  70 

29 
ــل  - ــد أن التأهيـ  اعتقـ

ــداغوجي    ــوين البيـ ،تكـ
  لألستاذ غير كافي

312 3,46  0,93  69.2 

30 
ــاتذة  - ــد أن األسـ  نجـ

يدرسون مقـاييس ليـست     
  مناسبة لتخصصهم 

309 3,43  0,89  68.6 

31 
ـ      - ود  يحز في نفـسي وج

مــشاعر الغيــرة بــين   
  األساتذة

309 3,43  1,27  68.6 

31 
 33 67.2  0,92  3,36 303 يـــضايقني عـــدم -



استجابة الطلبـة أثنـاء     
 الشرح

 أجــد أن األســتاذ  -
الجـــامعي المبتـــدئ 
يتحمل أعباء تدريـسية    

يجـد   إضافية بحيـث ال   
الوقت الكافي لتحـضير    
 جيد للدرس

303 3,36  1,06  47.2 34 

ــود   - ــضايقني وج ي
طلبــة مــشاغبين فــي 
 الصف

285 3,16  1,08  63.2 35 

ــسم  ــد أن إدارة الق أج
ــغوطا   ــارس ضـ تمـ
مختلفة علـى األسـتاذ     

  المبتدئ

285 3,16  1,17  63.2  35 

ــضيع  - ــضايقني أن ي   ي
بعض مـن الوقـت لـضبط       

  النظام في الصف

276 3,06  1,05  61.2 37 

 يـــضايقني كثـــرة -
ــي   ــة ف ــداد الطلب أع
 الصف الدراسي
 

279 2,09  0,26  41.8 38 

 ال أجد تعاون كـافي      -
  من إدارة القسم

261 2,9  1,02  58  
39 

ــة  - ــؤلمني مهاجم  ي
بعـــض الـــزمالء  

  لشخصي دون سبب

261 2,90  1,47  58 39 

 أجد نفـسي أتحمـل      -
أعباء تدريـسية  أكثـر      
 من زمالئي

252 2,80  1,24  56 41 

 ال أجد تجاوب كـافي      -
 من الزمالء

234 2.6 1.10 52 
42 

ج حينما اشـعر     انزع -
بعدم قدرتي على ضـبط     
 الطلبة داخل الفصل

225 2,50  1,07  50 

43 
 لم اشـعر باألمـان فـي        -

  مهنة التدريس
219 2,43  1,19  48.6 

44 
 لم أكن اعتقـد أن مهنـة        -

التدريس تسبب لـي الكثيـر    
  من االنزعاج

  

216 2,40  1,28  48 

45 
 اشــــعر أن مهنــــة -

التدريس تثير فـي أحيانـا      
  مللالشعور بال

213 2,36  1,03  47.2 

46 
 أجــد أن لغــة التــدريس -
تتقـــل العمليـــة ) ف+ع(

  التدريسية

192 2,13  1,04  42.6 

47 
 47 42.6  1,00  2,13 192 لم أكن اعتقـد أن مهنـة        -



  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

جـه األسـتاذ الجـامعي      أن أهم العـشرة صـعوبات التـي توا        ) 09 ( رقم يتضح من الجدول  

ـ   ) 19(اوال نجـد الفقـرة      :  المبتدئ و المتمثلة فـي الفقـرات التاليـة           قلـة   "الخاصـة بـ

و التـي حـصلت علـى أعلـى         " الجامعيـة  المؤسـسة  داخـل  للعمل لألستاذ فضاءات توافر

 نقـص   يوجـد  "المتمثلـة فـي     )16(من عينة الدراسة،تليها الفقـرة      ) %60،90(نسبة بلغت   

حيـث بلغـت    " لألسـتاذ  المهنـي  النمـو  علـى  سـلبا  يؤثر مما العلمي بحثال مختبرات في

ـ   ) 20(،و حـصلت الفقـرة      )%6،88(نسبة ب   فـي  نقـص  هنـاك  أن  أجـد  "المتعلقـة بـ

ـ     "المتخصـصة  العلمية المؤتمرات ،  و جـاءت فـي المرتبـة         )%33،43(علـى نـسبة بـ

ـ ) 17(الرابعة الفقرة رقم      العلميـة  تالمجـال  فـي  النـشر  فـي  صـعوبة   أجـد  "المتعلقة ب

ـ   ) 11(،تليهـا الفقـرة   )%33،53(و التـي حـصلت علـى نـسبة          "  المحكمة " المتعلقـة بـ

و التـي حـصلت علـى نـسبة         " يزعجني اعتماد الطلبة على المحاضـرات المقدمـة فقـط         

 سـير  فـي  اإلدارة وروتـين  البيروقراطيـة  تـضايقني )" 31(، ثم الفقرة رقـم    )33،33%(

ـ  قـدر ت نسبة على تحصلت التي و "المعامالت   أجـد  ) "15(، تلتهـا الفقـرة      )%33،43(بـ

ـ     " مالئمـة  غير التدريس لعملية المادية البيئة أن و الفقـرة   ) % 46.67(بنـسبة قـدرت بـ

الرتبـة الثامنـة بنـسبة تقـدر        " القـرارات  اتخـاذ  في المزاجية و الفردية  تضايقني )"25(

  التدريس صعبة جدا
 أجد صعوبة في التفـاهم      -

مــع الكثيــر مــن زمــالء 
  المهنة

180 2 1.08 40 

49 
 أجد صعوبة فـي بدايـة       -

  سكل در
165 1,83  0,90  36.6 

50 
 أجد صعوبة في تـدريس      -

  المادة المخصصة لي
153 1,70  0,83  34 

51 
 فكر في االسـتقالة مـن       --

  مهنة التدريس
150 1,66  0,99  33.2 

52 
 يــضايقني كثــرة أســئلة -

  الطلبة
117 1,30  0,65  26 

53 



ـــ ــرة )% 46.67(ب ــا الفق ــاس)" 29(، تلته ــع انعك ــسياسي الواق ــ ال ــي  اعيواالجتم ف

ـ     " سـلبا  الجـامعي  واألستاذ الجامعة على المجتمع ،وعاشـرا و    )%40،(بنـسبة تقـدر بـ

 علـى  "قليلـة  تكوينـه  الكتمـال  األسـتاذ  المتاحـة  الفرص أن أجد )"30(أخير الفقرة رقم    

  ).%00،30 (بـ قدرت متساوية مئوية نسب

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ـ       :  6/3 نقـوم هنـا بعـرض      ) 09(ي الجـدول رقـم    بعد أن عرضنا للصعوبات بشكل كلي ف

  :للصعوبات التي يواجهها األستاذ الجامعي المبتدئ  مرتبة حسب المجاالت التالية

  :بالمجال المتعلق بالبحث العلمي: أوال

  )10(جدول رقم                                         

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

 مـن  يتـضح 

ــدول  الجـ

 ،أن)10(رقـم 

ــستوى  مـ

األستاذ  شعور

ــامعي  الجــ

نحـو   المبتدئ

ترتيبه
 ا

  

التكرا العبرات         
 ر

ــو المت
ــط  سـ
ــسا الح

 بي

ــرا االنح
 ف

ــار المعي
 ي

 النسبة

المئــو
 ية

ــستوى  م
 الشعور
بالمــشكال
 ت

 تـــوافر  قلـــة   -  19
ــضاءات ــتاذ ف  لألس
 داخــــل للعمــــل
  الجامعية المؤسسة

ـــال  90.6 0,62 4,53 408 عـ
  جدا

          
 فـي  نقـص  يوجد -  16

 البحــث مختبــرات
ــا العلمــي ــؤثر مم  ي
ــلبا ــى س ــو عل  النم
  لألستاذ المهني

ـــال  88.6 0,62 4,43 399 عـ
  جدا

 نقـص  هناك أن أجد-  20
ــي ــؤتمرات فـ  المـ
  المتخصصة العلمية

ـــال  87.3 0,61 4,36 393 عـ
  جدا

          
 فـي  صـعوبة  أجد -  17

 المجـالت  فـي  النشر
  المحكمة العلمية

ـــال  86 0,95 4,30 387 عـ
  جدا

 التــدريس أن أجــد -  18
ــذ ــن يأخ ــي م  وقت
 حـساب  علـى  الكثير
  العلمي البحث

  عـال  77.3 0,97 3,86 348



معظـم   عاليـا فـي     كـان جـد  بالبحـث العلمـي   المتعلقـة  مجـال الـصعوبات    في تعترضه التي صعوبات

   .3,86 و 4,53عليها ما بين  االستجابة متوسطات تراوحت حيث العبارات  ،

   بالعالقة مع اإلدارةالمجال المتعلق:    ثانيا

  )11(                                     الجدول رقم 

  

  

  

  

  

 

  

ــضح  يت

مـــن 

ــدول  ج

11(رقم

 ،أن)

 مستوى

 شـعور 

 بعالقـة مـع اإلدارة   المتعلقـة  مجـال صـعوبات   تعترضه فـي  التي نحو صعوبات األستاذ الجامعي المبتدئ

 4,10عليهـا مـا بـين     االسـتجابة  متوسـطات  تراوحـت  كان مابين عالة جد و متوسط إلى منخفض حيث

،2،9.   

  
  
  
  

 ترتيبها

  
التكرا العبرات

 ر

ــو المت
ــط  سـ
ــسا الح

 بي

ــرا االنح
ف 

ــار المعي
 ي

 النسبة

المئــو
 ية

ــستوى  م
 الشعور
بالمــشكال

 ت

31  

ــضايقني -  تــــــ
ــة ــين البيروقراطي  وروت

ــي اإلدارة ــير فـ  سـ
  المعامالت

ـــال   82  1,02  4,10 369 عـ
 جدا

25  
 و الفرديــة تــضايقني -

ــة ــي المزاجي ــاذ ف  اتخ
  القرارات

ـــال   81.3  1,08  4,06 366 عـ
  جدا

26  

ــسم   ــد أن إدارة الق أج
ــغوطا    ــارس ضـ تمـ
مختلفــة علــى األســتاذ 

  المبتدئ

282 3,16  1,17  62.6    
  متوسط

27  
 ال أجد تعـاون كـافي       -

  من إدارة القسم

  منخفض  58  1,02  2,9 261



  
  )12(الجدول رقم :المجال المتعلق بالتدريس: ثالثا

                                   
         

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجال في نحو صعوبات التي تعترضه األستاذ الجامعي المبتدئ شعور مستوى  أن)12(رقم  الجدول من يتضح

عليها ما بين  االستجابة   متوسطات حتتراو  كان مابين عالة جد إلى عالية حيث بالتدريسالمتعلقة صعوبات
  .3,43،1،30،و متوسط و منخفض مابين3،90 و 4،06

  المجال متعلق بالبيئة المحلية: رابعا
 )13(جدول رقم                                  

 

 ترتيبها

  
المتوسط  التكرار العبرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة

 المئوية

 مستوى
 الشعور
 بالمشكالت

 المتاحة الفرص أن أجد-  30
  قليلة تكوينه الكتمال األستاذ

  عـال جدا 81.3  0,90  4,06 366

 التدريس لعملية المادية البيئة أن أجد-  15
  مالئمة غير

  عـال جدا 81.3 1,17 4,06 366

 المراجع على الحصول في صعوبة أجد-  6
  المكتبة في المتخصصة

  عـال 78.0 1,18 3,90 351

 أجد أن تكليف األستاذ بمهمات إدارية -  14
  يؤثر سلبا على عملية التدريس

  عــال 72.0 0,89 3,60 324

 اعتقد أن التكوين البيداغوجي  -  13
  لألستاذ غير كافي

  متوسط 69.3 0,93 3,46 312

 أن األساتذة يدرسون مقاييس  نجد-  12
  ليست مناسبة لتخصصهم 

  متوسط 68.7 0,89 3,43 309

 أجد أن األستاذ الجامعي المبتدئ -  3
يتحمل أعباء تدريسية إضافية بحيث ال 
  يجد الوقت الكافي لتحضير جيد للدرس

  منخفض 62.7 1,06 2,36 282

 يضايقني كثرة أعداد الطلبة في الصف -  4
  الدراسي

  منخفض جدا 62.0 0,26 2,09 279

تتقل ) ف+ع( أجد أن لغة التدريس -  2
  العملية التدريسية

  منخفض جدا 42.7 1,04 2,13 192

  منخفض جدا 36.7 0,90 1,83 165   أجد صعوبة في بداية كل درس-  1

 أجد صعوبة في تدريس المادة -  7
  المخصصة لي

  منخفض جدا 34.0 0,83 1,70 153

  منخفض جدا 26.0 0,65 1,30 117  ئلة الطلبة يضايقني كثرة أس-  5



 ترتيبها

  
المتوسط  التكرار العبرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة

 المئوية

 مستوى
 الشعور

 كالتبالمش

 السياسي الواقع انعكاس -  29
 المجتمع في واالجتماعي

 واألستاذ الجامعة على
  سلبا الجامعي

 عـال جدا 81.3  0,98 4,06 366

 النظرة أن أجد -  21
  لألستاذ االجتماعية
  تدني فيالجامعي 

  عـال 78.0  1,21 3,90 351

 لهيبة تراجع هناك -  22
  الجامعي األستاذ

  ـالع 78.0  1,18 3,90 351

 لدور فهم سؤ يوجد -  23
  الجامعي األستاذ

  عـال 74.7  1,28 3,73 336

 في اعمل نفسي أجد -  24
  مضطرب جامعي مناخ

  عـال 74.7  1,14 3,73 336

  أجد أن الجامعة ال -  28
تساعد األستاذ بما فيه 
  الكفاية لكي لينمو مهنيا

  عـال 72.7  1,09 3,63 327

 

 مجال تعترضه في التي نحو صعوبات األستاذ الجامعي المبتدئ شعور توىمس أن)13(رقم  الجدول من يتضح

عليها ما  االستجابة متوسطات تراوحت  كان مابين عالي جد إلى عالي حيثالبيئة المحلية بالمتعلقة صعوبات
  .3،90 و 4،06بين 

  
  
  

  

  )14(جدول رقم :المجال المتعلق بالعالقة مع الطلبة: خامسا

 ترتيبها

  
المتوسط  تكرارال العبرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة

 المئوية

 مستوى
 الشعور
 بالمشكالت



                                     
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يت
ض
 ح

 من

 صعوبات مجال في تعترضه التي نحو صعوبات األستاذ الجامعي المبتدئ شعور مستوى ،أن)14(رقم الجدول

عليها ما بين  االستجابة متوسطات تراوحت لى عالي ، حيث كان مابين عالي جد إبالعالقة مع الطلبة المتعلقة
  .2،50و3،36و بين متوسط إلى منخفض حيث تراوحت مابين .3،83 و 4،10

  المجال المتعلق بالعالقة مع الزمالء: سادسا
  )15(جدول رقم                                       

 يزعجني اعتماد الطلبة على - 11
 المحاضرات المقدمة فقط

  جدا عال 82.0 0,88 4,10 369

 الطلبة بعض تهديد يؤلمني - 37
 لألستاذ

  عال 76.7 1,17 3,83 345

33 
 لديهم ليس الطلبة أن اشعر -

للتعلم كافية دافعية  

342 3,80 
 

  عال 76.0 0,61

 المستوى ضعف يتعبني - 8
الجامعة لطلبة والثقافي الفكري  

  عال 74.0 1,02 3.70 333

 يضايقني كثرة مرجعية الطلبة - 9
 و الدرجة  لي بشان االمتحانات

 فقط

  عال 70.7 1,25 3,53 318

 يضايقني استخفاف بعض - 36
 الطلبة باألستاذ

  عــال 70 1,35 3,50 315

 يضايقني عدم استجابة الطلبة - 10
 أثناء الشرح

  متوسط 67.3 0,92 3,36 303

يضايقني وجود طلبة  - 34
 مشاغبين في الصف

  متوسط 63.3 1,08 3,16 285

 يضايقني أن يضيع بعض من - 35
 الوقت لضبط النظام في الصف

  متوسط 61.3 1,05 3,06 276

 انزعج حينما اشعر بعدم - 32
درتي على ضبط الطلبة داخل ق

 الفصل

  منخفض 50 1,07 2,50 225

 ترتيبها

  
المتوسط  التكرار       العبرات

 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

 النسبة

 المئوية

 مستوى
 الشعور
 بالمشكالت

41  
  

 وتوترات خالفات لحدوث أتحسر -
  األساتذة الزمالء  بين

  عال 77.2  1.10  3.86 348



  

 التي صعوباتنحو  األستاذ الجامعي المبتدئ شعور مستوى أن،)15(رقم الجدول من يتضح

  كان مابين عالي إلى منخفض، حيثلعالقة مع الزمالءبا المتعلقة  صعوباتمجال في تعترضه

  .2،00 و 3،86عليها ما بين  االستجابة متوسطات تراوحت
  

  

  

  

  المجال المتعلق بالعالقة مع المهنة: سابعا
 )16(جدول رقم                                         

45  
  

  يحز في نفسي استخفاف بعض -
  األساتذة بزمالئهم اآلخرين

  عال 74.6  1,11  3,73 336

 أجد أن الزمالء ال يتبادلون كثيرا -  44
  معلومات في مجال التخصصال

  عال 74  1,05  3,70 333

 يحز في نفسي وجود مشاعر -  38
  الغيرة بين األساتذة

  متوسط 68.6  1,27  3,43 309

 يؤلمني مهاجمة بعض الزمالء -  42
  لشخصي دون سبب

  منخفض 58  1,47  2,90 261

 أجد نفسي أتحمل أعباء تدريسية  -  39
  أكثر من زمالئي

  نخفضم 56  1,24  2,80 252

  منخفض 52  1,10  2,60 234   ال أجد تجاوب كافي من الزمالء-  40
43  
  

 أجد صعوبة في التفاهم مع الكثير -
  من زمالء المهنة

منخفض  40  1,08  2.00 180
  جدا

 ترتيبها

  
المتوسط  التكرار العبرات          

 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

 النسبة

 المئوية

 مستوى
 الشعور
 بالمشكالت

53  
  

 التدريس مهنة عن بالرضا شعوري-
  صعوبات من بها يحيط ما يعوض

  عال 78.0  1,42 3,90 351

  عال 74.7  1,23 3,73 336  االبتكار على التدريس مهنة تشجعني-  49
 لم أكن اعتقد أن مهنة التدريس تسبب -  46

  لي الكثير من االنزعاج
  منخفض جدا 48.0  1,28 2,40 216

 لم أكن اعتقد أن مهنة التدريس صعبة -  47
  جدا

  منخفض جدا 42.7  1,00 2,13 192

  منخفض جدا 47.3  1,03 2,36 213 اشعر أن مهنة التدريس تثير في -  48



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجال تعترضه في التي نحو صعوبات األستاذ الجامعي المبتدئ شعور مستوى ،أن)16(رقم الجدول من يتضح

عليها ما بين  االستجابة متوسطات تراوحت  كان مابين عالي إلى منخفض، حيثبالمهنة المتعلقة عوباتص
  .1،66 و 3،90

  

  

  
  
  
  

 توزيع عينة الدراسة حسب المجاالت السبع : ثامنا        
                                               �>ول ر�)17( 

 ومستوى المئوية والنِّسب المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات واالتالمج الدراسة بحسب عينة توزيع

   األستاذ الجامعي المبتدئ تواجه التي بالصعوبات الشعور

رقم 
 المجال

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة
 المئوية 
(%) 

 مستوى
 الشعور
 بالمشكالت

  عال جدا  86  0,50  4,30  حث العلميالمشكالت المتعلقة بالب-  1

  أحيانا الشعور بالملل
 أرى أن مهنة التدريس تنهك صحة -  50

  األستاذ و تستهلك طاقته
  عال 72.7  0,92 3,63 327

  منخفض جدا 48.7  1,19 2,43 219   لم اشعر باألمان في مهنة التدريس-  51
  منخفض جدا 33.3  0,99 1,66 150   فكر في االستقالة من مهنة التدريس--  52



 مشكالت متعلقة بالبيئة المحلية-  4

  

  عال  76,6  0,91  3,82

 مشكالت متعلقة باإلدارة -  2

  

  متوسط  71  0,84  3,50

  مشكالت متعلقة بالعالقة مع الطلبة-  5
  

  متوسط  69  0,64  3,45

 مشكالت متعلقة بالعالقة مع الزمالء-  6

  

  متوسط  62,6  0,75  3,12

 كالت متعلقة بالتدريسمش-  3

  

  منخفض  59,6  0,45  2,99

  منخفض  55,6  0,42  2,78  مشكالت متعلقة بالمهنة-  7

  
 التي يشعر بها الصعوبات جاءت من أول  بالبحث العلمي المتعلقة الصعوباتأن ) 17(يتضح من الجدول رقم 

، تليها %86وية تقدر بـ  و بنسبة مئ4,30األستاذ الجامعي المبتدئ حيث قدرت المتوسط الحسابي بــ ـ

 و %76,6 و بنسبة مئوية تقدر بـ 3,82 و ذلك بمتوسط حسابي قدره بالبيئة المحلية المتعلقة الصعوبات

وقد 71 %ونسبة مئوية تقدر بـ3,50 بمتوسط حسابي باإلدارة المتعلقة الصعوباتتأتي في المرتبة الثالثة 

 % وبنسبة مئوية تقدر  بـ3,45 ذلك بمتوسط حسابي بعدمع الطلبة المتعلقة بالعالقة الصعوباتجاءت 

،اما 62,6 % و بنسبة مئوية تقدر بـ3,12 بمتوسط حسابي مع الزمالءالمتعلقة بالعالقة الصعوبات ،تلتها 69

 وبنسبة مئوية 2,99 فاحتلت المرتبة ما قبل األخيرة بمتوسط حسابيبالتدريس المتعلقة الصعوباتفيما يخص 

 % وبنسبة مئوية تقدر  بـ2,78 بمتوسط حسابي بالمهنة المتعلقة الصعوباترا و أخي59,6 %تقدر بـ

55,6.  

��eJJJJ ا�r�JJJJال إن آ�نpJJJJ ت��JJJJT <JJJJ(وق دا��JJJJ ت�nJJJJى  :  2-3 �JJJJب���JJJJ(ض ا���sI�JJJJ ا�R�ص�JJJJ ب�"
   Uم Dآ eة( إ�)
Rا�، �
  )ا�@�*،ا���(،ا�(ت

بتـدئ فـي كليـة       التي تواجه األسـتاذ الجـامعي الم       الصعوباتهل توجد فروق بين     :    أو�
؟ لإلجابـة عـن هـذا الـسؤال          الجـنس  إلـى تعزى  و العلوم اإلنسانية و االجتماعية       اآلداب  

ــادي   ــاين األح ــل التب ــتخدام تحلي ــم حــساب التكرارات،والمتوســطات الحــسابية و اس ت
  :                      الجدول التاليللصعوبات وهذا ما يوضحه 

                                       )18(  رقم دولج                                  
 األستاذ الجامعي المبتدئ تواجه الصعوبات التي في الفروق لداللة) ANOVA (األحادي التباين تحليل نتائج

  الجنس لمتغير تبعا

رقم 
 المجال

المتوسط  الجنس المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت.ق  داللة 

ة بالبحث المشكالت المتعلق-  1 0.46 4.26  ذكر
 0.52 0.64 0.53 4.32  أنثى  العلمي

 مشكالت متعلقة باإلدارة -  2 0.73 4.12  ذكر

 0.96 3.59  أنثى  
2.87 0.005* 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   دالة        * 
بالعالقـة مـع    انه توجد فروق ذات داللة فقـط فـي الـصعوبات المتعلقـة              ) 18(ما يالحظ في الجدول رقم      

      . فيما يخص الصعوبات التي تواجه األستاذ الجامعي المبتدئ، تبعا لمتغير الجنساإلدارة

سـتاذ الجـامعي المبتـدئ فـي كليـة          هل توجد فروق بين الصعوبات التي تواجـه األ        : ثانيا

؟ لإلجابـة عـن هـذا       تعـزى الرتبـة األكاديميـة     اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعيـة        

السؤال تم حساب التكرارات،والمتوسطات الحـسابية و اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي               

  : للصعوبات وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

 مشكالت متعلقة بالتدريس-  3 0.69 3.51  ذكر

 0.54 3.58  أنثى  
0.56 0.57 

مشكالت متعلقة بالبيئة -  4 0.27 2.93  ذكر
 المحلية

  

 0.51 2.98  أنثى
1.46 0.14 

مشكالت متعلقة بالعالقة مع -  5 0.59 3.49  ذكر
 0.70 3.42  أنثى  الطلبة

0.46 0.64 

مشكالت متعلقة بالعالقة مع -  6 0.56 3.10  ذكر
 0.85 3.14  أنثى  الزمالء

0.26 0.78 

  مشكالت متعلقة بالمهنة-  7 0.45 2.84  ذكر
 0.38 2.73  أنثى

0.24 0.21 



  

  

  

  

  

  

  

  

                                       )19(  رقم جدول                                  
األسـتاذ الجـامعي    تواجـه  صـعوبات التـي   فـي  الفـروق  لداللة (ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج

 الرتبة األكاديمية لمتغير تبعا المبتدئ

 
 الداللة

 

)f(متوسط ف 

 المربعات

 درجة

 الحرية

 مجموع

 المربعات

  المجاالت التباينمصدر 

 المجموعات بين 1.178 2 0.589

 المجموعات داخل 20.602 87 0.237
0.088 

 
2.488 

 

89 21.780 
 المجموع

المشكالت -1
المتعلقة بالبحث 

 العلمي

 

 المجموعات بين 14.129 2 7.064

 10.41 *0.00008 تالمجموعا داخل 58.999 87 0.678

 المجموع 73.123 89 

مشكالت -2-
 متعلقة باإلدارة

  
 المجموعات بين 16.074 2 8.037

   المجموعات داخل 45.307 87 0.521
0.000002* 15.433 

 

89 
61.381 

 المجموع

مشكالت -3
  متعلقة بالتدريس

  
  

 المجموعات بين 1.511 2 0.756

 المجموعات داخل 16.358 87 0.188
0.0214* 4.018 

 89 
17.869 

 المجموع

مشكالت -4 
متعلقة بالبيئة 

  المحلية
  

 المجموعات بين 1.529 2 0.764

 المجموعات داخل 34.392 87 0.395
0.150 1.934 

 

89 
35.921 

 المجموع

مشكالت 5-
متعلقة بالعالقة 

  مع الطلبة
  

 المجموعات بين 10.322 2 5.161

 المجموعات داخل 38.783 87 0.446
0.00003* 11.577 

 

89 
49.105 

 المجموع

مشكالت -6-
متعلقة بالعالقة 

 مع الزمالء

  
 2.262 0.110 المجموعات بين 0.765 2 0.383

 المجموعات داخل 14.715 87 0.169

مشكالت 7-
  متعلقة بالمهنة



      المجموع 15.481 89 

  ذات داللـة :   *

باإلدارة و   المتعلقة فيما يخص كل من  الصعوباتانه توجد فروق ذات داللة) 19(ما يالحظ في الجدول رقم 
و ال توجد فروق ذات داللة ،0.024 و0،0002بالتدريس و البيئة المحلية وكذلك المتعلقة بالزمالء و هذا مابين

فيما يخص  وهذا  .فيما يخص الصعوبات المتعلقة بـ البحث العلمي والعالقة مع الزمالء و المهنة و الطلبة
  .يميةللرتبة األكاد

هل توجد فروق بين الصعوبات التي تواجه األستاذ الجامعي المبتدئ في كليـة اآلداب  و                : 6/4

؟ لإلجابـة عـن هـذا الـسؤال تـم حـساب             تعـزى للعمـر   العلوم اإلنسانية و االجتماعيـة      

التكرارات،والمتوسطات الحسابية و استخدام تحليل التباين األحادي للصعوبات وهذا ما يوضحه           

    )20(  رقم جدول    :لتاليالجدول ا

 األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ    تواجـه  الـصعوبات التـي   في الفروق لداللة) ANOVA (األحادي التباين تحليل نتائج

                                  العمر لمتغير تبعا

 الداللة

 

 متوسط  (F)ت

 المربعات

 درجة

 الحرية

 مجموع

 المربعات

  المجاالت مصدر التباين

 المجموعات بين  5.7736  3  1.9245

0.1861  86  16.0064  
 داخل

 المجموعات
0.0000* 10.3403 

 المجموع  21.7800 89 

المشكالت المتعلقة بالبحث -1
 العلمي

 

 المجموعات بين  25.8843  3  8.6281

0.5493  86  47.2435  
 داخل

 جموعاتالم
0.0000* 15.7062 

 المجموع  73.1278 89 

 مشكالت متعلقة باإلدارة-2-
 

 المجموعات بين  13.0886  3  4.3629

0.5615  86  48.2926  
 داخل

 المجموعات
0.0001* 7.7695 

 المجموع  61.3812 89 

مشكالت متعلقة بالتدريس-3  
 

 المجموعات بين  3.9374  3  1.3125

0.1620  86  13.9318  
 داخل

 المجموعات
0.0001* 8.1018 

 المجموع  17.8692 89 

مشكالت متعلقة بالبيئة -4
 المحلية

 
 

 المجموعات بين  3.4612  3  1.1537

0.3774  86  32.4598  
 داخل

 المجموعات
0.0326* 3.0568 

 المجموع  35.9210 89 

مشكالت متعلقة بالعالقة مع -5
 الطلبة

 

 مجموعاتال بين  1.0665  3  0.3555

0.5586  86  48.0383  
 داخل

 المجموعات
0.5936 0.6364 

 المجموع  49.1048 89 

مشكالت متعلقة بالعالقة مع -6
 الزمالء

 

 5.1484 *0.0025 المجموعات بين  2.3570  3  0.7857

0.1526  86  13.1237  
 داخل

مشكالت متعلقة بالمهنة-7  
 



  
  
  
  

  
 

  ذات داللـة :  *ّ

الصعوبات المتعلقة بكل انه توجد فروق ذات داللة فيما يخص ) 20(ما يالحظ في الجدول رقم 
 من بالبحث العلمي والمتعلقة باإلدارة وبالتدريس و البيئة المحلية و الطلبة و هذا  مابين

وهذا  .الءو ال توجد فروق ذات داللة فيما يخص صعوبات المتعلقة بـالزم 0،000 و  0،032
  يخص متغير العمرفيما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المجموعات

 المجموع  15.4807 89 



هل توجد فروق بين الصعوبات التي تواجـه األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ فـي كليـة                   :رابعا

؟ لإلجابـة عـن هـذا الـسؤال تـم      تعـزى الخبـرة  اآلداب  و العلوم اإلنسانية و االجتماعية       

 التبـاين األحـادي للـصعوبات       حساب التكرارات،والمتوسطات الحسابية و اسـتخدام تحليـل       

  :  وهذا ما يوضحه الجدول التالي

                                       )21(  رقم جدول                                              

األسـتاذ الجـامعي    تواجـه  الـصعوبات التـي   فـي  الفروق لداللة (ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج
  ةالخبر لمتغير تبعا المبتدئ

 الداللة

 

)f( متوسط 

 المربعات

 درجة

 الحرية

 مجموع

 المربعات

  المجاالت مصدر التباين

 المجموعات بين  0.5415  2  0.2707

 1.1090 0.3345 المجموعات داخل  21.2385  87  0.2441

 المجموع  21.7800 89 

 المشكالت المتعلقة بالبحث العلمي-1

 

 المجموعات بين  12.5353  2  6.2676

 8.9992 *0.0003 المجموعات داخل  60.5926  87  0.6965

 المجموع  73.1278 89 

 مشكالت متعلقة باإلدارة-2-

  

 المجموعات بين  9.9817  2  4.9909

 8.4477 *0.0004 المجموعات داخل  51.3995  87  0.5908

 المجموع  61.3813 89 

  مشكالت متعلقة بالتدريس-3
  
  

 المجموعات بين  0.4916  2  0.2458

 1.2306 0.2971 المجموعات داخل  17.3776  87  0.1997

 المجموع  17.8692 89 

  مشكالت متعلقة بالبيئة المحلية-4 
  
  

 المجموعات بين  0.1842  2  0.0921

 0.2242 0.7996 المجموعات داخل  35.7368  87  0.4108

 المجموع  35.9210 89 

  مشكالت متعلقة بالعالقة مع الطلبة5-
  

 المجموعات بين  4.4935  2  2.2468

 4.3816 *0.0154 المجموعات داخل  44.6113  87  0.5128

 المجموع  49.1048 89 

 مشكالت متعلقة بالعالقة مع الزمالء-6-

  

 المجموعات بين  0.3738  2  0.1869

 1.0765 0.3453 المجموعات داخل  15.1069  87  0.1736

 المجموع  15.4807 89 

  كالت متعلقة بالمهنةمش7-
     

  ذات داللة:*

انه توجد فروق ذات داللة فيما يخص الصعوبات التي تواجه األستاذ الجامعي المبتدئ ) 21(  ما يالحظ في الجدول رقم 
الخاصة باإلدارة و التدريس و العالقة مع الزمالء ،وهذا ما بين متغير الخبرة وذلك على مستوى الصعوبات وذلك تبعا 

ولكن ال توجد فروق ذات داللة فيما يخص الصعوبات المتعلقة بـالبحث العلمي و البيئة المحلية و ،0،154 و0،003
  فيما يخص متغير الخبرة  الطلبة و المهنة

 

 ألحادي للمقارنة بين متوسطين ا التَّباين تحليل اختبار :المقارنة بين المجاالت: خامسا
         

  

7مجال 6مجال  5مجال  4مجال  3مجال   المجاالت    2مجال 
 1مجال 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001



 يبين )22(  رقم جدول
مستوى مقارنة 
كل الداللة بين 
  المجاالت

انه توجـد داللـة بـين المجـاالت األول و الثـاني و األول والرابـع والمجـال                   ) 22(ما يالحظ في الجدول     
لرابــع   و الثــاني والثالــث و الرابــع و الخــامس و الــسادس و الــسابع و بــين المجــال الثالــث و ا

الخامس و السادس و بين المجال الرابع و الخـامس و الـسادس و الـسابع و بـين المجـال الخـامس و                        
  . السادس و السابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2مجال - 0.000 0.0140 0.000 0.000 0.000

 3مجال - - 0.000 0.000 0.000 0.1088

 4مجال - - - 0.000 0.000 0.000

 5مجال - - - - 0.000 0.000

 6مجال - - - - - 0.0001



  مناقشة وتحليل النتائج :  7       
انـه يمكـن ترتيـب مجـاالت     )17(أظهرت نتائج الدراسة الحالية كمـا جـاء فـي الجـدول       

سية التي تواجـه األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ فـي كليـة اآلداب و العلـوم                  الصعوبات الرئي 

 تنازليـا حـسب المتوسـطات       -عنابـة –اإلنسانية و االجتماعيـة جامعـة بـاجي مختـار           

  :الحسابية كما يلي

 صـعوبات   -3 صـعوبات المتعلقـة بالبيئـة المحليـة          -2صعوبات متعلقة بالبحث العلمـي      

 صـعوبات   -5صـعوبات المتعلقـة بالعالقـة مـع الطلبـة            -4المتعلقة بالعالقة مع اإلدارة     

 صـعوبات متعلقـة     -7صـعوبات المتعلقـة بالتـدريس       -6المتعلقة بالعالقة مع الـزمالء          

  .بالمهنة

  : المتعلقة بالبحث العلمي الصعوبات: أوال  
الصعوبات التي يواجهها ) أصعب(،أن الصعوبات المتعلقة بالبحث العلمي هي من أهم يتضح  

قلة توافر  ": في سنواته األولى من الممارسة المهنية، والمتمثلة فيما يلياذ الجامعي المبتدئاألست

فضاءات لألستاذ للعمل داخل المؤسسة الجامعية،نقص في مختبرات البحث العلمي،نقص في 

المؤتمرات العلمية المتخصصة،صعوبة في النشر في المجاالت العلمية المحكمة،التدريس يأخذ 

و السؤال الذي يتبادر إلى الذهن لماذا أتت  "...األستاذ على حساب البحث العلميمن وقت 

الصعوبات المتعلقة بالبحث العلمي هي األولى من حيث الترتيب؟ وهل هذا الشعور ايجابيا، 

؟ وكيف )  مثال سياسة الدولة(بمعنى عالمة صحية ؟ أم مؤشر على أن المشكلة أعمق من ذلك

  وجهة نظر اكلينكيا؟يمكننا قراءتها من 

، فالجمعتـة  )Fave-Bonnet, )1992تقـول  "  الجامعـة،حتمي أن تكـون أسـتاذ و باحـث    في"

المهنية تمر مباشرة ببدايات في البحـث العلمي،أثنـاء شـروع فـي رسـالة البحث،ضـمن                 

ــين،  ــصص مع ــي    ..تخ ــشاركة ف ــي الشبكات،الم ــامعيين،االنخراط ف ــسبة للج بالن

، "كان له األثر الكبيـر علـى الجانـب المهنـي و ألهوايـاتي               المؤتمرات،الدوريات العالمية، 

معاناة األستاذ  الجامعي المبتدئ من صـعوبات متعلقـة بالبحـث العلمـي أكثـر مـن                  ف،)303(



غيره ألنه مطلوب منه كفايات و خصائص يجب أن يتحلـى بهـا ،أضـف إلـى ذلـك تعقـد        

 العلمـي فـي ظـل التغيـرات         المهنة و تغيرها و بتالي المستقبل لألستاذ الباحـث و للبحـث           

. المفاهمية الحاصلة في عالم اليوم و ما يجب عليـه أن يكـون األسـتاذ فـي ظـل العولمـة                    

 ال( أن يقـدم صـورة مقننـة    ada abrahamفالمطلوب من األسـتاذ اليـوم كمـا تقـول     

عــالم مــتحكم فــي القــسم و المعــارف التعليميــة و حتــى المــشكالت ) تــشوبها شــائبة

وقد أشارا أل ناجي إلـى أن  أهـم خـصال التـي يجـب                 ،)304( "جتماعيةالسيكولوجية و اال  

، )305(،توافرها في األستاذ الجـامعي هـي تمكنـه مـن مادتـه العلميـة،أي نمـوه العلمـي                

 ألنـه ال يمكـن    ،  المبتـدئ فالبحث العلمي يشكل جزءا هاما فـي حيـاة األسـتاذ الجـامعي              

منـشورة  و     بأبحـاث ودراسـات       على الترقيـة العلميـة إال مـن خـالل القيـام            لحصوال

أن المدرس الجامعي تكـون مـستوى الـشعور نحـو المـشكالت األكاديميـة                306( ، محكمة

عـدنان  أعلى في مجال المشكالت المتعلقة بالبحـث العلمـي،و يعـود الـسبب كمـا يـرى                  

إلى تعرضهم للضغوطات المستمرة و انشغالهم نفـسيا بـالتمني فـي الحـصول علـى                رزق،

ــدكتوراه  ــة ال ــاديمي و    درج ــعهم األك ــسين وض ــل لتح ــسبيل األمث ــي ال ،حيث ه

 ،و عبـد اهللا المجيـدل       )1984(، وهذا ما اظهرتـه نتـائج  دراسـة مرسـي             )307(االقتصادي،

) المــدرس(،مــن أن المــشكالت البحــث العلمــي مــستواها أعلــى عنــد األســتاذ)1999(

  .الجامعي

  

 صعوبات المتعلقة بالبيئة المحليةال تأتي بعد صعوبات البحث العلمي، من حيث األهمية :ثانيا

انعكاس الواقع السياسي و االجتماعي في المجتمع على الجامعة و األستاذ :"مثل

الجامعي،النظرة االجتماعية لألستاذ الجامعي في تدني،تراجع هيبة األستاذ الجامعي،سوء فهم 

فيه الكفاية لكي لدور األستاذ الجامعي،مناخ جامعي مضطرب،الجامعة ال تساعد األستاذ بما 

 في تؤثر  و، حقيقة ال يمكن أن نفصل الجامعة عن الحراك االجتماعي فهي،تتأثر"ينمو مهنيا



لنقاش الحاصل حول مخرجات التعليم العالي و االتهامات الموجة لألستاذ فاالحراك الحاصل ،

ذ الجامعي  ال محالة يؤثر على الوضعية االجتماعية و ألكاديمية لألستا)نهذا الجو المشحو(

 fave bonnet ما أشارت إليه وهذاذي يخطو الخطوات األولى في الجامعة  بالنسبة للخاصة

تكشف أيضا و ،"عتراف االجتماعياالاإلحساس بعدم "،"  prestige'مهنة فقدت مميزاتها"بالقول 

صورة التي يحملها المجتمع غير راضيين عن المن األساتذة  %55رى أن خفي دراسة أ

  )308(.للمهنة

تدني الصورة و المكانة االجتماعية لألستاذ خاصة منذ العشرية السوداء التي مر بها المجتمع ف 

 ذلك عن الجامعة و األستاذ  تأثير بعض الثوابت و مدىت القيم و تزعزعتاختلط الجزائري أين

لكن إلى يخضع إلى عنف جذري جديد ،وال األستاذ "الجامعي و هذا ما اشر إليه لوران ميكايللي 

   )309(،"الحترام و التحقير و السبقلقة ا:عنف متكرر احدهما يعتبر شكل خطير 

مرتبط بعوامل كثيرة منها ،)2005(سناء احمد كمال عبد السالم ،كما تقول فنجاح أستاذ الجامعة 

ينتمي إلى طبيعة مهنته و األعمال الخاصة بها،ومنها ما ينتمي إلى الظروف و بيئة  ما

  )310(،العمل

وبتالي فرضا الوظيفي مرتبط إلى حـدا مـا بالبيئـة المهنيـة الـذي يعمـل فيهـا األسـتاذ                     

 الـذي  بـالمجتمع  وتتـأثر  تـؤثر  أنهـا  يفترض اجتماعية، مؤسسة الجامعة أن وبما،الجامعي 

 نظـام  مـن  فيـه  ومـا  وفاقـه،  رفاه من المجتمع في ما عليها ينعكس وقد فيه، وتترعرع تنشأ

 علـى  يـنعكس  وأن بـد  ال هـذا  وكـل  ....ظلم أو عدل من فيه ما وأ وتخلف، وفوضى،وتقدم

 مـستويات  مـن  يحقـق  أن يمكـن  ومـا  الجامعـات،  هذه في والعاملين التدريس هيئة استقرار

 و كمـا يقـول جـواد محمـد خليـل و عزيـزة عبـد اهللا شـرير         .)311(، واالنجـاز  الكفاية

 درجـة  تحقـق  يتطلـب  نوعـه  كـان  أيـا  العمل نجاح أن بها األمور المسلم ومن ،)2008(

 وهـذا مـا يتفـق    )312(،والتعلـيم  التربيـة  مجـال  فـي  السيما العمل بهذا االرتياح من عالية

   .)1993(زوليخة طوطاوي ودراسة



البيروقراطية و روتين في سير ":  و أهمهاالصعوبات المتعلقة بالعالقة مع اإلدارة نجد :ثالثا

القرارات،إدارة القسم تمارس ضغوط على األستاذ المعامالت ،الفردية و المزاجية في اتخاذ 

، وربما هذا راجع إلى ضخامة األعباء الملقاة على " ...،عدم وجود تعاون كافي من إدارة القسم

عاتق إدارة الكلية و قلة خبرة العاملين و غياب االنسجام بين اإلدارة و األقسام النجاز المطلوب 

ما اسماها عبد الوهاب  و هذا.ا يطلب تنفيذه من أعمال،،وهذا قد يقود إلى تعطيل آو تأجيل م

 اكتسبت خصائص قد بمعنى أن الجامعة)313(،"اإلدارة الوصائية)"6،ص 2000'(حفيط 

فاألساتذة . )314(، حفيط الجوطيكما يقولبيروقراطية الدولة و ثقافتها  القائمة على مرجعية  

وافز و الرواتب،غياب المعلومة و كثرة ،الترقية،صرف الحتثبيت بط إجراءات ال(يشتكون من

و )1986( نتائج دراسة كل من المرسي وهذا ما يتفق و).المحسوبية و نقص الشفافية و المعلومة

Glick) 1991(،)315(واللتان أظهرتا غلبة الروتين و البيروقراطية في سير المعامالت  

ـ    : الصعوبات المتعلقة بالعالقة مـع الطلبـة       :رابعا دافعيـة غيـر     "ي مـايلي    و المتمثلـة ف

كافية للتعلم،ضعف المستوى الفكـري و الثقـافي للطلبـة،كثرة مرجعيـة الطالـب لألسـتاذ                

اسـتجابة الطلبـة أثنـاء الـشرح،اعتماد الطالـب           ،عـدم )النقطة،العالمـة (من اجل الدرجة  

و تعـود معانـاة     . ..."على المحاضرات،تهديد الطلبـة لألسـتاذ ،وجـود طلبـة مـشاغبين           

الطالب ،الن الطـالب هـم محـور العمليـة التعليميـة و هـدفها ،فـان نجـاح                   األستاذ مع   

األستاذ يتوقف بشكل كبيـر علـى مـدى تقـدم طالبـه نحـو تحقيـق األهـداف التربويـة                     

الـصعوبات إلـى المفـاهيم االجتماعيـة الـسائدة           والتعليمية،ويعود السبب في ظهـور هـذه      

ـ   )الدرجة،النقطـة (التي تفيد بان العالمة    ى االجتهـاد و الـذكاء إذا ارتفعـت و    مؤشـر دال عل

 فهـم  ،)لقـراء قـراء بكـري   ( العكس ،و تدني صـورة الجامعـة و التعلـيم بـشكل عـام               

ــد   ــيم الجدي ــام التعل ــصفون النظ ــى LMDي ــذا المعن  L :laisse,     M :moi)  به

,D :dormir (،       و شيوع روح التقاعس و التواكـل فـي حياتنـا ،و هـذا االنخفـاض العـام

 العدوانية إلى التردي العـام الحاصـل فـي مجتمعنـا، وهـذا              تداء و السلوكيا  في مستوي األ  



  مـا ذكرتـه  النوع من الصعوبات تسبب عـادة قلـق و معانـاة لألسـتاذ المبتـدئ وهـذا       

gordier anny  ــان ــن  "ب ــديث ع ــستحيل الح ــن الم دون " malaise enseignant"م

 الـذي هـو أمامـه ،لـيس         األسـتاذ ينـسى أن الطالـب      -الطالب–مساءلة المسبب في ذلك     

 من القسم فقط،بل هو طفل ،المراهـق بتاريخـه ،ماضيه،وسـطه االجتمـاعي              رمجرد عنص 

المالحظة الميدانية ، تظهـر أن العالقـة مـع الطلبـة هـي              ف )316(،"،رغبته أو رفضه للتعلم     

يبحـث و بـصورة مـستمرة    " la mère de toutes les épreuvesاالمتحانـات ام كـل  "

يعيـشه األخـر يـنعكس حتمـا علـى سـلوك             مـا أي  .  ي هذه العالقـة   عن خلق توازن ف   

فـشل الطالـب يـضع األسـتاذ فـي          :لالطرف الثاني وهذا ،ضـمن حركـة دائريـة مثـا          

هـذا    malaiseو،)فـصله فـي  ألنه معرض للتقييم أو المساءلة عـن مـدى نجـاح    (صعوبة

ـ    ،هـذا  جانبه يمكن أن يؤثر على نوعية التدريس من       )طالب(األخير ى اهتمامـات    يـؤثر عل

ــة   ــص المعرف ــا يخ ــب فيم ــي ،)317(الطال ــن  فف ــل م ــات ك  Borg &al  دراس

هــــرت أن مــــن أهــــم ظأ،)1994(، )319( ،Kim& londmanو)318(،)1991(،

االتجـاه الـسلبي    :الصعوبات  التي تواجه األسـتاذ مـشكالت ذات طبيعـة طالبيـة مثـل                

ـ   ... للطالب نحو الدراسة ،ضعف حـضور الطلبـة و التـزامهم             ا ذهبـت إليـه     وكـذلك م

ومحافـضة   )1994(  ودراسـة كـل مـن االبـراهيم        )2006(دراسة محمد حسين العمـايرة      

 الطلبـة  رغبـة  عـدم (  إلى ضـعف الطلبـة بـشكل عـام    رواحيث أشا )1998(و المقدادي

 فـي  المـسجلين  الطلبـة  أعـداد  وكثـرة  الدراسة، في العلمية والمصادر المراجع إلى بالرجوع

�&ى#�>  وا!�IY(ض  ةالشعبة الواحد  $�6QC�ـ  . ).....و`?(��W(  و�_&ی�(  W*<ی�(  ا سبب قلـق و  وهـذا ماي

 انـه فـشل فـي أداء األسـتاذ الجـامعي            على قد يفـسر   واإلزعاج لألستاذ الجامعي المبتدئ،   

  .المبتدئ 

 



 أتحـسر "  المتمثلـة فـي     و   : نجد الصعوبات المتعلقـة بالعالقـة مـع الـزمالء          : خامسا

يحـز فـي نفـسي اسـتخفاف بعـض       ،سـاتذة األ الـزمالء   بين وتوترات خالفات لحدوث

أجد أن الـزمالء ال يتبـادلون كثيـرا المعلومـات فـي مجـال        األساتذة بزمالئهم اآلخرين،

مـا يالحـظ هـو  أن     " يحز في نفسي وجود مـشاعر الغيـرة بـين األسـاتذة     التخصص،

 الغالبية من األساتذة يشعرون بنوع من االنزعاج و الدهشة لمـا  هـو حاصـل فـي الميـدان        

من عالقات تتميز في غالبها بالتنافس و التنافر و نادرا مـا نلمـس تعاونـا و تجاوبـا بـين                     

درية لخرة هذه ، مازلت لم تخرجـوا مـن العـضمة، ماعنـدكش الحـق عليـك                  ( األساتذة  

، فاألستاذ فاعل في تفاعل مستمر مع اآلخـرين ،حيـث يبنـى مـن خـالل                 ....)بالخضوع  

رافـــات اآلخـــرين بـــه كفـــرد عالقاتـــه مـــع نفـــسه و أيـــضا فـــي اعت

anodon,bouchard,gohier, )2001(،)320(  

"l’enseignant est un « acteur en interaction, inséparable des rapports sociaux 
(et) il se construit par et dans ses rapports à luimême  ainsi que dans la 
reconnaissance des autres comme sujets » (anadón, bouchard,gohier, chevrier, 
2001, p.4) 
 

أهمية اإلحساس باعتراف زمالئه لـه  وهـذا مـا يـساعده علـى تأكيـد صـورته الذاتيـة                     

بـين األسـتاذ الجـامعي      ) اآلن(و السؤال الذي يطرح نفسه أي عالقة  هـي التـي              كمهني ، 

؟ إذا علمنـا أن    المبتدئ و بين الذي من نفس الـصنف و بينـه و بـين األكثـر خبـرة منـه                   

  )و الي يطلع ينحي سلوم(الغالبية تشكو التهميش،قلة االعتراف ،المشاحنات ،

للمبتـدئين بتـدعيم الممارسـة    "الجمعتـة المهنيـة  "فـي   الزمالء يلعبون دور مهم سـوى      إذن

ــة ــي  )royou,vanzanten) 2004(،)321 اليوميــ ــديل مهنــ  dubar و تعــ

ــة ،)322(،)1998(، ــذى وفالهوي ــة تتغ ــسة   المهني ــة المؤس ــي ثقاف ــع ف ــصورة أوس  ب

 ،الممارسة المهنيـة تعكـس ثقافـة فرعيـة ،أهميتهـا تـزداد شـئ فـشيا                )األماكن(،المنظمة

gother,thurler )2000(،(323)   سـعود هـالل الحربـي   و هذا ماذهب اليـه كـذلك)2007( 

النظام التعليمـي يقـوم علـى شـبكة مـن العالقـات االجتماعيـة و الوظيفيـة                   إن:" بالقول



فالهويـة  ،)324(،"ء بين اإلدارات بأطرافهـا،آم بـين المعلمـين و المعلمـين و المتعلمـين              ،سوا

 االجتماعيـة و  ،وتجـاوز للحتميـات   intersubjectivitéتبنى ضمن ديناميـة بـين الـذوت    

  .النفسية و البيولوجية

 عـن  بالرضـا  شـعوري  :)االتجاهـات (أما المجال السادس صعوبات المتعلقـة بالمهنـة             

 علـى  التـدريس  مهنـة  تـشجعني صـعوبات،    مـن  بهـا  يحـيط  ما يعوض دريسالت مهنة

نستخلـصه   مـا  "، أرى أن مهنة التدريس تنهك صـحة األسـتاذ و تـستهلك طاقتـه        االبتكار

من أراء و اتجاهات فيما يخص العالقة بالمهنـة هـو هنـاك نـوع مـن الرضـا الـوظيفي                     

كــل مــن رغــم مــا يعــشونه مــن صــعوبات مختلفــة ،وهــذا مــا يتفــق و دراســة  

eddy،)2000(،)325(                 أما فيما يخص مـا تـسببه المهنـة مـن متاعـب صـحية،فهي مهنـة،

،وهـذا مـا تؤكـده دراسـات     )f.tochon،)2004(،)326، كما يقـول   à haut risqueخطير جدا 

 هيـثم  أبـو سـعيد        ،)2000( الحميـد  عبـد  وفرغـل  المـصيلحي  محمـد دراسة  عديدة مثل   

  .)327(،khebbebو  ،)2007(،boulkroune، ودراسة  )2002(

 عن المهنة تظهر شبكة معقدة مـن التوجيهـات رغـم الـصعوبات هنـاك التـزام                  فالصورة

 مـن  مهنتـه  نحـو  المـدرس ،فاتجاهات  )328(،نظرة للمستقبل بمسؤولية و التزام-نحو المهنة

 الـذين   المدرسـين  هـؤالء  مثـل  إن،األهـداف  نكثير م إنجاز على تساعده التي العوامل أهم

 لمثـل  المـستقبل  أجيـال  تهيئـة  في بفاعلية يساهموا أن يمكن ال  الدراسة نحو الرغبة تنقصهم

 )mcbride sysan،)1990هـذا مـا يتفـق ودراسـة     و الفكـري  والتطور المعرفي التفجر عصر

 التجـاه  يكـن  لـم  العمـل  تـرك  نحـو  الميـل  وان عملهـم،  عن  راضين عام بشكل كانوا

  )329(.به ذالمأخو

  

 األستاذ المتاحة الفرص أن أجد": صعوبات المتعلقة بالتدريسال ،فنجدعأما المجال الساب 

 في صعوبة أجد، مالئمة غير التدريس لعملية المادية البيئة أن أجد،قليلة تكوينه الكتمال



، أجد أن تكليف األستاذ بمهمات إدارية يؤثر المكتبة في المتخصصة المراجع على الحصول

د أن التكوين البيداغوجي  لألستاذ غير كافي ،نجد أن األساتذة سلبا على عملية التدريس، اعتق

حظه أن صعوبات التدريس أتت في المرحلة  ما نال."يدرسون مقاييس ليست مناسبة لتخصصهم

األخيرة ،ربما هذا راجع إلى أن الشغل الشاغل لألستاذ الجامعي المبتدئ هو تحسين كفاءات و 

التدريس و التأقلم الحسن مع شروطه و مستجداته، ففي قدراته البحثية أكثر وهذا لممارسة 

اعتقاده ربما من يملك مفاتيح البحث العلمي تهون له كل الصعوبات ،لذك نجده  في البداية 

حتى يتسنى له تجاوز ) خضوع اعمي(يحاول إعادة إنتاج محاضرات الذين سبقوه من األساتذة 

ال يمكن ")perrenoud ،)2001كما يقول دريس السعادة في الت .عجزه و ترتيب فيما بعد أموره

فدراسات عديدة تشير إلى العبء ،)330(،"ان تكون دون كفايات مهنية ،وال دون هوية مكتسبة 

 لهم يسمح ال الذي التدريسي العبء  زيادة حول،حول )DI,2000(،)331( دراسةالتدريس منها 

هذا ما صرح به أغلبية ( ل ممارسة المهنة وكذلك اإلعداد الهزيل قبالعلمي، البحث بأعمال بالقيام

 اهللا بوعبد دراسة،وهذا ما يتفق و)أثناء  المقابلة  األولى وفي الكراس اليومي" العينة"األساتذة 

  .فيما يخص نقص في اإلعداد التربوي::)1991(الخليلي يوسف خليلدراسة  )1993(

  

  

  

  
  
  
  
هـل يوجـد اخـتالف فـي مـدى          : ثـاني مناقشة و تحليل النتائج المتعلقة بالسؤال ال      : 7/1

شعور األستاذ الجامعي  بالصعوبات التـي يواجهـا فـي كليـة اآلداب و العلـوم اإلنـسانية                



ــن       ــل م ــر ك ــى متغي ــزى إل ــة تع ــار عناب ــاجي مخت ــة  ب ــة جامع و االجتماعي

  .،الجنس،العمر،الرتبة األكاديمية،الخبرة ؟

  
  : سمتغير الجن فيما يخص     

ة انه ال يوجد اختالف يعزى للجنس فيما يخص الصعوبات التي أظهرت نتائج الدراس    

يواجهها األستاذ الجامعي المبتدئ  في كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية جامعة باجي 

 المجال المتعلق باإلدارة ، و هذا ا، ماعد) الصفحة رقم (مختار عنابة،في المجاالت المذكورة 

 تضايقني ، المعامالت سير في اإلدارة وروتين البيروقراطية ايقنيتض (لصالح الجنس الذكري 

أجد أن إدارة القسم تمارس ضغوطا  مختلفة على   ،القرارات اتخاذ في المزاجية و الفردية

فيه نوع ما (وهذا ربما يعود إلى أن جنس األنثوي يحاول أن يبدى سلوكا ) األستاذ المبتدئ

 عكس،الجنس الذكري الذي يحاول التصرف أكثر وفق و ال يظهر تذمره علنا على) خضوع

و . القوانين ويطالب علنا بتطبيقها ويشدد أكثر على احترامه كأستاذ و ليس كجديد في المهنة 

و عكس .)1987( و ليلى الفضل )1995(هذه النتيجة توافق ما أشارت إليه دراسة حسين المقدادي 

  ).1992( احمد الغامدي ،و)1994( رزق إبراهيم ةما أشارت إليه دراس

  

 

  : العمررفيما يخص متغي   

 فروق ذات داللة فيما يخص أظهرت نتائج الدراسة فيما يخص متغيرالعمر انه توجد  

األستاذ الجامعي المبتدئ  في كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و الصعوبات  التي يواجهها 

البحث : التاليةجاالتبالم والمتعلقة االجتماعية جامعة باجي مختار عنابة

ماعدا المجال المتعلق بالعالقة مع ،) والمهنة ، والبيئة المحلية،والطلبة،سالعلمي،اإلدارة،والتدري

أن الذي يكون اكبر سنا تكون له بالضرورة  معرفة "وهذا ربما يعود إلى الفكرة التالية  :الزمالء

عور األستاذ  بالصعوبات المذكورة عامل السن يلعب دورا مهم في مدى ش و بتالي" و خبرة أكثر



إبراهيم  شرف ،)1991( الخليلي يوسف خليلسابقا، وهذه النتيجة  تتفق ونتائج دراسة كل من 

  )2001( كاموكه عزا لدين وعكس ما أشارت إليه دراسة )1991(الهادي 

 :فيما يخص متغير الرتبة األكاديمية    

 فروق ذات داللة فيما لرتبة األكاديمية، انه توجدأظهرت نتائج الدراسة فيما يخص متغير ا     

 الجامعي المبتدئ  في كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و ذالتي يواجهها األستا الصعوباتيخص 

اإلدارية،و التدريس،و البيئة :   (  التاليةبالمجاالت المتعلقة االجتماعية جامعة باجي مختار عنابة

راجعا إلى أن األستاذ كلما زادت خبرته في مجال التدريس كلما ربما هذا ) المحلية،و الزمالء

اختلفت نظرته و سلوكاته ومعامالته  فيما يخص اإلدارة ومعوقاتها أو عملية التدريس حيث مع 

الوقت يكتسب ممارسة أكثر وكذلك ،العالقة مع الزمالء حيت تتطور هذه العالقات و تزداد 

كثر مرونة في اعتقادنا في التعامل مع كل هذه المعوقات، االتصاالت و بتالي يكون األستاذ أ

،حيث ال )البحث العلمي،و العالقة مع الطلبة، و نظرة للمهنة(على عكس المجاالت األخرى 

توجد فروق ذات داللة وهذا ربما هذا راجعا،إلى أنهم يحملون نفس اآلمال و يعيشون نفس 

قة مع الطالب فهي الشغل الشاغل عند جميع التحديات  فيما يخص البحث العلمي ،أما العال

األساتذة، لما تمثله من تحدي على المستويين المعرفي و العاطفي، إضافة إلى تمثالته للمهنة و 

 blanchardالتي هي في الغالب نفسها  عندهم في الغالب أي، مهنة السعادة و المعاناة كما تقول 

la ville،)332(خص المجاالت التي توجد فيها فروق ذات داللة في وقد نلمس هذه النتائج فيما ي

 أما الدراسات )1998(، و المقدادي )1994(، ومروة احمد )1992(دراسة كل من احمد الغامدي 

التي تؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة في المجاالت الثانية مثل دراسة عبدا اهللا المجيدل 

)1999(.  

  : الخبرةرفيما يخص متغي    

وجود فروق ذات داللة فيما :  نتائج الدراسة مايليأظهرت بة لمتغير سنوات الخبرة فقدو بالنس

التي يواجهها األستاذ الجامعي المبتدئ  في كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و  يخص الصعوبات



ع اإلدارة،التدريس،و العالقة م(االجتماعية جامعة باجي مختار عنابة و المتعلق بالمجاالت التالية 

راجعا في اعتقادنا إلى أن عامل الخبرة يلعب دور كبير في تحصين .. ،وهذا  لصالح)الزمالء

األستاذ الجامعي سلوكيا و معرفية و أخالقيا ،حيث يكون أكثر وعي من حيث تعامله مع اإلدارة 

و أكثر تدبر من حيث منهجية العمل و التدريس و ناضجا و مرنا في كيفية تعامله مع الزمالء 

أن تكتسب خبرة معناه أن تكون لك فرصة،ان  ترتكب :"cifaliوكما تقول المحللة النفسانية ،

 وهذه النتيجة تتفق و نتائج دراسات كل من محافظة و المقدادي )333(،.. "أخطاء وتصلحها

البحث ( ، أما الصعوبات التي ال توجد بها فروق ذات داللة فتعود إلى المجاالت التالية)1998(

( ربما يعود ذلك أن األستاذ بأصنافه الثالثة) ،البيئة المحلية،العالقة مع الطلبة،و المهنةالعلمي

عموما مازال يعاني األمرين فيما يخص صعوبات البحث )) أ(،صنف )ب(متربص ،صنف

العلمي من جهة و من جهة أخرى البيئة ،ألنهم يعيشون في مجتمع واحد و النظرة التي يحملها 

 في اعتقادنا مجزئة حسب الخبرة و ال حسب الرتبة األكاديمية ،أضف إلى ذلك المجتمع ال تكون

أن األستاذ عموما يجد تحديات كبيرة في التعامل مع الطلبة و في إقامة و تسير عالقة بيداغوجية 

وتختلف مع دراسة إبراهيم .)1994(ناضجة، ،وتتفق نتيجة األخيرة مع دراسة احمد مروة 

  )2008(ر الزغبي و هايل السرو

( و كخالصة لما سبق نجد أن الصعوبات التي يشترك فيها جميع األساتذة بكل أصنافهم 

  . البحث العلمي ،البيئة المحلية: تتمثل  في المجاالت التالية") أ"و " ب"متربص،صنف 

  

  

  

  

  

  



  

  

اإلجابة على السؤال الثالث مما مدى مساهمة السنوات األولى في بلورة العملية : 7/3
هنا نحاول أن  :اياتية لألستاذ الجامعي المبتدئ و ذلك من خالل تحليل نتائج المقابالت،الهو

  .نسأل الجانب الشخصي،الذاتي لألستاذ الجامعي المبتدئ
  
  :نتائج المقابلة األولى :أوال

أستاذ :قدم نفسك؟ كانت معظم اإلجابات تتمحور حول الفكرة التالية : فيما يخص السؤال األول 

 .القلة القليلة منهم واصلت القول بأنها، آم ،أو أب  لعائلةجامعي و

 فـي تقـديم أنفـسهم علـى الـصورة االجتماعيـة دون التوسـع إلـى              انالحظ إنهم اقتصرو  

ـ  الجانب الشخصي ،يبدو ان و  .علـى الـصورة الشخـصية    superposeصورة  المهنيـة  ال

 يقـدمون  مـا  عـادة  اعنـدن  األشـخاص  أن وهـي  وبديهية عادية الحقيقة أن يكمن ذلك هو

 يـتم  -المهنـة  – أن كـذلك  يخفـى  ال كمـا  يزاولونهـا  التي -المهنة – من انطالقا أنفسهم

نادرا،مـا  :"anny Gordieحيـث تقـول    ،تقـديره  عـدم  أو الـشخص  تقدير أساسها على

بالمعنى الحقيقـي للهويـة الوضـعية الشخـصية،انخراط الـذاتي           ) هوية(نسمع يتكلمون عن    

أن الصورة التـي نعطيهـا عـن ذاتنـا تعتمـد،على            "وتواصل القول   ".....لألستاذ في عمله،    

  )la vérité  la plus profonde  du sujet "،.)334دالحقيقة العميقة للفر

يعتقـد أن الهويـة المهنيـة تكـون مرتبطـة           : " بقـول    baillauquesأشارت إليه   وهذا ما   

يقـدم بهـا نفـسه فـي المجتمـع ،           بالدور االجتماعي و المهني للفرد بمعني الطريقة التـي          

الــذات "تظهــر  .: ..louis boscaوكمــا قــال )335(.صــورة جماعيــة أكثــر منهــا فرديــة

الهويـة المهنيـة و      يمكننـا الفـصل بـين     ولكن ال    "في عالقة مع تطور المهنة      " االجتماعية

 alinو   cohier(حيث أن الهويـة المهنيـة كمـا يـشير لـه كـل مـن        ،)336(االجتماعية،

،ولكن مــن الهويــة العامــة للــشخص) composante(تعتبــر أو تأخــذ كمكــون ) 2000

فاألستاذ أسـتاذ، لكـن مـا أعـسر أن يـتم            : عبد الرحيم تمحري  الحقيقة المرة هي كما يقول      



الوقوف عند هذا الحد، حد المعرفـة الـسطحية دون تجاوزهـا إلـى التعـرف العميـق ثـم                    

  )337(....اعي متناقض في الغالب،إن تلك المعرفة مرتبطة بتمثل اجتم. االعتراف

نجـد هنـاك مـوقفين احـدهما تـصرح عـن            : فكرة التدريس : أما يخص السؤال الثاني    -2

ميول و نروع مبكر للمهنة،واألخرى تقول الظروف هي التـي قادتهـا إلـى ممارسـة هـذه                  

 اثـر  – نمـوذج أسـتاذ    – الطريـق المهني،نجـد أن لديـه         ا هذ ابالنسبة للذين اختارو  : المهنة

 créer une véritable relation " فـي كتابـه  فيـه و هـذا مـا أشـار إليـه كريـستوف      

pédagogique "   تصرح إنهـم اختـاروا هـذه المهنـة ،لتـأثرهم بنمـوذج              بالقول الغالبية

بالنـسبة للـذين اختـاروا       : "  ابعد و أعمق في ذلـك بـالقول           cifali و تذهب     ،)338("معين

 األلمان و النمـساويين فـي الثالثينـات تحـدثوا عـن             نفسانييالمهنة، فالعديد من المحللين الن    

هذا التوتر فيما يخص الشخص الذي اختار التـدريس،من اجـل إصـالح طفولتـه هو،حيـث           

ــر    ــى األخ ــه عل ــسقط معاش ــسه ي ــد نف  faire payer la même chose aux  يج

enfants           ،ن فـي   ممكـن أن نكـون سـاديي      "،فالرغبة في اإلصالح تقودنا إلـى التكـرارات

أمـا فيمـا يخـص    )sadique en voulant les aimes je peut être، )339 ."..........حبنـا لهـم  

قـادتهم إلـى ممارسـة هـذه المهنـة           إنهم لم يختاروها بل الظروف هي التي         حوا صر الذين  

إلـى أن   ) 84 روث اكرت،جـون سـتكلين    (  ،وهذا ما تؤكده بـدورها دراسـات كـل مـن          

دريس الجامعي يتجهون إلـى هـذا المـضمار بحكـم الظـروف و              كثير من المشتغلين في الت    

ــددة      ــل متع ــود لعوام ــك يع ــل ذل ــسبق و لع ــيط م ــاس تخط ــى أس ــيس عل : ل

و هذا يعني أن االلتحـاق بالتـدريس الجـامعي ال يـتم دائمـا               ....اقتصادية،اجتماعية،دراسية

عن رغبة مبكـرة يمكـن التحـضير و االسـتعداد لهـا مـن جانـب كـل مـن الفـرد و                        

ـ  اضـطراب فـي   (،)2007( François Delivré ،وهـذا مـا يخلـق حـسب    )340(.ةالجامع

و لكن،فـي كـل األحـوال نلمـس     )problème d’identité interne (،)341الذاتيـة  الهويـة 

  ".هناك رغبة في البحث و التدريس و المساعدة



مـا يمكننـا اسـتنتاجه هـو أن الغالبيـة           : malaise: اما فيما يخـص الـسؤال الثالـث        -3

ـ    malaise  من األساتذة المستجوبون ينكرون هذاالعظمى ) القلـق ( أو مـا اصـطلح عليـه بـ

علـى  ) يـسقطه (و مـرت و الـبعض يلـصقه         "فتـرة قـصيرة     "أو يشيرون إليه على انـه       

"  فــي كتابهــا anny cordieاآلخــرين و ال يعنيــه هــو، و فــي هــذا الــصدد تقــول 

malaise chez l’enseignant": للـدفاع أو  ن،تجـدهم مهيئـو  إن تثـار هـذه العبـارة     ما 

، ربما  معنـاه أن المـصطلح يثيـر معـاش شخـصي       "sur la Défensiveفي حالة دفاع 

ــي ؟ ــاهو حميم ــس م ــا،) 342(ويم ــة  jacelyne charbietأم ــتها المعنون ــي دراس  ف

ـ  تقـول هنـاك تنـوع فيمـا يخـص      " angoisse, prévention est prise de risque"بـ

.  هنـاك تفـسير عقالنـي للقلـق المعـاش          حيـث يوجـد   تذة،    قلق البارز في خطابات األسا    

حتى،يـستطيع أن يـرد علـى         تحكم فـي كـل شـيئ       فيالقلق أيضا يثار من خالل الرغبة       

تقـول أن  :" ada abrahamوهـذا ماتـذهب اليـه     )343("... رغبة األخر ،المؤسـسة،الطالب 

م فـي كـل   ،متكاملـة،يعلم كـل شـئ ،يـتحك    )مقننـة (األستاذ يجب عليه أن يقـدم صـورة     

 وحـسب ،)344(،"القـسم ،المعـارف الديداكتكيـة،وحتى المـشكالت الـسيكو اجتماعيـة           :شئ

aulagnier    الذي ذكرته cifali لقلق هـو مؤشـر علـى انهيـار المؤقـت لكـل ثوابـت               ا

  )345(.التقمصية ،ليس األنا هو الذي ينحل بل انه اآلخر كدعامة تقمصية

ـ  jacelyne charbietوحسب  قراءةإذن يمكن   Freudق األسـتاذ اعتمـادا علـى نظريـة     قل

قلـق األطفـال هـو فـي األصـل تعبيـرا       "،بالنسبة له  freud الذي توسع فيه  يالقلق الطفول "

هرة تنشط أثنـاء المواجهـة مـع الواقـع ،حينمـا يكـون       الظاهذه " عن فقدان موضوع الحب   

يـب  األستاذ منعـزل لوحـده فـي القـسم ،فاألسـتاذ الـذي ال يـستطيع الـتحكم فـي دوال                    

،وهـذا مـا ذهبـت اليـه المحللـة          )346(، "المهنة،ممكن جدا أن يكون عرضـة لهـذا القلـق         

إن الـدخول فـي الحيـاة العمليـة ،تنـشط الوضـعيات       : " باالقولanny cordie النفسانية 

النزويـة صـراعات االوديبيـة غيـر محلولـة ،وتكـشف عـن         لالشعورية للفرد ،اختياراته  



و ( يقاوم هـذا القلـق مـن خـالل النـسيان أو اإلنكـار               أن ممكنحيث  من ال     "نقاط الضعف 

  و هـذا مـا يقـود       )هذا ما لمسناه في غلب إجابات األساتذة الـذين أجرينـا معهـم المقابلـة              

مـن جانـب     )347(. إلى حالة من االستقرار و لكن دون الوصول إلـى رضـا المهنـي              األستاذ

ـ             يجعـل تجـاوز     ممـا  عنـه ،   رأخر هذا القلق الذي يحاول أن يخفيه بعض األساتذة ،وال يعب

ـ ممـا يتـرك      :"cifaliمر صعب ،حيـث تقـول       أالصعوبات    األسـتاذ إلـى الـسلوك       أيلج

يقـول احـد األسـاتذة فـي البدايـة البـد أن يكـون الحـزم وان ال          (العدواني لحماية نفسه

فـي الحقيقـة يقـول احـد        ( ،و يصعب عند البعض االستشعار هـذا القلـق          )نضحك معهم   

،فهو مفيد وهـذا مـن اجـل أن يكـون األسـتاذ              )لقلق بالنسبة لي نور ما    األساتذة ال يوجد    

بـداع وهـذا حينمـا يحـدد        لالفهـو دافـع ا    ..فعال في مهنته،ألنه يسمح بالمساءلة و التطور        

المثاليـات  defaire،يعرف و يتسامى به ،وحـين يوجـد فـضاء للكـالم و الـذي يـسمح ب                 

  )348(، "،المخاوف البرانوية ،الشكوك التخلي و اإلهمال

 )gordier : )349وتتسال 

Quelles grandes options viennent éveiller la problématique inconsciente chez 
celui qui exerce cette fonction  

 مستفيـضة المعـاش النفـسي الـذي يختبـره األسـتاذ الجـامعي             ة بـصور  cifaliو تلخص   

 فـي قـرارة نفـسه أو فـي          المبتدئ سوى صرح به مباشـرة آو بـصورة غيـر مباشـرة            

حينمـا نـسألهم،وحينما يكـون بمقـدورهم الحـديث عـن            " الكواليس مـع زمـالء المهنـة      

ــم  ــاوفهم ،قلقه ــة    ...مخ ــذه المهن ــي ه ــق ف ــصدر للقل ــي م ــة ه ــل أو األغلبي " ك

الطلبة،الجماعة،المؤســسة،العالقة،الكفاءات الشخــصية،الالتحكم دائمــا يطفــو علــى     

الء،الحيــاة ،المــوت،األمراض واالنتحار،الــسلطة    الــسطح،فقدان الهويــة،الخوف مــن الزم

ــذي   ــتهم أو ال ــام،األخر المل ــسؤولية،الهجمات،األحكام،العجز و nargueو النظ ،الوحدة،الم

الفــشل،شكوك،الرفض،المجهول،عدوانيته وهــو و أنا،والــذي ال يمكــن توقعه،هــشاشتي،أن 

 الكفء،انتظـارات  يكون عرضة،ال اعتدال،عدم قـدرتي علـى تحقيـق مثاليـة البيـداغوجي         



اآلخرين،شـــكوك،الدخول،االمتحانات،الوقت الغيـــر كافي،المعـــارف الناقـــصة،ضعفي 

 )350(" مني،والذي ال يمكني إعطاءه بالمتستر،والمطلو

  وضعيته اآلنية كأستاذ   :اما السؤال الرابع-4

موقف يعبر عن عدم الرضا و نجـده عنـد الغالبيـة و موقـف ثـاني راضـي                 :نجد موقفين   

التذمر في خطابـات األسـاتذة و التذبـذب مـشاعرهم بـين الرضـا وعـدم                 "،عيتهعن وض 

الرضا ،يجعلنـا نفكـر أننا،أمـام تظـاهرات ممكـن قراءتهـا ،ترجمتهـا لوضـعية عـدم                   

االستقرار وهذا ما يقودنا إلـى القـول أن عـدم االسـتقرار هـو احـد مميـزات الـسنوات                  

بـالقول   sébastien chaliésاك ،وهذا مـا عبـر عنـه كـذ    ) louis bossard،)351 "األولى

إن التدريس يصور فـي الثـرات األدبـي كعمـل  مغلـف باالنفعـاالت يحـوي مـشاعر                    "

هـل عـدم   :، والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه     )352(،الرضا و كذلك الضغط و بالتالي المعاناة      

الرضا نابع من الظروف التي يعيشها األستاذ الجـامعي المبتـدئ ؟ ام لهـا عالقـة بـشخص           

 أكثر،خاصة وان هناك من ثمن هذه الوضعية مـن أفـراد عينـة الدراسـة؟ آم هـو                   األستاذ

  عن صورة مثالية؟) أنهم (البحث 

  

  حوصلة لتجربته في التدريس:    السؤال الخامس -5

 هناك ردود و مواقف مختلفة مـن هـذه التجربـة مـنهم ،مـن يجـدها مقبولـة و بالتـالي           

الـسنوات األولـى    . هم من يرهـا تجربـة مـرة       يحاول تحسينها، ومن من يجدها مثمرة ،ومن      

،يكـون  ضوهـي تعـاش بـصورة فرديـة و ذاتيـة البع           كتجربة  تبقى محفورة في الذاكرة       

مغمور بالفرحة بأنه أصـبح مـسئول وأصـبح لديـه مكانـة و دور فـي المجتمـع ،فهـي                     

 االنخـراط فـي هـذه       اتجربة مستحسنة في عمومها نلمـسها،خاصة عنـد الـذين اختـارو           

إذا يجـد نفـسه فـي       ) مـؤلم (كن عند البعض األخر تمتزج هذه التجربـة بمعـاش           ول المهنة

بـان   hubermanوهـذا مـا أشـار إليـه         ميدان ال يحتكم بعد عن قوانيينه و كواليـسه ،           



،حيث،يحـاول جاهـدا   )353(. من األساتذة أشاروا إلى صـعوبات فـي تجربـة المعاشـة      53%

عض اآلخـر فهـي تجربـة مرة،فهـو         التكيف مع مستلزمات العمل المؤسـساتي، آمـا الـب         

مجبور عليه العمل و هذا لضروريات عديدة ،ويتحين الفرصـة للبحـث عـن مـصدر لـزق             

و تبقى التجربة عنوان المعاناة و السعادة و طريق نحـو التـدبري الـذي هـو مؤشـر                   .أخر

  . عن نمو مهني

  :معاش األيام األولى في التدريس: السؤال السادس -6

 مص هذا السؤال أمام فئتين تعبران بـشكل مختلـف عـن معـاش األيـا                نجد أنفسنا فيما يخ   

إذ نجـد الفئـة األولـى تغمرهـا الفرحـة و            .األولى في ممارسة مهنة التدريس في الجامعـة       

المثالية و الفئة الثانية تغمرها الفرحة و الشك  وهـي مـشاعر نجـدها قـد وصـفها العديـد                     

تـي تقـول عنهـا إنهـا تعـاش بـصورة            و ال ) baillauquès،)1990من الباحثين،أين نجد    

ــعبة ــرة صـ ــة كفتـ ــا ،)354(،مكثفـ ــدم )ria،2004أمـ ــساس بعـ ــصف اإلحـ ،فيـ

الراحة،اإلحباط،االنزعاج ،الخيبـة كمـشاعر يختبرهـا بـصورة مكثفـة األسـتاذ المبتـدئ               

  .وهو،يخطو خطواته األولى في ميدان التدريس

ـ           دئ تكـون فيهـا أحاسيـسه و         فاأليام األولى من الممارسة المهنية لألسـتاذ الجـامعي المبت

ــن   ــل م ــول ك ــا يق ــرنح كم ــا تت ــشاعره عموم ــين ) Gelin,rayau,ria ،)2007م ب

 ، فهــذه الفتــرة  مهمــة و)355(" و الخــوفنالغمــوض و الفرحة،وكــذلك الــشك،وال يقــي

ــةnévralgiqueو ــة المهني ــو الهوي ــي نم ــدان كــل مــن ف ــا يؤك  ،nault,gervais  ،كم

)1999(.)356(  

  عوبات السنوات األولىص: السؤال السابع-7
  فيما يخص الصعوبات التي واجهها في سنواته األولى نجد في إجابات األستاذ الجامعي 

تجده يبحث في مصادره الخاصة لمواجهة "المبتدئ ردود أفعال و مواقف مختلفة  في الغالب 



 عن وضعيات أحيانا صعبة،أين يحس بأنه بحاجة للمساعدة ولكن،يبقى ذلك شئ محرم،الحديث

  )bergugnat –janot et rasch ،) 2008(،)357 "صعوبات

خاصة بالنسبة للذين  قد مارسوا المهنة فـي األطـوار مـا قبـل الجامعـة حيث،يـصرحوا                   

بأنهم لم يواجهوا صعوبات كبيـرة خاصـة مـع الطلبـة أو فـي طـرق التـدريس و لكـن                      

 العـائق الكبيـر     و الـصعوبة آو   ) تـدريس سـابقا   (الصعوبات عرفوها في تجربتهم األولـى       

الذي واجههم في بداية مشوارهم المهني فـي الجامعـة يتمثـل و فـي سـوء العالقـة مـع                     

القيت صعوبات جمة خاصـة مـن حيـث العراقيـل المتمثلـة فـي عـدم                : إداريا( ،اإلدارة  

نـوع مـا و علـى       :  و يقـول آخـر    .....وجود جهة معينة تهـتم باالنـشغاالت األسـتاذ          

اب دور اإلدارة من حيـث متابعـة  وضـعية األسـتاذ سـواء               المستوى اإلداري الحظت غي   

مـا فيمـا يخـص إدارة القـسم ،تهمـيش فـي بعـض               : إداريا ،ماليا  وإنسانيا، ويقول ثالث     

معاملـة األسـاتذة الجـدد      : األحيان و عدم مراعـاة للظـروف ،سياسـة الكيـل بمكيـالين              

 األحيـان   ،فـي بعـض   )الـبعض يعـوض و األخـر ال       (تختلف عن معاملة البعض األخـر       

كان من المفـروض أثنـاء ترسـيمنا أن تجتمـع مـع             : اشعر اني مازلت طالبة؟  ويقول آخر      

طاقم اإلدارة  لتوضيح ما علينا من واجبات و مالنا مـن حقـوق الخـوف مـن المجهـول و                     

عنـدا تعينـا    : : إدارة الجامعـة  .......كثرة  التنقـل و عـدم االسـتقرار أيـن سـنذهب؟              

كيفيـة الترقيـة المـستحقات      (حوا لنا ال الحقـوق و ال الواجبـات          كأساتذة مساعدين لم يوض   

مـن الناحيـة اإلدارة  مـثال إلمـضاء          (في الغالب األساتذة الجدد يعـاملون كجـدد         ...)....

  ).شعرت أن السكرتيرة أحسن مني آو عالء من حيث الرتبة) ورقة  انتظرت يومين 

-   
صـعوبات و   هم   الخجـل أنهـا واجهـت       أما الفئة الثانية فتصرح و لكن بنوع مـن التـردد و           

 و الفئـة األخيـرة      LMD التـدريس فـي النظـام الجديـد          ب أكثر مع اإلدارة و أسـلو      لكن

ــا         ــى منه ــنواتها األول ــي س ــا ف ــعوبات واجهتنه ــن ص ــرة ع ــصرح مباش ت



لـم أكـن    "، صـدمة الواقـع      "يعاملوننـا كأننـا جـدد     " الخوف،القلق،الضغط،سوء المعاملة   (

،إضافة إلـى صـعوبات عالئقيـة مـع الطلبـة           "ة بهذه الصورة  اضن أن التدريس في الجامع    

أسـتاذ  " "  تحس نفسك تحـارب علـى أكثـر مـن جهـة           "و اإلدارة و بعض زمالء المهنة       

 أو  األعـداد  اليوم مواجه بعدد كبير من المشكالت سواء في اختيـاره أو تكوينـه فـي فتـرة                

وكخالصـة  .)358(" ء عملـه ،     تنميته بالتدريب أثناء الخدمة ، كما تواجهـه المـشكالت أثنـا           

،يعكس و بـصورة كبيـرة مـا يجـرى داخـل      cifaliلما سبق نجد فيما قالته المحللة النفسانية   

  :إذ تصرح بمايلي) intersubjectivité(المؤسسة و بين الذوات 

" Dans le milieu enseignant, on cache ses difficultés, on ne peut les nommer et 

fatalement, à un moment donné, cela « craque ». C’est un métier psychiquement si 

lourd que si des précautions ne sont pas prises, on en payera un prix psychique 

extrêmement lourd. Pour nous qui sommes barricadés dans la représentation du bon 

élève et du bon enseignant."  ) 359(  

   سنوات 10بعد : السؤال الثامن -8
نجد األغلبية تصرح عن رغبة في مواصـلة المـسيرة حيـث األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ                  

فـي ذلـك الوقـت قـد كملـت رسـالة الـدكتوراه،              (يرى نفسه قد أنهى مشروع الـدكتوراه      

،وتحسنت ظروفـه المهنيـة و االجتماعيـة ،وأصـبح أكثـر ثقـة              )واصبح واقف على رجليا   

في نفسه و إمكانيته ،والقلة القليلة جدا من عبرت عـن تغييـر المهنـة و ال تـرى بوضـوح                     

هـذا فـي اعتقـدنا مؤشـر صـحي عـن رغبـة فـي                .  سنوات فيما بعد   10وضعيتها بعد   

االستمرارية و العطـاء وان الـصعوبات بقـدر مـاهي عـائق فـي نفـس الوقـت عامـل                     

 المهنيـة  هـي عامـل تغييـر و لـيس             و يمكننا  القول أن صعوبات بداية الممارسـة        محفز،

فكـرة الكارثـة،    " أزمـة "كما يالحظ أنه أمر متقـدم أال تثيـر كلمـة             :"كما قال  .عائق مثبط   

بل أصبحت اليوم مرادفة لمعنى المنعطـف الـضروري واللحظـة الحاسـمة فـي التطـور                 

الذي يكون عليه أن يختار بين الطـرق والوجهـات التـي تتـوزع داخلهـا مـصادر النمـو          

  .)360("عادة التأسيس والتمايز الالحقوإ



  ) هنا األستاذ يعبر يكل حرية وغير موجه (حرية التعبير لألستاذ : السؤال التاسع -9
 على التكوين و أهميته بالنـسبة لألسـتاذ الجـامعي المبتـدئ ،قبـل المهنـة و                  اجلهم ركزو 

اعتـراف ضـمني    أثناء الممارسة ، الن المهنة تشهد إضـافات جديـدة أوال، و ثانيـا هـو                 

،و )بأنـه ال يعـرف كـل شـئ        (بأنه ال يحتكم على كل المعرفة وان هناك جانب من العجـز             

  .التكوين و اإلعداد ،هو جسر األمان بالنسبة له

إذن هناك ضرورة ملحـة تـستدعي تهيئـة المهنـي لمهنتـه قبـل أن يكـون فـي خـضم                      

ـ  "أن يـسبح أو يغـرق     "الوضعية و ال يجب تركه كما يقولـون أمـا            ضـرورة   ذلك،عن، وك

انفتاحه وتواصله مع اآلخرين و أهميـة انخـراط األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ مبكـر فـي                   

 -الوسط المؤسساتي من خالل المشاركة فـي القـرارات، اي عنـصرا فـي جـوق يرتقـي                 

وان يتعامـل معـه كأسـتاذ بـالمعنى القـانوني و االتيـك  و                –في حدود الممكن المفتـوح      

  ".جديد "العلمي و ليس على أساس انه

  
  
  
  
  

علـى األغلـب عـامين ونـصف        (المقابلة الثانية و التي طبقت بعد مضي فترة أطـول         : 7/5
   فكان النتائج مايلي)العام

 مما صرح به األسـاتذة فيمـا يخـص الـسنة األولـى مـن تجربـة                  ما يمكن استخالصه  -1

ـ   (الممارسة المهنية في الجامعة ،إذ نجد الـبعض يعبـر عـن الفرحـة        ي حـالوة التـدريس ف

( ،والـبعض األخـر يعبـر عنهـا فـي صـورة التاليـة               )الجامعة، منصب جديد،أفاق جديدة   

الـسنوات األولـى مهمـة و محـددة فيهـا           ،) الخوف و القلق  من أال أكون فـي المـستوى          

  ..)خوف ،فرح،شك تكيف(المبتدئ مشاعر متناقضة  الجامعي يختبر األستاذ 

 و الـضعف و القلـق      تـدئ بالهـشاشة     مرحلة البداية، لحظة يشعر فيهـا المـدرس المب        ف 

  وهـذا مـا تؤكـده هنـاك دراسـات منهـا             االندهاشو   فيما يخص مشاعر الفرحة و الخوف     



lamare)2003("ــغط،توتر ــا ض ــة يرافقه ــة المأمول ــه )361(،"..الفرح ــا عبرعن ــذلك م و ك

huberman ن السنوات األولى تعطي مظهر ايجابيـا يظهـر مـن خـالل فرحـة البدايـة                 إ ف

 بدايـة الممارسـة هـي ،فتـرة تتميـز بقلـق شـديد        eric buhot وحـسب  )362(،في المهنة

)363(،يكــون كــفء يكــون فــي المــستوى،وان ال ،الخــوف مــن أن ال
 ،  a��YQویhirsch   

�?&ل   ،)1990()��% c��� تكتنفهــا بدايــة :التاليــة  األنمــاطوجــود :"%��'&رة #>�e���I$ ذ

ـ  جيدة،بدايـة  لكـن  و توتر فيها صعبة،بداية الفرحة،بداية  متناقض،بدايـة  نمـط  علـى  اشتع

 سهلة،مـصحوبة  مـا  نوعـا  انطالقة،بدايـة  يعيـشون  ثانيـة  مؤقتة،انطالقـة  كوضعية تعاش

 تعـرف  و بإمكانهـا ذلـك    يكـون  ال أخـرى  مجموعة البيداغوجية، المهارة و الفرح بمشاعر

  )364(،"...بسيط عزلة،وتحكم التحمل،قلق، ثقيلة ادوار يعني ،وهذا صعبة بداية

  

االنـدماج فـي هـذا      (التكيـف    :ا يخص السنة الثانية  فنجـد العبـرات التاليـة             أما فيم  -2

كثـرة األعمـال ،تحـضير الـدرس و البحـث فـي             (،الضغط  )الميدان،العام الثاني تركح فيه   

األستاذ الجـامعي المبتـدئ يحـاول االنـدماج مـع الوسـط المؤسـساتي               ) رسالة الدكتوراه 

دة فـي نفـس الوقـت ينخـرط فـي عمليـة مكثفـة               تكيف مع الثقافة المهنية الجدي    و الجديد،

  )365(،تتميز بتغييرات مهمة على المستوى المعرفي و العاطفي

بـدأت  (االسـتقرار )مـن بعـض األسـاتذة     (االندهاش  :أما السنة الثالثة فنجد العبرات التالية     -3

رغـم مـرور فتـرة ال بـاس بهـا إال أننـي       (،والـضغط ) أحس أني خلقت للتدريس، باألمن   

كبير،هناك أعمال كثيرة مازالت لـم تنجـز إضـافة للتنـافس الـشديد خاصـة                أحس بضغط   

ممكـن أن تكـون    anny cordie فوظيفـة األسـتاذ كمـا تقـول     ،) فيما يتعلق بالبحث العلمي

،وهـذا بـسبب مـا تتـسم بـه هـذه          )366( مصدر للضغط و تكشف للشخص هشاشته الكامنة،      

 و اسـتمرارية التعـرض للمواقـف        المهنة من غموض الدور و كثرة المطالـب المتعارضـة         

بـدأت أحـس بـان      ( ،التكيـف ) في العمل في األساليب البيداغوجيـة     (،التحكم )367(الضاغطة،



أصـبحت اعـرف    ( التطـور      ،)لي خبرة ،معرفة بمكنيزمات العمل مـع الطلبـة و اإلدارة          

تحس بعد مرور سنوات أن بإمكانـك تـسير أمـورك بـشكل  أكثـر                ( ، القوة    )أكثر من قبل  

   .)عرنة من ذي قبل و تستطيم

 نـشوة  بـين  تفـاعالت  مـن   كفتـرة   األولـى  التجـارب  تـصف  أن:  كخالصة لما سبق  

 البقـاء،  اجـل  مـن  يوميـة  مقاومـة  ،و جهـة  من التدريس في عارمة رغبة و كبيرة،انفتاح

 األسـتاذ   الحيـاة  فـي  ،حرجـة  مهمـة  فتـرة ( فهـي  ،أخرى جهة من اإلهمال و التعب ضد

ـ  التـي  ،اإلطـار  الظـروف  خلـق  فـي  تفكيـر  إلـى  تقودنا مما   ،) الجامعي المبتدئ   سمحي

  .للتغيير كفرصة الفترة هذه باستعمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخالصة العامة

 تحـت  ثـروات  علـى  تقـوم  األرض أمم إن:تقول الحكمة اليابانية

 مـا  ثـروات  أرجلنـا  فـوق  ثـروات  على فنقوم نحن أما أرجلها

 فيـصقله  فوقهـا  مـا  أمـا  باالسـتخدام  تنـضب  األرجـل  تحت

   ". التحديهاوينمي التعامل

 بـشكله العـام و    ،ومن المجاالت التي تسعى إلى تطويرها الـدول علـى اختالفهـا التعلـيم               

مــستقبل لالتعلــيم العــالي ،رهــان كبيــر :elie cohen حيــث يقــول: خاصــةالجــامعي  

معرفـي ،مفتاحـه رأس      اقتـصادي    سـباق العـالم انخـرط فـي       :بالدنا،ولدواعي اقتصادية 

لهذا  كان االهتمام باألسـتاذ الجـامعي المبتـدئ  و بالـصعوبات التـي                 ،)368(المال البشري   

 و هـذا لتـدليلها حتـى يـستطيع المحافظـة علـى ديناميتـه و        األولـى   في سنواتهيختبرها

األسـتاذ  " :)woods،)2000و weasmer,يقـول كـل مـن   تستفيد المؤسسة من خدماتـه و كمـا   



 يـأتي للمهنـة     النـه :،ممكن أن يقدم الكثير للمؤسـسة التربويـة و لطاقمهـا اإلداري           المبتدئ

  )369(" في لجان مختلفة،ينشط ،وبإمكانه أن ينخرط "معدي"بتفاؤل غالبا ما يكون 

ولكن هذه اإلرادة الدينامية  التـي يحملهـا األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ، مـا أن  تالمـس                     

لي بنـاء ذات األسـتاذ  الجـامعي المبتـدئ ،أو مـا اصـطلح       و بتا"حيويتها"الواقع  إال وتقل   

تصبح عملية عـسيرة ،تأخـذ وقـت طويـل ،مـن اجـل              "  الهوية المهنية "عليه العلماء بـ    

ـ                 مرافقـة أثنـاء    "بلورة هذا المشروع المهني و العمل بأمان في ظل غيـاب مـا يـسمى بـ

فلقـد كـشف التـراث    : نـستخلص النقـاط التاليـة   ،من خالل هـذه الدارسـة   و"بداية  المهنة 

  :األدبي جملة من المعطيات ممكن حصرها في النقاط التالية

ومنهـا  " بالمـشكالت   "األستاذ محاط بجملة من صعوبات آو مـا اصـطلح عليـه الـبعض                .1

،  )  1994(دراسـة أحمـد مـروة   :  ومن الدراسات التي أشرت إلـى ذلـك نجـد   ةاألكاديمي

 دراسـة  ،)1999(المجيـدل  اهللاعبـد اسـة   در،) 1998 ( والمقـدادي  محافظة دراسة كل من

 :و اإلداري حيـث نجـد     ،)2005( دراسة عيسى حـسن عمـر غـالم          ،)2003(غسان حلو   

، دراسـة عيـسى حـسن       )2001 كاموكـه  عزالـدين ( ، دراسة   )1987( الفضل ليلى "دراسة

ــالم   ــر غـ ــاعي  ،)2005(عمـ ــسي و االجتمـ ــد و النفـ  Mcbride :ونجـ

sysan)1990(براهمي و ليدة،و)2007(،وبلقرون )2005 ..( 

 

 يسمى العملية الهوياتية أن السنوات األولى تشكل محطة مهمة في بلورة ما .2

ــد    ــك نج ــد ذل ــي تؤك ــات الت ــن الدراس  geneviève nault)2005(، Sandrine :وم

Biémar)2009(،و Ariane Provencher) 2010..(  

  

،ومن اذ المبتـدئ  إن البيئة بجانبهـا الـسلبي أو المـريح ممكـن أن تعيـق أو تحفـز األسـت                   .3

 سـالمه  طـه  محمـد  انتـصار  ،)DI,2000( دراسـة  :الدراسات التي أشارت إلى ذلك نجـد 

  )..2003(السالم عبد كمال أحمد سناءو ،)2003(



أما ما يمكن استخالصه من الجانـب الميـداني ،هـو أن اغلـب الـصعوبات التـي أكـدتها                    

ـ    ،() الدراسات المشار إليها سابق أو في الصفحة       ذه الدراسـة و المتمثلـة فـي        لمسنها فـي ه

  :مايلي

أن أكثر الصعوبات التي تواجـه األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ فـي كليـة اآلداب و العلـوم                    

اإلنسانية و االجتماعية و التي مستوى الشعور بها عال جدل إلـى عـال هـي علـى النحـو                    

  : التالي

 :في المجال المتعلق بالبحث العلمي  نجد مايلي

  الجامعية المؤسسة داخل للعمل ألستاذل فضاءات توافر  قلة .1

 لألستاذ المهني النمو على سلبا يؤثر مما العلمي البحث مختبرات في نقص يوجد .2

 المتخصصة العلمية المؤتمرات في نقص هناك أن أجد .3

 المحكمة العلمية المجالت في النشر في صعوبة أجد .4

  العلمي البحث حساب على الكثير وقتي من يأخذ التدريس أن أجد .5

 في المجال العالقة باإلدارة نجد مايلي

 المعامالت سير في اإلدارة وروتين البيروقراطية تضايقني .1

 القرارات اتخاذ في المزاجية و الفردية تضايقني .2

 ال أجد تعاون كافي من إدارة القسم .3

 

 

  

  :في مجال البيئة المحلية

ـ  الجامعـة  علـى  المجتمـع  فـي  واالجتماعي السياسي الواقع انعكاس .1  الجـامعي  تاذواألس

  سلبا

  تدني في الجامعي  لألستاذ االجتماعية النظرة أن أجد .2



  الجامعي األستاذ لهيبة تراجع هناك .3

  الجامعي األستاذ لدور فهم سؤ يوجد .4

  مضطرب جامعي مناخ في اعمل نفسي أجد .5

  أجد أن الجامعة ال تساعد األستاذ بما فيه الكفاية لكي لينمو مهنيا .6

  في مجال التدريس

  قليلة تكوينه الكتمال األستاذ المتاحة فرصال أن أجد .1

  مالئمة غير التدريس لعملية المادية البيئة أن أجد .2

  المكتبة في المتخصصة المراجع على الحصول في صعوبة أجد .3

  أجد أن تكليف األستاذ بمهمات إدارية يؤثر سلبا على عملية التدريس .4

  في مجال العالقة مع الطلية

  للتعلم كافية افعيةد لديهم ليس الطلبة أن اشعر.1

  لألستاذ الطلبة بعض تهديد يؤلمني.2

  الجامعة لطلبة والثقافي الفكري المستوى ضعف يتعبني.3

   و الدرجة فقط يضايقني كثرة مرجعية الطلبة لي بشان االمتحانات.4

  يزعجني اعتماد الطلبة على المحاضرات المقدمة فقط.5

  يضايقني استخفاف بعض الطلبة باألستاذ.6

  قة مع الزمالءفي مجال العال

  األساتذة الزمالء  بين وتوترات خالفات لحدوث أتحسر.1

  يحز في نفسي استخفاف بعض األساتذة بزمالئهم اآلخرين.2

  أجد أن الزمالء ال يتبادلون كثيرا المعلومات في مجال التخصص.3

  في مجال العالقة بالمهنة

  مشكالت من بها يحيط ما يعوض التدريس مهنة عن بالرضا شعوري.1



  االبتكار على التدريس مهنة يتشجعن.2

 أرى أن مهنة التدريس تنهك صحة األستاذ و تستهلك طاقته.3

 ،الشعور بعدم الراحة ،اإلحباط،االنزعاج، الخيبة: إلى جانب صعوبات نفسية

 زلة،التعبـالقمة،العفي  عدم األمان ،الفشل،أن ال يكونلقلق،الضغط،اإلحساس با

كونها  كذلك التناقض بين الفكرة التي ،ذات ،المساءلة،اإلحباط،اإلحساس بالعجز،الشك في ال

اضافة إلى انهم  غير مهيئين للعمل مع  ،التي يكتشفها مع بداية الممارسة و األستاذ عن المهنة

وهذا ما نستشفه من إللحاحهم الشديد على ( هذه الصعوبات ،تحديات ،تعقيدات المهنة،

هدافها تحدي،أمامها بعض األساتذة المبتدئين ،مما تجعل من الممارسة المهنية و أ)التكوين

  .يحسون بالعجز،أو اقل القدرة ،مما يجعلهم يشعرون بعدم أالمان في حركاتهم البيداغوجية

 بـين الـصعوبات المتزايـدة للمهنـة مـن جهـة و       ecartelé، يجد نفسه alain ricouxيقول  

ثاليـة األنـا و المجتمـع مـن         بين الرغبة في اإلجابة عن انتظارات  اإلتقان النابعـة مـن م            

  )370(.جهة أخرى

 هي إذن صعوبات يشعر بها األستاذ الجامعي المبتـدئ بـصورة كبيـرة جـدا  صـعوبات                  

ورغــم الــصعوبات التــي  بــشقيها األكــاديمي و البيــداغوجي و ألعالئقــي، و النفــسي ،

يـة إال أننـا     يختبرها األستاذ الجامعي المبتدئ في بداية سنواته األولـى مـن الممارسـة المهن             

حيـث تـراهم    .راضـين إلـى حـدا مـا بهـذه المهنـة             " متمـسكين   " نستشف أن اغلبهم    

يتعلمون،يبحثون،  هل يـدل ذلـك علـى انـه فـي طـريقهم نحـو االنخـراط فـي هـذه                       

امـتالك تـدرجي للمكانـة و الـدور ؟أم ال خيـار لـه         :ferryالمهنة،وبتالي يحاول كما قـال      

 أن يـرعن لتناقـضات المهنـة و هـذا مـن اجـل البقـاء                 ،أمام مشكلة البطالة المتفشية ،إال    

)survie(؟  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 الخـــاتمــة          

العصر الذي نعيـشه عـصر المعرفـة و اليقين،عـصر العلـم و النـسبوية،غير مـستقر و                   

ــا أو   ــا،مختلفين حوله ــه،متأثرين به ــنا،جريا وراء متغيرات ــشه،متقطعة أنفاس ــستمر نعي م

ين عليها،ففي هذا العصر ال مكان فيه للقدرات العادية لـدى األمـم فـي سـوق التنـافس                   متفق

القائمة على الجودة و التميز فـي اكتـشاف المعرفـة و إنتاجهـا،ومن ثـم يـصبح التعلـيم                    

و ال يمكـن أن  ،(371)" بعامة و التعليم العالي و الجـامعي خاصـة تعليمـا للتميـز و للجميـع            

  األسـتاذ الجـامعي  مـن بينهـا   له جملة من شروط و العوامـل  يصبح كذلك إال إذا توفرت

الـذي اقتـضته اكراهـات المغربـة إلـى          " أستاذ الضرورة "أن االنتقال من وضعية     " الكفء،

الذي يتطلبه تحقيق الطمـوح الـوطني المـشروع و التـواق إلـى االنخـراط                "أستاذ الجودة "

 )372( "؟مهارات األستاذ في مجتمع المعرفة يطرح السؤال حول ماهية المواصفات و 

ـ     صـعوبات التـي يواجههـا األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ فـي              "ففي هذه الدراسة المعنونة ب

تـم التركيـز، علـى صـعوبات بدايـة الممارسـة            " سنوات األولى من الممارسـة المهنيـة      

  )Bergugnat. ،)2008 المهنية، هذه التي قال عنها

« la difficulté au travail est encore trop souvent niée ou alors stigmatisée 

comme un problème personnel dont on ne sait que faire et qui dérange. La 

difficulté n’a pas encore de statut au sein de l’institution  » )373(  

 و التي يختبرها األستاذ الجـامعي المبتـدئ ،هـذا الكـائن الـسيكولوجي ،الحامـل لتـاريخ                 

التعلـيم ،أليـست   :Perrenoud ووجدان وهو،يخطو خطواته األولـى فـي مهنـة قـال عنهـا     

؟ هـذه المهنـة المتأرجحـة بـين البريكـوالج            freudمهنة المستحيل الذي تحـدث عنهـا        

 ،الــضغط و الملل،العالقــات بــين ذواتاالرتجاليةو  ،بيــدغوجيا و التعليميــة،التنظيم و....و



ــدة و   ــة العالمية،الوح ــوف و األمل، و المعرف ــاوض، ،الخ ــصي و  الالتف ــشروع شخ م

ـ هل نحن حقا مه   .....تناقضات المؤسساتية،  وذلـك فـي جامعـة بـاجي        ،)374( "ين لـذلك؟  يئ

 وهـو ينفـصل     -عنابـة –مختار كلية اآلداب و العلـوم اإلنـسانية و االجتماعيـة البـوني              

حاسـيس و   حيـث تغمـره أ    " عالم المدرسـين الجـامعيين    "ليدخل  " عالم الطالب "تدريجيا عن   

الـسنوات األولـى مـن التـدريس        : lamarreمشاعر مختلفة و أحيانا متناقضة و كما تقـول          

المهنية،الفرحـة وعـدم    الجامعي ،تمثل تجربـة خاصـة،مميزة،محددة فـي حيـاة األسـتاذ     

اليقين هما الصفتان الغالبتان علـى مـشاعره أمـام المـسؤوليات التـي عليـه القيـام بهـا                    

أيـن العمـل مـع األخـر يـصبح          ،épreuve،امتحان  لهالممارسة تشكل    ،فبداية)375(." بمفرده

" ،التمـثالت "بـين البيوغرافيـة الذاتيـة      transactionفي نفس الوقت العمل مع الـذات،تفاعل        

للمهنــة ،الن بدايــة الممارســة تــشكل تجربــة غيــر منتهيــة ،تــؤثر فــي نمــط عمــل 

ـ    ، )376(.األستاذ فت فـي اغلبهـا بالمثاليـة     إضافة إلى أفكار و تمـثالت عـن المهنـة وص

 كمـا تقـول   ، عليـه  يجـب   ، أياألنا الحقيقي و األنا المهني و األنا المثاليبين  " صراع "

desjardins,،)377(، :   

 "battre continuellement pour ne pas y laisser leur peau"، فــي ميــدان معقــد مليئــا

  altetجـامعي كمـا يقـول    فبنيـة الوسـط ال  بالتناقـضات،مافتئ يـشهد تغيـرات عديـدة ،    

كثيرا ما أصبها التغييـر أو تحولـت فـي الـسنوات األخيـرة وهـذا،تبعا لمعـايير                  "،)1994(

تطـور الـسريع للمعارف،تحـاوال فـي الخـصائص الـسيكولوجية و االجتماعيـة               :مختلفة

. لتكنولوجيـا المعلومـات و االتـصال      ) توسـع (للطلبة زيادة رهيبـة لعـداد الطلبـة،انفجار       

، إلـى   LMD نظـام    افة إلى ما تشهده الجامعة الجزائرية مـن إصـالحات أخرهـا           إض، )378("

 تـستدعي مـن يمارسـها       ذلك ظاهرة العولمة و تجلياتها المختلفـة علـى كـل األصـعدة ،             

ـ       :االحتكام على جملة من الكفايـات       ،)مهنة التدريس (  الوقـت   يالتواصـل، ،أخـد القـرار ف

اءة فـي تـسير المقيـاس،تحكم فـي تقنيـات      المناسب،التحكم في بعض تقنيات التـدريس،الكف     



تظهـر   Jackybeillerot كمـا تقـول  نسق التحوالت العامـة للمهـن   فضمن  )379("... التقييم 

فاألســتاذ  الــذي يمــارس ،)380(،"  مختلــف وحــادprofessionnalismeضــرورة للتمهــين 

،tardif & lessard األول مرة كما يقول كل مـن 
 لها انـه ويجـد نفـسه أمـام تحـديان،أ    ،)381(

يكيـف و   أن  يجب عليه أن ينجح في االندماج على مستوى المؤسـساتي ،فيمـا بعـد عليـه                 

مـوت  "علـى شـاكلة     " مـوت األسـتاذ   "تنطبـق عليـه مقولـة        ينمي معارف عديدة حتى،ال   

العـالم   " rene kaes و كمـا يقـول   .بعـد الحداثـة   التي ناد بها أصحاب عصر مـا " المؤلف

لـة مـن التقلبـات الحـادة التـي تـؤثر علـى اساسـيات او                 الحديث يجعلنا في مواجهة جم    

هذه التقلبـات  تـضع علـى المحـك  مكونـات الهويـة و ديمومـة              ..مكونات الحياة النفسية  

تغيـر بنيـوي و عمليـاتي علـى         "بمعنـى   ،mutation فهو يتكلم عن تحوالت   "..الحياة النفسية 
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  :محاور المقابلة األول و الثانية                     

  الهوية.)1

  س فكرة التدري).2

 تجربة السنوات األولى).3

 قلق السنوات األولى).4

  وضعية األستاذ).5

 صعوبات السنوات األولى).6

 سنوات  10الحالة بعد ).7

 اقتراح).8

                        أسئلة المقابلة                        

  قدم نفسك -



  مـن عمـر   األولـى  ما نكون عليه في المستقبل تبدأ خيوطه تتشكل فـي المراحـل      أنيقولون   -

   كيف نمت عندك فكرة التدريسآنت ،اإلنسان

ـ  يختبـر مـا   ) األولـى سـنواته   ( في بدايـة ممارسـته المهنيـة       أحيانا المبتدئ   األستاذ • ه يسم ي

   رأيك شخصيا ما ،األولىالسنوات ) malaise(الباحثون قلق 

  و بعض مضي فترة في مسيرتك المهنية كيف تنظر إلى وضعيتك كااستاذأالن •

 نقوم بحوصلة لتجربتك في ميدان التدريس أي منـذ تنـصيبك إلـى غايـة اليـوم                  أن أردنا لو •

  تقول عن هذه التجربة أنماذا يمكن يمكنك 

  من التدريساألولى األيامكيف عشت  •

 الجـامعي  األسـتاذ  انتـشارا و التـي يواجههـا    أكثـر تي تراهـا   ماهي الصعوبات ال رأيكفي   •

 المبتدئ

  سنوات من الممارسة المهنية في الجامعة10كيف ترة نفسك بعد  •

مـسائل ،وضـعيات لـم نتطـرق لهـا و تجـدها ضـرورية لفهـم و                    هل توجد  رأيكحسب   •

  الجامعي المبتدئاألستاذ في عمل األولىوصف المراحل 

  

 :ؤال المقابلة الثانيةس                    

تجدها تعبر أكثر عن كل سنة من سنواتك في مهنة التدريس )المفردات (أي العبارات "

  "المكانة،االمنالفرحة،الخوف،القلق،العزلة،التكيف،االستقرار،الشك،القوة،:

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ملخص الدراسة               
 الجـامعي المبتـدئ فـي  سـنوات األولـى       صعوبات التي يواجهها األستاذ :الرسالة         عنوان

  .ةمن مسيرته المهني
ـ  و السنوات األولـى منهـا،     بداية الممارسة         التـاريخ المهنـي لألسـتاذ       مهمـة فـي      ة مرحل

 .وفي نمو هويته المهنية  ،الجامعي المبتدئ

 فـي    تحديد الصعوبات التـي يواجههـا  األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ             :سعت إلى  الحاليةالدراسة  ف

باإلضـافة إلـى    ،-عنابـة -كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،جامعة بـاجي مختـار           

حيـث تكـون عينـة الدراسـة وهـي عينـة       . األولى من الممارسة المهنية   السنوات معاشتحديد  

قـراءة  وصـفية      هـي    ،من مجتمـع الدراسـة     %58،أي بنسبة   )ة( أستاذ 90عشوائية بسيطة من    

  :األسئلة التالية  تفاهمية منطلقنا من،

ـ أكثر الصعوبات التـي يواجههـا األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ فـي       هي  ما  1 سنوات ثـالث  ال

 ؟  من الممارسة المهنيةاألولى

 وفقًـا  الـصعوبات وذلـك   هـذه  إدراك فـي  الدراسـة  أفراد نظر وجهات في اختالف هناك هل 2

 ؟، الخبرةة، الرتبرالجنس، العم كل من : لمتغير

 .العملية الهوياتية لألستاذ الجامعي المبتدئ؟ في بلورةاألولى  تسنواالمساهمة  مامدى 3

المـنهج الوصـفي التحليلـي،  إضـافة         :  و لإلجابة على هذه األسئلة قد تم االعتمـاد علـى          

مثـل كـراس     .إلى استعمال أدوات اكلينكية كأدوات مساعدة فـي مقاربـة هـذا الموضـوع             

  )ة و نصف موجهةغير موجه( و مقابلة cahier journalاليومي

من خالل  تحليل النتائج و تفسيرها  اتـضح ،أن األسـتاذ الجـامعي المبتـدئ ،فـي بدايـة                     
الـصعوبات المتعلقـة بالبحـث      :سنواته األولى يواجه جملة من الصعوبات المختلفـة أبرزهـا         

قلـة تـوافر فـضاءات لألسـتاذ للعمـل داخـل المؤسـسة الجامعيـة،نقص فـي                   "العلمي،
لمي،نقص فـي المـؤتمرات العلميـة المتخصـصة،صعوبة فـي النـشر             مختبرات البحث الع  

في المجاالت العلمية المحكمة،التدريس يأخـذ مـن وقـت األسـتاذ علـى حـساب البحـث                  
  "...العلمي

انعكـاس الواقـع الـسياسي و االجتمـاعي فـي           :"تاليها الصعوبات المتعلقة بالبيئة المحليـة،     
ظرة االجتماعيـة لألسـتاذ الجـامعي فـي         المجتمع على الجامعـة و األسـتاذ الجـامعي،الن        

تدني،تراجع هيبـة األسـتاذ الجامعي،سـوء فهـم لـدور األسـتاذ الجامعي،منـاخ جـامعي                 
ثـم صـعوبات     ،"مضطرب،الجامعة ال تساعد األستاذ بما فيـه الكفايـة لكـي ينمـو مهنيـا              



 يقنيتـضا ،المعامالت سـير  فـي  اإلدارة وروتـين  البيروقراطية تضايقني :"المتعلقة باإلدارة  
  .."،ال أجد تعاون كافي من إدارة القسمالقرارات اتخاذ في المزاجية و الفردية

 إلى جملة من المشاعر و األحاسيس المتناقـضة التـي يختبرهـا االسـتاذ الجـامعي                 إضافة 
الفرحـة، الـشك، الـضغط،      : المبتدئ على مدى سنوات األولى من الممارسة المهنيـة مثـل          

   ...قلقاإلصرار، الفشل، العزلة، ال
بقـدر مـاهي محبطـة      " على اختالفها و التي أظهرتها نتائج الدراسـة الحاليـة           "فالصعوبات،

،بقدر مـا شـكلت فرصـة لهـذا األخيـر،             " بشكل فعال  تقف حائال دون أدائه لمهام وظيفته     "
األزمـة  "وكمـا يقـال  .ارصان لعمل هوايـاتي مهـم    ،مساءلة ذاتية ،" remaniement"للتجديد

  ".تلد الهمة
   :من الخطوات التالية" البد في اعتقادنا"حتى يمتلك تدريجيا المكانة و الدور و

أن تعمل الجامعة على تدليل الصعوبات و تهيئـة منـاخ باعـث علـى العمـل و اإلنتـاج و                      -1

 .لما ال اإلبداع

لتجاوز تناقضات،وتعقد  المهنة و العمل علـى بنـاء مـشروعه المهنـي ،والـسير بالعمليـة                  -2

لألستاذ الجامعي المبتدئ نحـو النـضج و االيجابيـة ،أي بلـورة مفهـوم               "  هنيةالم"الهوياتية  

 groupeجماعـة الكـالم   "زمـاني مثـل  -ايجابي لذاته و للمهنة ،البد من وضع إطار فضائي

de parole"       و الذي تمثل في اعتقادنا ضرورة مـستعجلة فـي ظـل التحـديات و الرهانـات،

 . التي تعيشها المهنة و األستاذ

  األستاذ الجامعي المبتدئ،الصعوبات،الجامعة، السنوات األولى: لكلمات المفتاحيةا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Résumé :  
 
L’enseignant  universitaire débutant et les difficultés rencontrées 
pendant les premières années de sa carrière professionnelle 
 

  
         L’entrée dans le métier et les premières années d’enseignement constituent une 

période importante de l’histoire professionnelle de l’enseignant  universitaire débutant, 

et du développement de son identité professionnelle. 

L’objectif de recherche est de mettre en lumière les problèmes  de l’enseignant  

universitaire débutant à la faculté de science humaines et sociales –el bouni-, en vue de 

mieux comprendre son vécu des  premières années d’enseignement .Pour y parvenir, 

l'étude a été menée sur un échantillon de 90 enseignants universitaires, qui représente 

un pourcentage de 58% de la population totale.  

A ce titre Nous avons ainsi émis trois types de questions : 

 1- quelle sont les différents problèmes rencontrées par l’enseignant universitaire 

débutant pendant les trois premières années d’enseignement ? 

2- y à t- il une différence significative concernant la perception des problèmes par 

rapport au ,sexe, à l’âge, au grade et ,à l’expérience ? 

3-En quoi  les premières années d’enseignement participent-elles pleinement dans la 

formation du processus identitaire de l’enseignant universitaire débutant ? 

Pour répondre à ses questions, nous  somme basé sur une approche descriptive, affiné 

par des outils  de  recherche issue de la méthode clinique, tél que : (cahier journal, 

entretien «  non directifs et semi directifs »)  

Les résultats de l'étude ont montré que la plupart des difficultés que rencontre les 

enseignants universitaires débutants peuvent être catégorisés comme suit : 

- la première catégorie est liée à l’exercice  et la pratique de la recherche 

scientifique « manque de laboratoires de recherche scientifique, manque de conférences 

scientifiques spécialisée, difficultés à faire publier dans des revues scientifique…) 

-La deuxième catégorie est liée  à l’environnement social et institutionnel (les 

interférences politiques sur l’université et sur la perception de l’enseignant) 

- La troisième catégorie  et liée à l’administration (la répercutions de la gestion 

administrative sur la pratique  pédagogique..) 

De plus les résultats indiquent, un amalgame  de ressentis  parfois ambivalents, tels que: 

(la joie, l'incertitude, la pression, l'échec, l'isolement, l'anxiété ...)  

A la suite de ce travail, on comprend tout l’intérêt de ne pas laisser les enseignants 

universitaires  débutants seuls face aux complexités de métier.  Nous avons proposé  un 



certain nombre de proposition, afin de, faciliter l’intégration  de l’enseignant 

universitaire débutant et de surmonter les difficultés rencontrées. 

parmi les propositions, nous recommandons l’organisation de « groupe de parole » pour 

que tous les enseignants contribuent  à la prise en charge des problèmes rencontrées, et 

développèrent  la coopération entre pairs, et surmontent les difficultés tel que « le stress, 

l’isolement.. ». 

 
les mots clé : l’enseignant universitaire débutant, les difficultés, l’université, les 
premières années d’enseignement. 
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