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ملخص البحث:
كانت الجامعة والزالت مؤسسة عممية واجتماعية إلنتاج المعرفة ،بما تحويه من ثروة
بشرية مؤهمة تأهيال عاليا فهي رائدة التقدم واإلبداع واالبتكار ،وأداتها في ذلك األستاذ
الجامعي الذي يعتبر ركيزة الجامعة ومنبع الفكر والعموم وأساس اإلبداع ،وألنه لن يكون
هناك تقدم لمجامعة ولممجتمع في ظل غياب المؤهالت واإلمكانيات التي تساعد األستاذ
الجامعي عمى البحث العممي واإلبداع ،تناولنا في هذا البحث الموضوع الموسوم بـ ":معوقات
اإلبداع لدى األستاذ في الجامعة الجزائرية – دراسة ميدانية بجامعة زيان عاشور بالجمفة" من
أجل الكشف عمى أبرز وأهم المعوقات التنظيمية والنفسية واالجتماعية التي تحول دون إبداع
األستاذ في الجامعة ،وعميه جاءت تساؤالت الدراسة والتي انطمق منها البحث كالتالي:
 -1ما هي أهم المعوقات التنظيمية لإلبداع لدى األستاذ في الجامعة الجزائرية نسبة
لمجامعة كتنظيم يؤطر المهنة؟
 -2ما هي أهم المعوقات النفسية لإلبداع لدى األستاذ في الجامعة الجزائرية؟
 -3ما هي أهم المعوقات االجتماعية لإلبداع لدى األستاذ في الجامعة الجزائرية؟
وجاءت الدراسة في ستة فصول أربعة منها نظرية وفصمين في الجانب الميداني.
ولإلجابة عمى هذ التساؤالت قمنا بتطبيق الدراسة عمى عينة من مجتمع البحث المتمثل في
أساتذة جامعة زيان عاشور -الجمفة -تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية وكان
عددهم " 44أستاذا دائما" تم توزيع استمارة استبيان عميهم ،أعدت كأداة لجمع البيانات حول
الموضوع المدروس لموصول لمنتائج من خالل تحميل البيانات الميدانية عن طريق استخدام
المقاييس اإلحصائية المتمثمة في استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمبرامج االجتماعية(
 )SPSSولطبيعة الدراسة الحالية تم االعتماد عمى المنهج الوصفي المالئم لها.
وبعد تحميل البيانات المتحصل عميها ومعالجة النتائج ومناقشتها بالفرضيات المقترحة توصل
البحث لمنتائج التالية :

 يعاني األستاذ الجامعي من جممة من المعوقات التنظيمية التي تحول بينه
وبين اإلبداع.
 هناك معوقات نفسية لإلبداع لدى األستاذ الجامعي.
 هناك معوقات اجتماعية لإلبداع لدى األستاذ الجامعي

The abstract :
The university was and remains a scientific and social institution for the
production of knowldge. It has a highly qualified human resource that is a leader
in progress, creativity and innovationAnd its tools in that university professor,
which is the cornerstone of the university and the source of thought and science
and the basis of creativity and that there can be no progress to the university and
society in the absence of qualifications and possibilities that help the professor
on scientific research and innovation .
In this research, we discussed the subject of "The obstacles of creativity of
the professor at the Algerian University - a field study at the University of ziane
Ashour" in order to reveal the most prominent organizational, psychological and
social constraints that prevent the creativity of the university professor.
Accordingly, the study's questions were as follows:
1 - What are the most important organizational obstacles to the
creativity of the professor at the Algerian University in relation to the
university as an organization that framed the profession?
2 - What are the most important psychological obstacles to the
creativity of the professor at the Algerian University?
3- What are the most important social obstacles to the creativity of the
professor at the Algerian university
In order to answer these questions, we applied the study to a sample of the
research community represented by the professors of the University of Zian
Ashour-Djelfa- Were randomly selected. The questionnaire was distributed as a
tool to collect data on the studied subject to reach the results through analyzing
the field data by using the statistical measures of using (spss)
The nature of the current study has been adopted descriptive method
appropriate to them.
After analyzing the data and discussing the proposed hypotheses we
reached:
 Professor suffers from organizational constraints prevent him from
creativity.
 There are psychological obstacles to the creativity of the university
professor.
 There are social obstacles to the university professor.
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في خضم اىتمام العموم اإلنسانية واالجتماعية المتزايد بالمعرفة باعتبارىا سمطة
ىان عمى
ظاىرة تكتسي أىمية متزايدة دفعت البعض إلى اعتبار ّ
ىان المعرفة ىو ر ُ
أن ِر َ

السمطة من حيث أنو "من غير الممكن إيجاد عالقة سمطوية دون تأسيس يربطيا بحقل

معرفي كما أنو من غير الممكن الحديث عن معرفة ال تفترض وال تُ َش ِّك ُل في الحين ذاتو

عالقة سمطوية" .1وباعتبار التعميم العالي أحد أىم أنساق المجتمع لصناعة المعرفة وبالتالي

أحد أىم أنساق ترشيد السمطة ،فإن ك ّل بحث متعمق بدراسة الجامعة ،باعتبارىا تسيم في
إعداد األشخاص الذين يتطمع المجتمع لعطائيم في مختمف المجاالت ،يكتسب أىمية قصوى
تتأتى من حيوية الدور الذي يجب أن تضطمع بو الجامعة كمؤسسة تمبي محميا أو إقميميا
حاجة الناس إلى صناعة الحياة بمالمحيا العممية والثقافية واالقتصادية من جية ،وكفضاء
ناقد الختالالت المجتمع ورافض لكل توجو ال يعمل عمى تنميتو.
وتزداد باضطراد مسؤولية الجامعة بازدياد ِح ّد ِة الصراع الظاىر أحيانا والمتخفي
أسند لمؤسساتو الجامعية دور الريادة في تمكين مجتمعو
أحيانا أخرى بين عاَ ِلم ُمتَ َم ِّكن
َ
المدني من رفع تحديات القرن الواحد والعشرين وطالبيا بأن تجعل من "التجديد االجتماعي

ومن اإلبداع العممي والتقني أدوات لح ّل المشاكل الطارئة ولضمان التطور االقتصادي
واالستقرار المجتمعي" 2وبين عاَ ِلم مغموب جعل من مؤسساتو الجامعية أداة لتكريس الرداءة

ووسيمة من وسائمو لشراء السمم االجتماعيَّ .
إن في تأكيد المؤسسات السياسية النافذة في
الدول المييمنة اقتصاديا وعمميا عمى ضرورة جعل المؤسسات الجامعية فضاء لإلبداع
ولمتجديد كشرط الزم لتحقيق التنمية واالستقرار في المجتمع برمتو داللة واضحة عمى َّ
أن
أجدر "األماكن" باحتضان اإلبداع بحثا ودراسةَ ََ وتبنيا وتطبيقا ىي مؤسسات التعميم العالي

Michel Foucault, « Surveiller et punir », Gallimard, France, 1975, page 137.
Déclaration de Bologne, Brochure de l’union européenne, Paris, 1999, page2
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وىو ما يجعل من ىذا البحث والدراسة ومن ىذا التبني والتطبيق توجيا استراتيجيا لمسياسة
التعميمية ال ينبغي لجامعة تطمح أن تؤدي وظيفتيا االجتماعية أن تغفل عنو.
َّ
إن الحديث عن اإلبداع في الجامعة يستدعي الحديث عن جميع الفاعمين فييا إدارة
وأساتذة وطمبة ،ولكل منيم وضعو االجتماعي وصفتو األكاديمية والقانونية المذان يحددان
مؤىالتو النظرية وميامو المفترضة التي يسيم بيا في جعل الجامعة فضاء إبداع وتجديد،
وعميو فإن البحث في اإلبداع ،وىو أول الطريق لمبحث عنو ،يتطمب النظر في طرائق تنمية
دوافعو وأساليب تالفي عوائقو لدى من ذكرنا من نشطاء.
إن األستاذ الجامعي باعتباره الفاعل األبرز في منظومة التعميم العالي نظ ار لتعدد
نشاطاتو بين تعميمية ترتكز عمى التعميم والتوجيو واإلشراف وبحثية ترتكز عمى الدراسة
واالستشراف ،وادارية ترتكز عمى ميام مرتبطة بالمناصب الخاصة المسندة لألساتذة في
األقسام والكميات أَ ْولَى نشطاء الجامعة باالىتمام وأجدرىم بـ "وضع" مالئم وبظروف مساعدة
تعينو عمى القيام بأدواره وتتيح لو إنجاز ميامو.

وألن قيام األستاذ الجامعي بأدواره وانجازه لميامو يستدعي كفاءات ذاتية وميارات
مينية وامكانيات مؤسساتية 1فإن كل عجز منو عن القيام بأدواره وفشل في إنجازه لميامو
يرجع إلى قصور ذاتي مرتبط بشخصيتو أو بتكوينو أو إلى خمل مؤسساتي مرتبط بالجامعة
كمي مرتبط بالمجتمع ،وىي كميا عوامل تتداخل وتتبادل أدوار السبب
أو إلى انتكاس ّ
ِّ
لتشك َل حالة عامة من التََرِّدي تَتََب َّدى في الفرد والمؤسسة والمجتمع ويكون من أىم
والنتيجة

مظاىرىا تفشي اإلتِّباع وغياب اإلبداع.

1

نسبة لمجامعة كمؤسسة تتكفل بالخدمة العمومية المتمثمة في التعميم العالي.
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ولكل ذلك فإن السؤال عن غياب اإلبداع في الجامعة عموما ولدى أساتذتيا
خصوصا ىو سؤال مرجعي يتجاوز استكشاف "حالة" ودراسة "ظاىرة" وتأويل "معطيات" ،وان
كان يفيد من كل ذلك ،إلى إثبات أو نفي ما ذكرنا من قصور ذاتي وخمل مؤسساتي وانتكاس
مي كأولى خطوات اإلصالح المأمول لمتعميم العالي.
ك ّ
إن الجامعة الناجحة ،بعيدا عن المعايير الصورية التي تتبناىا بعض المؤسسات
المتزعمة لتصنيف الجامعات في العالم ،ىي الجامعة التي تجسد ما مثمتو دوما في الضمير
الجمعي باعتبارىا "نموذجا لإلبداع اإلنساني" ، 1وليس بإمكان أي جامعة أن تمثل ىذا
النموذج لإلبداع إن لم تكن فضاءاً يحتضن المبدعين من أساتذة وطمبة ،وىو ما دفعنا
لمبحث في موضوع :معوقات اإلبداع لدى األستاذ في الجامعة الجزائرية ،باعتباره موضوعا
نقيم الجامعة الجزائرية ،في جزء من مناحي التقييم ،بعيدا عن
ستتيح لنا نتائجو أن ّ
االعتبارات السياسية واألحكام االنتقائية التي تَُوجِّوُ بعض الدوائر المحتكرة لتصنيف
الجامعات في العالم.

عاماً وعميو َّ
فإن ىذا البحث ال يدرس وجود
واذا كان اإلبداع خاصا فإن وجود عوائقو ّ

اإلبداع أو انعدامو لدى أساتذة الجامعة بل يحاول أن يستجمي ما ذكرناه من قصور ذاتي
كمي برصد معوقات اإلبداع النفسية والتنظيمية واالجتماعية.
وخمل مؤسساتي وانتكاس ّ
وليس لممتمعن في حال األستاذ في الجامعة الجزائرية إال أن يستشعر أىمية ما
يحاولو ىذا البحث من حيث أن نتائجو قد تسيم في اإلجابة عمى سؤال غاية في األىمية
طرحو ويطرحو الكثيرون في الدوائر األكاديمية والسياسية واإلعالمية مفاده :لماذا تتأخر
" Claude Lessard,
pl
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الجامعة الجزائرية رغم امتالكيا لكثير من مقومات التطور فيما تتقدم جامعات أخرى ،وىو
سؤال قد يحيل عمى الكثير من األسئمة األخرى التي يرجو ىذا البحث بصياغتو لإلشكالية
وبعرضو لنتائج استطالعو وبتحميمو لمحتويات بياناتو أن يسيم في اإلجابة عنيا.
وألن الموضوع ُي ْعَنى بما بسطنا فيو القول من دراسة معوقات اإلبداع لدى أستاذ

الجامعة في الجزائر فقد آثرنا تقسيمو إلى ستة فصول.

جاء الفصل األول تحت عنوان اإلطار العام لمدراسة وقد تناول كال من اشكالية
البحث وأىداف الدراسة وأىميتيا وتحديد مفاىيم الدراسة الرئيسية وفرضيات البحث والدراسات
السابقة التي تناولت نفس الموضوع وكذا المقاربة السوسيولوجية ليذا البحث ،أما الفصل
الثاني المتمثل في اإلبداع والتربية اإلبداعية فقد تناول مبحثين مبحث خاص بماىية اإلبداع
ومبحث خاص بالتربية اإلبداعية ،وكان الفصل الثالث حول الجامعة واإلبداع وتناولنا فيو
تاريخ الجامعة والتطور التاريخي لمجامعة في الجزائر ووظائف الجامعة ،وتحديات التعميم
الجامعي لنصل إلى الجامعة الجزائرية واإلبداع حيث تحدثنا عن شقين ىامين ىما البحث
العممي في الجامعة واإلبداع والشق الثاني ىو اإلدارة الجامعية واإلبداع ومعوقات اإلبداع
فييما.
أما الفصل الرابع فكان حول األستاذ الجامعي واإلبداع ،وقد تناولنا فيو المميزات
والخصائص الشخصية لألستاذ الجامعي ووظائفو ودعائم تنمية وتطوير قدراتو ،وكذا صفات
المدرسين المؤثرين بشكل فعال عمى عوامل الموىبة واإلبداع ودور األستاذ الجامعي في
تنمية اإلبداع لدى طمبتو والتدريس اإلبداعي ومعوقات اإلبداع لدى األستاذ الجامعي.

مقدمة

وقد تناول الفصل الخامس منيجية الدراسة واجراءاتيا الميدانية حيث تعرضنا لحدود
الدراسة المكانية والزمنية والبشرية وكذا مجتمع الدراسة والعينة المختارة وكذا أدوات جمع
البيانات واألساليب اإلحصائية المستخدمة.
وفي األخير جاء الفصل السادس بعنوان تحميل البيانات الميدانية وعرض النتائج
وتناول مبحثين المبحث األول كان حول عرض وتحميل وتفسير البيانات الميدانية (البيانات
العامة ،البيانات الخاصة بالفرضية األولى ،بيانات خاصة بالفرضية الثانية ،بيانات خاصة
بالفرضية الثالثة) أما المبحث الثاني فقد تناول عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا في ضوء
فرضيات الدراسة.

الباب األول
اإلطار النظري

الفصل األول
اإلطار النظري للدراسة
-1الدراسات السابقة
-2إشكالية الدراسة
-3فرضيات الدراسة
-4أسباب اختيار الموضوع
-5أهداف الدراسة
-6أهمية الدراسة
 -7تحديد المفاهيم
-8المقاربة السوسيولوجية لمبحث

الفصل الول اإلطار العام لمدراسة
تمهيد:
يتبع البحث العممي عند دراسة المشكمة مسمكا عمميا واضحا يتسنى لمباحث مف خبللو
توخي الموضوعية واالعتماد عمى األسموب العممي ،وعميو ال يمكف لمبحث العممي الوصوؿ
لنتائج صحيحة وصادقة إال إذا بنى الباحث اإلطار العاـ لدراستو بشكؿ سميـ ابتداء مف
عرض مختمؼ الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة البحث والتي درست في سياقات مختمفة
ومف زوايا تختمؼ عف الزاوية المدروسة في الموضوع محؿ الدراسة ،ثـ صياغة اإلشكالية
والتي تمثؿ الركيزة األساسية والمبنة األولى في حؿ المشكمة الخاصة بالبحث ،إلى جانب
صياغة الفرضيات وتحديد األسباب الذاتية والموضوعية الختيار البحث وكذا أىمية الدراسة
وأىدافيا وصوال إلى تحديد المفاىيـ االساسية لمموضوع وعرض لممقاربة السوسيولوجية التي
تبناىا الباحث والتي تتناسب مع موضوع الدراسة ومنو يعتبر ىذا الفصؿ بمثابة المدخؿ
العاـ لفيـ موضوع البحث.
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 -1الدراسات السابقة
تفيد الدراسات السابقة الباحث في تجنب تكرار إجراء دراسات ال جدوى منيا وال نفع
مف الناحية العممية ومف ثـ يرقى الباحث ببحثو إلى درجة مف الصدؽ والموضوعية والجدة
والحداثة ،وفي بحثنا ىذا اطمعنا عمى مجموعة البحوث والدراسات المتعمقة بموضوع الدراسة
فوجدنا أف غالبيتيا تتحدث عف األستاذ الجامعي وأدائو ومشكبلتو وكفاءاتو ولكف لـ نجد مف
درس األستاذ الجامعي واإلبداع عمى حد عممنا ،وىذا ما صعب عمينا البحث ليذا قد حاولنا
اإللماـ ببعض الدراسات المشابية التي تتحدث عف اإلبداع وعبلقتو بالنظاـ التربوي ككؿ،
وحاولنا أف نعرض فقط لما يتعمؽ بالدراسات الخاصة باإلبداع في عبلقتو بالمؤسسات
التربوية ولـ نتطرؽ إلى الدراسات التي تناولت التعميـ العالي والجامعي والدراسات التي
تناولت األستاذ الجامعي ألنيا أوال كثيرة وثانيا ألننا نراىا بعيدة عف موضوع اإلبداع عند
األستاذ الجامعي رغـ وجود بعض التقاطعات بينيا وبيف دراستنا وفيما يمي عرض موجز
لبعض الدراسات المشابية لدراستنا:
-1-1الدراسة الولى :جاءت الدراسة بعنواف :عوائق اإلبداع لدى طمبة الجامعات العربية
(دراسة إقميمية)

1

قاـ بيذه الدراسة مجموعة مف أساتذة جامعات بعض الدوؿ العربية وىـ :أ .د مصطفى
عشوي (جامعة الممؾ فيد لمبتروؿ والمعادف ،السعودية) ،أ .د محمود بوسنة (جامعة الجزائر، 2
الجزائر) ،أ .د عمر ىاروف الخميفة (جامعة الخرطوـ ،السوداف) ،أ .د جيبللي بوحمامة (جامعة
الكويت ،الكويت) ،د .بتوؿ خميفة (جامعة قطر ،قطر) ،د .سميماف رجب سيد أحمد (جامعة
بنيا ،مصر) ،د .معف عبد الباري (جامعة الدماـ ،السعودية) ،د .ىدى ىبلؿ (الجامعة
اإلسبلمية العالمية ،ماليزيا) ،تعتبر ىذه الدراسة دراسة ميدانية تـ نشرىا في سنة 0202
وتمثمت أسئمة ىذا البحث فيما يمي:
1

نشر الموضوع في مجمة ،دراسات نفسية ،المجمد العشروف ،عدد ، 4القاىرة ،جميورية مصر العربية ،أكتوبر ،2010

ص ص557 - 626،
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 -1ما ىي عوائؽ اإلبداع األكثر انتشا ار لدى الطمبة في الجامعات العربية؟

 -2ما ىي شدة عوائؽ اإلبداع المختمفة لدى الطمبة في الجامعات العربية؟

 -3ىؿ ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا في أنواع عوائؽ اإلبداع لدى الطمبة في الجامعات
العربية؟

تندرج ىذه الدراسة تحت نوع الدراسات الوصفية القائمة عمى جمع البيانات مف عينات
قصدية؛ وذلؾ باستعماؿ استبانة صممت بيذا الغرض لتحديد أىـ عوائؽ اإلبداع في بعض
الجامعات العربية ،واقتراح الحموؿ ليذه العوائؽ بيدؼ تطوير اإلبداع في الجامعات العربية
التي مف المفترض أف تقود عمميات التنمية والتطوير في البمداف العربية.
كانت األداة التي استخدميا الباحثوف لجمع البيانات عبارة عف مقياس مترجـ مف المغة
االنكميزية مف طرؼ الباحث األوؿ (أ .د .مصطفى عشوي) .وضع المقياس مف طرؼ مارتف
سنة ،1990ويتكوف مف  36فقرة حيث تشكؿ في مجموعيا ستة عوامؿ؛ ويتكوف كؿ عامؿ مف
ست فقرات .ويمثؿ كؿ عامؿ صنفا مف أصناؼ الحواجز أو العوائؽ .وقد صيغت الفقرات كميا
إيجابيا ووضعت ليا قيـ وفؽ سمـ ليكرت الخماسي الذي يتراوح ما بيف موافؽ جدا ومعارض جدا
حسب القيـ التالية:
موافؽ جدا= . 0موافؽ نوعا ما= .0موافؽ= .3معارض= .4معارض جدا=5
وقد عدلت درجات السمـ في االستبانة التي استعمميا الباحثوف ،وأصبحت عمى النحو التالي:
موافؽ جدا= .0موافؽ= .0محايد= .3غير موافؽ= .4غير موافؽ عمى اإلطبلؽ=.5
وقد حددت مارتف باستعماؿ" التحميؿ العاممي "ستة أنواع مف الحواجز التي تعوؽ اإلبداع عمى
النحو التالي:
أ .عوائؽ مرتبطة بمفيوـ الذات  :تتعمؽ ىذه العوائؽ بالمتغيرات التي ليا عبلقة باحتراـ الذات
وتقديرىا ،الثقة بالنفس ،التعامؿ مع النبذ والقدرة عمى مواجية مخػتمؼ األفكار.
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ب .عوائؽ مرتبطة بالحاجة لبلمتثاؿ :ترتبط ىذه العوائؽ بميوؿ الفرد تجنب استعماؿ األنماط
القائمة ولو كانت صحيحة ،وبميولو لممخاطرة ،وبتعبيره عف أفكاره ،وبغربمتو ونقده لآلراء
التقميدية واإلجراءات المقننة والسياسات القائمة.
ج .عوائؽ مرتبطة باستعماؿ التجريد  :تتعمؽ ىذه العوائؽ بميوؿ الفرد الستعماؿ عقمو البلواعي
)البلشعور( ،التجريد ،رؤية األشياء بطريقة كمية أو بصرية ،واالعتماد عمى الحدس .
د .عوائؽ مرتبطة باستعماؿ التحميؿ المنطقي :ترتبط ىذه العوائؽ بميوؿ الفرد الستعماؿ عقمو
الواعي) الشعور( ،استعمالو لممنطؽ ،التفكير بشكؿ متتابع ،تنظيـ األفكار وغيرىا واالعتماد
عمى الحقائؽ والمعطيات.
ىػ .عوائؽ مرتبطة بانجاز المياـ :تتعمؽ ىذه العوائؽ بأنماط العمؿ لدى الفرد ،المثابرة،
االتجاىات نحو اآلخريف ،والذكاء أو الحذؽ
و .عوائؽ مرتبطة بالمحيط الطبيعي) الفيزيائي) :ترتبط ىذه العوائؽ بمتغيرات مثؿ األشياء التي
يفضميا الفرد فيما يحيط بو ،التعامؿ مع ما يشتت االنتباه ،استعماؿ المساحة الشخصية
)المجاؿ الحيوي) والحاجة لموحدة (الخموة).
وقد أكدت الباحثة"مارتف" ثبات وصدؽ األداة.
وقد أشار الباحثوف إلى أف بحوث مارتف حوؿ عوائؽ اإلبداع كانت في المؤسسات
االقتصادية ،ولـ يستعمؿ ىذا المقياس عمى الطمبة ،وعميو فقد تـ استخداـ ىذا المقياس ألوؿ
مرة لدراسة عوائؽ اإلبداع لدى الطمبة الجامعييف وألوؿ مرة في الجامعات .وقد تـ جمع
البيانات باستعماؿ ىذا المقياس مف عدة جامعات في البمداف العربية التالية :الجزائر ،مصر،
السوداف ،قطر ،السعودية ،الكويت ،سوريا  ،اليمف .وقد بمغ مجموع الجامعات المشاركة في
البحث والتي أخذت منيا العينات  07جامعة .كما تـ جمع البيانات بصفة قصدية في معظـ
الجامعات العربية المشاركة في ىذا البحث .وبالتالي بمغ حجـ العينة الكمية في ىذه الدراسة
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 2060طالبا وطالبة؛ يتوزعوف حسب الجنس) النوع (إلى ) 780ذكور) ويمثموف نسبة
 ، % 3779و( 0082إناث) ويمثمف نسبة .% 6070
لقد جاءت ىذه الدراسة لتحقؽ األىداؼ التالية:
 التعرؼ عمى عوائؽ اإلبداع لدى الطمبة بالجامعات العربية المشاركة في البحث.
 تصنيؼ عوائؽ اإلبداع وشدتيا لدى الطمبة بالجامعات العربية المشاركة في البحث.
 مقارنة عوائؽ اإلبداع لدى الطمبة بالجامعات العربية المشاركة في البحث فى ضوء
إدراكيـ ليذه العوائؽ.
 مناقشة عوائؽ اإلبداع لدى الطمبة بالجامعات العربية المشاركة في البحث.
 تقديـ بعض التوصيات لمتغمب عمى عوائؽ اإلبداع لدى الطمبة بالجامعات العربية
المشاركة في البحث.
في األخير توصمت ىيئة البحث في ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:
إف متوسط إجمالي عوائؽ اإلبداع لدى الطمبة بالجامعات العربية المشاركة ،ىو أعمى ما يكوف
في الجامعات السعودية المشاركة وأقؿ ما يكوف في جامعة قطر.وقد يعزى ارتفاع متوسط عوائؽ
اإلبداع لدى الطمبة في الجامعات السعودية المشاركة في البحث إلى عدـ تشجيع التفكير
النقدي والنشاط اإلبداعي لدى الطمبة مف طرؼ األساتذة واإلدارة في معظـ ىذه الجامعات ولربما
أيضا في معظـ باقي الجامعات المشاركة في ىذا البحث بالقدر الذي يحدث تحوال نوعيا في
ذىنية الطمبة وسموكيـ وخاصة فيما يتعمؽ بالتفكير النقدي واإلنتاج اإلبداعي لدييـ .أما
انخفاض ىذه العوائؽ في جامعة قطر مثبل فقد يرجع ذلؾ إلى استحداث جامعة قطر لنظـ
المراجعة الدورية لتقويـ مخػرجات التعمـ لدى الطمبة في الجامعة ،وربطيا بكفاءة الطالب كقدرتو
عمى إنتاج المعرفة والتعمـ ،وتنوع طرؽ القياس والتقييـ .ولـ يعد التقويـ لمطالب معتمدا عمى
االختبارات واالمتحانات بؿ يتطمب مف الطالب القياـ بأعماؿ بحثية والقياـ بزيارات ميدانية،
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واستخداـ نظـ المعمومات الحديثة وتفعيؿ نظاـ" الببلؾ بورد "(نظاـ الكتروني لتواصؿ األساتذة
مع الطمبة( ،وقدرة الطالب عمى التواصؿ المستمر مع أستاذ المقرر بحيث يمكنو مف تقويـ
أعمالو بصورة مستمرة ال تتطمب منو االنتظار لنياية الفصؿ؛ وىنا داللة عمى أف الطالب في
جامعة قطر مقارنة بالطمبة في الجامعات السعودية أكثر قدرة عمى إنجاز المياـ ،وأعمى في
الثقة بالنفس والقدرة عمى المخاطرة مف خبلؿ قياـ عديد مف الطمبة في أعماؿ تطوعية وخدمية
داخؿ وخارج الجامعة إلى جانب أعماليـ األكاديمية ،وأكثر قدرة عمى التحميؿ النسقي المنطقي،
حيث تقاـ لمطمبة مؤتمرات سنوية خاصة بالبحث العممي ،داخؿ وخارج دولة قطر.
كما بينت النتائج المحصؿ عمييا أف الطمبة الجامعييف العرب المشاركيف في ىذا البحث
يعانوف عوائؽ اإلبداع بصفة عامة؛ وأف أشد عوائؽ اإلبداع التي يعانونيا ىي العوائؽ المتعمقة
بفيـ الذات) الثقة بالنفس والمخاطرة ( والعوائؽ المتعمقة بانجاز المياـ .
ولعؿ وجود العوائؽ المتعمقة بإنجاز المياـ والمتعمقة بالثقة بالنفس لدى الطمبة في
الجامعات العربية راجع إلى البيئة العامة التي تتسـ ولو جزئيا بالتسمط والقسوة في المعاممة في
إطار األسر والمدارس ،والى انتشار روح السخرية واالستيزاء بالطمبة وعدـ تحفيزىـ عمى
اإلبداع مما يؤدي إلى ضعؼ دافع اإلنجاز عندىـ خاصة إذا عرفنا أف ىناؾ عبلقة إيجابية
بيف الثقة بالنفس وانجاز المياـ وتحقيؽ النجاحات.
ولكف ،ونظ اًر لوجود فروؽ جوىرية في كؿ أنواع عوائؽ اإلبداع لدى الطمبة في
الجامعات العربية ،أمكف القوؿ -حسب رأي أصحاب البحث -إف تأثير الثقافة في ىذه
الحالة قد يكوف منخفضاً واف كانوا ال يستبعدونو .وأف ىذه الفروؽ تعود أساساً إلى عوامؿ
شخصية تتعمؽ بأنماط التفكير لدى الطمبة ،كما تتعمؽ بطرؽ التعمـ والتعميـ المتبعة في
المؤسسات التربوية العربية التي تعتمد عمى الحفظ وحشو ذاكرة الطمبة بكميات كبيرة مف
المعمومات ،والتركيز عمى االختبارات واالمتحانات وعمميات التقويـ المختمفة التي تقيس مدى
قوة الذاكرة لدى الطمبة ،وعدـ التركيز عمى طرؽ حؿ المشكبلت بطرؽ جديدة.
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تشترؾ ىذه الدراسة مع موضوع بحثنا في أف كبلىما يبحثاف في معوقات اإلبداع
وكبلىما أجريا في مجتمع الجامعة لكف تختمؼ دراستنا عف ىذه الدراسة في الفئة التي أجرينا
عمييا البحث والمتمثمة في األساتذة الجامعييف .كما حاولت دراستنا معرفة المعوقات
التنظيمية والمعوقات االجتماعية التي أغفمت عمييا ىذه الدراسة السابقة -إلى جانب
المعوقات النفسية.
-2-1الدراسة الثانية :دراسة محمد فوزي عبد المقصود في كتابه المعنون "االبداع في
التربية العربية -المعوقات وآليات المواجهة"-

1

لقد انطمقت ىذه الدراسة مف التساؤؿ العاـ الذي مفاده " ماذا في ظروؼ حياتنا في
الوطف العربي مف معوقات تحوؿ دوف تنمية اإلبداع في التربية العربية؟ وما سبؿ مواجيتيا؟
ويتفرع عف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية التالية:
 ما المفيوـ الحضاري لئلبداع وما طبيعة عبلقتو بالتربية؟
 ما معوقات تنمية اإلبداع في التربية العربية عمى مستوى المجتمع؟
 ما معوقات تنمية اإلبداع في التربية العربية عمى مستوى األسرة؟
 ما معوقات تنمية اإلبداع في التربية العربية عمى مستوى مؤسسات التربية النظامية ؟
 ما المنحى المبلئـ لمواجية معوقات اإلبداع في التربية العربية؟
 كيؼ يسيـ الواقع االجتماعي العربي بمختمؼ سياقاتو في مواجية معوقات تنمية
اإلبداع في التربية العربية؟
تعتبر ىذه الدراسة دراسة نظرية اعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي ،حيث استخدمت
مف منظور فمسفي اجتماعي األدبيات المتاحة والرؤى التنظيرية المختمفة مف خبلؿ تحميؿ
وتشخيص معوقات تنمية اإلبداع في التربية العربية والتوصؿ إلى الجذور المجتمعية التي

1

محمد فوزي عبد المقصود ،المرجع السابؽ.
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أدت إلى تشكيميا بالصورة التي تظير بيا ،والتطرؽ إلى آفاؽ العمؿ التربوي البلزمة لمواجية
ىذه المعوقات ،وكشفت ىذه الدراسة عف وجود مجموعة مف المعوقات تمثمت فيما يمي:
أوال :المعوقات المجتمعية لتنمية اإلبداع في التربية العربية وقد صنفيا الباحث إلى:
 -0معوقات مرتبطة بالفكر والثقافة واإلعالم وتتمثل في :غياب شبو كامؿ لمعقؿ النقدي،
وضع قيود عمى فكر المبدعيف ،انفصاـ بيف الطبقة المفكرة وعامة الناس ،الدعوة إلى
العزلة الثقافية تحت شعار التحذير مف الغزو الثقافي ،التعصب الفكري ،افتقاد الثقة
في العقؿ العربي إلى حد يعوقو عف المساىمة الفعالة في االبداع ،ارتكاز الفكر
العربي في كثير مف أبعاده عمى النقؿ والتقميد ،ضحالة الحياة الثقافية وىبوط الكثير
مف مظاىرىا ،التضميؿ اإلعبلمي.
 -0معوقات مرتبطة بظروف الحياة االجتماعية واالقتصادية وتتمثل في :ارتكاز
العبلقات االجتماعية عمى التسمط والقير ،جمود السياقات االجتماعية ،المغاالة في
التوجو إلى الماضي في تصريؼ أمور حاضرنا ،االنحياز إلى أصحاب األداء
المتوسط عمى حساب المبدعيف ،التناحر ،الحرماف االقتصادي ،الضغوط الوظيفية أو
المينية ،وجود قصور في مجاالت التنمية البشرية ،االستغراؽ في حياة اجتماعية غير
متوازية،
 -3معوقات مرتبطة بمجاالت العمم والتكنولوجيا وتتمثل في :االفتقار إلى تطبيؽ
األسموب العممي في مناحي الحياة المختمفة ،غياب السياسة العممية في الدوؿ العربية
عمى المستوى المحمي والقومي ،غياب الدور الرئيسي والحاسـ الذي تمعبو سياسات
العمـ والتكنولوجيا في تحقيؽ األمف القومي عف إدراؾ النخب السياسية الحاكمة ،عدـ
وجود قاعدة عممية فعالة في دوؿ العالـ العربي ،افتقار البحث العممي إلى الحرية
األ كاديمية ،قمة الميزانية المخصصة لمبحث العممي ،غياب البيئة المحفزة لمبحث
العممي واإلبداع ،غمبة الفردية عمى إجراء البحوث العممية ،غياب خريطة متكاممة
لؤلبحاث العربية ،عدـ رغبة القوى الكبرى في أف يشيد العالـ العربي أي نيضة
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عممية أو تكنولوجية ،سيادة نمط متخمؼ في استيراد التكنولوجيا ،قمة اىتماـ أجيزة
اإلعبلـ بمتابعة قضايا البحث العممي ،تفضيؿ بعض العامميف في البحث العممي
لمعمؿ في مجاالت تؤىؿ لمصعود اإلداري ،تردد السياسة العربية في حسـ قضية
العمؿ المشترؾ في مجاؿ البحث العممي والتكنولوجي.
 -4معوقات مرتبطة برياضة البدن :ذلؾ أف البدف يعد مجاال لممارسة اإلبداع اإلنساني،
وىنا يظير جميا ضعؼ الدوؿ العربية في المنافسات الرياضية العالمية .وتؤكد بعض
الدراسات إلى أف نتائج اختبارات القبوؿ البدنية في مختمؼ لكميات التربية الرياضية
تؤكد ضعؼ مستويات المياقة البدنية والثقافة البدنية.
ثانيا :المعوقات السرية لتنمية اإلبداع في التربية العربية :حيث تتمثؿ في :ممارسة
أساليب التسمط في تربية األبناء ،تعويد الطفؿ عمى االعتمادية ،تجاىؿ اإلجابة عف تساؤالت
األطفاؿ واالستيانة بيا ،انخفاض المستوى التعميمي لمكثير مف اآلباء في األسرة العربية،
انخفاض المستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة العربية ،افتقار بعض األسر العربية إلى
األجواء التي تسيـ في تحقيؽ التوافؽ النفسي والتوازف العاطفي لؤلبناء ،افتقار ما تييئو
األسرة العربية ألبنائيا مف ممارسات ثقافية ،محاولة وأد خياؿ األطفاؿ ،التمسؾ ببعض
العادات التي ألفتيا األسرة وعدـ المخاطرة ،انخفاض مكانة المرأة في األسرة العربية ،تداخؿ
األدوار ،صراع األجياؿ.
ثالثا :المعوقات التعميمية لتنمية اإلبداع في التربية العربية :وقد قسـ الباحث معوقات تنمية
اإلبداع في التعميـ النظامي إلى قسميف :أحدهما عمى مستوى واقع التعميـ النظامي في الدوؿ
العربية ويتضمف المعوقات التالية :إفتقار التعميـ في الوطف العربي إلى وجود فمسفة موحدة
توجو مساره ،تأكيد التعميـ العربي عمى الثوابت أكثر مف المتغيرات ،ارتكاز التعميـ العربي
عمى ثقافة الذاكرة ،الضغوط المدرسية التي يعاني منيا التبلميذ في المدارس العربية ،أحادية
التوجو إلى الكـ التعميمي ،األخذ بنموذج التنمية الفوقية في اإلصبلح التربوي ،ضيؽ مفيوـ
العمـ في مضموف المقررات الدراسية ،الحواجز القائمة بيف العموـ الطبيعية والعموـ اإلنسانية،
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التأكيد عمى معرفة الحقائؽ المنعزلة أو المعمومات التي ال تعطي تفسي ار لظواىر الحياة،
استبداد معظـ القيادات التعميمية وجيميا بالشروط البلزمة النطبلؽ الطاقات اإلبداعية ،وجود
قصور في إعداد المعمـ العربي وافتقار أدائو إلى اإلبداع ،وجود قصور في التسييبلت
التعميمية وآليات التقنية ،ضعؼ الرؤية المستقبمية في مجاؿ التعميـ .واآلخر عمى مستوى
الفكر التربوي المرتبط بالتعميـ النظامي ويتضمف المعوقات التالية :التبعية(لمفكر التربوي
الغربي) وجود قصور في حركة النقد التربوي ،ضعؼ التنظير ،افتقار الفكر التربوي إلى
التكامؿ ،انفصاؿ الفكر التربوي عف الممارسة التربوية ،افتقار الفكر التربوي إلى معايير توجو
مساره ،استقطاب سمطات التعميـ الرسمية ألفضؿ رجاؿ الفكر التربوي ،النظرة إلى التربية
عمى أنيا عممية "تكيؼ مع البيئة" ،قمة االستجابة ألصداء العصر ،ضعؼ التوجيات
المستقبمية في البحوث التربوية.
وفي المقابؿ وانطبلقا مف مجمؿ ىذه المعوقات قدـ الباحث رؤية مفصمة حوؿ آليات
التغمب عمى ىذه المعوقات متمثمة في آليات المجتمع وآليات األسرة وآليات التعميـ النظامي
في مواجية معوقات اإلبداع في التربية العربية.
لقد تـ التعرؼ مف خبلؿ ىذه الدراسة عمى أوجو القصور في تنمية اإلبداع لدى
التمميذ أو الطالب العربي بشكؿ مف التفصيؿ فجاءت الدراسة لتبيف المشكبلت أو السموكيات
المجتمعية واألسرية والتعميمية الخاطئة والتي تحوؿ دوف رفع مستوى اإلبداع في التربية
العربية ،إضافة إلى اآلفاؽ والسبؿ البلزمة لمواجية ىذه المعوقات والتصدي ليا .وقد استفدنا
مف ىذه الدراسة في الجانب النظري لدراستنا وفي إعطائنا نظرة عامة حوؿ معوقات اإلبداع
وآليات مواجيتيا في التربية العربية ،إال أف دراستنا جاءت محددة وأعمؽ كونيا أوال دراسة
ميدانية تطبيقية وثانيا ألنيا جاءت لتحدد معوقات اإلبداع في التعميـ الجامعي حيث
خصصت في جانب واحد فحددت فئتيا في األساتذة الجامعييف فحاولنا معرفة المعوقات
التنظيمية والنفسية واالجتماعية الخاصة باألستاذ الجامعي بصفتو أحد الركائز األساسية في
التعميـ الجامعي.
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-3-1الدراسة الثالثة :دراسة لمجموعة مف الباحثيف " معتز سيد عبد اهلل ،شاكر عبد
الحميد ،عبد المطيف محمد خميفة ،محمد محمود عبد العظيم" في كتابيـ المعنوف " آليات
اإلبداع ومعوقاته في العموم االجتماعية"

1

انطمقت ىذه الدراسة مف فكرة مفادىا ال يمكف لمدوؿ العربية التقدـ والمحاؽ بالركب
الحضاري بدوف رؤية واضحة آلليات اإلبداع وميسراتو في العموـ االجتماعية ،وكذلؾ
المعوقات التي تحوؿ دوف إبداع عممائنا أو تعرقؿ مسيرتيـ ،خصوصا عمماء العموـ
االجتماعية ،ذلؾ أف العموـ االجتماعية يمكنيا أف تساىـ بفعالية في حؿ مشكبلت المجتمع
االجتماعية واالقتصادية والتعميمية والسياسية وغيرىا .وقد صاغ الباحثوف إشكالية الدراسة في
التساؤالت التالية:
 -1ما أىـ معوقات اإلبداع في العموـ االجتماعية؟
 -2ما أىـ مشكبلت البحث العممي االجتماعي وصعوباتو في المجتمع المصري؟
 -3ما طبيعة آليات اإلبداع وميسراتو في العموـ االجتماعية وكيؼ يمكف استثمارىا
بالشكؿ المناسب؟
 -4ما أىـ اإلسيامات التي يمكف أف تقدميا العموـ االجتماعية في التغمب عمى مشكبلت
المجتمع؟ وكيؼ يمكف توظيؼ الطاقات اإلبداعية في ىذا المجاؿ؟
وجاءت أىداؼ ىذه الدراسة كاآلتي :الوقوؼ عمى معوقات اإلبداع في العموـ االجتماعية
وكيفية التغمب عمييا بما يعيف عمى نيوض المجتمع وتقدمو ،والوقوؼ عمى طبيعة آليات
اإلبداع وميسراتو في العموـ االجتماعية ،أيضا الوقوؼ عمى إمكاف توظيؼ الطاقات
اإلبداعية في العموـ االجتماعية في التغمب عمى مشكبلت المجتمع والمساىمة في عممية
التنمية االقتصادية واالجتماعية.

1

معتز سيد عبد اهلل وآخروف ،آليات اإلبداع ومعوقاتو في العموـ االجتماعية ،الطبعة األولى ،دار غريب ،مصر.2006 ،
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لقد استخدـ الباحثوف في ىذه الدراسة المنيج الوصفي ،وقد تـ االعتماد عمى استبيانيف
أساسييف األوؿ لؤلساتذة ،والثاني لما دونيـ مف األساتذة المساعديف والمدرسيف والمدرسيف
المساعديف والمعيديف ،تكوف االستبياف األوؿ مف  114سؤاؿ تغطي البيانات األساسية
واإلنتاج العممي والجوائز العممية التي تـ الحصوؿ عمييا ،وميسرات االنجاز العممي
وصعوبات البحث العممي ومعوقاتو تضمف  24سؤاؿ مفتوح النيايات .أما االستبياف الثاني
فقد تكوف مف  102سؤاؿ تغطي نفس المحاور السابقة في االستبياف األوؿ وكاف مف بينيا
 20سؤاؿ مفتوح النيايات .وكانت عينة الدراسة عينة صدفة غير احتمالية تكونت مف 109
مبحوث مف أعضاء ىيئة التدريس والمعيديف والمدرسيف المساعديف في الجامعات المصرية
ومراكز البحث العممي موزعيف إلى  75مبحوث مف الجامعات المصرية وبعض مراكز
البحوث منيـ  50معيدا و 25مدرسا مساعدا ،و مجموعة المدرسيف واألساتذة المدرسيف
فتمثمت بػ  77مبحوثا منيـ  53مدرسا و 24أستاذا مساعدا ،أما مجموعة األساتذة فتكونت
مف  42مبحوث .واستخدمت التحميبلت اإلحصائية في ىذه الدراسة متمثمة في التك اررات
والنسب المئوية والفروؽ بيف النسب وكا .2وفي األخير توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة
مف النتائج مفادىا :بالنسبة لمسؤاليف األوؿ والثاني فقد كشفت نتائج الدراسة أف ىناؾ العديد
مف الصعوبات أو المعوقات أو المشكبلت والتي تمثمت في عدـ وجود خطة شاممة لمبحث
العممي في مجاؿ العموـ االجتماعية ،قمة اإلمكانات المادية المخصصة لمبحث العممي،
ضعؼ الدور الذي تقوـ بو مؤسسات البحث العممي ،المشكبلت العممية والمنيجية ،تدىور
العممية التعميمية في كافة مراحؿ التعميـ بما فييا التعميـ الجامعي ،عدـ تشجيع نظاـ التعميـ
السائد عمى اإلبداع ،التبعية والتوقؼ عند حدود النقؿ مف الغرب دوف وجود إسيامات نظرية
محمية تتسـ باألصالة ،قصور التكويف العممي لمباحثيف ،سوء التواصؿ العممي بيف العمماء
والباحثيف وغياب روح الفريؽ ،ظيور العديد مف المشكبلت األخبلقية في مجاؿ البحوث
العممية االجتماعية ،تفشي االتجاىات السمبية نحو البحث العممي مف كافة المسئوليف والقادة
واعتقادىـ بعدـ جدوى العموـ االجتماعية ،الظروؼ المادية الصعبة التي يعيشيا الباحثوف،
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عدـ تقدير المجتمع لمعمـ والعمماء .وكشفت نتائج اإلجابة عف التساؤؿ الثالث عف مجموعة
مف آليات اإلبداع وميسراتو في العموـ االجتماعية وضعت في تصور متكامؿ مقترح مف
طرؼ الباحثيف متمثمة في :أوال السياؽ المجتمعي بػ ( توفير المناخ الديموقراطي الحر،
االعتراؼ االجتماعي بالباحثيف ،تحقيؽ الرضا الوظيفي لمعامميف ،تغيير االتجاىات السمبية
نحو البحث العممي ،ربط مؤسسات البحث العممي بالقطاعات اإلنتاجية والخدمية ،دعـ
مؤسسات الدولة لمبحث العممي مف خبلؿ توفير اإلمكانات المادية والبحثية لمجامعات ومراكز

والتنسيؽ بيف المؤسسات البحثية) ثانيا تطوير آليات البحث العممية والمنيجية وذلؾ بػ ( عمؿ
إستراتيجية شاممة لمبحث العممي في كؿ تخصص فرعي بتحديد أولويات المشكبلت النظرية
وتحديد أولويات المشكبلت التطبيقية وكذا التنسيؽ بيف الجيود النظرية والتطبيقية ،الدعـ
المادي لممشاريع البحثية التي تشمميا الخطة البحثية عف طريؽ الدعـ الحكومي والدعـ المقدـ مف

القطاع الخاص ،تشجيع اإلبداع في كافة التخصصات الفرعية ،تطوير مناىج البحث العممية
المستخدمة) ثالثا تنمية الميارات الشخصية والمعرفية واالجتماعية لمباحثيف عف طريؽ( تنمية
الخياؿ وحب االستطبلع ودافعية االنجاز والميارات االجتماعية وكذا تنمية القدرات اإلبداعية
وتدعيـ نسؽ القيـ الميسر لؤلداء اإلبداعي) رابعا تنمية المسؤولية المينية واألخبلقية لمعمماء
والباحثيف ويكوف ذلؾ بػ ( إدراؾ العمماء والباحثيف لمسئولياتيـ األخبلقية والوعي التاـ بيا،
قياـ األساتذة بدورىـ المأموؿ مع طمبتيـ ،تنمية روح الفريؽ والتعاوف والتواصؿ االيجابي بيف
الباحثيف ،إدراؾ العمماء والباحثيف لدورىـ الحقيقي في خدمة المجتمع ،إكساب ميارات
الخدمة وتقاليدىا ،التنشئة العممية واالجتماعية المثمى لمباحثيف والعمماء).
انطبلقا مف ىذه الدراسة الواسعة لمعوقات اإلبداع في العموـ االجتماعية فقد استفدنا منيا
في الجانب النظري لدراستنا الحالية وقد أعطتنا فكرة عف المعوقات التي يمكف أف تحد مف
إبداع كافة الباحثيف في جميع التخصصات في الجامعة بصفة ىذه األخيرة الرائدة وحاممة
التقدـ لكؿ المجتمعات كما كانت لنتائج ىذه الدراسة دور ىاـ في تأكيدىا لتحميمنا
السوسيولوجي في بعض النقاط التي تتفؽ مع ىذه الدراسة إالّ أف ىذه الدراسة ركزت فقط
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عمى تخصص العموـ االجتماعية دوف غيره مف التخصصات وىي تشير ضمنيا إلى معوقات
اإلبداع عند األساتذة في ىذه العموـ وىي بالتالي أغفمت عمى عف جوانب ميمة في معوقات
اإلبداع فقد ركزت عمى البحث العممي والسياؽ االجتماعي العاـ ولـ تعطي أىمية لممعوقات
النفسية واالجتماعية والتي أخذناىا بالدراسة في بحثنا والدراسة الحالية.
 -4-1الدراسة الرابعة -:دراسة الزهرة السود" :الممارسات التدريسية اإلبداعية لألستاذ
الجامعي وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية"  -دراسة ميدانية عمى عينة مف أساتذة
الجامعات الجزائرية -أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه عموـ في عمـ التدريس جػامعة
قاصدي مربػاح ورقمة كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية قسـ عمـ النفس وعموـ التربية

1

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الممارسات التدريسػية اإلبداعيػة لدى
األستاذ الجامعي وبعض متغيرات الشخصية.وقد تمحورت الدراسة حوؿ التساؤالت اآلتية:
 -1ما ىو مستوى إتقاف أساتذة الجامعة – عينة الدراسة  -لمممارسات التدريسية اإلبداعية
بأبعادىا المختمفة؟
-2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية لدى
أساتذة الجامعة–عينة الدراسة -باختبلؼ جنسيـ؟
-3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية لدى
أساتذة الجامعة–عينة الدراسة-باختبلؼ أقدميتيـ في التدريس؟
 -4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية لدى
أساتذة الجامعة–عينة الدراسة – باختبلؼ تخصصيـ األكاديمي؟
-5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية لدى
أساتذة الجامعة–عينة الدراسة -باختبلؼ مؤىميـ العممي؟

1

عمى الموقع شوىد يوـ //bu.univ-ouargla.dz>asaoudzohra،https2016 /06/25
21

الفصل الول اإلطار العام لمدراسة
 -6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية لدى
أساتذة الجامعة–عينة الدراسة-باختبلؼ تصنيؼ جامعاتيـ؟
-7ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى الممارسات التدريسػية اإلبداعيػة بأبعادىا
المختمفة لدى أساتذة الجامعة –عينة الدراسة -وبيف االتزاف االنفعالي؟
 -8ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى الممارسات التدريسػية اإلبداعيػة
بأبعادىا المختمفة لدى أساتذة الجامعة –عينة الدراسة -وبيف الموضوعية؟
-9ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى الممارسات التدريسػية اإلبداعيػة
بأبعادىا المختمفة لدى أساتذة الجامعة –عينة الدراسة -وبيف السيطرة ؟
ولئلجابة عمى تساؤالت الدراسة صيغت الفرضيات اآلتية:
 -1نتوقع أنو ال يقؿ مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية لدى أساتذة الجامعة – عينػة
الدراسة -عف حد اإلتقاف المحدد بػ % 75مف الدرجة الكميػة لمقيػاس الممارسػات
التدريسية اإلبداعية ككؿ وفي كؿ بعد مف أبعادىا الخمسة.
 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعيػة لػدى أساتذة
الجامعة–عينة الدراسة-باختبلؼ جنسيـ.
-3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعيػة لػدى أساتذة
الجامعة–عينة الدراسة-باختبلؼ أقدميتيـ في التدريس.
 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعيػة لػدى أساتذة
الجامعة–عينة الدراسة-باختبلؼ تخصصيـ األكاديمي.
-5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعيػة لػدى أساتذة
الجامعة–عينة الدراسة-باختبلؼ مؤىميـ العممي.
 -6توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعيػة لػدى أساتذة
الجامعة–عينة الدراسة-باختبلؼ تصنيؼ جامعاتيـ.
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-7توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية بأبعادىا
المختمفة لدى أساتذة الجامعة–عينة الدراسة-وبيف االتزاف االنفعالي.
 -8توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية بأبعادىا
المختمفة لدى أساتذة الجامعة–عينة الد ارسة-وبيف الموضوعية.
.-9توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية بأبعادىا
المختمفة لدى أساتذة الجامعة–عينة الدراسة – وبيف السيطرة.
وقد تحددت الدراسة الحالية بالمنيج الوصفي االرتباطي ،واختيػرت العينػة بطريقة
عشوائية بسيطة مف أربع جامعات عمى مستوى الوطف ىي :جامعػة الػوادي ،جامعة ورقمة،
جامعة غرداية ،جامعة األغواط ،وقد اعتمدت أربػع أدوات فػي جمػع البيانات ىي :أداة تقيس"
الممارسات التدريسية اإلبداعية لدى األسػتاذ الجػامعي" مػف تصميـ الباحثة ،ومقياس "االتزاف
االنفعالي" ومقياس "الموضوعية" ومقيػاس "السػيطرة "لجيمفورد وزيمرماف ،وقد طبقت األدوات
بعد دراسة خصائصيا السيكومترية ،والتأ ّكػد مف صبلحيتيا لبلستخداـ عمى عينة الدراسة
األساسية.
وكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة مقتصرة عمى النسبة المئوية ( )%لقيػاس
الفرضية األولى ،واختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي عينتػيف مسػتقمتيف لقيػاس
الفرضيات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ،ومعامؿ االرتبػاط "بيرسػوف"لقياس
الفرضيات السابعة والثامنة والتاسعة ،إذ تـ التوصؿ إلى النتائج اآلتية:
 وجود انخفاض في األداء لدى أساتذة الجامعة –عينة الدراسة -عف مسػتوى اإلتقػاف
المحدد بػ  % 75في جميع أبعاد الممارسات التدريسية اإلبداعية ،وكذلؾ بالنسبة لمدرجة
الكمية لممقياس.
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعيػة لػدى
أساتذة الجامعة باختبلؼ جنسيـ وتخصصيـ األكاديمي.
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 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية اإلبداعية لدى
أساتذة الجامعة باختبلؼ أقدميتيـ في التدريس ومؤىميـ العممي وتصنيؼ جامعاتيـ .كما
توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى الممارسػات التدريسية
اإلبداعية بأبعادىا المختمفػة ومتغيػرات الشخصػية (االتػزاف االنفعػالي ،الموضوعية،
السيطرة) لدى أساتذة الجامعة.
لقد تـ االعتماد عمى ىذه الدراسة كدراسة سابقة ألنيا تتحدث عف جزء ىاـ في المياـ
اإلبداعية لؤلستاذ الجامعي أال وىي األساليب التدريسية اإلبداعية وما مدى تطبيقيا في
الجامعة الجزائرية ،وبالنظر إلى أحد نتائجيا والتي مفادىا "وجود انخفاض في األداء لدى
أساتذة الجامعة –عينة الدراسة-عف مسػتوى اإلتقػاف المحدد بػ % 75في جميع أبعاد
الممارسات التدريسية اإلبداعية ،وكذلؾ بالنسبة لمدرجة الكمية لممقياس" فإنيا تؤكد بطريقة ما
أف ىناؾ معوقات تحد مف ممارسة األستاذ الجامعي لؤلساليب اإلبداعية في مجاؿ التدريس
ويبعده عف أشكاؿ اإلبداع عامة وىنا حاولت دراستنا أف تمقي الضوء عف المعوقات التي
يمكف أف تحوؿ دوف إبداع األستاذ الجامعي ليس فقط في مجاؿ التدريس بؿ وفي جميع
المجاالت.
-2اإلشكالية :
إف ارتباط لفظ ومفيوـ الجامعة ذىنيا بصورة نمطية لمؤسسة تصنع المعرفة وترعى
العمـ وفضاء مؤسساتيا وتنظيميا لمتعميـ العالي يجعؿ لممنتسبيف إلييا صورة نمطية أخرى
ألفراد المجتمع "المثقفيف" وأصحاب "الشيادات العميا" الذيف يتميزوف عف غيرىـ ،مف غير
المنتسبيف لمجامعة ،بسمات الطبلقة والقدرة عمى فيـ المشكمة وتتبع منيج عممي لحميا
وغيرىا مف الصفات التي ترسـ في الضمير الجمعي شخصية ِِ
المتَ َعمِّـ وىي صفات
َ
العالـ و ُ
تجعؿ مف المنتسبيف لمجامعة وفي مقدمتيـ األستاذ الجامعي أجدر أفراد المجتمع بالتميز
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باإلبداع ،ولعؿ في ذلؾ سبب وجيو لمنظر في ظاىرة "غياب اإلبداع" في الجامعة واعتباره
موضوعا جدي ار بالتتبع والدراسة.
الم َكَّبمَة
وبغض النظر عف السياؽ المجتمعي الراىف في الجزائر وفي كثير مف البمداف ُ

بكؿ عوائؽ اإلقبلع الحضاري مف ىيمنة السياسي عمى المثقؼ إلى غمبة "معرفة السمطة"
الم ْستَْب َدؿ
موحِّد لمجيد والدافع لبلنبعاث ُ
عمى "سمطة المعرفة" ،ومف تردي مفيوـ اليوية ال ُ
الم َشتِّت لمتفاعؿ والمانع لبلجتياد إلى تصدع النظاـ التربوي
باالنتماء العشائري والجغرافي ُ
تحت معوؿ "اإلصبلحات" الناقمة عمى ك ّؿ ِ
القَيـ الرافضة لمكولونيالية المتجددة ،فإف الجامعة
فاعميف في كؿ نسؽ اجتماعي منظـ غايتو
عموما واألستاذ الجامعي فييا يظبلف عنصرْيف
ْ
التجديد وىدفو ترشيد البنية االجتماعية وتوجيو المنظومة االجتماعية ووسيمتو اإلبداع.

مف ىذا المنطمؽ النظري ومف استقراء واقع األستاذ الجامعي الراىف بالجامعة
1
منح األستاذ صفة الباحث
و"ن ِّ
الجزائرية الذي يبرز مفارقات كثيرة بيف وضع "نظري" َ
صي" َي ُ

يح ِّد ُد وظيفتو بأداء ميمة الخدمة العمومية لمتعميـ العالي بما تتضمنو مف إعطاء تدريس
َو َ
وم َحَّيف مرتبط بتطورات العموـ والمعارؼ و"المشاركة في إعداد المعرفة وضماف نقؿ
نوعي ُ

المعارؼ" 2وبيف وضع "واقعي" و"حقيقي" ينبئ عف تردي مكانتو وضعؼ تكوينو وعجزه عف
مسايرة المقاربة "الكمية" التي تعتمدىا الجامعة في التكويف ،فإف سياؽ اإلشكالية الجديرة
بالدراسة ىو التساؤؿ عف أسباب ىذه المفارقات بجميع إسقاطاتيا الثقافية والعممية

واالجتماعية .أما إشكالية البحث فيي تحدد المعضمة في تدني مستوى اإلبداع لدى األستاذ
الجامعي الجزائري في الجامعة الجزائرية لتتساءؿ عف معوقات اإلبداع لديو في ىذه
المؤسسة ،وعميو فإف البحث ال يرصد سمة اإلبداع لدى األستاذ وال يقيس مستوياتيا بؿ

1
2

نسبة لمنصوص القانونية المحددة لػ "القانوف األساسي لؤلستاذ الجامعي"
انظر المادة  4مف المرسوـ التنفيذي  08/130المؤرخ في  3ماي  2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ

الباحث ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،العدد ،23الجزائر 4 ،ماي سنة  ،2008ص .18
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يبحث عف ما يعوقو عف اإلبداع إف كاف مبدعا ،وعميو جاءت إشكاليتنا متمثمة في التساؤل
الرئيسي التالي :ما هي أهم معوقات اإلبداع لدى الستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية؟
وال شؾ أف سؤالنا الرئيسي ىذا يستدعي النظر في جوانب متعددة لعؿ أىميا النظر
إلى ما يعيؽ األستاذ عف اإلبداع باعتباره شخصا لو ما لؤلشخاص جميعيـ مف سمات نفسية
وراثية ومكتسبة ،وباعتباره فردا في المجتمع يتأثر بو قبؿ أف يؤثر فيو ،ثـ باعتباره عامبل في
مؤسسة ليا منظومتيا التي تُ َّسيِ ُرىا سواء نجحت في تسييرىا أـ أخفقت.
وىو ما يدفعنا لطرح األسئمة الفرعية التالية:
 -0ماىي أىـ المعوقات التنظيمية لئلبداع لدى األستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية نسبة
لمجامعة كتنظيـ يؤطر المينة؟
 -0ما ىي أىـ المعوقات النفسية لئلبداع لدى األستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية؟
 -3ما ىي أىـ المعوقات االجتماعية لئلبداع لدى األستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية؟
إف اإلجابة عف سؤالنا الرئيسي بتفرعاتو المشار إلييا ستكوف وال شؾ جيدا أوليا يسبؽ كؿ
جيد لفسح الطريؽ أماـ المبدعيف مف أساتذة التعميـ العالي لجعؿ الجامعة الجزائرية فضاء
يحتضف المبدعيف ويفتح ليـ أفاؽ إصبلح الجامعة المنشود الذي لف يتـ أبدا بدونيـ.
 -3الفرضيات:
الفرضية الرئيسية :ىناؾ معوقات تحوؿ دوف إبداع األستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية.
الفرضيات الفرعية:
 -0-3ىناؾ معوقات تنظيمية إلبداع األستاذ في جامعة زياف عاشور بالجمفة وتندرج تحت
ىذه الفرضية المتغيرات التالية :معوقات خاصة بالبيئة الجامعية ،معوقات خاصة باإلدارة
الجامعية ،معوقات خاصة بالتمويؿ والتكويف والبحث العممي.
-0-3ىناؾ معوقات نفسية إلبداع األستاذ في جامعة زياف عاشور بالجمفة وتندرج تحت ىذه
الفرضية المتغيرات التالية :معيؽ إدراكي ،ضعؼ الثقة بالنفس ،الخوؼ مف الفشؿ ،الخوؼ مف
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المخاطرة  ،قمة التحدي ،الميؿ إلى تقييد المشكمة ،دعـ المدخؿ الوحيد لممشكمة ،اإلشباع أو
المعمومات الزائدة ،اإلجياد( الضغوط المينية )
 -3-3ىناؾ معوقات اجتماعية إلبداع األستاذ في جامعة زياف عاشور بالجمفة وتندرج تحت
ىذه الفرضية المتغيرات التالية :الظروؼ األسرية ،بيئة المجتمع .
 -4أسباب اختيار الموضوع:
ىناؾ جممة مف األسباب التي دفعت بنا الختيار ىذا الموضوع فبالنسبة:
لألسباب الذاتية فتتمثؿ فيما يمي:
 اىتماـ الباحثة الخاص بموضوع اإلبداع واإلحساس الشخصي بتدني المستوى
التعميمي عمى جميع المستويات التعميمية في الجزائر خاصة في الجامعة وىي رائدة
تقدـ المجتمع .وبما أف الباحثة جزء مف مجتمع الجامعة وجزء مف عينة الدراسة –
األساتذة الجامعيوف -فيناؾ رغبة ممحة في الكشؼ عف بعض مكامف النقص التي
سببيا غياب اإلبداع في مختمؼ انجازات األساتذة الجامعييف.
 الفضوؿ العممي لمكشؼ عف المعوقات التي تحوؿ دوف إبداع األستاذ الجامعي.
 رغ بة الباحثة في تمكيف األستاذ الجامعي مف معرفة األسباب المؤدية لعدـ إبداعو
والظاىر في شح اإلنتاج العممي والبحثي لو كأىـ مؤشر واضح لذلؾ.
أما السباب الموضوعية :فتتمثؿ في:
 محاولة التعرؼ عمى األساليب الجديدة لرفع كفاءة األستاذ الجامعي بإدخاؿ مفيوـ
التربية اإلبد اعية وتنمية التفكير اإلبداعي في الطرؽ واألساليب التعميمية مف جية
وتحسيف مستوى البحوث العممية مف جية أخرى.
 رغبة الباحثة في إعطاء رؤيا لمجيات المسئولة في و ازرة التعميـ العالي والبحث
العممي بالجزائر عف الفوائد المرجوة مف رفع مستوى األستاذ الجامعي ليكوف أستاذا
مبدعا والتي تعود بالنفع عمى الفرد والمجتمع وحتى يتحقؽ ذلؾ يجب القضاء أو الحد
أو التخفيؼ مف معوقات إبداع األستاذ الجامعي.
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 -5أهمية الدراسة:
ترجع أىمية الدراسة لبلعتبارات التالية:
 تكتسي الدراسة أىميتيا في أنيا تمس موضوعيف ىاميف :األوؿ :اإلبداع ومالو مف
فوائد عممية لمفرد والمجتمع والثاني األستاذ الجامعي ومالو مف أدوار ووظائؼ تساىـ
في تطور الجامعة والمجتمع معا.
 يعتبر األستاذ الجامعي الركيزة األساسية في العممية التعميمية في الجامعة وبالتالي
فإف نجاحو يعني نجاح الجامعة.
 إف الحد أو التخفيؼ مف المعوقات التي تقؼ حجر عثرة أماـ إبداع األستاذ الجامعي
يعني بالضرورة تحسيف أداءه الميني والتربوي إلى جانب رفع إنتاجيتو مف خبلؿ
تكويف المعرفة وتنميتيا عف طريؽ البحوث واالكتشافات العممية الحديثة التي تساىـ
إلى حد ما في تنمية المجتمع ،وأيضا المساىمة في إعداد الطالب عمميا وعمميا
يكوف طالبا مبدعا.
وتنمية شخصيتو ،فاألستاذ المبدع ّ

 إف التعرؼ عمى مختمؼ المعوقات التي تواجو األستاذ الجامعي ىي بمثابة أسس
لوضع آليات كفيمة بمواجيتيا.
 ىدؼ إعطاء وتوفير البيانات والمعمومات التي تفيد الجيات المسئولة حوؿ مختمؼ
معوقات إبداع األستاذ الجامعي لمحيمولة دونيا وتقديـ اإلجراءات المختمفة لتحسيف
مستوى األستاذ الجامعي في الجزائر مف أستاذ تقميدي إلى أستاذ مبدع.
 -6أهداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مختمؼ المعوقات التي تعيؽ األستاذ الجامعي في
الجامعة الجزائرية وذلؾ مف خبلؿ ما يمي:
 معرفة المعوقات الذاتية لئلبداع لدى األستاذ الجامعي.
 معرفة المعوقات التنظيمية لئلبداع لدى األستاذ الجامعي.
 معرفة المعوقات االجتماعية لئلبداع لدى األستاذ الجامعي.
28

الفصل الول اإلطار العام لمدراسة
 إبراز بعض المعضبلت في االبداع في الجامعة عموما لتكوف بداية لبحث جديد يقوـ
بو الباحثوف في ىذا المجاؿ.
 -7تحديد المفاهيم:
 -1-7مفهوم المعوقات:
أ/المعوقات لغة:
عاؽ َيعوؽُ ،ع ْؽَ ،ع ْوقًا ،فيو عائؽ ،والمفعوؿ َم ُعوؽ
جاءفي معجـ المغة العربية المعاصرةَ :
المرض عف السَّفر :منعو منو ،شغمو و َّ
أخره عنو "عاقو انقطاعُ التََّّيار عف المذاكرة.
عاقو
ُ
-عوؽ

ائؽ:
وع َّوؽ ،مؤنثو عائقة ،جمع مؤنثو عائقات وعو ُ
عائؽ [مفرد] :ج عو ُ
ائؽ (لغير العاقؿ) ُ
عاؽ.
 -اسـ فاعؿ مف َ

دوف عائؽ -عائؽ طبيعي /جبمي"  °عوائؽ َّ
الدىر:
 مانع ،شاغؿ ،عقبة ،حائؿ "وصؿ َّ
ّ
شواغمو وأحداثو.
طبيعية.
حيوية أو
ّ
 (حي) ما يعوؽ انتشار البذور أو الثمار أو النبات مف عوامؿ ّعاؽ.
 -ع ي ؽ :عائؽ [مفرد] :اسـ فاعؿ مف َ

1

2

كما جاء في معجـ ديواف األدب
ؽ ،أيَ :حَب َسوُ عنو حابِ ٌس.
عاقَيعنو عائِ ٌ

1

3

أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخروف ،معجـ المغة العربية المعاصرة ،المجمد ،02الطبعة األولى ،عالـ الكتب ،القاىرة ،

مصر ،2008 ،ص.1577

2
3

أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص .1585
أبو إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي ،تحقيؽ أحمد مختار ،مراجعة إبراىيـ أنيس ،معجـ ديواف األدب ،دار الشعب

لمصحافة  ،القاىرة ،مصر ،2003 ،ص .395
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ب/تعريف معوقات اإلبداع اصطالحا:
" ىي العوامؿ والظروؼ التي مف شأنيا أف تعوؽ عممية اإلبداع أو تعرقميا دوف تحقيؽ
أىدافيا المنشودة وتحيد بيا عف الطريؽ السميـ"

1

" وضع صعب يكتنفو شيء مف الغموض يحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ بكفاية وفعالية ويمكف
النظر إليو عمى أنو المسبب لمفجوة بيف مستوى االنجاز المتوقع واالنجاز الفعمي أو عمى أنيا
االنحراؼ في األداء عف معيار محدد مسبقا"

2

د/التعريف اإلجرائي لمعوقات اإلبداع :ىي جميع العوامؿ التي تقؼ أماـ األستاذ الجامعي -
أو مختمؼ العقبات -التي تحد مف قدرتو عمى اإلبداع في مجاؿ عممو ،سواء كانت ىذه
العوامؿ تنظيمية( خاصة بالمنظمة التي يعمؿ بيا) أو عوامؿ نفسية(خاصة باألستاذ
الجامعي) أو اجتماعية ( خاصة بعائمة األستاذ ومجتمعو العاـ)
 المعوقات التنظيمية :ىي مجموع العوامؿ التي تتعمؽ بالمحيط الميني المباشر الذي يعمؿ
فيو األستاذ الجامعي والذي يحوؿ بينو وبيف اإلبداع ،وتتمثؿ في معوقات خاصة بالبيئة
الجامعية ،معوقات خاصة باإلدارة الجامعية ،معوقات خاصة بالتمويؿ والتكويف والبحث
العممي.
 المعوقات النفسية  :وىي مجموع العوامؿ النفسية التي تؤثر عمى الحالة اإلبداعية لدى
األستاذ الجامعي باعتباره كياف إنساني مستقؿ ،وتتمثؿ في معيؽ إدراكي ،ضعؼ الثقة بالنفس،

الخوؼ مف الفشؿ ،الخوؼ مف المخاطرة ،قمة التحدي ،الميؿ إلى تقييد المشكمة ،دعـ المدخؿ
الوحيد لممشكمة ،اإلشباع أو المعمومات الزائدة ،اإلجياد ( الضغوط المينية ).
 المعوقات االجتماعية :وىي مجموع العوامؿ التي تتعمؽ بالمحيط االجتماعي الذي يعيش
فيو الفرد ويتأثر بو ويؤثر فيو ،دوف الرجوع إلى تنشئتو والعوامؿ والوكاالت المؤثرة فييا،
1

معتز سيد عبد اهلل وآخروف ،آليات االبداع ومعوقاتو في العموـ االجتماعية ،الطبعة األولى ،دار غريب ،القاىرة ،مصر،

،2006ص.23

2

 00،12 ،شوىد في www.manhal.net/art/s/99882015/06/09
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الفصل الول اإلطار العام لمدراسة
وتتمثؿ في الظروؼ األسرية التي يعيشيا األستاذ الجامعي وثقافة المجتمع الذي يعيؽ
اإلبداع لديو.
 -2-7مفهوم اإلبداع:
-1-2-7اإلبداع لغة:
وبدع َّ ِ
استَْنَبطَيا
بدع
الشيء َي ْب َد ُعو َب ْدعاً و ْابتَ َد َعو :أَنشأَه وبدأَهَ .
في المساف":بدعَ :
الركّيةْ :
َ
َِّ
َحدثيا .ورِك ٌّي ب ِديع :ح ِديثةُ الح ْفر .و ِ
وف أَوًال .وِفي التَّْن ِز ِ
َّ
ِ
يؿ :قُ ْؿ
وأ َ
َ
َ
َ َ ٌ َ
البديعُ والب ْدعُ :الش ْي ُء الذي َي ُك ُ ّ َ
ِ 1
الر ُسؿ"
ت بِ ْدعاً ِم َف ُّ
َما ُك ْن ُ
وفي كتاب العيف:

ٍ
ذكر وال معرفةٌ .واهلل بديعُ السموات واألرض
إحداث
الب ْدع:
ُ
شيء لـ يكف لو مف قب ُؿ ٌ
َ
خمؽ وال ٌ
متوىـ ،وبدع الخمؽ .والبِ ْدعُ :الشيء الذي يكوف
يتوىميما ّ
ابتدعيما ،ولـ يكونا قبؿ ذلؾ شيئاً ّ
بأوؿ ُم ْر َسؿ.
ت بِ ْدعاً ِم َف ُّ
الر ُس ِؿ أيُ :
أوالً في كؿ أمر ،كما قاؿ اهلل عز وجؿُ :ق ْؿ ما ُك ْن ُ
لست ّ

وقاؿ الشاعر:

فمست بِبِ ْد ٍع مف النائبات  ...ونقض الخطوب وامرارىا

والبِ ْد َعةُ :اسـ ما ابتدع مف الديف وغيره .ونقوؿ :لقد جئت ٍ
بأمر بديع ،أي :مبتدع عجيب.

وابتدعت :جئت ٍ
بأمر مختمؼ لـ ُيعرؼ"

وجاء في معجـ المغة العربية المعاصرة:
"-بدع
إبداع [مفرد] :ج إبداعات (لغير المصدر):
أبدع في.
أبدعَ /
 -مصدر َ

تعدد اإلبداعات"
بمادة أو زماف "يساعد
التطور في ّ
 ابتكار ،إيجاد شيء غير مسبوؽ ّّ

الخ ْمؽ.
قوة اإلبداعَّ :
َّ
قوة االبتكار و َ

1ابف منظور ،لساف العرب ،إعداد وتصنيؼ يوسؼ خياط ،المجمد األوؿ  ،دار لساف العرب ،بيروت ، ،1982 ،ص .316
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عدة ضروب مف البديع.
 (بغ) اشتماؿ الكبلـ عمى ّصرفيا عف معناىا المراد.
 (بغ) استعارة األديب فقرة مف سواه عمى وجو َي ْأخص مف الخ ْمؽ".
 (سؼ) إيجاد الشيء مف عدـ ،فيوُّ

1

وفيو أيضا:
"ب د ع
َّ
إبداعية :صاحبة
قوة
إبداع ّي [مفرد] :اسـ منسوب إلى إبداع تفكير
ّ
إبداعي :خبلؽ أصيؿّ -
ّ
إبداع.
إبداعي:
• أدب
ّ

داعي/
• فناف إب ّ

رومانتيكي.
رومانسي،
ّ
ّ
2
أديب إبداعيِ :
مبتكر ،لو قدرة عمى اإلبداع والتأسيس".
ّ

-2-2-7اإلبداع اصطالحا:

إنو مف الصعب تحديد تعريؼ جامع مانع لمفيوـ اإلبداع  ،ذلؾ ألف ظاىرة اإلبداع
ظاىرة معقدة ترتبط بجوانب عدة فيي تتعمؽ بقدرات الفرد العقمية ودوافعو النفسية وسماتو
االنفعالية ووسطو ومحيطو االجتماعي ،فتعددت بذلؾ وجيات نظر الباحثيف واختمفت
تعريفاتيـ باختبلؼ الرؤى والزوايا واألبعاد المنظور منيا إلى اإلبداع باعتباره ظاىرة معقدة
وثرية.
 يتموف معنى كممة اإلبداع بموف الحقؿ اإليديولوجي الذي تستعمؿ فيو  ،ففي الحقؿ الدينيوالميتافيزيقي تعني كممة إبداع سواء في اإلسبلـ أو في المسيحية أو في الييودية أوفي
الفمسفة المرتبطة بيذه األدياف "الخمؽ مف عدـ" و اإلبداع بيذا المعنى وفي ىذا الحقؿ خاص
باإللو ال يقاؿ إال عنو.

1
2

أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص . 917
المرجع نفسو ،ص .920
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 أما اإلبداع اإلنساني فإنو ال يعني الخمؽ مف عدـ ،بؿ إنشاء شيء جديد انطبلقا مفالتعامؿ مع شيء أو أشياء قديمة ،وقد يكوف ىذا التعامؿ عبارة عف إعادة تأسيس أو تركيب
وقد يكوف نفيا وتجاوزا.
 ومف ىنا يمكف القوؿ بأف اإلبداع في الفف ىو":إنتاج نوع جديد مف الوجود بواسطة إعادةتركيب أصيمة لمعناصر الموجودة"
 أما في الفمسفة والفكر النظري فاإلبداع" ىو تدشيف قراءة جديدة أصيمة لموضوعات قديمة" وفي مجاؿ العمـ يعرؼ اإلبداع بأنو" اختراع واكتشافا يتـ بواسطة خطوات فكرية ميزتيااألساسية أنيا تقبؿ التحقؽ"

1

 وبالنظر إلى تعريفات المفكريف فإنو ال تكاد تخرج مجمميا عف وصؼ اإلبداع ألربعةمضاميف حيث يرى "تورانس" بأنو يمكف أف يعرؼ مف خبلؿ اإلشارة إلى الشخص المبدع أو
عممية اإلبداع أو المنتج اإلبداعي إلى جانب تعريفو في ضوء الشروط االجتماعية لئلبداع
(الثقافة التي يظير فييا اإلبداع).2
 فاإلبداع بداللة طبيعة العممية اإلبداعية: يعرفه "تورانس"":عممية إدراؾ العناصر الناقصة وتكويف األفكار والفروض مف حوليا ثـاختبارىا ،وربط النتائج واعادة ما يتطمبو الموقؼ مف تعديبلت ،واعادة اختبار الفروض ثـ
نشر النتائج وتحميميا"
 كما يرى "جيمفورد" بأف اإلبداع "طاقة عقمية تعتمد عمى توافر درجات عالية مما نطمؽعميو قدرات اإلنتاج التنويعي بشرط االستحواذ عمى قدر معقوؿ مف قدرات اإلنتاج
التقريري".3

1
2

ػمحمد فوزي عبد المقصود ،اإلبداع في التربية العربية ،دار الثقافة ،مصر ،2004 ،ص.11
ػشاكر عبد الحميد ،عمـ النفس اإلبداع ،دار غريب ،القاىرة ،مصر ،دوف سنة ،ص ص.16-15

 3محمد فوزي عبد المقصود ،المرجع السابؽ ،ص.12
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ويعرفو "فردريؾ بارتميت" بأنو :التفكير المخاطر الذي يتميز باالنحراؼ بعيدا عف
االتجاه األصمي ،بحيث يحطـ القالب التقميدي ويصير معرضا لمخبرة ،ويسمح لشيء ما بأف
يؤدي إلى شيء آخر"
 -اعتبر "ماكيمر"اإلبداع  ":تعبير عف تفاعؿ معقد بيف التفكير الواقعي والتفكير الخيالي "

1

أما اإلبداع بصفته نتاج له مواصفات:
" فقد جاء في "قاموس وييستر" تعريؼ اإلبداع عمى أنو :الحالة التي تؤدي إلى شيءيتميز باإلبداع ويعني ذلؾ أف يبدو العمؿ اإلبداعي عمى شكؿ شيء أصيؿ لـ يكف معروفا
مف قبؿ سواء كاف ذلؾ في مجاؿ اإلنتاج العممي أو الميكانيكي أو الفني بجميع أشكالو
 وعرفه "ميد" عمى أنو :عممية أو نشاط يقوـ بو الفرد ،وينتج عنو اختراع شيء جديد،والجدة تعود إلى الشخص وليس إلى ما يوجد في المجاؿ الذي يحدث فيو االبتكار "

2

 كما يعرفه "ايرن بيرس" عمى أنو القدرة عمى إنتاج أصيؿ أو غير شائع يمكف تنفيذه أوتحقيقو".3
 واإلبداع بداللة السمات الشخصية لممبدعفيعرف "لوينفيمد" المبدع بأنو ":الشخص المرف ،ذو األفكار األصيمة ،والمتمتع بالقدرة عمىإعادة تعريؼ األشياء المتداولة بطرؽ وأساليب جديدة تعطييا معاف تختمؼ عما ىو متداوؿ
أو متفؽ عميو بيف الناس"

4

 أما اإلبداع بداللة المؤثرات البيئية:"فيعرفه "روجرز" ":ىو بداية األخذ بمنتج جديد نسبيا  ،نشأ عف التفاعؿ بيف قدرات ينفردبيا فرد معيف و بيف ظروؼ حياتو واألحداث والمواد و الشعب التي ينتمي إلييا.

 1شاكر عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص.13
 2رمضاف محمد القذافي ،رعاية الموىوبيف و المبدعيف ،المكتبة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص ص17 ،11،
 3محمد فوزي عبد المقصود ،الموجع السابؽ ،ص.15

4

ػرمضاف محمد القذافي ،المرجع السابؽ ،ص.15
34

الفصل الول اإلطار العام لمدراسة
 وذهب "جيرارد" إلى أف اإلبداع " فف ينطبؽ عمى أية محاولة إبداعية وعمى عممية تجسيدىذه المحاولة في الواقع و عمى المحصمة المادية ليذه العممية ،وعمى تقدير ىذه المحصمة"

1

 -3-2-7التعريف اإلجرائي لإلبداع :
انطبلقا مف عرض التعريفات السابقة يمكننا أف نعتمد عمى التعريؼ اإلجرائي التالي:
"يستخدـ مفيوـ اإلبداع كي يشير إلى العمميات العقمية والمزاجية والدافعية واالجتماعية التي
تؤدي إلى الحموؿ واألفكار والتصورات واألشكاؿ الفنية والنظريات والمنتجات التي تكوف
فريدة وجديدة ،ف يو قدرة الفرد عمى إعادة تنظيـ المعارؼ الموجودة أو ابتكار معارؼ جديدة
تضمف في الحالتيف التقدم وانتاج الجديد في مجاؿ ما مف مجاالت المعرفة اإلنسانية
المتعددة مف أجؿ تقدـ المجتمع والرقي بو"
-3-7مفهوم الجامعة:
-1-3-7الجامعة لغة:
جاء في معجم المغة العربية المعاصرة :ج ـ عِ :
جامعة[مفرد] :جمعيا جامعات:
َّ
جم َع.
 صيغةالمؤنث لفاعؿ َ

َّ
اآلداب والفنوف والعموـ بعد مرحمة
درس فييا
 مجموعة معاىدكميات تُ َّ
عممية تُ َس َّمى ّ
ُ
ِّ
الدراسة الثَّ َّ
انوية "تمقى دراستو بجامعة القاىرة"  -جامعة اليواء :مجموعة محاضرات تُْمقى عف
مقرىا لتصحيحيا
طريؽ اإلذاعة،
ّ
وتوجو األسئمة لممشتركيف الذيف يرسموف إجاباتيـ إلى ّ
تدرس مو َّ
َّ
حرة.
وتقييميا -جامعة
اد َّ
شعبية :مجموعة معاىد ِّ
عددا مف األطراؼ "جامعة ُّ
الدوؿ العر ّبية :منظمة عر ّبية
 رابطة أو مؤسَّسةُّ
تضـ ً

ي".2
تأسست سنة  1945عـ التعاوف
االقتصادي والتجار ّ
ّ

1
2

عمي عبد الرزاؽ جمبي ،اإلبداع والمجتمع" دراسات في النقد االجتماعي" ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،2007،ص.23
أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.395
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عرف المعجم الوسيط الجامعة بأنها" :مجموعة معاىد عممية تسمى كميات تدرس فييا
اآلداب والفنوف والعموـ"

1

-2-3-7الجامعة اصطالحا:
عرفها الستاذ جبور عبد النور بأنيا" :مؤسسة لمتعميـ العالي تكوف مؤلفة عادة مفمجموعة معاىد وكميات ومراكز أبحاث في شتى الموضوعات واالختصاصات "
وعرفها سعد محمد الهجرسي بأنيا " :ليست إال شبكة مف المكتبات و المعامؿ يربط بينيما
مجموعة مف األساتذة و الطبلب لتأدية عمميات التعميـ و التعمـ مف جانب ووظائؼ الدراسة
و البحث مف جانب آخر"
وعرفها عمي راشد بأنيا بصفة عامة" :مركز إشعاع األخبلؽ و القيـ اإلنسانية ،وكؿ جديد
مف الفكر والمعرفة ،والمنبر الذي تنطمؽ منو آراء المفكريف والعمماء ورواد اإلصبلح
والتطوير".
 كما عرفها صبحي عبد الحفيظ قاضي بأنيا ":نواة التقدـ والتطوير االجتماعي ومركزالتجديد اليادؼ نحو رفاىية األمة يجب أف تكوف ذاتيا خاضعة لمدراسة والتطور مف الداخؿ
لتمتد آثار اإلصبلح والتعديؿ عمى المحيط والمجتمع"

2

كما عرفت بأنيا ":مؤسسة لمتكويف ،ال تحدد أىدافيا واتجاىاتيا مف جانب واحد ومف داخؿ
جيازىا ،بؿ تتمقى أىدافيا مف مجتمعيا الذي تقوـ عمى أسسو ،والذي يعطييا وحدة حياة
ومعنى ووجود"

3

والجامعة " ليست مكاف لتمقي التعميـ العالي فقط وانما بيئة

1

ورسالة"4

مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيـ مصطفى وآخروف) ،المعجـ الوسيط ،دار الدعوة ،القاىرة ،مصر ،بدوف تاريخ،

ص.135

2
3
4

السيد محمد الميدلي ،الجامعة ومكوناتيا األساسية في الفكر المعاصر  ،دار الحديث  ،القاىرة ، 2004 ،ص13-11
سامي سمطي عريفج ،الجامعة والبحث العممي ،الطبعة األولى ،دار الفكر ،االردف ،2001 ،ص.30
المرجع نفسو ،ص.27
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كما يرى "ابراهام فمنكستر" أف " الجامعة أساسا مركز لمتعميـ  ،ومكرسة لمحفاظ عمى المعرفة
وزيادة المعرفة الشاممة  ،وتدريب الطبلب فوؽ مستوى المرحمة الثانوية "

1

بينما ينظر" االن تورين " إلى الجامعة مف خبلؿ وظائفيا فيعتبرىا " مكاف لقاء يتحقؽ فيو
االحتكاؾ بيف عممية تنمية المعرفة وخدمة ىدؼ التعميـ  ،والحاجة إلى الخريجيف "

2

كما يعرف المشرع الجزائري الجامعة بأنيا" :مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساىـ في
تعميـ العمـ ونشر المعارؼ واعدادىا وتطويرىا وتكويف اإلطارات البلزمة لتنمية الببلد
مجانا"

3

-3-3-7التعريف اإلجرائي لمجامعة
انطبلقا مما سبؽ مف التعريفات يمكف أف نقدـ تعريفا إجرائيا ىو أف  ":الجامعة ىي
مجموعة مف المعاىد العممية التي تسمى الكميات التي يدرس فييا جماعة مف األساتذة جميع
العموـ عمى الطبلب في مراحؿ الدراسات الجامعية ،مزودة بالمكتبات والمعمومات المطموبة
والمعامؿ ،ومنظمة باإلدارات ومؤيدة بالميزانيات داخؿ المباني الخاصة تضـ قاعات
لممحاضرات والندوات واالجتماعات والمكتبات والمبلعب الرياضية والسكف لؤلساتذة والطمبة
والموظفيف والعامميف والضيوؼ ،لتكوف مراكز الدراسات والبحوث تنطمؽ منيا آراء العمماء
والمفكريف ورواد اإلصبلح والتجديد واإلبداع واشعاع األخبلؽ والقيـ اإلنسانية لتحقيؽ رقي
وسعادة المجتمع ،فيي إذف حاضنة اإلبداع".
 -4-7مفهوم الستاذ الجامعي:
-1-4-7الستاذ لغة:
جاء في المعجم الوسيط -:أ س ت ا ذ
أُستاذ [مفرد] :ج أستاذوف وأَساتذة وأَساتي ُذ ،مؤ أُستاذة وأُستاذ ،ج مؤ أُستاذات:
1

عبد اهلل محمد عبد الرحمف ،دراسات في عمـ االجتماع ،الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،بيروت،

 ،2000ص .25

2
3

سامي سمطي عريفج ،المرجع السابؽ ،ص.31
المرسوـ التنفيذي رقـ  544-83المؤرخ في  1983/09/24مف الجريدة الرسمية.
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 ُمعمِّـ ،مف ُي ِفف "أستاذ الحساب -وكـ مف تمميذ فاؽ أُستاذه [مثؿ] ".
مارس تعميـ عمـ أو ّ

كرسي وأستاذ
جامعي ،وىو عمى درجات ،أستاذ مساعد وأستاذ مشارؾ وأستاذ
عممي
 لقبّ
ّ
ّ
ليدرس في كمَِّّية أخرى أو جامعة لفترة َّ
محددة مف الوقت-
ُمَبِّرز  °أُستاذ زائر :أستاذ ُيدعى ِّ
متفرغ :أستاذ جامعي يشتغؿ بالبحث والتدريس ويمكنو ِّ
قيادية-
تولي مناصب
أُستاذ غير ِّ
ّ
ّ
أُستاذ م ِ
جامعي أق ّؿ مف أستاذ وأعمى مف مدرس.
ساعد :مدرس
ُ
ّ
 -لقب احتراـ ُيطمَؽ عادة عمى المثقَّفيف مف ُكتّاب وشعراء ومحاميف وغيرىـ "كاف األستاذ

وناقدا".
ًا
أديبا
وشاعر ً
العقّاد ً
1
ِّ
غيره "أستاذ في تشغيؿ أجيزة رصد الكواكب".
 ٌماىر في صناعة يعمميا َ

وفي موضع آخر:

عممي بيف األستاذ المساعد واألستاذ في بعض الجامعات العر ّبية.
أستاذ مشارؾ :لقب
ّ
3
"كرسي األدب"
عممي في الجامعة يشغمو أستاذ
وأعمى مركز
ّ
ّ

2

اعة يعمميَا َغيره ولقب عممي َعاؿ ِفي الجامعة
(م َع) والماىر ِفي ِّ
 ْالصَن َ
(األ ْ
ُستَاذ) ا ْلمعمـ َ

(ج) أساتذة وأساتيذ

4

 وعمؽ الدكتور أحمد مختار عمر في كتابو "معجـ الصواب المغوي دليؿ المثقؼ العربي"معربة ،ويذكر الوسيط واألساسي أف جمعيا «أساتِذة» و «أساتيذ» ،ويزيد
أف أستاذ كممة َّ
محيط المحيط« :أستاذوف» كذلؾ ،وقد ورد الجمع «أساتيذ» في شعر لكثير عزة .5

1

مجمع المغة العربية بالقاىرة ،المرجع السابؽ ،ص.89

3

المرجع نفسو ،ص .1920

2

4
5

المرجع نفسو ،ص .1195

مجمع المغة العربية بالقاىرة ،المرجع السابؽ  ،ص .17
أحمد مختار عمر ،معجـ الصواب المغوي دليؿ المثقؼ العربي ،الجزء األوؿ ،الطبعة األولى ،عالـ الكتب ،القاىرة،

مصر ،2008،ص.39
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-2-4-7الستاذ الجامعي اصطالحا:
يصف عمار بوحوش األستاذ الجامعي عمى أنو ":ذلؾ المعمـ الذي ال يقوـ بالعمؿ الروتيني
اليومي فقط ولكنو ييدؼ إلى إنتاج شيء جديد في ميداف اختصاصو وتثقيؼ الجيؿ الصاعد
الذي يطمح لبلستفادة مف تجاربو وخبرتو"
ويضيف فيقوؿ أف األستاذ الحقيقي " :ىو ذلؾ الذي يجيد نفسو لكي ينتج كتابا أو بحثا يخمد
بو نفسو في ىذا العالـ ،أو يمكف وصفو بأنو ذلؾ الشخص البارع الذي يس ػاىـ في إثراء مادة
اختصاصو وذلؾ عف طريؽ تقديـ نظريات جديدة أو أبحاث قيمة تخدـ القضايا اإلنسانية "

1

تعريف عايش محمود زيتون" :األستاذ الجامعي ىو الذي يؤثر في طمبتو ويتأثر بيـ ألنو
يعتبر العنصر األساسي والفعاؿ في عممية االتصاؿ االجتماعي ،وحتى يكوف ىذا التأثير
والتأثر تربويا يجب أف يقوـ عمى أساس الثقة واالحتراـ المتبادؿ وعميو يؤكد المفكروف
التربويوف والميتموف بشؤوف التعميـ الجامعي عمى الجوانب اإلنسانية في التدريس والتدريب
الجامعي ".2
-3-4-7التعريف اإلجرائي لألستاذ الجامعي:
ىو ذلؾ الشخص المبدع الذي يمثؿ الركيزة األساسية لمجامعة لموصوؿ إلى أىدافيا
والمساىـ في تنمية مجتمعو عف طريؽ خبرتو وأبحاثو ودراساتو وانجازاتو المختمفة داخؿ
وخارج الجامعة ،فيو مبدع في تدريسو ومبدع في أبحاثو وخدمتو لممجتمع الذي ينتمي إليو.
 -8المقاربة السوسيولوجية لمبحث:
وىنا تأتي دراستنا ىذه متناولة في سياقيا موضوع معوقات اإلبداع التي تقؼ أماـ
األستاذ الجامعي وعمى ضوء التعريفات السابقة لممعوقات والتي تجمع عمى أف المعوقات ىي
جميع العوامؿ التي تقؼ أماـ األستاذ الجامعي  -أو مختمؼ العقبات -التي تحد مف قدرتو
1عمار بوحوش ،أبحاث ودراسات في السياسة واإلدارة ،المجمد األوؿ ،الطبعة األولى ،دار الغربػ اإلسبلمي ،بيروت ،لبناف،
 ،2007ص ص .177-176 ،

2عايش محمود زيتوف ،أساليب التدريس الجامعي ،الطبعة األولى ،دار الشروؽ ،األردف ،1995 ،ص .21
39

الفصل الول اإلطار العام لمدراسة
عمى اإلبداع في مجاؿ عممو ،فإننا ارتأينا أف نعتمد عمى مقاربة نظرية مشتقة مف إسيامات
مفكري البنائية الوظيفية واخترنا نموذج " بارسونز" ونظرية األنساؽ ،إضافة إلى نظرية
"روبرت ميرتوف" حوؿ المعوقات الوظيفية واسياميا في موضوع دراستنا ،وسنورد ىاىنا
المقاربة النظرية التي اعتمدناىا دوف التطرؽ بالتفصيؿ لنظريتيما إالّ بالقدر الذي يخدمنا.
نظرية بارسونز النسقية :Parsons
1
كوف
يتوسؿ بارسونس بالتفكير العبلئقي لفيـ الواقع فمكي نفيـ واقع النظاـ الذي ي ّ

المجتمع يجب أف ندرؾ العبلقات المختمفة داخمو ،ومف جية أخرى يرى أف العالـ االجتماعي
مجموعة أنساؽ عديدة وأف لكؿ نسؽ استقبلليتو النسبية ولو ىويتو وايديولوجيتو.

2

والنسؽ االجتماعي يمثؿ المجتمع الحديث بفوارؽ شاسعة فيو الحقؿ المفضؿ
لمدراسات االجتماعية ألنو ينقسـ وفؽ األنساؽ الفرعية األربعة ( سياسية ،اقتصادية،
اجتماعية ،ثقافية) التي حددىا في تصوره ،حيث يقوـ بتطبيؽ نسؽ الفعؿ عمى الشخصية
وعمى األسرة مثمما يطبقو عمى المجتمع ،ويصؿ بيذه الطريقة إلى تصور تقسيـ واضح بيف
وظائؼ النسؽ والتنظيـ العاـ ( النسؽ الكمي أو البناء الكمي) الذي يربط األفراد فيما بينيـ
داخؿ المجتمع .وفقا لتصوره ،ينقسـ نسؽ الفعؿ إلى أربع أنساؽ:
 /0الكائف الحي البيولوجي الذي يتكيؼ مع الوسط وفؽ حاجاتو.
/0الشخصية التي تسعى إلى الوصوؿ إلى اليدؼ.
 /3النسؽ االجتماعي الذي يحرص عمى تكامؿ كؿ عناصره مف خبلؿ الحفاظ عمى
التضامف االجتماعي.
/ 4الثقافة :وظيفتيا الكموف والحفاظ عمى نسؽ الفعؿ مف خبلؿ اقتراح طرؽ الفعؿ والتفكير
وفرضيا ( القيـ والمعايير) .لذا يقترح "بارسونس" وسائؿ شرعية تمكنو مف بموغ ىدؼ شرعي،
فالنجاح واإلبداع ينظر إليو بوصفو وسيمة شرعية لبموغ ىدؼ شرعي ،ولذا ينبغي تفادي
1عبد الغني عماد ،سيوسيولوجيا اليوية والثقافة ،الطبعة األولى ،دار الفكر ،بيروت ،2006 ،ص 100
2

بدراف والبيببلوي ،عمـ االجتماع التربية المعاصر ،الطبعة الثالثة ،صور االزبكية ،القاىرة ،2003 ،ص .109
40

الفصل الول اإلطار العام لمدراسة
الفجوة بيف األىداؼ صعبة البموغ ووسائؿ غير متوفرة لدى جزء مف األفراد .ويعتبر أف
اإلبداع ىو وسيمة شرعية لبموغ ىدؼ شرعي ووجود معوقات تصعب مف بموغ األىداؼ لذلؾ
يطرح فكرة تفادي الفجوة لدى األفراد بيف اإلبداع ومعوقاتو المختمفة.

1

ويرى "بارسونز" أن و يمكف أف نسجؿ بوضوح ما تقدمو ىذه التنظيمات( الجامعة نموذجا) إلى
التنظيمات األخرى أو األنساؽ االجتماعية األخرى الذي يمكف أف ينطبؽ عمييا تسمية النسؽ
المفتوح.
 نظرية "روبرت ميرتون" : Robert Mertonأكد "ميرتوف" عمى وجود التغير الذي يفرض نفسو وينبثؽ مف داخؿ التنظيـ كما أكد
عمى وجود الضغوط التي تفرض عمى التنظيـ مف الخارج.
ولقد قدـ "ميرتوف" إسياما متمي از في نظرية التنظيـ يختمؼ عف أغمب اإلسيامات التي
قدميا عمماء التنظيـ الذيف تأثروا باالتجاه البنائي الوظيفي في عمـ االجتماع 2.فقد اىتـ في
األصؿ بتطوير وتنقيع ما أطمؽ عميو "بالنظرية متوسطة المدى" ولكي يقيـ ىذه النظرية
استحدث ثبلثة مفاىيـ أو أدوات تحميمية ىي الوظائؼ الكامنة أو غير المتوقعة في مقابؿ
الوظائؼ الظاىرة والمعيقات الوظيفية في مقابؿ الوظيفة ،وأخي ار البدائؿ الوظيفية .كما أكد
"ميرتوف" منذ البداية عمى فكرة أساسية ىي أف أعضاء التنظيـ يستجيبوف لمواقؼ معينة في
التنظيـ ثـ يصمموف ىذه االستجابة عمى مواقؼ مماثمة وحينما يحدث ذلؾ تنشأ نتائج غير
متوقعة أو غير مرغوب فييا بالنسبة لمتنظيـ ،3ثـ أكد بعد ذلؾ عمى فكرة ثانية مؤداىا اف
التغير الذي يط أر عمى شخصية أعضاء التنظيـ ينشأ عف عوامؿ كاممة في البناء التنظيمي
ذاتو ،فيو يبدأ بقضية رئيسية ىي ضرورة وجود ضغط تمارسو المستويات الرئاسية العميا في
التنظيـ وتتخذ ىذه الصورة شكؿ التأكيد المتزايد والمستمر لثبات السموؾ داخؿ التنظيـ "تحديد
1

عبد الغني عماد ،المرجع السابؽ ،ص.154

 2عمي وطفة ،نحو عمـ اجتماع معاصر ،دار اليدى ،بيروت ،2012 ،ص .43
 3إسماعيؿ أحمد ،نظريات عمـ االجتماع ،الطبعة الثانية ،الجزء  ،2سور االزبكية ،القاىرة،2014 ،
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الفصل الول اإلطار العام لمدراسة
المسؤولية واالختصاص" وقد ترتب عف ذلؾ نتائج ،فالنتيجة األولى تشير إلى تناقص
وتضائؿ العبلقات الشخصية ،أما النتيجة الثانية تشير إلى زيادة استيعاب أعضاء التنظيـ
لقواعده ومعاييره.

1

وفي ىذا المجاؿ يتحدث "ميرتوف" عف مفيومو "استبداؿ األىداؼ" ثـ ميز بيف حالتيف
يتحقؽ مف خبلليما ىذا االستبداؿ ،األولى تتـ بينيما فيظير مثير معيف يترتب عميو ظيور
نشاط معيف يعتقد أنو سيؤدي إلى نتيجة مأمولة أو مرغوب فييا وحينما يتكرر ىذا الموقؼ
ويحدث اختيار متكرر لبديؿ مقبوؿ فإف ذلؾ يؤدي إلى تحوؿ تدريجي في االختيار ليصبح
مسألة آلية ،أما الحالة الثانية فتشير إلى ظيور نتائج مرتبطة بالنتيجتيف السابقتيف وتتمثؿ في
استخداـ التنظيـ ق اررات محددة يستند إلييا.
وأىـ ما قدمو "ميرتوف" ىو اكتشافو لمجوانب غير الرشيدة لمسموؾ التنظيمي بتوضيح
العناصر البنائية في التنظيـ التي أشار إلييا "فيبر" مثؿ الضبط الدقيؽ الذي تمارسو القواعد
والموائح والتي قد تكوف ليا نتائج وظيفية مثؿ القدرة عمى التنبؤ وفي نفس الوقت الذي تنطوي
أيضا عمى نتائج غير وظيفية مثؿ الجمود وذلؾ في ضوء مدى تحقيؽ التنظيـ لؤلىداؼ التي
يسعى إلييا.
وكما أوضح أف الكفاية اإلدارية ال تتحقؽ بالضرورة فيناؾ معوقات تتمثؿ في النتائج
غير المتوقعة لؤلفعاؿ وقد جسدىا "ميرتوف" عندما درس استبداؿ األىداؼ.
وسنكتفي بيذا القدر النظري مف اسيامات "بارسونز" و"ميرتوف" إلسقاطو عمى واقع
دراستنا ،فالمختصوف (عمماء النظرية البنائية الوظيفية) يعتبروف الجامعة نسقا اجتماعيا
(إلنتاح المعرفة) ويتـ ذلؾ عف طريؽ األستاذ الجامعي الذي يعتبر فاعبل نسقيا واعيا والعبا
ميما داخؿ الحقؿ الجامعي ،الذي يعتبره "ميرتوف" نظاما اجتماعيا يساىـ في توازف البناء
الكمي لممجتمع .إذف فاألستاذ الجامعي إذا تحققت لو مجموعة مف األىداؼ فيو بذلؾ يساىـ

 1محمد محمد أمزياف ،منيجية عمـ االجتماع بيف المعيارية والوضعية ،دار المعرفة ،لبناف ،2017 ،ص
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أيضا في النظاـ الكمي عبر آليات عديدة ومتنوعة (التدريس ،البحث العممي ،خدمة المجتمع)
وفؽ قوانيف سطرتيا منظومة سياسية (نسؽ سياسي) ،وأىـ ىذه اآلليات "اإلبداع" والذي
يتجسد مف خبلؿ أوال مخرجات الجامعة (الطمبة) في جعميـ مبدعيف ،وبذلؾ يحقؽ عممية
توازف اجتماعي .واذا تعرض ىذا اإلبداع ألي معيقات (سواء كانت تنظيمية أو نفسية أو
اجتما عية) فإف النظاـ الجامعي باعتباره نسقا ينطوي ضمف نسؽ كمي فإنو ينتج لنا انحرافا
يؤثر عمى البناء الكمي وىنا تكمف الفجوة بيف النسؽ والبناء؛ أي فجوة بيف األىداؼ والنتائج
وىذا ما أكد عميو "ميرتوف".
وبيذا نكوف قد وضعنا مقاربة نظرية تعتمد عمى إسيامات كؿ مف "بارسونز"
و"ميرتوف" عبر نظرية األنساؽ في معالجتو موضوع دراستنا مع التركيز عمى معوقات
اإلبداع ،وسيكوف تركيزنا عمى وصؼ تأثير المعوقات اإلبداعية عمى توازف البناء الكمي
ودخولو في تغير إذا لـ يتـ ضبط األنساؽ ضبطا محكما وبذلؾ تناولنا آليتي التفكيؾ
واإلدماج بإسقاط ما ذىب إليو "ميرتوف" في موضوع الدراسة ،وعميو سنعتبر أف أي تفكيؾ
التغير،
لمعممية اإلبداعية عبر جممة مف المعيقات ىو إدخاؿ البناء الكمي في حالة مف
ّ

فالمتتالية (معيقات/إبداع) يعني حالة مف التفكؾ تؤثر عمى النظاـ الجامعي باعتباره نسقا

يكوف أحد أطراؼ النسؽ الكمي (المجتمع) والحفاظ عمى اإلبداع يعني بالضرورة توازف
جزئيا ّ
أنساؽ المجتمع.
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الفصل الثاني
اإلبداع والتربيت اإلبداعيت
المبحث األول :ماهية اإلبداع
 -1الوحاور الرئيسيت لإلبداع
 -2نظرياث اإلبداع
 -3هقىهاث اإلبداع
 -4سواث الوبدعين وقدراتهن
 -5التفكير اإلبداعي وههاراته
 -6العىاهل التي تؤثر علً القدرة اإلبداعيت لدي البحث
 -7قياس اإلبداع
 -8هعىقاث اإلبداع
 -9التدريب علً االبداع
المبحث الثاني :ماهية التربية اإلبداعية
 -1هفهىم التربيت اإلبداعيت
 -2أهويت اإلبداع في التربيت والتعلين
 -3هبادئ التربيت اإلبداعيت
 -4العىاهل االجتواعيت الوؤثرة في التربيت اإلبداعيت
 -5رعايت وتعزيز التفكير اإلبداعي

الفصل الثاني اإلبداع والتربية اإلبداعية

تًهيد:

يعتبر موضوع اإلبداع مف المواضيع اليامة التي أصبحت العموـ النفسية والتربوية
واالجتماعية وحتى العموـ الرياضية تبحث في ماىيتو ومعرفة أساليبو حتى يتسنى ليا تطوير
ىذه العموـ مف جية واالستفادة مف المبدعيف مف أجؿ تقدـ المجتمع ورقيو مف جية ثانية.
واستخدـ مفيوـ اإلبداع في العموـ التربوية ليعبر عنو بالتربية اإلبداعية والتي ال تعني
الكشؼ عمى المبدعيف والموىوبيف وتنمية قدراتيـ فحسب بؿ ىي محاولة معرفة ميكانيزمات
وآليات ىذه التربية لجميع الطبلب مع فروقاتيـ الفردية وتكوف ىذه التربية في مختمؼ
المؤسسات التعميمية بدءا بالمدرسة ووصوال إلى الجامعة وما تحويو ىذه المؤسسات مف مدرسيف
ومتمدرسيف وادارة ومنياج .ودور األسرة خاصة والمجتمع عامة في دعـ وتنمية اإلبداع لدى
المتعمميف ،فاليدؼ مف ىذه التربية ىو إنشاء جيؿ مثقؼ وواعي ومبدع ال يعتمد عمى تمقي
الحقائؽ الجافة دوف مناقشة أو حوار.
وعميو تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف يتحدث المبحث األوؿ عف ماىية اإلبداع
ويتحدث المبحث الثاني عف ماىية التربية اإلبداعية.
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انًبحث األول :ياهيت اإلبداع
-1انًحاور انرئيسيت نإلبداع :
بعد التعرض لمجموع التعريفات والمفاىيـ الخاصة باإلبداع فإنيا أجمعت كميا وركزت
عمى أربعة محاور ال يكاد يخرج منيا مفيوـ اإلبداع وىي:
أ /العممية اإلبداعية :فاإلبداع ىو عممية تجميع عدة عناصر أو مكونات في بناء جديد يحقؽ
منفعة أو حاجة معنية ،وكمما كانت الترابطات لمعناصر األساسية لممشكمة أكبر ،فإف الفرد
يتمكف مف الوصوؿ إلى حؿ إبداعي أكبر ،فالشخص المبدع ىو الذي يستطيع تكويف عدد كبير
مف الروابط المفظية وغير المفظية لؤلفكار

1

المقصود مف اعتبار اإلبداع كعممية ،العممية الذىنية التي يمكف عف طريقيا تصور
العمؿ اإلبداعي بوصفو وحدة كمية قبؿ الشروع في إنجازه أو تحقيقو بالفعؿ.
طالما أف اإلبداع عممية ،فقد افترض أف ىذه العممية تمر بمراحؿ عديدة متسمسمة متتابعة
تتولد في أثنائيا األفكار اإلبداعية .وقد اختمؼ العمماء في ىذه المراحؿ وعددىا وتسمسميا
وترتيبيا .وإليضاح ىذه المراحؿ تـ وضع االتجاىات المختمفة لمجموعة مف العمماء في جدوؿ
يمثؿ نماذج عممية اإلبداع وفؽ مراحميا:

1

2

عدناف يوسؼ العتوـ وآخروف  ،تنمية ميارات التفكير (نماذج نظرية وتطبيقات عممية) ،الطبعة األولى ،دار المسيرة ،األردف،

،7002ص.971

2

نايفة قماطي وآخروف ،تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي في المؤسسات التربوية ،الشركة العربية المتحدة ،القاىرة ،مصر،

،7002ص.1
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الجدول "أ" يمثل نماذج لمراحل عممية اإلبداع
النموذج
تايمور

مراحل عممية اإلبداع
-1العمؿ الذىني

 -2االحتضاف

 -3اإلشراؽ
ىاريس

روسمان
األلوسي

 -1وجود الحاجة إلى حؿ المشكمة

 -2جمع المعمومات

-3التفكير في المشكمة

 -4تمثيؿ الحموؿ

 -5اختبار الحموؿ ونقدىا

 -6صياغة الفكرة الجديدة

 -1االحساس بوجود مشكمة

 -2صياغة المشكمة

 -3اختبار المعمومات واستخداميا

 -4الحموؿ المطروحة

 -5اختبار الحموؿ ونقدىا

 -6صياغة الفكرة الجديدة

 -1االحساس بالمشكمة  -2تحديد المشكمة
 -4والدة الحؿ

شتاين

 -4الوصوؿ إلى التفاصيؿ وتنقيح األفكار

 -3صياغة الفرضيات

 -5التقويـ

 -1تكويف الفرضية  -2اختبار الفرضية

 -3النتائج

المصدر :نايفة قماطي وآخروف :تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي في المؤسسات التربوية ،المرجع السابؽ،
ص.9

ويمكف إيجاز مراحؿ عممية اإلبداع كما يراىا عمماء النفس في أربع مراحؿ ىي:
أوال :مرحمة اإلعداد أو التحضير :وفييا تحدد المشكمة وتفحص مف جميع جوانبيا وتجمع حوليا
المعمومات مف الذاكرة ومف المطالعات ويربط بعضيا ببعض بصور مختمفة ،ومف ثـ يقوـ
المبدع بمحاوالت متعددة لمحؿ وتبقى المشكمة قائمة.
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ثانيا :مرحمة الحضانة أو االختمار :ىي مرحمة تريث وانتظار ،فييا يتحرر العقؿ مف كثير مف
األفكار التي ال صمة ليا بالمشكمة.
ثالثا :مرحمة اإلليام أو اإلشراق :وفييا يظير الحؿ فجأة وينضج وتتحدد معالمو ،إنو شكؿ مف
االستبصار بفضمو تبرز الفكرة الجديدة بغتة ،وعف طريقو تتكامؿ األجزاء والعناصر في وحدة
جديدة فريدة .
رابعا :مرحمة إعادة النظر أو التحقيق :في األخير يختبر المبدع الفكرة المبتدعة ويرى إف كانت
تحتاج إلى تعديؿ أو تصويب أو تيذيب.

1

 -2-1الشخص المبدع :بخصائصو المعرفية والنظرية .وعميو فإف اإلبداع ىو المبدأة التي
يبدييا الفرد المتعمـ في قدرتو عمى الخروج مف النمط التفكيري العادي ،واتباع نمط جديد مف
التفكير ،ىذا التفكير ىو" تفكير في نسؽ يميز اإلنتاج فيو بخاصية فريدة ىي تنوع اإلجابات
المنتجة والتي ال تحددىا المعمومات المعطاة "
 -3-1النتاج (المنتج) اإلبداعي :بحيث ينتج عف التفكير اإلبداعي ظيور إنتاج جديد مف خبلؿ
التفاعؿ بيف الفرد وما يواجيو مف خبرات وىذا ما يوصمو إلى نواتج جديدة.

2

قد تتضمف المنتجات اإلبداعية األنماط السموكية واألفكار واألشياء وغيرىا مف أنواع
المنتجات األخرى بأية وسيمة ممكنة لمتعبير عف ذلؾ .وقد حاوؿ كثير مف الباحثيف تحديد
خصائص ومواصفات لتقييـ األعماؿ الفنية واألدبية والموسيقية مف حيث مستوى اإلبداع فييا
وغالبا ما تتخذ األصالة والمبلئمة كمعياريف لمحكـ عمى النواتج.

3

1حسف إبراىيـ عبد العاؿ ،التربية اإلبداعية (ضرورة وجود) ،الطبعة األولى ،دار الفكر ،عماف ،األردف ،7002 ،ص ص،

.28-22
2
3

عدناف يوسؼ العتوـ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص ،ص . 971،920،
محمد جبلؿ غندور ،اإلبداع العممي والفكر التكويني في بيئة المعرفة الرقمية ،الطبعة األولى ،روافد ،القاىرة ،مصر،7099،

ص .27
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 -4-1المناخ اإلبداعي :أو البيئية اإلبداعية :ويقصد بيا مجموعة الظروؼ والمواقؼ المختمفة
التي توفرىا البيئة لمفرد المتعمـ ،والتي تسيؿ األداء اإلبداعي لديو كما أف البيئة اإلبداعية
تتضمف الموقؼ الكمي المعقد الذي يتـ مف خبللو استثارة العمميات اإلبداعية بشكؿ مبدئي
واالستمرار في ذلؾ إلى أف يتـ انجاز ىذه العمميات ويمكف ليذه البيئة أف تكوف طبيعية أو
2 1

نموذجية يتـ تصميميا بحيث توفر أفضؿ الظروؼ إلثارة القدرة عمى التفكير اإلبداعي- .
 -2نظريات اإلبداع:

تعددت النظريات المفسرة لظاىرة اإلبداع بتعدد وجيات نظر العمماء حوليا ،ويمكف ذكر
أىميا فيما يمي:
 -1-2بعض النظريات في عمم النفس :
 -1-1-2نظرية التحميل النفسي :يؤكد أصحاب ىذه النظرية وعمى رأسيـ فرويد عمى دور
البلشعور في العممية اإلبداعية فاإلبداع في نظره ال يختمؼ كثي ار في أساسو عف االضطراب
النفسي ويفسره باإلعبلء والتسامي أي أف الدافع الجنسي يتـ إعبلؤه عند كبتو ،وصراعو مع
جممة الضوابط والضغوط االجتماعية ،ويوجو ىذا الدافع الجنسي بالتالي إلى دافعية مقبولة
اجتماعيا ،ثـ يتسامى نحو األىداؼ ومواضع ذات قيمة اجتماعية ايجابية ،حيث ذكر "فرويد"
في كتاباتو األولى (أف المبدع إنساف تسيطر عميو اإلحباطات ،ويعجز عف التعبير عف غرائزه
الجنسية وليذا يتجو لئلبداع كبديؿ أو إعبلء لما فقده في الواقع)
وقد ماؿ الممثموف المعاصروف ليذا االتجاه لتبديؿ مفيوـ البلشعور بمفيوـ ما قبؿ
الشعور كما يؤكد عميو " كوبيو" بحيث يرى ىذا األخير أف العممية اإلبداعية ىي نتاج نشاط ما
قبؿ الشعور ( الوعي) في المرحمة األخيرة لمناتج اإلبداعي غير أنو يرى أف اليواجس في ما قبؿ
1
2

عدناف يوسؼ العتوـ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص .920
محمد جبلؿ غندور ،المرجع السابؽ ،ص .27
49

الفصل الثاني اإلبداع والتربية اإلبداعية
الشعور ىي التي تكثؼ التجارب وتكوف أكثر مرونة ،وتتعاقب بسرعة أكبر مما ىي عميو في
الشعور.1
إف ما يعاب عمى ىذه النظرية تركيزىا عمى جانب البلشعور حيث يقمؿ بعض أتباع
فرويد مف أىمية عممية التفكير األولية في تفسير اإلبداع مف خبلؿ تأكيدىـ عمى أف التفكير
اإلبداعي يحدث في مستوى الشعور والوعي وأنو ال يمكف أف يكوف تفكي ار غريزيا بصورة مطمقة.
كما وجيت عدة انتقادات ليذه النظرية خاصة تفسير "فرويد" لئلبداع الذي ربطو
باالضطراب النفسي فقد فندت دراسات مبكرة عمى حوالي ( )1131شخصية مف الشخصيات
المبدعة في مجاؿ اإلبداع الفني والعممي ما ذىب إليو ىذا األخير حيث تبيف أف نسبة انتشار
األمراض النفسية بيف ىؤالء المبدعيف كانت متدنية جدا .فضبل عف ذلؾ فإف دراسات أخرى
أظيرت أف اإلبداع يكوف مصحوبا بخصائص ال ترتبط بالمرض النفسي مثؿ االستقبللية
والمبادأة وحرية التعبير والتمقائية وىي خصائص ال تسود لدى معظـ الناس العادييف وربما دؿ
ذلؾ عمى تميز أفراد المبدعيف بنمط راؽ مف السواء.

2

-2-2-2النظرية السموكية :حاولت ىذه النظرية دراسة ظاىرة اإلبداع وفؽ الخطوط األساسية
التجاىات أصحابيا التي تفترض أف النشاط أو السموؾ اإلنساني ىو في الجوىر مشكمة تكويف
العبلقة بيف المثيرات واالستجابات وتضـ النظرية السموكية مجموعة مف النظريات منيا:
* النظرية االرتباطية لػ "ميدنيؾ"
*نظرية العمميات الوسيطة لػ "أزجود" وىي تعتبر أن ما بيه " المثير ،االستجابة " تتدخل عوامل
أخرى

1
2
3

3
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كما يرى "سكينر" وىو أحد رواد النظرية السموكية أف ىناؾ تفاعؿ بيف الوراثة والبيئة في
حدوث اإلبداع وىو يفترض أف األفراد مبدعوف بسبب نظاـ المكافآت والحوافز التي يحصموف
عمييا مف أعماليـ اإلبداعية  ،وىذا ما يسميو التعزيز االيجابي ،وعميو فاف التفكير اإلبداعي ىو
ذلؾ النمط مف التفكير الذي يمقى التعزيز أو اإلثابة مما يؤدي إلى إمكانية استم ارره ،أما إذا لـ
يتبعو التعزيز المناسب فإنو يبدأ في التضاؤؿ حتى يزوؿ.
يؤخذ عمى ىذه النظرية تركيزىا عمى التحفيز أو التعزيز لظيور اإلبداع فقد أشارت
البحوث والدراسات أف أغمب األعماؿ اإلبداعية يتـ انجازىا عندما يعمؿ الفرد مف أجؿ الحصوؿ
عمى السعادة والرضا أي في حالة الوصوؿ إلى حؿ جديد لمموقؼ المؤرؽ وليس طمبا لممكافأة
الخارجية

1

 -3-1-2النظرية اإلنسانية:

ويرى أصحاب ىذه النظرية ومنيـ "ماسمو" أف األفراد جميعا لدييـ القدرة عمى اإلبداع،
فيو مف الطبيعة اإلنسانية بشرط أف يكوف المناخ االجتماعي الذي يعيشوف فيو ح ار وخاليا مف
الضغوط وعوامؿ الكؼ ،ويميز "ماسمو" بيف نوعيف مف األشخاص :فيناؾ الشخص المبدع
لذاتو والشخص ذي الموىبة الخاصة ،فالنوع األوؿ يحقؽ مستوى مناسبا مف الصحة النفسية
وىو أكثر تعبير عف نفسو وعف أفكاره مف الفرد العادي وأكثر طبيعية في تصرفاتو .وبالتالي
"فماسمو" يعتقد أف تحقيؽ الذات اإلبداعية ينبع مف الشخصية.
أما "روجرز" و"دونالد" ( )1989فيما يفترضاف أنو البد مف وجود شيء يمكف مبلحظتو
(أي إنتاج لئلبداع ) ويؤكداف عمى أف الفرد يبدعو أساسا إلرضاء ذاتو ،وبالتالي ال ييـ إف كاف
المنتج جيدا أو سيئا مف الناحيتيف األخبلقية واالجتماعية .كما أكدا عمى أىمية االنفتاح عمى
الخبرة كشرط ضروري لئلبداع وتعني :نقص التصمب والقدرة عمى النفاذ وتجاوز حدود المفاىيـ
1
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والمعتقدات والفروض وتحمؿ الغموض حيثما وجد ،واستقباؿ المعمومات الكثيرة والمتصارعة دوف
المجوء إلى إغبلؽ الموقؼ أو الحيؿ الدفاعية.1
 -4-1-2النظرية االجتماعية:

تؤكد ىذه النظرية عمى دور المناخ والوسط االجتماعي في عممية اإلبداع وفي النتاج
اإلبداعي وتأثير العوامؿ االجتماعية واالقتصادية والثقافية لئلبداع وكذلؾ تأثير العوامؿ
التربوية .وىي ترى أف اإلبداع ليس خاصية محددة لمشخصية وال يظير في أدمغة معزولة عف
سياؽ التمثبلت المبدعة لمعارؼ المعاصريف واألقدميف ،وعميو يمكف أف تظير في سياؽ نمو
الطفؿ أو الشاب جممة مف عوامؿ المحيط التي تنمي أو تحرض أو تحبط أو تعيؽ تطور
الخصائص اإلبداعية لمشخصية ،وفي ىذا الصدد كتب " بياجيو" " :إف المجتمع وحدة عالية،
أما الفرد فإنو ال يصؿ إلى ابتكاراتو وأعمالو العقمية إال بمقدار ما يحتؿ مكانا في تفاعؿ
الجماعات ،وبالتالي في إطار المجتمع ككؿ  ،إف كبار الناس الذيف خطوا اتجاىات جديدة لـ
تكف (اتجاىاتيـ) إال نتاج تفاعؿ وتركيب ألفكار أعدت في إطار تعاوني مستمر" وىذا ما ذىب
إليو جيرارد بقولو ":إف تصوراتنا المبدعة بكامميا ليست نتاجا لدماغ معزوؿ ،بؿ لدماغ كاف
مرتبطا بالتفاعؿ مع الناس اآلخريف وبتاريخ الحضارة بكامميا"
وتركز ىذه النظرية عمى التنشئة االجتماعية في تنمية اإلبداع وتطويره لدى األفراد أو في
إحباط القدرات اإلبداعية لدييـ وذلؾ بتتبع الظروؼ والشروط الثقافية والتربوية التي يعيشيا الفرد
داخؿ األسرة والمدرسة وفي جميع وكاالت التنشئة االجتماعية.
وتؤكد ىذه النظرية عمى أنو ما مف إبداع إال ويمكف تفسيره بالرجوع إلى الواقع التاريخي
واالجتماعي ،وأف المجتمع بظروفو وعاداتو وتراثو ىو المبدع والموضوع معا في ىذه النظرية.
1
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 -5-1-2النظرية العقمية :ترى ىذه النظرية أف اإلبداع نتاج العقؿ ووليد الفكر ،واذا كاف الفف
ىو إبداع بشري فإف "كانط" أرجعو إلى نوع مف المعب العقمي الحر وأخضع "ىيغؿ" الفف لمفكرة
المطمقة ،وربط "شوبنيور" بيف اإلبداع الفني وبيف الفكر واإلرادة ،وأرجع "بوزنكيت" عممية
اإلبداع إلى تأمؿ وخياؿ عقمي ،وذىب "جيمفورد" إلى أف اإلبداع إنما يقوـ عمى الفكر المبدع.
يعتبر "جيمفورد" أبرز أصحاب ىذه النظرية فيو يرى بأف اإلبداع تنظيـ يتكوف مف عدد
مف القدرات العقمية منيا الطبلقة بأنواعيا (المفظية واالرتباطية والتعبيرية والفكرية) والمرونة
بنوعييا(التمقائية والتكيفية) واألصالة والحساسية تجاه المشكبلت ،ويميز "جيمفورد" بيف نوعيف مف
التفكير ىما :األوؿ ىو التفكير المحدد ويعني أف ىناؾ إجابة صحيحة لما يفكر فيو الفرد وأف
إجاباتو محدودة بما يوجد في المجاؿ موضوع الفكر ،أما الثاني فيو التفكير المنطمؽ ويتميز
بانطبلقة صاحبو عبر الشائع والمألوؼ  ،وىذا النمط مف التفكير يكمف وراء كؿ إنتاج إبداعي
وتندرج تحتو مجموع القدرات العقمية السالفة الذكر.
ومف بيف االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية ىو تركيزىا الشديد عمى العقؿ والفكر
واغفاليا لمعوامؿ األخرى فعممية اإلبداع ال يمكف أف تكوف نتاج الفكر فقط فيي تحتاج إلى
جانب دور العقؿ أدوا ار أخرى لمحواس والمزاج واألعصاب والمجتمع وما يحويو.
-2-2بعض النظريات المفسرة لإلبداع في عمم االجتماع:

1

2

لقد تعددت وجيات النظر لممنظريف االجتماعييف في موضوع اإلبداع أو ما يسمى"
بسوسيولوجيا اإلبداع" ،وقد كاف التصنيؼ الذي اقترحو "ادوارد" ليذه النظريات يستند إلى معيار
محدد ،ىو التفسير الذي يطرحو أصحاب ىذه النظريات لئلبداع في عبلقتو بما أسماه التعاقب
أو التحوؿ األيديولوجي وعمى ىذا األساس صنفيا إلى أربعة أنواع أساسية وىي:
1
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-1-2-2النظرية العضوية:
وتعتبر نظرية "أوسوالد شبنجمر" مف أكثر المحاوالت شيرة في العصر الحديث فيما يتعمؽ
بالفيـ العضوي لمتعاقب األيديولوجي عمى المستوى المجتمعي .وكاف شبنجمر يديف في نزعتو
التشاؤمية التاريخية في كتابو تدىور الغرب والذي نشر مابيف  9111-9191كثي ار لنتشيو أكثر
منو إلى دارويف.
أما نظرية "فرنسيس جالتوف" في كتابو عف العبقري بالوراثة الذي نشر عاـ  9681برىف
فييا عمى أساس امبريقي عمى أف أس ار معينة تنجب أبناء أكثر تماي از وعمى نحو متسؽ مما
يمكف تفسيره عمى أساس الصدفة .وقد كانت نظريتو ىذه مف أكثر التطبيقات إثارة لمنزعة
التطورية البيولوجية في تناوؿ مشكمة اإلبداع وأكد جالتوف أف التمايز في أي ميداف يعد نتيجة
لما يتوافر عف التفوؽ الوراثي كما يعد ىذا التمايز نوعا مف التعميـ السوسيولوجي لمبدأ دارويف
الخاص باالنتقاء الطبيعي بأف التفوؽ الوراثي أو الخمقي يتغمب بالضرورة عمى العقبات
االجتماعية التي تقؼ في طريؽ االنجاز.
ويبلحظ عمى ىذا النوع مف النظريات أنيا تشترؾ في الميؿ إلى رد اإلبداع إلى مجرد
مقولة وصفية (التفوؽ الوراثي) وىي مقولة ليس ليا دور سببي مستقؿ في عممية التعاقب
األيديولوجي.
-2-2-2النظريات الجدلية:
تنطمؽ النظريات الجدلية في فيـ ديناميات التعاقب األيديولوجي مف البناء الفوقي الذي
يحدد بدوره مجموعة الصيغ األيديولوجية األساسية ،وتذىب إلى أف أيديولوجيات اإلبداع كما
تحدث بالفعؿ وتتبع الواحدة منيا األخرى تتشكؿ مف عناصر يمكف أف ترد إلى ىذه الصيغ
األساسية فرادى أو مجتمعة .واف كانت ىذه الصيغ تعارض بعضيا تماما إال أنيا قد تتفاعؿ
بسرعة لتنتج تركيبات جديدة وفريدة.
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واذا كاف عدد الصيغ األيديولوجية محدودا فإنو يترتب عمى ذلؾ أف تكوف أية أيديولوجيا
وفي لحظة محددة مف وجودىا وثيقة الصمة بواحدة مف ىذه الصيغ األساسية وأقؿ ارتباطا
بالصيغ األخرى ،وىذا يعني ضمنا أنو كمما كانت األيديولوجية تمثؿ بالتقريب صيغة أساسية ما
كمما كانت أكثر إبداعا ،رغـ أف حالة التوازف بيف اثنيف أو أكثر مف الصيغ المتعارضة قد ينظر
إلييا أحيانا عمى أنو حالة أكثر إبداعية مف غيرىا.
عموما تميؿ النظريات الجدلية في التعاقب األيديولوجي إلى التحيز لصالح الفترات
التاريخ ية التي يكوف فييا ألسموب معيف أو لمجموعة قيـ السيطرة عمى الثقافة كميا عمى نحو
يسيـ في تحقيؽ درجة معينة مف التماسؾ واالتساؽ الداخمي ،وتكوف ىذه الفترات أكثر إنتاجا
لئلنجازات اإلبداعية البارزة في حيف تقؿ في فترات التحوؿ الثقافي األكثر اضطرابا أو تنعدـ
وخبلليا ال يمكف لجماعة المبدعيف الذيف يولدوف في فترات التحوؿ أف تحقؽ شيئا سوى اإلسراع
بيدـ األيديولوجيات البالية ووضع أسس جديدة لغيرىا.
لقد أكد "سوروكيف" في كتابو الديناميات الثقافية واالجتماعية والذي نشره في (-9101
 )9199عمى أف ما قد يظير عمى المستوى الثقافي كصورة مجردة لمبناء الفوقي األيديولوجي
يعتبر عند النظر إليو عمى المستوى الفردي مسألة والء إنساني إرادي ألبنية نظامية معينة،
ويرى "سوروكيف" أنو مف الممكف أف يتحوؿ الوالء مف صيغة أساسية إلى أخرى ،ذلؾ ألف حالة
التكامؿ الثقافي ليست ثابتة  ،ودائما ما تمعب القيـ المشتقة مف صيغ أساسية أخرى دو ار تابعا،
وىنا لـ يفسر"سوروكيف" التعاقب األيديولوجي فقط في ضوء اآلثار التي تتركيا واحدة مف
األيديولوجيات عمى األخرى وانما أيضا في ضوء األساس البنائي لؤليديولوجيا في النسؽ
االجتماعي.
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يضيؼ "سوروكيف" بأنو قد توجد ىناؾ حالة تعدد لمقيـ في أي نظاـ اجتماعي ،وانو إذا
لـ يتـ الحفاظ عمى ىذا التعدد كأساس لعممية التعاقب األيديولوجي فإف الثقافة لف تكوف قادرة
عمى إحداث التحوؿ مف صيغة أساسية إلى أخرى وتصبح بالتالي عقيمة وغير مبدعة.
-3-2-2النظريات المجتمعية:
ىناؾ مجموعة مف العوامؿ أدت إلى ظيور النظريات المجتمعية في اإلبداع ،فقد أحدث
النظر إلى المجتمع باعتباره كيانا فريدا ال يمكف رده إلى مجرد مجموعة وحدات يتكوف منيا،
أحدث ثورة في الفكر االجتماعي خبلؿ الفترة مف  9190-9210وقد تنبو معو الميتموف بدراسة
اإلبداع في عمـ االجتماع إلى مجموعة عوامؿ مجتمعية مثؿ االنتشار الثقافي والتفاعؿ الرمزي
والتكيؼ النظامي والتنشئة االجتماعية .وكشفت مجموعة مف الدراسات عف التوأـ المتماثمة
عندما يتـ تنشئتيا في ظروؼ مختمفة فإنيما ينمواف مختمفيف إلى درجة يصعب معيا تفسير ذلؾ
في ضوء الوراثة ،وجاء رفض "كولي" وكثيروف غيره لمنزعة التكوينية عند "جالتوف" وافترضوا قد ار
مف االحتماؿ اإلبداعي إلى فروؽ واضحة في الظروؼ االجتماعية مثؿ التعميـ.
وكانت عممية االنتشار الثقافي واحدة مف العمميات االجتماعية التي أخذىا بعض
الباحثيف في عمـ االجتماع في اعتبارىـ عند توضيح أسباب التبايف الواضح في التأثيرات التي
أسيمت في تشكيؿ أي ثقافة متقدمة ،وبياف قدرة بعض الثقافات عمى تشرب التأثيرات مف أي
مصدر ،وانييار ثقافات أخرى أماـ االختراؽ األجنبي .وقد احتؿ مفيوـ االنتشار الثقافي
باعتبارىا قاعدة وأساس مشترؾ بيف المجتمعات محؿ الصورة البطولية لمثقافة عمى أنيا نمط
يتشكؿ محميا عمى أيدي مجموعة مف البارزيف ،وكانت دراسة انتشار األفكار مف شخص مبدع
إلى آخر قد أدت إلى البحث عف ميكانيزمات مجتمعية أكثر عمومية لفيـ التعاقب األيديولوجي
والتغير البيني لمثقافة.
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واستطاع الباحثوف تحميؿ الفجوات الرئيسية في عممية التعاقب األيديولوجي بمعنى
ضعؼ أو توقؼ األفكار في ضوء مقولة السبلسؿ الجيمية غير أف معظـ ىذه الدراسات الجيمية
كانت قد اىتمت بالشخص ولـ تتجاوز في تقدميا المستوى الوصفي ،ولـ تحاوؿ تفسير
الميكانيزمات االجتماعية أو النفسية التي قد تجعؿ جيبل واحدا ينشأ مختمفا كثي ار عف جيؿ غيره
في ق درتو عمى تحرير نفسو مف أفكار أسبلفو السابقيف .وكاف "توماس" قد أشار إلى بعض ىذه
الميكانيزمات عندما ذىب إلى أف التغير االجتماعي يسير خبلؿ سمسمة مف المواقؼ قد تحدث
اضطرابا في الطرؽ المعتادة في التفكير .وأطمؽ "توماس" عمى ىذه المواقؼ اسـ األزمات ،التي
يدركيا وي ستجيب ليا الناس بطرؽ متباينة ،غير أف األفراد المبدعيف ىـ فقط القادروف عمى
التمييز بيف ىذه المواقؼ بنفس الطريقة التي يتغمبوا فييا عمى األزمات ،ويكيفوا أنفسيـ مع
االحتياجات االجتماعية الجديدة تماما.
وترتبط مقولة " المدينة كموقع إبداعي" بفكرة االنتشار الثقافي ،التي تعتبر المدينة قاعدة
تراكمية ومحورية مفتوحة عمى كؿ التأثيرات المتاحة لبلنتشار الثقافي ،وأف المدينة تشكؿ موقعا
إبداعيا فريدا ،وقد أكد "ماكس فيبر" في ىذا الصدد أف المدينة ىي وحدىا التي أنتجت ثمار
ظاىرة تاريخ الفف ،كما أثمرت أيضا العمـ بالمعنى الحديث .ويميؿ المدافعوف عف ىذه النظرية
إلى فيـ اإلبداع في ضوء الخصائص الفيزيقية ليذه القاعدة الثقافية ،وكذلؾ المنافذ التنظيمية
الخاصة بيا .فالمدينة تتسـ بالنمو السريع في درجة تعقيدىا ،وىي كموقع تحدد عمى أساس
أيكولوجي بأنيا مركزية ،ولكف سرعاف ما اىتز بناء ىذه النظرية واعتبار المدينة قاعدة إبداعية،
خاصة مع تطور األساليب لمحديثة في اإلنتاج واالتصاالت ،وأصبح مف السيؿ نشر المعرفة
بالعناصر اإلبداعية بأقؿ التكاليؼ ،بغض النظر عف المسافة.
وتبمورت مقولة "األنساؽ االجتماعية" واُعتُبرت خصائصيا المتباينة عوامؿ إبداعية .تمؾ
الخصائص النسقية التي تمكف النسؽ الفرعي مف أف يتغير عمى نحو تكيفي مف حيث البناء
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والوظيفة ،كما كاف ينظر إلييا افتراضا عمى أنيا نفس الخصائص التي تتسبب في ظيور
اإلبداع الفردي .وكذلؾ تطورت مقولة "اليامشية" وكيؼ أف األشخاص الذيف يحتموف وضعا
ىامشيا في النسؽ االجتماعي ،ونتيجة ألنيـ يعانوف مف عيب في التنشئة عمى نسؽ القيـ
السائدة سوؼ يتوافر ليـ إمكانية أكبر لئلنجاز اإلبداعي مف أولئؾ الذيف يحتموف وضعا مركزيا
في ىذا النسؽ .وكانت الشواىد التي وفرتيا الدراسات الميتمة بإنجازات جماعات األقمية بما
فييـ الييود ،كافية لتأييد ىذه المقولة ،والتي تأكدت قيمتيا في دراسة اإلبداع بناء عمى أف الخبرة
اليامشية قد تساعد عمى تنمية خصائص االنفصاؿ واالعتماد عمى الذات تمؾ التي يعتقد بعض
عمماء النفس أنيا خصائص تميز األفراد المبدعيف .غير أنو ال تتوافر ىناؾ الشواىد الصحيحة
عمى أف عممية التنشئة عمى الوضع اليامشي أو األخذ عف طواعية ىذه المكانة اليامشية ،يعد
مف الظروؼ المناسبة بالضرورة لئلبداع.
 -4-2-4النظرية العاممية:
وقد عالجت النظرية العاممية اإلبداع عمى أنو خاصية فردية خالصة ،ونظرت إلى
اإلنجاز اإلبداعي باعتباره نوعا مف االستجابة الفردية لمجموعة ضغوط اجتماعية متباينة،
وعنيت بالكشؼ عف العبلقة بيف توزيع األفراد المبدعيف أو العناصر اإلبداعية ووجود أو غياب
واحد أكثر مف العوامؿ االجتماعية ،ومف ىنا جاء تسميتيا بالنظرية العاممية.
غير أنو يؤخذ عمى ىذه النظرية العاممية إغفاليا لمعبلقات البنائية التي تربط بيف العوامؿ
االجتماعية والتي تحفز عمى اإلنجاز اإلبداعي ،وكذلؾ يؤخذ عمى ىذه النظرية نزعتيا الحتمية
وتجاىميا لعامؿ اإلرادة في الجيود اإلبداعية وامكانية أف يحدد الفرد المبدع المشكبلت لنفسو أو
يختار معالجة مشكبلت معينة بنفسو .وىكذا تبدو النظرية العاممية كما لو كانت تكتب التاريخ
في االتجاه العكسي.
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بعد عرض ىذه النظريات – وىي أىـ النظريات التي عالجت موضوع اإلبداع– لـ تستطع
نظرية واحدة بمفردىا أف تفسر اإلبداع مف كؿ جوانبو وأف تعالجو في إطار رؤية شاممة
متكاممة .وليذا فعممية اإلبداع ىي محصمة لمجموع تفسيرات ىذه النظريات وغيرىا.
 -3يقىياث اإلبداع:

 -1-3الذكاء :تعددت الدراسات حوؿ عبلقة اإلبداع والذكاء ويشير األدب التربوي في ىذا
المجاؿ إلى وجود اتجاىيف مختمفيف بخصوص ىذه العبلقة وىما:
االتجاه األول :ويرى أف اإلبداع في مجاالتو المختمفة ىو مظير مف مظاىر الذكاء العاـ لمفرد،
ألنو عممية ذىنية ترتبط بالذكاء أي أنو مف لـ يكف ذكيا ال يمكنو أف يبدع شيئا جديدا .ومف
الدراسات التي أكدت عمى ذلؾ الدراسة التي قاـ بيا "نشواتي وآخروف" ( )1985والتي أظيرت
وجود عبلقة موجبة بيف الذكاء واإلبداع.
االتجاه الثاني :ويرى أف اإلبداع ليس ىو الذكاء فيما قدرتاف مختمفتاف مف أنواع النشاط العقمي
لمفرد  ،حيث ينظر إلى الذكاء كما تقيسو اختبارات الذكاء إلى أنو تفكير تقاربي يحتاج إلى تقديـ
إجابات صحيحة ومحددة ،بينما اإلبداع فيو تفكير تباعدي (متشعب) ويتطمب تقديـ حموؿ نادرة
ومتعددة.
ويعتقد "والش وكوجاف" أف اإلبداع يرتبط بأنواع عديدة مف الجوانب الذىنية والتي تختمؼ
عف الذكاء العاـ ،ويؤكداف عمى أف طرؽ الكشؼ عف اإلبداع تختمؼ عف طرؽ الكشؼ عف
الذكاء وعميو أجمع العديد مف الباحثيف في ىذا المجاؿ أف اإلبداع ال يتطمب درجة معينة مف
الذكاء إال أف الذكاء عامؿ ىاـ في حفز اإلبداع وسرعة تنميتو.

1
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وفي سياؽ آخر تبيف الباحثة "زينب حبش" أنو رغـ االرتباط الوثيؽ بيف كؿ مف اإلبداع
والذكاء إال أف ما يميز التفكير اإلبداعي عف الذكاء ىو( أف األوؿ يقترف بالقيـ اإلنسانية والمثؿ
واألخبلؽ .أما الثاني ،فقد ينحرؼ عنيا

أحياناً)

1

 -2-3الدافعية :لمدافعية دور ىاـ في عممية اإلبداع ،فاألشخاص المبدعوف يتميزوف بدافعية
قوية وطاقة عالية عمى المثابرة في العمؿ وميؿ واسع لبلطبلع والرغبة الشديدة لممعرفة .وتنقسـ
الدافعية في األداء اإلبداعي إلى دافعية خارجية ثانوية ويكوف مصدرىا الظروؼ الخارجية
المحيطة بالمبدع كالرغبة في الحصوؿ عمى لقب أو عمى تميز ما ،أو عمى مكانة اجتماعية،
والى دافعية داخمية تنطمؽ أساسا مف الداخؿ مف ىدؼ مرسوـ يظير في الرغبة في البحث
والمعرفة والشعور بالسعادة في اكتشاؼ الوقائع واعطاء األفكار الجديدة ،وتقديـ صياغة إبداعية
خبلقة لما يحس بو مف مشكبلت ،وكذلؾ اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية حيث يعايش المبدع
أو يعاني مع المجتمع ،وتعتبر الدوافع الداخمية العامؿ األساسي لعممية اإلبداع.
-3-3المناخ االجتماعي :إف اإلبداع في حقيقتو عممية أقرب إلى الحوار المتبادؿ بيف األوضاع
االجتماعية والثقافية السائدة في البيئة والمجتمع والتكويف النفسي والوجداني لمفرد المبدع،
واإلبداع الحقيقي ال يتـ إال في ظروؼ اقتصادية واجتماعية مبلئمة.

2

ويرى عمماء االجتماع وعمماء اإلنساف وبعض عمماء النفس االجتماعي أف اإلبداع
ظاىرة اجتماعية ذات محتوى حضاري وثقافي ،وأف الفرد يصبح جدير بصفة المبدع إذا تجاوز
تأثيره عمى المجتمع حدود المعايير العادية.

1

3
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كما دلت الدراسات التي أجريت عمى تأثير الوسط االجتماعي في تنمية قدرات اإلبداع
لدى التبلميذ عمى أف األسرة ذات المستوى االجتماعي–االقتصادي المرتفع تتيح ألفرادىا فرص
أكثر وأفضؿ لممارسة األنشطة التي قد تساعد عمى تنمية القدرات اإلبداعية لدييـ ،بحيث
تزودىـ بالمعب المناسبة ألعمارىـ ويمكنيا إشراكيـ في نوادي األطفاؿ ،وتتيح ليـ المشاركة في
مناقشة الكبار والحوار وابداء الرأي ،واقتراح الحموؿ لبعض المشكبلت.

1

 -4-3المثابرة في العمل :إف عممية اإلبداع كمظير نفسي داخمي تتشكؿ وتتطور مف خبلؿ
أنشطة العمؿ المختمفة وليذا جاء في تعريؼ اإلبداع أنو النشاط أو العمؿ الذي يؤدي إلى إنتاج
جديد ينفع المجتمع وفي ىذا الصدد يقوؿ "آالف"( :إف القانوف األسمى لبلبتكار البشري ىو أف
المرء ال يبتكر إال بالعمؿ) .وقد أكدت الدراسات العممية أنو يمكف تنمية اإلبداع عف طريؽ
العمؿ والجيد ،فحب العمؿ يحرؾ االستعدادات الخاصة حتى مع وجود إعاقة فيمكف بالعمؿ
تجاوزىا والوصوؿ إلى مرحمة اإلبداع.
 -5-3الخيال اإلبداعي :ال إبداع بدوف خياؿ ،فقد أثبتت الدراسات التي تناولت العبلقة بيف
الخياؿ واإلبداع أف الخياؿ في حقيقة األمر عنصر أساسي وفعاؿ في منظومة التفكير والنشاط
العقمي  ،وبرىنت ىذه الدراسات عمى أف الخياؿ ىو مف أىـ العناصر الفعالة في ىذه المنظومة
وىو العنصر الذي يتفاعؿ مع الذكاء العاـ ( التقميدي) الذي ييتـ بالتفكير في نسؽ مغمؽ ،فإنو
يفضي إلى فعؿ إبداعي منفتح عمى الخبرة في اآلفاؽ المفتوحة البعيدة وغير التقميدية ،ويساعد
عمى فاعمية السموؾ الذي ال بد لو مف التكامؿ بيف مختمؼ العناصر الذىنية والوجدانية.
ويؤكد بعض الباحثيف عمى أىمية الرؤية التكاممية لئلبداع والتعامؿ معو عمى أنو
محصمة لعدة عوامؿ مف أىميا الخياؿ والذكاء.

1
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ويقصد بالخياؿ القدرة العقمية النشطة عمى تكويف الصور والتصورات الجديدة وىو يشير
إلى عمميات الدمج والتركيب واعادة تركيب وترتيب الذاكرة الخاصة بالخبرات الماضية وكذلؾ
الصور التي يتـ تشكيميا خبلؿ ذلؾ في تركيبات جديدة فخبلؿ النشاط الخيالي تمتزج صور
وخبرات وتوقعات األزمنة الثبلثة (الماضي والحاضر والمستقبؿ) ومف خبلؿ ىذا االمتزاج ينتج
ما يسمى المنتج الخيالي اإلبداعي المتميز.
إف العمـ ثمرة الخياؿ واإلبداع نتيجتو ،يقوؿ "ألبرت أينشتايف" عف سر اكتشافو لنظريتو
النسبية بأنو كاف جالسا عمى قمة تؿ يتأمؿ الفضاء وعيناه نصؼ مغمضتيف واذا بأشعة الشمس
تداعب رموش عينيو وتتفرؽ إلى آالؼ األشعة  ،وىنا بدأ يسأؿ نفسو عما يمكف أف يحدث لو أنو
استطاع أف يمتطي أحد ىذه األشعة ويسير معيا في اتجاىيا ،وأخذه الخياؿ بعيدا ،واكتشؼ أف
ما وصؿ إليو بتفكيره عف مصير تمؾ الرحمة الخيالية يتعارض مع دراستو السابقة في عمـ
الفيزياء ،فبدأ يراجع أفكاره السابقة وأعاد صياغة فكره في صورة نظرية جديدة ىي (النظرية
النسبية )التي أحدثت ىذا التطور في حياتنا المعاصرة .لـ ينسب "أينشتايف" نجاحو إلى تفوقو
كعالـ في الرياضيات أو الفيزياء وانما إلى قدرتو عمى التخيؿ.1
-4سمات المبدعين وقدراتيم:

لقد أكدت الكثير مف الدراسات النفسية والتربوية عمى وجود سمات خاصة لؤلشخاص
المبدعيف حيث ركزت عمى الكشؼ عف خصائص الشخصية المبدعة ،ومف بيف ما يتميز
المبدعوف بو عف غيرىـ ما يمي:
 يميموف إلى تحمؿ المسؤولية عف أعماليـ ،ويروف في الفشؿ طريقة لتعريؼ وتنقيح
ومراجعة الفكرة.
 يستقبموا المعمومات دائما دونما تحيز ،ولدييـ أنظمة وتنظيمات معرفية.
1
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 القدرة عمى تحمؿ الغموض والنيايات الواسعة أو األسئمة غير المجاب عنيا.
 يعتبروف النشاطات التي يقوموف بيا كأساليب لحؿ المشكبلت بدال مف اعتبارىا أعماؿ
مف اإللياـ.
 مرنوف في تفكيرىـ ويغامروف إلى أبعد مف الحموؿ المألوفة والشائعة.
 ال يرضخوف الستراتيجيات حؿ المشكبلت المألوفة.
 لدييـ مستويات عالية مف الثقة بالنفس أي الثقة في تنفيذ ما يريدوف.
 الفضوؿ وحب االستطبلع وسعة األفؽ والخياؿ ،ودواـ التساؤؿ الختبار األشياء
ومعالجتيا ،والطموح والدافعية الداخمية.
 ال يخافوف مف المخاطرة والخطأ ومستعدوف لقبوؿ النقد.
 يدركوف أف األخطاء ليست نقطة النياية في حؿ المشكبلت فيـ يستخدمونيا كجزء مف
عممية التعمـ والتي تقودىـ إلى خطوة إضافية نحو النجاح.
 يميموف إلى االعتماد عمى الذات.
 ليس لدييـ االستعداد لقبوؿ األشياء كما ىي فيـ ال يتبعوا األساليب الروتينية في أعماليـ
ويحاولوف البحث عما ىو غير موجود بشكؿ نشط وفعاؿ ،واالنفتاح عمى الخبرات
الجديدة.
 الميؿ الواضح نحو المسائؿ والمواقؼ المعقدة.
 كراىية السمطة ومقاومة الضغوطات االجتماعية.
 يقيموف سموكاتيـ بمعايير عالية.

1

إف ىذه السمات والخصائص ىي التي جعمت المبدعيف يختمفوف عف عامة الناس ألنيـ
يمتمكوف قدرات خاصة تتمثؿ في مستوى التفكير لدييـ ،فقد أطمؽ الباحثوف عمى ىذا التفكير
1

عدناف يوسؼ العتوـ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص .921
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بالتفكير اإلبداعي .وىكذا فإف ىناؾ عبلقة طردية بيف اإلبداع والتفكير اإلبداعي ؛ فاإلبداع
منتج في حيف أف التفكير اإلبداعي عممية ،وبقدر ما تكوف براعة العممية يكوف لممنتج تميزه وأثره
 ،فالعبلقة بينيما ىي عبلقة الشيء بأصمو أو عبلقة البداية بالنياية.
 -5التفكير اإلبداعي ومياراتو:

 -1-5مفيوم التفكير:
يقوؿ "تورانس" ( ) 1961في ىذا الصدد إف مدارس المستقبؿ يجب أف تصمـ ليس لمتعميـ فقط،
بؿ لمتفكير.

1

لقد تعددت تعاريؼ التفكير حسب توجيات أصحابيا ،فقد عرفو جرواف( )2112بأنو
"عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما يتعرض الفرد لمثير يتـ
استقبالو عف طريؽ واحدة أو أكثر مف الحواس الخمس "

2

كما عرؼ عمى أنو:
 " نشاط ال يمكف مبلحظتو ولكف يستدؿ عميو مف نتائجو وىو أعقد نوع مف أشكاؿ
السموؾ اإلنساني"
" ىو ما يحدث حيف يحؿ شخص مشكمة ،وىو يييئ اإلنساف لمشعور الصحيح ،حيث
يكوف الشعور مضمبل وخاطئا إذا كاف بمعزؿ عف التفكير والتفكير يتعامؿ باإلدراؾ.
واإلدراؾ يتمثؿ في التنظيـ الذاتي ونظاـ المعمومات النشط.
" ىو ممارسة الذكاء دوره عمى الخبرة".

1
2

ناديا ىايؿ السرور ،مقدمة في االبداع ،الطبعة األولى ،دار وائؿ ،عماف ،االردف ، 7007،ص.227
وليد عبد الكريـ صوافطة ،تنمية ميارات التفكير االبداعي واتجاىات الطمبة نحو العموـ ،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،عماف،

األردف ،7002 ،ص .22
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" عممية عقمية داخمية نشطة مستمرة دائما تستدعي الكثيرة مف التخيبلت والصور الذىنية
الباطنية وىو مرتبط بالمشاكؿ وحؿ المشكبلت".

1

وتتعدد تصنيفات أنواع التفكير ومياراتو فقد قسميا "سعادة"( )2113إلى مستوييف رئيسييف:
 ميارات التفكير األساسية :وىي األنشطة العقمية غير المعقدة والتي تتطمب ممارسة
المستويات الثبلث الدنيا مف تصنيؼ "بموـ" لممجاؿ المعرفي والمتمثمة بمستوى التذكر
والفيـ والتطبيؽ ،باإلضافة إلى بعض الميارات األخرى البسيطة كالمبلحظة والمقارنة
والتصنيؼ.
 ميارات التفكير العميا (المركبة) :وىي عبارة عف مجموعة العمميات العقمية المعقدة
وتضـ ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التفكير الناقد وميارات حؿ المشكبلت.

2

أما "سوارت وباركس" ((1994فيو يرى أف خارطة التفكير تشتمؿ عمى ثبلثة أنواع وىي:
الفيـ والتوضيح ،والتفكير اإلبداعي ،والتفكير الناقد.
إف التفكير اإلبداعي ،ىو الذي يفسح المجاؿ لمخياؿ ،ويولد أفكا اًر جديدة وخبلقة .بينما
ويعمؽ القدرة عمى استخداـ المعمومات .أما
يقوـ الفيـ والتوضيح بتوظيؼ ميارات التحميؿُ ،

ميارات التفكير الناقد ،فيي التي تُمكف الفرد مف التحقؽ مف معقولية المعمومات وصحتيا ،وىي
التي تقود إلى الحكـ الجيد وىذه الميارات جميعيا تعمؿ معاً مف أجؿ اتخاذ الق اررات أو حؿ
المشكبلت األمر الذي يجعؿ الفرد ال يستغني عف أي منيا حيف يحاوؿ توليد حموؿ جديدة
لممشاكؿ التي يواجييا.

1
2

ناديا ىايؿ السرور ،المرجع السابؽ ،ص ص.228،222،
وليد عبد الكريـ صوافطة ،المرجع السابؽ ،ص.22
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أما "فيشر" ( )2005فيو يرى أف معرفتنا عف التفكير تنبع مف المنحى الفمسفي
والسيكولوجي ،فمف خبلؿ الفمسفة وعمـ المنطؽ ،تـ تطوير أسس التفكير الناقد .أما عمـ النفس
المعرفي ،فقد اىتـ بدراسة الدماغ وبكيفية تطوير األفكار اإلبداعية.
ويتفؽ "فيشر" مع "سوارت وباركس" بأف األنشطة العقمية مثؿ حؿ المشكبلت واتخاذ
الق اررات تحتاج إلى توظيؼ ميارات التفكير الناقد واإلبداعي معاً.
والواقع أف ميارات ومياـ التفكير مترابطة ومتداخمة ،فالمبدع الذي ييدؼ إلى إنتاج شيء
أصيؿ ومتميز ،كقصيدة أو مقطوعة موسيقية ،يحتاج إلى التأمؿ ،والى ميارات التفكير الناقد
لمحكـ عمى جودة ما أنتجو.
لكي تنجز عمبلً إبداعياً ،ال بد مف أف تكوف ناقداً بدرجة أو بأخرى ،وال بد لممتخصصيف
في مجاؿ دراسة اإلبداع كالمربيف ،مف التركيز عمى التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد في آف
واحد .فالتفكير اإلبداعي ،كما أوضح "جاف بياجيو" ييدؼ إلى تربية أفراد قادريف عمى القياـ
بأعماؿ جديدة ،وال يكتفوف بإعادة ما توصؿ إليو مف سبقيـ أو بتقميدىـ ،أي أفراد مبدعيف
ومخترعيف ومكتشفيف .أما التفكير الناقد ،فيو الذي ييدؼ إلى االرتقاء بالتفكير إلى التساؤؿ
وتفحص كؿ شيء قبؿ قبولو والتسميـ بو.

1

 -2-5مفيوم التفكير اإلبداعي:

يعد مفيوـ التفكير اإلبداعي مف المفاىيـ التي اختمؼ بشأنيا العمماء والباحثيف ،ولذا فإنو
ال يوجد مفيوـ واحد محدد ليذا المصطمح ؛ بؿ إف ىناؾ مفاىيـ عدة ارتبطت بمفكريف كؿ منيـ
لو طريقتو الخاصة لمنظر إلى طبيعة الدراسة التي تتناوؿ التفكير اإلبداعي ،فقد سارت األبحاث
في مجاؿ التفكير اإلبداعي عمى جبية عريضة مميئة بالتشعب والتنوع.

1

ضياء الديف زاىر ،المرجع السابؽ ،ص ص.879،877 ،
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ويشير األدب التربوي إلى العديد مف التعريفات لمتفكير اإلبداعي ،فقد عرفو " جيمفورد" ()1986
بأنو نوع مف أنواع التفكير مطمؽ المشكبلت التي تتطمب التفكير في عدة استجابات صحيحة
وفي اكتشاؼ عبلقات فريدة بيف عناصر الموقؼ لموصوؿ إلى نتائج جديدة وأصيمة .ويرى
"فيشر"( )1991بأنو يمكف النظر إلى طبيعة التفكير اإلبداعي مف خبلؿ العناصر التالية:
 عممية اإلبداع :وىي العممية التي تتطمب مف المتعمـ بذؿ نشاط معيف مف خبلؿ :تحديد
المشكمة وأوجو النقص وفرض الفروض وتجريبيا لحؿ تمؾ المشكمة.
 الناتج اإلبداعي :وىي العممية التي يقوـ المتعمـ خبلليا بإعادة تنظيـ خبراتو إلنتاج أشياء
جديدة غير مألوفة وصحيحة في ضوء معايير معينة.
 البنية اإلبداعية :وىي عبارة عف المجتمع الذي يحيط بالمتعمـ ويييئ لو الفرص المناسبة
والمشجعة عمى اإلبداع.
وعمى العموـ فإف التفكير اإلبداعي نشاط عقمي مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث
عف حموؿ أو التوصؿ إلى نتائج أصيم ة لـ تكف معروفة سابقا ويتميز التفكير اإلبداعي بالشمولية
والتعقيد ألنو ينطوي عمى عناصر معرفية وانفعالية وأخبلقية متداخمة تشكؿ حالة ذىنية فريدة.
وعرفو "حبيب" ( )2111بأنو "قدرة الفرد عمى رؤية ما حولو بطريقة جديدة ،والتعرؼ عمى
المشكبلت التي لـ يتوصؿ إلييا أحد مف قبؿ والتوصؿ إلى حموؿ فعالة ومتفردة وجديدة لتمؾ
المشكبلت".

1

وقد حدد "ماثيو ليبماف" في كتابو" المدرسة وتربية الفكر" ىذا النوع مف التفكير فقاؿ ":يبدو
لي أنو يمكف إعطاء التفكير اإلبداعي خير تعريؼ بأنو تفكير موصؿ إلى المحاكمة العقمية،
وموجو بالسياؽ ،ومتجاوز ذاتو ،وحساس لممعايير"
1
2

2

وليد عبد الكريـ صوافطة ،المرجع السابؽ ،ص.21
ماثيو ليبماف ،المدرسة وتربية التفكير ،ترجمة ،إبراىيـ يحي الشيابي ،و ازرة الثقافة ،دمشؽ ،سوريا ،9112 ،ص.712
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ويستخدـ الباحثوف تعبيرات متنوعة مرادفة لمفيوـ التفكير اإلبداعي كالتفكير المنتج ،أو
التفكير المتباعد أو التفكير الجانبي،
وقد تـ إنجاز مجموعة مف االختبارات لقياس التفكير اإلبداعي وكاف مف أشيرىا وأكثرىا
استعماال كؿ مف اختبارات تورانس ( )1966واختبارات جيمفورد (.)1967

1

 -3-5فوائد تعميم التفكير:

لقد أثبتت الدراسات أف لتعميـ التفكير فوائد جمة أىميا :تطوير اإلبداعية ،تحسيف مستوى
وفعالية التفكير ،ارتفاع مستوى االنجاز ( ارتفاع مستوى التحصيؿ)  ،تحسيف وتطوير مفيوـ
الذات ،رفع مستوى االتجاىات االيجابية نحو عممية التعمـ والتعميـ عند كؿ مف الطالب والمعمـ،
تطوير استراتيجيات التعميـ عند المعمميف في تدريس المنيج المدرسي العادي.

2

 -4-5ميارات التفكير اإلبداعي:

يرى جيمفورد أف القدرة األولية التي يمكف أف تسيـ في الجيود اإلبداعية لمعمماء
والتكنولوجييف والمخترعيف تتمثؿ في مجموعة مف العوامؿ أو الميارات والتي يجمعيا في ما
يمي :اإلحساس بالمشكبلت ،الطبلقة ،المرونة ،التحديد ،التوسع ،القدرة التركيبية والتحميمية،
إعادة التنظيـ ،التعقيد ،التقويـ.

3

وفي ما يمي أبرز ميارات التفكير اإلبداعي:
-1-4-5الطالقة :ويقصد بيا القدرة عمى توليد عدد كبير مف البدائؿ أو المترادفات أو
األفكار أو المشكبلت أو االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف والسرعة والسيولة في
توليدىا ،وىي في جوىرىا عممية تذكر واستدعاء اختيارية لمعمومات أو خبرات أو مفاىيـ

1
2
3

إيماف محمد أبو غريبة ،اإلبداع التربوي ،الطبعة األولى ،دار البداية ،عماف ،األردف ،7002 ،ص .920
ناديا ىايؿ السرور ،المرجع السابؽ ،ص .217
مجدي عزيز إبراىيـ ،التدريس االبداعي وتعمـ التفكير ،الطبعة االولى ،عالـ الكتب ،القاىرة ،مصر،7008،ص.792
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سبؽ تعمميا .وقد تـ التوصؿ إلى عدة أنواع لمطبلقة عف طريؽ التحميؿ العاممي لمقدرات
العقمية

1

وفي ما يمي تفصيؿ ليذه األنواع:
 الطالقة المفظية:وىي القدرة عمى سرعة إنتاج أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تتوافر
فييا شروط معينة وتبدو عمى شكؿ قدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف الكممات التي تحتوي
عمى حرؼ معيف أو مجموعة مف الحروؼ أو النيايات المتشابية وتبلحظ ىذه القدرة
عمى وجو الخصوص  ،لدى المبدعيف في مجاالت العموـ اإلنسانية والفنوف .
 الطالقة الفكرية:وتشير إلى القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف التعبيرات التي تنتمي إلى
نوع معيف مف األفكار ،في زمف محدد وتعد الطبلقة الفكرية مف السمات عالية القيمة في
مجاالت الفنوف واآلداب ،وتدؿ عمى القدرة في إنتاج األفكار لمقابمة متطمبات معينة.
ويتـ الكشؼ عنيا باستخداـ اختبارات تتطمب مف المفحوص القياـ بنشاطات معينة.
 الطالقة التعبيرية:وىي القدرة عمى التعبير عف محتوى التفكير بطبلقة ،وصياغة تمؾ
األفكار في عبارات مفيدة ،ويمكف التعرؼ عمى ىذا العامؿ عف طريؽ االختبارات التي
تتطمب مف المفحوص إنتاج تعبيرات أو جمؿ تستدعي وضع الكممات بشكؿ معيف أو
في نسؽ معيف لمقابمة متطمبات عممية تكويف الجمؿ أو التعبيرات.
 الطالقة االرتباطية:وىي القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف الوحدات األولية ذات
خصائص معينة مثؿ عبلقة تشابو ،تضاد ،وىو عامؿ يتطمب إنتاج أفكار جديدة في
موقؼ يتطمب أقؿ قدر مف التحكـ ،وال تكوف لنوع االستجابة أىمية وانما تكوف األىمية
في عدد االستجابات التي يصدرىا المفحوص في زمف محدد.

1

إيماف محمد أبوغريبة ،المرجع السابؽ ،ص.920
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ويمكف التعرؼ عمييا عف طريؽ االختبارات التي تطمب مف المفحوص إنتاج أكبر عدد
مف الكممات المرادفة لكممة معينة في وقت محدد ،ويبدو الفرؽ بيف الطبلقة المفظية
والطبلقة االرتباطية في أف األولى تتطمب مبلحظة الحروؼ فقط أما الثانية فتتطمب توافؽ
الكممات في الداللة عمى نفس المعنى.

1

 طالقة األشكال:وىي القدرة عمى الرسـ السريع لعدد مف األمثمة في االستجابة لمثير
وصفي أو بصري.

2

 -2-4-5المرونة:

وتعني القدرة عمى االنتقاؿ المبلئـ مف موضع إلى آخر في سرعة وعدـ التصمب
والتشبث بوجية نظر واحدة وتشير المرونة إؿ درجة السيولة التي يغير بيا الشخص موقفا ما
أو وجية عقمية معينة.

3

وىي القدرة عمى توليد أفكار متنوعة ليست مف نوعية األفكار المتوقعة عادة والتحوؿ مف
نوع معيف مف الفكر إلى نوع آخر عند االستجابة لموقؼ معيف ،أي أنيا القدرة عمى تغيير
الحالة الذىنية بتغيير الموقؼ والمرونة عكس الجمود العقمي الذي يتجو الشخص بمقتضاه
إلى تبني أنماط فكرية محددة يواجو بيا المواقؼ المتنوعة.

4

يمكف التعبير عف المرونة في شكميف ىما:
 المرونة التمقائية :وىي قدرة تعمؿ عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار بحرية وتمقائية ،بعيداً
عف وسائؿ الضغط أو التوجيو أو اإللحاح أو القصور الذاتي ،ويتطمب االختبار الذي
1

رمضاف محمد القذافي ،رعاية الموىوبيف والمبدعيف ،الطبعة الثانية ،المكتبة الجامعية،االسكندرية،مصر،7000،ص ص،

2

إيماف محمد أبو غريبة ،المرجع السابؽ ،ص.929

.22-29
3
4

سعد الديف خميؿ عبد اهلل ،تنمية القدرات االبداعية ،بدوف طبعة ،دوالرس لبلداب والفنوف واإلعبلـ ،مصر ،7002 ،ص.28
عدناف يوسؼ العتوـ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.927
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الفصل الثاني اإلبداع والتربية اإلبداعية
يقيس ىذه القدرة مف المفحوص أف يتجوؿ بفكره بكؿ حرية في اتجاىات متشعبة ،فعندما
يطمب منو ذكر االستخدامات الممكنة لقطعة مف الحجر عمى سبيؿ المثاؿ ،نجده ينتقؿ
مف استخداميا في أعماؿ البناء إلى استخداميا في الموازيف ،واستخداميا كثقؿ لحفظ
األوراؽ مف التطاير ،واستخداميا لمرمي في اتجاه بعض األىداؼ ،واستخداميا كمطرقة،
وكمسحوؽ...الخ ،ولذا عادة ما يتوقؼ ذو التفكير الجامد أو المحدد عند حد استخداميا
لغرض واحد أو غرضيف عمى أكثر تقدير ،بينما يجد المبدعوف عشرات االستخدامات
لقطعة الحجر.
 المرونة التكيفية (التوافقية):وتشير إلى القدرة عمى تغيير أسموب التفكير واالتجاه الذىني
بسرعة لمواجية المواقؼ الجديدة والمشكبلت المتغيرة ،وتسيـ ىذه القدرة في توفير العديد
مف الحموؿ الممكنة لممشاكؿ بشكؿ جديد أو إبداعي بعيداً عف النمطية والتقميدية .ويمكف
التعرؼ عمى مدى تمتع الشخص بيذه القدرة عف طريؽ االختبارات التي تقدـ لممفحوص
عمى شكؿ مشكمة ثـ يطمب منو إيجاد حموؿ متنوعة ليا رغـ توفر بعض الحموؿ التقميدية
المعروفة لممشكمة ،إال أنيا تعتبر مرفوضة ،ألف ما ىو مطموب في مثؿ ىذا الموقؼ ىو
الجدة.1
ويبلحظ ىنا أف االىتماـ ينصب عمى تنوع األفكار أو االستجابات ،بينما يتركز االىتماـ
بالنسبة لمطبلقة عمى الكـ دوف الكيؼ والتنوع .
 -3-4-5الحساسية لممشكالت:وىي القدرة عمى اكتشاؼ المشكبلت والمصاعب واكتشاؼ
النقص في المعمومات أي أنيا الوعي بوجود مشكبلت أو احتياجات أو عناصر ضعؼ في
البيئة أو الموقؼ.
1
2

2

رمضاف محمد القذافي ،المرجع السابؽ ،ص.22
عدناف يوسؼ العتوـ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.922
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الفصل الثاني اإلبداع والتربية اإلبداعية
وىذه ىي البداية الضرورية لئلبداع واإلحساس بالمشكمة ىو القدرة عمى إدراؾ وجود
مشكمة واالنتقاؿ بيف التفاصيؿ والحقائؽ المضممة مف أجؿ تحديد المشكمة الفعمية ىذا ما أكده
"أينشتايف" حيف الحظ أف :تحديد المشكمة يعتبر أكبر أىمية مف حميا والذي يمكف أف يكوف
مجرد ميارة رياضية أو تجريبية إلثارة أسئمة جديدة ،كؿ ذلؾ يتطمب الخياؿ اإلبداعي وتقدما
ممحوظا في العموـ

1

-4-4-5األصالة:تعد األصالة مف أكثر الخصائص ارتباطاً بالتفكير اإلبداعي ،واألصالة
ىنا بمعنى الجدة والتفرد ،وىي العامؿ المشترؾ بيف معظـ التعريفات التي تركز عمى النواتج
اإلبداعية كمحؾ لمحكـ عمى مستوى التفكير اإلبداعي .واألصالة ليست صفة مطمقة ولكنيا
محدودة في إطار الخبرة الذاتية.

2

واألصالة ىي القدرة عمى التعبير الفريد وانتاج األفكار البعيدة والماىرة أكثر مف األفكار
الشائعة والواضحة ،أي أنيا التميز والتفرد في الفكرة والقدرة عمى النفاذ إلى ما وراء المباشر
والمألوؼ مف األفكار.

3

وتختمؼ ىذه الميارة عف بقية الميارات في أنيا:
 ال تشير إلى كمية األفكار اإلبداعية التي يعطييا الشخص بؿ تعتمد عمى قيمة تمؾ
األفكار ونوعيتيا وجدتيا ،وىذا ما يميزىا عف الطبلقة.
 ال تشير إلى نفور الشخص مف تكرار تصوراتو أو أفكاره ىو شخصيا (كما في المرونة)
بؿ يشير إلى النفور مف تكرار ما يفعمو اآلخروف ،وىذا ما يميزىا عف المرونة.
 ال تتضمف شروطا تقويمية في النظر إلى البيئة ،كما ال تحتاج إلى قدر كبير مف
الشروط التقويمية المطموبة لنقد الذات حتى يستطيع المفكر المبدع أف ينيي عممو عمى
1
2
3

سعد الديف خميؿ عبد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص ص.82،82،
إيماف محمد أبو غريبة ،المرجع السابؽ ،ص.927
عدناف يوسؼ العتوـ وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.922
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أكمؿ وجو ،وىذا ما يميزىا عمى الحساسية لممشكبلت التي تحتاج لعدد مرتفع مف التقويـ
سواء في تقويـ البيئة أو الذات.

1

-5-4-5اإلفاضة :وتعني القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة ومتنوعة لفكرة أو حؿ لمشكمة أو
لوحة مف شأنيا أف تساعد عمى تطويرىا واغنائيا وتنفيذىا.

2

تعتبر ىذه أىـ الميارات التي يقاس عف طريقيا قدرة الفرد عمى اإلبداع وتميزه عف
اآلخريف ذوي المستوى العادي في التفكير ،وانطبلقا مف ىذا التحميؿ لمختمؼ ميارات التفكير
اإلبداعي وضعت الكثير مف المقاييس واالختبارات لقياس مدى إبداعية األفراد.
 -6انعىايم انتي تؤثر عهى انقدراث اإلبداعيت:
ىناؾ نوعاف مف العوامؿ التي تؤثر عمى القدرة اإلبداعية لدى الشخص وىي:
-1-6عوامل ذاتية :يوضح "كارؿ روجرز" بأف ىناؾ عوامؿ داخؿ الفرد مرتبطة بدرجة كبيرة
بالعمؿ االجتماعي والقدرات اإلبداعية  ،مثؿ:
 األمان النفسي والحرية :فكمما شعر الشخص باألماف النفسي والحرية الكاممة لمتعبير ،زادت
احتمالية ظيور اإلبداع البناء لديو بشكؿ واضح.
 االنفتاح عمى الخبرة :وىو أف يعي الفرد جميع مراحؿ الخبرة عنده بتأني واحساس متزف
وعدـ التمركز حوؿ الذات ،فإذا توفر ذلؾ فإف إبداعو سيكوف بناءا مف الناحية الشخصية
واالجتماعية.
 التقييم الذاتي :أو التقييـ الداخمي وىو أف يطرح الفرد عمى نفسو أسئمة مختمفة حوؿ أعمالو
ويجيب عنيا والشعور بالرضا جراء ىذا التقييـ.

1
2

نايفة قماطي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص .788
إيماف محمد أبو غريبة ،المرجع السابؽ ،ص.927
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الفصل الثاني اإلبداع والتربية اإلبداعية
وتؤكد الدراسات أف ىناؾ عبلقة ايجابية قوية بيف التقييـ الذاتي لمطمبة المبدعيف وبعد
أصالة التفكير لدييـ .وتفيد دراسات أخرى أف األفراد الذيف قد قيموا أنفسيـ بأنيـ أشخاص أكفاء
ومبدعيف ،كانوا يتمتعوف بمفيوـ عاؿ ولدييـ الثقة الكبيرة لنشر أفكارىـ وآرائيـ واظيار
السموكيات اإلبداعية التي لدييـ.
 القدرة عمى التالعب بالعناصر والمفاىيم :ويظير التبلعب بشكؿ عفوي باألفكار ،األلواف،
العبلقات ،األشكاؿ ومف ىذا التبلعب العفوي يظير الحدس والوصوؿ إلى عبلقات جديدة
بيف األشياء.
 -2-6عوامل بيئية :وىي العوامؿ الخارجية التي قد تؤثر عمى القدرات اإلبداعية لدى الفرد أو
قد تقوـ بتثبيطيا وعدـ تحفيزىا ومنيا:
 المستوى االقتصادي :كمما تمتع الفرد بمستوى اقتصادي جيد وكانت لديو المقدرة عمى تمويؿ
األعماؿ والمشاريع التي تحتاج إلى وفير أمواؿ كاف االنجاز أفضؿ.
 المستوى الثقافي :كمما كانت األسرة ذات مستوى عممي جيد وتمتاز بالوعي والثقافة ،كمما
كاف االىتماـ بالطفؿ وتقديـ المساعدة لو أكبر ،مما يساىـ في ظيور اإلبداع لديو.
 النمط التعميمي :ويقصد بو طريقة وأسموب التعميـ المتبع في المدرسة .فكمما اتبع األعضاء
المكونوف لممدرسة أسموب التفكير اإلبداعي كمما أدى ذلؾ لظيور اإلبداع لدى الطمبة
والعكس صحيح.
 -3-6الخيال :يعد الخياؿ زاد اإلبداع ولو دور ميـ في تنمية اإلبداع.

1

ناديا ىايؿ السرور ،المرجع السابؽ ،ص ص.972-972 ،
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1

الفصل الثاني اإلبداع والتربية اإلبداعية
 -7قياس اإلبداع:
تعددت البحوث العممية حوؿ اإلبداع وكيفية الكشؼ عمى المبدعيف فتعددت معيا
مقاييس اإلبداع واختمفت اختباراتو لمكشؼ عنو مف عالـ آلخر ومف باحث آلخر ومف أشير ىذه
االختبارات ما يمي:
 -1-7اختبارات التفكير المتشعب :وىي

 اختبارات تورانس لمتفكير اإلبداعي
 اختبارات جمفورد.
 اختبارات واالش وكوجاف
 -2-7اختبارات الشخصية:وىي
 مقياس ويميامز لئلبداع.
 استبياف اتجاه اإلبداع لشيفر.
 مقياس رنزولي -ىارتماف لمكشؼ عف معرفة خصائص الطمبة المبدعيف.
 قائمة تورانس لمخصائص اإلبداعية.
 مقياس سمفيارـ لمخصائص اإلبداعية.
 -3-7اختبارات ذات منيجية مستقمة عن النوعين السابقين :وىي
 مقياس باروف-والش الفني.
 اختبار االرتباطات المتعدد.
 اختبار األصوات والتخيبلت.

1

تستخدـ اختبارات اإلبداع فيما يمي:
 الكشؼ عف سمات خاصة.
1

ناديا ىايؿ السرور ،المرجع السابؽ ،ص .929
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الفصل الثاني اإلبداع والتربية اإلبداعية
 التعرؼ عمى األشخاص الذيف لدييـ مستوى عاؿ مف السمات.
 السمات مرتبطة بمعاف متعددة لشخصيات وسموكات مختمفة.
إف اختبارات اإلبداعية وضعت لقياس القدرات اإلبداعية أو لتقييـ التفكير اإلبداعي،
وجاءت اختبارات اإلبداع نتيجة لممسممات التالية :وجود اإلبداعية ،التعرؼ عمى المبدعيف،
عبلقة اإلبداعية بالسمات والسموؾ.
كما تستخدـ اختبارات اإلبداع في طريقتيف:
أ-يحتاجيا الباحث لمكشؼ عف األطفاؿ أو اليافعيف المبدعيف والبدء بمقارنتيـ في أوجو
متعددة مع األطفاؿ أو اليافعيف العادييف.
ب-لتقييـ دور أو فعالية لبعض التدريبات التربوية أو اإلبداعية ،أو لمعرفة أثر الخبرة
وبالتالي تستخدـ ل مكشؼ عف أثر كذا عمى كذا ،أو عبلقة كذا بكذا ،مف العوامؿ التي تؤثر
عمى اإلبداعية وتطورىا أو ذات العبلقة معيا.
وعند استخداـ بعض االختبارات يجب الحذر ألنو يجب مراعاة عدة عوامؿ مثؿ (العائمة،
التربية ،الخصائص)

1

 -8يعىقاث اإلبداع:
-1-8يرى (جيمس أدامس )1883 ،أن معوقات اإلبداع األساسية تتمثل في:
 معوقات بيئية :وتتمثؿ في الضجيج ( جياز التمفزيوف) ،بيئة مكتظة ،عدـ تأييد الزمبلء،
وجود رئيس متسمط ال يقدر األفكار اإلبداعية ،قمة األمواؿ أو الموارد البلزمة لمعمؿ.
 معوقات ثقافية :مثؿ العادات والتقاليد ،والخوؼ مف اإلتياف بالجديد المخالؼ لثقافة
المجتمع ،النقد بدؿ االقتراح ،النظرة االجتماعية ،السرعة في إصدار الحكـ ،التعزيز
والمكافأة.
1

ناديا ىايؿ السرور ،المرجع السابؽ ،ص ص.927،927 ،
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 معوقات بصرية :استخداـ حاسة واحدة في التفكير ،رؤية الشخص البصرية مف جانب
واحد ،واىماؿ باقي الجوانب ،عدـ استخداـ جميع المدخبلت الحسية.
 معوقات تعبيرية :عدـ القدرة عند الفرد عمى إيصاؿ األفكار لآلخريف ولنفسو ،استخداـ
أساليب فكرية غير مناسبة ،عدـ صحة المعمومات أو نقص المعمومات.
 معوقات فكرية :استخداـ أفكار غير مرنة ،استخداـ أفكار غير صحيحة يؤدي إلى حؿ
غير صحيح وناقص.
 معوقات إدراكية :النظرة النمطية لؤلمور ،الميؿ إلى تقييد المشكمة ،عزؿ المشكمة وعدـ
النظر إلييا مف وجيات نظر مختمفة.
 معوقات عاطفية انفعالية :الغموض ،الحكـ عمى األفكار بدؿ توليدىا وانتاجيا ،وعدـ
التطور أو عدـ الرغبة في التطور ،عدـ القدرة عمى االسترخاء والراحة والنوـ ،نقص
السيطرة عمى التخيؿ ،عدـ القدرة عمى تمييز الحقيقة مف الخياؿ.
 الوقت (الزمن) الحقبة التاريخية :ىناؾ انجازات إبداعية لـ تقدر أثناء قياـ أصحابيا بيا
وانما قدرىا المجتمع بعد مماتيـ ،والزمف ىنا يؤثر عمى كمية اإلبداع ونوع اإلبداع وطبيعة
تقييـ المجتمع لو.
 معوقات شعورية والشعورية (تصارع بيف األنا واألنا األعمى) :المبدع يخشى مف
األفكار الجديدة  ،مف األنا المثالية ،ويخشى مف معاقبة المجتمع عمى ىذه األفكار ،وتبقى
ىذه األفكار حبيسة لؤلنا األعمى ،وىذا الصراع يؤدي إلى وىف عصبي.
 معوقات أخرى :مثؿ نقص المعمومات ونقص الخمفية عف اإلبداع ،وعدـ تشجيع األفراد
عمى اإلنتاجية ،وعدـ استغبلؿ قدرات المبدع ،وعدـ المناقشة ،واالستيزاء والسخرية ،وعدـ
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تقدير العمؿ ،عدـ الدعـ االجتماعي واالقتصادي والمؤسسي ،المديروف المستبدوف لرأييـ
وعدـ إشراؾ العماؿ في اتخاذ الق اررات وحؿ المشكبلت.

1

-2-8كما توصل كل من ترفنجر"و" اسكاسن" ( )Isaksen & Treffinijer,1985إلى
تصنيؼ معوقات التفكير اإلبداعي إلى مجموعتيف رئيسيتيف:
األولى :المعوقات الشخصية وتتمثل في:
 ضعف الثقة بالنفس :تعتبر الثقة بالنفس عامؿ ميـ في التفكير االبداعي ألف غيابيا
يؤدي إلى الخوؼ مف االخفاؽ وتجنب المخاطرة وىما مقبرة لبلبداع.
 الميل لممجاراة :والمقصود بيا الميؿ لبلمتثاؿ بالمعايير السائدة وبالتالي ال يمكف لمفرد
استخداـ جميع المدخبلت الحسية وتتوقؼ احتماالت التخيؿ والتوقع وىذا يؤدي إلى
وضع حدود لمتفكير االبداعي.
 الحماس المفرط :فالرغبة الشديدة في النجاح والحماس القوي لتحقيؽ االنجازات قد يؤدي
إلى استعجاؿ النتائج .وبالتالي ال تأخذ الفكرة اإلبداعية وقتيا المطموب.
 التشبع :وىو حالة مف االستغراؽ الذي يؤدي إلى إنقاص الوعي بحيثيات الوضع الراىف
وعدـ دقة المشاىدات.
 التفكير النمطي :وىو أبرز معوقات اإلبداع ،والمقصود بو التمسؾ بنمط واحد في حؿ
المشكمة وتتبع نفس العادة ونفس االستراتيجية في مواجية نفس الظرؼ.
 عدم الحساسية أو الشعور بالعجز :فالحساسية لممشكبلت ىي مف الخصائص
الضرورية لمتفكير اإلبداعي وانعداميا نتيجة عدـ اإلثارة أو قمة التحدي يؤدي إللى غياب
مقومات اإلبداع.

1
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 عدم احتمال الغموض :وىو عدـ احتماؿ المواقؼ المعقدة أو الغامضة والتيرب مف
مواجيتيا ،وىذه صفة قاتمة لئلبداع.
الثانية :المعوقات الظرفية :ويقصد بيا تمؾ المعوقات المتعمقة بالظرؼ ذاتو أو بالجوانب
االجتماعية أو الثقافية السائدة ومف أىميا:
 مقاومة التغيير :إف الحفاظ عمى األوضاع الراىنة ومقاومة األفكار الجديدة خوفا مف
انعكاسيا عمى أمف الفرد أو المجتمع واستق ارره ىو مف العوامؿ المحبطة لؤلفكار
اإلبداعية.
 عدـ التوازف بيف الجد والفكاىة.
 عدـ التوازف بيف التنافس والتعاوف.1
-3-8كما قسم بعض الباحثين معوقات اإلبداع إلى:
 معوقات إدراكية :وىي مجموع ما يتعرض لو اإلدراؾ مف مشكبلت مثػؿ خطػأ اإلدراؾ
وخداعو ومحدوديتو ،مما يشكؿ معوقاً يحوؿ دوف اإلبداع ألنيا تحصر تفكير الشخص فػي
الدائرة التي رسميا اإلدراؾ وبالتالي ال يتوصؿ إلى أفكار جديدة.
 معوقات نفسية وعاطفية :يمعب الخوؼ دو اًر كبي اًر في الحد مف القدرات اإلبداعيػة ،فيػو
يكبؿ األفكار ويقيد حب االستطبلع ،لذا فإف الفرد يطرد كثي اًر مف األفكار الجديدة التي تط أر
عمى ذىنو خوفاً مف فشمو في تحقيقيا أو نقص ًا في ثقتو بنفسو أو اعتقاداً منو بأنو غير
قادر عمى تحمؿ نتائج تمؾ األفكار.
 معوقات تنظيمية :تتكوف أدوار العامميف في التنظيـ مف مجموعة مف التوقعات الرسػمية
(لوائح وتعميمات( وغير رسمية )إرشادات ونصائح وضغوط( ،وكمما حددت ىذه التوقعػات

1
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بشكؿ مفصؿ ضاقت دائرة اإلبداع أو المجاؿ الذي يستطيع فيو الموظؼ أف يطمػؽ عنػاف
أفكاره.
 معوقات اجتماعية أو ثقافية :يميؿ األشخاص إلى التصرؼ بالطريقة التي يتوقعيا منيـ
اآلخروف ،لمحصوؿ عمى رضاىـ واالنسجاـ معيـ ،وبالتالي يتجنب األفراد األفكػار التػي
تخرج بيـ عف نطاؽ توقعات اآلخريف ألنيـ يعمموف أنيـ سيسخروف منيػا أو يرفضػونيا.

1

 -4-8كما لخص "جروان" معوقات اإلبداع المرتبطة بالمحيط االجتماعي لمفرد عمى النحو
التالي:
 معوقات اإلبداع في األسرة ومن أبرزىا :المستوى االقتصػادي المتػدني ،المسػتوى
التعميمي والثقافي المنخفض ،االتجاىات السمبية لؤلسرة وأسموب التنشئة االجتماعية
القائـ عمى التسمط.
 معوقات اإلبداع في المدرسة ومن أبرزىا  :طرائؽ التدريس التمقينية والمناىج المكتظػة
وأساليب التقويـ المعتمدة عمى الحفظ ،نقص اإلمكانات التربوية المبلئمة ،المناخ التعميمي
السائد ورمزه المعمـ المتسمط واآلمر والناىي.
 معوقات اإلبداع في المجتمع ومن أبرزىا :االتجاىات والقػيـ السػائدة فػي المجتمػع
وتتمخص في )قيـ الطاعة والخضوع واالمتثاؿ والمبالغة في تقدير الماضي واالتجاىػات
التسمطية والنظـ البيروقراطية االستبدادية( ،التمييز بيف الجنسيف ،التػدىور االقتصػادي
واالجتماعي ،العنؼ السياسي واالضطرابات األمنية والحروب التي تكاد تشػكؿ ظػاىرة
مزمنة في الوطف العربي.

2

1

وفاء العساؼ ،واقع االبداع ومعوقاتو لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض ،مذكرة ماجستير في اآلداب ،تخصص ادارة

تربوية ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض ،المممكة العربية السعودية ،7002 ،ص.29

2

وفاء العساؼ ،المرجع السابؽ،ص.27
80

الفصل الثاني اإلبداع والتربية اإلبداعية
-5-8ولخص" ثائر سممان طامي" في مقالو" تربية اإلبداع ودورىا في مواجية تحديات القرف
الحادي والعشريف" جممة مف المعوقات التي كشؼ عنيا األدب التربوي والتي تقؼ في طريؽ
تنمية اإلبداع وىي كالتالي:
معوقات نفسية :وتتمثؿ في ما يمي:
 شعور الكثيريف بالنقص واالعتقاد باألفكار واآلراء واألقواؿ البالية :بحيث يشعر الفرد بأف
اإلبداع ال يستطيع تحقيقو إال بعض األشخاص ،كما أف ىناؾ بعض االعتقادات التي
تيبط مف ىمـ األشخاص وتنقص مف عزيمتيـ نحو اإلبداع.
 ضعؼ الحساسية نحو المشكبلت والمواقؼ المختمفة :إف الحساسية نحو المشكبلت مف
مقومات اإلبداع فيي تشجع الفرد عمى التفكير الدائـ لتذليؿ العقبات والبحث عف الحموؿ
المبلئمة ليذه المشكبلت.
 الخوؼ مف الوقوع في الخطأ ،تجنب المخاطرة ،عدـ التمييز بيف الحقيقة والخياؿ،
الخوؼ مف انتقادات اآلخريف.
معوقات ثقافية :أكدت بعض الدراسات التربوية عمى أثر الثقافة في تطوير اإلبداع عند
اإلنساف ،وفي ىذا المجاؿ أجرى "كراموف" 1991دراسة عمى طمبة فمندا وأمريكا ،تبيف فييا أف
الثقافة ليا تأثيرات عمى الطمبة حيث عكست تمؾ االستجابات مدى تأثير الفف واألدب والعبلقات
العامة وأساليب التعامؿ وغيرىا مف متغيرات المتعمقة بثقافة بمد ما ،عمى طبيعة دراستيـ
وتفكيرىـ .كما اتضح تأثير الثقا فة في دراسة أجريت عمى الطمبة اليابانييف أيف ظير تأثير
العوامؿ الثقافية والحضارية والتاريخ العريؽ عمى استجابات الطمبة.
معوقات اجتماعية :ويتعمؽ األمر عموما باألسرة التي ال تشجع أساليبيا وطريقة تربيتيا عمى
ظيور اإلبداع لدى الطفؿ ،ففقداف الطفؿ لمتشجيع والتقدير داخؿ األسرة يمنعو مف تحقيؽ ما
يتمتع بو مف استعدادات وموىبة ،والتعامؿ األسري القائـ عمى التسمط والسيطرة وعدـ االىتماـ
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والنمطية في التعامؿ مع األبناء بحسب الجنس أو العمر لو انعكاسات سمبية عمى تنمية اإلبداع
لدى األطفاؿ ،كما أنو في بعض األحياف يعتبر الفرد أو الطفؿ المبدع خارج عف تقاليد األسرة
وخارج عف القيـ السائدة في المجتمع.
معوقات تربوية (التعميمية) :ترتكز ىذه المعوقات عمى األساليب التربوية والتعميمية السمبية في
مختمؼ المؤسسات التربوية وعمى رأسيا المدرسة ،فيذه األخيرة حتى تحقؽ أىدافيا يجب أف
تتوفر عمى المعمـ الكؼء فبواسطتو إما أف يزيد إبداع األطفاؿ في سنواتيـ األولى عف طريؽ
التشجيع والتدريس اإلبداعي ،أو ي ساىـ في تنميط تفكير الطفؿ المتعمـ في اتجاه محدد كالحفظ
واالستذكار فقط .إف المعمـ الناجح ىو الذي يساعد المتعمـ عمى النيوض بقدراتو اإلبداعية عف
طريؽ :حث المتعمـ عمى الثقة بالنفس والتغمب عمى الفشؿ واإلحباط ،االعتماد عمى أساليب
التعميـ الفعاؿ ،الحفاظ عمى العبلقة بيف المتعمـ والمعمـ التي يسودىا الحب واالحتراـ.
معوقات اقتصادية :ويتعمؽ األمر بالجوانب المادية والمالية التي يحتاجيا الفرد المبدع ،فنقص
األجيزة والوسائؿ التقنية ونقص األمواؿ لتنفيذ األفكار اإلبداعية تعتبر معوقات لئلبداع.
معوقات سياسية :إف عدـ توفر الحرية وفرض  -النظاـ السياسي -االمتثاؿ لممعايير السائدة
في السياسة العامة لممجتمع وكذا الضغوطات السياسية التي تعيؽ حرية الفكر وحرية التعبير
فضبل عف االضطرابات السياسية المتمثمة بالحروب وعدـ االستقرار كميا تعتبر عوامؿ معيقة
لظيور اإلبداع عند األفراد.

1

1
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 -9انتدريب عهى اإلبداع:
يعتبر" التفكير أالبتكاري ممارسة رؤية األشياء بطرؽ جديدة وتصور وامكانات أو
ممتمكات متفردة واإلبداع – كما أثبتت الدراسات – ميارة نمتمكيا جميعا ويمكف تنميتيا مف
خبلؿ التدريب والممارسة"

1

إنو ولغاية منتصؼ القرف العشروف كاف االىتماـ منصبا في بحوث اإلبداع عمى تمييز
أو الكشؼ عف المبدعيف باعتبار القدرات اإلبداعية نتاج لتأثير الوراثة ،وقد تغير ىذا االىتماـ
في العقود األخيرة إلى دراسة طرائؽ تكويف وتربية القدرة اإلبداعية وأصبحت البحوث والدراسات
تدور حوؿ كيفية تدريب األفراد عمى اإلبداع وتحديد مختمؼ البرامج الميسرة لذلؾ.
ىذا ما أكدتو الدراسات التربوية والنفسية عمى إمكانية تعميـ اإلبداع ،وذلؾ بتدريب الفرد خبلؿ
مجموعة مف الدورات التدريبية المتواصمة فيرتفع مستوى تقديره لذاتو واحساسو بتحقيؽ ذات
أعمى" .وبالتالي يمكف التدريب عمى اإلبداع في المجاالت التالية:
أوال :اكتساب الوعي اإلبداعي واالتجاىات اإلبداعية :بمعرفة أىمية اإلبداع لمتطور الشخصي
وحؿ المشكبلت الشخصية ،وتقبؿ األمور غير العادية ،والمشاركة في النشاطات اإلبداعية،
ومعرفة مقومات التفكير اإلبداعي.
ثانيا :فيم موضوع اإلبداع :بحيث يتـ تدريب األفراد عمى موضوعات في اإلبداع كعممية
التفكير اإلبداعي ،واختبارات اإلبداع ،وتكنيكات التفكير اإلبداعي ،ومكونات اإلبداع ،ومعيقات
اإلبداع.
ثالثا :تطوير سمات الشخصية اإلبداعية :وذلؾ بمكافئة وتشجيع السمات والصفات االيجابية
لدى التبلميذ المتمثمة في االستقبللية ،النقد ،المخاطرة ،الحماس ،المغامرة ،حب االستطبلع،
المعب ،الفرح .
1
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رابعا :تعمم حل المشكالت :بتدريب األفراد عمى خطوات حؿ المشكبلت ،والمتمثمة في الحساسية
العالية لممشكمة وتعريفيا وفيميا وجمع المعمومات وطرح األفكار لمحؿ ووضع معايير لتقييـ
وبمورة الفكرة األفضؿ وتنفيذ الحؿ األمثؿ.
خامسا :تطوير القدرات اإلبداعية :وذلؾ مف خبلؿ تدريب األفراد عمى مختمؼ البرامج التي
تعمؿ عمى تنمية القدرات اإلبداعية.
سادسا :تحفيز الطالب ودفعيم لممشاركة في النشاطات اإلبداعية والتي تحتاج إلى أفكار
جديدة وحمول إبداعية لممشاكل المطروحة :وذلؾ بتحسيف دور المدرسة ومواكبتيا لمتغيرات
التكنولوجية السريعة واصبلحيا بما يتناسب وىذا التغير"

1

ومف األساليب المتبعة لتنمية اإلبداع ما يمي:
 األساليب العممية :وتتمثؿ في :العصؼ الذىني ،التأليؼ بيف األشتات ،أسموب الحؿ
المبدع لممشكبلت ،التحميؿ المورفولوجي.
 األساليب التربوية :وأىميا ما يمي :برنامج التفكير المنتج ،برنامج بوردو لتنمية التفكير
اإلبداعي ،برنامج التدريب عمى الخياؿ الخبلؽ ،برنامج التدريب عمى الحؿ االبتكاري
لممشكبلت ،برنامج التدريب عمى حؿ مشكبلت المستقبؿ.
 األساليب العالجية :ومف ىذه األساليب :أساليب تقوـ عمى مفيوـ تقمص الدور،
أساليب التنويـ الصناعي.

1

2
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انًبحث انثاني :انتربيت اإلبداعيت
 -1يفهىو انتربيت اإلبداعيت:
إف مفيوـ التربية اإلبداعية وفقًا لما ذكره قمبر( )9116ىو إعداد وتنمية قدرات وميارات
الطبلب ليكونوا مبدعيف في المستقبؿ.
وقد وافقو في الرأي كروبمي( )1339عندما ذكر مفيوـ التربية اإلبداعية بأنو تنمية جميع
النواحي اإليجابية لدى األطفاؿ تنمية تامة ،حتى لو كاف ىذا يعني االعتراؼ والقبوؿ لمقدرات
والمواىب المختمفة لدى األطفاؿ ،وأنو ال يجب أف يكوف التركيز الرئيسي في عممية تنمية
اإلبداع في المدرسة عمى إنتاج نوابغ مبدعيف ،كما ليس مف الضروري أف يتركز اىتماـ
المعمميف عمى تحقيؽ ثورات عممية أو تكنولوجية أو أدبية أو فنية ،ولكف يمكف لممعمميف زراعة
البذور.
إضافة إلى ذلؾ يؤكد " جمفورد" عمى أىمية التربية اإلبداعية في قولو أنو تأكد مف شيء
واحد أال وىو" :إذا استطعنا رفع مستوى اإلبداع عند اإلنساف المتوسط ولو بنسبة مئوية صغيرة
فإف النتائج االجتماعية ستكوف عظيمة"
وتجدر اإلشارة ىنا إلى الفرؽ بيف التربية اإلبداعية ،وتربية اإلبداع ،وابداع التربية ،حيث
يشير المفيوـ األوؿ إلى اعتبار أف جميع الطبلب لدييـ قدرات إبداعية متفاوتة بحسب الفروؽ
الفردية بينيـ ويجب تنميتيا بقدر المستطاع حسبما جاء في المفيوميف السابقيف لمتربية
اإلبداعية ،أما تربية اإلبداع فاعتبرىا التربويوف في مؤلفاتيـ المختمفة عبارة عف برامج تنمية
اإلبداع أو تنمية التفكير اإلبداعي ،أما اختبلط المفيوميف ،فيكوف باعتبار التربية اإلبداعية
عبارة عف برامج تنمية التفكير اإلبداعي التي تقدـ لمطبلب فقط ،إف ىذا المفيوـ عف التربية
اإلبداعية مفيوـ ضيؽ ألف التربية اإلبداعية في نظـ التعميـ أوسع مف كونيا برامج تقدـ أو
إمكانات توفر ،برغـ مف أىمية ىذيف العنصريف؛ إال أف التربية اإلبداعية في نظـ التعميـ تتعمؽ
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بالنظاـ ،والمناخ العاـ ،والطابع الثقافي ،وبالمبادئ التربوية ،أما اإلبداع التربوي فيتعمؽ بتطوير
األساليب واإلمكانات وربط النظرية بالتطبيؽ ،ويمكف تعريفو بأنو ":تمؾ المحاوالت اليادفة إلى
إحداث تغيير في نظاـ تعميمي ،أو التي تبذؿ مف أجؿ تحسيف النظاـ التعميمي القائـ .وليس
بالضرورة شيئا ما جديد ،ولكنو شيء ما أفضؿ ،ويكوف في أجزاء النظاـ التعميمي ،أو
السياسات ،أو المنيج "
وىكذا فإف التربية اإلبداعية عبارة عف مبادئ تربوية ،أكثر مف كونيا إجراءات لتغير في
النظاـ التعميمي .وبالعمؿ عمى تحقيؽ تمؾ المبادئ تكوف التربية اإلبداعية قد تضمنت تربية
كثير ما يصادؼ في
وعموما فإف الخمط بيف المفاىيـ الثبلثة ًا
معا،
اإلبداع ،واإلبداع التربوي ً
ً
أدبيات البحوث المتعمقة بيذا الموضوع.

فقد حظيت التربية اإلبداعية عمى اىتماـ المفكريف التربوييف وغير التربوييف العرب وغير
ضمنيا نظرة التربويوف
العرب ،واختمفت وجيات نظرىـ نحو أىمية التربية اإلبداعية ،فتراوحت
ً

في الدوؿ المتقدمة عف أىميتيا بيف المحافظة عمى تقدميـ مف جية ،وفرض ىيمنتيـ عمى
جميع المجاالت االقتصادية والعسكرية والسياسية لدوؿ العالـ الثالث النامي مف جية أخرى .أما
الدوؿ العربية فكاف أفضؿ ما قيؿ عف أىمية التربية اإلبداعية ىو اعتبارىا طوؽ النجاة الذي
سوؼ يخمص األمة العربية مف التخمؼ إلى التقدـ والرقي.
وتعددت وجيات نظر التربويوف حوؿ المكونات األساسية أو عوامؿ التربية اإلبداعية
فركز البعض عمى المدرسة بما فييا مف إمكانات مادية وتكنولوجية يجب أف توفر ،دوف أف
يعطي النظاـ التربوي الذي تعمؿ مف خبللو المدرسة أىمية؛ وركز البعض اآلخر عمى مكونات
العممية التعميمية مف معمـ ،ومنيج؛ بينما ركز البعض اآلخر عمى المكوف النفسي

لمطالب.

1

 1جماؿ بف سميماف خيرو ،تصور مقترح ألىداؼ واُسس إدارة التربية اإلبداعية في إدارات التربية والتعميـ بمنطقة مكة المكرمة
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 -2أهًيت اإلبداع في انتربيت وانتعهيى:
لقد حاوؿ المفكر" كنيمر"( )9161مف خبلؿ كتابو "اإلبداع فنا وعمما" أف يبرز أىمية
اإلبداع في التربية في قولو ":في زمننا ىذا يوفر لنا اإلبداع لحظة نادرة اللتقاء مياديف العمـ
والفف ،ذلؾ االلتقاء الذي يعطي الممارس التربوي والمعمميف والفنييف رؤية مباشرة في مباشرة
أعماؿ بعضيـ البعض ،وتحقيؽ التكامؿ بينيـ" ويضيؼ قائبل ":أف التربية في الوقت الحاضر
وقد تراكـ لدييا قدر كبير مف المعارؼ ،ال تستطيع أف تحصر قوتيا وجيدىا بالتعميـ بطريقة
االستظيار ،إف الناس المستنيريف يمحوف عمى وجوب قياـ المربيف بإضافة بعد جديد إلى
ميمتيـ ،بعد يعنى بتيذيب القدرة اإلبداعية عند اإلنساف وتنميتيا في أحسف صورىا"
وقد جاءت أىمية اإلبداع في التربية والتعميـ مف اإلدراؾ الحسي لبعض المربيف الذيف
أروا بأف العممية التعميمية يجب أف تكوف مفتوحة النياية مرسمة ،وأف الطرؽ التقميدية المبنية عمى
النموذج اليربرتي (ىي عرض المادة العممية مف طرؼ المعمـ ويتمقنيا المتعمـ كما ىي دوف أف
يعمؿ العقؿ فييا )كانت شديدة التضييؽ عمى حركة العقؿ والتخيؿ عند التمميذ ،فبل مجاؿ لو
لمنقد أو إبداء الرأي.
إف ما تحقؽ مف إبداع في السنوات األخيرة في عدد مف الحقوؿ العممية مثؿ عمـ النفس
وعمـ األعصاب وعمـ المغويات ،فضبل عف الثورة المعموماتية والتقدـ التكنولوجي أدى إلى تغيير
مفيوـ العممية التعميمية بحيث أف قدرات التعمـ التي كانت في وقت مف األوقات خارج إمكانيات
تنتسب ىذه الطريقة الى فريدريؾ ىربرت االلمانى الذي لمع في سماء البحث التربوي في نياية القرف الثامف عشر الميبلدي
وبداية القرف التاسع عشر الميبلدي .وقد جمع ىربرت الطريقتيف االستنباطية واالستقرائية في طريقة واحدة وأطمؽ عمييا الطريقة
االستداللية أو اليربرتية تتمثؿ خطواتيا في المقدمة  ،الغرض منيا استثارة المعمومات السابقة والتشويؽ إلى الدرس الجديد -
العرض  ،وفيو تعرض المادة مرتبة وتقدـ األمثمة والجزئيات وتستخدـ وسائؿ اإليضاح -الربط والموازنة  ،وفى ىذه الخطوة يربط
المعمـ مادة الدرس بغيرىا مما سبقت دراستو ويوازف بينيما

-االستنتاج  ،وفيو يصؿ المدرس إلى التعريؼ أو القاعدة التي

تستنتج مف األمثمة أو الكميات التي تستخمص مف الجزئيات -التطبيؽ  ،وفيو تطبيؽ القواعد والتعاريؼ والكميات عمى أمثمة
جزئية جديدة .
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الطفؿ أصبحت في متناوؿ يده اآلف ،فاآللة الطابعة الناطقة مثبل تستطيع أف تبدأ تعميـ الطفؿ
القراءة في السنة الثالثة مف العمر ،كما أف عقبل الكترونيا مزودا بذكاء اصطناعي يستطيع أف
يدرب الطفؿ عمى التفكير الناقد في وقت مبكر مف حياتو.
إلى جانب ذلؾ فإف إدخاؿ مفاىيـ اإلبداع في المنياج التربوي وفي العممية التعميمية
عموما نقؿ عبء ىذه األخيرة مف المعمـ إلى التمميذ نفسو ،فقد ثبت تجريبيا أف الطفؿ الذي
يشجع عمى استعماؿ خيالو بحرية وعمى تطوير قدرتو عمى التفكير المستقؿ سينقؿ ىذه
الخصائص إلى أي عمؿ يقوـ بو .

1

إف األىمية الكبرى التي حظي بيا موضوع اإلبداع في الدوؿ المتقدمة وزيادة البحوث
حولو ودمجو ضمف المناىج التعميمية في المدارس والجامعات سواء كمقرر مستقؿ أو استخداـ
طرقو وأساليبو في الطرؽ التدريسية ،ونتائجو االيجابية في جعؿ ىذه الدوؿ في الصفوؼ األولى
في كؿ المياديف ،جعؿ مف الضرورة أف تأخذ الجزائر عمى غرار الدوؿ العربية بمنيج اإلبداع
وأساليبو في التربية والتعميـ لمواجية تحديات العصر.
إف تواجد الظاىرة اإلبداعية في التعميـ في الجزائر يمكف أف يسيـ في تحقيؽ ما يمي:
 التوظيف الكامل لمقدرات اإلبداعية لألفراد. تحقيق الصحة النفسية :كوف لمتفكير اإلبداعي دور إيجابي في التخفيؼ مف الضغوط النفسيةوجب تدريب التبلميذ عمى التفكير اإلبداعي وتوفير الحرية واالطمئناف والثقة بالنفس ىذا مف
جية ،وتوفير البيئة النفسية الجيدة داخؿ المدارس تنمي وتبرز الطاقات اإلبداعية ويكوف ذلؾ
بتوفير أخصائييف اجتماعييف ونفسييف وموجييف تربوييف مف جية أخرى.
 تجويد التحصيل الدراسي :حيث دأبت المدارس العربية عمى االعتماد عمى الطريقة التسمطيةالتي يسيطر فييا المعمـ عمى الموقؼ التعميمي ويجدر بنا عمى ضوء الدراسات الحديثة ( دراسة
1
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مور -دراسة اورنشتيف) التوجو نحو الموقؼ اإلبداعي الذي يتيح ىامشا أكبر لمتعمـ والنجاح
وبالتالي فنحف بحاجة إلى بحوث عربية جديدة في الميداف التربوي ال تتيح لنا تحسيف تمقي
المعرفة فحسب بؿ وتمنحنا القدرة عمى تحقيؽ ذلؾ باقتصاد في الوسائؿ والجيد.
 النجاح الميني :مف بيف األىداؼ التربوية اإلعداد لمنجاح الميني ،وقد أثبتت الدراسات أفاإلبداع يعد ضرورة الزمة في مجاؿ الكشؼ العممي واالختراعات والفنوف واآلداب .إف التفكير
اإلبداعي شيء ىاـ لمنجاح في الكثير مف المجاالت المينية حتى في األعماؿ التي كاف يظف
أنو ليس لو دخؿ فييا كمينة البائع في المحبلت التجارية.
 األىمية االجتماعية :إف اإلبداع بمفيومو الواسع والشامؿ لـ يعد يقتصر عمى إبداع نتاجأدبي أو عممي أو تقني أو فني وانما امتد ليشمؿ استجابات اإلنساف وطرؽ تفاعمو مع مشكبلت
المجتمع وادارتو لؤلزمات واتخاذ الق اررات بطرؽ إبداعية أصيمة.
إف اقتراف اإلبداع بحؿ مشكبلت المجتمع العربي يعد تطو ار فرضتو طبيعة العصر
الحالي  ،حيث يتسـ بالتطور المتواصؿ والمتبلحؽ تقنيا ومعموماتيا مما يفرض عمى اإلنساف
إيقاعا متغي ار يتسـ باإلبداع أي االستجابة غير التقميدية واألصيمة ،وفي ىذا الصدد يقوؿ
"جيمفورد" ":حيث يكوف ىناؾ إبداع فإنو يعني حبل جديدا لمشكمة اجتماعية ،عمى أف يتضمف
ىذا الحؿ بطبيعة الحاؿ درجة معينة مف الجدة" .ويرى كؿ مف "نويؿ وسيموف وشو" أف اإلبداع
يمثؿ شكبل راقيا لمسموؾ اإلنساني يظير في حؿ مشكبلت المجتمع ،وقد تبنى "أوشكا" المفيوـ
الواسع لئلبداع وقرنو بحؿ المشكبلت حيث يرى أف اإلبداع ىو إيجاد حموؿ جديدة لمشكبلت
المجتمع بحيث تمثؿ خروجا عف األفكار والتصورات والمعتقدات.

1
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 -3يبادئ انتربيت اإلبداعيت:
لمتربية اإلبداعية مبادئ عدة توضح لنا أف عممية اإلبداع ليست عممية فطرية أو وراثية
بحتة بؿ ترجع إلى الظروؼ المحيطة بتربية الطفؿ مف أسرة مشجعة لئلبداع إلى مجتمع واعي
وحريص عمى غرس ىذه المبادئ في نفوس األبناء "ومف ىذه المبادئ ما يمي:
 اإليماف بأف استعدادات الفرد يمكف أف تنمو وتزدىر أو تطمس وتختفي أو تغير وجيتيا
إلى الخير أو الشر.
 اإليماف بأف اإلنساف يمتمؾ قدرات عقمية ال متناىية يستطيع بيا أف يحقؽ المعجزات إذا
توافرت لو الظروؼ المؤاتية.
 اإليماف بأف ىذا العصر ىو عصر الثروات البشرية فمف يمتمؾ ناصية العمـ يمتمؾ
ناصية العالـ.
 اإليماف بأف مف أىداؼ التربية بناء المواطف العصري الذي يتمتع بالعمـ وصاحب
الشخصية المتكاممة.
 ضرورة االىتماـ بالتعميـ الفني والتقني المتوسط والعالي وجعمو عصريا ورفع مستواه
ومستوى خريجيو.
 ضرورة مواكبة المناىج الدراسية – مف حيث محتواىا ومستواىا – مستويات التبلميذ
العقمية.
 مراعاة القواعد السيكولوجية في طرائؽ التدريس ،وفي معاممة التبلميذ واالبتعاد عف الشدة
والقسوة والعنؼ والعقاب البدني أو التدليؿ المؤدي لمفوضى.
 ضرورة اإليماف بجعؿ التمميذ ايجابيا فعاال في العممية التعميمية
 االىتماـ بالرحبلت العممية واالستكشافية ،وخاصة زيارة المؤسسات التي تحتوي عمى
اآلالت التكنولوجية الحديثة.
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 االعتماد عمى طرائؽ التدريس الجيدة كطريقة حؿ المشكبلت ،حيث تقدـ المواد العممية
عمى شكؿ مشكبلت تتحدى ذكاء التبلميذ وتثير اىتماميـ نحو التفكير لموصوؿ إلى
النتائج.
 تشجيع المدرسة لمواىب التبلميذ العممية واحتضانيا.
 ضرورة توفير الدوافع والحوافز في نفوس التبلميذ عمى االبتكار.
 غرس القناعات لدى الطبلب بوجوب االبتعاد عف الذاتية ،والتأثر بأىواء الشخصية.
 إتاحة الفرصة لمطبلب لمتعبير الحر الطميؽ عف ذواتيـ ،إضافة إلى تشجيع نزعات التمميذ
اإلبداعية والخبلقة وتغذيتيا ورعايتيا وعدـ الوقوؼ منيا موقؼ العداء"

1

 -4انعىايم االجتًاعيت انًؤثرة في انتربيت اإلبداعيت:
إف االستعداد الفطري وحده ال يكفي لكي يصبح الشخص مبدعا بؿ ال بد مف الرعاية
البلحقة عمى ميبلد الطفؿ في مختمؼ مراحؿ عمره سواء أكانت ىذه الرعاية مف جانب أسرتو أـ
مف جانب مدرستو أـ مف جانب أية جماعة أخرى في المجتمع الذي يعيش فيو ،وعمى ذلؾ فإف
الفرد المراد تربيتو تربية إبداعية يتعرض في حياتو لعوامؿ اجتماعية متباينة يسمييا البعض "
بالسياؽ االجتماعي لئلبداع" وىذه العوامؿ يمكف تصنيفيا إلى مجموعتيف :
المجموعة األولى :وتضم العوامل الخاصة وأىميا:
 أساليب التربية في األسرة.
 أساليب التربية في المدرسة.
 الجماعة السيكولوجية أو الجماعة الصغيرة غير الرسمية ،التي يرتبط الفرد بيا عاطفيا
أو مينيا.
1
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 الموقؼ االجتماعي المباشر في المجاؿ الذي يعمؿ فيو الفرد.
 موقؼ الجماعات الوسيطة ،أي التي تتوسط بيف الفرد وبيف المجتمع الكبير ،كالمنظمات
أو المؤسسات أو الجمعيات العممية أو المينية ،ولجاف التقويـ ،ومجالس
اإلدارات...وغيرىا.
المجموعة الثانية :وتضم مجموعة العوامل العامة وأىميا:
 البيئة الطبيعية والموقع الجغرافي.
 االتجاه الفمسفي لمثقافة.
 المستوى الحضاري.
 الفرص التربوية والخبرات المتاحة.
 العوامؿ االقتصادية.
 التنظيـ االجتماعي.
والسياؽ االجتماعي بعواممو المختمفة المشار إلييا ،قد يساعد عمى كشؼ اإلبداع مبك ار
وتنميتو ،كما قد يعوؽ ظيوره أو يمنع استم ارره أو يؤثر في نوعيتو ،بؿ قد ال يشجع إال عمى
اإلتباع والتقميد وسرقة أفكار الغير.1
 -5رعايت وتعزيز انتفكير اإلبداعي:
 -1-5دور األسرة في رعاية وتعزيز اإلبداع :
تعتبر األسرة الوسط األوؿ الذي ينتمي لو الفرد أيف تنمو قدراتو ويتحقؽ نموه النفسي
واالجتماعي وتتحدد شخصيتو في مناخ مبلئـ كما تمثؿ األسرة الوسيط الذي ينقؿ كافة المعارؼ
والميارات واالتجاىات والقيـ التي تسود المجتمع الذي تنتمي إليو بعد أف تترجميا إلى أساليب
1
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عم مية في تنشئة األبناء .وىي بيذه األدوار ال يمكف عزليا عند الحديث عف اإلبداع وكيفية
تنميتو لدى األفراد فيي تساىـ بشكؿ أو بآخر في التربية اإلبداعية وتعمؿ بجانب المدرسة عمى
تشجيع األبناء وتحفيز القدرات اإلبداعية لدييـ كما قد تعيؽ ظيورىا بإتباع أساليب التربية غير
السميمة.
إف تنمية اإلبداع وتشجيعو وتعظيـ الظروؼ الميسرة لو لدى األبناء لف يتحقؽ إال بمراعاة
األسرة لآلتي:
 توفير المناخ التربوي السميـ والمناسب لتنشئة األبناء ويعتبر المناخ الديموقراطي األنسب
لذلؾ حيث يساعد ىذا األخير عمى تعظيـ دور الحوار كأسموب لموصوؿ إلى الحقيقة فضبل
عمى أنو ال يحقر وال يعاقب المخالؼ لو في الرأي ،كما ينمي في األبناء حب االستطبلع
وتكويف األفكار الجيدة والتساؤالت المفيدة التي يجب عمى الوالديف اإلجابة عنيا دوف تذمر
أو تقميؿ مف شأنيا واكسابيـ الثقة بالنفس واالستقبلؿ وصفات التعاوف والقدرة عمى اإلبداع
إلثراء وتعميؽ القدرات الذىنية والفنية والعممية.
 منح األبناء فرص التجريب والممارسة والعمؿ والمعب واستغبلؿ ىواياتيـ في الرسـ والغناء
وسماع األناشيد وقراءة القصص والمسرح واألشغاؿ اليدوية بيدؼ تنمية القدرة لدييـ عمى
إدراؾ العبلقات وتنمية خياليـ وتطوير قدراتيـ اإلبداعية.
 االبتعاد عف أسموب التوبيخ أو السخرية والعقاب البدني والمقارنة عند الفشؿ والقياـ بتشجيع
الطفؿ و مكافئتو عند النجاح.
 تكميؼ الطفؿ بما يقوى عميو مف مياـ وذلؾ حسب قدراتو وامكانياتو.
 تشجيع الطفؿ عمى القراءة والتفكير فيما يق أر وتوفير الكتب المتنوعة التي تتناسب وسنو
لتنمية الخياؿ عنده بالمطالعة وانشاء مكتبة خاصة بو .فبل يوجد إبداع دوف ماض حافؿ
بالجدية والقراءة واالطبلع.
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 توفير الجو الفكري الصالح واألمف النفسي واتاحة الخبرات الحية والتوجيو السميـ بما
يساعد الطفؿ في تكويف مفاىيمو تكوينا منتظما فعاال ،وامداده بخبرات ثقافية اجتماعية
مثيرة لكي تضيؼ إليو حقائؽ جديدة مثؿ اصطحابو في رحبلت إلى الحدائؽ والمتاحؼ
والمعارض والعروض الفنية ألنيا ستتيح فرصة جمع المعمومات لديو وتصبح عامبل ينمي
في الطفؿ حاسة التذوؽ الفني الذي بدوره ينمي الرغبة في اإلبداع.
 تدريب الطفؿ عمى ممارسة النظاـ داخؿ المنزؿ وخارجو ،وتنظيـ وقتو واشغالو بما ال يجعؿ
لديو وقت فراغ.
 تييئة الطفؿ لمدخوؿ المدرسي قبؿ االلتحاؽ بالدراسة واثارة اىتمامو بتزويده بقدر مناسب
مف المعمومات حوليا.
 تحقيؽ القدوة الحسنة لمطفؿ مف طرؼ اآلباء بالتحمي بالصفات والقدرات اإلبداعية لتشجيع
الطفؿ عمى التقميد فاآلباء ىـ نماذج يقمدىا ويقتدي بيا األطفاؿ.

1

 -2-5دور المدرسة في رعاية وتعزيز اإلبداع :
تعتبر المدرسة وما تحويو البيئة الثانية التي يواصؿ فييا الفرد نموه جنبا إلى جنب مع
األسرة بحيث تييؤه لمحياة وكيفية التعامؿ مع مختمؼ ما يتعرض لو في بيئتو عف طريؽ التعميـ
والتعمـ ،فيو عف طريؽ المدرسة يكتسب المعارؼ.
"ترى التربية الحديثة أف المدرسة صورة حقيقية لواقع المجتمع الخارجي وينبغي أف
تستيدؼ مواد الدراسة المساعدة في حؿ المشكبلت الخارجية لممجتمع ،أو المشكبلت التي تواجو
الفرد بعد تخرجو مف المدرسة ،وبالتالي يمكف لمتربية الحديثة أف تسيـ في خمؽ الشخصية
المبدعة بواسطة ربط الدروس بالحياة النفسية واالجتماعية والمادية لمتمميذ ،عمى عكس التربية

1

سعد الديف خميؿ عبد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص ص.929-922 ،
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التقميدية التي تعتمد عمى تمقيف التمميذ مجموعة مف الحقائؽ الجافة ،ومطالبتو بحفظيا واإلجابة
عف األسئمة التقييمية في نياية كؿ موسـ دراسي"

1

وعميو أصبح لممدرسة دور ىاـ وبارز في تنمية وتشجيع المواىب والقدرات اإلبداعية لدى
الطبلب عف طريؽ برامجيا الدراسية وعف طريؽ مدرسييا األكفاء وذلؾ في كافة المراحؿ
التع ميمية" .ىذا ما أكده "روث" حوؿ دور التربية في صناعة المبدعيف بقولو :ينبغي عمى
المدرسة أف تكوف المكاف الذي يتـ فيو تطوير المواىب وتحريضيا ،واف عبلقة المواىب بالتعميـ
أكثر أىمية مف ارتباطيا بالنضج ..وىذا ما يجعؿ طرائؽ التعميـ تضطمع بدور جديد"2ولف تتمكف
المدرسة مف الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ والغايات ما لـ تكف تممؾ معمميف مؤىميف عمميا ومينيا
لتحقيؽ ىذه األىداؼ والوصوؿ بالتبلميذ الستغبلؿ كافة القدرات والمواىب وصقميا واالستفادة
منيا مستقببل في حؿ مشكبلت المجتمع المختمفة ،ىذا يعني أف يكوف المعمموف أنفسيـ يمتمكوف
الميارات اإلبداعية أي أف يكونوا مبدعيف وأف يواكبوا مستجدات عصر المعموماتية .وعميو يمكف
ذكر " خصائص المعمـ المبدع في ما يمي:
 القدرة عمى التحميؿ والتجميع :بجمع المعمومات مع التبلميذ وتحميميا لتشجيعيـ عمى
التفكير اإلبداعي.
 أف يعطي مكانا لمتفكير الحدسي ،وأف ينمي لدى التبلميذ الحساسية لممشكبلت
واالستعداد لقبوؿ التحديات الفكرية دوف خوؼ.
 أف يكوف لديو الروح التعاونية.
 حث التبلميذ عمى التعمـ دوف معونة اآلخريف.
 حث التبلميذ عمى العمؿ في موضوعات غير عادية.
 1محمد جاسـ ولي العبيدي وآخراف ،االبداع والتفكير االبتكاري وتنميتو في التربية والتعميـ ،الطبعة األولى ،ديبونو لمطباعة
والنشر ،عماف ،األردف ،7090،ص.28
 2حسف إبراىيـ عبد العاؿ ،المرجع السابؽ  ،ص .990
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 االىتماـ بأسئمة التبلميذ واقتراحاتيـ.
 إعطاء التبلميذ الفرص الختيار مواد متباينة تحت ظروؼ متباينة.
 تنمية ميارة التقييـ الذاتي لدى التبلميذ.
 تنبيو التبلميذ إلى أف الفشؿ ىو خطوة أولى لمنجاح وبالتالي تنمية الشجاعة لدييـ عمى
المحاولة مف جديد.
 احتراـ المشاعر المختمفة لدى التبلميذ واإلحساس بيـ".

1

ويجب عمى المعمـ أف يتحمى بمجموعة مف الميارات منيا :التشخيص ،اإلرشاد ،إجراء
التجارب التي تسيؿ ظيور اإلبداع ،تكويف مناخ في الصؼ يسمح باإلبداع ،معرفة النمو
النفسي لمتبلميذ وتقنيات التدريس ،معرفة التطورات الحديثة في مجاؿ التعميـ ،المعرفة
العميقة بالتخصص العممي.

2

-1-2-5معوقات اإلبداع في المدرسة النمطية :إف بقاء المدرسة عمى نيجيا التقميدي قد
يؤدي إلى إعاقة ظيور المواىب وعمى كؼ مظاىر اإلبداع نتيجة قياـ ىذه األخيرة بػ:
 االىتماـ بالنجاح الدراسي في المدرسة ،رغـ أف ىذا النجاح ليس ىو الضرورة الوحيدة
لمنجاح في المجتمع.
 ترتكز االمتحانات المدرسية عمى قياس التحصيؿ في نطاؽ محدود فيي ال تقيس
التحصيؿ العاـ في المعرفة كما في االختبارات المقننة لمتحصيؿ وىي التي يتفوؽ فييا
المبتكروف العتمادىـ عمى القراءات المتنوعة خارج المقرر أو المنياج المدرسي عمى
خبلؼ المتفوقوف في التحصيؿ العادي.

1

محمد جاسـ ولي العبيدي وآخراف ،المرجع السابؽ ،ص ص.12-17،

2المرجع نفسو ،ص.12
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 توظيؼ مدرسيف غير مؤىميف عمميا وال مينيا لتدريس بعض المواد وىذا راجع لعدـ
اىتماـ الجيات المختصة بوضع برامج جدية إلعداد المعمميف وتدريبيـ.
 عدـ تشجيع التبلميذ عمى التفكير الحر المبدع وتقييدىـ بإجابات واحدة مف طرؼ المعمـ
إلى جانب منعيـ أحيانا مف المناقشة أو توجيو األسئمة في أثناء الحصة.
 عدـ السماح بتقييـ أساليب التدريس أو محتوى المواد التدريسية مف قبؿ التبلميذ.
 االعتماد الصرؼ عمى المدرس باعتباره المصدر الوحيد لممعمومات.

1

 استخداـ األساليب التسمطية في التفاعؿ مع التبلميذ وأساليب التحقير والتيديد ،وارتباط
التعميـ بيذه األساليب تجعمو يرتبط بمثير الخوؼ وىذا األخير قاتؿ لئلبداع.
 جمود البرامج الدراسية الحالية واتباع أساليب التدريس التقميدية التي تعتمد عمى الحفظ
واالسترجاع واىماؿ دور التمميذ في عممية التعمـ.

خالصت انفصم:
يعتبر اإلبداع ضرورة اجتماعية وحضارية لممجتمع الحديث حتى تحافظ المجتمعات
المتقدمة عمى رقييا وتحاوؿ الدوؿ النامية مسايرة الركب الحضاري ولف يتسنى ذلؾ إال بمعرفة
ماىية اإلبداع وعف طريؽ تطبيؽ التربية اإلبداعية عمى مستوى النظاـ التربوي حتى يشيع
اإلبداع ويصبح قاع دة أساسية في كؿ المؤسسات التعميمية وعمى جميع مستوياتيا مف إدارة
ومعمـ ومتعمـ وبرامج ومناىج تربوية.

1

محمد جاسـ ولي العبيدي وآخراف ،المرجع السابؽ ،ص ص10-21،
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الفصل الثالث
الجامعة الجزائرية
 -1نبذة تاريخية لظهور الجامعة
 -2التطور التاريخي للجامعة في الجزائر
 -3وظائف الجامعة
 -4تحديات التعليم الجامعي
 -5اإلبداع والجامعة الجزائرية
 -1-5البحث العلمي في الجامعة الجزائرية واإلبداع
 -2-5إدارة الجامعة الجزائرية واإلبداع

الفصل الثالث الجامعة واإلبداع

تمييد:
تعتبر الجامعة مركز إشعاع عممي كثقافي كىي أداة المعرفة في أم مجتمع كىي
إحدل أىـ مؤسساتو االجتماعية كالتربكية التي كعمى مر الزمف تحافظ عمى كظائفيا مف أجؿ
تقدـ المجتمع كرقيو ،كال تكاد تخمك دكلة مف كجكد ىذا التنظيـ الذم أصبح مصد ار لمتطكرات
في مختمؼ العمكـ كالمعرفة كأساسا لمبحث العممي كاإلبداع كاالبتكار مف جية كمنتجة
لمككادر البشرية المؤىمة كالمبدعة مف جية ثانية.
كالجزائر كبقية الدكؿ تسعى -مف خالؿ إصالح التعميـ الجامعي كتطكير البحث العممي
كانشاء الجامعات عمى جميع التراب الكطني -إلى تعزيز دكر الجامعة في المجتمع كرفع
كفاءة خريجييا.
في ىذا الفصؿ تـ التعرض لتطكر الجامعة ككظائؼ الجامعة المختمفة كالتحديات التي
تعيشيا الجامعة العربية كالجزائرية في ضكء التطكر العممي كالتكنكلكجي السريع كفي األخير
تـ التطرؽ إلى مالمح اإلبداع في اإلدارة كالبحث العممي في الجامعة الجزائرية كمختمؼ
معكقاتو.
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-1نبذة تاريخية لظيور الجامعة:
إف المتتبع لتطكر الجامعة يجد مف الصعكبة تحديد نشأتيا قديما إال إذا ارتبط
مفيكميا بالبحث العممي فيي تعكد لمعصكر القديمة التي عاش فييا المصريكف القدماء
كالبابميكف كاليند كالصيف ككذا اليكناف كالركماف حيث اتجو نمط التفكير عندىـ اتجاىا عمميا
تطبيقيا لتحقيؽ غايات نفعية فبرعكا في اليندسة كالحساب كالطب كالفمؾ كالزراعة كالفمسفة
كاآلداب كاألخالؽ1،ىذا ما جعؿ بعض المفكريف اعتبارىا تمثؿ نكع مف التعميـ العالي في
ذلؾ الكقت حيث كاف يجتمع الطالب كالمعمميف لتمقي المعارؼ المتقدمة في كؿ مف مصر
كاليند كالصيف  ،كما مثمت -أكاديمية أفالطكف المشيكرة ،كالمدرسة التي أنشأىا أرسطك التي
درس فييا التاريخ كاألدب ،إلى جانب مدرسة أبيقكر كبيك الركاقييف -النكاة األكلى لنشأة
الجامعات.

2

بعد مجيء اإلسالـ ارتبط التعميـ كنشر المعرفة بالمساجد كذلؾ في كؿ المستكيات
دكر حيكيا في مجاؿ نشر المعرفة
العمرية في العالـ العربي كاإلسالمي فقد لعبت المساجد ا
كالعمكـ الشرعية ككانت بمثابة المنابر التي تأخذ منيا العمكـ " منذ تأسيس الدكلة اإلسالمية
في المدينة المنكرة ،حيث قامت بتدريس العمكـ الشرعية كمف بعدىا العمكـ الطبيعية كبيذا
كانت بمثابة نقطة انطالؽ تأسيس لمجامعات كباستحقاؽ تاـ ،كفيما يخص أقدـ جامعة
أنشئت عبر التاريخ فتذكر بعض المكسكعات بأنيا تتمثؿ في جامعة قرطبة باألندلس
(081ق597-ـ)كالقركييف بالمغرب التي أسست سنة(547ق879-ـ) تمتيا جامعة األزىر الشريؼ
سنة (969ق951-ـ) ،ثـ الجامعة المستنصرية التي أسسيا الخميفة العباسي المستنصر باهلل
سنة 0556ـ ،غير أف إحدل البعثات األثرية العممية البكلكنية العاممة في مصر اكتشفت بأف
1محمد صادؽ ،البحث العممي بيف المشرؽ العربي كالعالـ الغربي ( كيؼ نيضكا كلماذا تراجعنا) ،الطبعة األكلى ،المجمكعة
العربية ،القاىرة ،مصر ،2014 ،ص .16

2

قاسـ عمر أبك الخير آدـ ،الجامعات (دراسة في المفيكـ كالنشأة كالرسالة) ،مجمة الجزيرة لمتربية كالعمكـ االنسانية ،جامعة

الجزيرة  ،السكداف ،ص . 6
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أقدـ الجامعات قد كجدت في مدينة اإلسكندرية كالتي يعتقد بأنيا تأسست قبؿ ميالد المسيح
عميو السالـ بحكالي خمسة قركف ككانت بجكارىا في نفس المدينة مكتبة ضخمة المشيكرة
بمكتبة اإلسكندرية حيث ذكر المؤرخكف القدامى بأنيا أحرقت بأكمميا ،أما أقدـ جامعة كفقان
لممعايير الحديثة ىي جامعة Stadium Universityالبريطانية كالتي تـ إنشاءىا في القرف
الثالث عشر ميالدم 09ـ".

1

كتجدر اإلشارة ىنا بأف الجامعة لعبت دك ار ميما في العصكر الكسطى سكاء في
العالـ اإلسالمي أك في أكربا حيث كانت المساجد بمثابة جامعات إسالمية تجمع بيف التعميـ
الركحي كالتعميـ الدنيكم فكانت تمقف طالبيا المعارؼ الدينية كالدنيكية حيث تطكر التعميـ
كتعززت ميمة المساجد كمؤسسة إلنتاج المعرفة منذ العصر العباسي لتنبثؽ عنيا فيما بعد
ما يسمى بالمدارس العربية الكبرل أيف برع العرب.
كلقد ساىـ العرب بإنتاجيـ العممي األصيؿ فقد اتبعكا في إنتاجيـ العممي أساليب
مبتكرة في البحث فاعتمدكا عمى االستقراء كالمالحظة كالتدريب العممي كاالستعانة بأدكات
القياس لمكصكؿ إلى النتائج العممية ككاف ليـ الفضؿ كالسبؽ التاريخي في كضع دعائـ
المنيج العممي كاتخاذ التجربة أساس البحث العممي.

2

في ىذا الكقت كاف تعيش أكربا عصكرىا المظممة كبدأ طمبتيا ينيمكف مف عمكـ
المسمميف فتأثرت الجامعات الغربية بالمدارس العربية كقمدتيا عند ظيكرىا في العصكر
الكسطى في أكركبا ،حيث حاكلت ىذه األخيرة التخمص مف ىيمنة الكنيسة التي لـ تعترؼ
بالتككيف العممي كظمت لسنكات حبيسة التعميـ الديني ،فأصبح األساتذة كالطمبة يجتمعكف

1

كبار عبد اهلل ،الجامعة الجزائرية كمسيرة البحث العممي -تحديات كآفاؽ -مقاؿ منشكر ،المكقع االلكتركني
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الفصل الثالث الجامعة واإلبداع
بطريقة غير قانكنية بعيدا عف سيطرة الكنيسة كيمارسكف نشاطاتيـ العممية كالثقافية بحرية
تامة

1

مف ىنا كانت االنطالقة فقد استطاعت الجامعة في أكربا أف تنجح في قيادة المجتمع
كتكييؼ المعطيات الدينية لمتطمبات الرأسمالية التجارية خصكصا مع االكتشافات الجغرافية
التي عرفت في ىذه الفترة ،كفي المقابؿ تقيقر دكر الجامعة في العالـ العربي اإلسالمي،
ليعاد بعثيا في شكميا الحديث تزامنا مع االستعمار الغربي لمبمداف العربية كاإلسالمية.
كبيذا اتخذت الجامعات  -مع تطكر المجتمعات -شكال جديدا فأصبحت ليا
استقالليتيا التعميمية كالمعرفية كأدكا ار ميمة في تكفير الككادر العممية المؤىمة لخدمة الجامعة
كالعمـ كالمجتمع كتأثر العالـ العربي بيذه التغيرات حيث " نجد بأف تأسيس الجامعات بشكميا
األكاديمي الحديث قد شرع فيو منذ النصؼ الثاني مف القرف الماضي بحيث تـ تأسيس
الجامعة األمريكية في بيركت سنة 0866ـ كجامعة الجزائر سنة  0919كجامعة دمشؽ في
 0959كجامعة القاىرة المصرية فقد تأسست سنة " 0957

2

-2التطور التاريخي لمجامعة في الجزائر:
تمتد جذكر الجامعة الجزائرية  -بمفيكميا الحديث لمجامعة -لكقت االستعمار
الفرنسي حيث تعتبر مف أقدـ الجامعات إقميميا كحتى قاريا،
 -1-2الجامعة الجزائرية في فترة االستعمار:
إف التعميـ في ىذه الفترة لـ يكف بأم حاؿ مف األحكاؿ مكجيا لمجزائرييف ،فقد تأسس
مف أجؿ خدمة كتمبية احتياجات الجالية الفرنسية كمف أجؿ خدمة المصالح االستعمارية ،ليذا
لـ تكف الجامعة الجزائرية جزائرية النشأة ،فمقد تـ إنشاء مدرسة تحضيرية لمطب كالصيدلة
بمقتضى المرسكـ  4أكت  ، 1857كما تـ إنشاء أربعة مدارس كبرل كىي الطب ،الصيدلة،
1

GHOLAM ALLAH(M), éléments de réflexion sur l’université sa vocation et sa fonction,
2

C.R.A.S.C, Université d’Oran ,sd, p02.
كبار عبد اهلل  ،المرجع السابؽ ،ص.4
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العمكـ ،اآلداب كالحقكؽ ،كىذا بمقتضى قانكف  20سبتمبر ،1879كفي األخير كبمقتضى
القانكف  30ديسمبر  1909تـ إنشاء جامعة الجزائر.

1

" لقد انخرط في الجامعة ما يمثؿ الطالب الكاحد لكؿ  227مف السكاف األكركبييف
في الجزائر كالذم كاف عددىـ يبمغ قرابة المميكف ،أما مف الطمبة الجزائرييف فقد كانكا يمثمكف
طالبا كاحدا لكؿ  15342مف السكاف الجزائرييف كالذم بمغ عددىـ آنذاؾ حكالي العشر
( )10مالييف نسمة سنة "1950

2

كقد جاء في دليؿ جامعة الجزائر أنو كاف -قبيؿ الثكرة التحريرية -عدد الطمبة
الجزائرييف ال يتعدل( )200طالب في حيف بمغ عدد الطمبة الفرنسييف أربعة آالؼ ()4000
طالب فرنسي.

3

لقد كانت أىداؼ السياسة التعميمية الفرنسية في الجزائر ىي فرنسة الجزائر كتجييؿ
جدا.
الجزائرييف بحيث لـ يكف في متناكؿ الجزائرييف االلتحاؽ بالجامعة إالّ لفئة معينة كقميمة ّ
"ألف المستعمر كاف يؤمف بأف نشر العمـ في كؿ أطكاره ييدد تكاجده في الجزائر ،ليذا عمد
إلى إقصاء كحرماف كتجييؿ أكبر عدد يمكف تجييمو مف الجزائرييف فكانت النتيجة ىي
ارتفاع نسبة الجيؿ كاألمية ،حيث حصدت الجزائر مع نياية عيد االستعمار ما يقارب لػ
 %98مف السكاف الذيف يعانكف األمية كالجيؿ"

4

 -2-2الجامعة الجزائرية بعد االستقالل:
لقد شيدت الجامعة الجزائرية تطك ار سريعا خصكصا بعد إصالح التعميـ العالي الذم
مرت بعدة مراحؿ في إطار صيركرة التطكر ،مسايرة لمتحكؿ
تـ تبنيو سنة  .1971كقد ّ

1

بف عبد الرحماف ،أكؿ مسيرة أماـ سفارة أجنبية ،ينظميا االتحاد العاـ الطالبي الحر ،مجمة االرشاد ،العدد،03

الجزائر ،1992،ص.2

2
3
4

رابح تركي ،أصكؿ التربية كالتعميـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1989 ،ص.147
دليؿ جامعة الجزائر لممدرسيف كالطالب ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1989/1988،ص.11
رابح تركي ،المرجع السابؽ ،ص .140
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السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي ،كيمكف تقسيـ التطكرات التي عرفيا التعميـ العالي -كما
قسميا األستاذ الدكتكر" بكفمجة غيات" إلى :
المرحمة األولى :كتمتد مف االستقالؿ سنة  1962إلى سنة  1970تاريخ إنشاء أكؿ ك ازرة
متخصصة في التعميـ العالي كالبحث العممي .كقد تميزت ىذه المرحمة بفتح جامعات بالمدف
الرئيسية بالجزائر ففتحت جامعة كىراف سنة  ،1966تمتيا جامعة قسنطينة سنة ،1967ثـ
تمتيا كؿ مف جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا "ىكارم بكمديف" بالجزائر ،كجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا
بكىراف كجامعة عنابة.
أما النظاـ البيداغكجي في ىذه الفترة فكاف مكركثا عف الفرنسييف فقد كانت الجامعة مقسمة
إلى كميات (كىي بدكرىا مقسمة إلى أقساـ تيتـ بتدريس التخصصات المختمفة) كىي:
 كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية.
 كمية الحقكؽ كالعمكـ االقتصادية.
 كمية الطب.
 كمية العمكـ الدقيقة.
كنفس الحاؿ بالنسبة لمنظاـ البيداغكجي فقد كاف مطابقا لمنظاـ الفرنسي ،كتمثمت مراحمو في
ما يمي:
 مرحمة الميسانس  :كتدكـ ثالث سنكات ،كىي عبارة عف نظاـ سنكم لمشيادات
تككف في مجمكعيا شيادة الميسانس.
المستقمة كالتي ّ

 مرحمة الدراسات المعمقة :يحصؿ فييا الطالب عمى شيادة الدراسات المعمقة ،تدكـ
سنة كاحدة ،يتـ التركيز فييا عمى منيجية البحث كالقياـ بإنجاز أطركحة مبسطة
لتطبيؽ ما جاء في الدراسة النظرية.
 مرحمة الدكتوراه :كىنا يتحصؿ الطالب عمى شيادة دكتكراه الدرجة الثالثة حيث يقكـ
بإنجاز أطركحة عممية يستغرؽ البحث فييا سنتاف عمى األقؿ .كفي مرحمة تالية
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يحصؿ عؿ شيادة دكتكراه دكلة كتصؿ مدة تحضيرىا إلى خمس سنكات مف البحث
النظرم أك التطبيقي ،حسب تخصصات الباحثيف كاىتماماتيـ .ىدفت مرحمة ما بعد
االستقالؿ إلى تكسيع التعميـ العالي ،كتميزت بالتعريب الجزئي كالج أزرة ،مع المحافظة
عمى نظـ الدراسة المكركثة.

1

المرحمة الثانية :بداية مف سنة 1970كىي السنة التي تـ فييا إحداث ك ازرة متخصصة لمتعميـ
العالي كالبحث العممي ليتـ بعدىا إصالح التعميـ العالي في العاـ المكالي ،كتمثؿ ىذا
اإلصالح في تقسيـ الكميات إلى أقساـ مستقمة ،كاعتماد نظاـ السداسيات بدؿ الشيادات
السنكية( كىك النظاـ المعمكؿ بو لحد اآلف رغـ اإلصالحات المتكالية عمى التعميـ العالي)
كلقد حددت مراحؿ الدراسة الجامعية كالتالي:
 مرحمة الميسانس :كأطمؽ عمييا مرحمة التدرج كتدكـ أربع سنكات ،كالكحدات الدراسية
ىي المقاييس السداسية.
 مرحمة الماجستير :كأطمؽ عمييا مرحمة ما بعد التدرج األكلى كتدكـ سنتيف عمى األقؿ
 مرحمة دكتوراه العموم :كأطمؽ عمييا مرحمة ما بعد التدرج الثاني تدكـ خمس سنكات
مف البحث العممي.
كما تـ في ىذه المرحمة فتح مراكز جامعية لمكاجية الطمب المتزايد عمى التعميـ
الجامعي ،كفي سنة  1984تـ كضع الخريطة الجامعية التي كانت تيدؼ إلى تخطيط التعميـ
الجامعي إلى آفاؽ سنة 2000بحيث تـ فييا تقييـ التجارب التي مرت بيا الجامعة الجزائرية
كأعيد النظر في البرامج كالتخصصات المدركسة.
المرحمة الثالثة :تبدأ مف  1998إلى غاية إصالح  2004الخاص بنظاـ( (LMDكتتميز
ىذه المرحمة بالتكسع التشريعي كالييكمي كاإلصالح الجزئي حيث كضع القانكف التكجييي
لمتعميـ العالي الذم كافؽ عميو مجمس الحككمة في سبتمبر ،1998كما أعيد تنظيـ الجامعة
1

بكفمجة غيات ،التربية كالتككيف بالجزائر ،الطبعة األكلى ،الكتاب الثاني ،مخبر البحث في عمـ النفس كعمكـ التربية،

الجزائر ،2002 ،ص ص.111-110
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في صكرة كميات كتـ إنشاء مراكز جامعية جديدة في مجمكعة مف الكاليات كتحكيؿ بعض
المراكز الجامعية إلى جامعات.

1

المرحمة الرابعة :يمكف اعتبار بدايتيا في  2004مع اإلعالف عف اإلصالح الجديد
لمجامعة المتمثؿ في اعتماد نظاـ ( )LMDكىك نظاـ لمتككيف العالي مبني عمى ىيكمية
لمدراسات في ثالثة أطكار(ليسانس ،ماستر ،دكتكراه) كالذم تبنتو الجزائر بحكـ التغيرات
السياسية كاالقتصادية الحادثة حكؿ العالـ " فقد كجدت الجزائر نفسيا عمى غرار كؿ بمداف
العالـ في مكاجية تحدم حركية عكلمة نظاـ التككيف الجامعي ،مف خالؿ اختيار نظاـ
( )LMDكلمخركج مف أزمة البقاء في معزؿ عف ىذه الحركية ليذا تـ اختيار ىذا النظاـ مف
أجؿ التجديد المعمؽ لمتعميـ كادخاؿ ممارسات جديدة ،كاالستغالؿ األمثؿ لمفرص كالتفتح
عمى الفضاء الدكلي"

2

رىانات ىذا اإلصالح :ىناؾ رىاناف أساسياف:
األول :وضع نظام التعميم العالي وفق المعايير الدولية :بحيث يتـ
 اإلجابة بفعالية لمتطمبات المجتمع في مجاؿ جكدة التككيف.
 االستجابة النشغاؿ تشغيمية الخريجيف.
 إرساء حككمة المؤسسات.
 كضع نظاـ لضماف الجكدة.
الثاني :ايجاد تناغم ما بين الجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي وذلك بتحقيق ما
يمي:
 تنافسية الخريجيف في سكؽ العمؿ إما عمى المستكل الكطني أك الدكلي
 التكييؼ المستمر لمتككينات مع متطمبات المحيط االجتماعي كاالقتصادم.
1
2

بكفمجة غيات ،المرجع السابؽ ،ص ص.113-111 ،
ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي (المديرية العامة لمتعميـ كالتككيف العالييف)،التعميـ العالي في الجزائر ،ص.14عمى

المكقع شكىد في 2015/01/05
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 تشجيع كتنكيع التعاكف الكطني كالدكلي.

1

إف ىذا العرض السريع كالمكجز لتطكر التعميـ العالي عمكما كالتعميـ الجامعي
خصكصا في الجزائر يبيف أف الجيات المعنية بيذا التعميـ كالمتخصصيف عمى مختمؼ
تكجياتيـ العممية شرعكا في عدة إصالحات منذ االستقالؿ تماشيا مع التغيرات االجتماعية
كاالقتصادية كالعممية كالتكنكلكجية إال أنيا لـ ترقى لممستكل المطمكب كبقيت المؤسسات
الجامعية تتخبط في جممة مف المشاكؿ كيعكد ذلؾ لسطحية اإلجراءات المعمكؿ بيا في ىذه
اإلصالحات كعدـ تييئة األرضية االجتماعية كالثقافية التي تتناسب مع ىذه اإلصالحات
كعدـ تكييفيا مع الكاقع الثقافي لمبمد.
 -3وظائف الجامعة:
الجامعة ىي البيئة التي تتحقؽ مف خالليا أداء رسالة متميزة في مجاالت المعرفة
كالفكر كفي تككيف نخبة ثقافية مف منظكر ثقافة العصر كاحتياجات المجتمع كتكجياتو ،كما
أنيا مركز لمبحث العممي الخالؽ الذم يسيـ في إثراء المعرفة كتطكيرىا لحؿ مشكالت
المجتمع كالعمؿ عمى تطكيره كتنميتو ".
 -1-3تطور وظائف الجامعة:
لمجامعة أىداؼ ككظائؼ ،تختمؼ باختالؼ العصكر ،بؿ كتتغير بتغير متطمبات
العصر كايقاعو ،لتساير التقدـ الحاصؿ في جميع المجاالت.
كلذلؾ فقد تـ تغيير مفيكـ ككظائؼ الجامعة منذ نشأتيا حتى كقتنا الحالي ،فبعد أف
كانت قاصرة عمى النشاط األكاديمي كمنعزلة عف المجتمع كمشكالتو ،أصبحت اليكـ أكثر
ارتباطا بو نتيجة لممتغيرات المجتمعية كالجامعية كحاجة الجامعات إلى التمكيؿ كالدعـ
المادم كاألدبي.
كاف لمتعميـ الجامعي كظيفتاف تقميديتاف ىما:
1

ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،المرجع السابؽ ،ص ص. 16- 15
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 التدريس :بكافة أنكاعو كأشكالو كىي الكظيفة األكلى لمجامعة منذ نشأتيا كحتى اآلف.
 البحث العممي :فقد اتسعت مسؤكلية الجامعة كأصبحت تيدؼ إلى إعداد ككادر
قيادية في مختمؼ التخصصات كاإلعداد لمميف المختمفة كالبحث العممي.
لقد أصبحت الجامعة تيدؼ إلى نقؿ المعرفة عف طريؽ التدريس ،كنقد المعرفة عف طريؽ
الدراسات التحميمية ،كاإلضافة إلى المعرفة عف طريؽ البحث العممي كاعداد الباحثيف.
كمع التغييرات الحاصمة في العالـ كافة ،فقد استحدثت كظيفة أخرل لمجامعة أال كىي :خدمة
المجتمع كىذا لتعقد الحياة كاتساع مسؤكلية كنشاطات الجامعة.
كلعؿ الجامعات االنجميزية ىي أكلى الجامعات التي استحدثت تمؾ الكظيفة ثـ نقمتيا عنيا
الجامعات األمريكية كتبنتيا حتى أصبحت سمة مميزة لمتعميـ األمريكي.
لقد أكدت األبحاث أنو ال مكاف في الكقت الحاضر لمتعميـ المنعزؿ عف المجتمع
كمشكالتو ،كأف التعميـ الجامعي الفعاؿ ىك الذم يككف كثيؽ الصمة بالحياة ألفراد المجتمع
كحاجاتيـ كمشكالتيـ كالقادر عمى إحداث التنمية الشاممة

1

 -2-3الوظائف الحديثة لمجامعة:
إف الجامعات الناجحة ىي التي تفتح أبكابيا لممجتمع مف حكليا بحيث تتممس مكاطف
الضعؼ كالداء فيو كتحاكؿ إيجاد العالج المناسب لو ،ليس عند حدكثو فقط بؿ المساىمة في
التصدم لتحديات المستقبؿ ،كعميو يجب أف تقكـ الجامعة في الدكؿ العربية لكظائؼ تؤىميا
لذلؾ كالتي يمكف تحديدىا في اآلتي:
أ-إعداد القكة الدافعة لحركة تطكير المجتمع كقيادتو ،كذلؾ عف طريؽ تربية الشباب
كتكجيييـ تكجييا فكريا ككجدانيا كركحيا لمكاكبة المتطمبات الحضارية ،كالكالء لمكطف.

1

حسف محمد حساف كآخراف ،التعميـ الجامعي الخاص(التطكر كالمستقبؿ) ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2008 ،ص

ص.10-5 ،
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ب -تأىيؿ عناصر اليكية الثقافية كقبكؿ التجديد كاالنفتاح عمى الخبرة العالمية لممحافظة
عمى الذات الثقافية الكطنية.
ج -تطكير النماذج المعرفية عمى اختالؼ أشكاليا ،لمنيكض بأعباء الحياة المتجددة،
فعمى الجامعة اإلعداد لتخصصات مستقبمية تفرضيا التطكرات العممية كاحتياجات
السكؽ حاض ار كمستقبال.
د-حمؿ رسالة البحث العممي ،لما تكفره مف كسائؿ جادة في مكاجية التحديات التي
تكاجو األمة ،إلى جانب تطكير العمكـ البحثية كالتطبيقية كاإلنسانية كاالجتماعية ،حتى
يصؿ المجتمع عف طريؽ البحث العممي لمتغمب عمى مختمؼ مشكالتو.
ق-تكعية الطمبة كالمجتمع لمشكالتيـ في الكاقع االجتماعي ،فالجامعة مسئكلة عف إثارة
الكعي األصيؿ كالصادؽ نحك مشكالت المجتمع كحشد الجيكد لمكاجيتيا.
ك-التعاكف فيما بيف الجامعات عمى األقؿ عمى مستكل القطر العربي ،بإنشاء الجامعات
كتزكيدىا بالخبرات الفنية مف عمماء كأساتذة إلى جانب قبكؿ الطمبة إلكماؿ دراساتيـ
عمى مستكل أم جامعة عربية خارج الكطف األصمي ،فقد أنشأت جامعة القاىرة فرعا ليا
في الخرطكـ بالسكداف ،كأقامت جامعة اإلسكندرية عالقة مع جامعة بيركت (بمبناف)،
كساىمت الككيت في إنشاء جامعة صنعاء (باليمف).
ز -يجب أف تتحمؿ الجامعة مسؤكليتيا اتجاه التعميـ المستمر لمخريجيف لخدمة البيئة إلى
جانب مسؤكليتيا اتجاه الدارسيف ليا.
إذف :تغيرت جامعة األمس عف جامعة اليكـ بؿ كعف جامعة المستقبؿ مف حيث األىداؼ
كالكظيفة كاليياكؿ الجامعية كالكسائؿ كأساليب التعميـ كأعضاء ىيئة التدريس ،كالدراسات
العميا كالبحث العممي ،كتقديـ األداء األكاديمي كاإلدارم ،كالكاضح أف مف األدكار المنكطة
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بالجامعة أف تقكد حركة المجتمع نفسو حيث تطرح الحمكؿ كالبدائؿ لمشكالتو كقضاياه
المصيرية كتدفع ىذه الحمكؿ لمممارسة كالمتابعة كالتقكيـ.

1

 -4تحديات التعميم الجامعي:
نظ ار لمتغير السريع الحادث في المجتمعات ،كالتطكر الحادث في جميع المجاالت
أدل ذلؾ بالضركرة إلى تغيير نمكذج الجامعة الحالية لتستجيب لمسياقات الجديدة كتتكيؼ
مع األكضاع الجديدة كمف العكامؿ الضاغطة لمراجعة التعميـ الحالي ما يمي:
 -1-4ضالة حجم ذوي الكفاءات العالية
بحيث يكجو النقد إلى التعميـ الجامعي أك العالي كذلؾ لتدني مستكل كنكعية
مضامينو مف حيث الحداثة كالقيمة النكعية المجتمعية كمطالب سكؽ العمؿ إذ ال يتجاكز
نسبة الحاصميف عمى تعميـ عاؿ في قكة العمؿ ( )% 8في مجمؿ األقطار العربية ،ثـ إف
نسبة القيد بالتعميـ الجامعي فييا ال يتعدل( (%71مف فئة العمر المناظرة مف السكاف(-78
 32سنة) في حيف بمغت النسبة في ككريا الجنكبية( )%17كفي إسرائيؿ( )%05كفي
كندا( )%85كفي الكاليات المتحدة األمريكية()%15

2

 -2-4العوامل الديموغرافية والمينية
ذلؾ أنو سيبقى العالـ العربي ذا بنية سكانية شبابية كبيرة الحجـ في الفئة العمرية ما
بيف ( 25-70سنة) حتى عاـ  3535ىذا ما يقابمو ضغط عمى التعميـ بصفة عامة كعمى
التعميـ العالي بصفة خاصة كما أف التنافس في سكؽ العمؿ العالمي فرض عمى الدكؿ
تحقيؽ أعمى مستكل لمكفاية العممية كالمينية لدل العامميف فزادت الحاجة إلى ترقية مياراتيـ

1
2

حسف محمد حساف كآخراف ،المرجع السابؽ ،ص ص 14-10 ،
ضياء الديف زاىر ،مستقبؿ التعميـ الجامعي العربي "رؤل تنمكية" أبحاث عممية كفعاليات أكاديمية ،الجزء األكؿ ،المكتب
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ككفاياتيـ المينية كالمعرفية نتيجة لرغبتيـ في تغيير مكاقع عمميـ كضركرة اكتساب معارؼ
ككفايات جديدة متقدمة ال يحققيا سكل التعميـ الجامعي

1

-3-4االستجابة لمثورة المعرفية
إف التدفؽ المذىؿ كالمتكاصؿ مف المكارد المعرفية يمثؿ ظاىرة غير مسبكقة لـ تعيدىا
المؤسسات التربكية مف قبؿ مما يضعيا في أزمة االستجابة ليا كعميو ،عمى الجامعة
التقميدية أف تعيد ىيكمتيا كنظاميا سكاء في أداء العممية التعميمية أك في البحكث أك في
اإلدارة أك فنكف المكتسبات الرقمية لتتناسب مع ثكرة المعمكماتية كتكنكلكجيا المعمكمات.
 -4-4قوى السوق العالمية وثقافتيا
لقد أدت الميبرالية الجديدة إلى ىيمنة السكؽ العالمية كاالقتصاد الحر كمؤسساتو الدكلية
كآلياتيا في تحرير التجارة كأسكاؽ رأس الماؿ كالبنكؾ مما أدل إلى التسابؽ نحك الربح
كالمزيد مف األرباح اعتمادا عمى الثكرة المعرفية المتجددة كتكظيؼ آلياتيا التكنكلكجية
المتقدمة ىذا فضال عف إنتاج المعرفة المتكلدة مف البحكث كالدراسات كبخاصة ذات الطابع
التطبيقي الذم يمكف أف تصب نتائجو في مؤسسات اإلنتاج كالتنمية االقتصادية كالبشرية كال
يتيسر ذلؾ إال باالعتماد عمى بحكث الجامعات.

2

-5-4ارتفاع تكمفة التعميم الجامعي
حيث يتفؽ التربكيكف كاالقتصاديكف عمى كجكد أزمة مالية خطيرة تكاجو مؤسسات
التعميـ العالي بما فيو الجامعة فبالرغـ مف ارتفاع التمكيؿ الجامعي مقترنة بالمستكيات
األخرل لمتعميـ فإنيا غير قادرة عمى مجابية الطمب االجتماعي الكبير نحكىا كمقابمة
التكاليؼ الباىظة لو مما يضع حككمات الدكؿ-خاصة النامية -أماـ ضغكط شديدة أدت إلى
تراجع كفاية التمكيؿ الجامعي تحديدا.
1

3

ضياء الديف زاىر ،المرجع السابؽ ،ص .22

2

المرجع نفسو ،ص .23

3

حسف محمد حساف كآخراف ،المرجع السابؽ ،ص 29
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-6-4إشكالية تعميم الفرد لمموازنة بين السوق و المواطنة :
أم بيف ما تفرضو العكلمة مف تككيف الفرد تككينا يمكنو مف امتالؾ المعرفة
كالميارات كالقدرات التي يتطمبيا سكؽ العمؿ في الداخؿ كالخارج كبيف الحفاظ عمى اليكية
العربية كتنمية المكاطنة كبتككيف الفرد عمى مقكمات اليكية كالثقة في إمكاناتو كابداعاتو
كتعبئة طاقاتو في التنمية الذاتية.

1

 -7-4تدىور المغة العربية :
تعتبر المغة أداة الفكر التي يعبر بيا اإلنساف عف كاقعو كعالقاتو كىمكمو كحتى
أحالمو ،كىي مككف رئيسي مف مككنات المكاطنة كاليكية المرتبطة بأمة ما كثقافتيا كتكاصؿ
أجياليا .كبما أف لغة العمـ في الكقت الحالي ىي المغة اإلنجميزية فقد انحسرت الجيكد
المبذكلة لتعريب التعميـ الجامعي ،كطغت المغة اإلنجميزية لتصبح المعاىد كالجامعات التي
تدرس بيذه المغة مف مميزات الصفكة في التعميـ مع غياب الترجمة كتعزيز المغة األـ.
 -5اإلبداع والجامعة الجزائرية:
ال يمكف الحديث عف اإلبداع دكف تكفر مناخ تنظيمي كبيئة عمؿ تشجع عمى ذلؾ،
كتمثؿ ىذه األخيرة الظركؼ المادية كالمكانية كالعالئقية المحيطة بالفرد في عممو ،فإذا كانت
تسير بطريقة ايجابية أدل ذلؾ إلى ارتفاع الرضا الكظيفي كبالتالي
أبعاد المناخ التنظيمي ّ
زادت درجة كالء العامميف في المنظمة كمنو زادت احتماالت اإلبداع ،ىكذا ىك الحاؿ إذا

كانت المنظمة تمثؿ أىـ مصدر لممعرفة كالبحث العممي أال كىي الجامعة.
تسعى الجامعة بنشطائيا إلى تحقيؽ أىدافيا كتطكير إمكانياتيا مف خالؿ تطكير أدائيا
لضماف جكدة المتخرجيف منيا( الطمبة) كالمساىمة في تنمية المجتمع المتكاجدة فيو ،كيعمؿ
جميع نشطاء الجامعة مف ( إدارة ،ىيئة تدريس ،برامج) عمى تحقيؽ ذلؾ.

1

ضياء الديف زاىر ،المرجع السابؽ ،ص .27-25
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كسكؼ نتعرض في مجاؿ اإلبداع كالجامعة الجزائرية إلى نقطتيف ىامتيف نتعرؼ مف
خالليما عمى كجكد ظاىرة اإلبداع في الجامعة الجزائرية مف عدمو كىما اإلدارة كالبحث
العممي في التعميـ الجامعي في الجزائر.
 -1-5إدارة الجامعة الجزائرية:
إف التخمؼ الحاصؿ في النظاـ الجامعي في البمداف العربية بما فييا الجزائر مس جميع
مستكيات العمؿ بيا بما في ذلؾ اإلدارة التي ال تزاؿ تعتمد في طرؽ تسييرىا عمى الطرؽ
التقميدية التي ال تكاكب عصر العمـ كالتكنكلكجيا رغـ جميع اإلصالحات التي عرفتيا
الجامعة الجزائرية.
تمثؿ اإلدارة أىـ بعد في المناخ التنظيمي فكمما كانت اإلدارة إدارة رشيدة كمما كاف
األداء داخميا فعاال ككمما كانت تتسـ بالمركزية في اتخاذ الق اررات كابتعدت عف حرية الفكر
كمما كاف أدائيا ضعيفا .كقد عممت الجامعة في اآلكنة األخيرة عمى تبني أحدث الطرؽ في
التسيير اإلدارم لضماف جكدة التعميـ كتطكيره باالعتماد عمى أحد المداخؿ اإلدارية الحديثة
المعبر عنو بإدارة الجكدة الشاممة ،التي بدأت فييا الجزائر عمى استحياء.
 -1-1-5مفيوم اإلدارة:
لقد تعددت تعاريؼ اإلدارة مع تطكر الحياة االجتماعية كاختمفت باختالؼ كجيات
نظر المفكريف كرجاؿ الفكر اإلدارم،
فيناؾ مف يعرفيا عمى أنيا " ترتيب كتنظيـ خاص يحقؽ أىدافا معينة "كىناؾ مف
اعتبرىا مجاال مف مجاالت الخدمة في المجتمع يقكـ بيا الفرد ،أك مجمكعة مف األفراد تتكفر
لدييـ المعارؼ الالزمة كالمكاىب الخاصة كالخبرة الضركرية.

1

كما عرفت اإلدارة عمى أنيا" ذلؾ العضك الياـ في المؤسسة الذم يسعى لتحقيؽ
أىدافيا كبمكغ النتائج التي كجدت مف أجميا تمؾ المؤسسة في المجتمع ،يعني ذلؾ أف اإلدارة
1

محمد إسماعيؿ قبارم ،عمـ االجتماع االدارم كمشكالت التنظيـ في المؤسسات البيركقراطية ،منشأة المعرفة ،االسكندرية،
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مسؤكلية كتكميؼ مف المجتمع لتحقيؽ أفضؿ النتائج باستخداـ جميع العكامؿ البشرية كالمادية
المناسبة استخداما جيدا.

1

كىناؾ مف يرل أف اإلدارة -بمعناىا العاـ -تعني " تكفير نكع مف التعاكف كالتنسيؽ بيف
الجيكد البشرية المختمفة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف ...كاألفراد الذيف ينجحكف بحؽ في
اإلدارة كيتفكقكف فييا ىـ قمة"..

2

ىنا قسـ بعض المفكريف اإلدارة إلى صنفيف ىما اإلدارة العامة كاإلدارة الخاصة كيمكف
التمييز بينيما في أف "األكلى تتسـ بطابع سياسة الدكلة كتيدؼ إلى تقديـ خدمات ألفراد
المجتمع بدكف تكقع أم ربح مادم كتككف مسؤكلية العامميف ( المكظفيف) مسؤكلية عامة،
كىي تعني مجمكع األشخاص كاألجيزة القائميف تحت إمرة الحككمة كبتكجيو منيا بأداء
الخدمات العامة التي يجب أف تؤدل يكميا ،أما الثانية فتيدؼ إلى تحقيؽ الربح المادم،
كترتبط –عمكما -بالنشاط االقتصادم مثؿ إدارة األعماؿ كغيرىا كتككف مسؤكلية العامميف
مسؤكلية خاصة"

3

 مفيوم اإلدارة التربوية :
يتضح مف المصطمح جميا أنو يربط بيف مجاليف ىاميف ىما اإلدارة كالتربية كعميو فإدارة
ال
التربية ىي جزء مف اإلدارة العامة كمبادئيا تنحدر مف مبادئ ىذه اإلدارة كتختمؼ عنيا إ ّ
في التفاصيؿ المتعمقة باألىداؼ كطبيعة العمؿ كظركفو.
لقد تطكر مفيكـ اإلدارة التربكية متأث ار بما ط أر عمى مفيكـ التربية مف جية كما ط أر
مف تطكر عمى مفيكـ اإلدارة العامة ،فبعد أف كاف دكر المدير محصك ار داخؿ جدراف
المدرسة( ما يقاؿ عمى المدرسة في ىذا اإلطار يقاؿ عمى جميع المؤسسات التعميمية بما
1
2

محمد إسماعيؿ قبارم  ،المرجع السابؽ ،ص.77
محمد بف حمكدة ،عمـ اإلدارة المدرسية( نظرياتو كتطبيقاتو في النظاـ التربكم الجزائرم) ،الطبعة الثانية ،دار العمكـ،

عنابة ،الجزائر ،2006 ،ص.42

3

المرجع نفسو ،ص.42
114

الفصل الثالث الجامعة واإلبداع
فييا الجامعة) ،أصبح يرتكز عمى التمميذ كبيئتو أم كؿ ما يحيط بالعممية التربكية مف
إمكانات كظركؼ تساعد الطالب عمى النمك المتكامؿ لشخصيتو عقميا كصحيا كنفسيا
كاجتماعيا ،ليصبح عمؿ المدير شامؿ لممجتمع المحمي المتكاجد فيو ،فعمى المدرسة كغيرىا
مف المؤسسات التعميمية أف تتعرؼ عمى احتياجات المجتمع كتحميميا كمف ثمة تعمؿ عمى
تمبية ىذه االحتياجات.

1

 مفيوم اإلدارة التعميمية:
تعتبر اإلدارة التعميمية فرعا مف فركع اإلدارة التربكية كيقصد بيا ":الكيفية التي يدار
بيا التعميـ في دكلة ما كفقا إليديكلكجية المجتمع كأكضاعو ،حتى تحقؽ األىداؼ المرجكة"
أك ىي" كؿ عمؿ منظـ كمنسؽ ،يخدـ التربية كالتعميـ كتتحقؽ مف كرائو األغراض التربكية
كالتعميمية تحقيقا يتماشى مع األىداؼ األساسية لمتعميـ".

2

 مفيوم اإلدارة الجامعية:
لما كاف كال يزاؿ دكر الجامعة األساسي ىك نقؿ المعرفة كتطكيرىا عف طريؽ التعميـ
فإنو ال يمكف تحقيؽ أ ىدافيا دكف كجكد إدارة حكيمة  ،ليذا فاإلدارة الجامعية ىي جزء ال
يتج أز مف اإلدارة التعميمية كاإلدارة التربكية كعميو "تتحمؿ اإلدارة -في أم جامعة-المسؤكلية
عف حسف استغالؿ مكاردىا المادية كالبشرية في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا كالكصكؿ بالجامعة إلى
تحقيؽ طمكحاتيا"

3

تعد اإلدارة الجامعية منظكمة متكاممة ،تستند إلى القياـ بعمميات
إلى جانب ذلؾ ّ
التخطيط كالتسيير لممكارد البشرية كالمادية المكجكدة في الجامعة كالكصكؿ إلى مجمكعة مف
الق اررات التي يؤدم تطبيقيا عمى أرض الكاقع إلى تحقيؽ األىداؼ الجامعية بفعالية.
1
2
3
4

4

أحمد الشناكم ،القيادة اإلدارية الحديثة ،دار المعرفة ،القاىرة ،مصر،1967 ،ص.21
محمد بف حمكدة ،المرجع السابؽ ،ص.44
عبد الغني عبكد ،جابر عبد الحميد ،اإلدارة الجامعية في الكطف العربي ،دار الفكر ،القاىرة ،مصر،2001 ،ص.71
محمد حمدم النشار ،اإلدارة الجامعية ،اتحاد الجامعات العربية ،القاىرة ،مصر ،1976 ،ص.11
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كتتككف اإلدارة الجامعية كما يرل بعض المفكريف المتخصصيف في عمـ اإلدارة عمى
أنيا تتككف مف المدخالت ،العمميات ،المخرجات ،بيئة الجامعة.
العمميات االدارية
 -2-1-5مكونات اإلدارة الجامعية:
تتككف اإلدارة الجامعية مف:
أوال :المدخالت :كىي التي تشكؿ مقكماتيا األساسية كتحدد غاياتيا إلى جانب مساىمتيا في
نجاح أك فشؿ النظاـ الجامعي بأكممو ،كتتضمف المدخالت العناصر المشتقة مف المجتمع
كىي:
 فمسفة كأىداؼ الجامعة كرسالتيا في المجتمع.
 التشريعات كالسياسات المختمفة في الجامعة.
 المكارد البشرية في الجامعة مف ( طمبة ،أساتذة جامعييف ،إدارييف ،كفنييف)
 اإلمكانيات كالمكارد المادية كالمالية ( األجكر ،المباني ،الكسائؿ البيداغكجية ،شبكات
االتصاؿ)
 المنظكمة المعمكماتية الفرعية( أساليب العمؿ كاألىداؼ كالسياسات العامة ،كطرؽ
اتخاذ القرار)
 منظكمة الخدمات التي تساعد الجامعة في أداء عمميا( خدمات صحية ،أنشطة
رياضية)
ثانيا :العمميات :كىي عبارة عف كؿ الكظائؼ كاألنشطة اإلدارية التي يتـ مف خالليا تحكيؿ
المدخالت إلى مخرجات كىي مرتبطة ببعضيا البعض كتتمثؿ ىذه العمميات في:
أ" -التخطيط :ىذه الكظيفة االدارية تيتـ بتكقع المستقبؿ كتحديد أفضؿ السبؿ إلنجاز
األىداؼ التنظيمية.
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ب-التنظيم :يعرؼ التنظيـ عمى أنو الكظيفة اإلدارية التي تمزج المكارد البشرية كالمادية
مف خالؿ تصميـ ىيكؿ أساسي لممياـ كالصالحيات.
ج-التوظيف :ييتـ باختيار كتعييف كتدريب ككضع الشخص المناسب في المكاف
المناسب في المنظمة.
د-التوجيو :إرشاد كتحفيز المكظفيف باتجاه أىداؼ المنظمة.
ق-الرقابة :الكظيفة اإلدارية األخيرة كىي مراقبة أداء المنظمة كتحديد ما إذا كانت حققت
أىدافيا أـ ال".

1

ثالثا :المخرجات :كىي الناتج النيائي لجميع العمميات التي يقكـ بيا التنظيـ في البيئتيف
الداخمية كالخارجية لمجامعة كتتمثؿ في:
مخرجات انتاجية :تتمثؿ في ق اررات كسياسات كتشريعات كتميز في األداء القيادم.
مخرجات كجدانية :تتركز عمى نكعية العالقات كالتفاعالت السائدة في المحيط التنظيمي
لمجامعة ككذا في درجة الرضى كالكالء الكظيفي لمعامميف فييا مف ىيئة التدريس كالطمبة
كاإلدارييف كجميع المكظفيف كعماؿ فنييف.
يككف الجامعة كيحيط بيا كيؤثر كتتأثر بو ،فيي " كىي
رابعا :بيئة الجامعة :كىي كؿ ما ّ

بالتالي نكعاف:

2

 البيئة الداخمية :كىي اإلطار العاـ لمجامعة ككؿ ما يقع في حدكدىا مف كميات
كأقساـ كادارات كىي مكاف لمتفاعؿ ما بيف مككنات الجامعة لمكصكؿ إلى تحقيؽ
أىدافيا ككظائفيا .كما يمكف اعتبارىا " المنظمة في حد ذاتيا بحيث تضـ أىداؼ
كثقافة المنظمة كرسالتيا ككؿ المكارد البشرية كالمادية كالسياسات كاالجراءات ،ككذا
عمميات االنتاج كالخدمات".
1

خمد الحر ،كظائؼ اإلدارة الخمسة ،بحث مقدـ في المنتدل العربي إلدارة المكارد البشرية ،عمى المكقع

 //hrdiscussion.com،httpsشكىد .2015/12/01

2

حسيف حريـ ،إدارة المنظمات مف منظكر كمي ،دار حامد ،األردف  ،2003،ص .47
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 البيئة الخارجية :كيقصد بو المجتمع الخارجي الذم تتكاجد فيو الجامعة كما يمثمو مف
مؤسسات كأنظمة اجتماعية كثقافية كاقتصادية كسياسية كتعميمية الذم يؤثر في
الجامعة كتتأثر بو بشكؿ مباشر أك غير مباشر.
 -3-1-5خصائص اإلدارة الناجحة:
إف نجاح المنظمة مرىكف بكجكد إدارة رشيدة تأخذ بأسباب النجاح كتطكر في أساليب
العمؿ كتسعى لتككيف مكظفييا كتطكير قدراتيـ كفقا لممستجدات المحمية كالعالمية كاتباع
أحدث السبؿ في العمؿ كاإلنتاج كالتسيير ،كال يتأتى ذلؾ إال إذا كانت القيادة االدارية كمف
يمثميا في مستكل تأىيمي يعمؿ داخؿ المؤسسة بفعالية ،كعميو مف شركط اإلدارة الناجحة ما
يمي:
 التأثير االيجابي في المكظفيف كالعامميف بدال مف التسمط عمييـ كاجبارىـ ،كذلؾ
بتحقيؽ التعاكف ما بيف العامميف في المنظمة كاإلدارة.
 التكاصؿ المستمر بيف المدير أك الرئيس كالمرؤكسيف كمحاكلة مراعاة الظركؼ
المحيطة بالعماؿ كالمكظفيف كتقدير ضغكط كأعباء العمؿ ،كعمى أساسيا يتـ اتخاذ
الق اررات بشأنيـ.
 مركنة اإلدارة في سياسة التعامؿ مع المكظفيف ،بحيث تتكيؼ الدارة ممثمة في رئيسيا
مع المستجدات الحاصمة في العمؿ ،إلى جانب التفاعؿ مع آراء كاقتراحات كأفكار
المكظفيف كالتعامؿ معيا بكؿ جدية كؿ ىذا يعزز مف شعكر المكظؼ بأىميتو كيزيد
مف كالئو اتجاه المنظمة.
 تعزيز المكظفيف كتشجيعيـ كذلؾ بتقديـ المكافآت كالجكائز كتحفيز مادم  ،أيضا
تشجيعيـ معنكيا بمدحيـ كالثناء عمييـ فذلؾ سيحفز المكظفيف عمى العمؿ الجيد
كالمتميز.
 تحمؿ المسؤكلية عمى أكمؿ كجو.
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 التخطيط كالتنظيـ ،حتى تصؿ المنظمة لمنجاح عمى اإلدارة أف ترتب أكلكياتيا
كتخطط لكيفية انجازىا.
 تطكير القدرات كالميارات اإلدارية كالخضكع لدكرات تدريبية لمتعرؼ عمى آخر
المستجدات في مجاؿ العمؿ لمكاكبة تطكرات العصر.
 تكفر صفات القيادة كالحكمة كالحزـ في رئيس العمؿ.
 إشاعة جك مف الثقة بيف اإلدارة كالمكظفيف ،ألف انعداميا يكلد الصراع كالنزاع كىما
سبباف كجيياف في فشؿ المنظمة.

1

بالنظر إلى ىذه الخصائص فقد سعت الدكؿ المتقدمة إلى تطبيؽ نكع جديد مف
اإلدارة يضمف لممنظمات  -ميما كاف نكعيا-النجاح كالكصكؿ إلى األىداؼ المسطرة بشكؿ
متميز كتتمثؿ ىذه اإلدارة في إدارة الجكدة الشاممة التي حقؽ تطبيقيا في الدكؿ المتقدمة
نجاحا ب اىرا ،كتأث ار بيذا التطكر فقد تعددت الدراسات كالبحكث العربية مف أجؿ تطبيقو في
مختمؼ الجامعات العربية ألنو بالرغـ مف" االىتماـ كالجيكد التي بذلت لتطكير التربية
كالتعميـ إالّ أف النظـ التعميمية كالتربكية فييا ما برحت -كىي في بداية القرف الحادم
كالعشريف -تكاجو تحديات تتمثؿ في تحسيف جكدة المخرجات التعميمية ...إف التطكير
اإلدارم ىك ركيزة أساسية ألم تطكير تعميمي كتربكم في المؤسسة الجامعية ،كاف ىذا
التطكير ال يمكف أف يبدأ مف غير تجديد إدارم حديث".2
تعددت المفاىيـ حكؿ مصطمح إدارة الجكدة الشاممة فقد :عرفيا "سييكتر" بأنيا "خمؽ
ثقافة متميزة في األداء بحيث يعمؿ جميع أفراد التنظيـ بشكؿ مستمر لمكصكؿ إلى تحقيؽ

1

صفاء شريـ ،شركط اإلدارة الناجحة ،عمى المكقع WWW.MAWDOO3.COMشكىد .2015/07/12

2عالء حاكـ محسف الناصر ،إدارة الجكدة الشاممة (أنمكذج في اإلدارة الجامعية) ،مجمة اإلدارة كاالقتصاد ،العدد،80
بغداد ،2010،ص.41
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تكقعات المستيمؾ كما يحقؽ ىذا األداء الجكدة بطريقة أفضؿ أك بفاعمية كفي أقصر كقت
ممكف"

1

كما عرفيا ىاتشنس عمى أنيا "مدخؿ اإلدارة المنظمة التي يرتكز عمى الجكدة
كيتأسس عمى مشاركة جميع العامميف بالمنظمة ،كيسعى إلى النجاح طكيؿ المدل بكاسطة
رضا المستفيديف كتحقيؽ فكائد لمعامميف بالمنظمة كالمجتمع ككؿ".
كينظر الخطيب إلى إدارة الجكدة الشاممة عمى أنيا "فمسفة إدارية عصرية ترتكز عمى
عدد مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة المكجية التي يستند إلييا المزج بيف الكسائؿ اإلدارية
األساسية كالجيكد االبتكارية كبيف الميارات الفنية المتخصصة مف أجؿ االرتقاء بمستكل
األداء كالتحسيف كالتطكير المستمريف"

2

 -4-1-5مفيوم إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي:
لقد أخذ التربكييف بنمكذج استيكارت الذم اعتبر المؤسسة التعميمية كالمصنع كشبو
الطالب بالعماؿ كمثّؿ األساتذة كاإلدارييف باإلدارة .كعميو أسقط مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة
عمى المؤسسات التربكية كالتعميمية كمنيا مؤسسات التعميـ العالي.
يرل بعض الخبراء أف إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي عبارة عف فمسفة إدارية
لقيادات الجامعة تيدؼ إلى إشباع الطمبة كالمستفيديف كما تسعى لنمك الجامعة كتحقيؽ
أىدافيا عف طريؽ ضماف أقصى فعالية كأعمى كفاءة في الحقؿ العممي كالبحثي كالذم يؤدم
بالجامعة إلى التفكؽ كالتميز.

3

كيرل"ركدرز" أف إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي :ىي عممية إدارية ترتكز
عمى مجمكعة مف القيـ كتعتمد بالدرجة األكلى عمى المعمكمات المستمدة مف الكاقع التي
1

صالح ناصر عميمات ،إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسة التربكية( التطبيؽ كمقترحات التطكير)،الطبعة األكلى ،دار

الشركؽ ،عماف  ،األردف ،2004 ،ص .18

2

عالء حاكـ محسف الناصر ،المرجع السابؽ ،ص .53

3فريد النجار ،إدارة الجامعات بالجكدة الشاممة ،الطبعة الثانية ،ايتراؾ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر،2002 ،ص .72
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تعمؿ عمى تكظيؼ ميارات العامميف كقدراتيـ الفكرية في مختمؼ مستكيات المنظمة ،كبشكؿ
إبداعي لضماف التحسف المستمر لممؤسسة.
كما عرفيا "نصر الديف حمدم سعيد مدكخ" بأنيا :عممية مخططة كمنظمة كقابمة
لمتنفيذ ،محققة لرسالة الجامعة كرؤيتيا كأىدافيا المنشكدة ،مككنة إطا ار فكريا جديدا كمتطك ار
لمتعامؿ بكفاءة مع التغيرات المتالحقة صانعة لجيؿ قادر عمى االبتكار كاإلبداع كالتكاصؿ
كالتحسيف المستمر.

1

كفي إطار اإلصالحات التي قامت بيا وزارة التعميم العالي والبحث العممي في
الجزائر كتبني نظاـ ( )LMDانطالقا مف ( )3552كإصالح جديد لمنظاـ الجامعي كالذم
يعتبر أساسا لتطبيؽ نظاـ الجكدة في التعميـ العالي الجزائرم ،فقد كاف اليدؼ مف كراء
تطبيقو ىك رفع كفاءة رأس الماؿ البشرم المكجو لسكؽ العمؿ كتطكير قدراتو اإلبداعية مف
أجؿ تمبية حاجات المجتمع مف التنمية كالنمك كالتطكر.
كما قامت الك ازرة بتأسيس لجنة كطنية لتطبيؽ نظاـ الجكدة في التعميـ العالي()CIAQES
La Commission d’implémentation d’un système d’Assurance Qualité dans les
2
établissements d’enseignement supérieur

كفقا لممرسكـ رقـ  167المؤرخ في  31مام  .2010كتشرؼ ىذه المجنة مركزيا عمى
إدارة الجكدة في التعميـ العالي في الجزائر ،كىي ىيئة تتبع مباشرة لألمانة العامة بك ازرة
التعميـ العالي كالبحث العممي ،كمسؤكليتيا الرئيسية ىي كضع االجراءات المالئمة لتحسيف
األداء في قطاع التعميـ العالي كدعـ كمرافقة المؤسسات الجامعية لتنفيذ إجراءات ضماف
تحقيؽ الجكدة .
ليذه المجنة ممثمكف في كؿ ندكة جيكية .
1

نصر الديف حمدم سعيد مدكخ ،معكقات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة كسبؿ

التغمب عمييا ،مذكرة مقدمة لنبؿ شيادة الماجستير في اإلدارة التربكية ،كمية التربية الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطيف،
 ،2008ص .33

2

لمزيد مف التفاصيؿ يمكف زيارة مكقع المجنة عمى الرابط//www.ciaqes-mesrs.dz/ ،http،
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تعتبر ىذه المجنة ()CIAQESالمسؤكؿ المباشر عف خاليا ضماف الجكدة ( La
 )CAQ ( )Cellule d’Assurance Qualitéفي كؿ مؤسسات التعميـ العالي بالجزائر،
كتعتبر ىذه الخمية ىيئة تتككف مف مسؤكؿ الخمية كأعضاء يمثمكف كؿ الكميات بالجامعة،
كتشرؼ الخمية مركزيا عمى تطبيؽ نظاـ ضماف الجكدة بالجامعة كتتبع مباشرة لمسيد مدير
الجامعة ،كتتأسس في كؿ كمية أك معيد كجدة ضماف الجكدة بالجامعة يترأسيا عضك خمية
ضماف الجكدة.
 ميام المجنة الوطنية( :)CIAQESتسير ىذه المجنة عمى القياـ بالمياـ اآلتية: متابعة تأسيس خمية ضماف الجكدة عمى مستكل كؿ مؤسسات التعميـ العالي.
 تككيف مسؤكلي خاليا ضماف الجكدة عمى كيفية تحقيؽ إدارة الجكدة الشاممة كفقا
لمفاىيـ التخطيط االستراتيجي.
 كضع معايير لقياس الجكدة كاعتمادىا ككسائؿ لقياس األداء.
 تعميـ عممية التقكيـ الذاتي كفقا لممعايير المعتمدة.

1

 -5-1-5فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي :
يظير الفرؽ بيف اإلدارة التقميدية كادارة الجكدة الشاممة جميا في أف األكلى تعتمد
األساليب القديمة التي لـ تعد تساير عصر التطكر العممي كالتكنكلكجي فأستحدث عمى
غرارىا ما يسمى بإدارة الجكدة الشاممة كأسمكب حديث فرضتو التغيرات التي حدثت عمى
مستكل جميع المنظمات أك التنظيمات المككنة لممجتمع بما في ذلؾ المؤسسات التعميمية،
كال يمكف تطبيقيا إذا لـ تتكفر ثقافة التغيير في المنظمة كالمناخ التنظيمي المناسب أم تكفر
أرضية صمبة البناء تنظيميا كاجتماعيا كاداريا داخؿ المنظمة ،كتأتي أىمية تطبيؽ ىذه
اإلدارة في التعميـ العالي مف خالؿ:
 " عالمية ىذا النظاـ كحداثتو.
1

انظرwww.univ-eloued.dz »index.php ،
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 شمكلية ىذا النظاـ لكافة المجاالت.
 ارتباطو باإلنتاجية كاستم ارريتيا كتحسيف مخرجات العممية التعميمية.
 تدعيـ إدارة الجكدة الشاممة لعممية التحسيف كالتطكير المستر في التعميـ العالي.
 العمؿ عمى تطكير قيادات إدارية لممستقبؿ.
 زيادة العمؿ كاالستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة كالتقميؿ مت اليدر كالفاقد.
 ارتباط عممية إدارة الجكدة الشاممة بالتقكيـ الشامؿ لمنظاـ التعميمي".

1

كتتمثؿ خصائص إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي فيما يمي:
 من حيث اليدف :تيدؼ إلى تحقيؽ رضا عمالئيا مف خالؿ تمبية احتياجاتيـ
كرغباتيـ بمستكل عاؿ مف الجكدة كىك ما يحقؽ أعمى النتائج االيجابية.
 من حيث الييكل التنظيمي وتوزيع السمطة :إف ىيكؿ إدارة الجكدة الشاممة أفقي
كالسمطة ال مركزية كبالتالي فإف تدفؽ المعمكمات كالق اررات يككف بشكؿ أفقي
 من حيث التخطيط :تكامؿ إدارة الجكدة الشاممة كتكازف بيف األىداؼ قصيرة المدل
كاألىداؼ طكيمة المدل.
 من حيث أسموب العمل وتحمل المسؤولية :تؤكد ىذه االدارة عمى العمؿ الجماعي
التعاكني في فرؽ كعمى ىذا األساس يككف المسؤكلية جماعية.
 السياسات كاإلجراءات تككف مرنة.
 تعتمد إدارة الجكدة الشاممة عمى الديمكقراطية القائمة عمى المشاركة كعميو يككف اتخاذ
الق اررات كحؿ المشكالت جماعيا.
 مف حيث نظاـ الحكافز تعتمد إدارة الجكدة الشاممة عمى تشجيع عاممييا عف طريؽ
الحكافز المادية كالمعنكية معا.
 مف مبادئ الجكدة الشاممة التطكير كالتحسيف المستمر.
1

خالد أحمد الصرايرة ،ليمى العساؼ ،إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي بيف النظرية كالتطبيؽ ،المجمة العربية لضماف

جكدة التعميـ الجامعي ،العدد األكؿ ،األردف ،2008 ،ص .15
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 تكلي الفرد العامؿ الثقة كاالىتماـ باعتباره مكرد كشريؾ ىاـ في العممية اإلنتاجية
لممنظمة.
 تتبع إدارة الجكدة الشاممة مبدأ الكقاية قبؿ الكقكع في األخطاء بتتبع األخطاء كتكقعيا
قبؿ حدكثيا كعالجيا.

1

 -6-1-5معوقات تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي الجزائرية:
حاكلت الجامعة الجزائرية أف تتبع نظاـ إدارة الجكدة الشاممة في إداراتيا إالّ أنيا لـ
تستطع الخركج مف نظاـ اإلدارة التقميدية فيي ال تزاؿ تمارس مبدأ المركزية كينفرد مسئكلييا
بالمسؤكلية الفردية دكف إشراؾ العامميف في اتخاذ الق اررات كعدـ تكفر الكفاءات البشرية
المؤىمة لذلؾ إلى جانب نقص التمكيؿ كالتحفيزات كلعؿ أبرز معكقات تطبيؽ إدارة الجكدة
الشاممة في التنظيمات المختمفة كالتي اتفؽ عمييا مجمكعة مف الباحثيف ىي :عدـ التزاـ
االدارة العميا ،الخكؼ مف التغيير كمقاكمة العامميف كاإلدارة ليذا التغيير ،قيادة غير ممتزمة
بفمسفة ىذا البرنامج ،تكقع نتائج فكرية كليست عمى المدل الطكيؿ ،تتـ عممية التطبيؽ
بطريقة غير سميمة ،إلى جانب ىذا ىناؾ مجمكعة معكقات تـ ذكرىا كما يمي:
" جمكد التنظيـ كمقاكمة التغيير
 عدـ تكفر اتصاالت أفقية أك عمكدية فعالة
 ضعؼ االىتماـ بالبحث كالتطكير كالتحسيف داخؿ المنظمة.
 االبتعاد عف العمؿ الجماعي التعاكني.
 انتشار األنماط االدارية المتسمطة
 عدـ مراعاة رغبات المستفيديف كاحتياجاتيـ".
1

2

عمر كصفي عقيمي ،مدخؿ إلى المنيجية المتكاممة إلدارة الجكدة الشاممة(كجية نظر)،الطبعة األكلى ،دار كائؿ ،عماف،

األردف ،2001،ص.57

2

محسف عبد الستار محمكد عزب ،تطكير االدارة المدرسية في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،المكتب الجامعي الحديث،

االسكندرية ،مصر  ،2008 ،ص .51
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كىذا ما أكدتو دراسة قامت بيا الباحثة "رقاد صميحة" تحت عنكاف" تطبيؽ نظاـ ضماف
الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي الجزائرية :آفاقو كمعكقاتو" فقد تكصمت إلى جممة مف
المعكقات كالتي كاف أىميا :
 عدـ كضكح سياسة تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة كعدـ حرص ك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي عمى تكثيقيا.
 عدـ حرص اإلدارة العميا لمجامعة عمى إدماج خمية ضماف الجكدة في الييكؿ
التنظيمي لمجامعة.
 عدـ منح الصالحيات الكافية لمسئكؿ كحدة ضماف الجكدة ألداء ميامو.
 عدـ حرص اإلدارة العميا لمجامعة عمى متابعة مدل التقدـ في عممية تطبيؽ نظاـ
ضماف الجكدة كالكقكؼ عمى ذلؾ.
 الخكؼ مف التقييـ كبذؿ جيد إضافي إلى جانب فقداف االستقاللية كالنفكذ.

1

-7-1-5التنظيم اإلداري لمجامعة الجزائرية:
تتنكع أنماط المؤسسات الجامعية في الجزائر فيناؾ الجامعة كالمركز الجامعي
كالمدرسة خارج الجامعة
أوال الجامعة :ىي مؤسسة عمكمية ذات طابع عممي كثقافي كميني تتمتع بالشخصية
المعنكية كباالستقاللية المالية.
تتشكؿ الجامعة مف ىيئات ( مجمس إدارة كمجمس عممي) ،رئاسة الجامعة ،كميات
كمعاىد كممحقات في بعض األحياف .كما تتضمف مصالح إدارية كتقنية مشتركة.
كالمخطط التالي( الشكؿ أ) يبيف تكزيع المصالح اإلدارية بالجامعة:

1رقاد صميحة ،تطبيؽ نظاـ ضماف الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي الجزائرية ،آفاقو كمعكقاتو – دراسة ميدانية بمؤسسات
التعميـ العالي لمشرؽ الجزائرم ،رسالة دكتكراه عمكـ ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة سطيؼ
 ،2015-1،2014ص.286
125

الفصل الثالث الجامعة واإلبداع

األقسام

الكليات
األمانة العامة
والمصالح المشتركة

-

رئاسة الجامعة

نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بما بعذ التذرج

 نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالبيذاغىجيا والشهاداتنيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالعالقات الخارجية -نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتخطيط

الشكل رقم (: )1يمثل توزيع المصالح اإلدارية بالجامعة
المصدر :وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،المديرية العامة لمتنظيم والتكوين
العاليين ،المرجع السابق ،ص.11
ثانيا المركز الجامعي :مؤسسة عمكمية ذات طابع عممي كثقافي كميني تتمتع
بالشخصية المعنكية كباالستقاللية المالية.
يسير المركز الجامعي مجمس إدارم كيديره مدير كما أنو مزكد بييآت استشارية.
يتككف مف معاىد تضـ أقساما تحتكم بدكرىا عمى مصالح تقنية مشتركة .كالمخطط
التالي (الشكؿ"ب") يبيف تكزيع المصالح اإلدارية لممركز الجامعي:
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األقسام

المعاهذ
األمانة العامة والمصالح
المشتركة

-

المديرية

نائب المذيرالمكلف بما بعذ التذرج

نائب المذيرالمكلف بالبيذاغىجيا والشهاداتنائب المذيرالمكلف بالعالقات الخارجية -نائب المذيرالمكلف بالتخطيط

الشكل رقم ( :)2يمثل توزيع المصالح اإلدارية بالمركز الجامعي
المصدر :وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،المديرية العامة لمتنظيم والتكوين
العاليين ،المرجع السابق ،ص 11
ثالثا المدرسة خارج الجامعة :مؤسسة عمكمية ذات طابع عممي كثقافي كميني تتمتع
بالشخصية المعنكية كباالستقاللية المالية ،تسير المدرسة بمجمس إدارم كيديرىا مدير
كمدراء مساعدكف ،كأميف عاـ ،كمدير مكتبة ،مزكدة أيضا بييآت لتقييـ النشاطات
البيداغكجية كالعممية .كالمخطط التالي (الشكؿ"ج") يبيف تكزيع المصالح اإلدارية
لممدرسة:
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األقسام
األمانة العامة
والمصالح المشتركة

-

المديرية

نائب المذيرالمكلف بما بعذ التذرج

نائب المذيرالمكلف بالبيذاغىجيا والشهاداتنائب المذيرالمكلف بالعالقات الخارجية -نائب المذيرالمكلف بالتخطيط

الشكل رقم ( : )3يبين توزيع المصالح اإلدارية لممدرسة خارج الجامعة
المصدر :وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،المديرية العامة لمتنظيم والتكوين
العاليين ،المرجع السابق ،ص 12
 -8-1-5اإلبداع اإلداري:
يرتبط التطكر كالتقدـ باألفكار ال بامتالؾ الكسائؿ كاإلمكانيات ،والفكر كاألساليب
يتقكماف باإلدارة الفاعمة كالخبيرة في طمكحاتيا كتطمعاتيا كعميو يجب عمى
الناجحة ّ
المدراء المبدعيف (مدراء األفكار) ميما كانت أدكارىـ كمياميـ أف يحققكا إحدل الحاالت

التالية":
 أف يككنكا مبدعيف كمبتكريف في أفكارىـ كأساليب عمميـ.
 أف تككف لدييـ سماحة إدارية تحفيزية يستطيع العاممكف معيـ القياـ بعممية االبتكار
كاإلبداع.


1

السعي المتكاصؿ لجذب العناصر المبدعة كتعبئة المؤسسة بيا".

زياف خميؿ قبالف ،اإلدارة في المنظكر االستراتيجي المعاصر ،كتاب منشكر عمى المكقع

 //www.mobta3ath.com،httpsشكىد في 2015/04/13
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كما يعتبر اإلبداع في اإلدارة "كؿ ما يتعمؽ بتطكير فمسفات أك نظـ إدارية حديثة كمتطكرة
مثؿ إدارة الجكدة الشاممة أك إعادة ىيكمة أك ىندسة أنشطة كعمميات المؤسسة"

1

 -9-1-5معوقات اإلبداع اإلداري في الجامعة:
كتتمثؿ معكقات اإلبداع اإلدارية في الجامعة فيما يمي:
 المركزية كالتسمط.
 عدـ كضكح األىداؼ ،كنقص القيادات الفعالة المؤىمة.
 االفتقار لمعمؿ الجماعي.

2

 المعكقات المالية كالمادية كالتي تتعمؽ بإمكانات أك ممتمكات الجامعة المادية.
 القكانيف كاألنظمة التي تعمؿ عمى الحد مف اإلبداع كالمبادرة كعدـ تخصيص الميزانية
المخصصة لمبحث العممي كرعاية المكىكبيف مف أساتذة أك طمبة أك إدارييف.
 مقاكمة التغيير مف طرؼ اإلدارة كالعامميف كالتمسؾ بالعادات كالتقاليد المينية المألكفة
خصكصا مع تفشي ظاىرة الصراعات عمى المناصب كمفاىيـ العركشية كطغياف
المصالح الخاصة.
 غياب التشجيع مف مسئكلي الجامعة عمى تجريب األشياء الجديدة كالخكؼ مف الخطأ
كالفشؿ.
 األحكاـ المسبقة كيظير في الفئة القيادية حيف يركف في اإلبداع تيديدا لمصالحيـ،
فتحاكؿ ثبط كابعاد كؿ ما ىك جديد.

1

3

الجكزم جميمة ،دكر اإلبداع التكنكلكجي في تعزيز القدرة التنافسية لمدكؿ العربية ،مجمة العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير،

العدد ،11الجزائر ،2011،ص.277

2
3

محمد قاسـ القريكتي ،السمكؾ التنظيمي ،دار كائؿ لمنشر ،األردف،2009 ،ص.266
رفعت عبد الحميـ الفاغكرم ،إدارة االبداع التنظيمي ،منشكرات منظمة العرية لمتنمية االدارية ،القاىرة ،مصر،1998 ،

ص.23
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 -2-5البحث العممي في الجامعة الجزائرية:
إننا نممس في الحديث عف مكضكع البحث العممي ثالث أكجو أوال البحث العممي ىك
ركح أك قمب الجامعة النابض ،ثانيا نتائج البحث العممي الجديدة( أك أىداؼ البحث العممي
كالتي ىي الكصكؿ إلى نتائج جديدة تفيد المجتمع كالبشرية) تعتبر إبداعات كابتكارات
لمباحث العممي ،كثالثا ال يمكف فصؿ مكضكع التمكيؿ عف البحث العممي فالبحث العممي
كاإلبداع معا يزدىراف مع التمكيؿ الجيد.
كحتى يصؿ البحث العممي إلى المستكل الذم ينبغي أف يككف عميو يجب تكفر ثالث
عناصر أساسية مكممة لبعضيا البعض أال كىي " المؤسسة كالتخطيط كالدعـ"

1

 -1-2-5مفيوم البحث العممي:
تعددت التعاريؼ حكؿ البحث العممي كاختمفت مع اختالؼ المفكريف كيمكف تعريؼ
البحث العممي عمى أنو:
" عممية فكرية منظمة يقكـ بيا شخص يسمى الباحث مف أجؿ تقصي الحقائؽ
المتعمقة بمسألة أك مشكمة معينة تسمى مكضكع البحث باتباع طريقة عممية منظمة
تسمى منيج البحث كذلؾ لمكصكؿ إلى حمكؿ مالئمة لممشكمة أك نتائج صالحة
لمتعميـ عمى المشاكؿ المماثمة تسمى نتائج البحث"
 " ىك مجمكعة الجيكد المنظمة التي يقكـ بيا اإلنساف مستخدما األسمكب العممي
كقكاعد الطريقة العممية في سعيو لزيادة سيطرتو عمى بيئتو كاكتشاؼ ظكاىرىا كتحديد
العالقة بيف ىذه الظكاىر"

2

" كسيمة لالستعالـ كاالستقصاء النظـ كالدقيؽ بغرض اكتشاؼ معمكمات أك عالقات
جديدة باإلضا فة إلى تطكير أك تصحيح أك تحقيؽ المعمكمات الجديدة كذلؾ باستخداـ
خطكات المنيج العممي كاختيار الطريقة كاألدكات الالزمة لمبحث كجمع المعمكمات".
1
2

محمد صادؽ ،المرجع السابؽ ،ص.91
المرجع نفسو ،ص.32
130

الفصل الثالث الجامعة واإلبداع
 " ىك عبارة عف استخداـ الطرؽ كاألساليب العممية لمكصكؿ إلى حقائؽ جديدة
كاإلسياـ في نمك المعرفة اإلنسانية".1
إذف يسعى اإلنساف مف خالؿ البحث العممي إلى السيطرة عمى بيئتو مف خالؿ اكتشاؼ
الحمكؿ لممشاكؿ التي تكاجيو كتسييؿ سبؿ الحياة.
يمثؿ البحث العممي أحد أىـ كظائؼ الجامعة كلعمو تظير لنا قدرة اإلبداع في ىذا
المستكل (كىك ما يؤكده التعريفيف األخيريف) ،فكال مف كظيفتي التدريس( التعميـ) ككظيفة
خدمة المجتمع تشترؾ مع الجامعة مؤسسات أخرل كالمؤسسات التربكية كالتعميمية
كالمؤسسات الخدماتية المختمفة في المجتمع ،كعميو يمكف اعتبار نتائج البحث العممي في
الجامعة نتائج فريدة كابداعية.
لقد أصبحت المعرفة كالعمـ في الدكؿ المتقدمة ىي رأس الماؿ كالمكرد الذم ال ينفذ كالذم
يحقؽ التقدـ العممي كالرقي الحضارم كالرفاه اإلنساني ،فاقترف البحث العممي بالتطكير
باعتبارىما عممية إبداعية تتناكؿ كؿ أنكاع المعرفة كلف يحقؽ البحث العممي كالتطكير أىدافو
إال بتكفر المناخ الديمكقراطي كالبيئة الحرة كالمستقمة كالمكارد المادية كالبشرية ككذا التراكـ
المعرفي.
 -2-2-5مفيوم البحث العممي والتطوير:
كيمكف تعريؼ نشاط البحث العممي كالتطكير عمى أنو" عبارة عف مجمكعة اآلليات
التي يتـ اعتمادىا كاألعماؿ كالمشاريع االبتكارية كاإلبداعية التي يجرل تنفيذىا بطريقة
منظمة كتكاممية ،بيدؼ زيادة المخزكف المعرفي كالثقافي لمبشر بما فييا معرفة اإلنساف
كالمجتمع كاستخداـ ىذه المعارؼ لبناء تطبيقات جديدة كتحسيف حياة البشر كزيادة النمك
االقتصادم كرفع الكفاءة اإلنتاجية"
1

2
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إف نشاط البحث العممي كالتطكير يقترف باإلبداع كاإلضافة لممعرفة كتحكيؿ نتائجو
إلى سمع كخدمات تكتسب المؤسسات مف خالليا ميزات تنافسية كعميو يمكف اعتبار البحث
كالتطكير "النشاط المنيجي كالمبدع الذم ييدؼ إلى زيادة المعرفة في الحقكؿ العممية
المختمفة كلذلؾ فإف اإلنفاؽ عمى ىذه األنشطة ىي بمثابة استثمار كفؽ خطط مالئمة
كأساليب عممية دقيقة"

1

 -3-2-5مقومات االستثمار في البحث العممي:
إف المعارؼ العممية كالتكنكلكجية ىي التي حكلت المجتمعات الصناعية كنقمتيا إلى
عصر الثكرة الرقمية أيف اشت ّدت المنافسة االقتصادية كالتجارية العالمية كظيرت المؤسسات
االستثمارية التي تمكؿ الباحثيف كالعمماء في مؤسسات البحث العممي ،كليذا "أصبح البحث
العممي بشقيو القاعدم أك األساسي -الذم ييدؼ إلى التعرؼ عمى المبادئ العامة المنظمة
لمعارؼ جديدة – كالتطبيقي – كالذم ييدؼ لمكصكؿ إلى حمكؿ جديدة كمحددة لمسألة معينة
أك تطكير منتجات أك أساليب جديدة -عنصر ميـ مف عناصر اإلنتاج بحيث ال تقتصر
مخرجات البحث العممي في مجاالت اإلنتاج عمى تطكير تقنيات جديدة كمنتجات أفضؿ
فحسب بؿ تتجاكز ذلؾ إلى زيادة اإلنتاجية العامة لعناصر اإلنتاج األخرل مف عمالة كرأس
ماؿ كمكارد طبيعية كبالتالي يتعزز اإلنتاج كما ككيفا.
يحتاج تشجيع االستثمار في البحث العممي لمعديد مف المقكمات الالزـ تكفرىا كالتي
أىميا ما يمي:

2

 الموارد البشرية :كىي أساس البحث العممي فيجب تكفر الككادر المؤىمة تأىيال رفيعا
لالضطالع بيذه الميمة.

1

نزار كاظـ صباح الخيكاني ،إمكانات البحث كالتطكير في بمداف عربية مختارة كدكرىا في تعزيز القدرة التنافسية ،مجمة

القادسية لمعمكـ االدارية كاالقتصادية ،المجمد  ،12العدد 1لسنة  ،2010ص .100

2
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 الجامعات ومراكز البحوث :كىذه تشكؿ أحد أىـ البنيات المؤسساتية التي يتـ فييا
إعداد كتنفيذ برامج البحث العممي مف قبؿ العمماء كالمفكريف كالميندسيف كغيرىـ مف
الباحثيف.
 التمويل :حيث تقكـ المنشآت الكبيرة بتخصيص ميزانيات ىائمة ألغراض البحث
كالتطكير لممحافظة عمى قدراتيا التنافسية ،كما تضطمع الحككمات بالدكر الريادم في
تمكيؿ األبحاث القاعدية.
 ىيكل السوق :كالمقصكد بو التنظيـ القائـ في السكؽ مف حيث ىك أقرب لممنافسة أك
االحتكار ،فييكؿ السكؽ الذم يميؿ فيو الفاعمكف إلى التنافس يككف أكثر تحفي از
لالستثمار في البحث ك التطكير عمى عكس حيف يككف ىيكؿ السكؽ االحتكارات فيو
ىي الشكؿ الغالب.
 حماية حقوق الممكية الفكرية :فقد ُكضعت تشريعات كقكانيف لحماية الممكية الفكرية
لتشجيع الباحثيف كالمستثمريف عمى االبتكار كالتطكير كالتجديد كلخمؽ جك عاـ ايجابي
ترتقي فيو ثقافة البحث كالتطكير كالمنافسة.
 المناخ العام لالستثمار :كيشمؿ كؿ الضكابط كاإلجراءات الحاكمة لالستثمار بصفة
عامة مف أجؿ ازدىار نشاط البحث العممي.
يعتبر ىذا االستثمار أداة ىامة في التنمية االجتماعية كاالقتصادية ألم بمد كىك كجو
مف أكجو التقدـ كالتطكر ،كعمى الجامعات المساىمة بصكرة أكثر فعالية في متطمبات ىذه
التنمية عف طريؽ ايجاد آليات تعاكف ما بيف الجامعات كالقطاع الصناعي بحيث تكفر
الجامعات المعرفة (االستكشاؼ ،التخطيط كالتصميـ) كتطكير المفاىيـ األساسية لمتفكير إلى
ما بعد الكضع الحالي بينما تعنى الصناعة بالتطبيؽ التجارم لممعرفة كالرغبة في تحقيؽ
الربح ،فالعالقة ىنا عالقة متبادلة فالمستثمر يكفر المكارد المالية كالجامعة تكفر المعرفة
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الجديدة فيي مكاف لتركيج األفكار كالككادر البشرية المؤىمة كالمككنة تككينا جيدا لسكؽ
العمؿ.
 -4-2-5تجميات البحث العممي في الجزائر:
لـ تستطع منظكمة البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي في الجزائر قبؿ الفترة التي
سبقت عاـ  1998أف ترقى إلى مستكل عاؿ بسبب عدـ االستقرار(خصكصا في سنكات
التسعينيات الذم سميت بالفترة الدمكية التي مرت بيا البالد) كالضعؼ فقد خصصت سكل
 %0228مف الناتج الكطني الخاـ كالذم أدل بدكره إلى:


قمة اإلنتاج العممي مف منشكرات كمجالت كدراسات عممية.

 ضعؼ النماذج المبتكرة في مراكز البحث كالتطكير.
 قمة براءات االختراع المسجمة مف طرؼ الباحثيف لدل المعيد الكطني لمممكية
الصناعية.

1

 عدـ كجكد ىيئات متخصصة لتثميف نتائج البحث كالتطكير.
كقد استدركت الييئة الخاصة في ىذا المجاؿ ىذا الضعؼ كحرصا منيا عمى مكاكبة
المستجدات العالمية فقد اعتمدت ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي الجزائرية عمى تشريع
جديد يتعمؽ بالقانكف التكجييي رقـ 11/98مرفؽ ببرنامج خماسي خاص بالبحث العممي
كالتطكير التكنكلكجي الممتد مف الفترة  1998إلى  ،2002حيث ييدؼ ىذا القانكف إلى ما
يمي:
 تدعيـ القكاعد العممية كالتكنكلكجية لمبالد.
 تحديد كتكفير الكسائؿ الضركرية لمبحث كالتطكير.
 العمؿ عمى تثميف نتائج البحث.
 دعـ كتمكيؿ الدكلة لكؿ األنشطة المتعمقة بالبحث كالتطكير.
1
2
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نقطتيف ىامتيف غابتا عمى ىذا القانكف األكلى ما المقصكد "بالكسائؿ" كقبؿ الحديث عف
الكسائؿ مف المفركض التحدث عف األداة البشرية الكفؤة كالمؤىمة لمبحث العممي كالتي تحتاج
بالدرجة األكلى لمتككيف في مختمؼ مجاالت البحث ،كالنقطة الثانية ىي عند ثميف نتائج
البحكث يجب مقابمتيا بالتطبيؽ عمى أرض الكاقع خاصة تمؾ البحكث التي تمس قضايا
العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية.
 -5-2-5مؤشرات البحث العممي والتطوير:
تمثمت ىذه المؤشرات في ما جندتو الييئات الكصية بالبحث العممي كالتطكير مف
كسائؿ لتحقيؽ التقدـ كالرقي كتتمثؿ

في1:

برامج البحث والتطوير :فقد جاء في المادة الثالثة مف ىذا القانكف أف ىدؼ البحثكالتطكير ىك تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية الثقافية كالعممية كالتكنكلكجية لمبالد فقد
تـ كضع خمسة كعشركف  25برنامجا لمبحث كالتطكير حيز التطبيؽ مصنفة إلى برامج
كطنية لمبحث ما بيف القطاعات( تيتـ بالزراعة  ،التغذية ،المكارد المائية ،البيئة ،التنقيب
كاستغ الؿ كتثميف المكارد األكلية ،تقكيـ الصناعات  ،العمكـ األساسية ،البناء كالتعمير،
التييئة العمرانية ،الصحة كالنقؿ ،التربية كالتككيف ،المغة ،الثقافة كاالتصاؿ ،االقتصاد
كالتاريخ كالقانكف كالعدالة ،المجتمع كالسكاف) كبرامج كطنية لمبحث المتخصص( كتخص
المياديف التالية :الطاقة ،التقنيات النككية ،الطاقة المتجددة كتكنكلكجيا اإلعالـ ،التكنكلكجيا
الصناعية كالفضائية كتطبيقاتيا ،االتصاالت الالسمكية ،المحركقات ،التكنكلكجيا الحيكية).
األداة التشريعية والقانونية :حيث تـ إصدار عدة مراسيـ تنفيذية كاف أىميا: المرسكـ التنفيذم رقـ  137/98المؤرخ في  03مام  1998المتضمف إنشاء الككالة
الكطنية لتثميف نتائج البحث كالتطكير التكنكلكجي كتنظيميا كسيرىا.

1
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 المرسكـ التنفيذم رقـ  243/99المؤرخ في  31أكتكبر  1999المحدد لتنظيـ المجاف
القطاعية الدائمة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي.
 المرسكـ التنفيذم رقـ  244/99المؤرخ في  31أكتكبر  1999المحدد لقكاعد إنشاء
مخابر البحث كتنظيميا كسيرىا.
 المرسكـ التنفيذم رقـ  257/99المؤرخ في  16نكفمبر 1999المتضمف كيفيات إنشاء
كتنظيـ كسير كحدات البحث العممي.
 المرسكـ التنفيذم رقـ  258/99المؤرخ في  16نكفمبر  1999المتضمف كيفيات
إنشاء كتنظيـ كتسيير المؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي.
كلقد ساىمت ىذه المراسيـ في ما يمي:

1

 إعادة تنظيـ كؿ كحدات كمخابر البحث كفقا لمنصكص المشار إلييا سابقا كعددىا:
 48مؤسسة بحث تابعة لمقطاعات االقتصادية 52 ،مؤسسة بحث تابعة لقطاع التعميـ
كالتككيف العالي 457 ،مخب ار تابعا لقطاع التعميـ العالي.
 إنشاء المجاف القطاعية الدائمة لمبحث عمى مستكل الك ازرات المعنية بالبحث كعددىا
أربعة عشر ( )14لجنة.
 إنشاء المجاف القطاعية المشتركة لمبحث كعددىا ثمانية( )08لجاف كىي الصحة،
المكارد المائية ،المكاد األكلية كالطاقة ،التكنكلكجيا كالعمكـ األساسية ،البناء كالتعمير،
القانكف كاالقتصاد ،التربية كالثقافة.
 كفي سنة  2000قررت الجيات الكصية إنشاء ك ازرة منتدبة لمبحث العممي كالتي
أسندت ليا بعض المياـ منيا :أكال إعداد السياسة الكطنية في مجاؿ البحث العممي
كالتطكير التكنكلكجي كفقا ألىداؼ كأحكاـ القانكف  11/98كتنفيذىا ،.ثانيا دراسة
كاقتراح كتنفيذ الترتيبات التي مف شأنيا تسيير االستعماؿ األمثؿ لمكسائؿ الكطنية
1
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لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي ،ثالثا إعداد ميزانية البحث العممي كالتطكير
التكنكلكجي كتكزيع التمكيالت ،كرابعا ترقية كتثميف نتائج البحث العممي.
كتماشيا مع سرعة التطكر التكنكلكجي العالمي فقد دعمت الك ازرة القانكف األكؿ بقانكف
ثاف تمثؿ في القانكف  05/08المكمؿ كالمتمـ لمقانكف التكجييي كالمؤرخ في الفترة الخماسية
الممتدة مف  2012-2008فقد شدد ىذا القانكف عمى اتخاذ إجراءات جديدة مف شأنيا
تطكير البحث العممي" منيا االىتماـ بالمكارد البشرية في مجاؿ البحث العممي مع تكفير
الكسائؿ المادية كالتنظيمية المساعدة عمى ذلؾ كرفع ميزانية البحث العممي نحك ثالثة
أضعاؼ ككضع إستراتيجية لمتعاكف في مجاؿ البحث العممي".1
كلضماف تفتح أكثر عمى المؤسسات االقتصادية فقد تـ تعديؿ النظاـ الكطني لمبحث
العممي كضبطو عف طريؽ القانكف التكجييي رقـ  21/15المؤرخ في  30ديسمبر 2015
كالذم يحدد المبادئ األساسية كالقكاعد العامة التي تحكـ البحث العممي كالتطكير
التكنكلكجي.

2

األداة المالية والبشرية كمدخالت لمبحث العممي:أوال :األداة المالية لمبحث العممي في الجزائر
يعتمد نشاط البحث العممي كالتطكير عمى تمكيمو في البمداف العربية بما فييا الجزائر
عمى القطاع الحككمي بشكؿ تاـ كال تظير فيو مساىمة القطاعات الصناعية الخاصة بحيث
بمغ"  %97مف التمكيؿ المتكفر لمبحث العممي في المنطقة في حيف أنيا ال تتجاكز %40
في كندا ك 30%في الكاليات المتحدة األمريكية ك %20في الياباف"

3

قسـ الدكتكر أحمد عبد الجكاد أكجو اإلنفاؽ عمى البحث العممي إلى ثالثة أقساـ :
1

محمد طكالبية ،المية حركش ،البحث العممي كالتطكير في الجزائر( الكاقع كمستمزمات التطكير) ،األكاديمية لمدراسات

االجتماعية كاالنسانية ،العدد ،19جانفي  ،2018ص.36

2
3
4

4
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 قسـ يختص بالمرتبات كاألجكر كالنفقات.
 قسـ يختص بتكاليؼ البحكث الجارية سكاء كانت مباشرة أك غير مباشرة (كالكقكد
ككسائؿ النقؿ كالصيانة الدكرية)
 قسـ االستثمارات كىك الذم يختص باإلنفاؽ عمى اإلنشاءات كشراء األجيزة كالمعدات
كلمعرفة مستكل اإلنفاؽ عمى البحث العممي يجب معرفة المبالغ التي تنفقيا الدكؿ عمى
البحث العممي كالتطكير بالنسبة إلى دخميا القكمي فإذا كانت نسبة اإلنفاؽ أقؿ مف %1
كاف أداء البحث ضعيفا جدا كدكف المستكل المطمكب ( حيث تعتبر نسبة  %1مف الناتج
المحمي اإلجمالي تعتبر معيا ار عالميا حيث يعتبر اإلنفاؽ دكف ىذا المستكل إنفاقا غير
منتج)،كاذا كاف اإلنفاؽ بيف %1,6-%1كاف البحث في مستكل متكسط ،كاذا كاف ما
بيف 2%-1,6%كاف البحث في مستكل جيد لخدمة التنمية ،إذا كاف اإلنفاؽ أكثر مف
 %2كاف أداء البحث في المستكل المطمكب لتطكير القطاعات كايجاد تقنيات جديدة.

1

كقد سعت الجزائر عمى غرار الدكؿ العربية إلى رفع ميزانية البحث العممي حيث
نصت المادة  21مف قانكف البرنامج عمى رفع حصة الناتج الكطني الخاـ مف  0,2%سنة
 1997إلى  %1خالؿ الفترة الممتدة مف  2000/1998كما أف االعتمادات المخصصة
لميزانية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي عرفت ارتفاعا مممكسا في سنة  2000فقد
قدرت بػ  34مميار دينار جزائرم.

2

كما استفاد قطاع البحث العممي مف برامج ىامة ففي إطار برنامج االنتعاش
االقتصادم ( )2004-2001منح القسـ المتعمؽ بالبحث العممي أىمية كبرل حيث خصص
لو حكالي  12,38مميار دينار جزائرم لترتفع ىذه المنحة في إطار برنامج التنمية الخماسي
( )2014-2010إلى حكالي  100مميار دينار جزائرم.
1
2
3

المرجع نفسو ،ص.49
المرجع نفسو ،ص.80
محمد طكالبية ،المية حركش  ،المرجع السابؽ ،ص.40
138

3

الفصل الثالث الجامعة واإلبداع
بالرغـ مف ىذه الجيكد فيبقى مستكل اإلنفاؽ عمى البحث العممي في الجزائر دكف
المستكل المطمكب بالم قارنة مع المعايير الدكلية كلعؿ التسيير البيركقراطي اإلدارم في
الجزائر كالذم يستيمؾ أكثر مف  %60مف الميزانية المخصصة لمبحث العممي ىك الذم زاد
مف معاناة كتدىكر البحث العممي ،إلى جانب االعتماد الكمي عمى المكرد الحككمي دكف
مشاركة القطاع الخاص.
ثانيا :األداة البشرية لمبحث العممي:
كالمقصكد بيا عدد الباحثيف المكمفيف بالبحث العممي كتتمثؿ ىذه الفئة في الجزائر في
األساتذة الجامعييف كأغمبيـ المشاركيف في المخابر التي أنشئت عمى مستكل الجامعات ،فبعد
أف كانت القكل البشرية العاممة في حقؿ البحث العممي سنة  1998كالتي قدرت بػ 3257
باحثا أم ما يعادؿ  116باحث لكؿ مميكف نسمة ،ارتفعت كأصبحت حكالي  8000باحث
خالؿ سنة  2000لتصؿ إلى ما يقارب  11500باحث في نياية سنة  ،2002كقد اتبعت
الجزائر في سياستيا لتنمية المكارد البشرية إلى تجنيد الكفاءات العممية الكطنية كذلؾ
بكاسطة:
 إعداد دليؿ كطني لمعامميف في حقؿ البحث العممي كالتطكير.
 رفع عدد الباحثيف الدائميف في ىياكؿ البحث عف طريؽ كضع آليات جديدة محفزة
لجمب أكبر عدد ممكف مف الكفاءات.
 االستعانة بالككادر البشرية الكفأة الجزائرية العاممة بالخارج.
 كضع الترتيبات كالتسييالت التي تسمح لمباحثيف بالتنقؿ بيف مؤسسات التعميـ العالي
كىيئات البحث األخرل.

1

كنتيجة لذلؾ استمر عدد الباحثيف في االرتفاع بحيث بمغ حكالي  29183باحثا (األساتذة
الباحثيف ،الباحثيف الدائميف) في سنة 2014يمثؿ ىذا العدد 26607أستاذ يمارسكف نشاطات
1
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البحث ( مف أصؿ  51299أستاذ) ك 2576باحثيف دائميف ( مكزعيف بيف  1468باحث
دائـ تابع لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي 1108 ،باحث دائـ خارج قطاع التعميـ
العالي).
كتشير اإلحصائيات إلى أف نسبة عدد الباحثيف لكؿ مميكف نسمة قد استقر عند 265
باحث كىي نسبة قميمة جدا إذا ما قكرنت بالمعدؿ العالمي المتمثؿ في  1081باحث لكؿ
مميكف نسمة.

1

كما بدأت ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي في استحداث مخابر بحث لكؿ
التخصصات العممية كالتقنية كاألدبية ،فقد حدد المرسكـ التنفيذم رقـ  244 -99أىداؼ ىذه
المخابر فيما يمي:
 تحقيؽ أىداؼ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي في مجاؿ عممي متخصص.
 المشاركة في تحصيؿ معارؼ عممية كتكنكلكجيا جديدة كالتحكـ فييا كتطكيرىا.
 انجاز الدراسات كأعماؿ البحث التي ليا عالقة بيدفو.
 المشاركة عمى مستكاه في تحسيف تقنيات كأساليب اإلنتاج كالمنتجات كالسمع
كالخدمات كتطكير ذلؾ.
 المشاركة في التككيف بكاسطة البحث كمف أجؿ البحث.
 ترقية نتائج أبحاثو كنشرىا.
 جمع المعمكمات العممية كالتكنكلكجيا التي ليا عالقة بيدفو كمعالجتيا كتثمينيا
كتسييؿ االطالع عمييا.
 المساىمة في كضع شبكات بحث مالئمة.

1
2

2
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كقد أشارت آخر إحصائيات مديرية البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي بأف عدد مخابر
البحث قد ارتفع مف  1297مخب ار في سنة  2013إلى  1324مخب ار في سنة  2015كىي
م كزعة عمى كافة التخصصات الجامعية بحيث بمغ عدد المخابر في تخصص عمكـ الطبيعة
كالحياة حكالي  196مخبر ،ك 99مخبر في تخصص عمكـ الفيزياء ك 44مخبر في
تخصص عمكـ األرض كالككف أما في تخصص الكيمياء فبمغ عددىا  97مخبر ك 71مخبر
في تخصص الرياضيات ك 316مخبر في تخصص عمكـ اليندسة ك 197مخبر في
تخصص العمكـ االجتماعية ك 215مخبر في تخصص التاريخ كالعمكـ اإلنسانية ك 89مخبر
في تخصصات مختمفة.
 -6-2-5نواتج البحوث واإلبداع كمخرجات لمبحث العممي :
كيمكف قياس نكاتج العممية البحثية كاإلبداع بنسبة النشر العممي (كيمكف تقسيمو إلى
قسميف :األبحاث كالمقاالت المنشكرة كالكتب سكاء المؤلفة أك المترجمة) كبنسبة براءات
االختراع.
أوال :النشر العممي
 األبحاث والمقاالت المنشورة:إف مقياس النشر العممي ىك إحصاء عدد األبحاث المنشكرة في الدكريات العممية،
كنشير في ىذا المقاـ إلى أف اإلنتاج البحثي العربي ال يكاد يقارف بالنسبة لإلنتاج البحثي
الغربي رغـ أنو في دراسة قاـ بيا " الدكتكر أسامة الخالدم تبنى فييا مجمكعة مف العمماء
العرب كجد أف عمماء ىذه العينة نشركا حكالي  60مقالة في مجالت محمية مقابؿ كؿ مئة
مقالة نشركىا في مجالت عالمية تدخؿ ضمف بنؾ المعمكمات ،إذف يككف مجمكع ما ينشره
العرب يزيد حكالي  %60عما ىك منشكر كمكثؽ في بنكؾ المعمكمات"1كمع ذلؾ يبقى
مستكل النشر العممي في العالـ العربي قميؿ جدا بالنسبة لعدد السكاف.
1
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كبالنظر إلى األبحاث المنشكرة مف حيث الكـ نجد أنو "ازداد الناتج العممي العربي مف
 11كرقة بحثية لكؿ مميكف عاـ  1985إلى  26كرقة بحثية لكؿ مميكف عاـ  ،1995كمع
ذلؾ فإف المتكسط العربي لكؿ مميكف فرد ىك  %2بالنسبة لنظيره مف بمد صناعي"

1

أما بالنظر إلى األبحاث المنشكرة مف حيث النكع كالمضمكف فرغـ الزيادة المالحظة في
عدد الكرقات البحثية إالّ أف مضمكنيا ينبئ بأف البحث العممي في العالـ العربي مازاؿ بعيدا
عف االبتكار كاإلبداع:

2

 فمعظـ المنشكرات العربية تطبيقية %32:في الطب كالصحة كعمكـ الحياة%19 ،
كيمياء تطبيقية %49 ،في مجاؿ الزراعة كاليندسة كغير ذلؾ،
 أما األبحاث األساسية في مجاؿ الفمؾ كالرياضيات كالكيمياء كالفيزياء فال تتجاكز
 %10مف مجمكع ما نشر.
 أما أبحاث تقانة المعمكمات كالبيكلكجيا الجزئية فتكاد تككف معدكمة .
كما ىناؾ معيار آخر لقياس مضمكف األبحاث كمستكل جكدتيا كىك عدد االقتباسات
المرجعية أم كمما زادت اإلشارة إلى البحث كمما ارتفع مستكاه كأضاؼ جديدا إلى المعرفة
اإلنسانية ( كالمقصكد بيا أف تزيد عدد االقتباسات مف بحث كاحد  40مرة) ىنا نجد أنو لـ
تزد ىذه المقاالت في الدكؿ العربية عف مقاؿ كاحد في كؿ مف مصر كالجزائر كالمممكة
العربية السعكدية كالككيت مقابؿ  10481مقاؿ مقتبس منو في الكاليات المتحدة األمريكية.
كالجزائر ككاحدة مف الدكؿ العربية يسرم عمييا ما يجرم في معظـ ىذه الدكؿ فبالرغـ
مف التحسف الكمي في عدد الباحثيف إال أنو يالحظ ضعؼ أداء ىذا المؤشر خصكصا في
ما يتعمؽ بالنشر العممي ،كتحتؿ الجزائر" المرتبة التاسعة عربيا بالنسبة لمنشر في المجالت
الدكلية بعد كؿ مف مصر ،السعكدية ،تكنس ،المغرب ،األردف ،كقد بمغ مجمكع المنشكرات
الدكلية  25000منشكر في سنة  ، 2012تـ إحصاء  2578مف المنشكرات في فترة
1
2
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البرنامج الخماسي األكؿ ( )2002-1998ك 10834منشكر في فترة الخماسي الثاني
( ،)2012-2008ىذا كتبقى حصيمة الجزائر مف اإلنتاج العالمي مف المنشكرات ضئيمة
جدا لـ تتجاكز %0212فمثال مقارنة بتركيا نجد حصتيا مف المنشكرات كصؿ إلى %129
سنة  ،2014بينما نجد أف حصة فرنسا مف المنشكرات العالمية تقدر بػ  ،%521كفي ألمانيا
 ،%722في كندا " %324

1

 إنتاج الكتب:إف إنتاج الكتب في العالـ العربي لـ يتجاكز  %121مف اإلنتاج العالمي مع أف
العرب يمثمكف  %5مف سكاف العالـ ما يؤكد الفقر الشديد في أعداد الكتب العربية ،فمثال
كاف اإلصدار العربي عاـ  )6500( 1991كتاب مقابؿ ( )102000كتاب في أمريكا
الشمالية .كما أف ترجمة الكتب إلى العربية ال تكاد أف تذكر 2.كتعتبر مف أىـ العقبات التي
يكاجييا الباحثكف كيفتقر إلييا البحث العممي في العالـ العربي.
ثانيا :براءات االختراع:
تعتبر براءات االختراع مؤش ار ميما لمنشاط التقني حيث تحكؿ المعرفة العممية كنتائج
البحكث إلى تقنية ،كما تعتبر مؤش ار ىاما مف مؤشرات األداء اإلبداعي في أم مؤسسة
كالذم يعكس مدل قدرتيا عمى اإلبداع كاالختراع كاالبتكار ،كيعتمد عمى إحصائيات المنظمة
العالمية لمممكية الفكرية "الكيبك"Organization Property World Intellectual
)(WIPO
كحسب إحصائيات برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كتقرير العمـ في عاـ  2005فإنو
في الفترة الممتدة مف عاـ  1980إلى غاية  2000تحتؿ السعكدية المرتبة األكلى عربيا بػ

1
2
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 171براءة اختراع تمييا مصر بػ  77ثـ الككيت بػ 52براءة اختراع لتتقارب بقية الدكؿ
العربية حتى تنخفض تدريجيا لتصؿ اليمف إلى براءتي اختراع خالؿ عشريف سنة.

1

كحسب إحصائيات سنة  2011لبراءات االختراع المكدعة في الجزائر فقد تـ ايداع
 116براءة اختراع يساىـ فييا عنصر اإلناث بػ %09عمى مستكل  90باحث مخترع مقيـ
في الجزائر ،كفي سنة  2013بمغ عدد براءات االختراع عمى مستكل  172باحث مخترع
مقيـ  168براءة اختراع حيث يساىـ الباحثكف كاألساتذة الباحثكف في قطاع التعميـ العالي
كالبحث العممي بالنسبة األكبر حيث يمثؿ ىذا القطاع  %50مف مساىمتو في براءات
االختراع عمى المستكل الكطني ،تمييا مساىمة مراكز ككحدات البحث العممي التابعة لك ازرة
التعميـ العالي كالبحث العممي بػنسبة  ، %36لتسجؿ مراكز ككحدات البحث خارج قطاع
التعميـ العالي كالبحث العممي ما نسبتو  %14كىي نسبة ضئيمة جدا ذلؾ أف البحث العممي
ال يزاؿ في الجزائر تستكعبو كتجرل أغمب بحكثو في مؤسسات التعميـ العالي (الجامعات
كالمعاىد).2
 -7-2-5معوقات اإلبداع ومشاكل البحث العممي:
إف الحديث عف مشاكؿ البحث العممي سيجرنا ال محالة لمحديث عف معكقات اإلبداع
كضعؼ إنتاجية الباحثيف العممية في الكطف العربي الذم تتعدد مشكالتو لتمس كافة
المجاالت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية المتعمقة بالبحث العممي ،كمنظكمة البحث
العممي في الجزائر كغيرىا مف الدكؿ العربية تعاني الكثير مف المشكالت رغـ التطكر
المحسكس كالتشريعات الجديدة في مجاؿ البحث العممي كالتطكير كيمكف إجماليا في ما
يمي:

1
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أوال :مشاكل تتعمق بالتعميم
ذلؾ أف التعميـ العالي ىك مصدر لمكفاءات التي تعمؿ في مجاؿ البحث العممي كيالحظ
عمى العمكـ مجمكعة مف المشاكؿ التي مست مجاؿ التعميـ ك التعميـ العالي كالتي انعكست
سمبا ك أضعفت ىيئة البحث العممي في الدكؿ العربية بما فييا الجزائر بحيث :
 يعتمد التعميـ عمى أسمكب الحفظ كالتمقيف ال البحث كاالستكشاؼ لذلؾ فإف أغمب
الباحثيف الذيف ىـ نتاج ىذا األسمكب ال يتمتعكف بالقدرة الكافية عمى البحث.
 إف فمسفة البحث العممي في الكطف العربي جزء ال يتج أز عف التعميـ ،فجامعات الدكؿ
العربية ما زالت تعتمد عمى أسمكب نقؿ المعرفة مف خالؿ التدريس عكضا عف
إنتاجيا مف خالؿ البحث العممي ،فميذا فيي تركز عمى دكرىا في التدريس كتجعؿ
دكرىا في البحث العممي ىامشيا.
 تدني كفاءة الجامعات العربية كانخفاض مستكل إنتاجيتيا.
 حداثة الجامعات في البمداف العربية

1

 عدـ كضكح التشريعات كالمكائح القانكنية الخاصة بالتعميـ العالي كضعؼ برامج
كمناىج الدراسات العميا.
 يرتبط البحث العممي في الجامعات العربية بالترقيات العممية كالذم يتسـ بالطابع
األكاديمي دكف ربطو باحتياجات المجتمع.
 غياب الخبرات كاإلمكانات الالزمة لمقياـ باألنشطة االبتكارية جعؿ مف مراكز البحث
كالتطكير في البمداف ا لعربية غير مييأة لتطبيؽ نتائج بحكثيا عمى أرض الكاقع ،إلى
جانب عدـ االىتماـ بتكفير التجيي ازت المساعدة في البحث العممي كالمكاتب المجيزة
كالمختبرات العممية كاالنترنت كالمكتبات كغيرىا.

1
2
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 األمية :حيث تقع عمى طرفي نقيض مع البحث العممي ،كىي مف أخطر المشكالتالتي تعاني منيا الدكؿ العربية ،بالرغـ مف انخفاضيا في معظـ ىذه الدكؿ حيث
انخفضت عاـ  1970مف  %66إلى  %47عاـ  1985ثـ إلى %42عاـ 1990
أف ىذا االنخفاض تتفاكت فيو الدكؿ
أم بمعدؿ ىبكط سنكم يقارب  %322إالّ ّ
العربية فيما بينيا ففي األردف كفمسطيف كلبناف كالبحريف تقؿ النسبة إلى  %23كفي

الجزائر كمصر كالمغرب ترتفع النسبة إلى  ، %42كىي أعمى مف  %60في جيبكتي
كالصكماؿ كالسكداف كاليمف ،أما البمداف المتبقية فتتراكح النسب بيف .%38-%27
 عدد الطمبة وتوزيعيم عمى الفروع :حيث تعاني الجامعات في الدكؿ العربية مف قمةأعداد الطمبة المنخرطيف في الدراسات العميا ،كما أف أعداد الطمبة في العمكـ
األساسية قميمة حيث تطغى العمكـ االجتماعية كاإلنسانية عمى بقية الفركع ،إلى جانب
أف غالبية األساتذة العامميف في حقؿ التعميـ العالي كالبحث العممي مف الكفاءات
المتحصمة عمى شيادة الماجستير مما يستدعي تحركا سريعا كزيادة في عدد حممة
الدكتكراه لتنشيط البحث كالتطكير كالمحاؽ بالدكؿ المتقدمة.

1

ثانيا :مشاكل تتعمق بالباحثين والمؤسسات البحثية
رغـ الزيادة في عدد الباحثيف العرب بالنسبة لعدد السكاف إال أنيا تبقى دكف المستكل
العالمي كال تساىـ في التنمية كيبقى مشكؿ قمة الباحثيف العرب كضعؼ إنتاجيتيـ مطركحا.
ىجرة األدمغة :تشكؿ ىجرة األدمغة العربية إلى البمداف المتقدمة أىـ المشكالت التي تكاجو
البحث العممي في الدكؿ العربية ،كتتعدد أسبابيا كلعؿ أىـ سبب ىك العائد المادم الذم
يتمقاه الباحث في ىذه الدكؿ كليذه الظاىرة آثار سمبية تؤدم إلى خسائر في عدة مجاالت
منيا:
 اتساع الفجكة بيف الدكؿ العربية كالدكؿ المتقدمة .
1
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 خسارة الكفاءات العممية التي تساىـ ببحكثيا في العممية التنمكية.
 الخسائر المادية ،ففي حيف أف الباحث يكمؼ بمده ثركة فإف حصيمة عممو كجيده ال
تعكد بالنفع عمى بمده لتستقطبو كتستفيد منو دكلة متقدمة ،كقد قدرت خسائر الكطف
العربي في ىذا المجاؿ بػ  200مميار دكالر سنكيا.
كقد جاء في بعض اإلحصائيات أف الكطف العربي يساىـ بػ  %31مف ىجرة الكفاءات
في الدكؿ النامية ،فيساىـ بػ  % 50مف األطباء ،ك %23مف الميندسيف ك %15مف
العمماء مف مجمكع الكفاءات المتخرجة.
إنتاجية الباحث :حيث أثبتت الدراسات الميدانية كالتجريبية أف القدرة اإلنتاجية لمباحث تتطكر
زمنيا كفؽ ثالثة محاكر ىي :النكع األكؿ كىك الذم يميز الدكؿ المتقدمة حيث يتطكر ايجابيا
مع الكقت فيثرم معمكماتو كيكتسب الخبرة ،كالنكع الثاني ىك الذم يتطكر مع الزمف إلى أف
يصؿ إلى مرحمة عمرية بيف  50-40سنة فيتكقؼ عف مسايرة ركب البحث كلكنو يحافظ
عمى مستكاه العممي كىذا النكع يميز الدكؿ في طكر النمك ،أما أغمب الباحثيف في دكؿ العالـ
الثالث ( الجزائر) فيـ ما يمثمكف النكع الثالث كالذم يتراجع بعد السف المذككر كينقطع عف
معطيات العمـ كالبحث بعد حصكلو عمى المؤىؿ العممي.
عدد المؤسسات وتوزيعيا:
تتميز معظـ مؤسسات البحث كالتطكير في المنطقة العربية بيياكميا المشتتة كغير
المستقرة ،باإلضافة إلى ما تعانيو مف مشاكؿ إدارية كمالية أدت إلى ضعؼ مساىمتيا في
االرتقاء ببرامج البحث كالتطكير ،إلى جانب قمة كحتى انعداـ كحدات البحث كالتطكير التابعة
لممؤسسات اإلنتاجية كضعؼ مستكل أدائيا.

1

ثالثا :ضعف الترجمة :تسعى الدكؿ المتقدمة عمى استيعاب المعمكمات المتزايدة عف طريؽ
ترجمة الجديد كالقديـ مف شتى المصادر باعتبار الترجمة ىي أحد سبؿ التقدـ كالحفاظ عميو.
1
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كبالرغـ مف أىمية الترجمة إال أف الكاقع العربي يعاني مف غياب الرؤية اإلستراتيجية التي
ترسي دعائـ نشر المعرفة كاالىتماـ بيا عف طريؽ الترجمة كالبحث العممي ،كقد قدر
اإلجمالي التراكمي لمكتب المترجمة منذ عصر الخميفة المأمكف كحتى العصر الحديث
بحكالي  10000كتاب كىك رقـ يكازم إنتاج اسبانيا لعاـ كاحد .ففي الفترة ما بيف -1981
1985قدر متكسط الكتب المترجمة لكؿ مميكف شخص في الكطف العربي بػ  424كتاب أم
بنسبة تقؿ عف كتاب كاحد في السنة بينما بمغ عدد الكتب المترجمة في اسبانيا  920كفي
المجر  519كتاب.
أسست المنظمة العربية لمترجمة
كلمقابمة ىذا الضعؼ الكمي كالنكعي في الترجمة فقد ّ

عاـ  1999كىي منظمة دكلية غير ربحية تيدؼ إلى تكفير الترجمة العممية لمكتب.

1

رابعا :مشاكل مالية:
 ضعؼ اإلنفاؽ المخصص لمبحث بالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي.
 ضعؼ مساىمة القطاع الخاص في دعـ البحث العممي.
 استحكاذ الميزانيات اإلدارية عمى النصيب األكبر مف المخصصات الجامعية.
 ظركؼ العمؿ غير المناسبة التي يعيشيا الباحث العربي فيك يعاني مف ضعؼ
االمتيازات مف حيث األجكر التي ال تسد حاجتو كمف حيث السكف المناسب كالتأميف
الصحي كالحكافز كالمكافآت  ،مما يضعؼ إنتاجية الباحث أك يدفعو لميجرة.
 انشغاؿ نعظـ الباحثيف بأكضاعيـ المادية ،كاضطرار الكثير منيـ لممارسة أعماؿ
مينية بعيدة عف البحث العممي.

2

خامسا :مشاكل إدارية:
تمعب اإلدارة الفاعم ة دك ار ىاما في تقدـ كتحقيؽ الجامعة ألىدافيا ،كتعتبر مشكمة اإلدارة
المشكمة األساسية في الكطف العربي الذم يتكفر عمى الككادر البشرية كالمكارد المادية إال أنو
1
2
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يعاني مف مشاكؿ في التكزيع كالتأىيؿ كالتنسيؽ ،فباإلدارة يتـ التغمب عمى جميع المشاكؿ
المالية كالعممية ا لتي قد يعاني منيا البحث العممي في الجامعات العربية ،كفي ما يمي أىـ
المشاكؿ اإلدارية التي تعاني منيا الجامعات العربية:
 عدـ كجكد سياسة كطنية كخطة استراتيجية لمبحث العممي ،فالبحث العممي يجب أف
يعتمد عمى التخطيط كالمكضكعية بدال مف االرتجاؿ كالعفكية السائدة في الكطف
العربي.
 غياب معيار الكفاءة العممية لألساتذة المنشغميف بالمناصب اإلدارية في الجامعة.
 قمة التعاكف كالتنسيؽ بيف جامعات البمداف العربية مف جية ،كبيف جامعات البمد
الكاحد مف جية أخرل.
 قمة العمؿ البحثي الجماعي الذم يحقؽ مزيدا مف االتصاؿ بيف العمكـ كيرفع مردكدية
البحث العممي.
 عدـ الربط بيف البحكث العممية بخطط التنمية المتبعة في الدكلة.
 عدـ كضع خطط زمنية محكمة لتنفيذ عمميات التطكير كالتحديث تحدد فييا مراحؿ
التنفيذ كالتكمفة كمصادر التمكيؿ كالمكارد البشرية الالزمة ،ككيفية تأميف ىذه المكارد.
 عدـ ربط أنظمة التعميـ العاـ كالفني كالميني مع خطط كبرامج التدريب كالتأىيؿ مف
جانب ،كمع التنمية الشاممة مف جانب آخر.
 االرتجاؿ في التخطيط حيث يتـ إنشاء الجامعات كزيادة عددىا كفي المقابؿ ال يتـ
تكفير األعداد الالزمة مف أعضاء الييئة التدريسية المؤىمة مما أدل إلى زيادة نصيب
األستاذ مف األعباء التدريسية.
 نظاـ الترقيات في الجامعة ال يحفز عمى البحث كال يعمؿ عمى تقدمو حيث تعتمد
عمى معيار الزمف لمترقية مع تقديـ بحث عممي ( حتى كاف لـ يأتي بجديد) فالبحث
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كاإلبداع ليسا مف معايير الترقية العربية .كفي أحياف كثيرة كفي العديد مف الجامعات
يرقى األستاذ العتبارات أخرل قد تككف سياسية.
 سكء تكزيع اإلدارة المالية لنفقات البحث العممي بيف نفقات التشغيؿ كالركاتب.
 انعداـ استراتيجية التسكيؽ ،كعدـ تكظيؼ نتائج األبحاث في المشركعات االقتصادية،
بسبب ضعؼ الركابط بيف مؤسسات البحث كالقطاعات اإلنتاجية.

1

خالصة الفصل:
يتبي ف مما سبؽ أف الحديث عف الجامعة ىك حديث عف البحث العممي المؤدم لإلبداع
كبالتالي تطكر المجتمع ،كبالرغـ مف أف الجامعة الجزائرية مرت بتحكالت كثيرة كاصالحات
متعددة إال أنيا ال تزاؿ تتخبط في الكثير مف المشكالت التي تحكؿ دكف أداء كظائفيا لذا
كاف لزاما عمى الباحثيف قراءة كاقع الجامعة كالبحث العممي كاستشراؼ المستقبؿ لمتقميؿ أك
القضاء عمى ىذه الصعكبات كالمشكالت.

1
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الفصل الرابع األستاذ الجامعي واإلبداع
تمهيد
تتعدّ د ّمدخالت ّكمخرجات ّالجامعة ّلتشكؿ ّركائز ّأساسية ّكأعمدة ّمحكرية ّلبناء ّالجامعةّ
كقيامياّبألدكارّالمنكطةّبياّكلعؿّأىـّعمكدّيتمثؿّفيّاألستاذّالجامعيّبحيثّيعتبرّىذاّ
األخير ّ العنصر ّالفعاؿ ّكالمحكر ّالمحرؾ ّبكظائفو ّلتحقيؽ ّأىداؼ ّالجامعة ّكرفع ّالمستكلّ
المعرفيّكالعمميّلخريجياّكلذلؾّتسعىّجميعّالدكؿّلرفعّالمستكلّالعمميّكالحياتيّلألستاذّ
الجامعيّلمقياـّبمياموّككظائفوّعمىّأكمؿّكجوّبتكفيرّمستمزماتّرفعّالكفاياتّالمينيةّلوّ
كدرءّالمعكقاتّلمكصكؿّبوّلدرجةّاالبداعّكىكّاليدؼّالساميّالذمّتسعىّإليوّجميعّالدكؿّ،
فاألستاذّالمبدعّيساىـّفيّتقدـّالمجتمعّاقتصادياّكسياسياّكاجتماعياّكثقافياّ،كعميوّتناكلناّ
فيّىذاّالفصؿّالخصائصّالمميزةّلالستاذّالجامعيّككظائفوّالمختمفةّ،دعائـّتطكيرّكتنميةّ
قدراتّاألستاذّالجامعيّكتـّالتطرؽّإلىّاالبداعّكاألستاذّالجامعيّمفّحيثّطرؽّالتدريسّ
االبداعيةّ ّ،كصفاتّالمدرسيفّالمؤثريفّبشكؿّفعاؿّعمىّعكامؿّالمكىبةّكاإلبداعّ،كمعكقاتّ
اإلبداعّالمختمفةّلدلّاألستاذّالجامعيّ(ّالتنظيميةّ،النفسيةّ،االجتماعية)ّّّّّّّّ.
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-1الخصائص المميزة لألستاذ الجامعي :
كالمقصكد ّبيا ّجممة ّالصفات ّالتي ّيتحمى ّبيا ّاألستاذ ّالجامعي ّفي ّحياتو ّالمينيةّ

ّ

كالبحثية ّكالتي ّتميزه ّعف ّباقي ّالميفّ ّ ،كلقد ّحددت ّدراسة ّعبد ّالفتاح ّ( )1994خصائصّ
األستاذّالجامعيّكمعمـّناجحّفيماّيميّ:
 -1-1الخصائص المهنية :كتتمثؿ ّفيّ :التمكف ّالعمميّ ،الميارة ّالتدريسيةّ ،عدالةّ
التقكيـ ّكدقتوّ ،االلتزاـ ّبالمكاعيدّ ،التفاعؿ ّالصفي ّمع ّالطالبّ ،مناقشة ّأخطاءّ
الطالبّدكفّتأنيبيـّأكّإحراجيـّ.
 -2-1الخصائص االنفعاليةّ :كتتمثؿ ّفيّ :االتزاف ّاالنفعاليّ ،حسف ّالتصرؼ ّفيّ
المكاقؼّالحساسةّ،الثقةّبالنفسّ،االكتفاءّالذاتيّ،المكضكعيةّ،الدافعية ّلمعمؿّ
كاإلنجازّ،المركنةّالتمقائيةّكعدـّالجمكد.
 -3-1الخصائص االجتماعيةّ ّ :كتتمثؿ ّفيّ :النظاـ ّكالدقة ّفي ّاألفعاؿ ّكاألقكاؿّ،
العالقاتّاإلنسانيةّالطيبةّ(التكاضعّ–ّالصداقةّ–ّالركحّالديمكقراطية)ّ،القيادةّ،
التعاكفّ ،التمسؾ ّبالقيـ ّالدينية ّكالخمقية ّكالتقاليد ّالجامعيةّ ،ركح ّالمرحّ
كالبشاشةّ1.
إضافةّإلىّذلؾّيجبّأفّيتمتعّبػّ
 -4-1الخصائص الجسمية :إفّمفّمبادئّكشركطّااللتحاؽّبينةّالتعميـ"ّأفّيككفّ
الممتحؽّبالمينةّمعافىّبدنياّمفّكؿّالعاىاتّكالتشكىاتّالمعيقةّألداءّمياموّ
بالشكؿّالمطمكبّ،كأفّيتسـّبالصحةّالجسديةّعمىّاعتبارّأفّالتكافؽّالجسدمّ
كالعصبيّيؤدمّإلىّحركةّجيدةّكالىّالتكازفّالشخصي"ّ2
ّ

كماّأنوّ مفّالضركرمّأفّيعتنيّاألستاذّالجامعيّبحسفّمظيرهّمفّنظافةّكلباسّالئؽّ

ّ1إبراىيـّالحسفّالحكمي ّ ،الكفاءاتّالمينيةّالمتطمبةّلألستاذّالجامعيّمفّكجيةّنظرّطالبوّكعالقتياّببعضّالمتغيراتّ،

كميةّالتربيةّجامعةّأـّالقرلّفرعّالطائؼّ،مجمةّرسالةّالخميجّالعربيّ،العددّ(،)90صّ.21-20

ّ2مصباح ّعامرّ ،التنشئة ّاالجتماعية ّكالسمكؾ ّاالنحرافي ّلتمميذ ّالمدرسة ّالثانكيةّ ،الطبعة ّاألكلىّ ،دار ّاألمةّ ،الجزائرّ،

ّ،2003صّ.145
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ألف ّ ذلؾّيزيدّمفّقيمتوّكميابتوّلدلّطمبتوّكزمالئوّفيّالعمؿّإلىّجانبّأفّصحةّالبدفّ
كسالمة ّالحكاس ّمف ّالعكامؿ ّاليامة ّلحسف ّالتكاصؿ ّمع ّالطمبة ّكأداء ّالعمؿ ّفي ّالجامعةّ
عمكماّبشكؿّجيدّ.
ّ

كقد ّحددت ّلجنة ّمف ّأساتذة ّالجامعات ّكرجاؿ ّاإلدارة ّجممة ّمف ّالخصائص ّالرئيسيةّ

التيّيجبّأفّيتميز ّبياّعضكّىيئةّالتدريس-كذلؾّفيماّيخص ّبمينتوّكمدرسّكعالقتوّ
بطمبتوّكالمتمثمةّفيّماّيميّ1:
 أفّيككفّمتحمساّلمعمؿ.
 أفّيضعّأىدافاّعاليةّألدائوّتثيرّتحديو.
 أفّيضعّأىدافاّعاليةّألداءّطالبوّتثيرّتحدييـ.
 أفّيككفّممتزماّبالتربيةّكمينة.
 أفّيظيرّاتجاىاّإيجابياّعفّقدرةّالطالبّعمىّالتعمـ.
 أفّيككفّسمككوّمنسقاّكمكازياّلممستكياتّالمينية.
 أفّيرلّالطمبةّكأفرادّكىـّيعممكفّفيّإطارّأكسعّخارجّقاعةّالدرس.
 أفّيعامؿّطالبوّباحتراـ.
 أفّيككفّفيّخدمةّطمبتوّعندماّيريدكفّمقابمتو.
 أفّينصتّباىتماـّلماّيقكلوّالطمبة.
 أفّيستجيبّالحتياجاتّالطمبة.
 أفّيقدـّلمطمبةّتصحيحاّفكرياّلمعمكماتيـّمفّخالؿّالتغذيةّالراجعة.
 أفّيعرضّأفكارهّبكضكح.
 أفّيخمؽّالجكّالمناسبّلعمميةّالتعميـّكالتعمـ.
 أفّيعمؿّبالتعاكفّمعّزمالئو.
ّ1محمدّمنيرّمرسيّ ،االتجاىاتّالحديثةّفيّالتعميـّالجامعيّالمعاصرّكأساليبّتدريسياّ ،عالـّالكتابّ،القاىرةّ،مصرّ،
ّ،2002صّ.208
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 أفّيككفّعمىّمعرفةّجيدةّبعممو.
 أفّيطمعّعمىّكؿّماّىكّجديدّفيّعمموّ.
 أفّيكفرّالمجاؿّالحتراـّكجياتّالنظرّالمختمفة.
 أفّيشجعّطالبوّعمىّاإلصغاءّّكاالستماعّالجيدّكالتحميؿّكالتفسير.
مفّجانبّآخرّفإنوّيجبّعمىّالييئاتّالمختصةّفيّالجامعةّتكفيرّاإلمكانيات ّالضركريةّ
اتّاالجتماعيةّكالعمميةّكاالقتصاديةّكالثقافيةّفيّمجتمعوّ
ّ
ليسايرّاألستاذّالجامعيّكؿّالتغير
الخاص(ّالجامعة)ّكمجتمعوّالعاـّ.
-2الصفات الشخصية ومميزات األستاذ الجامعيّ:
يتميز ّاألستاذ ّالجامعي ّبصفتو ّمدرس ّكباحث ّيعمؿ ّفي ّالتنظيـ ّالجامعي ّبعدة ّمكاصفاتّ
تجعموّمؤىالّلكظيفتوّكقادراّعمى ّاألداءّالجيد ّكحتىّيحقؽّذلؾّيجبّأفّيككفّ :قدكةّعمميةّ
كقدكة ّفكرية ّكقدكة ّاجتماعية ّكقدكة ّنفسية ّكقدكة ّتربكيةّ 1لطمبتو ّلمساعدتيـ ّعمى ّاكتسابّ
مياراتّالتعميـّالذاتي ّكالبحثّعفّالمعمكماتّفيّمصادرىاّكعمىّاسترجاعّتمؾّالمعمكماتّ
كتحميمياّكنقدىاّكعمىّاالختيارّاألمثؿّلممعمكماتّكتكظيفياّفيّحؿّالمشكالتّّ
-1-2األستاذ الجامعي قدوة عمميةّ :ىذا ّعمى ّاعتباره ّمعمما ّكقائدا ّعمميا ّككذا ّباعتبارهّ
متخصصاّفي ّحقؿّمفّحقكؿّالعمـ ّحيثّيعمؿّعمى ّتنميةّكتطكير ّىذاّالعمـّالذمّقدّ
يأخذ ّمعظـ ّأكقات ّاألستاذ ّالجامعيّ2.كيتضح ّذلؾ ّمف ّخالؿ ّمستكل ّمحاضراتو ّكقيمةّ
أبحاثوّالعمميةّكمشاركاتوّالقيمةّفيّالممتقياتّكالمنتدياتّالعمميةّالكطنيةّكالدكليةّكقدرتوّ
عمىّإيصاؿّالمعمكماتّلمطمبةّ.
 -2-2األستاذ الجامعي قدوة اجتماعية :لفّيككفّاألستاذّالجامعيّقدكةّاجتماعيةّإالّإذاّ
أحسّبالمسؤكليةّاالجتماعيةّكتتمثؿّىذهّاألخيرةّفيّثالثةّعناصرّكىيّاالىتماـ ّكالفيـّ
كالمشاركةّّ.
ّ1عميّأحمدّمدككرّ،التعميـّالعاليّفيّالكطفّالعربيّالطريؽّإلىّالمستقبؿّ،دارّالفكرّالعربيّ،القاىرةّ،2000ّ،صّ.71
ّ2المرجعّنفسوّ،صّ.71
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يقصدّباالىتماـّذلؾّاالرتباطّالعاطفيّبالمجتمعّالذمّينتميّإليوّاألستاذّالجامعيّفيسعىّ
لتحقيؽّتقدموّكاستق اررهّكتماسكوّكيعمؿّجاىداّعمىّإبعادّعكامؿّضعفوّ.
أماّالفيـّفيك ّأكالّ:فيـّاألستاذ ّالجامعيّلتاريخّمجتمعوّكفيـّعقيدتوّكفمسفتوّكعاداتوّكقيموّ
ذلؾ ّأف ّفيمو ّلتاريخ ّمجتمعو ّىك ّعامؿ ّلفيـ ّحاضره ّكمستقبموّ .كثانياّ :ىك ّفيـ ّاألستاذّ
الجامعيّلدكرهّاالجتماعيّكادراكوّآلثارّأفعالوّكق ارراتوّعمىّالمجتمعّحاضرهّكمستقبموّ.
كالمقصكد ّبالمشاركة ّاالشتراؾ ّمع ّأعضاء ّالمجتمع ّالفاعميف ّفي ّحؿ ّمشكالت ّالمجتمعّ
ّكالمساعدةّفيّتحقيؽّأىدافوّعفّطريؽّالبحثّالعمميّالجادّكالمتكاصؿّلبناءّمستقبموّكعفّ
طريؽّتنشئةّالجيؿّعمىّمبادئّكقيـّالمجتمعّ1.
 -3-2األستاذ الجامعي قدوة فكرية :كذلؾّبأفّيككفّعمىّاطالعّكاسعّلكثيرّمفّالعمكـّ
غير ّتخصصو ّكذك ّثقافة ّعممية ّعالية ّمف ّخالؿ ّالمطالعة ّكالبحث ّكالمشاركة ّفي ّمختمؼّ
التظاىراتّالعمميةّكطنيةّكانتّأكّدكليةّ.بحيثّيستطيعّّإثراءّالمعمكماتّكالمعارؼّالمقدمةّ
لمطمبةّمفّخالؿّالتكاصؿّالعمميّمعيـّ2ّ.
 -4-2األستاذ الجامعي قدوة نفسية :يعتبرّاألستاذّالجامعيّ–إضافةّلككنوّمعمماّ-مربياّ
كعميو ّيجب ّإعداده ّلمينتو ّبالحفاظ ّعمى ّتكازنو ّاإلنساني ّكتكازنو ّالنفسي ّبحيث ّيجب ّأفّ
يتحمىّباألخالؽّكاالتزافّاالنفعاليّألنوّفيّتكاصؿّمباشرّمعّالطمبةّكىذاّيجعموّقدكةّليـّ
يؤثرّفييـّكيتأثرّبيـّ.
كحتىّيككفّاألستاذّالجامعيّقدكةّنفسيةّفيجبّ-خالؿّعمميةّتككينوّ-تصحيحّتصكرهّعفّ
اإللكىيةّكالككفّكاإلنسافّكالحياةّليحقؽّاليدؼّمفّكظيفتوّكمفّكجكدهّفيّالحياةّ3.

ّ1السيدّأحمدّعثمافّ،المسؤكليةّاالحتماعيةّكالشخصيةّالمسممةّ،المكتبةّاألنجمكّمصريةّ،القاىرة،1979،صّ.269
ّ2عميّأحمدّمدككرّ،التعميـّالعاليّفيّالكطفّالعربيّالطريؽّإلىّالمستقبؿّ،المرجعّالسابؽ،صّّ.72
ّ3المرجعّنفسوّ،صّ.75
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كىذاّماّأكدّعميوّفالسفةّالحضارةّاإلسالميةّفعندّمراجعةّالتراثّالتربكمّاإلسالمي ّنجدّأفّ
" ّفمسفةّالتربيةّعندىـّكانتّتيدؼّإلى ّزرعّالفضائؿّكالعمؿّعمىّنشرّاألخالؽّالحميدةّ،
فقدّانكبّكؿّرجاؿّالتربيةّحكؿّىذهّالمسألةّالتيّاستقتّفمسفتياّمفّالديفّالحنيؼ"ّ1
-5-2األستاذ الجامعي قدوة تربوية :يجبّأفّيتمتعّاألستاذّالجامعيّبقدراتّتعميميةّتؤىموّ
ألداء ّميامو ّالتدريسية ّكالبحثية ّبشكؿ ّجيد ّلمساعدة ّالطمبة ّعمى ّالتعمـ ّالمستر ّعف ّطريؽّ
السيطرة ّعمى ّميارات ّالتعميـ ّالذاتيّ ،كالبحث ّالعممي ّكصكال ّبيـ ّإلى ّاإلبداع ّكاالبتكارّ
كلتحقيؽّذلؾّالبدّأفّيككفّاألستاذّالجامعيّكاعياّبدكرّالجامعةّكالتعميـّالعاليّمفّحيثّ
الفمسفةّكالتنظيـّكاإلدارةّ2.

 -3وظائف األستاذ الجامعي:
إف ّالحديث ّعف ّأدكار ّككظائؼ ّاألستاذ ّالجامعي ّال ّتكاد ّتخرج ّعف ّأدكار ّالجامعةّ
باعتبارهّاألداةّالفعالةّفيّالعمميةّالتعميميةّكالبحثيةّفيّالجامعةّكباعتبارهّعنصرّىاـّكمؤثرّ
في ّتحقيؽ ّالمنظكمة ّالجامعية ّألىدافياّ ،فالجامعة ّتساىـ ّبشكؿ ّكبير ّفي ّتنمية ّالمجتمعّ
كتقدموّمفّخالؿّمخرجاتياّإذاّماّاتصفتّبالجكدةّكالفعاليةّكالّيككفّذلؾّإال ّبأستاذّمبدعّ
في ّتدريسو ّكمبدع ّفي ّبحكثو ّكمبدع ّفي ّخدمتو ّلممجتمع ّّ ،كفي ّما ّيمي ّكظائؼ ّاألستاذّ
الجامعيّ :كظيفة ّالتدريس ّكالبحث ّالعممي ّككظيفة ّاالستشارة ّكخدمة ّالمجتمع ّّككظيفةّ
المشاركةّفيّالتسييرّاإلدارمّ.
ّ
ّ

ّ1جماؿ ّمعتكؽّ ،صفحات ّمشرقة ّمف ّالفكر ّالتربكم ّعند ّالمسمميفّ ،الجزء ّاألكؿّ ،دار ّاإلماـ ّمالؾّ ،الجزائرّ،2004،
صّ.29

ّ2عمي ّأحمد ّمدككرّ ،العكلمة ّكالتحديات ّالتربكيةّ ،مجمة ّالعمكـ ّالتربكيةّ ،معيد ّالدراسات ّالتربكيةّ ،العددّ ،09جامعةّ

القاىرة،1998،صّ.58
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-1-3وظيفة التدريس والبحث العمميّ:
ترتبط ّكظيفة ّالتدريس ّفي ّالتعميـ ّالجامعي ّبالبحث ّالعمميّ ،كىذا ّما ّيميز ّالتعميـّ
الجامعي ّعف ّالتعميـ ّما ّقبؿ ّالجامعي ّفالبحث ّالعممي ّىك ّصفة ّمميزة ّلمينة ّاألستاذّ
الجامعيّ.
-1-1-3التدريس الجامعيّ :
تعتبرّمينةّالتدريسّمفّأىـّالكظائؼّالتيّيقكـّبياّاألستاذّالجامعيّفعفّطريقياّيتـّإعدادّ
اإلطارات ّكالقكل ّالبشرية ّالمؤىمة ّمف ّجميع ّجكانبياّ ،فال ّيكتفي ّاألستاذ ّبنقؿ ّالمعارؼّ
كالمعمكمات ّإلى ّالطالب ّالجامعي ّبؿ ّيتعداه ّإلى ّإعداده ّلمحياة ّ" ّفاليدؼ ّاألساسي ّلعمميةّ
التدريسّىكّبمكرةّشخصيةّالطالبّلمسمكّبوّلمكماؿّالمعرفيّكالنفسيّ،نحكّإيجاد ّشخصيةّ
متكازنةّمستقمةّكمبدعة"1كعميوّيعرؼّالتدريسّالجامعيّعمىّأنو ":عمميةّتعنىّبنمكّالطالبّ
2

نمكاّمتكامال(عقمياّ،كجدانياّ،مياريا)ّكبتكامؿّشخصيتوّمفّمختمؼّجكانبيا"

كما ّعرؼ ّعمى ّأنو"ّ :تعميـ ّالطمبة ّكيؼ ّيفكركفّ ،ال ّكيؼ ّيحفظكف ّالمعارؼ ّكالمقرراتّ
كالكتب ّالجامعيةّ ،دكف ّفيميا ّأك ّتطبيقيا ّفي ّالحياة" ّكىذا ّعف ّطريؽ ّتشجيع ّالطمبة ّعمىّ
استخدامياّكتطبيقياّفيّمكاجيةّالمشكالتّالتيّ
ّ
التفكير ّ ّكتعميميـ ّمياراتّالتفكيرّالمختمفةّك
قدّيكاجيكنيا"ّ.
كماّعرؼ ّالتدريس ّالجامعي ّعمىّأنو" عالقةّإنسانية ّىادفة ّكمقصكدةّ ،كأنو ّيتضمفّ
اختيار ّاألىداؼّ،كاختيار ّاالستراتيجياتّالتي ّتؤدم ّإلى ّتحقيؽ ّتمؾ ّاألىداؼ ّكترجمتيا ّإلىّ
سمكؾّكأعماؿّ،كتقكيـّنجاحّىذاّالسمكؾّفيّالكصكؿّإلىّتمؾّاألىداؼ"ّ3

ّ1محمدّمزيافّكآخركفّ ،قراءاتّفيّطرائؽّالتدريسّ،سمسمةّكتابّالركاسيّ،الطبعةّاألكلىّ،جمعيةّاالصالحّاالجتماعيّ
كالتربكمّ،باتنةّ،الجزائرّ،1994ّ،صّّّ.153

2عايشّمحمكدّزيتكفّ،أساليبّالتدريسّالجامعيّ،الطبعةّاألكلىّ،دارّالشركؽّ،عمافّ،األردفّ،ّ1995ّ،صّّ.19

ّ3حسف ّشحاتةّّ ،التعميـ ّالجامعي ّكالتقكيـ ّالجامعيّ،الطبعة ّاألكلىّ،مكتبة ّالدار ّالعربية ّلمكتابّ ،القاىرةّ،مصرّ،2001ّ،
صّّ.17
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كما ّييدؼ ّالتدريس ّالجامعي ّإلى " تعميـ ّالطمبة ّاالعتماد ّعمى ّالذاتّ ،كزيادة ّالثقةّ
بالنفسّ ،كالشعكر ّبالمسؤكلية ّكاإلنجازّّ ،كالمبادأة ّكمحاكاة ّاألمكر ّعقميا ّكاالستمرار ّبالتعميـّ
الذاتي"ّ.1
أسس ودعائم التدريس الجامعي:حدد" عايشّمحمكدّزيتكف"ّأربعّدعائـّكبرلّلمتدريسّالجامعيّكىيّ:
 األستاذ الجامعي :كيتضمف ّإعداده ّالعممي ّكالبحثي ّكتككينو ّالمينيّ ،كشخصيتوّ
كخصائصو ّكصفاتوّ ،كفمسفتوّ ،كنظرياتو ّالشخصية ّالمينية ّمع ّالطمبة ّكأخالقياتّ
المينة.
 الطالب الجامعي :ىكّكؿّمتعمـّمنخرطّفيّالتعميـّالجامعيّكيتسـّبالمسؤكليةّّ،كىكّ
ذلؾ ّالمشارؾ ّفي ّعممية ّالتعمـ ّكالتفكير ّكالمبادر ّالنشط ّغير ّالمتكاسؿّ ،بحيث ّتـّ
تككينوّانطالقاّمفّقدراتوّكمي ّكلوّكاىتماماتوّ ّ،كشخصيتوّكدّكافعوّ،كطمكحاتوّكتطمعاتوّ.
 اإلدارة الجامعية :كالمتمثمةّفيّاإلدارةّالجامعيةّالحديثةّ(مستكلّ ّكنكعية)ّكالتيّتييئّ
مناخاّمالئماّلمتعميـّالجامعيّكالبحثّالعمميّكخدمةّالمجتمعّ.
 المنهاج الجامعي :كيتضمفّالخططّكالبرامجّالدراسيةّكالتدريسيةّكمدلّمكاءمتياّمعّ
التخصص ّالعممي ّكحاجات ّالطمبة ّكمتطمبات ّالمجتمع ّككذلؾ ّمدل ّمناسبة ّالخططّ
التدريسية ّبعناصرىاّ(األىداؼّ ،المحتكل ّكالخبرات ّالتعميمية ّكاألنشطة ّكالتقكيـ)ّلتحقيؽّ
األىداؼّالجامعيةّالمنشكدةّأكّالمرسكمةّ2.
-2-1-3البحث العمميّ :
يتميز ّالتعميـ ّالجامعي ّعف ّالتعميـ ّالثانكم ّكالميني ّكغيره ّفي ّككنو ّيقترف ّبالبحثّ
العمميّ .فمف ّكاجب ّاألستاذ ّالجامعي ّالقياـ ّبالبحكث ّالعممية ّكتدريب ّالطمبة ّعمييا ّخدمةّ
لمجامعة ّكالمجتمع ّمعاّ ،فقد ّأصبحت ّالمجتمعات ّالحديثة ّتعتمد ّعمى ّالجامعة ّفي ّحؿّ
ّّ1عايشّمحمكدّزيتكفّ،المرجعّالسابؽّ،صّّ.19
ّ2المرجعّنفسوّ،صّ.18
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مشكالتيا ّكتحقيؽ ّالنمك ّكالتقدـ ّاالجتماعي ّكاالقتصادم ّكالثقافي ّفظيرت ّالشراكات ّبيفّ
الجامعةّممثمةّبا لييئاتّالبحثيةّالتيّيقكـّعميياّاألساتذةّالجامعييفّكالمؤسساتّاالقتصاديةّ
فيّتمؾّالمجتمعاتّ.
إفّارتباطّاألستاذ ّبالتدريسّفقطّكعدـّاالنخراطّفيّالبحثّالعممي ّيعرضوّلمممؿّ"ّ
فيصبحّالتدريسّعمالّركتينياّكشاقاّ،كيبعدهّعفّنشاطوّأالبتكارمّفتضعؼّقدراتوّاإلبداعيةّ،
لذا ّالبد ّعمى ّاألستاذ ّالجامعي ّممارسة ّالبحث ّالعممي ّفيك ّيساعده ّعمى ّتنشيط ّفكرهّ
كممكاتو"ّ1
كتتضحّمياـّاألستاذّالجامعيّفيّالبحثّالعمميّكماّيميّّ:
 ممارسةّالبحثّالعمميّكالتدريبّعميوّمفّخالؿّإعدادّاألستاذّالجامعيّلبحكثوّمفّأجؿّ
الشيادةّماّبعدّالتدرج.
 المساىمةّفيّالنشرّالعمميّكاالستمرارّفيّاإلنتاجّالعمميّعفّطريؽّالبحكثّالعممية.
 القراءاتّالكاسعةّكاالطالعّالمستمرّعمىّمناىجّالبحثّكتقنياتوّكالتأليؼّفييا.
 التنظيـ ّأك ّالحضكر ّكالمشاركة ّفي ّالتظاىرات ّالعممية ّالمختمفة ّفي ّميداف ّتخصصوّ
كاألياـّالد ارسيةّأكّالممتقياتّأكّالندكاتّأكّالمؤتمراتّالعمميةّالكطنيةّكالدكليةّ.
 تدريبّالطمبةّعمىّانجازّالبحكثّالعمميةّكاإلشراؼّعمييا.
 إجراءّتربصاتّفيّجامعاتّخارجّالكطفّكتبادؿّالخبراتّالبحثية.
 تأليؼّالكتبّالمتخصصةّالتيّلياّعالقةّبميدافّالتخصص.
 إنشاء ّمخابر ّبحث ّعممية ّكالمشاركة ّفييا ّكالتعاكف ّالجاد ّكالفعمي ّفي ّالبحكث ّالعمميةّ
التيّتطرحّعمىّمستكلّىذهّالمخابر.
ليذاّيعدّاألستاذّالجامعيّمدرساّكباحثاّفيّالكقتّنفسوّ،كليسّمفّالصكابّالفصؿّبيفّ
قدرتوّعمىّالتدريسّكقدرتوّعمىّالبحثّالعمميّاألصيؿّفنجاحوّفيّالعمؿّالتدريسيّبالشكؿّ
ّ1فريدب ّفيميبّ ،أستاذ ّالجامعةّ ،سمسمة ّماذا ّيعممكفّ ،ترجمة ّجابر ّعبد ّالحميد ّجابرّ ،دار ّالفكر ّالعربيّ ،القاىرةّ،
مصر،1965،صّ.169
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الصحيحّالّيمكفّأفّيتحقؽّماّلـ ّيكفّناجحا ّفيّعمموّالبحثيّ،كاال ّسيككفّبمثابةّناقؿّ
لممعرفةّغيرّقادرّعمىّإثرائياّكتطكيرىاّ،كليذاّكافّتقييموّكترقيتوّمفّمرتبةّجامعيةّإلىّ
أخرل ّيعتمد ّأساسا ّكبالدرجة ّاألكلى ّعمى ّقدرتو ّكباحث ّكعمى ّأصالة ّالعمؿ ّالبحثي ّالذمّ
يؤديوّ،كىذاّماّيؤكدّضركرةّالتكامؿّبيفّكظيفةّالتدريسّككظيفةّالبحثّالعمميّ1.
ّكتجدر ّاإلشارة ّىناّأنوّعمىّاألستاذّالجامعي ّأفّيقكـّبتقييـّذاتوّكمحاكلةّتحسيفّنقاطّ
الضعؼّكالتمسؾّبنقاطّالقكةّفيّأداءه ّكعميوّأفّيطمعّعمىّالمستجداتّالعالميةّفيّمجاؿّ
تخصصوّّكأفّيساىـّبأبحاثوّ ّكمنشكراتوّالعمميةّفيّتقدـّجامعتوّكمجتمعوّ.
 -2-3وظيفة االستشارة وخدمة المجتمع:
تكليّالدكؿّالمتطكرةّاىتماماّبالغاّلمكضكعّاالستشارةّكتعتبره ّجزءاّىاماّمفّنشاطّ
الجامعاتّكالمعاىدّكالكمياتّالمتخصصةّحيثّترجعّأغمبّالمنظماتّاالجتماعيةّكالسياسيةّ
كاالقتصادية ّكالثقافية ّكالتعميمية ّفي ّاستشارة ّاألساتذة ّالجامعييف ّباعتبارىـ ّمتخصصيف ّفيّ
المجاالت ّالعممية ّالمختمفة ّكليـ ّالقدرة ّعمى ّحؿ ّمشكالت ّالمجتمعّ ،كبيذه ّالطريقة ّتساىـّ
الجامع ةّفيّالتنميةّاالجتماعيةّبكاسطةّاالستشاراتّالفنيةّكالدراساتّالعمميةّالتيّيقكـّبياّ
األستاذّالجامعيّّ.
فمفّكظائؼّالجامعةّتمبيةّحاجاتّالمجتمعّكخدمتوّ"ّفإجراءّالبحكثّمفّأجؿّشيرةّ
الجامعةّكأساتذتياّفيّالداخؿّكالخارجّدكفّمراعاةّلحاجةّالمجتمعّ،إنماّىكّإىدارّلطاقاتّ
المجتمعّكمقدراتّاألمة"ّّّ2
يقصد ّبالعممية ّاالستشارية ّ" ّأف ّيقكـ ّاألستاذ ّالجامعي ّ(المستشار) ّبتقديـ ّالتكجيوّ
كاإلرشاد ّفيّظؿّظركؼّكمكضكعاتّمختمفةّمماّيؤثرّعمىّاألسمكبّالمستخدـّفيّتقديـّ
ّ1منىّبنتّسعدّابفّالحضيضّالبالدمّ ،دكرّاألستاذّالجامعيّفيّخدمةّالمجتمعّمفّكجيةّنظرّأعضاءّىيئةّالتدريسّ
بالجامعاتّالسعكديةّبمنطقةّمكةّالمكرمة ّ(ّالكاقعّكالمأمكؿ)ّ،أطركحةّدكتكراه ّفيّتخصصّاألصكؿّاالسالميةّلمتربيةّ،
كميةّالتربيةّّ،جامعةّأـّالقرلّ،المممكةّالعربيةّالسعكدية،)2015-2014(ّ،صّّّ.54

ّ2محمدّعبدّالعميـّمرسيّ،ترشيدّجيكدّىيئةّالتدريسّفيّالجامعاتّالخميجيةّفيّمجاؿّالبحثّالعمميّ،مجمةّرسالةّالخميجّ
العربيّّ،العددّ،16مكتبةّالتربيةّالعربيةّلدكؿّالخميجّ،الرياضّّ،1985ّ،صّّ.90
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االستشارةّ ،حيث ّيتعامؿ ّالمستشار ّمع ّالمشكالت ّالمعتادة ّكالمتكقعة ّبصكرة ّطبيعية ّحيثّ
يككفّلديوّمتسعّمفّالكقتّلمتفكيرّكتقديـّالحمكؿّكالمقترحات"ّ1
كتتجمىّكظيفةّاألستاذّالجامعيّفيّمجاؿّاالستشاراتّكالخبراتّفيّ:
 يشارؾ ّفي ّاالستشارات ّالعممية ّ( ّالتربكيةّ ،التعميميةّ ،االجتماعيةّ ،الطبيةّ ،العالجيةّ،
الصناعيةّ،الزراعية)
 يقدـّاالستشاراتّكالخدماتّالفنيةّلمعالجةّالمجتمعّالمحيطّبو.
 يشترؾ ّ فيّمجالسّإداراتّالييئاتّالمعينةّالمكجكدةّفيّمجتمعوّالمحميّكمستشارّفنيّ
فيّمجاؿّتخصصو.
 يشارؾّفيّاالستشاراتّالقانكنيةّلمؤسساتّالمجتمعّالمحمي.
 يشارؾّفيّكضعّالمكائحّالخاصةّببعضّأجيزةّكمؤسساتّالمجتمعّالمحمي.
 يشترؾّفيّعضكيةّمراكزّالخدماتّاإلرشاديةّكاالستشاريةّكمحطاتّالتجاربّكالبحكثّ
كمركزّالدعـّاإلعالميّالذمّيؤدمّدكراّميماّفيّالمجتمعّ.
 يكرس ّجيده ّنحك ّتكجيو ّاستشاراتو ّإلحداث ّتغير ّاجتماعي ّإيجابي ّكالعمؿ ّمف ّأجؿّ
الصالحّالعاـ.
 االطالعّعمىّكؿّماّىكّجديدّمعّتحديثّاتجاىاتوّالمرتبطةّبالطمبةّكالتعميـّالجامعيّ
كالمجتمعّلمكاجيةّأمّاستشارةّعممية.
كيقعّعمىّعاتؽّاألستاذّالجامعيّ(المستشار)ّمسؤكلياتّعديدةّأىمياّبناءّعالقةّجيدةّمعّ
أفرادّالمجتمعّلمساعدتيـّعمىّاكتشاؼّقدراتيـّكامكانياتيـّكتنظيـّخبراتيـّكاستخدامياّإلىّ
أقصىّمدلّلرفعّفعاليةّإنتاجيتيـّ،كذلؾّإتقاف ّمياراتّالتكجيوّكاإلرشاد ّكاإلقناع ّّكأساليبّ
لالتصاؿ ّالسميـ ّكالتمتع ّباأللفة ّكالتفيـ ّكالقبكؿ ّلمساعدة ّاألفراد ّعمى ّتقبؿ ّاألفكار ّكاآلراءّ
المختمفةّكمفّثـّتطبيقياّ2.
ّ1منىّبنتّسعدّابفّالحضيضّالبالدمّ،المرجعّالسابؽّ،صّ.55
ّ2المرجعّنفسوّ،صّ.55
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كيمكف ّاإلشارة ّىنا ّأنو ّفي ّالجزائر ّكبالرغـ ّمف ّالجيكد ّالمبذكلة ّلتطكير ّمياـ ّالجامعةّ
كاإلصالحات ّالكاسعة ّإال ّأنياّلـّتكليّاىتماما ّكبيراّبمكضكعّاالستشاراتّبالرغـّمفّانتشارّ
الجامعات ّعبر ّالكطف ّكتكافرىا ّعمى ّأساتذة ّكباحثيف ّأكفاء ّلكف ّلـ ّتستغؿ ّجيكدىـّ
كاسياماتيـّفيّىذاّالميدافّ.
يعتبر ّمكضكع ّاالستشارة ّميداف ّمف ّمياديف ّخدمة ّالمجتمعّ ،كتظير ّالمياديف ّاألخرل ّالتيّ
يساىـّفيياّاألستاذّالجامعيّبتقديـّالمساعدةّلتنميةّالمجتمعّفيّماّيمي:
 تكعية ّالمجتمع ّكتثقيفو ّعف ّطريؽ ّالنشرات ّاإلعالمية ّكالثقافية ّكاقامة ّالندكاتّ
كالمحاضراتّلممجتمعّالمحمي.
 إقامةّالبرامجّالتدريبيةّكاألنشطةّباعتبارىاّسمةّمفّسماتّالعصرّ،فالتدريبّييدؼّإلىّ
رفع ّمستكل ّاإلنتاج ّكتحسينو ّمف ّالناحيتيف ّالكمية ّكالنكعية ّكتجديد ّخبرات ّكمعمكماتّ
أفرادّالمجتمعّ،كاستخداـّأحدثّالطرؽّكاألساليبّالتيّتنميّميا ارتّأداءّأفرادّالمجتمعّ
مفّأجؿّرفعّكفاءتيـّتمشياّمعّخططّالتنمية.
 إجراءّالبحكثّالعمميةّالتطبيقيةّالتيّتتناكؿّالمشكالتّالتيّيعانيّمنياّالمجتمعّكايجادّ
الحمكؿّلياّمفّأجؿّتحقيؽّتنميةّالمجتمع.
 المساىمة ّفي ّالخدمات ّالتعميمية ّسكاء ّبالمشاركة ّفي ّالعممية ّالتعميمية ّألفراد ّالمجتمعّ
ّكالتعميميةّ .كعمى ّاألستاذّ
كتثقيفيـ ّأك ّإجراء ّالبحكث ّالعممية ّحكؿ ّالمشكالت ّالتربكية ّ
الجامعي ّأف ّيسعى ّمف ّخالؿ ّتقديـ ّالخدمات ّالتعميمية ّأف ّتككف ّمتميزة ّكمنفردة ّفيّ
خدماتو ّالمرتبطة ّباحتياجات ّسكؽ ّالعمؿ ّكأيضا ّمحاكلة ّإعداد ّأفراد ّالمجتمع ّإعداداّ
مينيا ّمتخصصا ّحسب ّما ّيتفؽ ّمع ّمتطمبات ّقطاعات ّاإلنتاج ّالمختمفة ّمف ّالقكلّ
العاممةّ.
 المشاركة ّفي ّالعمؿ ّالتطكعي ّالخيرم ّباعتباره ّكسيمة ّمف ّكسائؿ ّالنيكض ّبالمستكلّ
االجتماعي ّألفراد ّالمجتمعّ ،كيساعد ّالعمؿ ّالتطكعي ّالخيرم ّعمى ّتنمية ّاإلحساسّ
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بالمسؤكلية ّلدل ّاألستاذ ّالجامعي ّكيشعره ّبقدرتو ّعمى ّالعطاء ّكتقديـ ّالخبرة ّكالنصيحةّ
حسبّمجاؿّتخصصو.



 -3-3وظيفة المشاركة في تسيير الجامعة ( المهام اإلدارية):
تعتبرّمشاركةّاألستاذّالجامعيّفيّالكظائؼّاإلداريةّمفّالمياـّالتيّيساىـّبياّىذاّ
األخير ّلرفع ّمستكل ّاألداء ّاإلدارم ّكالبيداغكجي ّلمجامعة ّفيك ّأعمـ ّبالشؤكف ّالتربكيةّ
كالبيداغكجيةّلتخصصوّكبالتاليّىكّيدرؾّجيداّمتطمباتّكاحتياجاتّالتعميـّالجامعيّ،كلذلؾّ
يمكفّأفّيتكلىّعدةّمناصبّمفّبينيا ّ رئيساّلمجامعةّأكّعميداّلمكميةّأكّنائبّعميدّالكميةّ
أكّرئيسّقسـّكغيرىاّمفّالمناصبّالتيّيمكفّأفّيشغمياّ"ّكىكّبذلؾّيسعىّلتحقيؽّاإلدارةّ
الرشيدةّعفّطريؽّممارسةّالعممياتّاإلدارية ّالحديثةّالمتمثمةّفيّالتخطيطّكالتنظيـّكالرقابةّ
كاإلشراؼ ّكاالتصاؿ ّكاإلدارة ّباألىداؼ ّكاإلدارة ّبالنتائج ّككذا ّمراعاة ّاألسمكب ّالحديث ّفيّ
عمميةّالتكاصؿّكاالعتمادّعمىّمبدأّالديمقراطيةّ،كالتحميّبصفاتّالقائدّالمرفّالذمّينميّ
شعكر ّاالحتراـ ّ ّكيشجع ّحرية ّالرأم ّمع ّالطمبة ّكبقية ّاألساتذة ّككافة ّالعماؿ ّكمراعاةّ
اىتماماتيـّ،إلىّجانبّكسبّثقةّاإلدارةّالعميا"ّ1
إ فّانغماسّاألستاذّفيّاألعماؿّاإلداريةّغالباّماّيبعدهّعفّمياموّاألساسيةّالمتمثمةّ
فيّالتدريسّكالبحثّالعممي ّفينخفضّإنتاجوّالعمميّ،لذاّعميوّالمكازنةّبيفّالعمؿّاإلدارمّ
كالعمؿّاألكاديميّّ.
تعتبرّالكظائؼّالسابقةّالذكرّمفّصميـّعمؿّاألستاذّكمفّأىـّالمياـّالمككمةّلوّكأستاذّ
جامعي ّفيك ّيساىـ ّبذلؾ ّ ّكييدؼ ّإلى ّتنمية ّكتطكير ّالمنظمة ّأك ّالمؤسسة ّالتي ّيعمؿ ّبياّ
(الجامعة) ّ ،كحتى ّيحقؽ ّالكفاءة ّالمينية ّكاالجتماعية ّكالميارية ّعميو ّأف ّيتعرؼ ّعمى ّعدةّ

ّلمتكسعّحكؿّمكضكعّدكرّاألستاذّالجامعيّفيّخدمةّالمجتمعّالرجكعّلػّ،منىّبنتّسعدّابفّالحضيضّالبالدمّ،المرجعّ
السابؽّ،صّصّ.59-47،

ّ1ردماف ّمحمد ّسعيد ّغالبّ ،تكفيؽ ّعمي ّعالـ ّ ،التنمية ّالمينية ّألعضاء ّىيئة ّالتدريس ّمدخؿ ّالجكدة ّالشاممة ّفي ّالتعميـّ
العاليّ،المجمةّالعربيةّلضمافّجكدةّالتعميـّالعاليّ،المجمدّاألكؿّ،العددّاألكؿ،2008ّ،صّ.182
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أمكرّ ،قد ّحددىا ّاألستاذ ّالدكتكر ّ"بف ّاعمارة ّمسعكد" ّفي ّمقاؿ ّلو ّحكؿ ّ"اإلبداع ّكاالبتكارّ
ككسيمةّلتحقيؽّالجكدةّفيّالتعميـّالعالي"ّفيّماّيميّ:
 التعرؼّعمىّاالتجاىاتّالمعاصرةّكالتكجياتّالمستقبميةّفيّمجاؿّالتعميـّ
 التعرؼّعمىّكاقعّاستخداماتّالتقنياتّالمتطكرةّفيّمجاؿّالتعميـّفيّمختمؼّالبمداف.
 التعرؼ ّعمى ّمجاالت ّكفرص ّالتعاكف ّالعربي ّكالدكلي ّالمتاحة ّفيما ّيتعمؽ ّبالتطكيرّ
التكنكلكجي.
 المشاركةّفيّكضعّإستراتيجية ّجزائريةّتتضحّفيياّأىداؼّالتطكيرّكسياساتوّ،ككيفيةّ
استخداـّالتقنياتّالحديثةّفيّمجاؿّالتعميـّالجامعيّكحتىّماّقبؿّالجامعي.
 التعرؼّكاإللماـّبتكنكلكجياّاالتصاؿّكالمعمكماتّفيّمجاؿّتطكيرّالتعميـ.
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 -4دعائم تنمية وتطوير األستاذ الجامعي:
تعتبرّالجامعة ّ القيادةّالفكريةّكالعمميةّفيّالمجتمعّبماّتحكيوّمفّثركةّبشريةّمؤىمةّ
تأىيال ّعاليا ّفيي ّبيت ّالخبرة ّكمعقؿ ّالفكر ّفي ّشتى ّصكره ّكأصنافو ّكرائدة ّالتقدـ ّكاإلبداعّ
كاالبتكار ّكىي ّالمسئ ّكلة ّعمى ّتنمية ّىذه ّالثركة ّالبشرية ّلمحفاظ ّعمى ّسيركرتيا ّكبقاء ّدكرىاّ
الرائدّفيّالمجتمعّ2.
ليذاّتكتسيّالجامعةّأىميتياّمفّىذهّالعقكؿّالمؤىمةّعممياّكفكرياّ ّكثقافياّ،فقدّأصبحّ
التعميـ ّالجامعي ّفي ّكقتنا ّالحاضر ّضركرة ّفرضتيا ّالتغيرات ّكالتطكر ّالتكنكلكجي ّالحاصؿّ
مماّجعؿّالدكؿّتستثمرّفيّىذهّالثركةّالبشريةّكتشجعّإبداعاتياّكابتكاراتياّعفّطريؽّتثميفّ
انجازاتياّكتمكيؿّمشاريعياّالبحثيةّ،كعميوّأصبحّلزاماّعمىّالمؤسساتّالجامعيةّمسايرةّىذاّ
التطكر ّبتنمية ّقدرات ّباحثييا ّإلى ّجانب ّ" ّمراجعة ّنظميا ّكأساليبيا ّالتعميمية ّكالبحثيةّ
ّ1بفّأعمارةّمنصكر ّ،اإلبداعّكّاالبتكارّككسيمةّلتحقيؽّالجكدةّفيّالتعميـّالعاليّ،استمارةّالمشاركةّفيّممتقىّدكليّحكؿّ
ّ ،االبداعّكّالتغييرّالتنظيميّفيّالمنظماتّالحديثةّ،قسـّالعمكـّالتجاريةّ،كميةّالعمكـّاالقتصاديةّكعمكـّالتسييرّ،جامعةّ
باجيّمختارّعنابةّ،الجزائرّّ،يكميّّ19/18مػػامّّ،2011

ّ2عبدّالفتاحّأحمدّجالؿّ ،تجديدّالعمميةّالتعميميةّفيّجامعةّالمستقبؿّ ،مجمةّعمكـّالتربيةّ،معيدّالدراساتّالتربكيةّ،العددّ
األكؿّ،القاىرةّ،مصر،1993ّ،صّّ.23
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الستشراؼ ّآفاؽ ّالمستقبؿ ّكالتكافؽ ّمعيا ّضمانا ّإلقامة ّنظاـ ّتعميمي ّيحتضف ّكيكجو ّمعالـّ
المستقبؿّعكضاّمفّنظاـّينتظرّمخاطرّالمستقبؿّليتخبطّفيّمشكالتوّكيحاكؿّبعدّحدكثياّ
التكيؼّمعيا"ّ1
كحتى ّيستطيع ّالتعميـ ّالجامعي ّمكاجية ّالتحديات ّالداخمية ّكالخارجية ّاآلنيةّ
كالمستقبميةّ عميوّبتنميةّأعضاءّالييئةّالتدريسيةّ(األساتذةّالجامعييف)ّبالشكؿّالذمّيعينيـّ
عمى ّاالضطالع ّبأدكارىـ ّكمسؤكلياتيـ ّاتجاه ّالجامعة ّكالمجتمع ّكذلؾ ّعف ّطريؽ ّاالىتماـّ
باآلتيّّ:
-1-4االهتمام باإلعداد التربوي لألستاذ الجامعي :كيتـّذلؾّعفّطريؽّ:
 تنظيـّحمقاتّأكّدكراتّلتدريبّاألساتذةّالجامعييفّمفّأجؿّتزكيدىـّبالخبراتّلرفعّ
أدائيـّالعمميّكالتربكم.
 جعؿ ّاإلعداد ّالتربكم ّلألستاذ ّالجامعي ّكتدريبو ّفي ّدكرات ّتككينية ّمسبقة ّشرطّ
أساسيّلاللتحاؽّبالعمؿّالجامعيّكتقنينوّفيّنصكصّقانكنية.
 مراعاةّالنشاطّالتدريسيّكاحتسابوّفيّنظـّالحكافزّكالترقيات.

2

3

-2-4االهتمام بالنمو العممي والمهني لألستاذ الجامعيّ:كذلؾّمفّخالؿّ:
 تسييؿ ّفرص ّاالشتراؾ ّفي ّالندكات ّكالمؤتمرات ّالكطنية ّكالدكلية ّالتي ّليا ّصمةّ
بالتخصصّاألكاديميّلألستاذّالجامعيّلتبادؿّالخبراتّكالمعمكمات.
 تكفيرّالدكرياتّالعمميةّكالمراجعّاألساسيةّكالكتبّالحديثةّبالمكتباتّالجامعيةّحتىّ
يتاحّلألستاذّالجامعيّاالطالعّعمىّكؿّماّىكّجديدّفيّمجاؿّتخصصو.

ّ1محمد ّفكزم ّعبد ّالمقصكدّ ،جامعة ّالمستقبؿ ّفي ّمصر(تصكر ّمقترح)ّ ،دراساتّتربكيةّ ،المجمد ّّ،02الجزءّ ،49سمسمةّ
أبحاثّتصدرىاّرابطةّالتربيةّالحديثةّ،القاىرةّ،1993ّ،صّّ.49

ّ2شبؿّبدرافّ،جماؿّالدىشافّ،التجديدّفيّالتعميـّالجامعيّ،دارّقباءّالقاىرةّ،مصرّ،2001ّ،صّّ.78

ّ3محمدّعزتّعبدّالمكجكدّ ،التعميـّالعاليّكاعدادّىيئةّالتدريسّ،المجمدّّ،03الجزءّّ،11سمسمةّأبحاثّتصدرىاّرابطةّ
التربيةّالحديثةّ،القاىرةّ،مصرّ،1988ّ،صّ.58
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 فتح ّقنكات ّاالتصاؿ ّبالجامعات ّالخارجية ّسكاء ّكانت ّجامعات ّعربية ّأك ّأجنبيةّ
لجذبّاألساتذةّالزائريفّكالتكسعّفيّنظاـّتبادؿّالخبراتّالعمميةّمعّىذهّالجامعاتّ،
ألنو ّأثبتت ّبعض ّالدراسات ّفي ّىذا ّالمجاؿ ّأنو ّكمما ّارتفعت ّنسبة ّاالتصاؿّ
كاالحتكاؾّالعمميّكمماّارتفعتّاإلنتاجيةّالعممية.
 تدريب ّاألساتذة ّالجامعييف ّالجدد ّعمى ّميارات ّالتدريس ّكالبحث ّالعممي ّكاطالعيـّ
عمىّالجديدّفيياّبعقدّدكراتّتدريبيةّككرشّعمؿّلذلؾ.

1

 -3-4البحث عن صيغ لتقويم أداء األستاذ الجامعيّ :بغيةّترقيتوّكرفعّكفاءتوّالعمميةّ
كالمينيةّفيّجكانبّالتدريسّكالبحثّالعمميّكخدمةّالمجتمعّ.
 -1-3-4مفهوم التقويمّّ:
ّّّّّّّيعرؼ ّ" ّمعجـ ّعمكـ ّالتربية" ّ–استنادا ّإلى ّمرجعية ّمعجمية ّكأكاديمية ّمكثفة ّ–ّ
كالتاليّ ":التقييـّ ،التقكيـ ّ:مجمكعة ّمف ّاإلجراءات ّكالعمميات ّالمستعممة ّألدكات ّمف ّطرؼّ
شخص ّآخر ّأك ّالمتعمـ ّذاتوّ ،كالتي ّتككف ّمبنية ّبكيفية ّتمكف ّالمستيدؼ ّبالتقكيـ ّمف ّأداءّ
مياـّأكّالجكابّعفّأسئمةّأكّتنفيذّانجازاتّيمكفّفحصياّمفّقياسّدرجةّتنفيذىاّكاصدارّ
الحكـّعميياّكعمىّمنفذىاّ،كانجازّقرارّيخصوّأكّيخصّعمميةّتعميميةّذاتيا"ّ2
كماّيؤكدّعبدّالحؽّمنصؼّفيّكتابوّالمشارّإليو ّأفّأغمبّالدراساتّالبيداغكجية ّتتفؽّ
عمىّاعتبارّالتقييـّعمميةّشمكليةّتستندّإلىّمجمكعةّمفّاإلجراءاتّيعرضياّ"ّمعجـّعمكـّ
التربية"ّكالتاليّ:
 تحديدّمكضكعّالتقكيـّكأىدافوّ.
 البحثّعفّاألداةّالمالئمةّلوّكبناؤىا.
 تنفيذّاألداةّكاجراءّالتقكيـ.
ّ1شبؿّبدرافّ،جماؿّالدىشافّ،المرجعّالسابؽّ،صّ.79

ّ2عبد ّالحؽ ّمنصؼّ ،رىانات ّالبيداغكجيا ّالمعاصرة ّ( ّدراسة ّفي ّقضايا ّالتعمـ ّكالثقافة ّالمدرسية)،إفريقيا ّالشرؽّ ،الدارّ

البيضاءّ،المغربّ،2007ّ،صّ.111
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 تصحيحّاالنجازاتّأكّاألداءاتّأكّاستخراجّالمعطيات.
 معالجةّالمعمكماتّالمحصؿّعميياّ،كاتخاذّالق ارراتّالتصحيحية.

1

ييدؼّتقييـّأساتذةّالجامعةّإلىّمعرفةّصالحيتيـّأكّعدـّصالحيتيـّفيّأداءّالكاجباتّ
ّكالمسؤكليات ّالتي ّكمفتيـ ّبيا ّالجامعة ّمف ّتدريس ّكبحث ّعمميّ ،كيتـ ّالتقييـ ّانطالقا ّمفّ
األمكرّالتاليةّ:
 مؤىالتّاألستاذّالجامعي.
 شيادةّحسفّالسيرةّكالسمكؾّمفّجيةّرسميةّأكّغيرّرسمية.
 االلتزاـّبالكاجباتّفيّالتدريسّكالبحثّمعّاالىتماـّالبالغّبيماّبصكرةّكاضحةّعندّ
الجميعّداخؿّالجامعةّ(ّكىكّفيّنظرمّتقييـّتقديرم)
 التعاكفّفيّتطكيرّالجامعةّكحؿّمشكالتياّبصكرةّكاضحة.
 العالقةّالطيبةّمعّاإلدارييفّالمسئكليفّفيّالجامعة.
 النتيجةّالمرضيةّفيّنجاحّالطالبّكالطالبات.
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 -2-3-4طرق تقييم األستاذ الجامعي :تمجأ ّالجامعات ّإلى ّعدة ّطرؽ ّلتقييـ ّاألستاذّ
الجامعيّكلعؿّأشيرىاّماّيميّّ:
 أخذّرأمّرئيسّالقسـّالمسئكؿّالمباشرّعمىّاألساتذة.
 أخذّرأمّالزمالءّمفّأعضاءّىيئةّالتدريس.
 أخذّرأمّالطالب.
 أخذّرأمّالمجافّالمشكمةّلمتقييـ.
ّ

ّ1عبدّالحؽّمنصؼّ،المرجعّالسابؽّ،صّصّ.112-111،

ّ2السيدّمحمدّعقيؿّبفّعميّالميدليّ،المرجعّالسابؽّ،صّ.47
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كقد ّاستخدـ ّالمسئكلكف ّفي ّالجامعات ّالطرؽ ّالمذككرة ّكميا ّأك ّجزئيا ّفي ّتقييـ ّاألساتذةّ
الجامعييفّلترقيتيـّفيّالمناصبّالعمميةّكزيادةّدخميـّالمادمّكتجديدّعقدىـّفيّالعمؿّإذاّ
كجدّمفّبينيـّأجانبّأكّمدرسّمؤقتّ1.
كالمالحظّىناّأفّاليدؼّمفّالتقييـّفيّجامعاتناّالعربيةّيبتعدّكؿّالبعدّعفّىدؼّالتقييـّ
الحقيقيّكىكّرفعّمستكلّأداءّاألستاذّالجامعيّكتحسيفّمؤىالتوّلتحقيؽّالجكدةّالمنشكدةّبؿّ
يقتصرّفقطّكيرتبطّبترقيتوّكرفعّمستكاهّالمادمّ.
كما ّأف ّالجامعات ّالعربية ّبما ّفييا ّالجامعات ّالجزائرية ّتعتمد ّعمى ّالتقييـ ّمف ّالصنؼّ
األكؿّكالثانيّكالرابعّأماّالصنؼّالثالثّمفّالتقييـّالمذككرّآنفاّفيكّشائعّفيّالدكؿّالغربيةّ
كبعضّمفّالدكؿّاآلسيكيةّ.
 -4-4تحسين وتوفير الجو المالئم ألداء األستاذ الجامعي :إفّتكفيرّالسكفّكالنقؿّلألستاذّ
الجامعي ّكتكفير ّالكقت ّالالزـ ّألبحاثو ّبتخفيؼ ّاألعباء ّالتدريسية ّمف ّشأنو ّأف ّيرفع ّمفّ
عطاءهّكأداءهّكيحقؽّنكعّمفّاالستقرارّالمعنكمّكالمادمّلوّ.

 -5القانون األساسي لألستاذ الباحث في الجزائر:
حيثّجاءّفيّالمرسكـّالتنفيذمّرقـّّ038-80مؤرخّفيّّ72ربيعّالثانيّعاـّّ0271
المكافؽّّ3مايكّسنةّّ،7880كالذمّيتضمفّالقانكفّاألساسيّالخاصّباألستاذّالباحثّ2.
جاءتّمكاد ّىذاّالمرسكـ ّمكزعةّفيّمجمكعةّمفّاألبكابّتحددّالمادةّاألكلىّكالثانيةّ
منوّالصيغةّالقانكنيةّلكظيفةّاألستاذّالباحثّ(األستاذّالجامعي)ّكالتيّنصيماّ:
المادة األولىّ :تطبيقا ّألحكاـ ّالمادتيف ّّ 3كّ 00مف ّاألمر ّرقـ ّّ 83-80المؤرخ ّفي ّّ01
جمادل ّالثانية ّعاـ ّّ 0272المكافؽ ّّ 01يكليك ّسنة ّّ 7880متضمف ّالقانكف ّاألساسي ّالعاـّ
لمكظيفةّلمعمكميةّ،ييدؼّىذاّالمرسكـّإلىّتكضيحّاألحكاـّالخاصةّالمطبقةّعمىّالمكظفيفّ
ّ1السيدّمحمدّعقيؿّبفّعميّالميدليّ،المرجعّالسابؽّ،صّصّ.48-47ّ،

ّ2الجريدةّالرسميةّلمجميكريةّالجزائريةّ(العددّّ)ّ 23الصادرةّبتاريخّّ 28ربيعّالثانيّعاـّ1429قّالمكافؽّلػّّ 4مايكّسنةّ
2008ـّّ.
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المنتميفّألسالؾّاألساتذةّالباحثيفّكتحديدّالمدكنةّالمرتبطةّبياّككذاّشركطّااللتحاؽّبالرتبّ
كمناصبّالشغؿّالمطابقةّلياّ.
المادة الثانيةّ :يككف ّاألساتذة ّالباحثكف ّالمذككركف ّفي ّالمادة ّاألكلى ّأعالهّ ،في ّكضعيةّ
الخدمةّلدلّالمؤسساتّالعمكميةّذاتّالطابعّالعمميّكالثقافيّكالمينيّكالمؤسساتّالعمكميةّ
ذاتّالطابعّاإلدارمّالتيّتضمفّميمةّالتككيفّالعاليّ.
كتحددّالمكادّمفّ83إلىّغايةّّ 01الحقكؽّكالكاجباتّ،أماّالمكادّمفّّ 00لغايةّ01فتحددّ
كيفية ّالتكظيؼ ّكالتثبيت ّكالترقية ّكالترقية ّفي ّالدرجةّ ،كما ّأف ّالمادة ّّ 78تحدد ّالكضعياتّ
القانكنيةّاألساسيةّ،كبالنسبةّلحركاتّالنقؿّكالتككيفّكالتقييـّكالتأديبّفقدّتـّشرحياّفيّالمكادّ
التالية ّعمى ّالتكاليّ ّ 72-73-77-70ّ :أما ّالمكاد ّّ 72-70-71فجاءت ّلتحدد ّاألحكاـّ
العامة ّلإلدماجّ .ىذه ّالمكاد ّجاءت ّفي ّالباب ّاألكؿ ّتحت ّعنكاف ّأحكاـ ّعامةّ ،أما ّالبابّ
الثانيّمفّىذاّالمرسكـّفكافّحكؿّمدكنةّاألسالؾّحيثّتحددّىذهّالمدكنةّاألساتذةّالباحثيفّ
ّكماّجاءّفيّالمادةّّ-71كماّيأتيّ: سمؾّالمعيديف.
 سمؾّاألساتذةّالمساعديف.
 سمؾّاألساتذةّالمحاضريف.
 سمؾّاألساتذة.
كفيّبقيةّالمكادّتـّتحديدّالمياـّ،كشركطّالترقيةّلكؿّصنؼّمفّىذهّاألسالؾّ.

 -6األستاذ الجامعي واإلبداع :
تؤكد ّمعظـ ّالدراسات ّعمى ّأىمية ّدكر ّاألستاذ ّأك ّالمعمـ ّفي ّأم ّمنظكمة ّتربكيةّ،
فميماّكانتّجكدةّالمناىجّكالكتبّكميماّتكافرتّاإلمكانياتّكالمعامؿّكاألدكاتّفإفّذلؾّلفّ
يحقؽّأيةّقيمةّدكفّكجكدّاألستاذّالمبدعّفيّسماتوّالشخصيةّكفيّتككينوّالعمميّكالمينيّ
كالثقافيّكفيّامتالكوّكفاياتّتعميميةّمتنكعةّ.
ّ
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 -1-6صفات المدرسين المؤثرين بشكل فعال عمى عوامل الموهبة واإلبداع:
تمعبّالجامعةّدكرّىاماّفيّتنميةّعكامؿّاإلبداعّمتى ّكجدتّكماّيمكنياّتشجيعّالطمبةّ
ّا
عمىّممارسةّالتفكيرّاإلبداعي ّمتىّتكافرتّلدييـّاإلمكانياتّالالزمة ّكيقؼّالمدرسكفّفيّ
ّكاإلمكانيات ّالبشرية ّإذا ّما ّتحمكا ّبسمات ّخاصةّ -إلى ّجانب ّالصفاتّ
مقدمة ّتمؾ ّالعكامؿ ّ
التيّتـّذكرىاّسابقاّ-أىمياّ:
ّأ -أفّيككفّاألستاذّالجامعيّغير ّتقميدمّكأال ّيفرضّاألساليبّالتقميديةّأثناءّممارستوّ
لنشاطاتوّالمينيةّ:كذلؾّبإعدادّاألستاذّلمقياـّبيذاّالدكرّكالكفاءّبمتطمباتّالكظيفةّإالّ
أفّالمالحظّّأفّبرامجّّإعدادّكتدريبّالمعمميفّالحالييفّىيّبرامجّتقميديةّ،كمفّثـّ
فييّالّتقدـّلممدرسّاألدكاتّالالزمةّلمعمؿ ّفيّجكّغيرّتقميدمّ.كعميوّيجبّإعادةّ
النظرّفيّبرامجّكمياتّكمعاىدّإعدادّالمعمميفّكاألساتذةّالجامعييفّ،كاعادةّتدريبيـّ
كاعدادىـّ،كحسفّاختيارّالمتقدميفّلاللتحاؽّبيذهّالمعاىدّ1.إذاّكافّالحاؿّىكذاّمعّ
كجكد ّمؤسسات ّخاصة ّلتككيف ّالمعمميف ّفي ّبعض ّالبمداف ّالعربية ّ ّكمصر ّمثالّ
فكيؼ ّىك ّالحاؿ ّفي ّالجزائر ّبعد ّإغالؽ ّجميع ّالمعاىد ّالمتخصصة ّفي ّتككيفّ
األساتذةّ ،كاالعتماد ّعمى ّالمسابقات ّالمينية ّكالتكظيؼ ّالمباشر ّفي ّالمينةّ ،ىذاّ
بالنسبةّلمتعميـّماّقبؿّالجامعيّأماّفيّالتعميـّالجامعيّفيتـّتكظيؼّاألستاذّالجامعيّ
باالعتماد ّعمى ّشيادة ّالماجستير ّأك ّالدكتكراه ّمع ّالمقابمة ّكالسيرة ّالذاتية ّلألستاذّ
الجامعي ّكقبكلو ّفي ّالعمؿ ّداخؿ ّالجامعة ّدكف ّتدريب ّأك ّتككيف ّال ّقبؿ ّكال ّأثناءّ
العمؿّ.
ب-أال ّيعتمد ّالمعمـ ّبشكؿ ّرئيسي ّعمى ّمقرر ّكاحدّ ،كانما ّيجب ّاستخداـ ّأكثر ّمفّ
ّكاالكتشاؼ ّكالتكصؿ ّإلىّ
كتابّ ،كيقصد ّبيذا ّتشجيع ّالطمبة ّعمى ّالقراءة ّكالبحث ّ
اإلجاباتّكالحمكؿّبأنفسيـّكليذاّكجبّتنكيعّالمصادرّكعدـّاالعتمادّعمىّمعمكماتّ
ّ
1رمضافّمحمدّالقذافيّ ،رعايةّالمكىكبيفّكالمبدعيفّ ،الطبعةّالثانيةّ ،المكتبةّالجامعيةّ ،االسكندريةّ ،مصرّ ،2000ّ ،صّ
ّ.148
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مصدر ّكاحد ّفقط ّ ّكبذلؾ ّتتييأ ّالفرصة ّلمتعرؼ ّعمى ّأكثر ّمف ّرأم ّكالتكصؿ ّإلىّ
أكثرّمفّحؿ.
ج -أفّيشجعّاألستاذّالطمبة ّعمىّمناقشةّكجياتّالنظرّالمتعارضةّكأفّينصتكاّباىتماـّ
ّ
إلىّ اآلراءّالمخالفةّ:كيعنيّذلؾّتدريبّالطمبةّعمىّالتفكيرّالحرّكعمىّإبداءّكجياتّ
النظر ّكالدفاع ّعنياّ ،كعمى ّتقبؿ ّالشعكر ّباالختالؼ ّكأف ّيشعركا ّبأف ّمظاىرّ
االختالؼّليستّبالضركرةّأمراّسمبياّيحمؿّفيّطياتوّالشذكذ.
األصالةّ:كىكّأف ّيقكـّاألستاذّ
ّ
ّد -أفّيعمؿّاألستاذ ّعمى ّمكافأةّكتعزيزّركحّالمبادرةّك
بتدريبّطمبتو ّعمىّالثقةّبالنفسّكعدـّالخكؼّكاألخذّبزماـّالمبادرةّكالتفكيرّاألصيؿّ
كمكافأتيـّكمماّقدمكاّإنتاجاّيحمؿّطابعّالتفكيرّاإلبداعي.
ىػّّ-العمؿّالدؤكبّكالمستمرّكتنكيعّاألنشطةّكاتقافّالمادةّالعمميةّ:ىذاّمفّشأنوّأفّ
يكفر ّلمطمبة ّعدـ ّالممؿ ّكاالستيزاء ّبالنسبة ّلممبدعيف ّمنيـ ّكعدـ ّالخكؼ ّكاليأسّ
لمتالميذّالعادييفّ،كماّيصبحّاألستاذّقدكةّحسنةّليـّ1.
 -2-6دور األستاذ الجامعي في تنمية اإلبداع لدى طمبته:
إفّالحديثّعفّاإلبداع ّكدكرّاألستاذ ّالجامعيّفيّتنميتوّلدلّطالبوّيحمؿّمعنييفّ
إما ّأف ّيككف ّاألستاذ ّالجامعي ّمبدعا ّكمدركا ّلذلؾ ّكمتمرنا ّعمى ّميارات ّاإلبداع ّكاما ّأفّ
يككفّعمىّمستكلّعاؿّمفّالكفاءةّكلوّدرايةّكافيةّحكؿّمياراتّاإلبداعّحتىّيعممياّلطمبتوّ
عف ّطريؽ ّالتدريس ّحيث ّيرل ّ" جكزيؼ ّلكماف" ) "( 1989أف ّالتدريس ّالجامعي ّالجيدّ
ينطكم ّعمى ّمجمكعتيف ّمتميزتيف ّمف ّالميارات ّأكليما ّالقدرة ّالكالميةّ ،كىذا ّال ّيعني ّفقطّ
اإلبداع ّفي ّإلقاء ّالمحاضرات ّالكاضحة ّكالمثيرة ّلمتفكيرّ ،بإدارة ّالنقاش ّأيضاّ ،كثانييماّ
الميارات ّالشخصية ّالبينية ّالتي ّتعيف ّالمدرس ّعمى ّإيجاد ّنكع ّمف ّالعالقات ّالحميمة ّالدافئةّ
بينوّكبيفّطمبتوّمماّيحفزىـّعمىّالعمؿّبشكؿّمستقؿ"
ّ1رمضافّمحمدّقذافيّ،المرجعّالسابؽّ،صّصّ.151-149ّ،

2

ّ2جكزيؼّلكمافّّ،إتقافّأساليبّالتدريسّ،ترجمةّحسيفّعبدّالفتاحّ،مركزّالكتابّاألردنيّ،األردفّ،1989ّ،صّّ.16
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يمكفّلألستاذّالجامعيّأفّيساىـّفيّتنميةّاإلبداعّلدلّطمبتوّمفّخالؿّ:
 تشجيع ّطمبتو ّعمى ّإنتاج ّاألفكار ّاإلبداعية ّكأف ّيثمف ّأعماليـ ّمف ّتقارير ّكبحكثّ
كتجاربّكيشيدّبالجيدّمنياّأماـّزمالئيـّكطريقةّلتحفيزّاإلبداعّلدييـّ.
 تقبؿّكتشجيعّاالختالفاتّبيفّآراءّطالبوّفيّالمكاضيعّالعامةّحتىّكافّكانتّمخالفةّ
آلرائو ّكقناعاتو ّالشخصية ّكيناقشيـ ّفيياّ ،فالختالؼ ّفي ّاآلراء ّيحفز ّعمى ّالتفكيرّ
كالتأمؿّكالبحثّ.
 فتح ّالمجاؿ ّلمطمبة ّلاللتقاء ّبوّ ،فذلؾ ّيتيح ّلألستاذ ّالتعرؼ ّإلى ّشخصيات ّطمبتوّ
كاكتشاؼّمكاىبيـّكاستعداداتيـّكميكالتيـّ.
يطكر ّأدكاتو ّكمعمكماتوّ
 احتراـ ّالطمبة ّالمكىكبيف ّكتييئة ّالظركؼ ّالمناسبة ّليـ ّلمتعمـّ ،ف ّ
كيشجع ّعمى ّالتعمـ ّالذاتيّ ،كيقبؿ ّأفكارىـ ّالجديدةّ ،كيحترـ ّحمكليـ ّالغريبة ّلمصعكباتّ
ّتكاجييـّ ،كما ّ يحثيـ ّعمى ّاالنجاز ّكحب ّاالستطالعّ ،كما ّيحاكؿ ّالتركيز ّعمىّ
التي ّ
اكتشاؼّمكاىبّطمبتوّكاستغاللياّاالستغالؿّاألمثؿّ.
 التقيدّكااللتزاـّبالصفاتّالكاجبّالتحميّبياّبصفتوّقدكةّعمميةّكفكريةّكشخصيةّكتربكيةّ
كاجتماعيةّ،فالقدكةّالحسنةّىيّأرقىّأساليبّالتربيةّالتيّتؤثرّبشكؿّفاعؿّفيّتككيفّ
اتجاىاتّالشخصيةّالفكريةّ.
 استخداـ ّأساليب ّكميارات ّتتعمؽ ّبالتخطيط ّلمتدريس ّالجامعي ّ( ّمثؿ ّميارة ّتخطيطّ
أىداؼّالمساؽّ،كميارةّتخطيطّمتطمباتّالمساؽّكأساليبّالتقكيـّكالتخطيطّلممحاضرة)ّ
ككذاّمياراتّتتعمؽّبتنفيذّالتدريسّالجامعيّ(ّكتنفيذّالدرسّ،تنظيـّالمحاضرةّكادارتياّ
بكفاءة)ّباإلضافةّإلىّمياراتّأخرلّكتقييـّتعمـّالطمبةّكتقديـّالتغذيةّالراجعةّليـّ.
 إشاعةّجكّمفّاأللفةّبالمحافظةّعمىّالعالقةّالطيبةّبيفّاألستاذّكالطمبةّالقائمةّعمىّ
الحبّكالتقديرّكاالحتراـّألنياّمفّأىـّحكافزّاإلبداعّ1.
ّ1منارّسالـّمحمدّأبكّخاطرّ ،دكرّالجامعةّفي ّتنميةّاالبداعّلدلّطمبتياّفيّضكءّالسنةّالنبكيةّمفّكجيةّنظرىـّ،مذكرةّ
ماجستيرّ،تخصصّالتربيةّاالسالميةّبقسـّأصكؿّالتربيةّ،الجامعةّاالسالميةّّ،غزةّ،فمسطيف،2010ّ،صّصّّ.61-57
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 تكفيرّجكّمفّالحريةّفيّالتعبيرّكابداءّالرأمّّ.
 -3-6التدريس اإلبداعي:
ينظرّلمتدريسّاإلبداعي ّعمىّأنو"ّ :عمميةّتربكيةّتحكمّكافةّالعكامؿّالمككنةّلمتعميـّ
فيكّبذلؾّييدؼّإلىّتحقيؽّاألىداؼّالتربكيةّمفّخالؿّأداءاتّالمعمـّ(ّاألستاذّالجامعي)ّ
لكحدهّأكّالمتعمـّلكحدهّأكّمفّخالؿّالتعاكفّالمشترؾّبينيماّ،كىكّأيضاّعمميةّاجتماعيةّ
انتقائيةّيتـّعفّطريقياّتحقيؽّالتفاعؿّبيفّالمؤسسةّالتعميميةّ(مدرسةّأكّجامعة)ّكالمجتمعّ،
فالمؤسسة ّالتعميمية ّال ّيمكف ّأف ّتنعزؿ ّعف ّاألحداث ّالتي ّيعيشيا ّالمجتمع ّ ّبؿ ّيجب ّأفّ
تتفاعؿّمعياّكتكاكبيا"ّّ1
يتصؼّالتدريسّاإلبداعيّبإثارةّالعكاطؼ ّالمرتبطةّبالنشاطّالعقميّ،أمّإثارةّالتمعفّ
فيّاألفكارّكادراؾّالمفاىيـّالمجردةّكمعرفةّكاظيارّمدلّصمةّىذهّالمفاىيـّبحياةّالفردّّ.
كلكي ّيستطيع ّاألستاذ ّالجامعي ّأف ّيتقف ّعممو ّكأف ّيبدع ّفيوّ ،عميو ّأف ّيككف ّقادراّ
عمى ّتنظيـ ّالمادة ّالبحثية ّأك ّالتدريسية ّكعرضيا ّبميارة ّالخطيب ّالخبير ّالمتمرس ّكذلؾّ
بجانبّقياموّبتحضيرّمحتكلّالمادةّتحضيراّمقتضباّكدقيقاّكمنظماّ2.
 -1-3-6طرق التدريس اإلبداعية:
يقترح ّدّ .أحمد ّحامد ّمنصكر ّمجمكعة ّمف ّطرؽ ّالتدريس ّالتي ّتشجع ّعمى ّاالبتكارّ
كاإلبداعّكمفّبينياّ:
 إبداءّالحبّكاالىتماـّبالمتعمـّ.
 تعكيدّالتالميذّعمىّإنتاجّإجاباتّمتنكعةّّ.
 تعكيدّالتالميذّعمىّمشاركةّاآلخريفّكتبادؿّاآلراءّكاألشياءّمعيـّ.
 البعدّعفّالتسمطّكالتيديدّباستخداـّالعقابّ.
 المشاركةّفيّالتفاعالتّالكجدانيةّ.
ّ1مجدمّعزيزّابراىيـّ،المرجعّالسابؽّ،صّ.221
ّ2المرجعّنفسوّ،صّّ.277
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 تعكيدّالتالميذّعمىّأساليبّالتعمـّالذاتيّكمكاصمةّالقراءةّكالتفكيرّ.
 مراعاةّالفركؽّالفرديةّكأفّتككفّالبيئةّقادرةّعمىّاستثارةّالمتعمـّّ.
 حسفّاألداءّ.
 التعاكفّكتبادؿّالخبراتّكالتعمـّسكياّ.

 -7معوقات اإلبداع لدى األستاذ الجامعي:
لقد ّتـ ّتصنيؼ ّمجمكعة ّمف ّالمعكقات ّكالتي ّرأت ّالباحثة ّأنيا ّتمس ّبصفة ّمباشرةّ
األستاذّالجامعيّمنطمقةّمفّالمقاءاتّالمختمفةّكالمقابالتّالكثيفةّمعّمجمكعةّمفّاألساتذةّ
فيّجميعّالكمياتّإلى ّجانبّالرجكعّإلىّالتراثّالعمميّكالدراساتّالمختمفة ّحكؿّمع ّكقاتّ
اإلبداع ّكالتي ّتميزت ّبقمتيا ّكشحيا ّفي ّما ّيخص ّالجانب ّاالجتماعي ّخاصةّ ،كعميو ّكبعدّ
جمعّالمادةّالعمميةّالنظريةّكالميدانيةّقامتّالباحثة ّبإسقاطيا ّعمىّاألستاذّالجامعيّفتبيفّ
أنو ّيعاني ّمجمكعة ّمف ّالمعكقات ّالتي ّتحد ّمف ّإبداعو ّسكاء ّفي ّالعممية ّالتعميمية ّأك ّفيّ
العمميةّالبحثيةّكتتمثؿّىذهّالمعكقاتّفيّّ:
معوقات تنظيميةّ:ىيّمجمكع ّالعكامؿّالتيّتتعمؽّبالمحيطّالمينيّالمباشرّالذمّيعمؿّفيوّ
األستاذّالجامعيّكالذمّيحكؿّبينوّكبيفّاإلبداعّّ.
معوقات نفسيةّ:كىيّمجمكعّالعكامؿّالنفسيةّالتيّتؤثرّعمىّالحالةّاإلبداعيةّلدلّاألستاذّ
الجامعيّباعتبارهّكيافّإنسانيّمستقؿّ.
معوقات اجتماعيةّ :كىيّمجمكعّالعكامؿّالتيّتتعمؽ ّبالمحيطّاالجتماعيّالذمّيعيش ّفيوّ
الفرد ّكيتأثر ّبو ّكيؤثر ّفيوّ ،دكف ّالرجكع ّإلى ّتنشئتو ّكالعكامؿ ّكالككاالت ّالمؤثرة ّفييا ّألفّ
البحثّسكؼّيأخذّمنحىّآخرّكىذاّبابّآخرّيجدرّالبحثّفيوّفيّبحكثّمستقبميةّ.
كتجدرّاإلشارةّىناّأنوّتـّاالعتمادّعمىّبعضّماّجاءّمفّمعكقاتّفيّدراسةّالباحثةّ
ّ"كاقع ّاإلبداع ّكمعكقاتو ّلدل ّمديرات ّالمدارس ّبمدينة ّالرياض" ّألنياّ
"كفاء ّالعساؼ" ّحكؿ ّ
األقرب ّلدراستنا ّكما ّأف ّاألستاذ ّالجامعي ّيعاني ّمف ّىذه ّالمعكقات ّ(المعكقات ّالنفسيةّ
كالمع ّكقاتّالتنظيمية)ّكقدّأضفناّإلىّجانبّىذهّالمعكقاتّمعكقاتّاجتماعيةّكالتيّنرلّأنياّ
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تساىـّبقدرّكبيرّفيّتعطيؿّالقدراتّاإلبداعية ّلدلّاألستاذّالجامعي ّبمعرفةّظركفوّالحاليةّ
كليسّالمقصكدّمنياّطريقةّتنشئتوّالتيّاتبعتياّككاالتّالتنشئةّاالجتماعيةّالمختمفةّ.
إنوّبالقدرّالذمّتتمثؿّفيوّىذهّالمعكقاتّلدلّالفردّأكّفيّمحيطّعمموّ،تتأثرّسػمبانّ
قدرتػو ّعمػى ّ اإلبداع ّكيضيؽ ّأمامو ّمجاؿ ّالتفكير ّاإلبداعي ّكبالتالي ّيتجمد ّسمككو ّالكظيفيّ
كيثبت ّعنػد ّحػد ّمعيف ّيصبح ّالتغير ّأك ّالتطكير ّبعده ّأم انر ّصعبانّّ ،فيما ّيمي ّأىـ ّكأبرزّ
المعكقاتّالتيّتحكؿّبيفّاألستاذّالجامعيّكاإلبداعّّّ:
 -1-7المعوقــــــــــات التنظيميــــــــــة:
إف ّالجامعة ّالتي ّتسعى ّإلى ّالنجاح ّكاإلبداع ّىي ّالتي ّيسيطر ّعمييا ّمناخ ّايجابيّ
سميـّ ،كيشعر ّالفاعميف ّداخميا ّباالرتياحّ ،كفييا ّيعمؿ ّالجميع ّمعا ّعمى ّتنشيط ّاالتجاه ّإلىّ
الرعايةّكاالىتماـّكالكصكؿّإلىّاألىداؼّ،كيتحقؽّىذاّباعتمادّاإلدارةّالفعالةّعمىّالعالقاتّ
اإلنسانية ّكالمشاركة ّفي ّاتخاذ ّالق اررات ّكالمتابعة ّالمستمرة ّألنشطة ّالجامعة ّكتغذية ّمستمرةّ
لتصحيحّالمسارّكضمافّأداءّكؿّفردّلكاجبوّبفعاليةّ1.
كمفّالمعكقاتّالتنظيميةّالتيّتعيؽّاألستاذّالجامعيّعمىّاإلبداعّماّيميّّ:
-1-1-7البيئة التعميمية الجامعية:
كالمقصكد ّبيا ّ الجك ّالتنظيمي ّالعاـ ّالتي ّتعيشو ّالجامعة ّمف ّتسيير ّكتنظيـ ّإدارمّ
كبيداغكجيّكمفّطمبةّكأيضاّالجكّالثقافيّالسائدّفيّالجامعة"ّ،فالبيئةّالتعميميةّتتككفّمفّ
عددّمفّالمتغيراتّمثؿّالبيئةّالفيزيقيةّكعكامؿّتتعمؽّبتنظيـّبيئةّالتعمـّكعددّالطمبةّكنسبتيـّ
إلى ّأعضاء ّىيئة ّالتدريس ّكالعالقات ّاإلنسانية ّكصفات ّالطمبة ّكالمدرسيف ّكالضغكطاتّ
المرافقةّليا"ّ،2كعمكماّماّيالحظّفيّالكسطّالجامعيّىكّغيابّالكثيرّمفّمحفزاتّالعمؿّ
كلعؿّأكبرّتحدّيكاجيوّاألستاذّالجامعيّفيّالجزائرّىكّالعددّاليائؿّلمطمبةّبحيثّتستقبؿّ
ّ1مضاكمّعميّمحمد ّالسبيؿّ ،االبداعّفيّاالدارةّالمدرسيةّكاالشراؼّالمدرسيّ ،الطبعةّاألكلىّ،فيرسةّالممؾّفيدّالكطنيةّ،
ردمؾّ،المممكةّالعربيةّالسعكديةّ،2013ّ،صّ.36

ّ2ليمى ّعساؼّ ،مؤشرات ّقياس ّالبيئة ّالجامعية ّالنمكذجيةّ ،مجمة ّاتحاد ّالجامعات ّالعربيةّ ،العددّ ،51كانكف ّاألكؿّ

،2008صّ.571
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الجامعات ّفي ّكؿ ّسنة ّنسب ّكثيرة ّمف ّالناجحيف ّفي ّالبكالكريا ّكعمى ّالجامعة ّاستيعابيـّ
فأصبحّعددّالمسجميفّيفكؽّعددّاألساتذةّالمؤطريفّكنتيجةّلذلؾّأضحتّالفصكؿّالدراسيةّ
الجامعية ّمكتظة ّكال ّيستطيع ّاألستاذ ّاحتكائيا ّكأصبحت ّتشكؿ ّضغطا ّمينيا ّلألستاذ ّفيّ
عمميةّالتدريسّكالتقكيـّمماّأبعدهّعفّمجاؿّالبحثّالعمميّكاإلبداعّ،ففيّآخرّاإلحصائياتّ
التي ّنشرتيا ّالمديرية ّالعامة ّلمتعميـ ّكالتككيف ّالعالييفّ1التابعة ّلك ازرة ّالتعميـ ّالعالي ّكالبحثّ
العممي ّفي ّالجزائر ّأنو ّسنة ّّ 5102بمغ ّعدد ّالطمبة ّما ّيزيد ّعف ّمميكف ّكنصؼ ّالمميكفّ
(ّ )0211111طالب ّجامعي ّتمثؿ ّاإلناث ّما ّنسبتو ّّ %01مف ّإجمالي ّعدد ّالطمبةّ ،كىـّ
مكزعيفّعمىّشبكةّجامعيةّقكامياّّ011مؤسسةّ(ّمتمثمةّفيّّ82جامعةّمعّجامعةّالتككيفّ
المتكاصؿّ 12ّ،ممحقاتّجامعيةّ 01ّ،مراكزّجامعيةّ 00ّ،مدرسةّعمياّلألساتذةّ 05ّ،مدرسةّ
تحضيريةّ 51ّ،مدرسةّكطنيةّعميا)ّ،كؿّىذهّاإلحصائياتّتؤكدّعمىّضخامةّعددّالطمبةّ
كعددّالجامعاتّكالتيّأصبحتّتشكؿّتيديداّصارخاّالستم ارريةّالتعميـّالعاليّكجكدتوّبحيثّ
أثبتتّالتجاربّاألجنبيةّأنوّكمماّكافّعددّالمؤسساتّالجامعيةّفيّبمدّماّكبيرّكمماّأدلّ
ذلؾ ّإلى ّانخفاض ّأدائيا ّكتراجع ّقدرتيا ّعمى ّالمنافسة ّالعالميةّ "ّ ،ىذا ّالتكزيع ّالسيئ ّبعثرّ
الجيكدّكاإلمكانياتّالتيّكافّيفترضّأفّتكجوّلمجمكعةّمحدكدةّجداّمفّالجامعاتّكشتتّ
الجامعةّكماّشتتّالباحثيفّكالطاقات" ّ2ىذاّمفّجيةّكمفّجيةّثانيةّفإفّعددّالطمبةّفاؽّ
كؿّالتكقعاتّخصكصاّإذاّماّقارناهّبعددّاألساتذةّالمؤطريفّكبالعددّاالجماليّلمسكافّ،حيثّ
بمغّعددّاألساتذةّماّيقاربّ ّ28111أستاذّجامعيّكىكّعددّضئيؿّالّيتناسبّكتأطيرّالعددّ
اليائؿ ّلمطمبة ّحيث ّأشارت ّإحصائيات ّاليكنسكك ّإلى ّأف" ّنسب ّالتأطير ّأم ّعدد ّالطالبّ
المقيديف ّإلى ّعدد ّأعضاء ّالتدريس ّحقؽ ّتطك ار ّفي ّالدكؿ ّالعربية ّإال ّأنو ّال ّيزاؿ ّدكفّ

ّ1انظرّالمكقع www.mesres.dz

ّ2فيركز ّرشاـّ ،ضماف ّجكدة ّالتعميـ ّالعالي ّمف ّخالؿ ّالتفكير ّاالبداعي ،مجمة ّالحكمة ّلمدراسات ّاألدبية ّكالمغكيةّ ،عمىّ

المكقعّّ //www.asjp.cerist.dz>article،httpsشكىدّيكـّ.ّ2016/12/22ّ،
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المعدالتّالدكليةّّ... ّكالكاضحّأفّنسبةّأعضاءّىيئةّالتدريسّإلىّالطالبّلفّتتحسفّفيّ
ضكء ّصعكبة ّتكظيؼ ّمدرسيف ّأكفاء ّبسبب ّضآلة ّالمكارد ّكغياب ّالحكافز ّالمادية ّلجذبّ
أفضؿّالكفاءاتّإلىّالتعميـّالعالي"ّ1
ّكفي ّىذا ّيقكؿ ّالباحث ّكالمفكر ّالدكتكر ّعزمي ّبشارة ّفي ّلقاء ّعمى ّقناة ّالجزيرةّ
"...ىنالؾ ّازدياد ّىائؿ ّفي ّأعداد ّالطمبة ّكالجامعات ّكلكف ّباعتقادم ّعمى ّحسابّ
النكعية...ازدادتّأعدادّالطالبّفيّالدكؿّالعربيةّبشكؿّلـّتستطعّالدكلةّأفّتستكعبوّ2ّ"...
إلىّجانبّذلؾّىكّالمستكلّالعمميّكاألخالقيّالمتدنيّالذمّيعانيّمنوّغالبيةّالطمبةّخاصةّ
ا لجددّمنيـّمعّإتباعّاإلصالحاتّالتربكيةّالجديدةّفيّالقطاعّالتعميميّالجزائرمّكالمشكالتّ
المترتبة ّعف ّىذه ّاإلصالحات ّبحيث ّأثبت ّالكاقع ّضعؼ ّالمستكل ّالعممي ّكالثقافي ّكحتىّ
المغكم ّلممتحصميف ّعمى ّشيادة ّالبكالكريا ّالجدد ّالذيف ّينتمكف ّإلى ّنظاـ ّالتعميـ ّالجديدّ
ّبالمقاربة ّبالكفاءات"ّ ،فالمتفحص ّلمسياسات ّالتعميمية ّالعربية ّمف ّالناحية ّالكميةّ
ّ
المعركؼ
يالحظّاتجاىاّعاماّكثابتاّفيّكؿّالدكؿّالعربيةّلزيادةّعددّالطالبّكالمعبرّعنوّب"سباؽّ
األرقاـ" ّأم ّالعمؿ ّبشتى ّالطرؽ ّلبمكغ ّأىداؼ ّكمية ّدكف ّمراعاة ّلمتطمبات ّالنكعيةّ ،كعميوّ
انخرطت ّالعديد ّمف ّالجامعات ّالعربية ّبما ّفييا ّالجزائر ّفي ّسياسة ّالكـ ّبقبكؿ ّأعداد ّمفّ
الطمبةّتتجاكزّقدراتياّاألكاديميةّكاإلدارية"ّ3

ّ كتشيرّىذهّاالحصائياتّأفّيتكلىّالتدريسّبالتعميـّالعاليّفيّالكطفّالعربيّّ 322ألؼّمدرسّ(ّ %29منيـّإناث)ّبماّ
يعطيّنسبةّمتكسطةّ،أستاذّلكؿّّ24طالباّ،كىناؾّتفاكتّفيّالنسبّبيفّالدكؿّالعربيةّفييّتتراكحّبيفّّ%8333فيّلبنافّ
كّ%18فيّتكنسّكالبحريفّكسمطنةّعمافّ،كّ3132فيّالجزائرّكّ3335فيّاليمفّّّ.

ّ1نكرّالديفّالدقيّ ،تمكيؿّالتعميـّالعاليّفيّالكطفّالعربيّ،المؤتمرّالخامسّعشرّلمكزراءّالمسؤكليفّعفّالتعميـّالعاليّ
كالبحثّالعمميّفيّالكطفّالعربيّ،المنظمةّالعربيةّلمتربيةّكالثقافةّكالعمكـّ،االسكندريةّ،مصرّ 26-22ّ،ديسمبرّّ،2015

صّّ.14

ّّ2عزميّبشارة ّ،التعميـّالعاليّفيّالكطفّالعربيّّ"،فيّالعمؽ"حصةّتمفزيكنيةّ،قناةّالجزيرةّعمىّالكقعّprograms ˃in-
www.aljazeera.net˃depth

ّ3نكرّالديفّالدقيّ،المرجعّالسابؽّ،صّصّ.9،10،
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ّكؿ ّىذا ّجعؿ ّمف ّالجك ّالعاـ ّلمجامعةّ -باإلضافة ّإلى ّسكء ّالتسيير ّاإلدارم ّكماّ
سنبينو ّالحقا ّ -مف ّالضغكط ّالتي ّتزيد ّمف ّأزمة ّالباحث ّالجزائرم ّكتعيؽ ّاألستاذ ّالجامعيّ
عمى ّأداء ّميامو ّأكال ّثـ ّتعيقو ّعمى ّاإلبداع ّثانيا ّألف ّمف ّشركط ّاإلبداع ّىك ّتكفر ّبيئةّ
إيجابيةّخاليةّمفّالفكضىّكتتكفرّعمىّمستمزماتّالعمؿّالضركريةّّّّّّّّ.
-2-1-7معوقات إداريةّ :يصعب ّحصر ّكافة ّالعكامؿ ّالتي ّتحد ّمف ّاإلبداع ّلدل ّأفرادّ
المنظمات ّكقيادتيا ّ كجماعاتياّ ،إال ّأنو ّيمكف ّاإلشارةّإلى ّأبرز ّىذه ّالعكامؿ ّفي ّالمنظماتّ
العربيةّكتتمثؿّفيماّيميّ:
 سوء المناخ التنظيمي :كالذم ّيتمثؿ ّفي ّنمط ّاإلشراؼ ّكأسس ّالترقيػة ّكنظػـ ّالتقيػيـّ
كالحكافزّكالمناخّالتنظيميّغيرّالصحيّالذمّيحبطّطاقاتّاألفرادّكيحجمياّ.
 مقاومة الجهات اإلدارية لمتغييـر :ألنياّترلّفيوّتغيي انرّلكضعّاعتادتّعميوّ،كىذاّمػاّ
يسمى ّبجمكد ّاإلدارةّ ،إذ ّأنيا ّال ّتقبؿ ّأم ّتغيير ّفي ّطرؽ ّكأسػاليب ّالعمػؿ ّكالمػكائحّ
كالقكانيف ّكالتعميمات ّكاإلجراءات ّكالق اررات ّالمتبعةّ ،كاال ّاعتبرت ّذلؾ ّخركجػان ّعػفّ
المألكؼّ.
 االلتزام الحرفي بالقوانين :كالتعميماتّكاإلجراءاتّ،كمعّأنياّليستّغايةّبحػدّذاتيػا.إالّ
أنو ّبالرغـ ّمف ّذلؾ ّتقتصر ّالرقابة ّاإلدارية ّفي ّبعض ّاألجيزة ّعمى ّمراقبػة ّالتقيػدّ
بالشكمياتّدكفّااللتفاتّلمدلّمساىمتياّفيّتحقيؽّاألىداؼّالمبتغاةّ.
 عدم ثقة بعض المديرين بأنفسهم :مماّيجعميـّيحرصكفّعمىّإتباع ّأسمكبّمركزمّ
في ّ اإلدارةّ،بحيثّيحتكركفّحؽّاتخاذّالق ارراتّألنفسيـّدكفّإتاحةّالفرصةّألمّنكعّ
مػفّالمشاركةّمفّقبؿّالعامميفّ(مفّبينيـّاألساتذةّالجامعييف)ّ،بؿّقدّيرلّبعضيـّفيّ
األفرادّالمبدعيفّتيديدان ّليـّ،مما ّيجعميـّيحاكلكفّالتأثيرّعمييـّكيّالّيمفتكا ّاألنظارّ
لقدراتيـّ.
 عدم وجود قيادة إدارية مؤهمة :فالرئيسّالذمّالّيعتبرّنجاحّمكظفيوّنجاحانّلممنظمػةّ
ككؿّكيحرصّفقطّعمىّالتفتيشّعماّيسيءّليـّىكّقائدّالّيؤىؿّالمنظمةّلمبقاء.
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 الظروف االقتصادية :الّيعتبرّالفقرّأكّالعكزّبحدّذاتوّمعكؽّلالبتكارّ،بؿّقدّيقكدّ
ذلؾ ّ إلى ّاإلبداع ّلمحاكلة ّالتعكيضّ ،كلكف ّبشكؿ ّعاـ ّال ّيمقى ّاإلبداع ّاالىتمػاـ ّمػعّ
سػكء ّ الظركؼّاالقتصاديةّالتيّتنعكسّعمىّمستكياتّالتنظيماتّاإلداريةّ،لعدـّكفايةّ
األجكر ّكالحكافزّالماديةّ ،فاألستاذ ّفيّمثؿّتمؾّالظركؼّيصرؼّكؿّكقتوّكفكرهّفيّ
البحثّعف ّ كسائؿّتمكنوّمفّخاللياّتمبيةّحاجاتوّاألساسيةّ،كقمماّيككفّاإلبداعّىكّ
الكسيمةّ.
 ازدواجية المعايير المتبعة في المنظمة :مفّأىـّالمحفزاتّعمىّاإلبداعّىػيّأفّيػرلّ
األستاذّالجامعي ّأفّالعمؿّالجادّيكافأّكأف ّالكسؿّيعاقبّ،كلكفّيالحظّفي ّكثيرّمفّ
األحياف ّأف ّمؤىالت ّاالنقياد ّكالخضكع ّ ّىي ّشركط ّالكصكؿ ّلممناصب ّالرفيعةّ
كالمرمكقةّ،كفيّمثؿّىذهّاألجكاءّيصبحّاإلبداعّمرضانّيقاكـّبكافػةّالسػبؿّ.
 ضيق الوقت المتاح لممارسة اإلبداعّ :يشعر ّبعض ّاألساتذة ّ ّبأنيـ ّيممككف ّبالكادّ
الكقت ّالكافي ّألداء ّكظائفيـ ّكمياميـ ّالمعتادةّ ،ناىيؾ ّعف ّاستغراؽ ّبعض ّالكقتّ
لإلبداعّ ،كىـ ّيعتبركفّاإلبداعّشيئان ّمنفصالن ّعفّعمميـّ،يقؿّفيّاألىميةّعفّتحقيؽّ
أىدافيـّالركتينيةّ ،كبذلؾّينتييّحاؿّالجامعة ّإلىّعددّقميؿّمفّاألفكارّالخالقةّكعددّ
أقؿ ّمػف ّاألساتذة ّالقادريف ّعمى ّإخػراج ّتمؾ ّاألفكار ّإلى ّحيز ّالتنفيذّ ،بحيث ّيستغرؽّ
التدريسّجؿّكقتّاألستاذّالجامعيّلزيادةّأعدادّالطمبةّّمعّقمةّاألساتذةّالمؤطريفّفيّ
الجامعةّّ.
 المقاومة اإلدارية لألخطار :يتطمبّتشجيعّالجيكدّاإلبداعيةّدرجةّمفّالثقةّكاالئتمػافّ
كالخطرّمعّانّ،إذّيجبّأفّيفيـّأفّالعمميةّاإلبتكاريةّالّيتـّالكصكؿّإليياّإالّمفّخػالؿّ
األفكارّالناجحةّ.كفيّىذاّالصددّيتمقىّاألستاذّالباحثّالكثيرّمفّالمقاكمةّمفّطرؼّ
مسئكليّاإلدارةّحكؿّبعضّاألفكارّالجديدةّالتيّقدّيركنياّبمثابةّتيديدّلمكانتيـّّّّ.
 تنازع السمطات وانعدام روح الفريق :كذلؾّعندّغيابّالتنسيؽّبيفّاإلداراتّالمختمفػةّ
بحيث ّتميؿ ّكؿ ّإدارة ّإلى ّالعمؿ ّمنفصمة ّعػف ّاإلدارات ّاألخػرلّ ،كتفضػؿ ّاالنفػرادّ
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بالسمطة ّكاالستقالؿ ّالذاتي ّبصرؼ ّالنظر ّعف ّطبيعة ّالعالقات ّالمفركضة ّالتي ّتقكـّ
بينيا ّكبيف ّالجيات ّاألخرل.فإف ّظيرت ّىذه ّالركح ّاالستقاللية ّفي ّالمنظمة ّفػإف ّذلػؾّ
يعػكؽّإمكانيةّالمنظمةّفيّتنميةّالقدراتّاإلبداعيةّلدلّالعامميفّ.
كبالنظر ّإلى ّالجامعة ّكمنظمة ّكاألستاذ ّالجامعي ّكأحد ّأىـ ّعماليا ّيضيؼ ّعساؼ ّإلى ّماّ
سبؽّمعكقاتّأخرلّىيّ:
 ىيمنة ّ القانكنية ّالتقميدية ّعمى ّكثير ّمف ّالقيادات ّاإلدارية ّمما ّيبرز ّالقانكنية ّكأىـّ
محدد ّلتقييـ ّكفاءة ّالمكظفيفّ ،كذلؾ ّبغض ّالنظر ّعف ّمدل ّكفاءتيـ ّاإلنتاجية ّكقدراتيـّ
اإلبداعية.
 ىيمنةّالنظرةّالتقميديةّلمربحيةّكاالعتقادّبأفّأفضؿّمدخؿّلمزيدّمفّالربحّىكّتقميؿّ
التكاليؼّكاألمرّالذمّظؿّيحكؿّدكف ّتخصيصّميزانيةّميمة ّألغراضّالبحػثّالعممػيّ
كرعايةّالمبدعيفّ،ككفّذلؾّسيزيدّالتكاليؼّكيقمؿّمفّالربحيةّ.
 ىيمنة ّالقادة ّكالمديريف ّالمفتقريف ّلممعرفة ّكالميارة ّاإلدارية ّالالزمة ّعمى ّمعظـّ
المنظمػات ّالمعاصرة ّفي ّمجتمعاتنا ّكفي ّمعرض ّالحديث ّعف ّالمعكقات ّالتنظيمية ّالتيّ
تحد ّمف ّاإلبداع ّال ّبد ّمف ّالتركيز ّعمػى ّالبيركقراطيةّ ،كالتي ّأكد ّ"ىيجاف" ّأنيا ّتعتبرّ
المعكؽ ّالرئيسي ّلعممية ّالتطكير ّكاإلبداع ّفػي ّالمنظمات ّكذلؾ ّلما ّتكرسو ّمف ّممارساتّ
تحػدّمػفّاإلبداعّكالتجديدّمثؿّ:
 االرتباط ّبالقكاعد ّكاإلجراءات ّالتي ّتصبح ّالحق نا ّجزءان ّمف ّالطقكس ّالمتعارؼ ّعمييػاّ
فػي ّ المنظمةّ ،كاالنشغاؿ ّالدائـ ّبالكسائؿ ّإلى ّدرجة ّتصبح ّفييا ّالكسائؿ ّأكثر ّأىمية ّمفّ
النتائجّأكّاألىداؼّنفسياّ.
 تجاىؿّاألىداؼّالعامةّ،فكؿّإدارةّتسعىّإلىّتحقيؽّاألىداؼّالخاصةّبيا.
 ال ّ تيتـ ّبأثر ّالبيئة ّالتنظيمية ّمما ّيقصر ّقدرتيا ّعمى ّرؤية ّالمستقبؿّ ،كال ّتيػتـّ
بالعالقػاتّاإلنسانيةّغيرّالرسميةّ.
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 تضعّعمميةّانتقاؿّالمعمكماتّمفّاألعمىّإلىّاألدنىّضمفّحدكدّكأطرّمحددةّ،تمرّ
عبػرّسمسمةّمفّالمستكياتّاإلداريةّ.
 يتصؼّالييكؿّالتنظيميّبالمركزيةّالتيّالّتشعرّاإلنسافّبقيمتوّكحقوّفيّالتصرؼّ
ليصبحّالسائدّىكّالشعكرّبالضعؼّ،كتحتفظّاإلدارةّالعمياّبأحقيةّاتخاذّالقرار.
 تفرض ّنكعان ّمف ّالرقابة ّكاإلشراؼ ّيعززاف ّمف ّانحراؼ ّالسمكؾ ّالفػردم ّعػف ّالقػكانيفّ
كاألنظمةّ،مماّيتطمبّزيادةّفيّالرقابةّ،كىذاّيػؤثرّبػدكرهّسػمبانّفػيّكفػاءةّالتنظػيـّ.
كفيّىذاّالمجاؿّتشيرّدراسةّدامانبكر)ّ )1991إلىّأفّمػف ّالعكامؿّالمؤثرةّعمىّاإلبداعّ :
الرسميةّ،الالمركزيةّ،الكثافةّاإلداريةّ،تعددّالدكائرّ،مكقؼ ّاإلدارةّمفّالتغييرّ،االستم ارريةّ
اإلداريةّ،المصادرّالماليةّ،االتصػاؿّبالبيئػةّ،االتصػاؿّالداخميّ،عددّالمستكياتّاإلدارية.

1

-3-1-7ضعف التمويل:
مّكحكافز ّماديةّ
ّكنقصدّبوّفيّمكضكعنا ّكؿّماّيتقاضاهّاألستاذّالجامعيّمفّأجر ّشير ّ
كمعنكيةّألداءّمياموّبكفاءةّإضافةّإلىّتمكيؿّالبحكثّالعمميةّ.
 األجر الشهريّ:
بالنظرّلألستاذّالجامعيّفيكّيعانيّمفّعدـّكفايةّاألجرّالممنكحّلوّإذّيعتبرّراتبّ
األستاذّالجامعيّفيّالجزائرّاألضعؼّعالمياّكماّجاءّفيّدراسةّأجراىاّالمجمسّالكطنيّ
ألساتذةّالتعميـّالعالي ّ "الكناس"ّحيثّجاءّفيّتقريرّىذاّاألخيرّأفّأجرةّاألستاذّالجامعيّ
فيّقطرّلسنةّكاحدةّيقابؿّماّيتقاضاهّاألستاذّالجزائرمّخالؿّّ32سنةّمفّالعمؿّكىذاّطبقاّ
لماّجاءّفيّدراسةّأجراىاّمركزّأبحاثّالتعميـّالعاليّالتابعّلجامعةّشيكاغكّاألمريكيّ2الذمّ
قاـّبرصدّأجكرّرجاؿّالتعميـّفيّّ 32دكلةّعربيةّفكجدّأفّأجرةّاألستاذّالجامعيّالقطرمّ
تساكمّأجرةّسنتيفّألستاذّجامعيّجزائرمّ،كأجرّاألستاذّالجامعيّالمصرمّيساكمّحكاليّ
ّ1كفاء ّالعساؼّ ،كاقعّاالبداعّكمعكقاتوّلدلّمديراتّالمدارسّبمدينةّالرياضّ ،مذكرةّماجستيرّفيّاالدابّ ،تخصصّادارةّ
تربكيةّ،كميةّالتربيةّ،جامعةّالممؾّسعكدّ،الرياضّ،المممكةّالعربيةّالسعكدية،2004ّ،صّصّ.37-32ّ،

ّ2مركزّأبحاثّالتعميـّالعاليّالتابعّلجامعةّشيكاغكّّ
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ثالثةّأضعاؼّ أجرّاألستاذّالجامعيّالجزائرمّ،كبسمطنةّعمافّيتقاضىّاألستاذّالجامعيّماّ
يضاىي ّ ّ 077777دينار ّجزائرم ّعمما ّأف ّتكاليؼ ّالمعيشة ّفي ّمعظـ ّىذه ّالدكؿ ّتعدّ
أرخصّبكثيرّمنياّفيّالجزائر"ّكفيّحديثّاستطردهّممثؿّ"الكناس"ّبالجزائرّعفّالكضعيةّ
العامةّلألستاذّالجامعيّأنوّعمىّالك ازرةّالكصيةّضمافّأجكرّتحفظّكرامةّاألستاذّمعّاتخاذّ
االجراءاتّالالزمةّلتحسيفّالظركؼّالسيئةّالتيّيزاكؿّفيياّاألستاذّعمموّبالجامعاتّكالتيّ
جعمتوّيفكرّفقطّفيّكيفيةّتحسيفّظركفوّالمعيشيةّبسببّأجرهّالزىيدّبدؿّالتفكيرّفيّالبحثّ
العمميّكتطكيرّكفاءاتوّ"ّّ
كما ّ أفّاألجرّالممنكحّالّيغطيّالنفقاتّالخاصةّبالبحثّكالنشرّإذاّماّأرادّاألستاذّ
االعتمادّعمىّالتمكيؿّالذاتيّلبحكثوّّ.
إفّ الكضعيةّالتيّيعيشياّاألستاذّالجامعيّفيّالجزائرّمفّحيثّأنوّالّيممؾّالّسكفّكالّ
سيارة ّكال ّأجر ّيميؽ ّبو ّىي ّمف ّبيف ّأىـ ّالمعكقات ّالتي ّتحكؿ ّدكف ّإبداع ّاألستاذ ّكعدـّ
مشاركتوّفيّمجاؿّاالبتكارّكاالختراعّ.
 الحوافز المادية والمعنوية:
يعتبرّمكضكعّالحكافزّمفّالمداخؿّاليامةّفيّدراسةّقدرةّالعامميفّعمىّاألداءّالجيدّ
كالفعاؿّفيّالمؤسسةّ،ذلؾّأفّالحكافزّتمعبّدكراّىاماّفيّتحديدّسمكؾّاألفرادّفمفّخاللياّ
يمكف ّخمؽ ّالرغبة ّفي ّاألداء ّكالعمؿ ّبشكؿ ّفعاؿّ ،كعمى ّأم ّمؤسسة ّدراسة ّنظاـ ّالحكافزّ
لديياّكأفّتعمؿّعمىّتحديدهّبماّيتناسبّكاحتياجاتياّ.
"كيمكفّتصنيؼّحكافزّالعمؿّإلىّنكعيفّ:حكافزّماديةّكحكافزّغيرّماديةّفالحكافزّ
الماديةّىيّتمؾّالتيّتشبعّالحاجاتّالماديةّلإلنسافّ(ّمفّطعاـّكلباسّكمأكل)..كمفّىذهّ
الحكافزّالماديةّاألجرّ ،ضمافّاستقرارّالعمؿّ ،ظركؼّكامكانياتّالعمؿّ،كساعاتّالعمؿّ،
أماّالحكافزّغيرّالماديةّفي يّالتيّتشبعّالحاجاتّاالجتماعيةّكالذاتيةّلإلنسافّ(ّمثؿّالحاجةّ
إلىّاألصدقاءّكاالنتماءّإلىّجماعةّّ،كالحاجةّإلىّالتقديرّكاالحتراـّكالثناءّعمىّجيكده)كمفّ
ىذهّ الحكافزّغيرّالماديةّفرصّالترقيةّكالتقدـّ،كالعالقاتّاالجتماعيةّبيفّالزمالءّفيّالعمؿّ
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كاإلشراؼ ّكالعالقات ّالطيبة ّمع ّالرؤساء ّكاالعتراؼ ّبأىمية ّالفرد ّكتقدير ّجيكده ّفي ّالعمؿّ
كسياساتّاإلدارةّكنظرتياّإلىّالعامميف"ّ1
كبالرجكعّإلى ّالقانكفّالخاص ّبالحكافزّالتيّشرعياّالمشرعّالجزائرمّفي ّما ّيخصّ
األستاذّالجامعيّفييّمرتبطةّارتباطاّتاماّبالترقيةّمفّصنؼّإلىّأعمىّرتبةّكىيّمرتبطةّ
أس اساّبزيادةّفيّاألجرّالشيرمّلألستاذّ،كمكضكعّالحكافزّمرتبطّبمشكمةّالبحثّالعمميّفيّ
الجزائر ّكغياب ّمراكز ّلمبحكث ّكضعؼ ّالتمكيؿ ّالخاص ّلقطاع ّالتعميـ ّالعالي ّبصفة ّعامةّ
كما ّرأينا ّسابقا ّفي ّفصؿ ّالجامعةّ ،ليذا ّفاألستاذ ّالجامعي ّيكاد ّأف ّيككف ّمصدر ّتمكيموّ
الكحيدّىكّاألجرّالشيّرمّكالذمّالّيكادّأفّيفيّبمتطمباتّحياتوّالمعيشيةّ،أكّماّيستفيدهّ
ىذاّاألخيرّعندّانخراطوّفيّمخابرّالبحكثّإفّكافّمنخرطاّ،ىذاّمفّجيةّ،كمفّجيةّثانيةّ
يثابّاألستاذّالجامعيّعندّحصكلوّعمىّشيادةّالدكتكراهّبتينئتوّكتكريموّعندّنيايةّالسنةّ
الجامعيةّكتحفيزّمعنكمّلوّكتثميفّلجيدهّالمبذكؿّلذلؾّ.
إذفّقمةّالحكافزّالمتعمقةّبالعمؿّالبيداغكجيّكالعمؿّالبحثيّأدت ّإلىّعزكؼّاألستاذّ
الجامعي ّعمى ّالبحث ّالعممي ّ( في ّالغالب ّمشاركات ّاألساتذة ّبالبحكث ّالعممية ّكالممتقياتّ
العمميةّداخؿّالكطفّكخارجوّكمساىماتوّفيّالنشرّالعمميّىيّفيّاألساسّلمكفاءّبمتطمباتّ
ممؼ ّالترقية ّأم ّمف ّأجؿ ّالترقي ّفي ّالسمـ ّالبيداغكجي ّكبالتالي ّزيادة ّاألجر ّالشيرم ّ)ّ
ّكعدـّ
كاكتفائو ّبالعمؿ ّالتدريسي ّكبالتالي ّاالبتعاد ّعف ّمجاؿ ّاإلبداع ّكاالبتكار ّكاالختراع ّ ّ
الخكضّفيّبحكثّجديدةّتفيدّالمجتمعّكتعكدّعميوّبالنفعّفيّالكقتّذاتوّ.
كفيّىذاّيؤكدّالد كتكرّ"عمارّبكحكش"ّأفّمأساةّالجامعاتّبدكؿّالعالـّالثالثّىي"أفّ
المفكريف ّكاألساتذة ّبالجامعات ّال ّيحصمكف ّعمى ّالتشجيع ّكالحكافز ّالتي ّتساعدىـ ّعمىّ
االرتقاءّبمينتيـّكالّيتمقكفّالدعـّالذمّيمكنيـّمفّتسخيرّمكاىبيـّكخبرتيـّلخدمةّاالنسانيةّ

ّ1طمعتّإبراىيـّلطفيّ،عمـّاجتماعّالتنظيـّ،دارّغريبّ،القاىرةّ،مصرّ،2007ّ،صّّ.89
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بصفةّعامةّكمجتمعيـّبصفةّخاصة"ّ1
ىناؾ ّأساتذة ّالتزمكا ّبالعمؿ ّفي ّإطار ّالجامعة ّكالتدريس ّكألفكا ّبعض ّالكتب ّلكف ّإدارةّ
الجامعة ّتجاىمتّماّأنتجكهّكلـ ّتعرّأمّاىتماـّليـ ّحتى ّبتحفيز ّمعنكمّ،إفّىذاّالتجاىؿّ
يعنيّأفّمؤسساتّالتعميـّالجامعيّببالدناّالّتيتـّالنتعاشّجامعاتناّكتسايرّالنيضةّالعمميةّ
بؿّىمياّفقطّالبحثّعمفّيمقيّالمحاضراتّ2.
 تمويل البحوث العممية
كقدّتـّذكرّضعؼّالتمكيؿّلبحكثّاألساتذةّفيّالجزءّالخاصّبالبحثّالعمميّفيّ
فصؿّالجامعةّسابقاّ،كتجدرّاإلشارةّىناّإلىّغيابّمراكزّبحكثّفعميةّتتبنىّأفكارّالباحثيفّ
الجدييف ّكتمكؿ ّأبحاثيـ ّلمكصكؿ ّبالبحث ّالعممي ّفي ّالجامعة ّالجزائرية ّإلى ّمصاؼ ّالدكؿّ
المتقدمة ّكالكصكؿ ّإلى ّحؿ ّالمشكالت ّالمختمفة ّفي ّجميع ّالتخصصات"ّ ،فالمؤسساتّ
التعميميةّكمراكزّالبحكثّكبرامجّالتككيفّىيّالتيّتساىـّبطريقةّمباشرةّفيّتنميةّمياراتّ
الباحثيف ّكتخمؽ ّثكرة ّعممية ّفي ّأذىانيـ ّبحيث ّتساعدىـ ّعمى ّاكتشاؼ ّالمعرفة ّالجديدةّ
كتعميؽّالخبرةّاإلنسانية"ّّ3
-4-1-7الجانب التكويني لألستاذ الجامعي:
المقصكدّبو ّماّمدلّانخراطّاألستاذّالجامعيّفيّتككيفّماّقبؿّالمينةّكتككيفّأثناءّ
المينةّ ،ككذا ّمشاركتو ّفي ّتربصات ّخارج ّالكطف ّكفي ّاألخير ّما ّمدل ّتعرضو ّلتأىيؿّ
كتدريبّعمىّمياراتّاإلبداعّالمختمفةّّ،
يظير ّالتككيف ّكالتدريب ّفي ّالمادة ّرقـ ّّ 33مف ّالمرسكـ ّالتنفيذم ّرقـ ّّ327-70
المؤرخ ّفي ّّ 30ربيع ّالثاني ّعاـ ّّ 3231المكافؽ ّلػ ّّ 72مايك ّسنة ّّ 3770كالذم ّيتضمفّ
القانكفّاألساسيّالخاصّباألستاذّالباحثّكمفادىاّ":يتعيفّعمىّاإلدارةّأفّتنظـّبصفةّدائمةّ
ّ1عمار ّبكحكشّ ،أبحاث ّكدراسات ّفي ّالسياسة ّكاإلدارةّ ،المجمد ّاألكؿّ ،الطبعة ّاألكلىّ ،دار ّالغرب ّاالسالميّ ،بيركتّ،
لبنافّ،2007ّ،صّ.176

ّ2المرجعّنفسوّ،صّ.179

ّ3المرجعّنفسوّ،صّّ.353
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تككينا ّمتكاصال ّلفائدة ّاألساتذة ّالباحثيف ّييدؼ ّإلى ّتحسيف ّمستكاىـ ّكلتطكير ّمؤىالتيـّ
المينيةّككذاّتحييفّمعارفيـّفيّمجاؿّنشاطاتيـّكفؽّالشركطّالمنصكصّعميياّفيّالتنظيـّ
المعمكؿّبو"ّيظيرّمفّ ىذهّالمادةّأفّاألمرّيخصّالتككيفّأثناءّالمينةّكقدّأحيمتّلإلدارةّ
لتصبحّىيّالمسئكؿّالمباشرّعمىّتككيفّاألستاذّالباحثّ.
ال ّيتعرض ّاألستاذ ّالجامعي ّإلى ّأم ّتككيف ّأثناء ّالمينة ّإال ّما ّيتعمؽ ّبالتربصّ
الممنكحّلوّفيّالخارجّتحتّشركطّمعينةّكتككفّغالبّىذهّالتربصاتّتحمؿّطابعا ّسياحياّ
كتبتعدّكؿّالبعدّعمىّالتككيفّكالتدريبّعمىّالبحثّالعمميّكىذاّيعكدّفيّاألساسّلشخصيةّ
األستاذّالجامعيّكاحساسوّبالمسؤكليةّكجديتوّفيّعمموّمفّعدموّ.كىذاّعائؽّكبيرّيحدّمفّ
إبداعيةّاألستاذّفيّمجاؿّعمموّكمجاؿّالبحثّالعمميّ.
أما ّفيما ّيخص ّالتككيف ّما ّقبؿ ّمزاكلة ّالمينة ّفقد ّكاف ّسابقا ّمعدكما ّبحيث ّتنظـّ
مسابقاتّلمتكظيؼّفيّسمؾّاألساتذةّالمساعديفّعمىّأساسّالشيادةّكىيّشيادةّالماجستيرّ
كماّيعادلياّأكّشيادةّالدكتكراهّ،كتنظـّمقابالتّمعّالمترشحيفّكيتـّاختيارىـّمفّطرؼّلجنةّ
عممية ّفي ّالقسـ ّأك ّالكمية ّأك ّالمعيدّ ،ثـ ّيكظؼ ّالناجحيف ّمباشرة ّفي ّالتعميـ ّالعالي ّكالّ
يتعرضكا ّإلى ّأم ّتككيف ّمسبؽّ ،إال ّأنيـ ّكىـ ّطمبة ّفي ّالماجستير ّقد ّتتاح ّليـ ّفرصةّ
التدريس ّكمعيديف ّفي ّالجامعة ّكيصبح ّىذا ّبمثابة ّخبرة ّمكتسبة ّكتدريب ّمسبؽ ّعمى ّمينةّ
التدريسّالجامعيّ،أماّاآلفّكمعّصدكرّالقانكفّالجديدّ...فيّعاـّّ...فقدّأصبحّاألساتذةّ
الجدد ّكالناجحيف ّفي ّمسابقات ّالتكظيؼ ّفي ّسمؾ ّاألساتذة ّالمساعديف ّصنؼ ّ"ب"يدرسكفّ
المكادّالتالية...مفّطرؼّأساتذةّأكفاءّكتدريبيـّعمىّالتدريسّكالبحثّالعمميّخالؿّسنتيـّ
األكلىّمفّالعمؿّفيّالجامعةّكىيّمحاكلةّجادةّلرفعّمستكلّاألساتذةّالجددّكتييئتيـّلمجكّ
العاـّبالجامعةّّ.
أماّفيماّيخصّالتدريبّعمىّمياراتّاإلبداعّفييّمعدكمةّكتبقىّجيداّفردياّيقكـّبياّ
األستاذّالذمّيكدّرفعّمستكاهّكتحسيفّأدائوّالتدريسيّكالبحثيّ،كالّتنظـّالجامعةّأكّالجياتّ
الكصيةّفيّالجامعةّالجزائريةّأمّتدريبّفيّىذاّالمجاؿّإماّالنعداـّاإلدراؾّحكؿّمكضكعّ
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ىاـّكاإلبداعّأكّلنقصّاإلمكانياتّكالمتخصصيفّفيّمجاؿّالتدريبّعمىّمياراتّاإلبداعّ،
كفيّكمتاّالحالتيفّفعدـّكجكدّدكراتّتدريبية ّحكؿّمياراتّاإلبداعّىك ّمعكؽ ّمفّمعكقاتّ
اإلبداعّلدلّاألستاذّالجامعيّفيّالجزائرّ.
-5-1-7صعوبة المشاركة في مخابر البحث وفي مشاريع البحثّ:
رغـّفتحّالمجاؿّأماـّاألساتذةّالباحثيفّبإنشاءّالمخابرّكاالنخراطّفيّمشاريعّالبحثّ
إالّأفّالكثيرّمفّاألساتذةّيعانكفّمفّالعزلةّالبحثيةّإفّصحّالتعبيرّكيعكدّذلؾّإماّألسبابّ
ذاتية ّتعكدّلألستاذّنفسوّكاكتفائو ّبالتدريس ّفقط ّأك ّعدـ ّخكضو ّمجاؿّالبحث ّكاف ّخاضوّ
فيك ّفي ّكثير ّمف ّالحاالت ّ" ّيفضؿ ّالمشكالت ّاألكثر ّسيكلة ّعمى ّتمؾ ّاألكثر ّصعكبةّ،
كحتىّكافّكانتّالمشكالتّاألسيؿّأصغرّأكّأقؿّمردكداّمفّحيثّالدراسة"ّ،1أكّألسبابّ
خارجيةّكالبيركقراطيةّّ.
-6-1-7صعوبة دراسة اإلبداع وانعدام الدراسات حول موضوع اإلبداع في الجزائر:
يعتبرّاإلبداعّكمشكمةّمفّالمشكالتّالتيّتصعبّدراستياّكيصعبّتحديدىاّكبذلؾّ
يفضؿ ّبعض ّالباحثيف ّظكاىر ّأخرل ّكالتي ّتككف ّأكثر ّسيكلة ّمف ّحيث ّالطرؽ ّالعمميةّ
التقميدية ّكالتحميؿّ ،باإلضافة ّإلى ّذلؾ ّفإف ّدراسات ّاإلبداع ّتستغرؽ ّكقتا ّأطكؿ ّلكي ّيتـّ
إجراؤىاّكىناؾّالقميؿّمفّالحكافزّمفّحيثّنشرىاّأكّتعريؼّالعالـّبياّكالتعامؿّمعّالدراساتّ
طكيمةّاألمدّكخاصةّتمؾّالتيّتعانيّمفّنقصّالمحتكياتّ2.
لقد ّنمت ّمفاىيـ ّاإلبداع ّكأبعاده ّفي ّأحضاف ّعمـ ّالنفس ّفي ّبادئ ّاألمرّ ،لتنتقؿّ
التجاربّكالدراساتّفيماّبعدّإلىّباقيّالعمكـّاإلنسانيةّكاالجتماعيةّكحتىّفيّمجاؿّالفنكفّ،
كالمعمكـ ّأف ّىذه ّالعمكـ ّنشأت ّكتطكرت ّفي ّأكربا ّكأمريكا ّلذلؾ" ّيمكف ّالقكؿ ّأف ّالدراسةّ
الرسميةّلإلبداعّفيّإفريقياّتعتبرّحديثةّاألصؿّككانتّمصحكبةّبتاريخّتأسيسّالفنكفّأكّ
ّ1ركبرتّجيوّستيرنبيرغّ،جيمسّسيّككفمافّ،التفكيرّاإلبداعيّكبحكثّاإلبداعّالعالميةّ،ترجمةّعبدّالمحسفّسممافّشمشّ
السراجّ،بدكفّطبعةّ،دارّأسامةّلمنشرّكالتكزيعّ،عمافّ،األردفّ،2013ّ،صّّ.23

ّ2المرجعّنفسوّ،صّّ23
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العمكـّاإلنسانيةّ كأقساـّالعمكـّاالجتماعيةّفيّمؤسساتّالتعميـّالعاليّفيّىذهّالدكؿّ،كماّأفّ
بحكث ّعمـ ّالنفس ّفي ّالقارة ّاإلفريقية ّتميؿ ّتاريخيا ّإلى ّبحث ّقضايا ّكاحتياجات ّالجميكرّ
الغربيّبدالّمفّالمجتمعاتّاإلفريقيةّكىذاّيدؿّعمىّأفّتطكرّعمـّالنفسّكتخصصّفيّىذهّ
القارة ّما ّيزاؿ ّفي ّالمرحمة ّاالنتقالية ّكالمحاكاة ّكالذم ّيتصؼ ّبتبني ّغير ّناقد ّلمفاىيـ ّعمـّ
النفسّالغربيةّكتقنياتيا"ّّ1ىذاّماّكبحّالبحكثّالخاصةّباإلبداعّفيّالدكؿّاإلفريقيةّكالجزائرّ
ىيّجزءّمفّىذهّالدكؿّّّ.
إذفّعدـّإدراؾّأىميةّاإلبداعّعمىّالمستكلّالمجتمعيّكعمىّمستكلّالمتخصصيفّ
ىكّفيّحدّذاتوّمعكؽّمفّمعكقاتّاإلبداعّ(ّمعكؽّإدراكيّ)ّ
 -2-7المعوقـــــات النفسيـــــــــــة:
كيقصد ّبيا ّتمؾ ّالعقبات ّالمتعمقة ّبالفرد ّنفسوّ ،كالتي ّتـ ّتأصميا ّفيو ّبفعؿ ّخبراتوّ
الذاتيػةّمعّمحيطوّاألسرمّكالمدرسيّكاالجتماعيّ،كمفّأىمياّماّيميّ2:
ضعف الثقة بالنفس :كتقكد ّضعؼ ّالثقة ّإلى ّالخكؼ ّمف ّالظيػكر ّكمكاجيػة ّاآلخػريفّبحمكؿّغيرّمألكفةّ،حرصان ّعمىّأالّيككفّمدعاةّلمسخريةّكاالستخفاؼّمػفّاآلخػريف،األمرّ
الذمّيجعموّحافظانّليذهّاألفكػارّالمبتكػرةّفػيّأعماقػوّدكفّاإلفصػاحّعنيػا.
الخوف من الفشل:إفّالخكؼّمفّالفشؿّيؤدمّإلىّاإلحجاـّكالحذرّكالترددّ،كاذاّتكػررّفإنوّيفضيّإلىّالخمكؿّكالتخاذؿّ ّكنقصّالثقةّبالنفسّ ،كيعطيّلمفردّصكرةّغيرّصحيحةّ
عفّنفسوّتتميزّبالجمكدّكعدـّالقدرةّعمىّالتجديدّ.
الخوف من المخاطرة :فأغمب ّاألشخاص ّينشئكف ّفي ّبيئة ّتكافئيـ ّعمى ّإيجػاد ّالحمػكؿّالصحيحةّكتعاقبيـّعندّحميـّلممشاكؿّبشكؿّخاطئّ،كبالتاليّفإفّتنفيذّفكرةّفيياّالكثيرّمفّ
اإلبداعّيمكفّأفّيككفّمخاطرةّباإلخفػاؽّأكّخسػارةّالكظيفػةّكاتخاذّمثؿّىذهّالمكاقؼّالسمبيةّ
ينطكمّعمىّنظرةّمتشائمةّتغمػبّالمخػاطرّعمىّالفرصّكتقكدّإلىّالترددّفيّاإلقداـّعمىّماّ
ّ1ركبرتّجيوّستيرنبيرغّ،جيمسّسيّككفمافّ،المرجعّالسابؽّ،صّصّ.636-635ّ،
ّ2كفاءّالعساؼّ،المرجعّالسابؽّ،صّصّّ،
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ىكّجديدّّلذاّفإفّالمتفائمكف ّيحرركفّطاقةّاإلبداعّلدييـّبالتركيزّعمىّالفرصّالكامنةّفيّ
المشكمة ّ ،بخالؼ ّالمتشائمكف ّالذم ّيركزكف ّعمى ّالجكانب ّالسمبية ّكييدركف ّطاقة ّاإلبداعّ
لدييـّفيّالتخكؼّمفّالنتائجّالممكفّحدكثياّ.
قمة التحدي:الّيمكفّألحدّأفّيقدـّأفضؿّماّعندهّماّلـّيحفزّنفسوّلذلؾّ،فكجكدّالقدرةّعمى ّعمؿ ّشيء ّال ّيعني ّبالضركرة ّإنجازهّ ،لذا ّفإف ّالمبدعكف ّيتصدكف ّلمعالجة ّالمسػائؿّ
المختمفة ّباعتبارىا ّتمثؿ ّتحديان ّكبي انرّ ،كاالستجابة ّليذا ّالتحدم ّتنمي ّعندىـ ّركح ّاإلبػداعّ
فاإلبداعّيرتبطّبدكافعّالفردّكرغبتوّفيّتحقيؽّالذاتّ ،كقدّكجد ّ"ماسمك" ّأنوّمفّالخصائصّ
المميزةّلمحققيّذكاتيـّاإلبداعيةّىيّاألصالةّ،لذاّفيكّيؤكدّعمػى ّأفّاإلبداعّشديدّالبركزّ
لدلّىؤالءّاألفػرادّأكثػرّمػفّغيػرىـّ.
الميل إلى تقييد المشكمة :فعادةّماّيمجأّاألفرادّفيّحؿّبعضّالمشاكؿّإلىّتقييدّأنفسػيـّبقيكدّغيرّمطمكبةّمنيـّ.
وجود قواعد وأنظمة ذهنية لدى األستاذّ :تجعمو ّيميؿ ّإلى ّاستخداـ ّإستراتيجية ّسػبؽّنجاحيا ّفي ّحؿ ّمشكمة ّما ّفي ّالماضيّ ،كلكنيا ّقد ّال ّتصمح ّفػي ّحػؿ ّمشػكمة ّتتطمػبّ
إستراتيجية ّجديدةّلذا ّفإنوّالبدّمفّالحػذرّمػفّإتباعّركتيفّمعيفّفيّالعمؿّ،ألنوّقدّيعيؽّ
اإلبداعّ ،ككنو ّيشجع ّعمى ّالخمكؿ ّكالجمكدّ ،كيحػد ّمف ّالتفكير ّفي ّبدائؿ ّكيقتؿ ّالدافعّ
لمتجديد.
رفع شعار الحرص عمى المألوف :بمعنىّأفّىناؾّحالن ّمعتادانّلجأّإليوّالسابقكفّكيجبّأف ّنحتذم ّبو ّنحف ّالحاضركف ّفي ّالمكاقؼ ّالمماثمة ّكالميؿ ّلممجاراة ّيعكؽ ّاإلبداعّ ،حيثّ
تؤدمّالنزعةّالمتثاؿّالمعاييرّالسائدةّإلػىّإعاقػةّاستخداـّجميعّالمدخالتّالحسيةّ،مماّيحدّ
مفّاحتماالتّالتخيؿّكالتكقعّكيضعّبالتاليّحدانّلمتفكيرّاإلبداعيّ.
دعم مدخل الحل الوحيد الصحيح :بمعنىّأفّيعتقدّالفردّأفّىذاّالحؿّىكّاألفضؿّدائمػّانّكالّيكجدّسكاهّ،لذاّنجدهّيبحثّعنوّكيطبقوّكماّىكّدكفّاجتيادّ،كىذاّأمرّيخالؼّحقيقةّ
اإلبداعّالذمّيتضمفّالبحثّعفّحمكؿّإضافيةّمبدعةّ.
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إصدار األحكام بدالً من توليد األفكار أو التقييم المتسرع لألفكار :كىكّمفّأخطرّمعكقاتّاإلبداع ّكذلؾ ّألف ّالحكـ ّعمى ّاألفكار ّبسرعة ّيمكف ّأف ّيقتؿ ّاألفكار ّالجديدةّ ،عممػان ّبػأفّ
األفكارّالمتطرفةّيمكنياّأفّتقكدّإلىّأفكارّقابمةّلمتنفيذّكالتيّتقكدّبدكرىاّإلػىّحمػكؿّإبداعيةّ
خالقةّ،كيفسر ّالميؿّلمتسرعّفيّالحكـّعمػىّاألفكػار ّبكجكدّميؿّغريزمّ)لمتفكيرّاألحادم)ّ
بدالنّمفّالتفكيرّالمنػكعّالذمّيتقبػؿّأفكػارّقػدّتبػدكّمتعارضةّثـّيغربميػاّليخػرجّبأفضمياّ.
 ّإنكار اإلبداع أو االعتقاد بعدم اإلبداعية :تدؿّاألبحاثّعمىّأفّطاقةّالمػخّالبشػرمّالّحدكدّلياّّ،كالقيدّالكحيدّعمىّذلؾّينبعّمفّداخؿّالفردّ،كأكبرّعقبةّيمكفّأفّيكاجيياّالفردّ
ىيّقبكلوّالمطمؽّبماّيعتقػدّأنوّيمكنوّأكّالّيمكنوّفعموّكانكارّاإلبداعّيكبتّاألفكارّالجديدةّ
كيحجبّآفػاؽّالخيػاؿّكيثػبطّالمكاىػبّالدفينػةّ.
اإلشباع أو المعمومات الزائدة :فالمعمكمات ّالكثيرة ّمشكمة ّكبيرة ّتعادؿ ّمشػكمة ّنقػصّالمعمكماتّألنياّيمكفّأفّتغرؽّالفردّفيّالتفاصيؿّكبالتاليّصػعكبةّإيجػادّالجكانػب ّالحرجةّ
فيّالمشكمةّ.
اإلجهاد الزائد :يصعب ّعمى ّالشخص ّالذم ّيتعػرض ّلإلجيػاد ّال ازئػد ّالحفػاظ ّعمػىّمكضكعيتوّ ،كما ّيصعب ّعميو ّرؤية ّالبدائؿّ ،ألف ّاإلجياد ّيصاحبو ّعادة ّشعك انر ّبالضػغطّ
نتيجة ّكثرةّاألعماؿّالمطمكبّإنجازىاّكضيػؽّالكقتّالمتػاحّ،كتزايدّىذهّالمشػػاعر ّيضعؼّ
التفكيرّالمبدع ّ،كاألستاذّفيّالجامعةّالجزائريةّكمعّالعددّالمتزايدّلمطمبةّأصبحّلزاماّعميوّ
زيادة ّساعات ّالتدريس ّكتغطية ّنقص ّاألساتذة ّإلى ّجانب ّزيادة ّأعباء ّاإلشراؼ ّعمى ّعددّ
كبيرّمفّالطمبةّّ.
 -3-7المعوقات االجتماعية:
إف ّالمقصكد ّبالمعكقات ّاالجتماعية ّكما ّتـ ّذكره ّفي ّتحديد ّالمفاىيـ ّىك ّالحالةّ
االجتماعيةّالتيّيعيشياّاألستاذّالجامعيّمفّظركؼّعائميةّمحيطةّكماّتمعبوّثقافةّالمجتمعّ
المحمي ّكالتي ّتحد ّمف ّالمساىمة ّفي ّاإلبداع ّكالتي ّتؤثر ّبشكؿ ّسمبي ّعمى ّإنتاجو ّالفكرمّ
األصيؿّكليسّالمقصكدّبياّ-كماّفيّكثيرّمفّالدراساتّكالبحكثّ-التنشئةّاالجتماعيةّالتيّ
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صقمت ّأفكار ّاألستاذ ّالجامعيّ ،كعميو ّفقد ّصنفنا ّالمعكقات ّإلى ّصنفيف ّىما ّالمعكقاتّ
الخاصةّبالظركؼّالعائميةّكمعكقاتّخاصةّبثقافةّالمجتمعّ.
يعيش ّاألستاذ ّالجامعي ّكغيره ّمف ّأفراد ّالمجتمع ّفي ّعالقات ّتربطو ّببيئتو ّالعائميةّ
كمجتمعو ّالمحمي ّكيتحمؿ ّأعباء ّمعيشة ّأسرتوّ ،كانطالقا ّمف ّمناقشات ّعدة ّمع ّكثير ّمفّ
األساتذة ّالجامعييف ّ في ّمقابالت ّعديدة ّأكد ّالكثير ّمنيـ ّعمى ّأف ّانشغاالتيـ ّاألسريةّ
كارتباطاتيـ ّالعائمية ّتحد ّمف ّقدراتيـ ّفي ّاإلنتاج ّالعممي ّكبالتالي ّال ّيجدكف ّالكقت ّلالنجازّ
كاإلبداعّكاإلتيافّبالجديدّكيزيدّاألمرّحدةّإذاّكافّاألستاذّمفّجنسّاألنثىّ.
كتتمثؿّىذهّالمعكقاتّفيماّيميّ:
 -1-3-7االرتباطات األسرية والعائمية:
ت ّؤثرّالكاجباتّكاالرتباطاتّاالجتماعيةّلألستاذّالجامعي ّخصكصاّّ-معّتدنيّالقدرةّ
الشرائية ّلممكاطف ّالجزائرم ّ( ّحيث ّشيد ّالدينار ّالجزائرم-حسب ّما ّصرح ّبو ّالخبيرّ
االقتصادمّ"عبدّالرحمفّمبتكؿ"ّ -تراجعاّغيرّمسبكؽّفيّأسكاؽّالعممةّفيّاآلكنةّاألخيرةّ
مماّأدلّإلىّارتفاعّأسعارّالمكادّاالستيالكيةّفيّالبالدّخاصةّكأفّّ %07مفّاحتياجاتّ
المكاطنيف ّكالمؤسسات ّالعمكمية ّأك ّالخاصة ّسمع ّمستكردة ّما ّأدل ّإلى ّارتفاع ّأسعارىا ّّ،
كبالتاليّتأثرتّالقدرةّالشرائيةّلممكاطف)ّ -1عمىّسيرّالبحثّكاإلنتاجّالعمميّبحيثّأنوّمفّ
كاجباتّىذاّاألخيرّبصفتوّعضكاّفعاالّفيّالمجتمعّ،كلوّمفّالتقديرّكاالحتراـّماّيفرضّ
عميو ّتككيف ّعالقات ّاجتماعية ّكتمبية ّالكاجبات ّاالجتماعية ّالمختمفةّ ،ىذه ّاالنشغاالتّ
كاالرتباطاتّالمتعمقةّباألسرةّكاألصدقاءّيستيمؾّالكثيرّمفّاإلنفاؽّالمادمّكمفّالكقتّمماّ
يعيؽّاألستاذّالباحثّعفّالتقدـ ّفيّمجاؿّالبحثّالعمميّكاإلنتاجّكاإلبداعّ،خصكصاّكأفّ
األستاذ ّالجامعي ّفي ّالجزائر ّتابع ّماليا ّإلى ّالكظيؼ ّالعمكمي ّبمعنى ّأنو ّيعتبر ّمكظؼّ
كعامؿّحككميّفيّمؤسسةّعمكميةّ،كماّجاءّذلؾّفيّالمادةّالثانيةّمفّالمرسكـّالتنفيذمّ
ّ1محمدّأبكّعبدّاهللّ"القدرةّالشرائيةّلممكاطفّالجزائرمّميددةّّ،مجمةّالعربيّالجديدّعمىّالمكقعّ
ّ..//www.alaraby.co.uk>sup، httpsشكىدّيكـّ2016/09/12ّ،عمىّالساعةّ52،16 ّ،
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رقـّّ137-70المؤرخّفيّّ70ربيعّالثانيّعاـّّ1479المكافؽّلػّّ73مايكّسنةّّ7770كالذمّ
يتضمف ّالقانكف ّاألساسي ّالخاص ّباألستاذ ّالباحث ّكمفادىا"ّ :يككف ّاألساتذة ّالباحثكفّ
المذككركفّفيّالمادةّاألكلىّمفّذاتّالمرسكـّفيّكضعيةّالخدمةّلدلّالمؤسساتّالعمكميةّ
ذات ّالطابع ّالعممي ّكالثقافي ّكالميني ّكالمؤسسات ّذات ّالطابع ّاإلدارم ّكالتي ّتضمف ّميمةّ
التككيفّالعالي"ّ1
أيضاّمف ّالمعكقاتّالتيّتبعدّالباحثّأكّاألستاذّىيّالمشاغؿّكااللتزاماتّاألسريةّ
مفّتكفؿّتاـّبياّ،إلىّجانبّالخالفاتّاألسريةّالتيّتعتبرّمفّالمعكقاتّاألساسيةّ،فقدّجاءّ
فيّ"دراسةّ السالـّأفّكثرةّالمسؤكلياتّاألسريةّكاالرتباطاتّاالجتماعيةّتعيؽّالبحثّالعمميّ
بنسبةّكبيرة"ّ2
 القيم االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعّفمف ّالمعمكـ ّأف ّاإلبداع ّيعني ّالتفكير ّبغير ّالمألكؼّ ،كذلؾ ّقد ّيتعارض ّمع ّالقيـّ
السائدة ّمما ّيسبب ّالمقاكمة ّلدعاة ّالتغييرّ ،فمثالن ّمف ّأىـ ّالقيـ ّاألساسية ّفي ّالمجتمعاتّ
الناميةّأفّالحكمةّتأتيّمعّالتقدـّفيّالسفّ،مماّيعنيّأفّالمبتكرّيجبّأف ّيككفّشخصانّ
متقدمانّفيّالسفّكليسّشابّان.
إف ّالحديث ّعف ّاإلبداع ّكالمجتمع ّيعني ّالحديث ّعف ّالنظاـ ّالسياسي ّكالنظاـّ
االجتماعي ّكالنظاـ ّالديني ّالذم ّيعيش ّفي ّكسطو ّالشخص ّالمبدع ّكمدل ّتأثره ّبو ّكتأثيرهّ
عميوّ ،كمف ّخالؿ ّالكثير ّمف ّالدراسات ّكعمى ّرأسيا ّدراسة ّلمبركفيسكر ّ"ركبرت ّجيوّ
ستيرنبيرغ" ّكالبركفيسكر" ّجيمس ّسي ّككفماف" ّحكؿ ّالتفكير ّاإلبداعي ّكبحكث ّاإلبداعّ
العالمية"ّفإنيماّيعرضاّألىـّاألسبابّالتيّأدتّإلىّنقصّالبحكثّحكؿّاإلبداعّكالتيّمفّ
بينياّىكّأفّ"ّالحككماتّتقكؿّأنياّتؤيدّكتريدّتعزيزّاإلبداع ّكلكفّأفعالياّتشيرّإلىّعدـّ

ّ1عمىّالمكقعّّّwww. Univ-alger.dz >images>pdf،شكىدّيكـّ2017/05/10ّ،عمىّالساعةّ03 ،11 ،
ّ2محمدّصادؽّ،المرجعّالسابؽّ،صّ.116
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التطبيؽّ ،أك ّتعتمد ّعمى ّتجاىؿ ّكجكدىاّ ،ففي ّالدكؿ ّاألكتكقراطيةّ فإف ّالتعميـ ّكخاصةّ
المفكريفّالمبدعيفّربماّيفرضّالكثيرّمفّالتيديدّعمىّكجكدىـّكفيّالدكؿّالديمقراطية ّفقدّ
يتأمؿ ّالشخص ّبأف ّيتـ ّتقييـ ّكتقدير ّاإلبداع ّبشكؿ ّأكبرّ ،ذلؾ ّأف ّىذه ّالحككمات ّال ّتيتـّ
بتعزيزّالتفكيرّالناقدّكالمبدعّكالذمّقدّييددّكجكدىا"ّّ1
ىذاّبشكؿّعاـّفي ّجميعّالدكؿّبماّفيياّالمتقدمةّفماّبالؾّفيّالدكؿّالناميةّكالتيّ
تعانيّالكثيرّمفّالمشكالتّالسياسيةّكالتنم ّكيةّبصفةّعامةّحيثّيعانيّاألستاذّالجامعيّفيّ
ىذه ّالد ّكؿ ّعدـّتفيـّالمجتمعّالمحميّألفكارهّالجديدةّكعدـّتقبميـّليا.كفيّىذاّالصددّيذكرّ
كؿّمفّ"أبكّحطابّكالخميفةّ"ّكىماّباحثافّشاركاّفيّدراسةّحكؿ"ّالتفكيرّاإلبداعيّكبحكثّ
اإلبداع ّفيّالعالـ"ّفكجداّ "أفّىناؾّبعضّعمماءّالنفسّفيّإفريقياّالعربيةّالذيفّتحاصرىـّ
األنظمة ّالسياسية ّالتي ّال ّتشجع ّاإلبداع"ّّ2كما ّأف ّاإلبداع ّيرتبط ّفي ّالكثير ّمف ّعقمياتّ
الناسّمعّالمسائؿّالتجاريةّكليسّالعمكـّالمكثفةّ.
كعمى ّالعمكـ ّعرؼ ّالعرب ّالمسمميف ّقديما ّنيضة ّحضارية ّفي ّجميع ّالمجاالتّ
ككانت ّحضارتيـ ّفي ّكقتيا ّرائدة ّلجميع ّاألمـ ّ لكنيا ّعجزت ّعمى ّخمؽ ّالشركط ّالضركريةّ
الستمرارّىذاّالتطكرّالحضارمّمنذّالقرفّالحادمّعشرّميالدمّ،كدخؿّالعربّفيّحالةّمفّ
التخمؼّكالتبعيةّكاالبتعادّعفّالعمـّكالمعرفةّمماّأدلّإلىّانتشارّالجيؿّكالفقرّكالضعؼّ،
كالمعاناةّمفّأمراضّالعصرّكالقمؽّكاالغترابّكالتمزؽّكيرجعّكؿّىذاّإلىّأفّالدكؿّالعربيةّ
أخذتّالعمـّكالتكنكلكجياّكمستيمؾّكليسّكمنتجّفثقافتياّتكرسّاالستيالؾّدكنماّإنتاجّعمميّ
مبدع ّكىذا ّما ّأكده ّمالؾ ّبف ّنبي ّحيف ّتحدث ّعف ّتعمقنا ّبعالـ ّاألشياء ّدكف ّعالـ ّاألفكارّ
"فالعربّلـّيمارسكاّحياةّالعمـّكالصناعةّبعدّعمىّنحكّماّيمارسياّأىؿّالغربّالذيفّعندىـّ

ّاألكتكقراطيةّكماّجاءّفيّقامكسّالمعجـّالكسيطّ،المغةّالعربيةّالمعاصرّ،قامكسّعربيّعربيّكىكّمصطمحّّ
ّ1ركبرتّجيوّستيرنبيرغّ،جيمسّسيّككفمافّ،المرجعّالسابؽّ،صّصّّ.23-22،
2المرجعّنفسوّ،صّّ.637

193

الفصل الرابع األستاذ الجامعي واإلبداع
شغؼّبالعمؿّ اإلبداعيّأماّالعربّفيأخذّالناتجّاستعارةّأكّشراءّ،فيعيشّذلؾّالعمـّأكّتمؾّ
الصناعةّمفّالسطحّالّمفّالجذكر"ّ1
كماّيمكفّأفّيرجعّتجمدّاإلبداعّالعربيّإلىّغيابّالدعـّكالرعاية ّمفّطرؼّالقيادةّ
السياسية ّكنتيجةّليذاّاالنغالؽّالفكرمّتجمدّاإلبداعّالعربي ّفمعّأفكؿّالحضارةّالعربيةّبدأّ
التضييؽ ّعمى ّالمفكريف ّكخنؽ ّحرية ّالتفكير ّمف ّطرؼ ّالحكاـ ّكانتياج ّسياسة ّالحكـّ
االستبدادمّفيّاستعماؿّالعنؼّمعّالفقياءّكأىؿّالفكرّ،فأصيبّالفكرّاإلسالميّمنذّذلؾّ
الكقتّبالرعبّكالخكؼّكىكّآفةّالفكرّالكبرلّفيّكؿّزمافّككؿّمكافّّ.
كىناؾّمفّيرلّأفّأزمةّاإلبداعّالعمميّالعربيّىكّفيّاألساسّيستمدّمفّعدـّكجكدّ
حضارةّعمميةّتكنكلكجيةّكالتيّتختمؼّجذرياّعفّالحضارةّالغربيةّرغـّأنياّنشأتّمنياّكمفّ
جكىاّكمناخياّ.كىناّقاـّأبناءّاألمةّالعربيةّباقتباسّكنقؿّالتراثّاألدبيّكالثقافيّفيّالحضارةّ
األكربيةّكأىممكاّالحضارةّالعمميةّالتكنكلكجيةّالتيّتتميزّبالعالميةّكالتيّال ّتؤثرّعمىّثقافةّ
المجتمعّإذاّماّاستفادكاّمفّتقنياتياّ.
كانطالقاّمماّسبؽّفإف ّعمميةّاإلبداعّالعمميّتتطمبّكجكدّمناخّعمميّفيّالمجتمعّ،
كرغبةّحككميةّصادقةّلتقبؿّالنتائجّالعمميةّ،كاالعتراؼّبمكانةّالعمـّالمرمكقةّفيّالمجتمعّ2.
كتبيفّكجيةّالنظرّاالجتماعيةّفيّدراسةّاإلبداعّأفّالمجتمعّالذمّتشيعّفيوّأشكاؿّمفّالقيـّ
تقيدّالحريةّكفرصّاالختيار(ّلمعمؿّأكّالدراسةّأكّلمخبراتّالمختمفة)ّفيكّمجتمعّيقيدّبدكفّ
شؾّمفّفرصّنمكّالمبدعيفّكانطالقيـّكأماّالمجتمعّالذمّينميّشكالّمفّالقيـّتتطابؽّمعّ
قيـّالحريةّفيّالبحثّكالتعبيرّكالتفتحّيجنبّالمبدعيفّالتعرضّلمضغكطّاالجتماعيةّالتيّ
تحكؿّدكفّتحقيؽّإنجازاتيـّاإلبداعيةّ.

ّ1عمارّبكحكشّ،المرجعّالسابؽّ،صّّ.360
ّ2المرجعّنفسوّ،صّصّّ.362-359ّ،
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الفصل الرابع األستاذ الجامعي واإلبداع
كاإلبداع ّبما ّيتميز ّبو ّمف ّمركنة ّفكرية ّكنقد ّكخركج ّعف ّالمألكؼ ّككسر ّالقكالبّ
الجامدةّكاإلتيافّبصيغّكتراكيبّجديدةّيحتاجّإلىّمناخّمؤسسيّيشكؿّالتسامحّحدهّاألدنىّ
كالتشجيعّحدهّاألكسطّكالتعزيزّكالتقديرّحدهّاألعمىّ1.
خالصة الفصل:
ّّّّّّّّّّ مف ّخالؿ ّما ّسبؽ ّيتبيف ّلنا ّجميا ّاألدكار ّالميمة ّالتي ّيضطمع ّبيا ّاألستاذّ
الجامعي ّكالتي ّتساىـ ّفي ّالتنمية ّاالجتماعية ّلممجتمع ّكرفع ّالمستكل ّالمعرفي ّإلطاراتّ
المجتمع ّفي ّجميع ّالمجاالت ّالعمميةّ ،كلف ّيستطيع ّالقياـ ّبيذه ّالكظائؼ ّما ّلـ ّتكفر ّلوّ
اإلمكانياتّالبحثيةّ الالزمةّكالتككيفّالرفيعّكاالحتكاؾّالعمميّبأصحابّالمؤىالتّالعمميةّفيّ
الممتقياتّالعمميةّالكطنيةّكالدكليةّكتبادؿّالخبراتّكتكفيرّالكتبّكالمراجعّالمتخصصةّكالحدّ
مفّمعكقاتّاإلبداعّلديوّمفّأجؿّرفعّالكفاياتّالمينيةّلوّلمكصكؿّبوّإلىّاإلنجازّكاإلبداعّ
كاالبتكارّّّّّ.

1عميّعبدّالرزاؽّجمبيّ،المرجعّالسابؽّ،صّ.38
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أدوات جمع البيانات

 -5األساليب اإلحصائية المستخدمة
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 -1منهج الدراسة:
يعرف المنيج بأنو الطريقة أو األسموب الذي يتبعو الباحث في دراستو لمشكمة معينة،
وذلك بيدف اكتشاف الحقيقة أو الوصول إلييا .ويرى ( فيميبس  )1976أن المنيج العممي
"ىو تمك المجيودات التي تسعى لمحصول عمى فيم الظاىرة المدروسة وذلك عن طريق
تحديد الظاىرة المدروسة التي نكون عنيا فكرة عامة ونتحصل عمى معمومات وافية حتى
يمكننا التعامل معيا ثم نقوم بعد ذلك بتحميل وتفسير تمك المعمومات التي تحصمنا عمييا
حسب القواعد المعروفة" 1وحتى تتصف دراسة مشكمة البحث بالشمول والكمال ،وتكون
النتائج التي يتوصل إلييا البحث دقيقة ينبغي أن يستعين الباحث بأحد مناىج البحث.
ولتحقي ق ذلك تم االعتماد في بحثنا ىذا عمى المنيج الوصفي في جميع الدراسة النظرية
والميدانية وقد سمح لنا ىذا األخير بوصف الظاىرة المدروسة وتفسيرىا عمى ضوء البيانات
تم جمعيا طيمة عممية البحث وباعتبار المنيج الوصفي "مجموعة
النظرية والميدانية التي ّ

اإلجراءات الدراسية التي تتكامل لوصف الظاىرة أو الموضوع اعتمادا عمى جمع الحقائق
والبيانات ،وتصنيفيا ،ومعالجتيا ،وتحميميا تحميال كافيا ودقيقا ،الستخالص داللتيا،
والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاىرة ،أو الموضوع قيد الدراسة " 2فيو المنيج
المناسب لدراسة موضوعنا المتمثل في معوقات اإلدبداع لدى األستا الجامعي في الجامعة
الجزائرية ،حيث حاولنا جمع مختمف المعمومات المتعمقة باإلبداع واألستاذ الجامعي وتحديد
المعوقات التي تحول دون إبداع ىذا األخير في جامعة الجمفة تحديدا
ووصف مختمف
ّ
كنموذج لباقي الجامعات الجزائرية.

1

عبد الستار جبار الصمد :البحث العممي وتطبيقات اإلحصاء الرياضي ،الطبعة األولى ،دار شموع الثقافة ،الزاوية ،ليبيا،

 ،2002ص17
2

ماحد محمد الخياط :أساليب البحث العممي ،الطبعة األولى ،دار الراية ،عمان ،األردن ،2010 ،ص .94
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 -2حدود الدراسة:
-1-2الحدود الزمنية :وتتمثل في المجال الزمني الذي استغرقتو الدراسة ومنو بدأت الدراسة
النظرية مع تحديد وضبط موضوع البحث في بداية عام  2010ليتم إنياء كل ما يتعمق
بالموضوع نظريا في عام  ،2015وجاءت الدراسة الميدانية والتطبيقية في عام .2016
-2-2الحدود المكانية :طبقت ىذه الدراسة في جامعة " زيان عاشور" بالجمفة وعمى غرار
جميع الجامعات الجزائرية شيدت جامعة زيان عاشور بالجمفة تطو ار في النشأة منذ سنة
 1990مرو ار بالمراحل التالية:
  :1991افتتاح المعيد الوطني لمتعميم العالي لإللكترونيك.  :2111ترقية المعيد الوطني لمتعميم العالي لإللكترونيك إلى مركز جامعي بموجب المرسومالتنفيذي رقم  2000-197المؤرخ في  25جويمية  2000المتعمق بإنشاء المركز الجامعي
بالجمفة.
  :2119ارتقاء المركز الجامعي إلى جامعة وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم -09 09المؤرخ في  04جانفي 2009المتعمق بإنشاء جامعة الجمفة.
وىي مقدم ـ ـ ــة بمكوناتيا كاآلتي:
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 -1-2-2الهيكل التنظيمي لمجامعة

الشكل رقم ( : )4الهيكل التنظيمي لجامعة زيان عاشور دبالجمفة
المصدر  :مصمحة الموارد الدبشرية لإلدارة العامة لجامعة زيان عاشور دبالجمفة
( السنة الجامعية )2115/2114

 -2-2-2التنظيم الدبيداغوجي في أرقام :حسب احصائيات مصمحة الموارد البشرية لإلدارة
العامة لجامعة زيان عاشور بالجمفة لمسنة الجامعية  2015/2014تم إفادتنا بالمعطيات
التالية :
جدول رقم ( : )1يدبين التنظيم الدبيداغوجي في أرقام
عدد الكميات
عدد األقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام و الدوائر

 + 06معيد العموم و النشاطات الرياضية
19
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 912منيم:

عدد األساتذة
 -أستاذ لمتعميم العالي

19

 -أستاذ محاضر

257

 -أستاذ مساعد

636

عدد الطمدبة في التدرج :
ليسانس

20897

ماستر

8717

عدد الطمدبة في ما دبعد التدرج
ماجستير +دكتوراة

277

العدد اإلجمالي لمطمبة

29891

عــدد

الطمبة

المتوقع

تخرجيم 7055

: 2016/2015
العــدد

اإلجمالي

لمموظفين 798

(إداريين+تقنيين+أعوان الخدمة)
 -3-2-2مخادبر الدبحث
إضافة إلى المخابر البيداغوجية الموجية لمطمبة المتمدرسين ،تتوفر حاليا جامعة الجمفة
في إطار تنشيط و تفعيل البحث العممي عمى أربعة عشر مخب ار موجيا لمبحوث العممية
معتمدة في جميع الميادين التقنية منيا وغيرىا .ىذه المخابر التي من شأنيا أن تثمن البحث
وترفع من نسبة اإلنتاج العممي لمجامعة ىي كاآلتي :
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.1

مخبر الكيمياء العضوية والعينات الطبيعية

.2

مخبر األجيزة الميكروموجية والمواد لمطاقات المتجددة.

.3

مخبر التطوير في الميكانيكا والمواد.

.4

مخبر العموم ومعموماتية المواد .

.5

مخبر تنقيب وتثمين النظم البيئية السيبية.

.6

مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرىا.

.7

مخبر المصطمح والمخطوط واألدب الجزائري المكتوب في الصحافة .

.8

مخبر التنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الجزائر.

.9

مخبر قانون حماية البيئة.

 .10مخبر استراتيجيات الوقاية ومكافحة المخدرات بالجزائر.
.11

مخبر األتمتة التطبيقية والتشخيص الصناعي.

.12

مخبر سياسة التنمية في المناطق السيبية.

.13

مخبر إصالح النظام الدستوري ومتطمبات الحكم الراشد.

.14

مخبر المنظومة الرياضية في الجزائر.

-3-2الحدود الدبشرية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى األساتذة الجامعيين الدائمين في جامعة "
زيان عاشور" بالجمفة والمزاولين لعمميم في مختمف التخصصات .وذلك في فترة السنة
الجامعية  2016/2015موزعين في مختمف الكميات كالتالي:
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كمية
كمية

3

41

39

47

22

152

8

32

20

40

8

108

41

189

188

421

115

942

االقتصادية
االجتماعية

واالنسانية
كمية

الحقوق

والعموم

السياسية
المجموع

العممية

حسب

الرتدبة

قسم أ

3

32

22

55

12

124

وعموم التسيير
العموم

أستا محاضر

7

8

16

52

15

98

اآللي

العموم

قسم ب

أستا

كمية العموم الدقيقة واالعالم

أستا مساعد

كمية العموم والتكنولوجيا

6

15

30

99

5

155

قسم أ

كمية اآلداب والمغات والفنون

5

24

25

39

26

119

أستا مساعد

كمية عموم الطبيعة والحياة

8

9

24

80

17

138

قسم ب

معيد التربية البدنية

0

28

12

8

0

48

الكمية

الكمية

أستا محاضر

الرتبة العممية

المجموع حسب

جدول رقم ( : )2توزيع أسات ة جامعة زيان عاشور دبالجمفة حسب الرتدبة العممية والكمية

 -3مجتمع وعينة الدراسة:
 -1-3مجتمع الدراسة:
يقصد بمجتمع الدراسة  ":المجموعة الكمية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن
يعمم عمييا النتائج ذات العالقة بالمشكمة المدروسة ،ويعتمد الباحث في تحديد المجتمع عمى
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نوع المشكمة والغرض من دراستيا" ،1وانطالقا من موضوع دراستنا فمجتمع الدراسة ىو
مجموع األساتذة الجامعيين الدائمين في جامعة الجمفة الذين يزاولون عمميم في العام الدراسي
 2016-2015موزعين عمى سبعة كميات ومعيد تتمثل في ما يمي :كمية العموم
والتكنولوجيا ،كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي ،كمية عموم الطبيعة والحياة ،وكمية اآلداب
والمغات والفنون ،كمية العموم االجتماعية واإلنسانية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،كمية
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير إضافة إلى معيد العموم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية .وقد بمغ عدد األساتذة الجامعيين في نفس السنة حسب إحصائيات اإلدارة العامة
لجامعة الجمفة  942أستاذ.
 -2-3العينة وطريقة اختيارها:
يمجأ الكثير من الباحثين إلى أسموب أخذ العينات ذلك أن أسموب الحصر الشامل
يتطمب وقتا وجيدا ونفقات باىظة ال يقوى عمييا الباحثون .تعتبر العينة "جزء من مجتمع
البحث تعبر عن أفراد أو مفردات يتم اختيارىا لمدراسة والتحميل بيدف االستدالل عمى
خصائص المجتمع األصمي الذي أخذت منو العينة".2
لقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ،ويقصد بالعينة العشوائية " تمك التي
تتيح لجميع وحدات المجتمع األصل فرصا متكافئة لالختيار كما أن اختيار أي وحدة من
الوحدات األصل ال يرتبط عمى أي نحو من األنحاء باختيار وحدة أخرى ،ذلك أن جميع
عمميات االختيار تكون مستقمة عن كل من الفاحص والمفحوص وتتحكم فييا المصادفة

1

أحمد سميمان عودة ،فتحي حسن ممكاوي :أساسيات البحث العممي في التربية والعموم االنسانية ( عناصره ومناىجو

والتحميل االحصائي لبياناتو) ،الطبعة األولى ،مكتبة المنار ،اليرموك ،1987،ص.127
2

عبد الرحمان السعدني وآخران :مدخل إلى البحث العممي ،بدون طبعة ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،مصر،2009 ،

ص.70
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وحدىا" 1وعميو فقد اعتمدنا عمى العينة الطبقية كنوع من أنواع العينة العشوائية حيث "
يستخدم ىذا النوع في حالة الرغبة في تمثيل كل قطاعات وأفراد المجتمع في العينة ،ويمكن
لنا تحديد القطاعات أو الطبقات المختمفة التي يتكون منيا مجتمع الدراسة عمى أساس عدد
غير محدود من المتغيرات والسمات ،ويتوقف نوع القطاعات أو الطبقات المطموب تمثيميا
في العينة عمى موضوع الدراسة والغرض منيا" 2ومنو تم اعتبار مجتمع الدراسة مجموعة من
الطبقات المتمثمة في مختمف التخصصات األكاديمية الموجودة في جامعة "زيان عاشور"
بالجمفة وىي عبارة عن سبع كميات ومعيد العموم والنشاطات الرياضية وكانت العينة كالتالي:
المجتمع الكمي :المجموع الكمي ألساتذة جامعة "زيان عاشور" بالجمفة ويساوي 942أستاذ
جامعي دائم سنأخذ نسبة  %10من ىذا المجتمع.
أي عدد أفراد العينة ىو (العدد االجمبلي للمجتمع×100 ÷ )10

وعميو عدد أفراد عينة ىذا البحث ىي 94 = 100 ÷ )10×942( :أستا جامعي
موزعة عمى الكميات (الطبقات) وفق القاعدة التي مفادىا
"حجم عينة الطبقة(الفئة)( حجم العينة الكلية × حجم الطبقة)÷حجم المجتمع الكلي"

3

معيد العموم والنشاطات الرياضية(5 ~_ 4,78 = 249 ÷)48×94
كمية عموم الطبيعة والحياة (14 ~_ 13,77 = 249 ÷)138×94
كمية اآلداب والمغات والفنون (12 ~_ 11,87 = 249 ÷)119×94
كمية العموم والتكنولوجيا (15 ~_ 15,46 = 249 ÷)155×94
1

عبد الرحمان سيد سميمان :البحث العممي خطوات وميارات ،الطبعة األولى ،عالم الكتب ،القاىرة  ،مصر ،2009 ،ص

.127
2
3

ماجد محمد خياط :أساليب البحث العممي ،الطبعة األولى ،دار الراية ،عمان ،األردن ،2011 ،ص ص.192-191 :
عبد الرحمان السعدني وآخرون :المرجع السابق ،ص .75
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كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي (10 ~_ 9,77 = 249 ÷)98×94
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير (12 ~_ 12,37 = 249 ÷)124×94
كمية العموم االجتماعية واإلنسانية (15 ~_ 15,16 = 249 ÷)152×94
كمية الحقوق والعموم السياسية (11 ~_ 10,77 = 249 ÷)108×94
 -4أدوات جمع الدبيانات:
إن التحقق من صدق الفرضيات واإلجابة عمى أسئمة اإلشكالية يستمزم من الباحث
النزول إلى الميدان بمجموعة من األدوات البحثية التي تساعده في جمع مختمف البيانات
المتعمقة بالظاىرة قيد الدراسة بيدف تحويل البيانات النوعية إلى بيانات كمية حتى يتمكن
الباحث من تحميميا إحصائيا وبالتالي إعطاء وصف دقيق بالتحميل السوسيولوجي لمتغيرات
والمؤشرات المختمفة لموضوع الدراسة.
تتحكم طبيعة الموضوع وأىداف الدراسة في نوع األداة المستخدمة وعميو فرضت
طبيعة موضوعنا -المتمثل في معوقات اإلبداع عند األستاذ الجامعي بتعدادىا ومحاولة
وصفيا والتركيز عمى أىميا وأبرزىا -استخدام أداة االستبيان ألنو من أكبر أدوات جمع
البيانات استخداما في البحوث االجتماعية والتربوية والنفسية إلى جانب توافقو مع أىداف
بحثنا.
-1-4االستدبيان :وىو" أداة أو وسيمة لجمع البيانات في شكل استمارة مطبوعة تتكون من
قائمة من األسئمة توجو لألفراد المفحوصين لإلجابة عنيا بأنفسيم وذلك من أجل الحصول
عمى معمومات حول موضوع ما".1

1

عبد الرحمان السعدني وآخران  ،المرجع السابق ،ص.79
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تصميم االستدبيان:
مر تصميمو بعدة مراحل تمثمت فيما يمي:
قبل الوصول باالستبيان في صورتو النيائية ّ
المرحمة األولى :لقد فرضت عمينا طبيعة الموضوع النزول لمميدان قبل البدء في صياغة
االستبيان لمقيام بدراسة استطالعية اليدف منيا ىو بناء أدوات الدراسة فقد تم التركيز
واالعتماد عمى مجموعة من المصادر عند جمع األفكار والعبارات المناسبة لمحاور
االستبيان تمثمت ىذه المصادر في ما يمي:
 استطالع الكتب والمراجع الخاصة بموضوع اإلبداع والتي مكنتنا من تعريف اإلبداعومعرفة النقاط الفاصمة بينو وبين العديد من المفاىيم عمى رأسيا االنجاز ،إلى جانب
االطالع عمى مجمل البحوث والدراسات السابقة التي تحدثت عمى معوقات اإلبداع المختمفة.
ولإلشارة ىنا لم نجد مقياسا أو أداة جاىزة تساعدنا في قياس معوقات اإلبداع (موضوع
دراستنا) رغم وجود "مقياس مارتن" الذي اكتفى بعرض المعوقات النفسية فقط الخاصة
كيف واستعمل في دراسة كان المقصود منيا الطمبة قد تم ذكرىا في
باإلبداع ىذا المقياس ّ
الدراسات السابقة ،وعميو اعتمدنا عمى المراجع النظرية والبحوث التي تناولت موضوع اإلبداع
ومعوقاتو لمحصول عمى األبعاد المختمفة وبعض المؤشرات التي مكنتنا من طرح أسئمتنا
وبناء االستمارة.
 كما تم إجراء لقاءات مع مجموعة من عينة ممثمة لمجتمع الدراسة ،مكنتنا من تحديدالمعمومات المراد جمعيا وطرق التعبير عنيا ،كما مكننا التحميل الداللي لممفردات المستعممة
من قبل العينة التي تم المقاء معيا ،من اإلبقاء في استمارتنا النيائية عمى الكممات المفتاحية
(المعوقات النفسية لإلبداع ،المعوقات التنظيمية لإلبداع ،المعوقات االجتماعية والثقافية
لإلبداع) وعمى العبارات األكثر استعماال.
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اعتمدنا في بعض األحيان عمى طريقة " الموضوع المخفي" " "thèse noyéحيث
أخفينا النقطة األساسية في سياق أكبر عندما اعتبرنا بعض األسئمة المتعمقة خاصة بالعامل
النفسي مثل "ضعف الثقة بالنفس" و"الخوف من الفشل" و" الخوف من المخاطرة" و" قمة
التحدي" مواضيع شخصية جدا قد تتم اإلجابة عمى أغمبيا بنفي ىذه الصفات ،لما في
رد الفعل االستعالئي" (
اإلجابة بإثباتيا قد تحرج صاحبيا مما قد يدفعو إلى اإلجابة بـ" ّ
 ) prestige reaction deأو " الميل إلى التظاىر ( )tendance de façadeالمتان
تدالن عمى خوف المجيب عمى أسئمة االستبيان من أن يتم عميو الحكم بشكل سيء من
خالل أجوبتو رغم أن االستمارة ال تستدعي التصريح باليوية.
المرحمة الثانية :حيث قمنا أيضا بفحص مسبق ( )pré-testعمى شكل استمارة أولية
وزعناىا عمى مجموعة من العينة التي تمثل مجتمع الدراسة بيدف حذف األسئمة غير
المفيومة وبيدف وضع االستمارة قيد التجربة األولية لمنظر في ما قد تحتويو من اختالالت
وعيوب قد تطال المغة المستعممة أو صعوبة اإلجابة عن األسئمة أو ابتعادىا عن تطمعات
المجتمع المقصود بالدراسة ،إلى غيرىا من العيوب التي نجدىا في االستمارات وأدوات
القياس التي تغفل ىذه المرحمة الميمة من مراحل إعداد االستبيان.
المرحمة الثالثة :عرض االستبيان في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين بصفتيم
خبراء ومختصين لالسترشاد بآرائيم في الحكم عمى االستبيان وتقويمو في ضوء القواعد
العممية ،وفي ضوء أىداف البحث حتى يكون االستبيان صادقا ،حيث تم عرضو عمى تسعة
أساتذة في تخصصي عمم االجتماع وعمم النفس وطمب منيم ابداء رأييم حول:
 ما إذا كانت أسئمة االستبيان في كل مجموعة تغطي بطريقة صحيحة المحورالخاص بيذه المجموعة أو ال تغطيو ،وأنيا انعكاس صحيح أو غير صحيح
لفرضيات الدراسة وتساؤالتيا.
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 ىل يقيس السؤال عناصر المحور المستخرج منو أم ال. اقتراح ما يراه المحكم من مالحظات تفيد الدراسة.وعمى ضوء مالحظات األساتذة المحكمين واقتراحاتيم تم التعديل في بعض األسئمة
وحذف البعض وتصحيح البعض منيا وىكذا تم االعتماد عمى الفقرات التي اتفق عمييا نسبة
 % 09من اتفاق المحكمين ،بحيث حصمت جميع الفقرات عمى ما نسبتو  %09تقريبا
وبالتالي تم اعتماد جميع فق ارت االستبيان مع تعديل البعض منيا .وفي ما يمي بعض
األسئمة التي عدلت:
 لقد تم حذف العديد من االسئمة لكبر االستبيان وتعدد مؤشرات كل محور فتم التركيزعمى أىم المؤشرات الخاصة بالمعوقات التنظيمية والنفسية واالجتماعية
 إضافة السؤال  83والذي مفاده ىل تشعر بأن المجتمع يدفعك لإلبداع في ميداناختصاصك بتقييمو المعنوي لجيودك المبدعة ؟
بعد األخذ بآراء المحكمين وتعديل ما وجب فيو التعديل قمنا بتوزيع االستمارة شبو النيائية
مرة أخرى عمى عينة استطالعية قدرت بعشرين أستاذ وبعد مرور حوالي خمسة عشرة يوم
أعدنا توزيعيا عمى نفس الم جموعة وتمت المقارنة بين إجاباتيم لنصل إلى معرفة األسئمة
المفيومة من غير المفيومة.
المرحمة األخيرة :أصبح االستبيان في صورتو النيائية والذي تم تقسيمو إلى أربع محاور
تتمثل في ما يمي:
 المحور األول :يتعمق بالبيانات العامة ( الجنس ،الرتبة العممية ،التخصص،األقدمية ،الحالة العائمية ،نوع السكن ،األجر الشيري)
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 المحور الثاني :يتعمق بالبيانات الخاصة بالفرضية الفرعية األولى ويحتوي عمى73سؤال تم تقسيميم إلى  61سؤال أساسي ويتفرع منيم  66سؤال فرعي ،وتمثمت أسئمة
ىذا المحور في األسئمة من الرقم  8لغاية الرقم . 78
 المحور الثالث :يتعمق بالبيانات الخاصة بالفرضية الفرعية الثانية ويحتوي عمى69سؤال تم تقسيميم إلى  98أسئمة أساسية وتتفرع منيم  91سؤال فرعي ،وتمثمت أسئمة
ىذا المحور في األسئمة من الرقم  79لغاية الرقم .86
 المحور الرادبع :يتعمق بالبيانات الخاصة بالفرضية الفرعية الثالثة ويحتوي عمى 98أسئمة من الرقم  87لغاية السؤال .88
وقد توزعت أسئمة االستبيان ما بين أسئمة مغمقة وأخرى مفتوحة وأخرى نصف مفتوحة
حسب ما تستدعي لو المؤشرات.
قد قامت الباحثة بتوزيع االستبيان عمى المبحوثين بطريقة عشوائية باستخدام الصندوق
بدون إرجاع ،وتسميميا ليم يدا بيد إال ثالث حاالت تم ارساليا عن طريق البريد االلكتروني
واسترداد جميع االستمارات بعد حوالي يومين بحكم أن الباحثة فرد من مجتمع الدراسة وعمى
احتكاك مباشر مع المبحوثين بصفتيم زمالء المينة.
المقادبمة  :وقد كانت المقابمة مقابمة غير مقننة مع مجموعة من األساتذة الزمالء في المينة
أين تم التحاور معيم في مجموعة من النقاط التي تخص البحث وقد تم االستفادة من ىذه
الحوارات أوال في صياغة بعض أسئمة االستمارة وثانيا في إعطاء نظرة عامة حول بعض
التفسيرات في التحميل السوسيولوجي.
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 -5األساليب اإلحصائية المستخدمة:
لقد تم تفريغ البيانات وحساب المعامالت المتعمقة بيا عن طريق استخدام الحزمة
اإلحصائية لمبرامج االجتماعية ( )spssومنو تم االعتماد عمى األساليب اإلحصائية التالية:
 التك اررات والنسب المئوية كا7 -ت
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تمهيد
بعد عرض التراث النظري حوؿ موضوع معوقات اإلبداع لدى األستاذ في الجامعة
وحصر أىميا وبعد تصميـ استمارة االستبياف التي تـ توزيعيا عمى أساتذة جامعة زياف
عاشور بالجمفة واستردادىا مف طرفيـ تـ تبويب البيانات في جداوؿ لتسييؿ عممية القراءة
اإلحصائية ثـ تـ تفسير البيانات وتحميميا سوسيولوجيا حيث تعتبر مرحمة التحميؿ
السوسيولوجي مف المراحؿ الميمة حيث تـ الكشؼ عف الواقع الذي يعيشو األستاذ بكؿ
جوانبو حتى تسيؿ فيما بعد عممية استنتاج النتائج  ،وعميو تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف
جاء المبحث األوؿ حوؿ عرض وتحميؿ وتفسير البيانات الميدانية ،والمبحث الثاني تناوؿ
استنتاج النتائج ومقارنتيا بفرضيات الدراسة.
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المبحث األول7عرض وتحميل وتفسير البيانات الميدانية

المطمب األول :عرض وتحميل المعطيات الخاصة بالبيانات العامة لممبحوثين
الجدول رقم ( 7)03يمثل توزيع أف ارد العينة حسب متغير الجنس
التكراراث النسبت الوئىٌت
جنس األستبذ
80,9
76
ذكر
جنس
19,1
18
أنثى
األستبذ
100,0
94
الوجوىع

الشكل رقم ( )54يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

مف خالؿ معطيات الجدوؿ أعاله يتبيف لنا أف نسبة  %9.08مف العدد اإلجمالي ألفراد
ذكور وىي النسبة األعمى في حيف تمثؿ نسبة اإلناث  %1801مف
ا
العينة يمثموف أساتذة
مجموع المبحوثيف وىي النسبة األقؿ في الجدوؿ ويعود ذلؾ إلى أف العدد الجمالي لألساتذة
في جامعة الجمفة مف الذكور أكبر منو مف اإلناث
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الجدول رقم( 7)04يبين توزيع المبحوثين حسب الكمية
الكلٍت
حقىق وعلىم سٍبسٍت
علىم اقتصبدٌت
علىم إنسبنٍت
آداة ولغبث
علىم الطبٍعت والحٍبة
تكنىلىجٍب
رٌبضٍبث وإعالم آلً
علىم وتقنٍبث النشبطبث البدنٍت
والرٌبضٍت
الوجوىع

التكراراث النسبت الوئىٌت
11,7
11
12,8
12
16,0
15
12,8
12
14,9
14
16,0
15
10,6
10
5

5,3

94

100,0

الشكل( )55يبين توزيع المبحوثين حسب الكمية

مف خالؿ معطيات الجدوؿ اإلحصائية يتضح لنا  %11تمثؿ نسبة األكبر مف مجموع
األساتذة في كؿ مف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية وكمية العموـ والتكنولوجيا في حيف
مثؿ األساتذة في كمية عموـ الطبيعة والحياة نسبة  %1.08مف المجموع اإلجمالي ألفراد
العينة وتراوحت نسبة األساتذة في باقي الكميات كما يمي نسبة  %1.09مف األساتذة مف
كميتي العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير وكمية اآلداب والمغات والفنوف ونسبة
 %1101مف األساتذة مف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية كما كانت نسبة  %1.01مف
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األساتذة مف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي ونسبة  %305مف األساتذة مف كمية عموـ
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وىي تمثؿ النسبة األقؿ ويرجع ىذا التبايف ألنو تـ
اختيار العينة بشكؿ عشوائي فمثمت الكميات الطبقات المختارة لمعينة كما أف تعدد الطمبة
اليائؿ موجو لكميتي العموـ والتكنولوجيا ولمعموـ اإلنسانية واالجتماعية فرض زيادة عدد
األساتذة المؤطريف في الجامعة أما معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فيي
حديثة نسبيا بالمقارنة مع باقي الكميات.
الجدول رقم ( 7)54يمثل توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية
التكراراث النسبت الوئىٌت
21,3
20
أعزة
الحبلت
78,7
74
هتزوج
العبئلٍت
100,0
94
هجوىع

الشكل رقم ( )56يمثل توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية

مف خالؿ المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ أعاله نالحظ أف الفئة الغالبة ىي فئة األساتذة
المتزوجيف بنسبة  %1901مف مجموع المبحوثيف مما يدؿ عمى أف ىؤالء قد تمكنوا مف
تحقيؽ استقرار عائمي أسري بحكـ أف األستاذ الجامعي متقدـ في السف نوعا ما ومستقر ماديا
نوعا ما ثـ تميو نسبة  %.105ىـ عزاب.
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الجدول رقم( 7)55يمثل توزيع المبحوثين حسب الدرجة العممية
التكراراث
الدرجت
العلوٍت

أستبذ هسبعد (أ -ة)
أستبذ هحبضر(أ -ة)
أستبذ التعلٍن العبلً
الوجوىع

48
45
1
94

النسبت
الوئىٌت
51,1
47,9
1,1
100,0

الشكل رقم ( )57يمثل توزيع المبحوثين حسب الدرجة العممية

يتبيف لنا مف خالؿ معطيات الجدوؿ اإلحصائية أف نسبة  %3101مف مجموع المبحوثيف
وىي النسبة األكبر التي سجمت في الجدوؿ لدى الفئة التي تمثؿ درجة أستاذ مساعد(أ -ب)
ما يفسر أف غالبية األساتذة لـ يصموا إلى مرحمة التأىيؿ بعد إما لجدة التوظيؼ أو لعدـ
إنياء رسالة الدكتوراه ،أما نسبة  %.108فتمثؿ درجة أستاذ محاضر(أ -ب) وىي نسبة
معتبرة أما نسبة  % 101مف األساتذة فيي تمثؿ درجة أستاذ تعميـ العالي وىي النسبة األقؿ
لما تحمؿ ىذه الرتبة مف شروط بيداغوجية وبحثية وعممية تستنزؼ الجيد والوقت وتتطمب
العمؿ الجاد.
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الجدول رقم( 7)07يبين توزيع أفراد العينة حسب األقدمية في العمل
التكراراث النسبت الوئىٌت
31,9
30
هن  5 - 1سنىاث
48,9
46
األقدهٍت فً هن  11 - 6سنىاث
19,1
18
العول أكثر هن  11سنىاث
100,0
94
الوجوىع

5-1
10-6
10

الشكل رقم ( )58يمثل توزيع المبحوثين حسب االقدمية في العمل

تشير معطيات الجدوؿ رقـ ( )70اإلحصائية أف  % 4908مف أفراد العينة وىي النسبة
األكبر ىي الفئة التي تتراوح سنوات عمميا بيف  1.-1سنوات ونسبة  %5108تتراوح سنوات
عمميا بيف  3-1سنوات أما النسبة األقؿ فيي %1801مف أفراد العينة التي تمارس عمميا
أكثر مف  1.سنوات مف خالؿ ىذه النسب يتبيف أف النسبة األكبر مف األساتذة ال تفوؽ
سنوات عمميا بالجامعة العشر سنوات ويرجع ذلؾ إلى سياسة التوظيؼ وفتح مناصب شغؿ
كثيرة في السنوات العشر األخيرة لمواجية العدد اليائؿ لمطمبة.
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الجدول رقم( :)08يمثل توزيع أفراد العينة حسب طبيعة السكن
التكراراث النسبت الوئىٌت

طبٍعت السكن

هلك

27

28,7

وظٍفً

26

27,7

كراء

41

43,6

الوجوىع

94

100,0

الشكل رقم ( )05يمثل توزيع أفراد العينة حسب طبيعة السكن

تبيف لنا المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ أعاله والشكؿ المرفؽ معو أف أكبر نسبة والتي
تمثؿ  %.501مف األساتذة يتحمموف أعباء كراء المسكف أما نسبة  %.1مف األساتذة فيـ
يعيشوف في مساكف ممؾ ليـ غالبيتيـ عزاب ينتموف إلى عائمتيـ أما النسبة األقؿ
فيي %.101ممف يعيشوف في مساكف وظيفية ما يفسر وجود أزمة سكف عند غالبية األساتذة
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الجدول رقم( 7)58يمثل توزيع المبحوثين حسب األجر الشهري
التكراراث

النسبت الوئىٌت

أقل هن  01111دج

37

39,4

دج 90000-120000

47

50,0

10

10,6

94

100,0

األجر
الشهري دج 120000-170000
هجوىع

الشكل رقم( )00يمثل توزيع المبحوثين حسب األجر الشهري

انطالقا مف المعطيات اإلحصائية المبينة أعاله نالحظ أف نسبة  %3.مف المبحوثيف
يتراوح أجرىـ الشيري ما بيف  1..0...-8....دج و نسبة  %580.مف أفراد العينة
أجرىـ الشيري اقؿ مف  8....دج أما  %1.01مف أفراد العينة يتراوح أجرىـ الشيري
 11.0...-1..0...دج وىي النسبة األقؿ نسبيا ويعود ىذا لعدة اعتبارات منيا األقدمية
في العمؿ والدرجة العممية التي يحمميا األستاذ.
خصائص العينة 7يتبيف لنا مف خالؿ الجداوؿ أعاله أف العينة المعنية بالدراسة الحالية تغمب
عمييا فئة الذكور وتتوزع أغمبيتيا عمى كميتيف أحدىا فرع أدبي وىي كمية العموـ االجتماعية
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واإلنسانية واألخرى فرع عممي وتتمثؿ في كمية العموـ والتكنولوجيا ،يحمؿ غالبية أفراد العينة
رتبة أستاذ مساعد مابيف الدرجتيف (أوب) كما أف غالبية أفراد العينة مف فئة المتزوجيف
والذيف تتراوح عدد سنوات عمميـ مابيف  1.-1سنوات ،إلى جانب ذلؾ تتحمؿ النسبة الكبيرة
مف أفراد العينة أعباء كراء المنزؿ.

المطمب الثاني:عرض وتحميل المعطيات الخاصة ببيانات الفرضية األولى

الجدول رقم( 7)05يبين ِنسب األساتذة الذين يجدون الجو العام في الجامعة مساعدا عمى

إبداع األستاذ الجامعي.
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
الخيارات

البيان اإلحصائي
السؤال

كا

نعم

ال

التكرار المشاهد

41

58

ونسبته المئوية

%41.6

%50.84

مساعدا عمى إبداع

التكرار المتوقع

14

14

األستاذ الجامعي

ونسبته المئوية

%08

%08

هل تجد الجو العام
في الجامعة

2

المحسوبة

13.61

كا

2

المجدولة

83.36

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

84

8.888
دال

الشكل رقم (ِ 7)01نسب األساتذة الذين يجدون الجو العام في الجامعة مساعدا عمى إبداع األستاذ
الجامعي.

يندرج ىذا السؤاؿ في إطار األسئمة المتعمقة بفرضية البحث األولى وسعينا مف خالؿ
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صياغتو بيذا الشكؿ إلى استشراؼ النظرة العامة لألستاذ الجامعي لمستوى التنظيـ في
الجامعة وىو ما يتيح لنا رصد التصور العاـ الذي يمتمكو األساتذة عف المحيط الذي يعمموف
بو واإلحساس األولي ) )première impressionالذي ينتابيـ عند التفكير في
الجامعة بمعناىا الكمي الداؿ عمييا كمؤسسة تمثؿ في الحيف ذاتو محيطا لمعمؿ والتعميـ
واإلنتاج المعرفي وفضاء لإلبداع باعتباره أساسا ال غنى عنو لنموىا وتطورىا.
ومف المؤكد أننا أسسنا اختيارنا ليذا السؤاؿ بيذه الصيغة عمى ما أوردناه في فصؿ
الجامعة مف حديث عف عالقة األستاذ الجامعي بالجامعة باعتبارىا مؤسسة تتجاوز أىميتيا
عنده مفيوـ "مكاف العمؿ" التقميدي.
وقد جاءت نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا السؤاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله،
فمف خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ يتبيف أف وب 2المحسوبة تساوي  46,34وىي دالة
إحصائيا ألنيا أكبر مف المجدولة عند درجة حرية  1ومستوى الداللة  α=0,01وىو ما
يدفعنا إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بوجود فروؽ بيف التك اررات المشاىدة
والمتوقعة ،بؿ إف العودة لجدوؿ مستويات الداللة ِيؤكد أف السؤاؿ يظؿ داال إحصائيا عند
مستويات الداللة :

 α=0,005حيث تصبح وب 2المجدولة تساوي  ،7,88وعند

 α=0,001حيث تصبح وب 2المجدولة تساوي .10,83
نستنتج إذف مف خالؿ األرقاـ واإلحصائيات الواردة في الجدوؿ رقـ( )17أعاله أف أغمب
أفراد عينة الدراسة أجابوا بالنفي عف سؤالنا " ىؿ تجد الجو العاـ في الجامعة مساعدا عمى
إبداع األستاذ الجامعي" حيث أجاب بالنفي  07أستاذا بنسبة   85,01فيما أجاب 11
أستاذا جامعيا مف أصؿ  41مبحوثا باإليجاب وىو ما يمثؿ نسبة   14,9مما يعني أف
ال فروؽ بيف التك اررات المشاىدة والتك اررات المتوقعة جاءت لصالح أكبر تكرار عند المبحوثيف
(اإلجابة بػ "ال") وىو ما يدفعنا لمتأكيد عمى أف أغمبية المبحوثيف ال يجدوف الجو العاـ في
الجامعة مساعدا عمى إبداع األستاذ الجامعي كما يشير إليو الشكؿ رقـ(. )11
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وي عد رفض األغمبية النسبية مف المبحوثيف العتبار الجو العاـ في الجامعة مساعدا
عمى إبداع األستاذ الجامعي مؤش ار واضحا عمى وجود معوقات لإلبداع في جامعة زياف
عاشور بالجمفة ،ولعمنا نستطيع تفسير ىذه النتائج بوجود حالة عامة مف عدـ رضا األساتذة
عمى المحيط الذي يعمموف بو ،واذا لـ يكف "مستوى رضا" أساتذة الجامعة عمى المحيط الذي
يعمموف بو ىو ما نبحث عنو فإف تأكيد أغمبية المبحوثيف عمى أف الجو العاـ في الجامعة ال
يساعدىـ عمى اإلبداع يعكس حالة مف اإلقرار الضمني بأف جامعة"زياف عاشور" ال تمثؿ -
مف وجية نظر األساتذة  -فضاء إلبداع الناشطيف بيا مف أساتذة وطمبة وادارييف في الوقت
الذي تؤكد فيو كؿ الدراسات التي تعنى بموضوع الجامعة أنيا أجدر األماكف باحتضاف
اإلبداع ثـ "تصديره" إلى محيطيا العمراني وىو ما عناه " غاتف تروميالي" بقولو" :إف
الجامعات تمثؿ ورقة رابحة مف الطراز األوؿ لممدف التي تراىف عمى اإلبداع والثقافة
والتواصؿ كمكونات أساسية الستراتيجياتيا التنموية".1
إننا إذ نستنتج أف ما يجعؿ الجو العاـ في الجامعة غير مساعد عمى إبداع األستاذ
الجامعي مف وجية نظر المبحوثيف ىو وجود معوقات تحد مف إمكانية تحققو يدفعنا ،بال
ريب ،إلى مواصمة النظر في إجابات األساتذة المبحوثيف عمى استمارتنا باعتبارىا ستفضي
بنا إلى الخروج بالكثير مف االستنتاجات والتفاصيؿ المتعمقة بفرضيات ىذا البحث.
تحميل السؤال المفتوح رقم 8
لقد آثرنا مواصمة الستشراؼ نظرة األساتذة العامة لمجامعة أف نتبع السؤاؿ رقـ 70
بسؤاؿ مفتوح نصو " إذا كانت اإلجابة بػ "ال" فمماذا؟" وىو سؤاؿ غاية في األىمية باعتباره
سؤاال مفتوحا يتيح لممبحوثيف التعبير المباشر ،في إطار الحيز الممنوح ،عمى السبب الذي
دفعيـ العتبار الجو العاـ في الجامعة غير مساعد عمى إبداع األستاذ الجامعي ،ويتيح لنا،
ونحف في مقاـ البحث ،أف نستفيد مف قدرة األسئمة المفتوحة عمى جعؿ تحميمنا أكثر عمقا
Gaëtan Tremblay et Paulo Freire Vieira, le rôle de l'université dans le développement local,

1

presse de l'université du Québec, 2012, p 237.
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وأجدر باستخالص نتائج صادقة.
لقد سعينا مف خالؿ طرحنا ليذا السؤاؿ المفتوح إلى تحقيؽ أىداؼ متعددة نوجزىا في
حصولنا عمى أجوبة وتعاليؽ توضح أو تشرح النسب المئوية لمسؤاؿ المغمؽ الذي يسبقو
ومالحظة األجوب ة والتعميقات المتكررة واستغالؿ وسائؿ التحميؿ المساني لدراسة المضموف

1

وأخي ار محاولة تحديد األفكار األصيمة لتوجيو البحث أو الستخالص النتائج.
ولقد جاءت نتائج تحميمنا لمحتوى أجوبة األساتذة عمى السؤاؿ المفتوح كما نوجزه في
الجداوؿ أدناه:
الجدول رقم ( 7)00يبين عدد األساتذة الذين أجابوا والذين رفضوا اإلجابة عمى السؤال
رقم .8
عدد األساتذة المعنييف

عدد األساتذة الذيف رفضوا

نسبة األساتذة الذيف رفضوا

باإلجابة عمى السؤاؿ رقـ 4
75

اإلجابة مف بيف المعنييف
05

اإلجابة مف بيف المعنييف
%15

يتبيف مف المعطيات الرقمية لمجدوؿ أعاله أف  11أستاذا مف  07المعنييف باإلجابة
عف السؤاؿ رقـ  4أي بنسبة مئوية تقدر

بػ%17

قد رفضوا اإلجابة .والشؾ أف بعضيـ قد

يكوف أغفؿ اإلجابة نسيانا أو لتسرعو في مؿء االستبياف وىي أمور تحدث والشؾ في
األبحاث العممية المعتمدة عمى االستبيانات والمقاييس وغيرىا مف أدوات البحث الميداني،
غير أف ىذا ال يمنعنا مف تحميؿ رفض اإلجابة عف السؤاؿ بكونو "إغفاال"
) (omissionمتعمدا ُي َع ِرفِّوُ البعض عمى أنو رفض متعمد لإلجابة تمميو أسباب
متعددة قد يكوف أحدىا تجنب الحديث عف أمر "مؤلـ" يستدعي الصمت .واذا كنا ال نؤثر
ىذا التفسير الذي يستوجب تحميال نفسيا ليس ىذا مجالو ،فإننا نشير إلى أف حالة "اليأس"
الظاىرة في عزوؼ الكثير مف أساتذة الجامعة الجزائرية عف "النقاشات" الجدية حوؿ القضايا
1

يعتمد ىذا التحميؿ عمى معالجة لسانية لمحتوى األجوبة ويستعمؿ برامج آلية لإلحصاء والتصنيؼ لـ نعتمدىا ىاىنا لكننا

نرجو أف نعود إلييا في أبحاث تمي بحثنا ىذا.
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التي تيـ الجامعة ورفضيـ ،الصريح أحيانا والخفي أحيانا أخرى ،لممشاركة في ما يبذؿ مف
جيود مؤطرة (مؤتمرات ،أياـ دراسية ،نشاطات عممية....الخ) تبحث في سبؿ إصالح
الجامعة وعدـ تفاعميـ مع الدراسات والمقاالت التي تعنى بالجامعة والتي تنشر في المجالت
المتخصصة أو الصحافة أو وسائؿ التواصؿ االجتماعي بحاجة إلى دراسة جادة تبحث في
أسباب ىذا "اليأس" وىذا "الغياب" الجماعي ألساتذة الجامعة عف مياديف "الثقافة"
و"اإلصالح" و"الحوار" الذي لف ينجح إال بحضورىـ ومشاركتيـ.
الجدول رقم ( 7 )01يبين تك اررات األجوبة عمى السؤال رقم .8
عدد التك اررات

محتوى األجوبة

نسبة التك اررات

عدد الطمبة اليائؿ الذي يخمؼ أعباء بيداغوجية
تجعؿ مف العمؿ وظيفة شاقة تعيؽ األستاذ عف

%37.32

20

اإلبداع.
ضعؼ اإلدارة في الجامعة وتردي تسييرىا ىو ما

07

يجعؿ الجو في الجامعة غير مساعد عمى اإلبداع.

%17.01

غياب اإلمكانيات المادية التي ينبغي توفرىا في
الجامعة مف مخابر بحث ومكاتب مجيزة بوسائؿ

%06.07

00

االتصاؿ والتواصؿ.
يتبيف مف المعطيات الرقمية لمجدوؿ أعاله:
أوال :حصوؿ تك اررات في محتوى أجوبة األساتذة المبحوثيف الذيف أجابوا عمى السؤاؿ رقـ
.4
وثانيا :حصوؿ تكرار بعدد  11وبنسبة مئوية تقدر بػ

%10.11

ألجوبة يتمخص محتواىا

في أف ما يجعؿ الجو العاـ في الجامعة غير مساعد عمى إبداع األستاذ الجامعي ىو " :عدد
الطمبة اليائؿ الذي يخمؼ أعباء بيداغوجية تجعؿ مف العمؿ وظيفة شاقة تعيؽ األستاذ عف
اإلبداع" .وحصوؿ تكرار بعدد  10وبنسبة مئوية قدرىا

%10.11

ألجوبة يتمخص

محتواىا في أف ما يجعؿ الجو العاـ في الجامعة غير مساعد عمى إبداع األستاذ الجامعي
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ىو " :ضعؼ اإلدارة في الجامعة وتردي تسييرىا" .وحصوؿ  11تكرار بنسبة مئوية قدرىا
%10.10

ألجوبة يتمخص محتواىا في أف ما يجعؿ الجو العاـ في الجامعة غير مساعد

عمى إبداع األستاذ الجامعي ىو" :غياب اإلمكانيات المادية التي ينبغي توفرىا في الجامعة
مف مخابر بحث ومكاتب مجيزة بوسائؿ االتصاؿ والتواصؿ".
ويتبيف بالتالي أف أغمب المبحوثيف يعتقدوف أف عدد الطمبة الذي يتزايد سنة جامعية
بعد أخرى يخمؼ أعباء بيداغوجية تنجـ عف تدريس وتقييـ وتقويـ طمبة يزيد عددىـ في القسـ
أو في المدرج عف الحد المعياري المطبؽ في أغمب جامعات العالـ .1وغني عف القوؿ أف
منظمات عدة مثؿ اليونيسكو تتخذ مف "عدد الطمبة لألستاذ الواحد" وىو "عدد يحسب
بالمتوسط الحسابي لعدد الطمبة ألستاذ مؤىؿ واحد في مستوى تعميمي محدد" 2واحدا مف
مؤشرات إمكانية تمقي الطمبة لمتعميـ وواحدا مف مؤشرات جودة ىذا التعميـ .وعميو فإنو ما مف
ش ؾ في أف المعطيات الرقمية المتعمقة بيذا التكرار تؤكد أف عدد الطمبة المتزايد في جامعة
زياف عاشور بالجمفة أحد األسباب التي تجعؿ منيا فضاء غير مالئـ لإلبداع بما يفرضو ىذا
العدد الذي يفوؽ الحد الموصى بو مف ضغط عمى األساتذة يبعدىـ عف اإلبداع ويجعؿ مف
ِ
وظيفتيـ عمال "شاقا" يبدأ بتدر ِ
وبتقييـ ُيراعى في تصميمو عنت
يس عمى قدر اإلمكاف
الحراسة وجيد التصحيح لينتيي برغبة جارفة في "إنياء" السنة الجامعية دوف التفات لمنقائص

وال إرادة في اإلصالح!
ويبدو أنو مف الجيد أننا أدرجنا في استمارتنا الموجية لممبحوثيف سؤاال يرتبط بجوابيـ
ىذا وىو السؤاؿ رقـ  17المتعمؽ بمشكمة الضجيج والذي سنحمؿ أجوبة المبحوثيف عنو في
حيزه الذي سيمي.
يتبيف أيضا مف معطيات الجدوؿ رقـ ( )11أف نسبة غير قميمة مف المبحوثيف ترى
أف سبب عدـ مالئمة الجو العاـ في الجامعة لإلبداع ىو ضعؼ اإلدارة وتردي نوعية
1
2

انظر الصفحة  179-178في فصؿ األستاذ الجامعي واالبداع.
 uis.unesco.org/fr/node/334769شوىد  2017/11/02عمى الساعة 16:30
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التسيير فييا .ورغـ أف نسبة ىذا التكرار المقدرة

بػ%10.11

أقؿ مف نسبة التكرار الذي

سبقو فإف في تأكيد  10مف  17مبحوثا معنيا باألجوبة المتكررة المشار إلييا في الجدوؿ
أعاله عمى أف ضعؼ أداء اإلدارة في الجامعة ىو ما يمنعيا مف أف تكوف فضاء يشجع
اإلبداع يدفعنا إلى تأكيد عدـ رض ا األساتذة في جامعة زياف عاشور عف أداء اإلدارة كما
يدفعنا إلى تأكيد ضرورة أف ُيعنى كؿ إصالح جامعي بإصالح اإلدارة واعتبار ذلؾ أىـ
إجراءات تحقيؽ الجودة وتحقؽ اإلبداع في التعميـ الجامعي.

وألف تأثير مستوى أداء اإلدارة في الجامعة عمى جودة التعميـ فييا وعمى تحقؽ
اإلبداع في فضائيا كبير جدا فمقد آثرنا منذ بداية بحثنا أف ندرج في استمارتنا النيائية أسئمة
تُعنى بيذا األمر وىي األسئمة مف  11إلى  11والتي سيتـ شرحيا وتحميؿ أجوبة المبحوثيف
عمييا تاليا.
ويتبيف أخي ار مف المعطيات الرقمية لمجدوؿ رقـ ( )11وجود تكرار ثالث ألجوبة
ّ

المبحوثيف حيث عمؿ  11مبحوثا بنسبة قدرىا

%10.10

عدـ مالئمة الجو العاـ لمجامعة

لإلبداع بغياب "اإلمكانيات المادية التي ينبغي توفرىا في الجامعة مف مخابر بحث ومكاتب
مجيزة بوسائؿ االتصاؿ والتواصؿ" ،وغني عف القوؿ أف في ىذا دليؿ عمى قناعة ىذه النسبة
مف المبحوثيف بأف الجامعة ال يمكف أف تكوف فضاء مالئما لإلبداع ما لـ توفر لمستخدمييا
األساتذة أدوات البحث العممي مف مخابر وتجييزات تتنوع بتنوع اختصاصات البحث وما لـ
توفر ليـ ظروؼ عمؿ وبحث مريحة أدناىا المكاتب المجيزة بوسائؿ االتصاؿ والتواصؿ.
إف في تكرار ىذا الجواب بيذه النسبة دليؿ أيضا عمى أف جامعة الجمفة ال توفر
لجزء مف أساتذتيا مكاتب تغنييـ عف مزاولة نشاطاتيـ البيداغوجية ،عدا التدريس ،في أروقة
المعاىد أو في أماكف أخرى ليست مييأة لذلؾ وفي ذلؾ ما فيو مف تشتيت لمجيد وىدر
لمطاقة واحباط لميمة.
إف الناظر في أجوبة المبحوثيف المتكررة والتي أوردناىا في الجدوؿ رقـ ( )11أعاله
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يعي بسرعة أف جامعة الجمفة ال تمثؿ في "الضمير الجمعي" ألساتذتيا فضاء مشجعا عمى
اإلبداع باعتبارىا جامعة التحؽ ،ويمتحؽ بيا ،مف الطمبة عدد أكبر مما تطيؽ ،وباعتبارىا
جامعة ال تمتمؾ إدارتيا ميزات اإلدارة الناجحة ثـ باعتبارىا جامعة ال توفر لمستخدمييا
األساتذة "ضرورات" وظيفة التعميـ في الجامعة و"إمكانيات" البحث العممي.
إف كؿ إصالح لمتعميـ الجامعي يجب أف يبدأ برأينا مف إزالة معوقات العمؿ الجامعي واننا،
ونحف في مقاـ البحث عف معوقات اإلبداع لدى األستاذ الجامعي ،نؤكد أف "ظروؼ العمؿ
الجامعي في الجامعات الجزائرية" موضوع يجب أف يستأثر ببحوث عدة تتناولو مف مختمؼ
جوانبو وتستكشفو في مختمؼ سياقاتو إذ ال إبداع بال عمؿ وال عمؿ ذو جودة إال بظروؼ
عمؿ تعيف عمى ذلؾ.
الجدول رقم ( 7)02يبين األفكار األصيمة من بين األجوبة عمى السؤال رقم .8
نص الجواب

رقم

االستمارة

"مناخ غير محفز ،وفي الواقع ىناؾ أمور كثيرة ال تحفز عمى البحث وال العطاء .إف الجري
15

وراء الشيادات في الممتقيات والبحث عف (نشر) المقاالت ىو الذي ال يترؾ مجاال لإلبداع.

26

"مستوى الطمبة الجدد في انحطاط مستمر".
"La créativité n'est pas reconnue parmi les
"critères d'évaluation de l'enseignant.
1
رؼ باإلبداع كواحد مف معايير تقييـ األستاذ.
ترجمة نص الجواب 7ال ٌي ْعتَ ُ

(لقد) أصبحنا أكثر اىتماما بالكـ منا بالكيؼ".

35

يتضمف الجدوؿ أعاله ما اعتبرناه أفكا ار أصيمة جاءت في أجوبة بعض المبحوثيف
عف السؤاؿ رقـ  4حيث أشرنا ألرقاـ االستمارات في الخانة األولى وأثبتنا نصوص األجوبة
في الخانة الثانية .ولقد سبؽ أف أشرنا في شرحنا ألىمية ىذا السؤاؿ أننا سنحاوؿ تحديد
األفكار األصيمة لتوجيو البحث أو الستخالص النتائج.
نبدأ في دراستنا لمعطيات الجدوؿ رقـ ( )11باالستمارة رقـ  11والتي جاء الجواب
1

تمت ترجمة نص الجواب مف طرؼ الباحثة.
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فييا عف السؤاؿ المفتوح المتعمؽ بالسبب الذي دفع المبحوثيف إلى اعتبار الجو العاـ
بالجامعة غير مالئـ لإلبداع مخالفا لألجوبة المتكررة التي ناقشناىا آنفا .إف دراسة أولية
لمداللة في نص الجواب تظير ما قد نعتبره توكيدا معنويا 1حيث جاءت العبارة الثانية في
الجممة الثانية  ..." :وفي الواقع ىناؾ أمور كثيرة ال تحفز عمى البحث وال العطاء ".كتوكيد
لمعبارة األولى " :مناخ غير محفز "...ونحف لف نبالغ فنحكـ عمى أف ذلؾ ىو قصد األستاذ
صاحب اإلجابة إذ قد يتعمؽ األمر بتكرار سببو قصور عف التعبير البميغ الذي يستوجب
إيجاز المفظ واصابة المعنى ،ولكننا قد ال نعدو الصواب أيضا إذا رصدنا في ىذا "التوكيد
المعنوي" ما أشرنا إليو سابقا مف حالة "اليأس" العامة التي تبدو في إجابات األساتذة
المبحوثيف عمى أسئمة استمارة البحث ونفي غالبيتيـ عف الجامعة التي يعمموف بيا صفة
"الفضاء المحفز عمى اإلبداع" .
إف صفة األصالة التي وسمنا بيا إجابة االستمارة رقـ  11ليست في اختالفيا عف
األجوبة المتكررة المذكورة سابقا إذ أف االختالؼ ال يصنع وحده األصالة بؿ ىي ،برأينا ،في
الجممة الثانية مف نص الجواب حيث يؤكد األستاذ صاحب اإلجابة" :أف الجري وراء
الشيادات في الممتقيات والبحث عف نشر المقاالت ىو الذي ال يترؾ مجاال لإلبداع ".إف
وجو األصالة في ىذه الجممة ليس في مبناىا المغوي وال في معناىا الذي قد يتفؽ معو فيو
الكثيروف ولكنو في ىذا "النقد الذاتي" الذي يجعؿ األستاذ الجامعي نفسو سببا في جعؿ الجو
العاـ داخؿ الجامعة غير مساعد عمى إبداع األستاذ الجامعي .لقد رأينا في تحميمنا ألسئمة
الجدوؿ رقـ ( )11المبيف لتك اررات األجوبة عمى السؤاؿ رقـ  4كيؼ أف غالبية األساتذة
وفي مختمؼ األجوبة المتكررة يعزوف سبب عدـ مالئمة الجو العاـ في الجامعة لإلبداع إلى
أسباب تنظيمية وادارية و"لوجيستية" ال عالقة ظاىرة لألستاذ الجامعي بيا فيما مضت
اإلجابة األولى التي اعتبرناىا حاممة ألفكار أصيمة في طريؽ أخر يمقي بالالئمة عمى
1

نقصد ىنا التوكيد المعنوي بمعناه النحوي الذي يعني توالي ألفاظ معينة تؤكد المعنى السابؽ وىي خاصة بالكممة دوف

الجممة.
229

الفصل السادس

تحميل البيانات الميدانية وعرض النتائج

األستاذ الجامعي محمال إياه مسؤولية تردي الجامعة وتردي مستوى اإلبداع فييا .إف قيمة
البحث عف األ فكار األصيمة في األجوبة عف األسئمة المفتوحة ىي في قدرتيا عمى توجيو
البحث أو استخالص النتائج ،واف نص الجواب في ىذه االستمارة يوجو بحثنا إلى النظر
أيضا ،إ ْذ يبحث في معوقات اإلبداع لدى األستاذ الجامعي ،في معوقات اإلبداع "الذاتية"
إف ألسباب نفسية أو
التي ال تسببيا الظروؼ المحيطة باألستاذ الجامعي بؿ يكوف ىو سببيا ْ

أخالقية أو ثقافية أو لضعؼ تكوينو وتحصيمو العممي التي ،إف اجتمعت ،ستدفعنا إلى

اإلقرار بأف فاقد "اإلبداع" ال يعطيو!
نواصؿ دراستنا لمعطيات الجدوؿ رقـ ( )11باالستمارة رقـ  11والتي يرى صاحب
اإلجابة فييا أ ف ما يجعؿ الجو العاـ في جامعة زياف عاشور بالجمفة غير مالئـ لإلبداع ىو:
"مستوى الطمبة الجدد (والذي ىو) في انحطاط مستمر ".وتأتي سمة األصالة في ىذا الجواب
مف كونو يربط الجو في الجامعة والمستوى التعميمي فييا بطور أخر مف التعميـ وىو التعميـ
الثانوي ،فيو عندما يقرر أف مستوى الطمبة الجدد في تدىور مستمر يذكرنا أنو مف غير
الممكف أف نفصؿ الجامعة عف السياؽ التربوي العاـ وعف العممية التعميمية في مختمؼ
أطوارىا مما قد يفتح ليذا البحث ،أو لبحوث قادمة ،آفاقا واسعة لمنظر في معوقات اإلبداع
في النظاـ التعميمي برمتو 1وفي تأثير مستوى التعميـ في األطوار التعميمية التي تسبؽ التعميـ
العالي عمى مستوى اإلبداع في الجامعات وفي العواقب الوخيمة لسياسات اإلصالح التربوي
وييمؿ فييا "الكيؼ" ويقاس فييا النجاح بنِ َس ِب الحصوؿ عمى
الرعناء التي ُيراعى فييا "الكـ" ُ

"البكالوريا" ليتـ بعدىا "الزج" بأعداد ىائمة مف التالميذ في "اختصاصات" بالجامعة ال يرغبوف
في دراستيا أو ال يستطيعوف .إنو لمف المؤكد أف أبحاثا متعددة في مواضيع كيذه قد تشكؿ
خطوة أولى في طريؽ إصالح النظاـ التعميمي بمختمؼ أطواره وفي طريؽ التنمية التي يعتبر

النظاـ التربوي الناجح أىـ أسسيا.
1

لعمو مف المفيد أف نذكر أف موضوع ىذا البحث ،وألسباب منيجية أفادنا بيا المشرؼ عمى ىذه األطروحة ،قد تحوؿ مف

"معوقات البحث في النظاـ التعميمي الجزائري" إلى ما ىو عميو .
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نختـ دراستنا لمعطيات الجدوؿ رقـ ( )11باالستمارة رقـ  17والتي جاء نص
الجواب فييا حامال لفكرة أصيمة تتمثؿ في وجوب اعتماد اإلبداع ":كواحد مف معايير تقييـ
األستاذ الجامعي وىي فكرة أصيمة لكونيا تنبينا إلى غياب "اإلبداع" عف أدبيات النصوص
التنظيمية لمجامعة الجزائرية إال فيما ندر .واذا كاف مف المؤكد أف إدراج صفة "اإلبداع" في
النصوص التنظيمية لمعايير تقييـ األستاذ الجامعي لف يشكؿ وصفة سحرية تكرس اإلبداع
في الجامعة أو تزيؿ عوائقو مف طريؽ األستاذ الجامعي ،فإنو مف المؤكد أيضا أف االىتماـ
باإلبداع تنظيميا وادراجو ،بالكيفي ات التي تقررىا دراسات جادة ،في النصوص القانونية
المتعمقة بالمنظومة الجامعية قد يساىـ في "تحسيس" أساتذة الجامعة ومختمؼ النشطاء فييا
بأىمية دورىـ في جعؿ الجامعة فضاء لإلبداع المعرفي والثقافي.
ِ
سب األساتذة الذين يعانون من مشكمة الضجيج في الجامعة.
الجدول رقم ( 7 )03يبين ن َ
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000

الخيارات

البيان اإلحصائي
السؤال
هل تعاني من مشكمة
الضجيج أيا كانت

أسبابه في الجامعة

كا

نعم

ال

40

46

ونسبته المئوية

%46.58

%28.28

التكرار المتوقع

14

14

%08

%08

التكرار المشاهد

ونسبته المئوية

2

المحسوبة

66.63

كا

2

المجدولة

83.63

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

84

8.888
دال

ِ
سب األساتذة الذين يعانون من مشكمة الضجيج في الجامعة.
الشكل رقم( 7)02يبين ن َ

جاءت نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا السؤاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله ،إذ تبيف
القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أف وب 2المحسوبة تساوي  11.11وىي دالة إحصائيا ألنيا أكبر
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مف المجدولة التي تساوي  71.11بدرجة حرية  1ومستوى الداللة  α=0,01وىو ما
يدفعنا إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بوجود فروؽ بيف التك اررات المشاىدة
والمتوقعة ،كما يتبيف لنا مف خالؿ العودة لجدوؿ مستويات الداللة 1أف السؤاؿ يظؿ داال
إحصائيا عند مستويات الداللة α=0,005 :حيث تصبح وب 2المجدولة تساوي ،7,88
وعند  α=0,001حيث تصبح وب 2المجدولة تساوي .10,83
ونستنتج مف المعطيات الرقمية لمجدوؿ رقـ ( )11أعاله أف أغمب أفراد عينة الدراسة
أجابوا باإليجاب عف سؤالنا "ىؿ تعاني مف مشكمة الضجيج أيا كانت أسبابو في الجامعة؟"
حيث أجاب باإليجاب  01أستاذا بنسبة

%04.07

أصؿ  41مبحوثا بالنفي وىو ما يمثؿ نسبة

فيما أجاب  10أستاذا جامعيا مف

%17.17

مما يعني أف الفروؽ بيف التك اررات

المشاىدة والتك اررات المتوقعة جاءت لصالح أكبر تكرار عند المبحوثيف ( اإلجابة بػ "نعـ")
وىو ما يدفعنا لمتأكيد عمى أف أغمبية المبحوثيف يعانوف مف مشكمة الضجيج في الجامعة كما
يشير إليو الشكؿ رقـ(.)11
ولعمنا نرجع إلى مالحظتنا عند تحميمنا لتك اررات األجوبة في السؤاؿ رقـ( )74عندما أشرنا
إل ى إمكانية ارتباط "المعاناة مف الضجيج" في ىذا السؤاؿ بمسألة "تزايد عدد الطمبة سنة بعد
أخرى" التي جعمتيا عينة بحثنا ،وباألغمبية ،السبب األساس في عدـ مالئمة الجو العاـ في
الجامعة لإلبداع .واذا كنا ال نغفؿ أننا سألنا األساتذة عف معاناتيـ مف الضجيج أيا كانت
أسب ابو ولـ نطمب منيـ أف يحددوا أسباب ىذا الضجيج فإف ما ييـ ىو تأكدنا مف معاناة
أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة مف مشكمة الضجيج المعتبرة برأي الكثير مف دارسي
اإلبداع واحدة مف المعوقات البيئية لإلبداع.

1

تجنبا لتكرار المالحظة نشير إلى أف أغمب أسئمة االستبياف دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  α=0,01المستعمؿ وأيضا

عند مستوى الداللة األدنى  α=0,001وسنشير إلى الحاالت التي تشذ عف ذلؾ في موقعيا.
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الجدول رقم ( 7)04يبين وصف األساتذة ألثر مشكمة الضجيج في الجامعة عميهم.
(ْ=75؛ د ط=02؛ )1=0000
التك اررات

البيان اإلحصائي
السؤال

المشاهدة

في حالة اإلجابة بـ "نعم" فهل7

يمنعك ذلك من العمل

بشكل إبداعي

يزعجك لكنه ال يؤثر
ال يزعجك
المجموع

المتوقعة

64

كا2

كا2

درجة

الداللة

المحسوبة

المجدولة

الحرية

اإلحصائية

20

% 49.33
64

20

% 49.33
84

61.03

86.24

82

8.888
دال

20

% 1.33

40

40

الشكل رقم( 7)03يبين وصف األساتذة ألثر مشكمة الضجيج في الجامعة عميهم.
لقد أتبعنا في استمارتنا السؤاؿ رقـ  17الذي قمنا بتحميمو آنفا بالسؤاؿ الفرعي 1-17
الذي ىدفنا مف خاللو إلى دراسة تأثير الضجيج عمى األساتذة المبحوثيف.
وتشير القراءة اإلحصائية لمجدوؿ ( )11أعاله أف السؤاؿ داؿ إحصائيا بالنظر
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لمداللة اإلحصائية المثبتة في العمود األخير مف الجدوؿ 1وبالنظر لكوف وب 2المحسوبة التي
تساوي  11.11أكبر مف المجدولة التي تساوي  74.11بدرجة حرية  1وبمستوى داللة
α=0,01
أما معطيات الجدوؿ الرقمية فيي تشير إلى أف  01مبحوثا مف أصؿ  01أي بنسبة
 %40.66أجابوا بأف الضجيج داخؿ الجامعة يزعجيـ غير أف نصفيـ اعتبر أف ىذا
الضجيج ال ذي يزعجيـ ال يمنعيـ مف العمؿ بشكؿ إبداعي فيما اعتبر النصؼ األخر أف
الضجيج يمنعيـ مف العمؿ بشكؿ إبداعي وأجاب أستاذ واحد مف بيف المعنييف باإلجابة بأف
الضجيج داخؿ الجامعة ال يزعجو.
إننا نستنج مف ىذه المعطيات الرقمية أف نصؼ مف يعانوف مف مشكمة الضجيج في
جامعة زياف عاشور بالجمفة يؤكدوف أنو يعيقيـ عف العمؿ بشكؿ إبداعي وىو تأكيد منطقي
يمي تأكيدىـ في السؤاؿ الذي يسبقو أنيـ يعانوف مف مشكمة الضجيج داخؿ الجامعة غير أننا
نستنتج أيضا أف النصؼ األخر مف ىؤالء أكدوا أف ىذا الضجيج ال يمنعيـ مف العمؿ بشكؿ
إبداعي وىو ما يدفعنا إلى االكتفاء بنصؼ العينة المعنية باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ لمتأكيد
عمى أف أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة يعانوف مف مشكمة الضجيج كمعيؽ مف معيقات
اإلبداع خاصة وأف نصؼ ىذه العينة اآلخر يعترؼ بمعاناتو مف مشكمة الضجيج ثـ يؤكد،
في استطراد يمزمو تحميؿ عمى حدى ،أف ىذه المعاناة ال تمنعو مف اإلبداع!
الجدول رقم ( 7)05يبين وصف األساتذة لمتعامالت اإلدارية داخل الجامعة.
(ْ=94؛ د ط=02؛ )1=0005
التك اررات

البيان اإلحصائي
السؤال

المشاهدة

كيف تصف التعامالت اإلدارية
داخل الجامعة
المجموع

1

كا
المتوقعة

سهمة

66

% 41.48

64.66

صعبة

61

% 36.17

64.66

معقدة

24

% 22.34

64.66

61

2

المحسوبة

80.04

كا

2

المجدولة

80.66

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

82

8.831
غير دال

61

اعتمدنا في البت في داللة أسئمة االستمارة عمى مقارنة كا

2

المحسوبة بالمجدولة ثـ أثبتنا في العمود األخير مف كؿ

جدوؿ قيمة الداللة اإلحصائية وأتبعناىا بمالحظة داؿ أو غير داؿ بغية تيسير قراءة الجدوؿ إحصائيا.
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; 39

; 31,33

; 31,33

; 34
;

; 31,33

;

; 21

;

;

;

;

الشكل رقم( 7)04يبين وصف األساتذة لمتعامالت اإلدارية داخل الجامعة.
تشير القراءة اإلحصائية لمجدوؿ ( )11أعاله أف السؤاؿ غير داؿ إحصائيا لكوف كا

.

المحسوبة التي تساوي  71.11أقؿ مف المجدولة التي تساوي  05.99بدرجة حرية 1
وبمستوى داللة  ،α=0,05ومف الواضح أف عدـ داللتو إحصائيا ناتج عف تقارب نسب
التك اررات المشاىدة والمتوقعة ولو أننا ال نغفؿ أف نشير إال أف السؤاؿ سيصبح داال إحصائيا
لو وضعنا الخياراف "صعبة" و "معقدة" في خيار واحد وعميو فإننا ،إ ْذ نشير إلى عدـ داللتو
إحصائيا سننزع ،في تحميمنا لمعطياتو الرقمية ،إلى الجمع بيف الخياريف المذكوريف تأكيدا
لداللة تحميمنا السوسيولوجي.
وتشير المعطيات الرقمية ليذا الجدوؿ إلى أف  11مبحوثا بنسبة % 22.34
يجدوف التعامالت اإلدارية داخؿ الجامعة معقدة فيما يجدىا  11مبحوثا بنسبة % 36.17
صعبة ويجدىا  14مبحوثا بنسبة  % 41.48سيمة ،وىو ما يعني أف النسبة الغالبة المقدرة
بػ  % 10.11تجد التعامالت اإلدارية في جامعة زياف عاشور معقدة أو صعبة وىي نسبة
تؤكد نتيجة تحميمنا ألجوبة المبحوثيف عمى السؤاؿ رقـ  74حيف أرجع كثير منيـ عدـ
مالئمة الجو العاـ في الجامعة لإلبداع إلى "ضعؼ اإلدارة في الجامعة وتردي تسييرىا".
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وسنكتفي بيذه اإلشارات فيما يخص تحميمنا ليذا السؤاؿ رجاء أف نعود لحديث أكثر شموال
حيف ننيي عرض التحميؿ اإلحصائي لألسئمة الثالث القادمة (األسئمة )11 ،11 ،11
باعتبارىا موجية أيضا لرصد نظرة األساتذة المبحوثيف لإلدارة وأثر ذلؾ عمى تشجيع اإلبداع
لدييـ أو الحد منو.
الجدول رقم ( 7)06يبين وصف األساتذة لكفاءة شاغمي الوظائف اإلدارية في األقسام التي يعممون
بها.
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0005
السؤال
هل يتمتع شاغمي
الوظائف اإلدارية
في القسم الذي

تعمل به بالكفاءة
المهنية

الخيارات

البيان اإلحصائي
التكرار المشاهد

ونسبته المئوية
التكرار المتوقع
ونسبته المئوية

كا

نعم

ال

16

04

%10.48

%01.68

14

14

% 08

% 08

2

المحسوبة

8.35

كا

2

المجدولة

86.51

درجة

الحرية

84

الداللة

اإلحصائية

8.14

غير دال

الجدول رقم( 7)05يبين وصف األساتذة لكفاءة شاغمي الوظائف اإلدارية في األقسام التي يعممون بها.
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يتبيف مف المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ ( )10أعاله أف السؤاؿ غير داؿ إحصائيا لكوف كا

.

المحسوبة التي تساوي  7.10أقؿ مف المجدولة التي تساوي  71.01بدرجة حرية 1
وبمستوى داللة  α=0,05ومف المعموـ أف ىذا يعني أننا ال نستطيع تعميـ المعطيات
الرقمية الواردة فيو عمى مجتمع الدراسة واف كنا نستطيع أف نقوـ بتحميؿ ىذه المعطيات عمى
العينة.
ولقد طرحنا السؤاؿ بيذه الصيغة لتوجيو المبحوثيف إلى الحديث عف اإلدارييف الذيف ال
يشغموف مناصب ذات مسؤولية كبيرة لسببيف رئيسيف:
أحدىما أف اإلدارة مؤسسة متكاممة ،أو ىكذا يجب أف تكوف ،ولذا فمف واجبيا أف تسعى إلى
توظيؼ مستخدميف ذوي كفاءة يساعدوف األساتذة ،ما دمنا بصدد دراسة الجامعة ،عمى تأدية
مياميـ بتسييؿ اإلجراءات اإلدارية وبتيسير األعماؿ البيداغوجية .إف عوف الطباعة وأعواف
المكاتب المختمفة باألقساـ المكمفيف بأداء مياـ مختمفة يساىموف بقسط وافر،إف توفرت فييـ
الكفاءة ،في تحقيؽ الجودة وترقية محيط عمؿ األستاذ الجامعي.
وثانييما أننا طرحنا عمى أفراد العينة سؤاليف يمياف ىذا السؤاؿ يتعمقاف بالمسؤوؿ المباشر
عمى العمؿ وكاف اليدؼ مف خالؿ األسئمة الثالث ىو البحث عف مكمف "ضعؼ اإلدارة في
الجامعة وتردي تسييرىا" وىؿ ىو "صغار" شاغمي الوظائؼ اإلدارية باألقساـ أـ "كبار"
اإلدارييف الذيف يتولوف مناصب عالية.
إف المعطيات الرقمية لمجدوؿ رقـ( )10أعاله توضح أف  11مبحوثا مف أصؿ  41أي
بنسبة

%11.07

يروف أف شاغمي الوظائؼ اإلدارية في األقساـ التي يعمموف بيا يتمتعوف

بالكفاءة المينية فيما يرى  11مبحوثا مف أصؿ  41أي بنسبة

%11.17

أف شاغمي

الوظائؼ اإلدارية في األقساـ التي يعمموف بيا ال يتمتعوف بالكفاءة المينية .ورغـ أف األغمبية
النسبية واضحة إال أف تقارب النسبتيف يدفعنا إلى االعتقاد أف شاغمي الوظائؼ اإلدارية
باإلدارة الجامعية في جامعة زياف عاشور ،وبحسب أراء عينة البحث ال غير ،ال يشكموف
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عائقا "إداريا" ذو تأثير كبير عمى أفراد العينة.
الجدول رقم ( 7 )07يبين وصف األساتذة الستشارة مسئوليهم لهم قبل اتخاذ قرار بشأن
أعمالهم البحثية.
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌخ١بساث
ٔؼُ

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ ٠مِ َٛسئٌٛٛن فٟ
اٌضبِؼت ببسخشبسحه
عٛي أػّبٌه اٌبغز١ت
لبً احخبر أ ٞلشاس
بشؤٔٙب ؟

2

ال

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

04
% 14.89

80
% 85.11

اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

47

47

%50

%50

وب
اٌّغسٛبت

46034

2

وب
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00

00000
داي

الشكل رقم ( 7)06يبين وصف األساتذة الستشارة مسئوليهم لهم قبل اتخاذ قرار بشأن أعمالهم
البحثية.

جاء طرحنا لمسؤاؿ بيذه الصيغة ،مثمما أشرنا إليو في تحميمنا لمسؤاؿ  11أعاله ،رغبة منا
في توضيح العائؽ "اإلداري" لإلبداع لدى أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة .إننا نعود
لمتأكيد مرة أخرى عمى فائدة األسئمة المفتوحة في االستبيانات إف تـ تحميميا بطريقة توجو
البحث الوجية األجدر باستخالص نتائج محايدة وصحيحة .واذا كنا ننطمؽ في دراستنا
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لمعوائؽ "اإلدارية" لإلبداع في الجامعة مف اإلجابة المتكررة لمسؤاؿ المفتوح رقـ  4والتي
استخمصنا منيا أف بعض أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة يعزوف عدـ مالئمة الجو العاـ
في جامعتيـ لإلبداع إلى" :ضعؼ اإلدارة في الجامعة وتردي تسييرىا" ثـ إذا كنا قد
استخمصنا أف شاغمي الوظائؼ اإلدارية "الصغيرة" باألقساـ ال يمثموف عائقا "إداريا" ذا تأثير
كبير عمى أفراد العينة فإننا سنقوـ بتحميؿ السؤاؿ رقـ  11في ىذا السياؽ الذي نرجو مف
ورائو أال نكتفي بتقرير وجود عوائؽ إدارية لإلبداع بؿ أف نتجاوز ذلؾ إلى فيـ وتقرير أي
"المستويات اإلدارية" يتسبب في وجود ىذه العوائؽ.
يتبيف مف المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ ( )10أعاله أف السؤاؿ داؿ إحصائيا لكوف كا

.

المحسوبة التي تساوي  11.11أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.11بدرجة حرية 1
وبمستوى داللة  α=0,01وىو ما يدفعنا إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ
بوجود فروؽ بيف التك اررات المشاىدة والمتوقعة .ويتضح مف التكرار المشاىد الذي نثبتو أف
 07مبحوثا مف أصؿ  41أي بنسبة  % 85.11وىي النسبة األعمى قد أجابوا بالنفي
عف سؤالنا " :ىؿ يقوـ مسئولوؾ في الجامعة باستشارتؾ حوؿ أعمالؾ البحثية قبؿ اتخاذ أي
قرار بشأنيا؟" فيما أجاب باإليجاب  11مبحوثا مف أصؿ  41أي بنسبة  .% 14.89إننا
نستنج مف ىذا أف أغمبية األساتذة في جامعة زياف عاشور بالجمفة يشعروف "بتسمط" اإلدارة
فيما يتعمؽ بأعماليـ البحثية التي ىي أقرب أعماؿ األستاذ الجامعي لإلبداع وأخصيا بو.
ولقد أشرنا في الجانب النظري ليذه الدراسة ،كما أشارت معظـ الدراسات حوؿ اإلبداع ،إلى
أف "رئيس العمؿ المتسمط" ىو واحد مف أىـ عوائؽ اإلبداع لدى أفراد أي مؤسسة.
إف في تغير النسب بيف ىذا السؤاؿ والذي يسبقو مؤشر واضح عمى أف معوقات اإلبداع في
جامعة زياف عاشور بالجمفة ال يتسب ب فييا "صغار" موظفي اإلدارة بعدـ كفاءتيـ بؿ يتسبب
فييا "كبار" مسؤولي اإلدارة بتسمطيـ أو بتسيبيـ.
وألننا وجدنا السؤاؿ رقـ  11ميما في تحميمنا لمعوائؽ اإلدارية إلبداع األستاذ الجامعي خاصة
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ونحف نعتقد أف اإلدارة الجامعية الناجحة ىي األداة المثمى لإلصالح الجامعي المأموؿ مف
حيث قدرتيا عمى "تقويـ" اعوجاج نشطاء الجامعة اآلخريف فقد أتبعنا ىذا السؤاؿ بسؤاليف
فرعييف سألنا في أوليما مف أجابوا باإليجاب وفي ثانييما مف أجابوا بالنفي فكانت النتائج
كما يمي:
الجدول رقم ( 7)08يبين وصف األساتذة لمق اررات التي تستشيرهم اإلدارة بشأنها.
(ْ=04؛ د ط=02؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ" ِب
ٔٛع اٌمشاساث اٌخ ٟحخُ
اسخشبسحه بشؤٔٙب:

لشاساث حخص اإلداسة
لشاساث حخص اٌبغذ
اٌؼٍّٟ
لشاساث حخص األػّبي
اٌب١ذاغٛص١ت
صّ١غ اٌمشاساث أ٠ب وبْ
ٔٛػٙب
اٌّضّٛع

اٌخىشاساث
اٌّشب٘ذة
% 04028
02

2

اٌّخٛلؼت
04067

00

% 7004

04067

00

% 78057

04067

00

% 00

00

04

وب
اٌّغسٛبت

03000

2

وب
اٌّضذٌٚت

دسصت
اٌغش٠ت

09020

04

الشكل رقم( 7)07يبين وصف األساتذة لمق اررات التي تستشيرهم اإلدارة بشأنها.
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اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00002
داي
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تبيف القراءة اإلحصائية أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا .المحسوبة تساوي 11.77
وىي أكبر مف المجدولة التي تساوي  74.11بدرجة حرية  1وبمستوى داللة .α=0,01
وقد أثبتنا في التحميؿ اإلحصائي درجة الحرية (د ح

=

 )1رغـ إف خيارات الجواب أربعة

( )1ألف التك اررات المشاىدة لمخيار الرابع كانت منعدمة مثمما ىو واضح في الجدوؿ أعاله.
أما المعطيات الرقمية فتشير إلى أف  11مبحوثا مف  11المعنييف باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ
وبنسبة  % 00.10أجابوا بأف الق اررات التي تستشيرىـ فييا اإلدارة ىي " :ق اررات تخص
األعماؿ البيداغوجية" وأجاب مبحوثاف فقط بنسبة  % 11.10بأف الق اررات التي تستشيرىما
فييا اإلدارة ىي  " :ق اررات تخص اإلدارة ذاتيا " ،فيما أجاب مبحوث واحد بنسبة % 0.11
بأف الق اررات التي تستشيره فييا اإلدارة ىي  " :ق اررات تخص البحث العممي " ،ولـ يجب أي
مبحوث (وبالتالي كانت النسبة  )% 77بأف اإلدارة تستشيره في":جميع الق اررات أيا كاف
نوعيا".
والشؾ أف ىذه المعطيات الرقمية تؤكد أف اإلدارة في جامعة زياف عاشور ناد ار ما تستشير
األساتذة في شأف يخص األساتذة أنفسيـ وىو البحث العممي الذي ىو أقرب مجاالت العمؿ
الجامعي لإلبداع واف فعمت فيي تستشيرىـ غالبا فيما يخص عالقة ىذا البحث باألعماؿ
البيداغوجية (تدريس ،امتحانات....الخ) مما يحيؿ ىذه اإلدارة إلى "إدارة تصريؼ أعماؿ
بيداغوجية" في قطيعة تامة مع "معايير الجودة" 1التي تبنتيا أغمب الجامعات ذات الصيت
في العالـ ومما يؤكد وجود عائؽ "إداري" إلبداع األساتذة في ىذه الجامعة.

1

تحدثنا باختصار عف واحد مف معايير "ضماف الجودة" في الجامعة في مقالنا الموسوـ "تقييـ الطمبة لألساتذة :استراتيجية

تطوير أـ أداة مراقبة؟" المنشور في مجمة "مقاربات" الصادرة عف جامعة الجمفة عدد  – 29المجمد  – 2017 -2ص
.445-432
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الجدول رقم ( 7)15يبين وصف األساتذة ألثر عدم استشارتهم من ِقبل اإلدارة عميهم.
(ْ=80؛ د ط=03؛ )1=0000
2

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ال"
ً٘ ٠ئد ٞبه رٌه اٌ: ٝ

اإلعببط ٚخ١بت األًِ
اٌشؼٛس بؼذَ أّ٘١ت آسائه
ٚأفىبسن
االوخفبء بخؤد٠ت ِٙبِه بشىً
ػبدٞ
ال ٠ؼٕ١ه أِش ٘زٖ اٌمشاساث
اٌّضّٛع

اٌخىشاساث
وب
اٌّخٛلؼت اٌّغسٛبت
20

06

اٌّشب٘ذة
%20000

28

%35000

20

29

%36025

20

07
80

%08075

20
80

06050

2

وب
اٌّضذٌٚت

00034

دسصت
اٌغش٠ت

03

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00000
داي

الشكل رقم( :)08يبين وصف األساتذة ألثر عدم استشارتهم من ِقبل اإلدارة عميهم

بعد طرحنا لمسؤاؿ الفرعي  1-11عمى المبحوثيف الذيف أجابوا باإليجاب عمى السؤاؿ رقـ
 11الوارد في االستبياف وعددىـ  11مف  41مبحوثا قمنا بطرح السؤاؿ  1-11عمى 07
أستاذا أكدوا أف اإلدارة في جامعة زياف عاشور بالجمفة ال تستشيرىـ حوؿ أعماليـ البحثية
قبؿ اتخاذ أي قرار بشأنيا ،وكاف ىدفنا مف طرح ىذا السؤاؿ الفرعي معرفة أثر ذلؾ عمييـ
وفؽ خيارات أربعة يرصد كؿ واحد منيا رد فعؿ "نفسي" معيف يبدأ مف "اإلحباط" في الخيار
األوؿ ثـ "الشعور بعدـ األىمية" ثـ "عدـ االىتماـ" ثـ "الالمباالة" .وعمى ما يبدو مف تعمؽ
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ىذه الخيارات بالجانب النفسي فإننا نشير أننا لسنا بصدد البحث عف معوقات اإلبداع في
بعدىا النفسي ىاىنا بؿ في بعدىا التنظيمي المتعمؽ بأثر طبيعة التسيير اإلداري في الجامعة
عمى وجود معوقات لإلبداع لدى األساتذة .وقد أفردنا في ىذه االستمارة مجموعة كاممة مف
األسئمة التي تدرس المعوقات النفسية لإلبداع لدى األستاذ الجامعي سنذكرىا ونعمؽ عمييا
في حينيا.
يتبيف مف القراءة اإلحصائية لمجدوؿ ( )17أعاله أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا

.

المحسوبة تساوي  11.17وىي أكبر مف المجدولة التي تساوي  11.11بدرجة حرية 1
وبمستوى داللة .α=0,01
أما معطيات الجدوؿ الرقمية فتشير إلى أف  11أستاذا أي بنسبة  %17.77يشعروف
"باإلحباط وخيبة األمؿ" لكوف اإلدارة في جامعة زياف عاشور بالجمفة ال تستشيرىـ حوؿ
أعماليـ البحثية قبؿ اتخاذ أي قرار بشأنيا ،ودفع ذلؾ  10أستاذا أي  %11.77إلى
"الشعور بعدـ أىمية آرائيـ وأفكارىـ" و 14أستاذا بنسبة  %11.11إلى " االكتفاء بتأدية
مياميـ بشكؿ عادي" فيما أجاب  0أساتذة بنسبة  %70.01أف ق اررات اإلدارة فيما يتعمؽ
بأعماليـ البحثية "ال تعنييـ".
ومف الواضح أف معطيات كيذه تؤكد وجود أحد المعوقات التنظيمية التي تحدثنا عنيا في
الجانب النظري والمتعمقة بتسمط اإلدارة الذي أدى إلى شعور  %11وىي نسبة غالبة ،مف
األساتذة المعنييف باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ إما "باإلحباط وخيبة األمؿ" واما " بعدـ أىمية
آرائيـ وأفكارىـ".
واجماال فإف السؤاؿ رقـ  11وسؤاليو الفرعييف  1-11و  ،1-11وىو جزء مف مجموع
األسئمة التي أوردناىا في االستبياف رصدا لمعوقات اإلبداع التنظيمية المتعمقة باإلدارة
الجامعية ،يؤكد ،بنتائجو التي أوردناىا آنفا ،أف اإلدارة في جامعة الجمفة أحد أسباب وجود
معوقات لإلبداع لدى أساتذتيا ،وأف إصالحيا ،تبعا لذلؾ ،سيكوف أحد شروط تحوؿ ىذه
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الجامعة إلى فضاء مشجع لإلبداع.
الجدول رقم ( 7)10يبين وصف األساتذة لرد فعل اإلدارة عمى اقتراحاتهم التي يشعرون
أنها إبداعية.
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخ١بساث
ال
ٔؼُ
68
26
%72.34
%27.66

اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

47
% 50

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ حخٍم ٝالخشاعبحه
اٌضذ٠ذة ٚ -اٌخ ٟحشؼش
أٔٙب ابذاػ١ت -اٌّٛافمت
ِٓ طشف اٌّسئٓ١ٌٛ؟

47
% 50

وب2
اٌّغسٛبت

08076

وب2
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
00000
داي

الشكل رقم( 7)15يبين وصف األساتذة لرد فعل اإلدارة عمى اقتراحاتهم التي يشعرون أنها إبداعية.

يرتبط ىذا السؤاؿ ،وىو األخير في سمسمة األسئمة المرصودة لمتحقؽ مف وجود معوقات
تنظيمية لإلبداع لدى أساتذة جامعة الجمفة مرتبطة باإلدارة ،بفكرة غاية في األىمية وىي
قبوؿ اإلدارة ،ممثمة بمسؤولييا ،أو رفضيا لالقتراحات المقدمة مف األساتذة والتي يشعر
ُمقَ ِّدمييا أنيا إبداعية .إف مكمف األىمية في ىذه الفكرة يبدو جميا في ارتباطيا الوثيؽ
بمعوقات اإلبداع عبر صيغة السؤاؿ التي ذكرنا فييا لفظة "إبداعية" صفةَ ََ لالقتراحات
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ودفعنا بذلؾ األساتذة المبحوثيف إلى الكشؼ عف ردود فعؿ مسؤولي اإلدارة تجاه "إبداع
محتمؿ" مف طرؼ األساتذة .ونحف نشير إلى اإلبداع "المحتمؿ" ىاىنا ألننا ال نثبت صفة
اإلبداع لما قدمو األساتذة مف اقتراحات فيذا أمر ال ُي َؤ َك ُد إال عبر دراسة وافية القتراحات لـ

نطمب مف األساتذة ذكرىا ،غير أننا سنكتفي مف خالؿ تحميؿ الجدوؿ أعاله بالحكـ عمى

طبيعة الق اررات اإلدارية في جامعة زياف عاشور بالجمفة تجاه ما يعتبره أساتذتيا اقتراحات
إبداعية قاموا بتقديميا.
ويشير التحميؿ اإلحصائي لمجدوؿ أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا .المحسوبة تساوي
 10.01وىي أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.11بدرجة حرية  1وبمستوى داللة
 .α=0,01أما المعطيات الرقمية فيي تشير إلى أف النسبة األعمى الممثمة بػ  10مبحوثا
مف أصؿ  41والمساوية لػ  %72.34أجابت بالنفي عمى سؤالنا " :ىؿ تتمقى اقتراحاتؾ
الجديدة  -والتي تشعر أنيا إبداعية -الموافقة مف طرؼ المسئوليف؟" فيما أجابت النسبة
الباقية باإليجاب .وال يتعمؽ األمر ىنا بالمسؤوؿ "المتسمط " بؿ يتعمؽ بالمسؤوؿ" الرافض
إف لعدـ كفاءتو أو لعدـ شجاعتو أو النعداـ رغبتو في التجديد أو ألي سبب أخر
لألفكار" ْ

يجعموَ ،ش َع َر أـ لـ َي ْش ُع ْر ،عائقا في وجو اإلبداع .ومف الواضح أف معطيات الجدوؿ الرقمية

تؤكد بما ال يدع مجاال لمشؾ وجود ىذا النوع مف المسؤوليف في جامعة الجمفة وبالتالي وجود

عائؽ اإلبداع ىذا.
ولقد دفعتنا أىمية ىذا السؤاؿ مف حيث ربطو لالقتراحات بصفة اإلبداع إلى مواصمة البحث
إف
في تفرعاتو بطرحنا لسؤاليف يبحثاف في أثر رد فعؿ اإلدارة عمى األساتذة الذيف أجابوا ْ
باإليجاب أو بالنفي عمى السؤاؿ رقـ  11فجاءت النتائج كالتالي:
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الجدول رقم ( 7)11يبين وصف األساتذة لتصرف اإلدارة بعد الموافقة عمى اقتراحاتهم التي
يشعرون أنها إبداعية.
(ْ=26؛ د ط=02؛ )1=0005
اٌخىشاساث
اٌّخٛلؼت
اٌّشب٘ذة

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ف ٟعبٌت اإلصببت بـ
"ٔؼُ" ً٘ ٠خُ:

اػطبإن وبًِ اٌغش٠ت فٟ
حغم١ك ٘زٖ االلخشاعبث
ٚاألفىبس

09

%34062

0807

لبٌٙٛب بخغفظبث أ ٚششٚط

00

%42030

0807

حبٕٙ١ب دِ ْٚشبسوخه

06

%23007

0807

اٌّضّٛع

26

2

وب
اٌّغسٛبت

00046

2

وب
اٌّضذٌٚت

05099

دسصت
اٌغش٠ت

02

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

0048
غ١ش داي

26

الشكل رقم( 7)10يبين وصف األساتذة لتصرف اإلدارة بعد الموافقة عمى اقتراحاتهم التي يشعرون أنها
إبداعية

توضح المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ ( )11أعاله أف السؤاؿ غير داؿ إحصائيا لكوف كا

.

المحسوبة التي تساوي  71.11أقؿ مف المجدولة التي تساوي  71.44بدرجة حرية 1
وبمستوى داللة  α=0,05وعميو فإننا نستطيع أف نقوـ بتحميؿ ىذه المعطيات واسقاط
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نتائجيا عمى العينة دوف تعميـ عمى مجتمع الدراسة.1
وتبيف معطيات ىذا الجدوؿ الرقمية أف العدد األقؿ مف األساتذة الذيف أجابوا باإليجاب عمى
سؤالنا " :ىؿ تتمقى اقتراحاتؾ الجديدة  -والتي تشعر أنيا إبداعية -الموافقة مف طرؼ
المسئوليف؟" قد قرر  4منيـ بنسبة  %11.11أنو يتـ " إعطاؤىـ كامؿ الحرية في تحقيؽ
ىذه االقتراحات واألفكار" وىو أمر مشجع لإلبداع ،فيما قرر 11بنسبة  %11.11مف
المبحوثيف أف قبوؿ اقتراحاتيـ يتـ بػ " تحفظات أو شروط" ،وأشار  1منيـ بنسبة
 %11.70أف مسئولييـ "يتبنوف" اقتراحاتيـ التي يشعروف أنيا إبداعية "دوف مشاركتيـ".
والحاصؿ أف تتبعنا بالتحميؿ ألجوبة المبحوثيف الذيف كنا سنعتقد ،لو اكتفينا بتحميؿ الجدوؿ
( )11أنيـ غير معنييف بعائؽ اإلبداع المتمثؿ في المسئوؿ" الرافض لألفكار" قد َّبي َف أف
 %11.10منيـ ( وىو حاصؿ جمعنا لمنسبتيف األخيرتيف في الجدوؿ  ) 11يعانوف أيضا
مف ىذا العائؽ إما لقبوؿ اقتراحاتيـ بتحفظات أو شروط واما لتبنييا دوف مشاركتيـ!
وىكذا تصبح النسبة الحقيقية لألساتذة الذيف يشعروف بحافز اإلبداع المتمثؿ في وجود
مسؤوؿ عمؿ مباشر متفتح عمى األفكار الجديدة ومستعد لتوفير فضاء عمؿ مفعـ بالحرية
الفكرية ىي  4مف  41مبحوثا أي  ،%4.10ونسبة األساتذة الذيف يعانوف مف عائؽ
المسؤوؿ" الرافض لألفكار" الذي يحيؿ الفضاء الجامعيَ ،عمِ َـ أـ لـ َي ْعمَـ ،إلى بيئة مغمقة
خانقة لإلبداع  ،%47.11وىي نِ َس ُبة دالة بشكؿ واضح ،إضافة إلى غيرىا مف النِ َس ِب

المتعمقة بأسئمة االستبياف الموجية لطبيعة اإلدارة في جامعة الجمفة ،عمى "تفشي" المعوقات

اإلدارية لإلبداع بيذه الجامعة.

1

مف المالحظ أف األسئمة غير الدالة إحصائيا في استبياننا ،وىي نادرة ،ىي تمؾ الموجية لمعدد األقؿ مف المبحوثيف في

األسئمة الفرعية حيث تتقارب النسب بيف التك اررات المشاىدة والمتوقعة بفعؿ قمة المبحوثيف .وقد أثبتناىا عمدا لفائدتيا في
تحميمنا السوسيولوجي لمواقؼ ىذه القمة.
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الجدول رقم ( 7)12يبين وصف األساتذة لتصرفهم عند رفض اإلدارة اقتراحاتهم التي
يشعرون أنها إبداعية.
(ْ=68؛ د ط=00؛ )1=0005
اٌخىشاساث
اٌّخٛلؼت
اٌّشب٘ذة

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ف ٟعبٌت
اإلصببت بـ
"ال" ف:ًٙ

حخشبذ ببلخشاعبحه
ٚحصش ػٍ ٝحغم١مٙب
حخخٍ ٝػٕٙب
اٌّضّٛع

25

%36076

34

43

%63024
68

34
68

وب2
اٌّغسٛبت
04076

وب2
اٌّضذٌٚت
03084

دسصت
اٌغش٠ت
00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
00029
داي

الشكل رقم( 7)11يبين وصف األساتذة لتصرفهم عند رفض اإلدارة اقتراحاتهم التي يشعرون أنها
إبداعية

يتضح مف قراءة إحصائية سريعة لمجدوؿ أعاله أف السؤاؿ داؿ إحصائيا لكوف كا .المحسوبة
التي تساوي  71.01أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.01بدرجة حرية  1وبمستوى
داللة .α=0,05
ويتضح مف تحميؿ معطيات الجدوؿ الرقمية أف النسبة األعمى المساوية لػ  %11.11مف
صرحوا أف اقتراحاتيـ الجديدة ،والتي يشعروف أنيا
مجموع أساتذة العينة المعنييف الذيف َّ
إبداعية ،ال تحظى بموافقة المسئوليف ،يتخموف عف ىذه االقتراحات فيما يتشبث بقية األساتذة
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ونسبتيـ  %11.01باقتراحاتيـ ويصروف عمى تحقيقيا.
ومف الواضح أف في تخمي النسبة األكبر مف األساتذة عف أفكارىا التي يجدونيا إبداعية
نتيجة لرفضيا مف طرؼ مسؤولييـ دليؿ عمى تفشي ظاىرة "انسحاب" األساتذة عند
اصطداميـ بيذا العائؽ اإلداري ،و"االنسحاب" وعدـ المواجية ،كما ذكرنا في الجانب النظري
مف ىذه الدراسة ،دليؿ عمى وجود "مثبطات" لإلبداع لدى أساتذة جامعة زياف عاشور
بالجمفة .وألف اليدؼ مف دراستنا ىو تأكيد وجود أو عدـ وجود معوقات لإلبداع لدى أساتذة
ىذه الجامعة وليس مستوى اإلبداع لدييـ فإننا نشير ،إشارة عابرة ،إلى أف نسبة %11.01
صرحوا أنيـ يتشبثوف باقتراحاتيـ المرفوضة مف
مف مجموع أساتذة العينة المعنييف الذيف َّ
طرؼ اإلدارة ويصروف عمى تحقيقيا تؤكد وجود أحد خصائص اإلبداع لدييـ وىو "اإلصرار"
الذي أشرنا في دراستنا النظرية إلى أنو أحد ميارات اإلبداع.
بتحميؿ ىذا الجدوؿ نكوف قد أنيينا تحميمنا لمجموع األسئمة التي رصدناىا لمتأكد مف وجود أو
عدـ وجود معوقات تنظيمية متعمقة باإلدارة لدى أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة.
وقد أكد تحميمنا ليذه األسئمة ،وىي المرقمة مف  11إلى  ،11وجود ىذه المعوقات بنِ َس ِب

عالية جدا مما يجعمنا نستبؽ ما سنقترحو مف توصيات في أخر البحث لنشير إلى ضرورة

المبادرة إلى إصالح إداري في جامعة زياف عاشور بالجمفة ،بؿ وفي كؿ الجامعات
الجزائرية ،ال ُيعنى بالنصوص القانونية فقط بؿ يسعى إلى ضبط العالقة بيف اإلدارة واألستاذ
بإجراءات شاممة ( تنظيمية وتكوينية وتحفيزية) تيدؼ إلى تغيير طبيعة ىذه العالقة مف

"عمودية" مغمقة تنحصر في تراتبية الرئيس والمرؤوس إلى عالقة "أفقية" "تشاركية" منفتحة
عمى الحوار والتواصؿ.
وألف سؤالنا ىذا يكتسي أىمية بالغة في تحميمنا لفرضية البحث األولى باعتباره ،كما أسمفنا
القوؿ ،يكشؼ عف ردود فعؿ مسؤولي اإلدارة تجاه "إبداع محتمؿ" مف طرؼ األساتذة فقد
أثرنا أف نقوـ بتحميمو إحصائيا وفؽ جدوؿ مركب يربط بيف أجوبة األساتذة ومتغيرات
"األقدمية في العمؿ" و"الرتب العممية" و"الكمية" مما سيسمح لنا بالنظر فيما إذا كانت ىذه
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المتغيرات تؤثر في "رد فعؿ اإلدارة" عند الحكـ عمى ما يعتبره األساتذة "اقتراحات إبداعية"
يقدمونيا ليا.
ولقد جاءت المعطيات اإلحصائية والرقمية لمجدوؿ المركب كما يمي:
الجدول المركب رقم  70يبين وصف األساتذة لرد فعل اإلدارة عمى اقتراحاتهم التي يشعرون

أنها إبداعية حسب "األقدمية في العمل" و"الرتبة العممية" و"الكمية"
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تشير القراءة اإلحصائية لمجدوؿ المستندة إلى اختبار كاي تربيع ببياناتو المثبتة في الخانة
األخيرة منو المقسمة إلى أربع خانات احتوت القيـ المحسوبة ثـ درجة الحرية فالداللة
اإلحصائية وأخي ار القرار إلى غمبة "عدـ الداللة اإلحصائية" بسبب انقساـ العينة عمى
متغيراتيا المتعددة مما يؤدي إلى تدني مستوى التك اررات المشاىدة والمتوقعة وىو أمر معتاد

في الجداوؿ المركبة التي تفيد التحميؿ كثي ار باعتبارىا تَتَّبِعُ "تفاصي َؿ" ال تستطيع القراءة
اإلحصائية وال التحميؿ الوصوؿ إلييا في الجداوؿ البسيطة ،وعميو فإننا ُن َذ ِّكر بأف السؤاؿ

الرئيسي في جدولو رقـ ( )11داؿ إحصائيا كما أف عدـ الداللة اإلحصائية في الجدوؿ
المركب أعاله ال تمنعنا عف ما ذكرناه مف النظر في أجوبة األساتذة مرتبطة بمتغيرات

"األقدمية في العمؿ" و"الرتبة العممية" و"الكمية".
أما المعطيات الرقمية لمجدوؿ المركب أعاله فيي تشير إلى جممة مف التفاصيؿ نوجزىا فيما
يمي:
فيما يتعمق بالكميات7
تزيد نسب رفض اقتراحات أفكار األساتذة التي يعتبرونيا إبداعية في كؿ الكميات
عمى نسب قبوليا.
تتفاوت نسب ىذا الرفض مف نسبة  %011في معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية (المعتبرة ككمية مستقمة) إلى نِ َسب  %63.63بكمية الحقوؽ والعموـ

السياسية و %75.00بكمية العموـ االقتصادية و %60.00بكمية العموـ اإلنسانية

و %75.00بكمية اآلداب والمغات و %71.42بكمية عموـ الطبيعة والحياة
و %73.33بكمية التكنولوجيا و %80.00بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي ،وىي
نِ َسب عالية تؤكد استفحاؿ "داء" المسؤوؿ الرافض لألفكار أو ،إف شئنا ،داء "اإلدارة

الرافضة لألفكار المبدعة" باعتبار طبيعة مسؤولييا ،في جامعة زياف عاشور

بالجمفة وبمختمؼ كمياتيا وأقساميا وادارتيا العامة ،باعتبار أف السؤاؿ كاف عف
المسؤوليف عامة ،دوف استثناء ُيذكر ودوف اختالفات ذات داللة إحصائية بحسب

اختصاصات الكميات ،مما يصؼ إدارة جامعية رافضة لإلبداع ويؤكد وجود خمؿ
252

الفصل السادس

تحميل البيانات الميدانية وعرض النتائج

تنظيمي لف يتـ إصالحو إال بإعادة النظر في مؤىالت المنتدبيف لممسؤولية اإلدارية
في إدارة الجامعة وكمياتيا وأقساميا أو إلى تقويـ شامؿ لإلدارة الجامعية في
الجامعة الجزائرية باستحداث آليات تمنع "التسمط" و"االنغالؽ" و"التفرد بالقرار"
وتتيح ىامشا واسعا مف "التعاوف" و"االنفتاح" و"المشاركة في اتخاذ القرار".
فيما يتعمق بالرتبة العممية7

 أجاب  01أستاذا مساعدا مف أصؿ  84شممتيـ عينة البحث باإليجاب عف سؤالنا:
"ىؿ تتمقى اقتراحاتؾ الجديدة  -والتي تشعر أنيا إبداعية -الموافقة مف طرؼ المسؤوليف؟
" بنسبة  %33.33فيما أجابت النسبة الغالبة المقدرة بػ  %66.64بالنفي.

وأجاب  01أساتذة محاضريف مف أصؿ  84شممتيـ عينة البحث باإليجاب عف سؤالنا
بنسبة  %22.22فيما أجابت النسبة الغالبة المقدرة بػ  %77.78بالنفي .فيما أجاب أستاذ
واحد لمتعميـ العالي شممتو عينة البحث بنسبة  %100بالنفي عف سؤالنا.
وبغض النظر عف النسبة األخيرة التي ال تجيز لنا إحصائيا الحكـ عمى فئة أساتذة التعميـ
ِ
ب المشار إلييا تؤكد أف رتبة األستاذ الجامعي في جامعة زياف عاشور
العالي فإف الن َس َ

بالجمفة ال "تشفع" لو لدى المسؤوليف لقبوؿ أفكاره التي يجدىا إبداعية وأف حاؿ األساتذة
المحاضريف كحاؿ األساتذة المساعديف فكميـ يعاني مف عائؽ اإلدارة المتسمطة والرافضة

لألفكار سواء ك اف مصدر ىذا الرفض تدني مستوى ىذه اإلدارة ونقص تأىيؿ العامميف بيا
أو كاف انشغاؿ مسؤولييا بالصراع المحتدـ بيف "أجنحتيا" لممحافظة عمى المناصب
النوعية فييا أو كاف غياب معايير الجودة الشاممة في طريقة تسييرىا مما يرسـ صورة
قاتمة لمجامعة كمؤسسة تديرىا النخبة بيدؼ االضطالع بمسؤولية نشر المعرفة وضماف
التعميـ العالي كخدمة عمومية لممجتمع.

253

الفصل السادس

تحميل البيانات الميدانية وعرض النتائج

فيما يتعمق باألقدمية7

 أجاب  1أساتذة مساعديف ليـ أقدمية بيف سنة وخمس سنوات مف أصؿ  48شممتيـ
عينة البحث باإليجاب عف سؤالنا" :ىؿ تتمقى اقتراحاتؾ الجديدة  -والتي تشعر أنيا
إبداعية -الموافقة مف طرؼ المسؤوليف؟" بنسبة  %25.00فيما أجابت النسبة الغالبة المقدرة

بػ  %75.00والمتمثمة في  04أستاذا بالنفي.
وأجاب أستاذاف ( )4محاضراف ليما أقدمية بيف سنة وخمس سنوات مف أصؿ  1شممتيـ
عينة البحث باإليجاب عف سؤالنا بنسبة  %33.33فيما أجابت النسبة الغالبة المقدرة
بػ  %66.67ممثمة بػ  4أساتذة بالنفي.
وأجاب  9أساتذة مساعديف ليـ أقدمية بيف  1و 01سنوات مف أصؿ  41شممتيـ عينة
البحث باإليجاب عف سؤالنا" :ىؿ تتمقى اقتراحاتؾ الجديدة  -والتي تشعر أنيا إبداعية-
الموافقة مف طرؼ المسؤوليف؟" بنسبة %45.00

فيما أجابت النسبة الغالبة المقدرة

بػ  %55.00والمتمثمة في  11أستاذا بالنفي.
وأجاب  4أساتذة محاضريف ليـ أقدمية بيف  1و 01سنوات مف أصؿ  25شممتيـ عينة
البحث باإليجاب عف سؤالنا بنسبة  %16.00فيما أجابت النسبة الغالبة المقدرة بػ %84.00
ممثمة بػ  21أستاذا بالنفي.
وأجاب أستاذ التعميـ العالي الوحيد الذي شممتو عينة البحث والذي لو أقدمية بيف  1و01
سنوات بالنفي عف سؤالنا بنسبة . %100.0
وأجاب أستاذ مساعد ( )0لو أقدمية أكثر مف عشر سنوات مف أصؿ  8شممتيـ عينة
البحث باإليجاب عف سؤالنا" :ىؿ تتمقى اقتراحاتؾ الجديدة  -والتي تشعر أنيا إبداعية-
الموافقة مف طرؼ المسؤوليف؟" بنسبة  %25.00فيما أجابت النسبة الغالبة المقدرة
بػ  %75.00والمتمثمة في  3أساتذة بالنفي.
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وأجاب  4أساتذة محاضريف ليـ أقدمية أكثر مف عشر سنوات مف أصؿ  08شممتيـ عينة
البحث باإليجاب عف سؤالنا بنسبة  %28.57فيما أجابت النسبة الغالبة المقدرة بػ %71.43
ممثمة بػ  10أساتذة بالنفي.
ونستطيع مف خالؿ ىذه المعطيات الرقمية أف نستنتج أف  44أستاذا مف أصؿ  01أستاذا
شممتيـ الدراسة ليـ أقدمية بيف سنة وخمس سنوات بغض النظر عف رتبيـ العممية ال تتمقى
اقتراحاتيـ الجديدة  -والتي يشعروف أنيا إبداعية -الموافقة مف طرؼ المسؤوليف في جامعة
زياف عاشور بالجمفة وىو ما يمثؿ نسبة بنسبة %73.33فيما تصؿ ىذه النسبة لدى األساتذة
الذيف لدييـ أقدمية بيف  1و 01سنوات إلى %71.11
تشير ىذه المعطيات إلى أف "األقدمية" تماما مثمما ىو الشأف بالنسبة لػ "الرتبة العممية" ال
"تشفع" لصاحبيا لدى المسؤوليف لقبوؿ أفكاره التي يجدىا إبداعية.
وتشير النسب العالية لمستويات رفض اإلدارة لما يعتبره األساتذة "اقتراحات إبداعية" بغض
النظر عف الكميات التي ينتسبوف إلييا والرتب العممية التي حصموا عمييا وأقدميتيـ في
العمؿ إلى "خمؿ تنظيمي" متعمؽ بالمنظومة اإلدارية لجامعة زياف عاشور بالجمفة قد يكوف
سببو عدـ كفاءة مستخدمي اإلدارة بأسبابيا المتعددة أو عدـ مرونة القوانيف التي تسيرىا أو
غياب أليات المراقبة الداخمية والخارجية المعتبرة كأحد معايير ضماف الجودة في
المؤسسات .وأيا كاف السبب فإنو مف المؤكد أف "األفكار المبدعة" لألستاذ الجامعي ال تجد
أذانا صاغية في الجامعة محؿ الدراسة وىو ما يحيميا إلى بيئة معيقة إلبداع األستاذ
الجامعي المحتمؿ.
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الجدول رقم ( 7)13يبين وصف األساتذة لعالقتهم بزمالئهم في العمل.
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
و١ف حصف ػاللخه
بضِالئه األسبحزة

ص١ذة
عسٕت
ػبد٠ت
ِخذ٘ٛسة
ال حشبطٕ ٟأ ٞػاللت بُٙ
اٌّضّٛع

42
30
04
06
00

اٌخىشاساث
اٌّشب٘ذة
%44069
%32098
%04089
%6038
%0006
94

اٌّخٛلؼت
0808
0808
0808
0808
0808
94

(ْ=94؛ د ط=04؛ )1=0000
اٌذالٌت
دسصت
وب2
وب2
اٌّغسٛبت اٌّضذٌٚت اٌغش٠ت اإلعصبئ١ت

63034

03028

04

00000
داي

الشكل رقم ( 7)12يبين وصف األساتذة لعالقتهم بزمالئهم في العمل.

يبدي لنا الجانب اإلحصائي في الجدوؿ أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا .المحسوبة التي
تساوي  11.11أكبر مف المجدولة التي تساوي  11.10بدرجة حرية  1وبمستوى داللة
.α=0,01
وتشير معطياتو الرقمية إلى أف النسبة األعمى مف المبحوثيف وىي  %11.14بواقع 11
أستاذا مف مجموع  41قد وصفوا "عالقتيـ بزمالئيـ األساتذة " بالجيدة ،ووصفيا  11أستاذا
بنسبة  %11.40بالحسنة ،و 11أستاذا بنسبة  %11.04بالعادية ،فيما وصفيا  1أساتذة
بنسبة  %1.10بالمتدىورة ،وأشار أستاذ واحد ( )71بنسبة  %1.71إلى عدـ ارتباطو
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بأي عالقة مع زمالئو.
ولقد طرحنا ىذا السؤاؿ تبعا لما أوردناه في الجانب النظري مف البحث مف أف العالقات
الجيدة مع زمالء العمؿ مف محفزات اإلبداع لدى األستاذ الجامعي وأف تدىورىا ُيحسب

والشؾ ضمف معوقات اإلبداع لديو.

ومف الواضح أف معطيات الجدوؿ الرقمية تشير إلى عدـ وجود عائؽ اإلبداع ىذا لدى
أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة نظ ار لكوف النسبة الغالبة منيـ والمقدرة بػ  01أستاذا
بنسبة  %00.10قد أكدت أف العالقة مع الزمالء إما جيدة أو حسنة.
وألننا لـ نكتؼ بيذا السؤاؿ لتحديد وجود أو عدـ وجود عائؽ سوء العالقة مع الزمالء لدى
أساتذة ىذه الجامعة تجنبا لمتبسيط المبالغ فيو الذي يؤدي بالتحميؿ السوسيولوجي في أحاييف
كثيرة إلى الحكـ الخاطئ عمى الظواىر المدروسة بسبب االكتفاء بػ "ظاىر" الظاىرة و"سطح"
العالقة دوف تتبع لػ "خفايا" الظاىرة وتجاذباتيا "الخفية" فقد أتبعنا سؤالنا رقـ  11بسؤاليف
ِ
ب إثارة األساتذة مواضيع لمنقاش مع زمالئيـ وفي ثانييما أف
أردنا في أوليما أف نقيس ن َس َ
نستكشؼ طبيعة النقاشات المثارة فجاءت النتائج كما يمي:

ِ
سب إثارة األساتذة مواضيع لمنقاش مع زمالئهم.
الجدول رقم ( 7)14يبين ن َ
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ارا وبٔج اإلصببت بـ
"ص١ذة" أ" ٚعسٕت
" ،ف ًٙحز١ش ِغ
صِالئه األسبحزة
ِٛاض١غ ٌٍٕمبش

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت
اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخ١بساث
ٔؼُ
63
%86030
3605

ال
00
%13.69
3605

% 50000

% 50000
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وب2
اٌّغسٛبت

38048

(ْ=73؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌذالٌت
دسصت
وب2
اإلعصبئ١ت
اٌغش٠ت
اٌّضذٌٚت

06063

00

00000
داي
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ِ
سب إثارة األساتذة مواضيع لمنقاش مع زمالئهم
الشكل رقم( 7)13يبين ن َ

يتضح مف القراءة إحصائية لمجدوؿ أعاله أف السؤاؿ داؿ إحصائيا لكوف كا .المحسوبة التي
تساوي  10.10أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.11بدرجة حرية  1وبمستوى داللة
.α=0,01
لقد طرحنا سؤاال نصو "ىؿ تثير مع زمالئؾ األساتذة مواضيع لمنقاش؟" عمى  01مف
المبحوثيف األساتذة الذيف وصفوا عالقتيـ بزمالئيـ األساتذة بػ "الجيدة" أو "الحسنة" فأجاب
 11أستاذا منيـ بنسبة  01.17%باإليجاب فيما أجاب  17أساتذة بنسبة %13.69
بالنفي.
وتوضح النسبة األعمى في الجدوؿ أف بناء عالقات جيدة أو حسنة مع الزمالء األساتذة تدفع
الم َسمَّـ بو في سوسيولوجيا
األستاذ الجامعي إلثارة مواضيع لمنقاش مع زمالئو وأف ىذا األمر ُ

العمؿ 1ونقصد بو "العالقات الجيدة في محيط العمؿ ..الخ"  ،وعمى بداىتو ،أمر جدير
بالدراسة خاصة إذا ارتبطت ىذه الدراسة بطبيعة عالقة الزمالة بيف أساتذة الجامعة وأثرىا
عمى نوعية المناقشات المثارة بينيـ .أما ما ييـ بحثنا فيو أف إثارة النقاش ،وخصوصا إذا
كاف نقاشا ىادفا مؤسسا عمى تبادؿ الرأي وابداء الحجج واالحتكاـ لمبراىيف ،دافع لمتجديد
1

طمعت ابراىيـ لطفي :عمـ االجتماع التنظيـ ،دار غريب ،القاىرة ،مصر ،2007،ص ص.176،174:
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ومحفز لإلبداع.
ونحف نحتكـ لمعطيات الجدوؿ ( )11أعاله لنؤكد أف أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة ال
يعانوف مف عائؽ اإلبداع التنظيمي المتعمؽ بػ "تردي العالقات مع الزمالء داخؿ المؤسسة"
الجدول رقم ( 7)15يبين وصف األساتذة لمنقاشات المثارة مع زمالئهم.
(ْ=63؛ د ط=02؛ )1=0000
اٌخىشاساث

اٌب١بْ
اإلعصبئٟ

اٌّشب٘ذة

اٌسئاي

اٌّخٛلؼت

ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "
ٔؼُ " ف ًٙحى٘ ْٛزٖ
إٌمبشبث ف ٟاٌغبٌب:

ِف١ذة حشضغ ػٍٝ
اإلبذاع ٚاٌّببدسة
ػبد٠ت ال حؤح ٟببٌضذ٠ذ

33

%52038

20

26

%40027

20

مثبطة تدفع نهفشم

04

%6035

20

اٌّضّٛع

63

وب2
اٌّغسٛبت

20080

وب2
دسصت اٌغش٠ت
اٌّضذٌٚت

09020

02

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00000
داي

63

الشكل رقم( 7)14يبين وصف األساتذة لمنقاشات المثارة مع زمالئهم

مه انىاضح أن انسؤال دال إحصائيا نكىن كا .المحسوبة التي تساوي  .1091أكبر مف
المجدولة التي تساوي  74.11بدرجة حرية  .وبمستوى داللة .α=0,01
ومف الواضح أيضا مف معطيات الجدوؿ الرقمية أف النسبة األعمى مف األساتذة المعنييف
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باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ وعددىـ  11أستاذا مف مجموع  11مبحوثا أي بنسبة
 %11.10يؤكدوف أف النقاشات التي يثيرونيا مع زمالئيـ األساتذة "مفيدة تشجع عمى
اإلبداع والمبادرة" ،وىو أمر يتيح لنا التأكد مف سمة النقاشات المثارة بيف أساتذة جامعة
الجمفة ومف أف أغمبيا يشجع عمى اإلبداع رغـ أف  11مبحوثا أخر بنسبة %11.10
وصفوا نقاشاتيـ مع زمالئيـ بػ "العادية التي ال تأتي بالجديد" فيما أكد  1أساتذة أنيا " مثبطة
تدفع لمفشؿ" .والحاصؿ أننا تأك دنا مف خالؿ سؤالينا الفرعييف أف أساتذة زياف عاشور
بالجمفة ،وزيادة عمى ما قررناه مف عدـ معاناتيـ مف العائؽ التنظيمي لإلبداع المتمثؿ في
"تردي العالقات مع الزمالء داخؿ المؤسسة" ،قد تجاوز كثير منيـ ذلؾ إلى حد إقامة
عالقات زمالة متميزة تدفعيـ إلى إثارة مواضيع لمنقاش جعمت مف بيئة عمميـ ،في جزء
منيا ،بيئة تتميز بالحوار المفيد المشجع عمى اإلبداع وكأنيـ يعوضوف بذلؾ انسداد العالقة
بينيـ وبيف اإلدارة المتسمطة وغير المستعدة لمحوار والتواصؿ .وألننا في مقاـ البحث العممي
الرصيف الذي ال يسمح بإلقاء األحكاـ جزافا فإننا نشير إلى أف ىذه المالحظة األخيرة,
ونقصد بيا تعويض األساتذة النسداد عالقتيـ باإلدارة ببناء عالقات متميزة فيما بينيـ ،ليست
إال دعوة لمبحث في ىذا الموضوع وغيره مما أشرنا إليو مف مواضيع متعمقة بالجامعة التي
ىي برأينا أجدر األماكف باإلصالح لكونيا المكاف الذي يتخرج منو ،أو ىكذا ينبغي أف
يكوف ،المصمحوف.
الجدول رقم( 7)16يبين ِنسب األساتذة الذين يجدون األجر الذي يتقاضونه كاف يمبي
احتياجاتهم.
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ األصش اٌزٞ
حخمبضبٖ وبف
ٍ٠ب ٟاعخ١بصبحه ؟

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت
اٌخىشاس اٌّخٛلغ ٔٚسبخٗ
اٌّئ٠ٛت

اٌخ١بساث
ٔؼُ
28
%29.
78
47
% 50

ال
66
%70.2
2
47
% 50
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وب2
اٌّغسٛبت

05036

وب2
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00000
داي
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الشكل رقم( :)15يبين ِنسب األساتذة الذين يجدون األجر الذي يتقاضونه كاف يمبي احتياجاتهم.

نواصؿ تحميمنا ألسئمة االستبياف المتعمقة بالفرضية األولى الساعية لمتأكد مف وجود
أو عدـ وجود معوقات تنظيمية لإلبداع بجامعة زياف عاشور بالجمفة .ونبدأ ،بعد أف انيينا
تحميمنا لألسئمة الم تعمقة برصد العالقة بيف األستاذ واإلدارة الجامعية ثـ بيف األستاذ وزمالئو،
في تحميؿ مجموعة مف األسئمة المتعمقة بػ "الجانب المادي" نرصدىا لمتأكد مف وجود أو عدـ
وجود معوقات لإلبداع متعمقة بػ "التمويؿ والحوافز" خاصة وأننا أكدنا في الجانب النظري مف
ىذه الدراسة م ا تؤكده مجمؿ الدراسات حوؿ اإلبداع مف ضرورة توفر إمكانيات وظروؼ
مادية لكؿ بحث عممي ولكؿ جيود تجديدية وابداعية ينخرط فييا األستاذ الجامعي سواء
كانت تمؾ الجيود فردية أو جماعية وسواء كانت تابعة لنشاطات األستاذ الدائمة كاألعماؿ
البيداغوجية وتحضير الرسائؿ والمقاالت أو منخرطة في مشاريع البحث ونشاطات المخابر
وغيرىا مف مؤسسات البحث العممي المعنية بتأطير جيود األساتذة ذات المنحى التجديدي
واإلبداعي.
وقد بدأنا أوؿ أسئمتنا في ىذه السمسمة مف أسئمة االستبياف بسؤاؿ حوؿ مصدر التمويؿ األوؿ
لألستاذ وىو األجر الشيري الذي أثيرت حولو ،وال تزاؿ تُثار ،كثير مف األسئمة والسجاالت
ليس ىذا مكاف التفصيؿ فييا.
وقد أثرنا أف نبدأ بسؤاؿ "عاـ" لألساتذة المبحوثيف نستكشؼ فيو حكميـ "العاـ" عمى "قيمة"
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األجر الذي يتقاضونو فكاف نص السؤاؿ كما يمي" :ىؿ األجر الذي تتقاضاه كاؼ يمبي
احتياجاتؾ ؟" ،ولقد تعمدنا عدـ تفصيؿ "االحتياجات" لدفع األساتذة المبحوثيف إلى اإلجابة
التي تتيح لنا تحديد النظرة العامة لألساتذة لألجر الذي يتقاضونو فجاءت معطيات الجدوؿ
الرقمية لتؤكد أف النسبة األعمى مف المبحوثيف المقدرة بػ
 41أجابوا بالنفي فيما أجاب

%29.78

%70.22

بواقع  11أستاذا مف

باإليجاب.

وألف السؤاؿ داؿ إحصائيا مثمما تؤكده المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ فإنو بإمكاننا أف نعمـ
النتائج عمى مجتمع الدراسة ونؤكد بالتالي أف عموـ أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة
يعتقدوف أف األجور التي يتقاضونيا ال تمبي احتياجاتيـ وعميو فبإمكاننا التأكيد مف اآلف عمى
وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ في "نقص التمويؿ" باعتبار أف مصدره األساس المتمثؿ في
األجر الشيري الذي يتقاضاه األستاذ غير كاؼ لتمبية "احتياجاتو" ،وبالرجوع إلى الجدوؿ رقـ
( )74فإف النسبة الغالبة مف األساتذة تتراوح أجورىـ مابيف  47777و 117777دج وىو
أجر ال يرقى إلى تمويؿ البحوث ىذا إف انطمقنا مف كونو غير كاؼ لتمبية احتياجات
امؿ ِع َدة "تفاقمت" لتجعؿ مف أجر األستاذ الجامعي
األستاذ ،ولعمنا نستطرد فنشير إلى أف عو َ
غير كاؼ لتمبية حاجياتو ،وىي عوامؿ نستطيع تصنيفيا ،حسب طبيعتيا ومسبباتيا ،في

خانتيف كبيرتيف تضـ أوالىما كؿ ما يتعمؽ بالجانب االقتصادي ِ
الصرؼ مثؿ تردي القدرة
الشرائية تبعا النييار الدينار وسياسة تحديد األجور تبعا لمنظومة "سياسية" في قطيعة كاممة
مع متطمبات قطاع التعميـ العالي إضافة إلى التصنيؼ الخاطئ لمجامعة كمؤسسة "عمومية"
تستيمؾ الماؿ العاـ دوف انخراط في تحسيف معدؿ النمو وال تأثير عمى مستوى ونوعية
اإلنتاج ،وتضـ ثانيتيما كؿ ما يتعمؽ بالجانب االجتماعي مف تغير ممحوظ لنمط الحياة
ص ُّد ِر
المنزاح باضطراد نحو الجانب المادي واالستيالكي الذي تدفعو "العولمة االقتصادية" لتَ َ

المشيد اإلنساني باإلضافة إلى ضغوطات "الصورة النمطية" لألستاذ الجامعي التي تثقؿ
كاىمو عندما تصنفو في أعمى ىرـ الوظيفة "وصفيا" وتمقي بو إلى أدنى درجات الرخاء
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"فعميا".
الجدول رقم ( 7)17يبين وصف األساتذة لما يمكنهم منه األجر الذي يتقاضونه.
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ارا وبٔج اإلصببت بـ "ٔؼُ"
فّ٠ ًٙىٕه ِٓ:

اٌخىشاساث
اٌّخٛلؼت
اٌّشب٘ذة
04
%07096 05

حّ ً٠ٛأبغبره
حّ ً٠ٛحشبصبث فٟ
اٌخبسس ػذا اٌخٟ
00
حخىفً اٌضبِؼت أٚ
صٙبث أخش ٜبخٍّٙ٠ٛب
اٌشؼٛس ببألِٓ فّ١ب
23
٠خؼٍك ببٌضبٔب اٌّبدٞ
28
اٌّضّٛع

%00000

00

%82004

04

وب2
اٌّغسٛبت

00057

وب2
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00000
داي

28

الشكل رقم( 7)16يبين وصف األساتذة لما يمكنهم منه األجر الذي يتقاضونه

لقد اعتدنا في بحثنا ىذا أف ُنتبع األسئمة الرئيسية بأسئمة فرعية سبؽ وأف أشرنا أف ىدفيا ىو
تتبع موضوع البحث فيما قد يخفى منو عند االكتفاء بإحصائيات السؤاؿ الرئيسي ومعطياتو

الرقمية .وىو ما يبدو في الجدوؿ ( )10أعاله ،حيث أننا عوض أف نكتفي بمعطيات
الجدوؿ ( )10التي تظير أف  %29.78مف أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة قد أكدوا
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أف األجر الذي يتقاضونو كاؼ ويمبي احتياجاتيـ آثرنا أف نسأؿ ىذه النسبة مف األساتذة عف
المصاريؼ المحتممة لتمويؿ البحث أو السفر إلجراء تربصات عممية في الخارج عدا التي
تتكفؿ الجامعة بتمويميا ،وكما نالحظ مف المعطيات الرقمية الجدوؿ ( )10فقد أجابت
النسبة الغالبة المقدرة بػ  %01.11أف األجر الذي يتقاضونو يمنحيـ الشعور باألمف فيما
يتعمؽ بالجانب المادي دوف أف يتعدى ذلؾ إلى تمكينيـ مف تمويؿ أبحاثيـ أو السفر إلجراء
تربصات عممية في الخارج عدا التي تتكفؿ الجامعة بتمويميا ،وقرر  1أساتذة مف 10
أستاذا معنيا باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ أي بنسبة  %10.41أنو يمكنيـ مف تمويؿ أبحاثيـ
فيما أجمعت عينة الجدوؿ عمى أف األجر الذي يتقاضونو ال يكفي لتمويؿ إجراء تربصات
عممية في الخارج عدا التي تتكفؿ الجامعة بيا حيث كانت نسبة مف أجاب باإليجاب عمى
خيارنا الثاني في الجدوؿ ( )10أعاله منعدمة.
ومف الواضح أف معطيات كيذه تؤكد أف النسبة الحقيقية لمجموع األساتذة الذيف يشكؿ
مستوى أجورىـ عائقا لإلبداع في جامعة زياف عاشور بالجمفة ليست النسبة ،الصحيحة
إحصائيا وحسابيا ،المقدرة بػ  %70.22الظاىرة في الجدوؿ ( )10بؿ ىي نسبة
 %41.10التي تُحسب بإضافة  11أستاذا مف عينة الجدوؿ ( )10إلى  11أستاذا الذيف
قرروا سمفا أف األجر الذي يتقاضونو ال يمبي احتياجاتيـ والظاىرة في الجدوؿ (.)10
إننا نعني بيذا أنو ال فرؽ في دراستنا لعائؽ اإلبداع المتمثؿ في "نقص التمويؿ" بيف أستاذ
"يؤكد" أف األجر الذي يتقاضاه ال يمبي احتياجاتو وبيف أستاذ "يعتقد" أف األجر الذي يتقاضاه
يمبي احتياجاتو في حيف أنو ال ُي َم ِّك ُنوُ حتى مف تمويؿ بعض أبحاثو ،فكالىما بال "دخؿ"
كاؼ يسمح لو بالتمويؿ "المادي" لحقو "المعنوي" األدنى المتمثؿ في البحث العممي والسفر

لتتبع "الحكمة" التي ىو أولى بيا أيف وجدت!
ومف الم ؤكد أننا نجزـ ،وقد أشرنا إلى ذلؾ ،إلى أف معطيات الجدوؿ أعاله ،وكؿ معطيات
الجداوؿ المتعمقة بالجانب المادي مف أجور وتمويؿ وحوافز في استبياننا ،تؤكد حقيقة ليس
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ىذا موضع التفصيؿ فييا وىي أف السياسة التمويمية والمالية لمجامعة الجزائرية جنت عمى
جميع الناشطيف في ىذا القطاع بتبعيتيا لالستراتيجية االقتصادية العامة المبنية عمى مواجية
الضغوط االجتماعية وشراء ِ
"الس ْمِـ االجتماعي" والتوزيع غير العادؿ لمريع ومواجية المشاكؿ

الم َؤ ِجمَ ِة لالنفجار أو االنييار عوض العمؿ عمى إيجاد وتنفيذ إجراءات
الطارئة بالحموؿ ُ
إصالحية متكاممة تسمح بتحقيؽ اإلقالع التنموي المأموؿ.

ِ
سب األساتذة الذين تمنحهم الجامعة عٛافض ٌخّ ً٠ٛأبغبر0ُٙ
الجدول رقم ( 7)18يبين ن َ

(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌخ١بساث

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ حّٕغه اٌضبِؼت
عٛافض ػٍ ٝأبغبره
ٚدساسبحه؟

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

2

2

ٔؼُ

ال

وب
اٌّغسٛبت

وب
اٌّضذٌٚت

دسصت
اٌغش٠ت

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

20

74

30002

06063

00

00000
داي

ِ
سب األساتذة الذين تمنحهم الجامعة عٛافض ٌخّ ً٠ٛأبغبرُٙ
الشكل رقم( 7)17يبين ن َ

مف خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ يتبيف أف وب 2المحسوبة تساوي  11.71وىي دالة
إحصائيا ألنيا أكبر مف المجدولة عند درجة حرية  1ومستوى الداللة  α=0,01وىو ما
يدفعنا إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بوجود فروؽ بيف التك اررات المشاىدة
والمتوقعة.
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ونستنتج إذف مف خالؿ األرقاـ واإلحصائيات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )14أعاله أف أغمب
أفراد عينة الدراسة أجابوا بالنفي عف سؤالنا "ىؿ تمنحؾ الجامعة حوافز لتمويؿ أبحاثؾ
ودراساتؾ؟" حيث أجاب بالنفي  01أستاذا بنسبة 00.01

%

فيما أجاب  17أستاذا

جامعيا مف أصؿ  41مبحوثا باإليجاب وىو ما يمثؿ نسبة   11.10مما يعني أف
ال فروؽ بيف التك اررات المشاىدة والتك اررات المتوقعة جاءت لصالح أكبر تكرار عند المبحوثيف
( اإلجابة بػ "ال") وىو ما يدفعنا لتأكيد وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ في "انعداـ الحوافز" لدى
أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة.
الجدول رقم ( 7)25يبين وصف األساتذة لحوافز البحث الممنوحة لهم.
(ْ=20؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ارا وبٔج اإلصببت
بـ "ٔؼُ" فًٙ
٘زا اٌغٛافض:
وبف١ت أ ٚغ١ش
وبف١ت

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت
اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخ١بساث
وبف
03
%15.00
00

غ١ش وبف
07
%85.00
00

%50.00

%50.00

وب2
اٌّغسٛبت

09080

وب2
اٌّضذٌٚت

06063

الشكل رقم( 7)18يبين وصف األساتذة لحوافز البحث الممنوحة لهم
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دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
00000
داي
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إن انسؤال دال إحصائيا نكىن كا .المحسوبة التي تساوي  .809.أكبر مف المجدولة التي
تساوي  71.11بدرجة حرية  1وبمستوى داللة .α=0,01
إننا نشير ،كمالحظة عامة ،إلى أف أغمب األسئمة الفرعية التي رصدناىا في ىذا االستبياف
لجعؿ نظرتنا وتحميمنا أكثر عمقا جاءت مؤكدة بمعطياتيا الرقمية لوجود معوقات اإلبداع
التي ند رسيا لدى األساتذة .وألننا درسنا في أغمبيا النسبة التي تبدو في جداوؿ األسئمة
الرئيسية غير معنية بمعوقات اإلبداع فقد أصبحت ىذه األسئمة الفرعية بمثابة مؤشر عمى
"استفحاؿ" و"تفاقـ" معوقات اإلبداع لدى األساتذة مثمما ىو ظاىر في الجدوؿ ( )17أعاله
حيث أشارت النسبة الغالبة مف األساتذة المعنييف باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ والمقدرة بػ
%85.00

مف الذيف أجابوا باإليجاب عمى السؤاؿ  10أعاله أف الحوافز التي تمنحيا ليـ

الجامعة لتمويؿ بحوثيـ غير كافية وعميو فإننا نستطيع أف نقرر أف جامعة زياف عاشور
بالجمفة ال تمنح حوافز لمبحث العممي إال لقمة مف األساتذة العامميف بيا ،وأف جؿ األساتذة
"المحظوظيف" الذيف حصموا عمى ىذه الحوافز يعتقدوف أنيا غير كافية لمساعدتيـ عمى
البحث وىو ما يجعمنا أماـ حتمية اإلقرار أف عائؽ "انعداـ الحوافز" لدى الجامعة المذكورة
ليس موجودا فقط بؿ أف تأثيره عمى األساتذة كبير جدا نظ ار الستفحالو وتفاقمو.
ومف الواضح أف "انعداـ الحوافز" أو "نقصيا" في جامعة زياف عاشور بالجمفة ُيحيؿ إلى

سبب المشكمة ذاتيا في كؿ الجامعات الجزائرية وىو غياب التصور الصحيح لمنظومة

"حوافز" قادرة عمى تثميف الجيود الحقيقية لألساتذة واالكتفاء بػ "حزمة" مف النصوص
القانونية المستندة إلى رؤية بدائية تجعؿ مف الحوافز "مكمالت لألجر" يأخذىا الجميع بناء
عمى آلية مراقبة قاصرة ال تكاد تُفَِّرؽ بيف واجبات األستاذ البيداغوجية وبيف أعمالو البحثية
ط َرة بيياكؿ البحث المستحدثة وبيف إبداعاتو الشخصية التي يؤكد لنا ىذا البحث ،كمما
الم َؤ َ
ُ
قطعنا شوطا فيو ،أنيا محاصرة بالكثير مف المعوقات.
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ِ
سب األساتذة الذين استفادوا والذين لم يستفيدوا من تربص
الجدول رقم ( 7)20يبين ن َ

قصير المدى بالخارج خالل آخر ثالث سنوات.

(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ اسخفذث ِٓ
حشبص لص١ش
اٌّذ ٜببٌخبسس
خالي أخش رالد
سٕٛاث

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت
اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخ١بساث
ٔؼُ
70
%74.47
47

ال
24
%25.53
47

% 50

% 50

2

وب
اٌّغسٛبت

22050

2

وب
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
00000
داي

ِ
سب األساتذة الذين استفادوا والذين لم يستفيدوا من تربص قصير المدى
الشكل رقم ( 7)25يبين ن َ
بالخارج خالل آخر ثالث سنوات

تؤكد المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا .المحسوبة التي
تساوي  ..031أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.11بدرجة حرية  1وبمستوى داللة
.α=0,01
فيما تؤكد معطياتو الرقمية أف النسبة الغالبة مف أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة والمقدرة
بػ  %01.10قد استفادوا مف تربص قصير المدى بالخارج و صرحت النسبة الباقية المقدرة
بػ  %25.53أنيـ لـ يستفيدوا مف ذلؾ وىو ما يؤكد أف جامعة زياف عاشور بالجمفة توفر
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ألغمب أساتذتيا تربصات بالخارج تيدؼ إلى ترقية تكويف األستاذ مما يدفعنا إلى تأكيد غياب
عائؽ اإلبداع المتمثؿ في "غياب فرص التكويف" ،في شقو المتعمؽ بالتربصات خارج الوطف،
الذي تحدثنا عنو في الجانب النظري مف الدراسة لدى أساتذة ىذه الجامعة.
ورغـ أننا نعرؼ ،كما يعرؼ كؿ نشطاء التعميـ العالي ،أف االستفادة مف التربصات قصيرة
المدى في الخارج ال تعني دائما ضماف تكويف ذي نوعية نظ ار ألسباب يرتبط أغمبيا باألستاذ
الجامعي نفسو فإف ىذا ال يدفعنا إلى إثبات وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ في "غياب فرص
التكويف" في شقو المتعمؽ بالتربصات خارج الوطف ،في جامعة زياف عاشور بالجمفة إ ْذ َّ
أف
وجود ىذا النوع مف التربصات باإلضافة إلى غيره مف آليات تحسيف المستوى مثؿ "برنامج
التكويف اإلقامي بالخارج" الذي يتيح لكثير مف األساتذة بؿ والطمبة واإلدارييف في الجامعة

1

فرصا لمتكويف تؤكد أف الجامعة غير مقصرة في ىذا الجانب وأف االستفادة مف ىذه الفرص
يقع عمى عاتؽ األساتذة أنفسيـ.
ِ
سب انتساب األساتذة ونسب عدم انتسابهم لمخابر بحث.
الجدول رقم ( 7 )21يبين ن َ
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0005
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ً٘ أٔج ػض ٛفٔٚ ٟسبخٗ اٌّئ٠ٛت
أعذ ِخببش
اٌخىشاس اٌّخٛلغ
اٌبغذ؟
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

1

اٌخ١بساث
ٔؼُ
44
%46.81
47
% 50

ال
50
53.19%
47
% 50

2

وب
اٌّغسٛبت

00038

2

وب
اٌّضذٌٚت

03084

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
00536
غ١ش داي
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ِ
سب انتساب األساتذة ونسب عدم انتسابهم لمخابر بحث
الشكل رقم( 7)20يبين ن َ

يتضح مف القراءة اإلحصائية لمجدوؿ رقـ ( )11أعاله أف السؤاؿ غير داؿ إحصائيا لكوف
كا .المحسوبة التي تساوي  77.10أقؿ مف المجدولة التي تساوي  71.01بدرجة حرية
 1وبمستوى داللة  ،α=0,05ولقد أشرنا فيما سبؽ إلى أف عدـ داللة السؤاؿ إحصائيا
ناتجة عف تقارب نسب التك اررات المشاىدة والمتوقعة كما أشرنا إلى أف عدـ داللة السؤاؿ
تعني أننا ال نستطيع تعميـ المعطيات الرقمية الواردة فيو عمى مجتمع الدراسة واف كنا
نستطيع أف نقوـ بتحميؿ ىذه المعطيات عمى العينة.
تشير المعطيات الرقمية إذف إلى تقارب النسب بيف أفراد عينة البحث الذيف أجابوا باإليجاب
عمى سؤالنا " :ىؿ أنت عضو في أحد مخابر البحث؟" وعددىـ  11أستاذا مف  41مبحوثا
بنسبة  %46.81والذيف أجابوا بالنفي وعددىـ  17بنسبة  ،53.19%ويدؿ تقارب النسب
ىذا ،في سياؽ بحثنا ،عمى أف فرصة االنتساب لمخابر البحث الموجودة في جامعة زياف
عاشور متاحة لنصؼ األساتذة مما يعضد استنتاجنا بأف فرص التكويف متاحة لألساتذة بيذه
الجامعة بنسبة تنفي أف يكوف "غياب فرص التكويف" ،في شقو المتعمؽ باالنتساب لمخابر
البحث واإلفادة ممف ىـ أكثر منيـ تجربة وعطاء ،عائقا لإلبداع لدييـ.
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لقد فضمنا ،مواصمة لمتحميؿ ،أف نسأؿ الذيف أجابوا باإليجاب عف مدى توفر المخابر التي
ينتسبوف إلييا عمى انتجهيزات انمىاسبة نهبحث انعهمي أو وسائهه وأدواته في مياديه
اختصاصهم ووسأل الذيف أكدوا عدـ انتسابيـ لمخابر البحث عف سبب ذلؾ وىؿ ىو راجع
لعدـ رغبتيـ الشخصية في االنتساب أو لعدـ توفرىـ عمى الشروط القانونية واألكاديمية لذلؾ
أو لعدـ السماح ليـ بذلؾ العتبارات غير قانونية فجاءت أجوبتيـ كما ىو مبيف أدناه:
الجدول رقم ( 7)22يبين سبب عدم انتساب بعض األساتذة لمخابر بحث.
(ْ=50؛ د ط=02؛ )1=0005
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ف ٟعبٌت اإلصببت بـ
"ال"  ،ف٠ ًٙؼٛد رٌه:

ٌؼذَ سغبخه ف ٟاٌّشبسوت
ٌؼذَ اٌسّبط ٌه بؤْ حىْٛ
ػضٛا فٙ١ب الػخببساث غ١ش
لبٔ١ٔٛت
ششٚط
حٍب١خه
ٌؼذَ
االٌخغبق بٙزٖ اٌّخببش
اٌّضّٛع

اٌخىشاساث
اٌّخٛلؼت
اٌّشب٘ذة
0607
%40.00 20
23

%46.00

0607

07

%14.00

0607

2

وب
اٌّغسٛبت

08068

50

2

وب
اٌّضذٌٚت

05099

50

الشكل رقم( 7)21يبين سبب عدم انتساب بعض األساتذة لمخابر بحث.
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تشير المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ رقـ ( )11أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا

.

المحسوبة التي تساوي  .9019أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.44بدرجة حرية 1
وبمستوى داللة .α=0,05
وتشير معطياتو الرقمية إلى أف النسبة األعمى مف أساتذة العينة المقدرة بػ

%46.00

قد

أشاروا إلى أف عدـ انتسابيـ لمخابر البحث الموجودة يعود لعدـ السماح ليـ بذلؾ العتبارات
غير قانونية ،فيما أكدت ثاني أعمى نسبة والمقدرة بػ

%40.00

أف عدـ انتسابيـ لمخابر

البحث يعود لعدـ رغبتيـ في المشاركة فييا ،وقررت النسبة األدنى المقدرة بػ

%14.00

أف

عدـ انتسابيـ لمخابر البحث الموجودة يعود لعدـ تمبيتيـ شروط االلتحاؽ بيذه المخابر.
وعميو فإف  10أستاذا مف  17مبحوثا معنيا باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ أي بنسبة تقدر بػ
%11.77

ُي ِق ُّروف أف عدـ انتسابيـ لمخابر البحث يعود ألسباب موضوعية تتعمؽ بعد

رغبتيـ في ذلؾ أو لعدـ توفر شروط االلتحاؽ بيذه المخابر فييـ مما يؤكد وال شؾ استنتاجنا
المتعمؽ بعدـ وجود عائؽ "غياب فرص التكويف" ،في شقو المتعمؽ باالنتساب لمخابر
البحث ،لدى أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة.
ورغـ ذلؾ فإف سياؽ التحميؿ الذي نحاولو منذ بدء نظرنا في أسئمة االستبياف يدعونا إلبداء
مالحظتيف غاية في األىمية تتعمؽ أوالىما في إقرار 17أستاذا مف عينة البحث المكونة مف
 41أستاذا أنيـ ال يرغبوف في االنتساب لمخابر البحث وتتعمؽ الثانية في تأكيد  11أستاذا
أف عدـ انتسابيـ لمخابر البحث الموجودة يعود لعدـ السماح ليـ بذلؾ العتبارات غير
قانونية.
إف عدـ الرغبة في االنتساب لمخابر بحثُ ،يفترض أنيا إحدى أىـ فضاءات البحث

المبدع ،تعيدنا إلى مالحظة حالتي "عدـ الرضا" و "اليأس" المتيف أشرنا إلى وجودىما لدى
بعض أساتذة العينة في تحميمنا لمسؤاؿ األوؿ مف ىذا االستبياف ،1كما تعيدنا لمتذكير بما
يفتحو ىذا البحث مف أفاؽ واسعة لبحوث يكوف ىدفيا تفصيؿ ما أجممنا ىاىنا مف مسائؿ
1

انظر تحميمنا لمجدوؿ رقـ  10في ىذا الفصؿ ،ص .221
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ذات أىمية قصوى لكؿ مقاربة تسعى إلى جعؿ أستاذ الجامعة في الجزائر محو ار لكؿ عممية
إصالح جامعي .ولعؿ مف بيف أىـ ىذه المسائؿ قضية "اليأس مف إمكانية العمؿ المبدع"
ل دى األستاذ الجامعي في الجزائر والتي تكاد تتحوؿ إلى قناعة راسخة لديو ينقميا لطمبتو ثـ
تنقميا الجامعة ذاتيا إلى المجتمع وتتناقميا وسائؿ اإلعالـ عبر نشرىا المتكرر لػ "ترتيب
الجامعات الجزائرية" مقارنة بنظيراتيا في العالـ ،1مما يجعؿ الجامعة ككؿ تدور في حمقات
مف رغة تبدأ بحمقة الصورة النمطية لجامعة ال تحسف التكويف ،لتعبر مف ذلؾ إلى حمقة
األستاذ الجامعي الذي ال يممؾ مستوى يؤىمو لنيؿ صفة النخبة المؤثرة ،لتصؿ إلى حمقة
الطالب الذي ال يحسف التعمـ وال يصمح لمتشغيؿ .إننا عمى يقيف أف الجامعة الجزائرية تضـ
أساتذة أكفاء وطم بة متميزيف كما أننا عمى يقيف أف استدراؾ النقائص لف يتأتى بغير
استراتيجية إصالح لمنظومة التعميـ العالي تبدأ مف تغيير صفة األستاذ الجامعي مف
"موظؼ" بال ِ
كثير مف "الحقوؽ" إلى "صاحب حؽ" "يوظؼ" كفاءاتو لخدمة ىذه المنظومة.
أما عف مالحظتنا حوؿ تأكيد  11أستاذا مف عينة البحث المكونة مف  41أستاذا أف عدـ
انتسابيـ لمخابر البحث الموجودة يعود لعدـ السماح ليـ بذلؾ العتبارات غير قانونية فإنو
يدفعنا أيضا إلى التنبيو لموضوع غاية في األىمية يتعمؽ بظيور بعض بوادر "الصراع" بيف
أساتذة الجامعة محؿ الدراسة وغيرىا مف جامعات الجزائر وىو أمر ذي باؿ ينبغي أف ُيفرد

ب بعض الفاشميف مف
بالدراسة كظاىرة تفاقمت مؤخ ار بفعؿ ما يبدو أنو "تكريس لمرداءة" قََّر َ
مراكز صنع القرار أو "تيرب مف المسؤولية" ابتعد بو القادروف عمى التسيير بمحض إرادتيـ

مف ىذه المراكز.

1

مف المعموـ أف الصحؼ الجزائرية ووسائؿ إعالـ أخرى ال تكاد تتوقؼ عف ذكر تأخر الجامعات الجزائرية في الترتيب

كمما أشارت ىيأة معينة لذلؾ ونحف نشير إلى المرجع التالي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :الشروؽ اليومي.
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الجدول رقم ( 7)23يبين وصف األساتذة لمخابر البحث التي ينتسبون إليها.
(ْ=44؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌخ١بساث

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ف ٟعبٌت اإلصببت بـ
"ال" ف٠ ًٙخٛفش
اٌّخبش ػٍٝ
اٌخض١ٙضاث إٌّبسبت
ٌٍبغذ اٌؼٍّ ٟأٚ
ٚسبئٍٗ ٚأدٚاحٗ فٟ
ِ١ذاْ اخخصبصه ؟

ٔؼُ
00
اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

2

ال
33

%25.00

%75.00

22

22

% 50000

وب
اٌّغسٛبت

00000

2

وب
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00000
داي

% 50000

شكل رقم( 7)22يبين وصف األساتذة لمخابر البحث التي ينتسبون إليها

جاءت نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا السؤاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله ،ويتبيف مف
خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أف كا 1المحسوبة تساوي  11.77وىي دالة إحصائيا
ألنيا أكبر مف المجدولة عند درجة حرية  1ومستوى الداللة  α=0,01وىو ما يدفعنا إلى
رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بوجود فروؽ بيف التك اررات المشاىدة والمتوقعة.
وقد جاءت الفروؽ بيف التك اررات لصالح أكبر تكرار ممثال بػ  11أستاذا مف  11مبحوثا أي
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أجابوا بالنفي عمى سؤالنا " :ىؿ يتوفر المخبر عمى التجييزات المناسبة

لمبحث العممي أو وسائمو وأدواتو في ميداف اختصاصؾ؟" ،فيما أجابت النسبة األدنى المقدرة
بػ

%25.00

باإليجاب.

وتعيدنا ىذه النتائج لما سبؽ وأف خمصنا إليو في تحميمنا لتك اررات األجوبة عمى السؤاؿ
المفتوح رقـ( )74عندما أرجعت نسبة مف األساتذة عدـ مالئمة الجو العاـ لمجامعة لإلبداع
إلى غياب "اإلمكانيات المادية التي ينبغي توفرىا في الجامعة مف مخابر بحث ومكاتب
مجيزة بوسائؿ االتصاؿ والتواصؿ" .1و َّ
ألف العديد مف الدوائر األكاديمية واإلعالمية تؤكد
ضعؼ الميزانية المخصصة لمبحث العممي في الجزائر والمقدرة بػ  17مميار دينار سنويا
ابتداء مف سنة  ،21710وىي حقيقة ال تقبؿ الجدؿ باعتبار المستويات العالمية العالية
لإلنفاؽ عمى البحث العممي فإف "طريقة" اإلنفاؽ عمى مخابر البحث في الجامعة الجزائرية
موضوع جدير ببحث عميؽ يتناوؿ بالتحميؿ جميع أبعاده االقتصادية واإلدارية بؿ
واألخالقية 3نسبة إلى التردي العميؽ الذي تُِق ُّر بو الدوائر الرسمية 4قبؿ المتابعيف ليذا
الشأف.
والحاصؿ أننا نحتفظ باستنتاجنا أف أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة ال يعانوف ،نسبيا ،مف
عائؽ "غياب فرص التكويف" في شقو المتعمؽ باالنتساب لمخابر البحث بالنظر لممعطيات
الرقمية لمجدوليف رقـ ( )11ورقـ ( )11التي تناولناىا بالتحميؿ أعاله واف كاف ىذا ال يمنعنا
1
2

انظر تحميمنا لتك اررات األجوبة عمى السؤاؿ المفتوح رقـ  9في الصفحة 231-224مف ىذا الفصؿ.
"وضعية البحث العممي وبرنامج المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لسنة  ،"2018منشور المجمس

الوطني لتقويـ البحث 23 ،ديسمبر  ،2017الجزائر ،ص 54

3
الم َح َّدد بغياب الوعي وتردي القيـ العممية الضابطة لترشيد النفقات
تؤخذ ىذه المفظة في ىذا الموضع بمعناىا السياقي ُ
والمحافظة عمييا.
4

انظر تصريح المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي بو ازرة التعميـ العالي يوـ األربعاء  27سبتمبر 2017

لوكالة األنباء الجزائرية بأف "و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ستقوـ بغمؽ عدد معتبر مف المخابر الجامعية يتراوح

عددىا ما بيف  300إلى  400مخبر مف أصؿ  1440مخبر موجودة حاليا عمى المستوى الوطني" .الموقعar.aps.dz :
 .اطمع عميو بتاريخ  11فيفري .2018
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مف تأكيد معاناتيـ مف تردي قيمة تكوينيـ المحتمؿ في ىذه المخابر بالنظر إلى افتقارىا
لمتجييزات المناسبة لمبحث العممي أو وسائمو وأدواتو في مياديف اختصاصاتيـ.
ِ
سب األساتذة المشاركين في دورات تدريبية عمى مهارات
الجدول رقم( 7)24يبين ن َ
التدريس والبحث العممي في الجامعة.

(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌخ١بساث

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ شبسوج فٟ
دٚساث حذس٠ب١ت ػٍٝ
ِٙبساث اٌخذس٠س
ٚاٌبغذ اٌؼٍّٟ
ٔظّخٙب اٌضبِؼت ؟

ٔؼُ
03

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

%13.83

اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

47
% 50

ال
80
%86.1
7
47
% 50

2

وب
اٌّغسٛبت

49009

2

وب
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00000
داي

ِ
سب األساتذة المشاركين في دورات تدريبية عمى مهارات التدريس والبحث
شكل رقم ( 7)23يبين ن َ
العممي في الجامعة.

جاءت نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا السؤاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله ،ويتبيف مف
خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا 1المحسوبة تساوي
 14.14وىي أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.11عند درجة حرية  1ومستوى
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الداللة .α=0,01
وقد انتقمنا بسؤالنا ىذا إلى دراسة وجود أو عدـ وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ في "غياب فرص
التكويف" في شقو المتعمؽ بالتكويف الداخمي الذي توفره المؤسسات لمستخدمييا باعتباره
بإجماع الباحثيف في "اإلبداع داخؿ المؤسسات" أحد أىـ سبؿ النيوض بالمؤسسة وترقية
خدماتيا بترقية مستخدمييا ،وىو ما يشير إليو "فيميب بارنو" حيف يقرر أنو" :يجب عمى
جميع المستخدميف في كؿ الميف التي تستخدـ المعارؼ العممية أف يحصموا عمى جزء مف
ىذه المعارؼ أثناء تكوينيـ األساسي وأف توفر ليـ بانتظاـ وسائؿ تحديث ىذه المعارؼ تبعا
لتطورىا" .1وىو يقصد بػ "وسائؿ تحديث المعارؼ" كؿ الوسائؿ الضرورية إلبقاء األستاذ عمى
صمة بكؿ ما لو عالقة باختصاصو ومف أىميا دورات التكويف المنتظمة حوؿ ميارات
التحصيؿ والبحث والتدريس".
إف معطيات الجدوؿ رقـ ( )11الرقمية تؤكد وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ في "غياب فرص
التكويف" في شقو المتعمؽ بالتكويف الداخمي الذي توفره المؤسسات لمستخدمييا لدى أساتذة
جامعة زياف عاشور بالجمفة باعتبار أف  01أستاذا مف العينة المكونة مف  41أستاذا بنسبة
غالبة مقدرة بػ  %86.17أكدوا أف الجامعة ال تمنحيـ فرصة المشاركة في دورات تدريبية
عمى ميارات التدريس والبحث العممي فيما أجاب  11أستاذا بنسبة  %13.83بأنيـ قد
شاركوا فعال في دورات مف ىذا النوع.

Philippe Perrenoud, la formation des enseignants entre théorie et pratique, revue

1

"Education et Recherche", 1992, l'Harmattan, Paris, n1 1994, page 17.
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ِ
سب األساتذة المشاركين في دورات تدريبية لتعمم استعمال
الجدول رقم ( 7)25يبين ن َ

الوسائل التكنولوجية الحديثة في الجامعة.

(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌخ١بساث

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ ببِىبٔه اٌغصٛي
ػٍ ٝدٚساث حذس٠ب١ت
ٌخؼٍُ اسخخذاَ اٌٛسبئً
اٌخىٌٕٛٛص١ت اٌغذ٠زت فٟ
اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ِٙبِه اٌّ١ٕٙت فٟ
اٌضبِؼت اٌخ ٟحؼًّ بٙب؟ ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

2

ٔؼُ

ال

25

69

%26.60

%73.40

47

47

% 50

% 50

وب
اٌّغسٛبت

20060

2

وب
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00000
داي

ِ
سب األساتذة المشاركين في دورات تدريبية لتعمم استعمال الوسائل
الشكل رقم ( 7)24يبين ن َ
التكنولوجية الحديثة في الجامعة

ض َم ُف في الجدوؿ رقـ (  )11كسابقو في إطار األسئمة الموجية لمتأكد مف
المتَ َ
يندرج السؤاؿ ُ
وجود أو عدـ وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ في "غياب فرص التكويف" في شقو المتعمؽ

بالتكويف الداخمي الذي توفره جامعة زياف عاشور بالجمفة لمستخدمييا ،وىو موجو الستقراء
واقع التكويف المستمر ألساتذة الجامعة عمى استخداـ الوسائؿ التكنولوجية التي تتطور
باستمرار في مياميـ التعميمية والبحثية باعتبار التمكف مف ىذه الوسائؿ "أمر حيويا ومساعدا
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عمى تغيير ممارسات التعميـ".1
وقد جاءت نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا السؤاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله ،فمف
خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ يتبيف أف وب 2المحسوبة تساوي  20,60وىي دالة
إحصائيا ألنيا أكبر مف المجدولة عند درجة حرية  1ومستوى الداللة  α=0,01وىو ما
يدفعنا إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بوجود فروؽ بيف التك اررات المشاىدة
والمتوقعة .ومف الواضح أف معطيات الجدوؿ الرقمية تنسجـ مع المنحى العاـ الذي يتجو إليو
البحث ،إال فيما ندر ،وىو تأكيد وجود معوقات اإلبداع لدى األستاذ الجامعي بجامعة زياف
عاشور بالجمفة ومنيا عائؽ اإلبداع الذي يدرسو الجدوؿ أعاله إذ أجاب  14مبحوثا مف
أصؿ  41أستاذا بنسبة غالبة تقدر بػ  %73.40بالنفي عف سؤالنا عف إمكانية حصوليـ
عمى دورات تدريبية لتعمـ استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في مياميـ المينية في
الجامعة التي يعمموف بيا فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ  %26.60بواقع  11أستاذا
باإليجا ب وىو ما يسمح لنا باستنتاج وجود ىذا النوع مف الدورات التدريبية باعتبار وجود مف
أجاب باإليجاب وعدـ تمكف غالبية األساتذة مف المشاركة فييا باعتبار مف أجابوا بالنفي.
واذا كاف وجود دورات تدريبية لتعمـ استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة ُيحسب لمجامعة فإف
عدـ تعميميا ُيحسب عمييا ويتيح لنا والشؾ إمكانية تأكيد وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ في

"غياب فرص التكويف" في شقو المتعمؽ بالتكويف الداخمي الذي توفره جامعة زياف عاشور

بالجمفة لمستخدمييا.
الجدول رقم ( 7)26يبين رأي األساتذة في تأثير الوقت المخصص لمتدريس عمى أبحاثهم.
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ ٠ؼ١مه اٌٛلج
اٌّخصص ٌٍخذس٠س ػٓ
اٌم١بَ بؤبغبره ؟

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت
اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخ١بساث
ٔؼُ
30
%31.91
47
% 50

ال
64
%68.09
47
% 50

2

وب
اٌّغسٛبت

02030

2

وب
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
00000
داي

1

Larose François, Pratique et utilisation des TICE chez les enseignants d'une université, in

De Boeck Supérieur/ pédagogie en développement, 2002, page 23.
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الشكل رقم ( 7 )25يبين رأي األساتذة في تأثير الوقت المخصص لمتدريس عمى أبحاثهم.

مف خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ يتبيف أف وب 2المحسوبة تساوي  11.17وىي دالة
إحصائيا ألنيا أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.11عند درجة حرية  1ومستوى الداللة
 α=0,01وىو ما يدفعنا إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بوجود فروؽ
بيف التك اررات المشاىدة والمتوقعة.
لقد رأينا في دراستنا النظرية أف توفر "الوقت الكافي" مف محفزات اإلبداع ولذا طرحنا عمى
أفراد عينة البحث سؤاال نصو " :ىؿ يعيقؾ الوقت المخصص لمتدريس عف القياـ بأبحاثؾ؟"
ولقد جاءت المعطيات الرقمية لمجدوؿ رقـ ( )10أعاله لتؤكد الفروؽ بيف التك اررات المشاىدة
والمتوقعة موضحة أف النسبة الغالبة مف أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة والمقدرة بػ
 %68.09أكدت أف الوقت المخصص لمتدريس ال يعيقيـ عف القياـ بأبحاثيـ فيما أجاب
 17أستاذا مف عينة البحث وىي النسبة الباقية المقدرة بػ  %31.91بأف الوقت المخصص
لمتدريس يعيقيـ عف القياـ بأبحاثيـ .واذا كاف التدريس أىـ واجبات األستاذ في الجامعة ،وفي
غيرىا مف فضاءات التعميـ ،إ ْذ يستمد األستاذ صفتو وجوىر وظيفتو منو فإننا نعزو إجابة
النسبة األقؿ باإليجاب عمى سؤالنا لما تعرفو الجامعة الجزائرية مف تأخر الكثير مف األساتذة
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في مناقشة أطروحاتيـ ألسباب ليس ىذا مجاؿ الخوض فييا مما قد يولد لدييـ قمقا مرده
ضغط اآلجاؿ الممنوحة مف قبؿ الوصاية لمناقشة رسائميـ.

المطمب الثالث 7عرض وتحميل المعطيات الخاصة ببيانات الفرضية الثانية

ِ
سب األساتذة الذين يفصحون عن أي أفكار جديدة وغير مألوفة
الجدول رقم ( 7)27يبين ن َ
تتبادر إلى أذهانهم في مواضيع تخص الجامعة.
اٌب١بْ اإلعصبئٟ

اٌسئاي
ً٘ حفصظ ػٓ أ ٞأفىبس
صذ٠ذة ٚغ١ش ِؤٌٛفت
حخببدس اٌ ٝرٕ٘ه فٟ
ِٛاض١غ حخص اٌضبِؼت
؟

دائّب
أع١بٔب
أبذا
اٌّضّٛع

اٌخىشاساث
اٌّخٛلؼت
اٌّشب٘ذة
3003
%21.27 20
3003
%67.03 63
00

%11.70
94

3003

وب2
اٌّغسٛبت

49029

وب2
اٌّضذٌٚت

09020

دسصت
اٌغش٠ت

02

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00000
داي

94

ِ
سب األساتذة الذين يفصحون عن أي أفكار جديدة وغير مألوفة تتبادر إلى
الشكل رقم ( 7) 26يبين ن َ
أذهانهم في مواضيع تخص الجامعة

يعتبر ىذا السؤاؿ أوؿ أسئمة الفرضية الثانية المتعمقة بوجود معوقات نفسية تحد مف إبداع
األستاذ الجامعي بجامعة زياف عاشور بالجمفة .ومف المؤكد أننا ال نريد مف توجيو البحث
بفرضيتنا ىذه أف نزعـ االنخراط في تحميؿ سيكولوجي لألستاذ الجامعي في الجامعة محؿ
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الدراسة إذ أننا عمى وعي كامؿ بأف التحميؿ النفسي يستمزـ جممة مف الضوابط أىميا المعرفة
العميقة بالسيرة الذاتية لمشخص المعني بالتحميؿ بغية استقراء ميوالتو وقياس درجة تحقيقيا
الفعمي كما أف مبادئي "عمـ نفس العمؿ" و"عمـ النفس الصناعي" واف تقاطعت في جزء منيا
مع ما يحاولو ىذا البحث مف نظر في سموؾ األستاذ باعتباره عامال وفي الظروؼ التي يقوـ
فييا بأداء عممو لف تدفعنا إلى الزعـ بأف دراستنا تستقصي كؿ مياديف ىذيف الفرعيف مف عمـ
النفس أو تستعمؿ أدواتيما في قياس الطبائع والتصرفات اإلنسانية ذات العالقة بالعمؿ
داخؿ التنظيمات المينية إذ سنكتفي بتتبع مسار بحثنا المتعمؽ بوجود أو عدـ وجود معوقات
نفسية لإلبداع لدى األستاذ الجامعي في الجامعة محؿ البحث بما يجيب عف إشكالية البحث
الرئيسية تاركيف تتبع أثر العوائؽ النفسية عمى أداء األستاذ الجامعي وسبؿ الحد منيا إلى ما
قد تتيحو الظروؼ مف أبحاث أخرى.
وبالعودة لمسؤاؿ األوؿ لمفرضية الثانية المتضمف في الجدوؿ أعاله فإننا نالحظ أف السؤاؿ
داؿ إحصائيا باعتبار أف وب 2المحسوبة تساوي  14.14وىي دالة إحصائيا ألنيا أكبر مف
المجدولة التي تساوي  74.11عند درجة حرية  1ومستوى الداللة  α=0,01فيما تشير
معطيات الجدوؿ الرقمية إلى أف  11مبحوثا مف أصؿ  41أستاذا وبنسبة غالبة تقدر بػ
 %67.03أجابوا بػ "أحيانا" عف سؤالنا " ىؿ تفصح عف أي أفكار جديدة وغير مألوفة
تتبادر إلى ذىنؾ في مواضيع تخص الجامعة؟" فيما أجاب  11مبحوثا بنسبة %11.70
بػ "أبدا" و  17مبحوثا بنسبة  %21.27بػ "دائما" .إف ىذه المعطيات توضح بما ال يدع
مجاال لمشؾ أف النسبة الغالبة المقدرة بػ  %78.73مف أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة
يعانوف مف ضعؼ ثقة بالنفس يجعميـ ال يفصحوف أبدا أو ال يفصحوف إال أحيانا عما يتبادر
إلى أذىانيـ مف أفكار جديدة وغير مألوفة في مواضيع تخص الجامعة .ورغـ أف تحميال
واعيا ليذه النسبة العالية تدفعنا إلى غزو مفاىيـ نظرية متعددة مثؿ "تقدير الذات" في الوسط
الميني و"الكفاءة الشخصية لمعامؿ" و"مقاومة التأثير" إال أننا سنكتفي باتخاذ ىذه النسبة
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داللة عمى وجود العائؽ النفسي لإلبداع المتمثؿ في "ضعؼ الثقة بالنفس" لدى أساتذة جامعة
زياف عاشور بالجمفة مما يستوجب لفت االنتباه إلى ضرورة القياـ بدراسات تفصيمية تُعنى
بيذا العائؽ وبغيره مف عوائؽ اإلبداع السابقة والالحقة في ىذا البحث وفؽ الطرائؽ متعددة
االختصاصات الحديثة المستعممة في رصد الظواىر وتحميميا واقتراح حموؿ لما تحدثو مف
تأثيرات سمبية عمى الفرد والمنظمة والمجتمع بعمومو.
الجدول رقم ( 7)28يبين سبب عدم إفصاح األساتذة عن أي أفكار جديدة وغير مألوفة
تتبادر إلى أذهانهم في مواضيع تخص الجامعة
(ْ=74؛ د ط=02؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي

اٌّشب٘ذة

ارا وبٔج اإلصببت بـ"
أع١بٔب" أ" ٚأبذا" فًٙ
٠ؼٛد رٌه اٌ:ٝ

اٌخٛف ِٓ اٌظٛٙس
ِٛٚاصٙت ا٢خش ٓ٠بؤفىبس
صذ٠ذة ٚغ١ش ِؤٌٛفت
اٌظٓ بؤٔه سخىِ ْٛذػبة
ٌٍسخش٠ت
ِؼب
اٌّضّٛع

اٌخىشاساث
وب2
اٌّخٛلؼت اٌّغسٛبت
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2407
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%13.51

2407
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%20.27
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2407
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36050

وب2
اٌّضذٌٚت

09020

دسصت
اٌغش٠ت

02

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
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داي

الشكل رقم( 7)27يبين سبب عدم إفصاح األساتذة عن أي أفكار جديدة وغير مألوفة تتبادر إلى
أذهانهم في مواضيع تخص الجامعة

يندرج ىذا السؤاؿ الفرعي ،مثمما دأب عميو البحث ،في إطار عدـ اكتفائنا بالنتائج
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الموضوعية التي تتيحيا المعطيات الرقمية لمسؤاؿ الرئيسي ومحاولتنا الخروج مف كؿ سؤاؿ
بمعطيات داللية تفيد التحميؿ السوسيولوجي األولي الذي نحاولو.
الم َؤ ِك َد ِة لداللتو
وبالعودة لمجدوؿ ( )14أعاله فإننا ،عالوة عمى معطياتو اإلحصائية ُ

إحصائيا ،نالحظ أف النسبة الغالبة مف المعنييف باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ الفرعي والمقدرة بػ

 %66.22بواقع  14مبحوثا مف مجموع  01أستاذا معنيا باإلجابة قد قرروا أف ما
يدفعيـ إلى عدـ اإلفصاح مطمقا أو اإلفصاح أحيانا فقط عما يتبادر إلى أذىانيـ مف أفكار
جديدة وغير مألوفة في مواضيع تخص الجامعة ىو الخوؼ مف الظيور ومواجية اآلخريف
بأفكار جديدة وغير مألوفة فيما "أقََّر"  17أساتذة بنسبة  %13.51بأف ما يدفعيـ إلى ذلؾ
ىو الظف بأنيـ سيكونوف مدعاة لمسخرية وأجاب  11أستاذا بنسبة  %20.27أف عدـ
اإلفصاح عف األفكار الجديدة يعود لمسببيف معا مما يوحي أف عائؽ اإلبداع المتمثؿ في عدـ
الثقة بالنفس الموجود لدى غالبية أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة لو سببيف أساسييف ىما
"الخوؼ" و"الخشية مف سخرية اآلخريف" مما ينبئ والشؾ عف إخفاؽ "اإلطار التنظيمي
لممينة" المتمثؿ في الجامعة ،باعتبارىا تنظيـ عمؿ ،في إيجاد مناخ يضمف انخراط
مستخدميو في بيئة مينية مشجعة عمى اكتساب تقدير الذات مثمما ينبئ عف قصور ذاتي
لدى غالبية المستخدميف األساتذة قد يكوف سببو رداءة التكويف أو قمة االشتغاؿ عمى تحسيف
كفاءات التعميـ الضامنة لمشعور بالثقة كأحد العوامؿ المساعدة عمى اإلبداع .وما إشارتنا
ستخدميف إال إشارة مسبقة
لمم َ
لتداخؿ الجانب التنظيمي لمؤسسة العمؿ مع العوامؿ "الذاتية" ُ

لعدـ إمكانية بناء استراتيجية لمنيوض بالجامعة الجزائرية ما لـ تعتمد عمى نظرة إصالحية

شاممة تُِق ُّر بتردي الوضع برمتو قبؿ أف تحاوؿ إصالحو.
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ِ
ب األساتذة الذين ينتابهم التردد والحذر عند طرح أفكارهم الجديدة.
سَ
الجدول رقم ( 7 )35يبين ن َ
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ ٕ٠خببه اٌخشدد
ٚاٌغزس ػٕذ طشط
أفىبسن اٌضذ٠ذة؟
اٌّضّٛع
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اٌّشب٘ذة
%09.57
09
%58.51
55
%31.92
30
94

وب2
اٌّخٛلؼت اٌّغسٛبت
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وب2
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09020

دسصت
اٌغش٠ت

02

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
00000
داي

ِ
ب األساتذة الذين ينتابهم التردد والحذر عند طرح أفكارهم الجديدة.
سَ
الشكل رقم( 7)28يبين ن َ

تبعا لما أوردناه في دراستنا النظرية عند تعرضنا لممعوقات النفسية لإلبداع مف أف التردد
حالة نفسية تصيب الشخص فتحد مف إبداعو سيما إذا كاف سبب ىذا التردد ىو الشعور
بالخوؼ مف الفشؿ فقد طرحنا ىذا السؤاؿ عمى عينة البحث ثـ أتبعناه بسؤاؿ مفتوح يتيح لنا
تحميؿ إجابات األساتذة المعنييف باإلجابة عنو.
وقد جاءت نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا السؤاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله ،فمف
خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ يتبيف أف وب 2المحسوبة تساوي  33,85وىي دالة
إحصائيا ألنيا أكبر مف المجدولة

التي تساوي  09,21عند درجة حرية  2ومستوى

الداللة  α=0,01وىو ما يدفعنا إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بوجود
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فروؽ بيف التك اررات المشاىدة والمتوقعة.
ونستنتج إذف مف خالؿ األرقاـ واإلحصائيات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )17أعاله أف أغمب
أفراد عينة البحث بنسبة  %58.51وبواقع  11مبحوثا مف أصؿ  41شممتيـ الدراسة
صرحوا أف التردد والحذر ينتابيـ "أحيانا" عند طرح أفكارىـ الجديدة فيما أجاب  17مبحوثا
أف ىذا الشعور ال ينتابيـ أبدا أما النسبة األقؿ المقدرة بػ  %09.57وبواقع  4أساتذة فقد
أجابوا أف الشعور بالتردد والحذر ينتابيـ "دائما" عند طرح أفكارىـ الجديدة.
وعميو فإف النتائج المعروضة آنفا تؤكد أف النسبة الغالبة المقدرة بػ  %68.08أي بواقع 11
أستاذا مف أصؿ  41أستاذا شممتيـ الدراسة مف جامعة زياف عاشور بالجمفة يعانوف مف
الحالة النفسية المشار إلييا والمتعمقة بالتردد والحذر عند طرح أفكارىـ الجديدة مما يعيؽ
والشؾ قدرتيـ عمى اإلبداع ،وىي النسبة التي سألناىا في السؤاؿ الفرعي رقـ  1-11أدناه
عف سبب ىذه الحالة التي تنتابيـ وأتحنا ،لمف لـ يجب عف السؤاؿ باختيار أثبتناه في
الجدوؿ ،إمكانية اإلجابة المفتوحة وىو ما سيزيد مف أىمية السؤاؿ الفرعي باعتبار ما ذكرناه
آنفا عف فائدة األسئمة المفتوحة حيف يحسف الباحث استثمارىا.
الجدول رقم ( 7)30يبين أسباب شعور األساتذة بالتردد والحذر عند طرح أفكارهم الجديدة
من وجهة نظرهم.
(ْ=64؛ د ط=00؛ )1=0005
اٌخىشاساث

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ارا وبٔج اإلصببت بـ" دائّب" أٚ
"أع١بٔب" ف٠ ًٙؼٛد رٌه اٌ:ٝ
اٌّضّٛع

اٌّشب٘ذة
خٛفه ِٓ اٌفشً
شٟء آخش ،اروشٖ
ف ٟاٌغ١ض
اٌّخصص ٌزٌه

اٌّخٛلؼت

30

%48.44

30

33

%51.56

32

64

64

286

وب2
اٌّغسٛبت

00063

وب2
اٌّضذٌٚت

03084

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00803
غ١ش داي
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الشكل رقم( 7)35يبين أسباب شعور األساتذة بالتردد والحذر عند طرح أفكارهم الجديدة من وجهة
نظرهم

يتبيف مف المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ ( )11أعاله أف السؤاؿ غير داؿ إحصائيا ومف
المعموـ أف ىذا يعني أننا ال نستطيع تعميـ المعطيات الرقمية الواردة فيو عمى مجتمع الدراسة
واف كنا نستطيع أف نقوـ بتحميؿ ىذه المعطيات عمى العينة .وترجع عدـ داللة السؤاؿ
إحصائيا لتقارب نسب التك اررات المشاىدة والمتوقعة واف كنا ال نغفؿ بأف داللة السؤاؿ
الفرعي مرتبطة بداللة السؤاؿ األساسي الذي يسبقو حيث أف السؤاؿ الفرعي جاء لتحميمو
سيما وأنو يتضمف جوابا مفتوحا سنفرده بالنظر واالستقصاء.
ويتضح مف معطيات الجدوؿ ( )11الرقمية أف  11أستاذا مف أصؿ  11معنييف باإلجابة
عمى ىذا السؤاؿ بنسبة  %48.44قد أجابوا مباشرة بأف سبب شعورىـ بالتردد والحذر عند
طرح أفكارىـ الجديدة ىو "خوفيـ مف الفشؿ" مما يؤكد مف جية وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ
في " التردد والحذر عند طرح األفكار الجديدة" و يؤكد مف جية أخرى أف سبب ذلؾ عند
نصؼ العينة التي تعاني مف ىذا العائؽ ىو الخوؼ مف الفشؿ.
إف المطمع عمى مبادئ التحميؿ النفسي يدرؾ أف "الخوؼ مف الفشؿ" ىو أكبر سبب يمنع
"تحقيؽ الذات" لدى الفرد وىو ما يقرره "ريشار وانباموا" حرفيا عندما يؤكد أف" :الخوؼ مف
287

الفصل السادس

تحميل البيانات الميدانية وعرض النتائج

الفشؿ ىو بالتأكيد الخوؼ األكثر شيوعا عند األشخاص ذوي القدرات الكبيرة" 1وأنو" :قد
يكوف القوة السمبية األكبر التي تثبطيـ وتمنعيـ مف الوصوؿ إلى إبراز قدراتيـ" ،2وىو ما
يوجب عمينا إعادة التذكير بما يفتحو ىذا البحث مف أفاؽ واسعة ألبحاث أخرى ُيعنى كؿ
منيا بتفصيؿ ما أجممو ىذا البحث وبذكر وتحميؿ ما أغفمو.

يتضح أيضا مف معطيات الجدوؿ ( )11الرقمية أف  11أستاذا مف أصؿ  11معنييف
باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بنسبة  %51.56قد قرروا أف سبب شعورىـ بالتردد والحذر عند
طرح أفكارىـ الجديدة ال يعود إلى "خوفيـ مف الفشؿ" بؿ ألمر أخر أتحنا ليـ إمكانية وصفو
في االستبياف الذي وزعناه وىو ما يدفعنا إلى القياـ بتحميؿ إجاباتيـ بالطريقة نفسيا التي
اعتمدناىا في تحميؿ أجوبة المبحوثيف عف السؤاؿ المفتوح رقـ  4والمرتكزة أساسا عمى
مالحظة األجوبة والتعميقات المتكررة ثـ محاولة تحديد األفكار األصيمة التي قد تسمح بتوجيو
البحث أو استخالص النتائج.
تحميل أجوبة األساتذة عمى السؤال المفتوح المتضمن في الجدول رقم ()30
الجدول رقم ( 7 )31يبين عدد األساتذة الذين أجابوا والذين رفضوا اإلجابة عمى السؤال
المفتوح المتضمن في الجدول رقم (.) 30
عدد األساتذة المعنييف باإلجابة

عدد األساتذة الذيف رفضوا

نسبة األساتذة الذيف رفضوا

عمى السؤاؿ المفتوح المتضمف

اإلجابة مف بيف المعنييف

اإلجابة مف بيف المعنييف

في الجدوؿ رقـ 1-11
22

51

%08.58

يتبيف مف المعطيات الرقمية لمجدوؿ أعاله أف  71أساتذة مف  11المعنييف باإلجابة عف
السؤاؿ المفتوح المتضمف في الجدوؿ رقـ ( )11أي بنسبة مئوية تقدر بػ

%74.74

قد

رفضوا اإلجابة .ولقد أشرنا في تحميمنا لمسؤاؿ المفتوح السابؽ ،وىو ما ينطبؽ عمى سؤالنا
Richard Onebamoi, l’autonomie de la frustration, Spectre Publications, Traduction de

1

Mbounga Mofonga, Brussels, Belgique, année non précisée, page 64
Ipd , p 64
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ىذا ،إلى أف بعض المبحوثيف قد يكوف أغفؿ اإلجابة نسيانا أو لتسرعو في مأل االستبياف
وأف تمؾ أمور تحدث والشؾ في األبحاث العممية المعتمدة عمى االستبيانات والمقاييس ،كما
أشرنا إلى أف ىذا ال يمنعنا مف تحميؿ رفض اإلجابة عف السؤاؿ بكونو "إغفاال"
) (omissionمتعمدا ُي َع ِرفِّوُ البعض عمى أنو رفض متعمد لإلجابة تمميو أسباب

متعددة قد يكوف أحدىا تجنب الحديث عف أمر "مؤلـ" يستدعي الصمت أو ،بتعبير "ألكس

ميشيمي":

"طريقة الشخص لتجنب الحكـ الذي يصدره اآلخروف عميو بناء عمى إجابتو

وعميو فإف لرفضو اإلجابة معنى لدى األخر" .1وال معنى لدينا لرفض بعض األساتذة الجواب
عمى األسئمة المفتوحة في ىذا االستبياف ،في غياب أدوات تحميؿ صحيحة تنطمؽ مف دراسة
عممية وافية لألمر ،سوى التذكير بحالة "اليأس" الظاىرة في عزوؼ الكثير مف أساتذة
الجامعة الجزائرية عف "النقاشات" الجدية حوؿ القضايا التي تيـ الجامعة ونفورىـ ،الظاىر
أحيانا والمضمر أحيانا أخرى ،مف المشاركة في الحوار.
الجدول رقم ( 7 )32يبين تك اررات األجوبة عمى السؤال المفتوح المتضمن في الجدول رقم
(.)30
محتوى األجوبة

عدد التك اررات

نسبة التك اررات

ص ِح
الم ْف َ
عدـ مباالة اآلخريف باألفكار ُ

11

%07.77

عدـ مبادرة اإلدارة لتطبيؽ األفكار

71

%17.77

عنيا وعدـ دعميا وتشجيعيا.

ص ِح عنيا واف كانت ذات فائدة.
الم ْف َ
ُ
يتبيف مف المعطيات الرقمية لمجدوؿ ( )11أعاله:

تكررات في محتوى أجوبة األساتذة المبحوثيف الذيف أجابوا عمى السؤاؿ
أوال 7حصوؿ ا
المفتوح المتضمف في الجدوؿ رقـ (.)11
Alex MICCHIELLI, Psychologie de la communication, Presses universitaires de France,

1

1995, page 139
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وثانيا 7حصوؿ تكرار بعدد  11وبنسبة غالبة تقدر بػ

%07.77

ألجوبة يتمخص محتواىا

في أف سبب التردد والحذر الذي ينتاب أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة عند طرح أفكارىـ
الجديدة ىو" :عدـ مباالة اآلخريف بيا وعدـ دعميا وتشجيعيا" .وحصوؿ تكرار بعدد 71
وبنسبة مئوية قدرىا

%17.77

ألجوبة يتمخص محتواىا في أف سبب التردد والحذر الذي

ينتاب أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة عند طرح أفكارىـ الجديدة ىو " :عدـ مبادرة اإلدارة
لتطبيؽ ىذه األفكار واف كانت ذات فائدة ".
ولعمنا نستنتج ابتداء ،مف المعطيات المشار إلييا ،أف إجابات األساتذة شبو "موحدة" حيث
يكاد المعنيوف بالسؤاؿ ي ِ
جمعوف عمى أف عدـ مباالة "اآلخريف" بأفكارىـ وعدـ تشجعييـ
ُ
ودعميـ ليا ىو ما أوجد لدييـ الشعور بالتردد والحذر عند طرحيا ولعمنا ال نعدو الصواب
عرفنا "اآلخريف" باإلدارة الجامعية بمختمؼ مستوياتيا إ ْذ ىي الدائرة األولى بتقييـ ودعـ
إذا َّ

وتشجيع أفكار األساتذة ،مما يحيمنا إلى تداخؿ "التنظيمي" بػ "النفسي" في دراستنا لعائؽ

اإلبداع ىذا .والحاصؿ أف تك اررات األجوبة تتيح لنا االستنتاج أف التردد والحذر عند طرح
األفكار الجديدة ،وىي حالة نفسية معيقة لإلبداع عند األستاذ الجامعي في جامعة زياف
عاشور بالجمفة ،ال تعود فقط لمشكمة "الخوؼ مف الفشؿ" المؤدي إلى تردي "تقدير الذات" بؿ
لسمبية "محيط العمؿ" الذي يفتقد ،تنظيميا وبشريا ،آلليات تجسد "االىتماـ" باألستاذ الجامعي
صرح
ودعـ وتشجيع أفكاره الجديدة والمبدعة .وحتى ال نغفؿ تك اررات األجوبة األقؿ التي ّ
فييا بعض األساتذة أف ما أوجد لدييـ الشعور بالتردد والحذر عند طرح أفكارىـ الجديدة ىو:
ص ِح عنيا واف كانت ذات فائدة" فإننا ُن َذ ِّكر أنو ال
الم ْف َ
" عدـ مبادرة اإلدارة لتطبيؽ األفكار ُ
أحد ينتظر مف "محيط عمؿ سمبي" ال يبالي باألفكار المبدعة أف يبادر إلى تجسيدىا.
الجدول رقم ( 7 )33يبين األفكار األصيمة من بين األجوبة عمى السؤال رقم .14
نص الجواب

رقم االستمارة

بيئة غير مناسبة لإلفصاح عف األفكار الجديدة

11

حيث أف الباحث الجزائري متخمؼ مثمو مثؿ الدولة

التي يعيش بيا.
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لقد سبؽ وأف شرحنا عند تعرضنا لمنيجيتنا في تحميؿ األجوبة عمى األسئمة المفتوحة أىمية
أف نحاوؿ تحديد األفكار األصيمة التي قد تتيح لنا إمكانية توجيو البحث أو استخالص
النتائج .إف المالحظة األولى التي تثير االنتباه ىي رقـ االستمارة ( )11الذي سبؽ وأف
أثبتناه في الجدوؿ رقـ ( )11المحتوي عمى األفكار األصيمة مف بيف األجوبة عمى السؤاؿ
رقـ  4مما يعني أف المبحوث ذاتو قد أبدى ما اعتبرناه أفكا ار أصيمة عند إجابتو عمى كال
السؤاليف وىو ما يعني ،فيما قد يعنيو ،أف االستبياف قد أثار عند بعض المبحوثيف الرغبة في
الحديث عف موضوعو الذي يدرس شيئا ذي باؿ بالنسبة ليـ.
إف نص الجواب المثبت في الجدوؿ رقـ ( )11أعاله يدفعنا إلى العودة بالحديث إلى حالة
"اليأس الكامؿ" التي أشعرتنا لقاءات ما قبؿ تحرير االستبياف مع المبحوثيف أنيا تكاد تكوف
ال شعور المشترؾ األكثر ظيو ار بينيـ وىو شعور محبط ال تدفع إليو الحالة المتردية لمجامعة
المعتََبرة في القانوف العاـ شخصا معنويا يمثؿ جماعة أو شعبا
الجزائرية فقط بؿ حالة "الدولة" ُ

أو أمة .إف لتردي الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي لمعظـ الدوؿ العربية أثر سمبي

بالغ الخطورة عمى منظوماتيا التعميمية ال تكفي "النوايا الحسنة" وال "طرائؽ اإلصالحات
المستوردة" وال أرقاـ "االعتمادات المخصصة" لمحوه .ولعؿ ىذا ىو ما عناه المبحوث بقولو
أف ":أف الباحث الجزائري متخمؼ مثمو مثؿ الدولة التي يعيش بيا" حيث يجد قولو ىذا الكثير
مف ال تبرير في "فساد" جامعات أغمب الدوؿ المتخمفة وفي "نجاح" جامعات الدوؿ التي
حاربت الفساد في نظاميا السياسي واالقتصادي وفي توجييا الحضاري قبؿ أف تجعؿ مف
النيوض بالتعميـ أساسا لمتنمية المستدامة.
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ِ
س َب األساتذة الذين يخاطرون باقتراح حمول جديدة في حال
الجدول رقم (ُ 7)34ي َب ِّين ن َ
واجهتهم مشكمة متحممين أية عواقب القتراحاتهم.

(ْ=94؛ د ط=02؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ حخبطش ببلخشاط
دائّب
عٍٛي صذ٠ذة ف ٟعبي
أع١بٔب
ٚاصٙخه ِشىٍت ِخغّال
أبذا
أ٠ت ػٛالب اللخشاعه؟
اٌّضّٛع

اٌخىشاساث
اٌّخٛلؼت
اٌّشب٘ذة
3003
%35.11
33
3003
%45.74
43
08

%19.15
94

3003

وب2
اٌّغسٛبت

وب2
اٌّضذٌٚت

دسصت
اٌغش٠ت

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00000

09020

02

00006
داي

94

ِ
ب األساتذة الذين يخاطرون باقتراح حمول جديدة في حال واجهتهم مشكمة
سَ
الشكل رقم(ُ 7)30ي َب ِّين ن َ
متحممين أية عواقب القتراحاتهم

يندرج ىذا السؤاؿ في إطار األسئمة المرصودة لتتبع المعوقات النفسية لإلبداع لدى أساتذة
الجامعة وييدؼ أساسا إلى رصد الشعور بالخوؼ مف المخاطرة باعتباره عائقا نفسيا لإلبداع.
تشير القراءة اإلحصائية لمجدوؿ رقـ ( )11أعاله أف السؤاؿ داؿ إحصائيا بالنظر لمداللة
اإلحصائية المثبتة في العمود األخير مف الجدوؿ وبالنظر لكوف وب 2المحسوبة التي تساوي
 17.17أكبر مف المجدولة التي تساوي  74.11بدرجة حرية  1وبمستوى داللة
.α=0,01
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ويتبيف مف معطيات الجدوؿ الرقمية أف النسبة الغالبة المقدرة بػ  %45.74مف المبحوثيف
وبواقع  11أستاذا مف أصؿ  41ال يخاطروف إال "أحيانا" باقتراح حموؿ جديدة في حاؿ
واجيتيـ مشكمة متحمميف أية عواقب القتراحاتيـ فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ
 %19.15بأنيـ ال يخاطروف بذلؾ أبدا و أجاب  11أستاذا مف أصؿ  41بنسبة
 %35.11أنيـ يخاط روف "دائما" باقتراح حموؿ جديدة في حاؿ واجيتيـ مشكمة متحمميف
أية عواقب القتراحاتيـ .وتؤكد ىذه المعطيات أف النسبة الغالبة المقدرة بػ  %64.89وبعدد
 11أستاذا مف أصؿ  41يعانوف مف عائؽ اإلبداع النفسي المتمثؿ في "الخوؼ مف
المخاطرة" وىي النسبة التي أجابت بػ "أبدا" أو "أحيانا".
وألف الخوؼ مف المخاطرة بإعالف األفكار الجديدة عائؽ نفسي لإلبداع لو أسبابو المختمفة
فقد أتبعنا سؤالنا الرئيسي المثبت في الجدوؿ ( )11أعاله بسؤاؿ فرعي حاولنا أف نتتبع فيو
بالبحث األسباب التي أدت بالنسبة الغالبة مف عينة بحثنا إلى الشعور بيذا الخوؼ الذي يحد
مف اإلبداع فجاءت النتائج كما يظير في الجدوؿ التالي:
الجدول رقم (ُ 7)35ي َب ِّين أسباب عدم مخاطرة األساتذة باقتراح حمول جديدة في حال واجهتهم مشكمة

من وجهة نظرهم0
(ْ=60؛ د ط=02؛ )1=0000
اٌخىشاساث
اٌّشب٘ذة

اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ارا وبٔج اإلصببت بـ"
أع١بٔب" أ" ٚأبذا" فًٙ
٠ؼٛد رٌه اٌ:ٝ
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الشكل رقم(ُ 7)31ي َب ِّين أسباب عدم مخاطرة األساتذة باقتراح حمول جديدة في حال واجهتهم مشكمة من
وجهة نظرهم

يتضح مف قراءة إحصائية سريعة لمجدوؿ أعاله أف السؤاؿ داؿ إحصائيا لكوف كا .المحسوبة
التي تساوي  11.83أكبر مف المجدولة التي تساوي  09.21بدرجة حرية  2وبمستوى
داللة .α=0,01
ويتضح مف قراءة معطياتو الرقمية أف  11أستاذا بنسبة غالبة تقدر بػ  %54.10مف 11
مبحوثا معنيا باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قد أكدوا أف سبب عدـ اقتراحيـ لحموؿ جديدة في
حاؿ واجيتيـ مشكمة يعود لعدـ رغبتيـ في المخاطرة مما يعني عدـ امتالكيـ لواحدة مف أىـ
ميزات المبدع باعتبار أف القدرة عمى المخاطرة بالفعؿ أو باقتراح حموؿ جديدة لما يط أر مف
مشاكؿ "واحدة مف القدرات التي تساىـ بشكؿ َفعَّاؿ في تنمية اإلبداع" .1ورغـ أننا لسنا في
معرض البحث عف مستوى اإلبداع لدى أساتذة الجامعة محؿ الدراسة فإننا ،بنتائجنا ىذه،
نؤكد وجود معوقات ذاتية لإلبداع لدى فئة مف أساتذة ىذه الجامعة مما يعني أف كؿ ما رأيناه
مف "تفشي ظاىر" لممعوقات التنظيمية بجامعة زياف عاشور بالجمفة ال ينبغي أف يدفعنا
Isabelle Capron PUOZZO, “Créativité et apprentissage: un tandem à réinventer? »,

1

Édition CAHR - Fribourg, 2016, page 96
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المستَ ْخ َدميف ،إ ْذ ىو
العتبار "اإلبداع" نتاج لمستوى متطور مف "إتقاف التنظيـ" ينسحب عمى ُ

ابتداء "ميزة فردية" ذات أسس نفسية تتطور وسط البيئة المالئمة التي ترعاىا دوف أف تتفرد
بصنعيا.
وبالعودة لممعطيات الرقمية لمجدوؿ رقـ ( )11أعاله فإف النسبتاف المتساويتاف لممبحوثيف
الذيف أجابوا بأف سبب عدـ اقتراحيـ لحموؿ جديدة في حاؿ واجيتيـ مشكمة ىو "الخوؼ مف
عواقب ىذه االقتراحات" أو "الخوؼ مف فقداف المصداقية" تؤكداف وجود عائؽ "الخوؼ مف
المخاطرة" النفسي لدى ىؤالء.
ِ
س َب األساتذة الذين يعتبرون حمهم لكل المشاكل التي تصادفهم
الجدول رقم (ُ 7)36ي َب ِّين ن َ
تحديا يجب أن يقوموا به.
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ حؼخبش عٍه ٌىً
اٌّشبوً اٌخ ٟحصبدفه
حغذ٠ب ٠ضب أْ حمَٛ
بٗ؟
اٌّضّٛع
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ِ
ب األساتذة الذين يعتبرون حمهم لكل المشاكل التي تصادفهم تحديا يجب أن
سَ
الشكل رقم(ُ 7)32ي َب ِّين ن َ
يقوموا به
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ضمف في أسئمة الفرضية الثانية المتعمقة بالمعوقات النفسية لإلبداع،
المتَ َ
يبحث ىذا السؤاؿُ ،
عف "قمة التحدي" باعتباره عائقا نفسيا لإلبداع يؤدي بصاحبو إلى االنسحاب الفوري أماـ

"التحديات الكبيرة التي تستوجب حموال غير مسبوقة"

1

.

تشير القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أعاله أف السؤاؿ داؿ إحصائيا لكوف كا .المحسوبة التي
تساوي  14.01أكبر مف المجدولة التي تساوي  09.21بدرجة حرية  2وبمستوى داللة
 ،α=0,01فيمت تشير معطياتو الرقمية إلى أف النسبة الغالبة المقدرة بػ %53.19
والمتمثمة في  17مبحوثا مف عينة الدراسة التي ضمت  41أستاذا مف جامعة زياف عاشور
بالجمفة قد أجابوا ب أنيـ يعتبروف "أحيانا" أف حميـ لكؿ المشاكؿ التي تصادفيـ تحديا يجب
أف يقوموا بو وأجاب  11أستاذا بنسبة  %43.62بػ "دائما" فيما أجابت النسبة األدنى
المقدرة بػ  %03.19بػ "أبدا" وىو ما يعني أف عائؽ "قمة التحدي" الذي يمنع الشخص مف:
"تجاوز المعضالت عوض التأثر بيا واعتبار الصعوبات تحديا عوض اعتبارىا عناصر
مثبطة" 2موجود لدى  %56.38مف مجموع أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة باعتبار
الداللة اإلحصائية لمسؤاؿ.
ِ
س َب األساتذة الذين يتقيدون بإجراءات وقواعد مسبقة لحل كل
الجدول رقم (ُ 7)37ي َب ِّين ن َ

مشكمة تعترضهم.
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Suzanne FILTEAU, « la créativité sous toutes ses coutures », dans « Pédagogie

1

Collégiale », Vol 25 n° 3, Montreal, 2012, page 25.
Ipd, p27.
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ِ
ب األساتذة الذين يتقيدون بإجراءات وقواعد مسبقة لحل كل مشكمة
سَ
الشكل رقم(ُ 7)33ي َب ِّين ن َ
تعترضهم.

يبحث ىذا السؤاؿ عف تَقَُّيد األساتذة المبحوثيف بإجراءات وقواعد مسبقة لحؿ كؿ مشكمة
تعترضيـ حيث أف الميؿ إلى تقييد المشكمة ،بإتباع القواعد والخطط النمطية ،عائؽ مف
المعوقات النفسية التي تحد مف اإلبداع .إف ما يصنع اإلبداع ىو عادة الرغبة في التعديؿ
والتجديد ومف ىذا المنطمؽ فإف خضوع الفكر لمصور النمطية ) (stéréotypesعند
إصدار األحكاـ أو المبادرة لحؿ المشكالت الطارئة أحد األسباب التي اتفؽ كثير مف
الباحثيف في التفكير اإلبداعي أنيا تصرؼ الذىف عف بذؿ الجيد الالزـ وتضعؼ الحس
اإلبداعي لدى الشخص واف كانت تُو ِج ُد لذلؾ تبري ار بتشابو الحموؿ لما يتشابو مف مشاكؿ.

وباالستناد إلى داللة السؤاؿ إحصائيا مثمما ىو مثبت في الجدوؿ أعاله فإننا نستنتج مف
معطياتو الرقمية أف النسبة الغالبة مف المبحوثيف والمقدرة حسابيا بػ  %87.24وبواقع 01
أستاذا مف أصؿ  41شممتيـ الدراسة قد أكدوا أنيـ يتقيدوف دائما أو أحيانا بإجراءات وقواعد
مسبقة لحؿ كؿ مشكمة تعترضيـ مما يمكننا مف الجزـ بوجود العائؽ النفسي لإلبداع المتمثؿ
في "الميؿ إلى تقييد المشكمة" لدى غالبية أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة ،فيما أجابت
النسبة األقؿ المقدرة بػ  %12.76بعدد  11أستاذا مف مجموع  41بأنيـ ال يتقيدوف أبدا
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بإجراءات وقواعد مسبقة لحؿ كؿ مشكمة تعترضيـ وىي النسبة التي نعتقد أنيا ال تعاني مف
عائؽ اإلبداع المشار إليو والتي سألناىا في السؤاؿ الفرعي الذي يمي السؤاؿ الرئيسي عف
سبب ذلؾ فجاءت إجاباتيـ كما يمي:
الجدول رقم (ُ 7)38ي َب ِّين أسباب عدم تقيد األساتذة بإجراءات وقواعد مسبقة لحل كل

مشكمة تعترضهم من وجهة نظرهم.
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الشكل رقم(ُ 7)34ي َب ِّين أسباب عدم تقيد األساتذة بإجراءات وقواعد مسبقة لحل كل مشكمة تعترضهم
من وجهة نظرهم

تبيف القراءة اإلحصائية أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا 1المحسوبة تساوي 05.33
وىي أكبر مف المجدولة التي تساوي  03.84بدرجة حرية  15وبمستوى داللة
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.α=0,01
أما المعطيات الرقمية فتشير إلى أف  10مبحوثيف مف أصؿ  11معنيا باإلجابة عمى ىذا
السؤاؿ وبنسبة  %01.11أجابوا بأنيـ ال يتقيدوف بإجراءات وقواعد مسبقة لحؿ كؿ مشكمة
تعترضيـ ألنيـ يعتقدوف أف" :طريقة الحؿ تختمؼ دوما باختالؼ المشكمة" ،وىي إجابة تنـ
عمى تميز ىذه الفئة بمرونة التفكير باعتبارىا "إحدى الخصائص التي يتميز بيا القادروف
عمى القياـ بتقييـ إبداعي" .1فيما أجاب مبحوثاف بأف ما يدفعيـ لعدـ التقيد بإجراءات وقواعد
مسبقة لحؿ كؿ مشكمة تعترضيـ ىو ما يجدونو دوما مف  ":سيولة في حؿ المشاكؿ"! وىو
ما يدفعنا إلى التذكير بأف تقييـ أنماط التفكير لدى أساتذة الجامعة المعنية بالدراسة ال يعني
ىذا البحث باعتباره يبحث في وجود أو عدـ وجود معوقات اإلبداع لدييـ.
ِ
س َب األساتذة الذين يتبعون في تعاممهم مع مشروع راهن نفس
الجدول رقم (ُ 7)45ي َب ِّين ن َ

االستراتيجية التي اتبعوها مع مشروع مماثل سابقا.
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دائّب
ِششٚع سا٘ٓ
ٔفس
أع١بٔب
االسخشاح١ض١ت
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Andre QUELLET, « l’évaluation créative : une approche systémique des valeurs », Presse

1

de l’université du Québec, 1983, page5
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ِ
ب األساتذة الذين يتبعون في تعاممهم مع مشروع راهن نفس االستراتيجية
سَ
الشكل رقم(ُ 7)35ي َب ِّين ن َ
التي اتبعوها مع مشروع مماثل سابقا

يندرج ىذا السؤاؿ في إطار البحث المتعمؽ بوجود أنظمة وقواعد ذىنية مسبقة لدى
المبحوثيف مما يعني أنو يأتي في السياؽ ذاتو الذي طرحنا فيو سؤالنا الرئيسي الذي يسبقو
والمتعمؽ بعائؽ اإلبداع النفسي المتمثؿ في "الميؿ إلى تقييد المشكمة" غير أننا حاولنا
باختيار ألفاظ محددة أف نتجاوز المعنى اإليحائي لمفظ "المشكمة" باعتباره "سؤاال" أو
"صعوبة" أو "وضعية" تشكؿ عائقا يمنع مف التقدـ وتستدعي "حال" ينيييا إلى معنى
"اإلستراتيجية" باعتبارىا "قدرة" عمى "تنسيؽ" جممة مف األفعاؿ بطريقة "ناجعة" تسمح ببموغ
ىدؼ معيف وىو ما يتيح لنا تتبع نمط تفكير األساتذة المبحوثيف مف حيث القدرة عمى
التجديد باعتباره أحد أسس التفكير اإلبداعي ومف حيث عدـ الخضوع لمصور النمطية
والحموؿ الجاىزة باعتباره عائقا نفسيا لإلبداع نستطيع التعبير عنو بما أشرنا إليو مف وجود "
أنظمة وقواعد ذىنية مسبقة لدى الفرد" تعيقو عف استحداث طرائؽ غير مسبوقة لحؿ ما يط أر
مف مشكالت.
ولقد جاءت معطيات الجدوؿ اإلحصائية ُمثْبِتَة لداللتو فيما جاءت معطياتو الرقمية لتؤكد ما
ذىبنا إليو في تحميمنا ألجوبة المبحوثيف عمى السؤاؿ الذي سبقو التي أكدت وجود ىذا العائؽ
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النفسي لدى أغمبيـ حيث أجابت النسبة الغالبة المقدرة بػ  %59.58بواقع  11أستاذا مف
أصؿ  41شممتيـ الدراسة بأنيـ يتبعوف "أحيانا" في "تعامميـ مع مشروع راىف نفس
االستراتيجية التي اتبعوىا مع مشروع مماثؿ سابقا" فيما أجاب  11أستاذا بنسبة %13.83
بأنيـ يفعموف ذلؾ "دائما" وأجابت النسبة المتبقية المقدرة بػ  %26.59والمحددة بػ 11
أستاذا أنيـ ال يفعموف ذلؾ أبدا .وىو ما يعني أف النسبة الغالبة المركبة المقدرة بػ
 %73.41وبواقع  14أستاذا مف  41شممتيـ الدراسة يعانوف مف أحد المعوقات النفسية
لإلبداع المتمثؿ في االكتفاء باستنساخ استراتيجيات سابقة تممييا األنظمة والقواعد الذىنية
المسبقة لدييـ عند تعامميـ مع مشروعات راىنة.
لقد أتبعنا سؤالنا ىذا بسؤاليف فرعييف توجينا في أوليما لمذيف أجابوا عمى سؤالنا الرئيسي بػ
وى َد ْفنا مف
"دائما" أو "أحيانا" ،وىـ مف أشرنا إلى وجود أحد المعوقات النفسية لإلبداع لدييـَ ،
خالؿ ذلؾ إلى النظر في أسباب ذلؾ ،وتوجينا في ثانييما لمذيف أجابوا عمى سؤالنا الرئيسي

بػ "أبدا" ،وىـ مف ُنقَ ِّد ر أنيـ ال يعانوف مف عائؽ اإلبداع الذي ندرسو ،وأردنا مف خالؿ ذلؾ
أف نواصؿ التحميؿ الستقراء أثر غياب ىذا العائؽ لدييـ عمى قابميتيـ لإلبداع .ومف المؤكد
أننا لف نسيب في التحميؿ باعتبار إمكانية اكتفائنا منيجيا بالمعطيات الرقمية لمجدوؿ رقـ
( )17أعاله لمتدليؿ عمى وجود عائؽ نفسي لإلبداع لدى غالبية المبحوثيف.
الجدول رقم (ُ 7)40ي َب ِّين أسباب إتباع األساتذة في تعاممهم مع مشروع راهن نفس
االستراتيجية التي اتبعوها مع مشروع مماثل سابقا من وجهة نظرهم.
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الشكل رقم (ُ 7)36ي َب ِّين أسباب إتباع األساتذة في تعاممهم مع مشروع راهن نفس االستراتيجية التي
اتبعوها مع مشروع مماثل سابقا من وجهة نظرهم

يشير التحميؿ اإلحصائي لمجدوؿ أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا .المحسوبة تساوي
 10.11وىي أكبر مف المجدولة التي تساوي  11.11بدرجة حرية  1وبمستوى داللة
 .α=0,01أما المعطيات الرقمية فيي تشير إلى أف النسبة األعمى المقدرة بػ %46.38
بواقع  11مبحوثا مف أصؿ  14معنيا باإلجابة عمى السؤاؿ قد قررت أف سبب اتباعيـ في
تعامميـ مع مشروع راىف نفس االستراتيجية التي اتبعوىا مع مشروع مماثؿ سابقا ىو
اعتقادىـ أنيا االستراتيجية األفضؿ فيما أجاب  11أستاذا بنسبة بأف سبب ذلؾ يعود
العتقادىـ أنيا االستراتيجية الوحيدة الكفيمة بتحقيؽ المشروع  %21.74وتماثمت النسبة
المقدرة بػ  %15.94بعدد  11أستاذا عند مف أجابوا بالخيار الثالث الذي يؤكد أف السبب
ىو اعتقادىـ أنو ليست لدييـ خيارات أخرى ومف أجابوا بالخيار الرابع الذي يقرر أنيـ
الم ْعمَف
ييدفوف مف وراء ذلؾ إلى عدـ إجياد أنفسيـ وعدـ ىدر أوقاتيـ! وأيا كاف السبب ُ

فإف ذلؾ ال يزيد إال مف تأكيد وجود العائؽ النفسي لإلبداع المتمثؿ في "وجود قواعد وأنظمة

ذىنية" لدييـ تجعميـ يميموف إلى استخداـ استراتيجية سػبؽ نجاحيا في حؿ مشكمة ما في
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الماضي ،ولكنيا قد ال تصمح فػي حػؿ مشػكمة تتطمػب استراتيجية جديدة .غير أف إجاباتيـ
مكنتنا مف تأكيد ما أثبتناه في دراستنا النظرية عف المعوقات النفسية لإلبداع لدى األستاذ
الجامعي مف كوف البعض يعتمد "إصدار األحكام أو التقييم المتسرع لألفكار بدالً من
توليدها" بداللة مف أجابوا بأف سبب تعامميـ مع مشروع راىف بنفس االستراتيجية التي
اتبعوىا مع مشروع مماثؿ سابقا ىو اعتقادىـ "أنيا االستراتيجية األفضؿ" حيث يبدو التقييـ
المتسرع واصدار الحكـ البات مانعا لتوليد أفكار جديدة ،فيما يميؿ البعض األخر إلى
التعامؿ مع األمر بمقاربة "دعم مدخل الحل الوحيد الصحيح" بداللة مف أجابوا بأف سبب
تعامميـ مع مشروع راىف نفس االستراتيجية التي اتبعوىا مع مشروع مماثؿ سابقا ىو
اعتقادىـ "أنيـ ال يممكوف خيارات أخرى" ،ولعمنا نستنتج مف إجابة مف أرجع سبب عدـ
إتباع استراتيجيات جديدة لما َي ِج ُّد مف مشاريع إلى اعتقادىـ أف االستراتيجية األولى ىي

"االستراتيجية األفضؿ" أنيـ يتعامموف مع األمر رافعيف "شعار الحرص عمى المألوف" وىي
المقَ ِّدـ ليذا التحميؿ.
كميا معوقات نفسية لإلبداع أشرنا ليا في بحثنا النظري ُ

الجدول رقم (ُ 7)41ي َب ِّين أسباب عدم إتباع بعض األساتذة في تعاممهم مع مشروع راهن

نفس االستراتيجية التي اتبعوها مع مشروع مماثل سابقا من وجهة نظرهم.
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الشكل رقم (ُ 7)37ي َب ِّين أسباب عدم إتباع بعض األساتذة في تعاممهم مع مشروع راهن نفس
االستراتيجية التي اتبعوها مع مشروع مماثل سابقا من وجهة نظرهم

تشير القراءة اإلحصائية لمجدوؿ ( )11أعاله أف السؤاؿ غير داؿ إحصائيا لكوف كا

.

المحسوبة التي تساوي  71.11أقؿ مف المجدولة التي تساوي  05.99بدرجة حرية 1
وبمستوى داللة  ،α=0,05ومف الواضح أف عدـ داللتو إحصائيا ناتج عف تقارب نسب
التك اررات المشاىدة والمتوقعة ورغـ ذلؾ فإننا نستطيع أف نقوـ بتحميؿ المعطيات الرقمية
الواردة فيو عمى العينة واف كنا ال نستطيع تعميـ ىذه المعطيات عمى مجتمع الدراسة.
وترجع عدـ داللة السؤاؿ إحصائيا لقمة عدد المعنييف باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باعتباره سؤاال
فرعيا واف كنا ال نغفؿ بأف داللة السؤاؿ الفرعي مرتبطة بداللة السؤاؿ األساسي المتضمف
في الجدوؿ (.)17
لقد سبؽ وأف اشرنا أف السؤاؿ المتضمف في الجدوؿ أعاله موجو لمذيف أجابوا عمى سؤالنا

الرئيسي بػ "أبدا" ،وىـ مف ُنقَ ِّدر أنيـ ال يعانوف مف العائؽ النفسي لإلبداع المتمثؿ في وجود
" أنظمة وقواعد ذىنية مسبقة لدى الفرد" ،وقد جاءت إجابات المبحوثيف كما توضحو
المعطيات الرقمية لمجدوؿ لتؤكد أف النسبة الغالبة منيـ والمقدرة بػ  %52.00بواقع 11
أستاذا مف بيف  11معنيا باإلجابة قد أشاروا إلى أف سبب عدـ إتباعيـ في التعامؿ مع
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مشروع راىف نفس االستراتيجية التي اتبعوىا مع مشروع مماثؿ سبقو يكمف في كونيـ "يروف
األمور كؿ مرة بصورة مغايرة" وأشار  70أساتذة بنسبة  %28.00إلى أف سبب ذلؾ يكمف
في " رغبتيـ في تطبيؽ استراتيجية جديدة لكؿ مشروع راىف" فيما عممت النسبة المتبقية
والمقدرة بػ  %20.00بعدد  1أساتذة مف  11معنيا باإلجابة األمر بػ " كونيـ يراعوف
تأثير اختالؼ الزمف عمى مشروعيـ الراىف والمشروع المماثؿ الذي سبقو" وىي كميا دالئؿ
عمى امتالؾ مجموع األساتذة المعنييف باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ الدافع لمتجديد وعمى نفييـ
ت ،صفة الحؿ الوحيد وعمى مرونة تفكيرىـ غير الخاضع
عف االستراتيجية السابقة ،وا ْف َن َج َح ْ
ألنظمة وقواعد ذىنية مسبقة وىي كميا ميزات نفسية مساعدة عمى اإلبداع.
ِ
س َب األساتذة الذين يعتقدون أن التفكير اإلبداعي صفة الزمة
الجدول رقم (ُ 7)42ي َب ِّين ن َ
لألستاذ الجامعي.
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ِ
ب األساتذة الذين يعتقدون أن التفكير اإلبداعي صفة الزمة لألستاذ
سَ
الشكل رقم (ُ 7)38ي َب ِّين ن َ
الجامعي.
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أشرنا في دراستنا النظرية إلى عائؽ اإلبداع المتمثؿ في عدـ إدراؾ أىمية اإلبداع عمى
المستوى المجتمعي وعمى مستوى "المتخصصيف" وخمصنا إلى أف عدـ فيـ اإلبداع أو عدـ
الوعي بأىميتو عائؽ إدراكي نفسي فسعينا مف خالؿ طرحنا ليذا السؤاؿ والذي يميو إلى
دراسة إدراؾ أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة لإلبداع.
وقد جاءت معطيات الجدوؿ اإلحصائية مؤكدةَ لداللتو حيث جاءت كا .المحسوبة بقيمة

 11.11وىي أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.11بدرجة حرية  1ومستوى الداللة
 ،α=0,01فيما جاءت معطياتو الرقمية مؤكدة لوعي األساتذة وادراكيـ لضرورة "التفكير
اإلبداعي" كصفة مف صفات األستاذ الجامعي حيث أجاب  01مبحوثا مف بيف  41أستاذا
معنيا بالدراسة بنسبة  %88.30باإليجاب عمى سؤالنا" :ىؿ تعتقد أف التفكير اإلبداعي
صفة الزمة لألستاذ الجامعي ،وأجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ  %11.70وبواقع 11
مبحوثا فقط بالنفي مما يعني عدـ وجود العائؽ النفسي المتمثؿ في "عدـ إدراؾ أىمية
اإلبداع" في شقو المرتبط باألساتذة أنفسيـ لدى أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة .ويبدو
عدـ وجود ىذا العائؽ ُمَب َرَار بحكـ طبيعة العينة المتمثمة في أساتذة جامعييف مف المفترض

أف لدييـ "حدا أدنى" عاليا مف المعارؼ ومف الثقافة يتيح ليـ تجاوز ىذا العائؽ اإلدراكي

باعتبار أف األستاذ الجامعي مطالب في وظيفتو بالتجديد البيداغوجي وبإرساء "وضعية
إبداعية لتكوينو يستطمع ويدرس ويبني فييا ميارات مينية جديدة عف طريؽ ممارسة تجديدية
يحمؿ فييا طرقو الخاصة في التفكير واألداء الميني" .1وعميو فإنو مف الطبيعي عدـ وجود
العائؽ اإلدراكي لإلبداع عند عينة تُ ْعتََب ُر جزءا مف قطاع التعميـ المحسوب عند منظري

اإلبداع كوسط يصنع " البيئة المبدعة".

Marcelo Giglio, « Créativité et professionnalité de l’enseignant : une démarche de

1

recherche-innovation-formation », revue « Formation et profession », N° 24-2, Montréal,
2016, page 48
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ِ
س َب األساتذة الذين يشعرون باإلجهاد الزائد الذي تسببه
الجدول رقم (ُ 7)43ي َب ِّين ن َ
الضغوط المهنية.
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ِ
ب األساتذة الذين يشعرون باإلجهاد الزائد الذي تسببه الضغوط المهنية.
سَ
الشكل رقم (ُ 7)45ي َب ِّين ن َ

يعتبر السؤاؿ المتضمف في الجدوؿ رقـ ( )11أعاله أخر أسئمة الفرضية الثانية المتعمقة
بوجود معوقات نفسية لألستاذ الجامعي بجامعة زياف عاشور بالجمفة وىو بالتأكيد سؤاؿ ذي
أىمية بالغة مف حيث أنو يدرس حالة اإلجياد الذي يصاحبو عادة شعو اًر بالضػغط نتيجة
كثرة األعماؿ المطموب إنجازىا وضيػؽ الوقت المتاح وقد أشرنا في السؤاؿ إلى الضغوط
"السمبية" نظ ار لمستوى المبحوثيف المعرفي والثقافي الذي ُيفترض أنو يؤىميـ لمتفريؽ بيف
الم َولِ َد ِة لمتحدي والدافعة لمتجديد واالبتكار والضغوط السمبية المحبطة
ضغوط العمؿ اإليجابية ُ
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الم َوِل َدة لمشعور باإلجياد البدني والنفسي المعيؽ لإلبداع.
لمروح المعنوية و ُ
جاءت نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا سؤاؿ " ىؿ تشعر باإلجياد الذي تسببو الضغوط
السمبية لمينتؾ؟" كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله ،إذ تبيف القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أف وب

2

المحسوبة تساوي  11.11وىي دالة إحصائيا ألنيا أكبر مف المجدولة التي تساوي
 71.11بدرجة حرية  1ومستوى الداللة  α=0,01وىو ما يدفعنا إلى رفض الفرض
الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بناء عمى وجود فروؽ بيف التك اررات المشاىدة والمتوقعة.
ونستنتج مف المعطيات الرقمية لمجدوؿ رقـ ( )11أعاله أف أغمب أفراد عينة الدراسة أجابوا
باإليجاب عف سؤالنا حيث يشعر  01أستاذا مف  41شممتيـ الدراسة باإلجياد الذي تسببو
الضغوط السمبية لمينتيـ مما يعني أنيـ يعانوف مف عائؽ "إجياد الضغوط المينية" النفسي
لإلبداع .وأجاب  11أستاذا مف المبحوثيف بنسبة  %24.5بالنفي مما يعني أنيـ ال يعانوف
مف ىذا العائؽ .وقد أشار الكثير مف الباحثيف إلى تسبب الضغوط السمبية في تنظيمات
العمؿ عامة في "تدمير" كؿ إمكانية لإلبداع مثمما أكده "راغ تالبو" في مقالو "اإلبداع
والضغوط" عف وجود " ارتباط سمبي قوي بيف الضغوط والمناخ اإلبداعي خاصة فيما يتعمؽ
بالضغوط الناتجة عف عالقات الفرد العامؿ مع اآلخريف وتمؾ الناتجة عف البنية التنظيمية
لممؤسسة ذاتيا" .1ومف الواضح أف تأكيده ىذا يزيدنا اقتناعا أننا لـ نخطئ حينما أفردنا
المعوقات التنظيمية لدى األستاذ الجامعي بالحيز األكبر مف تحميمنا لتأثيرىا الكبير عمى
وجود وتأثير ما سواىا مف معوقات .واذا كاف مجاؿ البحث واشكاليتو ال يسمحاف بتفصيؿ
البحث في ىذه النقطة لموصوؿ إلى مصادر الضغط السمبي المدمرة لإلبداع لدى األستاذ
الجامعي فإننا سنكتفي ،مثمما فعمنا خالؿ كؿ البحث ،بتأكيد وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ في
"إجياد الضغوط المينية" مشيريف إلى أىمية إفراد موضوع ميـ كيذا بدراسات أخرى تُ ْعنى بو

مف كؿ الجوانب.

Reg Talbot, « creativity and stress », in « creativity and innovation management »,

1

December 1992, vol1 n°4, John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom, page 183
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ض ِمف لسؤالنا حوؿ الضغوط المينية نكوف قد أنيينا سمسمة
المتَ َ
وبتحميمنا لمعطيات الجدوؿ ُ
أسئمتنا المتعمقة بفرضية البحث الثانية المتعمقة بالمعوقات النفسية لإلبداع.

لقد أثبتت مختمؼ المعطيات الرقمية لألسئمة الدالة إحصائيا التي أوردناىا لمتأكد مف صحة
ىذه الفرضية وجود كؿ المعوقات النفسية التي درسناىا لدى أغمب أساتذة جامعة زياف
ِ
المفَصَّمةُ أعاله إلى ضرورة مبادرة القياـ بدراسات ميدانية
عاشور بالجمفة .وتشير الن َس ُ
ب ُ
جادة تيدؼ إلى إيجاد حموؿ مدروسة لمحد مف "تفشي" معوقات اإلبداع ىذه لدى مف

ُيعتبروف أ َْولى "األفراد" بالمبادرة واإلبداع.

وسنتفرغ بعد إتمامنا لتحميؿ أسئمة الفرضية الثانية لمنظر في سمسمة األسئمة الموجية لمتأكد

مف فرضية البحث األخيرة المتعمقة بالمعوقات االجتماعية لإلبداع لدى ىيئة التدريس
بالجامعة محؿ البحث.
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الجدول المركب رقم  71يبين مدى شعور األساتذة باإلجهاد الذي تسببه الضغوط السمبية

لمهنتهم حسب "األقدمية في العمل" و"الرتبة العممية".

العممية الرتبة * العمل في األقدمية *المهنية الضغوط تسببه الذي الزائد باإلجهاد تشعر الجداول المتقاطعة 7هل
العمل في األقدمية
سنوات1-5

سنوات6-10

سنوات

نعم

العممية الرتبة

ال

محاضر

تكرار متوقع

9,5

16,7

5,9

32,0

التعميم أستاذ

تكرار مشاهد

0

1

0

1

تك ارر متوقع

,3

,5

,2

1,0

تكرار مشاهد

21

37

13

71

تكرار متوقع

21,0

37,0

13,0

71,0

تكرار مشاهد

7

3

0

10

تكرار متوقع

3,9

3,9

2,2

10,0

تكرار مشاهد

2

6

5

13

تكرار متوقع

5,1

5,1

2,8

13,0

تكرار مشاهد

9

9

5

23

تكرار متوقع

9,0

9,0

5,0

23,0

تكرار مشاهد

24

20

4

48

تكرار متوقع

15,3

23,5

9,2

48,0

أستاذ

تكرار مشاهد

6

25

14

45

محاضر

تكرار متوقع

14,4

22,0

8,6

45,0

التعميم أستاذ

تكرار مشاهد

0

1

0

1

تكرار متوقع

,3

,5

,2

1,0

تكرار مشاهد

30

46

18
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تكرار متوقع
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46,0

18,0
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العممية الرتبة

أستاذ

العالي

المجموع

مساعد أستاذ
أستاذ

محاضر
المجموع

مساعد أستاذ

المجموع

العممية الرتبة

العالي

المجموع
*

**

 10من أكثر

تكرار مشاهد

4

19

9

32

مساعد أستاذ

دال إحصائيا عند مستوى داللة 8.80

دال إحصائيا عند مستوى دال لة 8.84
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القيمة المحسوبة

تكرار متوقع

11,2

19,8

7,0

38,0

10,688

8,532

18,047

درجة الحرية

تكرار مشاهد

17

17

4

38

المهنية

المجموع

4

2

4

الداللة اإلحصائية

هل تشعر باإلجهاد الزائد الذي تسببه الضغوط

اختبار كاي تربيع

*,030
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*
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تشير القراءة اإلحصائية لمجدوؿ المستندة إلى اختبار كاي تربيع ببياناتو المثبتة في الخانة
األخيرة منو المقسمة إلى ثالث خانات احتوت القيـ المحسوبة ثـ درجة الحرية فالداللة
اإلحصائية إلى أف السؤاؿ داؿ إحصائيا بكؿ متغيراتو مما يمكننا مف تعميـ نتائجو عمى
مجتمع الدراسة بكاممو.
أما المعطيات الرقمية لمجدوؿ المركب رقـ 1أعاله فيي تشير إلى جممة مف التفاصيؿ
نوجزىا فيما يمي:
فيما يتعمق بالرتبة العممية7
أجاب  04أستاذا مساعدا مف أصؿ  84شممتيـ عينة البحث باإليجاب عف سؤالنا" :ىؿ
تشعر باإلجياد الذي تسببو الضغوط السمبية لمينتؾ؟" بنسبة  %79.17فيما أجابت النسبة
األقؿ المقدرة بػ  %20.83والممثمة بػ  01أساتذة بالنفي.
وأجاب  32أستاذا محاض ار مف أصؿ  84شممتيـ عينة البحث باإليجاب عف سؤالنا
بنسبة  %71.11فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ  %28.89ممثمة بػ  00أستاذا بالنفي.
فيما أجاب أستاذ واحد لمتعميـ العالي شممتو عينة البحث بنسبة  %100باإليجاب عف
سؤالنا.
وبغض النظر عف النسبة األخيرة التي ال تجيز لنا إحصائيا الحكـ عمى فئة أساتذة التعميـ
ِ
ب المشار إلييا تؤكد أف أغمب أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة يشعروف
العالي فإف الن َس َ

باإلجياد الذي تسببو الضغوط السمبية لمينتيـ بغض النظر عف رتبيـ وبالتالي بغض
النظر عف الحجـ الساعي لمعمؿ وعف األعباء البيداغوجية الممقاة عمى عاتقيـ وعف "مكانة"
األستاذ الجامعي التي تتطور بتطور رتبتو العممية وىو ما قد يشير إلى أف مصدر الضغوط
السمبية لدى األستاذ الجامعي ال يتعمؽ بما أشرنا إليو مف أعباء بيداغوجية أو بالحجـ
الساعي لمعمؿ بقدر ما يتعمؽ "بالقابمية لإلجياد" الناجمة عف ضغوط نفسية تنتج عف البنية
التنظيمية لمؤسسة العمؿ ذاتيا وقد توضح لنا خالؿ تطرقنا لمناقشة نتائج الفرضية السابقة
المتعمقة بمعوقات اإلبداع التنظيمية أننا نصؼ جامعة اجتمعت فييا الكثير مف مسببات
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الضغوط بسبب تردي بنيتيا كمؤسسة ال تعتمد معايير الجودة وال تمتزـ بمقاييس المؤسسة
الناجحة ولعمنا نستطيع أف نؤشر لذلؾ بعامؿ ارتفاع عدد الطمبة سنة بعد أخرى إذ يعتبره
بعض المسؤوليف بيا مؤشر نجاح ونمو دوف مراعاة لعدـ تناسب ارتفاع عدد الطمبة
المحسوس مع عدد األساتذة الجدد وأثر ذلؾ عمى األستاذ الجامعي الذيف تشعر نسبة
 %75.50منيـ باإلجياد.
فيما يتعمق باألقدمية7
أجاب  01أستاذا مساعدا ليـ أقدمية بيف سنة وخمس سنوات مف أصؿ  48شممتيـ عينة
البحث باإليجاب عف سؤالنا" :ىؿ تشعر باإلجياد الذي تسببو الضغوط السمبية لمينتؾ؟"
بنسبة  %70.83فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ  %29.17والمتمثمة في  7أساتذة
بالنفي.
وأجاب  8أساتذة محاضريف ليـ أقدمية بيف سنة وخمس سنوات مف أصؿ  1شممتيـ عينة
البحث باإليجاب عف سؤالنا بنسبة  %66.67فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ %33.33
ممثمة بػ ( )4أستاذاف بالنفي.
وأجاب  17أستاذا مساعدا ليـ أقدمية بيف  1و 01سنوات مف أصؿ  41شممتيـ عينة
البحث باإليجاب عف سؤالنا" :ىؿ تشعر باإلجياد الذي تسببو الضغوط السمبية لمينتؾ؟"
بنسبة  %85.00فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ  %15.00والمتمثمة في  3أساتذة
بالنفي.
محاضر ليـ أقدمية بيف  1و 01سنوات مف أصؿ  25شممتيـ عينة
ا
وأجاب  09أستاذا
البحث باإليجاب عف سؤالنا بنسبة  %76.00فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ %24.00
ممثمة بػ  6أساتذة بالنفي.
وأجاب أستاذ التعميـ العالي الوحيد الذي شممتو عينة البحث والذي لو أقدمية بيف  1و01
سنوات باإليجاب عف سؤالنا بنسبة %100.00
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وأجاب  8أساتذة مساعديف ليـ أقدمية أكثر مف عشر سنوات مف أصؿ  8شممتيـ عينة
البحث باإليجاب عف سؤالنا " :ىؿ تشعر باإلجياد الذي تسببو الضغوط السمبية لمينتؾ؟"
بنسبة  %100فيما لـ يجب أيا منيـ أي بنسبة  %00.00بالنفي.
وأجاب  9أساتذة محاضريف ليـ أقدمية أكثر مف عشر سنوات مف أصؿ  08شممتيـ عينة
البحث باإليجاب عف سؤالنا بنسبة  %64.29فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ %35.71
ممثمة بػ  5أساتذة بالنفي.
يتضح مف المعطيات الرقمية أعاله أف أساتذة جامعة الجمفة يشعروف باإلجياد الذي تسببو
الضغوط السمبية لمينتيـ بغض النظر عف أقدميتيـ حيث يشعر الجدد منيـ (ذوي األقدمية
مف سنة إلى خمس سنوات) وبنسب عالية ال تختمؼ كثي ار عف نِسب األقدـ منيـ باإلجياد
مما قد يؤشر عمى كوف سبب الضغوط النفسية ،تماما مثمما ذكرنا في تحميمنا الخاص
بالرتبة العممية ،ىو المؤسسة ذاتيا بتردي بنيتيا الذي أحاليا إلى "بيئة ضغوط" عوض أف
تكوف "بيئة إبداع" .واذا كاف مف المؤكد بأف الجزـ بتحوؿ الجامعة الجزائرية إلى بيئة
ضغوط سمبية معيقة لإلبداع يحتاج إلى دراسة وافية ومعطيات كافية ال يزعـ ىذا البحث
ألـ بيا فإف في ما رأيناه مف تفشي معوقات اإلبداع التنظيمية في الجامعة محؿ الدراسة
أنو ّ

وفي أثرىا البالغ عمى أساتذتيا دليؿ عمى أف القوؿ بتردي أوضاع قطاع التعميـ العالي

بالجزائر ليس حديثا بال أدلة تعضده.

المطمب الرابع:عرض وتحميل المعطيات الخاصة ببيانات الفرضية الثالثة

ِ
ب األساتذة الذين تعيقهم مسئولياتهم العائمية عن تقديم أعمال متميزة
سَ
الجدول رقم (ُ 7)44ي َب ِّين ن َ

وفريدة.

(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0.05
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
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أػّبي ِخّ١ضة
ٚفش٠ذة ؟
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ِ
ب األساتذة الذين تعيقهم مسئولياتهم العائمية عن تقديم أعمال متميزة
سَ
الشكل رقم (ُ 7)40ي َب ِّين ن َ
وفريدة

نبدأ سمسمة األسئمة الموجية لمتأكد مف فرضية البحث األخيرة المتعمقة بالمعوقات االجتماعية
لإلبداع لدى أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة بسؤاؿ عف المسؤوليات العائمية لألستاذ
الجام عي ومدى تأثيرىا سمبا عميو مف حيث وطأتيا المادية والمعنوية عمى األستاذ باعتباره
فردا في عائمة تتيح لو وال شؾ العيش في الفضاء الطبيعي لإلنساف ولكنيا قد تمارس عميو،
شعرت أـ لـ تشعر ،ضغوطا قد تتزايد إلى الحد الذي تصبح فيو عائقا لمتجديد والتميز
واإلبداع.
إف الح ديث عف العائمة يستدعي ،مف وجية نظر اجتماعية ،العودة إلى تعريفات ذات
مرجعيات مختمفة ليست المرجعيات الدينية واألنثربولوجية والنفسية إال أمثمة عنيا غير أننا
سنكتفي باإلشارة إلى أف سؤالنا المتضمف في الجدوؿ أعاله ال يعتمد النظر إلى األسرة
بمنظور قاموس عمـ االجتماع الذي يقرر أف "األسرة جماعة بيولوجية نظامية تتكوف مف
رجؿ وامرأة تقوـ بينيما رابطة الزوجية" 1فقط بؿ باعتبارىا أيضا " بناء لمفكر وبناء

1

بياء الديف خميؿ تركية“ ،عمـ االجتماع العائمي” ،دار المسيرة لمطباعة والنشر -عماف ،2015 ،ص.25
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لممجتمعات وموضوعا متغي ار مكانا وزمانا وأبعادا" ،1وألنيا بناء لمفكر فيي وال شؾ مساعدة
عمى نموه وتجديده وابداعو عند وصوؿ األستاذ الجامعي ،كفرد عامؿ ينتمي ألسرة ،إلى
"درجة التوازف بيف دوره كفرد في األسرة ودوره كعامؿ" 2ودوره كمثقؼ يتفاعؿ مع محيطو
المجتمعي مف خالؿ وظيفتو التي ىي ،نظريا عمى األقؿ ،واحدة مف أخص الوظائؼ
بالتفاعؿ مع المحيط .غير أف دور األسرة قد ينقمب مف عامؿ مساعد عمى إبداع األستاذ
الجامعي إلى عائؽ لإلبداع ألسباب متعددة لعؿ أىميا ظيور صراعات ثنائية األسرة-العمؿ
التي صنفتيا "أميمي الفوا" إلى صراعات متعمقة بالوقت ،وصراعات متعمقة بالضغط ،وأخرى
متعمقة بالتصرفات ،3واذا كاف الخوض في أسباب تحوؿ المحيط العائمي مف عامؿ مساعد
عمى إبداع األستاذ الجامعي إلى عائؽ ليذا اإلبداع ال يعني كثي ار بحثنا ىذا حيث أف ليذه
األسباب أبعاد مادية ومعنوية شخصية واجتماعية يتطمب رصدىا بحثا عمى حدى ،فإف ما
إثبات ألىميتو في رصدنا لمعوقات اإلبداع عند األستاذ
ذكرناه في توطئتنا ليذا السؤاؿ
ُ
الجامعي ومقدمة لما سيأتي بعده مف أسئمة تُعنى بالمممح االجتماعي لممسألة.

أدى تساوي النسب في المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ أعاله إلى انعداـ داللتو اإلحصائية
شاى َدة مساوية عدديا لمتك اررات المتوقعة وىو ما يدفعنا لمتذكير بأننا
الم َ
حيث جاءت التك اررات ُ

أثبتنا أسئمة االستبياف القميمة التي ال داللة إحصائية ليا باعتبارىا قابمة لتحميؿ معطياتيا

عتم َدة واف
الم َ
الرقمية عمى عينة البحث وباعتبار أىميتيا في رصد بعض مؤشرات الفرضيات ُ

كنا ال نغفؿ أف الداللة اإلحصائية لالستبياف في عمومو ليست محؿ شؾ باعتبار الداللة

اإلحصائية الثابتة لمعظـ أسئمتو.
وجاءت المعطيات الرقمية في الجدوؿ أعاله لتؤكد أف نصؼ أساتذة العينة المكونة مف 41
أستاذا بجامعة زياف عاشور بالجمفة قد أكدوا أف مسؤولياتيـ العائمية تعيقيـ عف تقديـ أعماؿ
Anne Morvan, Anne Verjus, « La famille», DEUG, France, 2014, page10.
Amélie lavoie, « les défis de la conciliation travail-famille chez les parents salariés »,

1
2

Institue de la statistique du Québec, canada, 2016, page16.
Ipd, p16.
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متميزة وفريدة مما يشير إلى أف نصؼ العينة يعانوف مف عائؽ اإلبداع االجتماعي المتمثؿ
في ما سندعوه "ضغوط المسؤوليات العائمية" لمتفريؽ بيف المسؤولية العائمية التي تساىـ في
بناء شخصية الفرد باعتبار العائمة "فضاء يسمح بتحقيؽ الذات" 1كما ذكر "فرانسوا دو
سنغمي" المختص في شؤوف العائمة وأستاذ السوسيولوجيا بجامعة باريس ديكارت الذي يؤكد
أف "العائمة ىي المؤسسة األكثر احتراما لمناس ألنيا تصنع سعادتيـ" 2وبيف الضغوط السمبية
المحتممة لممسؤوليات العائمية التي تعيؽ الفرد بتبعاتيا المادية والمعنوية عف "التفرغ" لمبحث
والتميز واإلبداع .وبالعودة لمعطيات الجدوؿ الرقمية فإنو ما مف شؾ في أف نسبة مف قالوا
أف مسؤولياتيـ العائمية تعيقيـ عف تقديـ أعماؿ متميزة وفريدة المقدرة بػ  %50نسبة كبيرة جدا
فترض أنيـ مف "خيرة" الموظفيف أج ار
باعتبار طبيعة العينة المكونة مف أساتذة جامعييف ُي ُ
ومكانة اجتماعية ومف "أقدر" العامميف عمى تحمؿ مسؤلياتيـ المادية والمعنوية تجاه

عائالتيـ.
ِ
س َب األساتذة الذين يوفر لهم أفراد أسرهم الجو المناسب لمعمل.
الجدول رقم (ُ 7)45ي َب ِّين ن َ
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François de singly, dans « la famille apporte le bonheur ensemble et le bonheur

1

individuel », le monde, n° 227187, 14 mars 2007, paris, France, page 22.
Opcit, page 22
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ِ
ب األساتذة الذين يوفر لهم أفراد أسرهم الجو المناسب لمعمل
سَ
الشكل رقم (ُ 7)41ي َب ِّين ن َ

لقد واصمنا تتبعنا لعائؽ اإلبداع المتمثؿ في "ضغوط المسؤوليات العائمية" لدى أساتذة
الجامعة بطرحنا ليذا السؤاؿ الذي أردنا مف خاللو أف نحدد مصدر الضغوط العائمية السمبية
انطالقا مف إدراكنا َّ
أف "المسؤولية العائمية" مفيوـ ُم َرَّكب ال يقتصر األمر فيو عمى المعنى
المباشر لممسؤولية االجتماعية الخاضعة لتراتبية الصفة في العائمة بمعنى أف األستاذ
الجامعي سواء أكاف أحد الوالديف أو أحد اإلخوة أو أحد األبناء في عائمة ما يضطمع
بمسؤولية عائمية مف جية ويحتاج لػ "رعاية" عائمية مف جية أخرى وعميو فمف الممكف أف
يشعر بعائؽ "مسؤوليتو" في الوقت ذاتو الذي َ"ي ْن َع ُـ" فيو بمزايا االنتماء إلى أسرة توفر لو ما
أمكنيا مف ظروؼ مساعدة عمى أدائو لوظيفتو .وىو األمر الذي تؤكده المعطيات الرقمية
لمجدوؿ ( )11أعاله مقارنة بالمعطيات الرقمية لمجدوؿ ( )11الذي سبقو التي تظير ،مع
األخذ في الحسباف داللة السؤاؿ اإلحصائية الظاىرة في الجدوؿ ،أف النسبة الغالبة المقدرة بػ
 %72.30بواقع  10مبحوثا مف العينة المكونة مف  41أستاذا جامعيا قد أكدوا أف أفراد
أسرىـ الجو يوفروف ليـ الجو المناسب لمعمؿ فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ %27.70
ممثمة بػ  11أستاذا أف ىذا األمر ال يحدث معيـ وىذا ما يعني أف نسبة  %50في الجدوؿ
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رقـ ( )11المقدرة بػ  10أستاذا مف عينة البحث الذي قالوا أف مسؤولياتيـ العائمية تعيقيـ
عوف سبب ذلؾ إلى "الجو" داخؿ األسرة بؿ إلى أسباب أخرى
عف تقديـ أعماؿ متميزة ال ُير ِج َ

قد تكوف "المسؤولي ة المادية" في شقيا "المعيشي" أىميا وىو ما يدفعنا إلى الظف 1بأف مصدر
الضغوط العائمية السمبية الذي يعاني منو نصؼ عينة الدراسة مف أساتذة جامعة زياف
عاشور بالجمفة ليس تفكؾ األسرة كبناء اجتماعي وفكري بؿ وطأة "الحيرة" المعنوية الناجمة
عف "التكمفة" المعيشية والمرتبطة أساسا بػ ضعؼ األجر المادي الذي يتمقاه األستاذ الجامعي
نظير عممو .إف ارتباط العائؽ االجتماعي المتمثؿ في "ضغوط المسؤوليات العائمية" مع
العائؽ التنظيمي المتمثؿ في "نقص التمويؿ" تبعا لضعؼ األجر الذي يتقاضاه األستاذ
الجامعي 2يحيمنا عمى ارتباط جميع معوقات اإلبداع التي ندرسيا في الجوانب التنظيمية
والنفسية واالجتماعية مع بعضيا البعض ويؤشر وال شؾ عمى صفة "الشمولية" التي يجب أف
تتميز بيا كؿ "إصالحات" التعميـ العالي اليادفة إلى جعؿ الجامعة فضاء لمتجديد واإلبداع.
ِ
س َب األساتذة الذين بإمكانهم السفر والذين ليس بإمكانهم ذلك
الجدول رقم (ُ 7)46ي َب ِّين ن َ

في حال ارتباطهم بمشروع من مشاريع اإلبداع في دولة خارج بمدهم.
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يؤخذ "الظف" ىنا بمعناه العممي الذي يميؿ مع المؤشرات دوف أف يقطع بصحة النتائج ما لـ تؤكدىا معطيات ثابتة.
انظر تحميمنا لمجدوؿ رقـ  27ص.260
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ِ
ب األساتذة الذين بإمكانهم السفر والذين ليس بإمكانهم ذلك في حال
سَ
الشكل رقم (ُ 7)42ي َب ِّين ن َ
ارتباطهم بمشروع من مشاريع اإلبداع في دولة خارج بمدهم

يندرج ىذا السؤاؿ في إطار تقصينا لتأثير عوامؿ اجتماعية ،سنأتي عمى تبيانيا في السؤاؿ
الفرعي الذي يمي ىذا السؤاؿ ،عمى اإلبداع المحتمؿ لدى أساتذة الجامعة محؿ البحث.
ويشير التحميؿ اإلحصائي لمجدوؿ أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا .المحسوبة التي
تساوي  71.11أكبر مف المجدولة التي تساوي  7.01بدرجة حرية  1وبمستوى داللة
 .α=0,05أما المعطيات الرقمية فيي تشير إلى أف النسبة األعمى الممثمة بػ  10مبحوثا
مف أصؿ  41والمساوية لػ  %61.70أجابت باإليجاب عمى سؤالنا " :ىؿ يمكنؾ السفر في
حاؿ ارتباطؾ بمشروع مف مشاريع اإلبداع في دولة خارج بمدؾ؟" فيما أجابت النسبة المتبقية
والمقدرة بػ  %38.30بعدد  11مبحوثا بالنفي .والمؤكد أف النسبة التي أكدت عدـ قدرتيا
عمى السفر في حاؿ ارتباطيا بمشروع مف مشاريع اإلبداع في دولة خارج بمدىا "صادمة"
باعتبار التأصيؿ الشرعي لػ "طمب العمـ" و تتبع "الحكمة" ثـ باعتبار "العولمة" العممية التي
تجعؿ مف قدرة "األستاذ الباحث" عمى التنقؿ خارج بمده لحضور الممتقيات ولممشاركة في
المشاريع الجادة ولإلطالع عمى ما يستجد مف تطورات عممية في حقؿ اختصاصو إحدى
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المؤشرات عمى حسف تكوينو المتواصؿ ،وعميو فإف األسباب التي تمنع نسبةَ محتممةَ مف
السفر إلى الخارج ىي ما دفعتنا أثناء تصميـ االستبياف إلى طرح السؤاؿ الفرعي الذي يمي
والمندرج في سياؽ تتبع المعوقات االجتماعية لإلبداع لدى أساتذة الجامعة:
الجدول رقم (ُ 7)47ي َب ِّين أسباب عدم قدرة بعض األساتذة عمى السفر خارج بمدهم في حال
ارتباطهم بمشروع من مشاريع اإلبداع في دولة أخرى من وجهة نظرهم.
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36

الشكل رقم (ُ 7)43ي َب ِّين أسباب عدم قدرة بعض األساتذة عمى السفر خارج بمدهم في حال ارتباطهم
بمشروع من مشاريع اإلبداع في دولة أخرى من وجهة نظرهم

جاءت نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا السؤاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله ،فمف خالؿ
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القراءة اإلحصائية لمجدوؿ يتبيف أف وب 2المحسوبة تساوي  11.77وىي دالة إحصائيا
ألنيا أكبر مف المجدولة التي تساوي  74.11بدرجة حرية  1ومستوى الداللة
.α=0,01
أما المعطيات الرقمية فيي تشير إلى أف  17أستاذا بنسبة  %55.56مف  11أستاذا
معنيا باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ أكدوا أف ما يمنعيـ مف السفر خارج بمدىـ في حاؿ ارتباطيـ
بمشروع مف مشاريع اإلبداع في دولة أخرى ىو "عدـ قدرتيـ ماديا عمى ذلؾ" مما يمغي
العائؽ االجتماعي لدييـ ويثبت صفة العائؽ التنظيمي المتمثؿ في "نقص التمويؿ" فيما
يتعمؽ بيذه النقطة تحديدا وىي إمكانية التنقؿ لمخارج في حاؿ االرتباط بمشروع مف مشاريع
اإلبداع في دولة أخرى .وأجاب  11مبحوثا بأف ما يمنعيـ مف السفر ىو " ارتباطيـ
بمسؤوليات عائالتيـ" مما يؤكد وجود عائؽ "ضغوط المسؤوليات العائمية" لدى ىذه النسبة.
وأخي ار أجاب أستاذاف بنسبة  %05.55مف  11أستاذا معنيا باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بأف
ما يمنعيـ مف السفر ىو معاناتيـ مف " مف المنع والضغط األسري" وىي النسبة األقؿ التي
واف أكدت إحصائيا عدـ معاناة أساتذة جامعة زياف عاشور مما سندعوه عائؽ" القيـ
االجتماعية والثقافية السمبية السائدة في المجتمع" فإنيا تؤكد دالليا وجود ىذا العائؽ عمى
ندرتو.
ِ
س َب األساتذة المرتبطين بمؤسسات أو هيئات في المجتمع تدعم
الجدول رقم (ُ 7)48ي َب ِّين ن َ

البحث العممي.

(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ اسحبطج
بّئسسبث أ١٘ ٚئبث
ف ٟاٌّضخّغ حذػُ
اٌبغذ اٌؼٍّٟ
ٚاإلبذاع؟

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت
اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخ١بساث
ٔؼُ
07
%18.10
47

ال
77
%81.90
47

% 50

% 50

321

وب2
اٌّغسٛبت

38030

وب2
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
00000
داي

الفصل السادس

تحميل البيانات الميدانية وعرض النتائج

ِ
ب األساتذة المرتبطين بمؤسسات أو هيئات في المجتمع تدعم البحث
سَ
الشكل رقم (ُ 7)44ي َب ِّين ن َ
العممي

يرتبط ىذا السؤاؿ بعائؽ اجتماعي لدى أساتذة التعميـ العالي يتمثؿ في "غياب دعـ ىيئات
المجتمع الميتمة باإلبداع" مما يؤدي إلى انفصاؿ بعضيـ عف ما يفترض وجوده مف
مؤسسات وىيئات داعمة لمبحث العممي واإلبداع بمختمؼ أوجو الدعـ ،واذا كاف السؤاؿ
اىةَ" :ىؿ توجد مؤسسات أو ىيئات في
األكثر أىمية فيما يتعمؽ بيذا الموضوع ىو َب َد َ

المجتمع تدعـ البحث العممي واإلبداع؟" فإننا لف نجيب عميو باعتبارنا ال نبحث عف

المحفزات االجتماعية لإلبداع لدى األستاذ الجامعي بؿ عف معوقاتو ،غير أننا لف نغفؿ
اإلشارة إال أف ما نقصده بمؤسسات أو ىيئات المجتمع الداعمة لمبحث العممي واإلبداع ىو
الحركية االجتماعية الفعمية المبنية عمى تصور صحيح آلليات دعـ اإلبداع والمؤطرة في
الدعـ الرسمي في حاؿ غيابو وتُ َك ِّمموُ في حاؿ وجوده ُم ْنطَمِقةَ ََ
ؼ
ىيئات ذات مصداقية تَ ْخمُ ُ
َ
في فعؿ ذلؾ مف قناعة راسخة بأف "بقاء اليوية االجتماعية أي الخصائص التي تمنح
المجتمع تمي از واختالفا عف باقي المجتمعات ترتبط ارتباطا وثيقا بقدرتو عمى إعادة صنع
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ازف بيف التقاليد والتجديد" .1واذف فإف سؤالنا يؤشر عمى وجود مثؿ ىذه
ثقافتو بتجديد ُيو ُ
الييئات والمؤسسات أو عدـ وجودىا ويؤشر أيضا ،وىذا ما ييـ البحث ،عمى ارتباط األستاذ

الجامعي بيا أو انفصالو عنيا.
تؤكد المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ رقـ ( )14أعاله أف السؤاؿ داؿ إحصائيا باعتبار كا

.

المحسوبة التي تساوي  5905.أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.11بدرجة حرية 1
وبمستوى داللة .α=0,01
فيما تؤكد معطياتو الرقمية أف النسبة الغالبة مف أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة والمقدرة
بػ  %81.90ممثمة بػ  00مبحوثا مف أصؿ  41أستاذا لـ يرتبطوا بمؤسسات أو ىيئات في
المجتمع تدعـ البحث العممي واإلبداع فيما ارتبط بيا  10مبحوثا بنسبة  %18.10مف
مجموع العينة ،وىو ما يتيح لنا أف نؤكد وجود عائؽ "غياب دعـ ىيئات المجتمع الميتمة
باإلبداع" لدى أساتذة الجامعة المعنية بالبحث.
ِ
س َب األساتذة الذين يمتمكون الحرية الكاممة في دراسة وبحث
الجدول رقم (ُ 7)55ي َب ِّين ن َ
أي موضوع في دائرة اختصاصهم.

(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ حّخٍه اٌغش٠ت
األوبد١ّ٠ت ف ٟػٍّه
وؤسخبر صبِؼٟ؟

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت
اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخ١بساث
ٔؼُ
77
%81.90
47
% 50

ال
07
%18.10
47
% 50

وب2
اٌّغسٛبت

38030

وب2
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

00

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت
00000
داي

« Politiques pour la créativité », Guide pour le développement des industries culturelles et

1

créatives, UNESCO, Paris, 2012, page 20.
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ِ
ب األساتذة الذين يمتمكون الحرية الكاممة في دراسة وبحث أي موضوع في
سَ
الشكل رقم (ُ 7)45ي َب ِّين ن َ
دائرة اختصاصهم

يرتبط ىذا السؤاؿ بالحرية األكاديمية باعتبارىا ما يحفز الرغبة في اإلبداع لدى األساتذة
ت اليونسكو الحرية األكاديمية لألساتذة في توصياتيا لسنة 1440
والباحثيف وقد َع َّرفَ ْ
بكونيا" :حرية التعميـ والنقاش دوف أية موانع وحرية القياـ بأبحا ِث َِ وتوزيع ونشر نتائجيا
وحرية إبداء الرأي حوؿ المؤسسة أو النظاـ الذي يعمموف بو وحرية أال يتـ إخضاعيـ لرقابة
المؤسسة وحرية المشاركة في نشاطات مختمؼ المنظمات المينية واألكاديمية الممثمة ليـ".1
الح َّد مف ىذه الحريات يكوف عادة مف ِق ِ
بؿ مجموعات الضغط التي تتخذ
ومف الواضح أف َ
أشكاال شتى وتعمؿ تحت سمطات متعددة أو بتأثير الفوضى "االجتماعية" التي يختمط فييا

السياسي باإليديولوجي والثقافي بالسمطوي واإلداري بالنقابي .ومف ىذا المنطمؽ فإننا قد
طرحنا ىذا السؤاؿ لقياس "الحرية األكاديمية" في الجامعة محؿ البحث ولتأكيد وجود أو عدـ
وجود عائؽ اإلبداع الذي سندعوه "غياب الحرية األكاديمية" فييا.
وباإلضافة لمعطيات السؤاؿ اإلحصائية التي جاءت مؤكدة لداللتو فإف معطياتو الرقمية قد
1

انظر "توصية بشأف أوضاع ىيئات التدريس في التعميـ العالي " ،الدورة التاسعة والعشريف لممؤتمر العاـ لمنظمة

اليونيسكو نوفمبر  ،1997منشورات منظمة اليونيسكو ،باريس ،1997 ،ص .91
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جاءت مؤكدة لغياب عائؽ اإلبداع ىذا لدى ىيئة التدريس في الجامعة محؿ البحث حيث
أجاب  00مبحوثا مف أصؿ  41وبنسبة تقدر بػ  %81.90بأنيـ يمتمكوف ىذه الحرية فيما
أجاب  10أستاذا بنسبة  %18.10أنيـ ال يمتمكونيا .وبغض النظر عف مستوى فيـ
األساتذة لمفيوـ "الحرية األكاديمية" ووعييـ بعالقتيا باإلبداع واحساسيـ الفعمي بيا وأثر ذلؾ
عمى مستوى اإلبداع لدييـ ،وىي مواضيع جديرة بالبحث ،فإننا نالحظ أف شبو إجماع
األساتذة عمى امتالكيـ لمحرية األكاديمية في عمميـ مكسب أساسي قد يكوف واحدة مف القيـ
االجتماعية والثقافية اإليجابية السائدة في المجتمع.
ِ
س َب األساتذة الذين يشعرون بأن المجتمع يدفعهم لإلبداع في
الجدول رقم (ُ 7)50ي َب ِّين ن َ
ميادين اختصاصهم بتقييمه المعنوي لجهودهم المبدعة.
(ْ=94؛ د ط=00؛ )1=0000
اٌب١بْ اإلعصبئٟ
اٌسئاي
ً٘ حشؼش بؤْ
اٌّضخّغ ٠ذفؼه
ٌإلبذاع ف١ِ ٟذاْ
اخخصبصه بخمّٗ١١
اٌّؼٌٕ ٞٛضٛٙدن
اٌّبذػت ؟

اٌخىشاس اٌّشب٘ذ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت
اٌخىشاس اٌّخٛلغ
ٔٚسبخٗ اٌّئ٠ٛت

اٌخ١بساث
ٔؼُ
20
%22.30
47

ال
73
%77.70
47

% 50

% 50

وب2
اٌّغسٛبت

28076

وب2
اٌّضذٌٚت

06063

دسصت
اٌغش٠ت

اٌذالٌت
اإلعصبئ١ت

00

ِ
ب األساتذة الذين يشعرون بأن المجتمع يدفعهم لإلبداع في ميادين
سَ
الشكل رقم (ُ 7)46ي َب ِّين ن َ
اختصاصهم بتقييمه المعنوي لجهودهم المبدعة
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يندرج ىذا السؤاؿ في إطار بحثنا عف المعوقات االجتماعية لإلبداع لدى أساتذة جامعة زياف
الم ْم ِك ِف باعتباره "عائقا" مؤكدا ،حيث أف المجتمع
عاشور بالجمفة ويدرس "غياب الحافز" ُ

الذي ال يدفع أفراده لإلبداع بإشادتو المعنوية بجيودىـ ىو مجتمع يعيقيـ عف اإلبداع

بتجاىمو ليـ .واذا كاف العبقري ىو مف يعيد تشكيؿ العالقة بينو وبيف اآلخريف بما يضمف لو
الشعور بػ "النحف" عوض "أنا واآلخريف" وبطريقة ترضيو ىو ال المجتمع بتعبير الدكتور
مصطفى سويؼ في كتابو الذائع الصيت عف اإلبداع الفني 1فإننا بصدد البحث عف اإلبداع
وليس عف العبقرية ولذا فإف دور المجتمع بجميع مكوناتو أساسي في تقييمو المعنوي لجيود
أفراده المبدعيف .وقد يتخذ التقييـ المعنوي أشكاال متنوعة قد نحصي منيا "التفاعؿ"
و"اإلشادة" و"أوسمة الشرؼ" و"الجوائز" وغيرىا مما دأبت المجتمعات الراقية عمى منحيا
تكريما لجيود مبدعييا في شتى المجاالت.
ومف المؤكد أف دور المجتمع ال يجب أف يقتصر عمى التحفيز المادي والمعنوي لممبدعيف إ ْذ
أف لإلبداع ذاتو مفيوـ مبني عمى ما يدعى "البيئة المبدعة" » « créative situation
وىي السياؽ العاـ المرتبط بالمجتمع وثقافتو والسياؽ الخاص المرتبط أساسا بقدرات قطاع
التربية والتعميـ عمى تييئة الظروؼ المثمى لتنمية اإلبداع لدى المتعمميف .وعميو فإف معطيات
أجوبة عينة الدراسة عمى سؤالنا ستتيح لنا رصد نظرة األساتذة لممجتمع كػ "بيئة مبدعة"
تصنع الموقؼ اإلبداعي أو كػ "بيئة مثبطة" تساىـ في إضعاؼ الدافع لإلبداع لدى أفرادىا.
جاءت نتائج إجابات المبحوثيف عف ىذا السؤاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله ،ويتبيف
مف خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أف السؤاؿ داؿ إحصائيا لكوف كا 1المحسوبة التي
تساوي  10.01أكبر مف المجدولة التي تساوي  71.11عند درجة حرية  1ومستوى
الداللة  α=0,01وىو ما يدفعنا إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ بوجود
فروؽ بيف التك اررات المشاىدة والمتوقعة .وقد جاءت الفروؽ بيف التك اررات لصالح أكبر تكرار
1

انظر مصطفى سويؼ ،األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الطبعة الرابعة ،1981

ص 111
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ممثال بػ  01أستاذا مف  41مبحوثا أي بنسبة  %77.70أجابوا بالنفي عمى سؤالنا" :ىؿ
تشعر بأف المجتمع يدفعؾ لإلبداع في ميداف اختصاصؾ بتقييمو المعنوي لجيودؾ المبدعة
؟" ،فيما أجاب باإليجاب  11مبحوثا بنسبة  %22.30وجود عائؽ "غياب دعـ المجتمع
المعنوي لجيود المبدعيف" لدى أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة.
إنو لمف الواضح أف المجتمع بقيمو االجتماعية والثقافية السائدة حاليا ال يأبو بإبداع أساتذة
الجامعة قَ ْد َر ما يحتفي بأشكاؿ أخرى تُحسب ،بحؽ أو بباطؿ ،ضمف دائرة اإلبداع مف

إنجازات "رياضية" وأعماؿ "فنية" تمقى مف اإلشادة الرسمية والشعبية الكثير فيما تبقى كثير

مف إنجازات األساتذة والمثقفيف في دائرة الظؿ ال تمتفت إلييا إال قمة مف الميتميفَّ .
إف النِ َسب

الظاىرة في الجدوؿ تمكننا مف التأكيد أف أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة ال ينظروف إلى

المجتمع الذي يعيشوف فيو عمى أنو "بيئة مبدعة" تييئ ليـ ظروؼ اكتشافو وتنميتو
وتشجعيو .والحاصؿ أننا نستطيع أف ُنمَ ِّخص الوضع بقولنا أنو مف الصعب أف تبدع في
مجتمع ال يدفع لإلبداع واليحتفي بو ،وىذا بالتأكيد ما يشعر بو مف أجابوا بالنفي عمى

سؤالنا.
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الجدول المركب رقم  76يبين مقارنة تشجيع المجتمع لألستاذ الجامعي عمى لإلبداع في ميدان

اختصاصه بتقييمه المعنوي لجهودك المبدعة مع األقدمية في العمل ومع الرتبة العممية

الرتبة * العمل في األقدمية *المبدعة لجهودك المعنوي بتقييمه اختصاصك ميدان في لإلبداع يدفعك المجتمع بأن تشعر الجداول المتقاطعة 7هل
العممية

العمل في األقدمية
سنوات1-5

سنوات6-10

سنوات  10من أكثر

تكرار متوقع

3,3

6,7

4,0

14,0

تكرار مشاهد

5

10

6

21

تكرار متوقع

5,0

10,0

6,0

21,0

تكرار مشاهد

19

19

3

41

تكرار متوقع

14,0

20,2

6,7

41,0

تكرار مشاهد

6

16

9

31

تكرار متوقع

10,6

15,3

5,1

31,0

التعميم أستاذ

تكرار مشاهد

0

1

0

1

العممية الرتبة

ال

العالي

تكرار متوقع

,3

,5

,2

1,0

تكرار مشاهد

25

36

12

73

تكرار متوقع

25,0

36,0

12,0

73,0

تكرار مشاهد

24

20

4

48

تكرار متوقع

15,3

23,5

9,2

48,0

تكرار مشاهد

6

25

14

45

تكرار متوقع

14,4

22,0

8,6

45,0

تكرار مشاهد

0

1

0

1

تكرار متوقع

,3

,5

,2

1,0

تكرار مشاهد

30

46

18

94

تكرار متوقع

30,0

46,0

18,0

94,0

العممية الرتبة

محاضر أستاذ
المجموع

مساعد أستاذ
محاضر أستاذ

المجموع

مساعد أستاذ

المجموع

العممية الرتبة

محاضر أستاذ
التعميم أستاذ
العالي

المجموع
*

**

دال إحصائيا عند مستوى داللة 8.80
دال إحصائيا عند مستوى داللة 8.84
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القيمة المحسوبة

تكرار مشاهد

0

9

5

14

مساعد أستاذ

13,200

درجة الحرية

تكرار متوقع

1,7

3,3

2,0

7,0

المبدعة لجهودك المعنوي بتقييمه اختصاصك

المجموع

2

الداللة اإلحصائية

تكرار مشاهد

5

1

1

7

ميدان في لإلبداع يدفعك المجتمع بأن تشعر هل

نعم

اختبار كاي تربيع

*,001
*

دال

9,959

18,047

4

4

*,041
دال

*,001
*

دال
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تشير القراءة اإلحصائية لمجدوؿ المستندة إلى اختبار كاي تربيع ببياناتو المثبتة في الخانة
األخيرة منو المقسمة إلى ثالث خانات احتوت القيـ المحسوبة ثـ درجة الحرية فالداللة
اإلحصائية إلى أف السؤاؿ داؿ إحصائيا بكؿ متغيراتو مما يمكننا مف تعميـ نتائجو عمى
مجتمع الدراسة بكاممو.
أما المعطيات الرقمية لمجدوؿ المركب رقـ 1أعاله فيي تشير إلى جممة مف التفاصيؿ
نوجزىا فيما يمي:
فيما يتعمق بالرتبة العممية7


أجاب  80أستاذا مساعدا مف أصؿ  84شممتيـ عينة البحث بالنفي عف سؤالنا:

" ىؿ تشعر بأف المجتمع يدفعؾ لإلبداع في ميداف اختصاصؾ بتقييمو المعنوي لجيودؾ
المبدعة؟" بنسبة  %85.42فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ  %14.58والممثمة بػ 01
أساتذة باإليجاب.
وأجاب  00أستاذا محاض ار مف أصؿ  84شممتيـ عينة البحث بالنفي عف سؤالنا
بنسبة  %68.89فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ  %31.11ممثمة بػ  14أستاذا باإليجاب.
فيما أجاب أستاذ واحد لمتعميـ العالي شممتو عينة البحث بنسبة  %100بالنفي عف سؤالنا.
وبغض النظر عف النسبة األخيرة التي ال تجيز لنا إحصائيا الحكـ عمى فئة أساتذة التعميـ
ِ
ب المشار إلييا تؤكد أف أغمب أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة ال
العالي فإف الن َس َ

يشعروف بأف المجتمع يدفعيـ لإلبداع في مياديف اختصاصيـ بتقييمو المعنوي لجيودىـ

المبدعة بغض النظر عف رتبيـ وىو ما يعني أف التدرج في الرتب بالنسبة لألستاذ الجامعي
في الجامعة محؿ الدراسة ال يمغي ما أشرنا لو مف عائؽ غياب التحفيز المجتمعي عمى
اإلبداع ولقد أشرنا مف قبؿ إلى أف المجتمع الذي ال يدفع أفراده لإلبداع بإشادتو المعنوية
بجيودىـ ىو مجتمع يعيقيـ عف اإلبداع بتجاىمو ليـ وقد يكوف مف دوافع ذلؾ تردي المجتمع
وابتعاده عف االحتفاء بالعمـ ألسباب سياسية واقتصادية ليس ىذا مجاؿ الخوض فييا كـ قد
يكوف ما يدفع المجتمع إلى العزوؼ عف االحتفاء باإلبداع في الجامعة ىو صورة ىذه
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الجامعة لدى المجتمع باعتبار أف تردي الجامعة يغير صورتيا في الضمير الجمعي مف
مؤسسة عممية مييبة تستوجب االحتراـ والتقديـ والتحفيز إلى مؤسسة "استيالكية" تستنزؼ
"الماؿ العاـ" وال تنتج إال الرداءة .وأيا كاف السبب فإف نظاـ المجتمع يختؿ باختالؿ مكوناتو
المترابطة ويؤدي بو ذلؾ في الغالب إلى حمقات متواصمة مف التخمؼ تتبادؿ أدوار السبب
والنتيجة فالجامعة المتردية تسيـ في تردي المجتمع واضعافو والمجتمع المتردي يزيد الجامعة
المتردية ترديا واضعافا وىو ما يحيؿ إلى تصور شامؿ لإلصالح ال يغفؿ ترابط األنساؽ
االجتماعية وتبعية بعضيا لبعض.
فيما يتعمق باألقدمية7


أجاب  09أستاذا مساعدا ليـ أقدمية بيف سنة وخمس سنوات مف أصؿ  48شممتيـ

عينة البحث بالنفي عف سؤالنا" :ىؿ تشعر بأف المجتمع يدفعؾ لإلبداع في ميداف
اختصاصؾ بتقييمو المعنوي لجيودؾ المبدعة؟" بنسبة  %79.17فيما أجابت النسبة األقؿ
المقدرة بػ  %20.83والمتمثمة في  5أساتذة باإليجاب.
وأجاب  1أساتذة محاضريف ليـ أقدمية بيف سنة وخمس سنوات مف أصؿ  1شممتيـ عينة
البحث بالنفي عف سؤالنا بنسبة  %100ولـ يجب أيا منيـ باإليجاب.
وأجاب  19أستاذا مساعدا ليـ أقدمية بيف  1و 01سنوات مف أصؿ  41شممتيـ عينة البحث
بالنفي عف سؤالنا" :ىؿ تشعر بأف المجتمع يدفعؾ لإلبداع في ميداف اختصاصؾ بتقييمو
المعنوي لجيودؾ المبدعة؟" بنسبة  %95.00فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ %05.00
والمتمثمة في أستاذ واحد باإليجاب.
محاضر ليـ أقدمية بيف  1و 01سنوات مف أصؿ  25شممتيـ عينة
ا
وأجاب  01أستاذا
البحث بالنفي عف سؤالنا بنسبة  %64.00فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ  %36.00ممثمة
بػ  9أساتذة باإليجاب.
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وأجاب أستاذ التعميـ العالي الوحيد الذي شممتو عينة البحث والذي لو أقدمية بيف  1و01
سنوات بالنفي عف سؤالنا بنسبة %100.00
وأجاب  0أساتذة مساعديف ليـ أقدمية أكثر مف عشر سنوات مف أصؿ  8شممتيـ عينة
البحث بالنفي عف سؤالنا " :ىؿ تشعر بأف المجتمع يدفعؾ لإلبداع في ميداف اختصاصؾ
بتقييمو المعنوي لجيودؾ المبدعة؟" بنسبة  %75.00فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة
بػ  %25.00ممثمة بػ أستاذ واحد باإليجاب.
وأجاب  9أساتذة محاضريف ليـ أقدمية أكثر مف عشر سنوات مف أصؿ  08شممتيـ عينة
البحث بالنفي عف سؤالنا بنسبة  %64.29فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ  %35.71ممثمة
بػ  5أساتذة باإليجاب.
ويتضح مف المعطيات الرقمية أعاله أف أساتذة جامعة الجمفة ال تغير "األقدمية" رأييـ في أف
المجتمع ال يدفعيـ لإلبداع في مياديف اختصاصيـ بتقييمو المعنوي لجيودىـ المبدعة فالجدد
منيـ يبدؤوف مزاولة مينة التعميـ الجامعي وىـ يعانوف مف عائؽ اإلبداع المتمثؿ في "غياب
الحافز" االجتماعي لإلبداع وىو ما نالحظو بداللة واضحة في نسبة األساتذة المحاضريف
ذوي أقدمية مف سنة إلى خمس سنوات حيث أجاب جميع مف شممتيـ عينة البحث بالنفي
عف سؤالنا بنسبة  ، %100وال يغير توالي سنوات العمؿ في الجامعة قناعاتيـ بغياب
تحفيز المجتمع ليـ عمى اإلبداع مما يؤكد أف المجتمع ال يمثؿ بالنسبة ليـ "بيئة إبداعية"
وىو ما يذكرنا بموضوع "ىجرة األدمغة" الذي يثار مف حيف إلى أخر وىو موضوع حري
بدارسة أكاديمية ت بتعد فيو عف تيويؿ الطرح اإلعالمي وتبريرات الطرح السياسي وتمتفت فيو
إلى أثر المجتمع بكؿ أنساقو عمى المثقؼ والعالـ والى األثر الذي ينبغي أف ُيحدثو كؿ

مثقؼ وعالـ في مجتمعو.
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ِ
س َب األساتذة الذين يعتقدون أن الحوافز المادية والمكافآت
الجدول رقم (ُ 7)51ي َب ِّين ن َ

القيمة واحدة من طرق تشجيعهم وغيرهم عمى اإلنتاج المعرفي والمادي
ِّ
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00000
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ِ
القيمة واحدة من
ب األساتذة الذين يعتقدون أن الحوافز المادية والمكافآت ِّ
سَ
الشكل رقم (ُ 7)47ي َب ِّين ن َ
طرق تشجيعهم وغيرهم عمى اإلنتاج المعرفي والمادي

تـ طرح ىذا السؤاؿ الستطالع رأي األساتذة المبحوثيف عف رأييـ في تحفيزىـ عمى اإلنتاج
المادي والمعنوي برصد مكافآت مادية أو معنوية ألعماليـ المتميزة وأبقينا عمى الجية التي
الم َو َّحديف
ترصد مثؿ ىذه المكافآت مجيولة لجعؿ كؿ المجتمع باعتباره مجموعة مف األفراد ُ
بشبكة مف العالقات والتقاليد والمؤسسات مسؤوال عف ذلؾ.
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وقد جاءت المعطيات الرقمية لمجدوؿ ( )11أعاله ،زيادة عمى داللتو اإلحصائية المثبتة،
لتؤكد أف النسبة الغالبة المقدرة بػ  %81.90بواقع  00مبحوثا مف عينة الدراسة التي
ضمت  41أستاذا يعتقدوف أف المكافآت المادية والمعنوية لألعماؿ المتميزة واحدة مف طرؽ
تشجيعيـ ىـ وغيرىـ عمى اإلنتاج المعرفي والمادي فيما أجابت النسبة األقؿ المقدرة بػ
 %18.10متمثمة في  10أستاذا بالنفي عمى سؤالنا .ولقد جاء ىذا السؤاؿ ،بعد الذي
يسبقو ،الستشراؼ نظرة األساتذة لتقييـ المجتمع ألعماليـ وجيودىـ فأوضحت معطياتو
الرقمية أف أغمب األساتذة يعتقدوف أف لممجتمع دور في تحفيزىـ عمى اإلبداع مما يؤكد وطأة
عائؽ ما أسميناه عائؽ " "غياب الحافز" باعتبار الجامعة بعموميا ومستخدمييا األساتذة
بصفة خاصة مؤسسة "مجتمعية" تتأثر بالسياؽ االجتماعي وبِ ِقَيِـ المجتمع مثمما تؤثر فيو.
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اٌّبغذ اٌزبٔ :ٟػشض إٌخبئش ِٚمبسٔخٙب بفشض١بث اٌذساست
أٚالِ :مبسٔت ٔخبئش اٌذساست ػٍ ٝضٛء اٌفشض١ت اٌفشػ١ت األٌٝٚ
وانتي مفادها ىناؾ معوقات تنظيمية إلبداع األستاذ في جامعة زياف عاشور بالجمفة وتندرج
تحت ىذه الفرضية المتغيرات التالية :معوقات خاصة بالبيئة الجامعية ،معوقات خاصة
باإلدارة الجامعية ،معوقات خاصة بالتمويؿ والتكويف والبحث العممي.
بينت لنا نتائج التحقق من الفرضية األولى أن هناك معوقات تنظيمية إلبداع األستاذ في
جامعة زيان عاشور بالجمفة أولها خاصة بالبيئة الجامعية وأخرى معوقات خاصة باإلدارة

الجامعية إضافة الى وجود معوقات خاصة بالتمويل والتكوين والبحث العممي بحيث7
 يرى أساتذة الجامعة أف الجو العاـ ليس مساعدا عمى إبداع األستاذ الجامعي ،ولعمنانستطيع تفسير ىذه النتائج بوجود حالة عامة مف عدـ رضا األساتذة عمى المحيط الذي
يعمموف بو ،واذا لـ يكف "مستوى رضا" أساتذة الجامعة عمى المحيط الذي يعمموف بو ىو ما
نبحث عنو فإف تأكيد أغمبية األساتذة عمى أف الجو العاـ في الجامعة ال يساعدىـ عمى
اإلبداع يعكس حالة مف اإلقرار الضمني بأف جامعة"زياف عاشور" ال تمثؿ -مف وجية نظر
األساتذة  -فضاء إلبداع الناشطيف بيا مف أساتذة وطمبة وادارييف في الوقت الذي تؤكد فيو
كؿ الدراسات التي تعنى بموضوع الجامعة أنيا أجدر األماكف باحتضاف اإلبداع ثـ "تصديره"
إلى محيطيا العمراني وىو ما عناه " غاتف تروميالي" بقولو" :إف الجامعات تمثؿ ورقة رابحة
مف الطراز األوؿ لممدف التي تراىف عمى اإلبداع والثقافة والتواصؿ كمكونات أساسية
الستراتيجياتيا التنموية"
ومف األسباب الذي دفعيـ العتبار الجو العاـ في الجامعة غير مساعد عمى إبداع األستاذ
الجامعي ىو اعتقادىـ أف عدد الطمبة الذي يتزايد سنة جامعية بعد أخرى يخمؼ أعباء
بيداغوجية تنجـ عف تدريس وتقييـ وتقويـ طمبة يزيد عددىـ في القسـ أو في المدرج عف
الحد المعياري المطبؽ في أغمب جامعات العالـ .وغني عف القوؿ أف منظمات عدة مثؿ
اليونيسكو ت تخذ مف "عدد الطمبة لألستاذ الواحد" وىو "عدد يحسب بالمتوسط الحسابي لعدد
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الطمبة ألستاذ مؤىؿ واحد في مستوى تعميمي محدد" واحدا مف مؤشرات إمكانية تمقي الطمبة
لمتعميـ وواحدا مف مؤشرات جودة ىذا التعميـ .وعميو فإنو ما مف شؾ في أف المعطيات
الرقمية المتعمقة بيذا التكرار تؤكد أف عدد الطمبة المتزايد في جامعة زياف عاشور بالجمفة
أحد األسباب التي تجعؿ منيا فضاء غير مالئـ لإلبداع بما يفرضو ىذا العدد الذي يفوؽ
الحد الموصى بو مف ضغط عمى األساتذة يبعدىـ عف اإلبداع ويجعؿ مف وظيفتيـ عمال
يس عمى قدر اإلمكاف وبتق ِ
"شاقا" يبدأ بتدر ِ
ييـ ُيراعى في تصميمو عنت الحراسة وجيد
التصحيح لينتيي برغبة جارفة في "إنياء" السنة الجامعية دوف التفات لمنقائص وال إرادة في

اإلصالح!
 كما يتبيف أيضا أف ضعؼ أداء اإلدارة في الجامعة ىو ما يمنعيا مف أف تكوف فضاءيشجع اإلبداع واتضح ذلؾ جميا مف خالؿ بحثنا مما يدفعنا إلى تأكيد عدـ رضا األساتذة في
جامعة زياف عاشور عف أداء اإلدارة كما يدفعنا إلى تأكيد ضرورة أف ُيعنى كؿ إصالح
جامعي بإصالح اإلدارة واعتبار ذلؾ أىـ إجراءات تحقيؽ الجودة وتحقؽ اإلبداع في التعميـ
الجامعي.
ويتبيف أخي ار عدـ مالئمة الجو العاـ لمجامعة لإلبداع بغياب "اإلمكانيات المادية التي
ّ
ينبغي توفرىا في الجامعة مف مخابر بحث ومكاتب مجيزة بوسائؿ االتصاؿ والتواصؿ،
وغني عف القوؿ أف في ىذا دليؿ عمى قناعة الكثير مف األساتذة بأف الجامعة ال يمكف أف
تكوف فضاء مالئما لإلبداع ما لـ توفر لمستخدمييا األساتذة عمى وجو التحديد أدوات البحث
العممي مف مخابر وتجييزات تتنوع بتنوع اختصاصات البحث وما لـ توفر ليـ ظروؼ عمؿ
وبحث مريحة أدناىا المكاتب المجيزة بوسائؿ االتصاؿ والتواصؿ ،فأماكف العمؿ غير المييأة
لذلؾ تعتبر عامال فعاال في تشتيت الجيد وىدر الطاقة واحباط لميمة.
 أما فيما يخص التمويؿ الذي يشمؿ األجر وتمويؿ البحوث وتحقيؽ الحوافز فإف:عموـ أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة يعتقدوف أف األجور التي يتقاضونيا ال تمبي
احتياجاتيـ وعميو فبإمكاننا التأكيد مف اآلف عمى وجود عائؽ اإلبداع المتمثؿ في "نقص
التمويؿ" باعتبار أف مصدره األساس المتمثؿ في األجر الشيري الذي يتقاضاه األستاذ غير
كاؼ لتمبية "احتياجاتو".

امؿ ِع َدة "تفاقمت" لتجعؿ مف أجر األستاذ الجامعي غير
ولعمنا نستطرد فنشير إلى أف عو َ
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كاؼ لتمبية حاجياتو ،وىي عوامؿ نستطيع تصنيفيا ،حسب طبيعتيا ومسبباتيا ،في خانتيف
كبيرتيف تضـ أوالىما كؿ ما يتعمؽ بالجانب االقتصادي ِ
الصرؼ مثؿ تردي القدرة الشرائية
تبعا النييار الدينار وسياسة تحديد األجور تبعا لمنظومة "سياسية" في قطيعة كاممة مع
متطمبات قطاع التعميـ العالي إضافة إلى التصنيؼ الخاطئ لمجامعة كمؤسسة "عمومية"
تستيمؾ الماؿ العاـ دوف انخراط في تحسيف معدؿ النمو وال تأثير عمى مستوى ونوعية
اإلنتاج ،وتضـ ثانيتيما كؿ ما يتعمؽ بالجانب االجتماعي مف تغير ممحوظ لنمط الحياة

ص ُّد ِر
المنزاح باضطراد نحو الجانب المادي واالستيالكي الذي تدفعو "العولمة االقتصادية" لتَ َ

المشيد اإلنساني باإلضافة إلى ضغوطات "الصورة النمطية" لألستاذ الجامعي التي تثقؿ
كاىمو عندما تصنفو في أعمى ىرـ الوظيفة "وصفيا" وتمقي بو إلى أدنى درجات الرخاء

"فعميا".
كما تبيف أف جامعة زياف عاشور بالجمفة ال تمنح حوافز لمبحث العممي إال لقمة مف األساتذة
العامميف بيا ،وأف جؿ األساتذة "المحظوظيف" الذيف حصموا عمى ىذه الحوافز يعتقدوف أنيا
غير كافية لمساعدتيـ عمى البحث وىو ما يجعمنا أماـ حتمية اإلقرار أف عائؽ "انعداـ
الحوافز" لدى الجامعة المذكورة ليس موجودا فقط بؿ أف تأثيره عمى األساتذة كبير جدا نظ ار
الستفحالو وتفاقمو .وىذا ما أكدتو كؿ مف دراسة " معتز سيد عبد اهلل ،شاكر عبد الحميد،
عبد المطيؼ محمد خميفة ،محمد محمود عبد العظيـ" في كتابيـ المعنوف " آليات اإلبداع
ومعوقاتو في العموـ االجتماعية" فقد أكدت عمى أف قمة اإلمكانات المادية المخصصة لمبحث
العممي ،ضعؼ الدور الذي تقوـ بو مؤسسات البحث العممي ىي مف أىـ معوقات اإلبداع،
كما ذكرت دراسة "محمد فوزي عبد المقصود" في كتابو المعنوف "االبداع في التربية العربية
المعوقات وآليات المواجية أف قمة الميزانية المخصصة لمبحث العممي،تعد مف المعوقاتالمرتبطة بمجاالت العمـ والتكنولوجيا كمعوقات مجتمعية لتنمية اإلبداع في التربية العربية
ومف الواضح أف "انعداـ الحوافز" أو "نقصيا" في جامعة زياف عاشور بالجمفة ُيحيؿ إلى
سبب المشكمة ذاتيا في كؿ الجامعات الجزائرية وىو غياب التصور الصحيح لمنظومة
"حوافز" قادرة عمى تثميف الجيود الحقيقية لألساتذة واالكتفاء بػ "حزمة" مف النصوص
القانونية المستندة إلى رؤية بدائية تجعؿ مف الحوافز "مكمالت لألجر" يأخذىا الجميع بناء
عمى آلية مراقبة قاصرة ال تكاد تُفَِّرؽ بيف واجبات األستاذ البيداغوجية وبيف أعمالو البحثية
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ط َرة بيياكؿ البحث المستحدثة وبيف إبداعاتو الشخصية.
الم َؤ َ
ُ
وعميو يتأكد لنا حقيقة أف السياسة التمويمية والمالية لمجامعة الجزائرية جنت عمى جميع
الناشطيف في ىذا القطاع بتبعيتيا لالستراتيجية االقتصادية العامة المبنية عمى مواجية
الضغوط االجتماعية وشراء ِ
"الس ْمِـ االجتماعي" والتوزيع غير العادؿ لمريع ومواجية المشاكؿ
الم َؤ ِجمَ ِة لالنفجار أو االنييار عوض العمؿ عمى إيجاد وتنفيذ إجراءات
الطارئة بالحموؿ ُ
إصالحية متكاممة تسمح بتحقيؽ اإلقالع التنموي المأموؿ.
 دور اإلدارة كطرؼ وكعامؿ أساسي في نجاح عمؿ األستاذ الجامعي وبالتالي كعامؿمحفز أو معوؽ إلبداعو إننا نستنج مف بحثنا أف أغمبية األساتذة في جامعة زياف عاشور
بالجمفة يشعروف "بتسمط" اإلدارة فيما يتعمؽ بأعماليـ البحثية التي ىي أقرب أعماؿ األستاذ
الجامعي لإلبداع وأخصيا بو .ولقد أشرنا في الجانب النظري ليذه الدراسة ،كما أشارت
معظـ الدراسات حوؿ اإلبداع ،إلى أف "رئيس العمؿ المتسمط" ىو واحد مف أىـ عوائؽ
اإلبداع لدى أفراد أي مؤسسة .إلى جانب وجود مسئوؿ متسمط فإف وجود مسئوؿ رافض
إف لعدـ كفاءتو أو لعدـ شجاعتو أو النعداـ رغبتو في التجديد أو ألي سبب أخر
لألفكار ْ
يجعموَ ،ش َع َر أـ لـ َي ْش ُع ْر ،ىو بمثابة عائؽ آخر في وجو اإلبداع.

 كما تبيف لنا أف اإلدارة في جامعة زياف عاشور ناد ار ما تستشير األساتذة في شأف يخصاألساتذة أنفسيـ وىو البحث العممي الذي ىو أقرب مجاالت العمؿ الجامعي لإلبداع واف
فعمت فيي تستشيرىـ غالبا فيما يخص عالقة ىذا البحث باألعماؿ البيداغوجية (تدريس،
امتحانات....الخ) مما يحيؿ ىذه اإلدارة إلى "إدارة تصريؼ أعماؿ بيداغوجية" في قطيعة
تامة مع "معايير الجودة" ،ومما يؤكد وجود عائؽ "إداري" إلبداع األساتذة في ىذه الجامعة.
 أما في ما يخص تكويف األستاذ مف خالؿ التربصات والدورات التكوينية إف وجدت فقداستنتجنا أف ضعؼ التكويف الذي تتحممو إدارة الجامعة عبر التأطير والتربصات التي تنظميا

الجامع ة عمى المستوى المحمي أو الخارجي قد خمؽ جوا غير مناسب سواء في إنتاج المعرفة
أو التحصيؿ الذاتي الذي يتعدى االستاذ الى الطمبة.
ربٔ١بِ :مبسٔت ٔخبئش اٌذساست ػٍ ٝضٛء اٌفشض١ت اٌفشػ١ت اٌزبٔ١ت
وانتي مفادها ىناؾ معوقات نفسية إلبداع األستاذ في جامعة زياف عاشور بالجمفة وتندرج
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تحت ىذه الفرضية المتغيرات التالية :معيؽ إدراكي ،ضعؼ الثقة بالنفس ،الخوؼ مف الفشؿ،

الخوؼ مف المخاطرة ،قمة التحدي ،الميؿ إلى تقييد المشكمة ،وجود قواعد وأنظمة ذىنية لدى
الفرد ،دعـ المدخؿ الوحيد لممشكمة اإلشباع أو المعمومات الزائدة ،عدـ القدرة عمى توليد
األفكار.
بينت لنا نتائج التحقق من الفرضية الثانية أن هناك معوقات نفسية إلبداع األستاذ في
جامعة زيان عاشور بالجمفة بحيث7
 أكد معظـ األساتذة أنيـ يعانوف مف ضعؼ الثقة بالنفس والذي يجعميـ ال يفصحوف أبداأو ال يفصحوف إال أحيانا عما يتبادر إلى أذىانيـ مف أفكار جديدة وغير مألوفة في مواضيع
تخص الجامعة .ورغـ أف تحميال واعيا ليذه النسبة العالية تدفعنا إلى غزو مفاىيـ نظرية
متعددة مثؿ "تقدير الذات" في الوسط الميني و"الكفاءة الشخصية لمعامؿ" و"مقاومة التأثير"
مما يوحي أف عائؽ اإلبداع المتمثؿ في عدـ الثقة بالنفس الموجود لدى غالبية أساتذة جامعة
زياف عاشور بالجمفة لو سببيف أساسييف ىما "الخوؼ" و"الخشية مف سخرية اآلخريف" مما
ينبئ والشؾ عف إخفاؽ "اإلطار التنظيمي لممينة" المتمثؿ في الجامعة ،باعتبارىا تنظيـ
عمؿ ،في إيجاد مناخ يضمف انخراط مستخدميو في بيئة مينية مشجعة عمى اكتساب تقدير
الذات مثمما ينبئ عف قصور ذاتي.
 كما بينت النتائج أف األساتذة ال يخاطروف باقتراح حموؿ جديدة في حاؿ واجيتيـ مشكمة،وىو ما يؤكد لنا وجود عائؽ لإلبداع وىذا ألف الخوؼ مف المخاطرة بإعالف األفكار الجديدة
عائؽ نفسي لإلبداع
 كما أف األساتذة يعانوف مف عوائؽ نفسية أخرى كعائؽ "قمة التحدي" الذي يمنع الشخصمف" :تجاوز المعضالت عوض التأثر بيا واعتبار الصعوبات تحديا عوض اعتبارىا عناصر
مثبطة" إلى جانب وجود العائؽ النفسي لإلبداع المتمثؿ في "وجود قواعد وأنظمة ذىنية"
لدييـ تجعميـ يميموف إلى استخداـ استراتيجية سػبؽ نجاحيا في حؿ مشكمة ما في الماضي،
ولكنيا قد ال تصمح فػي حػؿ مشػكمة تتطمػب استراتيجية جديدة.
 كما تأكد ما أثبتناه في دراستنا النظرية عف المعوقات النفسية لإلبداع لدى األستاذالجامعي مف كوف البعض يعتمد "إصدار األحكام أو التقييم المتسرع لألفكار بدالً من
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توليدها" بداللة مف أجابوا بأف سبب تعامميـ مع مشروع راىف بنفس االستراتيجية التي
اتبعوىا مع مشروع مماثؿ سابقا ىو اعتقادىـ "أنيا االستراتيجية األفضؿ" حيث يبدو التقييـ

المتسرع واصدار الحكـ البات مانعا لتوليد أفكار جديدة
 وقد أكدت النتائج أف معظـ األساتذة يميموف إلى التعامؿ مع األمر بمقاربة "دعم مدخلالحل الوحيد الصحيح" بداللة مف أجابوا بأف سبب تعامميـ مع مشروع راىف نفس
االستراتيجية التي اتبعوىا مع مشروع مماثؿ سابقا ىو اعتقادىـ "أنيـ ال يممكوف خيارات

أخرى" ،ولعمنا نستنتج مف إجابة مف أرجع سبب عدـ إتباع استراتيجيات جديدة لما َي ِج ُّد مف
مشاريع إلى اعتقادىـ أف االستراتيجية األولى ىي "االستراتيجية األفضؿ" أنيـ يتعامموف مع
األمر رافعيف "شعار الحرص عمى المألوف" وىي كميا معوقات نفسية لإلبداع أشرنا ليا في

المقَ ِّدـ ليذا التحميؿ.
بحثنا النظري ُ

ربٌزبِ :مبسٔت ٔخبئش اٌذساست ػٍ ٝضٛء اٌفشض١ت اٌفشػ١ت اٌزبٌزت
وانتي مفادها أن ىناؾ معوقات اجتماعية إلبداع األستاذ في جامعة زياف عاشور بالجمفة
وتندرج تحت ىذه الفرضية المتغيرات التالية :الظروؼ األسرية ،بيئة المجتمع .
بينت لنا نتائج التحقق من الفرضية الثالثة أن هناك معوقات اجتماعية إلبداع األستاذ في
جامعة زيان عاشور بحيث:
-أوضح كثير مف األساتذة أف مسئولياتيـ العائمية تعيقيـ عف تقديـ أعماؿ متميزة وفريدة،

فالكثير مف األساتذة يعانوف مف عائؽ اإلبداع االجتماعي المتمثؿ في ما سندعوه "ضغوط

المسؤوليات العائمية" لمتفريؽ بيف المسؤولية العائمية التي تساىـ في بناء شخصية الفرد
باعتبار العائمة "فضاء يسمح بتحقيؽ الذات" كما ذكر "فرانسوا دو سنغمي" المختص في
شؤوف العائمة وأستاذ السوسيولوجيا بجامعة باريس ديكارت الذي يؤكد أف "العائمة ىي
المؤسسة األكثر احتراما لمناس ألنيا تصنع سعادتيـ" وبيف الضغوط السمبية المحتممة
لممسؤوليات العائمية التي تعيؽ الفرد بتبعاتيا المادية والمعنوية عف "التفرغ" لمبحث والتميز

واإلبداع .كما أف األساتذة ال ُي ِ
عوف سبب إعاقة مسؤولياتيـ العائمية عف ابداعيـ إلى
رج َ
"الجو" داخؿ األسرة بؿ إلى أسباب أخرى قد تكوف "المسؤولية المادية" في شقيا "المعيشي"
أىميا وىو ما يدفعنا إلى الظف بأف مصدر الضغوط العائمية السمبية الذي يعاني منو غالبية
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أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة ليس تفكؾ األسرة كبناء اجتماعي وفكري بؿ وطأة
"الحيرة" المعنوية الناجمة عف "التكمفة" المعيشية والمرتبطة أساسا بػ ضعؼ األجر المادي
الذي يت مقاه األستاذ الجامعي نظير عممو .إف ارتباط العائؽ االجتماعي المتمثؿ في "ضغوط
المسؤوليات العائمية" مع العائؽ التنظيمي المتمثؿ في "نقص التمويؿ" تبعا لضعؼ األجر
الذي يتقاضاه األستاذ الجامعي يحيمنا إلى ارتباط جميع معوقات اإلبداع التي ندرسيا في
الجوانب التنظيمية والنفسية واالجتماعية مع بعضيا البعض ويؤشر وال شؾ عمى صفة
"الشمولية" التي يجب أف تتميز بيا كؿ "إصالحات" التعميـ العالي اليادفة إلى جعؿ الجامعة
فضاء لمتجديد واإلبداع.
 كما تبيف أف الكثير مف األساتذة يعانوف مف عدـ تحفيز المجتمع عامة ومجتمع البحثخاصة متمثال في مؤسسات البحث العممي والتطوير لمجيوداتيـ االبداعية وعدـ تشجيعيـ
ماديا وال معنويا .وىنا نؤكد وجود عائؽ "غياب دعـ ىيئات المجتمع الميتمة باإلبداع" لدى
أساتذة الجامعة ،كما أف أغمب األساتذة يعتقدوف أف لممجتمع دور في تحفيزىـ عمى اإلبداع
مما يؤكد وطأة عائؽ ما أسميناه عائؽ ""غياب الحافز" باعتبار الجامعة بعموميا
ومستخدمييا األساتذة بصفة خاصة مؤسسة "مجتمعية" تتأثر بالسياؽ االجتماعي وبِ ِقَيِـ
المجتمع مثمما تؤثر فيو  ،إذ أنو مف الواضح أف المجتمع بقيمو االجتماعية والثقافية السائدة
حاليا ال يأبو بإبداع أساتذة الجامعة قَ ْد َر ما يحتفي بأشكاؿ أخرى تُحسب ،بحؽ أو بباطؿ،
ضمف دائرة اإلبداع مف إنجازات "رياضية" وأعماؿ "فنية" تمقى مف اإلشادة الرسمية والشعبية
الكثير فيما تبقى كثير مف إنجازات األساتذة والمثقفيف في دائرة الظؿ ال تمتفت إلييا إال قمة
مف الميتميف .فقد أكد أساتذة جامعة زياف عاشور بالجمفة أنيـ ال ينظروف إلى المجتمع الذي
يعيشوف فيو عمى أنو "بيئة مبدعة" تييئ ليـ ظروؼ اكتشافيـ وتنميتيـ وتشجعييـ.

والحاصؿ أننا نستطيع أف ُنمَ ِّخص الوضع بقولنا أنو مف الصعب أف تبدع في مجتمع ال يدفع
لإلبداع وال يحتفي بو.

أما فيما يخص الحرية األكاديمية باعتبارىا ما يحفز الرغبة في اإلبداع لدى األساتذةوالباحثيف والتي َع َّرفَ ْتيا اليونسكو في توصياتيا لسنة  0991بكونيا" :حرية التعميـ والنقاش
ِ
بأبحاث وتوزيع ونشر نتائجيا وحرية إبداء الرأي حوؿ المؤسسة
دوف أية موانع وحرية القياـ
أو النظاـ الذي يعمموف بو وح رية أال يتـ إخضاعيـ لرقابة المؤسسة وحرية المشاركة في
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نشاطات مختمؼ المنظمات المينية واألكاديمية الممثمة ليـ" ،فقد أكد معظـ األساتذة عمى
تمتعيـ بالحرية التامة مما يجعؿ مف عدـ وجود عائؽ عدـ الحرية األكاديمية كمعوؽ إلبداع
األساتذة الجامعييف.
االستنتاج العام
وفي األخير يمكف القوؿ أف ىناؾ معوقات متماثمة االختالؼ نوعا وكما ىي التي
تجعؿ مف االستاذ الجامعي ال يبدع وذلؾ باختالؼ تنوعاتيا وتداخميا وتفاعميا فيما بينيا
وىنا يكوف المشروع المنوط باألستاذ الجامعي والمتمثؿ في مشاركتو في عممية تنمية المجتمع
إما عف طريؽ تقدي ـ مخرجات تتمتع بكفاءة واعية أو بتقديـ دراسات تكوف لو الفضؿ في
سيرورة العممية التنموية ألي مجتمع ما .
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يستأثر موضوع اإلبداع ،ومنذ القدم ،باىتمام المجتمعات اإلنسانية التي ما فتئت
تنظر إلى "المبدعين" عمى اختالف أسمائيم (عباقرة ،نوابغ ،جيابذة  )...وأدوارىم (أمراء،
حكام ،عمماء وخطباء )...بكثير من اإلعجاب بل وتعترف ليم بصفات تميزىم عن العامة أو
السوقة الذين ال قدرة ليم عمى القيادة أو التأثير.
وتماما كما تطورت جل المفاىيم األساسية مع تطور المجتمعات فإن مفيوم اإلبداع
قد تغير  -عبر الزمن -ليصل إلى تعريفات مختمفة باختالف الحقول المعرفية التي يرتبط
بيا فيو اختراعات واكتشافات في الميدان العممي ،وقراءات جديدة وتأويالت حديثة لممواضيع
والنصوص في الفكر والفمسفة ،وىو اإلتيان بالجديد والفذ والمتفرد في النصوص األدبية
والفنون ...الخ ،غير أن كل ىذا ال ينبغي أن ينسينا أنو أشد ارتباطا بالتقدم الحادث في
المجت معات الغربية فك ار واقتصادا وأصبح يقاس تطورىا بمدى ما تممكو من كفاءات بشرية
مبدعة.
واذا كان اإلبداع – بداىة – من المفاىيم التي ال غنى لممجتمعات البشرية عن
التزاميا والحديث عنيا و النظر فييا في انسجام واضح لممعاني المرتبطة بجوىر اإلنسان،
فإن العمم أيضا واحد من أشد المفاىيم ارتباطا بالجنس البشري .إننا حين ننظر في الضمير
الجمعي لممجتمعات اإلنسانية منذ القدم نتأكد من عمو المكانة التي أفردتيا مختمف
الحضارات لمعمم .ىذا العمـم المرتبط في مخيمة الجنس البشري ،وربما في روحو ،بالنور الذي
يطرد ظالم الجيل ويكسر قيوده المكبمة لإلنسان.
وألن لمعمم كل ىذا الشأن فإن طمب ىذا األخير ظل واحدا من أشرف واجبات اإلنسان
وأحراىا بدفعو في طريق الرقي والتقدم ،وىذا ىو السبب الذي جعل مختمف الحضارات تبحث
عن أمثل الطرق إلشاعة المعرفة وتيسير طمب العمم ،وليست أمثل الطرق ىذه غير النظام
الجامعي التكويني  ،لتحتل الجامعة أعمى اليرم التعميمي وتصبح األجدر في إعداد الكفاءات
البشرية المؤىمة تأىيال عاليا.
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إن حديثنا السابق عن اإلبداع ،العمم ،التربية ،والجامعة كمؤسسة لمتعميم العالي ىو
الذي يتيح لنا اآلن أن نسقط مفيوم اإلبداع عمى مفيوم التربية ( باعتبارىا أخذا لمعمم)
لنتساءل أوال  :أليس العمم طريقا لإلبداع؟ ونفترض الجواب باإليجاب  ،لنتساءل ثانيا أليس
النظام التربوي – بداىة – أساس تنشئة المتعممين المبدعين؟ ولنفترض الجواب باإليجاب
ثانية  ..ولنالحظ اآلن أن النظام التعميمي في الجزائر وفي العالم العربي وفي كثير من دول
العالم (خاصة المدعوة بالدول المتخمفة أو السائرة في طريق النمو) يعرف ىزات عديدة
وأزمات مختمفة تتجسد في النسب المخيفة لمتسرب المدرسي ورداءة التحصيل لدى التالميذ
والطمبة بل بكثرة السجال في أىداف مختمف المنظومات التعميمية التي يصل النقد الموجو
ليا أحيانا إلى مستوى الشك في مصداقيتيا ،وأىدافيا ،وخططيا .إن الحديث الذي ال ينتيي
في الجزائر مثال عن فشل النظام التعميمي في كل أطواره بما فييا الطور الجامعي كأعمى
المستويات تعميما ،وعجزه عن مواكبة العصر وعدم قدرتو عمى التكفل ،عمميا وتأطي ار،
بالمتخرجين منو بل وعزوف المتفوقين عن االنخراط فيو وىجرتيم إلى فضاءات عممية أكثر
تقدي ار لكفاءاتيم وأكثر قدرة عمى دفعيم لإلبداع والتفوق يصل بنا إلى النظر في اإلصالحات
في مختمف أطوار التعميم ودراسة الضعف والخمل الموجود فييا ومحاولة استشراف المستقبل
عمى ضوء الدراسات والبحوث التي يجب أن تكون من أولويات األساتذة الباحثين حتى نحقق
تعميما راقيا بنواتج إبداعية عمى المستوى البشري والمادي.
في األخير ونحن في خضم البحث في معوقات اإلبداع لدى األستاذ الجامعي تبادر
في ذىننا العديد من التساؤالت التي يمكن أن تكون مواضيع لمعديد من البحوث العممية
مستقبال خصوصا وأننا أخذنا بمحور واحد من محاور العممية التكوينية المتمثل في األستاذ
الجامعي ليبقى البحث متواصال حول بقية المحاور من طمبة وادارة ومنياج وبرامج تأطيرية
في الجامعة ىذا من جية والنظر في معوقات اإلبداع في النظام التعميمي ما قبل الجامعي
بمحاوره من جية ثانية باإلجابة عن التساؤالت التالية " ما معوقات اإلبداع في النظام
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خاتمة
التعميمي الجزائري؟ ما الذي يجعل المدرسة الجزائرية بيذا النقص في األداء؟ ما الذي يجعل
الجامعة الجزائرية – وحسب تقارير اليونيسكو -في آخر الركب عطاء و تكوينا؟
إن سؤاال كيذا يستدعي وال شك جيدا متواصال إلى جواب ال يغفل الجوانب المختمفة
المرتبطة بيذا الموضوع الحيوي ،ولعل اكتشاف ما يعوق اإلبداع في النظام التعميمي ىو ما
سيسمح لمبحث باستشراف سبل إعادة طالب العمم من جديد إلى فضاء الرغبة في التعمم
والقدرة عمى اإلبداع.
وختاما قال المفكر والعالم العربي "أحمد الزويل" رحمو اهلل صاحب جائزة نوبل لسنة
 "9111إن المجتمع الغربي يعمل على تنمية قدرات الفاشل ليبدع أما مجتمعاتنا العربية
فتعمل على إعاقة المبدع ليفشل"
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االردف. 2002،
 .71نايفة قماطي كآخركف :تنمية اإلبداع كالتفكير اإلبداعي في المؤسسات التربكية،
الشركة العربية المتحدة ،القاىرة ،مصر.2008 ،
 .72نزار كاظـ صباح الخيكاني :إمكانات البحث كالتطكير في بمداف عربية مختارة
كدكرىا في تعزيز القدرة التنافسية ،مجمة القادسية لمعمكـ االدارية كاالقتصادية ،المجمد
 ،12العدد 1لسنة .2010
 .73نكر الديف الدقي :تمكيؿ التعميـ العالي في الكطف العربي ،المؤتمر الخامس عشر
لمكزراء المسؤكليف عف التعميـ العالي كالبحث العممي في الكطف العربي ،المنظمة
العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،االسكندرية ،مصر 26-22 ،ديسمبر .2015
 .74كليد عبد الكريـ صكافطة :تنمية ميارات التفكير االبداعي كاتجاىات الطمبة نحك
العمكـ ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة ،عماف ،األردف.2008 ،

-3المذكرات والرسائل :
 .1جماؿ بف سميماف خيرك :تصكر مقترح ألىداؼ كاُسس إدارة التربية اإلبداعية في إدارات
التربية كالتعميـ بمنطقة مكة المكرمة (بنيف ،بنات) باستخداـ أسمكب (دلفام ) ،رسالة

ماجستير 1424 ،ىػ  2003 ،ـ.
 .2رقاد صميحة :تطبيؽ نظاـ ضماف الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي الجزائرية :آفاقو
كمعكقاتو – دراسة ميدانية بمؤسسات التعميـ العالي لمشرؽ الجزائرم ،رسالة دكتكراه
عمكـ ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة سطيؼ -1،2014
.2015

 .3منار سالـ محمد أبك خاطر :دكر الجامعة في تنمية االبداع لدل طمبتيا في ضكء السنة
النبكية مف كجية نظرىـ ،مذكرة ماجستير ،تخصص التربية االسالمية بقسـ أصكؿ
التربية ،الجامعة االسالمية  ،غزة ،فمسطيف.2010 ،
 .4منى بنت سعد ابف الحضيض البالدم :دكر األستاذ الجامعي في خدمة المجتمع مف
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية بمنطقة مكة المكرمة ( الكاقع
كالمأمكؿ) ،أطركحة دكتكراه في تخصص األصكؿ االسالمية لمتربية ،كمية التربية ،
جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.)2015-2014( ،
 .5نصر الديف حمدم سعيد مدكخ :معكقات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات
الفمسطينية بمحافظات غزة كسبؿ التغمب عمييا ،مذكرة مقدمة لنبؿ شيادة الماجستير في
اإلدارة التربكية ،كمية التربية الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطيف.2008 ،
 .6كفاء العساؼ :كاقع االبداع كمعكقاتو لدل مديرات المدارس بمدينة الرياض ،مذكرة
ماجستير في اآلداب ،تخصص ادارة تربكية ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض،
المممكة العربية السعكدية.2004 ،
-4المجالت :
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طالبو كعالقتيا ببعض المتغيرات ،كمية التربية جامعة أـ القرل فرع الطائؼ ،مجمة
رسالة الخميج العربي ،العدد (.)90
 .2الجكزم جميمة :دكر اإلبداع التكنكلكجي في تعزيز القدرة التنافسية لمدكؿ العربية،
مجمة العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،العدد ،11الجزائر.2011،
 .3بف أعمارة منصكر :اإلبداع ك االبتكار ككسيمة لتحقيؽ الجكدة في التعميـ العالي،
استمارة المشاركة في ممتقى دكلي حكؿ  :االبداع ك التغيير التنظيمي في المنظمات
الحديثة ،قسـ العمكـ التجارية ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير،جامعة باجي
مختار عنابة ،الجزائر ،يكمي  19/18مػػام .2011
 .4بف عبد الرحماف :أكؿ مسيرة أماـ سفارة أجنبية ،ينظميا االتحاد العاـ الطالبي الحر،
مجمة االرشاد ،العدد ،03الجزائر.1992،

 .5ثائر سمماف طامي :تربية االبداع كدكرىا في مكاجية تحديات القرف الحادم
كالعشريف ،مجمة ديالي ،العدد.58
 .6خالد أحمد الصرايرة ،ليمى العساؼ :إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي بيف
النظرية كالتطبيؽ ،المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي ،العدد األكؿ،
األردف.2008 ،
 .7ربيح نعيمة" :تقييـ الطمبة لألساتذة :إستراتيجية تطكير أـ أداة مراقبة؟" المنشكر في
مجمة "مقاربات" الصادرة عف جامعة الجمفة عدد  – 29المجمد . 2017 -2
 .8ردماف محمد سعيد غالب ،تكفيؽ عمي عالـ :التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس
مدخؿ الجكدة الشاممة في التعميـ العالي ،المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ العالي،
المجمد األكؿ ،العدد األكؿ.2008 ،
 .9عبد الفتاح أحمد جالؿ :تجديد العممية التعميمية في جامعة المستقبؿ ،مجمة عمكـ
التربية ،معيد الدراسات التربكية ،العدد األكؿ ،القاىرة ،مصر.1993 ،
.10

عالء حاكـ محسف الناصر :إدارة الجكدة الشاممة (أنمكذج في اإلدارة

الجامعية) ،مجمة اإلدارة كاالقتصاد ،العدد ،80بغداد.2010،
 .11قاسـ عمر أبك الخير آدـ :الجامعات (دراسة في المفيكـ كالنشأة كالرسالة) ،مجمة
الجزيرة لمتربية كالعمكـ االنسانية ،جامعة الجزيرة  ،السكداف.
 .12ليمى عساؼ :مؤشرات قياس البيئة الجامعية النمكذجية ،مجمة اتحاد الجامعات
العربية ،العدد ،51كانكف األكؿ .2008
 .13مجمة :دراسات نفسية ،المجمد العشركف ،عدد ، 4القاىرة ،جميكرية مصر العربية،
أكتكبر .2010
 .14محمد طكالبية ،المية حركش :البحث العممي كالتطكير في الجزائر( الكاقع
كمستمزمات التطكير) ،األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاالنسانية ،العدد ،19جانفي
.2018
 .15محمد عبد العميـ مرسي :ترشيد جيكد ىيئة التدريس في الجامعات الخميجية في
مجاؿ البحث العممي ،مجمة رسالة الخميج العربي  ،العدد ،16مكتبة التربية العربية
لدكؿ الخميج ،الرياض .1985 ،

" .16تكصية بشأف أكضاع ىيئات التدريس في التعميـ العالي " ،الدكرة التاسعة كالعشريف
لممؤتمر العاـ لمنظمة اليكنيسكك نكفمبر  ،1997منشكرات منظمة اليكنيسكك ،باريس،
.1997
-5القوانين والمراسيم :

 .1الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية (العدد  ) 23الصادرة بتاريخ  28ربيع الثاني
عاـ 1429ق المكافؽ لػ  4مايك سنة 2008ـ .

 .2الجميكرية الجزائرية الديمكقراطية الشعبية :مرسكـ تنفيذم رقـ  99-244يحدد
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لػ  31أكتكبر 1999ـ ،الجريدة الرسمية ،العدد.77
 .3القرار  58المؤرخ في  24مارس  2018المحدد "لمعايير االنتقاء لمقبكؿ في
برنامج التككيف اإلقامي بالخارج بعنكاف سنة  "2018كالمنشكر بمكقع ك ازرة التعميـ
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األساسي

باألستاذ

الخاص

الباحث،

الجريدة

الرسمية

لمجميكرية

الجزائرية،العدد ،23الجزائر 4 ،مام سنة .2008
 .5كضعية البحث العممي كبرنامج المديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير
التكنكلكجي لسنة  ،"2018منشكر المجمس الكطني لتقكيـ البحث 23 ،ديسمبر
 ،2017الجزائر.
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17. Suzanne FILTEAU, « la créativité sous toutes ses coutures », dans
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 .10خمد الحر :كظائؼ اإلدارة الخمسة ،بحث مقدـ في المنتدل العربي إلدارة المكارد
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www.manhal.net/art/s/9988
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المالحق

اٌغّٛٙس٠خ اٌغضائش٠خ اٌذّ٠مشاط١خ اٌشؼج١خ
ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّٟ
عبِؼخ – سط١ف – 2
وٍ١خ اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ ٚاإلٔسبٔ١خ
لسُ :ػٍُ االعزّبع ،رخصص :رّٕ١خ ٚرس١١ش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

ػٕٛاْ اٌجؾشِ :ؼٛلبد اإلثذاع ٌذ ٜاألسزبر اٌغبِؼ ٟثبٌغبِؼخ اٌغضائش٠خ
سسبٌخ ِمذِخ ٌٕ ً١شٙبدح اٌذوزٛساٖ ف ٟػٍُ االعزّبع رخصص رّٕ١خ ٚرس١١ش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

األستاذ اٌفاضً ،األستاذة اٌفاضٍة،
ٔضععع ع يععععع٠ ٓ١ععع ع ٠ىُ ٘ععع ع ٖ االسعععععت أة يغعععععحص اٌعلعععععٛي اٍععععع ٝاٌ ١أعععععا
اٌخاصعععة يّٛضعععٛث اٌ عع ع اٌّتّوعععً إلععع ٟلِىٛلعععا اليع ع اث ٌع ع  ٜاألسعععتاذ اٌ عععاِىٟ
ياٌ اِىعععة اٌ راةح٠عععةلٔ ،أِعععً ْ لٕعععاي ا٘تّعععاِىُ يالجايعععة اٍععع ٝجّ١ع ع إلمحالٙعععا يىعععً
ِٛضعععٛا١ة  ٚلعععة يٛضع ع ا ِعععة ×) إلععع ٟاٌخأعععة إٌّاسع ع ة  ٚيتعح٠عععح اٌ عععٛا إلعععٟ
اٌع١ر اٌّخلص.
 -ال رسزخذَ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ف٘ ٟزٖ االسزجبٔخ إال ٌألغشاض اٌؼٍّ١خ ٌٍجؾش.
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أسزبر ِسبػذ
 -2اٌشرجخ اٌؼٍّ١خ:
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 -7األعش اٌشٙش:ٞ
دط

 /اٌج١بٔبد اٌخبصخ ثبٌفشض١خ األ:ٌٝٚ
 ً٘ -8رغذ اٌغ ٛاٌؼبَ ف ٟاٌغبِؼخ ِسبػذا ػٍ ٝإثذاع األسزبر اٌغبِؼٟ؟
ال
ٔؼُ
 -9إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ "ال" ،فٍّبرا؟
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 ً٘ -11رؼبِٔ ِٓ ٟشىٍخ اٌضغ١ظ أ٠ب وبٔذ أسجبثٗ ف ٟاٌغبِؼخ:
ال
ٔؼُ
 ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثـ "ٔؼُ" ف:ًٙ ّٕ٠ىه ذٌه ِٓ اٌىًّ يشىً ئي ااٟ ٠را ه ٌىٕٗ ال ٠إثح ال ٠را ه -11و١ف رصف اٌزؼبِالد اإلداس٠خ داخً اٌغبِؼخ:
سٍٙخ

صؼجخ

ِؼمذح

٠ ً٘ -12زّزغ شبغٍ ٟاٌٛظبئف اإلداس٠خ ف ٟاٌمسُ اٌز ٞرؼًّ ثٗ ثبٌىفبءح اٌّ١ٕٙخ:
ال
ٔؼُ
٠ ً٘ -13مِ َٛسئٌٛٛن ف ٟاٌغبِؼخ ثبسزشبسره ؽٛي أػّبٌه اٌجؾض١خ لجً ارخبر أ ٞلشاس ثشؤٔٙب :
ال
ٔؼُ
 ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثـ "ٔؼُ" ِ ،ب ٔٛع اٌمشاساد اٌز ٟرزُ اسزشبسره ثشؤٔٙب: لحارا لخص ال ارة لحارا لخص اٌ ع اٌىٍّٟ لحارا لخص األاّاي اٌ  ١اغٛج١ة -جّ ١اٌمحارا

٠ا واْ ٔٛاٙا

 ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثـ "ال"٠ ً٘ ،ؤد ٞثه رٌه إٌ: ٝ الح اط ٚخ ١ة األًِ اٌشىٛر يى َ ّ٘١ة آراةه  ٚإلىارن االوتفاء يتأ ٠ة ِٙاِه يشىً اا ٞ ال ٠ىٕ١ه ِح ٘ ٖ اٌمحارا ً٘ -14رزٍم ٝالزشاؽبره اٌغذ٠ذح ٚ -اٌز ٟرشؼش أٔٙب إثذاػ١خ -اٌّٛافمخ ِٓ طشف اٌّسئٓ١ٌٛ؟
ال
ٔؼُ

 ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثـ "ٔؼُ"٠ ً٘ ،زُ: ئاغاؤن واًِ اٌعح٠ة إل ٟلعم١ك ٘ ٖ االلتحاحا ٚاألإلىار -ل ٌٙٛا يتعفظا

 ٚشحٚط

 ل ٕٙ١ا ِ ْٚشاروته ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثـ "ال" ف:ًٙ لتش يالتحاحاله ٚللح اٍ ٝلعم١مٙا لتخٍ ٝإٙا -15و١ف رصف ػاللزه ثضِالئه األسبرزح :
ِزذ٘ٛسح
ػبد٠خ
ؽسٕخ
ع١ذح
إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ "ع١ذح" أ" ٚؽسٕخ " ،ف ًٙرض١ش ِغ صِالئه األسبرزح ِٛاض١غ ٌٍٕمبشال
ٔؼُ
 ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثـ "ٔؼُ" ف ًٙرى٘ ْٛزٖ إٌمبشبد ف ٟاٌغبٌت: ِف ١ة لش اٍ ٝالي اث ٚاٌّ ا رة اا ٠ة ال لأل ٟياٌ ٠ ِو غة ل إل ٌٍفشً ً٘ -16األعش اٌز ٞرزمبضبٖ وبف ٍ٠ج ٟاؽز١بعبره؟
ٔؼُ
 إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ "ٔؼُ" فّ٠ ًٙىٕه ِٓ: -لّ ً٠ٛيعاثه

ال

 -لّ ً٠ٛلحيلا إل ٟاٌخارج ا ا اٌت ٟلتىفً اٌ اِىة  ٚجٙا

خح ٜيتٍّٙ٠ٛا

 لضاء احت١اجاله اٌ١ِٛ١ة إلمظ اٌشىٛر ياألِٓ إلّ١ا ٠تىٍك ياٌ أب اٌّا ٞ ً٘ -17رّٕؾه اٌغبِؼخ ؽٛافضػٍ ٝأثؾبصه ٚدساسبره؟
ال
ٔؼُ
 إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ "ٔؼُ" ف٘ ًٙزا اٌزّ:ً٠ٛوبف

غ١ش وبف

 ً٘ -18رّٛي اٌغبِؼخ أثؾبصه ؟
ٔؼُ

ال

 ً٘ -19اسزفذد ِٓ رشثص لص١ش اٌّذ ٜثبٌخبسط خالي أخش صالس سٕٛاد ؟
ال
ٔؼُ
 ً٘ - 21أٔذ ػض ٛف ٟأؽذ ِخبثش اٌجؾش؟
ٔؼُ

ال

 ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثـ "ال"  ،ف٠ ًٙؼٛد رٌه: ٌى َ رغ ته إل ٟاٌّشاروة ٌى َ اٌسّاح ٌه يأْ لى ْٛاضٛا إلٙ١ا الات ارا غ١ح لأ١ٔٛةٌ -ى َ لٍ ١ته شحٚط االٌتعاق ي ٖ ٙاٌّخايح

ال رشثطٕ ٟأ ٞػاللخ ثُٙ

– ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثـ "ٔؼُ" ف٠ ًٙزٛفش اٌّخجش ػٍ ٝاٌزغ١ٙضاد إٌّبسجخ ٌٍجؾش اٌؼٍّ ٟأٚ ٚسبئٍٗ ٚأدٚارٗ ف١ِ ٟذاْ
اخزصبصه ؟
ال
ٔؼُ
 ً٘ – 21شبسوذ ف ٟدٚساد رذس٠ج١خ ػٍِٙ ٝبساد اٌزذس٠س ٚاٌجؾش اٌؼٍّٔ ٟظّزٙب اٌغبِؼخ؟
ال
ٔؼُ
 ً٘ -22ثئِىبٔه اٌؾصٛي ػٍ ٝدٚساد رذس٠ج١خ ٌزؼٍُ اسزخذاَ اٌٛسبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ فِٙ ٟبِه اٌّ١ٕٙخ ف ٟاٌغبِؼخ
اٌز ٟرؼًّ ثٙب؟
ال
ٔؼُ
٠ ً٘ - 23ؼ١مه اٌٛلذ اٌّخصص ٌٍزذس٠س ػٓ اٌم١بَ ثؤثؾبصه ؟
ال
ٔؼُ
 /اٌج١بٔبد اٌخبصخ ثبٌفشض١خ اٌضبٔ١خ:
 ً٘ -24رفصؼ ػٓ أ ٞأفىبس عذ٠ذح ٚغ١ش ِؤٌٛفخ رزجبدس إٌ ٝرٕ٘ه فِٛ ٟضٛع ِب داخً اٌغبِؼخ ؟
أثذا
أؽ١بٔب
دائّب
 إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ" أؽ١بٔب" أ" ٚأثذا" ف٠ ًٙؼٛد رٌه إٌ:ٝ اٌخٛف ِٓ اٌظٛٙر ِٛٚاجٙة ا٢خح ٓ٠يأإلىار ج  ٠ة ٚغ١ح ِأٌٛإلة اٌظٓ يأٔه ستى ِ ْٛااة ٌٍسخح٠ة ِىإ٠ ً٘ -25زبثه اٌزشدد ٚاٌؾزس ػٕذ طشػ أفىبسن اٌغذ٠ذح؟
أثذا
أؽ١بٔب
دائّب
 إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ" دائّب" أ" ٚأؽ١بٔب" ف٠ ًٙشعغ رٌه إٌ:ٝ خٛإله ِٓ اٌفشً شٟء آخح ذوحٖ:.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 ً٘ -26رخبطش ثبلزشاػ ؽٍٛي عذ٠ذح ف ٟؽبٌخ ٚاعٙزه ِشىٍخ ِزؾّال أ٠خ ػٛالت اللزشاؽه؟
أثذا
أؽ١بٔب
دائّب
 إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ "أؽ١بٔب" أ" ٚأثذا" ف٠ ًٙشعغ رٌه إٌ:ٝ خٛإله ِٓ اٛالب التحاحاله ا َ رغ ته إل ٟاٌّخاعحة خٛإله ِٓ إلم اْ ِل ال١ته ً٘ -27رؼزجش ؽٍه ٌىً اٌّشبوً اٌز ٟرصبدفه رؾذ٠ب ٠غت أْ رم َٛثٗ؟
أؽ١بٔب
دائّب
 ً٘ -28رزم١ذ ثئعشاءاد ٚلٛاػذ ِسجمخ ٌؾً وً ِشىٍخ رؼزشضه؟
أؽ١بٔب
دائّب
 إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ "أثذا" ف٠ ًٙؼٛد رٌه:ٌ -ىٔٛه لح ْ ٜعح٠مة اٌعً لختٍف ِٚا ياخت ف اٌّشىٍة

أثذا
أثذا

 ٌّا ل ٖ ِٚا ِٓ سٌٛٙة إل ٟحً اٌّشاوً ً٘ -29رزجغ ف ٟرؼبٍِه ِغ ِششٚع سا٘ٓ ٔفس اإلسزشار١غ١خ اٌز ٟارجؼزٙب ِغ ِششٚع ِّبصً سبثمب؟
أثذا
أؽ١بٔب
دائّب
 إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ" دائّب" أ" ٚأؽ١بٔب" ف٠ ًٙؼٛد رٌه إٌ:ٝ ااتما ن ٔٙا الستحال١ ١ة اٌٛح ١ة اٌىفٍ١ة يتعم١ك اٌّشحٚث ااتما ن ٔٙا الستحال١ ١ة األإلضً -ااتما ن ٔٗ ٌ١ست ٌه خ١ارا

خحٜ

 رغ ته ال ل ٔ ٙفسه  ٚال لضٚ ١لته إرا وبٔذ اإلعبثخ ثـ" أثذا" ف٠ ًٙؼٛد رٌه إٌ:ٝ رغ ته إل ٟلغ ١ك استحال١ ١ة ج  ٠ة ٌىً ِشحٚث را٘ٓ ؤٛه لحاا ٟلأث١ح اخت ف اٌرِٓ اٍِ ٝشحٚاه اٌحا٘ٓ ٚاٌّشحٚث اٌّّاثً اٌ  ٞس مٗ ؤٛه لح ٜاألِٛر وً ِحة يلٛرة ِغا٠حة ً٘ - -31رؼزمذ أْ اٌزفى١ش اإلثذاػ ٟصفخ الصِخ ٌألسزبر اٌغبِؼٟ؟
ال
ٔؼُ
 ً٘ -31رشؼش ثبإلعٙبد اٌضائذ اٌز ٞرسججٗ اٌضغٛط اٌسٍج١خ ٌّٕٙزه
ال
ٔؼُ
 /اٌج١بٔبد اٌخبصخ ثبٌفشض١خ اٌضبٌضخ:
 ً٘ -32رؼ١مه ِسئ١ٌٛبره اٌؼبئٍ١خ ػٓ رمذ ُ٠أػّبي ِزّ١ضح ٚفش٠ذح ؟
ال
ٔؼُ
ٛ٠ ً٘ -33فش ٌه أفشاد أسشره اٌغ ٛإٌّبست ٌٍؼًّ ثشىً ِّ١ض؟
ال
ٔؼُ
 -34هم يمكنك انسفر في حال ارتباطك بمشروع من مشاريع اإلبداع في دونة خارج بهدك؟
ال
ٔؼُ
 ف ٟؽبٌخ اإلعبثخ ثـ "ال" ف٠ ًٙؼٛد رٌه: ٌى َ ل رله ِا ٠ا الرل اعه يّسإ١ٌٚا ااةٍته ألٔه لىأ ِٓ ٟإٌّ ٚاٌضغظ األسحٞ ً٘ -35اسرجطذ ثّؤسسبد أ١٘ ٚئبد ف ٟاٌّغزّغ رذػُ اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟاإلثذاع ؟
ال
ٔؼُ
 -36هم تمتهك انحرية األكاديمية في عمهك كأستاذ جامعي؟
ال
ٔؼُ
 ً٘ -37رشؼش ثؤْ اٌّغزّغ ٠ذفؼه ٌإلثذاع ف١ِ ٟذاْ اخزصبصه ثزم ّٗ١١اٌّؼٌٕ ٞٛغٛٙدن اٌّجذػخ ؟
ال
ٔؼُ
 ً٘ -38رؼزمذ أْ اٌؾٛافض اٌّبد٠خ ٚاٌّىبفآد اٌمِّّ١خ ٚاؽذح ِٓ طشق رشغ١ؼه ٚغ١شن ػٍ ٝاإلٔزبط اٌّؼشفٚ ٟاٌّبد ٞ؟
ال
ٔؼُ

ظاِؼح – سـ١ف  ، – 2وٍ١ح اٌؼٍ َٛاالظرّاػ١ح ٚاإلٔسأ١ح ،لسُ :ػٍُ االظرّاع ،ذخظض :ذّٕ١ح ٚذس١١ش
اٌّٛاسد اٌثشش٠ح
الطالبة ربيح نعيمة – دكتوراه عموم -عمم االجتماع
الموسم الجامعي2012/2012
استمارة استبيان موجهة لمسادة األساتذة ألجل التحكيم
أستاذي(ة) الكريم(ة)،
في إطار أطروحة الدكتوراه الموسومة "ِؼٛلبث اإلبذاع ٌذ ٜاألسخبر اٌضبِؼ ٟببٌضبِؼت اٌضضائش٠ت" ،والتي أنا
بصدد إنجازىا بإشراف األستاذ الدكتور سفاري ميمود ،قمت بتصميم ىذا االستبيان الموجو ألساتذة التعميم

الجامعي بجامعة "زيان عاشور" بالجمفة .وقد سبق تحرير استمارة االستبيان لقاءات مع مجموعة من العينة
الممثمة لمجتمع الدراسة مكنتنا من تحديد المعمومات المراد جمعيا وطرق التعبير عنيا ،كما قمنا أيضا بفحص

مسبق ( )pré-testعمى شكل استمارة أولية وزعناىا عمى مجموعة من العينة التي تمثل مجتمع الدراسة
بيدف حذف األسئمة غير المفيومة ثم وضعنا االستمارة قيد التجربة األولية لمنظر في ما قد تحتويو من
نقائص أو عيوب تطال المغة المستعممة أو تؤدي إلى صعوبة اإلجابة عن األسئمة أو البتعاد ىذه األسئمة عن

تطمعات المجتمع المقصود بالدراسة .كما سبق ىذا كمو إطالع عمى التراث المعرفي الخاص باإلبداع
واستقصاء ألحدث نظرياتو ونظر في الكثير من الدراسات التي اىتمت بمعوقات اإلبداع عامة.
وعميو فإنني ،تكممة لمتطمبات البحث العممي الرصين ،أتشرف بالتماسي منكم أن تتفضموا ،مشكورين ،بإبداء
مالحظاتكم حول مضمون استمارة االستبيان ىذه وشكميا في الجداول المعدة لذلك وبتحرير اقتراحاتكم،

لتعديميا وتقويميا ،في الحيز المخصص لذلك أدناه.
معمومات عن األستاذ المحكم:
االسم والمقب:
الرتبة :
التخصص:
الجامعة:
البريد االلكتروني:

اٌب١بٔــــبث اٌؼبِـــــــــت:
أٔص ٝ
روش 
 -1اٌضٕس:
أسرار اٌرؼٍ ُ١اٌؼاٌ ٟ
أسرار ِؽاػش 
 -2اٌشحبت اٌؼٍّ١ت :أسرار ِساػذ 
 -3اٌىٍ١ت.......................................................................... :
( )11-6سٕٛاخ  أوصش ِٓ  11سٕٛاخ 

 -4األلذِ١ت )5-1( :سٕٛاخ
أسًِ 
ِـٍك 
ِرضٚض 
أػضب 
 -5اٌغبٌت اٌؼبئٍ١ت:
وشاء 
ٚظ١ف ٟ

ٍِه
 -6طب١ؼت اٌسىٓ:
( )121111 – 01111دض  ) 171111- 121111( دض 
 -7األصش اٌشٙش :ٞألً ِٓ  01111دض 
أوصش ِٓ 171111
 /اٌب١بٔبث اٌخبطت ببٌفشػ١ت األ( ٌٝٚاٌّؼٛلبث إٌفس١ت):
ِ -8ـــب ِ٘ ٛفِٛٙه ٌإلبـــذاع؟
.......................................................................................................... ...................................
.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........
.............................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -9حؼخمذ أْ اٌخفى١ش اإلبذاػ ٟطفت الصِت ٌألسخبر اٌضبِؼٟ؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 ً٘ -11حفظظ ػٓ أ ٞأفىبس صذ٠ذة ٚغ١ش ِؤٌٛفت حخببدس إٌ ٝرٕ٘ه فِٛ ٟػٛع ِب ؟
أتذا 
أؼ١أا 
دائّا 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 -11إرا وبٔج اإلصببت بـ" أع١بٔب" أ" ٚأبذا" ف٠ ًٙؼٛد رٌه إٌ:ٝ
 اٌخٛف ِٓ اٌظٛٙس ِٛٚاظٙح ا٢خش ٓ٠تأفىاس ظذ٠ذج ٚغ١ش ِأٌٛفح 
 اٌظٓ تأٔه سرىِ ْٛذػاج ٌٍسخش٠ح
 ِؼا ألِش آخش أروشٖ:.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
ٕ٠ ً٘ -12خببه اٌخشدد ٚاٌغزس ػٕذ طشط أفىبسن اٌضذ٠ذة؟
أؼ١أا 
دائّا 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

أتذا 

 -13إرا وبٔج اإلصببت بـ" دائّب" أ" ٚأع١بٔب" ف٠ ًٙشصغ رٌه إٌ:ٝ

 خٛفه ِٓ اٌفشً -شٟء آخش أروشٖ:

اٌّالؼظاخ

......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ِٕاسة

غ١ش ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 ً٘ -14حخبطش ببلخشاط عٍٛي صذ٠ذة ف ٟعبٌت ٚاصٙخه ِشىٍت ِخغّال أ٠ت ػٛالب اللخشاعه؟
أتذا 
أؼ١أا 
دائّا 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 -15إرا وبٔج اإلصببت بـ "أع١بٔب" أ" ٚأبذا" ف٠ ًٙشصغ رٌه إٌ:ٝ

 خٛفه ِٓ ػٛالة الرشاؼاذه
 ػذَ سغثره ف ٟاٌّخاؿشج
 خٛفه ِٓ فمذاْ ِظذال١ره شٟء آخش أروشٖ:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ - 16لّج بّب حؼخمذ أٔٗ ِخبطشة ف ٟع١بحه اٌؼٍّ١ت ؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 - 17إرا وبٔج اإلصببت بـ "ٔؼُ" ف:ًٙ
 أٔد ِسرؼذ ٌرىشاس ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّخاؿشج 
 لشسخ أال ذخاؿش ِشج أخشٜ ِا ذثش٠ش ئظاتره؟............................................................................................... .......................................
.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -18حؼخبش عٍه ٌىً اٌّشبوً اٌخ ٟحظبدفه حغذ٠ب ٠ضب أْ حم َٛبٗ؟
أتذا 
أؼ١أا 
دائّا 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

ِ -19ب حبش٠ش إصببخه ؟
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

 ً٘ -21حخم١ذ بئصشاءاث ٚلٛاػذ ِسبمت ٌغً وً ِشىٍت حؼخشػه؟
أتذا 
أؼ١أا 
دائّا 
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

غ١ش ِٕاسة

 -21إرا وبٔج اإلصببت بـ "أبذا" ف٠ ًٙؼٛد رٌه:

 ٌىٔٛه ذش ٜأْ ؿش٠مح اٌؽً ذخرٍف دِٚا تاخرالف اٌّشىٍح
 ٌّا ذعذٖ دِٚا ِٓ سٌٛٙح ف ٟؼً اٌّشاوً أِش آخش ؼذدٖ:......................................................................................................................................
................................................................................... ....................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -22حخبغ ف ٟحؼبٍِه ِغ ِششٚع سا٘ٓ ٔفس اإلسخشاح١ض١ت اٌخ ٟاحبؼخٙب ِغ ِششٚع ِّبرً سببمب؟
أتذا 
أؼ١أا 
دائّا 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 -23إرا وبٔج اإلصببت بـ" دائّب" أ" ٚأع١بٔب" ف٠ ًٙؼٛد رٌه إٌ:ٝ
 اػرمادن أٔٙا اإلسرشاذ١ع١ح اٌٛؼ١ذج اٌىفٍ١ح ترؽم١ك اٌّششٚع اػرمادن أٔٙا اإلسرشاذ١ع١ح األفؼً اػرمادن أٔٗ ٌ١سد ٌه خ١اساخ أخشٜ سغثره أال ذعٙذ ٔفسه ٚأال ذؼ١غ ٚلرهغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة





اٌّالؼظاخ

 -24إرا وبٔج اإلصببت بـ" أبذا" ف٠ ًٙؼٛد رٌه إٌ:ٝ

 سغثره ف ٟذـث١ك اسرشاذ١ع١ح ظذ٠ذج ٌىً ِششٚع سا٘ٓ ؤٛه ذشاػ ٟذأش١ش اخرالف اٌضِٓ ػٍِ ٝششٚػه اٌشا٘ٓ ٚاٌّششٚع اٌّّاشً اٌز ٞسثمٗ
 ؤٛه ذش ٜاألِٛس وً ِشج تظٛسج ِغا٠شجاٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة



 ً٘ -25سبّ٘ج خبشحه اٌّ١ٕٙت ف ٟبٍٛسة إسخشاح١ض١ت خبطت به حخبؼٙب ف ٟأداء ػٍّه؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -26حذلك ف ٟحفبط ً١وً اٌظٛا٘ش اٌخ ٟأٔج بظذد دساسخٙب ؟
أتذا  ؼسة ؿث١ؼح اٌظا٘شج اٌّذسٚسح 
أؼ١أا 
دائّا 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

 -27إرا وبٔج اإلصببت بـ" أع١بٔب" أ" ٚأبذا" ف٘ ًٙزا ألٔه:

 ذىرف ٟتّا ٠رؼٍك تاٌظا٘شج ِثاششج
 ال ذشغة ف ٟذشر١د فىشن ِٚؼٍِٛاذه
 ذٙذف ٌف ُٙاٌظا٘شج تسشػحغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 ً٘ -28حشؼش ببإلصٙبد اٌضائذ اٌز ٞحسببٗ اٌؼغٛؽ اٌّ١ٕٙت
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 - 29إرا وبٔج اإلصببت بـ "ٔؼُ" ف٠ ًٙؤرش ِب حشؼش بٗ ِٓ ػغٛؽ ِ١ٕٙت ػٍ:ٝ

 ئٔراظه اٌفىشٚ ٞاٌّٟٕٙ
 أدائه اٌّٟٕٙ
 ظٛدج أفىاسن
 فىشن فرإدٌ ٞرش٠ٛشٗ أِٛس أخش ،ٜأروش٘ا:.............................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ِٓ ً٘ -31ػبدحه أْ حظذس أعىبِه ػٍ ٝاألفىبس اٌخ ٟحؼشع أِبِه ِببششة ٚبشىً فٛس ٞ؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 /اٌب١بٔبث اٌخبطت ببٌفشػ١ت اٌزبٔ١ت (ِؼٛلبث حٕظ١ّ١ت)
 ً٘ -31حضذ اٌض ٛاٌؼبَ ف ٟاٌضبِؼت ِسبػذا ػٍ ٝإبذاع األسخبر اٌضبِؼٟ؟
ال 

ٔؼُ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -32إرا وبٔج اإلصببت بـ "ال" ،فٍّبرا؟
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 -33و١ف حضذ ػذد اٌطٍبت ف ٟلبػبث اٌذساست:

 ِٕاسة
 ٠فٛق اٌؼذد إٌّاسة
 -ألً ِٓ اٌؼذد إٌّاسة

ِٕاسة

غ١ش ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -34ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "٠فٛق اٌؼذد إٌّبسب" ً٘ ٠شىً ٌه رٌه :

 ِشىال ٠ؽذ ِٓ اظرٙادن
 ِشىال ٠ضػعه
 اٌؽاٌرِ ٓ١ؼا ؼاٌح أخش ٜؼذد٘ا:.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -35حؼبِٔ ِٓ ٟشىٍت اٌؼض١ش ،أ٠ب وبٔج أسبببٗ ،ف ٟاٌضبِؼت:
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -36ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ" ف:ًٙ

 ّٕ٠ؼه رٌه ِٓ اٌؼًّ تشىً ئتذاػٟ
 ٠ضػعه ٌىٕٗ ال ٠إشش
 ال ٠ضػعه ٌٗ ػٍ١ه ذأش١ش أخش ،ؼذّدٖ:............................................................................................ ...........................................
.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 -37و١ف حظف اٌخؼبِالث اإلداس٠ت داخً اٌضبِؼت:
ِؼمذج 
طؼثح 
سٍٙح 
 طفح أخش ،ٜؼذد٘ا:.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
٠ ً٘ -38خّخغ شبغٍ ٟاٌٛظبئف اإلداس٠ت ،ف ٟسأ٠ه ،ببٌىفبءة اٌّ١ٕٙت:
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -39ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ" و١ف ٕ٠ؼىس رٌه ػٍ١ه:

 ٛ٠فش ٌه اٌعٙذ ٠ٚفرػ أِاِه اٌّعاي ٌرؽم١ك أفىاس أ ٚأػّاي ظذ٠ذج ٛ٠فش ٌه تؼغ اٌعٙذ د ْٚأْ ٠فرػ أِاِه اٌّعاي ٌرؽم١ك أفىاس أ ٚأػّاي ظذ٠ذج 
 ٠سّػ ٌه تشتػ اٌٛلد ٌزٌه أؼىاط أخش ػٍ١ه ،ؼذّدٖ:.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
٠ ً٘ -41مِ َٛسئٌٛٛن ف ٟاٌضبِؼت ببسخشبسحه عٛي أػّبٌه اٌبغز١ت لبً احخبر أ ٞلشاس بشؤٔٙب :
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 -41ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ" ِ ،ب ٔٛع اٌمشاساث اٌخ ٟحخُ اسخشبسحه بشؤٔٙب:

 لشاساخ ذخض اإلداسج
 لشاساخ ذخض اٌثؽس اٌؼٍّٟ
 لشاساخ ذخض األػّاي اٌث١ذاغٛظ١ح
 ظّ١غ اٌمشاساخ أ٠ا واْ ٔٛػٙإِاسة

اٌّالؼظاخ

غ١ش ِٕاسة

 -42ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ال"٠ ً٘ ،ؤد ٞبه رٌه إٌ: ٝ

 اإلؼثاؽ ٚخ١ثح األًِ
 اٌشؼٛس تؼذَ أّ٘١ح آسائه ٚأفىاسن
 االورفاء ترأد٠ح ِٙاِه تشىً ػادٞ
 ال ٠ؼٕ١ه أِش ٘زٖ اٌمشاساخ ِٛلف أخش ،ؼذّدٖ:.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -43حضذ ِسئٌٛه اٌّببشش ف ٟاٌؼًّ ِخفخغب ػٍ ٝوً ِب ٘ ٛصذ٠ذ :
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -44ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ" ً٘،حضذٖ:
 ِشعغ ٠مذَ اٌذػُ اٌّادٞ ِرؼا٠ ْٚمذَ اٌذػُ اٌّادٚ ٞاٌّؼٕٞٛ ٠فرػ ٌه اٌّعاي ٠ٚىرف ٟتاٌّٛافمح ٌٗ ِٛلف أخش ،ؼذدٖ:.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة




 ً٘ -45حٍم ٝالخشاعبحه اٌضذ٠ذة ٚ -اٌخ ٟحشؼش أٔٙب إبذاػ١ت -اٌّٛافمت ِٓ طشف اٌّسئٓ١ٌٛ؟
ال 
ٔؼُ 

غ١ش ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

ِٕاسة

 -46ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ"٠ ً٘ ،خُ:
 ئػـاؤن واًِ اٌؽش٠ح ف ٟذؽم١ك ٘زٖ االلرشاؼاخ ٚاألفىاس لثٌٙٛا ترؽفظاخ أ ٚششٚؽ ذثٕٙ١ا دِ ْٚشاسورهغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة




اٌّالؼظاخ

 -47ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ال" ف:ًٙ
 ذرشثس تالرشاؼاذه ٚذظش ػٍ ٝذؽم١مٙا ذرخٍ ٝػٕٙاغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة



اٌّالؼظاخ

 -48و١ف حظف ػاللخه بضِالئه األسبحزة :
ػاد٠ح 
ؼسٕح 
ظ١ذج 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

ِرذ٘ٛسج 

ال ذشتـه أ ٞػاللح ت ُٙ
اٌّالؼظاخ

 -49إرا وبٔج اإلصببت بـ "ص١ذة" أ" ٚعسٕت " ،ف ًٙحز١ش ِغ صِالئه األسبحزة ِٛاػ١غ ٌٍٕمبش
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 -51ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ" ف ًٙحى٘ ْٛزٖ إٌمبشبث ف ٟاٌغبٌب:

 ِف١ذج ذشعغ ػٍ ٝاإلتذاع ٚاٌّثادسج
 ػاد٠ح ال ذأذ ٟتاٌعذ٠ذ
 ِصثـح ذذفغ ٌٍفشً طفح أخش ،ٜؼذد٘ا:............................................................................................................ ...........................
.......................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -51األصش اٌز ٞحخمبػبٖ وبف ٍ٠ب ٟاعخ١بصبحه؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -52إرا وبٔج اإلصببت بـ "ٔؼُ" فّ٠ ًٙىٕه ِٓ:

 ذّ ً٠ٛأتؽاشه ذّ ً٠ٛذشتظاخ ف ٟاٌخاسض ػذا اٌر ٟذرىفً اٌعاِؼح أ ٚظٙاخ أخش ٜترٍّٙ٠ٛا 
 -لؼاء ؼاظاذه اٌ١ِٛ١ح فمؾ

-

اٌشؼٛس تاألِٓ فّ١ا ٠رؼٍك تاٌعأة اٌّادٞ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة


اٌّالؼظاخ

 -53إرا وبٔج اإلصببت بـ "ال" ف٠ ًٙذفؼه رٌه إٌ:ٝ
 اٌشؼٛس تاٌخٛف ػٍِ ٝسرمثٍه ِٚسرمثً ِٓ ذىفٍُٙ اٌسؼ ٟئٌ ٝئ٠عاد ؿشق أخشٌ ٜض٠ادج دخٍه اٌّادٞ االترؼاد ػٓ اٌثؽس اٌؼٍّٚ ٟػٓ ِؽاٌٚح اإلتذاع ظّ١ؼٙاغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة





اٌّالؼظاخ

 ً٘ -54حّٕغه اٌضبِؼت عٛافض ٌخّ ً٠ٛأبغبره ٚدساسبحه؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -55إرا وبٔج اإلصببت بـ "ٔؼُ" ف٘ ًٙزا اٌخّ:ً٠ٛ
غ١ش واف 
واف 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 ً٘ -56اسخفذث ِٓ حشبض لظ١ش اٌّذ ٜخالي أخش رالد سٕٛاث ؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 57إرا وبٔج اإلصببت بـ "ٔؼُ" فى١ف حظف ٘زا (٘زٖ) اٌخشبض(اث)غ١ش ِف١ذج ػٍ ٝاإلؿالق 
ِف١ذج لٍ١ال 
ِف١ذج وص١شا 
ِف١ذج ظذا 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -58حّٛي اٌضبِؼت أبغبره ؟
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -59إرا وبٔج اإلصببت بـ "ٔؼُ" ،ف ًٙحّٛي اٌضبِؼت أبغبره اٌخبطت:

 تاٌذورٛساٖ
 تاٌرأً٘١
 تاٌٍّرم١اخ اٌؼٍّ١ح
 تاٌثؽٛز اٌعذ٠ذجغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

ال 

 -61إرا وبٔج اٌضبِؼت لذ حىفٍج بخّ ً٠ٛبؼغ أبغبره سببمب فّب طب١ؼخٙب ؟

 أتؽاز ذؽًّ ٔرائط ظذ٠ذج
 أتؽاز راخ ِٛاػ١غ ِرذاٌٚحغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

٠ ً٘ - 61ؼ١مه اٌٛلج اٌّخظض ٌٍخذس٠س ػٓ اٌم١بَ بؤبغبره ؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 ً٘ - 62أٔج ػؼ ٛف ٟأعذ ِخببش اٌبغذ؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 – 63ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ" ف٠ ًٙخٛفش اٌّخبش ػٍ ٝاٌخض١ٙضاث إٌّبسبت ٌٍبغذ اٌؼٍّ ٟأٚ ٚسبئٍٗ ٚأدٚاحٗ ف١ِ ٟذاْ
اخخظبطه ؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 - 64ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ال"  ،ف٠ ًٙؼٛد رٌه:
 ٌؼذَ سغثره ف ٟاٌّشاسوح ٌؼذَ اٌسّاغ ٌه تأْ ذى ْٛػؼٛا فٙ١ا الػرثاساخ غ١ش لأ١ٔٛح ٌؼذَ ذٍث١ره ششٚؽ االٌرؽاق تٙزٖ اٌّخاتشغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 ً٘ - 65أٔج ِٕخشؽ فِ ٟشبس٠غ بغذ ؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ





 - 66ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ال"ٌّ ،برا؟
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ - 67حٛفش ٌه اٌضبِؼت ِىخبب خبطب به ؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 - 68إرا وبْ اإلصببت بـ "ٔؼُ" ف٘ ًٙزا اٌّىخب:

 ِعٙض تاٌٍٛاصَ اٌّىرث١ح
 ٠رٛفش ػٍ ٝظٙاص وّثٛ١ذش
 ٛ٠فش ٌه االذظاي تاإلٔرشٔد
 ظّ١ؼٙاغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 - 69إرا وبٔج اإلصببت بـ "ال" ف ًٙحؼخبش ػذَ اِخالوه ٌّىخب خبص به ف ٟاٌضبِؼت:

 أِش غ١ش ر ٞأّ٘١ح ألٔه ال ذش ٜاٌّىرة ػشٚس٠ا
 أِش ٠ؼ١مه ف ٟػٍّه اٌرذس٠سٚ ٟاٌثؽصٟ
 أِش ِإسف ٠شؼشن تاٌؼ١ك ٚاٌرؼة أِش أخش ،ؼذدٖ:.......................................................................................................................................
......................................................................................................... ..............................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
ِ ً٘ - 71شاصغ اخخظبطه فِ ٟىخببث اٌمسُ أ ٚاٌىٍ١ت أ ٚاٌضبِؼت وبف١ت ؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 - 71إرا وبٔج غ١ش وبف١ت ،ف:ًٙ

 ٠ؼ١مه رٌه ػٓ ذؽذ٠س أػّاٌه اٌث١ذاغٛظ١ح
 ٠ذفؼه رٌه ٌٍثؽس ػٓ ٘زٖ اٌّشاظغ ف ٟأِاوٓ أخشٜ ٠ذفؼه رٌه ٌاللرظاس ف ٟأػّاٌه ػٍِ ٝا ذعذ ف٘ ٟزٖ اٌّىرثاخ غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 ً٘ - 72خؼؼج ٌذٚساث حذس٠ب١ت فِٙ ٟبساث اٌخذس٠س ٚاٌبغذ اٌؼٍّ ٟف ٟاٌضبِؼت؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

ِٕاسة

 - 73إرا وبٔج اإلصببت ،بـ "ٔؼُ" فٚ ًٙصذث ٘زٖ اٌذٚساث:
 ذشفغ ِٓ ِسرٚ ٜٛوفاءج األسرار ذرؼذ ٜرٌه ٌّٕػ األسرار اٌمذسج ػٍ ٝأْ ٠ثذع ف ٟأػّاٌٗ ذٛسغ آفاق اٌثؽس ٌذ ٜاألسرار غ١ش ِف١ذج ذّاِاغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ






 ً٘ - 74بئِىبٔه اٌغظٛي ػٍ ٝدٚساث حذس٠ب١ت ٌخؼٍُ اسخؼّبي اٌٛسبئً اٌخىٌٕٛٛص١ت اٌغذ٠زت فِٙ ٟبِه اٌّ١ٕٙت ف ٟاٌضبِؼت
اٌخ ٟحؼًّ بٙب؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
ٚ ً٘ - 75فشث ٌه اٌضبِؼت سىٓ الئمب ؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 - 76ف ٟأٛٔ ٞع ِٓ اٌّسبوٓ حمطٓ عبٌ١ب؟ :
شمح ف ٟػّاسج 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

ف١ال 
اٌّالؼظاخ

ِسىٓ فشد ٞ

ِ - 77ب أرش ٘زا اٌّسىٓ ػٍ١ه؟

 ٛ٠فش ٌه اٌشاؼح ٚاٌٙذٚء ٚاالسرمشاس
 ذإد ٞفٚ ٗ١اظثاذه اٌّ١ٕٙح تشىً فؼاي ٠ؼ١مه ػٓ أداء ٚاظثاذه اٌّ١ٕٙح تشىً فؼاي غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 - 78و١ف حخٕمً ِٓ ٚإٌ ٝػٍّه؟
 تاسرؼّاي ٚسٍ١ح ٔمً ذّرٍىٙا تاسرؼّاي ٔمً تأظشج تاسرؼّاي ٚسائً إٌمً اٌر ٟذٛفش٘ا اٌخذِاخ اٌعاِؼ١حغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ




اٌّالؼظاخ

 - 79إرا وٕج بذٚ ْٚسٍ١ت ٔمً خبطت به ف٠ ًٙؼ١مه رٌه ػٓ اٌم١بَ بؼٍّه وّب ٕ٠بغ ٟ؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

 /اٌب١بٔبث اٌخبطت ببٌفشػ١ت اٌزبٌزت (ِؼٛلبث اصخّبػ١ت ٚرمبف١ت)
 ً٘ - 81حؼ١مه ِسئ١ٌٛبحه اٌؼبئٍ١ت ػٓ حمذ ُ٠أػّبي ِخّ١ضة ٚفش٠ذة ؟
ال 
ٔؼُ 
ِٕاسة

غ١ش ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -81ف ٟعبٌت اإلصببت بـ ٔؼُ فؤ ٞأفشاد ػبئٍخه حؼ١مه ٚاصببحه ٔغ ُ٘ٛػٓ اٌخّ١ض ف ٟػٍّه :

 اٌٛاٌذاْ اٌضٚض( اٌضٚظح) 
 -األٚالد

 اإلخٛج ٚاألخٛاخ ألاسب أ ٚأشخاص آخش ،ْٚأروشُ٘ :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
ٛ٠ ً٘ -82فش ٌه أفشاد أسشحه اٌض ٛإٌّبسب ٌٍؼًّ بشىً ِّ١ض؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 -83ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ" ،فى١ف رٌه؟

 ٠ؼفٔٛه ِٓ تؼغ ٚاظثاذه اٌؼائٍ١ح
 ٛ٠فشٌ ْٚه اٌع ٛإٌّاسة ٌٍؼًّ٠ساػذٔٚه تـشق أخش ،ٜؼذد٘ا:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 -84ف ٟعبي اسحببطه بّششٚع ِٓ ِشبس٠غ اإلبذاع ف ٟدٌٚت خبسس اٌضضائش فّ٠ ًٙىٕه اٌسفش؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 -85ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ال" ف٠ ًٙؼٛد رٌه:
 ٌؼذَ لذسذه ِاد٠ا السذثاؿه تّسإ١ٌٚاخ ػائٍره ألٔه ذؼأ ِٓ ٟإٌّغ ٚاٌؼغؾ األسشٞ ٌظؼٛتح ئظشاءاخ اٌرٕمً ٔؽ ٛاٌخاسضغ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 ً٘ - 86اسحبطج بّؤسسبث أ١٘ ٚئبث ف ٟاٌّضخّغ حذػُ اٌبغذ اٌؼٍّٟ؟
ال 
ٔؼُ 
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

اٌّالؼظاخ






 -87ف ٟعبٌت اإلصببت بـ "ٔؼُ" ف ًٙلبِج ٘زٖ اٌّؤسسبث :

 ترّ ً٠ٛأتؽاشه
 تاالسرفادج ِٓ أتؽاشه ترـث١مٙا ػٍ ٝأسع اٌٛالغ تّساػذذه ف ٟاخر١اس ِٛاػ١غ أتؽاشه ترؽذ٠ذ٘ا ٌّشاوً اٌّعرّغ 
 -تعّ١غ ِا سثك

ِٕاسة

غ١ش ِٕاسة

اٌّالؼظاخ

 ً٘ -88حّخٍه اٌغش٠ت اٌىبٍِت ف ٟدساست ٚبغذ أِٛ ٞػٛع ف ٟدائشة اخخظبطه؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -89حشؼش بٛصٛد ِؼب١٠ش اصخّبػ١ت حغذد ِب ُ٠مبً ِٓ صذ٠ذ اٌذساسبث ٚاٌبغٛد ِ ٚب ُ٠شفغ؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -91حشؼش بؤْ اٌّضخّغ ٠ذفؼه ٌإلبذاع ف١ِ ٟذاْ اخخظبطه بخم ّٗ١١اٌّؼٌٕ ٞٛضٛٙدن اٌّبذػت ؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة
 ً٘ -91حؼخمذ أْ اٌغٛافض اٌّبد٠ت ٚاٌّىبفآث اٌمِّّ١ت ٚاعذة ِٓ طشق حشض١ؼه ٚغ١شن ػٍ ٝاإلٔخبس اٌّؼشفٚ ٟاٌّبد ٞ؟
ال 
ٔؼُ 
اٌّالؼظاخ
غ١ش ِٕاسة
ِٕاسة

الخشاعبث ُ٠ :شظ ٝالرشاغ ِا ذشِٕ ٗٔٚاسثا ٌرؼذ ً٠أ ٚذم٘ ُ٠ٛزا االسرث١اْ و٠ ٟؽمك اٌٙذف اٌّظُّ ِٓ أظٍٗ.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

