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 * تشكرات *
 الشكر و احلمد هلل تعاىل على توفيقه لنا إلمتام هذا العمل.

 مث أتقدم بشكري اجلزيل إىل األستاذ املشرف ميلود سفاري

 على توجيهاته ونصائحه اليت قدمها لنا خالل إجناز هذا العمل .

تذة الذين كان يل الشرف أن إىل مجيع املعلمني و األسا و التقدير   أتقدم بالشكر

 أدرس عندهم من املرحلة االبتدائية إىل مرحلة الدراسات العليا .

شكري اجلزيل إىل كل الزمالء األساتذة الباحثني  وموظفي جامعيت حممد ملني دباغني 

 يد  املساعدة  . ،ممن  قدموا لنا02و فرحات  عباس سطيف  01سطيف

و ساندين يف هذا العمل من قريب أو من بعيد ويف األخري ، أشكر كل من ساعدين  

. 
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 مــــــــقدمــــــــة :

 طرأتاجملتمعية ،  إذ يف شىت مناحي احلياة  ملعاصر حتوالت  و تطورات عديدة و متسارعةعرف عاملنا ا
 ، نذكر من بينها : اجتماعية و اقتصادية و سياسية أبعاد هلا تغريات
و ارتفعت معه معدالت   -باألخص يف الدول النامية–تزايد النمو السكاين يف خمتلف البلدان        

تبع ذلك من ضرورة توفري الظروف املعيشية الالئقة هلم ) التغذية ، الصحة، أعمار السكان  و ما ي
 التعليم ، العمل(.

 اخلارجية للتجارة حترير من يرتبط به وما السوق اقتصاد نظامحنو تبين  العامل دول من العديد وجهت      
ي تتوقـف على مدى صارت قدرة أي دولة على التنافس والنمو االقتصاد، إذ  املنافسة و األسعارو 

استعمال الطابع العلمي يف عمليات التسيري واإلنتاج، وهو األمر الذي قلل من أمهية امــتالك املوارد 
 .اليد العاملةقلة تكلفة الطبيعية ، و 

 الربجمياتو  املعلومات كأساس له باالعتماد على  املعرفة تبين حنو هلذا االقتصاد  فالتوجه املستمر      
لقدرة التنافسية ل امفتاح ه ، حبيث صارتدعائم أبرز املعلومات االتصال و تكنولوجيا ،جعل من

قدرة على تذليل العديد من وما تتمتع به   ، تنظيم األسواق التسيري ويف ميادين االستثمار،  مؤسساتلل
 عـــالوض هذا ظل يف، و واملسافات وقتباختصار ال منها علقتما وباألخص ، من العقبات التقليدية

 ةيافستنل األساسية الدعامة االبتكار ، اإلبداع و مـــالتعل على واالستمراريـــة القدرة أضحت،  ديدـاجل
   .(•) 1.الدول
احلصول على  ووسائلاملعلومات و املعارف املتـداولة  جمال تبادل يف أضف إىل ذلك النمو املتسارع     

لإلعــالم و االتصـــال  كاهلـــاتف النقــــل ، االنرتنيــــت سهمت التكنولوجيات احلديثة أقد ، فاملعلومات
يف تسهيل احلصول على املعلومات ، واكتسحت بـــذلك خمتلف  ، ت، األقراص  املضغوطةـــــنرتانـــاالو 

نولوجيات مع التذكري بأن معدالت استعمال هذه التك -ة و املهنيةــــاليومي احليــــــــاة االجتماعيـــــــةجماالت 
وقللت بذلك من تكلفة  ، بشكل أدى إىل زيادة التفاعل بني أفراد اجملتمع و -ختتلف بني الدول 
 االتصال و تعقيداته.

                                                 

 
 وقد أكد على أمهية هذا العمل تقرير التنافسية العاملي (•)

The Global Competitiveness Report 2013–2014 عن املنتدى ،الصادر
 االقتصادي العاملي جبنيف السويسرية.
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أمهية أدركت الدول من خالل منظماهتا املختلفة،  ، العاملية والتحوالت التغريات هذه ظل يفو      
، وما يسمح تأهياًل عاليًا و تأهيل املوارد البشرية  تكوين كذا االستثمار يف البحث والتطوير واالبتكار و 

تنميـــــــــــــــــــة تلــــــك الـــــدول إىل منتجات ذات قيمة تساهم يف  األحباث العلميةنتائج هلا من ترمجة و حتويل 
وصارت   وتطويره 2(•) (املعرفة رأس املال الفكري) يبىن على قدرة امتالكصار  ذا األخري،هها ، و تطور 

 علىرأس املال الفكري يركز  حيثاملعرفة و مصادرها ، أساس النشاط اإلنساين والدينامية االجتماعية ، 
واستثمارها  ، اليت يتميز هبا املورد البشري يف املؤسسةطاقات االبتكار واإلبداع  طريقة الكشف عن

 قيمة هااملوارد وأكثر  البشرية على أهنا أغلىدها ر تنظر إىل موا اليوم ،باعتبار أن املنظمات  واحملافظة عليها
 املوارد البشريةمهارات ومعارف بارتفاع مستوى رأس املال الفكري ، ويظهر ذلك جليا يف ارتباط  تعاظم 

يؤدي إىل رفع  أن االبتكار واإلبداع، وهذا من شأنه تلك املوارد على يتزايد بتزايد قدرات ويف املنظمة، 
وبالتايل املقدمة  اتاملنتجة أو اخلدم السلعخفض تكلفة  و زيادة اإلنتاجية، ومن مث مستويات األداء

، وما يتبع ذلك من  السوقية حصتها ويرفع من يعطي للمنظمة ميزة التنافس يف اجملال الذي تنشط فيه
إذن  -وباألخص إذ علمنا أمهية و عظم دور املؤسسات يف عملية تنمية أي جمتمع –تـأثريات إجيابية 

 ، ةالتكنولوجي أو املالية أو الطبيعية املوارد امتالكب ال يرتبط ،والعشرين احلادي القرن يف التميز حقيقتف
  األخرى . املوارد من االستفادة تعظم اليت البشرية املوارد يرتبط بامتالك بل

 اينــــــــي ، والتزايد السكالتقدم التكنولوجي اهلائل والسريع واملتغري واالنفتاح االقتصادي  العاملوأمـام       
أصبحت خمتلف الدول وخصوصًا الدول   -كما أشرنا إليه آنفا  –، الذي صار يشهده العامل اليوم 

يف تنمية املوارد  حباجة إىل سن سياسات و تحدياتال عديد تواجه،منها ، واجلزائر  واحدة النامية 
 يف جمال التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية هماليت تساة ؤهلامل الكفاءات البشرية ريتوف، لالبشرية 

 ومختلف أبعادهملواكبة التغري الدائم  احلاصل يف متطلبات سوق العمل من جهة ، ومن جهة أخرى ، 
 .ومعاجلة البطالة و الطلب املتزايد على الوظائف

تمع يتطلع إىل التميز  ،انطالقاً مما سبقو         كن القول إن أي جمم أن يهتم بشكل  عليه املعريف جيبميم
تعليم ــــــال سواءا تعلق األمر ومــــــؤسســــــات -ونظم و برامج التعليم و التكوين أساسي ومؤسسات 

داخل  برامج التدريب والتكوين املهين والوظيفي والثانويات، اجلامعات(،  ،ي) املدارس ــــــــــــالرمس

                                                 
2 •((

.)سلعة ، ( اليت ميكن حتويلها إىل قيمةللمورد البشرية و التنمية املستمرةاملهارات، اخلربات، املوهبة ، س املال الفكري هو املعرفة )رأ 
 خدمة(.



 ج 

 

لتعليم الالنظامي عن طريق وسائل االتصال واإلعالم والتنظيم اجماالت التكوين و  وأ، املؤسسات
باملعارف والقدرات الالزمة للمشاركة بفعالية وإبداع يف  شخاصاأل تزود اليت   -االجتماعي والسياسي

بواسطة إمداد   اوتوظيفه ونشرهااملعرفة  إنتاجتتضمن  ،من خالل برامج تطوير املعرفة واإلنتاج يف اجملتمع
 ت األخرى وما حتتاجه من موارد بشرية مؤهلة يف خمتلف املستويات و اجملاالت .املؤسسا

 االقتصادية لتنميةيف عملية ا ةرئيسيال اتددأحد احملكمكانة منظومة التعليم و التكوين   ربز، توعليه
قل صتنمية و   ، عن طريقإعداد املوارد البشرية املؤهلة من خالل ،على مستوى اجملتمع  واالجتماعية

 املوارد تنمية يف األكرب بالدور وأماكنها، درجاهتا ، ومختلفلتكوينوا التعليم إذ تقوم منظومة ا،مهاراهت
يف  من منطلق أن عناصر العرض من املوارد البشرية تتشكل أساسا من خمرجات هذه املنظومة -البشرية

 للحصول جمال ال، و  ية (العمل )جانب الطلب على املوارد البشر  سوق حاجات إىل االستجابة إطار
أضف إىل ذلك أن حتقيق   ، - وأنواعها مستوياهتا ومختلف التعليمية اتاملؤسس خالل من إال عليها

 يف ينهض ، االجتماعية ومكانتهم االرتقاءوتأثري ذلك يف  الشخصية و املهنية طموحاهتمل األشخاص
واليت ترتبط عادة ومدى التناسب بني  اليت ينشطون يف إطارها ، واملهن الوظائف طبيعة على حقيقته

متطلبات الوظيفة و مؤهالت شاغلها وخصائص سوق العمل يف املنطقة اليت تتواجد هبا تلك الوظيفة،  
املهـــــــــام أداء  -باختـــــــــالف رتبهم –مستخدمي املنظمة مل يعد على ،  التكنولوجيظل التقدم  يفلكن و 

اكتساب الكثري من املهارات واخلربات  م، بل أصبح عليههم فحسب و الواجبات املرتبطة بوظائف
، إذ صار أساس النجاح جماالت العمل اليت تتطلبها التغريات الكثرية و السريعة اليت  عرفتها  املتجددة 

من املوارد البشرية الرفيعة  "Knowledge workers  "عمال المعرفة "يف املنظمات هم من يطلق عليهم 
من خالل النشاطات  لتحقيق أهداف منظماهتممهاراهتم وكفاءاهتم العالية  يوظفون الذين املستوى 

التدريب ووسائل ب نشرهاو ،املعرفة بالبحث والتطوير ابتكاراملعرفية  اليت يقومون هبا وعلى رأسها 
  .ديدةجدمات خممنتجات و من خالل إنتاج واالستفادة منها  و االتصال،اإلعالم 
رة بسيطة إىل طبيعة املوارد البشرية اليت ذكرناها آنفا ،ولوجود عالقة ارتباطية بني نوعية وبنظ        

املهارات والكفاءات و املستويات التعليمية و التكوينية اليت ختلق وتنمي تلك الكفاءات ، يربز لنا جليا 
ماعي واالقتصادي باعتبارها أداة فعالة للتحول االجت اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل ،  دور

والسياسي ، إضافة إىل  دورها الرئيسي يف  ختريج كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة يف خمتلف حقول املعرفة  
تليب احتياجات اجملتمع احلالية واملستقبلية وما يتواءم مع حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وغريها 
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يف بدايات القرن الواحد يت فرضتها متغريات تكنولوجيا املعلومات واالتصال وظائف اجلديدة الــــن الــــــــــــــــــم
 . و العشرين

اجملتمع  من املسلم به اليوم أن حتقيق التقدم والتطور يف أي جمتمع رهن وما ميلكه هذا فلقد أصبح       
قدم، والتعليم اجلامعي لتحقيق النمو والت من قوى بشرية متعلمة مدربة قادرة على تطويع املوارد الطبيعية

يف إعداد القوى البشرية املدربة ويف تأثريه على قطاعات اإلنتاج  من امليادين ذات األمهية اخلاصة
اجملتمعية احمليطة به  وال يتم ذلك إال إذا حتقق االرتباط بني التعليم اجلامعي وبني املتغريات واخلدمات

إعداد خرجيني ، على حتقيق امعات ومؤسسات التعليم العايل اجلأهداف  سواء احمللية أم العاملية، إذ تقوم 
ذوي مؤهالت عالية ومواطنني مسؤولني يف وسعهم إشباع حاجات جماالت النشاط البشري كافة، كما 
توفر فرصا للتعليم العايل والتعّلم مدى احلياة، وتسهم يف تقدم املعارف ونشرها من خالل البحوث، كما 

ة املتخصصة الالزمة ملساعدهتا يف جمال التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية توفر للمجتمعات اخلرب 
 وذلك كجزء من اخلدمات اليت تقدمها جملتمعاهتا احمللية.

قد يرتبط إىل حد كبري بتوفر بيئة العمل السليمة و الصحية داخل اجلامعة بيد أن حتقيق تلك األهداف، 
 حتقيق اجلامعة لألهداف املنوطة هبا .يف حد ذاهتا ، وهي عامل رئيس يف 

خاصة يف الدول  –لكن و بالرغم من أمهية دور اجلامعة يف الدفع ومسرية تنمية و تطور اجملتمعات 
، إال أن عديد الدراسات و التقارير،  أشارت إىل أن التعليم العايل يف اجلزائر مل يصل إىل  -املتقدمة

لك عدم مسايرة نسبة كبرية من خرجيي هذا النظام ملتطلبات سوق املستوى املرغوب فيه ، وال أدل على ذ
،إذ ال يكفي أن تقوم اجلامعة بتلبية احتياجات 3*))وارتفاع معدالت البطالة بينهم   العمل الداخلي

سوق العمل من حيث الكم والتخصص ، بل جيب أن يكون مستوى تأهيل اخلرجيني مالئما من حيث 
ارف اليت تؤهلهم للقيام ومهام و واجبات وظائفهم، هذا األمر يدفعنا إىل اكتساهبم للمهارات و املع

احلديث على أهم العوامل املؤثرة يف تكوين هؤالء اخلرجيني يف اجلامعة ،  ونــــــذكـــــــر من بينها : طبيعــــــــة 
ئل العمل ، مالئمة الربامج التكوينية القوانـــــــني و التشريعـــــــات التنظيمية اخلاصة هبذه العملية ، توفر وسا

 ، الكفاءة العلمية ألعضاء هيئة التدريس .

                                                 
3
 (*) voir :  

- Mohammed Saïb Musette , Algérie, Migration, marché du travail et développement, Organisation 
internationale du Travail (Institut international d'études sociales) 2010, Genève, Suisse, p132. 
- L’Office National des Statistiques : ACTIVITE, EMPLOI & CHÔMAGE EN SEPTEMBRE 2014 ,n :683, la Direction 
Technique chargée des Statistiques de la Population et de l’Emploi, Algérie ,2014,p07. 
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يف اجلزائر ، العصب األساسي يف  امعيومن بني العناصر السابقة الذكر ، يعد أستاذ التعليم اجل       
باإلضافة إىل  هو احملور األساسي يف جناح تكوين املوارد البشرية يف هذه املرحلة ،ف،  كوينيةالعملية الت

دوره يف البحث العلمي ، وبالتايل ، فإن السمات الشخصية و الكفاءة العلمية هلذا األستاذ و عالقاته 
االجتماعية مع مجاعات العمل املختلفة يف عمله باجلامعة إضافة إىل توفر بيئة العمل املناسبة و الصحية 

انيات البحث العلمي ، البيئة الفيزيقية املناسب من ومختلف أبعادها ) التنظيمية ، نظام احلوافز ،توفر امك
حيث احلرارة ، اإلضاءة ، التهوية،توفر وسائل العمل....(، قد يسهم يف رفع مستوى توافقه املهين مع 

الذي يعد من املؤشرات اهلامة على -بيئة عمله ، وما قد يتبع ذلك من تأثري يف مستوى رضاه الوظيفي 
قال أثر ذلك إىل الرفع من مستوى أدائه ، و بالتايل املسامهة يف حتقيق أهداف و انت –فعالية التنظيم 

 اجلامعة األساسية ، صمان تدريس نوعي ، البحث العلمي و خدمة اجملتمع.
يعتمد  فقد، األستاذ اجلامعي تلك  وبالتايل فمن املهم هتيئة املستلزمات الكفيلة بتعزيز إسهامات    

دوافع قوية له ، يعمل على حتقيقها ، وتعتمد هذه الدوافع على عوامل  جناحه يف عمله على وجود
 تدعمها وحتقيق استمرارها ، ومنها التكيف و الرضا الوظيفي.

ما ارتبط  -ة العمل ئاملرتبطة ببيالعوامل  أهمومن هذا املنطلق ، جاءت الدراسة احلالية للتعرف على   
ت االجتماعية السائدة يف بيئة العمل داخل اجلامعة ، نظام منها باجلانب التنظيمي للوظيفة ، العالقا

 مستوياتيف  وتأثرياهتا –احلوافز املالية املطبق، نشاطات البحث العلمي ، ظروف بيئة العمل الفيزيقية 
، ولقد تناولنا هدا املوضوع من خالل خطة  األساتذة الباحثني يف اجلامعة اجلزائريةالرضا الوظيفي لدى 

 : اشتملت على البحث اليت
 فصول. أربعة: يعاجل القضايا النظرية املتعلقة ومشكلة الدراسة ، وضم  نظـري باب
وخصص لإلطار النظري ملشكلة الدراسة أو ما يعرف وموضوع الدراسة وتضمن:  الفصل األول:    

أهدافها ، حتديد مشكلة الدراسة و صياغة فرضياهتا ، وكذا أمهية و أسباب اختيار موضوع الدراسة و 
 .مع حتديد أهم املفاهيم املستخدمة يف البحث ، إىل جانب عرض دراسات سابقة عاجلت هذا املوضوع

األنواع، كيفية  ،من حيث  األبعاد ، األمهية  يــــيفــوظـا الـــرضــالموضوع فقد تناولنا فيه  الفصل الثاين:  
ه، تبع ذلك عرض أهم طرق قياس الرضا حدوث عملية الرضا الوظيفي و العوامل املؤثرة يف تشكيل

 االجتاهات النظرية اليت سامهت يف دراسة موضوع الرضا الوظيفي من خمتلف أبعاده.و  ، الوظيفي
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 املؤسسات اجلامعية"املسارات الدولية وواقع ، امل اليومـــع ي ــــعايل فـــالللتعليم  وخص : الفصل الثالث  
صائص التعليم العايل يف عامل اليوم و كذا مسرية تطوره، وصوال إىل ضنا فيه أهم خاستعر و  يف اجلزائر"

 أهم التحديات والتطورات اليت تواجهه اليوم ، مع إبراز التناول السوسيولوجي للجامعة.
) قبل االحتالل الفرنسي ، التعليم العايل يف اجلزائر أهم املراحل التارخيية اليت مر هبا  لننتقل إىل عرض 

يف اجلزائر يف  عايلالتعليم الخصائص  عمار الفرنسي ، بعد االستقالل(، لنصل إىل عرض أهم أثناء االست
 .املشاكل اليت يعرفها القطاعو  التحديات  ، مث عرضنا طائفة من الوقت الراهن

مع اإلشارة يف بدايته ،   األساتذة الباحثون يف اجلامعة اجلزائرية للحديث عن خصص : ل الرابعـــــالفص  
الفئة املهنية على املستوى الدويل ، مث على املستوى العريب، لنصل إىل إبراز الوضع العاملي الراهن هلذه إىل 

وباألخص لتشريعات العمل اخلاص هبذه الفئة  و تضمن إعطاء حملة عن التطور التارخيياملستوى الوطين ، 
أهم اجلوانب املتعلقة باملسار املهين إىل  مث انتقلنا بعدها ، منذ االستقالل إىل غاية زمن إجراء الدراسة

طرق توظيفه، مهامه و أدواره ، إعداده و تكوينه لنصل إىل حقوقه و ) لألستاذ الباحث يف اجلزائر
  (.التزاماته

 مل على فصلني:تشاخصص للجانب امليداين للدراسة ، و الثـاين: ف البابأما   
 ة ، و تضمن التعريف ومجاالت الدراسةوتضمن اإلطار املنهجي للدراس : خلامسالفصل ا

) اجملال البشري، اجملال اجلغرايف، اجملال الزمين ( ، مث التطرق إىل العينة و طريقة حتديدها ، منهج  
 الدراسة مث التقنيات و األدوات املستعملة يف مجع البيانات.

ا من تبويـب البيانــات فقد مشل عرض و حتليل البيانات و تفسري النتائج، انطالق  :لسادسالفصل ا
التعليق عليها مث مناقشة تلك النتائج يف ضوء فرضيات الدراسة ، لنصل إىل االستنتاج العام هلذه و 

 الدراسة.
 لنصل يف األخري إىل اخلامتة وعرض املراجع و املالحق.

 
 
 



 

 

 

 

 الباب األول   
 

 اإلطـار النظري
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 حتديد اإلشكالية. (1
 فرضيات الدراسة. (2
 أمهية الدراسة. (3
 أسباب اختيار املوضوع. (4
 أهداف الدراســة. (5
 حتديد املفاهيم. (6
 الدراسـات الـسابقـة. (7
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 : اليـــــــــــــــــــةاإلشكد ــــــــحديــــــــــت (1
 

تمع يتطلع إىل ألاألساسية  العوامل من ؤسسات التعليم العايلــــــــــمتــــــــــعــــــــــد      فدعائم ذلك  ، التطوري جمم
التطور ترتبط ارتباطا وثيقا مع جوهر أدوار جامعات و مؤسسات التعليم العايل من تكوين للموارد البشرية 

 سلم أعلى يف اجلامعي التعليم جتعلالدول  خمتلف جعل ما وهذا)اإلطارات( ، البحث العلمي وخدمة اجملتمع، 
، فبالعودة إىل عامل والنامية املتقدمةالدول  بني االهتمام ذلك درجة يف الفارق االعتبار بعني األخذ مع ، لوياهتاأو 

اليوم ، اتسعت الفجوة بني تلك الدول بفعل تفوق الدول املتقدمة العلمي و التقين ، ما خلف حتديات كربى 
 للدول النامية وعمق من تبعيتها.

ي ــــــــــــستواهم العلمـــــــي ومكانة أعضاء هيئة التدريس فيها و ومـــــــعالـــــــــم الـــــــات التعليـــــانة مؤسسرتبط مكـــــــتو     
 أحد بصفته ، العاملية والتنافسية العوملة ظل يف التدريس عضو هيئة جبودة االهتمامإذ  تزايد ، ي ــــــاألكادميو 

على مدى ما يتوفر له من  هذا األخري بنسبة هامة ،جناح  إذ يرتبط ،التعليم  ةنوعي لضبط األساسية املعايري
 )سواءا أتعلق ذلك بالتدريس أو البحث العلمي( عناصر جيدة من أعضاء هيئة التدريس فمستوى أدائهم

 درجة ا يفيؤثر تأثريا كبريا يف أداء املؤسسة اجلامعية  ويظهر ذلك جلي ، قــــد هتم  وإنتاجهم العلميا،كفاء
 املسطرة وعلى رأسها  حتقيق جودة التعليم.ألهداف ل هاحتقيق

املتصل باللحاق بالتقدم العلمي واجلزائر باعتبارها إحدى الدول النامية ، أولت أمهية  للتعليم العايل لدوره     
يع البحث العلمي إىل جانب مهامه التقليدية األخرى، من خالل إنشاء اجلامعات و تشجوالتطور التقين السريع 

وفتح جماالت التعاون بني اجلامعات و املؤسسات األخرى يف اجملتمع ،إضافة إىل تطبيق سياسة إصالحية منذ 
 لتحقيق مجلة من الغايات نذكر من بينها : دكتوراه(، –ماسرت  -)ليسانسبتبين نظام  2004
 واإلقليمية الوطنية األصعدة على والعلمي يفالثقا لإلشعاع قطبا جديد من تصبح أن من اجلزائرية اجلامعة متكني

 .)سنتطرق بالتفصيل إىل جوانب هذا اإلصالح يف فصل التعليم العايل(. والدولية
وعلى رأسها عدم استقرار أسعار احملروقات،وجلوء الدول املستهلكة  -كما أن املتغريات الدولية و اإلقليمية        

التكلفة، اقرتاب التفعيل النهائي التفاق الشراكة مع االحتاد األوريب للبحث عن مصادر طاقوية بديلة منخفضة 
ومفاوضات االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية إىل جانب ضرورة تنويع مداخيل اجلزائر من خارج قطاع 

ذا املسامهة يف التعامل مع  ه  ضرورة و مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر، فرضت على اجلامعة -احملروقات
جديدة   دراسية و استحداث ختصصات الطلبةتطوير مهارات تفعيل  البحث العلمي و   الوضع من خالل
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لتعامل مع كافة ابشرية متتلك مهارات  إطاراتمع احلرص على ختريج هذه املرحلة تتناسب و متطلبات 
اجملال أمام االستثمار ال و باألخص فتح ــــوستشهدها اجلزائر مستقبشهدها تاملستجدات و املتغريات اليت 

األجنيب ، ما يفرض على املؤسسات الوطنية العمومية و اخلاصة منها، امتالك املوارد البشرية املؤهلة يف جماالت 
التسيري واإلنتاج حىت تكتسب القدرة على التنافس واحلفاظ على وجودها، ويف هذا تأكيد على أن  اجلامعة تعد 

وال  على قطاعات اإلنتاج واخلدمات التأثريالبشرية املدربة ويف  املوارد يف إعداد  من امليادين ذات األمهية اخلاصة
 . اجملتمعية احمليطة به سواء احمللية أم العاملية بني التعليم اجلامعي وبني املتغريات الربط يتم ذلك إال إذا حتقق 

العنصر الفاعل   ونيمعترب إذ  هداف،وهنا يظهر الدور احملوري ألعضاء هيئة التدريس يف حتقيق تلك األ       
و التكوينية )التدريس و اإلشراف على الطلبــــــة، البحـــــــث العلمي والرئيس يف جودة الربامج واألنشطة التعليمية 

وارتفاع مستوى   على اختالف أهدافها،و منح الدرجات العلمية ،إدارة االمتحانات و األنشطة اإلدارية...( 
كفـــــاءات عاليــــــة ج  ـــــــريختان ــــدف إىل ضمــــــــاليت هتتلك الربامج ، نعكس إجيابًا على كفاءة يقد   أدائهم

تتفاعل مع المجتمع يف اجملتمع ومعىن :"  العلمية حلل مشكالت التنمية لول، واإلسهام يف تقدمي احلاملســـــتوى

على  ألعضاء هيئة التدريس فيهاو البحثية  اجلهود العلمية وقد تؤثر  ، توفير متطلباته تساهم في اته وـــــــلبحث حاج
 .  -املادية واالقتصاديةبغض النظر عن إمكانيات تلك اجلامعة  – يف حتقيق أهدافها جلامعةا جناح 
اتذة األس تساعداليت قد  سباباألو  عواملو بنــــــاءا عليه ، يعد توفري بيئة العمل  املناسبة من أبرز ال      

 إشباع من التكيف هذا يتبع قد ،وما عملهم أبعاد خمتلف مع التكيف علىيف اجلامعات اجلزائرية ،   الباحثني
 تهم العلميةإنتاجي رفع مستوى أدائهــــم  و ، وما قد ينجم عنه من والطموحات قدراتــــلل وإبراز للحاجات

 .مع متطلبات العصر االنسجامو  اجلامعيالفاعل يف حتقيق جودة التعليم هم دور لتعزيز و 
جودة تتأثر ومدى   ا بفعاليةحتقيق أهدافه على اجلزائرية ، قدرة املؤسسة  اجلامعيةو انطالقا مما سبق، ف     

،  االنتماء و االلتزام الوظيفي درجة عالية منل -وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس -  أعضائهاامتالك ،فاألداء 
 قــــــــــد اــم، عمل الرتباط باالتزيد من درجة ، قد  ظائفهم و  ة  و مستويات رضاهم عنمع ارتفاع روحهم املعنوي

 . هم و بالتايل الوصول إىل حتقيق األهدافئأدا ـــــــــرفع مستوىي
من  ضا الوظيفي ر اليعد  ومن بني العناصر السابقة الذكر )األداء ، االنتماء ، الرضا، االلتزام الوظيفي(،     
املرتبطة بالسلوك التنظيمي ، اليت هتتم ومعرفة اجتاهات الشخص حنو عمله واإلشباع الذي يوفره هذا واضيع امل

العمل  من خمتلف اجلوانب ) النفسية ، املالية، االجتماعية ، التنظيمية(، كما يعد من أسس اإلنتاجيـــــة يف 
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الصحيح ملختلف املهام و الواجبات الوظيفية ، كما  العمل ، إذ قد يؤثر يف االستعداد النفسي و املهاري لألداء
 يساعد يف بناء العالقات االجتماعية مع مجاعة العمل من زمالء ورؤساء.

وقـــــــــــد يسهم التعرف على العوامل الدافعة للـرضا الوظيفي يف تفهم دوافع األساتذة الباحثني يف اجلامعة اجلزائرية 
ية و النفسية و االجتماعية و التنظيمية و الفروق الفردية بينهم، ما قد يسهل من وأبعادها و احتياجاهتم املاد

 استخدام احلوافز املناسبة اليت قد تؤثر يف مستويات الرضا الوظيفي لديهم.
وما يتبـــــــع ذلــــــــــك  هماحملرك لدوافع همة ، باعتبارهامن األمور امل تلك العـــــــــــــــــــــــــــوامل وبالتايل تعترب معرفة      

 وتأثري ذلك ، وموضوع األداءمـــــن تأثري يف طريقة أدائهم لوظائفهم، أضف إىل ذلك ،  ارتباط الرضا الوظيفي 
، فمستوى عال من الرضا الوظيفي يتوقع أن ينتج عنه مستوى كبريا من االلتزام  وتطوره العمل إنتاجية على

 عناصر من أساسيا عنصرا باعتبارهتسم بالكفاءة ، يتم تعزيزه ومختلف التحفيزات )الوظيفي، و أداءا وظيفيا ي
(، مما قد يرفع من  األداء من ملزيد ودفعهم العاملني حفز يف اجيابية عالقة من ذلك يف ملا العمل، يف التحفيز

األهداف املسطرة وعلى  مستوى االنتماء و الوالء لدى األساتذة حنو اجلامعة وما قد ينعكس إجيابا على حتقيق
 رأسها حتقيق اجلودة ) يف نوعية التعليم و مستوى اخلرجيني(.

 أداء فعالية حتديد مستوى يف إليه يستند مؤشرا يعترب إذ بالغة، أمهيه الوظيفي الرضا موضوع يكتسب وعليه     
  ودافعيتهم، طموحهم وكذا شباعاإل ومستوى باحلاجات الرتباطه نظرا ،اجلزائرية  يف اجلامعة الباحثني األساتذة

 تفهم ودراسة هذا املوضوع ، هي عملية تقومي شاملة تغطي خمتلف جوانب العمل ، وما يتبعها من إمكانية
ات ـــواليت ميكن يف ضوئها أن يتم التطوير ورسم السياس ، البشري العنصر يف واملؤثرة املرتبطة العوامل خمتلف

 .و حتسني بيئة العمل الداخلية ألخص ما ارتبط منها باملسار املهين لألستاذة، و باــــة للجامعــاملستقبلي
وبالــــعودة إىل الواقــــــــع االجتماعـــــي وما يتصف به من حتوالت وتغريات سريعــــة  مســـــــــت بيئة العمل اجلامعي ،  

  أصبح دى األساتذة الباحثــــــــــني يف اجلزائــــر، ل الوظيفي الرضاالعوامل املؤثرة يف مستوى  دراسة على الرتكيزفإن 
 نذكر منها : متعددة ألسباب ،وذلكأمرا ضروريا 

داخل اجلامعة و خارجها )سواءا ما تعلق منها باألساتذة أنفسهم وبالبيئة  بكثري من املتغريات هارتباط -
جيعله  ببيئة عملهم داخل اجلامعة نفسها(االجتماعية اليت ينتمون إليها خارج اجلامعة ، أو ما تعلق منها  

وترتبط  ،تؤثر فيه، اليت ديدة اجلتغريات امل تلك اكتشافوبالتايل من الضروري   ،موضوعا متغريا بصورة مستمرة
 به.
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اإلصالحات اليت مست قطاع التعليم العايل وما جنم عنها من تغيريات مست خمتلف أبعاد عمل األساتذة  -
، جماالت التكوين و حتسني املستوى، كلة هلم، حمتويات الربامج التكوينية ، مسارات الرتقية مثل : املهام املو 

نشاطات البحث العلمي......، ومواقف األساتذة منها ، وضرورة معرفة هذه املواقف اليت قد تؤثر يف مستويات 
 أدائهم.

دية واالرتفاع املستمر يف مستويات التحوالت اليت يشهدها اجملتمع اجلزائري خاصة من الناحية االقتصا -

املعيشة،  ومدى قدرة العوائد املرتبطة بـــــــــــ "وظيفة األستاذ اجلامعي" يف الوصول باألستاذ إىل مستوى اقتصادي 

 ميكنه من التكيف مع هذا الوضع . 

 اجملتمع .مدى تأثري هذه الوظيفة يف حتديد املكانة االجتماعية املناسبة لألستاذ اجلامعي يف  -

ايل ـــــمن العناصر املؤثرة يف بناء و أداء منظومة التعليم الع األساتذة الباحثنيوبناءا على ما تقدم ، وباعتبار      

 األساسي احملور تشكل اليت يرتبط بنجاح مواردها البشرية ، منظمة أي جناح أن البحث العلمي باجلزائر، وحيثو 

 هذا يتبع ،وما العمل أبعاد خمتلف مع التكيف على وأسباب تساعدها عوامل بتوافر يلزم مما ، النجاح ذلك يف

، تربز أمهية  دراسة موضوع للموظفني  الشخصية والطموحات وإبراز للقدرات للحاجات إشباع من التكيف

جاءت هذه  ، علــى هذا األساس والرضا الوظيفي لدى األساتذة الباحثـــــــــــني يف اجلامعـــــــــــة اجلزائريـــــــــــــــة ، 

 ما أنـــــ، ك هــــروف و العوامل املتعلقة بـــــــالظو  مــــــــــــــللتعرف على املوقف الذي حيملونه حول عمله، الدراسة 

معرفة العوامل املؤثرة يف مستوى رضاهم عن وظائفهم وفهمها ، قد حتسن تلك العوامل و تطورها إىل مستوى 

يهيئ  قد الوظيفي امعة من إجياد األستاذ الرفيع األداء، املنتج  و املستمتع بأداء وظيفته، فاالستقرارقد ميكن اجل

و الرفع من مستوى أدائه ، وبالتايل  تطوير مهاراته على وتفكريه جهده لرتكيز املناسب املناخ التدريس هيئة لعضو

ة ) التدريس، البحث ـــــــــا األساسيـــــــة ألهدافها املرتبطة بوظائفهـــــــعيامــــــؤسسة اجلـــــــــق املــــــيؤثر ذلك على حتقي

العلمي ، خدمة اجملتمع( ، لتزداد أمهية هذا األمر إذا ربطناه بالتحديات اليت تشهدها اجلزائر حاليا و اليت تستلزم 
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ل ـــــة التأهيـــــص العاليــــــــاألخــــة ، و بــــــلـملؤهوارد البشرية اللم التكوين األمثلالتعامل معها بطريقة علمية ، تستلزم 

 و الكفاءة ، و اليت تعد ومثابة خمرجات للتعليم العايل.

 ساتذةاألالرضا الوظيفي لدى  مستوىاملؤثرة يف العوامل أهم يف ضوء هذا اإلطار سنتناول بالدراسة و  

 الرئيسي التايل :تساؤل ال حول إشكالية حبثنا،  تتمحور، و بالتايل الباحثني يف اجلامعة اجلزائرية

 ؟ اجلامعة اجلزائرية يفالباحثني  ساتذة األ املؤثرة يف مستوى الرضا الوظيفي لدى العوامل  ما هي

الرضا الوظيفي لدى  تؤثر يف مستوىبنا إىل حماولة بناء تصور عن أهم العوامل اليت  أدىإن هذا التساؤل  

 ، وبالتايل يكون مسار حبثنا منصبا على اإلجابة عن التساؤالت التالية  : اجلامعة اجلزائرية يفالباحثني  ساتذة األ

 الـرضا الوظيفـي لدى  األساتذة الباحثني يف مستوى يفوانب التنظيمية املرتبطة بالوظيفة ، اجل كيف تؤثر -1

 ؟يةاجلزائر  اجلامعة

الرضا الوظيفي لدى األساتذة الباحثني يف يف مستوى عة ، املطبق يف اجلام العوائد املاليةنظام  كيف يؤثر -2

 ؟ يةاجلزائر  اجلامعة

الرضا الوظيفي لدى األساتذة  مستوى يف،  السائدة داخل اجلامعةعالقات االجتماعية ال كيف تؤثر -3

 ؟ يةاجلزائر  اجلامعةالباحثني يف 

الوظيفي لدى األساتذة الباحثني يف الرضا  مستوى يفالبحث العلمي، ب املرتبطة نشاطاتال كيف تؤثر -4

 ؟ يةاجلزائر  اجلامعة

الـــــــرضا الوظيفـــــــــي لدى األساتذة الباحثني يف  مستوى يفصائص بيئة العمل  الفيزيقية ، خ كيف تؤثر -5

 ؟. يةاجلزائر  اجلامعة
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 : ةـــــــــــــــدراســــــــــــرضيات الـــــــــــــف (2

ات ومثابة اإلجابات االحتمالية واملبدئية على التساؤالت املطروحة يف اإلشكالية ، لذلك كان تعترب الفرضي   
دراسته  ضياتمن أهم وأصعب مراحل البحث ،مما يوجب على الباحث مراعاة حتديد فر  تهاوصياغ هاوضع

فقد وضعنا عددا  حتديدا دقيقا،كي يسهل عليه فيما بعد احلصول على نتائج حمددة ودقيقة، وعلى هذا األساس
 املتمثل يف : ، التساؤل احملوري لإلشكالية  ةتغطيل ضيات،من الفر 

 .؟اجلامعة اجلزائرية ن يف ـثيـــباحـــذة الــدى األساتــا الوظيفي لـرضـالمستوى  العوامل املؤثرة يف ي ـا هـــم

 ولإلجابة عن هدا التساؤل فقد جاءت الفرضيات على النحو التايل : 

الـــــرضا  مستوى طبيعة متميزة ، تؤثر في جوانب التنظيمية المرتبطة بالوظيفةلل   : األولى  الفرضية
 . الجامعة الجزائريةلدى  األساتذة الباحثين في  الوظيفـــي

 وقد تضمنت هذه الفرضية عدة مؤشرات متثلت يف :

 وضوح املهام و األدوار املنوطة بالوظيفة. -
 عقالنية توزيع ساعات العمل. -
 .طريقة إسناد املقاييس التدريسية   -
 التعامليف على مستوى )القسم ، الكلية ، رئاسة اجلامعة( دارة اإلأساليب االتصال املتبعة من طرف  -

 مع األساتذة.

الرضا مستوى  تؤثر في طبيعة متميزة ،المطبق في الجامعة  العوائد الماليةنظام ل:  الفرضية الثانية 
 .الجامعة الجزائريةلباحثين في لدى األساتذة ا الوظيفي

 وقد تضمنت هذه الفرضية عدة مؤشرات متثلت يف :

 الشهري  و تناسبه مع اجلهد املبذول يف العمل . جرقيمة األ -
 تناسب األجر مع متطلبات املعيشة . -
 .قيمة املنح و العالوات  -
 طريقة  التقييم املرتبطة ومنحة املردودية. -
 إجراءات الرتقية . -



 موضوع الدراســــــــــة                               الفصل األول                                                
 

25 

 

الرضا  مستوى تؤثر في طبيعة متميزة ، الجامعةداخل  السائدة عالقات االجتماعيةلل  :ثالثةالفرضية ال
 الجامعة الجزائرية.لدى األساتذة الباحثين في  الوظيفي

 وقد تضمنت هذه الفرضية عدة مؤشرات متثلت يف :

 .مع رئيس القسم تصالاالأسلوب اإلشراف و  -
 .مع الزمالء يف العملتواصل الالتعاون و  -
 العالقة مع الطلبة. -
 العالقة مع موظفي املصاحل اإلدارية داخل اجلامعة . -
 داخل اجلامعة . املكتبةالعالقة مع موظفي  -

الرضا  مستوى تؤثر في طبيعة متميزة ، البحث العلميالمرتبطة ب نشاطات لل      الفرضية الرابعة:
 .الجامعة الجزائريةلدى األساتذة الباحثين في  الوظيفي

 تضمنت هذه الفرضية عدة مؤشرات متثلت يف :وقد 

 توفر املراجع و الوسائل البحثية الالزمة للبحث العلمي داخل اجلامعة. -
 طريقة و معايري االستفادة من الرتبصات التكوينية يف اخلارج واجلوانب اإلدارية املرتبطة  هبا. -
 وطنية و الدولية .إجراءات نشر املقاالت و األحباث العلمية يف اجملالت احملكمة ال -
 إجراءات مناقشة أطروحة الدكتوراه. -

الـــــــرضا  تؤثر في مستوى طبيعة متميزة ،خصائص بيئة العمل  الفيزيقية ل:     الفرضية الخامسة
 لدى األساتذة الباحثين في الجـــــزائـــــــــــــــر. الوظيفـــــــــي

 :وقد تضمنت هذه الفرضية عدة مؤشرات متثلت يف 

 طبيعة التصميم اهلندسي ملكان العمل. -
 يف مكان العمل. جودة الظروف الفيزيقية -
 وفرة الوسائل التعليمية الالزمة للعمل. -
 وجود فضاءات لالسرتاحة  ) قاعة األساتذة، املطعم ، النادي...(. -
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 :ةـــــــــــدراســـــــــــــــة الــــــــــــميــــــــأه (3

 ، وتشمل : أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تعاجله تستمد هذه الدراسة

 ايريــــــاملع أحدث ــــــاذ الباحـــــــــد األستــــــــــإذ يع، أهمية مكانة األساتذة الباحثين في المؤسسات الجامعية -
تعداد  تطور وقد،  ئهاعامال مؤثرا يف أداو العايل  التعليم مؤسسات خمتلف التعليم يف نوعية لضبط األساسية

 البحث و العالي التعليم وزارة) 2011-1962مرة بني  135إذ تضاعف  ،األساتذة الباحثني يف اجلزائر منذ االستقالل

 (Ons,2012 :28)أستاذا يف خمتلف الرتب. 46454 ىلإ 2012يف ليصل  ، (56:  2012العلمي،

،  موارد البشرية ذات الكفاءات العاليةعملية تنمية الأهمية الدور الذي يؤديه األستاذ الباحث في     -
 اليت صارت اليوم من أبرز العوامل املسامهة يف تشكيل القدرات التنافسية ألي بلد يف شىت اجملاالت.و 

 هأساسا لتوافقو اجليد لدى األستاذ الباحث  األداء دوافع  أحد يشكل كونه، الوظيفي الرضا موضوع  أهمية -
 وواجباته الوظيفية. مهامه خمتلف يف لنجاحه ماوعامال مه واالجتماعي النفسي

               : أسباب اختيار الموضوع (4

اجلزائر ، يف السنوات األخرية ، عدة حتوالت لعل من بلقد عرف قطاع التعليم العايل و البحث العلمي      
ة الذي جتاوز املليون طالب، وما ، واالرتفاع الكبري ألعداد الطلبدكتوراه( -ماسرت -)ليسانسأبرزها اعتماد نظام 

ما فرض على املؤسسات اجلامعية التكيف مع هذا الواقع و العمل على حتقيق ،تبعه من ظواهر كاالكتظاظ
األهداف املنوطة هبا أيضا ، ويف هذا اإلطار أثارت انتبهنا مجلة من العوامل كانت من أسباب اختيارنا 

 للموضوع، نوردها كاآليت:

 - استشعر الباحثإذ   اللحظة، وليدة ليست الواقع يف الرغبة هذه املوضوع، هذا دراسة يف امللحة الرغبة -
من خالل حواراته مع زمالئه األساتذة يف  -2وسطيف  1سطيفجامعيت  يف كأستاذ باحث  وظيفته حبكم

حول  آرائهم يف تباينو تعدد يف اجتاهاهتم حنو وظيفتهم  وجود اجلامعة اليت يعمل هبا أو يف اجلامعات األخرى،
هذا  دراسة بضرورة أحس فقد ولذلك ، هبا يعملون اليت الوظيفة عن رضاهم األبعاد املسامهة يف تشكيل 

 لديهم . الرضا أهم عوامل و حمددات على املوضوع والوقوف
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تزايد  احتجاجات ومطالب األساتذة الباحثني بتحسني أوضاعهم املهنية ، سواءا ما مت التعبري عليه خالل  -
أو جداول  مطالب هيئات التمثيل النقايب اخلاص هبملوائح  احلوارات اليت تتم يف مكان العمل ، أو ما تضمنته 

 أعمال اللقاءات مع الوصاية يف هذا اجملال.

أمهية فئة األساتذة الباحثني ودورها يف عملية تطوير اجملتمع سواءا بتكوين املوارد البشرية أو بالشعور  -
اعتبارهم عنصرا مهما يف فعالية مؤسسات التعليم العايل ، و ارتباط ذلك بالتحديات اليت  و بالبحث العلمي،

 يفرضها الواقع الدويل الراهن يف شىت اجملاالت ، واليت تتطلب ضرورة فهمها و التعامل معها بطريقة علمية.

 املوارد تنمية يف كبري دور من له ملا التعليمي  نظرًا النظام إذ يعترب من أهم مراحل أمهية التعليم العايل ، -
وما  -واإلبداع  االبتكار على والقدرة املهارات واملعارف أمناط بإكساهبم -و تأهيل  خمرجاته من الطلبة   البشرية
معرفة أهم العوامل املؤثرة يف تكوين وتنمية مع متطلبات سوق العمل  سواء الوطين أو الدويل، فحري بنا  يتواءم

 على رأس هذه العوامل األساتذة الباحثني .هذه الفئة ويأيت 

 :               ــة ـــــــــــدراســــــــــــداف الـــــــــأه  (5
 كعنصر األستاذ الباحث يف اجلامعة اجلزائرية على بالرتكيز وذلكتعاجل هذه الدراسة موضوع الرضا الوظيفي ، 

و حتقيقها ألهدافها  وعلى رأسها تكوين املوارد البشرية  امعية،اجل املؤسسة فعالية زيادة يف احملرك دوره له أساسي
إعطاء صورة حقيقية عن واقع ،نسعى من خالل هذه الدراسة إىل  ، وبناءا عليهاملؤهلة اليت حيتاجها اجملتمع 

 حتقيق األهداف التالية : عمل األساتذة الباحثني ، من خالل

ؤثرة يف تشكيل الرضا الوظيفي لدى األساتذة الباحثني يف قطاع التعرف على خمتلف العوامل املسامهة و امل -
التعليم العايل و البحث العلمي باجلزائر، من خالل التعرف على عالقة املتغريات التالية  )اجلانب التنظيمي ، 

رضا الباجلانب االجتماعي ، اجلانب املرتبط بالعائد املايل ، البحث العلمي، ظروف بيئة العمل الفيزيقية(
 الوظيفي لدى األساتذة الباحثني يف اجلامعة اجلزائرية .

 املسامهة يف تكوين إطار نظري ومنوذج لدراسة موضوع الرضا الوظيفي لدى األساتذة يف اجلامعة. -

 للباحثني يف جمال التنظيم و العمل و املوارد البشرية.  حبوث مستقبليةاقرتاح مواضيع  -
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  :             مـــــاهيــــمفــــديد الـــــــتح( 6

 :يـــــــفـــــوظيـــــــا الـــــــرضـــــــــال( 1

: "رضى ،رضا، رضى ورضوان ومرضاة عنه وعليه".، رضا ورضاء : غلب يف الرضا ، راض عن الشيء: لغــــــــــة - أ
 (48:1998،المنجد  ).اختاره وقنع به و هو " اللذة الناجتة عن إكمال إجناز ما كنا ننتظره ونرغب فيه" 

 (195:2005،منظور ابن) . عليه وأقبل أحبه عنه، ورضي أهال له رآه يعين وارتضاه السخط، ضد هو الرضا

 (92:1983،مجمع اللغة العربية.) و الرضا كذلك هو حالة نفسية من الراحة و الطمأنينة

The term satisfaction refers to “a fulfillment of a need or want, the quality or state of being 

satisfied, a source or means of enjoyment” (Merriam-Webster Online Dictionary, 2008) 

أو وسيلة  االفرد راضيا، أو مصدر  اأي أن مفردة " رضا" تعين " إشباع حاجة أو رغبة أو احلالة اليت يكون فيه
 لتحقيق السعادة" 

 : اصطالحا - ب
 الذي الدور أن أمهية إال ، السابق القرن من الثالثينات يف إال الوظيفي للرضا العلمي فهومامل هريظ مل       

 يلورات حبث فلقد ، طويل ذلك بزمن قبل من حبث قد وظائفهم عن رضاهم حتديد يف املوظفني اجتاهات تلعبه

Taylor  الفرد أن مفرتضاً  ، هبا يقومون عمال اليتاأل حنو العاملني اجتاهات العلمية باإلدارة املتعلقة دراساته يف 
 . فيها ومنتجاً  وظيفته عن سيكون راضياً  جمهود بأقل أفضل مادي دخل على حيصل الذي

 (.210:2005) المدهون،
 بالظروف االهتمامات جمموعة، أول من صاغ تعريفا للرضا الوظيفي إذ يعده Hoppock  (1935) هوبكويعد 

 (Bernard, 2012) ..وظيفيت يف إنين راض : بصدق القول على املرء حتمل اليت والبيئية واملادية النفسية

 : Fauziah Noordinف فوزية نور  الدين ــــــعريــــأوال: ت

مجموع المشاعر )سواءا أكانت إيجابية أو سلبية( التي تتكون لدى العامل )ذكر : " هوالرضا الوظيفي   
 (Jusoff &Noordin2009 :123)".  أو أنثى( نحو عمله أو عملها
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 : Mafini, C., & Dlodlo, N  تعريف مـافيني و دلودلو ثانيا :

 ((mafini, C , Dlodlo,2014 :02حالة انفعالية إجيابية تنجم عن تقدير الشخص لعمله أو للتجارب يف ذلك العمل."

لتفاعل بني مجلة من العوامل ذات املالحظ على التعريفات السابقة أهنا صورت الرضا الوظيفي كمحصلة ل     
 العالقة بالوظيفة و أثر ذلك يف الصورة اليت تتكون لدى الشخص حنو عمله ،لكنها مل تفصل يف تلك العوامل.

 :(Porter) رـــــــورتـــــــب و Locke)  (وكـــــلف ـــــريـــعـــــــــت: ا لثثا

 بين العالقة إدراك في الفرق يمثل أنه علىا الوظيفي الرض (Porter) بورتر و  (Locke) لوك  كل من  عرف 
 (123:2000،األزرق ).بالفعل عليه متحصل هو ما وبين وظيفته، من عليه الحصول الفرد يتوقع ما

 ما مع تناسبي عوائد، من ما يتقاضاه بأن الفرد إدراك مدى على يتوقف الرضا فتحقيق التعريف هلذا طبقا  
 . حتقيقها يف بذولامل واجلهد مسبقا يتوقعه

 :Perera & alبريرا  ا : تعريفرابع
نحو  الموظفون مجموعة المشاعر الوجدانية التي يشعر بها :"  يرى أمحد صقر عاشور الرضا الوظيفي

أو  سلبية إيجابية أن تكونهذه المشاعر ل يمكن ، و و تنتج عن مدى تقديرهم لذلك العمل همعمل
 (Perera & al,2014 :97) .(moderateمنخفضة )

 : Giannikis &.al جيــــــــانيكيس ا : تعريف خامــس

حمصلة املشاعر اإلجيابية اليت تتكون لدى الشخص نتيجة عالقته اجليدة مع زمالئه، جودة : "الرضا الوظيفي هو 
 Giannikis &.al,2011) ) " .نظام احلوافز ، العالقة اجليدة مع الرؤساء يف العمل ، جاذبية  العمل

الشعور بالرضا مرتبط باجتاهات الشخص  حنو وظيفته لكن هــذه  نجيعال انالتعريف نمن الواضح أن هذا 
االجتاهات قد ختتلف باختالف مستوى اإلدراك و اخلربة الفردية أو قد تتأثر بقيم واجتاهات جمموعات العمل 

هليكل التنظيمي ونظام احلوافز الذي ختضع عها يف اقاليت ينتمي إليها الفرد ذاته ، وكذا ميزات تلك الوظيفة كمو 
 له.

 : Stone ونـــــــــستريف ــــــعــــ:تسادسا 

ه ــــــــع وظيفتــــــرد مـــي يتكامل  فيها الفـــــــة التــــــــ: " الحال الرضا الوظيفي على أنه Stone ستونيعرف 
و ــــــمعها من خالل طموحه الوظيفي ورغبته في النمه ، ويصبح إنسانا  تستغرقه الوظيفـة و يتفاعل ـــــوعمل

 (196:2003أنور، محمد)و التقدم وتحقيق أهدافه االجتماعية من خاللها ." 
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الرضا الوظيفي على أنه حالة ، ويركز كثريا على إثراء الوظيفة بالشكل الذي تتكامل فيه  Stoneستون يصور 
ل مجاعة ــــــاله اإلشارة على العوامل احمليطـة بالعمل  ذاته) مثمع الفرد ، لكن املالحظ على هذا التعريف إمه

 العمل ، طبيعة الوظيفة، قيمة احلوافز...( وتأثريها على حتقيق هذا الرضا الوظيفي .

 خامسا :تعريف محمد سعيد سلطان :

 والتي لالعم وأحاسيسه تجاه الفرد مشاعر عن يعبربأن الرضا الوظيفي : "   محمد سعيد سلطانيري  
 ومن فيه تشاركه والجماعات التي العمل هذا من يستمده الذي اإلشباع لمدى انعكاس اعتبارها يمكن
 شخصيته، هيكل عن فضالا  بوجه عام، والخارجية التنظيم() الداخلية العمل بيئة ومن معه رئيسه سلوك
 المشاعر مجموع إلى يريش مفهوم فهو العمل،وبالتالي طريق عن تتحقق التي السعادة عن كذلك ويعبر

 (219:2004،سلطان ".)عمله نحو الفرد  بها يشعر التي النفسية الحالة أو الوظيفية

يرى سلطان أن الرضا الوظيفي هو املوقف الذي يصدر عن الشخص حنو عمله ، و هو انعكاس للتفاعل بني 
 اخلصائص الذاتية للشخص و خصائص بيئة عمله االجتماعية و التنظيمية. 

 : للرضــــــــا الـــــــــــوظيفـــــــي يـــــــرائـــريف اإلجــــــــتعــــــــال ج (

أبعاد ، و بناءا على ذلك  عدة ضوء يف الوظيفي الرضا تفسر جندها السابقة التعريفات على مشولية نظرة بإلقاء
 فإننا نقصد بالرضا الوظيفي يف دراستنا احلالية :

  ويعبر عن، زمن إجراء الدراسة اي يشغلهتال الوظيفةنحو  الجامعة الجزائريةفي األستاذ الباحث  موقف "
العمل، بما يحقق له  هذا في فعال عليه ما يحصل ومقدار عمله من يتوقعه ما ألستاذ الباحث بينا موقف

و يخدم   االجتماعية  و المادية  وتقبال للواجبات والمهام المرتبطة بوظيفته ،و إشباعا لحاجاته النفسية 
ارتفاع مستوى أدائه و انعكاس ذلك على تحقيق أهداف المؤسسة و كل ذلك نجاحه في عمله  

 . " الجامعية التي ينتمي إليها
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 ي :ــــــالــــــم العــــــتعليـــــــوم الـــــــفهـــــم (3
 أ( اصطالحا :

 أوال: تعريف اليونيسكو :
الدراسة أو التدريب أو التدريب  على البحوث على المستوى بعد برامج يقصد بعبارة التعليم العايل:" 

الثانوي  التي توفرها الجامعات أو المؤسسات التعليمية األخرى المعترف بصفتها مؤسسات للتعليم 
العالي من قبل السلطات  المختصة في الدولة و/ أو بموجب نظم التصديق المعترف 

 (47:2008،اليونيسكو".)بها
 بتزويده وذلك وتأهيله، الفرد إعداد يف وأمهية خصوصية على ينطوي العايل التعليم أن إىل تعريفال هذا يشري

 .عاملال يف احلاصلة التطورات ومسايرة لالندماج وقابليته املتخصصة، واخلربات واملهارات واملعارف باملعلومات

 ( :اسكد) 0112التعليم العالي بحسب التصنيف الدولي المقنن للتعليم تعريف ثانيا :

على أساس التعليم الثانوي ، و يقدم أنشطة تعلم في مجاالت متخصصة ، وهو  :"يقوم التعليم العايل 
 يهدف إلى التعليم على مستوى أعلى من التعقيد و التخصص.

ويشمل التعليم العالي ما يعرف عادة بأنه تعليم أكاديمي، و لكنه أوسع من ذلك ألنه يشمل أيضا التعليم 
من التصنيف الدولي المقنن  8و 7و 6و 5هني أو الفني المتقدم,ويشمل التعليم العالي مستويات الم

، التي تسمى برامج التعليم العالي القصيرة األمد أو ما يعادلها،و البكالوريوس أو ما يعادلها، للتعليم
توى البرامج على مستوى الماجستير أو ما يعادلها،و الدكتوراه أو ما يعادلها على التوالي، و يكون محو 

)منظمة ."من التصنيف مستويات األدنىالالتعليم العالي أكثر تعقيدا و تقدما منه على 
 (52:2011،اليونيسكو

 : تعريف التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع:ثالثا
 4و3ويان برامج ذات مضمون تعليمي أكثر تقدما من المضامين التي يوفرها المستالتعليم العايل هو : "  

والمرحلة األولى من التعليم (، 2011)التعليم الثانوي(،في تصنيف اسكد )التصنيف الدولي المقنن للتعليم 
أ( الذي يتألف من برامج ذات أساس نظري  و اسع يرمي إلى توفير مؤهالت   5العالي تشمل المستوى )

ب( التي 5هارات عالية، و المرحلة )كافية لالنخراط في برامج البحث المتقدمة  و المهن التي تستلزم م
 تضم عادة برامج ذات طابع عملي أكبر و تتسم بدرجة أكبر من التخصص التقني و/أو المهني.
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، فتشمل برامج مخصصة للدراسات المتقدمة (6)أما المرحلة الثانية من التعليم العالي المستوى 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم )."البحوث األصيلة وتؤدي إلى نيل مؤهل في البحث المتقدمو 

 (.416: 2012 : والثقافة

 القانون التوجيهي للتعليم العالي في الجزائر: التعليم العالي بحسب :تعريفرابعا
يقصد بالتعليم العايل كل منط للتكوين أو للتكوين للبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف 

 (.05:1999، الجريدة الرسميةمؤسسات التعليم العايل .)

و يضمن التعليم العايل يف جمال التكوين العايل،دراسات منظمة يف شكل ثالثة أطوار:الليسانس،املاسرت، 
الجريدة الدكتوراه،كما ميكن للمؤسسات اخلاصة للتكوين العايل ضمان تكوينا عاليا يف الطورين األول والثاين.) 

حظ على هذا التعريف التناسب و التناغم مع تعريف التصنيف الدويل ( ، املال40،39،38:2008، الرسمية
 .  املقنن للتعليم

 وفي دراستنا الحالية اعتمدنا هذا التعريف لتحديد مفهوم التعليم العالي.  
 عـــــــة :ــــــــ( الــــــــجــــــــــام4
 القرن يف استخدمت وقد معا، والقراءة التجمع، إىل تشريو  والتجمع، التجميع تعين لغة اجلامعة:لــــــــــغـــــــة –أ 

 ومعىن عشر الثامن القرن يف استخدمت مث جتار، حرفيني، جمموعة على لتدل الرومان قبل من عشر الثالث
 اإلقامة مكان متضمنا للطالب احمللي اجملتمع جتمع مكان على لتدل " بانكلرتاأكسفورد" يف "كلية"

 (10:1977،سيمر ) .املعينة،والتعليم

 تأخذ ومل التعليم ممارسة تتوىل اليت اجلمعية ،  Universitas التينية كلمة باألصل وهي جامعة كلمة تعين
  Bologneبولونا جبامعة االعرتاف مت حينما اجلامعة مفهوم ، وظهر وقت بعد إال احلديث اجلامعي معناها

 (14:2010)هادي،.روما وإمرباطور البابا قبل من أخرى جامعات وبعدهابإيطاليا 

 اصطالحا : -ب 

مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين يرى الثبييت أن اجلامعة هي : " أوال :تعريف الثبيتي :
وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة ، وتتمثل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة 

ت واألقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية وتقدم برامج المجتمع ، وتتألف من مجموعة من الكليا
دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى البكالوريوس ومنها ما هو على مستوى 

  (.214:2000،مليجان".)الدراسات العليا تمنح بموجبها درجات علمية للطالب
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امعة من ناحية طريقة  التسيري  ووظائفها الرئيسية  املالحظ على هذا التعريف ، أنه أشار إىل خصوصيات اجل
 وكذا تقسيمها اإلداري.

  :مرسي منير ثانيا : تعريف  محمد 
 متقدم تعليم في توفير رئيسية بصوره تقوم التي المؤسسة : "هي اجلامعة بأن مرسي منير محمد يرى

 دراسة عن متابعة النفسي االستعداد و العقلية بالقدرة يتصفون و النضج من درجة على ألشخاص
 (29:2000،مرسي) ."المعرفة مجاالت من أكثر أو مجال في متخصصة

 ثالثا: تعريف القاموس المعاصر للتربية :
اجلامعة مؤسسة للتعليم العايل والبحث العلمي متنح الشهادات وتساهم يف تطوير " 
 (Unesco,1993 :496)".املعرفة

معة مؤسسة دورها الرئيسي مرتبط بالتعليم و نقل املعرفة  والبحث يف طرق يشري هذا التعريف إىل أن اجلا     
 تطويرها، لكنه مل يشر إىل دور هذه املؤسسة يف خدمة اجملتمع  و ال إىل طبيعة تنظيمها.

:اجلامعـــــــة هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي  وثقايف  و مهين تتمتع بالشخصية املهنية و االستقالل  رابعا
ايل ،  تنشأ ومرسوم تنفيذي بناء على اقرتاح  من الوزير املكلف بالتعليم العايل  و توضع حتت وصايته ، تتوىل امل

يف إطار مهام املرفق العمومي للتعليم العايل  مهام التكوين العايل و البحث العلمي و التطوير التكنولوجي ، 
 (06،05:2003ريدة الرسمية ،)الجوتتكون من هيئات ورئاسة اجلامعة  وكليات و معاهد.

وىف هذا التعريف تأكيد على أهم األدوار والوظائف الذي تقوم هبا اجلامعة جتاه اجملتمع هي البحث العلمي 
 والتدريس وخدمة اجملتمع .

 : التعريف اإلجرائي للجامعة –ج 

التعليمي، وهي طابع علمي و ثقافي و مهني  تتواجد في قمة النظام  الجامعة هي مؤسسة عمومية ذات 
 اتــمستوي ختلف التخصصات فيــــــوين في مـــكذلك هيكل بيداغوجي يوفر برامج للدراسة  و التك

  التدرج ، ويمنح الشهادات العلمية عند اختتام المسار الدراسي بنجاح. بعد ماو  درجـــالت

طوير التكنولوجي و نشر ولها دور أساسي في البحث العلمي و الت المعارف تعميم و نشر في تساهم   
المعرفة وتكوين مختلف الموارد البشرية المؤهلة التي يحتاجها المجتمع للتطور والتنمية في مختلف  

 الميادين. 
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 :، األستاذ الباحث األستاذ الجامعي ، أعضاء هيئة التدريس( 5

 صطالحا :ا - أ

مسمى عضو هيئة التدريس في كثير من  " : يرى كل من  ردمان و عامل  بأن  ردمان و عالمتعريف  : أوال 

الجامعات يطلق على كل من يكون عمله األساس التدريس  و البحث العلمي سواءا كان عمله في 

، ردمان  و عالم) . "الجامعة كليا  أو جزئيا ، ويكون من الحاصلين على درجة الدكتوراه  أو مايعادلها

168:2008) 

ت اليت يتوجب على األستاذ اجلامعي امتالكها ليعني يف اجلامعة وعلى رأسها يشري هذا التعريف إىل املؤهال     

شهادة الدكتوراه، لكن هذا ليس شرطا أساسيا يف اجلزائر ، إذ ميكن حلاملي املاجستري و بعد اجتيازهم 

اذ ملسابقات التوظيف ، احلصول على نفس املنصب، وجند يف هذا التعريف كذلك إشارة إىل أهم مهام األست

 اجلامعي وعلى رأسها التدريس  و البحث العلمي.

 : OCDEتعريف منظمـة التعاون واإلنماء االقتصادي ثانيا  

هو شخص يتمثل نشاطه المهني في نقل المعارف و العلوم و المهارات إلى التالميذ المسجلين في "

 .مرحلة تعليميـة ما، وفق برنامج تعليمي "

نه مل يربز مؤهالت األستاذ وال الكيفية اليت تتم فيها العملية التعليمية ، املالحظ على هذا التعريف أ   

 لكنه باملقابل ركز على ثالث نقاط أساسية وهي :

وبالتايل ينفي صفة األستاذ على كل من ليس له نشاطات بيداغوجيـة ، أن التعليم هو   نشاطأن التعليم هو   

وفق وأن التعليم يتم وم بالتعليم املؤقت أو التعليم التطوعي ، ، مما ينفي صفة األستاذ على كل من يق مهنة

 (Siniscalco,2001 :49 ).، وهو ما يقضي كل من ال يتقيد بالربامج الدراسية  برامج تعليمية
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 :L’Institut de statistique de l’UNESCOتعريف معهد اليونيسكو لالحصاء  ثالثا:

موظفون بدوام كامل و المكلفون بالتدريس خالل عدد من األشخاص الأعضاء هيئة التدريس هم : "

الساعات الرسمية تعتبر دواما كامال في مرحلة دراسية  ما و في بلد ما ، بهدف تأطير المسار الدراسي 

للطلبة ويملكون المؤهالت الالزمة و آليات نقل المعارف )وجه لوجه و/ أو عن 

 (ISU,2010 :264)."بعد(

ز املؤهالت الالزمة لشغل هذه الوظيفة ،و مل حيدد مستويات التعليم العايل ، لكن أشار هذا التعريف مل يرب   

 إىل طرق نقل املعارف خاصة  ما تعلق منها باستعمال التقنيات احلديثة .

 ي : ــــــالتعريف اإلجرائ -ب 

 باألستاذ الباحث يف اجلامعة :    نقصد يف دراستنا

اجستير و/ أو الدكتوراه أو أي شهادة معادلة لهما ، ينتمي إلى كل شخص  متحصل على شهادة الم "

أحد أسالك األساتذة الباحثين التي بينها القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث، مثبت في منصبه ، 

 ".و يقوم  بمهام التدريس و التأطير و البحث العلمي في الجامعات الجزائرية زمن إجراء الدراسة
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 :  ةــــــــدراسات السابقــــــــال (7

لقد حظي موضوع الرضا الوظيفي بعدد وافر من الدراسات اليت تناولته يف إطار كثري من املسميات الوظيفية،   
اليت تناولت املوضوع وذلك بغرض   واملستويات اإلدارية واملهنية. وسوف نستعرض هنا عددا من الدراسات

  .الدراسات  تلك لموضوع، من خالل استعراض عدد منحتديد ما حتاول هذه الدراسة إضافته ل
 : عـربــيةالدراســات ال (7-1
 
4:(*) الرضا الوظيفي و أثره على األداء لدى األساتذة الجامعيين في الجزائر (7-1-1

  
la satisfaction au travail et son impact sur le rendement chez les enseignants 

universitaires Algériens. 
بن صديق عيسى ، أستاذ جبامعة اجلزائر ، عضو فريق حبث مكلف ومشروع  هبا قامهي دراسة ميدانية       

 األساتذة الجامعيون الجزائريون: الشروط ، االتجاهات  و الممارسات المهنية ".حبث معنون بــــــــــــــ: " 

"les enseignants universitaires Algériens ; Conditions, attitudes et pratiques professionnelles" 
 يف إطار شراكة  مع مركز البحث يف االقتصاد املطبق ألجل التنمية

Centre de Recherche en  Economie  Appliquée pour le Développement (CREAD). 

 ، يف اجلزائر ومست أساتذة املؤسسات اجلامعية التالية :  2002الدراسة يف  أجريت وقد 
جلزائر ، جامعة العلوم و التكنولوجيا اجلزائر، املدرسة العليا بالقبة ، جامعة تيزي وزو، املركز اجلامعي جامعة ا

 بالشلف، جامعة باتنة ، جامعة عنابة، جامعة وهران .

 أوال : إشكالية الدراسة :
 طرح الباحث يف إشكالية دراسته التساؤل التايل :

جلزائرية : كيف هي حالة الرضا لدى األستاذ؟ و ما تأثري الرضا الوظيفي يف الوضع احلايل للمؤسسات اجلامعية ا 
 على أدائه؟

 : ثانيا : منهجية الدراسة
                                                 

(*)  
Aissa Bensedik :la satisfaction au travail et son impact sur le rendement chez les enseignants 

universitaires Algériens ,"projet : les enseignants universitaires Algériens Conditions, attitudes et pratiques 
professionnelles",Revue : les cahiers du Cread, n

o
62/63-4

ème 
 trimestre 2002&1

er
 trimestre 

2003,Alger ,Algérie,2003,p.169-180. 
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 طرح الباحث الفرضيات التالية :  الفرضيات: - أ
 كلما كانت ظروف العمل سيئة ، كلما عرب األساتذة عن عدم رضاهم عنها.  -
 جع حجم اجملهودات اليت يبذلوهنا.عدم رضى األساتذة ظروف عملهم ، يؤدي إىل ترا  -

 :األدوات املستخدمةب( 

 موزعا على  :، سؤاال  (68)من  ااستخدم الباحث استبيانا مكون

 اجملال املتعلق بقياس درجة الرضا الوظيفي عن جوانب العمل التالية : 

ة ـــــتوى  الطلبــــــامعة ، مساألجر، توفر املراجع العلمية ،  النظافة يف املؤسسة،  برامج التكوين ، تسيري اجل 
 ، سياسة التكوين.الطلبةالعلمي  ، العالقة مع الزمالء ، العالقة مع 

 = راض جدا(.10= غري راض، 1نقاط ) 10باستخدام مقياس مكون من 

 جمال قياس األداء  البيداغوجي و العلمي لألستاذ يف  العمل من خالل احملاور التالية :
 مقارنة بالبدايات األوىل يف الوظيفة. مستوى األداء احلايل -
 توزيع اجملهود املبذول على : -
نشاطات البحث العلمي ) البحث العلمي،نشر املقاالت العلمية ،نشر املؤلفات و املشاركة يف امللتقيات -

 العلمية(.
 نشاطات التدريس ) احلجم الساعي األسبوعي ، تأطري الطلبة إلجناز مذكرات التخرج(. -

استبيانا، بسبب عدم إرجاع بعضها ، وعدم  590و متت معاجلة  734استبيانا ، اسرتجع منها  1200ع مت توزي
 اإلجابة الواضحة يف البعض اآلخر.

مكلفا 143أستاذا حماضرا ،102أستاذا للتعليم العايل ،60أستاذا جامعيا ) 590 مشلت العينةج( العــــــينة :
سنة( ومتوسط عمر  58و  31تاذا مساعدا(، ترتاوح أعمارهم مابني )أس 120أستاذا مساعدا ،  165بالدروس، 

 سنة.  39.86يقدر بـ:
 : هـدف الدراسةد( 

أثر ذلك والكشف عن  األساتذة اجلامعينيالدراسة إىل التعرف على مستويات الرضا عن العمل لدى  هدفت
 على أدائهم البيداغوجي و البحثي. 

 ه( نتائج الدراسة :
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ن األستاذ يقوم ببذل جمهودات اليت تتطلبها مهامه اليومية باملوازاة مع فقدانه الكثري من الطاقة كدت الدراسة أأ
و الوقت يف أمور هامشية، مع تسجيل اختالف يف طريقة تعامل األساتذة  مع ظروف العمل السيئة، فمنهم 

 و جمهوداهتم يف العمل .  من يقاوم تلك الظروف ، ومنهم من يفشل يف ذلك ما دفع إىل تدين مستوى أدائهم
 فقد أكد: 

 من أفراد العينة  عدم استعماهلم للمساعدات البيداغوجية النعدامها. (84.9%) -
 من أفراد العينة  عدم استفادهتم من مكاتب يف اجلامعة. (66.3%) -
 من أفراد العينة  عدم توفر أجهزة الكمبيوتر يف اجلامعة. (45.3%) -
 وجود قاعات للعمل و التحضري.من أفراد العينة  عدم  (43%) -
 من أفراد العينة  تضخم عدد الطلبة . (%82.6)أكد   -
 من أفراد العينة، يرون وجوب جتديد الربامج التكوينية. (93%) -
 من أفراد العينة ، يواجهون صعوبات ألداء مهامهم. (88.4%) -
 ارة لتحسني األوضاع.   من أفراد العينة  ،  صرحوا بقلة اجملهودات اليت تقوم هبا اإلد (52.3%) -

مدى حتقيق اجلامعة لألهداف املسطرة ، أشارت الدراسة جلملة من العوامل اليت قد تعيق حتقيق وفيما خيص 
من  %25.9، إذ سجلت نسبة  ومن بينها مدى اإلطالع على برامج التكوين و العمل هبا األهدافتلك 

من األساتذة الذين حيرتمون  %38.4ة املقررة، وسجلت نسبة األساتذة الذين يعرفون جيدا حمتوى الربامج التكويني
 حماور وحمتويات تلك الربامج .

عن اجملهودات املقدمة من طرفهم ، وهو ما  %58.1أشار الباحث كذلك إىل أن األساتذة غري راضون بنسبة    
منهم إىل  %40.7ة يشري إىل وجود معيقات حتول بينهم و بني أداء مهامهم على أكمل وجه ، ما أدى بنسب

 خفض اجلهد مقارنة بالسنوات األوىل لتوظيفهم.
من األساتذة الذين اليؤطرون طلبة السنوات   %34.9ويف اجلانب املتعلق بالتدريس و التأطري ، سجلت نسبة    

 من أفراد العينة .  %54.2ساعات لتحضري الدروس لدى  3إىل  2األخرية، وتسجيل ختصيص من 
من األساتذة  %62.8البحث العلمي، فقد سجلت الدراسة االهتمام الكبري الذي يوليه  أما عن نشاطات 

 لتلك النشاطات لكن ذلك غالبا ما يصطدم بالتزامات التدريس. 
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شاركوا يف بعض   %50مل يشاركوا قط ، و من املبحوثني  %27.9وفيما خيص املشاركة يف امللتقيات العلمية
مل  %82.6من املبحوثني  مل ينشروا أي مقاالت و  %46.5، سجلت نسبة  األحيان، وعن اإلنتاج العلمي

 يألفوا أي منشورات علمية. 
مما سبق أشار الباحث إىل أنه بالرغم من األمهية اليت يوليها األساتذة لنشاطات البحث العلمي، لكنهم ال   

 بتلك النشاطات .يستثمرون فيها ، وهذه املفارقة قد ترجع لنقص الشروط املساعدة للقيام 
ويف اجلانب املتعلق بتأثريات اخلصائص السلبية لبيئة عمل األساتذة على حالتهم النفسية و البدنية، سجل    

 %36غري مرتاحني ،  %70.9من املبحوثني صرحوا بأن مستوى حالتهم الصحية متوسط،  %60.5الباحث 

 يشعرون حبالة من التعب يف غالب األحيان .
صائص بيئة العمل على جمهودات األساتذة و رضاهم عن عملهم ، بينت الدراسة وعن تأثريات خ -

وجود عالقة ارتباطية سالبة بني اجلهد املبذول و السن ، فكلما تقدم األستاذ يف السن كلما قل جهده يف 
لكن مع العمل، عكس احلال يف بداية املسار املهين حيث يبذل األستاذ جهدا أكرب للتكيف مع وضعه املهين ، 

تقدمه يف مساره املهين سجل تراجع يف حجم تلك اجملهودات و ذلك له عالقة باجلانب الصحي ، وكذا اجلانب 
 الروتيين للعمل .

مل تسجل الدراسة أي عالقة ارتباطيه بني عوامل الرضا الوظيفي و اجلهد املبذول يف العمل بالرغم من  -
 شعور عدم الرضا الذي عرب عنه األساتذة.

الدراسة وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إجيابية بني اجلهد املبذول و الصعوبات اليت يلقاها سجلت  -
األستاذ يف عمله، حبيث كلما زادت حدة  صعوبات الصعوبات يف العمل ، كلما قل اجلهد الذي يبذله 

 األستاذ.
هامهم يف بيئة عمل مرتدية مييزها قلة ويف األخري ، أشار الباحث إىل أن األساتذة اجلامعيني يف اجلزائر ميارسون م

وسائل العمل ، ما أدى إىل بروز جو من الالمباالة ، صعوبة مراقبة و متابعة األساتذة ،ما أدى إىل  انتشار قيم 
ثقافية سلبية يف وسط األساتذة وعلى رأسها : عدم احرتام قواعد العمل) كتغطية احلجم الساعي ، احلضور إىل 

 لطلبة ، التقيد بالربامج الرمسية املقررة.(.اجلامعة ، تأطري ا
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 *(5. )2012 " دراسة ميدانية ": واقـع الروح المعنوية لـدى أساتذة الجامعة الجزائرية (7-1-2
ـــــة (، وهي دراســــراجلزائ ) وهران السانيا جامعةمن  دـــــــحمـــــم اهلل رريب دراسةــــــــــــام بالـــــــــــق            
 (300-281: 2012،اهلل رريب ميدانيــــــــــــة.)

 أوال : مكان ومدة الدراسة :
مشلت الدراسة ثالث جامعات ) وهران ، اجلزائر، قسنطينة( ، وقد استغرقت ثالثة أشهر، مل حيدد الباحث 

 التاريخ الذي بدأت و انتهت فيه الدراسة .
 إشكالية الدراسة : ثانيا :

 شكلة الدراسة كما يلي :ئيسي ملجاء التساؤل الر 
 ما واقع الروح المعنوية لدى أساتذة الجامعة الجزائرية"؟ "

 ن مها:اين فرعؤالاس، ت يل الرئيستساؤ ويتفرع عن هذا ال 
 ما مستوى الروح املعنوية لدى أساتذة اجلامعة اجلزائرية من وجهة نظرهم؟      ·
تعزى   اجلامعات اجلزائرية الثالث ) قسنطينة، وهران، اجلزائر(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني       ·

 ؟األساتذةإىل مستوى الروح املعنوية لدى 
 ثالثا: منهجية الدراسة :

االستبيان كأداة جلمع املعلومات الالزمة ملعرفة مستوى الباحث  استخدم :  األدوات المستخدمة - أ
حث بعرض أداة الدراسة على جمموعة من احملكمني ذوي اخلربة قام البا ،هيئة التدريس أعضاءالروح املعنوية لدى 

يف اجملال الرتبوي والنفسي يف قسم علم النفس وعلوم الرتبية و قد اتفقت أراء احملكمني يف معظم العبارات، و قد 
 اعتربت موافقة احملكمني على عبارات االستبيان بعد التعديل ومثابة صدق أداة الدراسة.

 عبارة موزعة على أربعة جماالت هي : (43)من   بيانوتكون هذا االست
هي ذلك السلوك الذي تعمل من خالله اإلدارة اجلامعية على إقامة عالقات  العالقات اإلنسانية : -

طيبة ومحيمة مع أساتذة، وسعي اإلدارة اجلامعية الدائب إىل إشباع حاجاهتم وتنميتهم، والتعرف على مشكالهتم 
 ل معها يف إطار االحرتام املتبادل واملعاملة احلسنة.وتشجيعهم على التواص

                                                 
 ، جامعة ورقلة ،العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، يف جملة :" " دراسة ميدانية: واقـع الروح المعنوية لـدى أساتذة الجامعة الجزائرية حممد : اهلل رريب )*( 5

 .300-281، ص 2012، ورقلة، اجلزائر، 2012العدد الثامن، جوان 
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يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق األهداف  ساتذةاألهي القدرة احليوية اليت جتعل  الثقة بالنفس:  -
املشرتكة بينهم مع إمياهنم بإمكانياهتم وقدراهتم ، واالعتماد عليها يف تسيري أمورهم، واليت تتميز باجلهد احلماسي 

 بالعزم واإلصرار والتعاون لتحقيق أهداف ملؤسسة املنشودة.الذي يتسم 
باالعتزاز والتقدير الذايت أمام اإلدارة اجلامعية وذلك من  ساتذةاألهي شعور المكانة والتقدير:    -

 ذلك. على آلرائهم و أفكارهم ومقرتحاهتم وتشجيعها اخالل احرتامهم
الوالء التنظيمي للجامعة، إلشباع حاجاهتم ب ساتذةاألشعور   تعين :االنتماء إلى الجامعة    -

 من اجل حتقيق أهداف املؤسسة اجلامعية هملعمل هماالجتماعية، و إجناز 
 العينة : - ب

  .وهران ، قسنطينة اجلزائر،  جامعات من أستاذا (1476) للدراسة األصلي تمعاجمل مشل
 من (69)،و اجلزائر جامعة من130) )منهم  ، التدريس هيئة عضو (320) من األساسية الدارسة عينة تكونتو 

 .الطبقي العشوائي االختيار بطريقة اختيارهم ، مت قسنطينة جامعة من  (121)و  ، وهران جامعة
 مثل:- وقد استخدم الباحث عدة وسائل إحصائية لتحليل البيانات

 .  معامل ارتباط )بريسون( إلجياد معامل الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار -
لإلجابة عـن سـؤال الدراسة األول مت حساب النسبة املئوية ملعرفة مستوى الروح املعنوية ألساتذة حبيث مت  -

 تقسيمها إىل ثالثة مستويات وهي:
 %.50ما حصل على نسبة أقل من  -مستوى متدين        أ. 
 .%75وأقل من  -%50حصل على نسبة   ما -مستوى متوسط     ب. 
 فأكثر. %75ما حصل على نسبة  -المستوى ع      ج. 

 مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. -
لإلجابة عن السؤال الثاين املتعلق ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات الثالث،  -

مت: حساب حتليل التباين )وهران، اجلزائر، قسنطينة( تعزى إىل مستوى الروح املعنوية لدى أساتذة فقد 
 األحادي.

عرفة واقع الروح املعنوية لدى أساتذة اجلامعة اجلزائرية من مهذه الدراسة إىل  تدفه رابعا : أهداف الدراسة :
معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة  و اجلامعيني معرفة مستوى الروح املعنوية لدى األساتذة  · خالل:

 زائرية تعود إىل مستوى الروح املعنوية لدى األساتذة.إحصائية بني اجلامعات اجل



 موضوع الدراســــــــــة                               الفصل األول                                                
 

42 

 

 خامسا: نتائج الدراسة :
 ما مستوى الروح املعنوية لدى أساتذة يف اجلامعات اجلزائرية من وجهة نظرهم؟   السؤال األول:

لدى أساتذة  يةالكل لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخراج النسبة املئوية ملعرفة املستوى الروح املعنوية 
 ى.، اجلزائر( ، ومن مث اجلامعات اجلزائرية كل على حد قسنطينة، وهران يف اجلامعات اجلزائرية )
إمجايل اجلامعات اجلزائرية الثالث فوق املتوسط،   لدى أساتذة يف مستوى الروح املعنويةوقد أكدت النتائج أن 

ويف املتوسط كان ،( %25)ًوا من أساتذة بنسبة قدرها عض (80)إذ بلغ عدد الذين شاركوا يف املستوى املتدين 
يف حني أن نسبة  ،(%66.56عضًوا من أساتذة ، وبنسبة تقدر بـ) (213)عدد الذين شاركوا ضمن هذا املستوى 
 .عضًوا (27)حيث كان العدد  %(8.43)الذين شاركوا يف املستوى العايل كانت 

إذ عنوية لدى أساتذة يف اجلامعات اجلزائرية عموًما مقبول، بينت نتائج هذا السؤال أن مستوى الروح امل  -
 ساتذة فـي جمال املكانة و التقديـر و جمال الثقـة بالنفس علـى أن مستـوى الـروح املعنويـة فيهمـا متوسط، األعبـر 

نفسهم يف أ الثقة التامةبهيئة التدريس   أعضاء شعوراألسباب اليت تكمن وراء هذه النتيجة إىل عزى الباحث  و
 التغلب على املشكالت اليت تعرتضهم داخل اجلامعة. ، وأثر هذا العامل على

العلمي وإدراكهم للدور املنوط  األساتذة مستوىإضافة إىل شعورهم باالحرتام  و التقدير،  ويعود ذلك إىل   
 .ن هبا و ان يتمتعبصورة خاصة، واملكانة والتقدير اللذ  هبم جتاه اجملتمع بصورة عامة وجتاه طلبتهم

ساتذة يشعرون بأن الراتب الذي يتقاضونه غري مناسب مع طبيعة اجلهد املبذول األ يف حني سجل البحث ، أن 
 .واملستوى املعيشي الصعب 

ساتذة يف جمال العالقات اإلنسانية أن عالقاهتم مع زمالئهم متدهورة ،و أن كل واحد منهم يعمل األوعرب      
ن جمموعات صغرية أو )حتالفات(، وكل جمموعة تعمل حلساهبا اخلاص، وشعورهم بضعف على انفراد أو ضم

 اتعدم وجود صداق -حبسب الباحث -ن األلفة واحملبة ليست شائعة بينهم، وهذا يثبتأبينهم، و    االنسجام
 داخل العمل.

ز فـي املعاملة، وعـدم وجـود يشعرون بالتحي إذ ساتذة عـن ضعف العالقة مع اإلدارة اجلامعية،األكما عبـر     
خدمات وتسهيـالت جـيدة تساعدهم علـى العمل بدافعية أكرب، إضافة إلـى عـدم االهتمـام ومشكالهتم 

 .االجتماعية و املاليـة 
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجلامعات اجلزائرية الثالث) قسنطينة وهران، اجلزائر (   السؤال الثاني:
 الروح املعنوية ؟تعزى إىل 

عن وجود فروق دالة إحصائيًا بني اجلامعات اجلزائرية الثالث ) قسنطينة، وهران، الدراسة كشفت نتائج  
اجلزائر( فـي مستوى الروح املعنوية ألساتذة ، لصاحل جـامعة وهران وهـذه النتيجة تشـري إلـى أن مستـوى الـروح 

 جامعة قسنطينة و جامعة اجلزائر. ه يفل مناملعنوية لدى أساتذة فـي جامعة وهران أفض
وجهات النظر وتبادل   ساتذة وتقارباألالسبب فـي ذلك إلـى التكامل والتجانس مابني وعزى الباحث     

األفكار، مما يساعدهم علـى إنشاء منـاخ اجتماعي عملي حيفزهم علـى العطاء أكثر، مفضلني الرتكيز علـى 
مما ساعد ذلك يف  -ساتذة يف اجلامعات األخرىاألكباقي -هاون منشكالت اليت يعاناإلنتاجية العلميـة رغم امل

 الرفع من معنوياهتم.
 الرِّضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة والحكومية في األردن: ( 7-1-3

 6. .)*( دراسة مقارنة ألعضاء هيئة التدريس  في كليات العلوم اإلدارية
 (45-11: 2008،الحسين ،العكـش )األردن ب وأمحد مصطفى احلسني فوزي عبد اهلل العكـشراسة الدكتور قام بالد

 تكمن مشكلة الدراسة يف السؤال: أوال :إشكالية الدراسة :  
 ؟ةييف اجلامعات احلكوم بزمالئهمومستوى أعلى من الرضا الوظيفي مقارنة  اجلامعات اخلاصةهل يتمتع أساتذة 

 :هجية الدراسةمنثانيا : 
 منهج الدراسة :  –أ 

والذي اعتمد  ،يف اجلزء املتعلق باإلطار النظري وتطويرها تحليلي لدراسة املفاهيمالوصفي النهج املاستخدام مت 
 ،حتليل بيانات اجلزء املتعلق بالدراسة امليدانية كالكتب والدوريات. ومتم   ،على بيانات ثانوية من مصادر علمية

 .(SPSS)حصائية للعلوم االجتماعية ج احلزمة اإلمن خالل برنام

 :الدراسة ياتفرض-ب
يف مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية واخلاصة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  (1

الدولة اليت حصل منها عضو و اخلربة، و الرتبة األكادميية، و التخصص، و تعزى للمتغريات الشخصية )اجلنس، 
 . (ريس على الشهادة العلميةهيئة التد

                                                 

(
6

الرِّضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة والحكومية في األردن: دراسة فوزي عبد اهلل العكـش ،أمحد مصطفى احلسني: (  *
 .45-11، ص.2008،األردن، 1، العدد 14، اجمللد منارةال، يف جملة : مقارنة ألعضاء هيئة التدريس  في كليات العلوم اإلدارية
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 أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية أكثر رضا من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة.  (2
، أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية أكثر رضا من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة (3

 فرضية للفرضيات الفرعية التالية: وتتفرغ هذه الالوظيفي. بعناصر الرضا  فيما يتعلق
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية أكثر رضا من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  .أ 

 املالية. بعنصر املكافآت فيما يتعلق  ،اخلاصة
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية أكثر رضا من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  .ب 

 األكادميي. املناخ  بعنصر يتعلق، فيما اخلاصة
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية أكثر رضا من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  .ج 

 التدريس. التسهيالت ووسائل  بعنصر ، فيما يتعلقاخلاصة
يف اجلامعات  أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية أكثر رضا من أعضاء هيئة التدريس .د 

 . اإلدارية اإلجراءاتبعنصر  فيما يتعلق ،اخلاصة
، أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية أكثر رضا من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة.  ه 

 بعنصر اخلدمات الطبية واالجتماعية  فيما يتعلق
،  اجلامعات اخلاصةو. أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية أكثر رضا من أعضاء هيئة التدريس يف 

 . األداءبعنصر تقييم  فيما يتعلق
 : األدوات المستخدمة -ج

  اليةبيانات عن املتغريات الشخصية التول منهما على مجع الني، ركز األئيتكون من جز  ااستبيان استخدم الباحثان
 .منها على الشهادةالدولة اليت حصل  -                .التخصص العلمي -.عدد سنوات اخلربة - .اجلنس -
 .نوع اجلامعة -   .احلالة االجتماعية -     .اجلنسية - .الرتبة األكادميية -

واملتغريات  ،وهو الرضا الوظيفي ،جماالت تقيس املتغري التابع (7)فيتضمن  االستبيانأما اجلزء الثاين من       
  .املناخ األكادميي -.بحث العلميدارية والجراءات اإلاإل - .املكافآت املالية - وهي: ،املستقلة

 .تقييم األداء – .التسهيالت ووسائل التدريس -.خدمات اجتماعية وطبية-
والعلوم املالية يف  دارة واالقتصادعضاء هيئة التدريس يف كليات اإلأتكون جمتمع الدراسة من مجيع  : العيــنة  -د

جامعات ( 8)و ،جامعات حكومية (8) منها ،عةجام (16)واليت بلغ عددها  ،اجلامعات احلكومية واخلاصة
جامعات ( 5)اخذ عينة متاحة بطريقة عشوائية من اجلامعات احلكومية واخلاصة حيث مت اختيار  خاصة. وقد متم 
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وجامعة البلقاء التطبيقية.  ،واجلامعة اهلامشية ة،وجامعة مؤت ،وجامعة الريموك ،اجلامعة األردنية :هيو  ،حكومية
وبلغ حجم ، هليةوالزرقاء األ ،وفيالدلفيا ،هليةوعمان األ ة،والزيتون ،سراءهي جامعة اإلو  ،أهليةجامعات  (5)و

عضو هيئة تدريس من  (118)عضو هيئة تدريس من اجلامعات احلكومية و (93)منها  (211)هذه العينة 
 اجلامعات اخلاصة. 

 :ف الدراسة اهـدأثالثا :
دية واملعنوية وموضوع الرضا الوظيفي يف نظام التعليم اجلامعي يف التعرف على عالقة بعض املتغريات املا -

 األردن. 
اجلامعات اخلاصة  بنياملسامهة يف تكوين إطار نظري ومنوذج لدراسة موضوع الرضا الوظيفي بصورة مقارنة  -

 واحلكومية يف األردن. 
وحماولة  ،الرضا الوظيفي مساعدة إدارة اجلامعات احلكومية واخلاصة يف التعرف على بعض جوانب عدم -

  تها.معاجل
العام واخلاص واملتعلقة خبلق املناخ  :التقييم بصورة غري مباشرة لنجاح سياسات اجلامعات يف القطاعني -

  .املناسب لتحقيق الرضا الوظيفي وسط أعضاء هيئة التدريس يف تلك املؤسسات
ة السلوك التنظيمي على مستوى الدراسات املسامهة يف توفري مادة دراسية مقارنة تستخدم بواسطة أساتذ -

 والدراسات العليا يف ختصصي اإلدارة العامة وإدارة األعمال.  ،اجلامعية
 حتديد نقاط مستقبلية ومواضيع حبوث يف نفس اجملال للباحثني يف جمال اإلدارة العامة وإدارة األعمال.  -

 : دراسة نتائج الرابعا :
ة يف مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية حصائيإتوجد فروق ذات داللة  ال -

الدولة اليت حصل منها عضو هيئة . اخلربة.كادمييةالرتبة األ، واخلاصة تعزى للمتغريات الشخصية التالية: اجلنس
 .كادمييةالتدريس على شهادته األ

من أعضاء هيئة التدريس يف  ،امةبصفة ع ،كثر رضاأأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية  -
 اجلامعات اخلاصة. 

 ،حصائية يف مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية واخلاصةإتوجد فروق ذات داللة  ال -
 .داريةجراءات اإلاإل،التسهيالت ووسائل التدريس، لعناصر الرضا الوظيفي التالية: املكافآت املالية بالنسبة

 .تماعيةاخلدمات االج
 ،عضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكوميةأكثر رضا من أأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة  -

 .داءتقييم األ .كادمييبالنسبة لعناصر الرضا الوظيفي التالية: املناخ األ
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  : )*(0112 العراق –الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس : دراسة تطبيقية في جامعة االنبار ( 7-1-5
عراق ، وهي دراسة ميدانية ، لبا االنبارقام بالدراسة كل من محدي إمساعيل أمحد ، محدان عبيد منصور، جبامعة 

 .01/04/2011 و 01/10/2010احنصر جماهلا الزمين بني 
 أوال :إشكالية الدراسة :

ى عينة من أساتذة جامعة تأيت مشكلة الدراسة يف حماولة الباحثان التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لد
االنبار العراقية ، و البحث عن مدى تأثري العوامل الشخصية) العمر، اجلنس....اخل(، من خالل طرح 

  :التساؤالت التالية 
 .ما مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة االنبار ؟ -
 .ما املقصود ومفهوم الرضا الوظيفي يف الفكر اإلنساين؟ -
 .مدى ارتباط عملية التدريس اليت يقوم هبا أستاذ اجلامعة و مستوى رضاه الوظيفي؟ما  -
 .ما التصور املقرتح لتحسني الرضا الوظيفي ألستاذ اجلامعة ؟ -

 ثانيا : منهجية الدراسة :
مع مجع البيانات اعتمادا على املالحظات و املقابالت   وصفيالنهج املاستخدام مت منهج الدراسة :  –أ 
 تماد مقياسا للرضا الوظيفي كأداة جلمع البيانات.واع
 :الدراسة ياتفرض-ب

 : توجد درجة من الرضا أكثر من عدم الرضا بني أعضاء هيئة التدريس يف جامعة االنبار. الفرضية األوىل
 : ختتلف مسامهة كل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي يف حتديد املستوى العام للرضا . الفرضية الثانية

 : يوجد ارتباط بني مستوى الرضا الوظيفي   و اخلصائص الفردية ألعضاء هيئة التدريس. ضية الثالثةالفر 
 : األدوات المستخدمة -ج

، متت عملية تفريغ و حتليله باستعمال برنامج  فقرة 53مقياسا للرضا الوظيفي ، متكون من  استخدم الباحثان
spss    اإلحصائي  و برنامجMinitab.. 

حوايل   هاأعضاء هيئة التدريس في، وبلغ عدد امعة االنبارجب حدد الباحثان جمتمع الدراسة : ــنة العي -د
استمارة استبيان ، مت توزيع  (150)، واستخدما أسلوب العينة الطبقية ، حيث بلغ عدد االستمارات أستاذا1500

 ة.مفراداهتا على الكليات وفقا لنسبة جمموع أعضاء هيئة التدريس بكل كلي
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 أهداف الدراسة : – ثالثا
 حتقيق األهداف التالية : هدفت الدراسة إىل 

 التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس. -
الوقوف على عالقة الرضا الوظيفي ببعض املتغريات الشخصية و تشمل )اجلنس ، املؤهل التعليمي،  -

 التخصص و احلالة االجتماعية (.
 ضا الوظيفي لدى تدريسي جامعة االنبار.قياس مستوى الر  -
حتديد درجة أمهية كل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي ) حمتوى العمل ، فرص النمو ، األجر ، ساعات العمل   -

فرق العمل ، منط اإلشراف ، ظروف العمل املادية و اخلدمات اليت تقدمه اجلامعة للعملني ( يف مستوى الرضا 
 الوظيفي العام .

 : دراسة تائج النرابعا :
 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية : 

 وجود مستوى جيد من الرضا الوظيفي لدى األساتذة عن أعماهلم و عن ظروف هذه األعمال. -
بينت الدراسة أن درجة الرضا الوظيفي لدى املبحوثني ، ختتلف باختالف اجملال حتت الدراسة ، فالرضا  -

واحد منها  بنسبة معينة يف تشكيل املستوى العام للرضــــــــا الوظيفــــــــــي،    الوظيفي يتكون من جماالت يسهم كل
و أن بعض اجملاالت كمجال فرق العمل حققت مستويات عالية من الرضا ، مقابل اخنفاض نسبة الرضا على 

 حدى.جمال األجر الذي سجل أوطأ مستوى من مستويات الرضا، مما يستوجب االهتمام بكل جمال على 
 عدم وجود عالقة ارتباط موجبة بني الرضا الوظيفي و العوامل الدميغرافية.  -
 بينت الدراسة و جود اخنفاض نسيب يف مستوى الرضا يف ما خيص جمال األجور و احلوافز. -
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              في الجامعات الحكومية السودانية الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس (7-1-6
 :   7)*( : 2011يدانيةدراسة م

 .2011على مستوى ثالث جامعات حكومية سودانية، يف  الطاهر أمحد حممد علي اقام هب هي دراسة ميدانية 
 أوال :إشكالية الدراسة :

 تتلخص مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل :
 عات احلكومية السودانية.ما هي عوامل الرضا الوظيفي اليت تؤثر يف أداء أعضاء هيئة التدريس باجلام

 ثانيا : منهجية الدراسة :
اعتمد الباحث على أسلوب املقابالت الشخصية جلمع املعلومات  و أسلوب املالحظة منهج الدراسة :  –أ 

 كأداة جلمع البيانات.  ،املستمرة ألعضاء هيئة التدريس ملعرفة كيفية أداء عملهم  و معرفة مدى قبوهلم لوظيفتهم
: توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية للرضا الوظيفي لدى أعضاء  الفرضية األوىل:لدراسةا ياتفرض-ب

هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية من خالل املتغريات التالية: ) اجلانب اإلداري، األجور و احلوافز،اجلانب 
 النفسي ، اجلانب التدرييب(.

لة إحصائية للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف : ال توجد هناك عالقة ذات دال الفرضية الثانية
 اجلامعات احلكومية من خالل املتغريات املذكورة أعاله.

  : األدوات المستخدمة -ج
استبيانا مكون من جزئني ، األول خصصه ملعلومات أفراد العينة العامة ) اجلنس ، املؤهل  استخدم الباحث

 احلالة العائلية(.العلمي ، الرتبة العلمية ، السن ، 
أما اجلزء الثاين فاشتمل على أربع جماالت للرضا الوظيفي ) اجلانب اإلداري ، األجور و احلوافز ، اجلانب 
النفسي ، اجلانب التدرييب(، وكل جمال حيتوي على جمموعة من األسئلة على شكل فقرات ،بلغ جمموعها أربعني 

، (3)، ال أدري (4)، راضي (5)ن مقياس مخاسي : راضي متامافقرة، طلب من أفراد العينة اإلجابة عنها ضم
عضو هيئة  15(، كما مت اختبار االستبيان مسبقة على عينة تتكون من 1غري راضي متاما) (،2)غري راضي 

 تدريس.

                                                 

(
7

،  العلوم و التقانةيف جملة : الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السودانية. دراسة ميدانية،  الطاهر أمحد حممد علي :*(  
 .93-79، ص 2012، السودان ، نوفمرب 02، عدد12جملد 
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من اجلامعات احلكومية يف السودان ، مت اختيار ثالث منها )جامعة حدد الباحثان جمتمع الدراسة : العيــنة  -د
عضو  (100)القرآن الكرمي ،جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا، جامعة كرري(،واشتملت عينة الدراسة على 

 هيئة تدريس من تلك اجلامعات.
 :هدفت الدراسة إىلأهداف الدراسة : – ثالثا

 حتديد مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية. -
ا املستوى و بعض املتغريات اإلدارية و النفسية و األجور و احلوافز ألعضاء هيئة اختبار العالقة بني هذ -

 التدريس يف اجلامعات احلكومية.
 التعرف على أهم العناصر اليت حتقق الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس و تأثريها على الرضا الوظيفي. -

 وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية : 
 : ضية األولىعدم تحقق الفر  -

توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية من 
 خالل املتغريات التالية: ) اجلانب اإلداري، األجور و احلوافز،اجلانب النفسي ، اجلانب التدرييب(.

ئية للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة ال توجد هناك عالقة ذات داللة إحصاتحقق الفرضية الثانية:  -
 التدريس يف اجلامعات احلكومية من خالل املتغريات املذكورة أعاله.

إن اإلجراءات اإلدارية يف اجلامعات احلكومية و اليت هلا عالقة مباشرة بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة  -
 ق هذا الرضا .التدريس حتتاج إىل مراجعة موضوعية وواعية للكشف عن أسباب عدم حتقي

إن العوامل املالية املتعلقة باألجور  و احلوافز مل تصل إىل احلد الذي يعطي هيئة التدريس انعكاسا داخليا  -
 بالرضا  حنو حجم العمل الذي يقوم به و مقدار األجر.

وى إن العوامل النفسية اليت هتيئ أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية غري كافية وليست باملست -
 املطلوب الذي جيعل العضو مقبال على عمله و متمسكا به.

إن تأهيل عضو هيئة التدريس من النواحي التدريبية مل يعد اهتمام كايف يف اجلامعات احلكومية و لعل ذلك  -
 أدى إىل عدم ثبات العضو يف  وظيفته.

 )*:) (2014) امعات األردنيةبالج بكليات التربية مستويات الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  (7-1-7
8

 

                                                 
8
 (*)Omar Tayseer Bataineh (2014) : The Level of Job Satisfaction Among the Faculty Members of Colleges 

of Education at Jordanian Universities. Canadian Social Science, Canadian Academy of Oriental and 

Occidental Culture,  Vol. 10, No. 3, Canada,p. 1-8. 



 موضوع الدراســــــــــة                               الفصل األول                                                
 

50 

 

 The Level of Job Satisfaction Among the Faculty Members of Colleges of Education at Jordanian 

Universities 

 جامعات أردنية )األردن ، مؤتة ، الريموك ،اهلامشية( 04قام بالدراسة عمر تيسري بتاينة ، ومشلت 
 أوال :إشكالية الدراسة :

 : التساؤالت التاليةص مشكلة الدراسة يف تتلخ
 األردنية؟اجلامعات يف كليات الرتبية بأعضاء هيئة التدريس  لدى الرضا الوظيفي  مستوى  وما ه

يف كليات الرتبية أعضاء هيئة التدريس  لدى الرضا الوظيفي  هل توجد عالقة ذات داللة ارتباطية ملستوى 
 ريات : اجلنس، سنوات اخلربة، الرتبة العلمية ،السن و اجلامعة؟ األردنية ، تعزى إىل متغاجلامعات ب

 ثانيا : منهجية الدراسة :
 استخدم الباحث استبيان  مقياسا متكون من جزئني:  : األدوات المستخدمة -أ 

 م أسئلة حول اخلصائص الشخصية ) السن ، اجلنس ، احلالة االجتماعية ، الرتبة العلمية(.ضو  : األولاجلزء 

فقرة موزعة على مخسة جماالت هي: بيئة العمل، احلوافز املادية ، العالقة مع  (75): مكون من  اجلزء الثاين 
 الزمالء ، العالقة مع الرئيس املباشر يف العمل، املكانة االجتماعية و السالمة املهنية

 : العيــنة  -ب 
(،واشتملت األردن ، مؤتة ، الريموك ،اهلامشية) ، مت اختيار أربع منهاجامعات أردنية  04جمتمع الدراسة  مشل

 عضو هيئة تدريس يف كليات الرتبية بتلك اجلامعات. (118)عينة الدراسة على 
 نتائج الدراسة : -ج
يف كليات الرتبية أعضاء هيئة التدريس  لدى الرضا الوظيفي  يف درجة  تسجيل  مستوى متوسط (1
 لرضا الوظيفي لديهم على النحو التايل  :األردنية، وجاء ترتيب جماالت ااجلامعات ب

 .العالقة مع الرئيس املباشر يف العمل -.   بيئة العملطبيعة  -.   العالقة مع الزمالء -
 .احلوافز  األجر و -.       املكانة االجتماعية و السالمة املهنية - 
، وهو ما ميكن تفسريه بقلة  ارتفاع مستوى درجة الرضا الوظيفي لدى األساتذة الذكور مقارنة باإلناث (2

 عدد اإلناث مقارنة بالذكور.
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سنوات ) يف منتصف  10ارتفاع مستوى الرضا لدى األساتذة الذي هلم خربة مهنية تقدر حبوايل  (3
مسارهم الوظيفي( ، مقارنة بنظرائهم ممن هم يف بداية  و هناية مسارهم الوظيفي ، و هو األمر الذي ميكن 

 ضاعهم املالية و االجتماعية، ويف هذا تأكيد على تأثري عامل اخلربة يف الرضا الوظيفي.إرجاعه إىل استقرار أو 
درجة الرضا الوظيفي تبعا للرتبة العلمية ، إذ سجلت ارتفاعا كبريا عنــــــــد األستـــــــــــاذ املتفـــــــــــرغ  ارتفاع (4
(Full Professor  )مقارنة ب( األساتذة املشاركنيAssociate professors )  واألساتذة املساعدين(Assistant 

professors ) 

وهو ما أرجعه الباحث إىل الشعور باألمان و االستقرار يف العمل و كذا األجر و احلوافز املالية الكبرية  مقارنة   
فاع مستوى تباين يف مستويات الرضا بني األساتذة و ارتباط ذلك بالسن ، إذ سجل الباحث ارتبالرتب الدنيا، 

سنة ، إذ جاء ترتيبهم األول  ، مقارنة بزمالئهم  45الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس ممن جتاوزت أعمارهم 
 سنة. 33 -29الذين تراوحت أعمارهم مابني 

سنة و أكرب ، يشعرون باالستقرار و األمان  45وفسر الباحث ذلك لكون األساتذة يف املرحلة العمرية    
اع مكانتهم االجتماعية ، إضافة إىل تدرجهم يف سلم الرتقية  وما يلحق به من ارتفاع لألجر  الوظيفي، و ارتف

 واحلوافز.
، تسجيل فروق يف مستويات الرضا الوظيفي لدى  األساتذة يعزى إىل طبيعة اجلامعة اليت ينتمون إليها (5

هم يف جامعت األردن ، الريموك ، إذ سجل الباحث ارتفاع درجة الرضا لدى أساتذة جامعة مؤتة مث يليهم نظراؤ 
 اهلامشية تواليا.

وفسر الباحث توفر هذه امليزة لدى أساتذة جامعة مؤتة بسبب االرتباط االجتماعي القوي بني أساتذهتا إذ 
 يقيمون يف مساكن خاصة داخل نفس اجلامعة ، وهم دائموا االلتقاء يف العمل  وخارجه

يف كليات الرتبية أعضاء هيئة التدريس  لدى الرضا الوظيفي  ى مستو معرفة :  أهداف الدراسة –ثالثا: 

 األردنية  و مدى ارتباطه ومتغريات اجلنس، سنوات اخلربة، الرتبة العلمية ،السن و اجلامعة.اجلامعات ب
و ضرورة االهتمام به يف برامج  أعضاء هيئة التدريس لفت انتباه مسريي اجلامعة بأمهية الرضا الوظيفي لدى  -
 سيري اليت يطبقوهنا. الت
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 الدراسات األجنبية : (7-2
 (9*) .ة ــــعة الصينيـــــامــــــــة في الجــــــــــة االنجليزيـــــــغـــــــذة اللــــــــدى أساتــــــــــي لــــــــوظيفــــــــــا الــــــــرضـــــــال ( 7-2-1

"English Teachers’ Job Satisfaction in a University in China." by Wang Ping. (Ping,2012 :67-87) 

 Jiaxing  جياكزينغ الصينية"    امعةجب قسم اللغة االجنليزية يف Wang Ping وانق بينققام بالدراسة 

University "  زهيجونقالواقعة ومحافظة Zhejiang Province  وهي دراسة ميدانية .،  2012، يف 
 أوال :إشكالية الدراسة :
 التساؤالت التالية :طرح الباحث يف دراسته 

 هل يرتبط الرضا الوظيفي لدى أساتذة قسم اللغة االجنليزية ، بالعوامل املادية و/أو بالعوامل الذاتية؟  -1
1.Does the college English teachers’ job satisfaction derive from their material ambition 

or/and the spiritual one? 

، وما عالقته ومتغريات اجلنس ماهو املصدر األساسي للرضا الوظيفي لدى أساتذة اللغة االجنليزية  -2
 اخلربة املهنية؟ ،السن، الرتبة العلمية، 

2. How is the major source of English teachers’ job satisfaction affected by teachers’    

characteristics in terms of the gender, age, position and the length of teaching and etc.? 
 

 ثانيا : منهجية الدراسة :
( فقرة موزعة 32استخدم الباحث يف هذه الدراسة استمارة استبيان مكونة من ): األدوات المستخدمة -أ 

  :على
 البعد املتعلق باجلوانب املالية. -
 جناز ، مكانة األساتذة لدى الطلبة ، التنمية الذاتية(.البعد املتعلق باجلوانب النفسية ) الدافعية لال -

 إضافة إىل العوامل الشخصية ) السن ، اجلنس ، اخلربة املهنية، الرتبة العلمية(.
 العينة : -ب

 الصين يف  Jiaxing Universityجياكزينغ   مشلت عينة الدراسة مجيع أساتذة اللغة االجنليزية يف جامعة 
 أساتذة. (10)وقد بلغ عددهم 

 

                                                 
(*) Wang Ping

 
(2014) : A Pilot Study on English Teachers’ Job Satisfaction in a University in China,

 

International Multilingual Journal of Contemporary Research,, American Research Institute for 

Policy Development,9 June 2014, Vol. 2, No. 2, NY 12701, USA pp. 67-87  
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 هدف الدراسة : -ج
 الصني يف  Jiaxing Universityجياكزينغ   يف جامعة معرفة آراء أساتذة اللغة االجنليزية  هدفت الدراسة إىل   

وحتديدا عوامل تشكيل رضاهم الوظيفي و ارتباطها باجلوانب الذاتية و/ أو املالية لعملهم، واإلجابة على 
 كالية الدراسة.السؤالني السابق ذكرمها يف إش

 نتائج الدراسة : -ج
غالبية املبحوثني أكدوا حبهم لوظيفة التدريس يف اجلامعة ، وليسوا على استعداد لرتكها و االلتحاق  (1

بوظائف أعلى أجرا ،وهذا ما يؤكد حبسب الباحث أن  رضاهم الوظيفي يرتبط بدرجة كبرية بتحقيق الطموحات 
 هامهم البحثية ، و يف هذا الصدد ،الذاتية، وما حققوه من إجنازات يف م

منهم شعور باإلجناز لديهم ، بالعوامل التالية : ، نشر أعمال علمية يف اجملالت األكادميية،   %90ربط   -
 التطبيق الناجح لربامج التدريس، اكتساب شعبية لدى الطلبة.

 الوظيفي. اختاروا هذا العمل نظرا للفرص اليت يقدمها يف جمال التطور يف املسار  70% -
منهم أكدوا عدم رضاهم عن األجر و املنح و احلوافز اليت متنحها هلم وظيفة التدريس   %60رغم أن  -

 باجلامعة،لكنهم ليسوا على استعداد على تركها و االلتحاق بوظائف أعلى أجرا يف املؤسسات االقتصادية. 
ة الذاتية لقدراهتم ، و ارجع الباحث هذا غالبية األساتذة يفضلون االستقرار املهين ، و العمل على التنمي -

 االختيار إىل : حبهم لعملهم ، و اخلشية من اهنيار عوائدهم املالية .
للتنمية الذاتية ، فقيامهم باألحباث  -عند بداية مسارهم الوظيفي –أكدوا إعطاءهم أمهية كبرية  80% -

ات ، بل من أجل حتقيق تنمية قدراهتم الذاتية يف العلمية و التدريسية ليس من أجل الرتقية و احلصول على امتياز 
هذا اجملال  ، و هو ما يؤكد حبسب الباحث رغبتهم يف تطوير مسارهم وعدم إعطاء أمهية كربى للجوانب املالية، 

 أوال للحصول على شعور االجناز ، مث تطبيق تلك املعارف العلمية أثناء قيامهم ومهامهم وواجباهتم.
لباحث أن يف ذلك  داللة على التأثري الكبري للعوامل الذاتية لدى األساتذة يف قيامهم بتلك ومما سبق ، أشار ا

 املهام.
بني الباحث أن أفراد العينة ، أبدوا رضاهم عن مرونة أوقات العمل ، استقرار وظائفهم ، حسن عالقتهم  -

عكس ضعف العوائد املالية اليت تعد  مع الطلبة ، و أهنا من بني امليزات اإلجيابية للعمل كأستاذ يف اجلامعة،
 حبسبهم من سلبيات هذا العمل.
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ومما سبق ، استنتج الباحث بأن حتقيق الطموحات الذاتية لألساتذة ، ميثل بعدا هاما يف تشكيل            
رضاهم عن وظيفتهم كأساتذة يف اجلامعة ، مع تسجيل بعض التحفظات لديهم فيما خيص قيمة العوائد املالية 

 اليت يوفرها هذا العمل. 
 تسجيل فوارق قليلة بني األساتذة جتاه رضاهم الوظيفي وفقا ملتغري اجلنس. (2
 يف البعد املتعلق بالسن ، توصلت الدراسة إىل أن األساتذة من الشباب غري راضون عن أدائهم يف العمل  -

، وعلى العكس منهم فإن م الذاتيةمقارنة بزمالئهم من يفوقوهنم سنا ، وأهنم يركزون على حتقيق تنمية قدراهت
األساتذة ممن هم يف مراحل عمرية أعلى يهتمون باجلوانب املالية ، بسبب التزاماهتم العائلية ، يف حني يهتم 

 األساتذة يف مراحل العمر املتوسطة على الرتقية و التطور يف املسار الوظيفي.
هو رغبتهم يف حتقيق التنمية  –من اختالف أعمارهم  بالرغم –لكن يبقى الشيئ املشرتك بني أولئك األساتذة 

 .كهدف أول و أساسي يسعون لتحقيقه  the realization of self-developmentالذاتية 

يف البعد املتعلق بالرتبة العلمية، أكد األساتذة احملاضرون رضاهم عن عملهم بسبب االمتيازات املتعلقة  -
ت يولون أمهية كربى للتطوير املستمر ملهاراهتم العلمية، أما األساتذة و برتبتهم العلمية  لكنهم يف نفس الوق

األساتذة املساعدين و بالرغم من قلة احلوافز املالية املرتبطة برتبهم واستيائهم منه ، إال أن ذلك ال يؤثر يف درجة 
 اعتزازهم بوظيفتهم كأساتذة ، و هو الشعور الذي يرتسخ من سنة إىل أخرى. 

، توصل البحث إىل كون هذا البعد ال يؤثر بدرجة كبرية على اجتاهات  تعلق ببعد سنوات اخلربةويف ما ي -
األساتذة حنو وظيفتهم، رغم العائد املايل القليل الذي تتميز به، إضافة إىل التعلق الشديد لألساتذة بوظيفتهم 

 ذاتية.بسب ما توفره هلم من استمرار يف املسار التدريسي و حتقيق طموحاهتم ال
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10*): خاصة ببنغالديشالجامعة الالرضا الوظيفي لدى األساتذة الجامعيين: دراسة في ( 7-2-2
:) 

 Job Satisfaction Of University Teachers A Study On Private Universities In Bangladesh  
(Zaman &al.,2014 :01-13) 

جهان ،  Mahmud, Md. Abdul Latif،  محمود عبد اللطيف، Zaman, Soniaصونيا زمان، من قام بالدراسة كل 
يف ،  Dhanmondi, Dhakaجامعات خاصة يف  كل من  دهناموندي و داكا   09ومشلت  Jahan, Afrin  ,افرين 

 البنغالديش.
مستويات الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة  معرفةمتحورت إشكالية الدراسة حول أوال :إشكالية الدراسة :

 .يس يف اجلامعات البنغالية اخلاصةالتدر 
 ثانيا : منهجية الدراسة :

، لقياس إجابات   Likert scaleمقياس ليكرت  استخدم الباحث يف هذه الدراسة: األدوات المستخدمة -أ 
 ألبعاد التالية:ل وفقا( فقرة 21) على املبحوثني املوزعة

ئة و وسائل العمل  ،االستقاللية يف العمل، العالقات األجر و نظام احلوافز، نوعية الطلبة ، حجم العمل ، بي
املهنية مع الكليات األخرى، السالمة و األمن املهين ،العالقات املهنية يف العمل ، فرص اإلبداع  وخلق أفكار 

 من أفراد العينة اإلجابة عنها ضمن مقياس مخاسي :جديدة،     وطلب 
 نقطة(،1نقاط(، غري راضي متاما) 2نقاط(، غري راضي ) 3د )نقاط(، حماي 4نقاط (، راضي )  5راضي جدا) 

 العينة : -ب
 يف البنغالديش. جامعات خاصة 09مفردة موزعة على  60اشتملت عينة الدراسة على 

 الدراسة : نتائج -ج
 بينت الدراسة أن : -
 من أفراد العينة راضون جدا عن عملهم . 08% -
 منهم راضون عن عملهم. % 45 -
 أي رأي. امل يبدو  40% -
 غري راضون عن عملهم. 3.33% -

                                                 

  
(*)  Zaman, Sonia,  Mahmud, Md. Abdul Latif,  Jahan, Afrin(2014) : Job Satisfaction Of University Teachers A 

Study On Private Universities In Bangladesh,  International Journal of Economics, Commerce and 
Management ( http://ijecm.co.uk/), Vol. II, Issue 10, Oct 2014, United Kingdom,p.01-13. 

10
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 غري راضون متاما عن عملهم % 3.33 -
 Assistant "األساتذة املساعدين  lecturer" (58.33%،)شكل إجابات األساتذة احملاضرين" -

Professor"(21.67%)  من جمموع إجابات املبحوثني ، وهو ما يبني حبسب الباحث حداثة نشأة هذه الكليات
بتقدمي برامج تكوينية ذات جودة عالية مقارنة بنظرياهتا القدمية التأسيس ، وبالتايل فعلى إدارة  وضرورة التزامها

تلك اجلامعات العمل على رفع مستويات الرضا لدى موظفيها وعلى رأسهم " األساتذة" للوصول إىل حتقيق " 
 جودة التعليم ".

 العوامل التالية : ارتفاع  درجة رضا األساتذة على  توصلت الدراسة إىل    -
االستقاللية و احلرية مستوى الطلبة ، حجم العمل ، نوعية التجهيزات و وسائل العمل ) املكاتب و املخابر( ،

، السالمة و األمن املهين ،العالقة مع اإلدارة ، مع الكليات األخرى و االجتماعية العالقات املهنية، يف العمل
، ، مقابل اخنفاض درجة رضاهم عن فرص  عالقة مع الرؤساء يف العملالفرص اإلبداع  وخلق أفكار جديدة، 

 مستوى الطلبة، األجر و املزايا اإلضافية ، فرص تطوير املستوى العلمي، األعباء التدريسية. الرتقية ،
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  :وكيفية توظيفها السابقة الدراسات على تعليق  ( 7-3

األساتذة الباحثني يف  لدى الوظيفي الرضا العوامل املؤثرة يف تشكيل لىع التعرف احلالية الدراسة حاولت قدل
يف حني تعددت املتغريات وجماالت الدراسة )بني اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة، أو   ،اجلامعة اجلزائرية

 ن:كالمها ، ويف حاالت االقتصار على كليات بعينها(، اليت تناولتها الدراسات السابقة ،إذ جند أ
 ركزت على تأثري الرضا على أداء األساتذة اجلامعيني يف اجلزائر. بن صديقدراسة  -
لدى أعضاء هيئة ، فكانت دراسة مقارنة ملستويات الرضا الوظيفي لدى  العكش و الحسين ةدراس -

 .التدريس يف اجلامعات اخلاصة واحلكومية يف األردن
، فقد اهتمت بالتعرف على ر محمد عليالطاه،  حمدان عبيدو  حمدي اسماعيلدراسات كل من  -

مستويات الرضا الوظيفي وعالقتها ببعض املتغريات )الشخصية و الدميغرافية...( لدى أساتذة اجلامعات يف 
 العراق و األردن.

منصبا على التعرف على الرضا الوظيفي لدى أساتذة كليات الرتبية يف  بتاينة كان موضوع دراسة -
 أن اجملال البشري كان أكثر حتديدا مقارنة بالدراسات السابقة، وهو األمر نفسه يف اجلامعات األردنية، ومعىن

لكن ، Wang Ping وانق بينق لـــــــ ةـعة الصينيماة يف اجلـــــة االجنليزيــــغــذة اللـدى أساتــي لـــوظيفـا الــــــــرضـــــــالدراسة 
 هذه الدراسة احلجم الصغري للعينة. علىيؤخذ 

لــــــصونيا ، اصة ببنغالديشاخلامعة اجلالرضا الوظيفي لدى األساتذة اجلامعيني: دراسة يف أما دراسة  -
فقد ركزت Jahan, Afrin  ,جهان افرين ،  Mahmud, Md. Abdul Latif،  حممود عبد اللطيف، Zaman, Soniaزمان، 

 يشعلى معرفة مستويات الرضا لدى أساتذة اجلامعات اخلاصة يف بنغالد
و بالرغم من أهنا تناولت موضوع  الروح املعنوية، لكن و لالرتباط الشديد هلذا  اهللأما دراسة رريب  -

 املوضوع بدراستنا ، ارتأينا االستعانة هبا لتعطينا نظرة عامة عن واقع األساتذة يف اجلامعات اجلزائرية.

 :من خالل السابقة الدراسات من احلالية الدراسة استفادت وقد

الرضا الوظيفي  العوامل املؤثرة يف ومقارنتها مع املذكورة يف هذه الدراسات ، صر أهم عوامل الرضا الوظيفي ح -
، وقد أوضحنا ذلك عند عرضنا لنتائج -موضوع دراستنا –اجلزائر ب أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعةلدى 

إىل صياغة التساؤل الرئيسي للبحث ، كما مت ساعدتنا يف بناء اإلطار النظري للدراسة ، ووجهتنا الدراسة ، كما 
 . الدراسة و ربطها باملوضوع احلايل ضياتتوظيفها يف صياغة بعض  فر 

صياغة بعض أسئلة االستمارة ، كما استعنا هبا يف اجلانب النظري يف من خالل   الدراسة أداة بناء -
 .الدراسة  إليها توصلت اليت النتائج مناقشة ويففصل الرضا الوظيفي 
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 ل : ـــــــــدخـــــــــــمـ

الرضا الوظيفي يف إدارة املوارد البشرية  مفهوما مركزيا لفهم االجتاهات داخل املنظمة ، ويف  موضوع يعد     
بعض احلاالت يدرس باعتباره متغريا يفسر الفعالية التنظيمية , األداء , دوران العمل و اإلضرابات وغريها من 

 العمليات اليت حتدث داخل التنظيمات.

  يؤكده كل منا لدراسـات واألحباث اليت تناولت بالدراسة موضوع الرضا الوظيفي  حبسـب موقد بلغـت ا       
حبثـا و دراسة يف الفرتة مابني   Harter, Schmidt et Hayes , 2002 : 268) (،  7855 هارتر,سميث و هايز

 دكتوراهورسالة ومقال  دراسة (12400)إىل أن أكثر من  (Brief,1998) بريفأشار  كما ،  2000 و 1976
يدل على أمهية املوضوع وعالقته بنجاح بيئة العمل سواء  ما ،منشورة قد ركزت على موضوع الرضا الوظيفي

أكانت تعليمية أو غري ذلك، ولعل من أسباب هذا االهتمام األمهية الكربى اليت ميثلها العمـل يف حــياة 
عتقدات حول هذا العمل ، وبناءا على هذه األشخاص ، حيث يشكل كل شخص جممـوعة مـن اآلراء و امل

وعليه فإن جناح أي منظمة يرتبط بنجاح مواردها البشرية ، اليت ، احلصيلة املعرفية يتشكل اجتاهه حنو عمله  
تشكل احملور األساسي يف ذلك النجاح ، مما يلزم توفر عوامل وأسباب تساعدها على التكيف مع خمتلف أبعاد 

درات  ــــــــــــراز للقــــــــــــن إشباع للحاجات وإبـــــــــاالجتماعية ، البيئية( وما يتبع هذا التكيف معملها )التنظيمية ، 
 الطموحات الشخصية .و 
إىل أن العاملني يف أي مؤسسة يكونون أكثر ارتباطيه وكفاءة ودافعية  سوسن الشيخويف هذا الصدد تشري  

لهم، ويزداد هذا الشعور عندما يكون مصدره العمل وليس العائد املادي لإلجناز عندما يشعرون بالرضا عن عم
 .(265: 1997سوسن الشيخ، من وراء الوظيفة . ) 

 وأكدت املوضوع، هذا تنــاولـــت اليت النظريـات من العديــد ظهرت الوظيفي الرضـا وموضوع االهتمـام تطــور ومــع
 ومات اإلنتاجية وبناء العالقات االجتماعية يف بيئة العمل .العمال إذ يعد من أهم مق  لدى أمهيته على

وقد حاولت هذه النظريات تقدمي تفسري ملسببات حدوث "رضا األفراد عن عملهم" أو "استيائهم منه"، كما 
سعت إىل التنبؤ بوقوع حاالت الرضا الوظيفي، وكيفية التحكم فيها والسيطرة عليها، وهذا األمر أوجب التطرق 

 ذه النظريات لفهم موضوع الرضا الوظيفي فهما جّيدا.إىل ه
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 : ي ــــــــأهمية الرضا الوظيف  (1
 

يت ميكنها مساعدة واضعي السياسات ــرضا الوظيفي لدى أساتذة التعليم اجلامعي من املؤشرات الــــــــترب الــــــــيع     
ذه الفئة املهنية، ويعد هذا املوضوع من و مسريي املؤسسات اجلامعية على فهم و الوقوف على خصائص ه

    (Wang et al,2009 :01)    .املواضيع املهمة يف األحباث اخلاصة بالسلوك التنظيمي و التسيري

خاصة ذوي الكفاءات العالية  -يضاف إىل ذلك أن اخنفاض معدالت الرضا الوظيفي لدى أساتذة اجلامعة  
عدالت تركهم للعمل و هو األمر الذي يؤثر سلبا على النظـــــــام التعليـــــم قد يؤدي إىل ارتفاع م -منــــــــــهم

اجلامعـــــــي ، خاصة إذ علمنا أن هؤالء األساتذة سيأخذون معهم كفاءاهتم و أحباثهم و خرباهتـــــم، زيــــــــادة على 
، وبناءا على أمهية دور األساتذة يف تكاليـــــــف و أعباء توظيف و تدريب أساتذة جدد و الوقت الالزم لذلك

 (Rehman Ghazi et .al,2010 :189) اجلامعــــــة ، فمن الضروري تلبية خمتلف احتياجاهتم .

 فإهنمفعندما يشعر أعضاء اهليئة التدريسية باخنفاض دافعيتهم للعمل ،بسبب عدم رضاهم عن مميزات عملهم ،  
فاألساتذة الذين خيططون لرتك الوظيفة يبدون تغيري الوظيفة كليا ،  غالبا ما يلجأون إىل مغادرة مؤسستهم أو

 (Khalid et.al,2012 :127) عدم رضا و نظرة سلبية حنو التعليم كمجال ملسارهم الوظيفي.

معظم األفراد يقضون منطلق  أن من ، فمن الضروري إذن معرفة العوامل املؤثرة يف رضاهم عن وظيفتهم       
الرضا  فهم ماهيةمن األمهية ومكان فإنه وبالتايل  -وما يف ذلك اجلامعات – من حياهتم يف العملجزءًا كبريًا 

الوظيفي ودوره يف حياهتم الشخصية واملهنية، كما أن هنالك وجهة نظر مفادها أن الرضا الوظيفي قد يؤدي إىل 
 زاد من أمهية دراسة هذا املوضوع.زيادة اإلنتاجية ويرتتب عليه الفائدة بالنسبة للمؤسسات والعاملني مما 

ات التعليمية ـــــــري املؤسســـــــر يف تسيـــــــذا البعد تأثري كبيهل، تزايد االهتمام بالرضا الوظيفي ، إذ صار 21ويف القرن 
 (Saroja Dhanapal et.al,2013 :49)، نظرا الرتباطه الوثيق مع كل من األداء و دوران العمل .

أمهية الرضا الوظيفي من ارتباطه بقضايا العمل بصفة عامة، وقضايا تصميم الوظائف واألداء  كما تنبع     
بصفة خاصة. فمن أهداف تصميم الوظيفة إجياد فرص لألفراد لتحقيق مستويات عالية من األداء ومستويات 

ود باألداء ـــــــــرف املقصـــعالية من الرضا الوظيفي. والرتباط الرضا الوظيفي باألداء فإنمنا حنتاج إىل أن نع
  ي، فهو نوعية املهام وكميتها املنجزة بواسطة األفراد أو اجملموعات يف أماكن العمل.ــــــــالوظيف

األمحر بالنسبة لألفراد يف مكان العمل، فهو من أعمدة اإلنتاجية اليت  فاألداء، كما يقال دائما، هو اخلط
يف احلقيقة أصبحت املنظمات تستخدم معيار القيمة املضافة يف العديد من تساهم يف حتقيق أهداف املنظمة، و 
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املنظمات، بصورة متزايدة لتقييم فائدة أو أمهية أي وظيفـة و/ أو أي شاغل وظيفة، ودوره يف إضافة قيمة إلنتاج 
 (Schermerhorn,Jr.R,1996 :261)املنظمة من السلع واخلدمات. 

على املنظمات حتسني رضا املستخدمني لديها ، من أجل حتسني جودة  ويرى بعض الباحثني بأنه جيب  
اخلدمات الداخلية فيها لتحافظ على مستخدميها املؤهلني و بالتايل تعزيز أداء املنظمة ، كما أن هنالك تأثري  

اعل بني كبري للثقافة التنظيمية على سلوك  و أداء املستخدمني يف املنظمة ، وينعكس ذلك جليا يف عملية التف
 (Wang,2012 :174)املستخدمني و العمالء.

على اعتبار أنه شعور داخلي باالرتياح يشمل  -يعد الرضا الوظيفي ألساتذة يف قطاع التعليم العايل  و      
الظروف احمليطة بالعمل والعمال )األساتذة( وما تتيحه هذه الظروف من إشباع للحاجات وإبراز للقدرات 

من أهم العوامل ذات التأثري يف حتقيق التكيف النفسي و االجتماعي يف عملهم و  –ة الطموحات الشخصيو 
 أيا العمل جناح أن هبا األمور املسلم ، فمن جزئيا أم كليا الوظيفي الرضا أكان وسواء يف حياهتم االجتماعية ، 

 نتائج ذلك وتؤكد والتعليم، بيةالرت  جمال يف ال سيما العمل هبذا االرتياح من عالية درجة حتقق يتطلب نوعه كان
 واقتناعا رضا األكثر العاملني أن إىل توصل حيث   Agyris Bhella  أقريس بهيال اأجراه اليت الدراسات بعض
 (684:2008، خليل جوادأكثر.) بفاعلية العمل منهم يتوقعو  اإلنتاجية، من مرتفعة مستويات لتحقيق مييلون

امعة يؤثر بصورة كبرية على جناح الطالب وتعلمه، وبناءا عليه فإن ارتفاع درجة كما أن أداء هيئة التدريس يف اجل
الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يعد عامال مؤثرا يف أداء هذه اهليئة ، من جهة ، و من جهة أخرى 

 (Bahrami,2012 :347) على جودة و نوعية التعليم اجلامعي .

 ضا الوظيفي من  خالل تأثريه يف عدة جوانب :ومن هذا املنطلق تظهر أمهية الر 

 :يــــــــــالجانب الصح (1-1
إن الرضا الوظيفي ال ميس فقط اجلوانب املرتبطة بالعمل ، بل يتعداها إىل التأثري على حياة املوظف        

عموما ، وخاصة على اجلانب الصحي النفسي و البدين، كاإلصابة بعدم االتزان النفسي  
psychosomatisation  باقلي و زاجكا كما بينت ذلك دراسة (E.g. Begley et Czajka, 1993)*  التوتـــــــــــر ، أو

 ,E.g. Faragher, Cass et Cooper) **فارقار و كاس و كوبرمن  كل  ةكما بينت ذلك دراس   و االهنيار العصيب

2005)   .(Iglesias,2010 :02) 

 وغري املالئم غري األداء تقومي رب األدوار وازدياد حجم العمل،فضغوط العمل النفسية النامجة عن تضا 

االعتباطية، غياب هامش للحرية يف أداء  أو الغامضة والرواتب، السياسات األجور يف املساواة عدم الفعال، 
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الذي حيدث عندما ال يكون هناك  –املهام.... قد تؤدي إىل املعاناة  يف العمل و حدوث االحرتاق النفسي 
وافق بني طبيعة العمل وطبيعة اإلنسان الذي ينخرط قي أداء ذلك العمل.  وكلما زاد التباين بني هاتني البيئتني ت

 (CHU de Nantes,2009 :04).زاد االحرتاق النفسي الذي يواجهه املوظف يف مكان عمله

ؤدي إىل االحرتاق جمموعة عوامل تنظيمية مؤسسية ت،*** Maslach and Leiter  ماسالك  وليتروقد حدد 
 النفسي لدى املوظفني والعاملني يف بعض الشركات واملؤسسات واهليئات على النحو التايل:

: يشعر املوظف بأن لديه أعباء كثرية مناطة به، وعليه حتقيقها يف مدة قصرية جدا ومن خالل ضغط العمل -أ
وكثري  we have to do too much in too little time with too few resources.مصادر حمدودة وشحيحة  

ن املؤسسات والشركات سعت يف العقود املاضية إىل الرتشيد من خالل االستغناء عن أعداد كبرية من املوظفني م
والعمالة، مع زيادة األعباء الوظيفية على األشخاص الباقني يف العمل، ومطالبتهم بتحسني  أدائهم وزيادة 

 إنتاجيتهم.
: إن أحد املؤشرات اليت تؤدي االحرتاق النفسي هو عدم وجود صالحيات حيات العملمحدودية صال -ب

الختاذ قرارات حلل مشكالت العمل. وتتأتى هذه الوضعية من خالل وجود سياسات وأنظمة صارمة ال تعطي 
 مساحة من حرية التصرف واختاذ اإلجراء املناسب من قبل املوظف.

يبذل املوظف جهدا كبريا يف العمل وما يستلزم ذلك من ساعات إضافية : عندما قلة التعزيز اإليجابي -ج
وأعمال إبداعية دون مقابل مادي أو معنوي يكون ذلك مؤشرا آخر عن املعاناة واالحرتاق الذي يعيشه 

 املوظف.
لكن حيتاج املوظف أحيانا إىل مشاركة اآلخرين يف بعض اهلموم واألفراح والتنفيس،  انعدام االجتماعية: -د

بعض األعمال تتطلب فصال فيزيقيا يف املكان وعزلة اجتماعية عن اآلخرين، حيث يكون التعامل أكثر مع 
 األجهزة واحلاسبات وداخل املختربات واملكاتب املغلقة.

يتم أحيانا حتميل املوظف مسؤوليات ال يكون يف مقدوره حتملها.  وعند إخالله  عدم اإلنصاف والعدل: -ه
بته.  وقد يكون القصور يف أداء العمل ليس تقاعسا من املوظف، ولكن بسبب رداءة األجهزة هبا يتم حماس

وتواضع إمكانياهتا وحمدودية براجمها، إضافة إىل إمكانية عدم وجود كفاءات فنية مقتدرة ألداء الواجبات 
 املطلوبة.
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لعمل القيام بشيء ما : يكون املوظف أحيانا أمام خيارات صعبة، فقد يتطلب منه اصراع القيم -و
واالضطالع بدور ما وال يكون ذلك متوافقا مع قيمه ومبادئه.  فمثال قد يضطر عامل املبيعات أن يكذب من 

 (162:2003،رنيـــــالق) .أجل أن ميرر منتجا على عميل، أو غري ذلك من الظروف واملالبسات

 : في المنظمةاألداء ب الجانب المرتبط (1-2

جتارب  اهتمت بتأثري العوامل  سلسلة وهي - Hawthornes (1927-1932) ن هاوثور  أثبتت دراسات 
مصنع إنتاج أجهزة الهاتف  Western Electric السلوكية والنفسية على اإلنتاجية  يف جمال العمل، يف شركة

 عاملال تكن مل املادية العوامل أن - ( Cicero-Chicago) بالواليات المتحدة األمريكية شيكاغو -في سيسرو
وجود عالقة  حتقيقه ، وأثبتت يف األثر كبري هلا كان متعددة عوامل هناك بل الوظيفي ، للرضا احملقق الوحيد

ارتباط بني الرضا الوظيفي واألداء وأكدت أنه عند إدخال تغريات على حميط العمل كفرتات الراحة، ساعات 
انية أن الرضا هو متغري ســبيب و األداء متغري العمل.......، يتحسن األداء واعتربت مدرسة العالقات اإلنس

 ناتـج.
 العاملون يكون حينما حيدث فماذا الوظيفي، الرضا بنتائج عملي اهتمام للمديرين أن البعض ويرى        
 مثل الوظيفي للرضا احملتملة النتائج من عدداً  التنظيمي السلوك جمال يف الباحثون حددفقد    بوظائفهم؟ راضني

 العمل ودوران والغياب األداء على آثاره ذلك يف وما ، للمؤسسة باالنتماء والشعور الوظيفي زامااللت
   ( 204: 2004سلطان،).واإلصابات

يعترب وجود مستوى عال من الوالء و الرضا الوظيفي من أهم العوامل اليت تساعد املنظمة على حتقيق  و     
من املنظمات احلديثة، ألن املنظمات اليت يتميز موظفوهــا بدرجـة  أهدافها، وكذلك يعد مطلبا أساسيا للكثري

عـالية من الوالء التنظيمي والرضا الـوظيفي هـي مــنظمات ذات فعالية عاليــة وبالتايل تتحقق اإلنتاجية العالية 
  (74:1998) العمري، .واألداء العايل من قبل موظفيها

، سنويا بإجراء حتقيق شامل تخصصة يف صناعة االلكرتونياتامل IBM  تقوم شركة وعلى سبيل املثال، 
حول اجتاهات عماهلا حنو وظائفهم ويعد كمؤشر هام على درجة الرضا الوظيفي تستعمله اإلدارة العليا للشركة 

 (( F.Durrieu,2000 :01.يف حتسني طرق التسيري

أكثر  ضياتنماذج النظرية احلديثة تقدم فر وباستعراض الدراسات املعاصرة حول هذا التأثري ، جند أن معظم ال
  (Porter & Lawler,1976) بورتر  ولولر منوذج  هاتعقيدا من طرح مدرسة العالقات اإلنسانية ، ومن بين
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األداء حيدده اجلهد الذي يبذله العامل متفاعال  حبيث أن ويتلخص يف إعطاء حمددات خاصة لألداء و الرضا ،
وميكن  ،واجلهد الذي سيبذله حتدده قيمة العوائد ودرجة توقع العامل هلا، ات دوره مع قدراته وإدراكه ملتطلب

 :  (40:1982)أحمد صقر عاشور ، تلخيصها يف شكل معادلتني:

 األداء = إدراك متطلبات العمل + الجهــد       هد = توقع العوائد + قيمة العوائد ـالج

عامل من عوائد واقتناعه بعدالتها ، والعالقة اليت تربط بني الرضا أما الرضا فيتحدد بناءا على ما حيصل عليه ال
ومعىن أن تأثري رضا الفرد بأدائه يتم من خالل ما يعطي له  ،العامل و عدالة العوائد ، يصنعها انطالقا من أدائه

وثيـــق بني وجود ارتباط ، ( Usop et.al,2013)  إيسووب و آخرين ، وقد أكدت دراسةمن عوائد نتيجـة ألدائه 
  األداء املرتفع و مستويات الرضا الوظيفي العالية لدى األساتذة .

 باجلوانب االهتمام أيضاً  األمر يتطلب وإمنا الفنية، املداخلب فقط ال يرتبط البشرية اإلنتاجية معدالت رفع و
 .(195:2005،مصطفى) رضائهم وزيادة بتحقيق أي املعنوية روحهم برفع واالهتمام للعاملني النفسية
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أو جودة  ،أكثر من مصدر ، فاإلنسان قد يشعر باالرتياح نتيجة الرتفاع أدائه يف العملب يلوظيفالرضا ايرتبط 
ساعدة الزمالء أو زيادة قدراته و كذلك م ،أو العمل كجزء من فريق العمل ،أو تعلم مهارات جديدة ،عمله

 . اءـــــــالشخصية أو حىت تلقي الثن

السلوك التنظيمي على أّن العاملني يف املنظمات يشرتكون يف تكوين اجتاهات حول  يتفق أغلب علماءو        
وع اخل، ومجرد التحاقهم ومناصب العمل، وغالبا ما يشار إىل جمم…العمل، اإلشراف، زمالء العمل، واألجر
وانفعاالت )أحد ،يشتمل على معارف )معتقدات، توقعات ( الذيهذه االجتاهات ومفهوم الرضا الوظيفي، 

أحاسيس حب أو كراهية( وعليه فللرضا أبعاد، وهذا ما جيعل مشاعر الرضا مرتبطة جبانب من جوانب الوظيفة 
 لوظيفي إىل نوعني : ينقسم الرضا او ،  (24:2005،رتيمي)ومشاعر الالرضا مرتبطة جبوانب أخرى.

   : امــــــــــــــــعــــــــــــرضا الـــــــــــال (2-1

 العام االجتاه على أنه يعرف  ، إذعامة بصفة عمله إزاء العامل موقف على عامة نظرة إلقاء يف العام الرضا يفيد
 بتحديد املؤشر اهذ يسمح وال مطلقة، بصفة هكذا راض غري أو راض هو فإما ، ككل عمله حنو للفرد

 ال اليت اجلوانب عن فضال ذلك، مقدار وال غريها من أكثر العامل أو املوظف عنها يرضى اليت النوعية اجلوانب
 (221:2000،شوقي ) .  أصالعنها  يرضى

وال شك أن هناك عوامل مؤثرة يف رضا الفرد عن وظيفته، بعضها يتعلق بذاتية الفرد نفسه وبعضها          
تعلق ببيئة العمل ، وطبيعة وظيفته أو مهنته كعمل روتيين أو متنوع، ابتكاري أو عادي ، كما أن اآلخر م

الظروف احمليطة ببيئة العمل الفيزيقية من التهوية واإلضاءة واألدوات واألجهزة املستخدمة وحجم العمل ونوع 
ن بني املوظفني وازدادت العالقة اإلشراف و التنظيم اإلداري، فكلما كان حجم اإلدارة صغريًا زاد التعاو 

الشخصية والوظيفية بينهم، وبالتايل ارتفع روح االنتماء للجماعة والعمل فزاد الرضا الوظيفي لديه وال ختفى علينا 
أمهية املكانة االجتماعية واالقتصادية للوظيفة كمحدد مهم للرضا الوظيفي، وهذا يرجع لثقافة اجملتمع وتقديره 

 للعمل. 
 
 

رضا عن العمل كعامل عام ميثل حمصلة لعوامـل فرعية  حيث نستطيع اإلشارة إىل درجة الرضا العام من و ال 
إن العناصر ،خالل الناتج النهائي لدرجات رضا الفرد عن خمتلف اجلـــوانب التــي يتصـف هبا العـمل الذي يشغـله

  :املهمة للوظيفة اليت ميكن أن تؤثر على رضا الشخص بوظيفته تتضمن



 الـرضـا الـوظــيفـي ) األبعاد ، األهمية و النظريات المفسرة(       الفصل الثاني                              
 

70 

 

      الرضا عن املرتب واحلوافز املادية.  .1
       الرضا عن العالقة مع الرؤساء.  .2
  الرضا عن مكان العمل.  .3

  الرضا عن املهام اليت تتضمنها الوظيفة.  .4

 الرضا عن العالقة مع الزمالء. .5

   .(Schermerhorn,Jr. ,John, R,1996 :267) .الرضا عن فرص التقدم والرتقية .6

وتشمل   (The nature of technology) التكنولوجية املستعملة يف العمل (( Prince Efere,2005وقد أضاف 
 .التقنيات املستعملة إلجناز الوظائف و األدوات  مجيع الوسائل و

 :  يــــــــــــــوعـــــــنــــــــــال ـــــارضـــــــــــــال (2-2

 اجلوانب،سياسة تلك حدة،وتشمل  على جوانب العمل من جانب كل عن الفرد رضا إلى ويشير
 االتصال أساليب ، العمل ظروف ، واالجتماعية الرعاية الصحية ، الرتقية فرص اإلشراف، املنظمة،األجور،

 تساهم أن ميكن اليت املصادر على التعرف يف اجلوانب هذه معرفة وتفيد ، مع الزمالء والعالقات املنظمة داخل
 (221:2000شوقي، ) .لوظيفيا الرضا ختفيض أو يف زيادة

بني  ارتباطيةالقة ــود عــى الرغم من تقسيم الرضا الوظيفي إىل نوعني إال أن هناك دراسات أثبتت وجـعللكن  
عام و الرضا النوعي ، ومعىن أن الرضا عن جانب معني من جوانب العمل مرتبط بالرضا عن اجلوانب ــالرضا ال

يعطي ميزات أخرى يف جوانب أخرى، قد معينـة يف جانب معني  العمل الذي يعطي ميزاتف، األخرى 
العليا من حيث األجر األعلى ، ظروف العمل األفضل ،  املستويات التنظيمية فاإلشباعات اليت تتيحها وظائف

 .حمتوى العمل األكثر إثارة ، تعترب أكرب من تلك اليت توفرها الوظائف األدىن يف املنظمة 

 

 

 :  يــــــــــوظيفـــــــرضا الـــــــة الــــــــليـــــة عمـــــــديناميكي  ( 3
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 جند حدوثه، عن مسئولة وتعد اليت تسبقه والعوامل الرضا الوظيفي ،  هبا تحققي اليت الكيفية عن كشفال إن 
  التايل: علي النحو يتم التفاعالت من نسق يف تنظم العوامل تلك أن
 .إتاحة هذا اإلشباع مصادر أكثر العمل ويعد إشباعها، إىل يسعي حاجات فرد لكل الحاجات: -
 احلاجات تلك املتوقع إشباع املصادر حنو التوجه على الفرد حتث الدافعية من قدًرا احلاجات تولد الدافعية: -

 .خالهلا من
 إلشباع وسيلة هذا األداء نأ منه اعتقاًدا عمله، يف خاص وبوجه للفرد نشط أداء إىل الدافعية تتحول األداء: -

 .الفرد حاجات
 .الفرد حاجات إشباع إىل الفعال األداء يؤدياإلشباع:  -
 باعتباره عن العمل، راضًيا جيعله عمله، يف الكفء األداء خالل من اإلشباع مرحلة الفرد بلوغ إن الرضا: -

 (220:1999)فرج، .حاجاته إشباع خالهلا من يتسىن اليت الوسيلة

 

 ي :ــــــــــــوظيفـــــــــــا الــــــــــدوث الرضــــــــــــة حـــــــــــديناميكي : (01م )ـــــــل رقـــــشـكـ

 

 

 

 

 

 .221ص.  1999، مكتبة غريب،مصر، السلوك القيادي وفاعلية اإلدارةطريف شوقي :  :  المصدر

 

 

منسق ويوضح أن عملية الرضا الوظيفي إن هذا املخطط يربز كيفية حدوث عملية الرضا بشكل متسلسل و 
ميكن أن تكون سببا لربوز حاجات جديدة لدى الشخص ، كما ميكن أن يقلص األداء اجليد من دافعية 

اـــــــــــــــرض اتـــــــاجــــــح  ةـــــعيــــداف  باعـــــــشإ أداء   

 عـــــائـــــد
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الشخص ، والرضا بدوره قد يقلص من األداء ألن الشخص عندما يصل إىل الرضا قد يشعر بعدم جدوى 
 حتقيق ما يرغب فيه . األداء الفعال كما يف بداية العمل ، ألنه متكن من

ناك جانب مهم يتعلق بنسبية عملية الرضا الوظيفي، فما هو مؤد إىل الرضا عند شخص ما ليس ــوه 
ضل ــرضا وفهمه أفــومي الــاك قوانني حتكم هذه النسبية تسهل تقــوهن، بالضرورة له نفس الفعل لدى شخص آخر 

  (225:1999رج،ـــــــــ)ف :و هي كالتايل
زدادت رغبة الشخص يف شيء، فإنه يكون أكثر رضا حني حيصل عليه وباملقابل يتضاعف عدم كلما ا -

 .رضاه حني ال يتمكن من ذلك

 كلما تعددت حاجات الشخص و اشتدت قوهتا ، كلما اخنفض احتمال إشباعها  .   -

 حيصل الشخص ذو احلاجات احملدودة حني يشبعها على قدر من الرضا ميثل ما حيصل عليه الشخص -

ذو احلاجات املتعددة حني يشبعها، كما توجد عالقة قوية بني تقومي اجلماعة املرجعية للعمل وبني رضا الشخص 

ففي بعض األحيان ال يعجب الشخص بعمله ، لكن مجاعة العمل تنظر إليه بفخر لتوليه هذا ، عن هذا العمل 

 سني درجة رضاه عنه .املنصب ، هذا يؤدي إىل تعديل اجتاهاته حنو العمـل و بالتايل حت

فمثال حني يتوقع شخص ما أن ، إن توقعات الشخص حول رئيسه يف العمل حتدد مستوى رضاه  -

يكون رئيسه يف العمل صارما، سيحس برضا أكرب حني جيده متساحما ومتزنا يف معاملته معه ، والعكس سينقص 

 ا وحادا يف معاملته .يف العمل فيجده صارم متساحما مستوى رضاه حني يتوقع أن جيد رئيسه

 

 

 

 : ي ـــــــفـــــوظيــــــا الـــــــــــرضــــــــال عــــــناصــــــر ( 4
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 اليت العوامل هي ما : سؤالنيطرح ال االستمرارية والتغري، وغالبا ما يتم ب الوظيفي الرضا تتميز عملية
 غري أو راضني يكونون حينما الناس فعلي ماذا و ؟ بوظائفهم الرضا عدم أو الرضا حالة إىل بالناس تؤدي
  ؟.بوظائفهم راضني

وقاية من املخاطر للإن االهتمام جبودة بيئة العمل صار من االهتمامات الكربى للمنظمات ، خاصة     
من ممارسات ضالنفسية و االجتماعية اليت قد يتعرض هلا املوظفني....ويف هذا اإلطار مت استحداث نشاط 

 "Qualité De Vie Au Travail جودة الحياة في العملبتسيري املوارد البشرية حتت مسمى "  الوحدة املسؤولة

واليت هتتم  بنوعية العالقات يف العمل ، طريقة التنظيم و حمتوى العمل ، البيئة الفيزيقية، إمكانية الربط و التنمية 
 (Randon &al,2011 :14)املهنية بني احلياة املهنية و احلياة اخلاصة موظفي املنظمة.

يأيت رضا الشخص عن عمله نتيجة لعدة عوامل متداخلة من الصعب عزهلا عن بعضها بدرجة تامـة، كما أن و 
وأكثرها استعماال ، ن موقف آلخر، ولذلك سنعرض ألهم العوامل وأشهرها مأمهية هذه العوامل املختلفة تتغري 

 يف البحوث اليت تناولت موضوع الرضا الوظيفي .

  :ذاتيـــــــــــةــل الــعوامــــــــــال (4-1
 حتليلاختبارات   طريق عن ومعرفتها قياسها ميكن واليت املوظفني الذاتية ومهارات بقدرات تتعلق عوامل وهي

 وغريها.... اخلربة سنوات ، مستوى التعليم احلالة العائلية ،، العمر  مثل املميزة واخلصائص السماتالشخصية و 

راسات أن الرضا الوظيفي يتأثر بشخصية الفرد ، فهناك أناس بطبيعتهم وشخصيتهم أقرب إىل الرضا أظهرت الد
 أو االستياء ، ومن أهم هذه العوامل : 

 :  ســــــــــــــــــنــــال ( أ
 كلما زادت الفرد عمر زاد كلما ،أي الوظيفي الرضا ودرجة العمر بني إجيابية ارتباطيه عالقة وجود تبني لقد

 تكون عمره بداية يف املوظف طموحات أن يف يكون روما ذلك يف السبب يكون العمل، وقد عن رضاه رجةد
يف  ذلك ،ويتسبب للوظيفة الفعلي الواقع يشبعها اليت احلاجات احلاالت اغلب يف يقابلها ال وبالتايل ، مرتفعة

 بالواقع ويرضى طموحاته درجة خفضوتن واقعية أكثر الفرد يصبح العمر تقدم مع ،ولكن الوظيفي الرضا عدم
 (213:2004 ، الباقي )عبدالوظيفي". الرضا زيادة ذلك على ويرتتب ، الفعلي

زاد العمر زاد الرضا، ويف هذه احلالة ما مل يشعر  فقد بينت الدراسات أنه كل ماوفيما خيص أساتذة اجلامعات 
مقارنـة ومهاراته وغالبا ما  -يف بعض الوظائف  – الشخص بتقدم وتطور األساليـب الفنيـة و التكنولوجية للعمل
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دراسة ف ،ينحدر مستوى الرضا يف اخلمس سنوات قبل التقاعد نظرا جلمود فرص حتقيق الذات يف هذه السن
اخلصائص و يف اجلامعات املاليزية، وجود عالقة مباشرة بني الرضا الوظيفي  ،  ) (Sadeghi et al 2012  قيسادي

  عمر و اجلنس .كال الدميغرافية 

    ب(  الـــــــجنــــــــس :     
 إنتاجيةو  أداء على واملؤثرة والرجال النساء بني  الفردية االختالفات من القليل هناك أن إىل الدراسات تشري   

 Aydin et. al دنـــــــــآيوهو ما أكدته دراسات كل من  ، أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعات بني العمل

 أوشاقبيمي ،Okpara et. al. (2005) وبرــــك،Ahmadi and Keshavarzi (2012) كشافرزي و أحمدي ،(2012)

.(Oshagbemi, 2003)  .                      (Saroja Dhanapal et.al,2013 :52) 

 املةالع لدى يكون حينما خاص بشكل اجلنسني بني لالختالفات تؤدي أهنا يظهر اليت القضايا بني ومن   
  العمل يفضلن العامالت األمهات أن حيث العمل، جداول تفضيالت هو للمدرسة، الدخول سن يف أطفال
 (27 :2003،ةــــــعطيــــــــال) .العائلية بواجباهتن للقيام وذلك مرنة، عمل وجداول اجلزئي

   المستوى التعليمـي: ج(  
وا مرحـلة التعليم ــــــاص الذين مل يكملــــــــــــأن األشخ،  (Clark and Oswald)ـة ــــــنت دراســـــــــد بيــــــــــقل          

عت ذلك إىل كـون مستوى الطموح ــــامعي ، و أرجــــــــــم اجلــــــــــــوا تعليمهــــــــالثانوي كانوا أكثر رضا من الذين أمت
يجـة التباين بيـن مـا يطمحون إليه وبني ما يتحصلون عليه يف أعلى لدى فئة اجلامعني مقارنة بغري اجلامعيني ، نت

 ((Bender, Heywood:03 أرض الواقع .

يعترب املستوى التعليمي كمؤشر جيد لتحقيق درجـة عالية من الفعالية يف نظام اإلنتاج ، وعلى هذا األساس 
 (Vatteville ,2003 :98) . الوظيفيمستقبال وما يقابل ذلك من حوافز متكن  من حتقيق درجة عالية من الرضا 

 يف السبب يرجع روما ، تعلماً  األقل العامل من العمل عن رضاً  أقل يكون تعلماً  األكثر العامل أن كما تبني
 وهي خمتلفة وظائف حيتلون هبم نفسه يقارن الذين واألفراد ،  مرتفعة تعلماً  األكثر الفرد طموحات أن إىل ذلك

 والذي تعلماً  األقل بالعامل مقارنة هرضا درجة تقل ،وبالتايل عمله يف الجيده قد ،وهذا إدارياً  مرتفعة بالعادة
 (113:2005)شاويش، .عنه راضياً  بعمله قانعاً  العادة يف يكون

 

 الحالـة العائلـيــة : د( 
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ية العمل ن ازدياد عدد األبناء يرفع من حجم املسؤوليات األسرية للموظفني املتزوجني ، مما يزيد من أمهإ
 رضا وأكثر أقل، دوران معدل أقل، غيابات لديه املتزوج العامل، ف لديهم وبالتايل زيادة الرضا الوظيفي لديهم

 االستقراريزيد من أمهية  مما املسؤوليات لتزايد يؤدي الزواج أن حيث املتزوجني، غري بزمالئه مقارنة لعمل ا عن
 (.44:2003)العطية ،.العمل يف

للخدمة باملقارنة مع  الدراسات أن الشخص املتزوج أكثر رضا وأعلى أداء وأقل غيابا وأقل تركأثبتت ا كما
الشخص األعزب ، وقد تكون هذه النتيجـة أكثر صدقا بالنسبة للرجل عنها بالنسبة للمرأة ، حيث أن املرأة 

الرجل ، وذلك للعناية املتزوجة تكون أكثر انشغاال ومسؤوليات اجتماعية جتعلها عرضة للغياب أكثر من 
 (.  146:2002)أحمد ماهر،باألطفال أو مواجهة التزامات األسرة  و املنزل 

 : مدة الــــــخدمـــــــــــــــــــــــــــة هـ(
 اخلدمة مدة أن إىل وتشري الدالئل " معني عمل يف للبقاء الزمنية الفرتة" بأهنا اخلدمة مدة تمعرف

 (44:2003ة،ـــــــعطيــــــــال).بالعمر مقارنة عن العمل الرضا توقع يف ثباتاً  كثراأل العامل تمعترب للموظف
، ذلك  دالئل واضحة تشري إىل وجود عالقة قوية موجبة بني الرضا الوظيفي و سنوات اخلدمة توجد كما   

ع عمله و ـمتكيف ـده على  الـإذا كانت تشري إىل زيادة خدمة ومعارف ومهارات الشخص بالشكل الذي يساع
كون غالبا نسبيا يف البداية مث ينحط ـوظيفي يـاالرتباط النفسي به ، فقد بينت كثري من البحوث أن الرضا ال

ضاها ـيت أمــدة الــلما ازدادت املـرى كــرة أخــدأ يف االرتفاع مـمث يب ، ثامنةــامسة والــسنة اخلـبالتدريج عند ال
 .  (48:2003عبد الفتاح دويدار،) .ةـنـشرين سـد عـعـند ذروهتا بـة عـــعنويـامل روحــكون الـعمل وتـص يف الـشخـال

 ة : ـــــــــــاعيــــــــــــــل االجتمـــــوامـــــــــــــعــــــال  ( 4-2 
 :مـل ـعــــــة الـــــــــجماعـأ ( 

 ، له توتر مصدر أو للفرد منفعة مصدر عةاجلما هذه متثل الذي بالقدر الفرد رضا على العمل مجاعة تؤثر       

الناحية  في إليه النظر بل يمكن فقط، لألفراد اقتصادية/السوسيو الحاجات إشباع إلى يهدف الفالعمل 
 مهم العمل في البعد اإلنساني فإن وبالتالي الذات، وسيلة لتحقيق انه على والعلمية السيكولوجية

 إلى يؤدي أفرادها والعالقات بين التواصل على تقوم ألعمال التيا أو وغيابه الفرد، لدى إلحداث الرضا
 (Khebbeb,2006 :05 )  .النفسي االستياء واإلجهاد والضغط
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برتا   ،Madison (2000) ماديسون،.(Kreitner & Kinicki, 2001) وقد بينت دراسات كل من كريتنر و كينيكي
(Berta, 2005). ، العالقات االجتماعية بني أساتذة اجلامعة على مستويات رضاهم التأثري الكبري جلماعة العمل و

 (Khalid et.al,2012 :128)عن العمل.

نسق اجتماعي ينبع يف جزء منه من خطوط التنظيم الرمسي وأيضا من مناذج  هو كل تنظيم ومن منطلق أن
ة يف حتقيق الرضا الوظيفي ، العوامل املهممن  عالقة املوظف بزمالئه ،إذ تعدالعالقات غري الرمسية لألشخاص 

ومن هنا يأيت دور املؤسسة يف مساعدة األفراد على التوحد والشعور باالنتماء للعمل، وذلك يؤدي إىل حتقيق 
 الفرد ملنفعة مصدرا اجلماعة فيه تكون الذي بالقدر العمل يف األفراد برضا عالقة العمل ماعة، وجلالرضا والتآلف

 له: مصدر توتر أو
العمل  مجاعة كانت كلما املنافع، تبادل حتقق العمل يف اآلخرين و الفرد بني العالقة هذه انتك فكلما 
إشباعه  تعيق أو لديه توترا تولد اآلخرين اجلماعة أفراد و الفرد بني العالقة كانت كلما و للرضا، مصدرا

 على: تقوم أن البد العمل اعةمج فإن عليه و، الفرد تذمر و الستياء مصدرا العمل مجاعة كانت كلما حلاجاته،

 .اجلماعة داخل ذاته لتحقيق للفرد الفرص إتاحة -

 .التعاون روح و اجلماعية اجلهود تشجيع و تبين -

 (256: ، ب تيــــــــــالح دــــــــــــعب).ما مجاعة إىل باالنتماء بالفخر الشعور -

 املشرف وبني وزمالئه،- عامل كل بني سيةنف عالقة تكوين دائما تقتضي اجلماعي  العمل طبيعة إن   
 "والتعاون التنافس "مها املؤسسة داخل وزميله العامل بني العالقة حتددان اللتان األساسيتان فالظاهرتان ، وزمالئه
 إفساد إىل تؤدي قد اليت الفردية املنافسة الفرد لدى منت صحيح بشكل التنافس ظاهرة تستخدم مل إذ حيث

 يف الزمالء بني الفردية املنافسة هذه حتدثه الذي اإلحباط عن الناشئ العدوان مظاهر وتبادل يةالداخل العالقات
 .(289:، ب تالنيل أبو).واحد عمل

 عامال تكون بطريقة إجيابية قد استغالهلا مت إذا األحيان بعض يف املنافسة أنلكن ميكننا القول يف هذا اجلانب 
 :للتنظيم االجتماعياجلوانب الدافعة ، وميكن إبراز  سسةاملؤ  يف والتطوير اإلبداع يف مهما

وتعين عدم جتاهل تأثري مجاعة العمل على أعضائها وعلى رضاهم الوظيفي ، هذا :  املوافقة اجلماعية : أوال
األخري ال يتعلق فقط بالعوامل املادية رغم أمهيتها ، فالعالقات االجتماعية وما يتبعها من تفاعل بني العمال 

دد بنسبة كبرية سلوك العامل جتاه املواظبة أو عدم املواظبة يف احلضور للعمل ، ذلك أن عدم الرتابط بني حي
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خاصة إذا علمنا أن هذا األخري ضروري وحيوي لإلنتاج من  ،مجاعة العمل له تأثري سليب على العمل اجلماعي
ثاين اجلوانب الدافعة للتنظيم االجتماعي ولتحقيق رضا العامل من ناحية أخرى،  فإن هذه النقطة تعد  ،ناحية

 وتتمثل يف : 

  : تنمية العمل اجلماعي ثانيا:

عندما يتمسك األفراد باجلماعة وينتمون إليها فإهنم يشعرون باإلخالص و التفاين يف العمل و االعتزاز به ، إذ 
اجة دائمة إىل العمل أن رضا الشخص عن عمله أو عدمه يف تفاعله مع اآلخرين يكون كبريا إذا كان حب

اجلماعي و باملقابل ينقص تأثري انتماء الشخص إىل مجاعة يف حاجته إىل العمل اجلماعي إن مل تكن حاجته 
 إىل هذه اجلماعة قوية ، وهنا تربز لنا أمهية اجلانب الثالث من اجلوانب الدافعة للتنظيم االجتماعي و املتمثل يف 

 :أمهية  و دور املركز ثالثا:

رب املركز أحد العوامل الباعثة على حتقيق حاجـة التقديـر و االحرتام ومعىن الوضع االجتماعي باملقارنـة مع يعت 
اآلخرين ، إذ يسعى األشخاص إلـى احملافظة على مراكزهم أو شغل مناصـب أعلى يف التنظـيم الرمسي أو غري 

أوضاعهم الوظيفية يف كل املستويات بالتنظيم  الرمسـي ، فيعملون بكفاءة لتحقيق هذا اهلدف و بالتايل حتسني
 (66:2001،أبو قحف ) وهو األمر الذي من شأنه التأثري على مستوى الرضا الوظيفي لديهم .

 : االتصال في العمـل  ب(

، نظرا  املنظماتأتاحت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال تعدد قنوات االتصال و اخلدمات يف    
بني علومات خمتلف امل إيصال  هيتم عن طريق إذ،يشبه بأمهية الدم يف العضوية -صال داخل املؤسسة ألمهية االت

إذ يعد  – يف طبيعة ذلك األداء أو إحداث تغريات األداء العام للمنظمة مجاعات العمل للحفاظ على و  أقسام
أن الصدمة اليت أحدثتها  Steinmeller ستينميلر أحد أدوات التسيري االسرتاتيجي للمؤسسة احلديثة، ويرى

 تلك التكنولوجيات متكن من :
 *  الدفع إىل التكوين ومنو صناعات جديدة ) اإلعالم االلكرتوين ، التجارة االلكرتونية..(.

 .* الدفع إىل تبين مناذج تنظيمية بغرض استغالل جيد لإلمكانيات اجلديدة لتوزيع و نشر املعلومات

 .(Foray,2000 :19-22)  .ة ، خاصة يف ختزين و تبادل املعلومات.نتاجيحتقيق أرباح يف اإل*
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تتوقف احلالة املعنوية لألشخاص يف خمتلف املستويات التنظيمية على مدى فاعلية وكفاءة االتصال يف و      
وظيفي التنظيم من خالل تباين احلقوق  و الواجبات اخلاصة بالعمل و الطرق املالئمة إلجنازه ألن درجـة الرضا ال

 لدى العامل تزداد عندما يعرف ملاذا يقوم بالعمل و األسلوب األنسب ألدائه  وما ميكنه من حتقيق طموحه املهين 
وعملية االتصال هذه  تتم بصفة مستمرة بني األشخاص و اجلماعات مشكلة شبكة تربط كل أعضاء التنظيم 

دراك و التقييم من حيث نوعيتها وزمن فاملعلومات اليت تصل األشخاص تكون عرضـة لإل، بعضهم ببعض 
وصوهلا ، فوصول هذه املعلومات لشخص معني تعترب كنوع من االمتياز ، وبالتايل فهذا االمتياز له قيمة ، يتم 
عرضها للمقارنـة االجتماعية خاصة إذا كانت نوعية املعلومات هامة وحيدد الشخص بناءا على ذلك ما إذا كان 

يف االتصال وهو األمر الذي يشكل إضافة إىل العوامل األخرى إطارا مرجعيا هو أساس  هناك مساواة أو عدالة
"و لالتصال تأثير في رفع الكفاية اإلنتاجية ونجاح اإلدارة من تخطيط وتنظيم ورقابــة املقارنـة باآلخرين. 

املين الذين يقومون وتحسين العالقات االجتماعية، وبواسطته تنقل األهداف التي تقررها اإلدارة إلى الع
بالتنفيذ، واالتصال الفعال يعمل على إقناع العمال و المنفذين بسالمـة الخطة حتى تتغلب على ميل 

وهذا االتصال يساعد على عالج الصعوبات التي تعرقل عمل ] ....[األشخاص لمقاومـة التغيير 
    (52:2003) عبد الفتاح دويدار،".األشخاص وتعد مصدرا لشكاويهم 

عدم   إىل يؤدي ، قداملنظمة داخل واإلدارات واألقسام األفراد بني لالتصال فعال نظام وجود عدمبالتايل ف و
مما قد يؤدي إىل تباين تلك القرارات وما ميكن أن ينجم عنها من  ، القرارات باختاذ اخلاصة املعلوماتتوفر 

 شأنه أن يؤدي إىل حدوث صراعات تنظيمية.تناقصات يف كيفية االمتثال هلا و تطبيقها ، األمر الذي من 

  ) الثقافة التنظيمية(:  ثقافـة العمـلجـ( 
 وجهات هلا و إال الزمن من ة فرت عليها مضى أو التكوين حديثة كبرية أو صغرية كانت سواء منظمة توجد ال  

 تربطهم الذين األطراف مع التعامل و التواصل و العالقات نوع و هبا حتيط اليت الظروف مع التعامل يف نظر
 تتصرف كيف واضح و مفصل بشكل تشرح اليت بالقيم يعرف ما إهنا واسعة، أو كانت بسيطة باملنظمة مصاحل
 (121:2009، الكرخي).نفسها تدير كيف و اآلخرين مع ، املنظمة

ات و املتطلبات و اليت يتـم العمـل يف نوع من البيئـة االجتماعية اليت تنفرد ومجموعة مـن املعايـري والعــادإذ 
نتيجـة تفاعل المجموعات التي تشكل المنظمـة ونماذجهم الثقافية ، القيم ، نظام التكييف تتكون" 

وبذلك فإن دور العامل ال يقتصر على أداء العمل   ، (J.P.Hierle , 2000 :132) "االجتماعي للمؤسسة 
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عمل من خالل عدم إغفاله للقيم واألهداف اليت فحسب بل يشمل أيضا حسن االتصال و التوافق مع مجاعة ال
 باملنظمة العاملني لدى يكون الذي لالنطباع العاكس بأنه التنظيمي املناخ وميكن اعتبارحتددها هذه  البيئة ، 

 وحتقيق األعمال داءأ يف األساس الوسيلة نيعتربو  م أهن أساس على ، فيها املوضوعية العناصر مجيع عن
 ، لديهم املعنوية الروح رفع إىل ذلك أدى كلما لديهم إجيابية املنظمة صورة كانت كلما فإنه بالتايل ، األهداف

الثقافة الفرعية  وهذه املعايري و القيم تكون يف جمموعها  ما نسميه  ، أدائهم على اجيابًيا سينعكس وهذا
راد ــــــــا األفــــــــــكة التي يحتفظ بهنظام من المعاني المشتر "    Robbins & al روبينس فهي كما يعرفهاللعمل ، 

فمعرفتها أمر ،  (& Judge,Themothy,2009 :585) Robbins "و التي تميز المنظمـة عن المنظمـات األخرى
تشكل  فالثقافة الفرعية للعمل ل و بالتايل الرفع من درجـة رضاه،ـضروري لزيادة فاعلية العامل وتوافقه مع العم

وهي مجموع األعمال الهادفة الركن الثاين، "  الثقافة العمالية  ، يف حني تشكلقافة المنظمـةلث الركن األول
إلى إيصال قدر من المعارف  و المعطيات إلى العمال من أجل تزويدهم بالوعي الضروري، والمهارات 

واجب املنظمـة توعية فمـن ،   (193: ، ب ت)عبد المنعم محمود" الالزمة لحياتهـم اليوميـة في بيئـة عملـهم
وبالتالي فالثقافة التنظيمية تعكس العـمـال  بالظروف و التطورات االقتصادية و االجتماعية احمليطة هبم ، 

أشكال التأثير في أداء األفراد و أداء المنظمة و تعمل على تنمية الوالء و االنتماء للمنظمة و تسهل بناء 
  (05:2010شوقي جواد،.)اهتماماتهم الشخصية االلتزام لدى األفراد بشيء ما أكثر من

وهذا ما يشعرهم باملسؤولية وأمهية مكانتـهم فـي املنظمـة و بالتايل يسهم يف رفع مستوى األداء و الفاعلية     
لديهم ، وخيفض من درجـة صراع الدور مما جيعل الوظيفة مصدر إشباعات كبرية وهو يرفع من درجـة ارتباطهم 

 وقيم بأهداف قويًا إميانا يؤمن مل ما ملنظمته، ووالءه انتمائه نحمي فالفرد ال يزيد رضاهم الوظيفي ، هبا و بالتايل
 على استمرار احملافظة يف القوية ورغبته املنظمة، عن نيابة ممكن جهد أقصى لبذل االستعداد منظمته، وكذلك

 فيها. عضويته
 للمواقف حمدًدا يكون قد معني، إجراء األفراد إزاء والء أن إىل Salancik & Pfeffer))وفيفر ساالينك أشار وقد

 موقفه عن املعىن بإخفاء خالهلا من يقوم "عقلنة" جير عملية  مل ما ملؤسسته هءوال يبدي ال فالفرد الالحقة،
 للمؤسسة هءوال يبدي نراه أهدافه مع متسقة تكون مواقف عدة تكوين خالل ومن احلايل،

لى هذا األساس فمـن الضروري إجياد آلية تضمن التكامل بيـن اجلوانب الـفنيـة وع ،(44:2004،األحمدي)
 اجلوانب االجتماعية يف بيئة العمل .و 
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 نمــط اإلشــراف :  د(

 حمصلة تعد واليت- اجلماعة يف القائد ميارسها اليت السلوكيات جمموعةميكن تعريف اإلشراف على كونه :"
 -احمليط الثقايف والسياق التنظيمي، والنسق املهمة، وخصائص واألتباع، القائد، شخصية خصال بني للتفاعل

 كفاءة يف تتمثل اليت الفعالية من قدر بأكرب باجلماعة املنوطة األهداف حتقيق على األفراد حث وتستهدف
 (.41:1992شوقي.)اجلماعة متاسك من عاليا وقدرا الرضا، من كبرية درجة توافر مع األفراد، أداء يف عالية

اإلشراف الجيد ليس  فسر ،إدراك الشخص ومدى وجودة اإلشراف الواقع عليه تؤثر يف درجـة رضـاه الوظيفي و
في إمرة المرؤوسين  ولكن في خلق البيئـة أو المناخ حيث ينفذون المهام المسندة إليهم لرغبتهم في 

 ( 97:2001إنجازها ".)عبد السالم أبو قحف ،
 اإلشرافوجود تأثري كبري لنمط ،   (Chia-Hui Lin et.al,2004) لين و آخرين شيا هويوقد أكدت دراسة  

 .على الرضا الوظيفي لدى هيئات التدريس يف تايوان

 العمل على زهيفحتو ات جمهود من يبذله ملا املناسب بالتقدير مرؤوس كل إشعارإذ من مسات اإلشراف اجليد 
 ،موظفيه دوافع حقيقة على ي يتوجب من املشرف اإلطالع األمر الذ العمل؛ يف طاقاته أقصى لبذل حبماس

، ملا يف ذلك من تأثري على أدائهم ،إىل وميوهلم  قدراهتم النفسية، اجتاهاهتم و شخصياهتم طبيعة حاجاهتم،
 على شرافاإل أسلوب يتوقف  جانب مراعاة اخلصائص السوسيوثقافية للمجتمع الذي تتواجد فيه املنظمة ،إذ

 معها، كيفالت عليها يتوجب اليت الخارجية البيئة متغريات إىل باإلضافة ةالداخليبيئتها و  ملنظمةا عمل طبيعة
منط  حتديد عملية يف ......، تؤثر والتشريعات و القوانني والسياسية االقتصادية وضاعواأل االجتماعية فالقيم

، توجب  معينة سلوكية أمناطا أعضائها على تفرض اليت ثقافتها اخلاصة منظمة لكل أنّ  حيث املتبع، اإلشراف
 إتباعها.

أعضـاء مجاعـة  بكون إىل تأثري طبيعة منط اإلشراف على املوظفني ، ، Kurt Lewinكيرت ليفين وقد أشار    
ينسجون عالقات ودية مع املشرف الدميقراطي ، ويشاركون بكثرة يف أعمال اجلماعـة ، ما إن  الذين العمل

  . (Boyer ,2003:66)يستمرون يف العمل ويظهرون استقالليتـهم فـي العمليرحل املشرف فإهنم 

 

 



 الـرضـا الـوظــيفـي ) األبعاد ، األهمية و النظريات المفسرة(       الفصل الثاني                              
 

81 

 

  :التقديـر االجتماعـي للمهنـة هـ(  
تتصل املكانة االجتماعية للمهنة بالرضا عن العمل ، وخيتلف التقدير االجتماعي للمهنة من فرتة زمنية 

املكانة على عدة عوامل نذكر منها : أمهية ألخرى  داخل اجملتمع الواحد و بني اجملتمعات ، وتعتمد هذه 

الوظيفة لكل من الفرد و اجملتمع والدخل املادي ، إضافة إىل عدد األشخاص الذين يشغلوهنا ، فالتقدير 

 ال . ــــــــا قليــــــاالجتماعي يزداد كلما ازدادت أمهية الوظيفـة وارتفع عائدها املادي و كان عدد األفراد الذين يشغلوهن

ا، ـــحول أساتذة التعليم اجلامعي يف تركي ،Kayalar& Özmutaf,2009)) كياالر و أزموتافقد أرجعت دراسة و 

 الت الرضا الوظيفي لديهم ، إىل املكانة االجتماعية العالية اليت يتميزون هبا يف اجملتمع الرتكي.دارتفاع مع

  ل : ـــــــمعـــــــــوع الـــــتعلقة بنـــعوامل المـــــــال  ( 4-3
يف خلق و حتديد درجة الرضا الوظيفي ، واالهتمام بنوعـية تأثري  جيابية ايزات ممذو يف حميط  عمـل لل إن         

على يد  1948عام    Londonلندن العمل فـي املنظمات حديث نسبيا ، حيث بدأت أول الدراسات يف 

 ،فريديريك إيمري وإيريك تريست م  ــــــــــرأسهو على   Tavistock Instituteمعهد تافيستوك  أعضاء 

F.Emery et E.Trist  ،   وأبرزت أمهيـة اجلانبني االجتماعي و التقين جمتمعني يف حتقيق مجاعـة العمل أداء مرتفعا

ومن بني هذه .(Barnabé ,1987 : 345) .  يفضي إىل حتقيق أهداف املنظمـة و الوصول إىل الرضا الوظيفي 

 ما يلي :  العوامل
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  سياسـات المنظمـة :  أ(

 تسلسلها و التصرفات توضح و العمل تنظيم قواعد و إجراءات، و لوائح، و عمل، أنظمة وجود إىل تشري
قواعد و األهداف اليت حتدد أمناط السلوك و األدوار وتتصف ـــق الـي نسـأو ه ، يعقده ال و العمل ييسر بشكل

تقسيم العمل وتفويض السلطة ، وقنوات االتصال و التنسيق ،وتوضح التصرفات  بصفة الرمسية ، وتركز على
 وتسلسلها بشكل ال يعيق العمل .

بعض األحباث إىل أن االفتقار إىل التشجيع وتوفري فرص التدريب للموظفني هلما أثر كبري على  توقد توصل   
 وظف.الرضا الوظيفي أكثر من الراتب واملهام امللقاة على عاتق امل

 وأنه واملنظمة، املوظف بني العالقات تصف نفسية حاله بوصفهفضروري إذن رفع مستوى االنتماء التنظيمي  
  جيمعها متعددة أبعاد ذا كونه عن فضال للمنظمة، تركه أو بقائه إزاء املوظف، إدارة على التأثري خاصية ميتلك

 العايل والشعور التنظيمية وعالقاهتم البعض، بعضهم مع عالقاهتم يف العاملني رضا عن تعبريًا: المؤثر االنتماء
 .واألداء العمل من منهم مطلوب هو ما وإيالئها املنظمة جتاه

 استمرارية جراء عليها سيحصلون اليت واملنافع االمتيازات حبقيقة العاملني ادراك عن تعبريًا: المتواصل االنتماء
 تركهم حال يف واملنافع، االمتيازات تلك ملثل بفقداهنم مقارنة دارية،اإل املنظمة داخل وبقائهم ووالئهم إنتمائهم

 (George et.al, 1999) .. الصحية اخلدمات التقاعدي، الراتب الوظيفي، األمن األقدمية، مثل للمنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حــــــــوافــــــــــــــز:ال ( ب
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 قوياً  دافعاً ، ما  بعمل القيام قبوله لقاء الفرد هاعلي حيصل اليت واملكافآت الراتب مستوى ميثل أن الطبيعي من
 هاالنعكاس للفرد التعويضات أمهية  وترجع فيه، لالستمرار أساسياً  حمدداً  يكون وقد العمل، بقبول الفرد لرغبة
 باآليت:  تتمثل ظواهر عدة على
 .للفرد االجتماعي املركز -
 .للفرد املادية احلياة مستوى -
 (147:1997)بـــــــربـــــــــر ، .قتصادياال باألمن الشعور -

 على إليه املوكلة وتدفعه ألداء األعمال الفرد تثري اليت اخلارجية املؤثرات و العوامل جمموعة هنابأ احلوافز تعرفو 
 (255:2005) الـــــــهيتي،واملعنوية. ورغباته املادية حاجاته إشباع طريق عن وجه خري

ماس والدافعية والرغبة يف العمل لدى العامل مما ينعكس إجيابا على األداء العام وميكن للحوافز أن توقظ احل
وزيادة اإلنتاجية، كما أن احلوافز تساعد على حتقيق التفاعل بني الفرد واملنظمة وتدفع العاملني إىل العمل بكل 

 ما ميلك من قوة لتحقيق األهداف املرسومة للمنظمة.

ل املتعلقة بالعمل ، واليت هلا تأثري يف حتديد الرضا الوظيفي لدى العاملني ، فهو يعترب األجر من أهم العوامو 
ميكن الشخص من تأمني خمتلف احتياجاته وكذا احتياجات أفراد أسرته ، فضال على أنه من أهم مصادر إشباع 

 من حتقيق ذاته وإرضاء  احلاجات الفسيولوجية و النفسية وهو النتيجـة املنطقية للجهد الذي يبذله العامل وميكنه

 وقد بينت هذا األمر عدة دراسات منها:       

زين الدين  ،Hashim, & Mahmood, (2011) هاشم وحممود،  Noraani (2013)نورانيات كل من دراس  -
. و الرضا الوظيفي  ز املاليةــــوجود تأثري إجيايب و ارتباط قوي  بني احلواف  ،Zainuddin Awang (2010) أونق

(Noraani,2013 :244-247) 

راو ، ((Nguyen et. al 2003 ناقيون (,(Kamal et. al. 2009 كمال كل منوهو األمر الذي أكدته  دراسات  
Rao 2000) )، مايكي Maike et.al. (2010).أن للمنح و احلوافز و األجور عالقة إجيابية مع الرضا الوظيفي ، 

(Saroja Dhanapal et.al,2013 :51) 

 

 

  :فرص الترقيــة  (جـ
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دوما إىل الرتقية إىل غايــة بلوغــــه مستوى ال يستطيع  العامل يف أي منظمة تطلع L.J.Peterيؤكد 
أن العامل احملدد ألثر فرص الرتقية على  (Vroom 1963) فروميرى ، ويف هذا اجلانب،  (Boyer ,2003:154)جتاوزه

ن فرص الرتقيـة ، فكلما كان طموح الفرد أو توقعات الرتقية لديه الرضا عن العمل هو طموح أو توقعات الفرد ع
أكرب مما هو متاح فعال كلما قل رضاه عن العمل ، وكلما كان طموح الرتقيـة لديه أقل مما هو متاح كلما زاد 

ن رضا الفرد رضاه عن العمل ، وكلما كان توقع الفرد للرتقية عاليا كلما كان الرضا الناتج عن هذه الرتقية  أقل  م
 .الذي كان توقعه للرتقية منخفضا

  بني توفر فرص الرتقية  والرضا عن العمل ارتباط قويو  تشري نتائج الدراسات إىل أن هناك عالقة طرديةو   
 (Ellickson & Logsdon ,2002) اليكسون و لوقسدون ،(Peterson et al., 2003) رسونــــــــبت كما تبينه دراسات:

 (Khalid et.al,2012 :128)،  (David & Wesson,2001) يسوندافيد وو ،

لكن هنــاك نقطة مهمـة جيدر اإلشارة إليها و تتعلق بكون األشخاص خيتلفون من حيث الرغــبة فـي الرتقية 
العامل احملدد ألثـر فرص  أي أن فهناك من ينتقل من مؤسسة ألخرى قصد احلصول على أفضل فرصة للرتقية، 

 لى الرضا الوظيـفي هو طمـوح الشخص أو توقعاته لفرص الرتقيـة .الرتقية ع
 :محتـوى العـمـل (  د

 لدى التحدي تثري احليوية األعمال بينما اإلبداع، وعدم وامللل السأم إىل تفضي واملتكررة الروتينية األعمال إن
 (2002: 306 ،العميان) . واالبتكار واخللق للتفكري وتدفعه الفرد،

 اإلطار يف سواء ، ظروف ألية الكبرية االستجابة ودرجة باملرونة تتسم اليت السياسات وضع خالل من وذلك 
 شأهنا من ألن النسيب، والثبات باالستقرار السياسات هذه تتصف أن وجيب العمل، لبيئة الداخلي أو اخلارجي

 أكثر  من السياسات هذه تعد لذلك داء،باأل هلم املعنوية الروح ورفع العاملني لدى واالرتياح الثقة وتعزيز تدعيم
 (2002: 173 حمود،)) .واملنظمة واجلماعات األفراد على أثراً  التنظيمية األجواء

االهتمام بأثر حمتوى العمل على الرضا يعترب موضوعا حديثا نسبيا، فـقد قدم بعـض الباحثني ومنهم  و
((Hackman 1977  (185:2001)أبو قحف ،لعمل أمهها : جمموعة من العناصر املرتبطة ومحتوى ا 
مدى أمهيـة ،احلرية واالستقالل يف العمل  -فرص التفاعل االجتماعي  -. درجـة تنوع الواجبات و املهام -

  . الشعور باملسؤولية عن معرفة النتائج الفعلية للعمل  ، كميـة ونوعية املعلومات املرتدة  والعمل 
الدافعية لدى املوظفني   الظروف اليت تولد أكرب قدر من  إجيادب هذه اجملموعة من خصائص العمل تسمح

 C. Barnabé ,1987 : 345) . )وبالتايل  الوصول إىل أداء عايل الدرجـة مما يسهم يف رفع درجـة رضاهم الوظيفي
 :  ساعـات العمـل (  هـ 
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من خالل  اإلنتاجيةيف جمال زيادة ا أبرز العوامل تأثري من  ، لبدء العمل وإهنائه زمنية أوقاتموضوع حتديد  يعد
يعترب عدد ساعات العمل اليت يقضيها العامل يف  ، وضمن هذا السياق  العمل ألوقات األفضلاالستثمار 

 .اإلنتاجية  ءتهذا يف كفاـــمكان عمله من أهم العناصر األكثر تأثريا يف حياته االجتماعية ، وك
قت العمل ، أقرت منظمة العمل الدولية، مخسة معايري مرتابطة ، جيب ففي إطار تعزيز العمل الالئق يف جمال و 

أن حتافظ على الصحة و السالمة ، أن تلراعي األسرة ، أن تعزز املساواة بني اجلنسني ، أن تعزز اإلنتاجية ، أن 
 (27:2007،منظمة العمل الدولية )تسهل خيار العامل و تأثريه على ساعات العمل . 

ينتج تعبا وإجهادا للعامل خاصة إذا كانت بيئة العمل املادية صعبة ، فهناك ، قد العمل  فطول فرتة     
اختالف بني األفراد يف الوقت املفضل للعمل ، فمنهم من يفضل العمل النهاري ، ومنهم من يفضل العمل 

 .الليلي ، ومنهم من يرتاح لنظام العمل الذي حيتوي على فرتات راحـة 
يؤدي غالبا إىل أرق  كما قديؤدي إىل إصابة الفرد باإلجهاد و التوتر ،   قد ساعات العمل وعدم تنظيم     

فمن الضروري إجياد فرتات  ،أثر على رضا العمال املتوازن لوقت العمل توزيعللوملل الفرد ، وعلى ذلك فإن 
  .للراحة كإجراء للحفاظ على النمط اجليد لألداء

 :   ظروف العـمل المـادية و( 
 األثاث ،وترتيب ،نظافة ،ضوضاء وهتوية ، إضاءة من العمل ومكان احمليطة البيئية الظروف هبا ويقصد   

وتؤثر هذه الظروف على درجـة تقبل  ،  العمل مكان يف املساعدة الفنية التجهيزات و الوسائل إىل باإلضافة
 عن األفراد رضا إىل تؤدي البيئية اجليدة الظروف فان ولذلكالفرد لبيئة العمل وبالتايل على رضاه عن العمل ، 

ذلك أن الفرد يرغب يف أن يؤدي عمله يف مكان مريح و مالئم وخال من ، (2003:178 ، عباس)العمل.  بيئة
 . املخاطر و العقبات اليت حتول دون أن يتم عمله بشكل جيد

رة ــــــــــــــــتيو و  ن،ــــــــر على االتصاالت بني املوظفيـــــــــــل تأثيــــــــــــعمــأن لتهيئة مكان ال دريشو ق  R. Goodrich وأكــــــد   
 .ة الشخصية للموظفنيـــــــــش احلريـــــــهام ، ة التفاعالت االجتماعية يف املنظمةـــــــوعيــــــــو ن
ظفني ومقومات االستغراق هذا التوجه السوسيوتقين يربز أمهية الفضاء التنظيمي عند دراسة سلوكيات املو    

، أن لفضاءات العمل   N. Heddad يبني حداد يف حني، ف مع خصائص ذلك الفضاءــــــالوظيفي و التكي
وابق البنايات ، ــــلى طــوبعدا رمزيا، فمثال تواجد  اإلدارات العليا يف أع اجتماعيامعىن  ،انبها الفيزيقيجل إضافة

 (Garreau et.al,2009 :80)السلطة.و ن القوة ـــــــا عـــــــزيـــر رمـــــبـــيع

. 

 :اإلضــاءة  : أوال



 الـرضـا الـوظــيفـي ) األبعاد ، األهمية و النظريات المفسرة(       الفصل الثاني                              
 

86 

 

تعد اإلضاءة من أهم عوامل ظروف العمل ، حيث تساعد يف زيادة اإلنتاج و ختفيض التعب فاإلضاءة 

 ام املركزي العصيب اجلهاز إىل تنقل فبالعينيني السيئة تسبب شعورا باالنقباض وإىل زيادة التعب و األخطاء، 

 ولوهنا األشياء شكل متييز الرؤية طريق عن ميكن إذ اخلمسة احلواس تنقله ما جمموع من باملئة 85 عن يزيد

  (368: 2007 ، مجدي). وحركتها وبعدها وحجمها

وعموما فإن اإلضاءة املناسبة جملال العمل ينبغي أن تصل ملستوى معني و أن تتوزع باعتدال على مجيع      

، و أن يكون لوهنا أقرب إىل اللون الطبيعي.....وأن اإلضاءة املناسبة تساعد على سهولة الرؤية   أجزاء بية العمل

و تقلل منّ إجهاد العني، فالعني تبذل جهدا أكرب للرؤية يف حالة اإلضاءة الضعيفة ، فضال عــــن كثـــــــرة تعديـــــــل 

 (97:2000،عسكرء يف أركان غرفة العمل. )و توسيع و تضييق حدقة العني نتيجة لعدم جتانسش الضو 

وبديهي أال يزيد الضوء عن احلد الالزم  ألن زيادته تسبب  الضوء اخلافت يسبب الشعور باالكتئاب ، كما أن 

 .( 138:2003العيسوي ،) كما أن سوء توزيع اإلضاءة جيهد العني ويضعف من القدرة البصرية.    زغللة العني

 رارة :ــــــحـــــــة و الـــــــتهويــــــــال:  ثانيا
ادة نسبة ــــــتعــب و زيــــــيسـبب الضيـق و ال، يف الفصول الدراسية املرتفعة احلرارة  مثال ل األساتـذةــــعمإن    

وما يقال عن  ،درجـة حرارة اجلسم  خفضالتعرق ، إن مل يكن هناك حركـة للهواء تسمح بتبخر هذا العرق و 

ترابطية بينهما ، فارتفاع احلرارة توجب زيادة التهوية  عالقةالأن ينسحب على التهوية ، السيما وأن  احلرارة ميكن

 يف لطلبةا من كبري عدد وجودفة ، ـــوبـــرطـــرارة و الــفاع احلـــرارة أو ارتـــتهوية تعين زيادة احلــ، كما أن الغرفة السيئة ال

 نقص بسبب صعبا التنفس جيعل مما اهلواء نسب تغيري إىل يؤدي ،  الوقت من طويلة ملدة مقفل واحد مكان

 . الكربون أكسيد ثاين وزيادة األكسجني

تعد درجـة احلرارة و التهوية املعتدلتني من الظروف الفيزيقية املهمة يف زيادة اإلنتاج إذ أن  وبناءا على ما سبق ، 

 الضغط النفسي  والفسيولوجي ،وقد أكدت حبوث كل من درجـة احلرارة غري املناسبة ميكن أن تكون من مصادر 
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أن معدل اإلصابة واألخطاء تزداد مع ارتفاع درجـة احلرارة أو تدنيها  Peplerو ببلر  Mackworthماكويرث 

 .( 98:1999) حمدي ياسين ،عن احلد املألوف و الطبيعي 

  :الضـوضـاء  :ثالثا    

ات اليت تنتشر يف جو العمل و تثري األعصاب و تؤثر يف سري تعترب الضوضاء خليطا متناثرا من األصو 

 العمل ، و تعمل على إضعاف السمع تدرجييا.

تعد الضوضاء من الظواهر غري الصحية اليت حتول دون تركيز املوظفني يف أعماهلم و تقلل مستوى 

من العمـل و يف أعصاهبم املتوترة األداء الذهين و املعريف ، وعادة ما تظهر آثارها يف سرعة تعب األفراد ومللهم 

و يف عدم الرغبة يف العمل ، وهذا ما أكدت عليه الدراسات حيث أن أخطاء العمل اخنفضت بشكل ملحوظ 

  .(99:1999)حمدي ياسين,. عندما انتقل العمـل من الضوضاء إىل مواقـع هادئــة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  يـــــــوظـيفـــــــــرضـا الــــــــاس الـــــــرق قيــــــــطـ (5



 الـرضـا الـوظــيفـي ) األبعاد ، األهمية و النظريات المفسرة(       الفصل الثاني                              
 

88 

 

يتم قياس الرضا الوظيفي من خالل عدة أبعاد، إذ بينت أغلب الدراسات حول الرضا الوظيفي ، أن 
هذا األخري مفهوم مركب من عدة عناصر هي : طبيعة العمل نفسه، الرتقيات ، الراتب ، املشرفون ، و الزمالء 

  (Wang,2012 :176)يف العمل. 
  : تية لقياس الرضا الوظيفيالمقاييس الذا (5-1

تقوم هذه املقاييس على تصميم قوائم واستبيانات تصاغ على شكل عبارات تتناول جوانب خمتلفة من  
العمل أو هي عبارة عن أسئلة موجهة إىل العاملني هبدف معرفة مدى تقبلهم ورضاهم عن تلك اجلوانب وأطلق 

 .ذاتية الباحث يف بناء املفردات وتركيبها  ألهنا تعتمد على المقاييس الذاتيةعليها مصطلح 
 معدالت القياس والرد على األسئلة : -أ

 :هافيها األفراد باإلجابة عن األسئلة اليت تسمح بتسجيل ردود فعلهم عن العمل ومن أشهر  يقوم   
تلفة هي واألسئلة هبا تتناول مخسة جوانب خم : JOB Descriptive index (JDI)األجندة الوصفية للعمل  -

سميث قام بصياغتها يف الستينات من القرن العشرين  .الرتقية، اإلشراف ، الزمالء : العمل نفسه، األجر، فرص
Smith   كاندل  وKendall   بالزر  1990في وقام ومراجعتهاBalzer  . (Ramayah et al,2001 :04) 

 :ion questionnaireLe Minnesota Satisfactجامعـة مينسوتا  استقصاءقائمة :  ثانيا
 ،Lofquise LH , لفكويس، England GW انقالند،  Dawis RVدافيس،  Weiss DJ وايس 1967وضعها يف 

وتستخدم طرقا خمتلفة حيث يكمل األفراد معدل القياس هذا إىل احلد الذي يكونوا إما راضيني أو غري راضيني 
بندا كل يتعلق جبانب  20تشمل هذه القائمة على فرص الرتقية(، و  –عن جوانب خمتلفة عن عملهم )أجورهم 

معني من العمل ، ويعلق املبحوث على كل بند من خالل مخسة بدائل  لإلجابة هي : غري راض متاما  ، غري 
 (Weiss & al,1967 :27 )راض ، حمايد ، راض ، راض متاما .

، ويطلب من املستجوب  تعددة من العملكون عبارات هذا االستبيان من عبارات حول أوجه مــــــــــوتت     
قياسا   تبيانهذا االس يعترب، و املقارنة مع مؤشر وصف اخلدمة مع  اإلشارة إىل مستوى رضاه خبصوص كل منها

مبنيا بصفة كبرية على العاطفة، لذلك فاإلجابات تشري إىل حب الشيء أو كرهه أكثر منها عملية وصف 
  (Steve,2002 :124) .له
 
  :   ابالت الشخصيةالمق -ب 
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تتضمن مقابلة العاملني وجها لوجه عن طريق إعطاء األسئلة للعمال بنظام معني لتسجيل إجابتهم، وتتم  
مقابلة املواجهة يف بيئة يشعر فيها العامل أو املوظف حبرية الكالم ، وتكون املقابلة ناجحة إذا أجاب العمال 

 .(198:2003)محمد سلطان ,بأمانة.
 : Echelle de Thurstone ’Lالفواصل المتساوية ثورستن طريقة جـ(
وتبدأ بتجمــيع مفردات تصف اخلصائص املتعلقة بالعمل   Thurstoneثورستون  قدمت هذه الطريقة من طرف 

 . (Mayer,2000 :110)، أو تصف االشباعات اليت حيصل عليها الفرد من عمله
بناءا على أحكام ، لوصول إىل متصل ذي وحدات منتظمة وتقوم على املسافات املتساوية البعد قصد ا   

 يقومون برتتيب اجلمل الدالة على متغــريات الرضـا عن املوضوع املراد دراسته ، يف وحدات نيحمكمني خارجي
، وبعد ذلك  .(95،96: ب ت، )خليفةمتتالية من حيث مدى تعبريها عن شدة هذا االجتاه إجيابيا أو سلبيا 

ات ذات التباين العايل وحيتفظ بالعـبارات ذات التباين املنخفض اليت وقـع عليها االختيار ، ويكون تستبعد العبار 
 متوسـط التقييم هلذه  العبـارات هو الدرجـة أو القيمة املمثلة للرضا الذي تشري إليه العبارة وفق تقييم احملكمني.

متثل أقوى  اهات اإلجيابية ويف هنايته مجلجتمتثل أقوى اال يف قمتـه مجل يوضع املقياس على شكل هرم 
االجتاهات السلبية  ، مث يقـدم على شكل استبيان للعمال  على أن ال ترتب اجلمل بشكل يوحي بتسلسلها ، 

ط  بالتدرج من قوة اإلجياب إىل ضعفه ، ويتم التصحيح بالرجوع إىل العالمات املرجعة املقابلة لكل اوتوضع النق
ة، ـــــــــــارات القائمـــــــــن عبـــــــــارة مــكل فرد أن يقرر إذ كان يوافق أو ال يوافق على كل عبعبارة ، ويطلب من  

عام. ـــــــــــرضا الـــــــــر أو الـــــــــة للمشاعــــــــــويكون جمموع القيم املقابلة للعبارات اليت وافق عليها هي الدرجة املمثل
 . (408,1972أحمد صقر عاشور:)

 :دــــــــــة البعـــــــــطريقة المسافات المتساوي :(02)شكل رقم 

 

 

  

     A    B      C      D     E     F    G       H     I     J    K 

  11   10    9     8      7      6      5      4       3       2      1      0  

 الحيــاد أقصى درجات الرفض أقصى درجات القبول
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( إىل االجتاه  السالـب وتشري العبارات Eإىل  Aتشري احلروف األجبدية إىل العبارات و اليت تصنف )من     
تقادات املوجهة إىل هذه ومن االن،( فيشري إىل احلياد F( إىل االجتاه  املوجب أما احلرف ) Kإىل G)من

 : الطريقة
اتسامها بقدر من الذاتية حيث أن القيمة اخلاصة بكل مجلة حمددة مسبقا من قبل احملكمني و حتتاج إىل  -

 جهد كبري يف إعداد املقياس.

 الدرجة املستخلصة من القياس هي متوسط أوزان العبارات اليت جييب عنها املبحوث. -

ة عن شدة االجتاه ألن املوافقة على نفس العبارة تصحح دائما بنفس الطريقة هذه الطريقة ال تعطينا فكر  -
 . (96-98: ب ت، )خليفة بصرف النظر عن شدة اجتاه املستجيب هلا.

 : طريقة التدرج التجمـيعي لليكرت  -د

، وقـام بوضعـها ثورستون حتاول هذه الطريقة تفادي التعقيدات واإلجراءات املوجودة يف طريقة  
Lickert   أرشيف علم النفسعنـد نشـره ملقـال فـي جملـة " 1932عامArchives of psychology  " حتت ،

  . A technique for the measurement of attitudes"(Mayer,2000 :112)تقنية لقيـاس االتجاهات  " عنوان 

ل ويطلب من الفرد أن وتعتمد هذه الطريقة على جمموعة من العبارات اليت تشري إىل خصائص العم 
 خيتار بني عدة بدائل لدرجة املوافقة على النحو التايل :

  .  Agree أوافق -Strongly agree   .          2أوافق بشدة )جدا( -1

 . Disagree أوافق ال معارض -Undecided                   4 غير متأكد )بدون رأي ( -3

 .  Strongly  disagree بشدة أعارض -5
( حسب درجـة و موافقة أو عدم 5( و )1تعطى االستجابات اليت خيتارها املبحوث درجات ترتاوح بني )و 

موافقته على العبارة وبتجميع الدرجات اليت حصل عليها الـفـرد يف العبارات اليت سيحتويها املقياس النهائي فيتم 
عد اختـياره ألحدى االستجابات و الدرجـة الكلية اختبارها بقوة االرتـباط بني الدرجـة  التـي حصل عليها الفرد ب

جملموع العبارات ، فكلما زاد االرتباط بينهما كلما كان ذلك دليال كافيا على أن العبارة تقيس ما تقيسه جممـوع 
  (773:1985،)سعد جالل .العبارات مما يستوجب استبعادها من القائمة النهائية لـلعبارات  اليت حيتويها املقياس

 



 الـرضـا الـوظــيفـي ) األبعاد ، األهمية و النظريات المفسرة(       الفصل الثاني                              
 

91 

 

 وزمالؤه: (Osgood)طريقة الفروق ذات الداللة السكود هـ ( 

، ويقوم تصور  Tennenbaum، تاننـبوم  Suci، سوسـي  Osgood أسكود 1957وضع هذه الطريقة يف     
األول  املعىن اإلشـاري  فن من املعاين عند الـفرد ، اأسكود يف مقياسه على أساس أن لكل مفهوم أو تصـور نوع

ه ـــداليل ويقصد بـــعىن الـــثاين املـــال وري إليه الكلمـة )األشياء اليت يصدق إطالق اللفظ عليها( ،وهو ما تش
 (.107:  ب ت،  )خليفة كار و املشاعر اليت حتيط بالكلمة ، واليت تكون سارة أو غري سارة .ـــاألف

لكل جانب من جوانب العمل ، وميثل  ويتكون مقياس الرضا وفق هذه الطريقة من جمموعة من املقاييس اجلزئية
قطبا املقياس اجلزئي صفتان متعارضتان حتصران بينهما عددا من الدرجات ، ويطلب من الفرد اختيار التقدير 

 املتالئم ومشاعره حنو العمل .

 ويف اآليت مثال جملموعة من املقاييس اجلزئية املتعلقة ومحتوى العمل وفق هذه الطريقة 
 غير كاف         األجر كاف 

 

         

 

 

 غير عادلــة      فرص الترقية عادلة

 

( على االجتاه  السليب ، بينما تدل 3إىل  1( على االجتاه  اإلجيايب و النقطة )من 7إىل  5تدل النقطة من )
 ( على حالة احلياد .4النقطة )

الفرد ، ويلي ذلك اختبار هذا املقياس الكلي مع كل الدرجات اليت أعطاها الفرد ويكون اجملموع ممثال لرضا .جت
على عينة من األفراد حلساب درجـة االرتــباط بني درجــات املقاييس اجلزئية و اجملموع الكلي اخلاص بكل جانب 
من جوانب  العمل ، فاملقايـيس اليت يكون ارتباطها عاليا باجملموع الكلي تبقى ، أما اليت يكون ارتباطها 

(  415,1972أحمد صقر عاشور:ـعد مـن القائمة النهائية للمقاييس . )منخفضا فتستب
. 

 

 

  :Herzberg طريقة الوقائع الحرجة لهرزبرغ و(  

    7   6     5     4     3     2     1  

    7   6     5     4     3     2     1  
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لقياس سلوك العامل  Flanganفالنقان  هذه الطريقة من منوذج  Herzbergهرزبرغ فريديريك  استقى 
تقوم هذه الطريقة على عن الرضا وعدم الرضا ، يف حبثه الذي خرج بنظريته املعروفة ، وقد استخدمها هرزبرغ 

 توجيه سؤالني رئيسيني لألفراد املراد قياس مشاعرهم على النحو التايل :
يطلب حماولة تذكر األوقات اليت يشعر فيها العامل بالسعادة الغامرة اليت تتعلق بعمله خالل الفرتات  -        

 )األسباب(. التفصيل لكل مرة شعر هبذا الشعوراملاضية )شهر، سنة، شهرين...إخل ( مث وصف ب
يطلب حماولة تذكر األوقات اليت يشعر فيها العامل باالستياء الشديد الذي يتعلق بعمله خالل  -       

 لكل مرة شعر هبذا الشعور )األسباب(. يالفرتات املاضية )شهر، سنة، شهرين..إخل( مث وصف تفصيل

العامل وتصنيفها حسب اجلوانب اليت تتعلق هبا ، ميكن معرفة أي جوانب العمل وبتجميع الوقائع اليت يديل هبا 
 تعترب مرضية بالنسبة له وأي منها تعترب مسببة لالستياء وعدم الرضا .

إن هذه الطريقة برتكيزها على أسباب الرضا وعدم الرضا أمهلت حالة الرضا النسيب )احلياد( ، كما أن          
فتوحة يعطي جماال للذاتية ،"و ميكن جتاوز هذا األمر من خالل جتميع ما أمكن من الوقائع طبيعة أسئلتها امل

احلرجة اليت تسبب الرضا واالستياء يف قائمة واحدة ضمن جوانب معينـة ،  ويطلب من العامل اإلشارة إىل هذه 
 .(.414,1972أحمد صقر عاشور:الوقـائع اليت يكـون قد تعرض إىل بعضها " . )

 : الشامل األحادي التصنيفز( 
 ب تبدأ ، درجات مخس بني ترتاوح واالستجابات قبل املوظفني، من معني لسؤال استجابات إعطاء ويشمل
 يتم حيث ، التجميعية النقاط تسجيل بنظام يسمى املهم األسلوب بشدة،وهذا الرضا عدم إىل متاماً  راضي
 العمل. يف األساسية العوامل مشاعره جتاه عن املوظف سؤال

 .ال أو إما بنعم اإلجابة وتكون "؟ العمل عن راض أنت هل" : كاآليت معدالً  سؤاالً  العاملني سؤال ميكن حيث
 ؟  العمل عن رضاك مدى ما -:كاآليت أخرى بطريقة السؤال يطرح وقد

 .بالمرة راض غير        راض غير      الرضا متوسط        راض     تماماا  راض
 (185:2005،مـــــــــاهـــر)        (5)                (4)             (3)             ( 2)         (1)

 
 

 :المقاييس الموضوعية لقياس الرضا الوظيفي   ( 5-2 
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وهي املقاييس اليت تستخدم مؤشرا الغياب و العمل يف التنبؤ بدرجـة رضا العاملني على أساس أن الغياب أو 
جيسد درجـة نفور العامل وعدم رضاه عن عمله ، وهناك دراسات جتريبية أثبتت وجود  ترك العمل بصفة هنائية

عالقة عكسية بني الرضا ومتغريات الغياب وترك العمل ، وبالتايل يكونان كمقياسني موضوعيني ألن الباحث ال 
 يتدخل يف تصميمهما أو التحكم فيهما .

 : الـغـياب  - أ
عمل ظاهرتني مكلفتني بالنسبة ألي منظمة مهما كانت صفتها، فهما يشكل الغياب ودوران ال            

تؤديان إىل زيادة العمالة وبالتايل ختفيض اإلنتاجية ومن مث مرودية العامل من جهة، ومن جهة أخرى التكاليف 
ني عن اليت تتكبدها املنظمة حينما تصرف أمواهلا يف توظيف وتدريب من حيل حمل التاركني للوظيفـة أو املتغيب

 .(432:1991دي سيزالي ,) .العمل

 "نقص املالزمة يف عمل يتطلب احلضور الدائم"، و أسبابه حسب : يعرف الغياب عموما على أنه و
Hailbronz  دث العمل، عطل ألسباب عائلية أو إدارية عطل اعديدة تتمثل يف : املرض، عطل األمومة، حو

 ((Baudwin, 1984 :02 غري موافق عليها أو التكوين خارج املنظمة .
ميكن استخدامه للتعرف على درجـة الرضا العام للفرد عن  او معدل غياب العامل يف املنظمة يعترب مؤشر 

عمله ، وبالتايل فالعامل الراضي عن عمله يكون أكثر ارتباطا هبذا العمل وأكثر حرصا على احلضور عكس 
يلجأ للتغيب للتخلص من الضغوطات اليت جيدها يف عمله عامل آخر يشعر باالستياء جتاه عمله و بالتايل فهو 

 ، إال أن هناك حاالت غياب ال ميكن جتنبها مثل حاالت املرض أو التعرض حلوادث طارئة .
 : تــــرك العمــل  -ب

إن بقاء الفرد واستمراره يف عمله ومنظمة معينة يعد مؤشرا لرضا هذا العامل عن عمله ، وتعلقه هبا عكس ما 
إليه ترك العمل من منظمته طواعية، وهذه االستقالة هلا جمموعة من التكاليف تتحملها املنظمة كتكلفة  يشري

اإلحالل، تكلفـة التدريب وتكلفة التعيني واليت تزداد كلما ارتقينا يف السلـم أو اهلرم التنظيمي، باإلضافة إىل أن 
ة يف املوارد البشرية( , مثل تشتت مجاعة العمل اليت املنظمة تتحمل تكاليف أخرى غري ملموسة )التكاليف اخلفي

ر إذا كان تارك العمل من ضمن األفراد ذوي األداء واخلربات ثوتعظم التكاليف أك، يعمل هبا هذا الفرد املستقيل
 (.175:2001)راوية حسن ,العالية. 

 

 

 النظريات المفسرة للرضا الوظيفي : (6
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 خمتلف يف وتعددت الدراسات ،يالصناع الاجمل يف مرة ألول يالوظيف الرضا وضوعوم االهتمام بدأ 
عمل،  أي يف موظف أي لدى مطلباً ضرورياً  يــــــــــالوظيف رضاد الـــــــــإذ يع التعليم، جمال إىل انتهت أن إىل امليادين

 ا .ــــــوهنضته اجملتمعات دمتق يف األكيد ألثره التعليم العايل وذلك قطاع يف العاملني لدى زداد أمهيتهــــــــــوت
 متس ،كوهنا وملحة أساسية نراها تناولت هذا املوضوع ، و اليت  اليت النظريات بعض عرض وسنحاول     

إطارا أو بناء فكريا متكامال يفسر جمموعة باعتبارها عرفة األسس اليت تقوم عليها، م نيحماول بقدر كبري موضوعنا
  و باعتبارها ، مي متــرابط يرتكز على قواعد منهجية ملعاجلة ظاهرة أو مشكلة مامن احلقائق العلمية يف نسق عل

 (Gautier,2003 :03). ، يستعمل في حفظ الحقائق بشكل منتظماإنساني اأو اصطالح اعرف
وما يتوافق مع  تلك النظريات، على موضوع الرضا الوظيفي يف كل من مع اإلشارة إىل أن تركيزنا ينصب     
 ميكن هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ال يات واألسئلة املراد التحقق من صحتها يف دراستنا احلالية ،الفرض

 مكملة تلك النظريات تعترب الرضا الوظيفي إذ  لتفسري النظريات باقي واستبعاد واحدة نظرية على االعتماد
 البعض. لبعضها

  : االهتمامات النظرية األولى بموضوع الرضا الوظيفي (6-1
 وكانت العشرين، إىل بدايات القرن األفراد سلوك على وتأثريه الوظيفي الرضا وموضوع االهتمام بدايات تعود     
 فردريكوعلى رأسهم    (scientific Management Theory) اإلدارة العلمية  ألصحاب حركة احملاوالت أوىل

 ، عشر التاسع القرن مثانينات يف رت هذه احلركةإذ ظه ، Frederick Winslow Taylor ( 1856-  1917 )تايلور 
 صناعـي تطـور من ؛ األمريكية املتحدة الواليات و بريطانيـا و باو أور  التـي شهـدهتـا العوامـل من العديد نتيجة
 اإلنتاج يف األموال رؤوس لتشغيل امللحة الرغبة كذا و ، االقتصادية و التجاريـة يف احلركـة توسـع و ، هائـل

 (Taylor،08:1992)كفاءة . و بفعالية األداء على قادرة و مدربة عمالية طبقات إعداد صناعي ،دونال
 اجية العملـــــــني إنتــــــــــرض حتســـــــــركة أسلوب البحث عن أفضل طريقة لألداء ، بغـــــــذه احلـنت هــــــد تبــــــوق   

labor productivity .، ( 120:2002)طه. 
 لعاملا يتمكن فلكي وعليه اإلنتاج، من أدوات أداة العامل اعتبار إىل اإلنتاج زيادة حنو انظرهت أدت ولقد      

 حفزه مع املشرفني بواسطة تراقبه وأن العمل على اإلدارة بتدريبه هتتم أن فالبد اإلنتاجية طاقته أقصى إعطاء من
 (38:2005) العميان، ه. ــــــــــــــــمن ةـــــــــــاملطلوب ةــــــــــــــالكمياج ــــــــــــــإنت يف قصر إذا ومعاقبته مادياً 
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 - األمــوال رؤوس ألصحاب قدمتها اليت العديدة املزايا من الرغم على-وقد قوبلت حركة اإلدارة العلمية  
ـة و التفاعالت االجتماعية بينهم جلوانـب السلوكيـأمهــلت ا كوهنا ،ومقاومة عنيفـة وخاصة من النـقابات العمالية 

 تلك يف مشاكل عديدة بروز إىل أدى مما عماهلا، و املؤسسات إدارات بني صراعات فظهرتداخل املنظمة 
 كالت.املش من غريها و العمال طرد و توقيف اآلالت، كتحطيم املرحلة،

اليت  "حركة العالقات اإلنسانية"ونتج عن االنتقادات املوجهة للنموذج التايلوري يف املنظمات ظهور      
 ال العمال إنتاجية : أن فكرة من احلركة هذه ركزت على أمهية العنصر البشري يف حتسني اإلنتاجية و انطلقت

 من التنظيم، يف مكانة منحــهم و ، بشعورهم اإلدارة الهتمام تبعا تكون إمنا ، و للعمل الفيزيقية بالعوامل تتأثر
تطويرها كما  االجتماعية و توجهاهتم معرفة و ، هلم مميزة خدمات تقدمي و ، القرارات ذاختا يف خالل إشراكهم

أن اإلدارة املهتمة ومشاعر و حاجات مواردها البشرية حتقق معدالت إنتاج أعلى ومن مث بدأ االهتمام باجلوانب 
  .اإلنسانية و االجتماعية للعمال 

 :MayoElton.  (1880-1949)دراسات هاوثورن إللتون مايو  (6-2 

 بباحثني منبالواليات املتحدة األمريكية ،   Western Electricاستعانت شركة ، 1924 ويف عام      
للبحث ،  F.Roethlisbergerفريتز روتليز برغرغو   E.Mayoون مايو ـــالت ماــه Harvard فاردار هة ــامعـــج

فقاما بعزل جمموعة من النساء ووضعن يف غرفة خاصة  عن سبب االضطرابات العمالية اليت عرفتها الشركة ،
حيث عمل الباحثان على تقدمي وجبات غذاء جمانية،  ، إلنتاج أدوات كهربائية لكن يف ظروف عمل جيدة

وساعات عمل أقل، وفرتات راحة أكثر، كما مت السماح للموظفني بالقيام بالعمل على شكل جمموعات 
نظام احلوافز املالية، جبانب هذه التغيريات "املادية" متت تغيريات يف اإلدارة، حيث صغرية، باإلضافة إىل تغيري يف 

 .(Boyer,2003 :64)أصبح املشرفون اجتماعيني وأكثر تفهما

والحظ الباحثان أن اإلنتاجية قد زادت بعد هذه التغيريات، وكان االستنتاج األويل أن التغيريات املادية 
ريات سلبية، كتقليل اإلضاءة أو زيادة درجة احلرارة حلد يصعب العمل فيه،  هي السبب، لكن بعد عمل تغي

كانت اإلنتاجية ال تزال يف ارتفاع. من ذلك استنتج الباحثان أن سبب زيادة اإلنتاج ليست التغيريات يف بيئة 
اهم عن عملهم العمل، وإمنا يف طريقة إدارة العاملني، فكلما زادت الروح االجتماعية بني املوظفني، زاد رض

 وزادت إنتاجيتهم.
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وقد مت إرجاع هذه النتائج إىل أن العمال حمل الدراسة أصبحوا موضع اهتمام اإلدارة مما أدى إىل ارتفاع روحهم 
املعنوية، وبالتايل زيادة إنتاجيتهم وطبقا لذلك توصل مايو وزمالؤه إىل أن كمية العمل اليت يؤديها العامل ال 

لفيزيولوجية وإمنا تتحدد طبقا حلاجته االجتماعية، وأن املكافآت واحلوافز غري املادية تلعب تتحدد تبعا لطاقته ا
دورًا رئيسيا يف حتفيز األفراد وشعورهم بالرضا، وأن األفراد جياهبون اإلدارة وسياستها ليس كأفراد وإمنا كجماعة  

 .(204: 1993)المنيف ، 

 : وـــــــحاجات ماسلــــــنظرية تدرج ال (6-3

اإلنسانية تأخذ ترتيبا معينا، وهي تعمل كمحرك و دافع للسلوك،  تقوم نظرية ماسلو على مبدأ أن احلاجات
وال ميكن إشباع حاجات يف مستوى معني ، قبل غري املشبعة تولد عند الفرد توترًا وفقدان اتزان، فاحلاجات 

 (Čížek, 2012) إشباع احلاجات اليت ترتب يف مستوى أدىن منها.
 :وهي مسلمات عدة من ماسلو ابراهام نظرية وتنطلق 

 ترتك ألهنا السلوك حترك فال املشبعة احلاجات أما للسلوك، تدفعه ما هي املشبعة غري اإلنسان حاجات أن -١

 .باالتزان اإلحساس من نوعاً 

 احلاجات من إحلاحاً  أشد األولية فاحلاجات والتأثري، القوة بنفس مجيعها ليست اإلنسان حاجات إن -٢

 .الثانوية

 يف تأيت اليت احلاجات إلشباع اندفاعهم يف واضحة بصورة الناس يشرتك هرمية، بصورة متدرجة احلاجات إن -٣

 (177:2004،  ) عريـفج.   اهلرم قمة باجتاه متتد اليت احلاجات إلشباع اندفاعهم قوة يف ويتباينون اهلرم، قاعدة
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   ـــات:ــــحاجـــــــــــرم الــــه (أ

 ،  (ةــالحــاجــات الفسيولوجي) اهلرم قاعدة يف وتأيت،  شكل هرم شباع احلاجات علىإل ترتيبا ماسلو وضـــــع    
 :أمثلتها ومن،   وتشمل احلاجات األساسية للشخص بالبقاء، الرتباطها غريها من أمهية أكثر احلاجات هذهو 

 يتطلع ألن قبل احلاجات هذه إلشباع السعي يتجاهل أن اإلنسان ىعل ويصعب والطعام، واملاء للهواء احلاجة
 .أخرى حاجه أي إشباع إىل

ففي   (،حاجات األمان)جرد أن يشبع الشخص احلاجات الفسيولوجية بدرجة مرضية فإنه ينتقل إىل وم    
ر احلاجة للحماية من ، حيث تظه هذا اجملالتبدأ مطالبه املتعلقة باألمن يف مثال ،  الذي ميارسهجمال العمل 

املخاطر املادية، وتشمل هذه الفئة الضمانات الوظيفية، االستقرار، الوقاية، احلاجة إىل التنظيم، والقوانني اليت 
 حتدد املسؤوليات والواجبات

كحاجات   (،ةـــاعيــــاالجتم تاــــحاجـال)رز ـــــــــ، تبيف املستويني األول و الثايناع احلاجات ـــــم إشبــــــــا يتــــدمـــــــعن
تفاعل مع اآلخرين، حاجة االنتماء إىل مجاعة تضم للاحلاجة  ، وعلى رأسهامؤثرة على السلوك اإلنساين 
 (Ifedili,2012) .الشخص وتدافع عن مصاحله

من للتقدير و االحرتام وتعين حاجة الشخص ، (حـاجــات التقديــر واالحتـــرامبعدها ينتقل إىل تلبية )
 الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ، و هذا األمر يبدأ من احرتامه لذاته ، ما يدفع اآلخرين لتقديره و توقريه.

 

قمة التسلسل يف هذه النظرية، وهي تتعلق  واليت متثل، حاجات تحقيق الذات  ليصل يف اخلتام إىل حتقيق
 عمله خالل من ذاته حتقيق على القدرة ميلك أصبح إنه باحلاجات اخلاصة بنجاح الشخص يف التعبري عن ذاته،

وبالتايل فإن سعي الشخص إلشباع تلك احلاجات يعين ضمنا أن مجيع ،  تناسبه أهنا يرى اليت الصورة وفق
 .الحاجات ذات النهاية المفتوحة   احلاجات اليت تدنوها قد مت إشباعها، وقد أطلق عليها اسم: 
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 : اجات لماسلوـــــحــــــرم الـــــ( ه 03شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 146، ص.2002منشأة دار املعارف، اإلسكندرية، مصر، ،اإلدارةطارق طه: : المصدر

 :تقييم نظــرية تــدرج الحاجــات لماسـلــو (ب

بالرغم من عمومية هذه النظرية، إال أهنا ال تنطبق على كل احلاالت اخلاصة، بل إهنا تفسر فقط جزءا من      
فال يوجد دليل مادي على ك اإلنساين، أما عند تطبيقها على حاالت خاصة فقد جند صعوبة يف ذلك، السلو 

أن هناك ترتيب هرمي للحاجات اإلنسانية ، فاإلنسان قد يشبع أكثر من حاجة يف وقت واحد كما أن صور 
تلعبه البيئة  و اجلماعة اليت درجة إشباع احلاجات قد ختتلف بني األفراد أضف إىل ذلك التأثري الكبري الذي قد و 

 االعرتاضات من العديد وجهت وقد وهذا، ينتمي إليها اإلنسان يف توفري حاجاته وحتديدها  ومن مث إشباعها 
 (2000: 134-135،عـــــطيـــــــة)  : منها نذكر النظرية هلذه

يتم السعي إلشباع الحاجة  

األعلى عندما تكون الحاجة 

 األدنى منها مشبعة

 

 Physiological Needsالحاجات الفسيولوجية )العضوية(

 

 Safety Needsاألمنية  الحاجات

 

 Social Needsالحاجات االجتماعية 

 

 حاجات التقدير و االحترام 

Esteem Needs 
 

 حاجات تحقيق الذات

Self-actualization 
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باحلاجات  بدءا تاحلاجا إشباع يف متسلسلة واحدة بطريقة يتدرجون البشر مجيع أن ماسلو اعترب -
اليت  احلالة ففي دائما، ذلك بصحة يقر ال الواقع أن رغم الذات، حتقيق حاجات غاية إىل الفسيولوجية

االجتماعية  واحلاجات األمن وحاجات الفسيولوجية احلاجات فإن عائلته عن ثروة شخص مثال فيها يرث
حاجة  وهي الرابعة احلاجة من نطالقاا سيكون حلاجاته الشخص هذا إشباع فإن وبالتايل مشبعة، ستكون
 .االحرتام و التقدير

 إشباع احلاجات إىل ينتقل وال مرة، كل يف فقط واحدة حاجة بإشباع يقوم اإلنسان أن النظرية تفرتض -
 أن ميكن لإلنسان حيث الواقع، يف دائما موجود غري لكن الدنيا، احلاجات بإشباع يقوم أن بعد إال العليا
 إىل يسعى نفس الوقت ويف العمل احلصول إىل يسعى فمثال الوقت، نفس يف حاجة من ثرأك بإشباع يقوم

 .منهم واالحرتام التقدير على واحلصول اآلخرين مع اجتماعية عالقات تكوين

 العوامل مع تغري تتغري احلاجات هذه احلقيقة يف ولكن الزمن، عرب ثابت احلاجات ترتيب أن النظرية تفرتض -
 احمليطة به. والظروف اجلديدة التغريات مع لتتوافق ترتيبها إعادة إىل يدفعه مما باإلنسان ةاحمليط والظروف
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 :   رغـــــــــهرزبــــــــــعاملين لـــــــــة الــــــــــــــظريـــــــــــن (6-4

فعية و الرضا الوظيفي ، وعرفت من أبرز النظريات اليت تناولت موضوعي الدا،   هرزبرغتعد نظرية             
  (Saroja Dhanapal et.al(2013) : 55). بنظرية الدوافع الصحية و كذلك نظرية العاملني

مركز الخدمات  أجراها إىل هذه النظرية بعد دراسة Fredrick Herzbergفريديريك هرزبرغ  توصلوقد  
من خالل مناقشات ، 1959عام  Pittsburgh, Pennsylvaniaالنفسية بمدينة بتسبرغ بنسلفانيا  األمريكية 

من املهندسني واحملاسبني يف تلك املنطقة، طلب من خالل هذه املقابالت  200ومقابالت مكثفة مع  حوايل 
 .).(Barnabé,1987 , 324  .ذكر األحداث اليت كان هلا األثر اإلجيايب أو السليب على رضاهم يف أعماهلم

ورفاقه إىل وجود عاملني اثنني هلما أثر على رضا الشخص للعمل، زبرغ  هر  وبعد معاينة النتائج توصل
واالستياء، وأن العوامل املؤدية إىل الرضا ختتلف متاما عن العوامل /وفصل بني نوعني من مشاعر الدافعية، الرضا 

 (Ghazi et .al,2010 :190)  .املؤدية لالستياء

 بعنوان:  Harvard Business Reviewيف جملة  1968 عام خالل مقال نشره النظرية من وقد طور هذه
« One More Time : How Do  Motivate Employees ?  » ، وميز بني نوعني من العوامل يف جمال العمل

وحبسب هرزبرغ توجد مخسة عوامل داخلية متعلقة بالعمل ميكنها أن تؤدي إىل الرضا الوظيفي  العوامل  الدافعة
 :أما النوع الثاين فيشمل ،الرتقية ، عرتاف )باإلجناز( ، العمل نفسه ، املسؤوليةوتشمل )اإلجناز ، اال

اليت تعمل على محاية العامل و صيانته و منع االستياء وعدم توفرها يؤدي إىل عدم الرضا عن  العوامل الوقائية 
 (Evans,2010 :02 )العمل.

   : Or Maintenance Factors Hygiene ةـــائيـــــــــالوق لــــــوامــــــــالع ( أ
العوامل  وهي : األوىل اجملموعة الوظيفي، الرضا على املؤثرة العوامل من جمموعتني حيدد هرزبرج حيث

 وتنحصر يف أعماهلم، عن العاملني رضا إىل تؤدي دوافع يف وتتمثل نفسه العمل أو بالوظيفة املرتبطة
 القرارات اختاذ واملشاركة يف األعلى للوظائف الرتقية فرص وتوفري املسؤولية، وحتمل باإلجناز، الفرد إحساس
 رضا عدم إىل تؤدي دوافع عن عبارة العمل، وهي أو بالوظيفة احمليطة العوامل وهي،   بالعمل املتعلقة
 منط أو اإلشراف أو اإلدارة أو كالرئاسة حتيط بالعمل اليت الظروف يف وحصرها أعماهلم، عن العمال
  .بالعمل احمليطة البيئة وظروف رؤسائه، وبني وبينه )وزمالئه، املوظف بني العالقات ةوطبيع القيادة،
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ولكنها ال تؤدي  في حّد ذاتها إلى الرضا، وبمعنى آخر فهي "، عدم الرضاووظيفة هذه العوامل هي منع" 
االستياء وعدم ملنع ظهور أي نوع من مشاعر  "حد أمان"وتعترب  ، تصل بالدافعية إلى درجة الصفر النظري

تطبيق نظرية العاملني دراستهما حول  يف (Islam and Ali, 2013)  إسالم  و عليوهو ما أكده كل الرضا، 
 .Motivation-Hygiene  Theory: Applicability on Teachers ، األساتذة على

 :Factors Motivatingة ــــــــــدافعـــــل الـــــعوامــــــال (ب
يف نظر هرزبرغ القادرة على  -تعد العوامل الدافعة الوحيدة نفسه العمل أو بالوظيفة العوامل املرتبطة وهي        

 الفرد إحساس وتنحصر يف أعماهلم، عن العاملني رضا إىل تؤدي دوافع يف وتتمثل إحداث الرضا لدى العامل

  بالعمل املتعلقة القرارات اختاذ اركة يفواملش األعلى للوظائف الرتقية فرص وتوفري املسؤولية، وحتمل باإلجناز،

 العوامل الدافعة والوقائية كما يلي:وبصورة أكثر تفصيال ميكن تصنيف 

العوامل الدافعة تؤدي إىل محاس ودافعية األفراد ورضاهم عن العمل، وهذه العوامل موجودة يف تصميم  -

الشخص عن عمله، واالحرتام املتبادل، فرص التقدم  الوظيفة وحمتواها وتتمثل يف: اإلجناز وأداء العمل، ومسؤولية

 والرتقية، أداء عمل ذي قيمة يف املنظمة.

توفر العوامل الدافعة  بشكل جيد يؤدي إىل محاس ودافعية يف السلوك ينتهي ومشاعر الرضا، إال أن عدم  و     

ة والرضا، ولكن ال يؤدي هذا توافر هذه العوامل الدافعة، أو توافرها بشكل سيء يؤدي إىل اختفاء الدافعي

 بالضرورة إىل عدم الرضا و االستياء.

العوامل  الوقائية وتوافرها بشكل جيد ضروري لتجميد مشاعر االستياء ولتجنب مشاعر عدم الرضا لكنها ال  -

  جر.تؤدي إىل خلق قوة دافعة، وتتمثل يف: ظروف العمل املادية، العالقات مع الزمالء والرؤساء، اإلشراف، األ

ميكن القول بأن توافر العوامل الوقائية بشكل جيد، سيؤدي إىل اختفاء مشاعر االستياء وعدم الرضا، كما       

 أن عدم توافر هذه العوامل بشكل جيد، سيؤدي إىل ظهور مشاعر استياء وإىل عدم الرضا لدى األفراد.
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ور أثر العوامل الدافعة، أي أن عدم توافر إن توافر العوامل الوقائية بشكل جيد هو الشرط األساسي لظه -

الرضا واالستياء، ويؤدي بالتبعية  العوامل الوقائية بشكل جيد أو توافرت بشكل سيء، فإن هذا يؤدي إىل عدم

ومعىن  إىل صعوبة تكوين مشاعر الرضا، ولكن إذا توافرت العوامل الوقائية فإننا حنّيد مشاعر االستياء وعدم الرضا

العوامل الوقائية بشكل جيد، ميكن من ظهور العوامل الدافعة وأن حتدث أثرها النفعي على سلوك أدق، توافر 

   .(237: 2002)أحمد ماهر، األفراد داخل املنظمة

 : رغــــــــــرزبـــــــــــ(: العوامل الوقائية والعوامل الدافعة عند ه04شكل رقم )
 

 

     

 األجور والمنح.  -

 ونمط اإلشراف عالقات العمل -

 .ةــــــالمكان    -

 .السياسات والنظم اإلدارية  -

 . لـــظروف وشروط العم   -

 

 از.ــــــــاإلنج             

 ة.ــــالمسؤولي   -         

 ة.ـدم والترقيـرص التقـف  -          

 ه.ــام العمل نفسـمه  -           

 ن.ــريـر من اآلخـديـالتق  -         

 .من إعداد الباحث  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 عوامل وقائية بالعمل
 عدم الرضا

 عوامل دافعة للعمل
الوظيفي الرضا  
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 تقييـــم نظريــــة العامليـــن لهـــرزبــرغ: (ج

 النظرية هذه بتطبيق هرزبرع قام بعدما األمريكية، املتحدة الواليات يف جناحا هرزبرغ نظرية نتائج القت لقد
 مستويات يف خاصة امةع مؤسسات يف والنساء الرجال من واملوظفني العاملني من كبري عدد على واختبارها

 منها : نذكر  انتقادات عدة القت جندها ذلك من الرغم وعلى وأدىن، أعلى

 البيانات أن إىل إضافة أماكن، تسعة مشل إذ الكايف، العدد البيانات منها مجعت اليت األماكن عدد يصل مل -
 .العينة يف املوجودة الفروق إمهال إىل أدى مما واحدة جمموعة اعتربت األماكن هذه يف

 . العمل حنو االجتاه لقياس حمددة شبه مقابلة هرزبرغ استخدم-

 .فقط وحماسبني مهندسني على مشلت ألهنا للمجتمع ممثلة ليست اختيارها مت اليت العينة -

 أن إىل يشري وهذا آخر لفرد دافعة كعوامل تكون أن ميكن ما فرد لدى الصحية فالعوامل ذلك إىل إضافة
 (42:1994،قـــــــفيــــــــش. )ثابت غري لالعوام تصنيف
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  :David Mc Clellandريــة دافــع اإلنجــاز لماكليالند ـــنظ (6-5.
نظرية اإلجناز  اليت ترى أن الدوافع تعتمد على القوى الكامنة داخل الفرد    McClelland ماكليالنداقرتح   

 :اجات يف املواقف املختلفة داخل مكان العمل وهيحثالث  نفسه، وأن العمل يوفر فرصة إلشباع 

  الحـاجة إلى اإلنـــجاز: (أ 

احلاجة لإلجناز ، ألهنا أكثر احلاجات ارتباطا بالثراء االقتصادي للشخص، وبناء  علىيف حبوثه ماكليالند  ركز
للنجاح يف أداء العمل، أن على هذه البحوث ميكن القول بأن احلاجة لإلجناز متثل الرغبة يف االمتياز أو الدافع 

يكون الشخص مدفوعا بالرغبة يف التفوق يف إمتام أي عمل يقوم به ، وأولئك الذين تكون حاجة اإلجناز لديهم 
وبناءا  ،قوية حيققون سعادة أكرب عند حتقيق نتائج ناجحة عن أولئك الذين تكون حاجة اإلجناز لديهم ضعيفة

 :ى أن هذا الصنف من األفراد ميتاز باخلصائص التالية ير  فماكليالندعلى نتائج هذه البحوث 

 بالسعادة والرضا من جمرد حتقيق إجنازات ناجحة بصرف النظر عن أي عوائد خارجية. الشعور -
 حيبذون العمل الشخصي بدال من اجلماعي. و يف التحكم يف الوسائل اليت متكنهم من حتقيق أهدافهم الرغبة -
 معلومات سريعة وحمددة عن مدى تقدمهم يف حتقيق أهدافهم.يف احلصول على  الرغبة -
ميكن أن يتم حتفيزهم باملال إذا مت إشباع الشروط األربعة السابقة، كما أهنم يفضلون املهام اليت متدهم  -

 . ومعلومات عن نتائج إجنازهم فيها عن تلك اليت ال توفر مثل تلك املعلومات
 (Efere, 2005:15)يف وضع أهداف فيها بعض التحّدي.  اإلبداع يف أداء العمل و الرغبة -

   الحـاجة إلى االنتــماء: (ب

وهي الرغبة يف تكوين صداقات مع اآلخرين، وأن تكون للعامل عالقات اجتماعية وشخصية قوية مع أفراد 
قات صداقة مع آخرين ، فالعمال الذين تكون حاجتهم كبرية لالنتماء ينالون الرضا واإلشباع من خالل بناء عال

اآلخرين، حلاجة الشخص ألن يكون جزءا من مجاعة من الناس أو من وحدة اجتماعية، على هذا جند 
الشخص ذا دافع االنتماء القوي يفضل العمل الذي يتيح له التعامل مع اآلخرين وتكوين صالت هبم وتكوين 

 صداقات معهم.
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    الحــاجة إلى النــفوذ: (ج

كم والسيطرة على اآلخرين، ومعىن أن يكون للشخص مقدرة التحكم فيما حييط به من وهي الرغبة يف التح
العمال الذين لديهم حاجة كبرية للقوة والنفوذ، ينالون الرضا واإلشباع من خالل فأحداث وأشياء وأشخاص. 

، وحيبطه الشعور التأثري والسيطرة على اآلخرين، فالشخص هنا يرضيه الشعور بتأثريه يف توجيه األمور من حوله
 بقلة احليلة وانعدام التأثري يف اآلخرين.

 تقييم نـظرية دافع اإلنجاز: (د

من االنتقادات اليت وجهت هلذه النظرية الرتكيز على دافع االجناز متجاهلة بذلك بقية احلاجات اإلنسانية 
ا ذلك أن سلوك الفرد حتركه اليت من املمكن أن تكون دافعة للفرد يف أدائه لعمله ، وهذا موقف متطرف نسبي

 (1997،197.) حنــفـــي : دوافع عديدة و ليس دافعا واحدا فقط

 كما سجلت مجلة من السلبيات اليت ميكن أن تنتج عند تطبيق هذه النظرية ميكن إمجاهلا فيما يلي : 

فما هو رد فعل إن هناك أعماال تتطلب وجود تعاون بني العديد من العمال واشرتاكهم يف وسائل العمل،  -

 العامل العايل اإلجناز؟

 من احملتمل جدا أن العامل العايل اإلجناز يتوق إىل امتالك عمل خاص، لكي يليب حاجته لإلجناز. -

يف حالة ما إذا كان التنظيم اإلداري للمؤسسة ال يوفر مكافآت مادية ما عدا الراتب الشهري فما هو مصري  -

 العامل العايل اإلجناز؟.

 

 

 :The Equity Theoryنظرية عـــدالة العائـــد ( 6-6
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 لألفراد معاملتها مع له مقارنة  املنظمة معاملة يف واملساواة بالعدالة الفرد شعور مدى على النظرية هذه تركز

 .العمل جمموعة نفس يف وخاصة هبا اآلخرين

 وظيفته من العائد نسبة بأن ما شخص حيس حينما حيدث بأنه املساواة عدم أو التفاوت وقد عرف آدمس    

 الشخص هذا يكون ،وقد مرجعي شخص مدخالت و نتائج مع مقارنة يتعادالن ال الوظيفة مدخالت إىل

  .املنظمة خارج من أو أخرى مجاعة يف عضواً  أو الشخص هذا إليها ينتمي اليت اجلماعة أفراد أحد املرجعي

 أو الفرد هبا جييء اليت املهام وأداء واملعرفة واملهارات اجلهد : لمث عوامل إىل ، العدالة نظرية يف املدخالت وتشري

 والرتقية كالراتب املهام اجناز عن تنتج اليت املكافآت تلك إىل النتائج أو العائد يشري فيما ، عمله يف يوظفها

 .(122:2000 ،الباقي عبد. )واملركز باالجناز والشعور والتقدير

 إجياد إىل تدعو كذلك وإدراكه لآلخرين، الفرد وفهم وتأثرياهتا، باجلماعة هتتم هنابأ النظرية هذه كما متتاز    

 لسهولة نظراً  النقدية احلوافز على تركز كما اإلدارة معه بعدالة يشعر الفرد جتعل اليت املختلفة والوسائل الطرق

 (300:2005)العميان..  بالعدالة وربطها أمهيتها وإدراك هبا واإلحساس قياسها

كما   -فالشخص حسب هذه النظرية يقارن نفسه باستمرار مع زمالئه الذين هلم نفس املؤهالت والكفاءات

 تبينه املعادلة التالية : 

      

فإذا وجد الشخص نسبة الفوائد املتحصل عليها مقارنة مع اآلخرين هي أقل، فإنه يشعر بتوتر جيعله يغري يف    

له وعائده، أي يكون سلوكه، ويف ضوء هذه املقارنة تتحدد درجة رضاه الوظيفي ، إذ أنه يفرتض التطابق بني عم

الجهد المبذول من طرف العامل  في العمل .        المقارنة      الجهود المبذولة من طرف الزمالء في العمل.     

 المكافآت و الحوافز المحصلة من طرفهم. طرف العامل .                 المكافآت و الحوافز المحصلة من
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عائده مساويا جلملة اجلهود اليت يبذهلا، وإذا أدرك باملقارنة أن عائده ال يساوي مقدار  اجلهد الذي بذله ، فقد 

 : لصددايف هذا Adams ويقول أدمزيشعر بالالعدالة، مما قد يؤدي إىل عدم الرضا." 

بطرق مختلفة حتى يتحقق عنده خفض  أن الفرد بعمل على مواجهة عدم المساواة التي يشعر بها و" 
. تقليل مستوى مدخالته بالعمل ساعات أقل  شعور عدم المساواة أو العدالة و ذلك على النحو التالي :

االنتقال إلى عمل أخر  ، المطالبة بزيادة الراتب و الحوافز و الترقيات، وبالتالي يحقق المساواة بزمالئه 
 (260:1991".) السيد ،ةفي المنظمة أو ترك العمل بالمنظم

 تقييم نظرية عدالة  العائد:  ( أ

ما يستنتج من النظرية هو أمهية العوائد خاصة املالية يف حتديد مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال،  

وبالتايل ضرورة دراسة كل اجلوانب قبل وضع نظام األجور، كما بينت أمهية  املقارنة اليت جيريها العامل بينه وبني 

ر خمتار كمرجع، وبذلك تكون قد حتدثت عن املعىن االجتماعي والنفسي للعمل، فليس العامل جمرد شخص آخ

 . آلة ينبغي أن يكافأ حسب ما أعطى فقط بل يعمل يف جو من املنافسة والتسابق مع زمالئه يف العمل

ة اختيار حاالت لكن ما يعاب على هذه النظرية عدم توضيح آليات املقارنة، حيث مل تفصل يف كيفي     

 يف املبالغة إىل ميل العمال إضافة إىل .املقارنة، كيف خيتار العامل شخصا ما كمقياس للمقارنة بني عوائدمها

مما قد يؤدي إىل  اآلخرون، عليها حيصل اليت العوائد تقدير يف املبذولة يف العمل، واملبالغة جهودهم تقدير

 شعورهم بعدم املساواة .
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 :The Value Theoryقيمة نظرية ال (6-7

 العوائد توفري على الوظيفة قدرة هي الوظيفي للرضا الرئيسية املسببات أن "لوك إدوين "النظرية صاحب يرى
أن املسببات الرئيسية للرضا عن العمل هي قدرة ، أو باألحرى  باملؤسسة عامل فرد ألي واملنفعة القيمة ذات

مة واملنفعة العالية لكل شخص على حدى، وأنه كلما استطاع العمل ذلك العمل على توفري العوائد ذات القي
توفري العوائد ذات القيمة للشخص كلما كان راضيا عن العمل، فالشخص كثريا ما يربط بني ما يبذله من جهود 

 . وما حيصل عليه من عوائد كجزاء عن عمله، وغالبا ما يتوقع أن يكون املقابل كبريا مما حيقق له الرضا أكثر
ففي حالة حدوث ذلك يرتفع مستوى رضاه، ويف حالة العكس فإن مستوى رضاه يشهد تدن، مما يؤكد أن 

 دده قيمة ومقدار العوائد، مما يستلزم حتسينها وجعلها حتقق تطلعات وطموحات العمال.حتالرضا 

ودة يف نظرية تدرج ليست متاما هي املوج فيها العوائد اليت يرغب الشخصأن   Edwin Lockإدوين لوك  يرىو 
احلاجات ملاسلو، وإمنا تعتمد بالدرجة األوىل على إدراك وشعور كل شخص على حدى وما يوده من عوائد يرى 

    (201:2003)سلطان ،  . أهنا تناسب وظيفته ومستواه الوظيفي واالجتماعي، وتناسب رغباته وأسلوبه يف احلياة
 ضرورة اعتبار الفروق الشخصية عند قياس الرضا، مما يؤكد ضرورة مما يستخلص من هذه النظرية إشارهتا إىل    

دراستها قبل قياس الرضا كما نبهت إىل أمهية التقومي الشخصي باعتبار العامل هو الوحيد املقدر ملستوى رضاه 
 بشكل تام ودقيق.
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 : l’emploiLa Théorie des caractéristiques de نظـــريـــة مميـــزات العمـــل( 6-8

حول  ئهاببنا  Hackmanو Oldhamاليت قام كل من أولدهام و هاكمان  –تنطلق هذه النظرية  
من فكرة أساسية تتمثل يف ضرورة احتواء الوظيفة جمموعة من اخلصائص واملميزات القادرة على  -مميزات العمل

وبالتايل الوصول إىل أداء عايل الدرجة خلق الظروف اليت تولد أكرب قدر من الدافعية لدى العمال واملوظفني، 
 : هناك ثالثة عوامل رئيسية لتحقيق الرضا الوظيفي وهيو ،   مرتفعة، وكذا تكون درجة الرضا الوظيفي

 على الشخص معرفة نتائج عمله ومعىن إىل أي مدى يقوم بعمله بفعالية. -أ

املسؤولية الشخصية على نوعية العمل  على الشخص امتالك قدر من املسؤولية أمام نتائج عمله، ومعىن -ب
 الذي قام بإجنازه.

، ومعىن أن يكون له معىن لدى هذا الشخص ويعطي  مقبوالالعمل الذي قام به الشخص جيب أن يكون  -جـ
 (Barnabé,1987 :331,332) له فرصة للتحدي و اإلجناز.

 :تقييم نظرية مميزات العمل  ( أ

انطلقت من هذه النظرية صحة هذه الفرضيات سواء بصفة كلية أو أثبتت معظم الدراسات والبحوث اليت   

بصفة جزئية، لكن من بني االنتقادات اليت وجهت هلذه النظرية عدم اهتمامها بقياس الفروق الشخصية، 

فاملقياس الذي استعملته حيوي أربعة أسئلة فقط حول املعلومات الشخصية، وباقي األسئلة تركز على رأي 

 ظيفة والعمل.العامل يف الو 

 

 

 

 :(  z)ة ــــــــــريـــظـــــــــن (6-9
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 حتل لن العامل إنتاجية قضية أن الحظ حيث W. Ouchiمن قبل ويليام أوتشي  1981أسست هذه النظرية يف 
 جتعلهم بطريقة العاملني فرادلأل دارةاإل ميتعل دون تكفي ال أمور فهذه بعملية التطوير، أو املال بذل خالل من

 هي : Zنظرية  عليها تقوم اليت بروح اجلماعة واألسس رونيشع

التوظيف األبدي و يعين أن كل من املنظمة و املوظف يستهدفان النمو معا و أن هناك نوع من االرتباط  -
 املصريي بينهما.

 املعلومات املشرتكة اليت تسمح جلميع أفراد التنظيم باملشاركة يف املعلومات املتداولة.  -

القرار يكون بصفة مجاعية ويف مجيع املستويات  بواسطة تشكيل جمموعة من املسؤلني الذين هلم عالقة  اختاذ-
باملوقف املراد اختاذ القرار بشأنه ، وهو ما من شأنه خلق روح اجلماعة و العمل اجلماعي لدى العامل يف 

  .املنظمة

 (Efere, 2005:15) سنوات من االلتحاق باملنظمة.10تقييم العمال يكون بعد  -

ة ـــــــــــــــرها بني املنظمـــوالء الواجب توافـــة و الـــثقــالقات الــثريا من عــورت كـــط  Zباحثون أن نظرية ــــرى الـــــــــــــي     
دا و العاملني هبا من خالل مبدأ التوظيف األبدي كما يطرح كل من مبدأ القرار اجلماعي و التناوب الوظيفي بع

كيفية العمل بروح الفريق الواحد و التعاون بني األقسام التنظيمية املختلفة بغرض حتقيق اهلدف العام يف  جديدا 
 ( 173:2002) طــه .أو املشرتك .

ويعتقد املديرون الذين يتبنون هذه النظرية أن العاملني الذين يتحلون بالشعور بالذات و الشعور باالنتماء حيتمل 
ائرهم أثناء أداء مهام وظائفهم كما أهنم حياولون حتقيق أهداف املنظمة حبماس أكثر أن يراعوا ضم

 .(262،2001.)راتشمان:

 

 

 

   خالصـة الفـصل:
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للموظفني  والوظيفي النفسي األمن حتقيق يفميكننا اعتبار الرضا الوظيفي من أبرز العوامل ذات التأثري اإلجيايب  
 .حتقيق  أهداف املنظمة بفعالية وبالتايل املسامهة يف  أدائهم  على يتبع ذلك من آثار إجيابيةوما قد 

الرضا الوظيفي حمصلة خمتلف  املشاعر اليت تكونت  لدى الشخص من خالل تفاعله مع وظيفته، وميثل      
يل يف تشك  (عوامل شخصية ، اجتماعية وعوامل متعلقة بطبيعة العمل) جبمـلة من العوامل املتداخلةذلك أثر وت

 .الرضا الوظيفي العام 

 :، ميكن استعمال عدة مقاييس ،  فمنها و مستوى الرضا معرفة درجـة  وقصد 

 .-ال يتدخـل الباحـث يف تصميمها أو التحكم فيها كالتغيب وترك العمل  –مقاييس موضوعية  -

 .-العتمادها على ذاتية الباحث يف بناء املفردات وتركيبها   –املقاييس الذاتية  -

باستعمال تلك املقاييس ميكن إلدارة املنظمة حتديد العوامل املؤثرة يف تشكيل الرضا الوظيفـي وبالتالـي العمل و 
 على تعزيزها و التأثري بصورة مباشرة يف توجيه سلوك العمال و حتسني أدائهـم .

ليه أو انطلقت كل حسب اجتاهها أو أساسها الذي بنيت ع  – عدة نظريات وموضوع الرضا الوظيفياهتمت 
 و مكنتنا من  سامهت يف توجيه هذا البحث ا و مبادئها، جمموعة املنطلقات اليت ــأفكاره متثل إذ –منه 

، و الوصول إىل أبرزها خاصة ما تعلق منها الكشـف عن األســس و العوامل اهلامة يف تشكيل الرضا الوظيفي
 بعينة دراستنا.

الوظيفي دون الرجوع إىل املنطلقات الفكرية األوىل يف جمال  العمل، وال ميكن احلديث عن الرضا          
ـــسانية  ـــوباألخص اجتاه اإلدارة العلمية لتايلور و كذا التون مايو ودراسات هاوثورن، اليت أبرزت أمهية العوامـل اإلن

ملية تفاعل اجتماعي يف باعتبار العمل ع –و االجتماعية يف العمل، ودورها الكبري يف حتقيق الرضا الوظيفي 
وعليه فالرجوع إىل هذه الدراسات ضروري للتعرف على أمهية اجلانب اإلنساين و أثره على الرضا  –األساس 
 كما أن نظرية تدرج احلاجات، تفيد الدراسة من خالل التعرف على أهم احلاجات اإلنسانية، اليت ،  الوظيفي

 

راد داخل املنظمة،وتقدم تفسري للسلوك العامل يف سعيه إلشباع تعد من أهم العوامل املتحكمة يف أداء األف
 حاجاته املختلفة، وتأثري درجة هذا اإلشباع يف تشكيل الرضا الوظيفي.
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 -أما نظرية العاملني ، فتفيد الدراسة يف معرفة العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي، واليت تقسم إىل عوامل وقائية  
 –اخلارجية للعمل ، وتعترب حد أمان ملنع ظهور أي نوع من مشاعر عدم الرضا تتعلق بالظروف و العوامل 

وتفيد نظرية دافع اإلجناز الدراسة يف معرفة ، وعوامل دافعة ترتبط بالعمل وهي اليت حتدث الرضا لدى العامل
يف املواقف املختلفة أمهية احلاجات األساسية ) احلاجة إىل اإلجناز، احلاجة إىل االنتماء، احلاجة إىل النفوذ ( 

 داخل العمل وتأثريها على رضا العامل.

أما نظرية القيمة ، فتفيد الدراسة يف معرفة أهم العوائد ذات القيمة و املنفعة العالية لكل عامل، واليت يرى       
و تأثريها على أهنا تناسب وظيفته و أسلوبه يف احلياة، واليت ميكن أن يستفاد منها يف معرفة أمهية تلك العوائد 

يه ــتالرضا الوظيفي،   كما تساهم نظرية عدالة العائد يف معرفة أمهية مقارنة العامل بني جهده وما يتحصل عل
عىن ــعرفة املـتدراسة يف مــد الــزاء و ربط املقارنة  يف ذلك بشخص أخر جيعله كمرجع وبالتايل فالنظرية تفيـــمن ج

 ثريه على رضا العامل.فسي و االجتماعي للعمل وتأــالن

ونصل إىل نظرية مميزات العمل اليت تفيد الدراسة يف التعرف على أهم مميزات العمل و تأثريها على الرضا 
الوظيفي. وهكذا ، فقد انتهينا من عرض أهم النظريات اليت هلا عالقة مباشرة وموضوع الدراسة، واليت ميكن أن 

ددات الرضا الوظيفي، وهي تسهم يف تشكيل اإلطار النظري الذي يستفاد منها يف جمال التعرف على أهم حم
 اعتمدنا عليه يف دراستنا هذه.

أي  العامل حياة مركز هو العملأنفا من شأهنا أن جتعل  االيت ذكرناه  zاملبادئ املستوحاة من نظرية كما أن 
 .جداً  يف رفع درجة رضاه  الوظيفي أنه مهم

األساتذة  ، ميكن القول أن معرفة عوامل وحمددات الرضـا الوظيفي لدىوبالرجوع إىل موضوع دراستنا  
يعد عامال  إجيابيا يف حتسني العملية التعليمية بشكل عام ، وإحداث النمو  الباحثني يف اجلامعة اجلزائرية

 .املتكامل والشامل للطالب يف كافة النواحي باعتبارهم حمور العملية التعليمية وأهم خمرجاهتا 
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 تفرض باتت حاضنة بل فحسب ونشرها وتطويرها وإنتاجها املعرفة ونقلها اكتساب فيه ويتحقق ينظم فضاءا اجلامعة تعد "مل
 .االقتصادية " وحتقيق التنافسية للتنمية حاسم كعامل مضى وقت أي من أكثر نفسها

 "2007"وزارة التعليم العالي و البحث العلمي :إصالح التعليم العالي ، جوان 

 مدخــــــــــــــــل :
 
قمة السلم التعليمي    -واحد منهاو اجملتمع اجلزائري  –يف خمتلف اجملتمعات  ) اجلامعي ( ميثل التعليم العايل    
باعتبارها من املكونات -املؤسسة اجلامعية  مهم يف بناء و تنمية اجملتمعات ، إذ تنعكس وظائف دورمن  له  ملا

التنمية من خالل  علىة ي) التدريس ، البحث العلمي ، خدمة اجملتمع ( بصورة رئيس -العايلللتعليم  األساسية 
تنمية املوارد البشرية ذات املهارات والتخصصات الضرورية لعملية التنمية ، فاستغالل املوارد الطبيعية و تطوير 

ة ـــــــــــاجيـــــــــات اإلنتـــــــــمليــــــــه العــــــــــلف أوجــــــــتوخم وير التكنولوجيا،ــــــــتطو ال ـــــرأس امل ارـــــــــمثال، واستثم
 ....كلها حتتاج إىل موارد بشرية مؤهلة.واخلدماتية

الكمية  والنوعية، بالتايل تتأثر  انظامًا عضويًا داخل كل جمتمع تستمد منه مدخالهت اجلامعةو تعترب      
العمل  يهافكان لزامًا عل ،واالتصاالت ثورة املعلومات ،املعريف  ،كاالنفجار السكاين ،بالتطورات احلادثة حوهلا

 على إحداث تغيريات يف أنظمتها وما يساير التطورات احلادثة يف عصرنا احلايل.
وحىت ينهض قطاع التعليم العايل يف ظل التطورات احمليطة البد أن يبتعد عن القوالب اجلامدة و أن يدخل     

. جديدة و بدائل مساعدة له تنسجم و االحتياجات االجتماعية و االقتصادية للتنمية ااطأمن
 .(146:1998،جريو)

و التحوالت اليت مست خمتلف مناحي مييزه من سرعة التغيريات  و بالعودة إىل خصائص عامل اليوم و ما     
إعادة النظر يف  -فيها املؤسسة اجلامعيةوما  –احلياة اإلنسانية ، يستوجب على مؤسسات التعليم و التكوين 

  سياساهتا و براجمها ، ومهمات العاملني لديها، واألدوار املوكولة لكل منهم قصد االستجابة هلذه املتطلبات
 والتكيف معها.

سواء ما تعلق منها خبصوصية  تطلبات التنمية وم تأثرت مر التعليم العايل ومجموعة من التطورات ويف اجلزائر،  
 اجملتمع اجلزائري  أو بتأثريات  التحوالت اجليوسياسية و االقتصادية اليت شهدها العامل. 

 تلك سنتطرق ألهم، كما  ، سنحاول إبراز بعض التوجهات العاملية ذات العالقة باجلامعة يف هذا الفصلو 
 .التطورات و اإلصالحات اليت عرفها التعليم العايل يف اجلزائر 

 



 "املسارات الدولية وواقع املؤسسات اجلامعية يف اجلزائر" الـتعليم الـعايل                    الـــفصل الـثالث:       
 

 

123 

 

 : نـــــــــراهــــــــــي الـــــــــع العالمـــــوضـــــــال صــــصائـــــــخ (1
شهد العامل يف السنوات األخرية تطورات مل يشهدها  خالل قرون عديدة ، حبيث تسارعت التغريات      

رف اـــاجلوهرية يف خمتلف جوانب حياة اجملتمعات سياسية و اقتصادية واجتماعية و ثقافية ، وحدثت طفرة يف املع
شهده العامل منذ بداية  املعلومات املتداولة حىت قيل أن ما أحدثته هذه الثورات من حتوالت قد جتاوز كل ماو 

 (25:2005، السيد لمياء)  .الثورة الصناعية احلديثة مع مطلع القرن التاسع عشر

أهم خصائص عامل و الذي يعطي رؤية  حول  -2014ومن أبرز ما جاء يف تقرير التنمية البشرية لعام     
كشفت األحداث التي شهدها العالم مؤخرا النواقص التي تعتري  إدارة عملية العولمة   "...: مايلي -اليوم

، في األمن الغذائي كما في الحصول على الطاقة ، في النظام المالي كما في تغير المناخ. و هذه 
ة، بينما يفتقر بنيان الحكم العالمي إلى التحديات العابرة للحدود مرشحة لالستمرار في العقود المقبل

القدرة الالزمة لدرء الصدمات  أو لتخفيف أثرها ، و قد يجد صانعو السياسات  و القادة أنفسهم على 
و تتطلب المخاطر  ، غير استعداد لمواجهة هذه التغيرات بما هي عليه من سرعة فائقة  و من سعة نطاق

عالمية عابرة للحدود وموارد و قيادات للتصدي. و العمل  الناشئة إجراءات وطنية وو الجديدة  
الجماعي هو ضرورة لتحديد األولويات  وتوسيع نطاق التعاون إلى خارج الصوامع المقفلة على مشاكل 
معينة..... ومن الضروري أن يتخذ العمل الجماعي شكل التزام عالمي بالجميع ، لتسهيل تأمين السلع  

امة، والحد من نطاق الصدمات العابرة  و من احتمال وقوعها بمعالجة القصور في الخدمات العالمية العو 
 (08:2014، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج) ".بنيان نظام الحكم العالمي

املعارف و ن امليالدي يف حدوث طفرة يف املعلومــات يوتــسببت االبتكارات العـلمية اليت شهدها القرن العشر       
وكيفية احلصول عليها أدت إىل ظهور ثورة التكنولوجيات احلديثة  أو الثورة الرقمية سالحها الصفر   املتداولة

الواحد ، وحلت التقنيات احلديثة لإلعالم و االتصال حمل الطرق التقليدية نذكر منها اهلواتف النقالة ، و 
ومختلف أنواعه  تفجير تكاثر النشربـ  و أدت إىل ما يعرف ،الرقمي يوناأللياف البصرية ،.التلفز ’ االنرتنيت 

ونتج عن سهولة تبادل املعلومات بفضل االنرتنيت و التكنولوجيات األخرى لإلعالم إىل حدوث ثورة يف كل 
مناحي احلياة بدءا بالتجارة العاملية وانتهاءا إىل طريقة تواصلنا مع األهل و األصدقاء ، ومسي عصرنا احلاضر بأنه 

معدل منو و تطور جمموع املعارف العاملية  عرف،  إذ  جمتمعنا املعاصر بأنه جمتـمـع املعلوماتعصر املعلومات أو 
 يوما 73، كل  2020) وقت إجراء الدراسة( إىل 1999ليتضاعف يف   1960سنوات منذ  05تضاعف كل 

(Byrne,1999 ) . 
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هدها العامل يف العقود األخرية ،إذ وعلى هذا األساس ، ارتأينا إعطاء حملة شاملة عن التحوالت اليت ش     
يتوجب  أن نفهم التغريات االجتماعية و االقتصادية يف سياقها العاملي ، مث على مستوى اجملتمع الذي ننتمي 

  -وما يف ذلك اجلامعة –التعليمية و  يف خمتلف املؤسسات التكوينية عملية تنمية املوارد البشرية أنإليه ، حبكم 
ميكن دراستها ومعزل عن السياق الذي تتواجد فيه على املستوى احمللي ،  ا هبذه التغيريات والتتأثر تأثرا مباشر 

عرضا شامال  ألكثر من قرن من التغيري،   هذا العنصرأن نقدم يف  نامع التذكري أنه ال ميكن، اإلقليمي ، العاملي
اليت نرى أن هلا األثر اهلام  وسوف نستعيض عن ذلك بعرض لبعض مؤشرات و مالمح الوضع العاملي الراهن

  .يف معظم الدول وما فيها اجلزائر ) و اجلامعات من ضمنها(على تنمية املوارد البشرية  وعلى خمتلف التنظيمات
  :  ص(ــــــصائــــــؤشرات و خــــــــوم  ) مـــيــــــــم الــــــــالــــــــع   (1-1

مليار  2عدد سكان العامل إىل حوايل  وصل 1950في سنة فرية مذهلة تو السكان عرب العامل  تعداديعرف       
ومن املتوقع أن يتزايد هذا العدد  ،مليون نسمة 261مليار و 6حوايل  2000بلغ يف سنة ،و مليون نسمة 500و

مليار نسمة ، وقد أعلنت األمم املتحدة أن  11رغم خمتلف القيود اليت ميكن وضعها إىل حوايل  2100سنة 
ان العامل يتقدم هبم العمر بسرعة لدرجة أن عدد املسنني سيفوق عدد األطفال للمرة األوىل يف تاريخ العامل سك

 60. وذكر تقرير صادر عن إدارة السكان باألمم املتحدة أن عدد األشخاص البالغ أعمارهم  2050حبلول عام 
، عاماً  15ا يفوق عدد الذين تقل أعمارهم عن وهو م 2050عاماً أو أكثر سيصل إىل مليارين تقريباً حبلول عام 

معمرًا يف مقابل   81نه يوجد يف الوقت احلايل أويرى التقرير أن غالبية املسنني سيكونون من اإلناث مشريًا إىل 
  (.2009: المتحدة األمم منظمة) كل مئة امرأة معمرة. 

ذ يشري تقرير صادر عن منظمة األغذية و الزراعة ارتفاع عدد السكان ناقصي التغذية يف العامل إ               
 .(2009:الفاو .) منظمة 2009مليار نسمة يف  1.02لألمم املتحدة الفاو إىل وصول عددهم إىل 

فإن  2080إىل أنه حبلول عام  2002خالل شهر أكتوبر  Green Peaceإعالن منظمة السالم األخضر      
وسيحدث ذلك ،  ( وشنغهاي ) الصني (. ستختفيان حتت سطح املاءاألمريكيةماهناتن)الواليات املتحدة 

مما سيتسبب بدوره يف  ،نتيجة ارتفاع درجة حرارة األرض وذوبان الغطاء اجلليدي لغرينالند يف القطب الشمايل
ب ارتفاع منسوب مياه البحر يصل إىل أكثر من مخسة أمتار وبالتايل إىل إغراق املناطق الساحلية، هذا إىل جان

أن اجلفاف والفيضانات سيصبحان أشد ضراوة، حبيث سيواجه مئات املاليني من األشخاص خطر املرض 
 .(2002، عبد السالم أديب ) واجلوع والنقص احلاد يف املياه.
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أو االقتصاد القائم على املعرفة  knowledge economy المعرفةميالد اقتصاد جديد يسّمى باقتصاد       
ي كذلك باعتبار الدور احليوي TIC ائل لتكنولوجيا اإلعالم واالتصالنظرا للتطور اهل  –الذي تلعبه املعرفة  ، ومسم

 .يف توليد الثروة ورفع معدالت النمو –باملفهوم االقتصادي 
من أهم التعبريات اليت تعرب عن   Numeric fracture يعد تعبري الفجوة الرقمية ، تنامي الفجوة الرقمية      
يف استعمال التكنولوجيات احلديثة و مدى تغلغلها داخل اجملتمعات بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية  الفرق

 ( 141:2005،رـــــافــــــط)أو يف طريق النمو.
بعدة مؤشرات منها عدد احلواسب الشخصية ، اهلواتف الثابتة عدد مواقع  تلك الفجوة  و يتم التعبري عن   

، ويف هذا اجلانب تزايد عــــدد مستعملــــــي االنرتنيـــت  سوبية استخدامها إىل إمجايل عدد السكاناالنرتنيت و من
مليون  600، أي 2003يف   %11، إىل أكثر من 1995من سكان العامل يف  %03) زاد عددهم ما يقارب 

 (24:2005،اليونيسكو) مستخدم.
وجعلها يف متناول   (Popularization of science) يط العلومانتشار الثقافة العلمية و يقصد هبا تبس      

عامة الناس من خالل اجملالت املتخصصة هبذا النوع من الثقافة أو اجملالت او الصحف اليت تفرد زوايا هلذا 
 عن طريق اإلذاعة و التلفزيون ، دون االستهتار بالفكر العلمي احلقيقي و البحث العلمي اجلاد الذي أواجملال 

  (. 48:2007حاتم، غازي)يكشف هذه املعلومات.
حـدوث قفزات نوعية لعملية التصنيع و التطبيق التكنولوجي ، و يتضح هذا التسارع العلمي يف تضييق       

سنة ، مث استغرقت  112الفرتة الزمنية بني االخرتاع و التطبيق التكنولوجي، حيث استغرقت الصورة الفوتوغرافية 
سنة للتلفزيون......وسنة واحدة ألشعة الليزر، ومضمون هذا التسارع  12سنة للمذياع ،  35،  سنة للهاتف56

يثري حتـديات إنسانيـة ترتبط بكيفيـة مواكبـة هذا التطور العـلمي و استيعابه والتعامل معه من جهة ، ومن اجلهة 
 (.62:2005، السيد لمياء).  األخرى ترتبط هذه التحديات بتكيف الفرد مع العامل الشديد التغري
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 الــــــــتعــليم الـــــــعالــــــــي فـــي الــــــــعالــــــــــم: (2
 : الـــــجامعــــــات في الـــــــعالـــــــمور ــــــــطـــــشأة وتــــة في نـــــــخيــــسارات  تاريـــــــــم (2-1
عي و اجلامعات اليوم ، حري بنا التوقف عند بعض املسارات التارخيية اليت قبل  احلديث عن التعليم اجلام 

شهدهتا اجلامعة  من التأسيس إىل  التطور و إن كان من الصعوبة ومكان احلديث عن تاريخ تأسيس للجامعة، 
 إذ سنحاول إعطاء حملات تارخيية عن هذه التطورات من خالل النقاط التالية :

ولقد أقاموها يف  بيت موميف عام،  أقام البابليون أول جامعة عرفها التاريخ جامعة آالقبل زهاء مخسة   -
كيلومرتات قليلة عن بغداد. ولقد عملت تلك اجلامعة ردحاً من الزمن . إال ب الذي ال يبعد  تل حرملموقع 

 أسسراقيون القدماء وخترج منها مشهورو العلماء من املصريني واليونانيني وغريهم. ويف تلك اجلامعة وضع الع
اجلرب احلديث واكتشفوا أهم نظريات اهلندسة املستوية ، ومسوا يف سائر علوم املعروفة آنذاك فبلغوا منها شأناً 

 (03:2010، اديــــــــــــه). مل يبلغه احد من  قبلهم
انشأ  يثــح يالدـــــــامل بلـق اخلامس قرنـــــــال يف ناـــــــأثي يــــــواحـض ،يف الطونـــــــــأف ةــــــــــادمييــــــأكشاء ـــــــــــإن  -  

 أربعني فيها التعليم وقد استمر كتبه وألف دروسه ألقى وفيها األكادميية باسم عرف علميا معهداً  ونــــــــــأفالط
 أهنا أي ميالدية 529 معا هنائيا بإقفاهلا جوستنيان اإلمرباطور أمر حىت عملها األكادميية هذه واصلت وقد سنة

  .(04:2010، اديـــــــــــــــــه) .عام ألف عمرت حوايل
لقد كان لتعرف اجلامعات تطورا كبريا مع احلضارة اإلسالمية ، إذ يشري يف هذا الصدد حسن عزوزي :"   

يقة قلنا  مسيرتها الحضارية وسائلها وكانت لها أيضا مؤسساتها وإن شئنا الحق   للتربية اإلسالمية في
قوى بشرية على قدر عال من الكفاءة العلمية مما   '' إنتاج ''  تم فيها   كانت لها مصانعها الخاصة التي

 هذه ، مجرى حضاريا تجمعت فيه أروع الروافد وأغزرها   مكنها من أن تسلك على طريق التطور البشري
شرقا    ربوع العالم اإلسالمي   انتشرت في   الجوامع والمدارس التي   هي   ( المصانع )  هذه وأ تاسسؤ ملا

وزيتونة    وأزهر القاهرة،   فكانت نظامية ومستنصرية بغداد،  .وغربا ال تعرف حدودا سياسية أو جغرافية 
متميزة بحكم ما رسمته من وظائف وما قامت به من أدوار   '' جامعات ''  وغيرها   وقرويين فاس،   تونس،

   . توما حققته من رساال
وإنما امتد بعيدا ليكون له أثر     نطاق العالم اإلسالمي،   ينحصر دور هذه الجامعات اإلسالمية في   ولم

حيث كان إسهام    الحضارة اإلنسانية بصفة عامة والحضارة األوروبية على وجه الخصوص،   كبير في
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وقد    نهضة العلمية ألوروبا قويا،نشأة الجامعات األوروبية وبعث إرهاصات ال   الجامعات اإلسالمية في
يزال ضئيال    بيد أنه ال   يتزايد بين المؤرخين والمهتمين الغربيين بتاريخ العلوم،   أخذ االعتراف بذلك

 (14:2010، عزوزي)  . "غير المنصفين   ويتعرض أحيانا لجحود وتنكر

تدل بعض احلقائق على  "   : '' العرب وأوروبا ''  كتابه   يف  L.Young  يونغ   لويسو يف هذا الصدد يقول          
فقد نشأت اجلامعات العربية قبل قيام    أوروبا الوسيطة،   أن القرون الوسطى لإلسالم مهدت لنشوء اجلامعات يف

 النصف األول من   م وجامع قرطبة يف859   لقد أقيم جامع القرويني بفاس عام   اجلامعات بأوروبا بأكثر من قرن،
أوروبا فإن أوىل اجلامعات ظهرت بعد ذلك بوقت متأخر    ا يفــــأم   ،  م972   القاهرة عام   القرن العاشر واألزهر يف

 ." عشر   رن احلاديـــــــل القـــــــــر قبـــــــوعلى سبيل املثال فإن جامعات بولونيا وباريس ومونبلييه مل تظه   ، نسبيا
    (15:2010، يز و ز ــــــع)
 .فيها احلديث باملعىن اجلامعات أوىل ظهور لتشهد الوسطى القرون حىت االنتظار أوربا على وكان         

 Bologna بولونا مدينة يف أسست قد جامعة أول وكانت ، عام 900 حوايل نشأهتا عمر األوروبية فاجلامعات
 هذه ونشأة ،عشر الثاين القرن يف طالب آالف عشرة طلبتها حجم يف وصلت حىت، م 1076 عام ايطاليا يف

 جامعات نشوء اجلامعة تلك نشوء ذلك وتبع ..الرومانية اإلمرباطورية ضعف بعد التجارة بنمو تتعلق اجلامعة
 كانوا الذين أنفسهم الطلبة من ومبادرات أخرى متوسطة ومدن فرنسا يف ليهيومونب ايطاليا يف بادوا مدن يف أخرى
  .التدريسية كوادرها نونويعي اجلامعات تلك ميولون

 اوكسفورد وجامعة باريس كجامعة أوروبا اجلامعات مشال من أخرى جمموعة ظهرت تقريبا نفسها املدة ويف
 عام يف باريس أنشأت مثال فرنسا يف السوربون فجامعة . أنفسهم األساتذة وقام بتأسيسها كمربج وجامعة
  (06:2010، اديــــــــــه).تاسعال لويس امللك كاهن دوسوربون روبرت قبل من 1257

، فقد ارتبطت بأوروبا " إن البدايات األوىل ملا ميكن أن نعتربه أما اجلامعات املعاصرة و يف شكلها احلايل   
اجلامعة املعاصرة يوجد يف العديد من اجلامعات األوروبية، إن منو اجلامعات األوروبية و النشاط الدراسي املنتظم 

ايل القرن الثاين عشر امليالدي قاد إىل انفجار التفكري العلمي يف القرن السادس بشكل عام منذ حو 
 (36:2008ج،ـــــــنـــــــك)عشر.
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و برزت عدة جامعات مثل جامعة بولونيا بإيطاليا و السربون بفرنسا و أكسفورد و كمربيدج بربيطانيا، و مل  
 أصبحت الجامعة هيكال الئكيا خالصا  ابع عشر " تتحول إىل جامعات مستقلة فعليا إال بداية القرن الس

purement laïque  17 بداية من القرن.(durkkeim,1969 :42) 

األكادميية  املعرفة على احلصول جمال يف كبرياً  تقدماً  القارة هذه حققت  شعوب أوربا يف اجلامعات ظهور وبعد
 املعرفة حقول وفق على متماثل بشكل غري شرتانت قد املتحققة الثمار كانت.به تتصف الذي النقدي والفكر

قلب  يف كان عشر الثالث القرن يف اجلامعات تأسيس إن .اجليوبولتيكية واالعتبارات الثقافية والفضاءات
 (08:2010، اديـــــــه) آنذاك ممكناً. أوربا يف التفكري وأطر احلدود جتاوز جعلت اليت الديناميكيات

 :تطورات و التحديات( ــــــم ) الـــــــــــعالـــــــــي الـــــــة فــــــــحديثـــــــة الــــــــعـــــــجامـــــــــال (2-2
عرف مستوى التعليم و مناهجه داخل اجلامعات االستقاللية بظهور بعد ظهور الثورة الصناعية،        

 يف هذا الصدد : Alaine Touraine آالن توراناجملتمعات الصناعية بعد الثورة الصناعية،، إذ يقول 
إن الجامعات باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي من جهة، و من جهة أخرى تتمتع باستقاللية ذاتية، "  

ولدت مع المجتمعات الصناعية في فترة مثل فيها تراكم رؤوس األموال و تنظيم اإلنتاج ، المحرك 
بظهور البرجوازية الرأسمالية كطبقة يتصاعد دورها شيئا األساسي لتطور االقتصاد، و في فترة تميزت أيضا 

 (Touraine,1990 :167)" فشيئا

أصبحت اجلامعة ترتبط بسياق اقتصادي و اجتماعي، فهي من جهة أوىل تساهم يف نقل  ،سبق ملا اووفق      
تصادية ، ولكن من املعارف اجلديدة و نشرها ، و تقدم من خالهلا منوذجا متطورا للحياة االجتماعية و االق

االقتصادية  االجتماعية املهيمنة و املوجهة للحياة جهة ثانية ترتبط هذه املعارف من حيث املفاهيم بالطبقة
 (49:2010، يـــــــــــزانــــــــقيــــــــــال)السياسية.و 

ولعل أهم خصائصها لتظهر اجلامعة احلديثة اليت هتتم بوظيفيت البحث و التدريس خالل القرن التاسع عشر ، 
هي يف وجهة النظر القائلة : " إن املــعرفة هي نتاج البحــث  (1870اليت لوحظت يف الدولة األملانية اجلديدة عام )

 (41:2008ج،ـــــــنــــــــــــــــك)واالستكشاف". 
عايل، وتزايدت الرغبة املاضيني ، توسعت الدول يف إنشاء اجلامعات  و مؤسسات  التعليم الو خالل القرنني     

يف االلتحاق هبا لتلقي العلوم و املعارف،. خاصة بعد تغري النظرة إىل التعليم ، إذ صار يعد إسثمارا ناجحا ، " 
لكل ذلك تزايد اإلقبال على التعليم العايل الذي أصبح حمركا اجتماعيا و طبقيا، ومل يعد مقصورا على الصفوة 
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ياد األعداد ، واستمرار اإلقبال من الراغبني يف التعليم ، وارتفاع التكاليف، أو األغنياء وحدهم.....ومع ازد
زادت املنافسة على اجتذاب أعداد أكرب من الطالب املتميزين، ومن أعضاء هيئة التدريس املؤهلني ، ليس فقط 

 (4:2007اإلدارية، للتنمية العربية المنظمةمن اجلامعات احمللية ، لكن عرب احلدود.)

ما جاء يف تقرير  حبسب -يف العامل ارتفاعا كبريا  د الطالب امللتحقني بالتعليم العايلاعدشهدت أكما 
 الصناعية الفرتة بعد ما اقتصاديات إىل التحول أسفر لقداليونيسكو حول حالة التعليم العايل يف العامل اليوم : "

 العامل يف أمحصي 2007 عام ففي .يةجنون التسجيالت بسرعة العايل وتتزايد التعليم على كثيف طلب عن
 اليوم ،وقبل 2000 عام يف كان عما ٪ 50 نسبتها تقريبا تبلغ بزيادة أي العليا، املرحلة يف طالب مليون 150

 من الذكور قليلة خنبة على البلدان أكثرية يف مقصورة ، الثانوية املرحلة بعد الدراسة كانت فقط، قرن بنصف
  .األغلب على

 وعلى ،للنمو االقتصادي حيويا أمرا تمعترَب  ما كثريا ٪ 50 أو 40 بنسبة الشبان مشاركة فإن اليوم، أما           
 من العايل مرحلة التعليم يف املسجلني نسبة ، 2007 عام ٪ 26 إىل 2000 عام ٪ 19 من ارتفعت العامل، نطاق

 بأكثرية املرحلة التعليمية هذه يف تمنخرطا الطالبات وأصبحت .باجلامعة االلتحاق عمر يف الذين الشباب
 (01: 2009اليونيسكو،).تزداد أن هلا يتوقع طفيفة،

لرتتفع بعد ذلك معدالت االلتحاق ومرحلة التعليم العايل يف بدايات األلفية الثالثة ، حبيث بلغت يف الفرتة  
 اإلنمائي المتحدة مماأل برنامج) السكان الذين هم يف سن التعليم العايل من  (%28)نسبة  2002-2013

،185:2013) 

 :(2007-2000) العالم في الجغرافية المنطقة بحسب العالي التعليم في القيد نسب: ( 05 ) رقم شكل            

 
Source :Unesco(2009) :Evolutions de l’enseignement supérieur au niveau mondial :vers une révolution du 
monde universitaire, pub  Unesco ,France, p.08 
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املؤمتر  تطورات كبرية خالل السنوات األخرية، منذ انعقاد أما يف املنطقة العربية، فقد شهد التعليم العايل
يف  املؤمتر العاملي حول التعليم العايل وانعقاد 1998يف بريوت يف العام  العريب حول التعليم العايل اإلقليمي

ومشلت هذه التطورات زيادات مدهشة يف أعداد الطالب واجلامعات ومعاهد التعليم  ،باريس يف العام نفسه
العايل على أنواعها. كما مشلت حتوالت يف مالمح التعليم العايل جلهة مكانة القطاع اخلاص واجلامعات 

كما   املتخصصة واجلامعات اليت هي فروع جلامعات أجنبية وجلهة انتشار مؤسساته جغرافيا خارج العواصم.
خصص العديد من احلكومات العربية موارد إضافية و أطلق برامج تطويرية. ووضعت يف العديد من البلدان 

 (2007 ،اليونسكو مكتب)تشريعات جديدة وأنشئت هياكل وطنية لالعتماد وضمان اجلودة. 

 : العالم دول في الحديثة الجامعات ( :انتشار01جدول رقم )

 .الثاين عشر القرن يف األوربية اجلامعات نشأة مرحلة األولى المرحلة
 يف بقليل وبعدها أوربا جامعات يف عنه جتديد جنم عشر اخلامس القرن يف النهضة عصر مرحلة الثانية المرحلة

 الواليات املتحدة األمريكية.
 إضافة ،معاتاجلا إنشاء يف عاملي توسع حيث حدث، عشر التاسع القرن من الثاين النصف تشمل الثالثة المرحلة

 . واسع وعلى نطاق اجلامعات خارج العايل للتعليم مؤسسات ظهور إىل
هذه  وعرفت العامل دول كل يف اجلامعات ظهرت اليوم حيث حىت الثانية العاملية احلرب من متتد الرابعة المرحلة

 .اإلنسانية واجلامعات الطبية واجلامعات التكنولوجية كاجلامعات التخصصية اجلامعات ظهور املرحلة
 
سلسلة ثقافة جملة : " :، يف(االستقاللية -الحرية األكاديمية -الجامعات )النشأة و التطوررياض عزيز هادي : على : اعتمادا: من إعداد الباحث  لمصدرا

 10، ص2010، جامعة بغداد ، العراق ، 02، عدد 02، جملد  جامعية"
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 : ةــــــــولمـــــــعــــــي  والـــــــعالــــــم الــــــتعليــــــال (2-3
يف عامل اليوم ، تزايد دور التعليم العايل ، ذلك أنه حيضر  املوارد البشريـــــــة املستقبليـــــــة ذات التأهيـــــل         

ضم اقتصاد عاملي العايل ، يدعم املعارف العلمية  وقدرات اإلبداع و االخرتاع اليت تعد أساس التنافسية يف خ
قائم على املعرفة ، فهذا التعليم يساعـــــد علـــــى التعاون الدويل و التبادل املتعدد الثقافات )تبادل األفكـــــار، 

 (ocde,2011 :13)الطلبة ، األساتذة ،مصادر التمويل(.
يف إطار العوملة و اقتصاديات  -كما يعد هذا الضرب  من التعليم باعتباره منتجا للمعرفة و ناشرا هلا          
قوة دفع أساسية للتنمية الوطنية يف البلدان املتطورة  و النامية ، كما ميكن أن ينظر إليه ببعديه الشمــويل  -املعرفة 

األمهية املتنامية جملتمع  و الدويل كعنصر متفاعل و فاعل يف ظاهرة العوملة وجوانبها األساسية اليت تشمل :
االقتصاد، ظهور اتفاقيات جتارية جديدة تشمل التجارة يف اخلدمات التعليمية، التجديدات يف جمال و ة ــــــــاملعرف

 .تكنولوجيا املعلومات و االتصال،  التأكيد على دور السوق و اقتصاد   السوق
 و قد حفزت هذه العوامل بدورها يف ظهور تطورات جديدة يف التعليم العايل تشمل مايلي :

راف جديدة تقوم بتوفري التعليم مثل الشركات املتعددة اجلنسيات و جامعات الشركات وشركات بروز أط -
 وسائل اإلعالم.

 ظهور أشكال جديدة لتوفري التعليم تشمل التعليم عن بعد  و التعليم االفرتاضي . -
 تنوع أكرب يف املؤهالت و الشهادات التعليمية. -
 وفري التعليم و املشروعات عرب احلدود الوطنية.تزايد حراك الطلبة  و الربامج و م -
املزيد من التأكيد على التعلم مدى احلياة ، األمر الذي أدى بدوره إىل ازدياد الطلب على التعليم ما بعد  -

 الثانوي و ازدياد االستثمار اخلاص يف توفري التعليم.
يد النوعية و االنتفاع و التنوع كل هذه التطورات كان هلا آثار هامة على التعليم العايل على صع

 (07:2004، ةــــــــالثقاف و العلم و للتربية المتحدة األمم منظمة)والتمويل.
 الطفرة إن إذ .العامل أحناء خمتلف يف عميقة تغيرياتمست التعليم العايل اليوم ، ويف نفس السياق ،        

 الوقت ويف .قاسية جهودا العايل التعليم أنظمة لىع تفِرض األخري خالل العقد املسجلني أعداد يف القوية

 .مضى فيما تصّورها باإلمكان كان ما العامل، عرب املعرفة لنقل واإلنرتنت  أشكاال احلواسيب أتاحت نفسه،
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 خارج الدارسني الطلبة وعلى الوطن، داخل شحيحة موارد على ما بينها يف تنافسا تزداد املؤسسات وأصبحت

 تقيم بسرعة، أعدادها تتزايد اليت اخلاصة اجلامعات فيها وما وأخذت اجلامعات، .أعدادهم تزايد السريع أوطاهنم،

 .قط مثيل هلا يسبق مل بوترية أخرى، بلدان يف فروعا وحىت جامعية برامج وتفتح دولية، شركات

 الربامج يف يقياحق انفجارا األخري العقد شهد فقد .أخرى بأشكال العايل التعليم يف أثرا العوملة وتوِقع

 توصيل نقاط وظيفة لتؤدي أنفسها طومرت بلدان عدة تمشاَهد إذ .الدويل املستوى على تشتغل واملؤسسات اليت

 .املتحدة( العربية واإلمارات وسنغافورة قطر لذلك الساطعة األمثلة الدويل)من املستوى على العايل للتعليم

 اعتمِمدت اليت بولونيا، فعملية .العايل التعليم جمال يف والتبادل لتعاونا تعزيز أجل من دولية قيام اتفاقات ويشاَهد

 يف والشهادات الدرجات أنظمة من هائل عدد بني التنسيق بتحقيق تقوم اإليطالية، املدينة هذه يف 1999 عام

ا ـــــوأفريقي ة،ـــــــلالتينيا أمريكا :التالية املناطق من كل يف مماثلة تنسيق جهود حاليا وتمبَذل .أوريب بلد 40 من أكثر

 ، وجنويبّ (Lmdمن أثار هذا التنسيق على الجامعة الجزائرية اعتماد نظام  و يمكننا التذكير هنا ، أن ) 

    (02:2009بوالغ،) . اهلادي واحمليط وآسيا آسيا، شرقيّ 

ى مدى قرون ومقدرته على التغرّي و إزاء هذه املتغريات ، لقد ثبتت مقدرة التعليم العايل على االستدامة عل     

د إىل ـــتمع يستنــد أصبح اجملـاق التغيري وإيقاعه فقـقدم يف اجملتمع بالنظر إىل نطــلى إحداث التغيري وحتقيق التــــوع

املعرفة على حنو متزايد حبيث غدا التعليم العايل والبحث العلمي عاملني أساسيني يف التنمية الثقافية واالجتماعية 

 لألفراد واجملتمعات واألمم. البيئية املستدامةو 

حتديات عظيمة متلي عليه اإلقدام على تغيريات جذرية وعمليات جتديد غري ، ومن مث يواجه التعليم العايل ذاته 

مسبوقة حىت يتمكن جمتمعنا الذي جيتاز أزمة قيم عميقة أن يتجاوز االعتبارات االقتصادية الصرفة ويستوعب 

 (Unesco ,2014) قية وروحية أكثر عمقاً.أبعادا أخال
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  شكل رقم ) 06( : الحراك الدولي للطلبة الجامعيين بحسب الوجهة الجغرافية في العالم )2007-2000(:

 

 
 

Source :Unesco(2009) :Evolutions de l’enseignement supérieur au niveau mondial :vers une révolution du monde 
universitaire, pub  UNESCO ,France ,p. 11.  

  
وقصد إجياد حلول ملواجهة التحديات اليت  سبق و أشرنا إليها آنفا، مت عقد عديد املؤمترات حول التعليم العايل 

 على املستوى العاملي ، اإلقليمي و احمللي ، وأمهها : 
 : 2009( مؤتمر اليونيسكو العالمي للتعليم العالي 1
 70، و ضم حنو ألف من اخلرباء واملختصني من  2009 جويلية 07-05ما بني  سكو بفرنسانظم ومقر اليوني   

خالل أربعة أيام، ناقش وزراء، ورؤساء، ومدرسون جامعيون، وطالب، وممثلون رفيعو املستوى من ،  و بلدًا 
سؤولية االجتماعية القطاع اخلاص واملؤسسات اإلقليمية واملتعددة اجلوانب، مواضيع متنوعة ختص العوملة، وامل

م ــــديدة في التعليــالديناميات الجكان شعاره "  و للتعليم العايل، واحلرية األكادميية، والبحوث والتمويل،
 و أبرز املتحدثون يف حفل االفتتاح أمهية التعليم ، " ةــــــــالي و البحث من أجل التغيير المجتمعي و التنميــــــــالع

ستجابة لألزمة االقتصادية العاملية، وأكدوا على ضرورة حتقيق املساواة، واجلودة والتعاون الدويل، باعتباره االعايل 
على الدور الذي ميكن لتعاون دويل  ، إضافة إىل تأكيدهم وهو ما ميثل حتديات حامسة تواجه مجيع احلكومات



 "املسارات الدولية وواقع املؤسسات اجلامعية يف اجلزائر" الـتعليم الـعايل                    الـــفصل الـثالث:       
 

 

134 

 

يب متزايد، وتكاثر فرص التعليم عرب متني أن يؤديه فيما يتعلق بتوفري تعليم جيد النوعية يف سياق حراك طال
إننا نشارك المصالح المشتركة :"  K.Matsura.كويشيرو ماتسورااملدير العام لليونسكو،  ، كما صرحاحلدود 

المتمثلة في تطوير نظم للتعليم العالي استيعابية حيوية. وذلك ألن مثل هذه النظم توفر إمكانيات تعزيز 
عاون. ويتيح لنا هذا المؤتمر فرصة حاسمة لالضطالع بما يقع على عاتقنا السالم، والتفاهم الدولي والت

من مسؤوليات جماعية، وتحقيق طموحاتنا الرامية إلى جْعل التعليم العالي بمثابة محرك للتنمية والتفاهم 
  (2009اليونيسكو،)."الدولي في هذا العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

ال ــــبتوجيه نداء إىل خمتلف احلكومات من أجل زيادة االستثمار يف جم هذا املؤمتر عمال ختتمت أو قد ا        
يان ـــهذا ما أكده الب،وهذا التعليم العايل، وتشجيع التنوع، وتعزيز التعاون اإلقليمي لتلبية االحتياجات اجملتمعية

 :ؤمتر ومما جاء فيه اخلتامي الذي اعتمده امل
تثمار في مجال التعليم العالي أهمية أكثر من أي وقت مضى، باعتبار أن هذا يكتسب اآلن االس " -

المجال هو المحرك األساسي لبناء مجتمع المعرفة االستيعابية والمتنوعة، ولتحقيق التقدم في البحوث 
 .العلمية، والتجديد واإلبداع"

ى ــــــــــب علـــــــمتنوعة لالستجابة للتقدم السريع للطل مناهجد ة إنعاش التعليم العايل يف إفريقيا: اعتماــــــــــــــــأمهي -  
 ئة، واستخراجــــــــة، والبيــــــم العايل، واسرتعاء االهتمام بقدر أكرب باجملاالت اخلاصة باخلربات، مثل الزراعـــــــــــــــــــــالتعلي

 اص.وحشد التمويل من القطاع اخلة، ـــــــــاملوارد الطبيعي
مان ــــــــــــعلمية، وضـــــز أوجه التعاون اإلقليمي من حيث االعرتاف بالشهادات والدرجات الـــــــزيــــــــــرورة تعــــــــــض -
    .قليمياإل أمهية إقامة دوائر للتعليم العايل والبحوث على الصعيد وودة، واحلوكمة، والبحوث والتجديد ــــــــــــــــاجل
األطراف الفاعلة يف جمال التعليم العايل  دعوةص املدرسني يف مجيع أركان العامل، و ــــــــام ومشكلة نقــــــــــــــهتماال -

إىل حتديث مناهج التدريب املبدئي واملتواصل للمدرسني باستخدام برامج تتيح هلم توفري املعارف والكفاءات 
  .(2009اليونيسكو،). نالضرورية للدارسني يف القرن احلادي والعشري

 تضمنها البيان اخلتامي للمؤمتر :إضافة إىل ماسبق ، ميكننا إبراز بعض التوصيات اليت 

ينبغي ملؤسسات التعليم العايل أن تعمل ، من خالل مهامها األساسية )البحث و التعليم و خدمة اجملتمع   -
دميية، على تعزيز توجهها اجلامع بني التخصصات اليت تضطلع هبا يف سياق االستقالل املؤسسي و احلرية األكا
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ة  ــــــــــــة املستدامــــــــــيق التنميــــــــــام يف حتقــــــــــتشجيع الفكر النقدي  و تعزيز املواطنة النشطة ، فمن شأن ذلك اإلسهو 
 السالم و الرفاهية  و يف تطبيق حقوق اإلنسان  ومنها املساواة بني اجلنسني.و 

حيتاج جمتمع املعرفة إىل نظم متنوعة للتعليم العايل ،  مع تشكيلة من املؤسسات اليت تضطلع ومهام متنوعة  -
تستهدف فئات خمتلفة من الدارسني، فإىل جانب مؤسسات القطاع العام ، يؤدي التعليم اخلاص الذي يسعى و 

 إىل حتقيق أهداف القطاع العام، دورا مهما يف هذا الصدد.

االتصاالت و توفري و إتاحة نتائج البحوث العلمية على نطاق أوسع باستخدام تكنولوجيات املعلومات ينبغي  -
 االنتفاع املفتوح باملطبوعات العلمية.

أن يسهم مسامهة كبرية يف التعليم العايل ، بشرط أن يكون حمتواه   وميكن للتعليم العايل املوفر عرب احلدود -
التعاون ، و كادميية ، و حيافظ على جدواه و حيرتم املبادئ األساسية للحوار جيدا ، و أن يعزز القيم األ

 العلم و للتربية المتحدة األمم منظمة)االعرتاف املتبادل و حقوق اإلنسان و التنوع و السيادة الوطنية.

 (05-02: 2009والثقافة،

  :2009 :(10+) في البلدان العربية المؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العالي (2
جوان  02ماي و 31نظمه مكتب اليونيسكو اإلقليمي للرتبية يف البلدان العربية ، يف القاهرة يف الفرتة مابني 

 ". نحو فضاء عربي للتعليم العالي : التحديات العالمية و المسؤوليات المجتمعية، حتت شعار : " 2009
ات التعليم العايل يف سائر الدول العربية، حيث قدم فيه تقرير وقد شارك يف هذا املؤمتر اإلقليمي ممثلون عن وزار  

تقريرا وطنيا  (17)، باالعتماد على (2007-1998)عن أحوال  التعليم العايل يف يف املنطقة العربية خالل عشرية 
لبلدان أجنزه منسقون وطنيون بتكليف من مكتب اليونيسكو يف بريوت و بالتنسيق مع وزارات التعليم العايل يف ا

إعالن القاهرة حول ومن أبرز النقاط اليت جاءت يف التقرير اخلتامي للمؤمتر الذي محل شعار  :"  ، العربية
 :التعليم العالي في البلدان العربية"

وجود خلل يف توزيع الطالب املقيدين يف التعليم العايل بني العلوم اإلنسانية و العلوم التطبيقية  و البحتة، مما  -
 حركة التنمية و االبتكار و إدارة التكنولوجيا يف البلدان العربية.يقيد 

تضاعف عدد املقيدين يف درجة املاجستري مرتني ، و تضاعف عدد طالب الدكتوراه إىل ثالثة أضعاف ،  -

ى لكن هذه النسبة تبقى منخفضة مقارنة ومثيلتها يف مناطق العامل املختلفة، وهذا الوضع له انعكاسات سلبية عل
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البتكاري و على تكوين الكوادر األكادميية و البحثية املطلوبة يف مؤسسات التعليم ااإلنتاج املعريف و البحثي و 

 يف القطاعات اإلنتاجية و اخلدمية.و العايل 

من خالل وجود جمهودات وإرادة واضحة يف معظم الدول العربية لالرتقاء جبودة التعليم العايل ، و ظهر ذلك  -

:  

 ق مشاريع واعدة لتطوير التعليم العايل ، تشمل جممل قطاع التعليم العايل .إطال -

 حصول عدد من اجلامعات العربية على االعتماد املؤسسي  أو الرباجمي من قبل هيئات دولية معروفة. -

كة يف تطوير نظم و رصد أموال و تقدمي اجلوائز و إرسال البعثات من أجل تطوير البحث العلمي ، و املشار  -

مشاريع حبثية إقليمية و دولية و إقامة نظم حديثة لالتصاالت و التوثيق داخل اجلامعة و ربط املكتبات اجلامعية 

 بأنظمة توثيق عاملية.

 أما عن توصيات هذا امللتقى ، فنذكر من بينها : 

فضاء عريب للتعليم العايل  إلنشاءالبدء يف إعداد الدراسات التفصيلية و اقرتاح األطر التنظيمية و التشريعية  -

 أمام املسؤولني عن اختاذ القرار السياسي. لوضعها

 العمل على ضمان تكافؤ فرص التعليم العايل لكل فئات اجملتمع. -

و اخلدمية ، يهدف إىل وضع آليات للتعاون  اإلنتاجيةتبين مشروع للشراكة بني التعليم العايل و املؤسسات  -

احتياجات التنمية و توفري فرص التدريب العملي و التأهيل  و البحث على املستوى املواءمة و التعرف على و 

 احمللي و اإلقليمي.

تعزيز الدور اجملتمعي للتعليم العايل ، خدمة للمجتمع و إشاعة لثقافة املواطنة و التسامح مع إبراز الدور  -

ع برامج للبحث العلمي املشرتك بني الدول وض ،احملوري للدراسات اإلنسانية و االجتماعية يف تطوير اجملتمع

 .(71-64:2010العربية، الدول في للتربية اإلقليمي اليونيسكو مكتب)إحداث آليات لتفعيلها.  و العربية 
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 :التعليم العالي  و تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت (2-4
ادين العلوم التطبيقية  وتكنولوجيا شهد العامل خالل العقود املاضية تغيريات سريعة و متالحقة يف مي      

وعلى  – املعلومات و االتصاالت، و من خالل تلك التغيريات احلادثة واليت تواجه مؤسسات التعليم العايل
جعله عامليًا جبهود أي "،   يعولمة التعليم العاليف كافة دول العامل تقريبًا ، برز اجتاه حنو  -رأسها اجلامعات

يل كسر احلواجز بني نظم التعليم العايل يف خمتلف دول العامل وجعلها أكثر تقارباً  دولية مشاركة  هتدف إ
 ."  وإنتاجية وذلك من خالل تبادل اخلربات فيما بينهم

ومع تطور جمال تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت، وخباصة تقنية االنرتنت ظهرت مع بداية التسعينيات     
 Electronicاهيم جديدة متعددة يف ميدان التعليم العايل مثل اجلامعة االلكرتونية من القرن العشرين امليالدي مف

Campus، و التعليم العايل بال حدودBorderless Higher Education ، وجامعة االنرتنتOnline University ،
فر التواصل االلكرتوين و اجلامعة االفرتاضية، وأيا كانت هذه املفاهيم، فإهنا تشري إىل االعتماد على وسائط تو 

  ،  (147:2007قنديل،)بني اجلامعة و طالهبا. 
طالب يف الواليات املتحدة من خالل تعليم جامعي  (350.000)، درس أكثر من  م2002-م2001يف العام  فمثال

منا سوق التعليم عن بعد الذي يقدم درجات علمية بوساطة و  افرتاضي بالكامل للحصول على درجات علمية ،
 ( Gallagher & Newman, 2002, :01) .سنوياً  %(40إلنرتنت بنسبة )ا

جتارب دولية عديدة  " ،التعليم االفتراضي من منظور عالمي "( يف كتابه حولFarrell) فاريلوتناول 
يف كندا والواليات املتحدة ودول الكارييب وأمريكا الالتينية وشرق وجنوب شرق أسيا ونيوزلندا. وبينت دراسات 

الة تنامي مبادرات التعليم االفرتاضي يف اجلامعات التقليدية بتأثري االجتاه العاملي حنو اندماج التعليم اجلامعي احل
التقليدي والتعليم عن بعد، وظهور املنظمات الوسيطة، لتقدمي التعليم اجلامعي االفرتاضي، إضافة إىل بروز منوذج 

 (05:2007الصالح،)عيت جونز وفونيكس بأمريكا الشمالية. القطاع اخلاص كمزود للتعليم اجلامعي مثل جام
لكن رغم اإلجيابيات املرتبطة باستعمال التقنيات احلديثة يف مؤسسات التعليم العايل) اإلدارة، األساتذة و 

 الطلبة(، فغالبا ما يرافق إدخال هذه التقنيات عدة أخطاء ميكن إمجاهلا كالتايل :
 ن تقدير أويل الحتياجات الطلبة.اعتماد برامج و تطبيقات دو  -
 اعتماد الوصاية لربامج و تطبيقات دون أخذ رأي األساتذة و الطلبة. -
استعمال حمتوى تعليمي و برامج و تطبيقات  غري مكيفة مع خصائص اجملتمع الذي تتواجد به املؤسسة  -

 اجلامعية اليت مت اعتماد تلك التطبيقات فيها.
لربامج و التطبيقات التكنولوجية و يظهر ذلك يف إنتاج معريف ضعيف من الناحية عدم االستغالل الفعلي ل -

 (Unesco,2009 :26).البيداغوجية
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 ي للجامعـــــــــــــة :ـــــــسوسيولوجـــــــــاول الـــــتنــــــــــال   (3
 -رة إليه يف العناصر املاضيةكما سبق لنا اإلشا  –إن التغري الكبري الذي عرفته مؤسسات التعليم العايل      

لدورها احليوي يف عمليات التنمية يف اجملتمعات احلديثة سواءا كانت نامية أم متقدمة، إذ اهتم علماء االجتماع 

بدراسة التعليم العايل و اجلامعات قصد فهم آليات بناء و عمل هذه التنظيمات وكذلك فهم دورها يف اجملتمع  

 القة بني التعليم العايل و التنمية ومدى مسامهته يف تقدم اجملتمع و تطوره.ككل، يف حماولة إلبراز الع

إىل أن :" التحليالت السوسيولوجية النظرية عند عبد اهلل محمد عبد الرحمن و يف هذا السياق يشري         

وجية احلديثــــــة  دراستها لدور اجلامعات يف اجملتمع كانت ومثابة نقطة انطالق للعديد من االسهامات السوسيول

وحماولتها لتطوير املداخل السوسيولوجية لدراسة اجلامعات على املستوى النظري و االمربيقي و تعترب حمــاوالت 

وغريهم من احملاوالت املستمرة اليت  B.clarckو بيرتون كالرك   G.joblingبالنج  و جو  A.Ashbyأيرك أشبي

ريات السوسيولوجية املبكرة حماولة أن تعرف مدى واقعية هذه النظريات  تبنت األطر التصورية  واملرجعية للنظ

 وتفسريها لدور اجلامعات يف اجملتمع يف إطار العمليات االجتماعية و الثقافية والتكنولوجية املتغرية.

ت اليت ركزت على عمليات تطوير املداخل النظرية و التحليلية ملشكال –بيرتون كالرك وتربز دراسة       

ضرورة دراسة اجلامعات ليس فقط من املنظور  -التعليم العـــــايل و اجلامعات  يف اجملتمع احلديث املعاصر

السوسيولوجي بل أيضا من خالل املداخل الكربى اليت يتناوهلا العديد من املختصني يف العلوم االجتماعية  

، حبيث أشار كالرك بوضوح إىل أمهية املدخل كاالقتصاد، اإلدارة،علم النفس و الرتبية ، التاريخ ، السياسة

، الذي يركز على جتميع الرؤية العامة للمتخصصني يف العلوم االجتماعية Integrative approachالتكاملي 

 .(31،30:1998ه،ـــــلـــد الــــــ)عبلفهم اجلامعات بصورة أكثر واقعية. 

كان يف كتابات رواد االجتاه الوظيفي إشارات واضحة لدور وبالعودة للبدايات األوىل لعلم االجتماع ،          

 للنظرية  العامة الفكرية األطر عن مل يبتعد للجامعة السوسيولوجي التحليلرغم أن  –اجلامعة يف اجملتمع 
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 إذ ينظر للتعليم العايل باعتباره وسيلة حتفظ استقرار البناء االجتماعي  و تسهم يف تطوره، و يف هذا – الوظيفية

أو تعليمي هدفه األساسي، تثبيت  ي" هو كل عمل تربو الغاية من الفعل الرتبوي بقوله:  دوركايماإلطار حيدد 

 (Durkheim ,1985 :53)االجتماعية داخل الوعي". مالمعايير والقي

 النظام ملشكالت حتليله إطار يف اجلامعي  التعليمي لنظامبافاهتم     T.Parsonsبارسونز تالكوت أما    

 يمد الذي األم التنظيم " اجلامعة اعترب حيث عامة، األوريب واجملتمع خاصة، األمريكي اجملتمع يف التعليمي

 بالكوادر ، تخصصاتهم مختلف على المهنية بالفئات والخدمية اإلنتاجية التنظيمات والمؤسسات جميع

 181):1998 الرحمن، دعب محمد اهلل عبد)." واإلنتاج العمل لقوى الالزمة البشرية والمهارات

 أمهية على الرتكيز خالل من اجلامعات يف تعمل ليت ا املهنية اجلماعات إىل أيضا بارسونز تطرق كما    

 أمساه ما وهو واملهنية، الطبيعية املعرفة جوهر التدريب هذا باعتبار األكادميية الفئة هلذه والفين املهين التدريب

 (121:1991الرحمن عبد محمد اهلل  عبد).المعرفية الكفاءة تطوير

ويف السنوات األخرية برزت عدة مداخل نظرية اهتمت أعمال مفكريها بالتعليم العايل يف اجملتمع ، و إن      

 :عملية التنمية تحديدا اختلف مستويات التحليل و أبعاده ، فمنها من اهتمت بدور اجلامعة يف 

التطوير يف و لعمليات التنمية )التعليم أحدها( و العوامل املفسرة اليت اهتمت بتوضيح العالقة  كنظرية التحديث

 اجملتمعات احلديثة.

، اليت اهتمت بتحليل اجلانب االقتصادي للتعليم و تكلفته االقتصادية من خالل  نظرية رأس المال البشري 

 صادية.حتليل العالقة  املتبادلة بني خمرجات التعليم من املوارد البشرية و التنمية االقت

اليت ركزت على طبيعة   M. Crozier ميشال كروزيهو   A. Touraine آالن تورانكما برزت كذلك أعمال    

 تأثري توجهات النظام السياسي احلاكم يف وظيفيت التكوين و البحث العلمي داخل املؤسسات اجلامعية.
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في ":بقوله "واليات المتحدة األمريكيةالجامعة و المجتمع في اليصرح يف كتابه "    A.Touraine فآالن توران

أصبحت و الواليات المتحدة األمريكية أصبحت الجامعة  المكان األساسي إلنتاج النموذج المعرفي، 

". أمريكا دولة عظمى عندما أسست نظاما جامعيا شكل فضاءا إلبداع نموذج ثقافي جديد

(Touraine,1972 :10) 

 ع إىل تقبل التغريات  الداخلية و اخلارجية بطريقتني : ويرى أن اجلامعة تدفع اجملتم        

األوىل أن هتيمن فيها السلطة املركزية على اجلامعة عرب قوانني تصدرها حتت مربر استجابة اجلامعة حلاجيات 

كون اجملتمع ، و الطريقة الثانية أن تكون فيها اجلامعة مستقلة بقراراهتا  و مواقفها ،األمر الذي يسمح هلا بأن ت

 (83:2010، يـــــــــقيزانــــــــــال)أكثر فاعلية وجناعة 

 فقد قام بتحليل اجلامعة الفرنسية من خالل كتابيه :   M.Crozierأما ميشال كروزيه      

La  société bloquée                                    و On ne change pas la société par décret 

اجلامعي الفرنسي منوذجا بريوقراطيا ال يزال حمكوما بقواعد املركزية و االحتكار و الرتاتبية، ما إذ يعترب النسق 

 جيعله معزوال عن التكييف مع متطلبات اجملتمع ، و يظهر ذلك من خالل :

 مركزية التسيري و اختاذ القرارات داخل اجلامعة. -

جلامعي الفرنسي ويتجلى ذلك يف رفض اجلامعة ألي بروز االحتكار كقاعدة قانونية تنظم اشتغال النسق ا -

 تدخل خارجي يف قراراهتا و أساليب تسيريها، احتكار املعرفة من قبل األساتذة اجلامعيني.

يقوم النسق اجلامعي الفرنسي على خاصية الرتاتبية، إذ يضع كافة الفاعلني فيه ضمن منوذج قاعدته األساسية  -
هنا أن تعيق كل شكل من أشكال التعاون  أو التنافس، وحتد من إمكانياهتم تراتبية علمية و فكرية من شأ

 (87: 2010،يــــــــقيزانــــــال). العلمية  ومن أدوارهم األساسية ، و حيول اجلامعة إىل أداة لالنتقاء و النخبوية.
ته الشخصية، مايعني ال تقوم عملية تكوين الطالب بناءا على رغبو يعرب عن اخلاصية السابقة بقوله : " 

ممارسته للحرية ، بل يلزم عليه باختيارات تقيده من خالل التراتبية التي يوجدها هذا النظام الجامعي بين 
 (Crozier :1979,31)". االختصاصات الدراسية في الجامعة 
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  ر :ــــــــــزائــــــــــي الجــــــــــي فــــــــم العالــــــــــطاع التعليـــــــق (4
    

كل منط للتكوين   -كما سبق و أن فصلنا يف ذلك يف حتديد مفاهيم الدراسة  –يقصد بالتعليم العايل يف اجلزائر  

أو للتكوين للبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي  من طرف مؤسسات التعليم العايل ، ويقدم هذا 

يل )مؤسسات التعليم العايل : اجلامعات ، املراكز اجلامعية، النوع من التعليم يف املرفق العمومي للتعليم العا

 املدارس العليا ...( الذي يساهم بصفته أحد مكوين املنظومة الرتبوية يف :

 تنمية البحث العلمي و التكنولوجي  و اكتساب العلم و تطويره و نشره ونقل املعارف،-

 ن طريق نشر الثقافة  و اإلعالم العلمي و التقين ،رفع املستوى العلمي و الثقايف  و املهين  للمواطن ع-

 التنمية االقتصادية  واالجتماعية والثقافية لألمة اجلزائرية عن طريق تكوين إطارات يف كل امليادين، -

الرتقية االجتماعية بضمان تساوي احلظوظ لاللتحاق باألشكال األكثر تطورا من العلوم و التكنولوجيا لكل  -

 (05:1999الرسمية، الجريدة) م املؤهالت الالزمة.من تتوفر فيه

أي أن املرفق العمومي للتعليم العايل يستجيب إىل حاجيات اجملتمع يف ميادين : التكوين العايل، البحث     

 العلمي و التكنولوجي وتثمني نتائجه ونشر الثقافة  و اإلعالم  العلمي و التقين.

قة بالتنظيم اإلداري و العلمي يف اجلامعة حتديدا من منطلق أن هذه و سنحاول إبراز بعض اجلوانب املتعل 

 التنظيمات تشكل غالبية  مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر مقارنة باملراكز اجلامعية و املدارس و املعاهد العليا 

ابع علمي و ثقايف هي مؤسسة عمومية ذات ط -مرفقا عموميا للتعليم العايل –وبناءا عليه فاجلامعة باعتبارها  

ومهين تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل ، تتوىل يف إطار املهام العامة للمرفق العمومي للتعليم العايل 

 ، مهاما أساسية يف التكوين العايل و البحث العلمي و التطوير التكنولوجي وتشمل : -اليت أشرنا إليها آنفا –

 نمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للبالد،تكوين اإلطارات الضرورية للت-
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 تلقني الطلبة مناهج البحث و ترقية التكوين بالبحث ويف سبيل البحث ،-

 املسامهة يف إنتاج و نشر معمم للعلم و املعارف و حتصيلها و تطويرها،املشاركة يف التكوين املتواصل،-

 طوير التكنولوجي ،  ترقية الثقافة الوطنية و نشرها،املسامهة يف اجلهد الوطين للبحث العلمي  و الت -

 املشاركة يف دعم القدرات العلمية الوطنية، تثمني نتائج البحث و نشر اإلعالم العلمي و التقين ، -
 املشاركة ضمن األسرة العلمية  و الثقافية الدولية يف تبادل املعرف و إثرائها. -

 (06،05:2003،للجمهورية الجزائرية )الجريدة الرسمية

" الندوة كما ينبغي اإلشارة كذلك إىل استحداث هيئات استشارية لدى الوزير املكلف بالتعليم العايل تدعى    

"، ترتبط هبا ثالث هيئات جهوية )تكتل جلامعات كل من شرق ، وسط، غرب اجلزائر(، ومت الوطنية للجامعات

ييم حول نشاطات شبكة التعليم العايل و تطبيق السياسة إنشاء هذه الندوات كإطار للتشاور و التنسيق و التق

 (04:2000للجمهورية الجزائرية، الرسمية الجريدة) الوطنية يف هذا اجملال.

 

 : توزيع الندوات الجهوية للجامعات في الجزائر. ( 07)شكل ر قم 
 

 
 من إعداد الباحث. : المصدر                       

 

الندوة الجهوية 

 لجامعات الشرق

الندوة الجهوية 

وسطلجامعات ال  

الندوة الجهوية 

غربمعات اللجا  

 قسنطينة
 الجزائر

 وهران
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1992 

 : في الجزائر للمؤسسة الجامعيةريخي التطور التا (4-1
شهد قطاع التعليم العايل يف اجلزائر تطورا كبريا منذ االستقالل ، و ال أدل على ذلك تزايد عدد مؤسسات 
التعليم العايل وكذا تعداد األساتذة و الطلبة، إضافة إىل التغيري املستمر جلانبه التنظيمي سواء تعلق األمر 

 اجلانب املرتبط باهلياكل التنظيمية.باجلانب التشريعي أو ب
 شكل رقم) 08(: تطور تعداد مؤسسات التعليم العالي في الجزائر 1962ــ 2012:

 

، 2012اجلزائر،،(2012-1962)سنة في خدمة التنمية50التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر،:وزارة التعليم العايل و البحث العلمي المصدر:
 .74ص

 (:1962حلة االستعمار الفرنسي  ) ما قبل أ( مر 
مت تأسيس جامعة اجلزائر إبان فرتة االستعمار  ثحي العريب، الوطن يف اجلامعات أقدم من اجلزائرية اجلامعة تعترب

بصفة خاصة كانت جامعة خنبوية أوروبية،  التعليم بصفة عامة و اجلامعة الكولونيالية ،  1909يف  الفرنسي
سية  و خلدمة أبناء املستوطنني األوربيني يف اجلزائر، وظلت حمافظة على طابعها و روحها نشأت كجامعة فرن

 (111:1983، تركي)الفرنسية.

1972 1962 1982 

2002 
2012 
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من اجملموع  %11.4بـ   –من غري املتعاملني مع فرنسا و أوالدهم  -، قدرت نسبة اجلزائريني  1954ويف   
من سكان  %89.5كان اجلزائريني املسلمني كانوا ميثلون الكلي للطلبة الذين يدرسون يف اجلامعة ، علما بأن الس

 (Bennoune2000 :357)اجلزائر.
وفضال عن ضآلة عدد الطلبة اجلزائريني يف اجلامعة فإهنم يعاملون داخلها معاملة عنصرية قاسية من اإلدارة ،   

ية إبعادا كامال و السبب يف واألساتذة ، ومن زمالئهم الطلبة  األوربيني أيضا وهم مبعدون عن احلياة اجلامع
 (128:1957جانسون،)ذلك" هم األساتذة و الطلبة األوربيون أنفسهم ".

لكن بعد اتساع حركة مجعية العلماء املسلمني التعليمية لتشمل خمتلف املراحل التعليمية ، قامت بتوجيه      
وقد ضمت  ،1952-1951ا إىل مصر يف البعثات العلمية إىل املعاهد و اجلامعات العربية ، وكانت أول بعثة هل

مخسة وعشرين طالبا و طالبة واحدة توزعوا على خمتلف أقسام كليات اآلداب و دار العلوم و الكليات األزهرية، 
، بلغ أفرادها أحد عشر طالبا التحقوا كلهم بدار املعلمني العالية 1953-1952مث توالت البعثات كبعثة العراق يف 

داد، و طالبا واحدا التحق بكلية احلقوق، ليصل جمموع الطلبة يف معاهد الشرق العريب يف التابعة جلامعة بغ
 (217،1981تركي،)طالبا و طالبة. 109، 1955

 :1954توزيع الطلبة الجزائريين في جامعة الجزائر في  (:02) جدول رقم 
 

 مجموع الكليات
 الطالب 

 الطلبة 
 األوربيون

 الطلبة 
 الجزائريون

 179 1534 1713 احلقوق

 110 0714 0824 الطب

 034 0393 0427 الصيدلة

 172 1175 1347 اآلداب

 062 1373 0835 العلوم

 557 4589 5146 المجموع

 128، ص1957دون ذكر البلد ،  ، ، ترمجة علوي الشريف و آخرين، دار اهلاللالجزائر الثائرةكوليت وفرنسيس جانسون :  :لمصدرا
 .153،ص1981اجلزائر، ،2 ط ، ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيعالتعليم القومي و الشخصية الجزائريةركي :رابح ت : نقال عن
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  :1969-1962ن ـــــــــابيــــــــــة مـــــــــــلــــــب( مرح
ا ابتداءا مت الشروع فيه ، يف قطاع التعليم العايل  بدأت عملية طويلة من البناء و التطوير و اإلصالحات      
ومت ، 1963، تاريخ استعادة السيادة الوطنية ، وقد بدأت هذه العملية بإنشاء وزارة الرتبية الوطنية سنة 1962من 

جامعة اجلزائر، كقاعدة إلطالق منظومة جزائرية للتعليم العايل و البحث العلمي ، لتشهد بعد ذلك  استخدام
يف مؤسسة واحدة هي جامعة اجلزائر) ويف ملحقتيها  1962زا سنة كان تعداد الطلبة مرك  وتطورا سريعا للغاية ، 

 (.16:2012، العلمي البحث و العالي التعليم وزارة). يف كل من قسنطينة ووهران(
،  جدا حمدودة جامعية هياكل الفرنسي االستعمار عن االستقالل فجر عند اجلزائر ورثت بعد االستقالل ،ف   

كانت فرنسية كولونيالية قلبا و قالبا ، من ناحية التسيري   1966-1962رتة مابني فجامعة اجلزائر مثال يف الف
والتدريس ، حيث استحوذ األساتذة الفرنسيون على جملس إدارة اجلامعة ، حبكم القوانني اليت تشرتط وجوب 

ا كمديري حبث سواء –اقرتان العضوية حبيازة شهادات عليا ، اقتصر امتالكها عليهم ، كما كان مههم الوحيد 
توطيد عالقاهتم مع اجلامعات الفرنسية خدمة ملصاحلهم اخلاصة، وظهر ذلك جليا يف  -أو مكلفني بالدروس

إدارهتم و قيامهم بإجناز البحوث اليت ختدم فرنسا، لكن عندما أحسوا بضغط السلطات اجلزائرية عليهم لتكوين 
مشاريع حبث ال متت بأي عالقة باحتياجات اجملتمع  اإلطارات اجلزائرية، قاموا بتوجيه تلك اإلطارات إىل

 (Bennoune2000 :357-358) اجلزائري آنذاك.
ن الوضع يف التعليم العايل بعد االستقالل ، يتميز بنقص اإلمكانيات فيما خيص الكوادر الوطنية اولذلك ك    

تم اللجوء إىل التعاون األجنيب فلبالد، املطلوبة لعملية التنمية االقتصادية و االجتماعية و كذلك لتسيري شؤون ا
رغم ما يرتتب علي التعاون األجنيب يف ميدان اإلطارات بشكل واقع من خطورة على اجتاهات البالد  –

 (112:1981،تركي). األيديولوجية  وكذلك استنزاف العملة الصعبة اليت تدفع  كرواتب هلم

 ىل حتقيق األهداف التالية :و نظرا خلصوصية املرحلة، سعت الدولة اجلزائرية إ
 تنقية الربامج من النزعة االستعمارية و السيما برامج العلوم االجتماعية و اإلنسانية  واحلقوق. -
إلغاء اإلدارة الرتبوية الفرنسية و إحالل إدارة جزائرية حملها و جعل التعليم حقا لكل  -

 .(308:2009احي،ـــــــــم)مواطن.
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 :(1969-1962تعداد الطلبة في الجامعة الجزائرية ) ( :03 جدول رقم  )

 من إعداد الباحث بناءا على :  :المصدر
، 78" ، عددالثقافة، يف جملة : "  تطوير التعليم الجامعي في الجزائر وفق سياسة التوازن الجهوي في التنمية الشاملةتركي :  رابح -

 .114، اجلزائر، ص1983نوفمرب/ديسمرب
 .32، ص2012اجلزائر،،(2012-1962)سنة في خدمة التنمية50التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر،:وزارة التعليم العايل و البحث العلمي -

 
 ( : 1980-1970ة )ــــــــــمرحلة الثالثـــــــــــج( ال
 1971، مع إطالق عملية إصالح التعليم العايل يف 1970مت إنشاء وزارة التعليم العايل و البحث العلمي يف      

-1974)الثاين يـــــــــرباعـــــــــال طو املخط(1973-1970)األول الرباعي املخطط تطبيق مرحلة،  املرحلة هذه وطابقت

 إصالح وحماولة االستعمار نــــــــــع وروثــــــــــامل اجلامعي التعليم حمتوى يف النظر وإعادة تفكري مرحلة هي و(، 1977
،  الشاملة، اليت فرضت إعادة هيكلة منظومة التعليم العايل التنمية متطلبات مع ينسجم حىت التعليم هلذا شامل

خالل ندوة صحفية األهداف  23/07/1971و قد بني وزير التعليم العايل آنذاك حممد الصديق بن حيي يف 
 الرئيسية للجامعة اجلزائرية املستقبلية، وعلى رأسها :

 تعبئة جمموع قدرات اجلامعة لتكوين إطارات خدمة للتنمية.-
 تنويع جماالت التكوين لتلبية احتياجات خمتلف القطاعات. -
 (Bennoune2000 :357-358) .تكوين أكرب عدد من اإلطارات بأقل  التكاليف  -
 ولقد متت عملية إعادة اهليكلة هذه وفق أربعة حماور رئيسية:  
احرتافية، حيث كان اهلدف هو تطوير  -ختصص –إعادة صياغة برامج التكوين ومستها األساسية تنويع  -

ور مسارات دراسية و شهادات جامعية جديدة  )شهادات مهندس التكنولوجيا يف اجلامعة، تنظيم  و ظه
 شهادات التعليم العايل ، شهادات ليسانس التعليم.و 
التنظيم البيداغوجي اجلديد للدراسة ، حبسب نظام السداسيات ووفقا ملنطق املقاييس  و املكتسبات القبلية  -
 ملوجهة يف الربامج  و يف التقييم النهائي.ليس على أساس املعدل السنوي ، مع ختصيص أمهية لألعمال او 

69/70  68/69  67/68  66/67  65/66  64/65  1963/64  1962/63  السنة 
 تعدادال

 
 

13236 

 
 

10756 9210 8415 7034 6866 5269 

 :بينهم من 2881

 .جزائري 820 -

 .أورويب 2061 -
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تكثيف مناء التعليم العايل ، من خالل متكني أكرب عدد من الشباب بلوغ املستويات العليا من منظومة الرتبية  -
 التكوين ، لتزويد االقتصاد الوطين الذي هو يف طور التوسع بأكرب عدد من اإلطارات.و 
ية ، باالنتقال من املخطط التقليدي للكليات إىل املعاهد اجلامعية إعادة تنظيم شامل للهياكل اجلامع -

 العالي التعليم وزارة)املتخصصة يف جمال علمي حمدد بغية إدراج التكنولوجيا يف مسارات التعليم و التكوين. 

 (.2012: 21,20العلمي، البحثو

 ومسرية البالد التنموية: و قد جاء يف وثيقة التعليم العايل و البحث العلمي عن عالقة اجلامعة
شك أن الهدف األول للجامعة يرمي لتكوين اإلطارات التي تحتاج لها الـبالد و أن انعـدام اإلطـارات " ال  

يشــكل ضــعفا أوليــا فــي مجهــودات التنميــة.و يتعــين علــى الجامعــة أن تجهــز كافــة طاقاتهــا لتكــوين العــاملين 
نــه ال يقتصــر علــى تكــوين اإلطــارات النظاميــة علــى الشــكل الــذين البــد مــنهم للتنميــة ، و زيــادة علــى ذاك أ

التقليـــدي فحســـب. بـــل يجـــب أن تســـتخدم مخططـــات الطـــرق الخاصـــة بـــالتكوين لتلبيـــة احتياجـــات كافـــة 
 .(16 : 1971وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، ". ) القطاعات

و التعريب يف خمتلف التخصصات باعتبار هذه املرحلة من اإلصالح توسعا يف استخدام اللغة العربية آ لتشهد 
 ، و اجلدول التايل يوضح ذلك.هذا األخري من املبادئ الرئيسية لإلصالح

 جدول رقم )04 ( : التطور النسبي للطلبة في مرحلة التدرج الذين يتلقون التعليم باللغة الوطنية )1979-1971(:

 

 79-78 78-77 77-76 74-73 72-71 السنة الجامعية

 دادعتال
 

2015 5869 14436 15629 17664 

% 08.2 %  19.5% 28.7 % 30 % 32.1 % 

  

  Source :le ministère de la planification et de l’aménagement du territoire)1978( :Bilan de l’enseignement       

supérieur(1967-1978),Algérie ,p.52  
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 جدول رقم )05( : تـــــوزيـــــــــع الطلبـــــــة فــــي الــــــــفتـــــــــرة )1980-1971( :
 

 عدد الطلبة يف التدرج عدد الطالبات يف التدرج عدد الطلبة يف ما بعد التدرج
 

 السنوات

/ 5334 24334 1971-1972  

/ 5855 27122 1972-1973  

/ 6864 30070 1973-1974  

/ 8422 36939 1974-1975  

/ 9684 43475 1975-1976  

2310 11659 52407 1976-1977  

2654 12138 54547 1977-1978  

2337 12677 53841 1978-1979  

3965 14543 61410 1979-1980  

 ،1981اجلزائر ، ماي ، 10م ــي رقـــــــــائـر اإلحصــــــقريــــــالت: وزارة التعليم العايل و البحث العلمي ) مديرية التخطيط و التوجيه العلمي( :المصدر
 .08-04ص 

 ي :ــــــــــا الحالـــــــــــومنـــــــــإلى ي 1981من  د(
التعزيز و العقلنة لضمان مالئمة أفضل بني  إجراءاتيف بداية الثمانينات من القرن املاضي ، مت اختاذ عدد من  

 ذلك: والتكوين العايل و احتياجات االقتصاد الوطين ،
(، حيث مت حتديد أهداف كمية دقيقة للتعليم 1984) مت حتديثها سنة 1982اجلامعية لسنة  ةاخلريط مشروع -

 :العايل فيما خيص
 . حسب فروع و قطاعات النشاط اإلطاراتتكوين   -
 منها لتحسني نوعيتها بوضع برامج خاصة هبا. اإلكثارإعادة تنظيم اجلذوع املشرتكة و  -
 (.22:2012العلمي، البحث و العالي التعليم وزارة). ريا اجلدد.وضع نظام توجيه حلاملي البكالو  -

 وقد حددت سياسة التكوين العايل يف املبادئ التالية:
طالب وللوصول  10000طالب وال يتجاوز  8000-6000ينبغي أن يكون حجم اجلامعات مرتاوحا ما بني  -

ات تكنولوجية وجامعات للعلوم هلذا اهلدف ينبغي تقسيم اجلامعات وإعادة هيكلتها وإنشاء جامع
 والطبية والصيدلة. ،االجتماعية

 ينبغي أن متتاز كل جامعة باختصاص فين نظرا للبيئة اليت توجد هبا متاشيا وسياسة التوازن اجلهوي. -
 .(158: 1990 تركي، رابح) حتسني مرد ودية وفعالية التعلم العايل سواء يف البنية التحتية أو الطاقة البشرية. -
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إعداد برنامج حيدد كل االحتياجات الوطنية يف جمال التكوين و املكونني و تركزت اجلهود علي  يضاف إىل ذلك
أستاذ ومعيد ميكنهم االستفادة من  2000وقد مت برجمة  إحداث االندماج بني التكوين يف اخلارج والداخل.

رية, و مراعاة التخصص حسب املناطق.كل هذا الدورات التدريبية يف اخلارج للمسامهة يف تطوير اجلامعة اجلزائ
 (161 :1987 ركيبي،) لربط التعليم بعجلة التنمية الوطنية.

و مع بداية  التسعينات عرفت اجلزائر اضطرابات سياسية انعكست على خمتلف اجلوانب االقتصادية       
و سياسة إعادة اهليكلة االقتصادية، اليت   األزمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائرفاالجتماعية طيلة عشرية كاملة، و 

دفع باملنظومة اجلامعية إلعادة النظر يف سياسات التكوين اليت تتوافق ،التوجه حنو السوق احلر  كان من نتائجها
إىل اخلارج،تزايد  11ارتفاع نسبة هجرة األدمغة و الكفاءات العلمية ، يضاف إىل ذلكومتطلبات هذا التوجه 

 ،1990لقاءات تشاورية مع موظفي القطاع يف ماي  درابات مما دفع بالوزارة لعقضو اإلحدة االحتجاجات 
 قصد تدارس خمتلف املشكالت.

مت عقد لقاء تشاوري بني اجلامعات نظمته الوصاية ملناقشة تصورات  1997ديسمرب  12و11يومي ويف      
 ديدة ملؤسسات التعليم العايل ، نذكر منها :أفكار وأمناط تسريية ج مشاريع لتنظيم اجلامعة، فنجم عنها ظهور

 منح الكليات استقاللية على املستوى املايل ، اإلداري عالوة على املستوى البيداغوجي . -
املبين على املرونة  ضرورة اعتماد معايري إرشادية قابلة للتطور و االرتقاء إىل كلية أو جامعة يف هذا اإلطار العام -

 و الليونة ، منها:
 تعداد الطلبة يف التدرج. -أ

 عدد املؤطرين من أساتذة التعليم العايل و األساتذة احملاضرين. -ب
 (1997، العلمي البحث و العالي التعليم وزارة)خمطط التنمية للمؤسسة. -ج
 ، نقطة حتول يف1999أفريل  04ذو احلجة املوافق لـ  18املؤرخ يف  05-99ليمثل بعدها صدور القانون رقم     

تطور منظومة التعليم العايل يف اجلزائر، إذ ميثل خالصة كل ما استحدث منذ االستقالل من أطر تنظيمية 
 وقانونية، و يصفي عليها انسجاما عاما...ومما جاء فيه:

 تأكيد مبادئ التعليم العايل و أهدافه.  -

                                                 
11

 بالقاهرة املنعقد العرب اهلجرة لوزراء األول االجتماع يف استعراضها مت العربية، الدول جامعة يف االجتماعي بالقطاع اهلجرة و السكانية السياسات إدارة عن صادرة دراسة أكدت  

 .علمية كفاءة 215347 ب العريب املستوى على العلمية كفاءاهتا و ألدمغتها هجرة ربيةالع الدول أكثر مقدمة حتتل اجلزائر أن على ،18/02/2008 قي
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ص بأعضاء هيئة التدريس يف حتديد القانون األساسي لألساتذة )سنتطرق إليه بالتفصيل يف الفصل اخلا -
 اجلزائر(،و الطلبة يف كل مستويات التعليم العايل .

 البحثو العالي التعليم وزارة.) الطابع الوطين لشهادة التعليم العايل اليت ختول نفس احلقوق حلامليها. -

 (.2012: 24,23العلمي،

،الذي ( 12) 23/02/2008ملؤرخ يف ا 06-08ليعرف هذا القانون بعض التعديالت خاصة بصدور القانون رقم 
، ونذكر منها يعدل القانون السابق ، متاشيا للتغيريات اليت شهدها اجملتمع اجلزائري و فرضت عليه التكييف معها

ال توجد أي واحدة منها بدأت يف النشاط  2014اليت و إىل غاية  –فتح اجملال  أمام إنشاء اجلامعات اخلاصة 
 .-الفعلي

 (:1999-1979الجزائر)بتعداد الطلبة في المؤسسات الجامعية  (: 06) ول رقم جد
 
 
 
 
 
 
 

      
 التقارير اإلحصائية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في  الجزائر.الباحث  بناءا على من إعداد  المصدر :     
    

 عليه صادق الذي التنفيذي املخطط وجيهاتوت الرتبوية املنظومة إلصالح الوطنية اللجنة توصيات ضوء وعلى 
 إسرتاتيجية  العلمي والبحث العايل التعليم وزارة حددت ، 2002 أفريل 30 يف املنعقدة جلسته يف الوزراء جملس
 إعداد األساسية، حماورها أحد يف اإلسرتاتيجية، هذه تتضمن و 2013 -2004 للفرتة القطاع لتطوير عشرية
 جديدة هيكلية وضع يف اإلصالح هلذا األوىل املرحلة تتمثل .العايل للتعليم يقوعم شامل إصالح وتطبيق
 وتكون الدولية، للمعايري تستجيب هيكلية أي دكتوراه، -ماسرت -ليسانس :تكوينية أطوار ثالث ذات للتعليم

 .البيداغوجي للتسيري جديد تنظيم وباعتماد التعليمية، الربامج خمتلف وتأهيل بتحيني مصحوبة

                                                 
 

12
 ، العايل للتعليم التوجيهي القانون املتضمن و04/04/1999 يف املؤرخ ،05-99 رقم قانونال يعدل ،23/02/2008 يف املؤرخ 06-08 رقم القانون:  أنظر       

 42-38ص ،27/02/2008 يف ،10 عدد ، يةاجلزائر  للجمهورية الرمسية اجلريدة

1999/2000  1993/94  1989/90  1987/88  1979/80 ةـــــــــــــــسنــــــــال    

 دادــــتعــــــــــــــــــال

407995 238091 181350 143252 75445 

  التدرج طور في المسجلون  

20846       /  13967 11334 3965 

  التدرج بعد ما طور في المسجلون  

  المجموع 61410 154586 195317 / 428841



 "املسارات الدولية وواقع املؤسسات اجلامعية يف اجلزائر" الـتعليم الـعايل                    الـــفصل الـثالث:       
 

 

151 

 

 :إىل يرمي اإلصالح هذا ن إ
 نوعي، تكوين لضمان الضرورية واملتطلبات العايل بالتعليم االلتحاق لدميقراطية الشرعية املتطلبات بني املواءمة -
 مدلوالهتما، كل واألداء التنافس مفهومي إعطاء -
 والتشاور، املشاركة على للمؤسسات،تستند الراشدة احلكامة أسس إرساء -
 للبالد، املستدامة التنمية يف امعةاجل إشراك -
 الوطنية األصعدة على والعلمي الثقايف لإلشعاع قطبا جديد من تصبح أن من اجلزائرية اجلامعة متكني -

 .والدولية واإلقليمية
، وهي 2003-2002 اجلامعية السنة من بدءا ،اجلامعية   لألسرة واسعة استشارة تنظيم مت فقد الغرض وهلذا

 على دراسية وأيام ملتقيات بتنظيم متبوعة وكانت اجلامعية، اجلهوية الندوات إطار يف متت ليتا االستشارة
 :أجنبية جامعات عدة من دوليني خرباء ومشاركة أخرى لقاءات عدة نظمت كما .اجلامعية املؤسسات مستوى
، 2007ماي 31 و 30 ييوم نظم الذي الدويل امللتقى ، كما أنبريطانية بلجيكية، فرنسية، أمريكية،كندية،
 واملتعاملني اجلامعية األسرة ممثلي ومشاركة -" واآلفاق الممارسة بين L.M.D نظام" موضوع حول باجلزائر

 وأوروبا (كندا ، املتحدة الواليات) أمريكا من قدموا دوليني خرباء إىل باالضافة واالجتماعيني االقتصاديني
 العربية اإلمارات ، األردن ، تونس ، املغرب)العربية والبلدان (يطانيابر  ، إسبانيا ، أملانيا ، بلجيكا ،فرنسا)

 تناولت رفيع، مستوى وذات معمقة ومناقشات متيز كما لآلراء، مثمر بتبادل مسح -(السنغال) وإفريقيا (املتحدة
 (20-2007:06، العلمي البحث و العالي التعليم وزارة)  . العامل عرب العايل التعليم إصالح جتارب خمتلف

لتشمل  ،LMD13مت اعتماد هندسة جديدة يف عروض التكوين  "نظام  ،2004/2005ويف السنة اجلامعية   
العلوم اإلنسانية  .،(STAPS) علوم وتكنولوجيا النشاطات البدنية والرياضيةعروض التكوين يف اجملاالت التالية : 

الرياضيات واإلعالم اآليل  .(LLE)واللغات األجنبية  اآلداب ، (LLA)اللغة واألدب العريب  ،(SHS)واالجتماعية 
(MI)،  علوم املاد ة(SM)  علوم األرض والكون(STU) ،  علوم الطبيعة واحلياة(STV)  ، الفنون(ARTS)، علوم

 .(ST)علوم وتقنيات  ، (DROIT)احلقــوق   ، (SEGC)اقتصادية، وعلوم التسيري والعلوم التجارية 
                 ا النظام يف :ومتحورت أطوار هذ   
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 لالطالع أكثر على اإلجراءات التنظيمية و البيداغوجية املرتبطة هبذا النظام ، أنظر :   
 .2007اجلزائر،  ،2007إصالح التعليم العالي جوان وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : 
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يهدف إىل متكني الطالب من اكتساب املعارف و تعميقها  و تنويعها  يف ، ليسانس يتوج بشهادة طور أول -
اختصاصات  تفتح منافذ على قطاعات نشاط خمتلفة، وكذا توجيهه حسب قدراته واحرتام رغباته ، بتحضريه 

 تحاق بعامل الشغلإما للتكوين يف الطور الثاين و إما االل
، و يشمل تكوينا أكادمييا  و تكوينا مهنيا ويهدف  إىل استكمال الطلبة  الماستر يتوج بشهادة  اطور ثاني -
رفهم و تعميقها و تطوير مؤهالهتم  و تدريبهم  يف جمال البحث العلمي ، قصد التحضري ملهنة أو جمموعة املع

 مهن أو ملواصلة الدراسات يف الطور الثالث.
يتحصل عليها بعد مناقشة أطروحة أو تقدمي جمموعة أعمال علمية  الدكتوراه يتوج بشهادة  طور ثالث -

أصيلة، و يعد الطور الثالث تكوينا للبحث و عن طريق البحث ، مع العمل بصفة مستمرة  على إدماج آخر 
 (,2008: 06,05لرسميةاالجريدة )االبتكارات العلمية و التكنولوجية. 

 أطوار التكوين في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر:: ( 09 )م شكل رق
 

 
 

سنة عن تأسيس جامعة  800ومناسبة مرور  25/05/1998يف  ت، نشأLMDهذه اهليكلية أو ما يعرف بنظام 
 Déclaration de la Sorbonneإعالن السربون" السربون الفرنسية ، حيث أطلقت املبادرة املشرتكة " 

 أمضى عليها ,وزراء الرتبية لكل من أملانيا ، إيطاليا ، فرنسا ، اململكة املتحدة، وتنص على ، اليت (1998)
 ضرورة التعاون لبناء هيكلة موحدة لنظام التعليم العايل يف االحتاد األورويب.
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الذي كان تتمة إلعالن ، Déclaration de Bologne (1999)ا يإعالن بولون، جاء " 1999ويف جوان      
بلدا أوروبيا، وصار ومثابة األرضية املشرتكة إلصالح  29 ــــــــــــــلسربون ، حيث أمضى عليه وزراء التعليم العايل لا
 (Agence Exécutive Éducation, Audiovisuel Et Culture,2009 :13) عصرنة التعليم العايل األورويب. و 

دول الشريكة لالحتاد األوريب، و من بينها اجلزائر من خالل لتعرف هذه املبادرة تطورا كبريا  و انفتاحا على ال
 نذكر من بينها :و عصرنة التعليم العايل يف تلك البلدان   طرح برامج تعاون ودعم

 :  Le Programme Tempusوس  ــــــــومبــــــــــبرنامج ت  (1
 ل الشريكة لالحتاد األورويب، و يشمل متويل : االحتاد األوريب لعصرنة التعليم العايل يف الدو  هميول و هو برنامج 

 الربامج املشرتكة بني جامعات االحتاد األوريب و البلدان الشريكة. -
اإلصالحات اهليكلية لتطوير منظومات التعليم العايل  يف البلدان الشريكة حىت تتكيف مع متطلبات عامل  -

 اد األوريب.العمل ، اجملتمع وكذا تطورات التعليم العايل يف االحت
  (Commission Européen,2013 :01,02).مكاتب متابعة هذا الربنامج يف البلدان الشريكة -

 (2013-2002)بعد توسيعه حنو بلدان جنوب البحر املتوسط ، ويف الفرتة ، 2002يف و انضمت اجلزائر للربنامج 

 إلصالحات اهليكلية. مشروع ل 12مشروع مشرتك بني اجلامعات ،  35مشروعا:  47، شاركت يف 
(Commission Européen,2013 :01,02) 

 :  Erasmus Mundus Programme دوســــــــونــــــــــم وســــــــــراسمــــــإيج ــــرنامـــــــب (2

هو برنامج تعاون وتنقل يف جمال التعليم العايل الذي يهدف إىل حتسني نوعية التعليم العايل األورويب         
وتعزيز احلوار والتفاهم بني الشعوب والثقافات من خالل التعاون مع البلدان األخرى. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه 

يقدم و مؤسسات التعليم العايل يف دول العامل األخرى يساهم يف تنمية املوارد البشرية وقدرة التعاون الدويل من 
 الدعم إىل:

اليت ترغب يف تنفيذ برامج مشرتكة على مستوى الدراسات العليا ،أو إىل  مؤسسات التعليم العايل -
 .إنشاء شراكات التعاون املشرتك بني اجلامعات من أوروبا والبلدان املستهدفة أخرى 

فرتة يف سياق  امعة الذين يرغبون يف قضاء دراسة / حبوث / تدريسموظفي اجلطلبة منفردين، باحثني و  -
 أحد من الربامج املشرتكة املذكورة أعاله أو شراكات التعاون .

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
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أي منظمة ناشطة يف جمال التعليم العايل اليت ترغب يف تطوير مشاريع هتدف إىل تعزيز جاذبية، حملة،  -
 مجيع أحناء العامل .الرؤية والصورة األوروبية للتعليم العايل يف 

 ويهدف هذا الربنامج إىل :
 ؛ عامليااإلحتاد األورويب كمركز للتميز يف التعليم  وترقية اجلودة يف التعليم العايل األورويب تعزيز -
 .يف جمال التعليم العايل هاالتفاهم بني الثقافات من خالل التعاون مع دول العامل الثالث و لتنمي تعزيز -

 من خالل اإلجراءات التالية: 2013-2009لفترة "إيرامسوس موندوس"  برنامج تنفيذومت  -
وما يف ذلك منح دراسية / زمالة  برامج مشرتكة ذات جودة عالية يف مستويات املاجستري والدكتوراه ) -

 للمشاركة يف هذا الربامج؛
زماالت  اسية وشراكات بني مؤسسات التعليم العايل للبلدان األوروبية والثالثة وما يف ذلك منح در  -

 ية؛ميللتنقل يف مجيع املراحل األكاد
التعليم العايل األورويب من خالل مشاريع لتعزيز جاذبية أوروبا كوجهة تعليمية ومركز للتميز على  ترقية -

 مستوى العامل.
 ومن بني املشاريع اليت شاركت فيها اجلامعات اجلزائرية نذكر :

 (.1)جامعة اجلزائر ، جامعة تلمسانفيه  تشارك ، 3201انطلق يف  : metalic-eu مشروع -

 ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، شلفبالغرفة التجارة والصناعة ،غرفة التجارة والصناعة مستغامن:الشركاء
 جامعة جامعة د فيقو، إسبانيا.وبالتنسيق مع 

،  جامعة حممد بوقرةة ، ، ومشاركة جامعة جباي2012: انطلق يف  يا المعلومات الخضراءتكنولوج مشروع -
 جامعة د فيقو، إسبانيا.بومرداس ، وبالتنسيق مع 

 1جامعةسطيف،1جامعة قسنطينةة ،امعة  جبايشاركت فيه ج، 2011انطلق يف  :04مشروع ابن رشد  -

 فرنسا 2جامعة مونبلييه تنسيق مع بالو  جامعة تلمسان،زي وزويجامعة مولود معمري ت،
 (2014،المكتب الوطني لتمبوس الجزائر) 

          
 
 
 

http://www.emundusgreenit.uvigo.es/
http://www.emundusgreenit.uvigo.es/
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  :2013/2014توسعا كبريا ، إذ ضمت يف املوسم اجلامعي   الشبكة اجلامعية اجلزائريةلتعرف بعد ذلك     

الرتاب الوطين. وتظم  ( والية عرب48 )ني( مؤسسة للتعليم العايل، موزعة على مثانية وأربع97وتسعون ) اسبع

( مدارس 07( مدرسة وطنية عليا وسبع )20ن )ي( مراكز جامعية وعشر 10( جامعة، عشرة)48 )نيمثانية وأربع

( 04( مدارس حتضريية مدجمة وأربع )04( مدرسة حتضريية وأربع )12عليا لألساتذة وإثنيت عشرة )

 (2014العلمي، البحث و العالي التعليم وزارة.)ملحقات

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:2014-2013)خريطة توزيع المؤسسات الجامعية في الجزائر( : 10 )شكل  رقم 

 

 
   

 

 الجزائرية الجامعية الشبكة: العلمي البحث و العالي التعليم وزارة     : المصدر 
(https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/DZ-M001.jpg/7428e693-444d-4c5a-b204-

74c39a3f940e?t=1359409510428),21/08/2014. 
 

 

 

 

 

) 

https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/DZ-M001.jpg/7428e693-444d-4c5a-b204-74c39a3f940e?t=1359409510428
https://www.mesrs.dz/documents/12221/0/DZ-M001.jpg/7428e693-444d-4c5a-b204-74c39a3f940e?t=1359409510428
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 (:2012-2000)التعليم العالي في الجزائر و طلبة تعداد مؤسسات( :  07)جدول رقم 
 

  من إعداد الباحث بناءا على::  لمصدرا    

   1) Office national des statistiques(2012) :L’Algérie en quelque chiffres, Résultats :2009-2011,n :42,édition        
2012,Alger,Algerie,p.28. 

 ),(http://www.ons.dz/Infrastructure.html.12/02/2013.اجلزائر، (2005-2000تعداد الطلبة في التعليم العالي )الديوان الوطين لإلحصائيات:     (2        

 .اجلزائر(،2005-2000) بالجزائر  تعداد مؤسسات  التعليم العاليطين لإلحصائيات : الديوان الو  ( 3         

 (http://www.ons.dz/Infrastructure.html),12/02/2013.   

2011/12  2010/11  2009/10   السنة 01/2000 02/2001 03/2002 04/2003 05/2004 
 المؤسسة

 الجامعات 17 25 25 26 26 35 35 43
 المراكز الجامعية 13 14 14 13 13 13 14 07

 
- 

 
- 
 

- 02 02 02 02 06 

المعاهد الوطنية 
 للتعليم العالي

(INES) 

04 03 
03 03 03 03 03 03 

 المدارس العليا
(Ens) 

02 02 

02 01 01 01 01 01 

المدارس العليا 
 للتعليم التقني
(ENSET) 

 
- 
 

 
- - 10 10 10 10 12 

 مدارس و معاهد
(Ecoles 

&Instituts) 

 
 

15 

 
 

14 
 

14 - - - - - 

المدارس الوطنية 
 العليا

(Ecoles  

Nationale 
supérieures 

تحضيريةمدارس  - - - - - 04 09 09  
 

1090592 
 

1077945 
 

1034313 721 833 622 980 589 993 543 869 466 084 
 المسجلون في
 طور التدرج

 
64212 

 
60617 58945 33 630 30 221 26 579 26 060 22 533 

 المسجلون في
 طور ما بعد التدرج

 
 
- 

 
 

246743 
 
 

199767 … 91 828 ... 72 737 65 192 

 المتخرجون
 في

 طور التدرج

http://www.ons.dz/Infrastructure.html),12/02/2013.
http://www.ons.dz/Infrastructure.html),12/02/2013.
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 :البحث العلمي في المؤسسات الجامعية في الجزائر  (4-2
 

 املؤسسة اجلامعيةفمن وظائف  -وكما سبق لنا اإلشارة إليه -أما فيما خيص اجلانب املتعلق بالبحث العلمي     
تنمية البحث العلمي و التكنولوجي  و اكتساب العلم و تطويره و نشره ونقل املعارف، يف اجلزائر،  

كل من املنظمة الوطنية للبحث   إنشاء 1973مت يف  ، إذوقد تزايد االهتمام هبذا اجلانب بعد االستقالل   
العلمي ، اليت أسندت إليها عملية تطوير البحوث التطبيقية يف ميدان البحث العلمي، إضافة إىل إنشاء اجمللس 
الوطين للبحوث العلمية اليت تتلخص مهمته يف رسم احملاور األساسية للبحث العلمي املوجه حنو التنمية الوطنية. 

  (115:1981تركي،).

 ف هذا امليدان تطوير صياغة و منهجية البحث العلمي يف اجلزائر عرب عديد املراحل ، كما يبينها اجلدول ليعر 
 (:2012-1962في الجزائر ) العلمي  (: التطور المؤسساتي للبحث 08جدول رقم )
 سنة الوصاية التأسيس الهيئة

 الحل 
 1968 / 1963 مجلس البحث

 1971 / 1968 هيئة التعاون العلمي
 1973 / 1971 المجلس المؤقت للبحث العلمي

 1983 وزارة التعليم العايل 1973 الهيئة المؤقتة للبحث العلمي
 1986 رئاسة اجلمهورية 1982 محافظة الطاقات المتجددة

 1986 الوزارة األوىل 1984 محافظة البحث العلمي و التقني
 1990 رئاسة اجلمهورية 1986 المحافظة العليا للبحث

 1991 الوزارة األوىل 1990 الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث و التكنولوجيا
 1991 الوزارة األوىل 1991 الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث و التكنولوجيا و البيئة

 1991 وزارة اجلامعات 1991 أمانة الدولة للبحث
 1993 وزارة الرتبية الوطنية 1992 أمانة الدولة

 منتدبة المكلفة بالجامعاتالوزارة ال
 و البحث

 1994 وزارة الرتبية الوطنية 1993

البحث العلمي  والوزارة المنتدبة لدى وزارة التعليم العالي 
 المكلفة بالبحث العلمي

 إىل غاية اليوم وزارة التعليم العايل  البحث العلمي 2000

 المديرية العامة للبحث العلمي
 و التطوير التكنولوجي

 إىل غاية اليوم وزارة التعليم العايل  البحث العلمي 2000

 سنة في خدمة التنمية50عليم العالي و البحث العلمي في الجزائر،ــــــــــالت  :علميـــــــــــــبحث الــــــــــــعايل و الــــــــــــتعليم الـــــــــــوزارة ال مصدر :ــــــــــال
 .89ص، 2012اجلزائر،،(1962-2012)
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، مت صدور القانون التوجيهي و الربنامج اخلماسي حول البحث العلمي و التطوير  1998ويف        
، و الذي حدد املبادئ املتعلقة برتقية البحث العلمي و التطوير 98 - 11رقم  2002-1998التكنولوجي 

اف و الربامج املسطرة للفرتة التكنولوجي وكذا التدابري و الطرق و الوسائل الواجب توفريها  لتحقيق األهد
 اخلماسية  املذكورة آنفا، وقد مت حتقيق النتائج التالية :

  املسطرة.  برناجما  (30)  نيالثالث بني  من  وطين  حبث برنامج   (27)  وعشرين  سبعة  وتطبيق  إعداد -
 . معنية  وزارية  دائرة  (27)  وعشرين  سبع  نيب من  قطاعية  جلنة  (21)   وعشرين  واحد  تنصيب -  
 .العايل  التعليم  مؤسسات  داخل حبث  خمرب  (640)  نيوأربع  ستمائة  اعتماد - 
  العلمي  الطابع  ذات  العمومية  ؤسساتمل ا إطار  يف  حبث  مركز   (16)  عشر  ستة  إنشاء - 

 . البحث  نتائج  نيتثمل  الوطنية  الوكالة  تنصيب  و حبث   (2)  وحديت  إنشاء -  والتكنولوجي
  .والتكنولوجي  العلمي  الطابع  ذات  العمومية ؤسسةمل ا  لدى  اقتصادي  طابع  ذي   (1)  فرع  إنشاء - 
  العلمي  الطابع  ذات  العمومية  ؤسساتملا لدى  اإلدارة  وجمالس  العلمية  السلمجا  تنصيب - 

 . والتكنولوجي
 دائم باحث   (1500)  ومخسمائة  وألف  باحث أستاذ  (13700) مائةوسبع  ألف  عشر  ثالثة  إشراك - 

 .  ادائم  اباحث (16000). ألف  عشر بستة  قدرملوا  القانون  حدده  الذي  الكلي  موعلمجا نيب من

 دج  مليون  34.266إىل  1999-2005   للفرتة  صصلمخا الدعم  متوسط  ارتفع  بالتمويل  يتعلق  فيما - 

  دج  مليون 14.154  و  البحث  حميط  لدعم  تسيري  كاعتمادات  دج  مليون  17.550  منها خصص

 (07:2008الرسمية، الجريدة)للبحث الوطنية  الربامج  لتنفيذ  دج  مليون 2562  و  للتجهيزات كاعتمادات

  السابق واملتضمن  القانون  مـــــويتم  دلــــــذي يعـــــــال    08 - 05رقم   صدر قانون،  2008/ 23/02ويف    

، ومن بني 2012-2002، التكنولوجي  والتطوير  البحث العلمي  حول  اخلماسي  والربنامج  القانون التوجيهي

 :جاء فيه  ما

 ،2012-2008بالفرتة  2002-1998تعويض كل إحالة للفرتة اخلماسية  -
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  والثقافية  واالجتماعية االقتصادية  التنمية  حتقيق  إىل  التكنولوجي والتطوير  العلمي  البحث  يهدف  -

 14، من خالل حتقيق مجلة من األهداف املتنوعة.للبالد  والتكنولوجية  والعلمية

ميثل اجمللس الوطين للبحث العلمي و التقين ، اهليئة املكلفة بتحديد التوجيهات الكربى للسياسة الوطنية  -

 للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي.

 والتطوير  العلمي  البحث  لتقييم  وطين  جملس ،العلمي بالبحث  كلفملا  رـــــــالوزي  لدى  أـــــــينش -

  بإعداد  وكذا  ونتائجها  وخياراهتا  للبحث  الوطنية للسياسة  االسرتاتيجي  بالتقييم  يكلف ، التكنولوجي

 .تنفيذها  ومتابعة  التقييم آليات

  ونــــــــــيعمل  ونـــباحث  أو /  و  دائمون  باحثون  التكنولوجي  والتطوير العلمي  حثالب  بنشاطات  يقوم   -

)سنتطرق  العايل  التعليم  أساتذة  سلك  نيب  من  أساسا  دةملا حمددة  عقود  وجبوم يوظفون،  جزئي  بوقت

 البحثية(. إىل إجراءات ذلك يف الفصل اخلاص باألساتذة يف اجلامعة اجلزائرية و مهامهم

 تلتف  أن  ينبغي  أولوية  ذا  هدفا  واالجتماعي  االقتصادي التطوير  يف  اجلامعي  البحث  إدماج  ثلمي -

  انفتاح  ضمان،فمن الضروري  الوطين  البحث تنظيم  إعادة  حول  تتمحور  اليت  األعمال  كل  حوله

  العايل  التعليم  مؤسسات  يف البحث  لوظيفة  االعتبار  وإعادة  التكنولوجي  والتطوير العلمي  البحث

 . العلمي  البحث  ومؤسسات العلمي  والبحث

 دفــــــــهت  2008 - 2012  اسيـــــــاخلم  ططمخــــــــلا  إطار  يف  هبا  القيام سيتم  اليت  ثــــــــحــــــالب  ياسةــــــس    -

                                                 

 القانون  ويتمم  يعدل  2008  سنة  فرباير 23  يف  مؤرّخ  08 - 05   رقم  الدميقراطية الشعبية: قانون أنظر:  اجلمهورية اجلزائريةلإلطالع عليها بالتفصيل  1
 التكنولوجي  والتطوير  البحث العلمي  حول  الخماسي  والبرنامج  التوجيهيالقانون   واملتضمن    1998سنة  غشت  22  يف  املؤرخ   11-  98رقم  

 .37-03،ص.27/02/2008، 10ة الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدداجلريد  2002.- 1998 .، 
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  28000  من  أكثر  بإشراك  وذلك  للبحث  الوطين سعىمل ايف    الباحثني  لألساتذة  الكاملة  شاركةامل  إىل

 (08:2008،الرسمية الجريدة) .األساتذة  من  %  60  ثلمي ما  وهو  2012  عام  حلول  مع  باحث أستاذ

 (:2012-2008في الجزائر) العلمي( : تعداد الباحثين و مشاريع البحث  09جدول رقم )
 

 السنوات        
 نالباحثو 

2008 2009 2010 2011 2012 

 األساتذة الباحثون
 

14720 18863 25072 26579 28079 

 األساتذة الدائمون
 

2100 2700 3300 3900 4500 

 المجموع
 

16820 21563 28379 30479 32579 

عدد المشاريع 
 الجديدة

 

2000 3200 3650 1732 3732 

  رقم   القانون  ويتمم  يعدل  2008  سنة  فرباير 23  يف  مؤرّخ  08 - 05   رقم  بية: قانوناجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشع : المصدر
  والتطوير  البحث العلمي  حول  الخماسي  والبرنامج  التوجيهيالقانون   واملتضمن    1998سنة  غشت  22  يف  املؤرخ 11-  98

 37-03،ص.27/02/2008، 10زائرية عدداجلريدة الرمسية للجمهورية اجل 2002-1998  التكنولوجي
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 الجامعة الجزائرية و التصنيفات العالمية للجامعات:  (4-3
 

صار للتصنيفات اخلاصة برتتيب اجلامعات على املستوى الدويل أمهية كربى يف إبراز مستوى اجلامعات يف البعد 

ه به أن املعايري اليت يتم هبا التصنيف العاملي للجامعات ومما يلزم التنوياملرتبط بالتكوين و البحث العلمي ، 

والتجهيزات  يةوسائل التعليمالمستوى املناهج ، املنشورات العلمية، :  واملراكز العلمية يف العامل تشمل عادة 

عدد تلك وتت ، درجة تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف العملية التعليمية،اإللكرتونية ، عدد اخلرجيني املتميزين 

 التصنيفات، ومنها :

 :  Academic Ranking of World Universities)  الترتيب األكاديمي للجامعات العالمية أ(

 التابعة العامليةن مركز حبث اجلامعات العالية عيصدر ،   (ARWU)  الترتيب األكاديمي للجامعات العالمية 

 .الصينية  بشانغهاي تونغ جياو جلامعة

( .Class Universities At Shanghai Jiao Tong University-For World The Center)  ألول مرة يف ، صدر

يستخدم املقاييس الستة املوضوعية لرتتيب اجلامعات  ، وبعد ذلك يتجدد كل سنة و 2003شهر يونيو يف 

 األوىل: ةيف املراتب اخلمسمائ العاملية

 .معةاجلا اليت حتصل عليها قدماء خرجيي Médailles Field وفيلدز Prix Nobel نوبلجوائز  عدد (1

 اليت حتصل عليها الباحثون التابعون Médailles Fields وفيلدز Prix Nobel نوبلجوائز  عدد (2

  .معةللجا

  التابعني للجامعة. و الباحثني العلماءبأقوال  االستشهاد وعدد  (3

 .العلم   " Science "عة  والطبي  " Nature "يف جمليت نشورةامل املقاالت و األحباثعدد  (4

 . ( SCIE) املتضمنة يف فهرس استشهاد العلم و نشورةامل املقاالت و األحباثعدد  (5
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  (SSCI)املتضمنة يف فهرس استشهاد العلوم االجتماعية و نشورةامل املقاالت و األحباثعدد  (6

 (.2014، شانغهاي العالمية اليةالع الجامعات بحث مركز). و األداء األكادميي  للكليات و األقسام و املعاهد

 جــــــــدول رقـــــــم )10( :تـــــــصنيف شـــــانــــــــغهاي للـــــجامعــــــــات )500( األولى في الـــــــعالــــــم
  – بحسب المنطقة الجغرافية- 2014:

 

 أفضل المنطقة

20 
100 أفضل 200 أفضل  300 أفضل  400 أفضل   

 أفضل

500 

 المتحدة الواليات

 األمريكية
16 56 86 123 150 177 

 205 161 122 80 35 04 أوروبا

 المحيط/آسيا

 الهادي
— 09 34 53 87 113 

 05 02 02 — — — إفريقيا

 500 400 300 200 100 20 اإلجمالي الحساب

      
 2014 العالم في جامعة 500 أفصل: مركز حبث اجلامعات العالية العاملية جياو تونغ شانغهاي  : المصدر      

   (www.shanghairanking.com/ar/ARWU-Statistics-2014.html),23/08/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shanghairanking.com/ar/ARWU-Statistics-2014.html),23/08/2014
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 : anking of World Universities)(Webometrics R تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات (ب

عن اجمللس  إسبانيا يصدر يف ،ألف جامعة  20هو أكرب نظام لتقييم اجلامعات العاملية حيث يغطي أكثر من 

وهو تقييم نصف سنوي ،  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC))  العايل للبحث العلمي

 عام. ن كلحيث يصدر يف شهري يناير ويوليو م

نشر  من خاللنرتنت لإلمؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي  استعمالويركز هذا التصنيف  على معايري  

، التعرف على موقع اجلامعة من طرف   Open access)الولوج المفتوح) املقاالت العلمية احملكمة بطريقة 

 (Sellami,2013 :01) حمركات البحث يف الشبكة.
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 :(2014-2013) ويبوميتركس العالمي للجامعات( : ترتيب بعض الجامعات الجزائرية حسب مقياس 11جدول رقم ) 

 : من إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر 
1) Mokhtar SELLAMI(2013) : Regard Sur Le Classement Des Universités Algériennes Et La Production 

scientifique A Travers Le Webometrics & Scimago:L’effort A Faire, Direction Générale De La Recherche 

Scientifique Et Du Développement Technologique, Algérie ,P.03 

2) Webometrics : Ranking of World Universities july 2014. 

(http://www.webometrics.info/en/aw/Algeria),01/08/2014. 

(http://www.webometrics.info/en/Ranking_africa ), 01/08/2014. 

(http://www.webometrics.info/en/world), 01/08/2014. 

جامعـــــــــة األوىل  500لكن املالحظ على هذين التصنيفني ، الغياب التام للجامعات اجلزائرية عن ترتيب    
عامليـــــــا ، و هذا ما قد ميكن إرجاعه إىل عدم توفرها على األسس التصنيفية لتلك املقاييس، ، يضاف إىل ذلك 

ديدا يف اجملالت و فهارس النشر املرتبط هبذا التصنيف، على املستوى الدويل  وحت قلة عدد املنشورات العلمية 
جامعــــــة األوىل  ةمن احتالل بعض اجلامعات اجلزائرية ملراتب ضمن املائ مأما مقياس ويبومرتيكس ، فبالرغ

2014 2013  
 المؤسسة الجامعية

 
 طنياو   و عربيا إفريقيا عالميا وطنيا عربيا إفريقيا عالميا

 التكنولوجياو بومدين للعلوم  هواريجامعة  01 35 38 2971 05 40 46 2828
 

1جامعة قسنطينة  02 46 48 3225 01 24 28 2256  
 التكنولوجياو جامعة  وهران للعلوم  03 54 51 3453 12 96 107 4954

 
 جامعة عنابة 04 57 52 3475 20 119 118 5915

 
 جامعة تلمسان 06 64 63 3865 03 28 33 2325

 
 جامعة باتنة 08 73 72 4302 06 57 65 3473

 
1جامعة سطيف 12 96 100 5360 10 73 81 3937  

 
 جامعة الجزائر 15 123 118 6100 11 79 87 4036

 
  2 جامعة سطيف / / / / 46 444 461 15410

 
 جامعة برج بوعريريج / / / / 45 405 405 14503

http://www.webometrics.info/en/Ranking_africa
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  إفريقـــــيا ، إال أن بإمكاهنا التقدم أكثر مستقبال بالعمل على استخدام الوسائل اليت يعتمدها هذا املقياس
كأساس للتصنيف وعلى رأسها نشر األحباث على االنرتنيت يف املواقع املتخصصة، ويف هذا السياق ميكننا 

حبثا  3046مثال ، بلغت  2007باملنشورات العلمية الدولية للباحثني اجلزائريني يف اجلامعات اجلزائرية يف  التذكري
 (13:2007العلمي، البحث و العالي التعليم وزارة).و دراسة 

 حصيلة المنشورات العلمية  الوطنية والدولية للباحثين( :  12)جدول رقم 
 : 2007في الجامعات الجزائرية  

 

مديرية الدراسات ملا بعد التدرج  والبحث التكويين ،   2007مشاريع البحث، حصيلة سنةوزارة التعليم العايل و البحث العلمي :  المصدر :
 .13.، ص2007،اجلزائر، 

 المنشورات
 التخصصات

 الوطنية الدولية
 الرياضيات 88 314
 اإلعالم اآليل 08 127
 الفيزياء 74 573
 الكيمياء 66 386
 العلوم الطبيعية 119 304
 علوم االرض 98 153
 العلوم الطبية 50 11

 الكيمياء الصناعية 16 119
 اهلندسة االلكرتونية 67 490
 اهلندسة امليكانيكية 35 160
 اهلندسة املدنية 42 106
 العلوم االقتصادية 124 89
 تاريخ 33 27
 العلوم القانونية 45 09
 علوم  النفس والرتبية 60 47
 العلوم السياسية 30 01
 المعلوم اإلع 10 10
 األدب العريب 135 80
 علم االجتماع 44 21
 الفلسفة 17 16
 العلوم اإلسالمية 10 03

 المجموع اإلجمالي 1099 3046
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 تنظيم وتسيير المؤسسات الجامعية في الجزائر : (4-4
وزارة ختضع املؤسسة اجلامعية يف اجلزائر، لنظام تسيري وتنظيم خاص هبا ، إذ ترتبط بالوصاية املتمثلة يف        

، وتتكون اجلامعة من هيئات و رئاسة اجلامعة و كليات و معاهد ،كما  15التعليم العايل و البحث العلمي
ضمن مصاحل إدارية و تقنية مشرتكة ، و سنعتمد يف تبيان عناصر اهليكل التنظيمي للجامعة وخصائصها ، تت

 اعتمادا على 
،الذي حيدد مهام اجلامعة و القواعد اخلاصة بتنظيمها و سريها، 2003أوت23املؤرخ يف  279-03املرسوم التنفيذي رقم  -1

 15.-04.، ص ،2003أوت24، 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد
مؤرخ يف  279-03، يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 2006سبتمرب  27مؤرخ يف  343-06املرسوم التنفيذي رقم  -2

، 61، الذي حيدد مهام اجلامعة و القواعد اخلاصة بتنظيمها وسريها. ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد2003أوت23
 . 29-27ص،،2006أكتوبر 01
، الذي حيدد التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعـــة والكلية و املعهد و ملحقة 2004أوت  24القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  -3

 27.-19، ص،2004سبتمرب 26، 62اجلامعة و مصاحلها املشرتكة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد

 لس إدارة اجلامعة من:: يتكون جم مجلس إدارة الجامعة( 1
 وزير القطاع أو ممثله رئيسا،  -
مثال يضم مجلس إدارة )ممثلي القطاعات الرئيسية املستعملة اليت حتدد قائمتها يف مرسوم إنشاء اجلامعة ،  -

، ممثلين عن: وزير الشؤون الخارجية، ممثل عن وزير العدل ، ممثل عن وزير -التي ننتمي إليها – 02جامعة سطيف 
لثقافة ، وهذا له عالقة باختصاصات كليات الجامعة و التي تشمل : اآلداب و اللغات، العلوم اإلنسانية و واالجتماعية ا

 (28:2011الرسمية، الجريدة). ،الحقوق والعلوم السياسية

 .(  عن كل من الوزارات التالية: املالية ، الرتبية الوطنية ، التكوين املهين، العمل 01ممثل واحد ) -
مع التذكري بأن تعيني أعضاء اجمللس املمثلني ملختلف الدوائر الوزارية، يتم باقرتاح من سلطتهم الوصية من ضمن 

 املوظفني الذين يشغلون وظائف عليا يف املؤسسات و اإلدارات العمومية.
يل الوالية اليت ( عن كل من : السلطة املكلفة بالبحث العلمي، الوظيفة العمومية، وممثل وا01ممثل واحد ) -

 تتواجد فيها مقر اجلامعة.
 ،  عن األساتذة من مصاف األستاذية يف كل كلية و معهدمنتخب  (01) ممثل واحدممثلي األساتذة :  -

                                                 
15

، جريدة  المركزية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي اإلدارةتنظيم  يتضمن، 30/01/2013مؤرخ يف  78-13أنظر :املرسوم التنفيذي رقم    
 33-08، ص 06/02/2013، 08الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد 
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 . األساتذة املساعدينعن سلك  منتخبني (2)ممثلني و 
 منتخبني عن املوظفني اإلداريني و التقنيني و عمال اخلدمات. (2)ممثلني اثنني  -
 منتخبني عن الطلبة. (2)ممثلني اثنني  -

ويشارك رئيس اجلامعة و عمداء الكليات و مديري املعاهد  و مديري امللحقات، إن وجدت، ونواب رئيس 
 اجلامعة و مسؤول املكتبة املركزية يف اجتماعات اجمللس بصوت استشاري.

، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 3هؤالء األعضاء فهي ) عهدةوعن 
 ملدة عام قابل للتجديد.

وجيتمع هذا اجمللس يف دورة عادية ، مرتني يف السنة بطلب من رئيسه، كما ميكن أن جيتمع يف دورات غري  -
عادية بطلب من رئيسه أو من رئيس اجلامعة أو بطلب من ثلثي أعضائه، ومن بني األعمال اليت يدرسها جملس 

 ارة اجلامعة ، نذكر مايلي:إد
 خمططات تنمية اجلامعة على املدى القصري  و املتوسط و البعيد، -
 اقرتاحات برجمة أعمال التكوين و البحث، -
 اقرتاحات برامج التبادل و التعاون العلمي الوطين و الدويل . -
 احلصيلة السنوية للتكوين و البحث يف اجلامعة. -
 النظام الداخلي للجامعة، -
 خمطط تسيري املوارد البشرية للجامعة. مشاريع  -
 :  يتشكل اجمللس العلمي للجامعة من: المجلس العلمي للجامعة (2
عمداء الكليات، مديري املعاهد  ومديري امللحقات إن   نواب رئيس اجلامعة،  رئيس اجلامعة، رئيسا، -

عن األساتذة من مصاف األستاذية  نيمنتخب (02) نيممثلرؤساء اجملالس العلمية للكليات و املعاهد،   وجدت،
) يتم انتخاهبم من طرف نظرائهم األساتذة املساعدينعن سلك  منتخبني (2)ممثلني ، و  يف كل كلية و معهد

( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من ضمن األساتذة الدائمني الذين هم يف وضعية نشاط لدى 3ملدة )
 دت، مسؤول املكتبة املركزية للجامعة،اجلامعة (، مديري وحدات البحث ، إن وج

شخصيتني خارجيتني يكونان أستاذين تابعني جلامعات أخرى ، كما ميكن استدعاء أي شخص  ذو كفاءة ،  -
 من شأنه املساعدة يف أعمال اجمللس.
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عادية  وجيتمع هذا اجمللس يف دورة عادية ، مرتني يف السنة بطلب من رئيسه، كما ميكن أن جيتمع يف دورات غري
 إما بناءا على استدعاء من الوزير املكلف بالتعليم العايل  أو من رئيس اجمللس أو بطلب من ثلثي أعضائه .

 وعن مهام اجمللس العلمي للجامعة ، فرتتبط  يف إبداء آرائه و توصياته يف مايلي:      
 املخططات السنوية و املتعددة السنوات للتكوين و البحث للجامعة، -
إنشاء أو تعديل أو حل الكليات و املعاهد و األقسام، وعند االقتضاء ، امللحقات ووحدات مشاريع  -

 البحث و خمابر البحث،
 برامج التبادل و التعاون  العلمي الوطين و الدويل ،حصائل التكوين و البحث للجامعة، -
 االقتصادية، -برامج شراكة اجلامعة مع خمتلف القطاعات االجتماعية -
 هرات العلمية للجامعة،برامج التظا -
و مشاريع اقتناء الوثائق العلمية و التقنية و يقرتح توجيهات سياسات البحث و الوثائق العلمية  يلةحص -

و التقنية للجامعة، كما يبدي رأيه يف املسائل ذات الطابع البيداغوجي و العلمي اليت يعرضها عليه رئيسه، و 
 راء و توصيات اجمللس العلمي.يعلم رئيس اجلامعة جملس إدارة اجلامعة أ

 : مديرية الــــــــجامــــــعة (3
 وتضم رئاسة اجلامعة حتت سلطة رئيس اجلامعة ،

 حيدد عددها و صالحياهتا مرسوم إنشاء اجلامعة، إذ توجد : نيابات رئاسة الجامعة : (3-1
 ( نيابات املديرية:4مديرية اجلامعة املشكلة من أربع ) أ(
 و التكوين المتواصل و الشهادات  . للتكوين العالي في التدرجاجلامعة  نيابة مديرية -
 للتكوين العالي في ما بعد التدرج و التأهيل الجامعي و البحث العلمي .نيابة مديرية اجلامعة  -
 للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و االتصال و التظاهرات العلمية.نيابة مديرية اجلامعة  -
 مديرية اجلامعة للتنمية و االستشراف و التوجيه. نيابة -

( نيابات املديرية، وتضم النيابات السابقة باستثناء  نيابة مديرية 3ب( مديرية اجلامعة املشكلة من ثالث )
 للتكوين العايل يف ما بعد التدرج و التأهيل اجلامعي و البحث العلمي .اجلامعة 
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 ها:بدور و تضم  : األمانة العامة (3-2
 املديرية الفرعية للمالية و احملاسبة. -                   املديرية الفرعية للمستخدمني و التكوين.  -
 مكتب التنظيم العام و مكتب األمن الداخلي. -                  املديرية الفرعية للوسائل والصيانة.  -

 ومن مهام األمانة العامة : 
 كة للجامعة،حتضري مشروع ميزانية اجلامعة و متابعة تنفيذها،ضمان السري احلسن للمصاحل املشرت  -
وضع برامج األنشطة الثقافية و الرياضية للجامعة و ترقيتها، ضمان تسيري املسار املهين ملستخدمي اجلامعة  -

 مع احرتام صالحيات الكلية و املعهد يف هذا اجملال،
 ام ، نذكر منها املهام التالية : :تتكفل جبملة من امله( المكتبة المركزية للجامعة 4
 اقرتاح برامج اقتناء املراجع و التوثيق اجلامعي باالتصال مع مكتبات الكليات و املعاهد، -
مسك بطاقية الرسائل و املذكرات ملا بعد التدرج،وضع الشروط املالئمة الستعمال الرصيد الوثائقي من  -

 يلوغرافية.قبل الطلبة و األساتذة و مساعدهتم يف حبوثهم الب
   : الكليــــــــــــــــــــة (5

وهي وحدة تعليم و حبث يف اجلامعة يف ميدان العلم و املعرفة، تكون متعددة التخصصات ويـــمكن إنشاؤها 
 على أساس ختصص غالب، تتشكل من أقسام  وحتتوي على مكتبة منظمة يف شكل مصـــاحل و فروع وتضمن :

 بعد التدرج، نشاطات البحث العلمي ، التكوين يف التدرج و ما - 
 نشاطات التكوين املتواصل و وحتسني املستوى و جتديد املعارف. -
 : للكلية جملس إداري ، " جملس الكلية" : يتشكل من :  مجلس الكلية( 5-1
ـــــــدات البحث مديـــــــــــــر أو مديري وحــــعميد الكلية رئيسا، رئيس اجمللس العلمي للكلية، رؤساء األقسام، -

ممثلني عن كل قسم ، و عن األساتذة من مصاف األستاذية منتخبني  (02) نيثلممو خمابر البحث، إن وجدت، 
منتخبيـــــــن عـــــــن املستخدمني اإلداريني و التقنيني  (2)،  ممثلني اثنني األساتذة املساعدينعن سلك  منتخبني (2)

 ب عن الطلبة.منتخ (1)و عمال اخلدمات،  ممثل  
 حيضر نواب العميد و األمني العام وكذا مسؤول مكتبة الكلية يف االجتماعات لالستشارة.

وفيما خيص كيفية االختيار، فممثلوا األساتذة و املستخدمني اإلداريني و التقنيني و عمال اخلدمات ، يتم 
يف حني ينتخب  ممثل الطلبة ملدة عام  ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،3انتخاهبم من طرف نظرائهم ملدة )

 قابل للتجديد.
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وعن مهام اجمللس ، فهو يدرس و يقرتح كل تدبري من شأنه حتسني سري الكلية  وحتقيق أهدافها، إبداء رأيه    
 يف كل مسألة يعرضها عليه العميد ، إضافة إىل اجلوانب التالية :

 ث يف الكلية،آفاق تطوير الكلية، برجمة أعمال التكوين و البح -
 آفاق التعاون العلمي الوطين و الدويل، -
 برجمة أعمال التكوين املتواصل  و حتسني املستوى و جتديد املعارف ، -
 مشروع ميزانية الكلية، -
 مشروع خمطط تسيري املوارد البشرية للكلية. -
 مشاريع العقود  و اتفاقيات الدراسات و اخلربة و تقدمي اخلدمات اليت تضمنها الكلية، -
 تسيري الكلية  و التقرير السنوي لنشاطاهتا -

( أشهر، ، كما ميكن 3وجيتمع هذا اجمللس يف دورة عادية ، بناءا على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثالثة)
 أن جيتمع يف دورات غري عادية إما بطلب من رئيس اجمللس أو بطلب من ثلثي أعضائه .

 العلمي للكلية ، عميد الكلية، يضم اجمللسالمجلس العلمي للكلية : (5-2
مدير أو مديري وحدات البحث  رؤساء اللجان العلمية لألقسام، رؤساء األقسام، نواب العميد، -

ممثلني عن كل قسم ، و عن األساتذة من مصاف األستاذية منتخبني  (02) نيثلمموخمابر البحث، إن وجدت، 
( سنوات قابلة للتجديد 3م من طرف نظرائهم ملدة )) يتم انتخاهباألساتذة املساعدينعن سلك  منتخبني (2)

 مرة واحدة ، من ضمن األساتذة الدائمني الذين هم يف وضعية نشاط لدى الكلية (.
 مسؤول مكتبة الكلية. -
( سنوات قابلة 3رئيسا منهم من ضمن ممثلي األساتذة ذوي الرتبة األعلى لعهدة مدهتا ) ينتخب أعضاء اجمللسو 

 ة.للتجديد مرة واحد
 أما عن مهام هذا اجمللس فرتتبط بإبداء الرأي و التوصيات يف املواضيع التالية:

 تنظيم التعليم و حمتواه، -
 تنظيم أشغال و برامج البحث ، -
 اقرتاحات إنشاء أقسام و/أو شعب ووحدات و خمابر حبث أو غلقها، -
 ناصب املطلوبة، اقرتاحات فتح شعب ما بعد التدرج و متديدها و/أو غلقها و حتديد عدد امل -
 مواصفات األساتذة و احلاجات إليهم، -
 اعتماد مواضيع البحث يف ما بعد التدرج و يقرتح جلان ملناقشتها،  -
 اقرتاح جلان التأهيل اجلامعي، -
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دراسة حصيلة النشاطات البيداغوجية و العلمية للكلية ، اليت يرسلها عميد الكلية إىل رئيس اجلامعة    -
توصياته، كما ميكن للمجلس النظر يف كل مسألة يعرضها عليه العميد وذات الصلة  مرفقة بآراء اجمللس و

 باجلانبني العلمي و البيداغوجي.
( أشهر، ، كما ميكن 3وجيتمع هذا اجمللس يف دورة عادية ، بناءا على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثالثة)

 أو بطلب من ثلثي أعضائه . أن جيتمع يف دورات غري عادية إما بطلب من رئيس اجمللس
 وتكلف هذه اهليئة بـ:مكتبة الكلية :  (5-3
 اقرتاح اقتناء املؤلفات  و التوثيق اجلامعي ، -
و الرتتيب ، مع صيانة ذلك الرصيد وحتيني  ةتنظيم الرصيد الوثائقي باستعمال أحدث الطرق للمعاجل -

قي من قبل الطلبة و األساتذة و مساعدهتم يف وضع الشروط املالئمة الستعمال الرصيد الوثائ، عملية اجلرد
 حبوثهم البيلوغرافية.

  : الـــــــــقــســـــــــــــم( 6
ويشمل شعبة أو مادة أو ختصص يف املادة و يضم  ، ينشأ القسم وموجب قرار من الوزير املكلف بالتعليم العايل

لتكوين و البحث يف ميدان االختصاص، خمابر ، عند االقتضاء، وتتمثل مهامه يف ضمان برجمة نشاطات ا
 إجنازها  و مراقبتها و تقييمها، ويديره رئيس القسم ، الذي يساعده يف مهامه:

 مساعد مكلف وما بعد التدرج و البحث العلمي.( 2مساعد مكلف بالتدريس و التعليم يف التدرج.     (1
( ممثلني عن األساتذة ، يتم 8( إىل )6ة )كما يزود القسم  بلجنة علمية، تضم زيادة على رئيس القسم، ست

( سنوات قابلة للتجديد ، من ضمن األساتذة الدائمني الذين هم يف وضعية 3انتخاهبم من طرف نظرائهم ملدة )
( سنوات 3من بينهم رئيسا ، من ضمن األساتذة  األعلى رتبة لعهدة مدهتا ) ونينتخبنشاط لدى القسم،   

 قابلة للتجديد مرة واحدة.
 وعن مهام اللجنة فهي مكلفة باجلوانب التالية : 
 إبداء رأيها يف توزيع املهام البيداغوجية، اقرتاح تنظيم التعليم و حمتواه، -
 إبداء رأيها يف حصيلة األعمال البيداغوجية  و العلمية، اقرتاح برامج البحث، -
ملناصب املطلوب شغلها، اقرتاحات فتح شعب ما بعد التدرج و متديدها و/أو غلقها و حتديد عدد ا -

 إبداء الرأي يف مواضيع البحث لطلبة ما بعد التدرج.
( شهرين، ، كما ميكن أن 2وجتتمع اللجنة يف دورة عادية ، بناءا على استدعاء من رئيسها، مرة واحدة كل )

 جتتمع يف دورات غري عادية إما بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائه .
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 : رــــــــزائـــــــــجـــــــة في الـــــــخاصـــــــــات الــــــــجامعـــــــــال ( 4-5       
 

كما سبق وأن أشرنا إىل   –اقتصر التكوين العايل يف اجلزائر منذ االستقالل، على املؤسسات العمومية         
م العايل و البحث العلمي باعتبارها ، أمام وزارة التعلي2008لكن مت فتح اجملال مؤخرا  حتديدا يف  -أنواعها سابقا

اجلهة الوحيدة املخولة ومنح تراخيص للمؤسسات اخلاصة الراغبة يف التكفل ومهام التكوين العايل ، من خالل 
يربزه القرار الوزاري احملدد إنشاء جامعات خاصة ، شريطة االلتزام بالتنظيم و أحكام دفرت شروط خاص، وهو ما 

 16. إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العايل لدفرت شروط تسليم رخصة

، مل تتلق الوزارة املعنية أي طلب للرتخيص بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين العايل 2014إىل غاية جوانلكن   
 (2014، العلمي البحث و العالي التعليم وزارة)، ومن مث فإن الوزارة مل متنح أي ترخيص أو اعتماد ألي جهة. 

من خالل  –ذه النقطة ، إىل وجود العديد من املؤسسات التكوينية اخلاصة يف اجلزائرلكن نود أن نشري يف ه  
تقدم عروضا للتكوين العايل بالتعاون مع  جامعات من خارج اجلزائر ،يســـــتفيــــــــــد من  -شهاريةعروضها اإل

 .مسار التكوينعند هناية  خالهلا املرتبصون من شهادات عليا معرتف هبا من طرف تلك اجلامعات 
لـــــكن وأمـــــــام نفي الوزارة القطعي إلعطاء أي تراخيـــــــص أو اعتمــــــــادات ألي مؤسسة خاصة للتكوين      

، يبقى السؤال املطروح يتعلق ومدى مصداقية تلك الشهادات ، خاصة إذ علمنا أنه بدون اعتماد قانوين  الـــــعايل
وين العايل ال ميكنها احلصول  يف اجلزائر ، على معادلة قانونية للشهادات اليت للمؤسسات اخلاصة  يف التك

 متنحها لألشخاص الذين تكونوا فيها.
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
16

، اجلريدة الرمسية لدفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، احملدد 2008يونيو  18القرار الوزاري املؤرخ يف أنظر :    
 .32-17، ص48،24/08/2008عدد
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 :رـــزائـــــجـــي في الـعالــــــم الــتعليــــــــال تحديات جامعات (5
 

مـــــــن خالل  ضرورة  –رة التكيف معها تواجه اجلامعة اجلزائرية مجلة من التحديات اليت تتطلب منها ضرو       
املوظفــــــــــــــــــــــني حتييـن و تكييف أساليب التسيري و التنظيم ، طرق و مناهج التعليــــــــــــم و التــــــــــكـــــــــوين  للطلبــــــــــــة و 

 التقنية و العلمية التطورات مع يتالءمتمع  ، وما ) أساتـــــــــذة و موظفني(، أساليب البحث العلمي  و خدمة اجمل
و وما يسمح للمجتمع  اجلزائري من االستجابة ملعطيات عامل اليوم يف شىت اجملاالت، ولعل من أبرز تلك  العاملية

 التحديات :
  : يــــعالـــــــتعليم الــــــد على الــــمتزايـــــــب الـــــــطلـــــــال( 5-1

وإن كانت هذه ظاهرة منتشرة يف أغلب دول  –   "التحجيم أو التدفق الطالبيتزايد أعداد الطلبة "إن       
فهناك توقعات بارتفاع تعداد صار يشكل عائقا على هياكل االستقبال و التأطري و الدعم و املرافقة ، "  -العامل

فاظ على نفس مستوى التأطير وقصد الح.، 2016-2015مليون طالب في آفاق  02الطلبة في الجزائر إلى 
مقعد 150000أستاذ باحث، و إنجاز المرافق البيداغوجية بمعدل  35000يتوجب توظيف حوالي

سرير  و الملحقات كالمكتبات ، قاعات  80000في السنة مع جميع تجهيزاتها، توفير  ابيداغوجي
 . (Cherifi Ouiza,2012 :12) ."االنترنيت، المنشات الرياضية

خر موعد الدخول الفعلي للدراسة يف كل سنة جامعية،  بسبب يف هذه النقطة بودنا اإلشارة إىل تأ و       
اخلدمات اجلامعية ) اإليواء ، النقل ، اإلطعام( مما يؤثر على تطبيق احلجم الساعي للربامج  تأخر توفري

 تأثريات ذلك على طبيعة تكوين الطلبة، هذا من جهةو البيداغوجية 
بالنظر خلصائص النظام اجلديد يف اجلامعة اجلزائرية اليت يستوجب تكييف عروض التكوين خرى، و و من جهة أ

مع حاجيات اجملتمع بإشراك أطراف خارجية كاملؤسسات االقتصادية و اخلدماتية يف خمتلف اجملاالت، لكن 
وما فيهم طلبة  –لقي الطلبة الكم الكبري من الطلبة صار يؤثر يف ضمان تكوين ميداين جيد، وهذا ما ملسناه يف ت

صعوبات للقيام بالدراسات امليدانية يف القطاعات خارج اجلامعة، لعدم قدرة  هياكل تلك  -ما بعد التدرج
 املؤسسات على استقبال  و تأطري تربصات عدد كبري من الطلبة.
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 : رــــــــــــــتأطيـــــــــــص الـقــــــــــــن (5-1

، لرئيسية النامجة عن اختالل التخطيط بني األعداد اهلائلة للطلبة و اهلياكل وتعداد األساتذةوهو من املشكالت ا
بلغ تعداد الطلبة حوايل  -كما سبق لنا اإلشارة إليه يف اجلداول السابقة  -مثال 2011/2012 ففي

ومعدل أستاذ  -بوجود عدد كبري من األساتذة املؤقتني - اأستاذ 46454، يؤطرهم حوايل  اطالب 1.154.804
طالب، و أمام االرتفاع الكبري لتعداد الطلبة فإن معدل التأطري آخذ بدوره يف االرتفاع ، خاصة إذ  25لكل 

الرتبصات الطويلة  تأخر عودة األساتذة املستفيدين من أضفنا إليه اخنفاض معدل توظيف األساتذة اجلدد، 
 اجلامعات خارج اجلزائر ملا تقدمه هلم من حتفيزات .  املدى يف اخلارج، هجرة عدد كبري من األساتذة إىل

 :الـــــــــمالــــــي  لــــــــتمويــــــــال( 5-3 
موضوع التمويل املايل من أكرب التحديات اليت تواجه اجلامعة اجلزائرية ، بالرغم من االرتفاع املستمر مليزانية  يعترب

 ومنها:العايل و البحث العلمي، إال أهنا تتأثر سلبا جبملة من العوامل ، التسيري و التجهيز املوجهة لقطاع التعليم 
اليت حتكم  –االعتماد الكلي على التمويل احلكومي، و الذي ترتبط مداخيله بتصدير احملروقات  -

، ويف هذا اإلطار مت تسجيل عدة برامج تنموية ، كان -معدالت أسعارها عوامل خارجية ال ميكن التحكم فيها
من غالفه املايل لتحسني التنمية البشرية يف  40%و الذي خصص  ، (2014-2010)ا الربنامج اخلماسي آخره

مليار دج ، خصصت خللق  868عدة قطاعات  و على رأسها قطاع التعليم العايل و البحث العلمي بـ
 2010: 02-09)،الوزراء مجلسمطعم جامعي.) 44مكان إيواء للطلبة،  400000مكان بيداغوجي ، 600000

 ؤسساتوامل اخلاص عا القط من خاصة اخلارجية أو منها الذاتية األخرى التمويل مصادر غياب -
، لكن ولتغطية هذا األمر ويف إطار سياسة انفتاح اجلامعة على حميطها االجتماعي  والبنوك ةقتصادياال

خلدمات و/ أو اخلربات اليت الذي يربز ا 13/05/2013يف  353واالقتصادي ، مت  إصدار القرار الوزاري رقم 
ميكن للجامعة أن تقوم هبا ، زيادة على مهامها الرئيسية ، لفائدة اهليئات و املؤسسات األخرى العمومية 

ن ــويــــــتكــــــم دورات الــــــــــواخلاصة، مثل : إجناز الدراسات و البحوث ، إجراء اخلربات العلمية و االستشارة، تنظي
إضافة إىل انفتاح اجلامعة على القطاعات  –، و الغــــــــــايــــــــــة مــــــــــن تقدمي تلك اخلدمات  17رف....و جتديد املعا

هو حتقيق إيرادات  -املستعملـــــــــة و تسهيل اإلدماج املهين للطلبة وتطوير النشاطات العلمية و البيداغوجية.....
لوحدة التعليم أو البحث اليت قامت فعليا ( %05 )يف ميزانية املؤسسة، تصب( %25وزع )ـــــــــمالية إضافية ت

                                                 
17

مومية ذات الطابع العلمي و /أو اخلربات اليت ميكن أن تقوم هبا املؤسسة الع حيدد اخلدمات 2013ماي  13مؤرخ يف  353أنظر قرار رقم     
 .الثقايف و املهين ، زيادة عن مهامها الرئيسية  وكيفيات ختصيص املوارد املتصلة هبا و 
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كمسامهة يف الصندوق الوطين للبحث العلمي و التطوير   (%15)باخلدمة ، لتحسني وسائل و شروط العمل ، 
يف شكل عالوات تشجيعية للمستخدمني الذين شاركوا فعليا يف النشاطات املعنية )حبسب  %50التكنولوجي،

تصب يف حساب اخلدمات االجتماعية  (%05)م املهنية وحجم الوقت املكرس من قبلهم إلجناز اخلدمة(، فئاهت
  (2011: 16-17،الجريدة الرسمية)لباقي مستخدمي املؤسسة.

 (:2014-2012)اعتمادات ميزانية تسيير قطاع التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر (: 13جدول رقم )

 

 2012 لسنةا
 
 

2013 2014 

 دج 250.475.000 .4.608 حجم الميزانية العامة

 
 دج 4.714.452.366.000 دج4.335.614.484.000

 

 
ميزانية تسيير وزارة 

التعليم العالي و البحث 
 العلمي

 دج 270.742.002.000 دج 264.582.513.000 دج 277.173.918.000

 
 

 ..2014,2013,2012ة للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنوات:: من إعداد الباحث بناءا على قوانني املالي المصدر

 :ةـــــــــالتجهيز و الهياكل القاعدي (5-4
شكل االرتفاع املتزايد ألعداد الطلبة ضغطا هائال على القدرات االستيعابية للمؤسسات اجلامعية خاصة         

اليت صارت تعرف  ،ر،  مكتبات، قاعات االنرتنيت(على اهلياكل البيداغوجية )مدرجات، أقسام دراسية، خماب
وخاصة الكتاب اجلامعي املتخصص بالكميات اكتظاظا كبريا، إىل جانب ضرورة توفري وسائل التكوين 

و الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه يف  واالتصال اإلعالم تقنياتضرورة استغالل املناسبة،ضف إىل ذلك 
  .خمتلف أنشطة اجلامعة 

ضرورة استغالل   إىل تفضي ، لدور اجلامعة جديًدا تصورًا متلي اجلديدة الظروف هذه نأ يف شك ال        
تلك الوسائل و التقنيات  يف النشاطات التكوينية و التعليمية، والتواصل  مع اجلامعات األخرى داخل اجلزائر أو 

  –اجلامعة، و لنشر احلصاد العلمي للجامعة  خارجها، واستعماهلا لتسهيل تنظيم و تسيري خمتلف األنشطة داخل
 .-كما و سبق لنا اإلشارة إليه يف التصنيفات العاملية للجامعات

وبناءا على ماسبق ، صار من الضروري توفري الوسائل و التقنيات احلديثة  وتدريب الطلبة و األساتذة      
 ة و بشرية إضافية.موظفي اجلامعة على استعماهلا ، مما يتطلب توفري موارد ماليو 
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أما عن هياكل االستقبال ، فاملنشآت اخلاصة باخلدمات اجلامعية ) اإلطعام و النقل و اإليواء(، صارت      
 334.300، مت إنشاء 2009-1999تستهلك أغلفة مالية ضخمة  إلنشائها و صيانتها  فمثال يف الفرتة مابني 

  .(91:2010، األول الوزير مصالح) مكانا لإليواء 

يضاف إليها رمزية مشاركة الطلبة يف دفع تكاليف االستفادة منها النتشار فكرة مؤداها أن التعليم العايل يف  
 اجلزائر هو خدمة عمومية تقوم هبا الدولة يف إطار دميقراطية و جمانية التعليم.

 : رــــــزائـــــة للجـــــــــــهات السياسة العامــوجـــــــع تــــــم ـــــــكيفالت (5-5 
الذي من بني بنوده فك التعريفة اجلمركية  ومع اتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب خاصة يف اجملال االقتصادي 

على السلع  و فتح اجملال أمام االستثمار، مما يستلزم على املؤسسات اجلزائرية القدرة على املنافسة ، وال يتأتى 
ؤهلة و تعتـــــــــمــــــــد علــــــــى التكنولوجيــــــــــات احلديثــــــــــة يف إنـــــــتاج و يبــــــــع السلــــــع ذلك إال بامتالكها ملوارد بشرية م

و اخلـــــــــــدمات ، وبـــــــــالتايل من الضروري املواءمة بني برامج التكوين يف اجلامعة مع متطلبات سوق العمل، أي 
باحتياجات سوق العمل ومراعاة التوازن و  املناهج التعليمية من خالل ربطها بالواقع املؤسسايتتعزيز العمل على 

 و التطبيقي. الساعات املخصصة للتدريب العملي رفع حجم خاللمن بني النظري والعملي 
 لدى قدمةاملت النوعية اإلمكانات تسخري أوهلما أساسني غرضني العمل وسوق متعلمجبا اجلامعة ربط خيدمإذ  " 

 لدى ودورها اجلامعية املؤسسات مصداقية تأكيد وثانيهما منه، جزء هي اليت متعلمجا خلدمة اجلامعات
 من املزيد وإعطائها هنضتهاو  األمة تقدم يف والتقنية للعلم األساسي الدور وتأكيد متعلمجا يف املختلفة القطاعات

عدة  عرب األغراض هذه ختدم  اليت السبل وتستنبط اللمجا هذا يف اجلامعات تنشط أن والبد .والثقة  الدعم
 :مثل قنوات

 خمتلف يف للعاملني التخصص جماالت خمتلف يف والتأهيل التدريب لتوفري املستمر التعليم دورات إقامة -
 حية صلة وحتقيق تأهيله وتعزيز اخلريج ملتابعة وسيلة ولتكون والزراعية، واخلدمية واإلنتاجية الصناعية املؤسسات
 .اللمجا هذا يف العلمية اجلمعيات مع والتعاون والتنسيق جامعته وبني بينه ومستمرة

 الدولة يف املؤسسات منها تعاين اليت املعضالت ملعاجلة العليا الدراسات وطلبة املدرسني حبوث توجيه -
  .متعلمجوا
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 حتتاج اليت النادرة واالختصاصات تلفةاملخ باخلربات واملعاهد الكليات لرفد العمل حقل مع والتعاون التنسيق -
 إلقاء طريق عن واملعاهد الكليات يف القائمة واحلاجة العلمي النقص سد أجل من التدريسية العملية إليها

  (99:2007العبادي،) .احملاضرات

 تنافسية ،تأكيد على أن التعليم العايل يعد من أبرز املؤثرات يف 2013/2014و يف تقرير التنافسية العاملي    
اليت ترغب يف التطور و التنافس ،  تأي دولة، وأن جودة و نوعية ذلك التعليم تعد عامال مهما يف االقتصاديا

على و هلم القابلية  فعوملة االقتصاد اليوم ، فرضت على الدول تكوين عماال قادرين على أداء أصعب املهام
 (World Economic Forum,2013 :06)لتأقلم مع تغيريات بيئة العمل.ا

قد حدثت كثري من املتغريات يف جماالت العمل املختلفة يف وقتنا احلاضر، وقد صاحبت هذه التغيريات  ف"       
فسوف تؤدي التغريات امللحوظة يف التكنولوجيا اإللكرتونية إىل تغريات جذرية يف  .كثري من التحديات للعاملني

ا املنشآت، وسوف تزداد أمهية بعض األنشطة مثل التدريب والتنمية، أنواع األعمال واملهارات اليت حتتاج إليه
كما سينتج عن التوسع يف استخدام  .والتخطيط للمستقبل الوظيفي وما يتناسب مع تلبية هذه التغريات

والذين عليهم أن يكتسبوا مهارات جديدة إلجياد فرص عمل أخرى  .التكنولوجيا االستغناء عن بعض العاملني
 (31:2007،يــــــــــعرينـــــــــــال) ."هلم

ضرورة إعادة  اجلامعة على -باعتبارها مسة أساسية القتصاد اليوم -تفرض  التنافسية ومما سبق يتبني لنا أن      
حىت ميكنهم االندماج السريع يف سوق العمل، ومسايرة هذا التطور والتغري يف سوق  االنظر ىف جودة خمرجاهت

  .التخصص أكثرالعمل بالتنوع و 
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 :الثالث  خـــــــــــاتمــــــــة الــــــــــفصـــــــــل 
أداة فعالة  عتبارهااب ،يف عصرنا احلايل -وعلى رأسها اجلامعات -لقد تزايد االهتمام ومؤسسات التعليم العايل   

ختريج كوادر بشرية مؤهلة للتحول االجتماعي واالقتصادي والسياسي ، إضافة إىل  دورها الرئيسي يف  
ومتخصصة يف خمتلف حقول املعرفة  تليب احتياجات اجملتمع احلالية واملستقبلية وما يتواءم مع حتقيق تنمية 
اقتصادية واجتماعية مستدامة وغريها من الوظائف اجلديدة اليت فرضتها متغريات العوملة و تكنولوجيا املعلومات 

 د و العشرين .يف بدايات القرن الواحواالتصال 
وقد مرت اجلامعة يف اجملتمعات اإلنسانية بتطورات كثرية عرب العصور، كان لكل حضارة إنسانية تأثريا           

على مناذج تنظيمها وحمتوى املواد اليت تلقنها لطالهبا، لريتبط التنظيم احلديث جلامعات اليوم باحلضارة الغربية ، 
الكثري يف هذا اجملال، بدليل أن الروايات التارخيية تؤكد أن أول تنظيم  اليت أخذت عن احلضارة اإلسالمية

 حديث جلامعة، ارتبط جبامع القرويني يف املغرب األقصى يف بدايات القرن التاسع ميالدي.
لتعرف بعدها هذه املؤسسة تطورات عديدة فرضتها  حركة التغيري و التطور يف السنوات األخرية ، وكان          

فرة التقنية و املعلوماتية بالغ األثر يف ضرورة إعادة تكيف مهام و أدوار اجلامعة ، وهي حتوالت من ميزهتا:  للط
تسارع وترية التقدم التكنولوجي  واالجتاه حنو ما اصطلح على تسميته جمتمع املعرفـة القائم على الرتشيـد و 

 عرفة ،و إن اختلفت درجة تبنيها من دولة ألخرى.النجاعـة االقتصاديـة وما يتناسب مع جمتمع و اقتصاد امل
م ـــــــــور ، ومن التنظيــمراحل ، من التأسيس و التط ةويف اجلزائر ، مر التكوين العايل يف اجلامعات بعد         

داد ـــــــــــــاملناهج و طرق البحث ووسائله، وصوال إىل التمدد خاصة يف شبكة املؤسسات اجلامعية و  يف التعو 
، إمنا حدثت يف سياق  مقتضيات فرتة  طوراتالبشري ) من طلبة  و من أساتذة و مستخدمني( ، وتلك الت

التحوالت السريعة اليت شهدهتا اجلزائر منذ االستقالل و اليت زادت وتريهتا يف الربع األخري من القرن العشرين ، 
 على املستويات السياسية واالقتصادية و االجتماعية . 

وبالعودة إىل واقع املشهد اجملتمعي اليوم ، يف العامل ويف اجلزائر ، وما فرضته خصائص عامل اليوم من          
تداخل و ارتباط و انعكاس لعوامل التأثري بني الدول و اجملتمعات، تواجه اجلامعة اجلزائرية اليوم ، مجلة من 

عى فيها ، ضمان أن تؤدي اجلامعة األدوار املنوطة هبا ، التحديات ينبغي التعامل معها بعقالنية و منهجية يرا
 وأن تسهم يف املشروع التنموي يف اجلزائر، ويف تعزيز مكانتها الدولية يف اجملتمع الدويل .

 



 "املسارات الدولية وواقع املؤسسات اجلامعية يف اجلزائر" الـتعليم الـعايل                    الـــفصل الـثالث:       
 

 

179 

 

  :الثـــالث لــــــفصــــــــــال عــــــــــراجـــــــــــم

 

 العربية الجامعات اتحاد مجلة: "  جملة:  يف ، مستقبلية نظرة العربي الوطن في يعالـــــال مـعليـــــــالت: لـــــداخ وـــــريـــــــج (1

 .152-146 ص ،1998 ، األردنية اهلامشية اململكة ،35العدد ،"

 .25.ص ، 2005 ، مصر ، اللبنانية املصرية الدار ،  ولمةــــعــــــــــال رةــــــــاهــــــــــظ و ةـــــــامعــــــــــــالج:  السيد ملياء (2

 لدرء المنعة بناء ، التقدم في المضي:2014 البشرية التنمية رـــــقريـــــت: اإلمنائي املتحدة األمم برنامج (3

 .08ص ،2014 ، األمريكية املتحدة الواليات ، ،نيويوركالمخاطر

4) John. Byrne (1999) :”La maitrise  des changements: défi pour les  dirigeants de 

l’enseignement public supérieur  “,OCDE, vol 11, n°:11. 

 ، مــــالعال في يـــــكانــســـال نموـــــــال ولــــــح رــــــــــقريـــــــــــــت: انـــــــــــسكــــــــال إدارة قسم ، دةـــــتحـــــــامل مـــــاألم ةــــــــمنظم (5

 .2009، األمريكية تحدةامل الواليات ورك ،ـــــــــنيوي

 .2009 ، إيطاليا ، روما ، مالالع في الغذائي األمن انعدام حالة رـــــقريـــــــت:  املتحدة لألمم الزراعة و األغذية منظمة (6

 ملكة املغربيــــة،امل ، لـــللشغ المغربي لالتحاد الزراعيين، المهندسين لنقابة سنويــال االجتماع:  أديب السالم عبد (7

 . 2002 فمربنو 

 المجلة : جملة: يف ،الجزائر في الحديثة االتصال لتكنولوجيات االجتماعية اآلثار: أمحد بوسهمني زهري، طافر (8

 .157.ص ، 2005 اجلزائر، ، جيجل جامعة الثالث، و الثاين ينالعدد ، السوسيولوجية للدراسات الجزائرية

 ،2005 فرنسا، ، باريس اليونيسكو، ،منشورات فةالمعر  مجتمعات إلى المعلومات مجتمع من:  اليونيسكو (9

 .24ص

 املعايل مؤسسة عشر، اخلامس العدد ، اإليمان و العلم:  جملة يف ، العربي الوطن في العلمية الثقافة:  حامت غازي (10

 .48.ص ،2007،نوفمرب اجلزائر ، سطيف ،اإلعالم و للنشر

 .62.ص ، سابق مرجع:  السيد ملياء (11
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 ثقافة سلسلة:  جملة يف ،(االستقاللية -األكاديمية الحرية -التطور و النشأة) جامعاتال: هادي عزيز رياض (12

 .03،ص ،2010 ، العراق ، بغداد جامعة ،02 عدد ،02 جملد ، جامعية

 .04املرجع نفسه، ص (13

 للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات ،ةــــاإلنــســانــيــــ حــضــارةـــــــال   فـي ةـــــاإلسالمي عاتــــــــالجام إسهام:  عزوزي حسن (14

 .14ص، ،2010 ، املغربية اململكة ـ، إيسيسكو ـ والثقافة والعلوم

 .15،ص ، نفسه املرجع (15

 .06، ص،:مرجع سابق رياض عزيز هادي (16

، ترمجة : فهد بن سلطان السلطان، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية ، الجامعة في عصر العولمةروجر كنج :  (17

 .36، ص2008، السعودية ،  الرياض

18) E. Durkheim  )1969(:  L’évolution pédagogique en France , Paris ,P.U.F, p 42. 

 .08:مرجع سابق ، ص،رياض عزيز هادي (19

20) A. Touraine(1990) : Encyclopedia universalis,corpus26, France, p167. 

، رسالة حبث لنيل : سياسات التكوين و البحث العلمي الجامعة التونسية و إنتاج المعرفةإبراهيم القيزاين :  (21

، 2010شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع، حتت إشراف : املنصف وناس ، قسم علم االجتماع ، جامعة تونس ، تونس ، 

 .49ص

 .41: مرجع سابق ،ص. روجر كنج (22

القاهرة ، مصر ،  ، ء و تحسين الجودة"تطوير الجامعات العربية" تقويم األدااملنظمة العربية للتنمية اإلدارية :  (23

 .04، ص2007

بوالغ،  بقلم بورتمن"، اليوم المـــــــع في يــــــالـــالع مـــــليـــالتع الةـــــح املتحدة للرتبية و العلم و الثقافة:" األمممنظمة  (24

 .01،،ص2009واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية، 

 .185، ص 2013،  .م.أ، نيويورك، الو2013 لسنة البشرية التنمية تقرير: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  (25
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العربي حول التعليم العالي يرصد التحديات وينظر في آفاق المستقبل  اإلقليميالمؤتمر مكتب اليونسكو:  (26
 : : على الرابط  للدول العربية

) http://www.unesco.org/beirut/index.php?id=2065&L=4(,12/08/2013 

 

27) OCDE (2011), L'enseignement supérieur à l'horizon 2030 – Volume 2 : 

Mondialisation, La recherche et  l'innovation dans l'enseignement, Éditions OCDE, p13. 

، وثيقة توجيهية، ورش اليونيسكو،  التعليم العالي في مجتمع العولمة للرتبية و العلم و الثقافة:منظمة األمم املتحدة  (28

 .07، ص،2004فرنسا، 

 .02،01بوالغ :مرجع سابق، ص بورتمن (29
30) Unesco : (http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-

systems/higher-education/reform-and-innovation).,01/02/2014. 

 .06/07/2009باريس ، فرنسا،  ،80-2008 رقم صحفي بيان :ليونسكوا (31

 .28/07/2009باريس ، فرنسا، ،84 / 2009 مرق صحفي بيان :اليونسكو (32

:الديناميات 2009بيان المؤتمر العالمي للتعليم العالي لعام : الثقافة و العلم و للرتبية املتحدة األمم منظمة (33

، قطاع الرتبية 2009يوليو  08-05،  الجديدة في التعليم العالي  و البحث من أجل التغير المجتمعي  و التنمية

 .05-02،03،ص2010باريس ، فرنسا،اليونيسكو، 

نحو فضاء عربي للتعليم العالي : التحديات العالمية " مكتب اليونيسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية:  (34

جوان  02إىل ماي  31، القاهرة ، مصر، ،أعمال المؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العاليالمسؤوليات المجتمعية "و 

 .71-64، ص 2009

ورقة حبث مقدمة  ، نظم الجودة و معايير االعتماد األكاديمي في الجامعات االفتراضيةعبد الرمحن قنديل:  يس (35

 .147، ص2007يف املؤمتر العريب الثاين حول تقومي األداء اجلامعي ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،مجهورية مصر العربية، 

http://www.unesco.org/beirut/index.php?id=2065&L=4(,12/08/2013
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/reform-and-innovation).,01/02/2014
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/reform-and-innovation).,01/02/2014
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36) Gallagher, S. & Newman A. (2002) : Distance Learning at the Tipping: Critical 

Success Factors to Growing Fully Online Distance Learning Programs. 

(http://www.eduventures.com/pdf/distance.pdf). Retrieved: 24/08/2014. 

جملة : :، يف الجامعي االفتراضي: دراسة مقارنة لجامعات عربية وأجنبية افتراضية  مختارة التعليمبدر الصاحل:  (37

 .05، ص 2007، اجمللد السابع، العدد األول، السعودية ،مارسكليات المعلمين : العلوم التربوية
38) l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (2009)   : 

Les TIC au service de l’enseignement supérieur-Document de référence du 

Commonwealth of Learning-, France,2009,p26. 

 .31،30ص،،1998دار النهضة العربية، لبنان،  ،(2)دراسات في علم االجتماع عبد اهلل حممد عبد الرمحن :  (39
40) Émile. Durkheim (1985) :Education et sociologie , édit   PUF ,France,1985,p53. 

 .181، ص1998 ، مصر، اجلامعية املعرفة دار ،الحديث التربية اجتماع علم اهلل: عبد الرمحن، عبد حممد (41

 املعرفة دار ، التربوي علم االجتماع في دراسة :الجامعي التعليم سوسيولوجيا اهلل: عبد الرمحن، عبد حممد (42

 .121، ص.1991مصر،  اجلامعية،
43) Alaine,Touraine (1972 ): Université et société aux Etat Unis ,collection Sociologie 

France ,éd Seuil,1972,p10. 

 .83ص ،إبراهيم القيزاين : مرجع سابق (44

 .85،86،87املرجع نفسه، ص (45
46) Michel. Crozier (1979) : On ne change pas la société par décret, éd Bernard Grasset 

,Paris ,France,1979,p31.  

 

املؤرخ يف ، المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي 05-99قانون رقم الاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  (47
 .05،ص، 07/04/1999،اجلزائر، 24 العدد للجمهورية اجلزائرية،  اجلريدة الرمسية ،04/04/1999

، 75،10/12/2000عدد،للجمهورية اجلزائرية رمسيةالريدة اجل ،06/12/2000خ يف املؤر  04-2000معدل بالقانون رقم  ( أ
 .04ص
، 10،27/02/2008عدد،للجمهورية اجلزائرية رمسيةال ريدة،اجل23/02/2008املؤرخ يف  06-08ومتمم بالقانون رقم  معدل ( ب
 .38ص

http://www.eduventures.com/pdf/distance.pdf
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،يحدد مهام 2003أوت23في مؤرخ  279-03مرسوم تنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : (48

 .06،05، ص24/08/2003، 51عددالللجمهورية اجلزائرية، ، اجلريدة الرمسيةالجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها

قانون رقم ، يعدل ال06/12/2000المؤرخ في  04-2000القانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  (49

للجــــــمهورية  ميةـــرسالريدة اجل،  المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي و04/04/9991المؤرخ في  ،99-05

 .04، ص10/12/2000 ، 75عدد الــــــجزائريــــــــــة، ال

،  ةـلـــشامـــتنمية الـــجهوي في الـــــوازن الـــــق سياسة التـــــر وفـــجزائــي في الـجامعـــم الـــــتعليــــر الـــــويــــتطرابح تركي :  (50

 .111، اجلزائر، ص1983، نوفمرب/ديسمرب78" ، عددةـــــــــافـــــثقـــــــالة : " ــــــــلـــــيف:جم

51) Mahfoud Bennoune(2000) :  Education ,culture et développement en Algérie  , 

3éme partie , Marinoor-Enag ,Alger,Algerie,p357. 

الل،دون ذكر البلد ـــــــرين، دار اهلـــــــ، ترمجة علوي الشريف و آخرةــــــثائــــــــر الـــــــزائـــــالجت وفرنسيس جانسون : ــــيولــــــك (52

 .128، ص1957، 

 نقال عن : رابح تركي : التعليم القومي و الشخصية الجزائرية ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،ط2،اجلزائر،1981،ص154.

 .217،مرجع سابق ، ص التعليم القومي و الشخصية الجزائرية رابح تركي : (53

سنة في خدمة 50التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر، :وزارة التعليم العايل و البحث العلمي (54

 .16، ص2012،رـــــــزائـجــــال،(2012-1962)التنمية

55) Mahfoud Bennoune :Op.Cit., p.357-358. 

رجع ـــــــ، م تطوير التعليم الجامعي في الجزائر وفق سياسة التوازن الجهوي في التنمية الشاملةكي : رابح تر  (56

 .112،صابق، ــــــس

، حبث مقدم يف نظام التعليم العالي ل.م.د في الدول المغاربية: الجزائر نموذجاماحي إبراهيم ، مزيان حممد :  (57

 حنو فضاء عريب للتعليم العايل : التحديات العاملية و املسؤوليات اجملتمعية " :ليم العايلأعمال املؤمتر اإلقليمي العريب حول التع:

 .308، ص. 2009مكتب اليونيسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية ، القاهرة ، مصر، ، 

58) Mahfoud Bennoune :Op.Cit.,p.365-366. 
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ة في ـــــسن50ر،ـــــــزائــــي الجـي فــــعلمــــــــــث الــــبحــــــعالي و الــــــلعليم اــــــالتوزارة التعليم العايل و البحث العلمي: (59

 .21،20مرجع سابق ، ص ،(2012-1962)   ة التنميةــدمــــخ

 .16، ص 1971جويلية  23اجلزائر ،، إصالح التعليم العالي بالجزائروزارة التعليم العايل والبحث العلمي:  (60

 سنة في خدمة التنمية50التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر،عايل و البحث العلمي:وزارة التعليم ال (61

 .22مرجع سابق ، ص ،  (1962-2012)

 .158ص  ،1990  ،،  ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية أصول التربية و التعليمرابح تركي:   (62

 حوليات جامعة الجزائريف :جملة : "، جزائرية الديمقراطية الشعبيةالتعليم العالي في الجمهورية العبد اهلل ركييب:"  (63

 .161ص،1987 – 1986، ديوان املطبوعات اجلامعية ، العدد األول ، اجلزائر ، 

 . 1997، اجلزائر ،  اللقاء التشاوري مابين الجامعات حول تنظيم الجامعةوزارة التعليم العايل و البحث العلمي:  (64

سنة في خدمة 50التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر،يل و البحث العلمي:وزارة التعليم العا (65

 .23،24مرجع سابق ، ص،(2012-1962التنمية)

 .20-08 ، 07 ،06، ص.2007اجلزائر، ،2007إصالح التعليم العالي جوان وزارة التعليم العايل و البحث العلمي :  (66

،حيدد مهام اجلامعة 2003أوت23مؤرخ يف  279-03رسوم تنفيذي رقم ماجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : (67

للجمهورية رمسية الريدة اجل،23/02/2008املؤرخ يف  06-08معدل و متمم بالقانون رقم  القواعد اخلاصة بتنظيمها و سريها ،و 

 .06،05 ،، ص27/02/2008 ، 10عدد اجلزائرية ،ال

68) Agence Exécutive Éducation, Audiovisuel Et Culture (2009) : (L'enseignement 

supérieur en Europe 2009: les avancées du processus de Bologne), Bruxelles, Belgique, 

p13. 

 

69) Commission Européen(2013) :   T E M P U S : Modernisation de l’Enseignement 

Supérieur, office de publication, Unité Tempus et Coopération Bilatérale avec les Pays 

Industrialisés , Education, Audiovisual and Culture Executive Agency , Bruxelles, Belgique, 

p01,02. 
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70) Commission Européen(2013) :   A tempus study :les principales réalisations du 

programme Tempus en méditerranée du sud 2002-2013 , Unité Tempus et Coopération 

Bilatérale avec les Pays Industrialisés , Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency , Bruxelles, Belgique, p.30. 

 

 . دوس"ـــــــــــونـــــــم وســــــراسمــــــــيإ "ر:ـــــــــــزائــــــــتمبوس اجلــــــــي لــــــــــوطنـــــــــب الـــتــــــكــمـــــال (71

http://services.mesrs.dz/Tempus/index%20arab_fichiers/Page388.htm),22/07/2014( 

 

 .الشبكة الجامعية الجزائريةلمي :وزارة التعليم العايل و البحث الع (72
(http://www.mesrs.dz/ar//universites),22/08/2014. 

، مرجع سابق،  تطوير التعليم الجامعي في الجزائر وفق سياسة التوازن الجهوي في التنمية الشاملةرابح تركي :  (73

 .115،ص

  القانون  ويتمم  يعدل، 2008 فرباير 16 يف مؤرّخ  08 - 05 رقم  جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: قانونا (74
البحث   حول  الخماسي  والبرنامج  القانون التوجيهي  والمتضمن ،1998  غشت    29يف  املؤرخ   11- 98 رقم 

، 10عددال للجمهورية اجلزائرية، ريدة الرمسيةاجل ، 2002.- 1998 ،  التكنولوجي  والتطوير  العلمي
 .07،ص.27/02/2008
 .08صاملرجع نفسه ، (75

 .2014: ترتيب  للجامعات العالمي شانغهاي تصنيف: شانغهاي تونغ جياو العاملية العالية اجلامعات حبث مركز (76

/www.shanghairanking.com/ar/index.html),23/08/2014http:/(. 

مديرية الدراسات ملا بعد التدرج  ،   2007 مشاريع البحث، حصيلة سنةوزارة التعليم العايل و البحث العلمي :  (77

 .13، ص.2007والبحث التكويين ،اجلزائر، 

78) Mokhtar Sellami (2013) : Regard Sur Le Classement Des Universités Algériennes Et 

La Production Scientifique A Travers Le Webometrics & Scimago:L’effort A Faire, 

Direction Générale De La Recherche Scientifique Et Du Développement Technologique, 

Algérie ,P.01 . 

http://services.mesrs.dz/Tempus/index%20arab_fichiers/Page388.htm),22/07/2014
http://www.mesrs.dz/ar/universites),22/08/2014
http://www.shanghairanking.com/ar/index.html),23/08/2014
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، يتضمن إنشاء 28/11/2011مؤرخ في  404-11قم المرسوم التنفيذي ر اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:  (79

 .28 ص ،04/12/2011 ،66 دعدال ، ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 2جامعة سطيف

 .2014اجلزائر. ،مذكرة إعالمية:  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي (80

(https://www.mesrs.dz/documents/12221/32524/note+ens+priv__+a.pdf/78f04214-8022-40d7-

aec4-04656f627703),27/08/2014. 

81) Cherifi Ouiza(2012) : L'Enseignement Supérieur en Algérie Entre Défis et 

Ambitions, Les Universités à l’heure de l’Evaluation, AUF, Rabat ,Maroc,26 Juin 2012.p12 

 .09-02، ص،24/05/2010ر،ــــــــزائــــــاجل ، وزراءـــــــس الــــــلـــتماع مجــــــان اجـــيـــــبة: ــــــــجزائريـجملس الوزراء احلكومة ال (82

، يحدد القواعد 2011نوفمبر  24مؤرخ في  397-11مرسوم تنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: (83

عدد ال،  للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمسيةالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني الخاصة  بتسيير

 .16،17، ص2011 ديسمرب 04، 66

 .91، ص،2010ــــــــر، أكتوبر ، الـــجـــــــــزائةــــــعامـــــة الــــسياســـــــان الـــــــق بيـــــــحـــــــــملمصــــــاحل الـــــوزيـــــــر األول :  (84

 اإلداري الفكر في حديث مفهوم الجامعي التعليم إدارة :الطائي حجيم يوسف العبادي، دباس فوزي هاشم (85

 .100،99ص، ، 2007 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،المعاصر

86) World Economic Forum (2013) : The Global Competitiveness Report 2013–2014, 

Geneva, Suisse, p.09. 

املؤمتر الدويل السابع لتكنولوجيا ،  أثر العولمة على التعليم الجامعي في الوطن العربي:  سارة إبراهيم العريين (87

 .31ص.، 15/11/2007-12،، املنصورة، مجهورية مصر العربية الوعود والتحديات  ....املعلوماتية والتنمية  املعلومات :

(http://www.hewaraat.com/forum/archive/index.php/f-18.html). 
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 الـــفصل الـــرابــع:

 األساتذة الباحثون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر
 مــــدخـل

 أساتذة التعليم العايل و الوضع العاملي الراهن . (1
 أساتذة التعليم العايل يف البلدان العربية. (1-2

 يف قطاع التعليم العايل باجلزائر. األساتذة الباحثون (2
القوانني و التشريعات اخلاصة باألساتذة الباحثني يف قطاع التعليم العايل  يف    (3

 اجلزائر .
 التطور التارخيي للقوانني اخلاصة ألسالك هيئة التدريس يف التعليم العايل باجلزائر. (4
 معايري توظيف األساتذة يف قطاع التعليم العايل يف اجلزائر. (5
 مهام وواجبات األساتذة الباحثني . (6
 مدونة أسالك األساتذة الباحثني يف قطاع التعليم العايل باجلزائر . (7
 تصنيف رتب و نظام تعويضات األساتذة الباحثني يف اجلزائر . (8
 التنمية املهنية لألساتذة الباحثني. (9

 خالصة الفصــل.
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 : يأيت  وما القيام   عليهمني يتع  الصفة  هبذه  و  العايل للتعليم  العمومية  اخلدمة  مهمة  حثوالب  التعليم خالل  من ، الباحثون  األساتذة  "يؤدي
 واملهنية.   األدبية للمقاييس البيداغوجية والتعليمية    ومطابقا  والطرق  والتكنولوجيا  واملعارف  بتطورات العلم  مرتبط وحمني  نوعي  تدريس  إعطاء   -
 و املتواصل .  األويل  التكوين  جمال  ملعارف يف ا  نقل  وضمان  املعرفة إعداد  يف  املشاركة  -
 باحث."  أستاذ  وظيفة  ملمارسة وقدراهتم  لتنمية كفاءاهتم  التكويين  البحث  بنشاطات  القيام  -

 -.المادة الرابعة من القانون األساسي لألستاذ الباحث في الجزائر-

  ــل :مــــــــــدخــــــــــ

حتواًل جذريًا يف أساليب  -من القرن املاضي األخريمنذ الربع  –شهد التعليم العايل  يف خمتلف دول العامل     
)سبق اإلشارة إىل أمهها يف التدريس و أمناط التعليم و جماالته، وهذا استجابة جلملة من التحديات اليت واجهته 

العتماد املنافسة  إضافةجماالت املعرفة و البحث العلمي  توجيه االستثمار يف إىلأدت  الفصل السابق(،
 .اإلنتاجالعاملية على مدى قدرة  املعرفة البشرية على  األسواقاالقتصادية يف 

 بصفته ، العاملية والتنافسية العوملة ظل يف التدريس عضو هيئة جبودة االهتمام زاد ويف السنوات األخرية ،    
يعتمد جناح أي تعليم إذ  ، العايل   التعليم مؤسسات خمتلف التعليم يف نوعية بطلض األساسية املعايري أحد

ات ـــــــــجامعي على مدى ما يتوفر له من عناصر جيدة من أعضاء هيئة التدريس ،و يف هذا اإلطار تؤكد الدراس
ة من أعضاء هيئة و األحباث أن جناح أي تعليم جامعي، يرتبط ارتباطا وثيقا وما يتوفر له من عناصر جيد

م ــــــــهتم  وإنتاجها،كفاء )سواءا أتعلق ذلك بالتدريس أو البحث العلمي..( التدريس ، فمستوى أدائهم
املسطرة ألهداف ل هاحتقيق درجة يؤثر تأثريا كبريا يف أداء املؤسسة اجلامعية  ويظهر ذلك جليا يف ،يـــــالعلم

 مسبقا.
 و املهام من خالل األدوار، تظهر اجلامعي يف خدمة اجملتمع  األستاذدور  أمهيةما تقدم فان وتأسيسا على   

  -يف مؤسسات الدولة ويف القطاع اخلاص تمعاليت حيتاجها اجمل -املؤهلة  البشرية وارد اليت يقوم هبا يف إعداد امل
ه يف التقدم وطموحات آمالهحاجات اجملتمع وحتقيق تلبية  أيضا يف البحث العلمي الذي يساهم به يف  و

 ، فمن الضروري أن ينال العناية واالهتمام بالقدر الذي يتناسب مع الدور الكبري الذي يقوم به. واالزدهار
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 : نــــــــــوضع العالمي الراهـــــــي و الــــــــم الجامعـــــــــتعليــــــــذة الـــــــــاتــــــــــــسأ (1

كما تطرقنا   -معي يف عملية التنمية جبميع أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلقد بات إسهام التعليم اجلا
عامال من العوامل املساعدة على حتقيق التنمية اإلنسانية ومؤثرا  -إليه يف الفصل السابق اخلاص بالتعليم اجلامعي

دم العلمي والتكنولوجي السريع الذي املعريف والتق لالنفجار تيجةفن فاعال يف تطوير القدرات الذاتية لإلنسان ،
مصدراً  -تشمله من التطورات العلمية والتقنية واالخرتاعات وما -الذي أصبحت فيه املعرفةعرفه العامل اليوم ، و

 عال مستوى توافر :بينها من أمور بعدة يتميز المعرفة مجتمع أن" رئيساً للثروات الوطنية يف الدول املتطورة، إذ
 الذكاء باستخدام اإلنتاج على والقدرة استثمارها، وتستطيع املعرفة متتلك اليت العمل تنامي قوةو  التعليم، من

 تعليمية ومؤسسات حبوث مراكز وجود عن فضال ذكية، منظمات إىل اجملتمع مؤسسات االصطناعي، وحتول
 (04،03: 2009د،أحم فتحي محمد شاكر )".املرتاكمة اخلربات من واالستفادة املعرفة إنتاج قادرة على

تعمل على سد حاجات ظهرت حاجات جديدة لنوعية خاصة من املوارد البشرية ، ونتيجة لتلك اخلصائص، 
  يربزها اجلدول التايل  : اجملتمعات،  وتتميز بالصفات و الكفايات اليت

 ( : الكفايات المطلوبة في الموارد البشرية في عالم اليوم.14جدول رقم )
ل والعيش المشترككفايات عالم العم  الكفايات األكاديمية الكفايات الشخصية 

ملتخصصةوااملعارف العامة  الثقة بالنفس التوجه اإلجيايب حنو الفرص واملخاطر  
 القدرة على التطبيق االنضباط القدرة على جدولة األولويات
لشخصيةاوالضعف يف   إدراك مكامن القوة مهارات التعامل مع اآلخرين املنطقيالتفكري    

 التحليل النقدي اإلبداع مهارات العرض واإلقناع
 مهارات حل املشاكل االعتماد على النفس التحلي باألخالقيات املهنية

 مهارات االتصال املرونة  واملثابرة مهارات القيادة وحتمل املسئولية
لبياناتواالقدرة على استخدام األرقام  املبادرة وااللتزام مهارات العمل ضمن فريق  
 مهارات استخدام الكمبيوتر الرغبة يف التعليم املستمر اإلملام باألمور الدولية واحمللية

 إتقان اللغات األجنبية / االلتزام بالقيم الدولية
 مهارات البحث والتطوير / /

 ،هيئة التدريس ، كلية الرتبية جبامعة امللك سعود  ندوة تنمية أعضاء اإلعداد التربوي لألستاذ الجامعي:نحو طريقة شاملة، املصدر : حممد مقداد:
 .02، ص2004ديسمرب  8-7الرياض، السعودية، 
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 ومشال األوسط الشرق منطقة يف ويذهب يف هذا الطرح، ما جاء يف تقرير البنك الدويل حول التنمية       
 لتحقيق طريقا ناجحا ألجورا المنخفضة الماهرة غير العاملة األيدي من الوفير العرض يعد لمأفريقيا : "

 قوة توظف التي الشركات على على المنافسة القدرة تعتمد اليوم، عالم في .الوطني والرخاء السريع النمو
 وخدمات سلع وبيع جديدة تكنولوجيات اعتماد على وتكون قادرة فنيا وماهرة التعليم جيدة عمل

 (08:2007الدولي، البنك) ."متقدمة

من  مزيد ببذل مطالبة العايل التعليم مؤسسات تصبح أن الطبيعي من التحديات ، صار  هذه وإزاء        
حتقيق أهدافها وعلى  يف فعاليتها زيادة هبدف أدائها وذلك وجتويد املستمر، التطوير مقومات وامتالك اجلهد،

حيظى باهتمام بالغ من ِقبل  فمن هنا جند أن التعليم العايل ، رأسها ختريج املوارد البشرية املؤهلة تأهيال جيدا
اجملتمعات، ملا له من أثر على رمقّيها وتطورها وتقدمها العلمي، و ملا يملقي على عاتقه مهمة ختريج كوادر و الدول 

ة ـــــــة العربيــــــــــر الرتبيـــــــــــتقرير إسرتاتيجية تطوياء يف ـــــــــــــرة ما جـــــوما يؤكد هذه النظبشرية من اجل التنمية الوطنية.
 -أي التعليم العالي –إن مستقبل األمة العربية في المدى القريب والبعيد يتوقف على هذا التعليم :" 

باعتباره السبيل إلى إعداد القوى البشرية المتخصصة ومجال توليد الفكر وإعداد الباحثين والقادة في 
 (.2003العربية، للدول اإلقليمي لمكتبا) ."مجاالت العمل واإلنتاج وأداة تجديد الثقافة

 وامتالك من اجلهد، مزيد ببذل مطالبة العايل التعليم مؤسسات تصبح أن الطبيعي من التحديات هذه وإزاء     
 قدراهتا زيادة وضمان حتقيق أهدافها، يف فعاليتها زيادة هبدف وذلك .أدائها وجتويد املستمر، التطوير مقومات

فأداء اجلامعة لوظائفها بشكل إجيايب وفعال ، يرتبط إىل حد   والتميز، التفوق إيل بالفعل هلهاتؤ  اليت التنافسية،
كبري بأداء أعضاء هيئة التدريس فيها لوظائفهم ، كما أن تقدمها ورقيها يرتبط بكفاءهتم و إنتاجهم العلمي، 

 وما مستقبال،ً  خرجييهم أداء فيه كسينع واقع إىل املسطرة واألهداف اخلطط يرتمجون الذين هم إضافة إىل كوهنم
 . منه اليت خترجوا اجلامعة أو واملؤسسة للخرجيني مسعة من هذا على يبىن

األحباث أن جناح أي تعليم جامعي يرتبط ارتباطا وثيقا وما يتوفر له من و و يف هذا اإلطار تؤكد الدراسات       
كوظيفة من الوظائف املوكلة   -يف التعليم العايلفالتدريس مثال  عناصر جيدة من أعضاء هيئة التدريس ، 

يعترب عملية معايشة يومية متفاعلة وديناميكية بني األستاذ وطالبه، هبدف بث ونشر  -ألعضاء هيئة التدريس
روح البحث والتمحيص وأساليب العلم ، واالهتمام هبدف بث ونشر أخالقيات العلم والعلماء، وتأصيل القيم 

" يف  John A.Lasske جون السكاهذا املعىن " ويؤكد  م العمل يف مؤسسات التعليم العايلواملبادئ اليت حتك
إن المقررات الدراسية التي يدرسها طلبة المجموعة الواحدة في مدارس عديدة داخل بلد واحد قوله : "
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، ولكن حتى المباني و األثاث واحدة و تكون واحدة ، وكذلك الكتب و الوسائل التعليمية  واألنشطة 
، يتضح فيما حصلوا من معارف  الناتج من هذه المدارس متمثال في الخريجين مختلف وهذا االختالف

واكتسبوا من مهارات وقيم و اتجاهات وفيما أضيف إلى شخصياتهم من سمات ، وهذا يرجع إلى 
ا ، ــــــــــوم بهــــــوار التي يقالعنصر الفعال و المميز في العملية التعليمية ، أال وهو المعلم و األستاذ ، و األد

 (30:2002ة،ـــــــحيلـــــــال)".ا ــــو األهداف التي يسعى على تحقيقه

بدأ االهتمام باألستاذ  اجلامعي منذ القرن التاسع عشر و كانت دوافع االهتمام منطلقة من التطورات يف وقد   
 إىل ) كليبر(. و قد أشار األكادميياإلعداد   إىلبروز احلاجة  إىلاجملاالت العلمية و الرتبوية و النفسية مما أدى 

 أعضاءيرجع لكون أغلبية  األمريكيةتدين مستوى التدريس يف اجلامعات  إىلالعامل األساسي الذي أدى  أن
هيئة التدريس مل يعدوا إعدادًا خاصًا يؤهلهم للقيام ومهام التدريس يف اجلامعات وقد أخذ االهتمام بتطوير 

وبريطانيا وكندا و فرنسا  أمريكاهارات أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات حيظى باهتمام كبري يف جامعات م
 (48 ،2002 مرسي) واجلزائــر و العراق. واألردنوالعامل العريب خصوصاً يف جامعات دول اخلليج، ومصـر 

على املستوى العاملي عدة تطورات منذ مثانينيات وبالعودة لواقعنا اليوم، فقد شهد تعداد األساتذة الباحثني     
 1980مليون طالب يف51ليتزايد عددهم نظرا لالرتفاع الكبري يف أعداد الطلبة اليت انتقلت من ، القرن العشرين 

 .unesco ,1998 :29)). 1995مليون طالب يف  82إىل 

 
 :(1995-8519: تطور تعداد أساتذة التعليم العالي في العالم )(15)جدول رقم 

 ةــــــــــسنــــــــــال

 

1980 1985 1990 1995 
 
 

 ذةــــــــاتـــــاألس دادــــــتع

 

3.788.000 4.332.000 5.068.000 5.916.000 
 
 

 
Source : UNESCO(1998) : Perspectives statistiques mondiales de l’enseignement supérieur : 1980-
1995,paris ,France,5-9octobre1998,p.29 

 
أستـــــــــاذا 9.485.000فقد انتقل من شهد تعداد أساتذة اجلامعات تطورا ملحوظا   ،يف بدايات القرن احلايل و    

 ، و اجلدول التايل يبني تلك التطورات.2010يف  10.983.000إىل  2007يف و باحثا 
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 :(2010-2007لم ): تطور تعداد أساتذة التعليم العالي في العا(16)دول رقم ج
 

 السنة

 

2007 2008 2009 2010 

 )بالمليون( عدد األساتذة
 

9.485.000 10.110.000 10.393.000 10.983.000 

 املصدر : من إعداد الباحث بناءا على إحصائيات :
Unesco : Recueil De Données Mondiales Sur L’éducation (2009,2010,2011,2012), Institut De 
Statistique De L ’Unesco,Montréal, Québec,Canada 

 
أما عن نسبة متثيل الباحثني لكل مليون نسمة من السكان يف خمتلف دول العامل، فقد بينها تقرير اليونيسكو  

 ،على النحو التايل:2006حول العلم  لسنة 

 :2003توزيع عدد الباحثين لكل مليون ساكن في العالم لسنة  (17) جدول رقم 
 ساكن مليون لكل الباحثين عدد طقةالمن

 5206 اليابان

 4006 األمريكية املتحدة الواليات

 3464 روسيا

 3109 أملانيا

 2830  أوروبا غرب لدول االقتصادي التعاون جمموعة

 554 الصني

 309 إفريقيا جنوب

 143 اهلند

 124 العربية الدول

 78 إفريقيا باقي

 

  177, Paris, France, p.pport de l’UNESCO sur la scienceRa : :Unesco(2006) Source 

 
 
 
 



 األساتذة الباحثون يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي باجلزائر          الـــفصل الـــرابــع:              
 

193 

 

  ، وهو مايربزه اجلدول التايل: 2010لتتطور تلك األرقام حبسب تقرير اليونيسكو حول العلوم لسنة 
 :2007توزيع عدد الباحثين لكل مليون ساكن في العالم لسنة  (18) جدول رقم

 

 الباحثين عدد المنطقة

 (فباآلال) 2007في

 في الباحثين عدد من الحصة

 (%) العالم

 مليون لكل الباحثون

 نسمة

 745.9 40.9 2950.6 آسيا

 198.7 0.3 24.4 آسيا يف العربية الدول 

 2638.7 29.5 2123.6 أوربا

 2010.1 25.4 1831.9 األمريكيتان

 4624.4 21.9 1579.8 الشمالية أمريكا

 442.5 3.5 252.1 الكارييب و الالتينية أمريكا

 164.3 2.2 158.1 إفريقيا

 477.1 1.4 98.4 إفريقيا يف العربية الدول

 373.2 1.7 122.8 (اجملموع)العربية الدول

 .12،ص2010فرنسا،، ،"الوضع الحالي عن العلوم، الموجز التنفيذي"2010تقرير اليونيسكو عن العلوم لسنة  : اليونيسكو   :المصدر
    
يف الفرتة املمتدة ما بني  -مع التذكري أن هذا التطور خيتلف من دولة آلخرى –ب تطورا لتعرف هذه النس    

 اخلرباء جمموع الذي عرف الباحثني على أهنم - 2013 جاء يف تقرير التنمية البشرية كما- 2002-2010

 والتطوير، والبحث فةجمال املعر  يف اجلديدة واملشاريع والطرق والعمليات املنتجات وابتكار تصميم يف املختصني

 (pnud,2013 :201) -والتطوير البحث جمال العليا يف الدراسات طالب ويشمل
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 :(2010-2002): توزيع عدد الباحثين في بعض دول العالم (19)جدول رقم 

 التنمية مستوى

 البشرية

 ساكن مليون من الباحثين عدد البشرية التنمية دليل حسب الدولة  ترتيب

(2002-2010) 

 
 مرتفعة بشرية تنمية

 جدا

 5,503 النرويج -1

 4,673 األمريكية املتحدة الواليات -3

 5,189 اليابان -10

 7,428 ايسلندا-13

 
 مرتفعة بشرية تنمية

 3,091 الروسي االحتاد   -55

 364 ماليزيا -64

 170 اجلزائر -93

 1,862 تونس-94

 

 متوسطة بشرية تنمية
 1,198 الصني -101

 420 مصر-112

 395 افريقيا جنوب-121

 
 منخفضة بشرية تنمية

 161 باكستان -146

 384 السينغال-154

 20 اثيوبيا -173
 

Source : Le Programme des Nations Unies pour le développement(2013) : Rapport Sur Le 
Développement Humain 2013,L’essor du Sud Le progrès humain dans un monde diversifié, New 
York, , USA,p.198 ,199,200. 
 

إىل تأكيد عديد املؤمترات  والتوصيات على أمهية دور أساتذة التعليم   ،ويف هذا اإلطار ينبغي اإلشارة هنا 
ظروف و بالتايل ضرورة توفري السبل و ال -تعلق بالبحث العلمي ، التدريس ، خدمة اجملتمع ما –اجلامعي 

توصية اليونيسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم قد تضمنت " ف ،   املالئمة لتدعيم ذلك الدور
 ، مجلة من التوصيات نذكر منها:1997" الصادرة يف  العالي

إن حتقيق  التقدم يف ميادين التعليم العايل و التعمق العلمي و البحوث يعتمد إىل حد كبري على البىن  -
ية و على املوارد البشرية  و املادية املتاحة، وعلى مؤهالت هيئات التدريس يف التعليم العايل و درايتهم األساس

 اإلدارةو الفنية، وكذلك على صفاهتم اإلنسانية و الرتبوية  و التقنية املدعمة باحلرية األكادميية و املسؤولية املهنية 
 اجلماعية واالستقالل املؤسسي.
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وفر ألعضاء هيئات التدريس يف التعليم العايل أفضل ظروف عمل تسمح بتعزيز فعالية التعليم  ينبغي أن تت   -
 و التعمق العلمي  و البحث و العمل االمتدادي و متكنهم من االضطالع ومهامهم املهنية.

مر أساسي إن تفاعل األفكار و املعلومات بني هيئات التدريس يف التعليم العايل يف مجيع أحناء العامل، أ -
لتحقيق التنمية السليمة للتعليم العايل و البحوث ، وينبغي تعزيزه بنشاط وهلذه الغاية ينبغي متكني أعضاء هيئات 
التدريس يف التعليم العايل من املشاركة طوال حياهتم املهنية ، يف االجتماعات الدولية  املتعلقة بالتعليم العايل أو 

دون أي قيود سياسية، أو من  استخدام شبكة انرتنيت أو عقد مؤمترات البحوث ، ومن السفر إىل اخلارج 
 (30:1997،31، الثقافة و العلم و للتربية المتحدة األمم منظمة) بواسطة الفيديو هلذا الغرض.

 ضم الذي و ، أما املؤمتر العاملي للتعليم العايل الذي عقدته منظمة األمم املتحدة للرتبية و العلم و الثقافة   
فقد تضمن .2009 يوليو/ متوز 8 إىل 5بلدًا املنعقد يف مقر اليونسكو من  150مشارك من حنو  1000أكثر من 

 بيانه النهائي مجلة من النقاط، نذكر منها :
يتعني على مؤسسات التعليم العايل أن تستثمر يف تدريب أعضاء هيئة التدريس  و املوظفني ، كي  -

 جلديدة  اليت يفرضها تطور نظم التعليم و التعلم.يتمكنوا من االضطالع باملهام ا
و يقتضي ضمان اجلودة يف التعليم العايل ، اإلقرار بأمهية اجتذاب املعلمني و الباحثني األكفاء املهرة  -

 وامللتزمني و االحتفاظ هبم.
البحوث   و لضمان اجلودة و النزاهة يف التعليم العايل ، من املهم أن حيظى األكادمييون بفرص إلجراء -

واحلصول على املنح ، و تعد احلرية األكادميية إحدى القيم األساسية الواجب محايتها  يف البيئة العاملية الراهنة 
 املتغرية و املتقلبة.

تطوير تدريب املعلمني قبل اخلدمة و أثناءها من خالل مناهج دراسية تؤهلهم العداد الطالب كي  -
 (08-06-03،04: 2010،الثقافة و العلم و للتربية المتحدة مماأل منظمة)يصبحوا مواطنني مسؤولني.
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 :ةــــــــــــفي البلدان العربي أساتذة التعليم العالي  (1-2
 ،2010-1970دها السكاين  ففي الفرتة مابني اعرفت ارتفاعا كبريا يف تعد فقدأما على صعيد الدول العربية    

مليون نسمة  598إىل  2050نسمة مع توقعات وصوله يف  359مليون نسمة إىل  128انتقل جمموع السكان من 
(Mirkin,2010 :09)  

 %) 05 (من مساحة العامل ويسكنها حوايل (%10) دولة ،تغطي مساحتها حوايل 22ويتكون العامل العريب من 

البحث العلمي خالل  وقد اهتمت جل الدول العربية و بدرجات خمتلفة بالتعليم و من سكان العامل......
العقود األخرية من القرن املاضي ، وازداد هذا االهتمام ترسخا خاصة مع بداية القرن الواحد و العشرين،فوصل 

جامعة لكل مليون  0.72جامعة....لكن هذا التطور يبقى دون املطلوب حيث يعطي  217عدد اجلامعات إىل 
جامعة لكل مليون ساكن يف الدول  6-2عات مابني ساكن يف الوطن العريب، يف حني يبلغ معدل اجلام

 .جامعة لكل مليون ساكن 02جامعات لكل مليون ساكن ، اليابان  06 األمريكيةاملتقدمة) الواليات املتحدة 
 (09:2010المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم،)

و التنموية اليت يتوجب توفريها لضمان التكفل وبالتايل ميكننا اإلشارة إىل احلجم الكبري من املتطلبات املعيشية 
واليت تعد من أبرز التحديات اليت ستواجه منظومة التعليم اجلامعي وما فيها من -احلسن هبذه األعداد من السكان

نسبة متثيل الباحثني لكل مليون نسمة من السكان يف خمتلف الدول أما فيما خيص ،  -أعضاء هيئة التدريس
وعت النسب من دولة ألخرى، خاصة بوجود فوارق كربى يف عدد السكان بني خمتلف تلك العربية، فقد تن

 .الدول
 :2010-2005: تعداد أساتذة التعليم العالي في البلدان العربية (20)جدول رقم 

 السنة
 

2005 2006 2008 2009 2010 

 343.000 322.000 302.000 280.000 269.938 األساتذة عدد

 داد الباحث بناءا على إحصائيات :من إع المصدر :
Unesco : Recueil De Données Mondiales Sur L’éducation (2007.2009,2010,2011,2012), Institut de statistique 
de l ’UNESCO,Montréal, Québec,Canada 
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 (2010-2000عربية )توزيع عدد الباحثين في بعض دول ال(:21جدول رقم )
  ترتيب  الدولة

 
 عدد الباحثين من مليون ساكن 

(2002-2010) 
 1862 تونس

 661 املغرب

 420 مصر

 170 اجلزائر

 151 الكويت

  

 Source : Le Programme des Nations Unies pour le développement(2013) :   Rapport Sur Le Développement 
Humain 2013,l’essor Du Sud Le Progrès Humain Dans Un Monde Diversifié, New York, , USA,p.198 ,199,200. 

 

ومقارنة باملعدل العاملي لنسب التأطري على مستوى التعليم اجلامعي ، يعاين التعليم العايل يف املنطقة العربية       
غ من نقص كبري يف أعداد هيئات التدريس ، إذ أن معدل التأطري أي عدد الطلبة لكل عضو هيئة تدريس، بل

، و املعدل العريب هو أعلى معدل يف مناطق العامل  16بينما بلغ املعدل العاملي ، 2005يف العام  25
حباجة إىل حنو  2005كانت يف عام  كافة.....وإذ اختذنا املعدل العاملي معيارا لوجدنا أن املنطقة العربية

تؤمن األعداد   املنطقة العربية اليعين أن منظومة التعليم العايل يف عضو هيئة تدريس إضايف.ما 154.000
الكافية من املوارد البشرية محلة املؤهالت األكادميية العليا، و خباصة الدكتوراه، لتليب احتياجاهتا الذاتية ألعضاء 

 (102:2009)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،.هيئة التدريس

 تفوق حتقيق لضمان املعاصرة السبل أهم أحد التعليمية باهليئة سبق  صار االهتمام وبناءا على ما       
 التعليم يف التعليمية ةـــــــــباهليئ اءــــــــاالرتق زـــــــــــيرك أن حبيث ، اــــــــــومتيزه اـــــــــــأدائه وجتويد التعليم العايل مؤسسات

 التعليم مؤسسات شهرة أن اعتبار على مالتعلي هلذا املتغرية التعليمية البيئة وقيادة التطوير دميومة علي العايل
 مــــــــــملهامه همــــــــأدائ نـــــــــوحس تدريسها ةــــــــــــهيئ اءـأعض أنـــــــش ةــــــــــــــرفع من دـــــــــتستم ماـــــــــإن وقوة مسعتها العايل
 ( 02:2009أحمد، فتحي محمد شاكر ) .فعال حنو على

 
 
 

 



 األساتذة الباحثون يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي باجلزائر          الـــفصل الـــرابــع:              
 

198 

 

 بالجزائر: قطاع التعليم العالين في و ة الباحثاألساتذ (2

و لقد حيتل األستاذ الباحث يف قطاع التعليم العايل يف اجلزائر مكانة هامة يف هذه املرحلة التعليمية ، 
يف اجلزائر تطورا كبريا منذ االستقالل إىل غاية يومنا هذا، وكان ذلك مالزما  لعايلعرف تعداد أساتذة التعليم ا

من ناحية ارتفاع أعداد املؤسسات و املراكز اجلامعية ، إضافة إىل  –اليت عرفتها اجلامعة اجلزائرية للتطورات 
ارتفاع معدالت قيد الطلبة يف هذه املرحلة كما يؤكد ذلك اإلحصائيات اليت تطرقنا إليها يف الفصل اخلاص 

 1962ساتذة املكلفني بالتأطري منذ ويف هذا الصدد مل يتوقف ارتفاع عدد األ -بالتعليم العايل يف اجلزائر
مرة متجاوزا رقم  2.3، ليتضاعف 2000يف سنة  17.460، ليصل إىل 298بالتطور، إذ كان عددهم آنذاك 

 . 2011أستاذا يف خمتلف الرتب سنة  40.000
مرة  135كما سجل تزايد عدد األساتذة  الدائمني خالل اخلمسني سنة األخرية بشكل ملحوظ، إذ تضاعف   
،مع التذكري بأن نسبة العنصر النسوي ضمن إطار مهنة التدريس يف التعليم العايل 2011و  1962ني سنتيت ب

 (56:  2012العلمي، البحث و العالي التعليم وزارة). %40بلغت 
 أما عن ميزات هذا التطور حبسب رتب األساتذة ، فقد عرف:

   ، حيث أرتفع عددهم من  2011و1962ني مرة ب 48تعداد فئة أساتذة التعليم العايل تضاعفا بـ  -
ا تزايدت نسبة متثيلهم إىل جممل اهليئة التدريسية منذ ـــــــ، كم2011يف  3186أستاذ التعليم العايل إىل 66

 .(% 08) إىل (%03)، من  1980
يف  1612إىل 1962أستاذا حماضرا يف  13مرة، إذ انتقل من 124تزايد تعداد األساتذة احملاضرين ب -

ت نسبة متثيلهم ـعـوارتف ، راــــــــاضــــــأستاذا حم 7652إىل 2011، ليصل عددهم )من مجيع الفئات( عام 1990
 .2011سنة  .(% 18) إىل 1980سنة  (% 06)من 

أستاذا 28782إىل  1962أستاذا يف  74أما فئة األساتذة املساعدين )أ( و)ب( فانتقل تعدادها من  -
 .من التعداد الكلي للهيئة التدريسية يف اجلامعات اجلزائرية %72مساعدا،  إذ متثل حاليا 

(، فإهنم اليوم 1980و 1970بني سنيت  %60أما بالنسبة إىل املعيدين الذين كانوا ميثلون األغلبية )حبوايل -
حيث متكن معظمهم تدرجييا من احلصول على شهادة املاجستري أو الدكتوراه أو   .(% 01)ال ميثلون سوى 

 (56:  2012العلمي، البحث و العالي التعليم وزارة) .كليهما
لتكشف آخر أرقام  الديوان الوطين لإلحصائيات ، على أن التعداد الكلي لألساتذة قد بلغ السنة اجلامعية 

 (Ons,2012 :28)أستاذا أجنبيا. 68أستاذا يف خمتلف الرتب ، من بينهم  46454 ،2011/2012
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 : (2011-1962)اد األساتذة  في قطاع التعليم العالي في الجزائر ( يمثل تطور تعد22جدول رقم )

 : لى المعطيات المستمدة منبناءا ع من إعداد الباحث: المصدر

-1962)  التنمية خدمة في سنة50الجزائـــر، في الــعلمــي الـــبحث و الــــعالي التـعليم: الــــعلمي الـــبحث و الــــــــعايل التعليم وزارة -

 .2012،الجزائر،(2012

 ( .العلمي التوجيه و طيطالتخ مديرية)  العلمي البحث و العايل التعليم لوزارة اإلحصائية التقارير -

- Office national des statistiques(2012) :L’Algérie en quelque chiffres, Résultats :2009-2011,n :42,édition 

2012,Alger,Algerie,p.28 

 

 

 السنة 
  

62/63 
 
 
 

69/70 77/78 80/81 1989/90 1998/99 2009/10 2010/11 2011/12 

تعداد 
 األساتذة

بما فيهم 
من 

 األجانب(

298 
 
 

842 5856 9145 14536 16260 39782 42265 46454 

 كانت هيئة التدريس يف اجلامعات اجلزائرية تتشكل من مخس فئات أساسية :، 2007وإىل غاية   

 .يم العايل ، أساتذة حماضرين، أساتذة مكلفني بالدروس، أساتذة مساعدين ومعيدين أساتذة التعل

يعوض الفئات املذكورة ، التعليم العايل  باألساتذة الباحثني يف قطاعمت سن قانون خاص  ، 2008 ويف         

ين )ب(،أساتذة مساعدين آنفا بالفئات التالية : أساتذة التعليم العايل ، أساتذة حماضرين )أ(، أساتذة حماضر 

  ) يف طريق الزوال (. املعيدينسلك   )أ(، أساتذة مساعدين )ب(،

و يف العنصر املوايل اخلاص بالتشريعات القانونية اخلاصة هبذا الفئات املهنية ، سنشرح بالتفصيل خصائص كل 

 رتبة على حدى من حيث طريقة التوظيف ، الرتقية ، املهام.

 
 



 األساتذة الباحثون يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي باجلزائر          الـــفصل الـــرابــع:              
 

200 

 

 :في الجزائر  باألساتذة الباحثين في قطاع التعليم العالي ريعات الخاصة القوانين و التش (3
ميكن القول بأن األدوار املرتبطة باملؤسسة اجلامعية ) من تدريس للطلبة و تكوينهم، البحث العلمي ، خدمة    

سرية اجلامعية، يف حجمها األكرب بأعضاء هيئة التدريس باعتبارهم ميثلون حجر الزاوية يف امل اجملتمع ( تناط
ة ـــــــــة املؤهلـــــــــحيث ال ميكن للجامعة أن تؤدي وظائفها وحتقق أهدافها بصورة فعالة ومعزل عن توفر القوى البشري

و املوارد املالية الالزمة، لذلك تعمد اجلامعات إىل حتديد أدوار و مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس فيها، ويتوقع 
هم بصورة فردية او مجاعية مما جيعل بالتايل عملية االستثمار يف مؤسسات التعليم العايل منهم أن يؤدوا أدوار 

 (.26 ،2000 وزمالؤها، ماتيرو) حتقق أهدافها املرجوة. 
ومما سبق تربز لنا أمهية القوانني و التشريعات اليت خيضع ألحكامها أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ملا        

خيضع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة  باهتم وتبيان أبعاد وظائفهم، و صمن هذا السياق هلا يف حتديد واج
 مهنةاجلزائرية جلملة من القوانني و التشريعات اليت تربز األحكام اخلاصة املطبقة على كل سلك ، من منطلق أن 

تشمل قوانني عامة وأخرى و  العلمية والدرجة الوظيفية الرتب خيص فيما للتدرج ختضع اجلامعة يف التدريس
خاصة، وقد عرفت هذه القوانني عدة تطورات و تغيريات منذ االستقالل إىل يومنا هذا تبعا للتحوالت اليت 
شهدها اجملتمع اجلزائري يف خمتلف امليادين، و سنحاول فيما يلي إعطاء كرونولوجيا هذا التطور مع إبراز اجلوانب 

 ت.اهلامة اليت جاءت يف تلك التشريعا
   : ةــــــــــــعامــــــــن الـــــوانيـقـــــــــــال (3-1

اليت تعد من بني املؤسسات العمومية  -انطالقا من كون األستاذ اجلامعي يعد موظفا ميارس مهامه داخل اجلامعة
فإنه خيضع  –ذات طابع العلمي و الثقايف و املهين ، و ذات الطابع اإلداري اليت تضمن مهمة التكوين العايل 

 ألحكام عدة قوانني عامة وتشمل:
  : ةــــــعموميـــــــــة الـــــوظيفـــــــعام للـــــــقانون األساسي الـــــــــــــال أ(

املؤسسات   يف  نشاطهم  الذين ميارسون  املوظفني  على  األساسية املطبقة  القانونية  القواعدويوضح     
الدولة، وقد عرف بدوره   خدمة  يف  مهامهم  تأدية  إطار  يف  املمنوحة هلم  ماناتوالض العمومية   واإلدارات

 2006جويلية 16إىل غاية القانون احلايل الصادر يف  1966جوان  02عدة تعديالت منذ صدوره ألول مرة يف
  أساسية تبط بقواننيير   القانون األساسي  هذا  أحكام  تطبيق  والذي تشري املادة الثالثة فيه "إىل أن حتديد 

 ميكن ، وبالتايل   -ومن بينها سلك أساتذة التعليم العايل –نظرا خلصوصيات بعض  أسالك املوظفني  خاصة،
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  احلياة  سريو   والواجبات  جمال احلقوق  يف  استثنائية  أحكام  على  األساسية اخلاصة  قوانينهم تنص  أن 
 ( 04:2006العمومية، للوظيفة األساسي القانون)واالنضباط العام .   املـهـنية

 :يـــــــم العالـــــليـــــــي للتعــــــتوجيهــــــون الـــــقانــــــال  ب(
إىل حتديد األحكام األساسية املطبقة على املرفق العمومي للتعليم  القانون التوجيهي للتعليم العايل يهدف     

ن مرحلة االستقالل حيث كان قطاع التعليم العايل تابعا لوزارة العايل وقد عرف بدوره عدة تطورات بدءا م
وصوال إىل القانون 24/09/1983التعليم مرورا بصدور القانون األساسي النموذجي للجامعة  الصادر يف 

وقد جاءت فيه بعض األحكام العامة اخلاصة باألساتذة  04/04/1999التوجيهي للتعليم العايل الصادر يف 
من الباب اخلامس ، اليت تضمنت إشارة إىل أن األحكام اخلاصة املطبقة على  55سيما املادة اجلامعيني ال

  .(1999العالي، للتعليم التوجيهي القانون)أساتذة التعليم العايل حتدد يف قوانني خاصة هبم 
القانون  املتضمن، ، الذي يعدل القانون السابق23/02/2008املؤرخ يف  06-08القانون رقم ليضاف إليه 

 . وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل عند استعراضنا للقانون األساسي لألستاذ الباحث التوجيهي للتعليم العايل ،
 : مرسوم التنفيذي المحدد لمهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرهاالـ ج( 

جملس إدارة و جملس علمي و كذا  وقد جاءت فيه إشارة لكيفية التنظيم اإلداري ملختلف هياكل اجلامعة من  
 تسيري يف إليهم املوكلة املهام خالل كليات و معاهد ، وتبيان مشاركة األساتذة يف تلك اهلياكل ، من

 (2003)المرسوم المحدد لمهام الجامعة،.اجلامعة
 المتعلقة بأسالك هيئة التدريس في التعليم الجامعي بالجزائر: للتشريعاتالتطور التاريخي  (4
يف البدايات األوىل الستقالل اجلزائر كانت تبعية اجلامعة لوزارة الرتبية الوطنية         

-66 األمراألساسي العام للوظيفة العمومية) للقانون وكان  األستاذ اجلامعي خيضع

، ، حني صدرت القوانني 1968إىل غاية  (1966جوان02 يف الصادر 133
د تناولت تلك املراسيم األحكام اخلاصة األساسية ألسالك أساتذة اجلامعة ، وق

بكل سلك ، حبيث اشتملت على حتديد كل سلك و كذا كيفية التوظيف ، املهام 
  و الواجبات ، املرتب و األحكام االنتقالية، و نوجزها كاآليت :

خلاص يتضمن القانون األساسي ا 1968مايو 30املوافق  1388ربيع األول  3مؤرخ يف  293-68مرسوم رقم (4-1
 ألساتذة التعليم العايل.

يتضمن القانون األساسي لألساتذة  1968مايو 30املوافق  1388ربيع األول  3مؤرخ يف  294-68مرسوم رقم (4-2
 احملاضرين.

يتضمن القانون األساسي اخلاص  1968مايو 30املوافق  1388ربيع األول  3مؤرخ يف  295-68مرسوم رقم (4-3
  (713:1968،جريدة الرسميةال). لألساتذة املساعدين
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املتضمن حتديد الشروط املتعلقة وممارسة مهام التعليم و كذلك املهام اإلدارية لألساتذة  114-77املرسوم (4-5
املؤسسات و امعات ـــدين يف اجلـــو األساتذة احملاضرين يف املعاهد الطبية و األساتذة احملاضرين  واألساتذة املساع

 ومن بني األحكام اليت جاءت فيه  1977أوت 06لقد صدر هذا املرسوم يف الصادر يف  :يلاألخرى للتعليم العا
التزام األساتذة ومختلف أسالكهم وممارسة وظائف التعليم و البحث فقط وكذلك مجيع  -

املهام املوكلة إليهم وفقا لقوانينهم األساسية و يف نطاق الدوام الكامل ،وال جيوز هلم ممارسة 
 حبة بصفة شخصية أو مؤقتة خارج اهلياكل التابعة لوزارة التعليم العايل.نشاطات مر 

يقبض األساتذة ومختلف أسالكهم تعويضا إمجاليا نوعيا زيادة على أجرهم األساسي   -
املنافع املرتبطة بصفتهم، و ذلك مكافأة هلم عن تبعياهتم املتصلة ومهامهم و تسديدا لبعض املصاريف )سكن و 

يقوم األساتذة بعشر ساعات أسبوعيا من التعليم يف ، الت وتزود ومراجع و أشغال علمية(ية وتنقوتكاليف إدار 
 (909،910: 1977الرسمية، الجريدة)أشغال توجيهية أو أشغال تطبيقية.  

يتضمن حتديد الشروط املتعلقة وممارسة مهام  115-77كما تبع املرسوم املذكور آنفا مرسوما آخر حتت رقم     
 اليت يقوم هبا أعضاء أسالك املدرسني يف التعليم العايل ، ومن بني ما نص عليه: البحث

يتعني على األساتذة ومختلف أسالكهم ، إثبات قيامهم بالنشاطات اخلاصة بالبحث ضمن الوحدة  -
ث اجلامعية اليت مت إحلاقهم هبا أو ضمن مراكز البحث التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي ، وخيصص البح

ملشروع معتمد من قبل املعهد أو اهليئة الوطنية للبحث العلمي ، وتكون نتائجه موضوع تقرير نصف سنوي 
يثبت قيامه بنشاطات البحث ، تضاعف  يرفعه األستاذ للمجلس العلمي التابع للمعهد آلجل تقديره، ومن ال

ون أحباثهم موضوع تعاقد مع الذين تك -ومختلف أسالكهم –يقبض األساتذة ، و ساعات تدريسه األسبوعية
 .اهليئة الوطنية للبحث العلمي ، تعويضا شهريا إضافيا حبسب جدول تسعرية كما يبينها اجلدول التايل

 :1977في الجزائر  : جدول تسعيرة تعويضات البحث العلمي (23 )جدول رقم

 
متضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام البحث التي يقوم ال 115-77مرسوم رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : : المصدر

 .912، اجلزائر، ص.1977أوت 06، السنة الرابعة عشرة،62اجلريدة الرمسية ،عدد  ،بها أعضاء أسالك المدرسين في التعليم العالي 
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افات هامة أو  الذين تسفر أشغاهلم عن اكتشني الباحثنيعالوة عن التعويضات السابقة ، ميكن للمدرس    
إيداع شهادات اخرتاع أو براءات اخرتاع ، من احلصول على جائزة حتدد كيفيات منحها وسلم مبالغها وموجب 

 مرسوم  بناء على تقرير مشرتك صادر عن وزيري املالية و التعليم العايل و البحث العلمي.
متوهلا ميزانية وزارة التعليم العايل و البحث جيب أن تنشر يف اجملالت العلمية الوطنية نتائج أشغال البحث اليت  -

العلمي ، و جيب أن يكون كل نشر يف اخلارج موضوع رخصة تصدر حسب كل حالة اما من قبل رئيس 
  (912:1977،الرسمية الجريدة) اجلامعة و إما من قبل املدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي.

الذي تضمن حتديد شروط  116-77مرسوم  1977أوت  06دا يف كما صدر يف نفس الفرتة وحتدي           
توظيف مدرسني مشاركني يف التعليم العايل ، حبيث ميكن للجامعات و مؤسسات التعليم العايل توظيف 
مدرسني بدوام جزئي و يدعون "مدرسون مشاركون" وذلك وموجب عقد خيضعون من خالله للسلطات 

مات البيداغوجية املطبقة على نظرائهم من ذوي الدوام الكامل، ويوقعون عقدا اجلامعية، ويلتزمون جبميع االلتزا
ملدة معادلة لسداسيني على األقل ، ويكون العقد قابال للتجديد تلقائيا من سداسي آلخر مامل يعلم أحد 

ر على الطرفني الطرف اآلخر خطيا عن رغبته يف عدم التجديد، وذلك قبل انقضاء املدة اجلارية بثالثة أشه
 (912:1977،913الرسمية، الجريدة) .األكثر

 :(1989)العاليين  والتكوين للتعليم التابعة لألسالك المنتمين بالعمال الخاص األساسي القانون (4-6
 اخلاص األساسي القانون األخري هذا تضمن وقد 122-89،صدر املرسوم التنفيذي رقم  1989جويلية 18يف 

العاليني ،حبيث تضمن أحكاما تشمل األساتذة إضافة  والتكوين للتعليم التابعة لألسالك املنتمني بالعمال
ألسالك مهنية أخرى يف اجلامعة، إذ تنص املادة األوىل منه على أن هدف هذا املرسوم هو ضبط األحكام 

يد قائمة مناصب اخلاصة و اليت تطبق على العمال املنتمني لألسالك التابعة للتعليم و التكوين العالييــن ، و حتد
  العمل املطابقة هلذه األسالك ، وتشمل هذه األخرية الفروع اآلتية :

 التعليم و التكوين العاليني )تشمل : األساتذة،األساتذة احملاضرون،األساتذة املساعدون(. -
  املكتبات اجلامعية. اخلدمات اجلامعية. -

ا عالقة مباشرة بسلك األساتذة جند ما جاء يف ومن بني األحكام العامة اليت تطرق إليها هذا القانون وهل
 منه و املتعلقة بشروط اإلدماج ومما جاء فيها : 24،25، 14،23املواد

إنشاء جلنة جامعية وطنية تتكفل بتقييم أعمال األساتذة من الناحية العلمية وحتدد مقاييس رقيهم  -
 اجلامعي.
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جلنسية اجلزائرية يف الرتب اجلامعية للتعليم، وجاء هذا إدماج األساتذة العاملني يف اجلزائر الذين اكتسبوا ا -
بعدد من األساتذة األجانب للتدريس يف  -نظرا لنقص اإلطارات الوطنية -اإلجراء بالنظر الستعانة اجلزائر

 اجلامعة خاصة يف السبعينيات من القرن العشرين .
ارج ، من رتبهم و اقدميتهم عند استفادة األساتذة الذين يثبتون رتبة جامعية حصلوا عليها يف اخل -

توظيفهم يف سلك التعليم العايل ، بعد قيام اللجنة اجلامعية الوطنية للتقييم الالزم ، وميكن القول أن هذا 
اإلجراء، جاء مواكبة للسياسة املنتهجة آنذاك يف جمال ابتعاث الطلبة للخارج إلكمال دراساهتم العليا و العمل 

 على عودهتم للجزائر.
 فيما خيص األحكام املطبقة على األساتذة فقد حددها  الباب الثاين من هذا القانون ، وتشمل :و  
 : الجامعي لألستاذ المسندة والمهام الوظيفية الرتب  أ(

 من هذا القانون األسالك اليت يشتمل عليها فرع التعليم و التكوين العاليني وتضم : 26لقد حددت املادة 
 تبيان لشروط التوظيف ومهام كل سلك: وفيما يلياحملاضرون ،األساتذة املساعدون، األساتذة، األساتذة 

،ومنها :التوظيف على أساس  29و28 للمادتني وفقا شروط توظيفهم حددت وقد: األساتذة سلك أوال:
امعية الشهادات و األشغال بعد التسجيل يف قائمة التأهيل يعدها وزير التعليم العايل،بعد تقييم اللجنة اجل

الوطنية و أخذ رأيها، من بني األساتذة احملاضرين احلاصلني على دكتوراه الدولة و هلم مخس سنوات أقدمية هبذه 
الصفة .كما ميكن لألساتذة الذين يثبتون مخس عشر سنة على األقل هبذه الصفة و ألفوا نشرات و كتبا ذات 

ساالت دولة و اكتسبوا مسعة وطنية ودولية أن يرتقوا طابع علمي و تربوي وقاموا بأشغال البحث وأشرفوا على ر 
  إىل رتبة أستاذ حمنك بعد أخذ رأي اللجنة اجلامعية الوطنية.

ساعات أسبوعيا،املشاركة يف أشغال  09:تقدمي وقت للتعليم يقدر بـ  نذكر منها إليهم املوكلة املهام أما    
لدرجة األوىل و الثانية من الدراسات العليا،استقبال الطلبة اللجان الرتبوية، تأطري الرساالت و األطروحات من ا

مدة أربع ساعات  يف األسبوع لتقدمي النصائح هلم و توجيههم، املشاركة بالدراسات و األحباث يف حل املشاكل 
 اليت تطرحها التنمية.

التوظيف على ، ومنها:  33 للمادة شروط توظيفهم وفقا حددت وقد  :المحاضرين األساتذة سلك ثانيا:
أساس الشهادات و األشغال بعد التسجيل يف قائمة التأهيل  تعدها سنويا وزارة التعليم العايل بعد تقييم اللجنة 

سنوات هبذه الصفة و حاصلني  03اجلامعية الوطنية وإبداء رأيها، من بني األساتذة املساعدين الذين هلم أقدمية 
 ة هلا ، حسب الشروط اليت حددها التنظيم و التشريع املعمول هبما .على دكتوراه الدولة أو على شهادة معادل
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ومن مهام هذا السلك : إعداد الدروس و حتديثها،تنشيط أشغال األفواج الرتبوية اليت يتكفلون هبا ،مراقبة       
راسة االمتحانات و التأكد من حسن سريها و تصحيح النسخ، إثراء أشغال أحباثهم و تنويعها، اجناز كل د

وخربة هلا صلة باختصاصهم تسندها إليهم املؤسسات اليت ينتمون إليها يف إطار العالقات بني التعليم  
 وقطاعات األنشطة األخرى.

يوظف يف هذه السلك عن طريق املسابقة بناءا على الشهادات من بني  : المساعدين األساتذة سلك ثالثا:
لة هلا، وميكن توظيف احلاصلني على شهادة دكتوراه دولة أو على احلاصلني على املاجستري أو على شهادة معاد

 شهادة معادلة هلا حسب الشروط اليت حيددها التشريع املعمول به.
  ،ومنها:36للمادة وفقا إليهم املوكلة املهام حددت وقد

هـة ــــــــة أو املوجـــــــــال التطبيقيــــــــــــشغر األـــــــــأطيـــــــــاإلشراف على أطروحات الدراسات العليا و االستشارات الرتبوية، ت
 و متابعتها و املشاركة يف احلراسة يف االمتحانات و يف التصحيح ، املسامهة يف أشغال اللجان و األفواج الرتبوية.

 : العاليين والتكوين التعليم ألسالك المطابقة العليا المناصبب ( 
 وتشمل : العاليني، والتكوين التعليم ألسالك املطابقة العليا املناصب قائمة كما جاء يف هذا القانون  حتديد

يعني بناءا على اقرتاح اجمللس العلمي و بقرار من وزير التعليم العلمي، من بني  تربوية: وحدة رئيس أستاذأوال:
ساالت و أطروحات لنيل أساتذة التعليم العايل املثبتني مخس سنوات أقدمية هبذه الصفة ، الذين أشرفوا على ر 

دكتوراه دولة أو رساالت ماجستري، وأجنزوا أشغاال علمية ذات مستوى عال وقيمتها اللجنة اجلامعية الوطنية 
أما عن مهامهم    ، وهلم جمموع عشر سنوات من األعمال الرتبوية يف مؤسسة للتعليم أو التكوين العايل 

 فتشمل :
 ن الذي يتكفلون به يف إطار الوحدة الرتبوية.السهر على حسن تسيري التعليم امللق -
اقرتاح مشاريع برامج األعمال الرتبوية و العلمية اليت يسلموهنا للمجلس العلمي باالشرتاك مع  مجيع  -

 األساتذة التابعني للوحدة الرتبوية.
ج العمل إعداد تقرير عن عمل الوحدة الرتبوية كل ثالثة أشهر، السيما توزيع املهام قصد تنفيذ برام -

 مثلما وافق عليه اجمللس العلمي .
يعني بناء ا على اقرتاح اجمللس العلمي وبقرار من الوزير : متخصصة تربوية لجنة رئيس محاضر أستاذثانيا: 

املكلف بالتعليم العلمي، من بني األساتذة احملاضرين املثبتني ثالث سنوات أقدمية هبذه الصفة ، الذين أشرفوا 
روحات لنيل دكتوراه دولة أو رساالت ماجستري، ونشروا أعماال علمية قيمتها اللجنة على رساالت و أط
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أما عن  ، اجلامعية الوطنية وهلم جمموع مثاين سنوات من األعمال الرتبوية يف مؤسسة للتعليم أو التكوين العايل 
 إليهم و تنسيقها.السهر على حسن سري أعمال اجلان الرتبوية املتخصصة املسندة  - مهامهم  فتشمل :

 السهر على حسن سري التعليم امللقن الذي يتكفلون به يف إطار اللجنة الرتبوية املتخصصة. -
اقرتاح مشاريع برامج األعمال الرتبوية و العلمية اليت يسلموهنا للمجلس العلمي باالشرتاك مع  مجيع  -

 أساتذة اللجنة الرتبوية املتخصصة.
بوية املتخصصة كل ثالثة أشهر، السيما توزيع املهام قصد تنفيذ برامج إعداد تقرير عن عمل اللجنة الرت  -

 العمل مثلما وافق عليه اجمللس العلمي .
 تصحيح نسخ امتحانات الدخول و مسابقاته. -

ميكن تعيني األساتذة املساعدين احلاصلني على دكتوراه دولة  :بالدروس المكلفون نو المساعد األساتذةثالثا:
رسالة دولة، ومارسوا ثالث سنوات كأساتذة مساعدين مكلفني بالدروس بناءا على اقرتاح أو املسجلني يف 

 اجمللس العلمي ، بقرار من الوزير املكلف بالتعليم العايل، وتشمل املهام املوكلة إليهم :
 مهام التعليم احملددة بتسع ساعات أسبوعيا، وتشمل حتما درسني غري متكررين. -
 ا.حتضري الدروس و حتديثه -
تصحيح نسخ االمتحانات و املسابقات و استقبال الطلبة أربع ساعات أسبوعيا ، لتقدمي النصائح  -
 م و توجيههم و إجناز كاألشغال اليت هلا صلة وميدان ختصصهم .ـــــــــهل
 (767:1989العاليين، والتكوين للتعليم التابعة لألسالك المنتمين للعمال الخاص األساسي القانون) 

 الباحث :  باألستاذ األساسي الخاص  القانون  (4-7
  اخلاص  األساسي  القانون  ، املتـضـمن  08 - 130 رقم  الـتنفيذي  صدر املرسوم 03/05/2008يف  

-وهو القانون الذي ختضع ألحكامه عينة حبثنا يف الوقت احلايل ، (19:2008الرسمية، الجريدة)باألستاذ الباحث
 لمؤسسات العمومية ا  لدى  الخدمة  وضعية  يتواجدون  في  نيالباحث  األساتذةأن  ، ومما جاء فيه: "  

تضمن   التي  اإلداري  الطابع  ذات  العمومية  والمهني والمؤسسات  والثقافي  العلمي  الطابع  ذات 
  ".العالي  التكوين  مهمة

وحتديد  الباحثني   األساتذة  ألسالك منياملوظفني  املنت  على اخلاصة املطبقة  لألحكام  توضيحا كما مشل     
هلا، لكن قبل التطرق هلده األحكام ، سنربز معايري   املطابقة  ومناصب الشغل  بالرتب  االلتحاق  شروط

 التوظيف يف سلك التدريس اجلامعي و بعض األحكام العامة املرتبطة به . 

 زائر:توظيف األساتذة في قطاع التعليم العالي في الج معايير( 5
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يتم انتقاء املرتشحني يف املسابقات على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم " ب " للتعليم 
من بني حاملي شهادة  -الوظيفي اليت يشغلها امللتحق هبيئة التدريس اليت تعد الرتبة األوىل يف املسار -العايل 

، و يتم  هـــــــــــــة يف احلصول على املنصب الذي يتم فتحالذين هلم األولوي -املاجستري و حاملي شهادة دكتوراه
التقييم واالنتقاء على أساس  عدة معايري يربزها املنشور املتعلق ومعايري االنتقاء يف املسابقات على أساس 

 (2011العمومية، للوظيفة العامة المديرية) : الشهادة للتوظيف يف رتب الوظيفة العمومية وتشمل
 نقاط(: 5إىل  0مع متطلبات الرتبة املراد االلتحاق هبا) شعبة اختصاص تكوين املرتشح مالءمة -1

 إىل نقطتني(:0تطابق ختصص الشهادة مع متطلبات الرتبة املراد االلتحاق هبا)1.1
 املعنية واملذكورة يف قرار ترتب ختصصات املرتشحني حسب األولوية اليت حتددها املؤسسة أو اإلدارة العمومية  

 أو مقرر فتح املسابقة على أساس الشهادة. وتنقط  التخصصات كمايلي :
 : نقطة ونصف،2: نقطتان، التخصص ''أت'' 1التخصص ''أت''  -
 نقطة. 0.5: 4واحدة، التخصص ''أت''  :نقطة 3التخصص ''أت''  -

 : نقاط( 3إىل  0) تقدير الشهادة -2.1
 نقاط،  3تقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا":  - 
 .قدير "حسن" أو "مشرف": نقطتانت -
 نقاط(:5إىل 0التخصص) التكوين املكمل للشهادة املطلوبة يف نفس -2

 نقاط،  03التسجيل الثاين يف الدكتوراه :                 التسجيل األول يف الدكتوراه: نقطتان، -
 نقاط . 05التسجيل الثالث يف الدكتوراه : -

 إىل نقطتني( :0ف املرتشح يف جمال ختصصه)األشغال والدراسات املنجزة من طر  -3
 نقطة عن كل إصدار أو مداخلة، يف حدود نقطتني، 0.5منشورات أو مداخالت دولية: -
 نقطة عن كل إصدار أو مداخلة، يف حدود نقطة واحدة، 0.25منشورات أو مداخالت وطنية: -

 نقاط(: 4إىل  0اخلربة املهنية املكتسبة من طرف املرتشح ) -4
املعنية، يف  عن كل سنة من التدريس بعد احلصول على الشهادة املطلوبة لاللتحاق بالرتبة نقطة 0.5 -

 نقاط ، 4حدود 
املعنية،يف  نقطة عن كل سنة من التدريس قبل احلصول على الشهادة املطلوبة لاللتحاق بالرتبة 0.25 -

 نقاط. 4حدود 
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 نقاط(: 4إىل 0 ) املقابلة مع جلنة االنتقاء -5
 لى التحليل والتلخيص:نقطة واحدة،القدرة ع -
 وضوح وسالسة اخلطاب :نقطة واحدة، - 
 القدرة على التواصل :نقطة واحدة، -
 .نقطة للمهارات العلمية اخلاصة:نقطة واحدة -

  األساتذة  يوظف   بعد النجاح يف املسابقة و طبقا ألحكام القانون األساسي لألستاذ الباحث ،        
  مدة  انتهاء  بعد . واحدة  سنة  مدته  تربص جترييب  بتأدية  ويلزمون  مرتبص  ون بصفةاخلاضع  الباحثون
 فقط  واحدة ملرة و املدة  أخرى لنفس  جترييب  تربص  لفرتة  خيضعون  أو  املرتبصون يرسم  ،  التجرييب الرتبص

  الرتبص والتسريح  متديد  اقرتاحات بالضرورة  تعويض إذ  ختضع  أو  إشعار مسبق  دون  يسرحون  أو ، 
 مباشرة.  والعلمية األعلى  البيداغوجية  التقييم  هيئة  لرأي

 من طرف:   الباحث  األساتذة  ترسيم  عن  ويعلن   
 املدرسة قسم  رئيس  من  أو  ملعهد ا  من مدير  أو  الكلية  عميد  من  باقرتاح  املؤسسة  مسؤول  

 للكلية أو املدرسة .  بالنسبة  للقسم  ميةالعل  اللجنة -  : رأي  أخذ  بعد
 الجريدة).اجلامعي  املركز  ومعهد  لدى اجلامعة  للمعهد  بالنسبة  للمعهد  العلمي  لسلمجا - 

 .  (21:2008الرسمية،

 مهام وواجبات األساتذة الباحثين : (6
  هذا  أحكام  سري عليهمت  الذين  الباحثون  األساتذة  أما فيما خيص احلقوق و الواجبات ، فيخضع  

الذي  -عليها يف القانون األساسي للوظيفة العمومية ،للحقوق والواجبات املنصوص اخلاص  األساسي  القانون
 الباحثون  األساتذةاألحكام املتعلقة خبصوصية مناصبهم ، من منطلق أن ، يصاف إليها   -أشرنا إليه آنفا

من  50تؤكده املادة  وهو ما للتعليم العايل   العمومية  اخلدمة  مهمة ، والبحث  خالل التعليم  من يؤدون
القانون التوجيهي للتعليم العايل  إذ جاء فيها : تسري على مستخدمي التعليم العايل الذين يعملون يف 

 اإلداراتو املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقايف و املهين ، األحكام املطبقة على عمال املؤسسات 
  : يأيت  وما  القيام  عليهم يتعني  الصفة  هبذه  و ، (10: 1999الجريدة الرسمية،)العمومية  " 

البيداغوجية   والطرق  والتكنولوجيا  واملعارف  بتطورات العلم  مـرتبط  وحمني  نوعي  تدريس  إعطاء (1 
 . و املهنية األدبية  للمقاييس    ومطابقا  والتعليمية

 .  واملتواصل  األويل  التكوين  جمال  املعارف يف  نقل  وضمان  املعرفة  إعداد  يف  املشاركة (2 
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 . باحث  أستاذ  وظيفة  ملمارسة  وقدراهتم  لتنمية  كفاءاهتم  التكويين  البحث  بنشاطات  القيام (3
 .  دروس  ساعة  192  ب  املرجعي احملدد  السنوي  الساعي  للحجم  وفقا  التدريس  ضمان خدمة (4

 األعمال التطبيقية  من  ساعة  384  أو  املوجهة  األعمال  من  ساعة 288 الساعي   احلجم  هذا  ويقابل
 : اآلتية  للمعادلة  طبقا 

 (2)  ساعتني وتساوي  ملوجهة ا  األعمال  من)  د30سا (1ونصف   ساعة  تعادل  الدروس  من  (1) ساعة
 التطبيقية.  من األعمال

    اإلشراف    ملمارسة   األول  الطور  يف  العايل  التكوين  يف إطار الباحـثني  األساتذة  دعوة  نميـك (5
  : الصفة  هبذه  للطالب و  متابعة دائمة  يتطلب  الذي

اخلاصة   العمل  وسائل  وتعلم  توقيته  جدول  تنظيم وتسيري  (  الشخصي  عمله  يف  الطالب  يساعدون
  واستعمال  الببليوغرافية  اآلالت  يف  التحكم(التوثيقي   عمله  أداء  يف  الطالب  اعدون،يس )باجلامعة.

  .     الذايت  والتكوين  تقنيات التقييم    ، واكتساب) املكتبة
  3   يف   الـمؤرّخ  09 - 03  رقم  رسوم التنفيذيّ وميكننا يف النقطة اخلاصة باإلشراف اإلشارة إىل املـ       

  قبل  من  اإلشراف  ،  إذ ينظم تنفيذها  كيفيات  وحيدد  مهمة اإلشراف  الذي يوضح   2009 ايرين
  األستاذ  األول ،وهذه املهمة  يضمنها  الطور  من  األوىل  السنة  طلبة  لفائدة  التعليم العايل  مؤسسة
 (9)  أقصاه تسعة حبد  املؤسسة  ؤولو بني مس بينه  التزام فردي  إطار  ،يف  يف الـمؤسسة  املمارس  الباحث

  من فريق  دوري  تقييم  إىل  املشرف  خيضع  يف األسبوع ، كما   ساعات  (4)  وأربع ،  السنة  يف  أشهر 
أشهر ،   (3)  كل ثالثة  نشاطاته  عن  مي تقرير بتقد  يلزم  الغرض  ، وهلذا القسم  ورئيس  التكوين  ميدان

  االلتزام  جتديد  التقييم  نتيجة  عن  رضا الطلبة ، يرتتب  مدى  تقدير  املـشرف  اطنش  تقييم  يف  و يراعى
 (.27:2009)الجريدة الرسمية،. أو إلغاءه

  البحث وإدارهتا  خمابر  أو  فرق  يف  العلمي  البحث  ملمارسة نشاطات الباحثني   األساتذة  دعوة ميكن (6
  شروط  بدفرت  فردي مرفق  التزام  إطار  يف النشاطات  هذه  ، متارس الدكتوراه  يف  التكوين  تأطري  وكذا

 سنوي .  لتقييم  خاضع
،  األخرى  األنشطة  وقطاعات  مؤسساهتم بني  إطار اتفاقيات  يف الباحثني  األساتذة  دعوة  ميكن (7

 االجتماعية.و   االقتصادية  التنمية  تتطلبها احتياجات  مناهج  وضبط  وخربة  دراسات  لضمان
 .أي نشاط مربح  الباحثني ممارسة  لألساتذة يرخص  ال (8
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  تقرير  إعداد  عليهم يتعني  ، الصفة  وهبذه . ودوري  تقييم متواصل  إىل  الباحثون  األساتذة  خيضع( 9
 اهليئات  طرف  من  تقييمه بغرض  السنة اجلامعية  هناية  عند  البيداغوجية و  العلمية  نشاطاهتم  سنوي عن

 املؤهلة.  البيداغوجية العلمية و 
أما يف اجلانب املتعلق باحلقوق فباإلضافة اىل احلقوق املنصوص عليها يف القانون األساسي للوظيفة     

 والرتقية  املستوى وحتسني  ،احلماية االجتماعية و التقاعد، التكوين يف راتب  اخلدمة  أداء  بعد احلق:العمومية)
، فألسالك التعليم العايل حقوقا تتماشى و طبيعة و خصوصية تلك .املهنية...( احلياة  خالل  الرتبة  يف 

 األسالك ، نذكر منها :
    يهدف إىل  الباحثني  األساتذة  لفائدة  متواصال  تكوينا بصفة دائمة  تنظم  أن  اإلدارة  يتعني على   -

 نشاطاهتم .  جمال  يف  معارفهم  ينيوكذا حت املهنية  مؤهالهتم  ولتطوير  مستواهم حتسني
 الطابع  ذات  املؤمترات وامللتقيات  يف  للمشاركة  الراتب  فقدان  دون  رخص الغياب  من االستفادة -
 .  ملهنية ا  تتصل بنشاطاهتم  اليت  الدويل  أو  الوطين 
 شروط  اجلامعية وكذا  ترقيتهم  و  مهامهم  لتأدية  الضرورية  كل الشروط  من  الباحثون  األساتذة  يستفيد -

 .    بطبيعة نشاطاهتم  املرتبطة  واألمن  النظافة 
 (2008: 21,20)الجريدة الرسمية، . منه  بطلب  إال  الباحث  األستاذ  حتويل  ميكن ال -
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 : في قطاع التعليم العالي في الجزائر أسالك األساتذة الباحثين (7
إىل أربعة  -طبقا ملا حدده القانون األساسي لألستاذ الباحث -الباحثني يف اجلزائر  األساتذة أسالك  تتوزع

 . املعيدين  سلك (1أسالك تشمل :
 رتبتني:"ب"و "أ".  ملساعدين ويضم ا  األساتذة  سلك (2        
 رتبتني:"ب"و "أ".  احملاضرين ويضم  األساتذة  سلك (3        
 .ة إىل تأسيس درجة األستاذ املميزإضافاألساتذة،  سلك (4.       
وتتنوع شروط التعيني و الرتقية  اليت ختضع هلا خمتلف أسالك األساتذة الباحثني يف اجلزائر وكذا املهام املوكلة   

 هلم، حبسب خصوصية كل سلك .
 

 شكل رقم ) 11( يمثل : أسالك األساتذة الباحثين في الجزائر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد الباحث.

ن في الجزائرأسالك األساتذة الباحثي  

 األساتذة.  سلك

 

 

 

 

 (.أاألساتذة المحاضرين )  سلك

 ( بالمساعدين )  األساتذة  سلك

 سلك المعيدين )سلك في طريق الزوال(.

 (باألساتذة المحاضرين )  سلك

 (.أالمساعدين )  األساتذة  سلك
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 جدول رقم )24(: مدونة أسالك األساتذة المعيدين و المساعدين في الجزائر :

 السلك شروط التوظيف و الترقية المهام
 التطبيقية حسب  األعمال  أو  املوجهة  األعمال  ضمان -

 الساعي   احلجم
 يف  هبا و املشاركة يكلف  اليت  االمتحانات  أوراق  تصحيح -  

 االمتحانات.  جلان  مداوالت 
 جلنته البيداغوجية.  أشغال  يف  املشاركة - 

الزوال، إذ مل تعد هناك إجراءات   طريق  يف  يبقى هذا السلك
  .التوظيف يف هذا السلك

 
 معيد

   

 سلك األساتذة المساعدين
 التطبيقية حسب  األعمال  أو  املوجهة  األعمال  ضمان  -

 الساعي القانوين.   احلجم

 هبا. يكلف  اليت  االمتحانات  أوراق  يحتصح -  

 االمتحانات.  جلان  مداوالت  يف  املشاركة - 

 جلنته البيداغوجية.  أشغال  يف  املشاركة - 

 أجل  األسبوع من  يف  ساعات  (3)  ثالث  الطلبة  استقبال - 

 .  وتوجيههم  نصحهم 

  من ومقرر." ب  " قسم  مساعد  أستاذ  بصفة  يوظف  -
 :ملؤسسة ا  ؤولمس
  أو شهادة  دولة  دكتوراه  احلائزون الشهادة  أساس  على -

 ومعادلتها.  معرتف  شهادة  أو  العلوم  يف  دكتوراه
 شهادة الشهادة ، احلائزون  أساس  على  املسابقة  طريق  عن-
 .معرتف ومعادلتها  شهادة  أو  املاجستري 
  أو  عليها  صلاحمل  املاجستري  شهادة  تكون  أن جيب -

  "  احلسن  من  قريب  " املعرتف ومعادلتها بتقدير  الشهادة
 . األقل  على

الشهادة،  ب"على أساس" قسم مساعد أستاذ يرقى بصفة -
 املاجستري  شهادة  توظيفهم على  بعد  حتصلوا  املعيدون الذين

 ومعادلتها.  معرتف  شهادة  أو 
األساتذة "سم "بق  مساعد  أستاذ  رتبة  يف  يدمج -

 واملرتبصون.  املرمسون املساعدون

 السلك
 
 
 
 
 
  أستـــاذ

  مــساعــد
 "قســم 

  "ب 

 يف  عند االقتضاء  أو/ و  دروس  شكل  يف    التدريس  ضمان -
  احلجم  تطبيقية حسب  أعمال  أو  موجهة  أعمال  شكل 

 .دروسه  وحتيني  حتضري -  الساعي احملدد.
  هبا  يكلف  اليت  االمتحانات  وراقأ  تصحيح - 
 االمتحانات.  جلان  مداوالت  يف  املشاركة - 
 أشغال اللجنة البيداغوجية  يف  ملشاركة ا - 
   األسبوع للنصح والتوجيه.  يف  ساعات  (3) الطلبة  استقبال  -
 

 مسؤول من  ومقرر." أ  " قسم  مساعد  أستاذ  رتبة  يف  يرقى  
 : املؤسسة 
 يثبت ثالثة  والذي املرسم "  ب"قسم  املساعد  األستاذ -

  من  اقرتاح  على  بناء ،  الدكتوراه  يف  تسجيالت متتالية
  قسم  رئيس  من  أو  املعهد  مدير  من  أو ،  عميد الكلية

  للقسم  العلمية  اللجنة -  :  رأي  أخذ  املدرسة  بعد
  للمعهد.  العلمي  لسلمجا و املدرسة أو  للكلية  بالنسبة
 . اجلامعي  املركز و  لدى اجلامعة  للمعهد  بالنسبة

 
 

  أستـــاذ
مــساعـــ

 د
 " قــســم

 " أ

،اجلريدة الباحث  باألستاذ  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسومالـمن إعداد الباحث بناءا على مواد المصدر: 
 ، اجلزائر2008ماي04امسة واألربعون،، السنة اخل23الرمسية ،عدد 
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 جدول رقم )25 (:   أسالك األساتذة المحاضرين في الجزائر :
 سلك األساتذة المحاضرين

 السلك شروط الترقية المهام
 احلجم الساعي  حسب  دروس  شكل  يف    التدريس  ضمان  -
 احملدد. 

 . وحتيني الدروس  حتضري -
  مستند بيداغوجي  وكل  والكتب  املطبوعات  إعداد  ضمان -

  آخر
 هبا.  يكلف  اليت  االمتحانات  سري  حسن  ضمان -
  وحتضري املواضيع  االمتحانات  جلان  مداوالت  يف  املشاركة -

 فرقته  أشغال  يف  املشاركة  -    االمتحانات  أوراق  وتصحيح
 .  جلنته البيداغوجية  أوو /

للطلبــة   اخلارجي  التكوين  اتنشـاط  تأطيـر  ضمان        -
 نصحهم  أجل  األسبوع من  يف  ساعات  (3)  ثالث  استقباهلمو 
 . وتوجيههم 

 مسؤول  ومقرر من "ب  " قسم  حماضر  أستاذ  بصفة  يرقى

  املؤسسة 

  على احلاصل  املرسم "  ب  " قسم  املساعد  األستاذ -

   ومعادلتها.  فشهادة معرت   أو  العلوم  يف  دكتوراه  شهادة

  على شهادة  احلاصل "  أ  " قسم  املساعد  األستاذ  -

 . ومعادلتها  معرتف  شهادة  أو  العلوم  يف  دكتوراه

 
 

  أستــاذ
 مـحاضــر

  "قســم
 " ب

  احلجم الساعي  حسب  دروس  شكل  يف التدريس  ضمان  -
 احملدد.

 . وحتيني الدروس حتضري -
  مستند بيداغوجي  وكل  والكتب  عاتاملطبو   إعداد  ضمان -

 . آخر
 هبا.  يكلف  اليت  االمتحانات  سري  حسن  ضمان -
  وحتضري املواضيع  االمتحانات  جلان  مداوالت  يف  املشاركة -

  أو/ و  فرقته  أشغال  يف  واملشاركة االمتحانات  أوراق  وتصحيح
 .  جلنته البيداغوجية

  جماالت  يف  البيداغوجية ور واخلربةنشاطات التص يف  املشاركة -
 الربامج  وتقييم  جديد تكوين ووضع أشكال التعليم  برنامج  إعداد

 واملسارات. و 
 األعمال إعداد وحتيني  يف  ساعدينملا  األساتذة  تأطري  ضمان   -
 . التطبيقية  واألعمال  وجهةملا 

 ني.لألساتذة املرتبص التكوين البيداغوجي تأطري ضمان  -
للطلبــة   اخلارجي  التكويــن  نشاطات  تأطري  ضمــــان     -

 األسبوع للنصح و التوجيه.  يف  ساعات  (3) استقباهلمو 
 

  مسؤول  ومقرر من "أ   " قسم  حماضر  أستاذ  بصفة  يرقى

 املؤسسة :

 جامعيا  يثبت تأهيال  الذي "  ب  " احملاضر قسم األستاذ -

 عادلتها.وم معرتف  درجة  أو 

 دولة  على دكتوراه  احلاصل "  أ  " قسم  املساعد األستاذ -

 ومعادلتها. معرتف  شهادة  على  أو 

  على املرسم  واحلاصل  "  ب  " قسم  املساعد  األستاذ -

 . معرتف ومعادلتها  شهادة  على  أو  دولة  دكتوراه

 

 
 

  أستـــــــاذ
 مــحــاضـــر

  أ  " قســـم

،اجلريدة الباحث  باألستاذ  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسومالـن إعداد الباحث بناءا على مواد مالمصدر: 
 ، اجلزائر2008ماي04، السنة اخلامسة واألربعون،23الرمسية ،عدد 
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 جدول رقم )26(:   أسالك األساتذة واألساتذة المميزين في الجزائر :

 سلك األساتذة

 السلك شروط الترقية  لمهاما

احلجم   حسب  دروس  شكل  يف التدريس  ضمان  -
 . وحتيني الدروس  حتضريو  احملدد  الساعي

مستند   وكل  والكتب  املطبوعات  إعداد  ضمان - 
  اليت االمتحانات  سري  ضمان حسنو  آخر  بيداغوجي

  هبا  يكلف
وحتضري   االمتحانات  جلان  مداوالت  يف  املشاركة - 

  -    االمتحانات  أوراق  وتصحيح  املواضيع
  جلنته البيداغوجية  أو/ و  فرقته  أشغال  يف  املشاركة -
  يف  واخلربة البيداغوجية  التصور  نشاطات  ضمان -

  تكوين  ووضع أشكال    التعليم  برنامج  إعداد  جماالت
 واملسارات. و  الربامج  وتقييم  جديد
 إعداد وحتيني  يف  ساعدينملا  األساتذة  ريتأط  ضمان - 

 . التطبيقية  واألعمال  ملوجهة ا  األعمال
 لألساتذة  البيداغوجي  التكوين  تأطري  ضمان - 

  يف  ساعات  (3)  استقبال الطلبة ثالث املرتبصني ،
 . وتوجيههم  نصحهم  أجل  األسبوع من

 

 واملنشورات  النشاطات  تتكفل بتقييم  وطنية  جامعية  جلنة  تؤسس -
 املرشحني "  أ  " قسم  احملاضرين  لألساتذة والبيداغوجية  العلمية 

 املتعلقة التنقيط  التقييم وشبكة  معايري  ، واليت تعد لرتبة أستاذ  للرتقية
  عليها.  للموافقة  العايل  بالتعليم  الوزير املكلف  على  وتعرضها  هبا 
  املكلف بالتعليم  الوزير  من  بقرار  جنةالل  أعضاء ويتم  تعيني  

  الذين  األساتذة  الباحثني املنتمني لسلك  بـني األساتذة  من  العايل
   األقل.  على  الصفة  أقدمية هبذه  سنوات  (3)  ثالث  يثبتون

 الوطنية  اجلامعية  رأي اللجنة  أخذ  بعد ،  أستاذ  رتبة  إىل  يرقى  -
  سنوات  (5)  مخس  يثبتون  الذين" أ  " قسم  وناحملاضر   األساتذة 

 من  ملعدة ا  التأهيل  قائمة  يف  واملسجلون  هبذه الصفة  فعلي  نشاط
 . العايل  بالتعليم  ملكّلف ا  قبل الوزير 
  بالتعليم  ملكّلف الوزير ا  من  بقرار  أستاذ  رتبة  إىل  الرتقية  تعلن -

 . املعين الوزير  مشرتك مع  قرارب  االقتضاء  عند  أو  العايل

 
 
 
 
 
 

  رتبة
 أستاذ

املمّيز   لألساتذة ، يكلف األستاذ  املوكلة املهام  على  زيادة
  : وما يأيت

  على مستوى وورشات  وحلقات  حماضرات  ضمان- 
 الدكتوراه.  يف  التكوين

 نصحهم وتوجيههم أجل من الدكتوراه  طلبة  استقبال- 
  األولوية يف  ذات  البحث  حماور  حتديد  يف  املشاركة - 

 ميداهنم.
 واخلربة  واالستشارة  الدراسات  مهام  ضمان - 
 . البيداغوجي  أو/ و  العلمي  التنسيق أو
 التمثيل  للقيام ومهام    املميز  األستاذ  دعوة  ميكن -

 . الدولية  أو  الوطنية  اهليئات  لدى

  النشاطات  تكلف بتقييم  زللتميّ   وطنية  جلنة  تؤسس      
  يف املرشحني للتعيني  والبيداغوجية لألساتذة  العلمية  واملنشورات

 هبا  املتعلقة التنقيط  التقييم وشبكة  معايري  أستاذ ممّيز واليت تعد  درجة
  عليها.  للموافقة  العايل  بالتعليم  الوزير املكلف  على  وتعرضها 

 العايل  ملكلف بالتعليم ا  الوزير  من  بقرار  ةاللجن  ويتم  تعيني أعضاء
  . أستاذ ممّيز درجة الذين يثبتون الباحثني  األساتذة  بني  من 
  الوطنية  اللجنة  أخذ رأي  بعد مميز، أستاذ  درجة  يف  يعني  -

  : اآلتية  يستوفون الشروط  الذين  األساتذة للتميز
  بصفة أستاذ  الفعلية  اخلدمة  من  سنة  (15)  عشرة  مخس - 
  غاية  إىل رسائل الدكتوراه  أو/ و املاجستري مذكرات  تأطري - 

 . أستاذ  رتبة  يف  منذ التعيني  وذلك ، مشرف  بصفة  مناقشتها
  منذ  هبا  مسعة معرتف  ذات  علمية  جمالت  يف  مقاالت  نشر - 

  لميع  طابع  ذات  كتب  نشر - أستاذ،   رتبة  يف  تعيينهم
 . أستاذ  رتبة  يف  تعيينهم  منذ  أو مطبوعات/ و  وسندات

 
 
 رتبة

أستاذ 
 مميز

،اجلريدة الرمسية ،عدد الباحث  باألستاذ  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسومالـمن إعداد الباحث بناءا على مواد المصدر: 
 اجلزائر، 2008ماي04، السنة اخلامسة واألربعون،23
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  ألسالك  املطابقة  العليا  للمناصب  قائمةإىل جانب  األسالك املشار إليها  يف اجلدول السابق ، توجد 
 . التكوين  شعبة  فريق  مسؤول  (2.التكوين  ميدان  فريق  مسؤول (1 : ، وتشمل  األساتذة الباحثني

 .االختصاص  فريق  مسؤول (3 
 في الجزائر : األساتذة الباحثين  ألسالك  المطابقة  العليا  ناصبللم  قائمةيمثل :  (12شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 األساتذة الباحثين في الجزائر:  ألسالك  المطابقة  العليا  (: المناصب27جدول رقم) 
 المهام شروط التعيين المنصب

 
 
 

 مسؤول
  ميدان  فريق

 التكوين

  (3)  ثالث  ملدة فريـق ميــدان التكــويـن  مسؤول  يعني    
 أو  األساتــذة  مــن بيــن ، واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  سنوات

  املكلف من الوزير  بقرار "  أ  " قسم  احملاضرين األساتذة 
  الوزير  مع  بقرار مشرتك االقتضاء  عند أو  العايل  بالتعليم

 يرأ  أخذ  بعد  املؤسسة  من مسؤول  اقرتاح على ،بناءا املعين
 . العلمي  لسلمجا 

 . التكوين  ميدان  فريق  أعمال  تنشيط -
 . التكوين  ملسارات البيداغوجي  الربنامج  اقرتاح- 
 . للطلبة  التدرجيي  للسماح بالتوجيه  التكوين  مسارات  بني  إعداد ممرات- 
 .  متوافقة  بيداغوجية  مناهج  وضع- 
  املسارات انسجام والسهرعلى يسوالتدر   التكوين  أشكال  تقييم  تنظيم- 

 . تعديله  أو  التكوين  مسار  جدوى فيما خيص  الرأي  وإبداء
  التكوين  يف  املنصوص عليها  للرتبصات  العام  االنسجام  على  السهر- 
 التدرج يف العايل البيداغوجي للتكوين التسيري يف  القسم  رئيس  مساعدة- 

 
 

 مسؤول
  شعبة  فريق

 التكوين

  (3)  ثالث  ملدة فريــق شعبـــة التكويـن  مسؤول  يعني  
  من بني األساتــذة .واحدة مرة  للتجديد  قابلة  سنوات

 قسم  واألساتذة املساعدين "  ب" و " أ " قسمي  احملاضرين
  من  اقرتاح  بناءا على املؤسسة،   مسؤول  من ومقرر ". أ  "

   القسم  من رئيس أو  دملعه ا  مدير  من  أو  الكلية  عميد
 أو  أو املعهد  للكلية  العلمي  لسلمجا  رأي  أخذ  بعد

 . ملدرسةا

 . التكوين  شعبة  فريق  أعمال  تنشيط -
 . الشعبة  تكّون  اليت  االختصاصات  قائمة  اقرتاح- 
 . الشعبة  يف  اختصاصات  غلق  أو  فتح  اقرتاح - 
 . األول  رالطو   يف  اإلشراف  وضع  متابعة - 
 . الرتبصات  ومتابعة  إجناز  طريقة  وضع -

  املشرتكة  للجذوع  السري احلسن  أجل  من  بيداغوجية  إجراءات  اقرتاح - 
 . للتدرج  العايل  للتكوين

 
 

 
 مسؤول

  فريق
 االختصاص

 سنوات  (3)  ثالث  ملدة فريق االختصاص  مسؤول  يعني  
الباحثني    األساتذة  ن بنيم  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة 

  ،  أ"على األقل  " الذين يثبتون رتبة  أستاذ مساعد قسم
  عميد  من  اقرتاح  بناءا على املؤسسة،   مسؤول  من  ومقرر

  بعد   القسم  من رئيس أو  ملعهد ا  مدير  من  أو  الكلية
 . املدرسة أو  أو املعهد  للكلية  العلمي  لسلمجا  رأي  أخذ

 .االختصاص  فريق  أعمال  شيطتن -
 . به  يكلف  الذي يف االختصاص  التكوين  أهداف  إجناز  على  السهر- 
 .االختصاص  برنامج تكوين  حتسني  شأنه  من  تدبري  كل  اقرتاح- 
 ملهين للمتخرجني. ا  اإلدماج  آليات  وتنشيط  ترقية- 
 التكوين  الختصاصات  سنالسري احل  أجل  من  بيداغوجية  تدابري    اقرتاح- 
     للتدرج  العايل 

 : من إعداد الباحث بناءا على مواد المصدر: 
، السنة اخلامسة 23اجلريدة الرمسية ،عدد  ،الباحث  باألستاذ  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسومالـ

 .، اجلزائر2008ماي04واألربعون،

  . التكوين  ميدان  فريق  مسؤول

 

 

 

 

 التكوين.  شعبة  فريق  مسؤول

 االختصاص.  فريق  مسؤول
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أشارت إليها  مواد الباب  -إىل وجود أحكام خاصة لبعض احلاالت االستثنائية  كما جتدر اإلشارة     
 اخلامس  من القانون األساسي لألستاذ الباحث و تنص على :

إدماج كل أستاذ باحث من جنسية أجنبية عامل يف اجلزائر و الذي اكتسب اجلنسية اجلزائرية و احلائز إحدى  -
 رتبة احملصل عليها ابتداءا من تاريخ اكتساب اجلنسية اجلزائرية.يف ال -اليت ذكرناها آنفا -الرتب

  يثبتون رتبة  الذين  جزائرية  جنسية  من  الباحثون  حماضر، األساتذة  أستاذ  أو  أستاذ  بصفة  يوظف  -
  اجهماخلارج.  حيث يتم إدم  يف  عليها  حمصل  معرتف ومعادلتها  رتبة  أو  حماضر  أستاذ  رتبة  أو  أستاذ

 عند  أو  العايل  ملكلف بالتعليم ا  الوزير  من  بقرار التاريخ  نفس  يف  ،ويرمسون احلالة  حسب  توظيفهم  أو
 إطار تعويض  يف طرفهم  من  املكتسبة األقدمية  ، كما حتسب املعين  مع الوزير  مشرتك  بقرار  االقتضاء 

 (27:2008الرسمية، جريدةالـ) . سنة نشاط  كل  عن 1,4 % بنسبة  ملهنية ا  اخلربة

باإلضافة إىل املهام املذكورة بالنسبة لألستاذ الباحث ضمن مهامه كأستاذ فإنه يتوىل مهام أخرى يف       
خمتلف هيئات اجلامعة ،إذ نسجل وجود ممثلي األساتذة يف كل من جملس إدارة اجلامعة ، اجمللس العلمي 

مي للكلية، اللجنة العلمية للقسم ، كما يسمح لألساتذة  ممن تتوفر فيهم للجامعة ،جملس الكلية ، اجمللس العل
، فمشاركة األساتذة يف التسيري اإلداري ، تتوزع عرب خمتلف املستويات  الشروط القانونية من تويل مناصب إدارية

 التنظيمية للجامعة، 
ذية وسلك املساعدين ) علما أن من خالل مشاركة ممثلني منتخبني عن أسالك األساتذة من مصاف اأّلستا 

 يف 343-06هذا السلك مل يتم إدراج ممثلني عنه يف خمتلف هيئات اجلامعة إال بصدور املرسوم التنفيذي رقم 
، بعد ما كان متثيل األساتذة مقتصرا على األساتذة من مصاف األستاذية يف اجملالس العليا 27/09/2006

مدة التمثيل تدوم بة األعلى ففي جملس الكلية و املعهد أو القسم(، و للجامعة  ، وممثلي األساتذة ذوي الرت
  .ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن األساتذة الدائمني الذين هم يف وضعية نشاط لدى اجلامعة

 ة :ــــــــــات الجامعــــــــــي هيئـــــــذة فـــــــــاتــــــــل األســـــــ: تمثي (28) جدول رقم 
 المنتخبين في كل هيئة ) إدارية و علمية( عدد ممثلي األساتذة هيئات الجامعة

المنتخبين عن األساتذة من مصاف األستاذية 
 في كل كلية و معهد

 ممثلي األساتذة من سلك المساعدين

 (2ممثلني ) (01)ممثل واحد مجلس إدارة الجامعة
 (2 )ممثلني (2ممثلني ) المجلس العلمي للجامعة

 (2ممثلني ) (2ممثلني ) مجلس الكلية
 (2ممثلني ) (2ممثلني ) المجلس العلمي للكلية

، يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 2006سبتمبر  27مؤرخ في  343-06المرسوم التنفيذي رقم : من إعداد الباحث بناءا على : المصدر      
 01، 61، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عددجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرهامهام ال، الذي حيدد 2003أوت23مؤرخ يف  03-279

 .27،28، ص2006أكتوبر
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 :اإلدارية الباحثين  : مناصب األساتذة (29 جدول رقم )
 النواب المهام الهيئة رئاسة التنظيمي المستوى

 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة مديرية

 : الجامعة رئيس -

 ذوي  األساتذة بني من يعني 

 و العايل، التعليم أستاذ رتبة
 من ، وجودهم عدم حال يف

 أو احملاضرين األساتذة بني

 احملاضرين األساتذة
 اجلامعيني االستشفائني

ويف مجيع أعمال  متثيل اجلامعة أمام القضاء -
 احلياة املدنية.

 ممارسة السلطة السلمية على مجيع املستخدمني. -
 االتفاقيات و العقود  إبرام الصفقات و -

 و االتفاقات يف إطار التنظيم املعمول به.
السهر على تطبيق التشريع و التنظيم املعمول -

 هبما يف جمال التعليم و التمدرس .
 اآلمر بالصرف الرئيسي مليزانية اجلامعة. -
إصدار تفويض اعتمادات التسيري واإلمضاء إىل  -

لحقات عند عمداء الكليات و مديري املعاهد وامل
 االقتضاء.

حتسني نشاطات التكوين و البحث للجامعة  -
 مع مراعاة صالحيات هياكلها األخرى.

احرتام النظام الداخلي للجامعة الذي يعد  -
 مشروعه و يقدمه جمللس اإلدارة للموافقة.

 -حفظ األمن و االنضباط داخل اجلامعة،  -
 .منح الشهادات بتفويض من وزير التعليم العايل 

 حفظ األرشيف و صيانته. -

 يف العايل بالتكوين مكلف اجلامعة رئيس نائب -1
  املتواصل التكوين و التدرج

 .الشهادات و

 ما يف العايل بالتكوين مكلف اجلامعة رئيس بــنائ -2

  يـــالعلم التأهيل و التدرج بعد

 .العلمي البحث و

  اخلارجية العالقات مكلف اجلامعة رئيس نائب -3

 .العلمية والتظاهرات االتصال و التنشيط و لتعاونا و

 واالستشراف بالتنمية مكلف اجلامعة رئيس نائب -4

 .التوجيه و

 الوزير من ومرسوم اجلامعة رئيس نواب  يعني    

 اجلامعة رئيس رأي أخذ بعد العايل بالتعليم املكلف

 و العايل، التعليم أستاذ رتبة ذوي  األساتذة بني ،من
 احملاضرين األساتذة بني من ، وجودهم دمع حال يف

 .اجلامعيني االستشفائني احملاضرين األساتذة أو

 
 
 
 
 

 الكلية     

 وموجب يعني: الكلية عميد

 من اقرتاح على بناءا يتخذ

 العايل بالتعليم املكلف الوزير

 رئيس رأي أخذ بعد و

  األساتذة بني من اجلامعة،

 الذين و نشاط وضعية يف

 التعليم أستاذ رتبة إىل ينتمون

 عدم حالة يف و العايل،

 أستاذ رتبة إىل ، وجوده

 حماضر أستاذ أو حماضر

 .جامعي استشفائي

اآلمر بصرف اعتمادات التسيري اليت يفوضها له  -
 رئيس اجلامعة.

ممارسة السلطة السلمية على مجيع املستخدمني  -
 املوضوعيني حتت سلطته.

 حصور اجتماعات جملس الكلية. -
إعداد التقرير السنوي لنشاطات الكلية و  -

إرساله إىل رئيس اجلامعة بعد مصادقة جملس 
 الكلية عليه.

 املسائل و بالدراسات املكلف العميد نائب-1

 .بالطلبة املرتبطة

 والبحث التدرج بعد وما املكلف العميد نائب-2

 .اخلارجية العالقات و العلمي

 بالتعليم املكلف رالوزي من بقرار العميد نواب  يعني

 رأي أخذ وبعد العميد من اقرتاح على بناءا ، العايل

  األساتذة بني من سنوات( 3) ملدة ، اجلامعة رئيس

 وضعية يف هم الذين األعلى الرتبة ذوي الدائمني

 .الكلية يف نشاط

 
 
 

 القسم    

 : القسم رئيس

 من سنوات( 3) ملدة يعني

 ذوي الدائمني األساتذة بني

 الوزير من بقرار األعلى ةالرتب

 بناءا ، العايل بالتعليم املكلف

 الكلية  عميد من اقرتاح على

 .اجلامعة رئيس رأي أخذ وبعد

املسؤولية على السري البيداغوجي واإلداري  -
 للقسم.

ممارسة السلطة السلمية على مجيع املستخدمني  -
 املوضوعيني حتت مسؤوليته .

 يف والتعليم التدريسب املكلف القسم رئيس مساعد-1
 .التدرج

 التدرج بعد وما املكلف القسم رئيس مساعد -2

 . العلمي والبحث

 من سنوات( 3)ملـدة القسم رئيس مساعدي  يعني 

 املكلف الوزير من بقرار  الدائمني  األساتذة بني

 الكلية  عميد من اقرتاح على بناءا ، العايل بالتعليم

 .اجلامعة رئيس رأي أخذ وبعد

 

،الذي حيدد مهام اجلامعة و القواعد اخلاصة 2003أوت23املؤرخ يف  279-03املرسوم التنفيذي رقم  -1: من إعداد الباحث بناءا على :  المصدر        
، الذي حيدد التنظيم 2004أوت  24القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  -2..2003أوت24، 51اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد، بتنظيمها و سريها

 .2004سبتمرب 26، 62اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد ،اإلداري ملديرية اجلامعـــة والكلية و املعهد و ملحقة اجلامعة و مصاحلها املشرتكة
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 تصنيف رتب و نظام تعويضات األساتذة الباحثين في الجزائر : (8
 لجزائر:تصنيف رتب األساتذة الباحثين في ا (8-1

باستثناء  – خارج الصنف  فرعية تصنف رتب األساتذة الباحثني وفقا لشبكة استداللية للمرتبات يف أقسام
  يف  األستاذ  ترقية  توافق  للدرجات  وأرقام استداللية  دنيا  استداللية  بأرقام  مصحوبة -سلك املعيدين

 . رتبته
 الباحثين في الجزائر .  األساتذة  ألسالك  التابعة  الرتب  يمثل : تصنيف (30)جدول رقم 

 

  التصنيف  
 الرتب

 
 

 
  الـرقــم األسالك

 االستداللي
 األدنــى

 الصنــف
 

  7 فرعي  قسم 1480
 

 خارج التصنيف

 أستاذ أستاذ
 أستاذ محاضر أستاذ محاضر "أ" 6 فرعي  قسم 1280

 أستاذ محاضر "ب" 4فرعي  قسم 1125 
 أستاذ مساعد أستاذ مساعد  "أ" 3 فرعي  قسم 1055

 أستاذ مساعد "ب" 1 فرعي  قسم 930 
 مــعـيد مــعيــد   13الصنف 578

باألستاذ  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسوم :اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  :لمصدرا
 .27، اجلزائر، ص.2008ماي04امسة واألربعون،، السنة اخل23،اجلريدة الرمسية ،عدد الباحث

  : يأيت  كما  الباحثني  األساتذة  على  الدرجات املطبقة  يف  الرتقية وفيما خيص الرتقية ،حتدد وتائر  
 لألساتذة .   بالنسبة  الدنيا  املدة  حسب - 
 احملاضرين.  بالنسبة لألساتذة واملتوسطة  الدنيا املدد   حسب - 
 . املساعدين  بالنسبة لألساتذة  والقصوى واملتوسطة  الدنيا املدد   حسب - 

 :مع العلم  أن 
 .املدة الدنيا )سنتان و نصف( -
 .املدة املتوسطة )ثالث سنوات( -
 نصف(.و )ثالث سنوات املدة القصوى  -
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 ر:ــــــــي الجزائــــــن فـــــــذة الباحثيــــــــــات األساتـــــــويضـــــــام تعـــــــــظــــــــــن (8-2
 يستفيد املوظفون املنتمون ألسالك األساتذة الباحثني من املنح و التعويضات التالية :

 -  منحة   حتسني  األداء   البيداغوجي والعلمي.
 -  تعويض   اخلربة   البيداغوجية.

 -  تعويض   التوثيق.
 -  تعويض   التأطري  وا ملتابعة البيداغوجية.

 (11:2010،الرسمية الجريدة) تعويض التأهيل العلمي . -
 منحة تحسين األداء البيداغوجي و العلمي : ( أ

من الراتب  (40 %)إىل أربعني باملائة  (0)حتسب منحة حتسني األداء البيداغوجي و العلمي بنسبة متغرية من 
 تنقيط يراعى فيه املعايري التالية: الرئيسي و تدفع كل ثالثة أشهر ، و ختضع االستفادة من هذه املنحة لسلم

 احرتام توقيت األعمال البيداغوجية املوكلة.-
 احرتام آجال إجناز الربنامج البيداغوجي.-
 املشاركة الفعلية يف أعمال اهليئات البيداغوجية والعلمية. -
 استعمال التكنولوجيات احلديثة يف النشاطات البيداغوجية و البحث.  -
 (.2010، العلمي البحث و العالي التعليم وزارة) لية يف نشاطات تقييم الطلبة.املشاركة الفع -

ويتم تنقيط األستاذ الباحث من طرف رئيس قسم الكلية أو املعهد لدى اجلامعة أو املعهد لدى املركز      
 اجلامعة.اجلامعي  أو رئيس القسم لدى املدرسة خارج اجلامعة اليت ينتمي إليها أو من طرف مدير ملحقة 

يرفع تظلم األستاذ الباحث املتعلق بالتنقيط حسب احلالة يف أجل ال يتعدى مثانية أيام ابتداءا من تاريخ تبليغه 
 اليت  تصةلمخا  األعضاء  تساويةملا  اإلدارية اللجنة  إىل  تظلما  بشأهنا  يقدم  أنإذ بإمكانه ببطاقة التنقيط، 

 (.2013، العلمي البحث و العالي عليمالت وزارة) .مراجعتها اقرتاح ميكنها
 علما أن صالحية الفصل يف الطعون املتعلقة بنقطة التقييم ، كانت خمولة للهيئات اإلدارية للمؤسسة اجلامعية.
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 :(: معايير تنقيط منحة تحسين األداء البيداغوجي و العلمي31جدول رقم )
االسم  الرقم

 واللقب

احترام توقيت  الرتبة

البيداغوجية األعمال 

 الموكلة له

احترام آجال 

إنجاز البرنامج 

 البيداغوجي

المشاركة 

الفعلية في 

أعمال الهيئات 

البيداغوجية 

 والعلمية

المشاركة 

الفعلية في 

نشاطات 

 تقييم الطلبة

استعمال التكنولوجيات 

الحديثة في النشاطات 

 البيداغوجية والبحث

المجموع 

 نقطة 40

         

 إمضاء

 الصرفاآلمر ب

يتضمن تحديد معايير تنقيط األستاذ الباحث لالستفادة من منحة تحسين األداء 375قرار رقم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي :  املصدر :
 .2010ديسمرب 15، اجلزائر،  البيداغوجي و العلمي

 تعويض الخبرة البيداغوجية :  ( ب
 (من الراتب األساسي عن كل درجة.4 %) عة يف املائةيدفع تعويض اخلربة البيداغوجية شهريا بنسبة أرب

 .فتدفع  شهريا  التوثيق، التأطري و املتابعة البيداغوجية ،التأهيل العلميأما التعويضات اخلاصة بـ : 
 .:تعويضات التوثيق، التأطير و المتابعة البيداغوجية ،التأهيل العلمي لدى األساتذة الباحثين (32)جدول رقم 

 
 مبلغ تعويض رتبةال السلك

 التوثيق بالدينار
تعويض التأطير و المتابعة 

 البيداغوجية
 

 تعويض التأهيل العلمي
 

 / %20 3000 مــعـيد مــعـيد

 %10 %25 6000 أستاذ مساعد ب" أستاذ مساعد

 %15 %30 8000 أستاذ مساعد  "أ"

أستاذ 
 محاضر

 %25 %45 12000 أستاذ محاضر ب"

 %30 %50 14000 أستاذ محاضر "أ"

 %40 %60 16000 أستاذ أستاذ

،   يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة األستاذ الباحث 252- 10 رقم  تنفيذيّ   مرسوم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: المصدر :
 .12، اجلزائر، ص. 2010أكتوبر 20، ،60اجلريدة الرمسية ،العدد 

عن كل  (%1.4)ن األساتذة الباحثني يف إطار تعويض اخلربة املهنية بنسبة سب األقدمية املكتسبة متكما حت  
 ( 27:2008، الجريدة الرسمية).   اطــــــــــــــــة نشـــــــــــسن
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 : ســــــــــتدريـــــــــــة الــــــــيئــــــــاء هــــــــــة ألعضـــــــــــة المهنيــــــــــــــالتنمي (9
موضوع جودة التعليم العايل و الذي أصبح يشكل حتديًا يواجه مسؤويل ، أبرز حتديات هذا العصر  لعل من  

بطرح هذا  ، اإلقليميةمؤسسات التعليم العايل، حيث بادرت العديد من املؤمترات الرتبوية على الصعد العاملية و 
كيد يف مؤمتر اليونسكو عن التعليم العايل يف املوضوع بغية لفت نظر القائمني على التعليم له جبدية، و قد مت التأ

القرن الواحد والعشرين على ما ينبغي على احلكومات و مؤسسات التعليم عمله هبذا اخلصوص، من حيث 
البحث عن جودة النوعية يف كل شيء خصوصًا يف ظل طغيان الكم بسبب اإلقبال اهلائل على مؤسسات 

سعي املستمر لتطوير مهارات أساتذة التعليم العايل من الناحيتني العلمية التعليم العايل مع احلرص على ضرورة ال
 (.223 ، 2000 م،ـــــــــدايـــــــــد الـــــــعب) و املهنية.

باستقراء األدب الرتبوي يالحظ مثاًل أن مفهوم التدريس اجلامعي قد طرأت عليه تطورات مهمة؛ فلم يعد و  
ومات فحسب بل هو موجه ومساعد للطالب على مواجهة ذخرية خمتلطة من األستاذ اجلامعي ملقنًا للمعل

املعلومات، والتحكم فيها، والعمل على تنسيقها وانتقاء ما هو صاحل منها، لقد أضحى األستاذ مديرًا للعملية 
عملية نظامية اتصالية تقوم على نقل المعلومات والمعارف والخبرات التعليمية التعليمية، بوصفها "

لتحكم فيها بطريقة مهنية مقصودة، تستهدف إحداث التغيير في شخصية المتعلم، وإيقاظ جوانب وا
 ( 64: 2006 وح،ــــــنــــــــال)   ."التفكير واإلبداع عنده، دون هدر في الوقت والجهد

 واقع إىل العايل التعليم مؤسسات يف واألهداف اخلطط برتمجة  التدريس هيئة أعضاء قياميضاف إىل ذلك      
 ،منها اليت خترجوا اجلامعة أو واملؤسسة للخرجيني مسعة من هذا على يبىن وما مستقبال،ً  خرجييهم أداء يف ينعكس

فالتغييرات في "  مما يستوجب عليهم التكييف مع خمتلف التغريات و التطورات اليت تطرأ يف جمال ختصصهم ،
ارزة في مجمل التغييرات التي تشهدها المؤسسات وظيفة التدريس في الجامعة تعد إحدى السمات الب

ة ـــة للطلبـــداد الضخمـــالجامعية في عالم اليوم التي زاد الطلب عليها للمساهمة في تلبية احتياجات األع
كذا المجتمع في ضوء التغييرات االجتماعية و االقتصادية التي تمر بها مختلف و 

  (Yamamoto ,2008 :06)."المجتمعات

فظهرت ، صر تقنية املعلومات واالتصال قد بدل أدوار ومهارات املشتغل يف قطاع التعليم و التكوين عموماعف  
 فال بد أن يكون ملما بكيفية استخدام الوسائط املتعددة مثل:، مهارات وأدوار مل تكن معروفة من قبل

يف الرسومات  Excel رنامجب استخدام على التدريب وكذلك, power pointبرنامجإعداد شرائح باستخدام 
 والقدرة على إعداد  مواقع يف اإلنرتنت وتصميمها وحتميلها. البيانية ثنائية وثالثية األبعاد واستخدام اإلنرتنت
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ولكي يسهم  يف تطوير التعليم ويصل إىل مستوى اجلودة البد أن ميتلك مهارات استخدام  تقنية املعلومات 
 .  (1498:  2007, سليمان.)   Information and Communication Technology  ( ICT)واالتصال  

 اجلامعة تقوم أن ضرورة،  العربية للجامعات العام واالعتماد واخلارجي الذايت التقومي دليل يف ورد وقد       
 التخصص، ذلك حاجات وحسب ختصص يف  كل ء أكفا تدريس هيئة أعضاء لتوفري مستقبلية خطة بوضع
 والبحثية العلمية اهتمكفاء وتطوير هيئة التدريس ألعضاء املهين للتطوير حمددة برامج اخلطة نتتضم أن على

 .(2003العربية، الجامعات اتحاد) .واملهنية

أصبح جناح األستاذ اجلامعي يف أدائه التدريسي مرهتن ومدى متكنه من مادة ختصصه، ويف الوقت احلاضر،   
سية بكافة أنواعها حىت ميكنه اختيار املناسب منها، وومدى وعيه بأحدث وإملامه بالطرق واألساليب التدري

تقنيات املعلوماتية واستخدامها، وخاصة تلك القائمة على احلاسوب وشبكة اإلنرتنت؛ لتوافقها مع النمو السريع 
إىل أن دراسة 254واملتزايد ألعداد الطالب، وقدرهتا على خفض الوقت الالزم للتدريس، فقد توصلت نتائج 

 (5: 2004 والسيسي، الدهشان)بعد استخدام هذه التقنيات. % 30معدل الوقت املدخر يف التدريس بلغ 
من أبرز العوامل املسامهة يف الرفع من مستوى أدائه وما خيوله من  عد التنمية املهنية لألستاذ الباحثت لذلك     

 هتدف عمليات التدريس هيئة ألعضاء املهنية بالتنمية قصديالقيام باملهام املوكلة إليه بكل كفاءة و فعالية،  و 
 عمليات أو هي :" واجملتمع، اجلامعة حاجات لسد وفعالية كفاءة أكثر لتكون ,وسلوكهم ممهاراهت تطوير إىل

 جودته ورفع المهني أدائهم تجديد وتستهدف ,وإعدادهم التدريس أعضاء هيئة لتدريب منظمة مؤسسية
 واالرتقاء النمو في مساعدتهم إلى إضافة، المجتمع وخدمة العلمي والبحثالتدريس  مجاالت في

 والمرونة واالستمرارية والتكامل الشمول صفة لها متنوعة أساليب باستخدام ومهاراتهم الذاتية بقدراتهم
 (03:2006الحربي،)" .وتحدياته العصر مع متغيرات والتكيف

 العايل التعليم وزارة أنشأت  ا بعض الدول يف هذا اإلطار فقداليت قامت هب اإلجراءاتو ميكن ذكر بعض    
 (HESDA):  مىــــــــــتس 1997 عام التدريس هيئة أداء أعضاء تطوير عن مسئولة هيئة بربيطانيا

 Higher Education Staff Development Agency يف الرئيس مقرها (Sheffield) فروع شفيلد وهلا جامعة 
 هيئة ألعضاء والتطويرية التدريبية الربامج إلقامة واملعنوي املادي  الدعم تقدميهتدف لو  ,يطانيةالرب  اجلامعات يف

 جسور مد إىل إضافة ,دوري بشكل املختلفة الربيطانية اجلامعات يف العمل رأس هم على ومن اجلدد التدريس
 وحلقات علمية ندوات تقيم كما .اإلنرتنت طريق عن الرتبوي امليدان يف الواحدة املهنة أصحاب التواصل بني

 العلمية البحوث ونشر طباعة إىل  إضافة , العايل للتعليم والعاملية احمللية احليوية بالقضايا تتعلق مهنية ومؤمترات
 (287:2005،288 السميح،). والتجريبية امليدانية والدراسات
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 : تكوين و تحسين مستوى األساتذة الباحثين في الجزائر (9-1

إن أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل ال حيصلون يف الغالب على إعداد تربوي قبل       
اخنراطهم يف التدريس . وهذا الوضع قد يمثري تساؤاًل : ملاذا يمشرتط اإلعداد الرتبوي واملهين ملعلم التعليم العام وال 

دريس؟ وقد يمقال يف الرد على ذلك إن عمل األستاذ يمشرتط ملدرس اجلامعة مع أن كليهما يقومان بعملية الت
 اجلامعي موزع بني التدريس وبني البحث العلمي . وقد يكون التدريس أحيانا جزءا هامشيا من نشاطه العلمي .

 (10:2004عــلــي، حــمــود عــلـي) لكن ذلك ال ينبغي أن يمقلل من أمهية إعداده وتكوينه الرتبوي . 
نسبة كبرية من األساتذة الذين يشرفون على التدريس باجلامعات اجلزائرية تكونوا  بأن وميكننا القول  

بطريقة تقليدية تعرفها اجلامعات اجلزائرية منذ نشأهتا وتعتمد بالدرجة األوىل على احلصول على الدرجات العلمية  
أن  حبكم العلمي البحث ميدان يف تكونوا كأساتذة للتدريس، بل يتكونوا فمعظمهم ملكاملاجستري والدكتوراه ، 

التدريس ، فقد جند أحيانا الطلبة يف  ملمارسة وليس البحث ملمارسة عليهما احلاصل تؤهالن الدرجتني هاتني
السنة األوىل ماجستري يباشرون مهامهم يف التدريس دون أي تكوين يف هذا اجلانب ، ومما الشك فيه أن املؤهل 

القدرة على التدريس اجليد، ففي حاالت كثرية لباحثني متميزين يف البحث العلمي العايل ليس دليال على  
 والتأليف ولكنهم جيدون صعوبات كبرية يف جماالت التدريس . 

ركيز ن الضروري التــــــــح مـــــــ)ل.م.د( أصب ـــام الــــــــة لنظــــــة الجزائريـــــــــل تطبيق الجامعــــــــــي ظــــــــوف"      
المقررات الدراسية في كافة التخصصات، وكذا تحسين طرائق التدريس ووسائل و على تطوير  المناهج 

التحول و  التقويم المعتمدة من خالل برامج التنمية المهنية، حتى يكون األستاذ الجامعي مواكبا لهذا
ون األستاذ الباحث يملي على فاعال إيجابيا فيه بممارساته التدريسية المتجددة........و الالفت أن قان

ث يطبعها ـــــــــة ، بحيـــــــــهذا األخير ضرورة التركيز على ممارساته البحثية إلى جانب ممارساته التدريسي
ة و الموضوعية ، و إمكانية المساهمة في حل مشكالت  وقصايا المجتمع ــــــــــــز  و الدقــــــــــــالتمي

 (31:2012حفيظي، ،غربي) ..". المختلفة..
من القانون األساسي  22التنمية املهنية لألساتذة الباحثني يف اجلزائر ، نصت املادة و يف إطار  التكوين       

لألستاذ الباحث على وجوب أن تنظم اإلدارة  و بصفة دائمة تكوينا متواصال لفائدة األساتذة الباحثني هبدف 
 (21:2008)الجريدة الرسمية،نية  و حتيني معارفهم يف جمال نشاطاهتم.حتسني مستواهم و تطوير مؤهالهتم امله

تعد تربصات حتسني املستوى يف اخلارج) القصرية و الطويلة املدى(، من أبرز اآلليات املعتمدة يف هذا اجملال،  و 
مراكز و عمومية يف خمططات التكوين و تطوير املؤسسات ال املدرجةبرجمة تربصات حتسني املستوى باخلارج إذ يتم 
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،إضافة إىل خمتلف يف إطار التعاون  الدويل والشراكة ما بني اجلامعات املربمة  على أساس االتفاقيات ،البحث 
امللتقيات العلمية و الورشات و الندوات و األيام الدراسية ، اليت يتم فيها تبادل اخلربات و التجارب بني أساتذة 

 خمتلف اجلامعات.
 :أشهر 06ي الخارج الذي يزيد عن التكوين اإلقامي ف ( أ

سنوات من  03وهو برنامج موجه لألساتذة الباحثني الذين حيضرون  أطروحة دكتوراه ،و الذين يثبتون أقدمية  

اخلدمة الفعلية ،  ويتم انتقاؤهم  من طرف اجمللس العلمي ملؤسسات التعليم العايل التابعة للوزارة الوصية و من 

 امللفات الكاملة املستوفية جلميع شروط القبول لندوات اجلهوية للجامعات، بعد دراسة  قبل  اللجان املختصة ل

 التسجيل لتحضري شهادة الدكتوراة باجلزائر. -

 تقدمي رسالة استقبال أصلية عن هيئة جامعية أو حبث باخلارج ذات قدرات علمية  و تكنولوجية عالية. -

ة  ــــــل علمية مصادق عليها من طرف مديري خمابر جزائريــة عمـــبات خطــروحة وإثـــي لألطــاإلشراف الثنائ -

)وزارة التعليم و أجنبية ، مع حتديد موضوع البحث و مدى تقدم البحث و األهداف املنتظرة من التكوين. 

 (03،04:2004العالي و البحث العلمي ،

 منها : ومتنح للمستفيد من التكوين يف اخلارج من مجلة من االمتيازات ، نذكر
 تلقي منحة دراسية حتسب مدهتا باثين عشر شهرا عن كل سنة جامعية. -

 التحصل على تسبيق مايل يغطي ثالثة أشهر عند الذهاب للتكوين. -

 التكفل ومصاريف احلماية االجتماعية للمستفيد من طرف اإلدارة أو املؤسسة األصلية. -

تم تعويضها من طرف املمثلية الدبلوماسية أو إذا كانت تكاليف طباعة األطروحة على عاتق املستفيد، ي -
 القنصلية املختصة.

لفرتة ال  -إن توجب على املستفيد متابعتها يف إطار دراسته –التكفل ومصاريف الربامج التدريبية  -
 (36:2011،37،الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة)تتعدى سنة واحدة من التكوين. 

 ارج) التكوين القصير المدى( :برنامج تحسين المستوى بالخب ( 
ن ـــــي برامج التكويـدرجة فـــدى  و التأهيل املــــرية املــربصات قصــــفادة من تـــن االستـــن لألساتذة الباحثيــــكمي       

راكة ـــــــش ) اتفاقيات،  مــــــــار منظـــــث يف إطــــــكوين و البحـــــو حتسني املستوى لدى مؤسسات و هيئات الت
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على مستوى املؤسسة املستخدمة ، و بعد األخذ برأي  ة و غريها..(،حسب االعتمادات املالية املتاحةــــدولي
 خطة عمل مصادق عليها من طرف املشرف.   اجملالس العلمية، مع تقدمي :تسجيل يف أطروحة الدكتوراه.

 علمية و تكنولوجية عالية.رسالة استقبال أصلية من هيئة جامعية أو حبث ذات قدرات  -

 ويشتمل على برامج التكوين قصري ة املدى وتشمل :
 . تربصات حتسني املستوى و التأهيل (1

 تربصات قصرية املدى )إقامة علمية ذات مستوى عايل(. (2

 أشهر. (06)العطل العلمية )ملدة تقل أو تساوي ستة (3

أيام بعنوان التكوين قصري ( 07)ة ال تتجاوز سبعة كما ميكن لألساتذة الباحثني االستفادة من عطل علمية ملد
املدى قصد املشاركة يف امللتقيات و املؤمترات العلمية، شرط أن يكونوا مدعويني لتقدمي مداخلة يف إطار ملتقى 

علما بأن املستفيدين من هذه الربامج ، يتحصلون على مبالغ ، أو مؤمتر علمي ذو طابع دويل و فائدة مؤكدة
-2013،01:، العلمي البحث و العالي التعليم وزارة)لة للتحويل قصد تعويض مصاريف تلك الرتبصات .مالية قاب

03) 
 كما حددت قائمة  مناطق البلدان اليت جيرى فيها الرتبص كالتايل :

 تضم بلدان االحتاد األورويب واليابان وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية وكوريا والصنياألوىل:  املنطقة
 (39:2011، الرسمية الجريدة) .املنطقة الثانية : باقي البلدان.واإلمارات العربية املتحدة والكويت واألردن وروسيا

 .( أشهر  أو تقل عنها06مبلغ التعويض المتعلق بالتكوين و تحسين المستوى في الخارج لمدة تساوي ): ( 33)جدول رقم
 المنطقة الثانية المنطقة األولى المدة

  العاشر  اليوم  األول   إىل  اليوم  من
 كامال

 الواحد  لليوم   دج 10.000 لليوم  الواحد  دج  12.000
 

  اليوم  إىل  عشر  احلادي  اليوم  من
 كامال  التاسع والعشرين
 

دج  4.000دج  و   120.000مبلغ  جزايف  قدره   
 لليوم  الواحد  ابتداء  من  اليوم  احلادي عشر

 دج 100.000قدره     مبلغ  جزايف
دج لليوم  الواحد  ابتداء  من  اليوم   3.000و 

 احلادي عشر .
 للشهر  واملضاعف الكامل  واحد  شهر

 
 . للشهر   دج 160.000 دج  للشهر 200.000

 
 واحد  شهر

 .الشهر  من  وجزء  
 

دج  6.000دج  و   200.000مبلغ  جزايف  قدره   
 اليوم  احلادي والثالثني  من  اابتداء  لليوم  الواحد 

 دج 160.000مبلغ  جزايف  قدره   
 والثالثني.احلادي من  اليوم    اابتداءدج  5.000و 

 
مايو  14افق المو  1425ربيع األول  27، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2011ديسمبر 25قرار وزاري مشترك مؤرخ في اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية :  :المصدر 

 ،أو تقل عنها أشهر 6مبلغ التعويض القابل للتحويل، والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي أو تقل عن الذي يحدد   2004
 .39،ص28/12/2011،اجلزائر،71العدد
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 :العطلة العلميةج ( 
 مارسوا الذينساتذة احملاضرون  قسم " أ" يستفيد منها كل من ، األساتذة الباحثون من مصاف األستاذية ، األ

السماح   إىل  العلمية  العطلة  هتدفمرة واحدة خالل مسارهم املهين، و  متتالية  سنوات  (5)  مخس  مدة 
 (07-2012:06، الرسمية الجريدة) . جديدة  علمية وتكنولوجية  معارف  واكتساب  معارفه  بتحيني  للمستفيد

 

 : لباحثين في الجزائرتقييم األساتذة ا( 9-2
 
ن من و يفيد تقييم أداء عضو هيئة التدريس اجلامعي يف تطوير مستوى التدريس يف اجلامعة.  كما يربز املتميز  

ميكن االستفادة من نتائج  واألساتذة، سواءا ومستوى تدريسهم أو وبإظهار التزامهم داخل اجلامعة وخارجها، 

يات، واحلوافز) كما سبق وأن أشرنا إىل ذلك فيما خيص منحة املردودية اليت التقييم يف أخذ قرارات متعلقة بالرتق

يؤكد القانون األساسي لألستاذ الباحث ، يستفيد منها األستاذ الباحث يف اجلزائر(،  و دائما يف نفس السياق 

داد تقرير سنوي  متواصل  و دوري ، وهبذه الصفة يتعني عليهم إع إىل تقييم خيضعون نيأن األساتذة الباحث على

عن نشاطاهتم العلمية و البيداغوجية عند هناية السنة اجلامعية بغرض تقييمه من طرف اهليئات العلمية 

 (21:2008)الجريدة الرسمية، البيداغوجية املؤهلة.و 

ة لكن املالحظ أن هذا اإلجراء اخلاص بإعداد األساتذة لتقرير عن جممل نشاطاهتم السنوية ، مل حتدد إىل غاي
اآلن كيفيات تطبيقه  وهو اإلجراء املرتبط بالصالحيات املمنوحة للوزير املكلف بالتعليم العايل و على رأسها 

 إصدار قرار يف هذا الشأن.
كما جتدر اإلشارة إىل اعتبار قيام الباحثني أو مشاركتهم يف عمل ثابت لالنتحال و تزوير النتائج أو غش يف    

ا يف رسائل الدكتوراه أو يف أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى.ومثابة أخطاء األعمال العلمية املطالب هب
 (21:2008)الجريدة الرسمية، مهنية من الدرجة الرابعة .

 ويقابل هذا النوع من األخطاء املهنية ، عقوبات تأديبية تشمل : 
 التنزيل إىل الرتبة السفلى مباشرة. -

 (15:2006الرسمية، الجريدة)التسريح.  -
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 :الرابـــــــــــعفصل ـــــــــــة الـــــــــالصـــــــــخ

تعليما  يتوقف على القدرة على  احلفاظ على جودته ، وال تستطيع للجامعة أن تقدم إن جناح التعليم اجلامعي ،

، مما التدريس واإلدارة خمتلف الكفاءات جبانبيها النظري والعملي يف جماالت طرق متميزا ما مل يتم حتسني 

 تعليمية تدفع إىل االبتكار واإلبداع. ينعكس على حتسني نوعية التعليم املقدم للطالب حبيث يوفر بيئة

ويعتمد جناح هذه العملية بنسبة كبرية على األستاذ اجلامعي، لدوره الكبري يف تأهيل التالميذ ليصبحوا بعد ذلك 

 . من الفئات املتخصصة اليت حتتاجها املؤسسات يف اجملتمع

وعرفت مهنة التعليم يف املرحلة اجلامعية، عدة حتوالت خالل  السنوات األخرية يف خمتلف اجملتمعات  

اإلنسانية ، لتصبح  مهنة هلا قوانينها وتشريعاهتا اليت تربز املؤهالت املطلوبة يف املرشحني للتعليم يف هذه املرحلة 

 هم أثناء اخلدمـة وبرامج إعدادهم و متابعة مساراهتم الوظيفية. وتكوين

وقد تبع هذه التحوالت ارتفاع أعداد األساتذة يف هذه املرحلة ، لدورهم الكبري يف تكوين املوارد      

البشرية املؤهلة ملواكبة التغيريات  املتسارعة اليت يشهدها العامل ، حيث انعقدت عديد املؤمترات اليت انصبت على 

 العملية.  ذهإبراز دور أساتذة العليم العايل يف ه

 و اجلزائر كغريها من بلدان العامل،   عرفت عدة حتوالت  منذ االستقالل  ، لتزداد درجتها خاصة يف بداية    

وبالنظر لألدوار املرتبطة بالتعليم  واجملتمع الفرد يهيئ بأمهية التعليم الذي اإلدراك وتزايد والعشرين احلادي القرن

اتذة الباحثني، من خالل سن التشريعات املنظمة لعمل أساتذة التعليم العايل، من االهتمام  باألسالعايل ، تزايد 

 شروط التوظيف، طبيعة الرتب، و املهام، اإلعداد و التكـوين و احلــقوق  و االلتزامات.

سنتطرق إليها بالتفصيل يف الشق  –وبالرغم من ذلك، الزالت هذه الفئة املهنية تعاين من مجلة من املعوقات 

 .-امليداين من حبثنا هذا
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 : الـرابع مراجـــع الفصل
 

 التنمية العربي)صيغ الوطن العالي في التعليم مؤسسات في التعليمية بالهيئة االرتقاءأمحد:  فتحي حممد شاكر (1

العريب  الوطن يف العلمي والبحث العايل التعليم عن املسؤولني للوزراء عشر الثاين مقدمة للمؤمتر عمل ، ورقةنموذجا( المهنية

 .4-3،ص 2009، ،لبنان بريوت، ديسمرب 10- 6،"العريب الوطن يف اجملتمع وحاجات العايل التعليم خمرجات بني املواءمة"

ملخص -أفريقيا وشمال األوسط الشرق في منطقة التعليم المسلوك ،إصالح غير الطريقالبنك الدويل :  (2

 .08,ص2007،واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية،—تنفيذي

: نحو  2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام املكتب اإلقليمي للدول العربية وبرنامج األمم املتحدة األملاين ،  (3

 . 2003، األردن،، عمان  إقامة مجتمع المعرفة

 .30ص . ،2002، عمان ، األردن،1، دار املسرية ،ط مهارات التدريس الصفيحممد حممود احليلة :  (4

، عامل الكتب.القاهرة، االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر و أساليب تدريسيةنري مرسي: حممد م (5

 .48،ص2002مصر،

6) UNESCO(1998) : Perspectives statistiques mondiales de l’enseignement supérieur : 

1980-1995 ,Paris ,France,5-9octobre1998 

7)Le Programme des Nations Unies pour le développement(2013) : Rapport Sur Le  

Développement Humain 2013,L’essor du Sud Le progrès humain dans un monde 

diversifié, New York, , USA,p.201. 

سجالت املؤمتر  ،عاليتوصية بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم المنظمة األمم املتحدة للرتبية و العلم و الثقافة: 8) 

 .30،31، باريس ، فرنسا، ص1997نوفمرب  12-أكتوبر21، 29العام،اجمللد األول : القرارات، الدورة 

:الديناميات الجديدة في 2009بيان المؤتمر العالمي للتعليم العالي لعام : الثقافة و العلم و للرتبية املتحدة األمم منظمة 9)

، قطاع الرتبية اليونيسكو، باريس ، 2009يوليو  08-05،  جل التغير المجتمعي  و التنميةالتعليم العالي  و البحث من أ

 08-06-03،04،ص2010فرنسا،
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 (10 Barry Mirkin(2010) : Population Levels, Trends and Policies in the Arab 

Region:Challenges and Opportunities, Arab  Human Development Report, Research Paper 

series ,Usa ,p.09. 

"، 2008-2007الحولية العربية للعلوم"تطور العلوم في الوطن العربياملنظمة العربية للرتبية و الثقافة والعلوم:  (11

 .09ص، 2010تونس،

الغرير للطباعة،  دار ، املكتب االقليمي للدول العربية ، 2009تقرير المعرفة العربي للعامبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي: (12

 .102،ص2009ديب، اإلمارات العربية املتحدة،

 .02شاكر حممد فتحي أمحد: مرجع سابق، ص( 13

-1962سنة في خدمة التنمية)50التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر،وزارة التعليم العايل و البحث العلمي :( 14

 .53، ص2012اجلزائر،،(2012

 .56املرجع نفسه،ص( 15

16) Office National Des Statistiques :l’Algérie en quelques chiffres Resultats: 2009 - 

2011,n12,Algérie,2012,p28.  

، ترمجة حسني عبد اللطيف وماجد حممد اخلطايبة، األساليب اإلبداعية في التدريس الجامعيبربارا ماتريو وآخرون  :  (17

 .26، ص 2000،دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن

، اجلريدة  المتضمن للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية 03-06األمر رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : (18

 .04،ص، 16/07/2006،اجلزائر، 46الرمسية رقم 

، اجلريدة الرمسية  يهي للتعليم العاليالمتضمن القانون التوج 05-99قانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  (19

 .04،ص، 07/04/1999،اجلزائر، 24رقم 

 .04، ص10/12/2000يف  75جريدة رمسية عدد  .06/12/2000املؤرخ يف  04-2000معدل بالقانون رقم  -

 .38، ص27/02/2008يف  10جريدة رمسية عدد  23/02/2008املؤرخ يف  06-08معدل و متمم بالقانون رقم  -

القواعد الخاصة و ة ـــــــيحدد مهام الجامع 279-03ذي رقم ـــمرسوم تنفياجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  (20

 .04،ص، 24/08/2003،اجلزائر،51، اجلريدة الرمسية رقم بتنظيمها  وسيرها 
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 .713،ص، 31/05/1968خلامسة،اجلزائر،،السنة ا 44الجريدة الرسمية رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  (21

المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام  114-77مرسوم رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : (22

األساتذة المحاضرين  واألساتذة و التعليم و كذلك المهام اإلدارية لألساتذة و األساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية 

أوت 06، السنة الرابعة عشرة،62، اجلريدة الرمسية ،عدد  ين في الجامعات و المؤسسات األخرى للتعليم العاليالمساعد

 .910،909اجلزائر، ص.، 1977

المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام  115-77مرسوم رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : (23

أوت 06، السنة الرابعة عشرة،62، اجلريدة الرمسية ،عدد  أسالك المدرسين في التعليم العالي البحث التي يقوم بها أعضاء

 .912، اجلزائر، ص.1977

الذي تضمن تحديد شروط توظيف مدرسين مشاركين  116-77مرسوم رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : (24

 .913،912اجلزائر، ص.، 1977أوت 06، السنة الرابعة عشرة،62اجلريدة الرمسية ،عدد  ، في التعليم العالي

 للعمال الخاص األساسي القانون المتضمن 122-89المرسوم التنفيذي رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : (25

، 1989جويلية19العشرون، ، السنة السادسة و29، اجلريدة الرمسية ،عدد العاليين والتكوين للتعليم التابعة لألسالك المنتمين

 .767اجلزائر، ص.

 باألستاذ  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسوم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : (26

 91.، اجلزائر، ص.2008ماي04، السنة اخلامسة واألربعون،23،اجلريدة الرمسية ،عدد الباحث 

يتعلق بمعايير االنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف  7منشور رقم لوظيفة العمومية: املديرية العامة ل (27

 .2011أفريل 28،اجلزائر، في رتب الوظيفة العمومية

  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسوم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :( 27

 21.، مرجع سابق، ص. ثالباح  باألستاذ

العالي، مرجع سابق،  للتعليم التوجيهي القانون يتضمن 05-99قانون رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :( 28

 10.ص.
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  كيفيات  ويحدد  مهمة اإلشراف  يوضح   03- 09  رقم  تنفيذيّ   مرسوم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: (29

 .27، اجلزائر، ص.2009يناير03، اجلريدة الرمسية ،العدد األول، السنة السادسة واألربعون، تنفيذها

  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسوم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :( 30

 ..21،20، مرجع سابق، صالباحث  باألستاذ

 .27املرجع نفسه، ص( 31

يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة األستاذ  252- 10 رقم  تنفيذيّ   مرسوم مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:اجل( 32

 11، اجلزائر، ص.2010أكتوبر 20، ،60، اجلريدة الرمسية ،العدد   الباحث

اذ الباحث لالستفادة من يتضمن تحديد معايير تنقيط األست375قرار رقم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : ( 33

 .2010ديسمرب 15، اجلزائر، منحة تحسين األداء البيداغوجي و العلمي 

يتضمن 375قرار رقم  ، يعدل ويتمم2013يونيو 19مؤرخ يف  904:قرار رقم  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي( 34

 .البيداغوجي و العلمي تحديد معايير تنقيط األستاذ الباحث لالستفادة من منحة تحسين األداء

  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسوم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :( 34

 27، مرجع سابق، صالباحث  باألستاذ

 .223،ص2000ن،، لبنادار العلم للماليني ،، اآلفاق المستقبلية للتربية في البالد العربية:  عبد الدامي عبد اهلل( 35

، رسالة الخليج العربي :جملة، يف  مشكالت التدريس في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية :مساعد النـوح( 36

 .64،ص 2006السعودية،  ، 98العدد

37) Shinichi Yamamoto :Report of the international conference on the changing 

academic profession project,Research Institute for Higher Education ,Hiroshima 

University ,Japan,2008,p.06. 

, املؤمتر  برنامج مقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات في ضوء معايير الجودة الشاملة :سليمان رمضان رفعت ( 38

يوليو , جامعة عني مشس , اجلمعية املصرية  26 – 25العلمي التاسع عشر : تطوير مناهج التعليم يف ضوء معايري اجلودة , 

 ..1498، مصر، ص 2007للمناهج وطرق التدريس , اجمللد الرابع ، 
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، احتاد دليل التقويم الذاتي والخارجي واالعتماد العام للجامعات العربية أعضاء االتحاداحتاد اجلامعات العربية ، ( 39

 .2003اجلامعات العربية، عمان، األردن،

بجامعة  تقويم بعض جوانب األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريسمجال على الدهشان، السيسي مجال أمحد، : ( 40  

" ،كلية الرتبية جامعة املنوفية ، السنة التاسعة عشر ،  والتربوية البحوث النفسيةيف :جملة: "  المنوفية من خالل آرائهم،

 .05،ص،2004 ، العدد الثالث،مصر

 مجلة:يف :  ،السعودية بالجامعات التدريس .هيئة  ألعضاء المهنية التنمية في ودورها التطوير إدارات :حياةاحلريب( 41

 3.0،ص2006،   السعودية،  13عدد, الجامعي التعليم في دراسات

، يف .والعربية الغربية الدول خبرات في ضوء السعودية بالجامعات التدريس هيئة أعضاء أداء تطويراحملسن: السميح( 42

 .288-287،ص2005،القاهرة، مصر،15 عدد , التعليمية املقارنة واإلدارة للرتبية العربية اجلمعية ,التربية مجلة: :

، ندوة تنمية تنمية وتطوير كفايات وفعالية أعضاء هيئة التدريس بمؤسـسـات التـعـلـيم العــالـيعــلـي حــمــود عــلــي : ( 43

، كــليـة التـربـيـة ـ  جـامـعـة املـلـك سـعـود،السعودية،  (التحديات والتطوير )سسات التعليم العايل أعضاء هيئة التدريس يف مؤ 

 م،15/12/2004

، مجلة علوم اإلنسان و المجتمع، يف: جملة :  الممارسات األكاديمية لألستاذ الجامعي( سليمة حفيظي، علي غريب: 44

 .31، ص.2012جامعة بسكرة، بسكرة ، اجلزائر، 

  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسوم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :( 45

 .21، مرجع سابق، صالباحث  باألستاذ

:يحدد معايير االنتقاء للقبول في برنامج التكوين 1014القرار الوزاري رقم (  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي :46

 03،04،ص31/12/2013، اجلزائر،2014قامي بالخارج بعنوان سنة اال

، يحدد كيفيات تطبيق المواد 2011ديسمبر 25قرار وزاري مشترك مؤرخ في (  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية : 47

سبتمبرسنة 11الموافق  1434رجب  14المؤرخ في  309-03من المرسوم الرئاسي رقم  28و27و6

، تنظيم التكوين و تحسين المستوى في الخارج وتسييرهما  المتضمن2003

 .36،37،ص28/12/2011،اجلزائر،71العدد
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،  :تتعلق بتحسين المستوى بالخارج02تعليمة رقم( وزارة التعليم العايل و البحث العلمي :48

 .03-01،ص31/12/2013اجلزائر،

، يعدل القرار الوزاري 2011ديسمبر 25رك مؤرخ في قرار وزاري مشت( اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية : 49

مبلغ التعويض القابل للتحويل، الذي يحدد   2004مايو  14الموافق  1425ربيع األول  27المشترك المؤرخ في 

 ،أو تقل عنها أشهر 6والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي أو تقل عن 

 .39،ص28/12/2011،اجلزائر،71العدد

    2012سنة  يوليو    9في  مؤرّخ  280-  12رقم  تنفيذي  مرسوم:اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية (  50

 .70 -06، ص 15/70/2012،  41، اجلريدة الرمسية عدد  العلمية  العطلة  من  كيفيات االستفادة  يحدد

 الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  ممرسو  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :( 51و  50

 .21، مرجع سابق، صالباحث  باألستاذ 

،  المتضمن للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية 03-06األمر رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :( 52 

 .15،ص،مرجع سابق
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 ـد:ــــــــمهـيــــــــت

 النظرية األرضيةو تقدمي الصيغة املالئـمة الذي له وظيفة أساسيـة هي و بعد عرض اإلطار النظري للدراسة   

االت الدراسـة  جمل احتديد، الذي مشل دراسة ذه الانب امليداين هلاجليأيت ، فصوله  من خالل ملشكلة الدراسة 

طريقة و وصوال إىل أدوات مجع البيانات  املستخدمـة وإجراءات تصميم عينتها ، املنهج املتبع ، اختيار  

 البيانات .عرض وحتليل وتفسري 

ويف األخري، تبويب النتائج يف جداول وحتليلها مث الوصول إىل أهم نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء ما 

 سبق تناوله يف الفصول النظرية.
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   :ة ــــــــدراســـــــــــاالت الـــــجـــــــــم (1

د أداة القياس أو مجع املعلومات، ال بد له من حتديد بعد حتديد الباحث ملشكلة  البحث وفرضياته وقبل حتدي"
ألن صياغة الفرضية تكون على شكل عبارة تتكون من متغريات تدل ، Population Studyجمتمع الدراسة 

والذي يعرف بأنه مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء على مسات أفراد أو أشياء تشكل اجملتمع اإلحصائي 
 .(1992: 109عدس،) "مشكلة البحثالذين يكونون موضوع 

 : ي ـــــــــرافـــــــــجغـــــــال الــــــــــمجـــــــال  (1-1

وجامعة الدكتور حممد ملني دباغني 1جامعيت فرحات عباس سطيف يتمثل اجملال اجلغرايف لدراستنا يف          
 .عاصمةوالية سطيف الواقعة شرق اجلزائر ال،  ، تقعان ومدينة سطيف2سطيف

يف  133/78وموجب املرسوم رقم علما أهنما انبثقتا عن جامعة واحدة هي جامعة فرحات عباس اليت أسست  
اسم  1992أطلق عليها سنة  ، حولت إىل جامعة 1989ويف أوت ،وكانت مركزا جامعيا ، 1978أفريل  09

 18*، حيث انقسمت إىل :  عرفت إعادة هيكلة،  2011نوفمرب  28، و يف فرحــات عبــاس

 من : : وتضم كال 1جامعة فرحات عباس سطيف ( أ

 .كلية علوم الطبيعة و احلياة-                                                 .    العلومكلية - 

 .                                            كلية التكنولوجيا-                                                   .  كلية الطب- 

 .معهد اهلندسة املعمارية و علوم األرض-             .وم التسيريكلية العلوم االقتصادية و التجارية و عل-

 .معهد البصريات و ميكانيك الدقة-
 .2014-2013طالبا خالل املوسم اجلامعي  (32000)وبلغ تعداد طلبتها 

 

 
                                                 

18
،  2، يتضمن إنشاء جامعة سطيف28/11/2011مؤرخ في  404-11المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: : أنظر *) 

 .29-28 ص ،04/12/2011، 66 دعدال ، ة اجلزائريةاجلريدة الرمسية للجمهوري

، اجلريدة الرمسية  ، يتضمن إنشاء جامعة سطيف28/11/2011مؤرخ في  540-11المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: 
 .30-29 ص ،04/12/2011، 66 دعدال ، للجمهورية اجلزائرية

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AD%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AD%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 :-01سطيف  –جامعة فرحات عباس صورة قمر صناعي ل( : 01صورة رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 :1ظيمي لجامعة فرحات عباس سطيف : الهيكل التن (13) شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:01الموقع االلكتروني لجامعة فرحات عباس سطيف ) : المصدر

( Arabe.jpg-setif.dz/externe/Organigramme-http://www.univ) 

 

 

http://www.univ-setif.dz/externe/Organigramme-Arabe.jpg
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 : وتضم كل من  : 2سطيف  د لمين دباغينــــــة محمـــــامعـــــجب ( 
 يةكلية احلقوق و العلوم السياس-. كلية اآلداب و اللغات األجنبية-.  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية-

 .2015-2014طالبا خالل املوسم اجلامعي  (18429)وبلغ تعداد طلبتها 
 : -02سطيف  –دباغين  جامعة محمد لمينصورة بالقمر الصناعي ل : ( 02) صورة رقم 

 :2سطيف  الدكتور محمد لمين دباغين ( : الهيكل التنظيمي لجامعة 14شكل رقم ) 

 (univ.jpg-gsetif2.dz/images/or-http://www.univ)( : 02الموقع االلكتروني لجامعة محمد لمين دباغين سطيف ) :المصدر 

 

 

http://www.univ-setif2.dz/images/org-univ.jpg
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  : ري ــــبشــــــــال الــــــــــــمجــــــــال (  1-2

وجامعة 1فرحات عباس سطيف   يف جامعيت الباحثني األساتذة  مجيع  للدراسة األصلي تمعاجمل مشل -
 زمن  منصبه يف مثبتا باحثا أستاذا (7701)، وقد بلغ تعدادهم الكلي  2الدكتور حممد ملني دباغني سطيف

  : من كل  استثنينا بأننا التذكري مع ،-الدراسة راءإج

 .األساتذة املؤقتني  -

 .  اجلامعيني االستشفائيني الباحثني األساتذة أسالك إىل انتمائهم حبكم الطبية العلوم كلية  أساتذة -

 :: توزيع المجال البشري للدراسة(34)جدول رقم 

 الرتبة        

 الجامعة

 اذ ــــــــــأست

  

 اذ ــــــأست

 رــــــــــمحاض

 اذـــــــتـأس

 دـــــــاعـــــــــمس 

 مجموع أساتذة 

 كل جامعة

 1190 724 276 190 1     جامعة فرحات عباس سطيف

 580 462 99 19      2  جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 1770 1186 375 209 المجموع

 : نـيـــــــــزمـــــــــال الـــــمجـــــــــال ( 1-3

 ، 2014ديسمرب  05حتديدا بتاريخ   أشهر، حيث انطلقتستة للدراسة امليدانية قرابة  اجملال الزمينامتد     

، حيث مت تزويدنا بإحصائيات شاملة حول 2بالتقرب من مصلحة املوارد البشرية على مستوى جامعة سطيف
 . تعداد األساتذة  و كذا توزيعهم حبسب الرتب على مستوى كل كلية 

جراء إ ، فقد استلزم األمر ضرورة احلصول على ترخيص قصد 1 أما على مستوى جامعة فرحات عباس سطيف
 ) نسخة عنه يف املالحق(.   2015في ـــــــانــــج 15يف   وهو ما حصل، الدراسة التطبيقية 

مـن   اابتداء األساتذة ،و إجراء املقابالت مع مفردات العينة من  توزيـع استمارات البحـثلننطلق يف عملية 
 .مجعها هنائيا   تاريخ،  2015 ماي 15إىل غاية   2015الفاتح فيفري 
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 : منهـج الدراســة (2

 يعرف املنهج على أنه جمموعة العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه.  
(Angers,1996 :58) 

 هو ما يطابق أن الباحث يستطيع لكي البحث يف هامة خطوة الدراسة منهج اختيار يعتربو عليه ،         
  .وتتحدد نوعية املنهج املستخدم حبسب طبيعة الظاهرة أو املوضوع املراد دراسته التطبيقي، اجلانب مع نظري

ويف دراستنا احلالية ، اليت هتدف للتعرف على أهم العوامل املؤثرة يف مستوى الرضا الوظيفي لدى األساتذة   
احثني يف اجلامعة اجلزائرية،  استخدمنا املنهج الوصفي الذي يهدف إىل وصف الظاهرة أو املشكلة وتفسريها الب

 املعطيات مجع و حتليلها و تطويرها و مقارنتها بغريها من الظاهرات  أو املشكالت  من خالل الرتكيز على
أدوات مجع البيانات اخلاصة هبذا املنهج ،  املتعلقة وموضوع دراستنا احلالية، مستخدمني جمموعة من والبيانات

، لنصل  التعليق عليها  املعاجلة اإلحصائية اليت تسمح بالتحليل التفسريي لتلك املعطيات وانتقلنا بعدها إىل 
 ملوضوع الدراسة.متكامل  علمي وصف، وهي مراحل مكنتنا من  إعطاء   دراسةاخلروج بالنتائج النهائية لل إىل 

 : نـةــــــــعيــــــــــــــم الــــــــــصميــــــــت (3   

، ، يلجأ الباحث  إىل اختيار عينة مناسبة منه متهيًدا لتطبيق الدراسة عليهمدراسةجمتمع ال حدودبعد حتديد 
 مفرداته ا من جمموعة جزئية من اجملتمع األصلي الكلي حتوي بعض وبناءا عليه ميكننا القول بأن العينة هي ومثابة 

 اجملتمع.ذلك منه، وذلك لغرض احلصول على معلومات وبيانات عن  االيت يتم اختياره

خالل عملون ، و الذي يهم صبايف من املثبتني  األساتذة الباحثنيركزت الدراسة على اختيار العينة من فئة وقد  
  (2و سطيف 1) املتمثل يف جامعيت سطيفجمتمع الدراسة أحد أقسام وكليات زمن إجراء الدراسة  يف 

جملتمع األصلي ا ، انطالقا من كون  الطبقيةالعينة العشوائية بعد ذلك مت اختيار أفراد العينـة وفق طريقة    
عدة طبقات بينها اختالف واضح من حيث أحد أو  إىل نقسميللدراسة) املتمثل يف األساتذة الباحثني(، 

: إذ يصنفون إىل أساتذة ، أساتذة حماضرون ، أساتذة املرتبطة بتنوع أسالكهم و رتبهم جمموعة من اخلصائص 
 .وعادة تكون العينة الطبقية متباينة فيما بينها ومتجانسة يف داخلها،  مساعدون
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حيث قمنا  ، طريقة العينة الطبقية حرصًا على أن متثل مجيع تلك الطبقات يف العينة املختارةبناءا عليه ،اخرتنا ف
 من خالل استخراج نسبة جمتمع الدراسة وفق ما يلي : بتحديد عدد أفراد العينة

إىل عّدة جمموعات جزئية أو  أستاذا باحثا  1770للدراسة املتكون من  بتقسيم اجملتمع األصلي قمنا -
 تتمثل هذه الصفة يف طبيعة السلك الذي ينتمي إليه األستاذ الباحث.طبقات متجانسة حسب صفات معّينة،

،قمنا بتوزيع عدد استبيانات أكرب 265عدد أفراد العينة هو  ، أي أن % 15ة اخرتنا حجم العينـة بنسب -
أفراد العينة معنا من خالل  البعض من لكن وبسبب عدم جتاوب ،من حجم العينة اليت حتتاجها هذه الدراسة 

كتفاء وما مت اتصالنا الدائم و املتواصل هبم ،اضطررنا يف األخري إىل اال عدم إرجاعهم لالستبيانات بالرغم من 
من  %10استمارة استبيان، أي  بنسبة متثيل تقدر بـــــ  177اسرتجاعه من االستمارات و اليت بلغت يف جمملها 

 جمتمع الدراسة الكلي.

يتناسب عدد أفرادها مع العدد الكّلي لألفراد  ،عينة جزئية عشوائية بسيطة، من كل طبقة  اخرتنامث   -
 عينة واحدة تسّمى العينة الطبقية.، مجيع هذه العينات اجلزئية الناجتة  شكلوتالذين ينتمون إىل تلك الطبقة 

 حجم العينة المطلوب.× 
 عدد أفراد الطبقة

 حجم العينة الجزئية من كل طبقة = ويكون
 عدد أفراد المجتمع

 وبناءا عليه ، تكون جمتمع الدراسة من ثالث طبقات ، موزعة كاآليت:

أساتذة التعليم العايل :          من حجم العينة اجلزئيةالعالي :طبقة أساتذة التعليم  -1
209/1770x177 =21. 

  ساتذة احملاضرين :                 األ من حجم العينة اجلزئيةطبقة األساتذة المحاضرين: -2
375/1770x177 =37. 

           ساتذة املساعدين:       األ من حجم العينة اجلزئيةطبقة األساتذة المساعدين:  -3
1186/1770x177 =119. 

 اعدا.مسأستاذا  119أستاذا محاضرا،  37أستاذا للتعليم العالي، 21مفردة : 177عينة الدراسة من كون تو ت
، بـــــــاستعمال جدول األعداد  ةــــــــــسلوب العينة العشوائية البسيطوفق أ هم من كل عينة جزئيةاختيار ب قمنا 

 . ى شكل قائمة تضم كل مفردات اجملتمعــــــــعلــــد  تـــــــــرتيـــــــــــب أمســــــــــاء األساتــــــــــذة العشوائية ، بعـــــ
ل عرض وحتليل املعطيات صوارتأينا يف هذه الدراسة التطرق إىل خصائص ومواصفات  العينـة ، ضمن ف   

فراد العينة ، نظرا لالرتباط الكبري بني هذه البيانات امليدانية ، وبالتحديد ضمن إطار البيانات الشخصية أل
 املواصفات و البيانات األخرى املتعلقة ومحددات الرضا الوظيفي . و
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  : اتـــــــــانــــــــبيــــــع الــــــمــــــــأدوات ج (4

دوات الواجب استعماهلا من منطلق اختيارنا للمنهج الوصفي يف دراستنا  ، فإن هذا األخري يفرض علينا نوع األ
 جلمع املعطيات و احلقائق من امليدان ، ولذلك اعتمدنا يف حبثنا على األدوات التالية:

 : ة ــــــــمالحــظــــــــــــال (4-1

ارة عن تفاعل  و تبادل ــــــــعب" فهيتعترب املالحظة من وسائل مجع املعلومات املتعلقة وموضوع البحث 
ين أو أكثر، أحدهما الباحث و اآلخر المستجيب أو المبحوث ، لجمع معلومات المعلومات بين شخص

 (221:1998. ) الرفاعي ، محددة حول موضوع معين ، ويالحظ الباحث أثناءها ردود فعل المبحوث"

 إطار يف قرب عن املبحوثة اجلوانب تفحصاليت متكن من  وقد استعملنا يف حبثنا املالحظة باملشاركة          
مكنه  أن الباحث وحبكم عمله كأستاذ باحث ، إىل هنا اإلشارة جتدر كما،  صطنعة امل غري الطبيعية ظروفها

، املصاحل اإلدارية ، كما مكنته هذه  األساتذة وقاعات مكاتبهم يف األساتذة مع الدائم تواصلال ذلك من
 األساتذة الباحثنيعمل فيها اليت ي -بتعدد أبعادها –و ظروف العمل  من التعرف على األجواءالصفة 

باملؤسسات ميدان الدراسة ، وكذا تعاملهم مع بعضهم البعض ، ولغة التخاطـــب و التعبري عن مشاكلهم 
الطلبة ، وهي مالحظات سنربزها أكثر يف ومستويات التفاعل غري الرمسي بينهم ، و التفاعل  مع اإلدارة ومع 

 عملية حتليل املعطيات .
، تصادف إجرائنا هلذه الدراسة، قيام األساتذة على مستوى مؤسسات ميدان الدراسة، يضاف إىل ذلك  

مهنية املرتبطة هبذه األسالك ،و وقفنا على -بوقفات و حركات احتجاجية لتلبية مجلة من املطالب السوسيو
، طرحت فيها أهم  جمرياهتا عن كثب كما حضرنا انعقاد عدة مجعيات عامة للتنظيمات النقابية املمثلة لألساتذة

 تلك املطالب، وهي ذات ارتباط وثيق ومحاور هذه الدراسة.
  : ةـــــــمقابلــــــــال (4-2

تفاعل من بين أدوات جمع البيانات التي استعملناها في هذه الدراسة ، نجد المقابلة التي تعد بمثابة " 
بلة أن يستشري معلومات  أو آراء أو لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيه الشخص القائم باملقا
 (1995,85,86:)لطفي". املوضوعية معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات
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وحتتل املقابلة مركزا هاما يف البحث السوسيولوجي ، حيث تستخدم يف مجع بيانات يسأل عنها عدد معني 
ساس ، حاولنا االستفادة من اإلمكانات اليت تتيحها املقابلة كأداة على هذا األ، من أفراد العينـة بطريقة مباشرة 

  كوسيلة املقننة غري املقابالت نوع من الدراسة هذه يف املستخدمة املقابلة وكانتهامة من أدوات الدراسة ، 
م ع الدراسة ، حيث أعطينا الفرصة لألساتذة الذين أجرينا  معهو حول موض املعلومات على للحصولمساعدة 

وذلك للحصول على  املقابالت ، للتعبري عن آرائهم حبرية تامـة دون االلتزام الكامل باألسئلة املخططة من قبل
إذ ساعدتنا على الوقوف على معلومات  – أكرب قدر من املعلومات اليت تساعد على التعمق يف حتليل البيانات

اية، خاصة املقابالت اليت أجريناها مع مبحوثني جتاوزت قيمة وأبعاد مرتبطة وموضوع الدراسة مل ننتبه هلا يف البد
هذا من جهـة  ، ومن جهة أخرى ، تكميل املعلومات اليت حصلنا عليها عن   -خرباهتم املهنية الثالثني سنة

  طريق األدوات األخرى جلميع البيانات .

                          :                            ارةــــــــتــمــــــــــــــــساال( 4-3

ن ـــة مــــــــفــــــــــــحة مؤلــــــــــالئ"إذ تعد  ،  كأداة رئيسية جلمع البيانات ستمارة االاعتمدنا يف دراستنا على     
مجموعة من األسئلة ترتبط بموضوع الدراسة وبعد تصميمها بشكل صحيح ودقيق من المراحل المنهجية 

ن ـــــــعلى الباحث أن يوليها اهتمامه وبخاصة أن االفتراضات التي تتحول إلى أسئلة ضمالهامة التي يتعين 
 )."دروســــحث المــــمعرفي للبـــــظرية الـــمنطلقات النـــاء الــــلبنات األولى في بنــــــل الـــــمارة بشكـــــاالست

 .  (: 1984131، يــركـــت

بناءا على عدد من القراءات املنهجية جملموعة من  يف صورهتا األولية  لبحثاستمارة ا قمنا بإعداد وقد    
يضاف إىل ذلك النقاشات الدورية اليت األحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الرضا الوظيفي ، 

دراسـة حيث أفادتنا يف كيفية  -حبكم وظيفتنا كأستاذ باحث  –عقدنا ها مع الزمالء  األساتذة يف اجلامعة 
 حتديد عناصر أو أبعاد موضوع الدراسة ، وهذه األبعاد ستكون هلا أسئلة تشري إليها يف االستمارة .و 

،كما تبينه قائمة مشلت بعض أساتذة اجلامعة- احملكمني من جمموعة على االستمارة من املبدئية الصورة عرضنا
م على درجة مشولية األداة  و اقرتاح ما يرونه من آرائهم ومالحظاهتم   واحلك بداءإ قصد -احملكمني يف املالحق 

 تعديالت يف املضمون و الشكل ، من خالل :
 .يف قياس ما وضعت لقياسه دقتها و تناسب عبارات و أسئلة االستمارة مدى -
 .الصياغة اللغوية للعبارات دقة و صحة   -
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 حذف)ك أو تعديلها لعباراتبعض ا متثيل العبارات للمجال اليت تنتمي إليه ، وإضافة أو حذفمدى    -
 (.أخرى تاعبار  يف متكررة فكرة ذات أو مناسبة غري بأهنا عليها احلكم يتم اليت العبارة

على النسخة األولية بإجراء التعديالت وبناءا على التوصيات و املالحظات اليت  قدمها احملكمون ، قمنا   
سؤاال صيغت وفق  42ة يف صورهتا النهائية مشتملة على ومت التعديل لتخرج االستمار ،  الستمارة الدراسة

 البحث و هي موزعة على سبعة حماور كالتايل :  رضياتف
 .07إىل السؤال رقم  01حمور البيانات الشخصية :  يشمل األسئلة من السؤال  رقم  .1
 .13إىل السؤال رقم  08: يشمل األسئلة من السؤال رقم  اجلوانب التنظيمية للوظيفةحمور  .2
 .20إىل السؤال رقم  14للعمل : يشمل األسئلة من السؤال رقم  نظام العوائد املالية حمور  .3
 .28إىل السؤال  21: يشمل األسئلة من السؤال رقم  العالقات االجتماعية داخل بيئة العملحمور  .4
 .38إىل السؤال رقم  29: يشمل األسئلة من السؤال رقم  نشاطات البحث العلميحمور  .5
 .42إىل السؤال رقم  39صائص الفيزيقية لبيئة العمل : يشمل األسئلة من السؤال رقم حمور اخل .6
 ة :ـــــــــــالت اإلداريــسجــــــــق و الـــــــائـــــــوثـــــــال (4

استعملنا يف حبثنا  الوثائق و السجالت اإلدارية من خالل االستعانة باللوائح و التشريعات القانونية 
وكذا القوانني املرتبطة بأسالك األساتذة الباحثني ، من  لقطاع التعليم العايل و البحث العلمي يف اجلزائراملنظمة 

خالل الوقوف على أهم تطوراهتا منذ االستقالل  ، كما استعنا بالسجالت اإلدارية اخلاصة بتعداد األساتذة يف 
 هنية )األساتذة املثبتني و املؤقتني (.بعض الكليات و األقسام ، توزيعهم حسب الرتب و وضعياهتم امل
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  ة :ــــــــميــــــرســـــــــــاءات الـــر و اإلحصــــــاريـــــــتقــــــــــال (4-5

استعنا يف دراستنا  بالتقارير و اإلحصاءات  الرمسية الوطنية و الدولية الصادرة عن اهليئات الرمسية كوزارة التعليم 
لمي ، الديوان الوطين لإلحصائيات ، منظمة األمم املتحدة ، اليونيسكو وتقارير التنمية العايل و البحث الع

  .املرتبطة بالتعليم العايل اإلحصائياتب لالستعانةالبشرية  و املؤمترات الدولية حول التعليم العايل، وهذا 

  5(  كـــــــــيفيــــــــة عــــرض وتــــــــحليــــــــل وتــــــــفسيـــــــر الـــــــــبيــــــانـــــــــات  :

جل الوصول إىل معرفة جديدة أو أقد ميكن القول أن مجيع العلوم تشرتك يف استخدام الطريقة العلمية من    
حل مشكالت قائمة ، لكن كل علم يكاد خيتلف عن اآلخر يف تقنياته ويف دقة أدواته وإجراءاته. 

 (15:2004)آري،
اليت تعاجل هبا البيانات امليدانية ، من أهم مراحل البحث  ، وبالتايل فإن الوصف الكمي تعد  الكيفية 

الكيفي ملوضــوع الدراسة بالصورة  اليت هو عليها  يف جمتمع البحث ، ميكن من التعرف على تركيبه وخصائصه و 
ائق ـــــــالبيانات اإلحصائية والوث ، كما يعىن حبصر العوامل املؤثرة يف موضوع الدراسـة  واحلصول  على جمموعة من

ميكن من بلورة حجم مشكلة  قد ات التنظيمية وأدوات مجع البيانات األخرى ، وهو األمر الذيــــاملعلومو 
 .الدراسـة 

 عن طريق، قمنا بتفريغ و حتليل  استمارة البحث للبيانات  اإلحصائية وضمن هذا السياق املتصل باملعاجلة 
 مع طبيعة وانسجاما ، البيانات وحتليل معاجلة من خاللSPSS) )االجتماعية   للعلوم إلحصائيةا احلزمة برنامج

 التقنيات التالية : و ساليب، األالبيانات  حتليل يف عملية تفريغ و استخدمنا فقد البحث هذا أهداف

 .حساب التكرارات  وحتديد النسب املئوية  (1
، اليت متكن من التعرف على خط االجتاه  ألعمدةدرجات امة ، كما استخدمنا  يف عرض البيانات الكمي   

  العام للظاهرة .

عن كيفية حتليل وتفسري  البيانات فتمت على ضوء النظريات اليت أوردناها يف اجلانب النظري، وبناءا  أما  
وثيقا بالفصول  على خصوصية عينة الدراسة، من منطلق أن الطريقة املثلى لعرض نتائج الدراسة ترتبط ارتباطا

 النظرية للدراسة .
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 مــــــــــراجـــــــــــــــــع الـــــــــــــفصـــــــــل :
، دار جمدالوي للنشر  البحث العلمي: مفهومه.أدواته.أساليبهعدس، عبد الرمحن وآخرون:  (1

 .109، ص  1992والتوزيع.عمان ، األردن ، 

2) Angers,Mauris(1996) : Initiation pratique à la méthodologie des sciences 

humaines, édition Casbah, Alger,Algerie,p58. 

، دار وائل ، عمان ،  اقتصاديةمناهج البحث العلمي: تطبيقات إدارية و أمحد حسني الرفاعي:  (3

 .221ص،، 1998، األردن 

النشر، القاهرة ،  ، دار غريب للطباعة وأساليب و أدوات البحث االجتماعيطلعت إبراهيم لطفي :  (4
 .86،  85، ص ، 1996، مصر

، 1984املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، ،  مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفستركي حممد:  (5
 .131ص

سعد احلسيفي وعادل عبد الكرمي ياسني، دار ، ترمجة :  مدخل إلى البحث التربويدونالد آري :  (6

 .15، ص 2004ت،الكتاب اجلامعي ، العني ، اإلمارا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 الفصل السادس: 

 عرض و تحليل البيانات  و تفسير النتائج
 

 متهيـد
 حتـليـل الـمعطيـات الـبيانيــة و تفسيــــرهـــا. (1
 تبويب البيانات و التعليق عليها. ( 1-1

  عــــــــــرض نتـــــائج الـــــدراســــة. (1
 فرضيات.نتائج الدراسة يف ضوء ال (2-1
 النتيجة العامة للدراسة. (2-2
 االقـــــــرتاحـــــات و الـــــتوصيــــــات . (2
 



 عرض و حتليل البيانات  و تفسري النتائج                                                     الفصل السادس:  
 

249 

 

د:ـــــــــمهيــــــــت  
                            

سنتطرق يف هذا الفصل إىل حتليل املعطيات البيانية و تفسريها من خالل تبويب البيانات  و التعليق عليها ، 
لتعليق عليها ميكن من الكشف عن العوامل املؤثرة يف الظاهرة املدروسة و العالقات اليت ذلك أن تفسريها و ا

 تربط بينها و بني غريها من الظواهر.                                               
ل إىل فمرحلة عرض و حتليل البيانات، ، جتعل البيانات اجملمعة غري املصنفة ذات فائدة يتم توظيفها للوصو 

 النتائج اليت يسعى للوصول إليها.         
تلك النتائج يتم أوال حتليلها و مناقشتها يف ضوء فرضيات البحث مث الوصول إىل النتائج  العامة للدراسة،       

ويف األخري، يتم تقدمي االقرتاحات و التوصيات أو اقرتاح موضوع أو مواضيع للدراسة مشتقة من املوضوع الذي  
                                       الباحث بصدد إجرائها.كان 
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 ا:ـــــــفسيرهــــــــــة و تـــــدانيــــــميــــــــات الـــــــــمعطيـــــــــليل الــــــــــحــــــــــ( ت1
 ا:ــــــــــــق عليهــــأ( تبويب البيانات و التعلي

  . البيانات الشخصية:  ألول( المحور اأوال
 الجنس :( : توزيع أفراد العينة حسب 35جدول رقم ) 

 رسم بياني رقم )15( :  مدرج أعمدة يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس :
 

 
 

 بين فئتيظ عليه وجود توازن في توزيع  أفراد العينة والمالحميثل اجلدول توزيع املبحوثني حبسب اجلنس ، 
، ولعل األمر الذي يثري  على التوالي (%45.20)و ( %54.80) توزعت نسبتهما إلىالذكور و اإلناث ، إذ 

باجلزائر  مقارنة  نسبة العنصر النسوي ضمن مهنة التدريس يف التعليم العايل االنتباه هو التطور املستمر ل
التعليم العايل و البحث العلمي يف كما يربزه تقرير ،  (%40وىل بعد االستقالل ، فقد بلغت )بالسنوات األ

 ، هذا من جهة.(، الذي أشرنا إليه يف الفصول النظرية2012-1962سنة يف خدمة التنمية)50 اجلزائر،

 توزيع أفراد العينة 
 حسب الجنس

ســـــــــــــــــــــــــجنــــــــال  المجموع الكلي 
 أنثى ذكر للعينة

ةــــــرتبـــــــال  

 أستاذ
 21 07 14 ت
% 66.7 % %33.3 %100 

 أستاذ محاضر
 37 13 24 ت
% %64,9 %35.1 %100 

 أستاذ مساعد
 119 60 59 ت
% %49.6 %50.4 %100 

 المجموع
 العـــــــام

 177 80 97 ت
% %54.80 %45.20 %100 
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جندها متنع ،  اجلزائر ومن جهة أخرى ، و باعتبار املؤسسة اجلامعية تنتمي إىل قطاع الوظيفة العمومية يف     
  التكوين املهام و الواجبات، التمييز بني اجلنسني يف العمل ، إضافة إىل املساواة يف أشكال من شكل أي

 . املسار املهين  خالل  الرتبة  يف  والرتقية  وحتسني املستوى
ة ـــــــــــالذاتي املتغريات وإن كنا مل نتطرق إىل –أثري عامل النوع على مستوى الرضا الوظيفي ـــــــص تـــــا خيــــــوفيم      

 -صياغة فرضيات هذه الدراسة ومدى ارتباطها و تأثريها يف الرضا الوظيفي يف  ) اجلنس ، السن ، اخلربة....( 
 فرصو القول بأن طبيعة وظيفة التدريس يف اجلامعة )احلجم الساعي املالئم ، املكانة االجتماعية اجليدة ،  ناميكن

حتقيق الذات...( تتالءم إىل حد كبري مع خصائص اإلناث ، وهو األمر الذي أكدته لنا جمموعة كبرية من 
األستاذات العازبات و املتزوجات على حد سواء خالل احلوارات اليت أجريناها معهن ، إذ تؤكد إحداهن ذلك 

الثة أيام أسبوعيا ، صراحة يجعلني إن برنامج عملي الذي يقتصر على العمل مابين يومين إلى ثبقوهلا : " 
أشعر بأريحية كبيرة في التكفل الحسن بأبنائي و عائلتي ، عكس ما كنت عليه في قطاع التربية قبل 

 " .التحاقي بالجامعة
أدوار متضاربة ميكنها  نتواجههلكن  توجد بعض احلاالت ألستاذات ، يسكن بعيدا عن مقر العمل        

كحالة جمموعة من األستاذات القاطنات يف واليات بعيدة عن والية سطيف ، اضطررن ن ،  التأثري على رضاه
و بالي مشغول  عملإني أإىل كراء مساكن بصورة مجاعية لتفادي الغياب عن العمل ، إذ صرحت إحداهن : "

نقلي " إني أعاني من إرهاق شديد بسبب ت" . أو األخرى بقوهلا : بابنتي الصغيرة التي تركتها عند أمي
 الجامعة ".مقر عملي لمسافة بعيدة من المدينة التي أقطن بها إلى الدائم 

و مدى ارتباط مستوى الرضا الوظيفي لديهم هبذا املتغري ، فهذا األمر  وفيما خيص عنصر الذكور من األساتذة 
درة هذه الوظيفة على قد يرتبط بطموحاهتم الذاتية سواءا ما تعلق منها حبياهتم االجتماعية أو العلمية ومدى ق

 تلبية تلك املتطلبات.
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 الفئة العمرية :( : توزيع أفراد العينة حسب 36جدول رقم )
 

 توزيع أفراد العينة 
الفئة العمرية حسب   

ةــــــــــــــــــريــــــــعمــــــــــة الــــــــــــــفئـــــــــــال  المجموع 
 60-69سنة 50-59سنة 40-49سنة 31-39سنة 25-30سنة الكلي للعينة

 ةــــــــرتبـــــــال

 أستاذ
 21 06 09 06 / / ت
% / / %  28.6  42.9 % %  28.6  %  100  

 أستاذ محاضر
 37 / 05 19 13 / ت
% / %35.1 %51.4 %  13.5  / %  100  

 أستاذ مساعد
 119 01 02 18 83 15 ت
% %  12.6  %69.7 %15.1 %01.7 %0.8 %100 

لمجموعا  
العـام   

 177 07 16 43 96 15 ت
% %  08.50  %  54.20  %24.30 % 09.  %04 %100 

 فئة العمرية :يمثل توزيع أفراد العينة حسب المدرج أعمدة :  (16) رسم بياني رقم 
 

 
 

، وهذا ميكن إرجاعه إىل  سنة 69-40تنحصر مابني  األساتذةأن الفئة العمرية لسلك يظهر من اجلدول      
من احلصول على الدكتوراه ، التأهيل، و توفر شروط الرتقية إىل تلك الرتبة  –ول املسار املهين لبلوغ هذا الرتبة ط

واليت فصلنا فيها خالل فصل األستاذ اجلامعي، لكن هذا ال مينع من وجود بعض االستثناءات كحالة إحدى 
 ني سنة.األستاذات اليت ارتقت إىل هذه الرتبة و عمرها يناهز األربع

فيما خيص جتاوز بعض األساتذة للسن القانونية لإلحالة على التقاعد يف اجلزائر املقدرة ببلوغ الستني سنة ، فهذا 
إىل وجود نصوص  -كما أكده لنا أحد املبحوثني و مسؤويل مصاحل املستخدمني يف كلتا اجلامعتني-يرجع 

ظفني من مصاف األستاذية بعد طلـــــــــب يقدمـــــــه املعنـــــــــي قانونية متكن من متديد عالقة العمل بعد التقاعد للمو 
 و وموافقة رئيس اجلامعة.
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من أفراد العينة املنتمني هلذا السلك ترتاوح معدالت ( % 86، فنجد ) األساتذة المحاضرينسلك أما     

فاحنصرت معدالت أعمار املنتمني ( % 14ـ)، يف حني النسبة املتبقية املقدرة بـــــــــ سنة 49-31 أعمارهم ما بني

سنة( و الالفت أن من بينهم من حتصل على شهادة دكتوراه منذ مدة زمنية قريبة ، كحالة  59-50إليها ما بني )

 .اإلداريةأحد األساتذة الذي علل تأخره يف نيلها لظروفه الشخصية و بعض املشاكل 
على أن نسبة املبحوثني الدين ينتمون إىل الفئة  طيات اجلدول، تدل مع األساتذة المساعدينخيص وفيما      

ة ـــــــدها فئـــــت بعــــــم أتـــــــ، ث ( % 69ت باملرتبة األوىل بنسبة )ــــسنة( ، قد حظي 40سنة إىل أقل من  31) مابني 

سنة  إىل أقل من  25بني ( فئــة ) ما % 12.6( ، لتليها بنسبة )  % 15سنة ( بنسبة )  49سنة  إىل  40) من 

 ( % 2.5سنة ( ، نسبة )  69سنة  إىل  50سنة (، يف حني شكلت الفئة ) من  30

وهو ما جيعلنا نستنتج أن تعداد هذا السلك يسيطر عليه الشباب، وقد يفسر ذلك أن من شروط االلتحاق  

ظيفي اليت يشغلها امللتحق هبيئة الو  اليت تعد الرتبة األوىل يف املسار -بسلك األستاذ املساعد قسم " ب " 

الذين هلم األولوية يف احلصول على  -من بني حاملي شهادة املاجستري و حاملي شهادة دكتوراه -التدريس

  يف  تسجيالت متتالية يثبت ثالثة  والذي املرسم "  ب"قسم  املساعد  األستاذ، أو  املنصب الذي يتم فتحه

 ساعد قسم " أ ".، بالنسبة لألستاذ امل   الدكتوراه

أما فيما خيص األساتذة املساعدين الذين جتاوزت أعمارهم اخلمسني سنة ، فهي حاالت ألساتذة حتصلوا على 

 .سنة  64و حالة واحدة ألستاذ بلغ عمره املاجستري يف سن متأخرة 

سن و احلصول على و بالعودة إىل العالقة بني السن و مستوى الرضا الوظيفي ميكننا القول بأن التقدم يف ال

حبكم ارتباط سلم الرتقية اخلاصة ، يف اجلامعة  ملهينا املساريف  تطورخربات و ارتفاع املستوى العلمي ، قد يتبعه 

 . العلميةباألساتذة الباحثني  باحلصول على تلك املؤهالت 
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 جدول رقم ) 37( : توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية :
 

العائلية الحالة الحالة العائليةحسب  توزيع أفراد العينة  
عازبة-أعزب  المجموع  أرمل_ة مطلق_ة متزوج _ة 

 للعينة الكلي

 الـــــــرتبــــــــة

 أستاذ
 21 01 01 18 01 ت
% %  4.8  %85.7 %04.8 %04.8  %100 

 أستاذ محاضر
 37 / / 32 05 ت
% %  13.5  %86.5 / /  %  100  

 أستاذ مساعد
 119 / 03 81 35 ت
% %  29.4  %  68.1   %02.5 /  %  100  

العــام المجموع  
 177 01 04 131 41 ت
%  23.20% %74 02.30 % 0.6%  %  100  

 رسم بياني رقم )17( : يمثل توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية :
 

 
 

نة هم من فئة المتزوجين مقابل من أفراد العي%( 74)أن إن االتجاه العام  للجدول يميل إلى اعتبار      

  .%(0.6)األرامل  و%(  02.30)من العزاب ، مع تسجيل نسب قليلة من فئة المطلقين   %(23)نسبة 

جند غالبيتهم من املتزوجني ومن أرباب العائالت  األساتذة المحاضرينو  األساتذةفبالنسبة لسلكي       

يكون  ، وميكننا القول بأن  الشخص املتزوج غالبا ما %( 68)ووصلت لدى املساعدين  %( 80)بنسب فاقت 

أكثر رضا عن وظيفته وأقل تركا للخدمة ، لكـونه يتحمل مسؤولية إعالة أسرته، لكن وإن كان هذا األمر قد 
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يوحي بنوع من االستقرار األسري، إال أن األعباء املالية لألشخاص الذين يعيلهم األستاذ املتزوج ) ارتفاع عدد 

كما هو   –أو حىت حتمل نفقة الوالدين أو اإلخوة  كراء أو بناء مسكن ،تكاليف تدريس األبناء،األسرة ، أفراد

(، قد يؤثر على رضاه عن وظيفته من خالل ارتفاع درجـة الضغط عليه قصد -مالحظ بكثرة يف اجملتمع اجلزائري

 املطالب.  تلبية تلك األعباء ، و بالتايل فاألستاذ املتزوج مطالب بإشباع تلك

و بالعودة  –األساتذة المساعدين( تركزت بصفة خاصة لدى %23 وفيما خيص فئة العزاب فقد  بلغت )   

الحظنا أن  غالبيتهم من الشباب ومن خالل املقابالت اليت مجعتنا بعدد كبري منهم  -إىل توزيع فئاهتم العمرية

ار بالرغم من الصعوبات الكبرية اليت يواجهوهنا نظرا والعزاب حتديدا ملسنا تطلعهم لبناء أسر و ضمان االستقر 

 سكن.وكثرة املتطلبات اليت يواجهوهنا لوضع أسس بناء أسرهم وعلى رأسها امل األجرلضعف 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرض و حتليل البيانات  و تفسري النتائج                                                     الفصل السادس:  
 

256 

 

 : العمل في (: توزيع أفراد العينة حسب األقدمية38جدول رقم ) 
 

 توزيع أفراد العينة
 العمل في حسب األقدمية

المجموع  العمل في األقدمية
 الكلي
 للعينة

 أقل إىل 5 من سنوات 5 من أقل
 سنوات 10 من

 أقل إىل 10 من
 سنة 15 من

 أقل إىل 15 من
 سنة 20 من

 إىل سنة 20 من
 سنة 30 من أقل

 سنة 30 من
 فأكثر

 الرتبة

 أستاذ
 21 09 09 03 / / / ت
% / / / %14.3 %42.9 %42.9 %100 

 محاضر أستاذ
 37 01 02 07 10 17 / ت
% / %45.9 %27 %18.9 %5.4 %2.7 %100 

 مساعد أستاذ
 119 01 01 02 14 63 38 ت
% %31.9 %52.9 %11.8 %1.7 %0.8 %0.8 %100 

العـامالمجموع   
 177 11 12 12 24 80 38 ت
% %21.50 %45.20 %13.60 %06.80 %06.80 %06.20 %100 
 : العمل في توزيع أفراد العينة حسب األقدميةدة يمثل مدرج أعم ( : 18رقم ) رسم بياني 

 

 
 

يوضح اجلدول تباين يف سنوات اخلربة مابني األساتذة باختالف رتبهم ،إذ تركزت أعلى النسب لدى       
سنة ، يف حني 30-05سنة عمل ، أما األساتذة احملاضرون فرتكزت مابني  34-15أساتذة التعليم العايل مابني 

 سنة لدى األساتذة املساعدين. 30-03 احنصرت بني



 عرض و حتليل البيانات  و تفسري النتائج                                                     الفصل السادس:  
 

257 

 

اليت أشرنا إليها يف  -بتاينةولعامل اخلربة تأثري على مستوى الرضا الوظيفي إذ بينت الدراسات كدراسة        

سنوات ) يف  10ارتفاع مستوى الرضا لدى األساتذة الذي هلم خربة مهنية تقدر حبوايل  -الدراسات السابقة

، مقارنة بنظرائهم ممن هم يف بداية  و هناية مسارهم الوظيفي ، و هو األمر الذي  منتصف مسارهم الوظيفي(

يشعرون باالستقرار الوظيفي، و ارتفاع املكانة ميكن إرجاعه إىل استقرار أوضاعهم املالية و االجتماعية، إذ قد 

شأنه أن يؤثر على  وهو من، االجتماعية ، ناهيك عن تدرجهم يف سلم الرتقية  وما يرتبط به  من حوافز

مستوى  الرضا الوظيفي لديهم، من خالل اكتساهبم مهارات و معارف بالشكل الذي يساعدهم على التكييف 

 مع متطلبات العمل و االرتباط به.   

، ألن القيام باألدوار و أداء العمل  عند االلتحاق بالوظيفةيكون غالبا نسبيا  قد الرضا الوظيفي مستوى أن كما

ويف هذا الصدد سجلنا أثناء إجراء هذه الدراسة ،  -ل وجه يتطلب وقتا الكتساب املهارات األساسيةعلى أكم

، وقد حيدث خالل هذه  -2تنظيم دورة تكوينية حول املرافقة البيداغوجية لألساتذة اجلدد يف جامعة سطيف 

ارتفاع تكاليـــــــــف التنقــــــــــل ،  يف مستوى الرضا الوظيفي لوجود صعوبات يف العمل ) ضغط العمل تدينالفرتة ، 

 و استقرار أوضاعه االجتماعية و املالية ، قد  مهارات الضرورية للاألستاذ)ة(  كتسابومع ا (، و الكراء......

جناز و الطموح إىل احلصول على الرتقية مما قد يؤثر لإل دافعيته ما قد يرفع منيتمكن من أداء عمله بنجاعة ، 

 رضاه الوظيفي.               يف مستوى 
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 : العلوم األساتذة المساعدين في دكتوراه لتسجي (:39جدول رقم ) 
عدد تسجيالت 

األساتذة المساعدين 
 العلوم في دكتوراه

  تسجيالتالعدد 
 غري

مسجل   
التسجيل 

 األول
 التسجيل

الثاين   
التسجيل 

 الثالث
التسجيل 

 الرابع
التسجيل 
 اخلامس

التسجيل 
 السادس

 يفوق
ستة  

 تسجيالت

 المجموع
الكلي 
 للعينة

 الرتبة
أستاذ 
 مساعد

 119 24 26 28 14 09 12 02 04 ت

% 3.40 % 1.70% 10.01 % 07.60% 11.80% 23.50 % 21.80% 20.20% 100% 
 

 رسم بياني رقم )19( :  مدرج أعمدة يمثل عدد تسجيالت األساتذة المساعدين في دكتوراه العلوم :

 

قبل البدء يف حتليل هذا اجلدول اخلاص بتسجيل األساتذة املساعدين لنيل شهادة الدكتوراه ، نشري إىل أن    
دكتور في الذي يتوج بعد إجناز أطروحة و مناقشتها بلقب العلوم  غالبيتهم مسجلون ضمن التكوين يف دكتوراه 

 254 – 98المرسوم التنفيذي رقم ام يف االختصاص املدروس وهم يف هذا اإلطار، خيضعون ألحك العلوم

، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه و ما بعد 1998أوت  17الموافق لـ:  1419ربيع الثاني  24المؤرخ في 
 علما أن هذا املرسوم أهنى، -الذي مل يلغى إىل غاية هذا الوقت- 19التدرج المتخصص و التأهيل الجامعي 

، إذ كان األستاذ وفقا هذا املسار التكويين القدمي   هان سائدا قبل صدور يف دكتوراه الدولة ، الذي ك كوينالت
الذين مل ينهوا املساعدين غري مقيدا بزمن حمدد إلجناز و مناقشة أطروحته ، وقد مت وضع رزنامة خاصة لألساتذة 

ختص فقط بأهنا  علما، 20(245-98، وهو ما تربزه التعديالت اليت مست املرسوم املذكور سلفا )رقم  طروحاهتمأ

                                                 
  

19 
، المتعلق بالتكوين في 1998أوت  17الموافق لـ:  1419ربيع الثاني  24المؤرخ في  254 – 98المرسوم التنفيذي رقم دميقراطية الشعبية : اجلمهورية اجلزائرية ال 

 .28-12، ص 19/08/1998، اجلزائر ، 60اجلريدة الرمسية عدد  ،الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص و التأهيل الجامعي
 .11الصفحة  78/2007اجلريدة الرمسية العدد ، 39الصفحة  84/2006اجلريدة الرمسية العدد ، 07الصفحة  33/2005ية العدد اجلريدة الرمس أنظر :   20
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، ونشري ضمن هذا اإلطار ، االنتقال من النظام القدمي )دكتوراه الدولة( إىل النظام اجلديد )دكتوراه العلوم(
دكتوراه( ، مت إدخال تعديالت على تنظيم التكوين يف  -ماسرت-ومتاشيا مع تطبيق النظام  اجلديد )ليسانس

 21الطور الثالث  من أجل احلصول على الدكتوراه.
بصدد (  % 97)وبالعودة إلى الجدول ، نالحظ  أن الغالبية المطلقة من األساتذة المساعدين       

 .(%03.40)أساتذة غير مسجلين بنسبة  04مع وجود  ، التحضير لنيل شهادة دكتوراه العلوم 
طروحة يف حالة االنتهاء اليت حتدد إمكانية مناقشة األ منه،  68 املادة وبالعودة إىل املرسوم  السابق و حتديدا 

منها بعد أربع تسجيالت متتالية على األقل ، مع حتديد العدد األقصى للتسجيالت خبمس تسجيالت مع 
 (%55)أستاذا مساعدا ميثلون نسبة  65إمكانية التمديد لتسجيل سادس استثنائيا ، وهذه الشروط متوفرة يف 

إىل ذلك ،أن التسجيل يف الدكتوراه لثالث تسجيالت  يضاف ، من جمموع أساتذة هذا السلك يف عينة البحث
 سمح لألستاذ املساعد قسم " ب" من الرتقية إىل قسم " أ".ي ،

أستاذا  50فقد بلغ عددهم ، أما فيما خيص األساتذة املساعدين الذين جتاوزت تسجيالهتم الستة تسجيالت    
من املرسوم أعاله ، تنص على شطب الطالب  69ونشري يف هذا الصدد بأن  املادة ، ( %42)مساعدا ميثلون 

الذي مل يناقش أطروحته يف هناية السنة األكادميية اليت تلي السنة السادسة لتسجيله و يسحب موضوع حبثه من 
لكن ونظرا الرتفاع عدد هذه الفئة على املستوى الوطين مت متديد األجل ، اجلدول الفهرسي املركزي لألطروحات

. 2014-2013نة السابعة إىل سنتني إضافيتني وهو ما مت العمل به بدءا من السنة اجلامعية للمسجلني يف الس
22

 

ومن خالل املقابالت اليت أجريناها وتطرقنا فيها إىل هذه النقطة ، عزى الكثري من املعنيني هذا التأخر جلملة      
) ضيق الوقت املخصص  للبحث  من العراقيل االجتماعية ) مشكلة السكن و النقل ...(  و أخرى مهنية

العلمي كوهنم مطالبون بتحضري الدروس و تقدميها ، تأطري الطلبة ، وتزداد حدة هذه العراقيل عند أساتذة 
الشعب العلمية و التقنية ، اليت تتطلب توفر جتهيزات حديثة يف املخابر و الورشات ، فمثال ، واجه أساتذة علم 

غلق املخابر اخلاصة هبم اليت كانت متواجدة يف مقر اجلامعة القدمي بسبب إعادة األحياء ) البيولوجيا ( مشكلة 
التهيئة ما أدى إىل التوقف التام ألحباث الدكتوراه كما أكده لنا جمموعة من املبحوثني الذين ينتمون إىل هذا 

الكيمياوية و املستلزمات  القسم ، وبالرغم من فتح املخرب على مستوى املقر اجلديد للكلية ، إال أن نقص املواد
 بأمواهلم اخلاصة. هااملخربية  اضطر العديد منهم إىل شرائ

                                                 
 

21
تضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة ، الم2008أوت  19المؤرخ في 265 – 08المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  :أنظر 

 .08-05، ص 24/08/2008، اجلزائر ، 48اجلريدة الرمسية عدد  يسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،الل

،  يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، 16/07/2012مؤرخ يف  191رقم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : القرار   
 .17/10/2012املؤرخ يف  345م بالقرار رقم املعدل و املتم

 .2012أكتوبر  06مؤرخة يف  870: مراسلة األمني العام لوزارة التعليم العايل و البحث العلمي رقم يف املالحق أنظر   22
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لدى األساتذة الباحثين في  رضا الوظيفـيلو مستوى ا للوظيفةالجوانب التنظيمية المحور الثاني : 
 .الجامعة الجزائرية

 

اق عملها وبنيتها التنظيمية و كذا ختضع اجلامعة باعتبارها مؤسسة عمومية جلملة من القوانني اليت توضح نط
 ، ومن بني تلك القوانني نذكر على سبيل املثال: اجلزائري عالقاهتا مع املؤسسات األخرى داخل اجملتمع

 القانون األساسي العام للوظيفة العمومية. -
 القانون التوجيهي للتعليم العايل. -
 بتنظيمها و سريها.املرسوم التنفيذي احملدد ملهام اجلامعة و القواعد اخلاصة  -

اليت تعد من بني  -يعد موظفا ميارس مهامه داخل اجلامعة يف اجلزائر، انطالقا من كون األستاذ اجلامعيو 
طابع العلمي و الثقايف و املهين ، و ذات الطابع اإلداري اليت تضمن مهمة التكوين الاملؤسسات العمومية ذات 

، تنظم  النصوص التشريعية و التنظيميةمجلة من  ، تتضمنةقوانني عامة وأخرى خاصلفإنه خيضع  –العايل 
 رتبة ينتمي إليها كل أستاذ جامعياملطبقة على كل  القانونيةاألحكام خمتلف مراحل مساره املهين، وحتتوي على 

وقد أشرنا إليه بالتفصيل يف الفصل  -، و يأيت على رأس تلك القوانني : القانون األساسي لألستاذ الباحث 
الذي جاء فيه تفصيل لكيفية االلتحاق هبذا السلك ، طبيعة الرتب  -اص باألساتذة الباحثني يف اجلزائراخل

 املرتبطة به ، املهام و الواجبات، طرق الرتقية.
مع اإلشارة، إىل انعقاد اجتماع بني اإلدارة املركزية لوزارة التعليم العايل و البحث العلمي مع أحد املنظمات 

أفريل  16يف ( Cnes المكتب الوطني للمجلس الوطني ألساتذة التعليم العالياصة باألساتذة ) النقابية اخل
، كان موضوعه األساسي  إعادة تنظيم املسار املهين لألستاذ الباحث و اإلجراءات التنظيمية املرتبطة به، 2015

رتقية بني الرتب ،يف انتظار انبثقت عنه عدة إجراءات ، متس خلق رتب جديدة و إعادة النظر يف  أمناط ال
 جتسيدها فعليا على أرض الواقع.
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 .و الجامعة الباحث اإلطالع على القوانين الخاصة باألستاذ : (40)جدول رقم 
هل أنت مطلع على القوانين الخاصة 

 و الجامعة؟الباحث باألستاذ 
 المجموع 

 قليلها بعضها جلها كلها للعينة الكلي

 ةــــــرتبـــــال

 أستاذ
 21 / 10 80 30 ت
% 14.3 % 38.1 % %  47.6  / 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 / 20 14 30 ت
% %  08.1  %37.8 %54.1 / 100 % 

 أستاذ مساعد
 119 21 76 20 20 ت
% 1.70 % %  16.80  %63.9  17.6% 100 % 

 العـام  المجموع
 177 21 106 42 80 ت
% 04.50% %23.70 59.90% 11.90% 100% 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 26.22 06 0.05 0,00 دال

التأثري يف طبيعة املناخ التنظيمي  من خالل، العام للمنظمة  داء األدورا هاما يف  تلعب البيئة الداخلية         
لصاحل املنظمة  اجملهود الالزملبذل  هماستعدادالذي ينعكس يف سلوك العاملني فيها  ويظهر بالتايل مدى 

 . وامتالك الرغبة يف البقاء فيها
داخل اجلامعة، وكذا طريقة  اآلخرين ومع البعض بعضهم معالرمسي   تعاملهم يف العاملني سلوك توقفو ي    

ظيفة و حدودها، من اإلملام و اإلطالع على أبعاد الو  بينها من ومتغريات عواملعدة  أدائهم لواجباهتم ، على 
وعالقاهتا بالوظائف  التعرف على البيانات املتعلقة بواجبات ومسؤوليات وصالحيات هذه الوظيفةخالل 

األخرى ، ما قد يسمح بتفادي أو التقليل من اآلثار السلبية جلملة من األمراض التنظيمية ) ضغط العمل ،  
حلصول على احلقوق املشروعة خاصة يف حاالت غموض الدور...(من جهة ، و من جهة أخرى التمكن من ا

 عدم العدالة يف تقييم األداء.
ملدى إطالع املبحوثني على القوانني اخلاصة باألستاذ  احملسوبة ²أن قيمة  كاوبالعودة إىل اجلدول ، جند     

، ومستوى داللة )0.05(و مستوى اخلطأ  )06(و هي دالة عند درجة احلرية  )26.22(بــــــاجلامعة تقدر و  الباحث
وجود فروق بين المبحوثين في مدى إطالعهم على تلك القوانين بحسب و هذا يعين ،  )0.00(قدره 

مع اإلشارة - كثر إطالعا على تلك القوانيناألرتبهم المهنية لصالح أساتذة التعليم العالي ، بمعنى أنهم 
إطالعهم على كم معني من القوانني مقارنة باألساتذة  إىل القاسم املشرتك بني األساتذة و األساتذة احملاضرين يف

املساعدين الذين عرب البعض منهم على اطالعهم القليل من القوانني ، وهذه الدرجة من اإلطــــــالع ) القليل من 
( من %52)إذ جند حوايل   -القوانني( مل يعرب عنها أي مبحوث ممن ينتمي إىل رتبة أستاذ أو أستاذ حماضر

( ، األمر الذي ميكن ربطه بعامل %14، كلها %38) جلها تلك القوانني  معظممطلعون على تذة ، األسا
األقدمية يف العمل و مواكبة خمتلف التغيريات التنظيمية اليت مست اجلامعة كمؤسسة و القوانني املرتبطة بسلك 
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ا بأهنم مطلعون على البعض من تلك من األساتذة ، فقد صرحو   (%47) األستاذ اجلامعي ،أما  النسبة املتبقية 
 دكتوراه(.–القوانني، و باألخص ما ارتبط منها بتطبيق النظام اجلديد ) ليسانس ماسرت 

يف ( ،%54.1)حبيث تركزت أعلى نسبة لديهم  واملقدرة بـــــــ،  األساتذة المحاضرونليحل يف املرتبة الثاين  -
خاصة ما تعلق منها أساسا باملسار املهين لألستاذ ، القوانني البعد املتعلق باإلطالع  على البعض من تلك 

" فيما يخص القوانين ، فإطالعي يقتصر على القانون عرب عن ذلك أحد املبحوثني :  دالباحث ، وق
مختلف اللوائح التنظيمية التي تمس األستاذ مباشرة، و ال أخفي عليك عدم و األساسي لألستاذ الباحث 

 لقوانين التي توضح مثال مهام الجامعة و هيكلها التنظيمي..."إطالعي الدقيق عن ا
 (%37.8) قوانني و كلها و جاءت على النحو التايل ــالع على جل الــــــــت باإلطـــــــــباقية ارتبطـــــــــسب الـــــــو الن   
قوانني ، و بناءا عليها مع تسجيل غياب أي إجابة تعرب عن اإلطالع على القليل من تلك ال،  (%08.10)و 

ضرين لديهم نسبة إطالع مقبولة على جممل القوانني اليت تنظم اميكننا القول بأن املبحوثني من األساتذة احمل
رتبط منها مباشرة باملسار املهين اخلاص باألستاذ ، و هي اخمتلف األبعاد التنظيمية هلياكل اجلامعة و كذا ما 

ربة املهنية اليت حيوزها هؤالء املبحوثون من جهة و من جهة أخرى وضعيتهم املهنية أمور ميكننا تفسريها بعامل اخل
  .و تطلعهم للرتقية و التطور يف مسارهم املهين جعلهم يركزون على معرفة خمتلف اللوائح و اإلجراءات

إطالعهم ، على  (%63.9) تركزت أعلى نسبة من إجاباهتم و تقدر بـــــ ، لألساتذة المساعدينبالنسبة  -
، وهذا األمر ميكن إرجاعه إىل كوهنم يف بداية مـسارهم املــــــــهين و تركيزهم  على البعض من تلك القوانني فقط

األساسي منصبا على معرفة حدود املهام املوكلة إليهم وما يتوافق و الرتبة الوظيفية اليت ينتمون إليها، و هذا األمر 
طلق أن التحاقي بالجامعة لم يتعد الخمس سنوات ، فإطالعي على " من منعرب عنه أحد املبحوثني : 

القوانين الخاصة بها يكاد ينحصر على معرفة ما ارتبط منها بمساري المهني و تحديدا طبيعة المهام 
 الموكلة إلي ، حقوقي وواجباتي".

على اإلطالع على القليل ، جل ، ،  (%01.7(، ) %16.8( ، )%17.6)و املقدرة بــــــــــــ فيما تركزت باقي النسب 
، و املالحظ عليها اخنفاض نسبة إطالع األساتذة املساعدين  كل القوانني اخلاصة باجلامعة و األستاذ الباحثو 

على تلك القوانني ، و هو األمر الذي التمسناه عند البعض منهم ، كحالة أحدى املبحوثات يف قسم علم 
طرحنا عليها السؤال التايل : على أنت مطلعة على املهام املوكلة إليك يف  األحياء يف مقابلة معها ، و عندما

" لست أستاذة باحثة بل أقوم بالتدريس فقط و ال القانون األساسي لألستاذ الباحث ؟ فأجبتنا باندهاش : 
ة األستاذ حيمل تسميفما كان منا إال أن أخربناها بأن األستاذ اجلامعي يف اجلزائر ،  أقوم بأي نشاط بحثي"

خيضع جلملة من القوانني العامة و اخلاصة ،  -اليت تعد مؤسسة عمومية –اجلامعة  و حبكم عمله يف الباحث
يأيت على رأس هذه األخرية " القانون األساسي لألستاذ الباحث" الذي فيه تفصيل لكل ما خيص هذه الفئة 

 ا.املهنية من أحكام و لوائح تنظيمية متس خمتلف جوانب وظيفته
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 :وضوح المهام في العمل . (41)جدول رقم 
 

 هل ترى أن مهامك في العمل واضحة ؟
المجموع  

للعينة الكلي  غير واضحة بعض المهام جل المهام كل المهام 

 الرتبة

 أستاذ
 21 / 02 13 06 ت
%  % 28.6  %61.9 %09.5 / %100 

 أستاذ محاضر
 37 / 09 20 08 ت
%  %21.6 %54.1 %24.3 / %100 

 119 13 30 52 24 ت أستاذ مساعد
%  %20.20 %43.7 %25.2 %10.9 %100 

العامالمجموع   177 13 41 85 38 ت 
%  %21.5 %48 %23.2  %07.3 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 10.43 06 0.05 0,108 غير دال

كل ما   قد ميكنه من معرفة ،القانونية اليت خيضع هلا والتشريعات اللوائحعلى خمتلف إن إطالع األستاذ الباحث 
يساهم يف رفع درجـة قد  تحديد املهام و املسؤوليات و تنظيم العمل وواجبات، فمن مهام  تتضمنه وظيفته

  ها.من خالل معرفة كل مسؤولياته واختصاصاته ومن مث ال يتجاوز  يهالرضا الوظيفي لد
 مهمة والبحث  خالل التعليم  من يؤدون  الباحثون  األساتذةني القانون األساسي لألستاذ الباحث ، أن وقد ب

 : القيام  عليهم يتعني الصفة  هبذه  و،   للتعليم العايل  العمومية  اخلدمة 
بيداغوجية ال  والطرق  والتكنولوجيا  ملعارف وا  بتطورات العلم  مرتبط وحميني  نوعي  تدريس  إعطاء - 

 واملهنية.  األدبية  للمقاييس    ومطابقا  والتعليمية
 و املتواصل .  األويل  التكوين  جمال  املعارف يف  نقل  وضمان  ملعرفة ا  إعداد  يف  املشاركة - 
 باحث.  أستاذ  وظيفة  ملمارسة وقدراهتم  لتنمية كفاءاهتم  التكويين  البحث  بنشاطات  القيام - 

كما أشرنا إىل ذلك يف الفصل اخلاص   –رة إىل تباين املهام بني األساتذة الباحثني حبسب رتبهم مع اإلشا
 .-باألساتذة الباحثني

وهي غري ،)10.43(ـــــــــملدى وضوح مهام العمل لدى املبحوثني تقدر ب ²أن قيمة  كاالسابق ،  يبني اجلدول و  
 .)0.108( ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )06(دالة عند درجة احلرية

توجد فروق في آراء األساتذة باختالف رتبهم حول وضوح مهام عملهم ، إذ أكد  و هذا يعين أنه ال    
 .من المبحوثين وضوح أغلبية مهامهم ) % 70(منهم أي  )123(
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 من أفراد العينة  %(48)، جند أن نسبة  مدى وضوح المهام في العملو بالعودة إىل اجلدول  حول         
من األساتذة   (43.7%)من األساتذة احملاضرين ،   (%54.1)، من األساتذة  (%61.9) موزعني كالتايل :

و معلوم أن وضوح املهام ميكن األستاذ من التحكم فيها  ،مهامهم في العمل واضحة جل يجدون، املساعدين
العمل و استعمال قدراته الذاتية ومعرفة حدود بصفة جيدة ، من خالل ازدياد حريته يف اختيار طرق أداء 

ينجم عن هذا حتسني األداء وارتفاع درجة الرضا قد سلطته ، وبالتايل عدم التصادم مع زمالئه يف العمل ، و 
وضوح مسؤولية الشخص يف العمل ضمن العوامل الدافعة اليت تعد  Herzbergهرزبرغ الوظيفي ، وقد صنف 

للمهام المسندة  ا" أجد وضوح، ويف هذا السياق صرح أحد املبحوثني بالقول : فيلتحقيق الرضا الوظي امصدر 
إلي ، و هذا ما يبرز جليا في القانون األساسي لألستاذ الباحث ، الذي نجد فيه توضيح دقيق لتلك 

 المهام بحسب الرتب ".
هو و ،  بعض منها فقطمن املبحوثني أجابوا بأن درجة وضوح املهام  بالنسبة إليهم متس  ال( 23.2%)  -

من األساتذة  (%09.5)من األساتذة احملاضرين ،   (%24.3)،  من األساتذة املساعدين  (%25.2)ما ذهب إليه 
بشكل وهذا األمر ميكننا تفسريه بعدم إطالعهم على خمتلف القوانني و اللوائح التنظيمية اليت حتدد مهامهم 

ىل حالة التذمر الواسعة اليت الحظناها عند عدد كبري من املبحوثني ، و ميكننا يف هذا اإلطار ، اإلشارة إمفصل
  (3)  ثالث  الطلبة  استقبال خاصة على مستوى كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  فيما يتعلق بضرورة

اليت تعد من املهام املوكلة لألستاذ الباحث يف مجيع -وتوجيههم   نصحهم  أجل  األسبوع من  يف  ساعات
، ومن خالل املقابالت اليت أجريناها مع البعض منهم ، سجلنا تفاجأهم   -لرتب باستثناء رتبة األستاذ املميز ا

ون ـــــــــــــمن كون هذه املهمة ينص عليها القانون األساسي لألستاذ الباحث ، ما يربز قلة اإلطالع على هذا القان
" المرافقة ه املهمة و مهمة اإلشراف على الطلبة يف إطار و خمتلف القوانني ذات الصلة، ووجود خلط بني هذ

 . دكتوراه( –ماسرت  -) ليسانساملرتبط بالنظام اجلديد  البيداغوجية "
  وتوزعوا حبسب الرتب كاآليت :،  من المبحوثين صرحوا بوضوح كل مهامهم (21.5%)  -
وبالتايل ،   من األساتذة املساعدين  (%20.2)من األساتذة احملاضرين ،   (%21.6)من األساتذة ،  (28.6%)

الذي حيتكم إىل  و -لألستاذ الباحث  السلوك التنظيميميكننا القول بأن وضوح تلك  املهام  من شأهنا تعزيز 
 Oldham، وهذا ما ذهب إليه كل  - معاير تنظيمية متمثلة باألنظمة والقوانني ومتطلبات أداء الوظيفة

من  لقتانطاليت  -اليت تطرقنا إليها يف الفصول النظرية – مميزات العملحول  يف نظريتهما  Hackmanو
و على رأسها وضوح املهــــــــام رة أساسية تتمثل يف ضرورة احتواء الوظيفة جمموعة من اخلصائص واملميزات ــــــــــفك
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عمال واملوظفني وبالتايل على خلق الظروف اليت تولد أكرب قدر من الدافعية لدى ال اليت تساهم، و املسؤوليات
، مع وجوب وصول إىل أداء عايل الدرجة من  لديهم ، وما قد يتبع ذلك الرضا الوظيفي  قد ترفع من مستوى

 األخذ بعني االعتبار طبيعة الوظيفة و قدرات و مهارات شاغلها يف هذه املسألة.
 بواجباهتم جيد وضوح لديهم كان ما ىتمألساتذة الباحثني ا نوبناءا على ما تقدم ، ميكننا القول بأ      

 ومتعة شعورهم إىل يؤدي قد -مع مراعاة توفر اجلودة يف جوانب و ظروف العمل األخرى – الوظيفية وحقوقهم
، قد يكون وبالتايل )نشري هنا إىل أمهية احلرية األكادميية( هالجناز  صالحيات مينح عندما وخاصة العمل تنفيذ يف
  هم الوظيفي.رضا مستوى على تأثري له 

فقد  ،األساتذة المساعدينمن املبحوثني  و تركزت أساسا يف ( %07.3) أما النسبة املتبقية و املقدرة بــــــ -
يضع األستاذ غري واضحة لديهم ، وهذا األمر قد ،  املهام و كذا حدود املسؤولية يف العمل طبيعة أجابت بأن

وقد بينت الدراسات أن هذا الغموض  الضغوط في العمل ،التي تعد أحد مصادر ، غموض الدوروضعية يف 
لكن نود  .يؤدي إلى زيادة التوتر و انخفاض الدافعية لإلنجاز وما يتبع ذلك من تأثير في الرضا الوظيفي

اإلشارة يف هذه النقطة، أن درجة استجابة األشخاص يف مواجهة غموض الدور ختتلف من شخص آلخر ، 
 رات الشخصية لتحمل ذلك الغموض و ما يتبعه من ضغط.القد اخلصائص و ختالفبا

عدد من األساتذة املساعدين قسم " ب" ، الذين عربوا عن جهلهم وميكننا يف هذا السياق ، اإلشارة إىل حالة 
من كون تدريس احملاضرات ليس من املهام املوكلة إليهم ، و أن مهامهم التدريسية تقتصر فقط على ضمان 

أو التطبيقية فقط، و بالتايل ميكننا القول بأن إسناد كمية العمل الزائدة ) هناك من املبحوثني  األعمال املوجهة
من األساتذة املساعدين قسم " ب " من يدرس ثالث حماضرات ، هذا دون احلديث عن هذا األمر لدى 

لفئة ال تتوفر على األساتذة املؤقتني ( ، قد يشكل زيادة لعبء الدور و صعوبة العمل ، خاصة و أن هذه ا
املهارات الالزمة إلجناز مستوى معني من األداء لعدم تناسب مهاراهتا و مؤهالهتا و قدراهتا مع املهام املوكلة 
إليها ، حبكم افتقارها للخربة و حداثة التحاقها بالوظيفة  ، و هي عوامل قد تؤدي إىل التأثري يف مستويات 

ت اليت شدت انتباهنا وجود قاسم مشرتك بني العديد من األساتذة الرضا الوظيفي لديهم ، ومن املالحظا
عرب خمتلف األقسام يف كال اجلامعتني ، و هي كثرة مدخين السجائر بينهم ، وهو مظهر من املظاهر  املساعدين 

 ". زيادة عبء الدوراليت أكدت العديد من الدراسات و األحباث على أنه قد ميثل مظهر من مظاهر " 
يف اجلوانب املتعلقة  -خاصة اجلدد منهم –يف األخري ، إىل غياب عملية توعيه األساتذة  الباحثني ونشري  

" إن غياب بإعالمهم ومختلف اللوائح التنظيمية ذات الصلة بوظائفهم ، و هذا ما أكده البعض منهم بالقول : 
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لتنظيمية الخاصة بالعمل على مجمل األمور ا -و باألخص المساعد –إعالم و إطالع األستاذ الباحث 
في الجامعة في مختلف أبعاده  ، يعد من النقائص التي يتوجب على اإلدارة الجامعية تغطيتها ، إذ 
يسجل نقص فادح في هذا المجال ، يضاف إليه نقص درجة الثقافة القانونية لدى  الكثير من األساتذة 

 قد يجنبهم الكثير من المشكالت في العمل". الباحثين في حد ذاتهم ، بالرغم من أن معرفة هذه األمور
 

 جدول رقم ) 42( :طلب االستفسار في حالة عدم وضوح البعض من مهام العمل :
 

 مهام العمل غير  واضحة ، بعض  إذا كانت 
 هل حاولت / سعيت أن تطلب توضيحات ؟

 
 نعم

 أستاذ مساعد الرتبة
 13 ت
%   %100 

ملتعلق بطلب املبحوث لتوضيحات يف حالة عدم وضوح بعض من مهامه الوظيفية  املالحظ على هذا اجلدول ، ا
 -و باألخص ما تعلق منها بقسم "ب"-، اقتصاره على األساتذة املساعدين فقط ، وكما نعلم تعد هذه الرتبة 

 املساعد  ها األستاذيبدأ في ، بداية املسار املهين لألستاذ الباحث أي ومثابة مرحلة التأقلم مع املنظمة ) اجلامعة(
  و اإلطالع على ه ، ـــــمهام وحدود منصبطبيعــــة تـــــلك الــ القيام بواجبات و مهام عمله ، وعليه  إذن ، معرفة 

 كافة احلقائق والبيانات املتعلقة بواجبات ومسؤوليات وصالحيات هذه الوظيفة والظروف اليت تؤدي يف ظلها .
م تجربتي المهنية القصيرة ، توظفت منذ ثالث ــــــكــــــبحت عن ذلك : " وقد عربت إحدى املبحوثا    

سنوات، توجد بعض األمور المتعلقة بي كأستاذة مساعدة قسم " ب" التي لم استوعبها بشكل كلي ، ما 
ية أكبر ـــــيدفعني دوما لطلب توضيحات سواءا من زمالئي اإلداريين أو من الزمالء ممن لهم خبرة مهن

 ". يمن
 03في بدايات العام الماضي ، أسندت إلي مهمة تدريس كما عرب آخر عن هذه الوضعية بالقول : " 

علما وأني توظفت منذ سنتين ، ثبت في  –محاضرات في األسبوع الواحد إضافة للحصص التطبيقية 
يفقونني  في ، في حين لم يسند نفس البرنامج لزمالء ممن  -المنصب بعد فترة تربص مدتها سنة واحدة

، وبعد طلبي لتوضيحات من طرف بعض الزمالء و بإطالعي على القانون األساسي الرتبة والخبرة المهنية 
لألستاذ الباحث، الذي يشير إلى أن األستاذ المساعد "ب" ليس من مهامه تدريس المحاضرات، طلبت 

 ".ة األساتذة في التخصصمن اإلدارة توضيح األمر وبإلحاحي أسندت إلي محاضرة واحدة بداعي قل
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 :للمبحوث المدرسة مع التخصص العلمي المواد التعليمية( : توافق 43جدول رقم )
التي تدرسها تتوافق مع  مواد التعليميةهل ال

 تخصصك العلمي ؟
 المجموع الكلي 

 قليلها بعضها جلها كلها للعينة

 ةــــالرتب

 أستاذ
 21 / 02 07 12 ت
%  %57.1 %33.3 09.5% /  %100 

 أستاذ محاضر
 37 03 12 14 08 ت
%  %21.6 %37.8 %32.4 %08.1 %100 

 أستاذ مساعد
 119 10 25 38 46 ت
%  %38.7 %31.9 %21 %08.4 %100 

 العـام  المجموع
 177 13 39 59 66 ت
%  %37,3  %33,3  %22 %7,3  %100 

لحريةدرجات ا مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار  المحسوبة ²كا 
 10.12 06 0.05 0,119 غير دال

بقدرة  يف اجلامعة ، -و خاصة ما تعلق منه بعملية تدريس املواد التعليمية –كويين ترتبط فاعلية النظام الت
باعتبارها عملية اتصالية تقوم على نقل أضحى مديرًا للعملية التعليمية،  إذ على األداء اجليد ،الباحث  األستاذ

من خالل  تشجيع  ملعارف واخلربات التعليمية والتحكم فيها ، تستهدف إحداث التغيري يف شخصية الطالب،وا
 جوانب التفكري واإلبداع عنده، مع مراعاة التعامل و التحكم اجليدين  يف اجلهد والوقت.

 العلمي هختصصذ الباحث و من طرف األستا املدرسة  التعليمية واداملو بالتايل تربز لنا أمهية التوافق بني     
 و التدريسية . العلمية قدراته عنالتعبري عن ذاته، و ملا يف هذا األمر من تأثري يف 

وكما ال ننسى اإلشارة إىل اإلجراءات األخرية اليت قامت هبا الوزارة فيما خيص توحيد برامج التكوين اخلاصة  
ف التخصصات على املستوى الوطين ، من حيث اعتماد بالسنتني األوىل و الثانية من التعليم اجلامعي يف خمتل

تسميات و برامج تدريس موحدة عرب خمتلف اجلامعات الوطنية ، عكس ما كان عليه احلال يف السنوات األوىل 
، حيث سجلت تباين كبري يف طبيعة املواد التعليمية من حيث تسمياهتا و  (lmd)من تطبيق النظام اجلديد 

 ة هبا ، من جامعة ألخرى. برامج التكوين اخلاص
لدى املبحوثني تقدر  توافق املواد التعليمية املدرسة مع التخصص العلميملدى  ²يبني اجلدول أن قيمة  كاو  
 .)0.119(ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )06(،وهي غري دالة عند درجة احلرية )10.12(ــــب

 المواد التعليميةائهم حول التوافق بين تخصصهم العلمي  و ال توجد فروق في آر و هذا يعين أنه      
التوافق بني غالبية املقاييس اليت يدرسوهنــــــــــــا  (من العينة % 70منهم ) )125(، إذ أكد  التي  يدرسونها

 وقد توزعت حبسب الرتب كاآليت :وختصصهم العلمي ، 
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أو جلها مع ختصصهم العلمي   املواد التعليميةكل   منهم توافق (%33.3)و  (%57.1): أبدى  سلك األساتذة

املسندة إليهم و   املواد التعليميةمنهم أجابوا بقلة  توافق عدد من  (%09.5)على التوايل ، مقابل  تسجيل 

 ختصصهم العلمي .

توافق مع منهم بأن جل تلك املواد التعليمية اليت يدرسوهنا ت (%37.8)أجــــــــاب : سلك األساتذة المحاضرون

توافق ( %21.6صرحوا بوجود البعض من التــــــوافـــــــــق ، يف حـــــــــــني أكـــــــــــــد )  (%32.4)ختصصهم العلمي ، يليها 

أجاب أصحاهبا ( %08.1)كلي بني ختصصهم العلمي و املواد التعليمية املسندة إليهم، و أقل نسبة و قدرت بـــــــ

ق على عدد قليل فقط من املواد التعليمية املسندة إليهم، وقد صرح أحد املبحوثني معلقا باقتصار ذلك التواف

رغم من قلة التوافق بين تخصصي العلمي األصلي و معظم الوحدات التعليمة التي ــــــــــ:" بالعلى هذا األمر 

خبرتي المهنية سبق لي و  أدرسها حاليا ، إال أن هذا األمر ال يشكل عائقا كبيرا بالنسبة لي ، إذ بحكم

 أن عايشت تجارب مماثلة تعاملت معها بالتكييف مع األمر و مع التحضير الجيد ال أجد أي إشكال ".

 توافق  املبحوثني املنتمني هلذا السلك ،بوجود من (%31.9)و  (%38.7) صرح : سلك األساتذة المساعدون

صرحوا بأن ( %21)،  مع ختصصهم العلمي على التوايل يااليت يدرسوهنا حال املواد التعليميةأو جل   كلبني  

منهم  ربط التوافق بني ختصصهم العلمي  (%08.4)ذلك التوافق ينطبق على البعض من املواد التعليمية فقط ، و 

مع القليل فقط من تلك الوحدات اليت يدرسوهنا ، وقد عرب عن هذه الوضعية عدد من األساتذة املساعدين 

التي  المواد التعليمية" صراحة أواجه صعوبات كبيرة للتأقلم مع صة ، إذ صرح أحدهم : قسم " ب " خا

أسند لي تدريسها هذا السداسي ، بسبب بعدها عن تخصصي العلمي ، و بالرغم من طلبي من مساعد 

 رئيس القسم المكلف بالتدريس ضرورة مراعاة ذلك ، أجابني بضرورة التكيف مع هذا الوضع ".
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 :لألساتذة   المواد التعليميةعلى الطريقة المتبعة في إسناد تدريس  ( :الرضا44قم )جدول ر 

 

هل أنت راض على الطريقة المتبعة في إسناد تدريس 
لألساتذة ؟  المواد التعليمية  

 المجموع الكلي 
 نعم ال للعينة

 الرتبة

 أستاذ
 21 16 05 ت
% %23.80 %76.20 %100 

 أستاذ محاضر
 37 21 16 ت
%  %43.20 %56.80 %100 

 أستاذ مساعد
 119 46 73 ت
%  %61.30 %38.70 %100 

العام المجموع  
 177 83 94 ت
%  53,1 %  %46,9  %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 11.92 02 0.05 0,003 دال

 

 املواد التعليميةتدريس  اليت يسند إليهم من خالهلاالطريقة بحوثني على امل لرضا ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا
  .)0.03(، ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(هي دالة عند درجة احلرية و  )11.92( تقدر بــــــ
مواد البمختلف رتبهم  عن طريقة إسناد   في مستويات رضا المبحوثينو هذا يعني وجود فروق         

منهم غير راضون على تلك الطريقة ، وسجلت أكبر نسبة   %)53.1(التي يدرسونها ، إذ نجد  التعليمية
 23.80)األساتذة المحاضرين و   عند( % 43.20)، يليها (%61.30)لدى األساتذة المساعدين إذ قدرت بـــــ 

 لألساتذة .  (، %

وعلى هذا ،  املواد التعليميةدوا رضاهم عن طريقة إسناد من املبحوثني أب (46,9%)ويف املقابل سجلنا نسبة 
، و سنركز على  رضا و عدم رضا المبحوثين  على تلك الطريقة ياتمستو  بين تقاربالاألساس يبرز لنا 

 . أسباب عدم رضاهم يف اجلدول التايل
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 : المواد التعليمية  ريسفي إسناد تد عدم الرضا على الطريقة المتبعةأسباب  ( :45جدول رقم ) 
 

 
 عدم الرضا على الطريقةأسباب 

 .المواد التعليميةالمتبعة في إسناد تدريس 

  
 مجموع
 

 اإلجابات

 عدم مراعاة رغبة 
 األستاذ

عدم مراعاة 
التخصص 

 العلمي لألستاذ

 غياب أي 
دور لفريق 

 التكوين

تقوم على أساس 
 المحاباة

 بةــــــــالرت

 05 / / 03 02 ت أستاذ
%  40 % %60 / / %100 

 أستاذ محاضر
 16 02 01 07 06 ت
%  %37.5 43.80% %06.20 %12.50 %100 

 أستاذ مساعد
 73 18 / 22 33 ت
%  %45.2 %30.20 / %24.70 %100 

 العــــامالمجموع 
 94 20 01 32 41 ت
%  %43,6 %34.1 %01.1 %21,3 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية وى الخطأمست مستوى الداللة القرار
 09.45 08 0.05 0,305 غير دال

 
 تدرج منطق وفق صممت بيداغوجيا، املنسجمة األنشطة أو واملواد املقاييس من جمموعة هي التعليمية الوحدة

 : يلي كما وتتوزع سداسيا املواد التعليمية تقدم .حمددة ومهارات كفاءات اكتساب بمغية
 .معني ختصص يف الدراسة ملواصلة الضرورية القاعدية التعليمية املواد تضم : أساسية ةتعليمي وحدات
 آفاق له وتفتح للطالب، املعرفية األفاق بتوسيع تسمح اليت التعليمية املواد تضم :استكشافية تعليمية وحدات

 .املواد هذه تصميم مييز الذي التخصصات بني التداخل بفضل وهذا التوجيه، إعادة حالة يف أخرى
 منهجية وتقنيات عامة، ثقافة الكتساب األساسية األدوات توفر تعليمية مواد تضم : أفقية تعليمية وحدات

 تكنولوجيات إعالمية، لغات،) الدائم بالتطور يتميز حميط يف املهنيني والتكيف االندماج استعدادات تمنمي
 (17:2007، لعالي و البحث العلميوزارة التعليم ا) (. ....إنسانيات واالتصال، اإلعالم
يتم يف العادة توزيع و إسناد املواد التعليمية لألساتذة الباحثني عن طريق مأل بطاقة رغبات حول الوحدات       

 املراد تدريسها ، و غالبا ما يتم هذا اإلجراء يف هناية السنة اجلامعية.
على الطريقة املتبعة يف إسناد تدريس املواد التعليمية   عدم الرضاسباب أل احملسوبة ²اجلدول يبني أن قيمة  كاو 

ومستوى داللة  )0.05(و مستوى اخلطأ  )08(،وهي غري دالة عند درجة احلرية )09.45(ــلدى املبحوثني تقدر ب
 . )0.305( قدره
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اب و هذا يعني أنه ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية في آراء األساتذة باختالف رتبهم حول أسب    
 . عدم الرضا على الطريقة المتبعة في إسناد تدريس المواد التعليمية

عدم مراعاة رغبة األستاذ وتركزت معظم إجابات املبحوثني  يف ربط عدم رضاهم عن طريقة اإلسناد إىل  -   
موع إجابات من  جم) % 43.6(اليت عرب عنها يف استمارة الرغبات اخلاصة باختيار تدريس املواد التعليمية  بنسبة 

 45.2) ، و توزعت حسب الرتب كاآليت : األساتذة املساعدون  الغري راضني عن طريقة اإلسناد تلكاملبحوثني 

 .(%37.5)  احملاضرون ( % 40) ،األساتذة ( %

التي اخترتها في بطاقة  المواد التعليميةلم تحترم مطلقا وقد عرب أحد املبحوثني عن ذلك بالقول : " 
وعند االستفسار على مستوى إدارة القسم ، تحججوا بأنهم يراعون تاريخ اإليداع، و أنا على الرغبات ، 

يقين من أنها حجة واهية ، و ال أدل على ذلك من هيمنة بعض الزمالء على مقاييس معينة يدرسونها منذ 
داول و التناوب على ــــــة التـــــــى تغييب سياســــــا أدى إلـــــــــسنوات ، و ال يدرجون حتى بطاقة الرغبات ، م

 .المقاييس بعد سنوات من تدريسها "

بعدم مراعاة التخصص عدم رضاهم عن طريقة إسناد املواد التعليمية  سبب املبحوثني من %) 34.1(ربط  -  
األساتذة  من (% 30.2) احملاضرين ، من (%43.8)األساتذة ،  من ( % 60)  ، و هو ما صرح به : العلمي 

 .املساعدين

 من (%12.5) و األساتذة املساعدين من (%24.7)  اقتصروا علىمن املبحوثني ،  %) 21.3(فيما ذهب  

إىل اعتبار عامل احملاباة و تفضيل بعض األساتذة عن غريهم ، سببا رئيسيا لعدم رضاهم عن  هذه  احملاضرين ،
ناك ازدواجية في المعايير المطبقة في عملية هالعملية . ويف هذا السياق صرحت إحدى املبحوثات بالقول " 

، إذ تطبق على البعض دون اآلخر ،  -على اختالف رتبهم –بين األساتذة  المواد التعليميةتوزيع 
من   المواد التعليميةتحظى و تهيمن على  –وهي أمر متواجد في قسمنا  –فالحاشية المقربة من اإلدارة 

 ر".خالل إعطائها األفضلية في االختيا

وقد صادفنا حالة شجار وصل إىل تعايل األصوات بني أحدى األستاذات مع زميلها املشرف على اجلذع       
 املشرتك يف احد األقسام ، والسبب الرئيس كان يف إسناد وحدات تعليمية مل تطلبها إطالقا حبسب كالمها.

اد تلك إىل غياب أي دور لفرق التكوين سبب عدم الرضا عن عملية اإلسن، و أرجع أحد األساتذة احملاضرين  

يف خمتلف التخصصات، سواءا على مستوى الليسانس أو املاسرت  للتذكري فهذه الفرق هي املسؤولة عن اقرتاح 
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 املقرتح، للتكوين البيداغوجية واملضامني األهداف، ددـــــحي شروط دفرت عن عبارة ، هذه األخريةالتكوين ضو عر 

، يتم رفعها  والتمويل والتجهيز التأطري جمال يف الضرورية واملادية البشرية اإلمكانات وكذا ،له املتوجة والشهادات

للوصاية اليت إن توفرت فيها الشروط الالزمة يتم اعتمادها ، وعـــــــــــــادة ما يضم عرض الـــــــتكويـــــــن هذا قائمة 

 و املواد التعليمية املسندة إليهم ، مسؤولو املواد التعليمية . -ــــهــــــــــم العلميـــــــــــةتتعـــــــــــــدد رتبـــــ –باألساتذة الباحثني 

  مسؤول،  التكوين ميدان  فريق  مسؤولونرى من وجهة نظرنا ، أن التفعيل احلقيقي لدور كل من :     

اليت يعد إبداء  –نسيق مع اللجنة العلمية للقسم و بالت االختصاص  فريق  مسؤول،  التكوين شعبة  قـــــــــريـــــــف

يضاف إىل ذلك دور مساعد رئيس القسم املكلف  -رأيها يف توزيع املهام البيداغوجية من املهام املوكلة إليها

بالبيداغوجيا ، من شأهنا ضمان التوزيع األمثل لتلك املواد التعليمية على األساتذة الباحثني وما قد يتبع ذلك 

فع من مستوى التكوين ، إذ ال يعقل أن تسند مهمة تدريس وحدات تعليمية أساسية يف بعض األقسام  من الر 

ومنهم أساتذة  –ألساتذة مؤقتني من محلة املاجستري ، يف حني جند البعض من األساتذة  املثبتني يف مناصبهم 

 يشرفون على حصص األعمال املوجهة أو حصص األعمال التطبيقية ؟. -حماضرون
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 .لهذه السنةالعمل عن برنامج توزيع ساعات  الرضا( :46جدول رقم )
 

 
؟ هل أنت راض عن برنامج توزيع ساعات عملك لهذه السنة  

 المجموع 
للعينة الكلي   نعم ال 

 ةـــــــــــرتبـــــــلا

 أستاذ
 21 18 03 ت
%  %14.3 %85.7 %100 

 أستاذ محاضر
 37 26 11 ت
%  %29.7 %70.3 %100 

 أستاذ مساعد
 119 77 42 ت
%  %35.3 %64.7 %100 

العـــــــــــــــــام  المجموع  
 177 121 56 ت
%  %31,6 %68,4 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 03.72 02 0.05 0.156 غير دال

 

اليت  يقضيها  العامل يف مكان عمله ، من أهم العناصر  األكثر  تأثريا يف حياته  يعترب عدد ساعات العمل      
االجتماعية  وكذا  يف كفاءته اإلنتاجية ،  فتوزيع  ساعات العمل بطريقة  عقالنية  ومدروسة  من شأنه التأثري  

 . على قدرة  العامل على أداء عمله 
لدى املبحوثني تقدر  الرضا عن ساعات العململدى  ²قيمة  كا و بالعودة إىل اجلدول ، جند أن 
 .)0.156 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(،وهي غري دالة عند درجة احلرية )03.72ـ(ـــب

أي أن معظم المبحوثين توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف آرائهم حول هذا اجلانب ،  و هذا يعين أنه ال   
برنامج عن  من التعداد الكلي للعينة أكدوا رضاهم )68,4%  (مبحوثا يمثلون )112ـ(بمختلف رتبهم ،

(، األساتذة %85.7)، موزعني حبسب الرتب: أساتذة التعليم العايل  لهذه السنة عملهمتوزيع ساعات 
 (.% 64.70، األساتذة املساعدون )( %70.30)احملاضرون 

هذه ــــــــرنامج توزيع ساعات العمل لــــــــــن بــــــــــم عــــــدم رضاهـــــدوا  عــــــــمن أفراد العينة، أب( 31,6%مع تسجيل )
 .السنة ، واجلدول املوايل سيوضح لنا أهم عوامل و مسببات هذا األمر
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 جدول رقم ) 47( :أسباب عدم الرضا عن برنامج توزيع ساعات العمل لهذه السنة:

 

 
 

برنامج توزيع  عنما هي أسباب عدم رضاك 
.لهذه السنةالعمل ساعات   

 المجموع 
 بحسب

الرتب   
وجود محاباة 

في توزيع 
ساعات 
 العمل

ال يتالءم مع 
ظروفك 
 الخاصة

توزيع ساعات 
العمل بطريقة غير 

 متوازنة في 
 . اليوماألسبوع ،

عدم تعديل إدارة 
القسم لهذا 

البرنامج ، بالرغم 
من ظروفك 

 الخاصة

 الرتبة

 أستاذ
 03 / 02 / 01 ت
%  %33.3 / %66.7 / %100 

 أستاذ محاضر
 11 / 03 04 04 ت
%  %36.4 %36.4 %27.3 / %100 

 أستاذ مساعد
 42 07 14 08 13 ت
%  %31 %19 %33.3 %16.7 %100 

عامالمجموع ال  
 56 07 19 12 18 ت
%  %32,1 %21,4 %33,9 %12,5 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية الخطأ مستوى مستوى الداللة القرار
 05.40 08 0.05 0.713 غير دال

 

يعد توزيع الوقت على خمتلف التزامات األستاذ اجلامعي أمر معقد يف أي جامعة ، فبالرغم من حتديد احلجم   
  هذا  يقابلو  .  دروس  ساعة  192  ـــــــــب  املرجعي احملدد  السنوي  الساعي  للحجم  وفقا  دريسللتالساعي 

، كما جاء يف   األعمال التطبيقية  من  ساعة  384  أو  املوجهة  األعمال  من  ساعة 288 الساعي   احلجم
القانون األساسي لألستاذ الباحث ، إال أن هذه العملية ال حتدد على حنو صريح ما جيب صرفه من الساعات 

لألستاذ الباحث ) اإلشراف ، ، املشاركة يف خمتلف يف البحث العلمي أو يف خمتلف جماالت املهام املوكلة 
اللجان العلمية و البيداغوجية ، االجتماعات اإلدارية ، املشاركة يف امللتقيات و الندوات العلمية ...( ، على 
أساس أنه يؤدي تلك املهام يف حدود النصاب العام لساعات عمله يف األسبوع ، بعد احتساب ساعات 

 التدريس.
 هلذه السنةالعمل برنامج توزيع ساعات عن عدم الرضا سباب أل احملسوبة ²يبني أن قيمة  كاأعاله ،  ل اجلدو و  

ومستوى داللة )0.05(و مستوى اخلطأ  )08(،وهي غري دالة عند درجة احلرية )05.40(ـــلدى املبحوثني تقدر ب
 . )0.713( قدره
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ة في آراء األساتذة باختالف رتبهم حول أسباب ال توجد فروق  ذات داللة إحصائيو هذا يعين أنه     
، إذ تركزت معظم إجاباهتم يف ربط عدم  لهذه السنةالعمل برنامج توزيع ساعات عن عدم الرضا على 

 رضاهم عن هذا الربنامج على :
من  جمموع  %) 33.9(بنسبة ،  اليوماألسبوع ،  توزيع ساعات العمل بطريقة غير متوازنة في  -

 احملاضرين ، من (%27.3) األساتذة املساعدين ، من (% 33.3) األساتذة ، من ( % 66.7)  وثني  إجابات املبح
و من مظاهر هذا التوزيع ، توزيع  ساعات التدريس خصوصا  على ثالثة أيام يف األسبوع ، وقد يزداد  تأثري 

ما جيعل أمام األستاذ  مثال( ةلرابعحصة يف الساعة األوىل و حصة أخرى يف الساعة اسوء توزيع ساعات العمل 
أوقات فراغ كبرية ، و باألخص إذا مل تتزامن مع فرتات اإلشراف ، يضاف إليه النقص احلاد الذي تعاين منه 

  –مؤسسات جمتمع الدراسة فيما خيص الفضاءات اليت ميكن لألستاذ أن يقضي فيها وقت فراغه بني احلصص 
، وقد عرب العديد من املبحوثني على هذه الوضعية -يقية لبيئة العملكما سنشري إليه يف احملور الظروف الفيز 

 بالقول :

" لقد فرضت إدارة القسم برنامج توزيع ساعات التدريس ثالثة أيام في األسبوع، وقد تلقيت صعوبات 
ساعات   09للتأقلم مع هذا الوضع ،إذ ال أدرس ساعات إضافية و حجمي الساعي التدريسي يقدر بـــ

معدل حصتين كل يوم ،و بسبب إقامتي بعيدا عن المدينة ،  اضطرني األمر للبقاء تقريبا جل أيام وزعت ب
 األسبوع ، علما أني اضطر للمبيت في الفندق" .

" استلمت برنامج عملي ، وقد تفاجأت بتوزيع ساعات العمل ما بين الحصة األولى و التي تليها في 
، وبعد احا  و الحصة الموالية مبرمجة على الساعة الثانية زواالالحصة الخامسة أي أبدأ في الثامنة صب

 " . االستفسار ، علل األمر بالضغط على المدرجات  و القاعات 
" كيف يمكن لألستاذ التفرغ ألداء مهامه المرتبطة بالبحث العلمي ، و قد تم توزيع برنامج التدريس 

 خميس ؟".الخاص به على ثالثة أيام متفرقة من األحد إلى ال
 من ( %33.3) ، احملاضرين من (%36.4)املبحوثني توزعوا حبسب رتبهم على من   %) 21.3(ربـــــــــــط   -

عامل المحاباة و تفضيل بعض أسباب عدم رضاهم بدخول  األساتذة املساعدين ، من (% 31) األساتذة ،
 : -حبسب تصرحيات املبحوثني  –ذلك اليت تدل على  ظاهر املومن ، األساتذة عن غيرهم في هذه العملية 

يف اختيار الوقت و األيام اليت تساعدهم ، تعديل الربنامج ليتناسب مع ظــــــــــروف إعطاء احلرية للبعض منهم 
املعين ، يضاف إىل هذا سجلنا نوعا من احلساسية من بعض األساتذة الذكور حنو زميالهتم اإلناث يف هذا 
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" بما أن نسبة األستاذات من اإلناث كبيرة في القسم الذي أعمل فيه ، معربا : املوضوع ، إذ صرح أحدهم 
الحظت نوعا من المحاباة في عملية توزيع ساعات التدريس لدى العديد منهن ، و باألخص قلة عملهن 
 في الساعة األولى و األخيرة ، على الرغم من أننا سواسية أمام القانون ، ولدى طرحي هذه القضية أمام

بما أني أدرس في تلك الساعات و أعاني من مشكلة التنقل بحكم سكني البعيد  – ارئيس القسم تحديد
أجابني بأنهن ربات بيوت و لديهن التزامات عائلية ، فدخلت معه في نقاش حاد  -عن مقر الجامعة

نين فال داعي وأنني كذلك رب عائلة و لدي نفس االلتزامات ، وبما أننا في مؤسسة عمومية تحكمها قوا
 ".وفقط إلتباع العواطف ، فالجميع متواجد هنا للعمل بصفة موظف 

" لم أفهم لماذا يتم محاباة عدد من الزميالت فيما يخص برنامج ساعات تدريسهن ، و التحجج ببعد 
مقر إقامتهن ، على الرغم من حصول العديدات منهن على سكنات وظيفية، تجعل من توزيع تلك 

 مطروح بنفس الحدة ؟؟".الساعات غير 
، و هو ما ذهب إليه  ظروف الخاصةبعض ال عدم تالؤم برنامج العمل مع وجاء يف املرتبة الثالثة ،  -
من املساعدين ،  ومن بني تلك الظروف بعد مكان اإلقامة عن  (%19)من األساتذة احملاضرين و  (36.4%)

 ثامنة صباحا( ، عدم امتالك وسيلة نقل خاصة. اجلامعة و صعوبة االلتحاق خاصة يف الساعة األوىل ) ال
، و اقتصر هذا عدم تعديل إدارة القسم لهذا البرنامج ، بالرغم من الظروف الخاصة لألستاذ  -

 ، ومن بني  تلك الظروف  (%16.7)ــــــــــالسبب على األساتذة املساعدين وقدرت نسبتهم ب

" حقيقة ، إذ ذكر أحد املبحوثني يف هذا اإلطار :  ن العملبعد املسافة بني مكان إقامة األستاذ و مكا     
للوصول إلى الجامعة في الفترة الصباحية ، إذ أدرس يوم األحد على الساعة الثامنة  ةأتكبد مشاق كبير 

صباحا ، و بما أني أقيم بعيدا عن مدينة سطيف و ال أملك في الفترة الحالية سيارة ، استعمل وسائل 
افالت ، سيارات األجرة( و أمام كثافة حركة النقل التي تصادف ساعة الذروة مع بداية النقل العام ) ح

األسبوع ، يضاف إليها بعد مكان تواجد الجامعة ، اضطر للنهوض الباكر حتى ال أسجل أي تأخير عن 
عند ، ونفس األمر  العمل ، وتزداد المعاناة حدة خاصة في فصل الشتاء القاسي الذي تعرف به المنطقة

 ." الساعة األخيرة من العمل ) الخامسة مساءا(

، و السبب يرتبط أساسا  عملية الربجمة املركزية لتوزيع ساعات التدريس على مستوى بعض الكليات      

بضمان التحكم اجليد يف توقيت العمل نظرا لتداول استغالل املدرجات  وقاعات التدريس من طرف عدة 
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، و بالضبط يف كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية من 02مستوى جامعة سطيف  أقسام ، فمثال الحظنا على

خالل برامج توزيع ساعات التدريس املعلقة على مستوى القاعات و املدرجات ، برجمة حماضرات خمتلف 

ىل التخصصات يف هذه األخرية من الساعة الثامنة صباحا إىل غاية اخلامسة مساءا دون انقطاع، ما يدفعنا إ

التساؤل على قدرة حتمل هذه املنشآت من جهة ؟  والوقت الضائع يف عملية دخول و خروج الطلبة  منها ومن 

جهة أخرى ، ملاذا مل يتم أخذ هذا األمر بعني االعتبار عند وضع املخططات املعمارية وعند بناء اجلامعة ، إذ 

 كمساحات خضراء؟تتوفر هذه األخرية على مساحات واسعة غري مستغلة أو خمصصة  

ومن املالحظات اليت سجلناها كذلك ، احلجم الكبري من ساعات التدريس اليت يقوم هبا البعض من      

األساتذة ) النصاب القانوين لساعات التدريس + الساعات اإلضافية( و املربجمة يف زمن متقارب و متسلسل 

 التساؤل عن قدرة املعنيني على القيام بواجبهم على يضاف إليه التنقل بني املدرجات و القاعات، ما يدفعنا إىل

أكمل وجه ، إذ ال يعقل أن يظل اإلنسان على نفس الدرجة من الرتكيز و االنتعاش البدين مدة ست ساعات 

وتزداد أمهيـة  فرتات الراحة  ،  فاألستاذ ،  ينتج تعبا وإجهاداقد فطول فرتة العمل املتواصل،  من التدريس

البا ما يقوم بعمله  وهو يف  وضعية  الوقوف  قائما  وما يتبع  ذلك من ضغط على العمود الفقري  غ اجلامعي ،

وقدرة هذا األخري على التحمل  مع األخذ بعني  وعلى عضالت الرقبة  وكذا  األعضاء  السفلى من اجلسم

  اإلناث.االعتبار اخلصائص العمريــــــــة و البدنيـــــــة بني الذكــــــــــور و 
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 اإلجراءات التنظيمية المتبعة من إدارة الجامعة )في مختلف مستوياتها( مظاهر عدم الرضا عن ( : 48جدول رقم )
 و االستماع النشغاالتهم. الباحثين الستقبال األساتذة

اإلجراءات من لذي ال يرضيك  ما
التنظيمية المتبعة من إدارة الجامعة )في 

ستقبال األساتذة مختلف مستوياتها( ال
 االستماع النشغاالتهم؟و 

 المجموع  
  الكلي 

 للعينة
التقييد بأوقات 

حمددة 
 لالستقبال

غياب 
املسؤول أو 

تأخر 
 .وصوله

 طول
فرتة  

 االنتظار

وقت  تزامن 
مع االستقبال 

 وقت العمل

عدم مراعاة 
بعض احلاالت 

 االستعجالية

 ةـــــــــرتبــــــال

 16 06 01 01 03 05 ت أستاذ
% %31.2 %18.8 %06.2 %06.2 %37.5 %100 

 أستاذ محاضر
 37 70 70 40 13 60 ت
% %16.2 %35.1 %10.8 %18.9 %18.9 %100 

 أستاذ مساعد
 119 90 31 20 22 37 ت
% 31% 18.5 % 16.8 % 26.1 % %07.6 %100 

 172 22 39 25 38 48 ت امـعـــــــــــــال  وعــــــــــــــمجمـــــــــال
% %27,9 %22,1 %14,5 %22,7 %12,8 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 21.46 08 0.05 0.006 دال

اهتا( الستقبال األساتذة و عدم الرضا عن اإلجراءات التنظيمية املتبعة من إدارة اجلامعة )يف خمتلف مستويإن عدد إجابات أفراد جمتمع البحث حول   (*)
     ( من املبحوثني مل جييبوا عن هذا السؤال.05( ،ألن )177يساوي ) ملاالستماع النشغاالهتم، 

وضرورة من ضرورات استمرار احلياة ،و احلركية  تتسم باالستمراريةيعد االتصال عملية اجتماعية 
  . بني األفراد واجلماعات واجملتمع التجسيد احلي للتفاعل ومثابة إذ يعداالجتماعية ذاهتا ، 

الداخلي يف املنظمة الذي يوجه باألساس لألشخاص العاملني هبا ) سواءا  النازل ، الصاعد ،  ثل االتصالومي
وعلى رأسها ضمان السري احلسن للعمل، فهذا تعتمد عليه يف حتقيق أهدافها  احد الدعائم اليت األفقي (،

للتوجيه اإلداري  اليت يستعملها  كل مسؤول  سواءا  للتعريف بسياسات املنظمة  النمط من االتصال ، يعد أداة
تبليغ املرؤوسني ومختلف التوجيهات و بآليات االستماع النشغاالهتم و آرائهم و مشاكلهم، ويعد من مظاهر  وأ

 الداخلية الظروف اتمتغري  مع والتأقلم والتكيف االستجابة على قدرةمرونة التنظيم  ، و اليت تظهر من خالل ال
 املرتبطة باملنظمة . واخلارجية

بني  االتصالأو نقص  غياب ، من كون الرضا الوظيفي التأثري على مستوى يف وتربز أمهية هذه العملية     
يؤدي إىل تشتت مجاعة العمل لغياب إطار مرجعي يبني أهداف املنظمـة بدقة وكذا  املوظفني و اإلدارة ، قد

بالتعامـــــــــل اإلجيـــــــايب مـــــــــع انشغاالت  وقلــــــــــة االهتمـــــــام داف ،ـــــــجب إتباعها للوصول إىل هذه األهاآلليات الوا
و متطلبات املوظفني من خالل استقباهلم و االستماع إىل انشغاالهتم من خالل إجراءات تنظيمية تصب يف 

واهتمامهم ومشاكلهم اخلاصة وهو األمر الذي من شأنه التأثري يف  مانعزاهل يؤدي إىلقد  مما هذا اهلـــــدف،  
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 كفاءة من ترفع العالية الكفاءة ذات االتصال من متعددة أنواعاً  استخدام أن والشك ، درجـة رضاهم الوظيفي 
 اإلدارة نـــــبي مـــــــفاهـــالت و قاربـــــتال يةــــتنم وإىل العاملني بني التعاون روح ةــــــــتنمي إىل تؤدي كما وفعاليته، العامل

 يف املنظمة . العاملني و
اليت  تتبعها إدارة تنظيمية الجراءات ملا  ال يرضي املبحوثني من اإل احملسوبة ²أن قيمة  كا، اجلدول من  بني تيو 

ة و االستماع النشغاالهتم اجلامعة )يف خمتلف املستويات )القسم ، الكلية، رئاسة اجلامعة ( الستقبال األساتذ
 ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )08( هي دالة عند درجة احلرية و ،ـ)21.46(ــــ تقدر ب - املختلفة

)0.006 ( . 
بمختلف رتبهم ، عن   في مظاهر عدم رضا المبحوثين ذات داللة إحصائية وجود فروقو هذا يعين 

إدارة الجامعة )في مختلف المستويات )القسم ، الكلية، رئاسة الجامعة التي  تتبعها تنظيمية الجراءات اإل
 ( الستقبالهم و االستماع النشغاالتهم المختلفة.

فيما خيص مظاهر عدم رضاهم عن تلك اإلجراءات املطبقة لتعامل اإلدارة مع  األساتذةبالنسبة لسلك  -
التعامل السريع  االت االستعجالية اليت تتطلبعدم مراعاة بعض احل أن، إىل منهم  (37.5%)األساتذة، ذهب 

لإلدارة خاصة على املستويات العليا )الكلية ، رئاسة اجلامعة( كإمضاء وثائق إدارية مستعجلة الرتباط تسليمها 
من إجاباهتم ، مث كل من  (%31.2)بوقت حمدد ، تأيت يف املرتبة األوىل يليها التقيد بأوقات استقبال حمددة بــــ

، موزعة حبسب  مع وقت العملوقت االستقبال  تزامن ،  طول فرتة االنتظار،  املسؤول أو تأخر وصوله غياب
 على التوايل . (%26.)، (%06.2)،  (18.8%)النسب 

غياب املسؤول أو تأخر منهم ربطت عدم رضاها ب ( 35.1% فيما خيص سلك األساتذة احملاضرين ، سجلنا ) -
" لقد اصطدمت في رح االنشغال، وقد صرح أحد املبحوثني يف هذا األمر : يف الوقت املخصص لط وصوله

عديد المرات ، خالل محاولة طرح بعض االنشغاالت المهنية بغياب المسؤول أو تأخر وصوله ، خاصة 
على مستوى الكلية و رئاسة الجامعة ، إذ اضطرني األمر المجيء خارج أيام عملي و االنتظار عدة 

لحاالت ، الصطدم بالمقولة الرائجة بكثرة إنه في اجتماع أو له ارتباطات مهنية خارج ساعات في بعض ا
 الجامعة ، بإمكانك االنتظار أو العودة في القريب العاجل ".

، وقد روى أحد املبحوثني  (%18.9)بنسبة  يف املرتبة الثانية حل مظهر عدم مراعاة بعض احلاالت االستعجالية
د تعرضت لموقف يمكن تصنيفه ـــــقــــــــ:" لاملسؤوليني يف إدارة الكلية اليت يعمل هبا  واقعة حدثت له مع أحد

ضمن مظاهر عدم مراعاة الحاالت الطارئة ، في إحدى المرات مع أحد المسؤولين في إدارة الكلية ، 
ن ــــــــكـــــــــالتي اتصل بي أحد موظفيها و طلب مني االستعجال في إحضار وثيقة في أقرب وقت مم

تسليمها لذلك المسؤول ، وقد صادف هذا األمر حصة تقديم المحاضرة ، ما دفع بي إلى الهرولة و 
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مسرعا نحو القسم اإلداري البعيد نوعا ما عن قاعات التدريس، البداية كانت التصادم مع عون االستقبال 
بعد اتصاله و ول أي شخص ، الذي قال أن هذا اليوم غير مخصص لالستقبال ولديه تعليمات لمنع دخ

عن طريق الهاتف الداخلي تمكنت من الدخول ، عرجت بمكتب أمانة ذلك المسؤول ، لم أجد أي 
شخص و أمام التزاماتي التدريسية ، طرقت باب مكتب ذلك المسؤول وبعد أن سمح لي بالدخول ، 

هو شخصيا وأني اآلن مرتبط أخبرته بمبرر حضوري و المتعلق بتسليم وثيقة إلكمال ملف إداري بحوزته 
 بتقديم محاضرة، تفاجأت به يطلب مني ضرورة االنتظار " 

،  التقيد بأوقات (%18.9)فقد توزعت كاآليت : تزامن وقت االستقبال مع وقت العمل  و عن باقي املظاهر
 (%10.8)طول فرتة االنتظار  ،(%16.2)حمددة لالستقبال 

على ضرورة التقيد بأوقات حمددة  (%31)ت إجاباهتم  بنسبة فيما خيص األساتذة املساعدين ، تركز  -
يرتتب عنه من  لالستقبال ، على ما قد يتبع هذا اإلجراء من كثرة املوظفني الراغبني يف طرح انشغاالهتم وما قد

ل ، ـــــــــالعم ع وقتــــــــــــــتزامن أوقات االستقبال على مستوى اإلدارة اجلامعية م (%26.1)وقت ، حيل ثانيا بنسبة 
على مستوى إدارة القسم ال يوجد أي و طرح أحد املبحوثني هذا األمر من خـــــــــــالل تصرحيـــــــــــه التايل " 

إشكال من ناحية االتصال و طرح االنشغاالت و المشكالت ، لكن اإلشكال الحقيقي بالنسبة لي 
حدد لالستقبال ــــــــت مـــــــص وقــــــالجامعة ، إذ يخصشخصيا ، مطروح على مستوى إدارة الكلية و رئاسة 

و غالبا ما يتزامن مع ساعات عملي ، ما اضطرني في حاالت كثيرة إلى تسجيل تأخرات في االلتحاق 
 بقاعة التدريس أو المدرج ".

سب تأثريها على إىل أن غياب املسؤول أو تأخره يعد من املظاهر اليت ال تنال رضاهم ب(  %18.5) وذهب     
وعدم مراعاة احلاالت االستعجالية  (%16.8)ارتباطاهتم املهنية و حىت الشخصية، يليها طول فرتة االنتظار بنسبة 

" كنت في حاجة ماسة الستخراج شهادة وخبصوص النقطة األخرية ، ذكر أحد املبحوثني أنه ( %07.6)بنسبة 
عجل ، ولما طلبتهما من إدارة الكلية ، أخبرني عمل و كشف للراتب  قصد استكمال ملف إداري مست

الموظف المكلف بضرورة إيداع طلب و االنتظار ، على الرغم من أني شرحت له األمر ، ما اضطرني 
 للذهاب للحديث مع األمين العام للكلية  الذي كان غائبا في ذلك اليوم " .
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من إدارة الجامعة )في مختلف مستوياتها( الستقبال مطلوب إتباعها ( : اإلجراءات التنظيمية ال49جدول رقم ) 
 .االستماع النشغاالتهمالباحثين و األساتذة 

 
 

إدارة على  إجراءات تنظيمية لذي  يرضيك من ا ما
الستقبال  تطبيقها، الجامعة )في مختلف مستوياتها(

 .األساتذة و االستماع النشغاالتهم؟

المجموع  
 الكلي
 للعينة

تمديد 
ساعات 

 تقبالاالس

اللقاء 
المباشر بعد 
تحديد موعد 

 مسبق

التكفل 
بالحاالت 
 المستعجلة

تطبيق 
سياسة 
الباب 

 المفتوح 

 

 ةـــــــــــرتبــــــــــال
 

 أستاذ
 21 70 10 60 70 ت

% %33.3 %28.6 %4.8 %33.3 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 11 / 11 15 ت
% %40.5 29.7 % / %29.70 100 % 

 عدأستاذ مسا
 119 44 40 22 49 ت
% %41.2 %18.5 %03.4 %37  100 % 

 العـــــام وعــــــــــمجمــــــــــلا
 177 62 50 39 71 ت
% 40,1 % 22 % 2,8 % 35,0% 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 04.24 06 0.05 0.644 غير دال

 
، و التواصل مع موظفيها و االستماع النشغاالهتم و كيفية التعامل معهاقنوات االتصال ب تمنظمات اليت هتامل إن

يدفع قد يف إحساس العاملني بأمهيتهم وأمهية دورهم يف تسيري األمور يف حميط عملهم،مما  هذا األمر يساهم قد

 مكاسب من الوالء على بيرتتهم للمنظمة ، وما قد  والء كسب، و  هبم إىل بذل جمهود أكرب يف وظائفهم

 ألنظمة واحرتامهم واإلنتاجية، اإلبداع على قدرهتم وزيادة الوظيفي، رضاهم يف تتمثل للمنظمة بالنسبة كثرية

 . العمل وقوانني

إدارة اجلامعة )يف على  -إجراءات تنظيمية ملا يرضي املبحوثني من  احملسوبة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كاو 

هي غري دالة عند درجة  و ،)04.24(ـــتقدر ب - و االستماع النشغاالهتم مالستقباهل تطبيقها، خمتلف مستوياهتا(

 . )0.644( ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )06( احلرية
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هذا يعني أنه ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية في آراء األساتذة باختالف رتبهم حول ما يرضيهم و 

و االستماع  همالستقبال تطبيقها، إدارة الجامعة )في مختلف مستوياتها(على  -ية إجراءات تنظيممن 

 .النشغاالتهم

 إذ جند تركز إجاباهتم :

على ضرورة متديد ساعات االستقبال خاصة على مستوى الكلية و رئاسة اجلامعة ، حىت يتسىن  %)40 (بـــــــ 

 طرح االنشغاالت بطريقة سليمة .

من املبحوثني ، لكن يف هذه النقطة من الصعوبة  %)35 (باب املفتوح و هو ما ذهب إليه تطبيق سياسة ال - 

تطبيقها بسبب العدد الكبري لألساتذة مع  -بالرغم من العمل هبا يف بعض األقسام ، كما الحظنا ذلك  –

توى الكلية و رئاسة إمكانية تأثريها على أداء املهام و الواجبات األخرى املرتبطة بوظائف املسؤولني على مس

 اجلامعة .

من اإلجابات ، ويف هذا السياق صرح أحد املبحوثني  (%22)اللقاء املباشر بعد حتديد موعد مسبق ، بنسبة  -

:" يرضيني لقاء المسؤول بعد تحديد موعد مسبق ، كما هو معمول به في الدول المتقدمة ، ألن في 

 ذلك محافظة على الوقت و تجنب تضييعه".

من  (%02.8)مستعجلة مثال ، وهو ما أكده  لتكفل املباشر باحلاالت املستعجلة كإمضاء وثائق إداريةا - 

 املبحوثني.
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 المحور الثالث : نظام العوائد المالية و الرضا الوظيفي لدى األساتذة الباحثين في الجامعة الجزائرية.
 
،  ملنح و التعويضات وغريها من احلوافز( املرتبطة بأي وظيفةلنظام العوائد املالية ) األجر الشهري ، الرتقية ، ا 

احتياجاهتم ميكن من تأمني خمتلف  قد ، فهوالباحثني ساتذةالرضا الوظيفي لدى األ مستوى يف حتديد اتأثري 
بأمهية ما يقوم به من جمهودات  االعرتافأمهية احلوافز من حاجة الفرد إىل كما تزداد ،  الشخصية و العائلية  

بالدرجة األوىل على إدراك وشعور كل شخص على حدى وما ،  قيمة تلك العوائد تعتمدوبقول آخر  وإجنازات
 .، وتناسب رغباته وأسلوبه يف احلياة يوده من عوائد يرى أهنا تناسب وظيفته ومستواه الوظيفي واالجتماعي

فيها خيضع للشبكة  ، فنظام العوائد املالية ومن منطلق انتماء املؤسسة اجلامعية إىل قطاع الوظيفة العمومية     
، وتصنف أسالك األساتذة الباحثني إىل أقسام فرعية خارج 23االستداللية ملرتبات املوظفني و نظام دفع رواتبهم

الصنف ،  مقسمة بدورها إىل درجات ، لكل واحدة رقم استداليل أدىن ، بضربه يف قيمة النقطة االستداللية 
 كاآليت :  -حبسب كل رتبة –نارا جزائريا( ينتج الراتب األساسي الذي يتوزع دي 45)املقدرة بـ

 دج(66.600.00دج=45*1480أستاذ          )   
 دج(57.600.00دج=45*1280أستاذ حماضر أ )

 دج(50.625.00دج=45*1125أستاذ حماضر ب )
 دج(47.475.00دج=45*1055أستاذ مساعد أ )

 دج(41.850.00دج=45*930أستاذ مساعد ب )
تضاف إليه املنح و التعويضات اخلاصة بأسالك األساتذة و كذا املنح العائلية ،  يقتطع منها االشرتاك يف 
الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلمجايل ،  و حاالت الغياب غري املربر ، لتكون احملصلة األجر 

 الشهري الصايف الذي يتلقاه األستاذ كل شهر. 
، سواءا من درجة إىل أخرى يف القسم فرتة  بعد فرتة   -حبسب توفر شروطها–األستاذ من الرتقية  كما يستفيد  

الواحد ، أو من قسم آلخر ) وقد أشرنا إىل ذلك يف الفصل اخلاص باألساتذة الباحثني يف قطاع التعليم العايل 
 .24(تصنيف رتب و نظام تعويضات األساتذة الباحثني يف اجلزائرباجلزائر: 

 

                                                 
23

 ، 30/09/2007، اجلزائر ، 61، جريدة رمسية رقم فع رواتبهماالستداللية لمرتبات الموظفين و نظام ديحدد الشبكة ،  29/09/2007املؤرخ يف  304-07أنظر : مرسوم رئاسي رقم   
 .13-08ص 

 .13-11، اجلزائر، ص. 2010أكتوبر 20، ،60، اجلريدة الرمسية ،العدد   تأسيس نظام تعويضي لفائدة األستاذ الباحثيتضمن  252- 10 رقم  تنفيذيّ   مرسوم  24  
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 :الشهري  األجرقيمة : الرضا عن  (50جدول رقم ) 
 

المجموع   هل أنت راض عن قيمة أجرك الشهري ؟
للعينةالكلي   نعم ال 

ةـــــــــرتبـــــــال  

 أستاذ
 21 14 07 ت
% %33.3 %66.7 %100 

 أستاذ محاضر
 37 14 23 ت
% %62.2 %37.8 %100 

 119 42 77 ت أستاذ مساعد
% %64.7 %35.8 %100 

العامالمجموع   
 177 70 107 ت
% %60,5 %39,5 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 07.40 02 0.05 0.025 دال

 

تقدر  ملدى رضا املبحوثني عن أجرهم الشهري احملسوبة ²أن قيمة  كاجند  ، بالعودة إىل اجلدول         

 . (0.025) ومستوى داللة قدره (0.05)و مستوى اخلطأ  )02(هي دالة عند درجة احلرية و ،)07.40(ــــب

 وهذا يعين وجود فروق يف مدى رضا املبحوثني عن أجرهم الشهري حبسب رتبهم، فعلى املستوى العام سجلنا 

 .منهم (% 39على أجورهم الشهرية مقابل رضا ) –( من المبحوثين باختالف رتبهم %60عدم رضا )

( من %62من أساتذة التعليم العايل على أجورهم مقابل عدم رضا ) (%66سجلنا رضا )و حبسب الرتب  

 من األساتذة املساعدين عن تلك األجور. ( %65األساتذة احملاضرين و)

يل يف وعن العوامل اليت دفعت باملبحوثني إىل الرضا أو عدم الرضا عن أجرهم الشهري ، فسنتطرق إليها بالتفص

 اجلدولني املواليني .
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 جدول رقم )51 (: أسباب الرضا عن قيمة األجر الشهري:
 

 
 

 ما سبب رضاك عن قيمة أجرك الشهري؟

 المجموع  
  الكلي

 بحسب 
 اإلجابات

يغطي 
متطلبايت 
 املعيشية

يتناسب مع 
طبيعة املهام 
و اجلهد 
 املبذول

أتشارك مع 
يف تغطية  )ة(الزوج

 خمتلف احتياجات
 األسرة

 الرتبة

 أستاذ
 14 / 40 10 ت
% 71.7 % %28.6 / 20 % 

 أستاذ محاضر
 14 20 10  11 ت
% %78.6 07.1% %14.3 20 % 

 أستاذ مساعد
 42 50 80 29 ت
% %69 %19 %11.9 60 % 

 العامالمجموع  
 70 70 13 50 ت
% 71.4% 18.6% %10 100% 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية أمستوى الخط مستوى الداللة القرار
 03.68 04 0.05 0.450 غير دال

 

هي  و ،(03.68ــ)تقدر ب ألسباب رضا املبحوثني عن أجرهم الشهري احملسوبة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا
 . (0.450) ومستوى داللة قدره (0.05)و مستوى اخلطأ  (04) غري دالة عند درجة احلرية

باختالف رتبهم، الذين أكدوا -توجد فروق  ذات داللة إحصائية يف آراء األساتذة و هذا يعين أنه ال    
 ، وقد توزعت على النحو التايل : حول أسباب رضاهم عن ذلك األجر-رضاهم عن أجرهم الشهري 

أكدوا أن أجرهم يغطي متطلبات معيشتهم املختلفة ) السكن ، الكراء، مصاريف العائلة( ( % 71)  -
 لرتب :موزعة حبسب ا

 (.% 69، األساتذة املساعدون )( %78.6)(، األساتذة احملاضرون %71.7)أساتذة التعليم العايل 

 وقد عربوا عن ذلك بالقول :
" المرتب الذي أتقاضاه باعتباري أستاذا للتعليم العالي  مع العالوات، يتجاوز العشرة ماليين سنتيم، 

 معظم حاجيات األسرة مقارنة باألسالك األخرى".يسمح بتلبية  إضافة إلى امتالكي لسكن خاص ،
" األجر سمح لي باكتساب سكن فردي و سيارة سياحية مع توفير مصاريف المعيشة و متطلبات  

 ."بارتياحاألوالد 



 عرض و حتليل البيانات  و تفسري النتائج                                                     الفصل السادس:  
 

286 

 

األجر سلم يتدرج بمقتضاه األستاذ من مرحلة ألخرى ، ما عليه إذا ما أراد الرفع من قيمته ، الرفع من " 
 ". من خالل الحصول على الشهادات و الترقية في الدرجات  وباحتساب الخبرة مستواه العلمي ،

أرى أن األجر الذي أتقاضاه ، مع حسن التدبير و التصرف يمكنني من تغطية مختلف متطلباتي " 
، فعلى المرء أن يحسن التصرف قدر اإلمكان و يرجع إلى القاعدة الذهبية " عاش من عرف المعيشية

 .ي تكون المصاريف بحسب المداخيل"قدر نفسه" ، أ
 " أجد هذا األجر يغطي مختلف احتياجاتي ، خاصة بالنظر إلى كوني غير متزوج".

أن العوائد اليت يرغبها  الشخص  تعتمد بالدرجة  من  ،القيمة يف نظرية  lock لوكؤكد طرح ت ذه األقوالوه
 االجتماعي وتناسب  رغباته  وأسلوبه  يف احلياة .األوىل على إدراكه وشعوره بتناسب تلك العوائد مع مستواه 

) اليت أوضحناها بالتفصيل يف  25 هميتناسب مع طبيعة مهاممنهم صرحوا بأن أجرهم ( 18.6%) -
 من طرفهم، وقد توزعت هذه النسبة  ، كمايلي :  و اجلهد املبذولالفصول النظرية( 

 (.% 19، األساتذة املساعدون )( %07.1)(، األساتذة احملاضرون %28.6)أساتذة التعليم العايل 

األسرة ، ولقد اقتصر  يف تغطية خمتلف احتياجات يتشاركون مع الزوج أو الزوجة أوضحوا أهنم( (%10 -
على (  11.9%( و )14.3%)هذا األمر على األساتذة احملاضرين و األساتذة املساعدين فقط بنسب قدرت بــــــــــ

إن مسؤوليتي المالية اتجاه أسرتي ، تأتي في المرتبة الثانية لك بالقول : " التوايل ، وقد عرب البعض عن ذ
 ".بعد زوجي 

" أتقاسم تغطية مختلف متطلبات أسرتي مع زوجي، سواءا ما تعلق بمتطلبات المعيشة اليومية ، وحتى 
 تسديد أقساط المسكن ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
25

، 23،اجلريدة الرمسية ،عدد الباحث  باألستاذ  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسومأنظر: مهام وواجبات أسالك األساتذة الباحثني :  
 .28-18، اجلزائر، ص.2008ماي04السنة اخلامسة واألربعون،
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 جدول رقم ) 52(: أسباب  عدم الرضا عن قيمة األجر الشهري.
 

 ا سبب  عدم رضاكم
 عن قيمة أجرك الشهري؟

 
 

  
 المجموع 

 الكلي
 بحسب
 اإلجابات

 

ال يتناسب مع 
متطلبات 

 املعيشة

ال يغطي 
املتطلبات  

 البحثية

ال يغطي 
 ،مصاريف النقل 
 .اإليواء و الكراء

ال يتناسب 
مع أجر 

األستاذ  يف 
جامعات تقع 

يف نفس 
املنطقة 
 اجلغرافية

ضعيف 
مقارنة  

طاعات بق
أخرى يف 
 اجلزائر 

 الرتبة

 أستاذ
 07 / / 02 01 04 ت
%   %57.4 %14.3 %28.60 / / %100 

 أستاذ محاضر
 24 04 03 / 02 14 ت
% %60.9 %08.7 / %13 %17.40 %100 

 أستاذ مساعد
 77 07 06 17 04 43 ت

% %55.8 %5.20 %22.10 %07.8 %09.10 %100 

العامالمجموع   
 107 11 09 19 07 61 ت
% %57 %6,5 %17,8 %8,4 %10,3 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 09.61 08 0.05 0.293 غير دال

تعتمد السلطة العمومية يف اجلزائر عند وضعها لشبكة األجور و تصنيف الدرجات على مستويات التأهيل 
لمية ، ويف هذا اإلطار تصنف أسالك األساتذة الباحثني يف األقسام الفرعية خارج وباألخص مبدأ الشهادة الع

لكن املالحظ أن هذا السلم اخلاص بأجور  -باعتبارها من املناصب العليا يف الوظيفة العمومية –الصنف 
داخلية ، ، عكس قطاعات أخرى يف الوظيفة العمومية ) كالرتبية ، ال2008األساتذة مل ميسه أي تغيري منذ 

الصحة...( اليت عرفت إعادة النظر يف سلم أجور و عالوات الكثري من أسالكها، يضاف إليه تآكل القيمة 
 احلقيقية ألجور األساتذة بفعل التضخم الذي تعرفه اجلزائر، و زادت حدته يف السنوات األخرية. 

تقدر  ضا املبحوثني عن أجرهم الشهريحول أسباب عدم ر  احملسوبة ²قيمة  كا أن يبني،  اجلدولوبالعودة إىل 
 (0.293) ومستوى داللة قدره (0.05)و مستوى اخلطأ  (08) هي غري دالة عند درجة احلرية و ،(09.61ـــ)ـب

ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية يف آراء األساتذة باختالف رتبهم حول  أسباب عدم و هذا يعين أنه 
 ، إذ جند :رضاهم عن أجرهم الشهري 

خاصة  -"أكدوا أن هذا األجر ال يغطي متطلباتهم المعيشية بدرجة كافية" منهم  (57%)ما نسبته  -
 موزعة كاآليت : -وأن غالبيتهم من املتزوجني  و هلم أوالد
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 (.%55.8، األساتذة املساعدون )( %60.9)(، األساتذة احملاضرون %57.4)ساتذة األ
 التالية : قوالوقد عربوا عن هذه النقطة من خالل األ

إن هذا األجر ال يسمح بالحصول على بعض األساسيات مثل البيت الواسع، شراء سيارة، القيام " 
برحالت أثناء العطل غير ممكن ، كما يحد من إمكانية مساعدة األهل في أفراحهم و أقراحهم و في 

 تكاليف العمليات الجراحية..."
سنة مقابل  80لمربع للعقار ؟؟؟ على األستاذ أن يعمل لــــــسعر المتر او الراتب بين فقط  المقارنة يجب" 

 سنة في دول أخرى( ". 12شراء بيت ) يقابله 
" األجر الذي ال أستطيع التوفير منه لشراء بيت أو سيارة أو االدخار للمستقبل ،ال يعتبر أجر أستاذ على 

 مستوى الجامعة ، بل هو أجر موظف بسيط ".
ف مقارنة بغالء المعيشة و بساطة عمل الزوج إضافة إلى تكاليف عالج المرض " إن هذا األجر غير كا

 المزمن الذي أعاني منه".
، ثاين  أكثر تلك األسباب تأثريا يف عدم رضاهم عن  "مصاريف الكراء و اإليواء والنقلتعد " -

حوثني الغري راضني عن قيمة من إجابات املب  (%17.8مبحـــــــوثا ميثلـــــــون) (19أجرهم الشهري ، إذ تغطي )
أجورهم الشهرية، وأرجعوا ذلك إىل أزمة السكن  اليت يعاين منها العديد من األساتذة الباحثني ، وغالبا ما 
جندها ضمن املطالب الرئيسية اليت ترفعها منظماهتم النقابية من خالل املطالبة بإجياد التسهيالت اليت من شأهنا 

لى السكن و بكل الصيغ املمكنة وما فيها تسهيل احلصول على قروض بنكية ، متكني األستاذ من احلصول ع
حل ظــــــــــريف   -ات عليهــــــــاـــــــعلى قلتها و تأخر مشاريع إنـجازها مقابل كثرة الطلب –باعتبار السكنات الوظيفية 
 و غري دائم، هذا من جهة.

دج  30.000.00و 20.000.00ت يف مدينة سطيف مابني ومن جهة أخرى ، ارتفاع تكاليف الكراء اليت وصل
، يتبني أن تكاليف الكراء  دج46.000.00فإذا قارهنا مثال  باألجر الشهري  ألستاذ مساعد " ب" املقدر بــــــــــ 

" تكاليف الكراء وصلت إلى تستنزف أكثر من نصف األجر ،وعن هذه النقطة يعرب أحد املبحوثني : 
ما جيعلنا نتسائل عن كيفية تعامل األستاذ مع باقي متطلبات  ، ماذا بقي من األجر ؟" مليون سنتيم ،2.5

 دج( يغطي تلك املتطلبات؟ و املتطلبات البحثية للمعين ؟.20.000.00األسرة ؟ و هل املبلغ املتبقي ) 
ف ارتفاع مــــــصاريسجلنا كذلك من أسباب عدم رضا املبحوثني عن قيمة أجورهم الشهرية ، " -

"، وهذا ما ميس خاصة املبحوثني الذين يقيمون بعيدا عن مكان تواجد اجلامعة ما النقـــــــــل و اإليـــــــــــــواء
كوني يضطرهم إىل التنقل الدائم أسبوعيا و املكوث يف الفنادق ، وهو ما عرب عنه أحد املبحوثني بالقول : " 

 ".ألني ال يمكنني االستئجار من خارج الوالية ، يأخذ السفر مني نصف األجر،
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توزيع ساعات عملي على ثالث أيام أسبوعيا، ومع بعد ب إن قيمة أجري الشهري كأستاذ مساعد مقارنة"
مقر إقامتي عن الجامعة يضاف إليه ارتفاع تكاليف اإلقامة في فنادق محترمة ،اضطرني في كثير من 

و ما قد يتبع ذلك من تأثير على مكانتي  ،طلبة األحيان إلى المبيت في اإلقامة الجامعية الخاصة بال
 ".كأستاذ جامعي

مقارنة  بقطاعات  فهاضعبالعامل الثالث يف عدم رضا املبحوثني عن قيمة أجورهم الشهرية يرتبط " -
من األساتذة احملاضرين و األساتذة املساعدين )سجلنا  (10.3%)"، وهو ما متثله نسبة  أخرى في الجزائر
مؤهلهم بــــتذة التعليم العايل يف هذه النقطة(، جند من بينهم من أكد أن  األجور املرتبطة غياب متثيل ألسا

) املاجستري ، الدكتوراه ( تصنف  يف درجات  أعلى  يف قطاعات أخرى خاصة الصناعية منها  ،  إذ   العلمي
لية ذات عالقة تلقيت عدة عروض للعمل في مؤسسات بترو صرحت إحدى املبحوثات يف هذا الصدد : " 

    ." وبأجر ال يقارن بأجري الحالي ، فالفارق بينهما كبير جدا -الكيمياء –بمجال تخصصي 
وميكننا اإلشارة هنا إىل اختالف قيمة األجور بني قطاع الوظيفة العمومية و القطاعات االقتصادية األخرى ،   

وخمتلف األنظمة التعويضية ذات  ،نظام دفع رواتبهم االستداللية ملرتبات املوظفني ولشبكة باحبكم ارتباط األول 
االرتباط خبصوصية األسالك اليت ينتمي إليها أولئك املوظفني ، يف حني يرتبط هيكل األجور يف القطاعات 
األخرى برقم أعمال املؤسسة و مداخيلها السنوية و العائد الرحبي من استثماراهتا، ويرتبط نظام دفع األجور فيها 

 لك اخلصائص.تبعا لت
في جامعات تقع   المطبقة ورجاألمع  أجر المبحوثين تناسب عدم "، ويأيت  يف املرتبة الرابعة  -
من املبحوثني ، لكن يف هذه النقطة بالذات ، ننوه إىل  ( 08.4%)، وهو ما عرب عنه  "نفس المنطقة الجغرافيةب

ظر عن خصوصية املنطقة اجلغرافية اليت تتواجد كون األجر األساسي هو ذاته املطبق يف مجيع اجلامعات بغض الن
هبا ، لكن التفاوت يرتبط بالتدابري التحفيزية و االمتيازات اخلاصة للموظفني العاملني يف جمموعة من الواليات 

منحة المنطقة ذات خصائص طبيعية معينة وعلى رأسها ارتفاع معدالت احلرارة ويأيت على رأسها : 
) وسنتطرق هلذه املنحة بالتحديد يف اجلداول املوالية 27.منصبعن الض النوعي التعويمنحة ،26الجغرافية

 الرتباطها الوثيق باملبحوثني(.

                                                 
 

 14المؤرخ في   130 -93بالمرسوم التنفيذي رقم عدل , و امل , والمتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة1982ماي  15المؤرخ في 183-82رقم للمرسوم التنفيذي : انظر  26
 .هذا املرسوم تضمن الكيفيات وطريقة حتديد املناطق اليت يستفيد العاملني فيها من تعويض مايل, 1993يونيو 

 
27

و المرسوم  25/10/1995المؤرخ في  330-59المعدل و المتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2013يونيو 09المؤرخ في  212-13التنفيذي رقم أنظر:املرسوم  
، المتضمنان االمتيازات الخاصة 04/10/1995المؤرخ في  300-95المعدل و المتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2013يونيو 09المؤرخ في  211-13التنفيذي رقم 

 .11-09، ص2013يونيو  16، 31 ، جريدة رمسية عددبالموظفين التابعين للدولة في مجموعة من الواليات 
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وبالتايل فالفارق يتعلق أساسا يف نوعية و قيمة املنح و التدابري التحفيزية اليت يتحصل عليها األساتذة العاملون 

ديد من املبحوثني الذين كان عندهم سوء فهم هلا ، يف تلك املناطق ، وقد شرحنا هذه النقطة بالذات للع

 خاصة ممن ليس هلم إطالع كاف عن كيفية احتساب األجور و النظام التعويضي اخلاص باألساتذة الباحثني.

، املرتبة اخلامسة يف عوامل عدم  "عدم تغطية األجر الشهري للمتطلبات البحثية" واحتل عامل  -

من إجابات املبحوثني ، وهو ما تعرب عنه أقوال  %)06.5متثيل تقدر بــــــــ)  الرضا عن األجر الشهري ، بنسبة

 املبحوثني التالية:

إن األستاذ يحتاج إلى مكتبة خاصة و للسفر إلى الجامعات ، لحضور الندوات و الملتقيات، كما أنه " 

وكلها تحتاج إلى مصاريف لي .....ألداء عمله آلبحاجة إلى وسائل تقنية كاالنترنيت و أجهزة اإلعالم ا

 ..".ها من الراتب الشهري الذي أتقاضاهادخاصة من الصعوبة أن يتم سد

إن أجرتي الشهرية ال تكفي لمصاريف البيت و األبحاث الخاصة بالتحضير للدكتوراه ، إذ أضطر في  " 

عدامها أو كثرة كثير من األحيان إلى شراء المواد الكيماوية و فئران التجارب من مالي الخاص بسبب ان

 ".العراقيل اإلدارية الخاصة باقتنائها على مستوى القسم الذي أعمل فيه

 ". أجد صعوبة كبيرة في مواكبة الجديد في تخصصي لغالء المراجع مقارنة بمرتبي" 
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 جدول رقم )53( الرضا عن األجر الحالي مقارنة بحجم مهام  ومسؤوليات العمل :
ي الذي تتقاضاه ، مرضيا لك  مقارنة بحجم مهامك  هل تعتبر األجر الحال

 ومسؤولياتك داخل العمل ؟
المجموع الكلي  

 نعم ال للعينة

 الرتبة

 أستاذ
 21 10 11 ت
% %52.4 %47.6 %100 

 أستاذ محاضر
 37 14 23 ت
% %62.2 %37.8 %100 

 أستاذ مساعد
 119 48 71 ت
% %59.7 %40.3 %100 

 امالعالمجموع 
 177 72 105 ت
% 59.3% 40.7% %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 0.549 02 0.05 0.760 غير دال

( من أفراد العينة عن أجورهم مقارنة بحجم 59%االتجاه العام يميل إلى عدم رضا )يتبني لنا أن      

هام  املمقارنة حبجم ملدى رضا املبحوثني عن أجرهم الشهري  سوبةاحمل ²قيمة  كا، فالمهام الموكلة إليهم 

 (0.05)و مستوى اخلطأ ( 02) هي غري دالة عند درجة احلرية و ،(0.549ــــ)ـتقدر ب وليات داخل العملؤ ساملو 

 . (0.760) ومستوى داللة قدره

مقارنة حبجم  عن أجرهم الشهري ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية ملدى رضا املبحوثنيو هذا يعين أنه    

عن أكدوا  عدم رضاهم ( % 59مبحوثا  بنسبة )( 105، أي أن )  األساتذة وليات داخل العملؤ ساملهام  و امل

 موزعة حبسب الرتب : ومهام ومسؤوليات العملأجرهم الشهري مقارنة 

 (.% 60املساعدون )، األساتذة ( %62.2)(، األساتذة احملاضرون %52.4)أساتذة التعليم العايل 

، ويف هذه "وجود تناسب بين مهامهم واألجر الذي يتقاضونهأكدوا " 40.7%))ويف املقابل سجلنا نسبة  

إىل جانب املهام األصلية املرتبطة بالرتبة اليت -النقطة نود اإلشارة إىل أن األساتذة الذين يتولون مهام إضافية 

كرئاسة القسم ، مسؤول امليدان ، الشعبة، فريق االختصاص ، ينالون يف إطار تويل مناصب معينة   -ينتمون إليها

 عالوات تضاف إىل أجورهم الشهرية .
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 (: عدم الرضا عن األجر الحالي و االلتزام بالمهام ومسؤوليات العمل:54جدول رقم )
 

 
غير األجر الحالي الذي تتقاضاه ، في حال كان 

 مرضيا لك  مقارنة بحجم مهامك  ومسؤولياتك
 ؟ إلى ذلك بك أدى، هل  داخل العمل 

  
 مجموع
 إجابات

 المبحوثين

 من التقليل
 الجهد حجم

 في المبذول
 العمل

 بتقديم االلتزام
 األدنى الحد
 الجهد من

 ببذل االلتزام
 المطلوب الجهد
 ذلك من  بالرغم

 الرتــــــــبة

 أستاذ
 11 11 / / ت
% / / %100 100 % 

 محاضر أستاذ
 23 21 10 10 ت
% %4.3 4.3% %91.3 100 % 

 مساعد أستاذ
 72 62 10 90 ت
% %12.5 %1.4 %86.1 100 % 

 العام المجموع
 106 94 20 10 ت

% %9.4 %1.9 %88.7 100 % 
 

 

 

 
احملسوبة ملدى التزام املبحوثني  الغري راضون عن أجرهم الشهري مقارنة ومهام  ²ن قيمة  كايبني هذا اجلدول أ

ومستوى ( 0.05)و مستوى اخلطأ  (04)، و هي غري دالة عند درجة احلرية (03.65)ومسؤوليات العمل تقدر بــــ 

 ( .0.454)داللة قدره 

ثين بمهام ومسؤوليات العمل  رغم عدم رضاهم عدم وجود فروق في مدى التزام المبحو وهذا يعين        

من  (94)منهم أي  ( % 88.7)التزام ، ولعل النقطة اهلامة اليت تربز لنا هي عن أجرهم الشهري بحسب رتبهم

 ببذل اجلهد املطلوب بالرغم  من ذلك، موزعة حبسب الرتب :( 106)جمموع 

 (.% 86)، األساتذة املساعدون  (%91)، األساتذة احملاضرون (%100)أساتذة التعليم العايل 

تعترب  أن قيمة ( % 59) يتضح لنا  أن نسبة  كبرية  من أفراد العينة   (  54)بالعودة  إىل اجلدول رقم        

راتبهم ال تتناسب مع حجم مسؤولياهتم يف العمل، وملواجهة هذه العالقة السلبية بني اجلهد واألجر جند أن 

العينة  غري الراضيني عن مستوى  أجورهم أجابت  بأهنم يبذلون ما هو  مطلوب  من  من أفراد( % 88.7)نسبة 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 3.65 04 0.05 0.454 غير دال
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( ، %91)، األساتذة احملاضرون (%100)أساتذة التعليم العايل  ما ميثل :اجلهد بغض النظر عن األجر أي 

ولية امللقاة على وهو األمر الذي يربز الوعي  الكبري  لدى هذه  الفئة  باملسؤ  ، (% 86)األساتذة املساعدون 

 عاتقهم  والدور الذي يقومون  به .

 في المبذول الجهد حجم من بالتقليلمن املبحوثني على أهنا  تقوم (  %10) يف حني  أجابت نسبة   -

وما قد الطريقة  اجليدة يف إيصال املعلومات و كيفية  تطبيق  الربامج  ،  وهذا األمر ميكن ربطه بعامل،  العمل

 كم  يف اجلهد وتوزيعه بطريقة  عقالنية  على حنو  ال يؤدي  إىل اإلرهاق  و الضغط.التح يتبعه من

تنجز من املهام ما هو   أي ، بينوا التزامهم بتقديم الحد األدنى من الجهد،  منهم  (1.9%) -

ضروري  فقط ،  أي أهنم  يبذلون  جهدا يتوافق مع ما حيصلون  عليه  ، وهي  مؤشرات عن غياب دافع 

جناز لدى هاتني الفئتني ، بسبب عدم حتقيقها حلاجات  األمان ، وتربز  االستياء وعدم الرضا  عن العمل  ، اال

من أهم العوامل  الوقائية  اليت  –يف نظريته العاملني هرزبرغ كما  أشار إىل ذلك   -باعتبار  العائد االقتصادي  

 ا.تعترب حد أمان ملنع ظهور  أي نوع  من مشاعر  عدم الرض
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 ترك الوظيفة في حالة تلقي عرض للعمل من خارج الجامعة:إمكانية   :( 55جدول رقم )
 

إذا تلقيت عرضا للعمل من خارج الجامعة، براتب أفضل من راتبك الحالي 
 ،هل ستترك وظيفتك ؟

 المجموع 
 نعم ال الكلي للعينة

 ةــــــــــرتبـــــــــــال

 أستاذ
 21 10 20 ت
% %95.2 %04.8 %100 

 أستاذ محاضر
 37 22 15 ت
% %40.5 %59.5 %100 

 أستاذ مساعد
 119 37 82 ت
% %68.9 %31.1 %100 

 العام المجموع
 177 60 117 ت
% %66,1 %33,9 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 19.16 02 0.05 0.000 دال

 

للعمل من خارج اجلامعة،  عرض تلقيوعن  رأي املبحوثني  حول إمكانية ترك وظيفتهم يف حالة          

 (02) ة احلريةـــــــة عند درجـــــــــهي دال و ،(19.16ــــ )تقدر ب احملسوبة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا ،أفضل براتب

 . (0.000) ومستوى داللة قدره (0.05)و مستوى اخلطأ

هذا يعين وجود فروق يف احتماالت ترك املبحوثني  لوظائفهم يف حال تلقي عروض أفضل حبسب رتبهم، و     

، يأيت أوال  في القيام بذلك –من المبحوثين باختالف رتبهم  (% 66عدم رغبة)فعلى املستوى العام سجلنا 

وميكن إرجاع ،  (%40.5)اضرون ويف األخري األساتذة احمل (%68.9)، مث األساتذة املساعدون  (%95.2)ساتذة األ

 ذلك إىل :

، ذلك إذا كانت تشري  وجود عالقة قوية موجبة بني الرضا الوظيفي و سنوات اخلدمةلعامل اخلربة ،  -

ع عمله و االرتباط ـتكيف مـده على  الـإىل زيادة خدمة ومعارف ومهارات الشخص بالشكل الذي يساع

سنة 30ال يمكن أن أتركها بعد ذة التعليم العايل من املبحوثني : " ويف هذا الصدد عرب أحد أساتالنفسي به ،

 ".بالنسبة لسني ومدة الخدمة ، ال أستطيع ترك عملي"، " من الخبرة
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مميزات الوظيفة، من حيث طبيعة املهام املرتبطة هبا و كذا نظام احلوافز اخلاص هبا، وقد عرب عن ذلك  -

هذه الوظيفة ، فأنا أفضل وظيفة التدريس و البحث على كل ال يمكنني ترك املبحوثون بأقواهلم : " 

الوظائف األخرى، باإلضافة إلى أن أوقات الراحة و العطل مثال التي توفرها هذه الوظيفة ، قلما نجدها 

 ".في وظائف أخرى

 ".هل أترك وظيفتي؟؟؟ أنا في رحمة والحمد هلل" 

ال ــــــــتتوفر خارجها، مواكبة األجي ع في الجامعة الال أترك عملي، ألن درجة الحرية و إمكانية اإلبدا "

 ".التعايش معها ، يجعل الحياة أجملو 

التدريس في الجامعة ، له مزايا عديدة : ساعات العمل القليلة مقارنة بقطاعات أخرى ، إمكانية التطور " 

 " .في المسار المهني

وأريد تقديم شيء لطلبة الجامعة   مكان آخر، و ال أتخيل نفسي في " ال أتركها ألني أحب هذه الوظيفة

 التي تابعت دراستي فيها ".

أما عن احتمال ترك الوظيفة يف حالة تلقي عروض مناسبة ، فسجلنا ارتفاع نسبة األساتذة احملاضرين الذين    

 ساعدون، يليهم األساتذة امل( %59.5صرحوا بأهنم سيقومون بذلك مسجلني  أعلى نسبة بني املبحوثني بــ)

( ،  وربط العديد منهم أن تكون تلك العروض ذات عالقة بالبحث العلمي و التدريس وهلا أنظمة %31بــــــــــــ)

لعدة أساتذة تركزت  –إيقاف مؤقت لعالقة العمل  –تعويضية جيدة ، ونشري هنا إىل وجود حاالت استيداع 

ضرون ، اخربنا بعض من زمالئهم ، التحاقهم بوظائف يف حتديدا يف رتب أساتذة التعليم العايل و األساتذة احملا

 يف إطار عقود عمل حمددة املدة. –خاصة يف دول اخلليج  -جامعات أجنبية 
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 جدول رقم )56 (: الــــــرضا عن قيمــــــــة المنـــح التــــــــي توفـــــــــــرها الوظيفــــــــة:
 

 ك وظيفتك ؟هل أنت راض قيمة المنح التي توفرها ل
 

المجموع   
 غري مناسبة مناسبة الكلي للعينة

 ةــــــــــــــــــــرتبــــــــــــــال

 أستاذ
 21 12 09 ت
% %42.9 %57.1 %100 

 أستاذ محاضر
 37 26 11 ت
% %29.7 %70.3 %100 

 أستاذ مساعد
 119 87 32 ت
% %26.9 %73.1 %100 

 العامالمجموع 
 177 125 52 ت
% %29.4 %70.6 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 02.19 02 0.05 0.334 غير دال

ويستفيد األساتذة من جمموعة من املنح أقرها  للعامل، األساسي األجر إىل يضاف املال من مبلغا نحامل متثل  
 28النظام التعويضي اخلاص هبم ، وتشمل : 

)سنتطرق إليها بالتفصيل يف اجلداول التالية(. لعلميوا منحة        حتسني  األداء   البيداغوجي    - 
 .البيداغوجية واملتابعة التأطري  تعويض    -    التوثيق. تعويض -تعويض اخلربة البيداغوجية.  -
 اص هبم.وقد أشرنا إليها يف العنصر املتعلق بنظام التعويضات اخلتعويض التأهيل العلمي . -
 ²قيمة كاوبالعودة إىل اجلدول ،  جند أن االجتاه العام مييل إىل اعتبار املنح املرتبطة بالوظيفة غري مناسبة،  ف  

 هي غري دالة عند درجة احلرية و ( ،02.19)تقدر ب قيمة املنح اليت توفرها الوظيفةرضا املبحوثني عن  احملسوبة
 . (0.334) لة قدرهومستوى دال (0.05)و مستوى اخلطأ  (02)

باختالف رتبهم، حول مدى -ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية في آراء األساتذة و هذا يعين أنه    
أكدوا أن تلك املنح ( % 71مبحوثا بنسبة) (125،إذ أن معظمهم)  رضاهم عن المنح التي توفرها وظيفتهم

األساتذة احملاضرون، من ( %78.6) ساعدون ،األساتذة امل من( %73) غري مناسبة، ويتوزعون حبسب الرتب :
 .التعليم العايل  أساتذة من(  57.1%)

من املبحوثني صرحوا بأن املنح املرتبطة بوظيفتهم مناسبة من حيث قيمتها، وقد توزعوا حبسب  (29%)مقابل 
األساتذة  من( %26.9األساتذة احملاضرون، )من ( %29.7) ، ساتذةاأل من(  %42.9) رتبهم ، على النحو التايل:

واجلدول املوايل ، يربز أهم أسباب عدم الرضا عن قيمة املنح املرتبطة بوظيفة أستاذ باحث يف ، املساعدين
 اجلامعة.

 
                                                 

 
28
 .13-11، اجلزائر، ص.2010أكتوبر 20، ،60، اجلريدة الرمسية ،العدد   يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة األستاذ الباحث 252- 10 رقم  تنفيذيّ   مرسومأنظر:  
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 :ةـــــــن قيمة المنح المرتبطة بالوظيفــــــــرضا عـــــــدم الــــــــ( : أسباب ع57جدول رقم )
 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 12.231 06 0.05 0.05 غير دال

 

قيمة املنح اليت توفرها لك حول أسباب عدم رضا املبحوثني عن  احملسوبة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا
 ومستوى داللة قدره (0.05)مستوى اخلطأ  و (06) هي غري دالة عند درجة احلرية و ،(12.23ــ )تقدر بهم وظيفت

فروق  ذات داللة إحصائية في آراء األساتذة باختالف رتبهم حول  و هذا يعين أنه توجد (  ، 0.05)
 . همقيمة المنح التي توفرها وظيفتأسباب عدم رضاهم عن 

 بضعفمتها ، منهم سبب عدم رضاهم عن قي 41.7%)، ربط ) ألساتذة التعليم العاليفبالنسبة       

وميكننا اإلشارة هنا إىل ، (..الخدمات ، الصناعة) أخرى عمل مجاالت في المقدمة  بالمنح مقارنة حجمها
بني قطاع الوظيفة العمومية  -كما سبق لنا وأن أشرنا إىل ذلك يف النقطة املتعلقة باألجور  –اختالف قيمة املنح 

األنظمة التعويضية ذات االرتباط خبصوصية األسالك ول بو القطاعات االقتصادية األخرى ، حبكم ارتباط األ
اليت ينتمي إليها أولئك املوظفني ، يف حني يرتبط سلم املنح و العالوات يف القطاعات األخرى خارج الوظيفة 

 على –العمومية  بأرباح املؤسسة و مداخيلها السنوية ،اليت ترتبط هبا قيمة املنح و العالوات  املوجهة لعماهلا 
 .-اختالف وظائفهم

 رضاك في حالة عدم 
 قيمة المنحعن  

 ،التي توفرها لك وظيفتك 
 ؟ إلى ما ترجع ذلك 

 

  
 مجموع 

 
 اإلجابات

 مقارنة حجمها ضعف
 يف املقدمة  باملنح
 أخرى عمل جماالت
 ، الصناعة)

 .(..اخلدمات

 االقتطاعات حجم كرب
 هذه هلا ختضع اليت

 .املنح

 قيمة تدين
 العائلية املنح

  إدراج عدم
 منحة

التعويض  النوعي 
 .عن املنصب

 (.املنطقةة منح )

 أستاذ
 12 10 30 30 50 ت
% %41.7 %25 %25 %08.3 100 % 

 محاضر أستاذ
 25 15 30 40 30 ت

% 12 % 16 % 12 % 60 % 100 % 

 مساعد أستاذ
 88 47 13 17 11 ت
% 12.5 % 19.3 % 14.8% 53.4% 100 % 

 العام المجموع
 125 63 19 24 19 ت
% 15,1 % 19.2 % 15.2 % 50.4 % 100 % 
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فقد اشتركوا في اعتبار السبب األول لعدم ،  األساتذة المساعدونو  األساتذة المحاضرونأما        
 (%60)وهو مـــــــــــا تــــــربزه نسبهـــــــــم  ، التعويض النوعي عن المنصبرضاهم ، هو عدم استفادتهم من منحة 

 ( على التوايل .%53.4)و 
هنا منحة تدخل يف إطار التدابري التحفيزية و االمتيازات اخلاصة اليت متنح للمستخدمني املؤهلني يف مع العلم  أ

الدولة و العاملني يف املؤسسات املوجودة يف جمموعة من الواليات باجلنوب واهلضاب العليا و بعض املناطق 
تبة األصلية أو املنصب املشغول، الشمالية، وتعد تعويضا عن املنصب حيسب على أساس الراتب الرئيسي للر 

  29وختتلف باختالف املنطقة و الرتبة املعنيتني.
يف منطقة اهلضاب العليا وما تتميز به من قساوة املناخ  02و  01لكن بالرغم من تواجد جامعيت سطيف   

فيدا من هذه ، إال أهنما مل تست -سنتطرق إىل ذلك يف حمور الظروف الفيزيقية لبيئة العمل –شتاءا و صيفا 
و خنص بالذكر  علما أن هناك جامعات تقع يف مناطق متشاهبة يستفيد أساتذهتا من هذه املنحةاملنحة ، 

جامعات باتنة ، املسيلة، أم البواقي، هذه العوامل دفعت باألساتذة إىل تنظيم حركات احتجاجية باالتفاق مع 
، مث يف 2015مارس 11باالستفادة من هذه املنحة  يف نظرائهم يف جامعات قسنطينة و برج بوعريريج ،للمطالبة 

، مع إمكانية التصعيد مستقبال بسبب عدم استجابة 2015ماي 19/20/21، لتتجدد يف 2015ماي  12/13/14
 .الوصاية هلذا املطلب

بكبر حجم االقتطاعات من هذه المنح في إطار إخضاعها للضريبة أما عن باقي األسباب فارتبطت         
من أساتذة التعليم  (%25):  ذهب إليه اليت تقتطع نسبة هامة منها ، وهو ما، (IRG)الدخل اإلجمالي  على

 .من األساتذة املساعدين  (%19.3)،من األساتذة احملاضرين  (%16)العايل، 
من  (%14.8)،من األساتذة احملاضرين ( %12)من أساتذة التعليم العايل،  (%25)فيما ربط ما نسبته           

، علما أن املنحة  سبب عدم رضاهم بتدني قيمة المنح العائلية التي يستفيدون منها، األساتذة املساعدين 
، واليت هلا أوالد تستفيد من منحة تقدر ( دج 05.50الشهرية للزوجة املاكثة يف البيت وليس هلا أوالد ، تقدر بـ)

  .وهي مبالغ جد متدنية إذ قورنت ببعض املتطلبات العائلية(، دج  300)، فيما يستفيد األوالد من ( دج800)بـــ
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المؤرخ في  330-95م المرسوم التنفيذي رقم المعدل و المتمم لبعض أحكا 2013يونيو 09المؤرخ في  212-13المرسوم التنفيذي رقم  أنظر: 
 خنشلة  في واليات  الموجودة  المؤسسات في  والعاملين  في الدولة  المؤهلين للمستخدمين  تمنح  التي  االمتيازات الخاصة  يحدد  الذي، الذي 25/10/1995

، 31،  اجلريدة الرمسية عددوالجلفة  بسكرة  واليتي  بلديات بعض  وفي  وسوق أهراس  وتيسمسيلت  البواقي  وأم  وباتنة  وقالمة وتيارت  وسعيدة  والمسيلة  وتبسة 
 .11-10، ص 2013يونيو  16اجلزائر، 
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 :والعلمي البيداغوجي األداء تحسين منحة معايير تنقيط( : اإلطالع على  58جدول رقم )

 

 البيداغوجي األداء تحسين منحة تنقيط بمعايير علم على أنت هل
 .؟ والعلمي

المجموع  
 كلها بعضها الكلي للعينة

 ةـــــــــــــبرتــــــــال

 أستاذ
 21 16 50 ت
% %23.8 %76.2 100 % 

 محاضر أستاذ
 37 24 13 ت
% %35.1 %64.9 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 78 41 ت
% %34.5 %65.5 100 % 

 العاممجموع  ال
 177 118 59 ت
% 33,3 % 66,7 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 0.978 02 0.05 0.613 غير دال

 

تعد منحة حتسني األداء البيداغوجي و العلمي من أهم املنح اليت يتلقاها األستاذ الباحث، الرتباطها الوثيق     
األستاذ  أداء يتم تنقيطومدى التزامه بأداء مهامهو واجباته اليت تفرضها خصوصية الرتبة اليت ينتمي إليها، إذ 

من  (40 %)إىل أربعني باملائة  (0)بنسبة متغرية من  هذه املنحة سبتحت، و  قسمالمن طرف رئيس  الباحث
 : الراتب الرئيسي و تدفع كل ثالثة أشهر ، و ختضع االستفادة من هذه املنحة لسلم تنقيط يراعى فيه

 احرتام توقيت األعمال البيداغوجية املوكلة.-
 اغوجي.احرتام آجال إجناز الربنامج البيد-
 املشاركة الفعلية يف أعمال اهليئات البيداغوجية والعلمية. -
 املشاركة الفعلية يف نشاطات تقييم الطلبة.  -
 استعمال التكنولوجيات احلديثة يف النشاطات البيداغوجية و البحث. -

 األداء حتسني منحة طعايري تنقيوماملبحوثني  علم  ملدى احملسوبة ²يبني أن قيمة  كا ، اجلدولو بالرجوع إىل  

، ومستوى (0.05)و مستوى اخلطأ ( 02)و هي دالة عند درجة احلرية ( 0.978بــــــ )تقدر  والعلمي البيداغوجي

ائية لمدى إطالع  األساتذة ـروق  ذات داللة إحصــــــــود فــــــي عدم وجـــــــــعنـــــــو هذا ي، (0.613)داللة قدره 

معظمهم  ، إذ أكد  والعلمي البيداغوجي األداء تحسين منحة معايير تنقيطعلى  -باختالف رتبهم-

، وبالتايل ميكن القول أن هذا األمر يدفع هبم إىل االلتزام تلك املعايري علمهم ب( % 66,7(مبحوثا بنسبة )118)
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بالرغم من  هبا ، بغية احلصول على تنقيط جيد من جهة ، والقدرة على رفع تظلم يف حالة سوء ذلك التنقيط

 احرتامهم لتلك املعايري.

ونود اإلشارة إىل أن املعيار املتعلق بـاستعمال التكنولوجيات احلديثة يف النشاطات البيداغوجية و البحث ، رهني 

 ومدى توفر تلك الوسائل داخل القسم.

 م ، موزعني كاآليت:منه (%33.3)وفيما خيص املبحوثني الذين بينوا  عدم علمهم ببعض تلك املعايري، فسجلنا  

 .من األساتذة املساعدين  (%34.5)،من األساتذة احملاضرين  (%35.1)ساتذة ، األمن  (23.8%) 

وميكن تفسري ذلك بعدم إطالعهم على التعديالت اليت مست طريقة التنقيط املرتبطة  هبذه املنحة، فعلى سبيل 

إذ صارت ترفع يف الطعون املتعلقة بنقطة التقييم ، صالحية الفصل املثال سجلنا تعديل يف اجلهة املخول هلا 

 .30يئات اإلدارية للمؤسسة اجلامعيةاهل للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء بدال من

وهذا القصور ميكن رده إىل عدم إعالم اإلدارة عن تلك القرارات، أو عدم اإلطالع الشخصي لبعض األساتذة  

وقد سبق اإلشارة إىل هذا  -ائح التنظيمية اخلاصة بوظيفته بشكل كاف  الباحثني على خمتلف القوانني و اللو 

 ، على الرغم من توفره يف جل مواقع اجلامعات. -األمر يف احملور املتعلق باجلوانب التنظيمية للوظيفة

ميكن رد األمر إىل كوهنم يف املراحل األول للتنشئة  -باألخص قسم "ب" –وبالنسبة لألساتذة املساعدين 

لتنظيمية، حبكم قصر مدة خدمتهم وبالتايل هم حباجة إىل مزيد من الوقت و اخلربة لإلطالع على خمتلف ا

 القوانني املنظمة حلياهتم الوظيفية.

 

 
 

                                                 
يتضمن تحديد معايير تنقيط األستاذ الباحث لالستفادة من منحة تحسين 375قرار رقم  ، يعدل ويتمم2013يونيو 19مؤرخ يف  904قرار رقم  :انظر في المالحق 30 

 .داء البيداغوجي و العلمياأل
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  القسم رئيس بها يقوم التي اإلجراءات،( : رأي المبحوثين حول  59جدول رقم )
 :والعلمي البيداغوجي األداء تحسين منحة تنقيط لتطبيق 

 

  القسم رئيس بها يقوم التي اإلجراءات، في رأيك ما
 .؟ والعلمي البيداغوجي األداء تحسين منحة تنقيط لتطبيق 

المجموع   
 عادلة غري عادلة الكلي للعينة

 الرتبة

 أستاذ
 21 10 11 ت
% %52.4 %47.6 100 % 

 محاضر أستاذ
 37 18 19 ت
% %51.4 %48.6 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 55 64 ت
% %53.8 %46.25 100 % 

 العامالمجموع 
 177 83 94 ت
% 53,1 % 46,9 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 0.72 02 0.05 0.965 غير دال

 

 رئيس بها قومي التي اإلجراءات،يبين وجود تقارب في آراء المبحوثين حول إن االجتاه العام للجدول ، 

يبني هذا اجلدول أن   ، ويف هذا الصدد والعلمي البيداغوجي األداء تحسين منحة تنقيط لتطبيق  القسم

 حتسني منحة اإلجراءات، اليت يقوم هبا رئيس القسم  لتطبيق تنقيطحول آراء املبحوثني حنو  احملسوبة ²قيمة  كا

، (0.05)و مستوى اخلطأ ( 02)دالة عند درجة احلرية  غري هيو ،  (0.72بــــــ)تقدر  والعلمي البيداغوجي األداء

 .(0.965)ومستوى داللة قدره 

عدم وجود فروق إحصائية قوية بين آراء المبحوثين نحو إجراءات التنقيط التي يقوم بها رئيس و هذا يعين 

يرون بعدالتها  (%1.53)، إذ جند منهم  والعلمي البيداغوجي األداء تحسين منحة تنقيط القسم  في عملية

، و اجلدول التايل يوضح مظاهر عدم عدالة رئيس القسم يف عملية  صرحوا بعكس ذلك (%46.9)مقابل 

 التنقيط اخلاصة هبذه احملنة.
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 والعلمي:  البيداغوجي األداء تحسين المرتبط  بمنحة، عادل ال( : سبب التقييم الغير 60جدول رقم )
 

 
 منحةط بالمرتب التقييم كان حال في

 ،والعلمي البيداغوجي األداء تحسين
 ؟ ذلك يرجع ما إلى ، عادل غير

  
المجموع 
 الكلي للعينة

 تبليغ عدم
 ببطاقة األستاذ

 التنقيط
 .به به اخلاصة 

 النقطة نفس إعطاء
 ، األساتذة جلميع
 التزام عدم من بالرغم

 .باملهام منهم البعض

 احملاباة  عامل تأثري
 الشخصية العالقاتو 

 التنقيط عالمة يف

 ال التقييم نقطة
 حقيقة فعليا تعكس

 الفعلي األداء
 .لألستاذ

 أستاذ
 10 20 20 60 / ت
% / % 60 % 20 % 20 100 % 

 محاضر أستاذ
 18 40 40 10 / ت
% / % 55.6 % 22.2 % 22.2 100 % 

 مساعد أستاذ
 55 70 12 27 90 ت
% %16.4 % 49.1 % 21.8 12.7 % 100 % 

 العاملمجموع ا
 83 13 18 43 90 ت
% 10,8 % 51,8 % 21,7 % 15,7  % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 05.77 06 0.05 0.449 غير دال

 

 داغوجيالبي األداء حتسني نحةاملرتبط وم التقييمحول أسباب ال عدالة  احملسوبة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا
ومستوى داللة  (0.05)و مستوى اخلطأ  (06) هي غري دالة عند درجة احلرية و ،( 05.77)ــــتقدر ب  والعلمي

 (.0.449)قدره
ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية في آراء األساتذة باختالف رتبهم حول  أسباب عدم و هذا يعين أنه 

   والعلمي داغوجيالبي األداء تحسين منحةالمرتبط ب التقييمعدالة 
، موزعني حبسب رتبهم  ( %51.8مبحوثا منهم ومختلف رتبهم وبنسبة ) (43يف املرتبة األوىل، أكد ) -

 (.%49.1)، األساتذة املساعدون  (%55.6) ، األساتذة احملاضرون (%60)أساتذة التعليم العايل كالتايل:
 باملهام منهم البعض التزام عدم من لرغمبا ، األساتذة لجميع النقطة نفس إعطاءبأن عدم رضاهم يرتبط 

بداعي تفادي  –املوكلة إليهم، خاصة ذات الصلة منها ومعايري تنقيط هذه املنحة، فإعطاء نفس التنقيط 
 و املتفاين يف عمله اجملد  األستاذجيعل   -االحتجاجات كما صرح لنا بذلك أحد رؤساء القسم يف مقابلة معه

  آدامسكما  يذهب  يف ذلك   -لذي  ال يبذل  جهدا  وهو األمر الذي  يدفعه  يف نفس الدرجة مع زميله  ا
يساوي مجلة  جهوده ويتم  إىل مقارنة  نفسه مع زمالئه  فإذا وجد أن هناك عائدا ال عدالة  العائديف نظريته 

شعورا  معاملته داخل  املؤسسة يف نفس  درجة  شخص  آخر  بذل  جهدا  أقل  فهذا  من شأنه  أن حيدث 
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، وضمن هذا اإلطار صرح أحد درجة  الرضا الوظيفي لديه   دبالالعدالة  يف ضوء  هذه املقارنة  تتحد
كيف يعقل أن يعطيني رئيس القسم نفس النقطة مع مجموعة من الزمالء ، بالرغم املبحوثني بالقول : " 

البيداغوجية، يضاف إلى  حضور اجتماعات اللجانعن  و أمن غياباتهم المتكررة سواءا عن التدريس 
في النشاطات البيداغوجية  ) أجهزة العرض مثال(التكنولوجيات الحديثةذلك عدم استعمالهم المطلق 

،والتي استعملها دوما في تلك النشاطات، على الرغم من كونها أحد معايير التنقيط الخاصة بتلك 
 ".المنحة؟؟؟

 سبب العدالة التقييم بتأثير –باختالف رتبهم  –ثني من املبحو ( % 21,7)يف املرتبة الثانية ، أرجع  -
، أي يرتبط بطبيعة العالقة اجليدة مع رئيس القسم  التنقيط عالمة في الشخصية والعالقات المحاباة  عامل

تعطى  لطبيعة  العالقة  الشخصية بني املوظف  ورئيسه ، وهذا  األمر  قد يعكس  دور  هذه  املنحة  ،  أي 
، لكن يف هذه النقطة بالذات ال ميكننا االتفاق مع   مزيد من اجلهد إىل حمبط للروح املعنوية  من حمفز لبذل

هؤالء املبحوثني يف تأثري سوء عالقتهم برئيس القسم على التنقيط الذي مينحه هلم، من منطلق أن هلم احلق يف 
 رفع تظلم حول بطاقة تنقيطهم إذ بدت غري عادلة. 

، كان السبب الثالث لعدم العدالة يف لألستاذ الفعلي األداء حقيقة فعليا تعكس ال التقييم نقطة -
من املبحوثني باختالف  (%  15,7عالمات التنقيط اخلاصة ومنحة حتسني األداء البيداغوجي و العلمي، حبسب )

س على رتبهم، ففي بعض األحيان مثال ، قد يوجد نقص يف الوسائل التكنولوجية املساعدة يف عملية التدري
احرتام آجال إجناز الربنامج مستوى األقسام ، يضطر األستاذ إىل التخلي عن استعماهلا، ويف املعيار  اخلاص ب

قد تتدخل بعض العوامل اخلارجية مثل توقف الدراسة بسبب سوء احلالة اجلوية _ ما قد ينجر  -البيداغوجي
ون حصص إضافية إلكمال الربامج، و البعض عنه جتاوز تلك اآلجال، إذ جند البعض من األساتذة من يربجم

 اآلخر يكتفون بتوزيع املطبوعات على الطلبة .
، ونشري هنا به الخاصة  التنقيط ببطاقة األستاذ تبليغ عدميرتبط بالعامل الرابع  للتقييم الغري عادل ،  -

مر بقلة خربهتم املهنية يف وميكن تفسري األ( ، 16.4%)أن هذا الرأي اقتصر فقط على األساتذة املساعدين بنسبة 
التعامل مع مثل هذه الوضعيات التنظيمية أو بطريقة التسيري املتبعة و حتديدا اإلجراءات التنظيمية اليت يتبعها  
رئيس القسم يف هذا املوضوع ، لكن هذا ال ينفي أحقية هؤالء األساتذة يف اإلطالع على بطاقات تنقيطهم 

 بإعالم األساتذة ببطاقات تنقيطهم.ألن القانون يلزم رئيس القسم 
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 :الدرجات و الرتب في الترقيةكيفيات ( : اإلطالع على  61جدول رقم )
 

 على مطلع أنت هل
 في الترقية كيفيات 
 ؟ الدرجات و الرتب 

المجموع  
 (ة)مطلع غري الكلي للعينة

 بدقة عليها
 نعم

 الرتبة

 أستاذ
 21 21 / ت
% / %100 100 % 

 اضرمح أستاذ
 37 31 60 ت
% %16.2 %83.3 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 103 16 ت
% %13.4 %86.6 100 % 

 العامالمجموع 
 177 155 22 ت
% 12,4 % 87,6 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 3.58 02 0.05 0.167 غير دال

 

 :إىل  -طبقا ملا حدده القانون األساسي لألستاذ الباحث -احثني يف اجلزائرالب  األساتذة أسالك  تتوزع
 رتبتني:"ب"و "أ".  ملساعدين ويضم ا  األساتذة  سلك (2) سلك يف طريق الزوال(.   املعيدين  سلك (1
 .يزتأسيس درجة األستاذ املم معاألساتذة،  سلك (4رتبتني:"ب"و "أ".  احملاضرين ويضم  األساتذة  سلك (3

 : 31ختضع عملية الرتقية اليت متس هذه األسالك ، جلملة من األحكام القانونية اليت فصلها كل من 
 القانون األساسي العام للوظيفة العمومية. -
 املرسوم الرئاسي احملدد للشبكة االستداللية ملرتبات املوظفني و نظام دفع رواتبهم.-
 القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحث.-

 ، فهناك:حبسب خصوصية كل سلك  ،الرتقية  كيفياتوتتنوع  
  أعلى  رتبة إىل  رتبة  من  باالنتقال  وذلك  املهين  مساره  يف تقدم األستاذ: وتتمثل يف  ةالترقية في الرتب -

السلك   يف  أو ) كاالنتقال من أستاذ مساعد" ب" إىل أستاذ مساعد" أ"(  السلك  نفس   يف  مباشرة

                                                 
31

 أنظر:  
 .20-03،ص، 16/07/2006،اجلزائر، 46، اجلريدة الرمسية رقم  المتضمن للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية 03-06األمر رقم -
 ، 30/09/2007، اجلزائر ، 61، جريدة رمسية رقم اتبهماالستداللية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رو يحدد الشبكة ،  29/09/2007املؤرخ يف  304-07مرسوم رئاسي رقم  -

 .13-08ص 
 .28-18، اجلزائر، ص.2008ماي04، السنة اخلامسة واألربعون،23،اجلريدة الرمسية ،عدد الباحث  باألستاذ  الخاص  األساسي  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  المرسوم -
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، ويرتبط ذلك خاصة ومساره البحثي كاحلصول مباشرة ) كاالنتقال من أستاذ حماضر "أ" إىل  أستاذ(  األعلى
 على الدكتوراه ، التأهيل ، النشر و التأليف.

) مثل انتقال األستاذ  مباشرة  األعلى  الدرجة  إىل  درجة  من  يف االنتقال  تتمثل:  الترقية في الدرجات -
إىل الدرجة  (1055) من الدرجة الصفر ذات الرقم االستداليل األدىن  03 القسم الفرعي املساعد "أ" املصنف يف

(، وبالتايل يصري الرقم االستداليل املطابق للدرجة اليت صار يشغلها بعد ترقيته 53االستداليل ) ااألوىل و رقمه
  حدداجلديد ، وتت  تب الرئيسيينتج الرا(، دج 45)بضرب هذا الرقم يف النقطة االستداللية  (1108=1055+53)

  : يأيت  كما الباحثني  األساتذة  على  الدرجات املطبقة  يفالرتقية  وتائر
 .لألساتذة  بالنسبة  أشهر( 06) سنتان والدنيا.  املدة  حسب - 
 احملاضرين.  بالنسبة لألساتذةسنوات( 03)   واملتوسطة أشهر( 06) سنتان و الدنيا  املدتني  حسب - 
أشهر(  06سنوات و 03)  والقصوى سنوات(03) واملتوسطة أشهر( 06) سنتان و الدنيا  ددمل ا  حسب - 

 .ملساعدينا  بالنسبة لألساتذة
 الدرجات و الرتب يف الرتقيةكيفيات على  املبحوثني طالع إملدى  ²أن قيمة  كا، جند  اجلدولوبالعودة إىل  

 .)0.167 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(احلرية ،وهي غري دالة عند درجة )03.58ـ(ـــتقدر ب
و هذا يعني أنه ال توجد فروق في آرائهم حول هذا الجانب ، أي أن معظم المبحوثين بمختلف رتبهم    

من التعداد الكلي %)87.6  (مبحوثا ميثلون )155، إذ قدر جمموعهم بــــ)ـ أكدوا إطالعهم على تلك الكيفيات
، األساتذة املساعدون ( %83.30)(، األساتذة احملاضرون %100)ة، موزعني حبسب الرتب: األساتذة للعين

(86.6 %.) 

وهذا يدل باالهتمام الكبري الذي يوليه أفراد العينة لعملية الرتقية ، ونود أن نشري إىل نقطة تتعلق بسلك 
 –ساتذة ممن تتوفر فيهم مجلة من الشروط رتبة أستاذ مميز اليت يرقى إليها األ استحداثاألساتذة و ختص 

لكن مل يرقى أي من أساتذة كال اجلامعتني  -ذكرناها بالتفصيل يف الفصل اخلاص باألساتذة الباحثني يف اجلزائر
هم على هذه الشروط ، وميكن إرجاع ذلك إىل عدم صدور النص اخلاص الذي بعض ، على الرغم من توفر

من القانون األساسي لألستاذ  56 درجة أستاذ مميز ، كما أشارت إلية املادة وموجبه حتدد كيفيات التعيني يف
 الباحث.
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 ( : رأي المبحوثين حول معايير الترقية في الرتب و الدرجات:62جدول رقم )
 

 يرالمعاي في رأيك ما
 عملية وفقها تتم التي

 بالرتب الخاصة الترقية
 ؟ الدرجات و

  
 واضحة

 حمددة و 
 معقدة

 ما عانو  
 غري

  واضحة 
 بشكل كاف

  الكلي  اجملموع
 لإلجابات

 أستاذ
 21 10 50 15 ت
% %71.4 %23.8 %04.8 100 % 

 محاضر أستاذ
 31 20 11 18 ت
% 58.1% %35.5 %06.5 100 % 

 مساعد أستاذ
 103 17 32 54 ت
% %52.4 %31.1 %16.5 100 % 

 العامالمجموع 
 155 20 48 87 ت
%   56.1 % 31 % 12.9 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 04.81 04 0.05 0.307 غير دال

 

 

 الخاصة الترقية عملية وفقها تتم التي يرالمعاي عن طبيعة  املبحوثني لرأي ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا
ومستوى  )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(عند درجة احلرية ،وهي غري دالة )04.81ـ(ـــتقدر ب الدرجات و بالرتب

 .)0.307 (داللة قدره
ال توجد فروق في آرائهم حول هذا الجانب ، إذ نجد أن أكبر نسبة من المبحوثين و هذا يعين أنه    

داد من التع56.1%)  (( مبحوثا ميثلون87، إذ قدر جمموعهم بـــــــ) بمختلف رتبهم أكدوا وضوح تلك المعايير
الكلي للمبحوثني املطلعني على معايري الرتقية يف الرتب و الدرجات، موزعني حبسب الرتب: أساتذة التعليم 

 (.%52.40، األساتذة املساعدون )( %58.1)(، األساتذة احملاضرون %71.4)العايل 

 د احلدود.وبالعودة إىل القوانني املتعلقة هبذا اإلجراء التنظيمي ، جند مفصلة وواضحة إىل أبع 

 

، خاصة ما تعلق منها بالنسب  المعايير معقدة نوعا مامنهم إىل أن هذه  (%31)يف حني ذهب  -

املخصصة ملختلف أمناط الرتقية يف الدرجات ، خاصة يف حالة توفر جمموعة من األساتذة على األقدمية املطلوبة 

 (10)ضمن  2و4و4قية تباعا حسب النسب يف املدد الدنيا و املتوسطة و القصوى ، ففي هذه احلالة تكون الرت 

وقد  يرقون يف املدة القصوى(، %20 يرقون يف املدة املتوسطة، %40يرقون يف املدة الدنيا،  %40أي )أساتذة ،
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فيما يخص الترقية في الدرجات أجدها معقدة نوعا ما ، فأنا عرب عن هذا األمر أحد املبحوثني بالقول : " 

ة ، فبعد استكمالي للمدة الدنيا للترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة شخصيا وقعت في هذه الحال

 البشرية، لم استفد من الترقية ، وبعد استفساري على مستوى مصلحة الموارد بسنتين و نصفوالمقدرة 

وعليه  بالكلية ، أخبرني مسؤولها بأني استفدت من الترقية في الدرجة سابقا بعد استكمالي للمدة الدنيا

فإن هذا اإلجراء سيمسك هذه المرة، بعد استكمالك للمدة المتوسطة أو القصوى ويتوقف هذا على 

 ".حالة زمالئك اآلخرين

، بشكـــــل كـــــاف   ةـواضح  غيرالمعايير  املتبقية من املبحوثني ، فريون أن تلك( % 12.9)أما  -

ري أكثر، وهذا ما أوضحه أحد املبحوثني ، إذ يقول يف هذا ة و أهنا معايري تقنية حتتاج لتبسيط و تفســـــخاص

بصراحة إن معايير الترقية في الدرجات غير واضحة من حيث إجراءاتها مقارنة بالترقية في      الصدد : "

الرتب ، و بالتالي أرى من الضروري تفسيرها و شرحها بصورة دقيقة من طرف المكلفين بهذا الملف في 

، حتى و إن اقتضى األمر تنظيم وارد البشرية على مستوى الكلية و رئاسة الجامعةمصلحة تسيير الم

 لقاءات خاصة بهذا األمر".
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 ي ــــــــــرضا الوظيفـــــــــــال ل وـــــــــعمــــــــــة الــــــــــة داخل بيئــــــــــــالمحور الرابع :  العالقات االجتماعي
 ة.ــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــلباحثين في الجامعاألساتذة الدى 

 
  من منطلق : اإلنسانية، املنظمات من جزء إال هي ما األكادميية املؤسساتإن املؤسسة اجلامعية كغريها من 

 . احلواملص واحلاجات الدوافع خمتلف معهم وتتجمع ، واجلماعات األفراد فيه جيتمع بشرياً   تكتالً أهنا تشكل   -
 شبه ورةـــــــبص يتفاعلون معا و معا يعملون شخاصأ جمموعة هناك أن أي :اجتماعي كيان أو نظام أهنا    -

 ، باعتبار مفتوح النظام هذا كما أن، باالستمرارية تتصف عالقات تربطهم أي ، ما نوعا منتظمة و مستمرة
 . فيها تؤثر و) باقي مؤسسات اجملتمع(  اخلارجية بالبيئة تتأثر امعةاجل

 ، متفاوتة رغبات و توقعات و و تطلعات أدوار لديهم أشخاص جمموعة يضم النظام هذا وبالنظر لكون     
 إجناز لضمان و املوارد و اجلهود لتبديد منعا شخاصاأل بني هؤالء التناغم و االنسجام حتقيق و التوفيق ينبغي

 .اجلماعي جلهدا طةسابو  أكرب بكفاءة " األهداف " لتحقيق األعمال
ويكتسي موضوع العالقات االجتماعية أمهية بالغة ، نظرا لتأثرياته يف جمال األداء و الرضا الوظيفي ،       

حنو اآلخرين و أثرها يف خلق مناخ   إضافة ألمهية تلك العالقات يف حتديد سلوكيات الشخص و اجتاهاته
ارساته ، و ما قد ينجر عن ذلك من بلوغ األهداف اجتماعي جيد، قد يسهم يف حتريك عملية االتصال و مم

 املسطرة.
 ومدراء األقسام ورؤساء العمداء قبل من ممارستها تتم إنسانية اجتماعية عملية اإلدارية القيادة تشكلكما    

 يف القيادي النمط ممارسة خالل من وتظهر،  -وسنركز على رؤساء األقسام خصوصا -اجلامعة يف املعاهد
 املرجوة. هدافاأل حتقيق يف تساهم واملرؤوسني الرئيس بني ومتبادلة مستمرة وعالقات فاعالتت اجلامعة

يف احلياة  امهم امكون،  ةيف املنظم بني مجاعة العمل الثقة املتبادلة و  تطوير التفاعل ويف هذا اإلطار ، يعد    
حتكاك وأشبه بالرابط الذي يلصق بزيت التشحيم الذي يقلل من اال  (Shea) شيا، إذ يشبهها التنظيمية 

 .(Dammen,2001:6).األجزاء املتباينة سوية ، فهي حمفز الجناز العمل
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 طبيعة العالقة مع رئيس القسم :حول  رأي المبحوثين  (: 63جدول رقم )
 

 عالقتك هي كيف
 القسم؟ رئيس مع 

 المجموع 
 سيئة حسنة الكلي للعينة 

 الرتبة

 أستاذ
 21 / 21 ت
% %100 / 100 % 

 محاضر أستاذ
 37 30 34 ت
% %91.9 %8.1 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 15 104 ت
% %87.4 %12.6 100 % 

 العامالمجموع 
 177 18 159 ت
% 89,8 % 10,2 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 3.32 02 0.05 0.190 غير دال

  
باعتبار أن اجلامعات قد تتألف من كليات  -تعد األقسام العلمية ، أصغر الوحدات التنظيمية يف اجلامعة      

حتقيق أهدافه، تعتمد إىل حد كبري على الكفاءة ى وميكن القول أن كفاءة القسم وقدرته عل -ومعاهد وأقسام
كفاءة القسم تتحدد بقدرات واستعدادات رئيس ، فنوعية و و الطاقم املساعد له  اإلدارية واألكادميية لرئيسه

القسم، فهو قائد، ومدير، يتوىل توجيه اآلخرين حنو حتقيق أهداف القسم، وهو املشرف املباشر على فعاليات 
ولياهتم، وبصفة عامة فهو ؤ األساتذة ، واملوضح ملس وأنشطة القسم املخطط هلا، واملتابع واملقِيم ملستويات أداء

 لبلوغ األهداف املسطرة. ارة شئون القسماملسئول عن إد
وبناءا على ما سبق ، ميكننا القول بأن القيادة اإلدارية، تعد أحد العوامل اهلامة يف حتديد طبيعة  

التفاعالت داخل جمموعة العمل يف املؤسسة ، ومن مث فإهنا قد تساهم يف توجيه تلك التفاعالت حنو 
السلوك الذي أي -القياديرتبط بالنمط ، ي هاحتقيق يف فالنجاحل .  بلوغ األهداف الرئيسية جملموعة العم

 يفتتمثل  اليت، وبالصفات القيادية الناجحة رئيس القسم ميارسه الذي -يلعبه الفرد ضمن جمموعة معينة 
زهم على يفحتشخصيته وقدرته على بناء عالقات إنسانية إجيابية بني العاملني، وحتسني أداء العمل لديهم و 

 .وهو األمر  الذي له تأثري  يف درجة  رضا  األساتذة الوظيفي ، عطاء املستمرال
وذلك بتنميته  للعالقات  االجتماعية معهم ،  -فاملشرف  الذي  جيعل  مرؤوسيه حمور اهتمامه        

قد ينجح إىل حد كبري  -واهتمامه  الشخصي  هبم وحسن التعامل معهم عند حدوث  أخطاء  من جانبهم  

هتدف  إىل حتفيزهم  وتوجيههم  ،عالقات اجتماعية  متميزة بناء ينجم عنه قد مما ،كسب  والء مرؤوسيه   يف
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 هرزبرغقد صنف و  ،حنو األهداف  املسطرة  ، وهو ما من شأنه  أن حيقق رضا  عاليا  عن العمل  بينهم 

ل  الدافعة اليت  حتدث  الرضا  االعرتاف و التقدير  من طرف  املسؤول  املباشر يف العمل ، ضمن العوام

 .الوظيفي  لدى العامل

،وهي )03.72ـ(ـــب لطبيعة العالقة مع رئيس القسم املبحوثني الجتاهات ²قيمة  كا تقدر وبالعودة للجدول،    

 .)0.156 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(غري دالة عند درجة احلرية 

أي أن معظم المبحوثين بمختلف رتبهم فروق يف آرائهم حول هذا اجلانب ،  توجد و هذا يعين أنه ال    

ا ـــــــــ( مبحوث159در مجموعهم بــــ)ــــــــــــأكدوا حسن عالقتهم برئيس القسم الذي ينتمون إليه ، إذ ق

(، %100)لعايل ، موزعني حبسب الرتب: أساتذة التعليم امن التعداد الكلي للعينة( %89.9 (ونـــــــــــيمثل

 (.% 89.9، األساتذة املساعدون )( %91.9)األساتذة احملاضرون 

 -من األساتذة احملاضرين و األساتذة املساعدين حتديدا –فقط من املبحوثني  (%10)ويف املقابل سجلنا  

 أكدوا سوء عالقتهم برؤساء أقسامهم، وسنتطرق يف اجلدول املوايل ، ملظاهر حسن عالقة املبحوثني 

 برؤساء األقسام اليت ينتمون إليها.
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 العالقة الحسنة مع رئيس القسم : حول مظاهر رأي المبحوثين  (: 64جدول رقم )
 

 كانت عالقتك حسنة إذا
 مع رئيس القسم، إلى ما

 ترجع ذلك؟

  
 مجموع

 اإلجابات
 يتسم
 في أسلوبه

 التعامل
 بالوضوح
 والشفافية

 في يتميز
 تعامله
 .بالعدالة

 ويقدر شجعي
 األداء

 المتميز

 
 يتقبل

 . الحوار 

 بالبعد يهتم
 في اإلنساني

 تعامله يراعي
 الظروف
 الخاصة
 لألستاذ

 يتمتع
 بالحيوية

 القدرةو 
 على

 .التسيير

 بآخر  األساتذة يعلم
 المستجدات

 تخص التي التنظيمية
 عملهم

  مجرد
 عالقة

 عمل 

 

 أستاذ
 21 / 20 10 06 20 20 30 50 ت
% %23.8 %14.3 %09.5 09.5 % %28.6 %04.8 %09.5 / 100 % 

 محاضر أستاذ
 34 20 50 50 11 10 20 30 50 ت
% %14.7 %08.8 %05.9 02.9 % %32.3 %14.7 %14.7 %05.9 100 %  

 مساعد أستاذ
 104 10 10 15 49 60 10 20 29 ت
% %27.9 %01.9 %01 %05.8 %.29.8 %14.4 %09.6 09.6 % 100 % 

 العام مجموعال
 159 12 17 21 48 90 50 80 39 ت
% 24,5 % 05 % 3,10 % 5,70 %  %30.1 13,2 % 10,7 % 7,50 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 19.87 16 0.05 0.226 غير دال

 

بغية الوصول إىل ، التأثري عليهم  إن منط اإلشراف يعكس طريقة معاملة املسؤولني ملرؤوسيهم وكيفية
حتقيق  أبرز  أمناط اإلشراف تأثريا يف تؤكد على أن  دراسات و األحباث الاألهداف التنظيمية، وجل حتقيق 

تكافؤ الفرص ، كهي القيادة الدميقراطية ملا تشمله من مبادئ إنسانية واجتماعية   لدى املرؤوسني الوظيفي رضاال
األهداف  تتماشى مع قوانني املنظمة  وهتدف يف جمملها إىل حتقيق  العدالة ، و  التعاون املساواة أمام القانون،

 واألداء الوظيفي الرضا مستويات زيادة يف أثرا برئيسه اجليدة رؤوسامل عالقةل إذ ميكن أن يكون، التنظيمية
 واحتياجاهتم ومشاعرهم هتمامواال واالجتماعية ، اإلنسانية جوانب، من منطلق مراعاهتا للالتنظيمي والفعالية

 . وتطلعاهتم أفكارهم واحرتام تواجههم، اليت واملشكالت الشخصية وأهدافهم
 ومن األكادمييني، األقسام رؤساء قبل من املمارس القيادي النمط تناولت اليت الدراسات من العديد وهناك     
 رؤساء لدى القيادي النمط حتديد إىل هدفت واليت، 1994 ) ،يونغ Young) دراسة الدراسات هذه أشهر

 ، تدريس هيئة عضو ( 94 ) الدراسة مشلت حيث األمريكية، امليسيسييب والية يف اجملتمع كليات يف األقسام
 لدى الوظيفي والرضا األقسام رؤساء قبل من املمارس القيادي النمط بني عالقة وجود إىل الدراسة وتوصلت

 االهتمام زاد كلما يزداد التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا أن ائجالنت وأظهرت التدريس، هيئة أعضاء
 بالعالقات يهتم والذي األقسام رؤساء قبل من املمارس القيادي النمط أن كما لديهم، اإلنسانية بالعالقات
 .األقسام هذه يف العاملني لدى الوظيفي الرضا مستوى زيادة إىل يؤدي اإلنسانية
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وهي غري  ، )03.72ـ(ـــتقدر ب ملظاهر العالقة احلسنة مع رئيس القسم ²ا اجلدول أن قيمة  كايبني هذو         
 .)0.156 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(دالة عند درجة احلرية 

توجد فروق يف آرائهم حول هذا اجلانب ، إذ تركزت مظاهر حسن العالقة تلك يف  و هذا يعين أنه ال   
 انب التالية :اجلو 
في بعض  الخاصة همظروفل مع األساتذة ومراعاته تعامله في اإلنساني بالبعد اهتمام رئيس القسم -

، احملاضرون (%28.6)من املبحوثني موزعني حبسب الرتب : األساتذة  (%30)، وهو ما عرب عنه الحاالت 
 الود من جو يسود حبيث بينهم نسانيةاإل العالقات منووميكننا القول  بأن (،  %29.8)، املساعدون (32.3%)

 مجيع دافعية من يزيد وفعال إجيايب تنظيمي مناخ هتيئة والثقة، قد يساهم مسامهة فعالة يف والتعاون واالحرتام
 .احلسنة املتبادل واملعاملة  االحرتام إطار الوظيفي يف انتمائهم من ويقوي للعمل، العاملني

صراحة ، إن رئيس قسمنا شخص رائع بأتم معنى الكلمة ، خاصة ه :" ويعرب أحد املبحوثني عن ذلك بقول
في طريقة تعامله اإلنسانية ، فهو قبل كل شيء زميل وصديق، لكن هذا ال يعني تغليب هذا البعد على 

 ". الجوانب التسيرية األخرى خاصة ما تعلق منها بالسير الحسن للعمل داخل القسم
وهو ما  ، التسيير على القدرةو  بالحيوية يتمتع، والشفافية بالوضوح التعامل في أسلوبه يتسم -

، وميكننا القول بأن هذا املظهر يربز لنا إدراك  من المبحوثين  على التوالي( % 13.2(  و ) %24.5) ذهب إليه
 اأيض يوحي مما ومتعلمة ، مطلعة على خمتلف حقوقها وواجباهتا، واعية فئة مع يتعاملون أهنمب األقسام رؤساء
ووجوب احرتامها واالجتهاد يف تطبيقها بشكل يضمن التوازن بني   بالقوانني ومعرفتهم رؤساء األقسام بوعي

، و الدخول يف للمساءلة أي جتاوز هلا قد يعرضهمخاصة و أن ، السري احلسن للعمل و كسب ثقة األساتذة 
  صراعات مع األساتذة وممثلياهتم النقابية.

تتسم مختلف تعامالتي مع اإلدارة في القسم الذي أعمل فيه املبحوثني " ويف هذا الصدد صرح أحد 
بالوضوح و الشفافية إلى أبعد حد ، فالقوانين واضحة و ال يمكن تخطيها ، وهو ما يعمل به رئيس 
القسم الذي يملك خبرة كبيرة في المجال التسييري ، إذ لم يسبق لي وأن حدثت لي مشكلة إدارية 

بتوضيحها و إرشادي لكيفية التعامل معها، مازجا بين الحنكة التنظيمية و حسن التعامل  خاصة ، إال وقام
  ." و التوجيه

من ( % 10.7) وهو ما عبر عنه  عملهم تخص التي التنظيمية المستجدات بآخر  األساتذة يعلم -
د و ــــــــام اجلديــــــــاجلزائرية مع تطبيق النظ اصة إذ علمنا بالتغيريات العديدة اليت شهدهتا اجلامعةــــــــــ، خ  أفراد العينة

ماتبعه من مستجدات مرتبطة بالتسيري البيداغوجي ، طريقة التقييم اخلاصة ومنحة املردودية ، شروط و معايري 
وهي أمور تستوجب االنتقاء للرتبصات التكوينية ، ناهيك عن اجلوانب املتعلقة بعقد االجتماعات البيداغوجية، 

عطائه معىن إلهدف يحتوى العمل ومف يالتعر ف ، هحتسني ظروفلضمان السري احلسن للعمل، و  م األساتذةإعال
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وإعالم األساتذة بأمهيته و ضرورة االلتزام به حبسب خصوصية الرتب الوظيفية اليت ينتمون إليها، وهذه اجلوانب 
ة إىل ــــــــة، االستقرار، الوقاية، احلاجوتشمل هذه الفئة الضمانات الوظيفيترتبط بتحقيق احلاجات األمنية 

 .التنظيم، والقوانني اليت حتدد املسؤوليات والواجبات

 -اقتصروا على األساتذة المحاضرين و المساعدين تحديدا –من المبحوثين ( % 7,50)  ويرى -
توجب عليه ، تقوم أساسا على قيام كل طرف وما ي عالقتهم برئيس القسم ، بكونها مجرد عالقة عمل فقط

، وميكننا إرجاع هذا األمر خصوصا بالنسبة لألساتذة املساعدين ، حلداثة التحاقهم مع االحرتام املتبادل 
باجلامعة ، وكوهنم يف بداية مسارهم الوظيفي و بالتايل يتواجدون يف مرحلة بداية التأسيس للعالقات االجتماعية 

:" أؤدي عملي بتفان و ابتعد ق عرب أحد املبحوثني بالقول داخل القسم، يف هذا السيا -خاصة الغري رمسية –
 عن الجناح المعارض لرئيس القسم و عميد الكلية".

 توزعت باقي النسب على النحو التايل :فيما 

، وهي مظاهر يف جمملها ةبالعدال تعامله في يتميز، المتميز األداء ويقدر يشجع،  الحوار  يتقبل -
 م عمله يف باالرتياح جتمع املبحوثني مع رؤساء أقسامهم ، وهو ما قد يشعرهمتعرب على حسن العالقة اليت 

قد  واملرؤوسني الرئيس بني يدةاجل عالقةال توفرف هم،عمل مع اجليد التوافق مهل يتحقق قد وبالتايل عنه، والرضا
أمهية  ، وهي عوامل تربز اللوائح تطبيق يف املرونة استخدام،و  بينهم املتبادلة الثقة ينجم عنها ارتفاع مستوى 

 داخل القسم اإلنسانية العالقات منو يفو إمكانية مسامهتها   -خاصة على مستوى األقسام –القيادة اإلدارية 
 مجيع دافعية من يزيد وفعال إجيايب تنظيمي مناخ هتيئةوكذا  والثقة، والتعاون واالحرتام الود من جو يسود حبيث

لألساتذة باختالف  الفردية األهداف تؤثر إجيابا يف حتقيق حبيث الوظيفي مائهمانت من ويقوي للعمل،األساتذة 
 .إليها ينتمون اليت جلامعةا وأهداف رتبهم 
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 مع رئيس القسم : سيئةالعالقة ال مظاهر(: 65جدول رقم )
 

 سيئةكانت عالقتك  إذا
 ترجع ذلك؟ مع رئيس القسم، إلى ما

 مجموع 
 احلوار يقبل ال اإلجابات

 .حرفيا القوانني تطبيق على يركزو  
 تقييم عملية يف موضوعي غري

 .األساتذة أداء

 الرتبة
 محاضر أستاذ

 30 10 02 ت
%  66.9%  %33.3 100 % 

 مساعد أستاذ
 15 90 60 ت

%  %40 %60 100 % 

 العام المجموع
 18 10 08 ت

%  44.5% 55,6 % 100 % 
 المحسوبة ²كا درجات الحرية ستوى الخطأم مستوى الداللة القرار

 05.34 02 0.05 0.07 غير دال
      

اليت هتم وثقافتهم ونزعاهتم ومواقفهم ورؤاهم ملختلف القضايا اباختالف شخصياهتم وبيئ أساتذة اجلامعة خيتلف 
أمهية النمط متس عملهم داخل اجلامعة ، قد حيدث اختالف بينهم يف التعاطي مع تلك القضايا وهنا تربز 

 القيادي املمارس من طرف رئيس القسم للوصول إىل توافق ال يعرقل العمل داخل القسم . 
،وهي غري دالة )05.34(ـــتقدر ب ملظاهر سوء العالقة مع رئيس القسم ²أن قيمة  كا وبالعودة إىل اجلدول ، جند

 .)0.07 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(عند درجة احلرية 
، ومتحورت هذه  ال توجد فروق في آرائهم حول مظاهر  سوء العالقة برئيس القسمو هذا يعين أنه    

 العالقة يف اجلوانب التالية :

، خاصة يف اجلانب املتعلق منهم ( % 55,6)، وعرب عنه األساتذة أداء تقييم عملية في موضوعي غير -
ومييل إىل االحنياز إىل أطراف على حساب أطراف  -حمور احلوافز سنتطرق إليه بالتفصيل يف –بتقييم املردودية 

أخرى دون األخذ باالعتبار اجلدية يف العمل ، أو يلجأ إىل هذا األسلوب بغية تفادي املشكالت يف القسم، أو  
بطريقة : مايجوع الذيب ما  يشتري السلم االجتماعي داخل القسمكما عرب عن ذلك أحد املبحوثني : " 

، من خالل إعطاء نفس التقييم لغالبية األساتذة ، اللهم من كان منهم غائبا أو مريضا  لراعييغضب ا
 ". لسبب قاهر يؤثر على ذلك التنقيط
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 املعنوية، روحهم فضقد ختو  لعملاألساتذة اجملدين و امللتزمني  يف ا  ةدافعي من تقلل وهذه اإلجراءات قد

نتيجة عدم تقدير ، حباط اإليشعر كثري من املرؤوسني ب،  إذ قد دافاأله حتقيق على السليب التأثري له ويكون

 باألداء اجليدالرئيس الذي يفشل يف االعرتاف ذ يعد رؤسائهم ألدائهم لوظائفهم أو متيزهم يف هذا األداء، إ

جية أو لزيادة اإلنتا لدافعيةيؤثر سلبيا على الرضا الوظيفي وعلى ا، وقد من مصادر الضغوط ، مصدرا مرؤوس لل

قد ما ،  ومستوى أدائهم إشعار املوظفني ، ن من أهداف تقومي األداء الوظيفي ، خاصة إذا علمنا ، أالتطور 

 الرضا الوظيفي لديهم. مستوى يؤدي لرفع

 ومبدأ األخذ دون ، حرفيا القوانين تطبيق على يركزبينت أن رئيس القسم من اإلجابات ، ( 44.5%) -

 التسلطي القيادي النمط يطبقون الذين األقسام رؤساء أن إىل ذلك ويعزى ، يقبل احلوارو التشاور و ال  املرونة

،أو ينفردون  اإلداري اهلرم يف منهم أعلى هم من قبل من عليهم فرضت القرارات بعض اختاذ إىل أحيانا يلجؤون

"رئيس القسم بحوثني : باختاذ قرارات بصفة انفرادية ،كما هو حال أحد رؤساء األقسام الذي وصفه أحد امل

الذي أعمل به ، مصاب بجنون العظمة ، فهو متسلط و متعجرف إلى أبعد الحدود ، ويطبق القوانين 

الرئيس الذي يتسم بالرقابة اللصيقة على أداء املرؤوسني ويتدخل يف  إذن ميكننا القول بأن، بحذافيرها "

حهم السلطة املعادلة الختصاصاهتم وما ميكنهم من اختاذ تفصيالت هذا األداء وال يتيح هلم حرية التصرف وال مين

 .يقضي على محاس املرؤوسني يف العمل وحيبط إبداعاهتم  قدالقرارات اخلاصة بوظيفتهم، 

 

 
 
 
 
 



 عرض و حتليل البيانات  و تفسري النتائج                                                     الفصل السادس:  
 

316 

 

 (: طبيعة العالقة مع زمالء العمل:66جدول رقم )
 مع  عالقتك تقيم كيف ، عموما

 ؟  العمل في زمالئك
 المجموع الكلي للعينة 

 مع البعض منهم سيئة نةحس

 الرتبة

 أستاذ
 21 / 21 ت
%  %100 / 100 % 

 محاضر أستاذ
 37 10 36 ت
%  %97.3 %02.7 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 40 115 ت
%  %96.6 %03.4 100 % 

 العامالمجموع 
 177 50 172 ت
% 97,2 % 2,80 % 100 % 

 المحسوبة ²كا ت الحريةدرجا مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 0.73 02 0.05 0.69 غير دال

 
إن األعضاء العاملني يف املنظمات ، غالبا ما يبنون عالقات اجتماعية غري رمسية تؤثر يف سلوكاهتم و اجتاهاهتم 
و مواقفهم يف العمل ، وميكن هلذه العالقات أن تسهم يف تأكيد و قبول أهداف التنظيم و تعمل على حتقيقها 

تؤثر مجاعات العمل على العالقات  وقدما ميكنها رفضها بالشكل الذي قد حيد من فعالية التنظيم، ، ك
 . وهي كلها ذات عالقة بالرضا الوظيفيداخل بيئة العمل ،  األداء واالتصاالت والدافعية  و الشخصية

يعة العالقات االجتماعية أن االتجاه العام إلجابات المبحوثين يشير إلى أن طب ، نجدالجدول وبالعودة إىل
منهم ، في حين سجلنا سوء العالقة  (%97)فيما بينهم يغلب عليها الطابع الحسن ، وهو ما عبر عنه 

 من المبحوثين. (%02.8)مع البعض من الزمالء لدى 
مستوى و )02(،وهي غري دالة عند درجة احلرية )0.73(ـــتقدر بف لطبيعة العالقة بالزمالء يف العمل، ²قيمة  كا وعن

أي أن توجد فروق يف آرائهم حول هذا اجلانب ،  و هذا يعين أنه ال، )0.69 (ومستوى داللة قدره )0.05(اخلطأ 
 )172، إذ قدر جمموعهم بـــــــ)معظم المبحوثين بمختلف رتبهم أكدوا حسن عالقتهم بزمالئهم األساتذة

(، %85.7)حبسب الرتب: أساتذة التعليم العايل من التعداد الكلي للعينة، موزعني %) 97.2(مبحوثا ميثلون
 (.% 64.70، األساتذة املساعدون )( %70.30)األساتذة احملاضرون 
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 زمالء العمل: العالقة الحسنة مع مظاهر(: 67جدول رقم )
 

 
 

كانت عالقتك  حالة في
 ما حسنة، بزمالئك في العمل 

 ذلك؟ مظاهر

  
 مجموع
 

 اإلجابات

 بيننا  تسود
 .لفريقا روح

 بيين العالقة
 يف وبينهم
 تقوم العمل

 االحرتام على
 املتبادل

 يف االشرتاك
 الندوات

 العلمية امللتقياتو 
 املعلومات تبادل ،

 املراجع و

 االتصاالت تبادل
 والزيارات
 مع االجتماعية

 حىت زمالئي،
 أوقات خارج

 .العمل

 بطريقة التحاور
 عند حضارية
بعض   حدوث

 بيننا الفاتاخل
 بطريقة زهاوجتاو 

 .ودية

 أستاذ
 21 20 10 20 11 50 ت
% %23.8 52.4 % 09.5% 04.8 % 09.5% 100  %   

 محاضر أستاذ
 36 30 40 30 22 40 ت
% %11.1 %61.1 %08.3 %11.1 %08.3 100  % 

 مساعد أستاذ
 115 11 90 30 67 25 ت
% %21.7  %58.3 %02.6 %7.8 %09.6 100  % 

 العام المجموع
 172 16 14 80 100 34 ت
% 19,8 %   %58,1 4,70% 8,1 %  %9,3 100  % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 05.83 08 0.05 0.66 غير دال

 

ة  تأثري  يف  أداء  األساتذ  ، هلا  اجلامعةالعالقات اإلنسانية  و التنظيم  غري الرمسي  السائد يف إن       
وإقباهلم على عملهم  وشعورهم باالرتياح النفسي  وبالتايل  ارتفاع درجة  والئهم  للمؤسسة ودرجة رضاهم 

يكن هناك   ليس  هناك تنظيم رسمي يستطيع  أن يؤدي  دوره ويحقق  أهدافه  ما لم" إذالوظيفي  ، 
كامل  فيما بينهم  ، ويجعلهم  تنظيم  غير رسمي  يرفع  الروح المعنوية للعاملين و يحقق التضامن و الت

  (212:1983،مرعي )". يشعرون  بالوالء  و االنتماء  للمنظمة

 اإلنسان تعلق مدى يف ملحوظاً  دوراً  العمل زمالء بني السائدة العالقات طبيعة تؤدي الطبيعي أن ومن    

فمن املعلوم أن عمق  ، ة املتبادل الثقة ووالتعاون  االحرتام من أساس على مبنية كانت إذا خاصةبعمله ،
مما حيسن املناخ االجتماعي للعمل وهو  ،يرفع من الروح االجتماعية بني املوظفني  ، قدالعالقات الشخصية

يساعد األستاذ على الشعور باهلوية و االنتماء و القبول من طرف قد كما ،عامل  ضروري لرضا األساتذة 
هرزبرغ إضافة إىل أهنا  تعد حبسب  -للحاجات  ماسلو رج وهو ما ميثل احلاجة الوسطى يف مد –اآلخرين 

ضمن احلاجة إىل ماكليالند من العوامل الوقائية اليت تقي األستاذ من الشعور بالتذمر وعدم الرضا ويصنفها 
 االنتماء ، اليت ختفف من الشعور بامللل و التعب وتزيد من الشعور باالنتماء .
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أوضحت أن أثر مجاعة  العمل على  -ق التطرق إليها يف الفصل  الثايناليت  سب -هاوثورنفدراسات       
اعي ـــــــاجة  للنشاط االجتمـــــــــأن احل ماسلووى من الكثري  من ظروف العمل املادية، كما يعترب ــــــــسلوك الفرد أق

موعة  اليت  ينتمي إليها( ) احلاجة إىل االنتماء ، تكوين صداقات مع اآلخرين واحتالل مركز مالئم داخل اجمل
من أهم  عناصر  هرم احلاجات الذي صنفه ،  فاجلانب  األعظم من اليوم يقضيه الشخص  يف العمل ، فإذا  

فإن هذه احلاجة  -كما يالحظ عند أفراد العينة   -كانت  هذه العالقات  تتصف  بالود و احملبة واأللفة 
 حث عن إشباع حاجات أخرى. وبذلك يتوجه السلوك للبإىل حد كبري  ستشبع 

ال يقتصر  على أداء  العمل فحسب ، بل يشمل  أيضا   صف إىل ذلك ، فإن وجود الشخص يف املنظمة ، 
حسن  التواصل  و التوافق  مع مجاعة  العمل  من خالل  سلوكه  االجتماعي  يف بيئة  العمل وهذا يربز أمهية  

انتماؤنا إلى  جماعة  له تأثير  كبير  على بقوله : "   W.OUCHIدور  اجلماعة  يف العمل  وهو  ما يؤكده 
موافقتنا ودوافعنا وسلوكاتنا من أية ظاهرة اجتماعية أخرى ... إن انتماءنا إلى  جماعة يؤثر  في سلوكنا  

(OUCHI,1982 :40).."أكثر من كل أنواع الرقابة  اإلدارية  و األجور  و الترقية ..
 

وهي غري (05.83)ـــتقدر ب ملظاهر حسن العالقة بالزمالء يف العمل ²أن قيمة  كا ، جند  دولجلا وبالعودة إىل     
 .)0.66 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )08(دالة عند درجة احلرية 

توجد فروق يف آرائهم حول هذا اجلانب ، إذ توزعت جماالت حسن العالقة بينهم على  و هذا يعين أنه ال   
 نحو التايل :ال
من ( 61.1%)، وهو ما ذهب إليه:   العالقة مع الزمالء في العمل ، يسودها االحترام المتبادل -

، ولعل املالحظة اليت شدت من األساتذة  (52%)من األساتذة املساعدين ،  (%58.3) األساتذة احملاضرين ، 
 األروقة ، إلقاء األساتذة لعبارات الســــــالم انتباهنا يف خمتلف الكليات و األقسام وداخل قاعات األساتذة و يف

 يف ملحوظاً  دوراً  العمل زمالء بني السائدة العالقات طبيعة تؤدي الطبيعي أن ومن و الرتحاب فيما بينهم .
 والثقة والتعاون والود االحرتام من أساس على مبنية كانت إذا خاصة الذي يشغله بالعمل الفرد تعلق مدى

 . املتبادلة
من  (%23.8)من األساتذة املساعدين ،  (21.7%) ، وهو ما أكده ،  بين األساتذة الفريق روح  سودت -

ومن خالل املعاينة امليدانية  يف جمتمع البحث ، الحظنا  قوة  من األساتذة احملاضرين ، ( 11.1%)األساتذة ، 

ال  حول هذا املوضوع، على جمموعة العالقات  االجتماعية  بني عدد كبري من املبحوثني  ، فمثال طرحت سؤا
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شدتين طريقة  -توزعت رتبهم بني أستاذ و أستاذ حماضر –من األساتذة بكلية العلوم و حتديدا قسم الرياضيات 

ه: ــــــــــم ذلك بقولــــــــع بعضهـــــــــتفاعلهم فيما بينهم ، اليت الحظت عليها روح األخوة و التعاون و املرح ، وقد أرج

صعب تحديد العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى هذه النتيجة، لعل السنوات الطويلة التي قضيناها معا ، " ي

"، وحىت األساتذة املساعدين الذين مل  ساعدتنا على تجاوز أي خالفات لمعرفة كل واحد لسلوك زميله

هتم كثريا يف  التكيف مع ميض عن ترسيمهم يف مناصبهم زمن طويل، أكدوا لنا قوة هذه العالقات وأهنا ساعد

من خالل  النصائح و اإلرشادات  اليت يقدمها  هلم األساتذة ذوي اخلربة  وكذا   ةاجلو الداخلي  للمؤسس

 تبادل املراجع و الكتب  ، إضافة  إىل أن عددا معتربا منهم قد درسوا معا يف اجلامعة  .

 ربزت يف :أما عن باقي مظاهر العالقة احلسنة بني أفراد العينة ، ف

، وقد عرب عن ذلك  المراجع و المعلومات تبادل ، العلمية الملتقياتو  الندوات في االشتراك -

من األساتذة احملاضرين ، ويعد هذا   (09.5%)من األساتذة ،  (09.5%)من األساتذة املساعدين ،  (4.8%)

ة وجوب التعاون بني األساتذة يف أمرا مهما السيما لضرور  –بالنظر خلصوصية عمل األستاذ اجلامعي  –األمر 

من حماضرات و أعمال تطبيقية و موجهة ، كما يظهر يف  املواد التعليميةجمال التدريس ، بالنظر لتكامل 

وقد يؤدي هذا التعاون  إىل رفع درجة ،  -سنتطرق إليها بالتفصيل يف حمور البحث العلمي –وحدات البحث 

و تفاهم يف طريقة  والتفاعل بني األساتذة الذين يربطهم جذب متبادل ن فيه زيادة لالتصالالرضا الوظيفي أل

 العمل .

وهو ما ذهب إليه ، ودية بطريقة وتجاوزها خالفاتال بعض حدوث عند حضارية بطريقة التحاور -

، وقد شهدنا  من األساتذة (%09.5)من األساتذة املساعدين ،  (%09.6) من األساتذة احملاضرين ، ( %08.2)

خالف بني أحدى األستاذات مع مساعد رئيس قسم مكلف بالشؤون التعليم حول برنامج توزيع  حادثة

 ساعات العمل ، فتدخل أحد األساتذة من ذوي األقدمية  ، الذي خفف من حدة اخلالف .
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من  (%07.8) وعرب عنه،العمل أوقات خارج حتى زمالئي، مع االجتماعية والزيارات االتصاالت تبادل -

 .من األساتذة احملاضرين  (11.1%)من األساتذة ،  (04.8%)املساعدين ، األساتذة 

قد متتد قوة العالقات االجتماعية بني األساتذة إىل خارج أوقات العمل، ومن مظاهر ذلك تبادل احلوار حول 

لتفاعل وقد الحظنا  أثناء إجراء الدراسة ا األسر و األوالد ، الزيارات االجتماعية وممارسة الرياضة معا،

االجتماعي اجليد بني األساتذة خارج أوقات التدريس أثناء اجللوس يف قاعة األساتذة حيث يتجاذبون أطراف 

احلديث يف مواضع تتعلق بأسرهم و التطرق إىل احلالة الصحية لألبناء و كذا مسارهم الدراسي ، وقد عربت 

التي مجال الزمالة في العمل ، بل تعدى " لقد تعدت عالقتي ببعض زميإحدى املبحوثات عن هذا األمر : 

 . اة"ـاألمر إلى تبادل الزيارات في مختلف المناسبات في األفراح ، عيادة المرضى وحتى في حاالت الوف

يف إحدى قاعات  –كما الحظنا احلرارة الكبرية و العاطفة اجلياشة اليت أبدهتا جمموعة من األستاذات       

 سبة جناح ابنتها الكربى يف الدراسة.حنو زميلتهم ومنا -األساتذة

زاد من توطيد  نود اإلشارة ، إىل إقامة عدد من املبحوثني معا يف األحياء الوظيفية اخلاصة باألساتذة ، ما و   

مع العديد  إقامتي" لقد ساهمت عالقات الصداقة بني عدد كبري منهم ، وهذا األمر كشفه أحد املبحوثني : 

ي السكني الخاص باألساتذة ، من توطيد العالقات بين أسرنا ، فتمدرس األبناء من زمالئي في نفس الح

 .معا و تبادل الزيارات زاد من تقوية هذه العالقة "
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 زمالء الــــــعمـــــل : عـــــم ـــسيئــــــةة الـــــــــعالقـــــــالمـــــــظاهـــــــر (: 68جدول رقم )
 

 
 زمالئك في العمل بعض قتك بكانت عال حالة في

 ذلك؟ مظاهر ما ،سيئة 

 مجموع 
 

 اإلجابات
 تفادي االلتقاء

 .منهم  البعض مع 
 تبادلو  احلوار مظاهر غياب

 املراجعو  املعلومات

 الرتبة
 محاضر أستاذ

 10 10 / ت
% / 100 % 100 % 

 مساعد أستاذ
 40 10 03 ت
%  75 % 25 % 100 % 

 العام المجموع
 05 20 03 ت
%  60 % 40 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 01.87 02 0.05 0.39 غير دال

 
، بكل ما حتتويه تلك العالقة من مقاربات ومفارقات تالزم العمل عترب العالقة بني زمالء العمل أهم عناصر بيئةت

هناك نوعان من ، و يجة ملا تفرزه من مشكالت أو تآلفات بني زمالء العملاإلنسان فرتات طويلة من عمره، نت

تنشأ يف بيئة العمل، عالقات شخصية وعالقات العمل والفرق واضح بينهما، فالعالقات  قد العالقات اليت

عمل فقط، تكافؤ وقبول يف التعامل بني الطرفني ، أما العالقة املهنية هتدف إىل إجناز الفيها الالشخصية يفرتض 

 .وبانتهاء العمل تنتهي العالقة بني الطرفني

 من  فقط  % 2,80التذكير بها أن و بالعودة إىل معطيات اجلدول ، فإن املالحظة األساسية اليت نود 

 . لمبحوثين صرحوا بسوء عالقاتهم ببعض من زمالئهم في العملالمجموع الكلي ل

 )02(رية ـ،وهي غري دالة عند درجة احل) 01.87)ـــتقدر ب القة تلكملظاهر سوء الع ²يبني اجلدول أن قيمة  كاو  

توجد فروق يف آرائهم حول هذا اجلانب  و هذا يعين أنه ال،)0.39 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ 

ر سوء ، مع التذكري سجلنا الغياب التام لتلك املظاهر بني املبحوثني املنتمني لسلك األساتذة ، وتوزعت مظاه

 العالقة مع البعض من الزمالء ، و باألخص لدى األساتذة املساعدين ، على النحو التايل:
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 –، وسبب ذلك  تفادي االلتقاء مع بعض الزمالءاللجوء إلى من اإلجابات ، بينت (   % 60)  -

ديولوجية خمتلفة هو طبيعتهم املزاجية و نرفزهتم الدائمة ، ضف إىل ذلك تبنيهم لتوجهات إي  -حبسب املبحوثني

، إضافة إىل فما يرونه هو الّصحيح وما يراه اآلخرون خطأ وال يقبل التربير ، يستثارون ألدىن األمور  إذ، 

 استعمال البعض منهم ألساليب التكتالت املبنية على اجلهوية.

 معلوماتال تبادل مظاهر غيابفي من اإلجابات ربطت مظاهر سوء العالقة مع بعض الزمالء   (40%)  - 

، بالرغم من أمهية هذا العامل يف جمال عمل األساتذة يف اجلامعة، سواءا تعلق األمر بالتنسيق بني  المراجعو 

احملاضرات و األعمال املوجهة و التطبيقية املشرتكة ، أو بني املقاييس يف حد ذاهتا ال سيما و أهنا مرتبطة وتكمل 

 بعضها البعض .
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 جدول رقم )69(: طبيعـــــــــة العالقــــــــــة مع الطلبــــــــة :

 

 
 ؟ عموما الطلبة مع  عالقتك تقيم كيف

 المجموع  
 الكلي 

 للعينة 
 حسنة

بةــــــــــــالرت  

 أستاذ
 21 21 ت
% 100 %  100 % 

 محاضر أستاذ
 37 37 ت
% 100 % 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 119 ت
% 100 % 100 % 

 مجموع اإلجابات
 177 177 ت
% 100 % 100 % 

 

تهم مع اتبرز أن جميع أفراد العينة على اإلطالق ، أجابوا بأن عالقإن املالحظة األساسية من هذا اجلدول ، 

 ، إذ مل نسجل أي إجابة تربز وجود تذبذب يف العالقة مع الطلبة.  على العموم طلبتهم حسنة

بناء عالقة أساسها االحرتام املتبادل  ، اجلامعة على القيام ومهامه التدريسية بنجاح يفاألستاذ لعل مما يساعد و   

قدرة األستاذ اجلامعي على التأثري األكادميي يف طالبه  ، قد تتضاءلالعالقة وما مل تتوفر تلك ،بينه وبني طالبه

أحد املبحوثني على ذلك  م و قد عربيف امتالك الطالب حلسن اإلصغاء ألستاذه من جانب ومن جانب آخر

 ." اعتبر الطالب شريكي األساسي في مهمتي و رسالتي"بقوله : 

وإن مل جند أمثلة  –لكن بودنا اإلشارة إىل وجود حاالت عديدة لتذبذب العالقة بني األساتذة وبعض الطلبة  

 قد يرجع سببها إىل : -عنها عند عينة حبثنا

ة ) ظاهرة التحجيم الطاليب( ما أثر على تلك العالقة البيداغوجية ، ارتفاع عدد الطلبة إىل مستويات كبري  -

بالرغم من أن استقبال الطلبة ملدة ثالث ساعات أسبوعيا قصد نصحهم و توجيههم ، يعد من بني مهام 

األساتذة الباحثني ، لكن يالحظ تأثر العمل هبذه املهمة بعديد األسباب، نذكر منها قلة أو غياب مرافق 

 بال للقيام هبذه املهمة، وهذا األمر أثر حىت على عملية اإلشراف يف بعض األقسام.االستق
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ضعف قدرة الطالب على استيعاب املقررات الدراسية ، جلملة من العوامل كضعف مستواه العلمي ، سوء  -

 عملية التوجيه...

 . املقرر واألستاذ اً حنويولد لديه اجتاهام سلبيقد مما ،  رسوب الطالب يف املقرر ملرة أم مرتني  -

للخربة يف التعامل  مع الطلبة ،  خاصة إذا علمنا أن   -وباألخص اجلدد منهم –افتقاد بعض األساتذة  -

نسبة كبرية منهم من محلة املاجستري وتكوينهم كان مرتبط باألساس بالبحث العلمي أكثر منه بكيفية التعامل 

، -باستثناء بعض التخصصات يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية –مع الطالب يف خمتلف املواقف التعليمية 

 مهامهم يباشرون ،إذ تقليدية بطريقة تكونوا باجلامعة التدريس على يشرفون الذين األساتذة هؤالء أن ضف إىل 

 كاملاجستري العلمية درجاتلل همإحراز  بعد  النفس وعلم التدريس طرق يف تكوين أي دون التدريس يف

 ، بل يتعدى األمر يف حاالت إىل إسناد هذه املهمة للمسجلني يف املاجستري والدكتوراه. وراهوالدكت

التشنج يف العالقة خاصة يف فرتة االمتحانات وإعالن النتائج، و عدم احرتام بعض األساتذة للوائح  -

لبعض الطلبة الذين اليت تنظم هذه العملية ، وقد شهدنا أثناء إجراء هذه الدراسة ، حاالت  32التنظيمية

يشتكون من إجحاف يف النقاط اليت حصلوا عليها ، و رغم سعيهم لطلب اإلطالع على اإلجابة النموذجية و 

إعادة تصحيح أوراق امتحاهنم ، إال أن ذلك الطلب قوبل بالتماطل و يف بعض احلاالت بالتهديد من طرف 

 بعض األساتذة .

 

 

 

                                                 
 

32
، يحدد القواعد المشتركة للتنظيم و التسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية 2011نوفمبر 03مؤرخ في  711قرار العلمي :وزارة التعليم العايل و البحث  أنظر : 

 لنيل شهادتي الليسانس و الماستر.
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 جدول رقم )70(: مــــــــظاهــــــــــر الـــــــــــعالقــــــــــة الـــــحسنة مــــــــع الـــــطلبـــــــــــة :
 

 
 

 كانت عالقتك حالة في
 ذلك؟ مظاهر ما حسنة، بالطلبة 

  
 المجموع 
 الكلي 

 للعينة 

 
 االلتزام
 ومواعيد
 التدريس

 واإلشراف

 تزودهم
 بالنصائح

 اإلرشاداتو
 الالزمة
 .للدراسة

 
 أسئلة تقبل

 تفتحو  طلبةال
 النقاش باب

 على تشجعهم
 عن التعبري
 تعزز و آرائهم

 اإلجابات
 الصحيحة

  اجليد السلوكو

 
 مجيعها

 الرتبة

 أستاذ
 21 90 50 30 10 30 ت
% %14.3 %04.8 14.3% %23.8 %42.9 100 % 

 محاضر أستاذ
 37 17 30 60 70 40 ت
% %10.8 %18.9 %16.2 %08.1 %45.9 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 35 19 23 15 27 ت
% %22.7 %12.6 %19.3 %16 29.4% 100 % 

 العامالمجموع 
 177 61 27 32 23 34 ت
% 19,2 % 13 % 18,1 % 15,3 % 34,5 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 09.83 08 0.05 0.27 غير دال

،وهي غري دالة عند درجة احلرية )09.83(ـــتقدر ب ملظاهر حسن العالقة مع الطلبة ²مة  كايبني هذا اجلدول أن قي

 .)0.27 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )08(

إذ أن أكبر نسبة من المبحوثين بمختلف توجد فروق يف آرائهم حول هذا اجلانب ،  و هذا يعين أنه ال   

 التعبير على عهميتشجم بطلبتهم في الجوانب التالية  مجتمعة معا : )رتبهم أكدوا تجلي حسن عالقته

،  معهم النقاش باب فتحو  الطلبة أسئلة تقبل، الجيد السلوكو  الصحيحة اإلجابات زيتعز  و آرائهم عن

 ـــ، وقدرت بــــــــــــ (واإلشراف التدريس بمواعيد االلتزام، للدراسة الالزمة اإلرشاداتو  بالنصائح دهميتزو 

(، األساتذة %42.9)من التعداد الكلي للعينة، موزعني حبسب الرتب: أساتذة التعليم العايل  %68,4)  (

 (.% 29.4، األساتذة املساعدون )( %45.9)احملاضرون 

ة حبسب  ـــــــوعن باقي النسب فقد توزعت على كل مظهر من تلك املظاهر على حدى ،إذ جند يف املرتبة الثاني

 كل رتبة :
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لدى  (%23.8)بنسبة  اجليد السلوكو  الصحيحة اإلجابات زيتعز  و آرائهم عن التعبري على عهميتشج -
 األساتذة.

 لدى األساتذة احملاضرين. (%18.9)بنسبة   للدراسة الالزمة اإلرشاداتو  بالنصائح دهميتزو  -
 ، لدى األساتذة املساعدين. (%22.7) بنسبة  واإلشراف التدريس ومواعيد االلتزام -
ارتأينا االستشهاد ببعض ما جاء على لسان بعض املبحوثني يف التعبري عن تلك املظاهر، إذ يعرب بعضهم  قدو 

 عن ذلك بالقول : 
" أقوم بتزويد طلبتي بالشرح الوافي و المفصل لكل كبيرة و صغيرة في المحاضرة و التطبيق،  -

وفاة أحد األبوين في ذلك إضافة إلى مساعدة الطلبة ذوي الحاالت الخاصة )مرض مزمن ، أو 
 السداسي..(".

"عالقتي مع الطلبة على العموم حسنة، بل أكثر من ذلك ، فأنا اعتبر الطالب شريكي األساسي  -
أطلعه على هذا فقط ، بل أشرح له بعض األمور التي تهم حياته المستقبلية  في مهمتي و رسالتي، فأنا ال

 ".، وكذا أشرك البعض منهم في مشاريعي البحثي
صورة  إخواني الصغار وأوجههم و أرشدهم ، و أحاول جاهدا تجسيد ل" أعامل طلبتي مث -

 األستاذ المنضبط و الجدي".
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 : الجامعة داخل اإلدارية المصالح (: طبيعة العالقة بموظفي71جدول رقم )
 

 
 ؟ الجامعة داخل اإلدارية المصالح بموظفي عالقتك طبيعة ما

 ع المجمو  
 الكلي 

 للعينة 
 يسودها عمل عالقة

 املتبادل االحرتام
 منهم البعض مع سيئة

 الرتبة

 أستاذ
 21 / 21 ت
%  100 % / 100 % 

 محاضر أستاذ
 37 / 37 ت
%  100 % / 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 10 118 ت
%  99.2 % 0.8 % 100 % 

 العامالمجموع 
 177 10 176 ت

% l 99,4 % 0,6 % 100 % 
 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار

 0.490 02 0.05 0.78 غير دال
 

مع  -رتبهم باختالف –جودة و حسن عالقة المبحوثين  يؤكديالحظ أن االجتاه العام هلذا للجدول ، 
من  )99,4%  (منهم، يمثلون ( مبحوثا176) موظفي المصالح اإلدارية داخل الجامعة ، و هو ماعبر عنه

(، األساتذة المحاضرون %100)التعداد الكلي للعينة، موزعين بحسب الرتب: أساتذة التعليم العالي 
 (.% 99، األساتذة المساعدون )( 100%)

ي ،وه)0.49(ـــتقدر ب اجلامعة داخل اإلدارية املصاحل وموظفي لطبيعة العالقة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا     
 .)0.78 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(غري دالة عند درجة احلرية 

توجد فروق يف آرائهم حول هذا اجلانب ، أي أن معظم املبحوثني ومختلف رتبهم أكدوا  و هذا يعين أنه ال   
هي  -كلية ، رئاسة اجلامعةسواءا ما تعلق منها بالقسم ، ال- اجلامعة داخل اإلدارية املصاحل وموظفي أن عالقتهم

، وترتبط ومختلف اإلجراءات ذات العالقة بعمل األساتذة كتسيري مسارهم  املتبادل االحرتام يسودها عمل عالقة
 املهين ، طلب وثائق إدارية ) شهادات عمل ، نسخ عن مقررات الرتقية.....(، ملفات الرتبصات .

، بسبب متاطلهم يف إجناز بعض األعمال  اإلدارينيظفني فيما أبدى مبحوث واحد سوء عالقته ببعض املو   
 املوكلة إليهم.
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 : الجامعة داخل المكتبات بموظفي طبيعة العالقة(: 72)جدول رقم 
 

 
 ؟ الجامعة داخل اتالمكتب بموظفي عالقتك طبيعة ما

 المجموع  
 الكلي 

 للعينة 
 يسودها عمل عالقة

 املتبادل االحرتام
 البعض مع سيئة

 هممن
 للمكتبة أذهب ال

 إال نادرا.

 ةــــــــــــــــرتبــــــــــــال

 أستاذ
 21 / / 21 ت
% 100 % / / 100 % 

 محاضر أستاذ
 37 / / 37 ت
% 100 % / / 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 40 40 111 ت
% 93.3 % 3.4 % 3.4 % 100 % 

 العامالمجموع 
 177 40 40 169 ت
% 95,5 2,3 % 2,3 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 04.08 04 0.05 0.39 غير دال

 
،وهي غري دالة )04.08(ـــتقدر ب اجلامعة داخل كتباتامل وموظفي لطبيعة العالقة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا

ال توجد فروق في و هذا يعين أنه ،)0.39 (داللة قدره ومستوى )0.05(و مستوى اخلطأ  )04(عند درجة احلرية 
 عالقةآرائهم حول هذا الجانب ، أي أن معظم المبحوثين بمختلف رتبهم أكدوا أن تلك العالقة هي 

واليت ، وتزداد أمهيتها بالنظر للدور الذي يقوم به هؤالء املوظفون من خدمة،  المتبادل االحترام يسودها عمل
من خالل تسهيل احلصول على املراجع و املصادر اليت حيتاجوهنا سواءا يف مهامهم ثني بحو ميكن أن تفيد امل

من التعداد الكلي للعينة، موزعني (% 95.5 (مبحوثا ميثلون) 169ـ(التدريسية أو البحثية،   إذ قدر جمموعهم بـــــــ
 (.% 93.3ساتذة املساعدون )، األ( %100)(، األساتذة احملاضرون %100)حبسب :أساتذة التعليم العايل 

من األساتذة املساعدين بأهنم ال يذهبون إىل املكتبة إال نادرا ، بسبب اعتمادهم على املراجع  (%3.4) صرح - 
،  (sndl)االنرتنيت و قواعد البيانات اليت يوفرها النظام الوطين للتوثيق عرب اخلط  و املصادر املتوفرة على شبكة

يقتصــر ذهابي للمكتبة ) سواءا المركزية أو مكتبة الكلية( إال في حاالت د املبحوثني : " ويف هذا السياق صرح أح
بعــــــــض المراجع و المصادر النادرة المتوفــــرة على مستـــــــواها و أجد صعوبة في الحصول عليها من شبكة االنترنيت، 

المسائية، وغالبا ما تغلق المكتبة عكس ما هو معمول ضف إلى ذلك فإني توقيت نهاية عملي عادة ما يصادف الفترة 
 به في الجامعات العالمية ، أين تظل مكتباتها مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل"..

موظفي  من البعض مع سيئةمن األساتذة املساعدين ، أكدوا أن عالقتهم  (%3.4)سجلنا كذلك نسبة  -
 ستقبال و التماطل يف تسليم الكتب.املكتبة ، أرجع البعض منهم السبب يف سوء اال
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 المحور الخامس :   نشاطات البحث العلمي والرضا الوظيفي
 ية :الجزائر  الجامعة لدى األستاذ الباحث في 

 
الذي يقوم على إنتاج املعرفة وتوظيفها بكفاءة يف  خمتلف جماالت إن التطورات اليت أحدثها جمتمع املعرفة   

ضرورة مواكبة تلك التطورات، وال يتأتى ذلك إال  -باختالف درجة تطورها – اجملتمع ، فرض على الدول
، الذي صار االستثمار فيه من مؤشرات بالتحكم يف عديد العوامل يأيت على رأسها عامل البحث العلمي 

ى من خالل التحكم يف التكنولوجيات احلديثة من جهة و معرفة آثارها علويظهر دوره  ، املقارنة بني الدول
 فالتحدي يتمثل يف توجيه البحوث العلمية ملا ينفع اجملتمع ويزيد من كفاءة قطاعاته اجملتمع من جهة أخرى ، 

البحوث العلمية وتوفري ما من خالل  ، و العمل على تنميته حل مشكالته املختلفة ، و املسامهة بالتايل يف 
 .حتتاجه من موارد مالية وبشرية

املهام الرئيسية للجامعة باعتبارها مؤسسة عمومية ، ويقع على عاتق أساتذهتا  من و  يعد البحث العلمي ،
تأكيد  -حتديدا املادة الرابعة منه  -، ولعل ما جاء يف القانون األساسي لألستاذ الباحث يف ذلكالدور الكبري 
للتعليم   ةـالعمومي  ةالخدم  مهمة والبحث  خالل التعليم  من  الباحثون  األساتذة  ؤديــــــــي"على ذلك :

  : يأتي  القيام بما  عليهم يتعين  الصفة  بهذه  و  يــــــــالعال
  والطرق  والتكنولوجيا  والمعارف  بتطورات العلم  مرتبط  ومحين  نوعي  تدريس  إعطاء - 

 والمهنية.  األدبية  للمقاييس    ومطابقا  والتعليمية البيداغوجية
 والمتواصل.  األولي  التكوين  مجال  المعارف في  نقل  وضمان  لمعرفة ا  دإعدا  في  المشاركة - 
 33."باحث  أستاذ  وظيفة  لممارسة وقدراتهم  لتنمية كفاءاتهم  التكويني  البحث  بنشاطات  القيام - 

 
 
 
 

                                                 
33

 لإلطالع أكثر ، أنظر :  

 نشاطات  الباحث  األستاذ أو  الجامعي  أالستشفائي  الباحث  األستاذ  شروط ممارسة  يحدد   2010سنة  أكتوبر   2يف  مؤرخ   232-   10رقم  تنفيذي  مرسوم
 .18-16، ص 03/10/2010، 57، اجلريدة الرمسية عدد   كيفيات مكافأتهما  وكذا    البحث 
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 :بحث ووحدات بر ااالنخراط في مخ  : (73)جدول رقم 
 

برامج البحث ي إطار ف ، مخبر  وحدة بحث ضمن هل أنت منخرط في
،اللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة PNRالعلمي)البرامج الوطني للبحث

 .؟( CNEPRU البحث الجامعي

المجموع  
 نعم ال الكلي للعينة

 ةـــــبــــــــــــالرت

 أستاذ
 21 20 01 ت
%  %4.8 %95.2 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 32 50 ت
%  %4.5 %86.5 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 57 62 ت
%  %52.1 47.9 % 100 % 

 العامالمجموع 
 177 109 68 ت
%  38,4 % 61,6 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 29.17 02 0.05 0.00 دال

 

 

يف إطار  املبحوثني يقوم هبا  لنشاطات البحث العلمي اليت  احملسوبة ²أن قيمة  كا ، جنداجلدولبالعودة إىل 
، اللجنة الوطنية لتقييم  PNRخمابر و/أو وحدات حبث يف  إطار برامج البحث العلمي)الربنامج الوطين للبحث 

و مستوى اخلطأ  )02(و هي دالة عند درجة احلرية  )29.17(بــــــتقدر   CNEPRU )وبرجمة البحث اجلامعي
 .)0.00(، ومستوى داللة قدره )0.05(
في  البعد المرتبط بانخراطهم في  بين المبحوثين ذات داللة إحصائية وجود فروقو هذا يعين    

يليهم ،  ( %95.2)الوحدات والمخابر البحثية بحسب رتبهم العلمية لصالح:أساتذة التعليم العالي  
ذلك إىل طبيعة ، وميكن  إرجاع ( % 52.1األساتذة المساعدون )  ثم ( ، %86.5)األساتذة المحاضرون  

ذة و األساتذة ـــــــــك األساتـــــــى سلـــــــر علــــــالشروط املرتبطة بتأسيس تلك املخابر و الوحدات ، واليت تقتص
فقط ،  وتعد برامج البحث العلمي)الربامج الوطين  احملاضرين ، يف حني ميكن لسلك املساعدين حق العضوية

(  أبرز  الربامج البحثية اخلاصة باألساتذة CNEPRU وبرجمة البحث اجلامعي ،اللجنة الوطنية لتقييمPNRللبحث
  .34الباحثني 

                                                 
34

   : أنظرلإلطالع أكثر   
 .09-05، ص03/11/1999، اجلزائر، 77اجلريدة الرمسية عدد  ه،ير وس هالمتضمن قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيم 31/10/1999 يف املؤرخ 99/244املرسوم التنفيذي رقم  -
 . 14-09، ص21/11/1999، اجلزائر، 82اجلريدة الرمسية عدد  ها،وسير  هاالبحث وتنظيم وحداتإنشاء  يحدد كيفيات 16/11/1999 يف املؤرخ 99/257املرسوم التنفيذي رقم  -
الذي عنوانه " الصندوق الوطين للبحث العلمي و التطوير  302.082، حيدد قائمة إيرادات و نفقات حساب التخصيص اخلاص رقم 2012مارس 01قرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ال -

 .التكنولوجي"
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 :  ) CNEPRU) اللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث الجامعيفي إطار  البحث اتوحد -

الراغب يف  األستاذيقدم ، بداية سنوات 04 مدة إجناز املشروع،  تستغرق  األساتذة ؤسسهاهي وحدات حبث ي
اللجنة العلمية  للمصادقة عليه من طرف (canvas) مشروعه يف منوذجحبث ،  حلصول على مشروع وحدة ا

رئيس املشروع أن  األستاذبعد ذلك جيب على ،  للقسم مث اجمللس العلمي للكلية مث اجمللس العلمي للجامعة
 .(mesrs.dz/CNEPRU/Principal.jsp-http://www.cnepru) الوزارةيفتح حسابا إلكرتونيا يف موقع 

 إليه يدخل  ،بعد ذلك يفتح حسابا ، الدخول من نيابة املديرية املكلفة بالبحث العلمي شيفرةحيصل على 
يف  يفتحاملوقع أن  علما - أو حصيلته السداسية يف الوقت احملدد ديداجلشروع املويضع املعلومات اخلاصة ب
ما دفع رؤساء  خالل السنة اجلارية ، ونشري هنا أن هذا املوقع شهد تعطال تقنيا  -دورتني يف العام ملدة حمددة 

الوحدات إىل التعامل الورقي و كذا اإلرسال عن طريق الربيد االلكرتوين ، على ما فيه من خطر قرصنة 
 املعلومات.

 فرها على:ويشرتط يف املشاريع اجلديدة تو 
  .رئيسالعناصر على األكثر وما يف ذلك  06عناصر على األقل و  03جيب أن تتكون فرقة البحث من  -
 .جيب أن يكون رئيس املشروع من حاملي شهادة الدكتوراه -
 .ب ( املشاركة يف أكثر من مشروع واحد -ال ميكن لألساتذة املساعدين) أ  -
 ) النظام اجلديد(.ول.م.د، ) نظام قدمي( الدكتوراه كالسيك جيب أن يشمل فريق البحث على طلبة -
يف مشروع قيد اإلجناز، فقط يف الدورة العادية. علما أن حذف عضو من مشروع   يتم إضافة عضو جديد، -

 .قيد اإلجناز هي من صالحيات رئيس املشروع
 .              دج12300.00 :لبحث(أستاذ )مدير ا :مينح تعويض شهري حسب الصفة كما يليومن اجلانب املايل  

 .       دج10800.00:أستاذ حماضر)أ( )أستاذ حبث(
 .    دج10800.00:أستاذ حماضر)ب( )أستاذ حبث(

 .دج 9600.00:أستاذ مساعد قسم )أ( )مكلف بالبحث(
 .دج 8100.00"أستاذ مساعد قسم)ب( )ملحق بالبحث(

  : )PNR( بحثلل ةمج الوطنيابر ال -

و التطوير  يف هذه املشاريع بعد الدعوة للمشاركة اليت تطلقها املديرية العامة للبحث العلمييتم التسجيل 
يشرتط أساسا أن يكون املتقدم بالطلب حاصل على  -التكنولوجي على مستوى الوزارة ،  ولألستاذ الراغب

و التسجيل عرب  تقريبا  السابقة نفس اخلطواتيف إنشاء وحدة حبث يف إطار هذا الربنامج  ، إتباع  -دكتوراه
 (http://pnr.nasr.dz/pnr/index.php?lng=ar)املوقع  االلكرتوين التايل:   

                                                                                                                                                      
 

http://www.cnepru-mesrs.dz/CNEPRU/Principal.jsp
http://pnr.nasr.dz/pnr/index.php?lng=ar
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 اجتماعيوجود شريك اقتصادي ، أن يكون تابعا ملخرب، مع اشرتاط  الراغبني منوذجا عنه األساتذةحيث يقدم 
    .توجيهومؤسسة لل

  .بعد املوافقة على املشروع تقوم مؤسسة التوطني واليت هي اجلامعة بإمضاء عقد مع مؤسسة التوجيهو    
الوكالة الوطنية لتنمية ، مثل بدوره بإمضاء عقد آخر مع نفس مؤسسة التوجيه اليت يتبع هلا شروعاملويقوم رئيس 

 ........CREADتنمية من أجل البق ، مركز البحث في االقتصاد المطANDRUالبحث الجامعي 
بإمضاء عقـود مكافأة نشاطات البحث لفائدة سلك األساتذة  ،شروعاملمث تقوم اجلامعة اليت ينتمي إليها       

يف إطار  PNR تسيري أو جتهيز خمصصة لـ برامج إعانةترسل الوزارة و ع كل عضو تابع له، مو  مع رئيس مشروع
باملائة للعام األول  70م على املشاريع املوجودة حيث تكون مقسمة إىل جزئني وتقس الصندوق الوطين للبحث

 .(02،خالل مدة اإلجناز املقدرة بسنتني)باملائة للعام الثاين 30و
  : البحث حيدد مبلغها الشهري كما يأيت يستفيد األستاذ الباحث من مكافأة عن نشاطات

  .جد  35.000 "أستاذ حماضر قسم " ب   -                  . جد  40.000 "أستاذ حماضر قسم " أ-
          . جد  20.000 "أستاذ مساعد قسم " ب     -              .جد   25.000" قسم " أ أستاذ مساعد- 

 35وقد بلغ تعداد وحدات البحث يف كال اجلامعتني:
 :)PNR(في إطار البرامج الوطنية للبحث

 .1( خمرب جبامعة فرحات عباس سطيف30ـ)وحدة حبث معتمدة تابعة لـــــ 111 –
 .2( خمرب جبامعة حممد ملني دباغني سطيف03تابعة لـــــــ) وحدة حبث معتمدة 21-

 :)CNEPRU)الوطنية لتقييم وبرمجة البحث الجامعي في إطار برامج اللجنة
 .1جبامعة فرحات عباس سطيف 01/01/2014وحدة حبث معتمدة إىل غاية    199 – 
 .2جبامعة حممد ملني دباغني سطيف 01/01/2015إىل غاية  01/01/2011حبث معتمدة مابنيوحدة  38-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

35
 : بالتفصيل على الروابط التالية 02و سطيف 01البحث في جامعتي سطيفالمخابر ووحدات يمكن اإلطالع على  

http://www.univ-setif2.dz/images/PDF/cnepru2015_.pdf 
http://www.univ-setif.dz/index.php/projets-de-recherche   

recherche-de-unites-ou-et-setif.dz/index.php/laboratoires-http://www.univ 

http://www.univ-setif2.dz/images/PDF/cnepru2015_.pdf
http://www.univ-setif.dz/index.php/projets-de-recherche
http://www.univ-setif.dz/index.php/laboratoires-et-ou-unites-de-recherche
http://www.univ-setif.dz/index.php/laboratoires-et-ou-unites-de-recherche
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 استعمال الوسائط التكنولوجية )من انترنيت و التقنيات الحديثة لإلعالم و االتصال( ( :74جدول رقم )
 :في العمل 

 

 
هل تستعمل الوسائط التكنولوجية )من انترنيت و التقنيات الحديثة 

 إلعالم و االتصال( في عملك؟ل

المجموع  
 الكلي

 للعينة 
 

 أحيانا
 

 
 دائما

 الرتبة

 أستاذ
 21 21 / ت
%  / 100 % %100 

 أستاذ محاضر
 37 32  50 ت
%  %13.5 86.5% %100 

 أستاذ مساعد
 119 111 80 ت
%  06.7 % 93.3% %100 

 العام.المجموع 
 177 164 13 ت
%  7,30 % 92,7 %  %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 03.80 02 0.05 0.149 دالغير 

 

امللم  –باحث سوف يمتيح لألستاذ ال و خمتلف األجهزة االلكرتونية املرتبطة هبا،  النرتنتا توفري خدمةلعل    
قان مهارات البحث العلمي،والقدرة عل التحكم يف من خالل إت بكيفيات التعامل مع خمتلف التقنيات احلديثة

العلمي املتسارع القائم  طورالت مساريف  إجيايببشكل  التفاعلفمرصة  -املعلومات،وتسخريها يف خدمة الواقع
 لوظيفته. و طريقة أدائه اتهميكن من تطوير كفاء قدما  على تفاعالت البحث العلمي،

الوسائط التكنولوجية )من انرتنيت و التقنيات  املبحوثني الستعمال ²كا   قيمة و بالعودة إىل اجلدول ، جند أن 
و مستوى اخلطأ  )02(،وهي غري دالة عند درجة احلرية )03.80ـ(ـــتقدر ب،  احلديثة لإلعالم و االتصال( يف العمل

 .)0.149 (ومستوى داللة قدره )0.05(
معظم المبحوثين بمختلف رتبهم جلانب ، أي أن توجد فروق يف آرائهم حول هذا ا و هذا يعين أنه ال   

،  هم(الوسائط التكنولوجية )من انترنيت و التقنيات الحديثة لإلعالم و االتصال في عملأكدوا استعمال 
من التعداد الكلي للعينة، موزعني حبسب الرتب: أساتذة  )% 92.7 (مبحوثا ميثلون )164(إذ قدر جمموعهم بـــــــ

 (.% 93.3، األساتذة املساعدون )( %86.5)(، األساتذة احملاضرون %100)التعليم العايل 
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 :رأي المبحوثين حول  نوعية أجهزة الكمبيوتر و سرعة تدفق االنترنيت  المتوفرة في الجامعة  ( : 75جدول رقم ) 
 

 
 ما رأيك في  نوعية أجهزة الكمبيوتر 

 و سرعة تدفق االنترنيت
 .المتوفرة في الجامعة  ؟  

  
المجموع الكلي 

 للعينة
 غري 
 متوفرة
 بالكم 
 و النوع 
 املناسبني

 رديئةاألجهزة 
 االنرتنيت و 

ويف  بطيئة
 حاالت منعدمة

 
 مقبولة

 إىل 
 حد ما 

 

 
 استعمل 
 جهازي

 .الشخصي 

 الرتبة

 أستاذ
 21 / 10 11 90 ت
%  42.9% 52.4% 04.8% / 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 10 02 12 13 ت
%  %35.1 %32.4 %5.4 %27 100 % 

 أستاذ مساعد
 119 90 27 46 37 ت
%  %31.1 %37.8 %22.7 07.6 %  100 % 

 العامالمجموع 
 177 19 30 69 59 ت
%  33,3 % 39 % 16.9 % 10,7 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 22.02 08 0.05 0.05 دال

 

يساعد استخدام شبكة اإلنرتنت عرب أجهزة الكمبيوتر ، على تسهيل أداء مهام األستاذ الباحث سواءا ما تعلق 
ن األحباث ــــــواالستفادة م ، تعليميةــــــــعلمية والـــــــمنها بالتدريس أو البحث العلمي ، من خالل تنمية القدرات ال

 ، ويرتبط هذا األمر جبودة تلك األجهزة و كذا سرعة االنرتنيت . و الدراسات احلديثة املنشورة على الشبكة
نوعية أجهزة الكمبيوتر و سرعة تدفق أن  يبني اجلدول أن االجتاه العام إلجابات املبحوثني يشري إىل

، ليست في المستوى بسبب رداءة نوعية تلك األجهزة وقلتها من جهة االنترنيت المتوفرة في الجامعة
 (%72.3 )وهذا ما عبر عنه ، دفق االنترنيت و انعدامها في حاالت كثيرة من جهة أخرىو بطء سرعة ت

 من أفراد العينة باختالف رتبهم .
رأي املبحوثني حول  نوعية أجهزة الكمبيوتر و سرعة تدفق االنرتنيت  املتوفرة ل  احملسوبة ²قيمة  كا وعن       

، ومستوى داللة )0.05(و مستوى اخلطأ  )08(دالة عند درجة احلرية  و هي )22.02(بــــــتقدر ، فهي  يف اجلامعة
 . بحسب رتبهم العلمية ،حول هذا الموضوع المبحوثين آراء هذا يعني وجود فروق بينو ،)0.05(قدره 

تلك األجهزة رديئة النوعية و أن سرعة تدفق االنرتنيت ، يرون أن  من سلك األساتذة %) 52.4)فـــ   -
( ، % 42.9وهذا من شأنه التأثري يف أداء مهامهم ، يف حني صرح )،  عدم يف حاالت كثريةجد بطيئة وتن

، وقد طرح أحد األساتذة بالكم  و النوع  المناسبين خاصة مقابل عدد الطلبة الكبير غير متوفرةبأهنا 
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االنترنيت  التي تسمح بتسهيل الولوج إلى wifiال أفهم لماذا ال يتم توفير خدمة تساؤال مفاده : " 
، فيما صرح أستاذ واحد  "!!!! وقد صارت متوفرة حتى في حافالت النقل العمومي في الجامعة ؟ 

 (.%04.8)بأهنا مقبولة إىل حد ما ، ما ميثل 
،إذ  صرحوا بعدم توفرها بالكم و النوع المناسبينالمحاضرين،  من سلك األساتذة %) 35.1) -

صراحة دفعني غياب جهاز الكمبيوتر يساعدني في عملية إلقاء أشار أحد املبحوثني إىل هذا األمر:" 
إلى استعمال جهازي الخاص في هذه العملية ، لكن لآلسف  -رغم طلباتي المتكرر –المحاضرات 

 ".  تعرض في إحدى المرات للتلف بسبب سقوطه
سواءا في  –إن نوعية أجهزة الكمبيوتر المتواجدة على مستوى القسم الذي أعمل به  : " وآخر صرح

مقبولة إلى حد ما من ناحية النوع و الكم ، لكن المشكلة  –مخبر اإلعالم اآللي أو قاعة االنترنيت 
 تتعلق أساسا في كيفية االستعمال و حجم التداول عليها ، ما أدى إلى ارتفاع عدد األجهزة المعطلة".

و بطء تدفق االنترنيت و انعدامها في األجهزة  تلك رداءة نوعيةإىل  منهم ، (%32.4) إشارة كذلك  سجلنا
 .صرحوا أهنم ال يستعملوهنا إطالقا بل يستعينون بأجهزهتم الشخصية  (%27)، و حاالت كثيرة 

أجهزة الكمبيوتر رديئة وسرعة تدفق   ( منهم  أن%37.8)صرح أما سلك املساعدين ، فقد  -
، وهو ما عرب عليه  سام غير موجودة تمامااالنترنيت جد بطيئة وتنعدم في حاالت كثيرة ، بل في بعض األق

 العديد من املبحوثني بتعابري مثل :
مازلنا في العصر الحجري و لم تمسنا التكنولوجيا الحديثة ،  " ، " ال وجود لالنترنيت في قسمنا أصال" 

 ".!!!! كيف يعقل في قسم تابع لجامعة من كبريات الجامعات الجزائرية تنعدم فيه االنترنيت

د أصبحت أتفادى الذهاب إلى قاعة االنترنيت الخاصة بالكلية بسبب االنتشار الرهيب للفيروسات " لق

في أجهزتها بالرغم من استعمال أجهزة مكافحة الفيروسات ، لكنها ال تستطيع مكافحة الحديث 

 .الخطير منها "و 

التردد عليها بسبب بطـــــــئ التدفــق  " نــــــوعية االنترنيت كارثية بكل المقاييس ، حتى أنــــــي أحجمت على

 و االنقطاعات المتكررة".
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بالشكل املطلوب ،  غري متوفرةمنهم أجابوا بأن  عدد تلك األجهزة و نوعيتها و تدفق االنرتنيت ( 31%)         

قها مقبول صرحوا بأن نوعية األجهزة و عددها إضافة إىل توفر االنرتنيت وسرعة تدف( %22.7) ويف املقابل جند

حقيقة يمكننا التأكيد على أن أجهزة الحاسوب المتوفرة إىل حد ما ، وعرب عن ذلك أحدهم بالقول : " 

في قاعة االنترنيت التابعة للكلية التي أعمل بها ، أو على مستوى مكاتب األساتذة ، ذات نوعية جيدة ، 

 ".فهي مقبولة إلى حد ما -وإن كانت سرعة تدفقها غير عالية جدا –فعادة  تعن االنترنيو 

نود اإلشارة هنا ، إىل أننا الحظنا أن جتهيز مكاتب األساتذة بأجهزة الكمبيوتر ووصلها باالنرتنيت ال يشمل   

 مجيع الكليات ، بل يقتصر على البعض منها فقط.

ة ، لعدة من األساتذة املساعدين ، صرحوا بأهنم يلجأون إىل استعمال أجهزهتم الشخصي (%07.6)وأخريا ، 

أسباب على رأسها عدم توفر قاعات انرتنيت خاصة باألساتذة يف أغلب الكليات ، و املوجود منها مشرتك مع 

الطلبة )سواءا طلبة التدرج أو ما بعد التدرج( ، ربح الوقت و اجلهد ، خاصة وان مكان تواجد تلك القاعات 

كان العمل أو موجود يف الطوابق العليا ما حيتم يقع إما بعيدا عن م –وهو ما وقفنا عليه يف عدة كليات  –

 استعمال السالمل ) وهذه النقطة ، سنشري إليها يف احملور األخري املتعلق بالظروف الفيزيقية لبيئة العمل(.
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 ( : استخدام القواعد الدولية للمعلومات المتخصصة  التي توفر الجامعة76جدول رقم ) 
 يها ، عن طريق االنترنت:إمكانيات الولوج إل

 

 توفر الجامعة ، إمكانيات الولوج
 إلى القواعد الدولية للمعلومات المتخصصة ،  

 عن طريق االنترنت، هل تستخدمها؟

المجموع  
الكلي 
 للعينة

 
 نادرا

 
 دائما

 
 غالبا

 
 أحيانا

 مل
 تخدمهااس

 حلد اآلن

 ةــــــــــرتبــــــال

 أستاذ
 21 / 10 70 40 / ت

%  / %19 %33.3 47.6 % / 
100 
% 

 أستاذ محاضر
 37 / 22 09 10 50 ت
%  %13.5 %02.7 %24.3 %59.5 / 100% 

 أستاذ مساعد
 119 14 75 15 14 10 ت

%   %0.8 11.8 %  12.6% 63% 11.8% 
100 
% 

 العامالمجموع 
 177 14 107 31 19 60 ت

%  3,4 % 10,7 %  %17,5  %60,5 7,9 % 100 
% 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 31.02 08 0.05 0.00 دال

 

مركز بالشراكة مع  عن طريق االنرتنت الولوج إليها ميكنقواعد دولية للمعلومات املتخصصة  توفر اجلامعة
للتوثيق عن طريق الخط النظام الوطني وحتديدا عن طريق  ((CERISTالبحث في اإلعالم العلمي و التقني 

(SNDL)  ،بعد قيامه بإجراءات التسجيل على  ساب خاص بهعلى ح الباحث األستاذ صولويكون ذلك حب
، ما ميكنه من الولوج إىل تلك القواعد و اإلطالع و حتميل خمتلف  مستوى املكتبة املركزية يف كال اجلامعتني

نشري إىل كون غالبية هذه القواعد  تستعمل  - تخصصاتاألحباث و الدراسات احلديثة و املتطورة يف شىت ال
، مستغال بذلك عامل الوقت و املكان ، ومعىن -اللغة االجنليزية كلغة أساسية ، مع قلة استعمال اللغة العربية 

ميكنه االطالع عليها يف أي وقت ومكان خارج أوقات العمل و خارج اجلامعة ، ويف هذا إشارة إىل الدور 
 ي ميكن أن تؤديه التقنيات احلديثة لإلعالم و االتصال يف وظيفة املبحوثني وتوسيع معلوماهتم .الكبري الذ

نجد أن االتجاه العام للمبحوثين يميل إلى استعمال هذه القواعد في بعض وبالعودة إىل اجلدول ،     
لك األساتذة ، من س( % 47.6)من أفراد العينة ، نجد منهم  (%60.5)، وهو ما عبر عنه  األحيان 

 . من سلك المساعدين (%63) من سلك المحاضرين ، (59.5%)
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و هي دالة عند درجة  )31.02(بــــــتقدر  ، لتلك القواعد املعلوماتيةاملبحوثني الستخدام   احملسوبة ²يمة  كافق
 المبحوثينيعني وجود فروق بين و هذا ،)0.00(، ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )08(احلرية 

استخدام القواعد الدولية للمعلومات المتخصصة  التي توفر الجامعة في ، بحسب رتبهم العلمية 
 .إمكانيات الولوج إليها

،  املالحظ عليهم استعمال هذه القواعد ، حىت ولو مل يغلب عليهم االستعمال  لسلك األساتذةفبالنسبة     
ان ، ـــــــــــــــض األحيــــــــــمنهم يستعملون تلك القواعد يف بع (%47.6، سجلنا )منهم (%19)الدائم الذي مس 

يستعملوهنا غالبا ، ويف هذا الصدد صرح لنا أحد أساتذة اإللكرتونيك  يف مقابلة أجريناها معه : " ( 33.3%)
في صراحة وجدت ضالتي في هذه القواعد المعلوماتية ، بما توفره  من مراجع و كتب ودراسات حديثة 

خاصة أمام النقص الكبير الذي تعرفه مكتبة  -ذي يعرف تطورات كبيرة و دائمةـــــال –مجال تخصصي 
 ".الكلية و الجامعة في طبيعة المراجع المتوفرة على مستواها

ولو بشكل متقطع ، إذ مل جند أي ،  املالحظ عليهم  استعمال هذه القواعد  األساتذة المحاضرينأما عن   
منهم يستعملوهنا يف بعض  (%59.5)تعمل هذا القواعد حلد اآلن ، وقد جاء توزيعهم كاآليت: حالة مل تس
 يستعملوهنا يف نادر األحيان. منهم (%13.5) وغالبا ،  (%24.3)األوقات ، 

منهم يستعملون هذه القواعد بصورة متقطعة حبسب  (%63)، جند  نياألساتذة المساعدفيما خيص سلك      
باطها بتوفر أجهزة الكمبيوتر و تدفق االنرتنيت  سواءا يف البيت أو يف اجلامعة ، يف حني مثل ظروفهم الرت

 .استعمال هذه القواعد
من املنتمني هلذه الرتبة صرحوا بأهنم مل يستخدموا هذه القواعد حلد اآلن ، ( %11.8)وما يلفت االنتباه ، وجود 

لتحسيس بأمهية هذا املوقع ، عدم حصوهلم على حسابات لعدة أسباب يأيت على رأسها : نقص اإلعالم و ا
لحد اآلن لم أتحصل على البيانات الخاصة بحسابي الخاص خاصة ، كما صرح بذلك أحدهم بالقول : " 

، على الرغم من قيامي بإجراءات التسجيل على مستوى المكتبة المركزية، فقد ذهبت عدة  (sndl)بــــــــ
 ". وظف المسؤول بأن هناك مشكالت تقنيةمرة وفي كل مرة يتحجج الم

لقد أطلعت على هذا الموقع ، فالحظت أن : "  -يدرس يف قسم اللغة العربية و اآلداب –ومبحوث آخر 
 ."أغلب قواعد المعلومات المتواجدة فيه ، تخلو من كل ماله صلة بتخصصي
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 خارج الجزائر: ( : االستفادة  من تربصات للتكوين و تحسين المستوى 77جدول رقم )
 

 هل سبق لك االستفادة من تربصات للتكوين 
 و تحسين المستوى خارج الجزائر؟

المجموع الكلي  
 مل أستفد  بعد نعم للعينة

 ةــــــــــــرتبــــــــــال

 أستاذ
 21 / 21 ت
%  %100 / 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 20 35 ت
%  %94.6 %05.4 100 % 

 أستاذ مساعد
 119 30 89 ت
%  %74.8 %25.2 100 % 

 المجموع العام
 177 32 145 ت
%  81,9 % 18,1 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 12.73 02 0.05 0.02 دال

 

  ملهنية ا  هالهتممؤ   لتطوير، تربصات للتكوين و حتسني املستوىيستفيد األساتذة الباحثون يف اجلزائر من 
 وتتمثل يف : نشاطاهتم  جمال  يف  معارفهم  حتيني ذاـــــــــــوك
 ويشمل : 36:  الخارج  في  المستوى  و تحسين اإلقامي  التكوين  ( أ

 : أشهر  (6)  عن ستة  تزيد  ملدة  اخلارج  يف  اإلقامي  التكوين -
 أطروحة  لتحضري  اجلزائر  يف األساتذة املساعدون( ) وباألخص سجلونالباحثون امل ألساتذةو يستفيد منهما ا 
 . اخلارج يف  تداريب  أو  ببحوث  القيام  دراستهم  تتطلب  الذين الدكتوراه 
  ويشتمل  :أشهر  (6)  ستة  أو تساوي  تقل  ملدة  اخلارج  يف  املستوى  حتسني -
د إجناز أطروحة الدكتوراه(، وهنا )ختص األساتذة الباحثني الذين هم بصد حتسني املستوى  تداريب  -

 أيام( .  10نشري أن أغلبية الرتبصات ضمن هذا اإلطار و املطبقة يف جامعيت ميدان الدراسة ، مدهتا )
 ) وتشمل مجيع رتب األساتذة الباحثني(. العلمية  التظاهرات  يف  املشاركة -

املسار التكويين  واليت جاء هبا القرار الوزاري  وويف هذا الصدد ، نشري إىل التعديالت اجلديدة ذات العالقة هبذا
 :32737رقم 

                                                 

 
36

، اجلريدة الرمسية اوتسييرهم  الخارج  في  المستوى  وتحسين  التكوين تنظيم  يتضمن    2014سنة  يوليو    6يف  مؤرخ  196-  14رقم  رئاسي  مرسوم: أنظر  
 .17-12، ص 09/07/2014، 42عدد

 
37

الذي يحدد معايير االنتقاء للقبول في برنامج   تحسين  29/12/2014املؤرخ يف  2010يعدل القرار  04/07/2015مؤرخ يف  327قرار رقم :  يف املالحق أنظر  
 المستوى في الخارج.



 عرض و حتليل البيانات  و تفسري النتائج                                                     الفصل السادس:  
 

340 

 

  هبا  معرتف  أجنبية  حبثية  أو  مؤسسة جامعية  من  مسلمة  استقبال  رسالة إلغاء شرط تقدمي -
، لكن بالرغم من إلغاء هذا الشرط الذي كان ومثابة عقبة كبرية  عالية  وتكنولوجية  علمية  على قدرات  تتوفر

غبني يف االستفادة من تربصات التكوين ، لكنه يدفعنا إىل طرح التساؤالت التالية :كيف ميكن احلصول أمام الرا
على تأشرية الدخول إىل البلدان اليت تفرضها ، إذ علمنا أن احلصول على تلك التأشرية يتطلب التصريح بسبب 

 الزيارة ، و رسالة االستقبال تعد الوسيلة األساسية لذلك؟
ط املواعيد ــــــــو ضب ماليت تتميز بالتنظي -خاصة يف الدول املتقدمة – طريقة عمل اجلامعات و املخابر بالنظر إىل

 و حتديدها مسبقا ، وبالتايل ال تستقبل الباحثني بطريقة عشوائية دون حتديد لربنامج الزيارة.
ات شراكة و تعاون يف إطار عملية وبالتايل ، ولتاليف مثل هذه الصعوبات ، نرى أن احلل يكمن يف عقد اتفاقي

 تكوين و رسكلة األساتذة مع اجلامعات يف خمتلف الدول.
  ستوىامل  ذات  املدى  قصرية استفادة األساتذة و األساتذة احملاضرون  من برامج اإلقامة العلمية -
  ، بتقدمي خطة عمل حتدد األهداف من هذه اإلقامة.عايلال
 38اضرين قسم " ب" من إقامة علمية باخلارج لتحضري التأهيل اجلامعيإمكانية استفادة األساتذة احمل -

  مذكرة  أو  ماجستري  مذكرة  أو  أطروحة دكتوراه  على  باإلشراف  حلائزه  علما أن هذا األخري، يسمح
 إال ال يكون اجلامعي  للتأهيل  الرتشح  قبول وحبث،   فرقة  أو  حبث  مشاريع  أو  حبث  أو مشروع  ماسرت

 . العلوم دكتوراه  على شهادة  احلصول  تاريخ  من  ابتداء  األقل  على  سنة  بعد مضي 
 :39العطلة العلمية  ب(
  علمية وتكنولوجية  معارف  واكتساب  معارفه  بتحيني  السماح للمستفيد  إىل  العلمية  العطلة  هتدف
ألستاذية ، األساتذة احملاضرون  قسم " أ" و يستفيد منها كل من ، األساتذة الباحثون من مصاف ا،  جديدة
 متتالية .  سنوات  (5)  مخس  مدة  مارسوا الذين

 
من ( %05)، بــــــ2016-2015وللتذكري ، فقد حددت نسبة املستفيدين من العطلة العلمية للموسم اجلامعي 

 .40التعداد احلقيقي لكل سلك
                                                 

38
 لالطالع أكثر ، أنظر :  

 1998 غشت   17    يف  ملؤرخ ا  98 - 254  رقم  التنفيذي  ملرسوم ويتمم ا  يعدل  2010   سنة  سبتمرب  9  فيق  مؤرخ  10 - 202   رقم  تنفيذي  مرسوم
 04،05، ص 12/09/2010، اجلزائر ، 52، اجلريدة الرمسية عدد الجامعي  والتأهيل لمتخصص ا  بعد التدرج  وما  الدكتوراه  في  بالتكوين  والمتعلق

39
،  41، اجلريدة الرمسية عدد  العلمية  العطلة  من  كيفيات االستفادة  يحدد    2012سنة  يوليو    9يف  مؤرّخ  280-  12رقم  تنفيذي  مرسوم:  أنظر  
 .09 -06، ص 15/07/2012
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أغلبيتهم و باختالف جابات المبحوثين يشير إلى أن نجد أن االتجاه العام إل، و بالعودة إىل اجلدول  
م ـــــــلغت نسبتهـــــــــمستوى ، إذ بــــحسين الـــــرتبهم ، استفادوا من مختلف برامج و تربصات  التكوين و ت

 لم يستفيدوا بعد .( %18.20)مقابل   (81.90% )
، ر ــــتكوين و حتسني املستوى خارج اجلزائال تربصاتملدى استفادة املبحوثني من   احملسوبة ²قيمة  كاأما عن     

 .)0.02(، ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(و هي دالة عند درجة احلرية  )22.02(بــــــتقدر ف
في مدى استفادة األساتذة الباحثين من تلك التربصات ،  بحسب رتبهم فروق و هذا يعين وجود       

ومعىن أهنم األكثر استفادة من تلك الرتبصات باختالف أنواعها ، وهو ما أكده  ساتذةاأللصاحل  العلمية
وميكن ربط ذلك باألقدمية يف العمل و تدرجهم يف خمتلف الرتب خالل مسارهم املهين ، (%100)مجيعهم 

 الطويل ) وقد أشرنا إىل ذلك يف العنصر اخلاص باألقدمية يف العمل لدى املبحوثني(.
ود حالتني ــــــــــــــظ وجـــــــــــــن املالحــــــــــــــــلك،   (%94.6)بنسبة  األساتذة المحاضرونليهم يف املرتبة الثانية ي       

من هذه الرتبصات و الربامج التكوينية ، والسبب يف ذلك بعد منهم) يتعلق األمر بأستاذتني( مل تستفيدا 
 يف إجابتيهما. ظروف عائلية خاصة كما عربتا عن ذلك

  ، حبيث وصلت نسبة استفادهتم  من تربصات حتسنياألساتذة المساعدونوحيل يف املرتبة الثالثة ،      
مل يستفيدوا منها بعد ،  ( %25)( ، مقابل %74)أشهر   (6)  ستة  أو تساوي  تقل  ملدة  اخلارج  يف  املستوى

رسالة االستقبال ، أو عدم قبوهلا من طرف اجمللس  وقد أرجع البعض منهم  ذلك إىل مشكلة  احلصول على
، يضاف إىل ذلك حصوهلم على تنقيط مل يسمح هلم باحتالل مراتب أوىل ، وفيما خيص معايري العلمي 

 و اإلطالع  عليها، فسنتطرق إليها يف اجلدول التايل.  ءاالنتقا
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
40

لباحثين و الباحثين الدائمين من العطلة العلمية برسم السنة يحدد نسبة األساتذة ا، 2015جانفي  27مؤرخ يف  29وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : قرار رقم   
 .2015/2016الجامعية 
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 االستفادة من في توزيع  للكلية العلمي المعايير التي يضعها المجلس االطالع على( :78) جدول رقم 
 في الخارج :و تحسين المستوى  لتكوين اتربصات 

 

 هل تطلع على المعايير التي
 يضعها المجلس العلمي في

 توزيع تربصات للتكوين
 ؟في الخارجو تحسين المستوى 

 المجموع  
 الكلي  

 للعينة
 

 ال أطلع
 
 دائما

 
 أحيانا

 
 نادرا

 أستاذ
 21 20 / 15 40 ت
%  %19 %71.4 / %09.5 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 10 10 20 60 ت
%  %16.2 %54.1 %27 %2.7 100 % 

 أستاذ مساعد
 119 19 38 35 27 ت
%  %22.7 %29.4 %31.9 16 % 100 % 

 المجموع العام
 177 22 48 70 37 ت
%  20,9 % 39,5 % 27,1 % 12,4 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 21.93 06 0.05 0.01 دال

 

ختضع عملية توزيع العطل العلمية و برامج التكوين و حتسني املستوى لقوانني حتدد الشروط األساسية احملددة   
 عمليـــــــــة  يف  جمموعة من القواعد الداخلية تستند عليها ة للكلياتلس العلميااجمل ملعايري االنتقاء ، كما تضع 

  يف  املستوى  حتسنيتلك، بعد تصنيف األساتذة ومختلف رتبهم ، خاصة ما تعلق منها برتبصات ع ـــــــــــتوزيال
 . أشهر  (6)  ستة  أو تساوي  تقل  ملدة  اخلارج

الرتبة ،  ويرتبط سلم تصنيف و تنقيط ملفات املرشحني ومعايري من شاكلة : عدد االستفادات السابقة ،  
النشاط العلمي يف جمال النشر و املشاركة يف امللتقيات و الندوات العلمية، املسؤولية اإلدارية، يضاف إىل ذلك 

 حجم امليزانية املخصص هلذه الرتبصات.
املعايري اليت يضعها اجمللس  علىملدى إطالع املبحوثني  احملسوبة ²يبني أن قيمة  كاوبالعودة للجدول أعاله، 

و هي دالة عند درجة  )21.93(بــــــتقدر ،  تكوين و حتسني املستوى خارج اجلزائرال تربصات يف توزيع مي العل
 .)0.01(، ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )06(احلرية 
، لصاحل   في مدى إطالع األساتذة على تلك المعايير، بحسب رتبهم العلميةفروق و هذا يعين وجود       

منهم دائمي  (%71.4)إذ سجلنا  ،على تلك املعايري متابعة و إطالعاأي أهنم األكثر ،  األساتذة سلك
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هو ما ميكن إرجاعه لعامل األقدمية يف العمل  الذي قد يكسب األستاذ عادة اإلطالع على تلك املعايري  و 

ىل ذلك عضوية العديد منهم يف متابعة خمتلف املستجدات ذات العالقة ومساره املهين و البحثي ، وقد يضاف إ

منهم صرحوا بأهنم ال يطلعون  على التوايل، (%09.5)و  (%19)اجملالس العلمية للكليات ، كما سجلنا نسبيت 

على تلك املعايري أو يلجؤون إىل فعل ذلك يف النادر من احلاالت، وقد أرجع البعض منهم ذلك ، إىل عامل 

 يري ، يضاف إىل ذلك وضوح القوانني املنظمة هلذه العملية.الثقة يف عدالة و موضوعية تلك املعا

منهم إطالعهم الدائم على تلك املعايري خاصة أن هلذه الرتبصات ( %54)أكد : لألساتذة المحاضرينبالنسبة  

صرحوا بأهنم ( %27دور مهم يف توسيع املعارف و إجراء البحوث العلمية و املشاركة يف التظاهرات العلمية ، )

أحيانا حبكم أهنم سبق هلم االستفادة مرات عديدة و بالتايل تقلصت حظوظهم يف االستفادة  هاعون علييطل

، حبكم ال يطلعون ( %16.2منها إال ما تعلق باملشاركة يف التظاهرات العلمية من ملتقيات و ندوات علمية، )

 وضوح اإلجراءات التنظيمية .

بصات القصرية املدى  أكثر الربامج التكوينية ارتباطا هبذا السلك ، ، تعد الرت  لألساتذة المساعدينبالنسبة  

منهم يطلعون على تلك املعايري من حني آلخر ، ملعرفة أي تغيري ،  (%31.9)وبالعودة إىل اجلدول  جند 

صرحوا بأهنم نادرا ما يطلعون عليها بسبب عدم ( 22.7%، )ال يطلعون (  %22.7دائمو اإلطالع ، ) (29.4%)

 يريها منذ مدة.تغ
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تربصات  توزيعفي   للكلية المجلس العلميمن طرف  المتبعة المعايير( : الرضا عن 79جدول رقم ) 
 : و تحسين المستوى في الخارج  لتكوينا

 

من طرف المجلس العلمي  المتبعة المعاييرعموما ، هل أنت راض عن 
 ؟في الخارج  و تحسين المستوى تكوينالتربصات   توزيعفي للكلية  

 
 

 المجموع
 الكلي  

 نعم ال للعينة

 الرتبة

 أستاذ
 21 15 60 ت
%  %28.6 %71.4 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 24 13 ت
%  %35.1 %64.9 100 % 

 أستاذ مساعد
 119 67 52 ت
%  %43.7 %56.3 100 % 

 المجموع العام
 177 106 71 ت
%  40,1 % 59,9 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 02.18 02 0.05 0.33 دالغير 

عن اإلجراءات املتبعة يف دراسة ملفات االستفادة املتعلقة ومستوى رضا املبحوثني  ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا
 )02(رية ــــــة احلــــــــــة عند درجــــــــر دالـــــــوهي غي ،)02.18(ـــتقدر ب من تربصات للتكوين و حتسني املستوى يف اخلارج

 .)0.33 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ 
معظم المبحوثين بمختلف رتبهم توجد فروق يف آرائهم حول هذه النقطة ، أي أن  و هذا يعين أنه ال   

من التعداد الكلي )% 59.9 (مبحوثا ميثلون )106(، إذ قدر جمموعهم بـــــــأكدوا رضاهم عن تلك اإلجراءات 
، األساتذة ( %64.90)(، األساتذة احملاضرون %71.4)للعينة، موزعني حبسب الرتب: أساتذة التعليم العايل 

 (.% 56.3املساعدون )

عين إذ أكدوا أن العملية تتم يف شفافية كبرية ، خاصة وأن املعايري واضحة ، ويف حالة وجود اختالل فبإمكان امل
في المرة الطرق القانونية يف إيداع الطعن ، ويف هذه النقطة على سبيل املثال ، صرح أحددهم : "  إتباع

السابقة ، حدث خطأ في تقييم الملف الذي أودعته ، قدمت طعنا على مستوى اللجنة العلمية ، فتم 
 ".إعادة العملية و صححت النقطة

تركزت  (%40)الذين أبدوا عدم رضاهم عن تلك اإلجراءات ، بلغت يف املقابل ، يالحظ أن نسبة املبحوثني 
 . (%28)، األساتذة بـ  (%35.1)، األساتذة احملاضرين  (%43.7)عند األساتذة املساعدين بـ

توضع على املقاس وما يوافق مجاعة معينة من األساتذة  أن هناك بعض املعايريإىل ،  و قد أرجع بعضهم ذلك  
" لم أفهم لماذا ، ويف هذا السياق طرح أحدهم التساؤل التايل : قلدون مسؤوليات إدارية و باألخص ممن يت
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يتم إعطاء نقاط إضافية للزمالء الذين يتقلدون مسؤوليات إدارية ضمن معايير االنتقاء للتربصات، على 
 . الرغم من أنهم ينالون عالوات مالية نظير تلك المسؤوليات؟؟"

ص  يسند على أساس المواالة دون وجود معايير واضحة ، الدليل على ذلك الترب" و آخر بالقول :
 .استفادة نفس األشخاص سنويا ؟"

لكن لدينا تعقيب على هذا الكالم ، إذ توجد طرق قانونية تسمح لألستاذ بالطعن يف مثل هذا احلكم ، على 
 ه رفع امللف إىل اجلهات العليا يف اجلامعة.مستوى اجلنة العلمية و اجمللس العلمي ، فإذا مل جيد استجابة فبإمكان

كما أشار ممثل لألساتذة املساعدين على مستوى أحدى الكليات إىل ضرورة الفصل بني األساتذة  -
لقد طرحت خالل اجتماعات اللجنة العلمية و المجلس حبسب رتبهم يف عملية االنتقاء للرتبصات :" 
باحثين في عملية توزيع التربصات في الخارج ، فالتربصات العلمي،  ضرورة الفصل  بين رتب األساتذة ال

القصيرة المدى من حق األساتذة المساعدين تحديدا كما نص على ذلك القانون ، فكيف يستفيد منها 
األساتذة المحاضرون؟ باعتبار لهم الحق فقط ، مع من هم في مصاف األستاذية في العطل العلمية  

 ".العلمية  تشمل جميع رتب األساتذة الباحثين بدون استثناء  ظاهراتالت  في  فقط ، ألن المشاركة
اليت تعد من أكرب العوائق اليت يصادفها األساتذة ، خاصة  وأهنا صارت  ، مشكلة رسائل االستقبال -

مصدر استغالل من طرف بعض اجلامعات )اليت فرضت رسوما ماليا قصد تسليمها، كحالة بعض اجلامعات 
أمام  امصطفني للحصول عليهاجلزائريني  حة من العار و اخلزي أن جتد طوابري من األساتذة األردنية(، صرا

فنحن مع فكرة عقد اتفاقيات شراكة يف جمال التكوين و الرسكلة مع اجلامعات أحدى مكاتب تلك اجلامعات، 
 رص الرفــــــــع مـــــــن املــــــــــؤهالت .ــــــــاألجنبية ، بشكل يسمح بالربجمة العقالنية لتلك الرتبصات و يزيــــــد من ف

يف هذه النقطة صرح  وكذا التحجج بأن هذه الرسائل غري أصلية ، مشكلة مصدر رسالة االستقبال -
ة ـــــــــر أصليـــــــا غيــــــة أنهـــلقد تم رفض رسالة االستقبال التي أودعتها في الملف ، بحجأحد املبحوثني : " 

ة ، في حين قبلت أخرى ، أنا على يقين من أنها مستنسخة، وقد قمت باالحتجاج عن هذا و مستنسخ
الرفض و طلبت من نائب العميد المكلف بالبحث العلمي االتصال بهذه الجامعة و التحقق من صحتها، 

 41".لكن دون نتيجة تذكر

                                                 
 

41
 : ومقتضى ، هبا  معرتف  أجنبية  حبثية  أو  مؤسسة جامعية  من  مسلمة  استقبال  رسالة نشري هنا إىل إلغاء شرط تقدمي 

الذي يحدد معايير االنتقاء للقبول في  29/12/2014املؤرخ يف  2010يعدل القرار  04/07/2015مؤرخ يف  327القرار رقم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : 
 برنامج   تحسين المستوى في الخارج.
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 و المتعلق ( :الرضا عن القيم المالية لمبلغ التعويض القابل للتحويل80جدول رقم ) 
 : تكوين و تحسين المستوى في الخارجالتربصات ب

 

عموما ، هل أنت راض عن القيم المالية لمبلغ 
تربصات بالتعويض القابل للتحويل و المتعلق 

 ؟ تكوين و تحسين المستوى في الخارجال

 المجموع 
 الكلي  

 للعينة
يتوقف ذلك  نعم ال

على طبيعة 
 البلد

مل استفد 
 بعد

 

 الرتبة

 أستاذ
 21 / / 80 13 ت
%  %61.9 %38.1 / / 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 20 10 17 17 ت
%  %45.9 %45.9 %2.7 %5.4  100 % 

 أستاذ مساعد
 119 30 13 33 43 ت
%  36.1 % %27.7 10.9 % %25.2 100 % 

 المجموع العام
 177 32 14 58 73 ت
%  41,2 % 32,8 % 7,9 % 18,1 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 20.91 06 0.05 0.002 دال

 

 

تربصات قصد تعويض مصاريف إىل العملة الصعبة ، مبالغ مالية قابلة للتحويل  يستفيد األستاذ الباحث من
  حبسبو  -ذلك آنفا كما أشرنا إىل  –، حبسب طبيعة ذلك الرتبص  تكوين و حتسني املستوى يف اخلارجال

تضم بلدان االحتاد األورويب واليابان وسويسرا األوىل:  املنطقة، و اليت تقسم إىل البلدان اليت جيرى فيها الرتبص 
 .والواليات املتحدة األمريكية وكوريا والصني واإلمارات العربية املتحدة والكويت واألردن وروسيا

 ، وختتلف القيمة املالية حبسب املنطقة.بلداناملنطقة الثانية : باقي اليف حني تضم  
مبلغ التعويض القابل للتحويل، واملتعلق بالتكوين وحتسني املستوى باخلارج ملدة تساوي أو تقل عن فمثال يرتاوح 

 دج للشهر باملنطقة الثانية . 160.000دج للشهر يف املنطقة األوىل و  200.000من  أو تقل عنه أشهر 6
 : 42هري للمنحة املدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية باخلارج ، فتحدد حبسب الرتبةأما املبلغ الش 

 دج يف املنطقة الثانية.184.000.00دج يف املنطقة األوىل ،  208.000.00يتلقى األستاذ مبلغ  -

                                                 

 
42

،  ية بالخارجيحدد مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلم 2014نوفمبر  17مؤرّخ في   مشترك   قرار وزاري اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:  
 .29، ص 2015فيفري  10، اجلزائر ، 06اجلريدة الرمسية عدد 
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دج يف 152.000.00دج يف املنطقة األوىل ،  176.000.00يتلقى األستاذ  احملاضر قسم " ب" مبلغ  -
 قة الثانية.املنط

عن القيمة املالية ملبلغ التعويض ملدى رضا األساتذة  احملسوبة ²قيمة  كا ، جند أنهذا اجلدول  وبالعودة إىل 
و هي دالة عند  )20.91(بــــــتقدر ،  القابل للتحويل و املتعلق تربصات للتكوين و حتسني املستوى يف اخلارج

 .)0.002(ومستوى داللة قدره ، )0.05(و مستوى اخلطأ  )06(درجة احلرية 
 

،  في مدى رضا األساتذة عن تلك القيم المالية، بحسب رتبهم العلميةوجود فروق و هذا يعين       
، وقد أرجع البعض منهم ذلك إىل ارتفاع  عن تلك القيمة قل رضاأي أهنم األ( %61.9) سلك األساتذةلصاحل 

يف بلدان املنطقة األوىل خاصة و يف بعض احلاالت  مثال ، قد مستويات املعيشة )السكن ، املواصالت.....(  
يضطر األستاذ إىل شراء املستلزمات اخلاصة بالتجارب املخربية ذات الصلة باألحباث اليت جيريها، وضمن هذا 

لم يتم  وأن تحصلت على تربص أو مشاركة في تظاهرة علمية السياق صرحت أحدى املبحوثات بالقول :" 
كانت القيمة المالية المعطاة كافية، ففي األسبوع الماضي كنت في فرنسا من أجل ملتقى دام بالخارج، و 

ببساطة ألن هذه األخيرة ال تأخذ  !!!ثالثة أيام، قمت بصرف ثالث أضعاف القيمة التي قدمتها الجامعة 
، حافلة......(-رتماما بعين االعتبار حيثيات العطلة ) المكان مثال : الوصول إليه يتطلب طائرة +قطا

 منهم رضاهم عن تلك القيم املالية و أهنا مناسبة وكافية . (%38.1ويف املقابل أبدى )
، وجدنا تساوي يف درجة رضاهم و عدم رضاهم عن تلك القيم املالية،  لألساتذة المحاضرينبالنسبة        

ربطوا األمر بطبيعة البلد أين ( %2.7، و)  ذا السلكمن أفراد العينة املنتمني هل  (%45)بنسبة متساوية تقدر بــــــــــ
بأهنم مل يستفيدوا بعد من تلك  (%5.4) جترى تلك الرتبصات وطبيعة مستوى املعيشة فيه، يف حني صرح 

 الرتبصات و بالتايل مل جييبوا عن هذا السؤال.
ا عدم رضاهم عن تلك القيمة منهم أبدو ( % 36.1، سجلنا ) " أستاذ مساعد"بالنسبة ألفراد العينة من سلك  

وأهنا غري  كافية بالنظر إىل مستويات املعيشة يف بلدان املنطقة األوىل ، يضاف إليها اشرتاط بعض املخابر دفع 
" صراحة القيمة مبالغ مالية من أجل إجراء التجارب  كما أشارت إىل ذلك إحدى املبحوثات بالقول : 

في إطار هذه التربصات القصيرة المدى غير كافية ، خاصة إذ كان  المالية المعطاة لنا كأساتذة مساعدين
ة ـــــــــود اتفاقيــــــدم وجــــــر لعـــــــبالنظو موضوع البحث يتطلب إجراء تجارب علمية في بعض المخابر 
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ا بعض ة و تعاون بين جامعتنا و نظيراتها ، اضطرني في عدة مرات دفع مبالغ مالية تشترطهـــــــــــشراك
 المخابر إلجراء تجارب ذات عالقة ببحثي ، تعذر علي القيام بها في الجامعة لغياب و قلة اإلمكانيات".

أبدوا رضاهم عنها وتكاد مربراهتم تتطابق مع نظرائهم من احملاضرين ، و نفس  (%27.7)يف حني سجلنا       

 . (%10.9)بص فيه بنسبة متثيل تقدر بـــــــاألمر فيما خيص تربيراهتم املرتبطة بطبيعة البلد املراد الرت 

من املبحوثني  بأهنم مل  يستفيدوا بعد من هذه الرتبصات وهي حاالت متعلقة أساسا  (%25.2)وصرح      

حداثة توظيفهم خاصة و أن كال اجلامعتني شهدت بأساتذة مساعدين قسم " ب" ، أمر ميكن إرجاعه إىل 

 ات األخرية.توظيف عديد كبري منهم يف السنو 

ويف األخري ، نشري إىل قضية أثارت انتباهنا و هلا عالقة وثيقة هبذا املوضوع ، وتتمثل يف التكفل الشخصي  

الذين استفادوا من تربصات يف بلدان تفرض تأشريات الدخول إليها،  -باختالف رتبهم -التام لألساتذة

اؤل عن دور مصالح العالقات الخارجية في ما يدفعنا إلى التسبإجراءات احلصول على هذه األخرية ، 

 تسهيل هذه اإلجراءات؟

 –مع ما قد يتبع ذلك من اضطرابات يف برامج العمل بسبب التغيب لدفع امللفات على مستوى السفارات   

و احلصول عليها ، ويف  -املتواجدة غالبيتها يف العاصمة أو يف مدن بعيدة عن مدينة تواجد كال اجلامعتني

د ترفض بعض من هذه الطلبات ألسباب متعددة ، ما قد ينجر عنه ضغط كبري على األستاذ سيمـــــا حاالت ق

و أنه قد يكون قام بإجراءات حتويل مبلغ الرتبص إىل العملة الصعبة ، وبالتايل قد يدخل يف دوامة من 

قد يضطر يف حال ارتفاع  –البنك املعامالت اإلدارية مع مصاحل املالية على مستوى الكلية ، و إرجاع املبلغ إىل 

 .-قيمة العملة الصعبة قياسا بالفرتة اليت أجرى فيها التحويل إىل دفع الفارق من ماله اخلاص
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 :في البنك  إلى العملة الصعبة الرضا عن  إجراءات تحويل  منحة مصاريف التكوين ( :81) جدول رقم 
 

 عموما ، هل أنت راض عن  إجراءات تحويل

 اريف التكوين في البنك ؟منحة مص

 المجموع 
 الكلي  

 للعينة
  مل أستفد بعد نعم ال

 أستاذ
 21 / 40 17 ت
%  %81 %19 / 100 % 

 37 20 50 30 ت أستاذ محاضر
 %  %81.1 %13.5 %5.4 100 % 

 119 30 11 78 ت أستاذ مساعد
 %  %65.5 %09.2 %25.2 100 % 

 177 32 20 125 ت المجموع العام
 %  70,6 % 11,3 % 18,1 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 13.47 04 0.05 0.09 دالغير 

  
منحة  إجراءات تحويلعن  -باختالف رتبهم –يميل إلى عدم رضا المبحوثين االجتاه العام هلذا اجلدول    

، يقع  ة فقطواحد يةبنكوكالة  إىل تعامل كلتا اجلامعتني مع جتدر اإلشارة  ، مصاريف التكوين في البنك
وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن حجم ،  )  BADRيف وسط مدينة سطيف ) بنك الفالحة و التنمية الريفية امقره

من الرتبصات يف مدة زمنية قصرية ، عادة ما  ناإلقبال للقيام هبذا اإلجراء من قبل عدد كبري من املستفيدي
تزامن مع أواخر السنة مع ما يصادف هذه الفرتة من نقص يف العملة الصعبة ، يضاف إىل ذلك كثافة اإلقبال  ت

ويتم ،  على هذه الوكالة من طرف الفالحني ، عمال و موظفي بعض املؤسسات االقتصادية، املتقاعدين...؟؟؟
تالمه من طرف هذا األخري رهني باحتياطي التعامل بإيداع األساتذة امللف اإلداري بأنفسهم لدى البنك ، و اس

   الصرف من العملة الصعبة املتوفر فيه ، وغالبا ما يستغرق األمر أياما عديدة ، وبالرجوع إىل اجلدول، جند أن
،وهي غري )13.47(ـــتقدر ب عن  إجراءات حتويل  منحة مصاريف التكوين يف البنك املبحوثنيحول رضا  ²كا

توجد  و هذا يعين أنه ال .  )0.09 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )04( دالة عند درجة احلرية
أي أن معظم المبحوثين بمختلف رتبهم أكدوا عدم رضاهم عن تلك فروق يف آرائهم حول هذا اجلانب ، 

وزعين من التعداد الكلي للعينة، م(%70.6 (مبحوثا يمثلون )125ـ(اإلجراءات ، إذ قدر مجموعهم بـــــــ
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، األساتذة ( %70.30)(، األساتذة المحاضرون %85.7)بحسب الرتب: أساتذة التعليم العالي 
 (.% 64.70المساعدون )

من أفراد العينة رضاهم عن تلك اإلجراءات ، توزعوا حبسب رتبهم على النحو  (%11.3)يف حني أبدى        

(، أرجع % 09.2، األساتذة املساعدون )( %13.5)ضرون (، األساتذة احملا%19)أساتذة التعليم العايل التايل :

حبسب  –أغلبهم األمر ، إىل قيامهم بتلك اإلجراءات يف بداية املوسم اجلامعي أين يقل الضغط على البنك 

 ، و إىل استعانتهم بالعالقات الشخصية اليت تربطهم ببعض موظفي البنك للقيام هبذه اإلجراءات. -رأيهم

اقتصر متثيلهم على األساتذة احملاضرين و األساتذة   -من املبحوثني (%18.1)ل مل يبدي ويف املقاب      

و بالتايل مل يقوموا بتلك التعامالت مع  الرتبصاترأيهم يف املوضوع ، ألهنم مل يستفيدوا بعد من  -املساعدين

 البنك.

إجراءات حتويل  منحة املبحوثون على  وبالعودة إىل نتائج اجلدول ، أثار انتباهنا التذمر الكبري الذي أبداه

، سواءا من خالل إجاباهتم املكتوبة أو من طريقة ردهم عن السؤال خالل  مصاريف التكوين يف البنك

الحظنا على املقابالت اليت أجريناها معهم) سنورد مناذج عنها مابني "..."( ، ففي هذه املقابالت املفتوحة، 

، وقد ربطوا هذا األمر جبملة  كالتأفف ، التأوه، تدوير اليد في الهواءأغلب وجوههم عالمات ذلك التذمر  

 من العوامل ، ميكننا حصرها يف مايلي:

، تعرف أصال ضغطا كبريا يضاف إىل ذلك ضيق قاعة  إجبارية التعامل مع وكالة بنكية واحدة -

فروع في مختلف دوائر  ." لم أفهم لماذا يتم التعامل مع هذه الوكالة فقط ، إذ توجداالستقبال فيها

 الوالية ، وحتى في واليات إقامة بعض األساتذة؟؟؟".

بالعبارات  -باختالف رتبهم –، وهو ما عرب عنه املبحوثون  سوء االستقبال من طرف موظفي البنك -

 ه."إجراءات البنك مهينة جدا خاصة مع موظفي"، " موظفو البنك ماكرون" ، "نعامل كالمتسولينالتالية:" 
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من خالل وضع برنامج مشرتك يراعي التعامل  العقالين  مع  التنسيق بني إدارة الكلية و البنك غياب -

ال يوجد أي تنسيق بين الجهتين لتسهيل هذه العملية، عكس ما كان عليه العدد الكبري من الطلبات : " 

ا معينا من األمر سابقا في كليتنا ، حيث يتم التنسيق مع البنك من خالل إرسال قائمة تضم عدد

األساتذة ، يتم ضبط مواعيد محددة من طرف البنك إليداع الملفات و الحصول على األموال، لكن 

 ".هذه العملية لم يعد يعمل بها على مستوى كليتنا بالرغم من نداءاتنا المتكررة

لة يف ، فبسبب ارتباط األستاذ بعمله و استغراق هذه العملية أليام متواص تضييع الكثري من الوقت -

لقد أصبت حقيقة بإرهاق جسدي وذهني :" معظم احلاالت ، قد ينجر عن ذلك هدر كبري للطاقة و للوقت 

من عملية التحويل ، بسبب سياسة التماطل المعتمدة في هذا البنك ، فكيف يعقل أن أداوم الذهاب 

مكننا إال استقبال عدد إليه على مدار األسبوع ، وفي كل مرة يتحججون بنقص في األموال الصعبة ، ال ي

معين من الملفات ، أرجع غدا، و إن حدث و أن سلمت ملفك فيلزمك يوم كامل للحصول على المبلغ 

من الصباح إلى المساء، وفي هذه الحالة كيف يتعامل مع هذا الموقف األساتذة الذين يقطنون في مناطق 

 .بعيدة ، و باألخص ممن ال يملكون وسائل نقل خاصة ؟؟؟"

لطلب رخصة غياب ، حتى أقوم بالمعامالت البنكية الخاصة بالتربص قصير المدى في  ضطررتا" 

 الخارج ، الذي استفدت منه".
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 : سهولة نشر المقاالت واألبحاث العلمية في المجالت المتخصصة ( :  82) جدول رقم 
 

 هل تجد سهولة في نشر مقاالتك
 ؟وأبحاثك العلمية في المجالت المتخصصة   

 المجموع 
 الكلي  

 للعينة
 نعم ال

 ةـــــــــــــــــرتبـــــــــــال

 أستاذ
 21 40 17 ت
%  %81 19% 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 70 30 ت
%  81.1 % %18.9  100 % 

 أستاذ مساعد
 119 30 116 ت
%  %97.5 02.5% 100 % 

 المجموع العام
 177 14 163 ت
%  92,1 % 07,9 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 14.47 02 0.05 0.01 دال

 
تعد عملية نشر املقاالت و األحباث العلمية يف اجملالت العلمية احملكمة و املتخصصة ، من أبرز العوامل   

عن أمهية هذا العامل يف احلياة املهنية املسامهة يف تثمني و تطوير معارف األساتذة باختالف رتبهم ، ناهيك 

لألستاذ سواءا  يف تدعيم سريته العلمية اليت يعتد هبا يف جماالت  متعددة  باعتبارها من معايري االستفادة من 

، ضف إىل ذلك تأثريها يف التطور يف املسار العلمي و املهين -كما أشرنا إىل ذلك آنفا  –الرتبصات التكوينية 

املساعد يتوجب عليه نشر مقال ملناقشة الدكتوراه ، احلصول على هذه األخرية ميكنه من الرتقية  فمثال األستاذ

أحد شروط احلصـــــــول علـــــــــى التأهيل اجلامعــــــــي، ـــــــإىل رتبة أستاذ حماضر "ب"، الذي بدوره حيتاج لنشر مقال ك

  جمالت  يف  مقاالت  نشر -2008اليت استحدثت يف  –و األستاذ من شروط ترقيته إىل رتبة أستاذ مميز 

 . أستاذ  رتبة  يف تعيينه  منذ  هبا  معرتف مسعة  ذات  علمية

صعوبات لنشر غالبية المبحوثين على اختالف رتبهم يجدون وبالعودة إىل االجتاه العام للجدول ، جند أن   

 م ، توزعوا كالتالي: منه (%92)مقاالتهم و أبحاثهم العلمية، وهو ما عبر عنه 

 (.% 97.5، األساتذة المساعدون )( %81)(، األساتذة المحاضرون %81)األساتذة 
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 هم وأحباث مقاالهتمنشر يف   اليت جيدها املبحوثني سهولةملدى ال احملسوبة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كاإذ   

، )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(عند درجة احلرية  و هي دالة )14.47(بــــــتقدر ،  العلمية يف اجملالت املتخصصة

ر المقاالت ــــــــة نشــــــــدى سهولـــــــــبين المبحوثين في م وجود فروق و هذا يعين ، )0.01(ومستوى داللة قدره 

األساتذة املساعدين يواجهون  أكثر  من (%97.5)،  إذ جند  و األبحاث العلمية، بحسب رتبهم العلمية

ت ، خاصة و أن نشر مقال يف جملة حمكمة يعد من شروط إيداع و مناقشة أطروحة الدكتوراه ، مث الصعوبا

و بالتايل قد يؤثر هذا األمر يف مسارهم ( %81ـ)بـــــــ احملاضرين بنسب تقدريليهم مباشرة األساتذة و األساتذة 

 قية إىل رتب أعلى.املهين على السواء ، و باألخص ما تعلق منه بالتأهيل اجلامعي و الرت 
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 : العراقيل المرتبطة بنشر المقاالت واألبحاث العلمية في المجالت المتخصصة( : 83) جدول رقم 
 

 
 

 في حالة وجود عراقيل مرتبطة
 بنشر المقاالت

 واألبحاث العلمية في
 المجالت المتخصصة، بما ترتبط ؟

   
 مجموع
 

 اإلجابات

قلة أو انعدام 
اجملالت 

لعلمية ا
احملكمة يف 

جمال 
،  التخصص

خاصة على 
املستوى 
 الوطين

 
الشروط 

اليت تفرضها  
بعض 

اجملالت 
 للنشر

 
بطء إجراءات 

التقييم 
للبحوث 

 املرسلة للنشر

 
صعوبة النشر 
يف اجملالت 

الدوريات و 
الدولية 
 . املتخصصة

سياسة 
احملاباة يف 
النشر 
لدى 
بعض 

اجملالت 
 الوطنية

 
ال أقوم 
بأي 
نشاط 
متعلق 
بالنشر 
 حاليا

 أستاذ
 17 / 10 60 09 / 10 ت
%  %5.9 / %52.9 %35.3 %5.9 / %100 

 أستاذ محاضر
 35 / / 90 15 10 10 ت
%  %28.6 %02.9 %42.9 %25.7 / / %100 

 أستاذ مساعد
 116 01 15 31 39 70 23 ت
%  %19.8 %06 %33.6 %26.7 %12.9 %0.9 %100 

 المجموع العام
 168 01 16 46 63 80 34 ت
%  20,2 % 4,8 % 37,5 % 27,4 % 9,5 % 0.6 % %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 12.10 10 0.05 0.278 دالغير 

 

اجملالت تربز أن أكرب العراقيل اليت تواجه املبحوثني يف نشر مقاالهتم و أحباثهم العلمية يف إن معطيات اجلدول 
 العلمية احملكمة الوطنية و الدولية ، ترتبط  يف جمملها بـــــــــ:

من األساتذة ، % 52.9( منهم )%37.5)وهو ماذهب إليه  البطء المسجل في تقييم تلك البحوث -
 من األساتذة املساعدين(.%33.6من األساتذة احملاضرين ، 42.9%

،خاصة بالنسبة للتخصصات العلمية  متخصصةالدوريات الدولية الو صعوبة النشر في المجالت  -
 منهم موزعني حبسب الرتب كاآليت : (%27.4)والتقنية، وهو ما صرح به 

 من املساعدين.( % 26.7)من احملاضرين ،  (%25.7)من األساتذة ،  (35%) 
،  ، خاصة على املستوى الوطين التخصصقلة أو انعدام المجالت العلمية المحكمة في مجال  -

 مساعدين. (%19.8)حماضرين ،( %28.6)أساتذة ،  (%05.9)من أفراد العينة : ( % 20.2)ذهب إليه  وهو ما
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شر املقاالت اليت يالقيها املبحوثني يف ن العراقيل ، املرتبطة ب ²قيمة  كاوبالعودة إىل اجلدول، نالحظ أن 
و مستوى اخلطأ  )10(عند درجة احلرية  ،وهي غري دالة)12.10(ـــتقدر ب واألحباث العلمية يف اجملالت املتخصصة

 توجد فروق يف آرائهم حول تلك العراقيل .  و هذا يعين أنه ال،)0.278 (ومستوى داللة قدره )0.05(
بطء بأن ومختلف رتبهم صرحوا   ( % 37.5مبحوثا بنسبة متثيل   63إذ جند أن أكرب نسبة من املبحوثني )      

 ،يعد من أهم تلك العراقيل التي تصادفهم في نشر مقاالتهم ة للنشرإجراءات التقييم للبحوث المرسل
خاصة إذ كانت اجمللة سداسية أو سنوية وكان عليها طلب شديد ، ويف هذا الصعيد صرح لنا أحد األساتذة 

أرسلت مقاال ألحدى المجالت الوطنية المحكمة منذ أكثر من سنة ، وفي كل مرة اتصل بهم بالقول :" 
 ".بأنه في مرحلة التقييم، يخبروني 
لقد أعلمتني هيئة تحرير المجلة بأن مقالي قد تم عرضه على التحكيم ، الخبير األول أعطى وآخر :" 

موافقته بالنشر ، في حين مازال الخبير الثاني لم يبعث تقريره بعد ، على الرغم من مرور أكثر من 
 ".شهرين

اليت قد تالقيها بعض اجملالت خاصة يف جمال اخلربة ، ففي لقائنا  ويف هذا السياق ، نود اإلشارة إىل الصعوبات 
املكلف بالبحث العلمي ،أشار إىل أنه التمس نفورا من بعض األساتذة الذين  2بنائب رئيس جامعة سطيف 

ترسل إليهم مقاالت للتقييم ، بداعي أهنا صارت متثل عبئا عليهم وتتطلب جهدا ووقتا، ما دفعه إىل التفكري 
 جياد آلية قانونية لتحفيزهم ، كاستفادهتم من منح مالية مقابل كل خربة يقومون هبا. إل

،خاصة بالنسبة للتخصصات  الدوريات الدولية المتخصصةو صعوبة النشر في المجالت ،  ل ثانياحتو      
ن احملاضرين ، م (%25.7)من األساتذة ،  (%35) املبحوثني )  من (%27.4)العلمية والتقنية، وهو ما صرح به 

( لعدة أسباب نذكر من بينها عامل اللغة و منهجية بناء األحباث ما يستدعي ضرورة من املساعدين.( % 26.7)
رفع املستوى يف هذا اجملال  خاصة و أن كربيات تلك اجملالت اجنلوساكسونية و النشر فيها خيضع إلجراءات 

 جد صارمة.
، خاصة  التخصصعدام المجالت العلمية المحكمة في مجال قلة أو انويضاف هلذه الصعوبة عامل     

حماضرين ( %28.6)أساتذة ،  (%05.9)من أفراد العينة : ( % 20.2)، كما ذهب إليه على املستوى الوطين
مساعدين، وإن كنا نرى أن هذا اإلشكال مطروح أكثر يف التخصصات التقنية و الطبيعية مقارنة  (19.8%)،

إن طبيعة اإلنسانية و االجتماعية ، وهو ما عرب عنه أحد أساتذة ختصص االلكرتوتقنية : "  بنظريهتا يف العلوم
تخصصي العلمي تفرض العمل على نشر األبحاث التي أقوم بها في مجالت محكمة ، و أمام قلة إن لم 
أقل انعدام مثل هذه المجالت المحكمة ذات العالقة بتخصصي على مستوى الوطن ، ألجأ إلى 
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عملة الصعبة كشرط من شروط لجالت الدولية ، وفي بعض الحاالت يتطلب األمر دفع مبالغ مالية باالم
 ".النشر فيها

وميكننا التذكري هنا، أن ميدان العلوم اإلنسانية و االجتماعية مثال ، ويف إطار ندوة العمداء مليدان العلوم    
، وضعت اللجنة اخلاصة بوضع معايري 2عة سطيف جبام 26/06/2013اإلنسانية و االجتماعية املنعقدة يف 

جملة جزائرية وطنية ودولية( تتوفر على احلد األدىن من  42اعتماد اجملالت الوطنية ،  قائمة جملموعة من اجملالت )
تلك املعايري كشرط الصدور عن هيئات أكادميية ، هلا هيئة حتكيم من ذوي االختصاص ، هلا هيئة علمية و جلنة 

 43قراءة .
، ومراسلة 44، قامت املديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بالوزارة  2014نوفمرب  17وبتاريخ  

الت علمية وطنية مؤّهلة جملرفع قوائم من خالل تقدمي اقرتاحات ب  طالبتهم لجامعات،لرؤساء الندوات اجلهوية 
تقرير  ،ولمطابقة المجالت العلمية الوطنية  علميةال اللجنةوحمّكمة يف خمتلف التخصصات واليت ستنظر فيها 

  .ما يعتمد وما يرفض منها
 : أما باقي العراقيل حبسب املبحوثني ، فرتتبط بـــــــــ 

، وإعطائها األولوية ملنتسيب اهليئات اليت  سياسة المحاباة في النشر لدى بعض المجالت الوطنية    -
  من املبحوثني. (%09.5)ذهب إليه تنتمي إليها تلك   اجملالت ،وهو ما 

كيف يعقل أن يتضمن عدد واحد لمجلة علمية وطنية ، مقالين لمؤلف ويف هذا اإلطار صرح أحدهم :" 
 ".واحد يشترك فيهما مع أساتذة آخرين؟؟؟

هي  :" أرى أن الفضائح المتعلقة بالسرقات العلمية التي عرفتها مجموعة من المجالت الوطنية ، ماوآخر
 ".   لواقع إال محصلة لسياسة المحاباة و تسهيل إجراءات التقييم ، بل عدم القيام بها تمامافي ا

من ( %02.9)، و هو ما ذهب إليه للنشر الوطنية خاصة الشروط التي تفرضها  بعض المجالت   -
 من األساتذة املساعدين .( %06األساتذة احملاضرين و ) 

نشر يف الفرتة احلالية ، ويتعلق األمر حبالة واحد ألستاذ مساعد " ب" صرح عدم القيام بأي جمهود يف جمال ال -
إن  برنامج تدريسي المكثف ، لم يسمح لي بنشر أي مقال في الفترة الحالية ، يضاف إلى بالقول " 

 ". ذلك أني مسجل في السنة الثانية دكتوراه ، وعليه سأقوم بهذا النشاط في أقرب وقت
، سارعت الوصاية بالتنسيق مع الندوات اجلهوية للجامعات اليت تنضوي حتتها املؤسسات  وأمام هذه الوضعية 

اجلامعية عرب الوطن ،إىل ضرورة  وضع إسرتاتيجية لرتقية نشاطات نشر األحباث العلمية لألساتذة من خالل 

                                                 
43

، ندوة العمداء مليدان العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة اللجنة الخاصة بوضع معايير العتماد المجالت الوطنيةتقرير وزارة التعليم العايل و البحث العلمي:   
 .26/06/2013، سطيف ، اجلزائر، 02سطيف

 
44

 .2014نوفمرب  17،اجلزائر، 762/2014مراسلة رقم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي: املديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي:  
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لمطابقة المجالت   الوطنية العلمية اللجنةالعمل على ترقية و تطوير اجملالت العلمية الوطنية، من خالل 
 قررت أن اعتماد و مطابقة أي جملة علمية و طنية ، جيب أن مير ومايلي : اليت، العلمية 

توحيد معايري النشر واعتماد منوذج واحد على مستوى مجيع تتكفل الوكاالت املوضوعاتية للبحث ب -
 .التخصصات خمتلف املؤسسات اجلامعية الوطنية يف 

ر املواصفات العلمية يف اجمللة ، وبناءا على ذلك يتم تسجيلها ضمن قاعدة اجملالت تقرر اللجنة مدى توف -
 العلمية الوطنية للوزارة.

حىت تستجيب لشروط  .مرافقة باقي اجملالت من أجل تأهيلها وترقية إنتاجها العلميتعمل اللجنة على  -
 املطابقة وضمها يف املستقبل لقاعدة اجملالت التابعة للوزارة .  

، و املوجهة لرؤساء الندوات 45مراسلة األمني العام لوزارة التعليم العايل  و البحث العلميلتأيت  بعد ذلك      
 اجلهوية للجامعات و بالتنسيق مع رؤساء املؤسسات اجلامعية، لتوضح أن الغاية من هذه اإلجراءات املقرتحة:

و العمل على تقليص املدة الزمنية اليت تستغرقها تبسيط إجراءات النشر و توحيدها على املستوى الوطين  -
 عملية نشر املقاالت.

واألساتذة الباحثني بتلك القوائم لربح اجملالس العلمية للكليات ؤهلة و إعالم الت العلمية املجملاب إعداد قوائم-
 اجلهد و الوقت.

 اد و املطابقة.إنشاء جمالت علمية وطنية جديدة ومساعدة املوجود منها لتحصل على االعتم-
توسيع  تعامل  مجيع املؤسسات اجلامعية مع اجملالت الدولية املعرتف هبا اليت تتعاون حاليا مع بعض من -

 تلك املؤسسات فقط.
االتصال باجملالت الدولية املتعامل معها بغية تقليص املدة الزمنية للرد على طلبات نشر املقاالت املودعة -

 لديها.
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 .2014 ديسمرب 51،اجلزائر، 1504/2014مراسلة رقم :األمني العام :  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي 
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 ( : اإلجراءات المرتبطة بمناقشة أطروحة الدكتوراه :48جدول رقم )
 

 
 بمناقشة المرتبطة اإلجراءات في رأيك ما

 ؟ الدكتوراه أطروحة

 المجموع  
 الكلي

 للعينة 
 وتعقيد طول مقبولة

 اإلجراءات
 اإلدارية

 نشر يف صعوبات
 ومناقشة املرتبط املقال

 الدكتوراه أطروحة

 ضرورة
  توحيدها 

 وطنيا

  غري
 طلعم
 عليها 

 بالتفصيل

 الرتبة

 21 / 50 10 10 14 ت أستاذ
 % %66.7 %4.8 %4.8 %23.8 /  100 % 

 محاضر أستاذ
 37 30 11 / 13 10 ت
% %27 %35.1 / %29.7 %08.1 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 16 80 21 45 29 ت
% %24.4 %37.8 %17.6 %06.7 %13.4 100 % 

 المجموع العام
 177 19 24 22 59 53 ت
% 29,9 % 33,3 % 12,4 % 13,6 %  %10,7 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 41.06 08 0.05 0.000 دال

 

قبل التطرق إىل تفاصيل هذا اجلدول ، نذكر بوجود مسارين للتكوين يف الطور الثالث باجلزائر، األول خاص     
العلوم )نظام كالسيكي يف طريق الزوال كما آل إليه التكوين يف إطار دكتوراه دولة ( ، و الثاين مرتبط بدكتوراه 

، ويسمح احلصول على هذه الشهادة 46دكتوراه( اجلاري العمل به -ماسرت -بنظام األل م دي )ليسانس
ز مالية و معنوية قد تسهم رفع لألستاذ املساعد من الرتقية إىل رتبة أستاذ حماضر "ب" وما يتبع ذلك من حواف

لبذل مزيد من  وتدفعهتزود األفراد بالدافعية،  قد العوامل اليت باعتبارها من، ألستاذلدى ا مستوى الرضا الوظيفي
 .Herzbergبرغ ز هر كما أشار إىل ذلك   – اجلهد
النظامني ) عدد ومن منطلق وجود بعض االختالفات يف كيفيات إعداد و مناقشة أطروحة الدكتوراه يف     

 سنوات التسجيل، منط متابعة التكوين...( من جهة.

                                                 
 

46
 أكثر ، أنظر :لإلطالع على   

، المتعلق 1998أوت  17الموافق لـ:  1419ربيع الثاني  24المؤرخ في  254 – 98المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  -
 .28-12، ص 19/08/9819، اجلزائر ، 60اجلريدة الرمسية عدد  ،بالتكوين في الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص و التأهيل الجامعي

تضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة ، الم2008أوت  19المؤرخ في 265 – 08المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  -
 .08-05، ص 24/08/2008، اجلزائر ، 48اجلريدة الرمسية عدد  الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،

يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة ، 16/07/2012مؤرخ يف  191رقم عليم العايل و البحث العلمي : القرار وزارة الت   -
 .17/10/2012املؤرخ يف  345، املعدل و املتمم بالقرار رقم  الدكتوراه
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و قيام األساتذة و األساتذة احملاضرين "أ" املؤهلني ومهمة اإلشراف على أطروحات الدكتوراه )دكتوراه العلوم     
  –توراه علوم أو دكتوراه النظام اجلديد( ، وحتضري غالبية املبحوثني املنتمني لسلك "املساعدين" ألطروحات دك

 ، من جهة أخرى.-كما أشرنا إىل ذلك  يف احملور األول
 ارتأينا الرتكيز على أهم اإلجراءات املرتبطة بإعداد ومناقشة أطروحة دكتوراه العلوم ، اليت متر ومايلي:

رف يودع ملف من طرف املش ،  تسجيالت متتالية على األقل (04)أربع  ،بعد طروحة حبثهألبعد اجناز الطالب 
  :عرضه على اللجنة العلمية للقسم مكونا من الوثائق التالية،لعلى األطروحة على مستوى القسم 

 .تقرير باملناقشة من طرف املشرف أو املشرف املساعد يؤكد فيه إهناء البحث املسطر إلجناز هذه األطروحة -
الرتخيص باملناقشة ويقرتح فيها طلب من املشرف أو املشرف املساعد إىل السيد عميد الكلية يطلب فيها  -

  .أيضا أمساء األساتذة الذين بإمكاهنم تشكيل جلنة املناقشة
 .نسخة من أطروحة الدكتوراه -
 (.مقال واحد على األقل) ، له عالقة وموضوع األطروحة نسخة أصلية للمقال املنشور -

مرفقا بقرار اللجنة العلمية للقسم يف  بعد ذلك حيول امللف إىل اجمللس العلمي للكلية عن طريق نائب العميد
 املوافقة على جمللس العلمي للكليةا توىلي ،شكل مستخلص فردي ممضى من طرف رئيس اللجنة العلمية للقسم

أعضاء جلنة املناقشة واليت جيب أن تتكون من أربع إىل ست أساتذة يف االختصاص يف مصاف األستاذية 
من  األقلجلنة املناقشة على  أعضاءجيب ان يكون نصف ( ، -أ–قسم )أستاذ تعليم عايل أو أستاذ حماضر 

 .تغيري أو استبدال عضو أو أكثر من اللجنة املقرتحة، كما ميكن للمجلس  خارج مؤسسة التسجيل
بعد مصادقة اجمللس العلمي للكلية على تعيني أعضاء جلنة املناقشة، يتعني على الطالب إيداع نسخ من     

يتعني عليهم إيداع تقاريرهم حول األطروحة يف  و هلم،ا لعدد أعضاء جلنة املناقشة قصد إرساهلا أطروحته مساوي
 .يوما 60أجل أقصاه 

بعد إيداع أعضاء جلنة املناقشة لتقاريرهم االجيابية حول األطروحة ، حتول إىل اللجنة العلمية للقسم مث       
امللف عن طريق نيابة العمادة ملا ، ليحول وافقته على املناقشةاجمللس العلمي للكلية للمصادقة علها، وإعطاء م

بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية إىل السيد نائب مدير اجلامعة للتكوين العايل والتكوين املتواصل 
وقيع قصد الت - للجامعة اهليكل التنظيميحسب  -والشهادات او نائب مدير اجلامعة املكلف وما بعد التدرج 

 . الرتخيص باملناقشة قرارعلى 
  علما أن هذا امللف حيوي :
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 نسخة من أطروحة الدكتوراه -. نسخة أصلية )طبعة أصلية ( للمقال املنشور -
 .حمضر اللجنة العلمية املتعلق بتعيني أعضاء جلنة املناقشة -
 .حمضر اجمللس العلمي املتعلق بتعيني أعضاء جلنة املناقشة -
 .لس العلمي املتعلق باملصادقة على التقارير االجيابية ألعضاء جلنة املناقشةحمضر اجمل -
 . التقارير الكاملة ألعضاء جلنة املناقشة -

الرتخيص باملناقشة من طرف مدير اجلامعة أو نائب مدير اجلامعة للتكوين العايل  قراربعد التوقيع على        
الرتخيص باملناقشة عن طريق نيابة العمادة ملا بعد التدرج  قرارن والتكوين املتواصل والشهادات،ترسل نسخة م

قصد حتديد تاريخ املناقشة واستدعاء ، إليه الطالب  الذي يتبعوالبحث العلمي والعالقات اخلارجية إىل القسم 
ل هبا يف كل بعد ذلك يتم اإلعالن الرمسي للمناقشة للطلبة واألساتذة ،وفق األعراف املعمو ، أعضاء جلنة املناقشة

  . جامعة
اللجنة ، ويعلن قرار اللجنة  تتم املناقشة يف جلسة عالنية،بعد املناقشة تتم املداولة يف جلسة سرية بني أعضاء

 .لسان رئيسها على
اإلجراءات القانونية املرتبطة حول   آلراء املبحوثني احملسوبة ²قيمة  كا وبالعودة إىل اجلدول ، جند أن        
، )0.05(و مستوى اخلطأ  )08(و هي دالة عند درجة احلرية  )41.06(بــــــتقدر  ،أطروحة الدكتوراه ومناقشة 

 في آراء المبحوثين حول ذات داللة إحصائية وجود فروقو هذا يعين  ، )0.00(ومستوى داللة قدره 

 . ، بحسب رتبهم العلمية  الدكتوراه أطروحة بمناقشة المرتبطة القانونية اإلجراءات
، أن هذه اإلجراءات مقبولة إلى حد ما  األساتذة من املبحوثني  املنتمني لسلك (%66.7)فقد رأى  -

منهم لضرورة توحيدها وطنيا  (%23.8)، حبكم إشرافهم على العديد من هذه األطروحات ، فيما دعا  وواضحة
د بالنشر عند إيداع خاصة بسبب وجود اختالف يف تطبيق البعض منها فمثال بعض اجلامعات تقبل الوع

" الحظت األطروحة و البعض اآلخر يشرتط نسخة عن املقال املنشور وعرب عن ذلك أحد املبحوثني بالقول : 
وجود نوع من التعقيدات اإلدارية في تسيير ملفات المناقشة بين الطلبة الذين كنت أشرف عليهم ، 

. ، وباقي املبحوثني ا بسالسة عكس األخرى"بحكم انتمائهم إلى جامعات مختلفة، فبعضها يتم األمر فيه
 اإلجراءات وتعقيد طولو  الدكتوراه أطروحة ومناقشة املرتبط املقال نشر يف صعوباتاجتهت آراؤهم حنو  وجود 

 (.%04.8)بنسبة متساوية تقدر بـــ اإلدارية
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 اإلجراءات وتعقيد طولتركزت إجاباتهم في المقام األول في "  لألساتذة المحاضرين ، بالنسبة -
صراحة لقد ذقت األمرين في الموضوع " إذ يف هذا املقام صرح أحدهم : ،  (%35.1)بنسبة  "اإلدارية

إجراءاتها  االمرتبط بإجراءات ما قبل المناقشة ، خاصة وأني كنت مسجال في جامعة معروف عنه
 البيروقراطية ، في تسيير الملف اإلداري أو استصدار رخصة المناقشة ".

بقوله :" ربحا للوقت ، قمت شخصيا بإيصال نسخ األطروحة إلى أعضاء لجنة المناقشة بالرغم من  وآخر
 بعد التدرج". أن هذا عمل مصلحة ما

يرون أهنا مقبولة وواضحة، يف حني  (%27)منهم إىل ضرورة توحيد  العمل هبا وطنيا، و (%29.7) كما دعا 
 بالتفصيل. بعدم إطالعهم على هذه اإلجراءات (%08)أجاب 

دة ـــــــة و معقــــمنهم يرون أن تلك اإلجراءات طويل (%37.8)، نجد أن  األساتذة المساعدينوعن  -
، خاصة ما تعلق منها بإرسال أعضاء جلنة املناقشة لتقاريرهم حول األطروحة أو ما تعلق و تستغرق وقتا طويال 

د على أن تكون تشكيلة جلنة املناقشة  مكونة من أربعة منها بتحديد تاريخ املناقشة ، السيما و أن القانون يؤك
إىل ستة أعضاء من رتبة أستاذ ، على أن يكون نصف عدد أعضائها على األقل أو ثلثاها على األكثر من 
خارج املؤسسة املسجل هبا الطالب املقبل على املناقشة ، وهنا صرح العديد من املبحوثني تذمرهم من طول 

 رير من طرف بعض أعضاء جلنة املناقشة ، وصلت ألكثر من شهرين.عملية إرجاع التقا
( لم أناقش ، بسبب تماطل أحد  2015وإلى غاية اليوم )مارس  2014قمت بإيداع أطروحاتي منذ أفريل " 

و ، ـــــــأعضاء لجنة المناقشة في إرسال تقريره ، قدمت التماسا عن طريق المجلس العلمي لتغيير العض
انعقاد دورات المجلس في أوقات متقاربة ، تأخرت و ال أزال في انتظار تقرير العضو ونظرا لعدم 

 ".الجديد
بأهنم جيدون   (%17.6)أن هذه اإلجراءات مقبولة وواضحة ، كما صرح  منهم (%24.4)ويف الرتبة الثانية ، أكد   

  –الذي يرتبط بعملية النشر عموما ، وهو األمر  الدكتوراه أطروحة مناقشةطلوب يف امل املقال نشر يف صعوبات
وتزداد درجة تأثريه ، باعتباره شرطا أساسيا  –اليت تتميز بالصعوبة يف اجلزائر كما أشرنا إليه يف اجلدول ) ( 

 -سلمته لي المجلة -:" لقد تم رفض الوعد بنشر  المقالإليداع األطروحة و مناقشتها، وقد صرح أحدهم 
قبل اللجنة العلمية للقسم ، بحجة ضرورة إيداع المقال المنشور، و األمر  الذي أودعته مع األطروحة من

الذي أثار استغرابي أكثر ، أن زميل لي في جامعة أخرى لم يجد هذا الرفض بل قام باإلجراءات بالرغم 
 من نفس المجلة". من إرفاقه لألطروحة بوعد بنشر المقال ، مسلم
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حّددت قائمة للمجالت العلمية الدولية ي قامت به الوزارة الوصية ، إذ يضاف إىل هذا اإلجراء األخري الذ    
يف انتظار اعتماد قائمة -احملّكمة واملؤهلة واليت يتوّجب على الطلبة نشر مقاالهتم العلمية فيها دون سواها

ب أن يكون أي أّن املقال املطلوب للمناقشة جي -للمجالت الوطنية احملكمة اليت تتوفر فيها شروط  االعتماد
 2015بداية من الفاتح جانفي  همن املفرتض العمل على تطبيق،و هذا اإلجراء  منشورا يف إحدى هذه اجملالت

 و مت تأجيله إىل املوسم اجلامعي املقبل.
وقد أثار هذا األمر ، حالة من االرتباك الحظناها عند عدد كبري من املبحوثني الذين حيضرون أطروحات  

 نظر إىل عدة عوامل، نذكر من بينها :الدكتوراه ، بال
صرامة الشروط اليت تفرضها تلك اجملالت و نقص التكوين يف هندسة املقاالت العلمية لدى البعض من  -

 هؤالء األساتذة.
 املدة الزمنية اليت قد تستغرقها هذه العملية. -
 عامل اللغة ، بالنظر إىل عدم حتكم نسبة منهم باللغة االجنليزية خاصة . -
 قبال و الضغط الكبريين على اجملالت الوطنية املعتمدة.اإل -

من أفراد العينة املنتمني لسلك األساتذة املساعدين ، أجابوا بعد إطالعهم ( % 13.7)ويف األخري ، جند أن نسبة 
 (%06.7)على هذه اإلجراءات بالتفصيل ، حبكم أهنم مل يبلغوا مراحل متقدمة يف إجناز أطروحاهتم ، و نادى 

هم بضرورة العمل على توحيد مثل هذه اإلجراءات على املستوى الوطين ، كما عربت عن ذلك إحدى من
أشعر باإلحباط الشديد من طريقة تسيير ملف مناقشة الدكتوراه ،نتيجة املبحوثات ، إذ صرحت : " 

يها ، في حين الصعوبات و العراقيل التي واجهتها في إيداع األطروحة على مستوى الجامعة التي أنتمي إل
أخبرتني زميالتي من المسجالت في جامعات أخرى ، بالتسهيالت المقدمة لهن و كذا الضبط الجيد 
لهذه العملية في تلك الجامعات ، ما يدفعني للتساؤل : لماذا ال يتم توحيد تطبيق هذه اإلجراءات على 

 المستوى الوطني؟".
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 .ة العمل و الرضا الوظيفي لدى األستاذ الباحث في الجزائرالخصائص الفيزيقية لبيئالمحور السادس :   
 

قبل البدء يف حتليل جداول هذا احملور املتعلق باخلصائص الفيزيقية لبيئة عمل أفراد العينة ، جتدر اإلشارة إىل 

 بعض خصائص ميدان الدراسة من النواحي الطبوغرافية ، اجلغرافية  ، اهلندسية: 

تتواجد ،  2أطراف مدينة سطيف ، فبالنسبة جلامعة  حممد ملني دباغني سطيفيقع ميدان الدراسة على  -

من مستوى  م(1163)الشمال الشرقي للمدينة، جبوار أحياء سكانية حديثة أو يف طور اإلجناز ، على ارتفاع يف 

مال الش يف فتتواجد يف منطقة منعزلة نوعا ما، 1أما بالنسبة جلامعة  فرحات عباس سطيف  سطح البحر ،

من مستوى سطح البحر ) مع وجود معهد البصريات و بعض  م(1023)الغريب للمدينة ، تتواجد على ارتفاع 

أقسام كلية العلوم التكنولوجيا يف املقر القدمي للجامعة قبل تقسيمها بالقرب من وسط املدينة( ، وكان هلذا املوقع 

 تتميز بتساقط الثلوج و األمطار شتاءا و ارتفاع تأثريات خاصة و أن املنطقة تصنف ضمن اهلضاب العليا اليت

 درجات احلرارة صيفا، يضاف إليه البعد عن املرافق احليوية ) وسط املدينة،مطاعم ، إدارات....(.

، إذ تستقل أغلب الكليات  (Des blocs)الطابع اهلندسي مليدان الدراسة يغلب عليه طابع اجملمعات   -

كما توضحه صور القمر الصناعي الواردة يف   –عليها التباعد فيما بينها  ومجمع خاص لكل منها ، و يالحظ

خاصة يف اجملمعات املوجودة يف الباز ) منطقة تواجد جامعة -الفصل اخلاص بإجراءات الدراسة امليدانية

ناهيك عن التباعد بني تلك اجملمعات ووجود  -(2( أو اهلضاب ) منطقة تواجد جامعة سطيف 1سطيف

( ، مع قلة األشجار gazonسعة بينها ، بعضها مستغل كمساحات خضراء) أرضيات عشبية مساحات وا

 اللهم بعض الشجريات التزينية( والبعض اآلخر عبارة عن مساحات جرداء.
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 التي يعملون بها:للجامعة  هندسيفي التصميم ال المبحوثين  ( : رأي85جدول رقم )
 

 المجموع  لتي تعمل بها ؟للجامعة ا لهندسيما رأيك في التصميم ا
 مناسب غري مناسب الكلي للعينة

 الرتبة

 أستاذ
 21 07 14 ت
% %66.7 %33.3 %100 

 أستاذ محاضر
 37 09 28 ت
% %75.7 %24.3 %100 

 أستاذ مساعد
 119 50 69 ت
% %58 %42 100 % 

 المجموع العـــــام
 177 66 111 ت
% 62,7 % 37,3 % %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة ارالقر 
 03.93 02 0.05 0.140 دالغير 

 

اليت يعملون هبا للجامعة  اهلندسيالتصميم  حول املبحوثني  أيبر  املرتبطة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا

ومستوى داللة  )0.05(خلطأ و مستوى ا )02(،وهي غري دالة عند درجة احلرية ) 03.93ــ)تقدر ب، املبحوثني 

 .)0.140 (درهــــــــــق

و هذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني حول هذا اجلانب ، أي أن        

، إذ قدر  التصميم الهندسي للجامعة التي يعملون بها غير مناسبأكدوا أن  -ومختلف رتبهم -معظمهم 

 من التعداد الكلي للعينة، موزعني حبسب الرتب: 62,7%)  (مبحوثا ميثلون )111جمموعهم بـــــــ)

 (.% 58.5)، األساتذة املساعدون ( 75.7%)(، األساتذة احملاضرون 66.7%)ساتذة األ 

 .(% 37,3) : التصميم الهندسي لمكان عملهم مناسبيف حني بلغت نسبة املبحوثني الذين صرحوا بأن   

 أن الرأي الغالب ألفراد العينة ، يرى أن التصميم اهلندسي ملكان عملهم غري مناسب.وهو ما جيعلنا نستنتج 

 و فيما يتعلق باألسباب اليت بىن عليها كل فريق رأيه ، فتتعدد وهو ما يتبني يف اجلدولني املوالني.  
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 :التي يعملون بهاللجامعة  هندسيالتصميم ال حول مزايا المبحوثين  رأي ( :86جدول رقم )
 

 
التي تعمل للجامعة  هندسيالتصميم ال إذا كان 

 بها مناسبا، ما مظاهر ذلك؟

 مجموع  
 

 اإلجابات 
 النظافة 

وحسن استغالل 
 ساحاتامل

تتناسب سعة 
فضاءات العمل 

)قاعات مدرجات 
، ورشات، خمابر، 
مالعب( مع عدد 

 .الطلبة

تصميم فضاءات 
العمل وتوزيع 
األجهزة فيها 

تساعدك على أداء 
 .عمالك بسهولةأ

قرب مكان العمل 
من خمتلف املصاحل 

اإلدارية يف 
 .اجلامعة

 الرتبة

 أستاذ
 60 / 10 40 10 ت
% %16.7 %66.7 %16.7 / %100 

 أستاذ محاضر
 90 10 10 50 20 ت
% %22.2 %55.6 %11.1 %11.1 %100 

 أستاذ مساعد
 51 90 90 18 15 ت
% %29.4 %35.3 %17.6 %17.6 %100 

 المجموع العام
 66 10 11 27 18 ت
% 27,3 % 40,9 % 16,7 % 15,2 %  %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 03.66 06 0.05 0.722 دالغير 

       
تقدر  ،عملون هبااليت يالتصميم املعماري للجامعة  حول مزايا  املبحوثني أيلر ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا 

 .)0.722 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )06(،وهي غري دالة عند درجة احلرية )03.66ـ(ـــب

، إذ سجلنا   يهندسال توجد فروق إحصائية في آرائهم حول مزايا تصميم الجامعة الو هذا يعين أنه       

، ذي صرحوا ومالئمة تصميم اجلامعة اليت يعملون هبا املبحوثني المن تعداد  40.9%)  (مبحوثا ميثلون )27)

(، % 35.3، األساتذة املساعدون )( 55.6%)(، األساتذة احملاضرون 66.7%)موزعني حبسب الرتب: األساتذة 

خاصة  - تناسب سعة فضاءات العمل )قاعات مدرجات ، ورشات، خمابر، مالعب( مع عدد الطلبةصرحوا ب

ء وإن كان هذا األمر يرتبط بالتعداد الكلي للطلبة ، إذ الحظنا تباينا يف ذلك التعداد يف الكليات احلديثة البنا

بني التخصصات العلمية و التقنية و نظريهتا يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، اللغات واحلقوق اليت تشهد 

ياضية املرتبطة بتخصص العلوم ارتفاع مستويات قيد الطلبة فيها ، ويف النقطة اخلاصة باملالعب و القاعات الر 
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البدنية ، نذّكر بعدم امتالك اجلامعة هلذه املنشآت حبكم حداثة نشأة هذا التخصص ) حوايل سنتني(، ما أدى 

 كالتايل : وتوزعت النسب األخرى  ، -لالستعانة ومنشآت مديرية الشباب و الرياضة القريبة من اجلامعة

 املساحات.ة وحسن استغالل النظافمن املبحوثني أكدت   (% 27,3) -

تصميم فضاءات العمل وتوزيع األجهزة فيها تساعدك على أداء أعمالك من املبحوثني أكدت  (% 16,7) -

يف املقر القدمي جلامعة فرحات عباس قبل  تالحظناه على مستوى املخابر  و والورشا ، وهو ما بسهولة

 ألمر متعلق أساسا بتصميم تلك الفضاءات.ألن ا –بغض النظر عن اهرتاء بعض األسقف  –تقسيمها 

 . قرب مكان العمل من خمتلف املصاحل اإلدارية يف اجلامعةمن املبحوثني أكدت   (% 15,2) -
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 التي يعملون بها:للجامعة  هندسيالتصميم ال حول عيوب المبحوثين  رأي ( :87جدول رقم )
 

 التصميم إذا كان 
 المعماري

 التيللجامعة 
 عمل بهات

 غير مناسب
 ، ما مظاهر ذلك؟

  
 

 مجموع
 

 اإلجابات 

 
تناسب ي ال
 اخلصائص مع

 الطبيعية
 للمنطقة

 
 عدد قلة

 املمرات
 املخصصة
 لألشخاص

 اإلعاقة ذوي

 عدة من يتكون
 جممعات أو /و طوابق

  املصاعد، غياب مع
 من الكثري أضيع ،

 االنتقال عند الوقت
 .بينها

 
 أو /و غياب
 خمارج قلة
 لطوارئا

 مابني التباعد
 عملي مكان

 املصاحلو  
 اإلدارية

 اجلامعة داخل

 
 البناء قدمية

 
 عدم

 االستغالل
 األمثل

 للفضاءات

 أستاذ
 14 20 / 20 20 20 20 40 ت
% %28.6 %14.3 %14.3 %14.3 14.3 % / %14.3  %100 

 أستاذ محاضر
 28 10 50 40 30 80 40 30 ت

% %10.7 %14.3 %28.6 %10.7 %14.3 %17.9 %3.6  %100 

 أستاذ مساعد
 69 17 30 60 20 26 20 13 ت

% %18.8 %2.9 %37.7 %2.9 8.7 % %4.3 %24.6 100 % 

 المجموع العام
 111 20 80 12 70 36 80 20 ت
% 18 % 7,2 % 32,4 % 6,3 %  %10,8 7,2 % 18 % 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 24.08 12 0.05 0.02 دال

اليت يعملون هبا التصميم املعماري للجامعة  عيوبحول   آلراء املبحوثني احملسوبة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا
 ، ما)0.00(، ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )12(و هي دالة عند درجة احلرية  )24.08(بــــــتقدر  ،

، حبسب رتبهم آراء املبحوثني حول عيوب التصميم املعماري للجامعة اليت يعملون هبا يفوق يعين وجود فر 
 العلمية : 

في البعد المرتبط بعدم (، %28.6)تركز بنسبة   سلك األساتذةمن  االجتاه العام إلجابات املبحوثني     
وقد أشرنا إليها  – ميز المنطقةتالءم تصميم مكان العمل مع الظروف الطبيعية و باألخص المناخية التي ت

هل يعقل أن تصمم جامعة في شتاءا و صيفا ، ويف هذا الصدد عرب أحد املبحوثني عن ذلك بقوله : "   -آنفا
مناطق  الهضاب العليا، بدون التفكير في ممرات مغطاة بين مختلف الكليات و المصالح اإلدارية ، 

ّبرد ، الحرارة و أشعة الشمس الحارقة..(، فهي عبارة عن تحمي من ) األمطار ، الثلوج ، العواصف ، ال
 ."مكعبات في الهواء الطلق

، كارثي بكل المقاييس حيث لم يراع فيه أنه يقع  2المكان الذي خصص لجامعة سطيفوآخر بقوله : " 
 ".يةفي منطقة مرتفعة ، و في حالة الظروف المناخية الشتوية يتحول إلى منفى و تتوقف فيه الدراسة كل
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اجد توقف حركة املرور اجتاه مكان تو لويف هذه النقطة بذات ، سجلنا توقف الدراسة لفرتات زمنية ،    
اجلامعتني بفعل تراكم الثلوج و مساكة طبقات اجلليد أليام عديدة ، ما أدى إىل انقطاع الدراسة و تأجيل 

مل الداخلية و اخلارجية اليت تسببت يف االمتحانات ، يضاف إىل ذلك استعمال مادة الرخام يف صناعة السال
العديد من حـــــــاالت السقوط و االنزالق بني األساتذة و الطلبة ، إىل حد تعرض بعضهـــــــــــــم حلــــــــــاالت كســــــــر 
و رضوض ، كما هو احلال إلحدى األستاذات يف كلية العلوم البيولوجية اليت أكدت لنا تعرضها لكسر يف 

 اقها نتيجة سقوطها يف فصل الشتاء املاضي أمام مدخل الكلية املصنوع من مادة الرخام.س

 كما هي مبينة يف اجلدول.   –على باقي املظاهر  (%14.3وتوزعت باقي إجابات األساتذة بنسبة ثابتة تقدر بــــــــــ)
بعد املتعلق بتكون مكان عملهم يف ال (%28.6)، تركزت إجاباهتم  بنسبة  األساتذة المحاضرينفيما خيص    

ماقد ، فقد سجلنا تواجد كليات تتكون من أربعة طوابق املصاعد، غياب مع جممعات أو /و طوابق عدةمن 
بينها، ،وتزيد املعاناة خاصة مع بعض احلاالت اخلاصة من كبار  االنتقال عند الوقت من الكثري جيعلهم يضيعون

ة ، إذ الحظنا معاناة حقيقية لبعض من هذه احلاالت) تعب شديد ، السن و احلوامل وذوي األمراض املزمن
خاصة يف  (data-show)تصبب للعرق...(، أو احلاالت املرتبطة حبمل األستاذ جلهاز الكمبيوتر و جهاز العرض 

" إني أقوم بتمارين كمال األجسام من خالل حملي لهذه حصص التطبيقات ، إذ عرب لنا أحدهم مازحا : 
 . و التنقل بها بين الساللم...." األثقال

، وهذا األمر وقفنا عليها شخصيا يف املقر  (%17.9)وحل يف املرتبة الثانية ، عامل قدم البناء و اهرتائه بنسبة     
مدة إجنازه ثالثني سنة ، حيث الحظنا تشقق يف اجلدران و تسرب مياه األمطار  تالقدمي للجامعة الذي جتاوز 

، كما الحظنا  كذلك تشققات يف لى مستوى قسمي اإللكرتونيك و اهلندسة املدنيةخاصة عمن األسقف 
، قد يرجع ذلك إىل بالط العديد من أرضيات الساحات اخلارجية  لفجدران العديد من املباين  اجلديدة ، ت

 .على مستوى كال اجلامعتنيأو سوء نوعيتها ، اجلليد
، إذ  اإلعاقة ذوي لألشخاص املخصصة املمرات عددإىل قلة من اإلجابات  ( %14.3)كما أشارت نسبة      

سجلنا عدم وجود هتيئة للممرات خارج الكليات ، و على املستوى الداخلي الحظنا العدد الكبري من السالمل 
سواءا على مستوى األروقة أو على مستوى الطوابق ، مع ختصيص ممرات خشبية داخل بعض الكليات هلذه 

 ما قد يؤدي إىل حوادث.، ظ عليها ارتفاعها نوعا ما عن األرض الفئة ، لكن يالح
 (% 37)، فقد توافقت إجاباهتم مع زمالئهم احملاضرين ، إذ سجلنا نسبة  األساتذة المساعدينأما عن       

، ما بتكونه من عدة طوابق وجممعات مع غياب املصاعد  هممنهم ربطت عيوب التصميم اهلندسي ملكان عمل
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ـــــــم يضيعون الكثري من الوقت وما يتبع ذلك من إرهاق  وتعب ، خاصة إذ تزامن ذلك مع تباعد قاعات جيعلهـــ
 و مدرجات التدريس خالل ساعات العمل.

عدم االستغالل األمثل للفضاءات و املساحات ، و يظهر ذلك أكدت ، منهم  (% 24.6)نسبة  وسجلنا     
و اتساع املمرات و األروقة املبالغ فيه مع كثرة السالمل ، وتربز آثار ذلك  يف ضيق األقسام ، قلة عدد املدرجات 

" إن عدد الطلبة الهائل ، يفوق إمكانيات العمل في يف عملية التدريس كما يعرب عن ذلك أحد املبحوثني : 
 األعمال التطبيقية ، فالمخابر ضيقة مقارنة مع المساحة ) اتساع األروقة المبالغ فيه(".

، أين يسجل ضغط رهيب ) كما وقفنا على ذلك شخصيا على مستوى كليات  تأوقات إجراء االمتحاناويف 
العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، احلقوق و العلوم السياسية ، العلوم االقتصادية...(اليت تعرف ارتفاع يف عدد 

 طلبتها.
ظروف الطبيعية للمنطقة للسي ملكان العمل التصميم اهلند تناسببعدم ، منهم ( % 18.8)وارتبطت إجابات     

 ول : ــــــــني بالقــــــــد املبحوثـــــــــ، وقد عرب عن ذلك أح سلك األساتذةوهي تتقاطع مع إجابات نظرائهم من 
 ، نعمل شتاءا في سيبيريا وصيفا في الصحراء الكبرى " كأننا" 

، ويف هذه النقطة التدريس ، خاصة في الشتاء" " الرياح تسبب صفيرا مزعجا داخل قاعاتوآخر  بقوله 
بذات الحظنا السرعة الشديدة للرياح حبكم ارتفاع مكان تواجد كال اجلامعتني ، يضاف إليه انعدام األشجار 

مغروسة  -على قلتها –اليت ميكن استعماهلا كمصدات للرياح ، إذ اقتصرت على شجريات تزينية و الطويلة منها 
 اجتاهات الرياح اليت تأيت يف الغالب من الناحية الشمالية.يف مكان بعيد عن 

نقطة أخرية ، أثارت انتباهنا و تتعلق بقلة خمارج الطوارئ اخلاصة باحلاالت املستعجلة ) حرائق ، تسربات للغاز  
أو انعدام ...(  و انعدامها يف بعض احلاالت كما هو األمر يف جممع املخابر املتواجد يف املقر القدمي للجامعة، 

، إذ عايشنا حاالت تدخل  02مساحة لتدخل مصاحل احلماية املدنية على مستوى جممعات جامعة سطيف 
لتلك املصاحل لنقل بعض املرضى ، دفعتهم خصائص التصميم اهلندسي إىل ركن سيارة اإلسعاف يف موقف 

ة يف احلوادث اليت تقع يف خاص–السيارات البعيد عن قاعات التدريس ونقل املرضى حبملهم عرب السالمل 
 وما قد يتبع ذلك من أخطار قد هتدد حياة املصاب. -الطوابق العليا النعدام املصاعد
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 داخل الجامعة:ظروف بيئة العمل  رأي المبحوثين حول( :88جدول رقم )
 

) اإلضاءة، التهوية، قلة ـــــــــــهل ظروف بيئة العمل المتعلقة ب
 فرة بشكل جيد في عملك؟الضجيج،النظافة..(، متو 

 المجموع  
الكلي    
للعينة   

 نعم ال

 الرتبة

 أستاذ
 21 80 13 ت
% %61.9 %38.1 % 100 

 أستاذ محاضر
 37 12 25 ت
% %67.6 %32.4 % 100 

 أستاذ مساعد
 119 48 71 ت
% %59.7 %40.3 % 100 

 المجموع العـــــام
 177 68 109 ت
% %61,6 %38,4 % 100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 0.74 02 0.05 0.689 دالغير 

 

 ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا،   عدم توفر ظروف بيئة العمل الفيزيقية بشكل جيداالجتاه العام مييل إىل 
،وهي غري دالة عند درجة احلرية )0.74(ـــتقدر ب،  داخل اجلامعةظروف بيئة العمل  برأي املبحوثني حولاملرتبطة 

 .)0.689 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(
أي أن معظم املبحوثني ومختلف رتبهم أكدوا حول هذا اجلانب ،  ال توجد فروق في آرائهمو هذا يعين أنه 

بشكل جيد في مكان لنظافة..(اإلضاءة، التهوية، قلة الضجيج،اــــظروف بيئة العمل المتعلقة ب عدم توفر
من التعداد الكلي للعينة، موزعني حبسب  61,6%)  (مبحوثا ميثلون )109، إذ قدر جمموعهم بــــــ)ـ عملهم
 (.% 59.70األساتذة املساعدون )( %67.6)(،األساتذة احملاضرون %61.9)ساتذة األالرتب: 

وفر تلك الظروف بشكل جيد ، وكان توزيعهم من املبحوثني ت (38,4%و يف املقابل أكدت نسبة )       
،األساتذة املساعدون ( %32.4)(،األساتذة احملاضرون %38)أساتذة التعليم العايل حبسب رتبهم كاآليت :

 و فيما يتعلق ومظاهر عدم توفر تلك الظروف بشكل جيد ، فسنستوضحها يف اجلدول التايل.(.% 40.30)
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 :قلة الضجيج،النظافة( ) اإلضاءة، التهوية،ــب بيئة العمل المتعلقة ظروفمظاهر سوء ( :89جدول رقم )
 

 ظروف إذا كانت
 بيئة العمل المتعلقة

 ب) اإلضاءة، التهوية،
 قلة الضجيج،النظافة..(،

 بشكل جيد في عملك ةغير متوفر 
 أين يظهر ذلك؟، 

  
 مجموع

 
 

اإلجابـات   

سوء التهوية 
خاصة يف األيام 
احلارة ، وقلة 

التكييف أجهزة  

نقص 
 اإلضاءة

ارتفاع حدة 
الضوضاء ، خاصة 
يف أماكن العمل 
املتواجدة بالقرب 
من األروقة و 
بوابات دخول 

 الطلبة

اخنفاض 
درجات 
احلرارة 

خاصة يف 
 األيام الباردة

كثرة الغبار 
داخل 
مكان 
 العمل

كثرة وتراكم 
األوساخ وقلة 

عمليات 
 .التنظيف

قلة نظافة 
 دورات املياه

املاء و انعدام 
 .فيها

 أستاذ
 13 10 03 02 / 01 / 06 ت
%  %46.2 /  %07.7 /  %15.4  %23.1 %07.7  100 % 

 أستاذ محاضر
 25 40 05 01 03 06 03 03 ت
%  %12  %12  %24  %12  %04  %20 %16  100 % 

 أستاذ مساعد
 71 31 08 05 02 07 / 18 ت
%  %25.4 /  %09.9  %02.8  %07  %11.3 %43.7 100 % 

 المجموع العــام
 109 36 16 08 05 14 03 27 ت
%  %24,8  %2,8  %12,8  %4,6 %07,3  %14,7  %33 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 31.75 12 0.05 0.002 دال

 

و هي  )31.75(بــــــتقدر  ،اهر سوء بيئة العمل مظحول   آلراء املبحوثني احملسوبة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا
 .)0.002(، ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )12(دالة عند درجة احلرية 

 عملهم.بيئة  ظروفمظاهر سوء  في آراء المبحوثين بحسب رتبهم العلمية ، حولفروق و هذا يعين وجود 
سوء التهوية خاصة في األيام الحارة ، وقلة أجهزة  نعلى أساتذة األمن ( %46.2)فقد تركزت إجابات  -

يعد من أبرز تلك املظاهر خاصة مع ارتفاع درجة احلرارة و باألخص يف أواخر العام الدراسي الذي  التكييف
درجة (  42 -38) أي  يف أواخر السنة الدراسية حيث تصل أحيانا إىل حوايل  يتزامن مع دخول فصل الصيف

د هتوية جيدة بتوفري األجهزة اخلاصة بذلك، غري أننا الحظنا االنعدام التام هلذه األجهزة داخل ، مما يستلزم وجو 
صرح أحد  -يف هذا اإلطار -القاعات و املدرجات، غياب الستائر اليت تقلل من حدة أشعة الشمس احلارقة

عمال الموجهة بسبب أجد صعوبة كبيرة في استعمال جهاز العرض أثناء تقديم األاملبحوثني بالقول : " 
" ، ناهيك عن كون  ارتفاع حدة اإلضاءة الناجمة عن أشعة الشمس و غياب ستائر النوافذ داخل القاعة

ال ميكن فتحها القتصار اجلزء  –حتديدا  02يف غالبية القاعات على مستوى كليات جامعة سطيف -النوافذ
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ما يدفعنا إىل التساؤل كميات كبرية من اهلواء ، القابل لذلك على منفذ جد صغري يف أعالها ال يسمح بدخول  
 . عن ماهية املعايري التقنية اليت مت وفقها اقتناء مثل هذه النوافذ ؟

يضاف إىل ذلك عدم تزويد العديد من املخابر ومداخن طاردة للهواء، إذا أشار أحد األساتذة إىل هذا      
جهزة تكييف و مدخنة تطرد الغازات المتبخرة أثناء إجراء المخابر ال يوجد بها أاألمر من خالل تعبريه : " 

بعض التجارب ، أدى إلى حاالت  دوار و صداع في أوساط الطلبة ، ما يضطرهم في كثير من األحيان 
إلى طلب اإلذن للخروج قصد استنشاق الهواء ، وما يتبع ذلك من اضطراب في سير العملية 

 ".التدريسية
بينت أن سوء التهوية  سرعان ما يؤدي إىل  ،دراساتعديد الأن  ، سيماعمل اليف سري ؤثر ت قد وهذه العوامل  

الشعور  بالنعاس و اخلمول و التعب والضجر و الضيق ذلك أن ركود اهلواء يؤدي إىل ارتفاع درجة احلرارة وهذا 
 من شأنه أن يضعف قدرة اجلسم على التخلص  من احلرارة الزائدة .

كثرة الغبار داخل مكان و  كثرة وتراكم األوساخ وقلة عمليات التنظيفبمنهم  (%38)كما صرح       
وإن كنا الحظنا تباين هلذه املظاهر بني كل كلية، ولعل كرب حجم مساحة بعض  - على التوالي العمل

الكليات يعد عامال مؤثرا يف هذه العمليات إذ سجلنا االستعانة ومؤسسات خاصة للقيام بتلك العمليات ، 
ضف إىل ذلك غياب ثقافة احملافظة على البيئة إذ سجلنا الرتاكم الكبري لبقايا أكواب الشاي و القهوة، 
السجائر و الشمة )التبغ التقليدي( يف خمتلف األماكن و باألخص يف األقسام و املدرجات) على األرضيات بل 

بري، ما دفع بعض اإلدارات إىل تعليق حىت على السقوف و اجلدران( و هي ظاهرة شدت انتباهنا النتشارها الك
 منشورات ومنع إدخال تلك األكواب و استهالك السجائر . 

و باألخص جامعة سطيف  –كما جتدر اإلشارة إىل تواجد العديد من ورشات البناء ومحاذاة ميدان الدراسة     
اضرات ـــــــــــــــــــادة الطـــــــباشري يف احملوما ينجر عن تلك الورشات من تطاير للغبار و األتربة، وتأثري استعمال مــ -2

اليت من شأهنا التقليل من  -كما سبق اإلشارة إليه آنفا  -و األعمال التطبيقية ، يضاف إليه قلة األشجار
 تأثريات هذا العامل.

خاصة في أماكن منهم أكدوا ارتفاع حدة الضوضاء ( %24)، جند  لألساتذة المحاضرينبالنسبة   -
، ومن أسباب ذلك حصر عدة ختصصات يف  مل المتواجدة بالقرب من األروقة و بوابات دخول الطلبةالع

مبىن واحد وختصيص بوابة واحدة للدخول و اخلروج ويزيد تأثري ذلك باقرتاب بدايات ساعات التدريس أو 
سواءا كانوا  –بعض الطلبة  انتهائها ، دائما ضمن هذا اإلطار ، أثار انتبهنا تعايل أصوات  املوسيقى من هواتف
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جالسني بالقرب من الواجهات اخلارجية للمدرجات أو يف أماكن بعيدة لكن نتيجة كرب املساحات الداخلية 
 وما قد يتبع ذلك من تأثريات على سري  العمل. –لكال اجلامعتني ، جيعل من السهل مساع ذلك الصوت 

وهي النقطة اليت تطرقنا  .كم األوساخ وقلة عمليات التنظيفكثرة وترا إىل  ، منهم  (%20 ) سجلنا كذلك إشارة 
، سوء التهوية على و انعدام املاء فيها قلة نظافة دورات املياهبينوا  ( %12)و  (%16)إليها آنفا ، يضاف إليهم  

 التوايل .
ت قلة نظافة دوراعلى اعتبار  ،منهم 43.7%))و فيما خيص األساتذة املساعدين ، تركزت إجابات   -

، من املظاهر الرئيسية لسوء ظروف بيئة العمل ، إذ يعرب أحدهم عن هذا الوضع بالقول و انعدام املاء فيها املياه
أجد نفسي في قمة اإلحراج عندما أضطر إلى استعمال دورة المياه الخاصة بالطلبة ، بسبب انعدام : " 

 ".المياه في الدورة الخاصة باألساتذة
إما تجدها مغلقة وإما تنعدم فيها المياه،  -أكرمك اهلل–لمخصصة لألساتذة المراحيض اأو آخر : " 

بالرغم من شكاوينا المتعددة لرئيس القسم اتجاه هذا األمر ، واهلل إنه لعيب وعار أن تطرح مثل هذه 
 ".األمور في الجامعة

اث ـــــــــدة لإلنـبقاء على واحل يعقل أن يتم تصميم دورات مياه في كل طابق و تغلق جلها ، ليتم اإلــــــــه" 
 " . و أخرى للذكور؟؟؟

املالحظة اليت سجلناها يف هذه النقطة ، التباين يف درجة النظافة داخل تلك الدورات بني خمتلف الكليات، إذ  
كان لغياب املياه تأثريا واضحا و جليا على مستوى نظافة الكثري منها، وهو ما يعكسه انبعاث روائح كريهة 

ا ،تنتشر يف األروقة و القاعات اجملاورة هلا ، حبكم موقعها القريب والذي بدوره يتميز بانعدام التهوية، خاصة منه
 يف األيام اليت تعرف ارتفاع درجات احلرارة.
 : أما باقي النسب فجاءت على النحو التايل

وتراكم األوساخ وقلة عمليات كثرة   ، (%25.4) سوء التهوية خاصة يف األيام احلارة ، وقلة أجهزة التكييف
 .( %11.3) التنظيف
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 : ة  ــــــــتعليميــــــــل الـــــــائـــــــــوســـــــــــر  الـــــــــــوفـــــــ( : ت90جدول رقم )
 

 عموما ، هل توفر  اإلدارة  الوسائل التعليمية 
 الضرورية للمقاييس التي تدرسها ، وبشكل كاف ؟ 

 المجموع   
 الكلي 

 للعينة 
 نعم ال

 الرتبة

 أستاذ
 21 80 13 ت
% %61.9 %38.1 100 % 

 أستاذ محاضر
 37 10 27 ت
% %73 %27 100 % 

 أستاذ مساعد
 119 58 61 ت
% %51.3 %48.7 100 % 

 المجموع العـام
 177 76 101 ت
% 57,1 % 42,9 % 100 % 

 المحسوبة ²كا جات الحريةدر  مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 05.65 02 0.05 0.06 دالغير 

الكتب و املراجع ، الوسائل اإليضاحية اخلاصة بطبيعة كـل مادة ) اخلرائط ،  -يعد استخدام الوسائل التعليمية  
أجهزة املخابر و الورشات ،التجهيزات الرياضية...(، أجهزة الـعرض ) الفيديـو، الكمبيوتر...( ، السبورات 

يف اجلامعة ، وتزايدت أمهيتها ملا   التواصل الفعال بني األستاذ و الطلبة زمن أبرز عوامل تعزي –بأنواعها املختلفة 
يشهده العامل اليوم من تطور كبري يف تقنيات اإلعالم و االتصال ، فصارت تمستخدم من أجل تصميم املواد 

 .ة االتصال فيما بني األساتذة و الطلبة والعامل اخلارجيالتعليمية، وتوفري احملاضرات وتبادهلا، من خالل إتاح
التعليمية الضرورية يف  تقاربا يف وجهات نظر املبحوثني يف البعد املتعلق بتوافر الوسائليبني هذا اجلدول    

ــبتوفر تلك الوسائل ملدى  ²قيمة  كا تقدر، إذ  عملهم وى مستو  )02(،وهي غري دالة عند درجة احلرية )05.65ـ(ـ
 .)0.06 (ومستوى داللة قدره )0.05(اخلطأ 

،  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في آرائهم حول توفر تلك الوسائل بحسب رتبهمو هذا يعين أنه 
صرحوا بعدم توفر الوسائل التعليمية بشكل كاف ، إذ قدر  -ومختلف رتبهم-إذ أن أكرب نسبة من املبحوثني 

 الرتب:من التعداد الكلي للعينة، موزعني حبسب  57.1%)  (ثا ميثلونمبحو  )101ـ(جمموعهم بـــــــ
 (.% 51.30، األساتذة املساعدون )( %73)(، األساتذة احملاضرون %61.9)ساتذة األ 

، ويف هذا اجملال سجلنا جودة املتبقية توفر تلك الوسائل بشكل كاف  ،(%42.9)يف حني أكدت نسبة       
توفر جتهيزات العرض على مستوى املدرجات و القاعات ، توفر االنرتنيت..بشكل  تلك الوسائل ) على غرار

جيد ( يف عدة أقسام ، ولعل من أبرزها مدارس الدكتوراه على مستوى كلية العلوم االقتصادية جبامعة فرحات 
 و فيما يتعلق ومظاهر نقص تلك الوسائل ، فسنستوضحها يف اجلدول التايل..01عباس سطيف
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 مظاهر نقص الوسائل التعليمية : ( :91قم )جدول ر 
 

 ريتوففي حالة عدم 

 وسائل التعليميةللاإلدارة  

 الضرورية للمقاييس التي

 تدرسها بشكل كاف

 أين يظهر ذلك ؟، 

  
مجموع    

 
 

اإلجابات   

قلة املراجع 
العلمية  
  احلديثة

ـــــــة األجهـــــــــقل زة ــ
و الوسائل التقنية 

، )أجهزة العرض
الكمبيوتر.( 

مقارنة مع تعداد 
مستخدميها من 

األساتذة 
 .والطلبة

عدم توفري بعض 
املواد و احملاليل 

و األجهزة 
الضرورية إلجراء 

التجارب يف 
املخابر 

 . الورشاتو 

استخدام 
السبورات 
اخلشبية 

الطباشري و 
سوء نوعية و 

 أقالم الكتابة

نقص مكربات 
الصوت وأجهزة 

امليكروفون 
داخل 

 .تاملدرجا

 أستاذ
 13 02 01 04 01 05 ت
% %38.5 %07.7 %30.8 %07.7 %15.4 %100 

 أستاذ محاضر
 27 05 02 04 09 07 ت
% %25.9 %33.3 %14.7 %4.7 %18.5 %100 

 61 08 15 06 23 09 ت أستاذ مساعد
% %14.8 %37.7 %09.8 %24.6 %13.1 %100 

 101 15 18 14 33 21 ت المجموع العام
% 20,8 %32,7 %13,9 %17,8 %14,9 %100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 14.06 08 0.05 0.80 دالغير 

 

 مظاهر نقص الوسائل التعليميةاملرتبطة بآراء املبحوثني حول  ²أن قيمة  كابالعودة إىل اجلدول يتبني لنا       
 .)0.80 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )08(عند درجة احلرية ،وهي غري دالة )14.06(ـــتقدر ب

الذين صرحوا بعدم توفر   -بحسب رتبهم العلمية -ال توجد فروق بين آراء المبحوثينو هذا يعين أنه    
 تلك الوسائل بشكل كاف .

ا على مستوى املكتبة منهم بقلة املراجع احلديثة اليت حيتاجوهن (%38.5) ، صرح ساتذة أللبالنسبة  -
، لكن يف هذه النقطة بالذات ، ننوه بالنتيجة اليت أشار إليها اجلامعية خاصة بالنسبة للتخصصات التقنية 

لقواعد البيانات  -باختالف رتبهم العلمية -اجلدول رقم ) ( اليت تشري الخنفاض معدل استعمال األساتذة
، واليت توفر مراجع و مصادر حديثة من كتب  (sndl)خلط الدولية يف إطار النظام الوطين للتوثيق عرب ا

 وجمالت و دوريات يف خمتلف العلوم .
عدم توفير بعض المواد و المحاليل و األجهزة الضرورية إلجراء التجارب منهم  (%30.8)سجلنا تأكيد 
خاصة إذ كان مثن  ، وهذا األمر أرجعه البعض منهم إىل اإلجراءات اإلدارية املعقدة الورشاتو في المخابر 
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، األمر الذي دفع البعض منهم إىل اقتناء بعضا من تلك املواد و احملاليل حبر ماله ، حىت ال تلك األجهزة مكلفا
 يتعطل يف عمله.

ة ـــــــــقلمنهم مظاهر نقص الوسائل التعليمية في  (%33.3)، أبرز  األساتذة المحاضرينوفيما خيص   -
التقنية )أجهزة العرض، الكمبيوتر.( مقارنة مع تعداد مستخدميها من األساتذة  زة و الوسائلـــــــــاألجه

، وتزداد حدة األمر خاصة يف األعمال التطبيقية ، إذ وقفنا على هذا األمر خاصة يف املقاييس اخلاصة والطلبة
ارتفاع عدد الطلبة باإلعالم اآليل ) سواءا يف التخصصات التقنية أو اإلنسانية( وباخلصوص يف مسار التدرج و 

 املقيدين فيه.
 وعن باقي مظاهر نقص الوسائل التعليمية ، توزعت كاآليت:  

 (%18.5)نقص مكبرات الصوت وأجهزة الميكروفون داخل المدرجات ،(%25.9) قلة المراجع الحديثة

عدد الطلبة ، واليت تعد من الوسائل الضرورية لعمل األساتذة ،و باألخص عند كرب حجم املدرجات و ارتفاع 

 للتقليل من اإلجهاد الصويت و تأثرياته على صحة األستاذ.

اعتبار على  (%37.7)، الذين تركزت إجاباهتم بنسبة  األساتذة المساعديننصل يف األخري لسلك  -

زة و الوسائل التقنية )أجهزة العرض، الكمبيوتر.( مقارنة مع تعداد مستخدميها من ـــــــــة األجهـــــــــقل

، أبرز مظهر لنقص وسائل العمل، وهي نسبة مقاربة لنسبة األساتذة احملاضرين الذين ركزوا األساتذة والطلبة

على هذا البعد، حىت و إن أشارت أحد املبحوثني إىل إمكانية التعامل مع هذا النقص حبسن التسيري و احلرص 

ددها، بل في طريقة تسييرها ، أجزم أن المشكلة ليست في الوسائل ذاتها ، ععلى الصيانة ، إذ يقول : " 

ا ) وهناك ـــــعطل منهتلكنها غير مستغلة و الم، و.. ) أجهزة عرض( data-showهناك حواسيب كثيرة و 

 ".إمكانيات تصليحها بسهولة( أكثر من التي يتم العمل بها

 (%24.6)سبة تقدر بـ بن سوء نوعية أقالم الكتابةو الطباشير و استخدام السبورات الخشبية يليها عامل 

 عدد كبري من أقسامنشري لالستعمال الكبري للسبورات اخلشبية و معها مادة الطباشري للكتابة  يف  وهنا ، 

و التنفسي  البصري  ينانعكاسات سلبية على صحة اجلهاز قد تكون له جمتمع البحث، وهو األمر الذي له 
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العيون ، بفعل تطاير الغبار ويف هذا الصدد صرحت لنا  أو تصيب تنفسيةساتذة من خالل تسببه يف أمراض لأل

" لقد تسبب لي استعمال مادة الطباشير في مضاعفات صحية ، إذ أصبت إحدى املبحوثات بالقول : 

 . بحساسية شديدة"

اليت   -اليت يكتب فيها عن طريق أقالم خاصة-كما شدت انتباهنا ظاهرة ارتفاع عدد السبورات البيضاء        

على ظهرها حماضرات ومتارين ال ميكن حموها إال باستعمال مواد كيمياوية خاصة ، وهذا األمر قد يرجع كتب 

إىل استعمال األساتذة لنوعية من األقالم ال تتالءم وطبيعة تلك السبورات بالرغم من وجود ملصقات حتذر من 

ــــــــــيت تسلـــــــــم هلـــــــم من طرف إدارة ذلك ، أو قد يرجع إىل عدم التزام بعض األساتذة باستعمال األقالم ال

 القسم،و استعمال نوعية أخرى يشرتوهنا من خارج اجلامعة .   

أمام عدم االستعمال الكبري ألجهزة  –وهذا األمر من شأنه عرقلة عمل األستاذ ، ال سيما و أن السبورة 

 تعد من أبرز وسائل العمل . -العرض
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 ( : الرضا عن الفضاءات المخصصة لألساتذة :92) جدول رقم
 الفضاءات عن راض أنت  هل ، عموما

 ، عمامط مكاتب، ، وظيفية مساكن  ) لألساتذة المخصصة
 ؟ (.....للسيارات قفامو  ، ديوان

 المجموع  
 الكلي 

 للعينة 
 نعم ال

 الرتبة

 أستاذ
 21 01 20 ت
% %95,2  %4,8  %100 

 محاضر أستاذ
 37 01 36 ت
%  %97,3  %2,7 100 % 

 مساعد أستاذ
 119 04 115 ت
%  %96,6 %3,4 100 % 

 المجموع
 177 06 171 ت
%  %96,6  %3,4 100 % 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 0.174 02 0.05 0.91 دالغير 

،  الرضا المطلق ألفراد العينة عن نقص الفضاءات المخصصة لهم عدم ذا اجلدول هل االجتاه العام  يبني  
وهي غري دالة عند ،)0.174(ـــمبحوثني بلل الرضا عن الفضاءات املتوفرة و املخصصةملدى  ²قيمة  كا إذ قدرت

 .)0.91 (ومستوى داللة قدره )0.05(و مستوى اخلطأ  )02(درجة احلرية 
معظم المبحوثين بمختلف رتبهم رائهم حول هذا اجلانب ، أي أن توجد فروق يف آ و هذا يعين أنه ال   

أكدوا  عدم رضاهم عن نقص الفضاءات المتوفرة و المخصصة لهم ) المطاعم ، النوادي ، مواقف 
من التعداد الكلي (% 96.6) مبحوثا ميثلون )171)، إذ قدر جمموعهم بـــــــ  السيارات ، سكنات وظيفية...(

، األساتذة  (%70.30)، األساتذة احملاضرون (%85.7)سب الرتب: أساتذة التعليم العايل للعينة، موزعني حب
 (.% 64.70)املساعدون 

عملت بها سابقا  أو زرتها داخل -المرافق في جامعات أخرى وقد عرب أحد املبحوثني عن هذه الوضعية : "
داء مهامه على أكمل وجه و توفر تجعل األستاذ يحس بمكانته و تسهل عليه أ -الوطن، ال أقول خارجه

 .عليه الوقت"
كحالة إحدى ممن أبدوا رضاهم عن تلك الفضاءات،  ، من املبحوثني فقط   (%03.4) مقابل تسجيل  

إليها مشيا، األمر أذهب  ،جعلني "الحمد هلل تعالى، قرب منزلي من الجامعةاألستاذات اليت صرحت بأن: 
 إضافة إلى عدم تحملي تكاليف اإليجار مقارنة بزمالئي ". الذي خفف عني تكاليف النقل و األكل

و فيما يتعلق بالعوامل اليت أدت إىل تبين هذه النسبة العالية من مفردات العينة هلذا املوقف ، فسنستعرضها    
 يف اجلدول التايل.
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 :المتوفرة في الجامعة: مظاهر عدم الرضا لدى المبحوثين عن الفضاءات   (93جدول رقم )
 
 

 
 الفضاءات عن راضإذ كنت غير 

 ذلك؟ ترجع ما إلى ، المتوفرة في الجامعة

 مجموع  
 

اإلجابات   
 توفر عدمقلة و 
 املساكن 
 الوظيفية 

 عدد قلة
 املكاتب 
 املخصصة 
 لألساتذة 

  وجود عدم
 مطاعم

 خمصصة ونوادي 
 لألساتذة 

 تغطية عدم
 مواقف 
 السيارات 

  انعدام
 جلها

 باستثناء 
 موقف 

 السيارات

 الرتبة

 أستاذ
 20 40 20 50 40 50 ت
%  25% 20% 25% 10% 20% % 100 

 محاضر أستاذ
 36 14 10 90 06 60 ت
%  16.7% 16.7% 25% 02.8% 38.9% % 100 

 مساعد أستاذ
 115 74 / 24 14 30 ت
%  02.6% 12.2% 20.9% / 64.3% % 100 

 المجموع
 171 92 30 38 24 14 ت
%  %08.2 %14 %22.2 %01.8 %53,8 % 100 

 المحسوبة ²كا درجات الحرية مستوى الخطأ مستوى الداللة القرار
 39.70 10 0.05 0.00 دال 

 

مظاهر عدم الرضا لدى املبحوثني عن الفضاءات آلراء املبحوثني حول  احملسوبة ²يبني هذا اجلدول أن قيمة  كا
، ومستوى داللة )0.05(و مستوى اخلطأ  )10(و هي دالة عند درجة احلرية  )39.70(بــــــتقدر  ، املتوفرة يف اجلامعة

 .) 0.00(قدره 
إحصائية في أسباب عدم رضا المبحوثين عن كم و نوع الفضاءات  وجود فروق و هذا يعين       

 ، موزعة كاآليت :المخصصة ، بحسب رتبهم العلمية 
 عدمدم رضاهم عن تلك الفضاءات و نوعيتها إلى ، أرجعوا ع سلك األساتذةمن  (%25)سجلنا  -

، ما حيتم عليهم اخلروج لتناول  على مستوى كال الجامعتين لألساتذة  مخصصة ونوادي  مطاعم وجود
الغداء و االسرتاحة ، وبالنظر للموقع اجلغرايف مليدان الدراسة فإن األمر يستغرق وقتا كبريا خاصة على مستوى 

منهم ربطت عدم رضاها بقلة و عدم توفر المساكن الوظيفية  (%25)نسبة أي ،نفس ال 01جامعة سطيف 
المساكن الوظيفية لم تراعى فيها المساحة الكافية للعيش في : "  وقد صرح أحدهم بالقولبشكل كاف ، 

ظروف تشجع األستاذ على الكتابة و تجديد المحاضرات و تقديم الجديد في األعمال المخبرية 
 المقترحة" .
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أكرب النسب لديهما  تسجيل، يالحظ  لألساتذة المحاضرين و األساتذة المساعدينبالنسبة  و  -
عن تلك  مربطت بني سبب عدم رضاه،  لدى املساعدين (%64.3)احملاضرين و  لدى( %38.9)بـــــــــ:

تستجيب لشروط  اليت بالرغم من كثرهتا فإهنا ال -نعدام وقلة غالبيتها باستثناء مواقف السياراتباالفضاءات 
" موقف السيارات هو اآلخر : صمم لكي ال احلماية ، إذ تعرب إحدى املبحوثات عن هذا األمر بقوهلا : 

فهو غير مغطى ، و المنطقة معروفة في فصول معينة بسقوط البرد مثال، و ليس محروسا   يكون عمليا؟؟
سوى خطوط؟؟ و يتم الحديث عن  كأغلب المواقف المحترمة و غير قريب من عدة أقسام ، ال توجد به

 يف :عن  باقي املظاهر ، فتتجلى ، و   -موقف؟؟ "

على مستوى مودع  طلب  375) وجود أكثر من  قلة عدد المساكن الوظيفية المخصصة لألساتذة -
من مكان  السكن قربفل، وقلة املشاريع املخصصة يف هذا اإلطار ، 47كال اجلامعتني( مكتب السكن يف  

، كمــــــــا يقلـــــــــل من راتــــــــجيل تأخــــــــدم تســــــــــااللتزام بأوقات العمل و ع ، قد يتجلى يفو تأثري  العمل أمهية
 لعمل.اإلرهـــــــاق و التعب النامجني عن السفـــــــــر بســـــــــب اإلقامـــــــــــــــة البعيـــــــــــــدة عـــــــــن مكان ا

يربز ذلك اجلدول اخلاص باحلالة  –تأثري هذا األمر إذ علمنا أن أغلب األساتذة يف هذين السلكني  ويزيد
من الشباب احلديثي الزواج أو املقبلني عليه ، نسبة كبرية منهم جلأت إىل الكراء وما يتبعه  -العائلية للمبحوثني

وضغوط ميارسها بعض  -احملور املتعلق باألجوركما سبق و أن تطرقنا إليه يف   –من استنزاف ملداخيلهم املالية 
أصحاب تلك السكنات وهنا تستوقفين حالة أحد املبحوثني الذي رفض الشخص الذي أجر له املسكن متديد 

الذي صادف فرتة االمتحانات ، ما وضعه يف ، فرتة اإلجيار، وطالبه بضرورة  إخالئه وقت انتهاء عقد الكراء  
اها عليه، قد تؤثر على أدائه الوظيفي ، حالة أخرى تتعلق ومبحوث يقطن يف شقة حالة اضطراب وقلق ال حظن

تحضيري  ىإن صغر مساحة مسكني ، أثر علغرفتني وله عدة أبناء ، صرح مدليا بقوله : "  02تتكون من 
للدروس و األبحاث ، بل دفعني حتى إلى اللجوء إلى بعض األصدقاء طالبا منهم حفظ عدد كبير من  

 ".في أشد الحاجة إليها احتى ال تتعرض للتلف، و أنكتبي 
حالة أخرى ، الحظت أن العديد من األساتذة يوجدون فيها ، وباألخص الذي يسكنون يف بيوت مستأجرة 

مع اخنفاض مستوى جودة هذه اخلدمة عن  –غري مزودة خبطوط هاتفية تعد أساسا للربط بشبكة االنرتنيت 
، إذ يلجأ العديد منهم إىل مقاهي االنرتنيت الستعماهلا ،  -اجلزائر هذه األيام طريق شبكة اهلاتف النقال يف

 خاصة يف احلاالت اليت تتطلب االستعجال كإرسال مداخالت أو التواصل مع الزمالء و الطلبة .
                                                 

47
 ساتذة.أنظر يف املالحق : املعايري املعتمدة لتوزيع السكنات الوظيفية لأل  



 عرض و حتليل البيانات  و تفسري النتائج                                                     الفصل السادس:  
 

381 

 

إذ الحظنا عدم وجود مثل هذه املرفقات  ، لألساتذة ةمخصص يونواد ممطاع  دوجو  معد -

 01املتواجد جبامعة سطيــــــــف  –اقتصارها على الطلبة ، وقد تعمدنا اجللوس يف أحداها املخصصة لألساتذة و 

ملراقبة مستوى توافد األساتذة الباحثني عليه ، فسجلنا اقتصار غالبية احلاالت  -و يشرف عليها مسري خاص

ون طول بقاء، نظرا الرتفاع على طلب املشروبات )شاي ، قهوة......اليت تعد من املنبهات( و املغادرة سريعا د

 أصوات املوسيقى ودخان السجائر املتطاير إضافة إىل التصرفات السلبية لبعض الطلبة و العمال.

يستدعي جتديد الطاقة بعد عدة  ذهنيا، اوتزداد املعاناة لغياب هذه املرافق ، خاصة إذا صادف ذلك بذل جمهود

يق الوقت ، فقد ض، اللوايت  ال يستطعن اخلروج ل اتبحوثاإلناث من امل  ساعات متواصلة ، و باألخص لدى

اليت الحظنا  –جيدن حرجا كبريا يف تناول بعض املأكوالت اخلفيفة،وتعرب عن هذا األمر إحدى املبحوثات 

:" انعدام أماكن لتناول الوجبات الخفيفة التي أحضرها معي من  -قيامها باألكل داخل قاعة األساتذة

الكثير من زميالتي إلى القيام باألمر داخل قاعة األساتذة وما يتبع ذلك من إحراج  المنزل ، اضطرني و

أو المحيط  ( ،01إن غياب هذه المرافق داخل الجامعة) جامعة سطيف" أو أخرى بقوهلا : شديد " 

ة المجاور لها ، يضطرني إلى اللجوء إلى تناول وجبات خفيفة ، اقتنيها من المطاعم المتنقلة المتواجد

تسمم الغذائي، ألنني غير مطلعة على مدى توفر شروط الأمام مدخل الجامعة على ما فيها من أخطار 

كوالته وما قد يتبعها من تأثيرات يالنظافة فيها ، أو يقتصر األمر على تناول قطع من البسكويت و الش

 ".على صحتي

وهذا األمر ميكن إرجاعه ،  وانعدامها في بعض األقسام قلة عدد المكاتب المخصصة لألساتذة -

إىل طبيعة التصميم اهلندسي ملختلف الكليات ، الذي مل يعطي مساحات هلذه املرافق  و يظهر هذا األمر جليا 

، إذ  ال حظنا قلة عدد هذه املكاتب مقارنة بالعدد الكبري لألساتذة 02يف جامعة حممد ملني دباغني سطيف 

ساتذة يف املكتب الواحد كما عرب عن ذلك أحد املبحوثني " الباحثني ، يضاف إىل ذلك ارتفاع عدد األ
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" ، و قد ال حظنا على سبيل املثال  يف كلية علوم  يتكدس األساتذة في مكاتب صغيرة تفتقر لشروط الراحة

أمتار  04احلياة ، أن  مساحة تلك املكاتب ضيقة ، إذ تتوزع أربعة مكاتب يف غرفة واحدة ال تتعدى مساحتها 

 ذات مدخل واحد، تفصل بينها دعامات بالستيكية، تفتقد للتهوية و اإلنارة.مربعة 

كما نود اإلشارة إىل وجود مركز بريدي واحد إضافة إىل آخر خاص بالضمان االجتماعي خمصص  -

البعيد عن جامعة  –لكال اجلامعتني ) أساتذة ، طلبة ، عمال( يتواجدان على مستوى املقر القدمي للجامعة 

يستقبل األساتذة يومني يف األسبوع ، ولنا التساؤل عن كيفية التصرف إذا صادف هذا  -02ةسطيف خاص

 الوقت عمل األستاذ؟ .
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 ة :ـــــــــــدراسالـــــــــــــج ــــــــــائـــــــــنت( 2

    نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات : (2-1

احملك احلقيقي الختبار تلك الفرضيات  و التأكد من مدى  اليت تعد ومثابة –الدراسة  امليدانية ب  قيامنا بعد 
 التالية : النتائج إىل   تهاناقشمو  املعطيات امليدانية توصلنا فيها بعد حتليل   -مصداقيتها 

 : الجوانب التنظيمية و عالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة ( أ
 تمثلة يف  :املالفرضية األوىل و الذي غطته 

الـــــرضا  مستوى طبيعة متميزة ، تؤثر في جوانب التنظيمية المرتبطة بالوظيفةلل   : الفرضية األولى 
 . الجامعة الجزائريةلدى  األساتذة الباحثين في  الوظيفـــي
 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية :

وثين على القوانين و اللوائح التنظيمية الخاصة بالجامعة طالع المبحاوجــــــــود تبايـــــن فــــــي مستويات   -
، سواءا ما تعلق منها بالقانون األساسي أو  و مختلف هياكلها وكذلك القوانين المرتبطة باألستاذ الباحث

إذ ،  (40) خمتلف اللوائح املرتبطة بتسيري خمتلف أطوار املسار املهين لألستاذ الباحث ، وهو ما يبينه اجلدول رقم 
، (%52)أوضح أن املبحوثني من سلك األساتذة هم األكثر إطالعا على تلك القوانني) كلها، جلها( بنسبة 

مع اإلشارة إىل القاسم املشرتك بينهما، يكمن يف أن درجة إطالعهم ، (%45.9)يليهم األساتذة احملاضرون بـــ
منهم  فقط على اطالعهم على )كل  (%18.5) على هذه القوانني  أكرب مقارنة باألساتذة املساعدين الذين عرب

القانونية اليت  والتشريعات اللوائحأو جل( تلك القوانني ، وتكمن أمهية  إطالع األستاذ الباحث على خمتلف 
، قد  الفردي املستوى فعلى أنه يسمح له من معرفة  حمتوى وحدود وظيفته واملهام املرتبطة هبا ،  ،خيضع هلا

 والشعور ،الغياب ومستويات معدل اخنفاض على ينعكس والذي الوظيفي، الرضا مستوى رفع يف يسهم
 التكلفة وتقليل للمنظمة االنتماء مستوى من يزيد ككل ، فقد  املنظمة مستوى على أما الوظيفي ، باالستقرار

 .وفعالية بكفاءة املهام أداء عدم وعنالغياب  عن الناجتة
  من أفراد العينة %(70)واجبات )كلها ، جلها(  المتعلقة بالوظيفة لدى وضــــــــــوح أغلب المهام و ال  -

من األساتذة   (%63.7)من األساتذة احملاضرين ،   (%75.7)، من األساتذة  (%90.5) موزعني كالتايل :
من مهام وعناصر تشكل  تتضمنه الوظيفةكل ما أي اإلطالع   هذا األمر و،  - (41)دول ج -نـــــــاملساعدي
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،  حدود منصبهكل   األستاذ الباحث من خالل معرفة يهيساهم يف رفع درجـة الرضا الوظيفي لدقد   اّ،خصائصه
على أهم التشريعات  –باألخص اجلدد منهم  –مع التذكري بأمهية عملية إعالم و إطالع األساتذة املساعدين 

 القانونية املنظمة للوظيفة اليت يشغلوهنا.
 المدرسة و التخصص العلمي ألفراد العينة . المواد التعليميةق بين ارتفاع معدل التواف  -

من   (%59.4)، من األساتذة  (%90.4) ، توزعوا حبسب رتبهم :من املبحوثني  (%70.6) وهو ما صرح به 
تاذ وهذا التوافق قد يساعد األس،  – (43) جدول – نـــــــمن األساتذة املساعدي  (%70.6)األساتذة احملاضرين ، 

الباحث يف التكيف مع خمتلف املواد التعليمية القريبة من ختصصه وما قد يتبــــــع ذلك يف جــــــــــودة العمليــــــــة 
التدريسيـــــة و بالتايل تقل فـــــــــرص عــــــــــدم التأقلــــــــــم و صعوبات التعامل مع الوحدات اليت قد تكون بعيدة كل 

مع التذكري بأمهية التكوين املستمر و جتديد املعارف و املعلومـات و كــــــــذا طـــــــرق التعليــــــــم  -صهالبعد عن ختص
 .-و التقومي اليت عرفت يف السنوات األخرية عديد التغريات

تقارب في مستويات الرضا و عدم الرضا لدى أفراد العينة عن الطريقة المتبعة في عملية إسناد   -
:  توزعوا على النحو التايلو م رضاهم عن تلك العملية ، ــــمنه (%46.9)أبـــــــدى إذ  المواد التعليميةس تدري

، كما نـــــــمن األساتذة املساعدي  (%38.70)من األساتذة احملاضرين ،   (%56.80)، من األساتذة  (76.20%)
 (.44دول رقم ) هو مبني يف اجل

من   (%61.30)منهم عدم رضاهم  عن تلك الطريقة موزعني حبسب رتبهم :  (%53.1)أبدى يف حني      
، و أرجعوا أسباب ذلك  من األساتذة (%23.80)، من األساتذة احملاضرين   (%43.20)،  نـــــــاألساتذة املساعدي

،  (%21.3)، وجود احملاباة  (%34.1) ، عدم مراعاة التخصص العلمي  (%43) عدم مراعاة رغبة األستاذ إىل 
 (.%01.1)غياب أي دور لفريق التكوين 

لدى  -خاصة ما تعلق بالتدريس –تسجيل معدل جيد من الرضا عن توزيع ساعات العمل    -
من األساتذة احملاضرين ،   (%70.3)، من األساتذة  (%85.7)،  منهم (%68.4 )حتديدا لدى  المبحوثين

 .– ( 46)ول جد – نـــــــمن األساتذة املساعدي  (64.7%)
  (%29.7)،  نـــــــمن األساتذة املساعدي  (%35.3)-من أفراد العينة عن ذلك التوزيع  (%31.6)مقابل عدم رضا 

 : (47) نظرا لألسباب التالية و اليت يوضحها اجلدول  – من األساتذة (%14.3)،من األساتذة احملاضرين 
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، وجود حماباة يف هذه العملية  (%33.9)أو األسبوع  توزيع ساعات العمل بطريقة غري متوازنة يف اليوم 
، عدم تعديل الربنامج بالرغم من الظروف  (%21.4)، عدم التالؤم مع بعض الظروف الشخصية  (32.1%)

 (.%12.5) اخلاصة 

اإلجراءات التنظيمية المتبعة من إدارة الجامعة )في مختلف مستوياتها( مظاهر عدم رضا المبحوثين عن -
 .و االستماع النشغاالتهم الباحثيـــــن ال األساتذةالستقب

،  تزامن أوقات االستقبال مع  (%27.9)التقيد بأوقات حمددة لالستقبال   جاء توزيعها على النحو التايل :
، عدم مراعاة (%14.5) ، طول فرتة االنتظار  (%22.1) غياب أو تأخر املسؤول  ،( %22.7) أوقات العمل 

 (.%12.8)ستعجالية بعض احلاالت اال
اإلجراءات التنظيمية المتبعة من إدارة الجامعة )في مختلف مستوياتها(  مطالب المبحوثين لتحسين -

، تطبيق سياسة الباب  (%40.1) ضرورة متديد ساعات االستقبال  ،و االستماع النشغاالتهم همالستقبال
 . (%02.8) ، التكفل باحلاالت املستعجلة ( %22)، اللقاء املباشر بعد حتديد موعد مسبق  (%35)املفتوح 

 : و عالقته بمستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينةالمطبق في الجامعة  العوائد الماليةنظام (  ب
  الفرضية الثانية  املتمثلة يف : الذي غطته و  

لدى األساتذة  الوظيفيالرضا مستوى  تؤثر في طبيعة متميزة ،المطبق في الجامعة  العوائد الماليةنظام ل "
 ".الجامعة الجزائريةالباحثين في 

 وصلنا إىل النتائج التالية :
 . ( من المبحوثين%60لدى )  عن قيمة األجر الشهريارتفاع معدل عدم الرضا  -

(من األساتذة %62من األساتذة املساعدين ، ) ( %65،كمايلي: ) (50)جاء توزيعهم كما يربزه جدول 
 من األساتذة . (%33.3)احملاضرين ، 

، عدم تغطية مصاريف  (%57)إىل : عدم التناسب مع متطلبات املعيشة  -(52)جدول  -أرجعوا أسباب ذلك
، ال يتناسب مع األجور  (%10.3)، ضعفه مقارنة بقطاعات أخرى يف اجلزائر  (%17.8)النقل ، اإليواء ، الكراء 

 .(%06.5)، عدم تغطية املتطلبات البحثية  (%08.4) ة املطبقة يف جامعات تقع يف نفس املنطقة اجلغرافي
من  (%66)هم عن تلك القيمة ، توزعوا على  رضاجمموع أفراد العينة  من (% 39)و يف املقابل أبدى       

من املساعدين ، صرحوا بأن موقفهم يعود إىل كون قيمة األجر  (%35.8)من احملاضرين ،  (%37.8)األساتذة ، 
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، وجود طرف شريك  (%18.6)، تتناسب مع حجم املهام و اجلهد املبذول  (%71.4)املعيشة  تغطي متطلبات
 .(51)، كما يربزه اجلدول ( %10 )يف العائلة ما ميكن من تغطية احتياجات هذه األخرية 

جلسدي  من أهم  العوامل اليت قد تربط املوظف  باملنظمة  ويعد املقابل  للمجهود ا و يعترب األجر الشهري ،  
ميكنه  من تأمني   قدو العقلي  الذي  يبذله  يف العمل ، كما أن له تأثريا يف مستوى الرضا  الوظيفي  لديه ، ف

مينح الشعور  باألمن ويشري للدور الذي يؤديه الفرد  قدخمتلف احتياجاته وكذا احتياجات أفراد أسرته ، كما أنه 
    ا الفرد وكتقدير له على  الدور الذي  يؤديه.وقد يعرب عن املكانة االجتماعية اليت حيتله

وهلذا فإن أمل رفع األجر يتجدد من وقت آلخر ، وهو يوجد لدى مجيع العمال مهما كانت وضعياهتم 
االقتصادية أو مستوى أجورهم و مييلون مجيعا إىل عدم الرضا عن مرتباهتم أكثر من حاالت رضاهم عنها، 

وافز الالزمة تعترب من أهم العوامل املساعدة يف إشباع احلاجات الضرورية ألفراد فمنح األجور و املكافآت و احل
 املنظمة قصد حتقيق مستوى معني من الرضا الوظيفي ، مما يؤدي بدوره إىل دفعهم إىل بذل اجلهود الالزمة .

بحجم  قيمة األجر الشهري مقارنةتقارب في مستويات الرضا و عدم الرضا لدى أفراد العينة عن  - 
 .العمل  ام و مسؤوليات ـــــــمه
ومهام ومسؤوليات عن تلك القيمة ، مقارنة من املبحوثني ، أكدوا  عدم رضاهم   (% 59)نسبة إذ سجلنا  

األساتذة  (،% 60، األساتذة املساعدون )(%62.2)األساتذة احملاضرون  موزعني حبسب الرتب : العملمنصب 
من املبحوثني الذين أكدوا عدم رضاهم ، التزامهم ببذل ( %88.7)د صرح (، لكن بالرغم من ذلك فق52.4%)

بتقدمي أدىن جهد  (%01.9)منهم بالتقليل من حجم اجلهد املبذول يف العمل ،  (%09.4)اجلهد املطلوب ، 
    -( 54)جدول  – ممكن .

حتى في حال تلقي رضا المبحوثين عن مميزات وظيفتهم وارتفاع معدل رغبة البقاء في الوظيفة ،   -
 . عرض عمل من خارج الجامعة

 (%68.9)ساتذة ، مث من األ (%95.2)، يأيت أوال من المبحوثين باختالف رتبهم  ( %66)و هو ما عرب عنه 
وميكن إرجاع ،  (55)، كما هو مبني يف  اجلدول نياألساتذة احملاضر  من (%40.5)ن  و يمن األساتذة املساعد

مميزات  وكذا ، وجود عالقة قوية موجبة بني الرضا الوظيفي و سنوات اخلدمةخلربة ، لعامل اهذا األمر إىل :
 . الوظيفة، من حيث طبيعة املهام املرتبطة هبا و كذا نظام احلوافز اخلاص هبا

من أفراد العينة رغبتهم  (%33.9)سجلنا  إبداء عن احتمال ترك الوظيفة يف حالة تلقي عروض مناسبة ،  و
، يليهم األساتذة املساعدون  (%59.5)األساتذة احملاضرين بنسبة  ، يأيت يف املقام األول في فعل ذلك
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،  و قد اشرتط العديد منهم يف تلك العروض ، ارتباطها بالبحث العلمي  (%04.8)مث األساتذة بـ (%31.1)بــــــــــــ
رك الوظيفة ، يعرب عن االستقالة الطوعية ت ، وميكننا القول بأن و التدريس وهلا أنظمة حوافز و تعويضات جيدة 

واليت تزداد كلما  -للشخص من منظمته ، وعادة ما يتبع هذه االستقالة ، مجلة من التكاليف تتحملها املنظمة 
كتكلفة اإلحالل، تكلفـة التدريب   -كانت مكانة الوظيفة اليت استقال منها شاغلها عالية يف اهلرم التنظيمي

كما هو   ر إذا كان تارك العمل من ذوي األداء واخلربات العاليةثعظم تلك التكاليف أكوتكلفة التعيني ، وت
 احلال يف فئة األساتذة الباحثني .

 ارتفاع معدل عدم رضا المبحوثين عن قيمة المنح المالية التي توفرها وظيفتهم . -
من  (%70.3)تذة املساعدين ، من األسا (%73.1)، حتديدا  من أفراد العينة (%70.6)إذ أبدى هذا املوقف 

 من األساتذة ، و أرجعوا سبب ذلك إىل :  (%57.1)احملاضرين ، 
 .( %50.4)عدم إدراج منحة التعويض النوعي عن املنصب  -
 .(%19.2اليت ختضع هلا هذه املنح بنسبة )  كرب حجم االقتطاعات -
خري ضعف حجمها مقارنة باملنح منهم ، ويف األ (%15.2)تدين قيمة املنح العائلية وهو ما عرب عليه  -

 املقدمة يف جماالت عمل أخرى ) الصناعة ، اخلدمات...( .
وقد توزعوا حبسب رتبهم ، على من أفراد العينة رضاهم عن قيمة تلك المنح   (%29.4)ويف املقابل أبدى 

 ألساتذة املساعدون.ا من( %26.9األساتذة احملاضرون، )من ( %29.7) ، ساتذةاأل من(  %42.9) النحو التايل:

 ارتفاع معدل إطالع المبحوثين على معايير تنقيط منحة تحسين األداء البيداغوجي و العلمي . -

 توزعوا حبسب الرتب :،  ممن هم على علم بكل تلك المعايير( %66,7)إذ سجلنا  

   -( 58)جدول  – من املساعدين. (%65.5)من احملاضرين ،  (%64.9)من األساتذة ،  (76.2%)
، تشكلوا  من المبحوثين الذين بينوا  عدم علمهم ببعض تلك المعايير (%33.3)سجلنا قابل ويف امل      
 .ساتذةاألمن  (%23.8) ،من األساتذة املساعدين  (%34.5)،من األساتذة احملاضرين  (%35.1)من  

 رئيس بها يقوم التي تاإلجراءاتقارب في مستويات الرضا و عدم الرضا لدى أفراد العينة ، حول  -
 . والعلمي البيداغوجي األداء تحسين منحة تنقيط لتطبيق ، القسم

،  (%52.4)، أساتذة  (%51.4)، حماضرون (%53,8) من املبحوثني : أساتذة مساعدون  (%53) فقد صرح 
من ( %46.9) ، فيما ذهب  بعدالة رئيس القسم في اإلجراءات المتعلقة بالتنقيط الخاص بتلك المنحة
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عدم عدالة رئيس ، إىل   (%46.25) أساتذة مساعدون ، (%47.6)، أساتذة  (%48.6)حماضرون أفراد العينة :  
 : -(60)جدول  -وقد أرجعوا سبب ذلك إىلفيما تعلق بإجراءات التنقيط تلك ،  القسم

 باملهام منهم البعض تزامال عدم من بالرغم ، األساتذة جلميع النقطة نفس عطاءمنهم  عزوا األمر إل( 51.8%) -
 املوكلة إليهم، خاصة ذات الصلة منها ومعايري تنقيط هذه املنحة .

 من هؤالء املبحوثون. (%21.7)و العالقات الشخصية، وهو ما صرح به  تأثري عامل احملاباة -
ويف األخري ربط منهم أرجعوا األمر إىل كون نقطة التقييم تلك ، ال تعكس األداء الفعلي لألستاذ،  (15.7%) -
من املبحوثني الذين صرحوا بعدم عدالة عملية التقييم املرتبطة هبذه املنحة ، بعد تبليغ املعين ببطاقة ( 10.8%)

 التنقيط اخلاصة به ، و بالتايل حرمانه من إمكانية الطعن يف حالة عدم رضاه على تلك النقطة .
 . ة في الرتب و الدرجاتاإلطالع الواسع ألفراد العينة على كيفيات الترقي -
(، األساتذة %100)من التعداد الكلي للعينة، موزعني حبسب الرتب: األساتذة  %)87.6  (و هو مــــــا أكــــــــده  

من أفراد العينة بأن درجة  (%12,4)(، يف حني صرح % 86.6، األساتذة املساعدون )( %83.30)احملاضرون 
من  (%13.4)و  (%16.2)واقتصر هذا األمر عند األساتذة احملاضرين  إطالعهم على طرق الرتقية سطحية ،

 املساعدين حتديدا .

ضمن العوامل الدافعة  اليت  تعطي  لألفراد القوة  لبذل  مزيد  ، الرتقية ،  Herzbergهرزبرغ  وقد صنف   
رص الرتقية على الرضا فالعامل احملدد ألثـر ف ،من اجلهد و تعد من أهم العوامل لتحقيق الرضا  الوظيفي 

، وبالتايل يتبني لنا أمهيـــــــــة اإلطــــــــالع علـــــــى تلك الوظيـفي هو طمـوح الشخص أو توقعاته لفرص الرتقيـة 
الفــــــــــرص و آليات  ومعايري تطبيقها ، و ضمن هذا السياق و حتديدا ما تعلق برأي املبحوثني  األكثر إطالعا 

 صرح : – (62)جدول   –لرتقية يف الرتب و الدرجات، حـــــــــول طبيعة تلك املعايري على معايري ا
منهم إىل كوهنا معقــــــدة نوعـا ما ،  (%31)منهم بوضــــــوح هــــــــذه املعاييـــر و بكوهنا حمددة ، فيما ذهب ( 56.1%)

 املتبقني . (%12.9)وأهنا غري واضحة بشكل كاف بالنسبة لــــ
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،  و عالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة الجامعةداخل  السائدة عالقات االجتماعيةالج(   
 ة  املتمثلة يف : لثالفرضية الثا والذي غطته 

لدى  الرضا الوظيفي مستوى تؤثر في طبيعة متميزة ، الجامعةداخل  السائدة عالقات االجتماعيةلل
 ة الجزائرية.الجامعاألساتذة الباحثين في 

 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية :
  حسن العالقة التي تجمع بين  أغلبية المبحوثين ورئيس القسم الذي يعملون فيه . -

 العاملني رضا يف تأثري هلا يكون واليت املهمة العمل بيئة خصائص من تعترب ومرؤوسيه الرئيس بني العالقة إن    
 كانت فكلما،   تبادلية عالقة الواقع يف هي تلك األطراف بني العالقة لق أن، من منطللعمل استعدادهم ويف

 ءأدا على امباشر  اتأثري  هلذا األمر ، قد يكونأعماهلم عن لرضاهم رامصد مرؤوسيه جتاه الرئيس وسلوك تصرفات
 يف املنيوالع التدريس هيئة أعضاء مع التعامل على ة رئيس القسمقدر  ، و يتجلى ذلك من خاللاملرؤوسني
 .والتفاهم التعاون يسوده جو يف إليهم املوكلة والواجبات املهام إجناز على وحثهم األقسام

، موزعني حبسب  – (63)جدول  – ( من المبحوثين على حسن عالقتهم برئيس القسم%89.8)و قد أكد  
( ، وعن مظاهر % 87.4، األساتذة املساعدون )( %91.9)(، األساتذة احملاضرون %100)األساتذة الرتب 

 همظروفل مع األساتذة ومراعاته تعامله يف اإلنساين بالبعد اهتمام رئيس القسمحسن هذه العالقة فشملت 
 التسيري ، على والقدرة باحليوية والشفافية، يتمتع بالوضوح التعامل يف أسلوبه يتسميف بعض احلاالت ،  اخلاصة

، املتميز األداء ويقدر يشجع،  احلوار  يتقبل ، عملهم ختص ليتا التنظيمية املستجدات بآخر  األساتذة يعلم
 . ةبالعدال تعامله يف يتميز
اليت  Elton.Mayoاللتون مايو   Hawthornesوهذا ما يتفق مع النتائج اليت خرجت هبا دراسات هوثورن     

الروح االجتماعية بني املوظفني، ، فكلما زادت  اإلشراف اجلّيد خيلق الثقة بني الرئيس واملرؤوسني أنتوصلت إىل 
 زاد رضاهم عن عملهم وزادت إنتاجيتهم.

اقتصروا على  - من أفراد العينة بسوء عالقتهم برئيس القسم الذي يعملون به (%10.2)يف املقابل صرح    
 يف موضوعي غري، ويظهر ذلك ألنه   -( دون األساتذة %12.6)و املساعدين  (%08.1)األساتذة احملاضرين

 ال يقبل احلوار و يركز على التطبيق احلريف للقوانني .الذين يشرف عليهم ، كما أنه  األساتذة أداء تقييم عملية
 املركزية القيادة يطبق العمل، حميط يف التسلطي القيادي النمط وممارسة يؤمنوميكن أن يكون هذا الرئيس  

 حتمل يف املشاركة يف معه للعاملني لسماحا دون األعمال، تسيري يف والصالحيات السلطة كامل وميتلك
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 ويستخدم برأيه، وينفرد للعاملني، اإلنساين للجانب اهتمام أو اعتبار أي يعطي وال القرارات اختاذ أو املسؤولية
 .إليهم املوكلة املهام تنفيذ على العاملني إجبار يف والعقاب التهديد أسلوب

 يف للعاملني احلرية ويرتك التعليمات يقدميادي املتساهل ،  إذ كما ميكن لرئيس القسم أن ميارس النمط الق  
 وعدم األعمال تنفيذ يف اإلمهال أو التسيب من حاالت لذاك نتيجة يظهرقد  و إليهم املوكلة املهام تنفيذ

 .اجلدية
 في العمل . الزمالءحسن العالقة التي تجمع بين أفراد العينة و  -

 توصلت  إىل  كما  – بينهمالروح االجتماعية قد يرفع  من الزمالء يف العمل  عاالجتماعية م عمق  العالقاتإن 
األستاذ  من خالل شعورحيسن املناخ االجتماعي للعمل قد  مما  –هاوثورن اللتون مايو ذلك دراسات 

ماسلو رج وهو ما ميثل احلاجة الوسطى يف مد –ة و االنتماء و القبول من طرف اآلخرين ـــــــــــباهلويالباحث 
من العوامل الوقائية اليت تقي األستاذ من الشعور بالتذمر هرزبرغ إضافة إىل أهنا  تعد حبسب  -للحاجات  

ضمن احلاجة إىل االنتماء ، اليت ختفف من الشعور بامللل و التعب وتزيد من ماكليالند وعدم الرضا ويصنفها 
 الشعور باالنتماء .

حسن العالقة التي تجمعهم بزمالئهم في ، ( 67) ما جاء يف اجلدولكمن المبحوثين ( %97.2 )وقد أكد 
 ، ويظهر ذلك جليا يف : العمل

 العالقة مع الزمالء يف العمل ، يسودها االحرتام املتبادل. -
 بني األساتذة. الفريق روح  تسود -
 .املراجع و املعلومات تبادل ، العلمية امللتقياتو  الندوات يف االشرتاك -
 .ودية بطريقة وجتاوزها الفاتاخل بعض حدوث عند حضارية ةبطريق التحاور -
 العمل أوقات خارج حىت زمالئي، مع االجتماعية والزيارات االتصاالت تبادل -

ميكننا القول  ،  عالقاتهم  الحسنة  مع زمالئهم في العملأكدوا  ،معظم أفراد العينـة  و انطالقا من أن
يتبعها من  قد هم  الوظيفي ، فالعالقات االجتماعية  احلسنة وماعلى درجة  رضا هلذا العاملتأثري  بوجود

يستمد كثريا من رضاه عن  قدالذي  -الباحثحيدد بنسبة كبرية  سلوك األستاذ  ، قد تفاعل  بني  األساتذة
عمله عندما  يعمل  مع مجاعة  يتوافق  معها، بالشكل  الذي يساعده  يف االنسجام و التوافق  مع البيئة  

 جتماعية احمليطة به. اال
أما عن أفراد العينة ، الذين صرحوا بسوء عالقتهم مع البعض من زمالئهم يف العمل ، فتقدر نسبتهم   
 من املبحوثني ، تبدت مظاهر سوء العالقة  تلك يف :( %02.8)بـــــــــ
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ة ـــــــم املزاجيــــــهو طبيعته  -نيـــــــحبسب املبحوث –تفادي االلتقاء مع بعض الزمالء ، وسبب ذلك اللجوء إىل  -
 و نرفزهتم الدائمة.

 واملراجع معهم . املعلومات مظاهر تبادل غياب -

 مع طلبتهم . -دون استثناء –العالقة الحسنة لجميع أفراد العينة  - 
ع األساسية جلمي ائفالوظ تعد أحدى  التدريس إذا عدنا إىل تبيان أهم وظائف اجلامعة ، جند أن وظيفة

األساتذة ) حتضريا أو إلقاءا وما يلحق هبا من شغل قدرًا كبريًا من وقت ت هنانظرًا أل ، مؤسسات التعليم العايل
البالغ على طالب اجلامعة من حيث تكوين شخصياهتم وتنمية قدراهتم  اأثره اهل،  امتحانات ومهام بيداغوجية(

 لومات واملهارات املهنية املتخصصة من ناحية أخرى.ومواهبهم، فضالً عن إكساهبم كثرياً من املعارف واملع
بأنها  عالقة  -(69كما يربزه اجلدول )- (%100)و عن طبيعة عالقة املبحوثني مع طلبتهم ، صرحوا مجيعا  

األستاذ يتحلى هبا  أنابرز الصفات اليت جيب إىل أبعد احلدود ، ودائما يف هذا السياق ،  نرى أن من  حسنة
 - املراجع و الدراساتاحدث  ووتطوراته  العلمي بتخصصهكل ما يتعلق على   إطالعه عن فضال– اجلامعي
االهتمام قدر استطاعته  من خالليف عالقاته مع طلبته باجلوانب االجتماعية واملعنوية وخصوصا ،  االهتمام

، وتنمية اإلثارة العقلية سةداخل قاعات الدرا هتيئة املناخ للتعلم، و وحماولة مساعدهتم  األكادمييةومشاكل طلبته 
 قدلدى طالبه، والتواصل اإلجيايب فيما بينه وبينهم وشحذ مهمهم يف سبيل التحصيل العلمي ، والذي بدوره 

 تفاعلهم.ينعكس على مستوى 
حسن عالقة أفراد العينة بموظفي المصالح اإلدارية داخل الجامعة ، وأنها عالقة عمل باألساس   -

 متبادل بين الطرفين .يسودها االحترام ال
الذين أكدوا حسن هذه العالقة و أهنا عالقة عمل باألساس،  (%99.4) ويتجلى ذلك يف ارتفاع نسبة املبحوثني 

السيما و أن اجلامعة تضم مستويات إدارية متعددة ) على مستوى القسم ، الكلية ، رئاسة القسم ( يرتبط هبا 
 ن هلا صلة وثيقة بتسيري املسار املهين و العلمي لألستاذ الباحث .األستاذ الباحث  عند إجناز مهامه كما أ

و تتعلق بأستاذ مساعد  واحد صرح بسوء عالقته مع البعض منهم ، بسبب متاطلهم  (%0.6)أما النسبة املتبقية 
 يف إجناز معامالت إدارية خاصة به.

قة عمل باألساس  يسودها حسن عالقة المبحوثين بموظفي المكتبات داخل الجامعة ، وأنها عال -
 االحترام المتبادل بين الطرفين .

، كما ال خيفى علينا االرتباط الوثيق بني املكتبة و عمل ( %95.5)وهذا األمر تربزه غالبية إجابات أفراد العينة 
- األستاذ الباحث خاصة ما تعلق منه حبصوله على املصادر و املراجع ذات العالقة بالنشاطات البيداغوجية
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و البحثية ألمهية هذا األمر عند التحضري للدروس و احملاضرات ، و عند إعداد أطروحات  -على رأسها التدريس
 الدكتوراه و البحوث و الدراسة العلمية .

 : ، عند  أما عن باقي اإلجابات ، فاحنصرت بتمثيل متساو 
، كما هو  أساتذة مساعدين 04حتديدا بعض املبحوثني ) ب تهمسوء عالقمن املبحوثني ،  أكدوا  (02.3%)  -

، ما  ( مع بعض موظفي تلك املكتبات األمر بالنسبة لسوء عالقة زميل هلم مع بعض موظفي املصاحل اإلدارية
حتديدا ،   –قسم ب  –يدفعنا إىل التساؤل : هل هذا األمر يربز صعوبة اندماج بعضا من األساتذة املساعدين 

على مستوى الكليات و املكتبات املركزية على مستوى  –اليت تعد املكتبات  مع البيئة الداخلية للجامعة
  –أحدى مكوناهتا ؟ أم هلذا األمر عالقة بعدم كفاءة بعض هؤالء املوظفني و يظهر جانب منها  –اجلامعتني 

ــــع الطلبة ، ال سيما يف طريقتهم الفجــــــة يف التعامل مـــــــــ  -كما الحظنه يف عدة مكتبات داخل ميدان الدراسة
 و أن طبيعة عملهم تستلزم القدرة على التعامل مع العدد الكبري من الطلبة ؟.

من املبحوثني ، بأهنم ال يذهبون إىل املكتبة اجلامعية إال يف النادر ، بسبب اعتمادهم  (%02.3)فيما صرح  -

باخلصوص املرتبطة النظام الوطين للتوثيق على و قواعد البيانات على شبكة االنرتنيت  ) على املكتبات الرقمية 
( ، يف احلصول على ما حيتاجونه من مصادر و مراجع ، وهو ما يربز األمهية الكبرية و التحوالت SNDLاخلط 

اليت صاحبت هذه التقنيات احلديثة يف ما يرتبط بعمل األستاذ الباحث ، لكن هذا ال مينعنا من القول بأن 
ا حتويه من مصادر و ومراجع ذات طبيعة ورقية ، هلا أمهية كربى ال سيما يف حاالت عدم املكتبات اجلامعية وم

،  وضمن هذا اإلطارتوفر  البعض من تلك املصادر بصيغتها الرقمية أو ضرورة دفع األموال لإلطالع عليها ، 

وا يف عملية إثراء رصيدها لكي يسامه الباحثني ،  ألساتذةا 2سجلنا دعوة إدارة املكتبة املركزية جلامعة سطيف 
لعملية  التحضريالبحثية ، من خالل تقدمي اقرتاحاهتم يف إطار البيداغوجية و   مالوثائقي وما يتماشى مع متطلباهت

  .2015اقتناء مراجع علمية جديدة خالل سنة 
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ن ، ــــــــــــــــــدى المبحوثيد( البعد المتعلق بنشاطات البحث العلمي و و عالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لــ
  الفرضية الرابعة املتمثلة يف :و الذي غطته  ، 

لدى األساتذة  الرضا الوظيفي مستوى تؤثر في طبيعة متميزة ، البحث العلميالمرتبطة ب نشاطات لل
 .الجامعة الجزائريةالباحثين في 

 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية :

في  –خاصة من سلك األساتذة و األساتذة المحاضـــــــريــــــــــن  –بحوثين ارتفاع نسبة عضوية الم -
،اللجنة PNRوحــــــــــدات و مخابر البحث ، خاصة في إطار برامج البحث العلمي)البرامج الوطني للبحث

نا ـــــــــجلــــــــ، إذ س( 73) ره اجلدول ـــــــــا يظهــــــــــمــــــــك ( ،CNEPRUالوطنية لتقييم وبرمجة البحـــــــــث الجامعــــــــي
دات ـــــــــــك الوحـمن املساعدين ، يف تل (%47.9)من احملاضرين ،  (%86.5) من األساتذة ،  (%95.2)  راطــــــــاخن

ة،  فمن ـــــــتعد وظيفة البحث العلمي ركيزة أساسية من عمل األستاذ الباحث يف اجلامعو و املخابر البحثية ، 
، وضمن هذا خالل البحث تزداد كفاءاته ويتقدم يف جمال ختصصه ، ويتعدى األمر إىل التطور يف مساره املهين  

تحقيق ل باهتمامها ،البحث عنصرا أساسيا يف تطوير مشاريع البحث و التكوين و وحدات براثل خممتاإلطار، 
يف شىت ساب و حتسني املعرفة وإجراء والبحوث واملسامهة يف اكت  أهداف البحث والتطوير التكنولوجي

 .التخصصات العلمية ، ارتفاع نسبة العضوية لدى املبحوثني باختالف رتبهم 
الوسائط التكنولوجية )من انترنيت و التقنيات الحديثة ارتـفاع نسبة المبحوثين الذين يستعملون  -

، موزعني حبسب رتبهم إىل  (%92.7)اإلمجال إىل إذ وصلت نسبتهم يف  ، في العمل الم و االتصال( ـــــــلإلع
من األساتذة املساعدين ، كما يربز ذلك  (%86.5)من األساتذة احملاضرين ،  (%93.3)من األساتذة ، ( 100%)

 ،ما يلحق هبما من وسائط متعددة ، و تعد تقنية املعلومات ممثلة يف احلاسب اآليل واإلنرتنت و ،  (74)اجلدول 
 قد كما  ،ائل و التقنيات احلديثة يف التعليم اجلامعي ، اليت  توفر بيئة تعليمية متعددة املصادر من أجنح الوس

تصميم وإجناز العروض واحملاضرات وتوفريها ، تشجع على التواصل بني أطراف العملية  التعليمية، من خالل 
 . البحوثوإتاحة االتصال فيما بني األساتذة و الطلبة والعامل اخلارجي ، وإجراء 

نوعية أجهزة الكمبيوتر و سرعة تدفق االنترنيت  ارتفاع نسبة المبحوثين الغير راضين عن  -
كما يبرزها   –وتمثلت أهم مظاهر عدم رضاهم ،   (%72، إذ قدرت بـــــــــــ)  ةــــــــالمتوفرة في الجامع

 :في   -(75)الجدول 
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، وهو  نترنيت و انعدامها في حاالت كثيرةرداءة نوعية أجهزة الكمبيوتر و ضعف سرعة تدفق اال -
من  (%32.4) من املساعدين ،  (%37.8)من األساتذة ، (%52.4) من أفراد العينة :  (%39) ما ذهب إليه 

 األساتذة احملاضرين .
من املبحوثني توزعوا  (%33.3)، وهو األمر الذي صرح به  عدم توفرها بالكم و النوعيين المناسبين -

 من األساتذة احملاضرين . (%35.1) من املساعدين ،  (%31.1)من األساتذة ،  (%42.9) إىل حبسب رتبهم 
من األساتذة احملاضرين ( %27)اللجوء إىل استعمال جهاز احلاسوب الشخصي ، وجند هذا األمر عند  -
 من األساتذة املساعدين . (%07.6)و 

ضاهم النسيب عن تلك األجهزة و سرعة تدفق االنرتنيت ، من أفراد العينة ر  (%16.9) ويف املقابل ، أبدى       
 (%05.4)من األساتذة املساعدين ،  (%22.7) و اعتربوها مقبولة إىل حد ما ، وكان توزيعهم حبسب الرتب : 

 ( من األساتذة .%04.8)من احملاضرين ، 

متخصصة  التي القواعد الدولية للمعلومات المن أفراد العينة بأنهم يستعملون ( %60.5)صرح  -
بالشراكــــــــــــــــة مــــــع مركـــــــــز البـــــحـــــث في  إمكانيات الولوج إليها ، عن طريق االنترنت توفر الجامعة

، في (SNDL)وتحديدا عن طريق النظام الوطني للتوثيق عن طريق الخط  ((CERISTاإلعالم العلمي و التقني 
صرحوا باستعماهلم الدائم و الغالب لتلك القواعـــــد ، يف حيــــــــــن أكــــــــــد  (%28.2) مقابل  بعض األحيان فقط ،

عدم استخدامها إىل اآلن لعوامل عدة كنقص التوعية بأمهية تلك القواعد أو بسبب مشكالت يف ( 07.9%) 
حوثني أهنم نادرا ما من املب (%03.4) احلصول على الرقم الشخصي للولوج إليها ، و يف األخري ، ذكر 

و األساتذة  (%13.5)يستخدمون هذه اجملاالت البحثية و قد اقتصر متثيلهم فقط على األساتذة احملاضرين 
 .( %0.8)املساعدين 

استفادة غالبية المبحوثين من برامج و تربصات التكوين و تحسين المستوى خارج الجزائر ،  -
من األساتــــــــــــــــذة ( %94.5)من األساتذة ، ( %100) حبسب الرتب  توزعوا ( ،%82)وقدرت نسبتهم بـــــــــــ 

من أفراد العينة عدم استفادهتم بعد  (%18)من األساتذة املساعدين  ، يف املقابل صـــــــــــرح ( %74.8)احملاضرين ، 
 اعدين .  من األساتذة املس (%25.2) من احملاضرين و  (%05.4) من تلك الربامج و الرتبصات 

 ،أساتذة اجلامعة هتم اليت اجملاالت شىت يف العلمية التطورات واكبةم و بناءا على ما سبق ، ميكننا القول بأن    
 وقتنا يف بالذات كوين املستمرالت أمهية مدى لنا ظهرت ، ختصصاهتم العلمية يف منفسهأ تطوير يف هموتساعد
الضروري السعي باجتاه تنمية مهاراهتم على النحو الذي ميكنهم لذا بات من  ، التغيري دائم هو الذي احلاضر
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من االضطالع بأدوارهم املنسجمة مع متطلبات العصر إضافة لتعزيز أدوارهم يف حتقيق جودة التعليم ، من 
إعطاء األولوية للتكوين العلمي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات ، ومتكينهم من متابعة منوهم العلمي خالل 

ري وسائل البحث واالّطالع على املعارف اجلديدة ، وتعد  تربصات التكوين و حتسني املستوى يف اخلارج وتوف
 . من بني تلك  اآلليات

تباين في مستويات إطالع أفراد العينة على المعايير التي يضعها المجلس العلمي للكلية في  -
 : -79جدول  -في الخارج ، إذ سجلناعملية توزيع االستفادة من تربصات التكوين و تحسين المستوى 

 و توزعوا حبسب الرتب كاآليت :من أفراد العينة على تلك املعايري  (%39.5)االطالع الدائم لــــــــ  -
   . من األساتذة املساعدين (%29.4)من األساتذة احملاضرين ، (%54.1)من األساتذة ، (71.4%)

، و هو األمر الذي  ى تلك املعايري من حني إىل آخرمن املبحوثني ، بأهنم يطلعون عل (%27.1)صرح  -
ت ــــــــــيل بلغـــــــــب متثـــــــذة ، بنســــــــــك األساتـــــــــاقتصر فقط على األساتذة املساعدين و األساتذة احملاضرين دون سل

 على التوايل.  (%27) و (31.9%) 
ملبحوثني بأهنم ال يطلعون على تلك املعايري أو من من ا (%12.4)و   (%20.9) يف حني سجلنا تصريح  -

 النادر قيامهم هبذا الفعل .
  للكلية المجلس العلميمن طرف  المتبعة المعاييرعن  -منهم( %60)  –رضا معظم المبحوثين  -

كان توزيعهم حبسب   وقد،  - 79جدول  – و تحسين المستوى في الخارج  لتكويناتربصات  توزيعفي 
من األساتذة  (%56.3) من األساتذة احملاضرين ،  (%64.9)من األساتذة ، ( %74.4)ة كاآليت : رتبهم العلمي

 . املساعدين
ض ـــــــــالقيم المالية لمبلغ التعويبين مستويات رضا وعدم رضا أفراد العينة عن   وجود تقارب -

، بحسب رتبهم  المستوى في الخارجتكوين و تحسين التربصات ب  ل و المتعلقـــــــل للتحويـــــــــــالقاب
أبدوا رضاهم عن  (%32.8) من اجملموع الكلي ، مقابل  (%41.2) فبلغت نسبة الغري راضني منهم  ، العلمية

 تلك املبالغ املالية املخصصة لتعويض مصاريف تلك الرتبصات ، وعلى مستوى كل رتبة ، توصلنا إىل :
، غري راضيني عن تلك القيم املالية  ،   سلك األساتذةلمن املبحوثني املنتمني   (%61.9) تسجيل -

مقابل تساوي نسبة  الرضا و عدم الرضا لدى األساتذة احملاضرين عن تلك املبالغ املالية ، وقدرت بـــــــــ 
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من  (%27.7)  عدم رضاهم مقابل رضا (%36.1)و عن األساتذة املساعدين ، فقد أبدى حتديدا ،  (45.9%)
 القيمة. بينهم عن تلك

من أفراد العينة بعدم استفادهتم بعد من تلك الرتبصات و بالتايل مل جييبوا عن هذا ( %18.1)فيما صرح  -
من األساتذة  (%05.4) من األساتذة املساعدين ، مع تسجيل ( %25.5) السؤال ، وقد تركز توزيعهم على 

 ند حتليل اجلداول ذات العالقة هبذا البعد.احملاضرين و يتعلق األمر حباالت خاصة تطرقنا إليها بالتفصيل ع
رضاها عن قيمة مبلغ التعويض  –( %07.9) قدرت بــــــــــ  –وقد ربطت النسبة املتبقية من املبحوثني  -

 بطبيعة البلد املراد إجراء الرتبص به ، من ناحية خمتلف التكاليف ) كالنقل و املبيت و شراء املراجع...(.
( تحديدا عن إجراءات تحويل منحة مصاريف التكوين إلى %71) العينة  عدم رضا أغلبية أفراد -

من (%81)من األساتذة ، (%81)، وجاء توزيعهم :  (81)كما يوضحه اجلدول  العملة الصعبة في البنك ،
 من األساتذة املساعدين .   (%65.5)األساتذة احملاضرين ، 

من املبحوثني بعدم  (%18.1)ت ، يف حني صرح عن تلك اإلجراءا (%11.3) رضا سجلنا يف املقابل ،  -
إطالعهم على كيفية تلك اإلجراءات ، حبكم أهنم مل يستفيدوا من تلك الرتبصات و بالتايل من املبالغ املالية 

 املخصصة لتغطية تكاليفها.
غالبية أفراد العينة ال يجدون سهولة في نشر مقاالتهم و أبحاثهم العلمية في المجالت  -

من المجموع  (%92) ) سواءا على المستوى الوطني أو الدولي(، إذ قدرت نسبتهم بــــــــــ المتخصصة 
 ،من األساتذة املساعدين  (%97.5)توزيعهم على النحو التايل :  وجاء،   -82جدول –الكلي للمبحوثين 

 من العراقيل ، مشلت : ، وقد ربطوا هذه الصعوبة جبملةمن األساتذة  (%81)،  من األساتذة احملاضرين (81.1%)
من ( %53) من املبحوثني : (%37.5) ، وهو ما ذهب إليه  بطء إجراءات التقييم للبحوث املرسلة للنشر -

 من األساتذة املساعدين . (%34) من األساتذة احملاضرين ،  (%43)األساتذة ، 
 من أفراد العينة : (%24.7)، وصرح بذلك  الدوريات الدولية املتخصصةو صعوبة النشر يف اجملالت  -

 من األساتذة املساعدين . (%26.7) من األساتذة احملاضرين ،  (%25.7)من األساتذة ، ( 35.3%)
قلة أو انعدام اجملالت العلمية احملكمة يف جمال أرجعوا مكمن الصعوبة إىل  من املبحوثني  ،( 20.2%)  -

ن ، ــــــــذة احملاضريـــاتــــــمن األس (%28.6)تب : وكان توزيعهم حبسب الر  ، ، خاصة على املستوى الوطين التخصص
 . من األساتذة( %05.9)، من األساتذة املساعدين  (19.8%) 
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من املبحوثني ، اقتصر  (%09.5) ، وصرح بذلك  سياسة احملاباة يف النشر لدى بعض اجملالت الوطنية -
 ( %12.9)ـــــ و األساتذة املساعدين بــــــ (%05.9)توزيعهم على األساتذة 

 (%06)  من املبحوثني ، مشلوا (%04.8) ، ذهب إىل ذلك الشروط اليت تفرضها بعض اجملالت للنشر  -
 ( من األساتذة احملاضرين .%02.9)من األساتذة املساعدين و 

املتبقني أهنم ال جيدون أي أشكال فيما خيص نشر أحباثهم العلمية على مستوى  (%07.9) و على العكس صرح 
 جملالت املتخصصة ، الوطنية و الدولية على حد سوى.ا

، فقد سجلنا  تباين في موقف المبحوثين اتجاه اإلجراءات المرتبطة بمناقشة أطروحة الدكتوراه -
ترى أن تلك  (% 30)من املبحوثني أكدت طول و تعقيد اإلجراءات اإلدارية املرتبطة باملناقشة ، ( %33.3نسبة ) 

من أفراد العينة بضرورة توحيد تلك اإلجراءات على  (%13.6) عمومها ، فيما طالب اإلجراءات مقبولة يف 
بوجود صعوبات يف نشر املقال املرتبط ومناقشة تلك األطروحة ، فيما أجاب  (%12.4)املستوى الوطين ، و أبدى 

 بأهنم غري مطلعني على هذه اإلجراءات بالتفصيل. (10.7%)
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، وقد غطت هذا  لبيئة العمل و عالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة الخصائص الفيزيقيةه( 
 : الفرضية اخلامسـة املتمثلة يفالبعد ، 

لدى األساتذة  الـــــــرضا الوظيفـــــــــي تؤثر في مستوى طبيعة متميزة ،خصائص بيئة العمل  الفيزيقية ل
 الباحثين في الجـــــزائــــــــــر.

 ت الدراسة إىل النتائج التالية :توصل 
عدم رضا المبحوثين عن التصميم الهندسي للجامعة ) القسم و الكلية ( التي يعملون بها، إذ  -

من  (%75.7)، توزعوا حبسب رتبهم إىل  من أفراد العينة بأن ذلك التصميم غير مناسب (%62.7)صرح 
 من األساتذة املساعدين ، أرجعوا هذا األمر إىل : (%58)  من األساتذة و( %66.7) األساتذة احملاضرين ، 

 غياب مع جممعات أو /و طوابق عدة من يتكونمن املبحوثني  أرجعوا ذلك  إىل أنه  (32.4%)  -
 .بينها االنتقال عند الوقت من الكثري ما يؤدي إىل ضياع املصاعد،

 (.%18) عدم التناسب مع اخلصائص الطبيعية للمنطقة ، بــ  -
 من اإلجابات. (%18) الل األمثل للفضاءات ، مثل عدم االستغ -
 من املبحوثني. (%10.8)، وهو ما ذهب إليه  التباعد بني مكان العمل و املصاحل اإلدارية داخل اجلامعة -
و األمر متعلق أساسا بالبنيات الواقعة يف املقر  –من أفراد العينة ، عزوا األمر إىل قدم البناء  (07.2%)  -

و نفس النسبة من اإلجابات ، ارتبطت بـــــقلة عدد املمرات املخصصة لألشخاص ذوي  –ة األم القدمية للجامع
 بقلة و أو غياب خمارج الطوارئ. (%06.3) اإلعاقة، فيما صرحت النسبة املتبقية من املبحوثني و املقدرة بـ 

من  (%42)  -اسب من أفراد العينة صرحوا بأن ذلك التصميم جد من  (%37) يف املقابل  ، سجلنا 
 و يظهر ذلك يف :   -من األستاذة احملاضرين( %24)من األساتذة، ( %33.3)األساتذة املساعدين ، 

تناسب سعة فضاءات العمل )قاعات مدرجات ، ورشات، من اإلجابات أرجعت األمر ل  (40.9%)   -
 .خمابر، مالعب( مع عدد الطلبة

 .املساحاتوحسن استغالل  افة النظمن املبحوثني ، األمر ب  (%27.3) ربط  -
، و هــــــــو صرح بــــــــه ةـــــــــــك بسهولـــــــساعد على أداء أعماليتصميم فضاءات العمل وتوزيع األجهزة فيها  -
 من املبحوثني.( 15.2%) 
من قرب مكان العمل ، فأرجعت األمر إىل  (%15.2) النسبة املتبقية من اإلجابات و املقدرة بــــــ   -

 .خمتلف املصاحل اإلدارية يف اجلامعة
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اإلضاءة، ظروف بيئة العمل المتعلقة بـــــــ ) على عدم توفر (%62) تأكيد أغلبية أفراد العينة  -
 ، وكان تقسيمهم حبسب الرتب كاآليت : التهوية، قلة الضجيج،النظافة..(، بشكل جيد

من األساتذة املساعدين ، وتربز مظاهر  (%60)  ة ومن األساتذ( %61.9) من األساتذة احملاضرين ،  (67.6%) 
 سوء هذه الظروف يف إجاباهتم اليت توزعت كاآليت  :

 .و انعدام املاء فيها قلة نظافة دورات املياهل (33%)   -
 .سوء التهوية خاصة يف األيام احلارة ، وقلة أجهزة التكييفل (25%)   -
 .ت التنظيفكثرة وتراكم األوساخ وقلة عمليا( ل15%) -
رتفاع حدة الضوضاء ، خاصة يف أماكن العمل املتواجدة بالقرب من األروقة و بوابات دخول ال( 13%) -

 .الطلبة
 . كثرة الغبار داخل مكان العملل (07%)  -
 . خنفاض درجات احلرارة خاصة يف األيام الباردةال (04.6%)  -
 نقص اإلضاءة .ل (03%)  -
ين حول  مدى توفير اإلدارة للوسائل التعليمية الضرورية للوحدات التعليمية تقارب في آراء المبحوث -

من األساتذة احملاضرين ، ( %27) من األساتذة املساعدين ،  (%49) -منهم (%43)إذ صرح  ،التي يدرسونهــــــــا
رتبهم إىل  توزعوا حبسب - من المبحوثين (%57 )، فيما ذهب  بتوفرها بشكل كاف  -من األساتذة (38%) 
إىل التصريح بنقص  -من األساتذة املساعدين (%51)،  من األساتذة (%62)من األساتذة احملاضرين ، ( 73%)

 توفر تلك الوسائل ، و يربز ذلك يف املظاهر التالية :  
دميها من األساتذة زة و الوسائل التقنية )أجهزة العرض، الكمبيوتر.( مقارنة مع تعداد مستخـــــــــة األجهـــــــــقل -

 من اإلجابات . (%32.7) بـــــ  والطلبة
 من تصرحيات املبحوثني . (%20.8) ، وهو ما أكدت عليه  قلة املراجع العلمية  احلديثة -
 من إجابات املبحوثني .( %17.8) بنسبة  سوء نوعية أقالم الكتابةو الطباشري و استخدام السبورات اخلشبية  -
 من اإلجابات . (%14.9) ، وهو ما أكدته  وأجهزة امليكروفون داخل املدرجاتنقص مكربات الصوت  -
عدم توفري بعض املواد و احملاليل و األجهزة الضرورية إلجراء من اإلجابات األمر  ب( %13.9) فيما ربطت   -

 .الورشاتو التجارب يف املخابر 
ف رتبهم العلمية ، عــــــــن الفضاءات المخصصة لهــــــــم ، إذ عدم الـــــــــرضا التـــــــام للمبحوثيــــــــن باختال -

من األساتذة  (%96.7) من األساتذة احملاضرين ،  (%97.3)، و حتديدا  منهم( %96.6 )مــــــــس هذا األمر 
 من األساتذة ، وتوزعت مظاهر عدم الرضا تلك ، حبسب النسب التالية : (%95.2)املساعدين ، 
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وقلة جل تلك الفضاءات ) مكاتب  لألساتذة ، نوادي و مطاعم ، السكنات الوظيفية، عدم تغطية انعدام  -
 من اإلجابات . (%54) مواقف السيارات...(بــــــــــــــــــ 

 . لألساتذة  خمصصة ونوادي  مطاعم  وجود عدمل ( 22.2%)  -
 .لألساتذة  املخصصة  املكاتب  عدد قلةل (14%)   -

 .الوظيفية  املساكن  توفر عدمقلة و ل( 08.20%  -
 . السيارات  مواقف  تغطية لعدم (01.8%)   -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ةــــــــــــدراسـالنتيجــــــة العامة لل   (2-2 
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هذه الدراسة  إىل التعرف على خمتلف العوامل املسامهة و املؤثرة يف مستوى الرضا الوظيفي لدى هدفت  
 الباحثني يف اجلامعة اجلزائرية ، من خالل التعرف على عالقة املتغريات التالية  )اجلانب التنظيمياألساتذة 

، اجلانب املرتبط بالعائد املايل ، نشاطات  العالقات االجتماعية السائدة  يف حميط العمل،  املرتبط بالوظيفة
 ي لدى األساتذة الباحثني.البحث العلمي، ظروف بيئة العمل الفيزيقية( ومستوى الرضا الوظيف

التساؤل احملوري  و املتمثل يف اإلجابة على وحىت تبلغ  الدراسة هدفها،،  وعلى ضوء املعطيات السابقة
ن ـثيـــباحـــذة الــدى األساتــا الوظيفي لـرضـالالعوامل المؤثرة في مستوى ي ـا هـــماملتمثل يف : ، لإلشكالية 

 .؟ الجامعة الجزائريةفي 
اإلجابة على تلك األسئلة  من  خالل    بعدها حاولنا،  جمموعة من األسئلة حول تلك  العوامل  منا بطرحق  

حول إجياد إجابات  جملموعة  من االحتماالت  ، هبدفوضعت يف مستهل الدراسة  جمموعة  من الفرضيات  
ومختلف  –عينة من األساتذة الباحثني العالقة بني العوامل املذكورة آنفا و مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد ال

اليت  توصلنا فيها بعد التحليل و املناقشة    ، ضياتوعلى هذا األساس فقد وضعنا عددا من الفر  -رتبهم العلمية
 يلي :   إىل ما

الـــــرضا  مستوى طبيعة متميزة ، تؤثر في جوانب التنظيمية المرتبطة بالوظيفةلل   : الفرضية األولى 
 . الجامعة الجزائريةلدى  األساتذة الباحثين في  ــيالوظيفـ

توصلت الدراسة  يف البعد املتعلق بالعالقة بني اجلوانب التنظيمية للوظيفة و مستوى الرضا الوظيفي لدى 
وضوح أغلب املهام و الواجبات )كلها ، جلها(  املتعلقة : التأثير اإليجابي للعوامل التالية  املبحوثني إىل :

ويتفق   التوزيع  املناسب لساعات العمل، املدرسة و التخصص العلمي املواد التعليميةالتوافق بني ،  فةبالوظي
يف أساتذة اللغة االجنليزية  اليت أكدت إبداء،  (Wang Ping2012 وانق بينقذلك مع ما توصلت إليه دراسة )

وارتباطها  بارتفاع  -أوقات عملهم(  ، رضاهم عن مرونة الصني يف  Jiaxing Universityجياكزينغ   جامعة 
 . التنظيميةعن هذه العوامل  مستوى الرضا الوظيفي لدى المبحوثين

اإلجراءات التنظيمية املتبعة من إدارة اجلامعة )يف خمتلف مستوياهتا( عن  عدم رضا المبحوثينمظاهر تعدد  -
 ساتذة األعبـر ، اليت  (2002)رريب اهلل راسة ، وهو مايتفق إىل حد ما مع دو االستماع النشغاالهتم مالستقباهل
يشعرون بالتحيز فـي املعاملة، وعـدم وجـود خدمات  إذ عـن ضعف العالقة مع اإلدارة اجلامعية،فيها ، 

ة ــــــــم االجتماعيـــــــكالهتــــــــدم االهتمـام ومشـوتسهيـالت جـيدة تساعدهم علـى العمل بدافعية أكرب، إضافة إلـى عـ
 .و املاليـة 
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فــــــي مستويات إطالع املبحوثني حبسب رتبهم ، على القوانني و اللوائح التنظيمية وجود تباين  توصلنا إىل  - 
 . اخلاصة باجلامعة و خمتلف هياكلها وكذلك القوانني املرتبطة باألستاذ الباحث

ني عن الطريقة املتبعة يف عملية إسناد تدريس مستوى الرضــــــــا و عدم الرضا لدى املبحوث بنيتسجيل تقارب   -
 . املواد التعليمية

الرضا مستوى  تؤثر في طبيعة متميزة ،المطبق في الجامعة  العوائد الماليةنظام ل:  الفرضية الثانية 
 .الجامعة الجزائريةلدى األساتذة الباحثين في  الوظيفي

و مستوى الرضا الوظيفي املطبق يف اجلامعة  العوائد املاليةم نظايف البعد املتعلق بالعالقة بني  توصلت الدراسة 
 إىل :لدى املبحوثني 

البقاء يف الوظيفة ، حىت يف حال تلقي  تهممعدل رغب من خالل ارتفاع رضا املبحوثني ارتفاع مستوى     -
ت إليه دراسة ، وهو ما يتفق مع ما توصلوظيفتهماإلجيابية ل ميزاتامل ، بسببعرض عمل من خارج اجلامعة 

غالبية املبحوثني أكدوا حبهم لوظيفة التدريس يف  اليت توصلت إىل أن(  ، Wang Ping،2012 وانق بينق)
 اجلامعة ، وليسوا على استعداد لرتكها و االلتحاق بوظائف أعلى أجرا .

 اإلطالع الواسع ألفراد العينة على كيفيات الرتقية يف الرتب و الدرجات. -
 إطالع املبحوثني على معايري تنقيط منحة حتسني األداء البيداغوجي و العلمي. ارتفاع معدل -
عدم رضا املبحوثني عن العائد املايل للوظيفة، وحتديدا قيمة األجر الشهري ، التعويضات و املنح املالية  اليت  -

ساتذة األ أنوصلت إىل اليت ت  (2012رريب اهلل )  يتحصلون عليها، وهو ما يتفق مع  ما توصلت إليه دراسات
و يتفق  ،  يشعرون بأن الراتب الذي يتقاضونه غري مناسب مع طبيعة اجلهد املبذول واملستوى املعيشي الصعب

 Wang وانق بينق) ( 2011الطاهر أحمد ( و )  2011 حمدي إسماعيل)ن ــــــــــل مـــــــــــكذلك مع  دراسات ك

Ping،2012 ، )فاض نسيب يف مستوى الرضا يف ما خيص جمال األجور و احلوافزاليت توصلت إىل وجود اخن. 
الرضا و عدم الرضا عن قيمة األجر الشهري مقارنة حبجم مهام و مسؤوليات العمل  مستوياتتقارب يف  -

 .الذي يقوم به املبحوث 
 األداء حتسني حةمن تنقيط لتطبيق  القسم رئيس هبا يقوم اليت اإلجراءات،تقارب يف آراء املبحوثني حول   -

 . والعلمي البيداغوجي
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الرضا  مستوى تؤثر في طبيعة متميزة ، الجامعةداخل  السائدة عالقات االجتماعيةلل  :الفرضية الثالثة
 الجامعة الجزائرية.لدى األساتذة الباحثين في  الوظيفي

، توصلت داخل اجلامعة وعلى أساس ما تطرقنا إليه من جوانب ذات صلة بالعالقات االجتماعية للمبحوثني 
 إىل :و مستوى الرضا الوظيفي لدى املبحوثني  يف البعد بني  طبيعة هذه العالقات الدراسة 

ة ـــــــــات االجتماعيــــــــــــــالقـــــــــــــن العـــــــــــــن عــــــــــاملبحوثيمعظم  دى ـــــــــــي لــــــــــتسجيل مستوى مرتفع من الرضا الوظيف -
ب ـــــــــذا  اجلانــــــــن هـــــــــــع  الباحثيـــــــن  ذةــــــــــــحيث  تأكدنا من رضا  أغلب  األساتم ، ـــــــــة عملهـــــــدة يف بيئـــــــالسائ

 مع كل من :العالقات  االجتماعية   حسن ، الذي يشمل 
، اليت أبدى فيها أفراد Zaman &al.,2014)إليه دراسة ) رؤساء أقسامهم ، وهذا ما يتفق مع ما توصلت -

يف ،  Dhanmondi, Dhakaا  ــــــجامعات خاصة يف  كل من  دهناموندي و داك 09 عينة من أساتذة
 ، رضاهم عن عالقتهم مع الرؤساء يف العمل .شـــــالبنغالدي

رريب ذه النتيجة ال تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الزمـــــالء من األساتـــــــــذة ، يف هذه النقطة نسجل أن ه -
 ، اليت توصلت إىل تدهور العالقات بني األساتذة الباحثني و زمالؤهم ،2012اهلل 

اليت بينت  (Wang Ping،2012 وانق بينق)الطلبـــــــــة ، وهذا ما يتفق مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة  -
 ، مع طلبتهم. الصني يف  Jiaxing Universityجياكزينغ   يف جامعة يزية أساتذة اللغة االجنل عالقة  حسن

 .موظفي خمتلف املصاحل اإلدارية يف اجلامعة   -
 موظفي املكتبات يف اجلامعة .  -
 
 
 
 
 

الرضا  مستوى تؤثر في طبيعة متميزة ، البحث العلميالمرتبطة ب نشاطات لل      الفرضية الرابعة:
   .الجامعة الجزائريةذة الباحثين في لدى األسات الوظيفي
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يف اجلانب  املتعلق بالعالقة بني نشاطات البحث العلمي اليت يقوم  ، توصلت الدراسة  بناءا على ما سبق    
 إىل :و مستوى الرضا الوظيفي لديهم  هبا األساتذة الباحثني

يف وحــــــــــدات  –اضـــــــريــــــــــن خاصة من سلك األساتذة و األساتذة احمل –ارتفاع نسبة عضوية املبحوثني  -
،اللجنة الوطنية لتقييم وبرجمة PNRو خمابر البحث ، خاصة يف إطار برامج البحث العلمي)الربامج الوطين للبحث

من  (%80)  اليت بينت أن، (Wang Ping،2012 وانق بينق)، ما يتفق مع دراسة (CNEPRUالبحـــــــــث اجلامعــــــــي
، أكدوا إعطاءهم أمهية كبرية للتنمية الذاتية ، فقيامهم باألحباث العلمية ليس مــــــــن أجـــــــــــل الرتقيـــــــــــة  بحوثنيامل

و احلصول على امتيازات  فحسب ، بل من أجل حتقيق تنمية قدراهتم الذاتية يف هذا اجملال  ، كما تتفق مع ما 
من أفراد العينة  (%62.8)( ، اليت سجلت االهتمام الكبري الذي يوليه 2002 دراسة بن صديقتوصلت إليه )

 لنشاطات البحث العلمي.

 .استفادة غالبية املبحوثني من برامج و تربصات التكوين و حتسني املستوى خارج اجلزائر -

لية توزيع تباين يف مستويات إطالع أفراد العينة على املعايري اليت يضعها اجمللس العلمي للكلية يف عم -
 . االستفادة من تربصات التكوين و حتسني املستوى يف اخلارج

 توزيعيف   للكلية اجمللس العلميمن طرف  املتبعة املعايريعن  -منهم( %60)  –رضا معظم املبحوثني  -
 . و حتسني املستوى يف اخلارج  لتكويناتربصات 

ل ـــــــــــض القابـــــــــلقيم املالية ملبلغ التعويارضا أفراد العينة عن   بني مستويات رضا وعدم تقاربوجود  -
 . ، حبسب رتبهم العلمية تكوين و حتسني املستوى يف اخلارجالرتبصات ب  ل و املتعلقـــــــللتحوي

 عدم رضا أغلبية أفراد العينة عن إجراءات حتويل منحة مصاريف التكوين إىل العملة الصعبة يف البنك. -

ة ال جيدون سهولة يف نشر مقاالهتم و أحباثهم العلمية يف اجملالت املتخصصة ) سواءا غالبية أفراد العين -
 على املستوى الوطين أو الدويل(.

 .تباين يف موقف املبحوثني اجتاه اإلجراءات املرتبطة ومناقشة أطروحة الدكتوراه -

 

 

الـــــــرضا  في مستوى تؤثر طبيعة متميزة ،خصائص بيئة العمل  الفيزيقية ل:     الفرضية الخامسة
 لدى األساتذة الباحثين في الجـــــزائـــــــــــــــر. الوظيفـــــــــي
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توصلت الدراسة  يف اجلانب  املتعلق بالعالقة بني خصائص الفيزيقية لبيئة العمل  و مستوى الرضا الوظيفي 
 لدى املبحوثني إىل النتائج التالية :

 التصميم اهلندسي للجامعة ) القسم و الكلية ( اليت يعملون هبا.عدم رضا أغلبية املبحوثني عن  -
اإلضاءة، التهوية، قلة ظروف بيئة العمل املتعلقة بـــــــ ) على عدم توفرتأكيد أغلبية أفراد العينة  -

 .النظافة..(، بشكل جيد الضجيج،
رية للوحدات التعليمية اليت تقارب يف آراء املبحوثني حول  مدى توفري اإلدارة للوسائل التعليمية الضرو  -

 يدرسوهنــــــــا.
 مساكن) عدم الـــــــــرضا التـــــــام للمبحوثيــــــــن باختالف رتبهم العلمية ، عــــــــن الفضاءات املخصصة هلــــــــم -

ق بن صدي، ونسجل هنا ، االتفاق مع دراسة )(.....للسيارات قفامو  ، ديوان ، عمامط مكاتب، ، وظيفية
 اليت مست أساتذة املؤسسات اجلامعية التالية :  -من أفراد العينة   (%66.3)اليت أكد فيها  (2002عيسى 

جامعة اجلزائر ، جامعة العلوم و التكنولوجيا اجلزائر، املدرسة العليا بالقبة ، جامعة تيزي وزو، املركز اجلامعي 
 دم استفادهتم من مكاتب يف اجلامعة.ع -بالشلف، جامعة باتنة ، جامعة عنابة، جامعة وهران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : االقــــــــتراحـــــــــات و الــــــــتوصيــــــــــات (3
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الرضا  الوظيفي  لدى  بتعدد العوامل املؤثرة يف مستوى القول    نا، ميكنيف ضوء نتائج  هذه الدراسة   
املرتبط  اجلانب التنظيمي) جبوانب متعددة من عملهم ، و ارتباطها  الباحثني يف اجلامعة اجلزائريةساتذة األ

، اجلانب املرتبط بالعائد املايل ، نشاطات البحث  العالقات االجتماعية السائدة  يف حميط العمل،  بالوظيفة
 ، نقرتح :، وعلى هذا األساس  العلمي، ظروف بيئة العمل الفيزيقية( 

بغية توضيح  -باألخص اجلدد منهم –اتذة الباحثني تنظيم لقاءات حتسيسية و إعالمية لفائدة األس -
خمتلف اجلوانب التنظيمية و التشريعية املرتبطة بوظائفهم ، وتزويدهم ببطاقات للوصف الوظيفي، لتفادي تداخل 

 املهام و الصالحيات.
إعادة النظر يف القانون األساسي لألستاذ الباحث ، من خالل إدخال تعديالت  ختص املسار املهين  -

 لألستاذ الباحث ، تتماشى و التطورات اليت عرفتها اجلامعة يف السنوات األخرية.
إعادة النظر يف نظام األجور و املنح اخلاصة بفئة األساتذة الباحثني وما يتماشى و خصوصية هذه الفئة  -

 املهنية و الدور الذي تؤديه يف اجملتمع .
" ، إلذكاء أستاذ الشهرائز تشجيعية على شاكلة : " تكرمي األساتذة الباحثني املتميزين ، و إنشاء جو  -

 روح التنافس بني األساتذة الباحثني  .
 توفري شفافية أكرب يف اجلانب املتعلق بإسناد تدريس املواد التعليمية بني األساتذة الباحثني . -
ساتــــــــذة الباحثيــــــــــــن خلق آليات أكثر مرونة من قبل اإلدارة اجلامعية ) يف خمتلف مستوياهتا( الستقبــال األ -

 و السماع النشغاالهتم و مشاكلهم املهنية .
توفري السكن الوظيفي باعتباره وسيلة أساسية من وسائل العمل ، أو توفري بدائل أخرى كتخصيص قروض  -

 مالية بدون فوائد القتناء مسكن ، إدراج منحة خاصة بالسكن يف الراتب الشهري لألستاذ الباحث.
 لتفعيل احلقيقي لدور فرق التكوين يف خمتلف اجلوانب اليت متس العملية التدريسية.ا -
األخذ بآراء األساتذة الباحثني عند الشروع يف إجناز املنشآت القاعدية يف اجلامعة ) كليات ،  -

ريب مدرجات ، قاعات تدريس...( لتفادي عدم مواءمتها مع طبيعة املهام اليت يقومون هبا و احلرص على تق
 خمتلف املصاحل اإلدارية و البيداغوجية من بعضها البعض.

توفري فضاءات لالسرتاحة ) نوادي ، مطاعم ، مواقف سيارات جمهزة...( داخل اجلامعة ، لضمان   -
توثيق العالقات االجتماعية بني األساتذة الباحثني و التقليل من إهدار الوقت يف التنقل خارج اجلامعة لتناول 

 الغداء .
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وفري خدمات االنرتنيت بالشكل الكاف و تزويد خمتلف القاعات و املدرجات بأجهزة العرض للرفع ت -
 من جودة العملية التدريسية، و تشجيع نشاطات التعليم عن بعد .

تسهيل عملية نشر األحباث العلمية من خالل إنشاء جمالت وطنية متخصصة و توحيد إجراءات  -
 اءات مناقشة الدكتوراه و التأهيل اجلامعي على املستوى الوطين.توحيد إجر  ، باإلضافة إىل النشر

تفعيل االتفاقيات املربمة مع خمتلف اجلامعات سواءا يف الوطن أو خارجه ، بالشكل الذي يسمح  -
 بتبادل اخلربات و تأطري تربصات األساتذة الباحثني.

 لمية على مستوى املكتبات اجلامعية .األخذ بآراء األساتذة الباحثني يف اقتناء املصادر و املراجع الع -
 العوامل  نرى  من املهم  توسيع  هذه  الدراسة  لتشمل  أثر كل  عامل من  وفيما خيص التوصيات ،          

العالقة بني الرضا  على حدى  ونوصي بالبحث يف املؤثرة يف مستوى الرضا الوظيفي لدى األساتذة الباحثني 
   و اجلوانب التالية :الوظيفي لألساتذة الباحثني

 املتغريات الدميغرافية ) السن ، اجلنس ، احلالة العائلية( . -
 منط القيادة اإلدارية السائدة يف اجلامعة . -
  و أثره على األداء الوظيفي.الرضا الوظيفي  -
 املناخ التنظيمي السائد يف اجلامعة و تأثريها يف مستوى الرضا الوظيفي. -
 ها بالرضا الوظيفي  .الضغوط املهنية  و عالقت -
 صراع  الدور  وعالقته بالرضا الوظيفي  . -
 أثر  العوامل  االجتماعية يف تشكيل  الرضا الوظيفي  . -
 إدارة  الوقت  وعالقتها بالرضا  الوظيفي  . -
 . الباحثني اإلجهاد و االحرتاق املهين  لدى األساتذة -
 . حثنيالبا ألساتذةادور املنظمات النقابية يف تطوير مكانة   -
 . الباحثنيعوامل  اخنفاض  الروح املعنوية لدى األساتذة  -
 الباحثني.يف رفع  مستوى  أداء  األساتذة  وأثرهاالتكنولوجيا احلديثة  لإلعالم و االتصال  استخدامات -
 االتصال الداخلي و أثره يف الرضا الوظيفي . -
-  

 السادس : مراجع الفصل
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 1419ربيع الثاني  24المؤرخ في  254 – 98المرسوم التنفيذي رقم شعبية : اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال (1

اجلريدة  ،، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص و التأهيل الجامعي1998أوت  17الموافق لـ: 

 .28-12، ص 19/08/1998، اجلزائر ، 60الرمسية عدد 

، 2008أوت  19المؤرخ في 265 – 08المرسوم التنفيذي رقم عبية : اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الش (2

، 48اجلريدة الرمسية عدد  تضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،الم
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دد تنظيم التكوين في ــيح ، 16/07/2012يف  مؤرخ 191رقم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : القرار    (3
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 .13-08ص  ، 30/09/2007، اجلزائر ، 61، جريدة رمسية رقم نظام دفع رواتبهم و

لعدد ، اجلريدة الرمسية ،ا  تأسيس نظام تعويضي لفائدة األستاذ الباحثيتضمن  252- 10 رقم  تنفيذيّ   مرسوم (6
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المعدل و  2013يونيو 09المؤرخ في  211-13و المرسوم التنفيذي رقم  25/10/1995المؤرخ في  330-95رقم 

، المتضمنان االمتيازات الخاصة 04/10/1995المؤرخ في  300-95وم التنفيذي رقم المتمم لبعض أحكام المرس

 .11-09، ص2013يونيو  16، 31 ، جريدة رمسية عددبالموظفين التابعين للدولة في مجموعة من الواليات 

المعدل و المتمم لبعض أحكام المرسوم  2013يونيو 09المؤرخ في  212-13المرسوم التنفيذي رقم  (8

  تمنح  التي  االمتيازات الخاصة  يحدد  الذي، الذي 25/10/1995المؤرخ في  330-95فيذي رقم التن

  والمسيلة  وتبسة  خنشلة  في واليات  الموجودة  المؤسسات في  والعاملين  في الدولة  المؤهلين للمستخدمين

  بسكرة  واليتي  بلديات بعض  فيو   وسوق أهراس  وتيسمسيلت  البواقي  وأم  وباتنة  وقالمة وتيارت  وسعيدة

 .11-10، ص 2013يونيو  16، اجلزائر، 31،  اجلريدة الرمسية عددوالجلفة
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 خامتة  :
التغيريات اليت يف اجلامعة اجلزائرية، إحدى السمات البارزة يف جممل مهام األستاذ الباحث تعد التغيريات يف 

تشهدها املؤسسات اجلامعية يف عامل اليوم، ما زاد الطلب عليها للمسامهة يف تلبية احتياجات األعـــداد 
 الضخمـــة للطلبـــة وكذا اجملتمع يف ضوء التغيريات االجتماعية واالقتصادية اليت متر هبا اجلزائر.

وعلى رأسها عدم استقرار أسعار  -ها اجلزائراملتغريات الدولية و اإلقليمية اليت تشهد وقد فرضت 
احملروقات،وجلوء الدول املستهلكة للبحث عن مصادر طاقوية بديلة منخفضة التكلفة، اقرتاب التفعيل النهائي 
التفاق الشراكة مع االحتاد األوريب ومفاوضات االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية إىل جانب ضرورة تنويع 

على اجلامعة اجلزائرية ،ضرورة  املسامهة يف التعامل مع  هذا الوضع من   -قطاع احملروقات املداخيل من خارج
ب ـــــــدة  تتناســـــــــة جديـــــــــــات دراسيــــــــخالل  تفعيل  البحث العلمي وتطوير مهارات الطلبة و استحداث ختصص

رية متتلك مهارات التعامل مع كافة املستجدات اليت و متطلبات هذه املرحلة، مع احلرص على ختريج إطارات بش
تشهدها و ستشهدها اجلزائر مستقبال و باألخص فتح اجملال أمام االستثمار األجنيب ، ما يفرض على 

 املؤسسات الوطنية العمومية و اخلاصة منها، حىت تكتسب القدرة على التنافس واحلفاظ على وجودها. 
ارد البشرية اليت ذكرناها آنفا، ولوجود عالقة ارتباطية بني نوعية املهارات والكفاءات وبنظرة بسيطة إىل طبيعة املو 

واملستويات التعليمية والتكوينية اليت ختلق وتنمي تلك الكفاءات، يربز لنا جليا دور األساتذة الباحثني يف 
اليت  املعارف واملهارات تالكوامباملرونة  ونتسميإعداد خرجيني ذوي مؤهالت عالية، اجلامعات اجلزائرية، يف 

، باإلضافة إىل مسامهة النشاطات اليت يقوم هبا أولئك األساتذة يف اراة التطور يف سوق العملمتكنهم من جم
جمال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي، يف عملية تنمية اجملتمع اجلزائري، يف خمتلف اجملاالت االجتماعية ، 

 القتصادية ، الثقافية.العلمية و التكنولوجية ، ا
 -و بالنظر  إىل طبيعة  احلياة يف اجملتمعات املعاصرة  -و العمل يف املؤسسة اجلامعية ، كأي نشاط إنساين  

ينشد اليوم اجلودة  و الفعالية  يف األداء  لتحقيق األهداف  املسطرة ، ويرتبط حتقيق هذه الغاية  بامتالك  
 –يعد من أهم العوامل املؤثرة يف اإلنتاجية داخل أي منظمة ، الذي الوظيفي  األساتذة درجة  عالية  من الرضا 

حتقيق درجة  عالية  من اإلنتاجية  ، ألن  فاعلية   ملا له من تأثري على األداء و -بغض النظر عن جمال نشاطها
 .العمل   أداء على اوقدرهت  ةالبشري  ملواردأي منظمة  ترتبط بكفاءة  ا

مستوى الرضا الوظيفي بكثري من العوامل ، يتعلق البعض منها بالعامل يف حد ذاته ) شخصيته، و يتأثر      
دوافعه و انفعاالته...( ، ومنها ما يتعلق بالوظيفة وما تتميز به من حيث متطلباهتا و املسؤوليات املرتبطة هبا، 
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العمل ) املناخ االجتماعي و طبيعة ومن تلك العوامل ، ما يرتبط باجلوانب االجتماعية و الفيزيقية لبيئة 
 العالقات االجتماعية السائدة ، توفر وسائل العمل و الظروف البيئية املناسبة(.

وبناءا على ما سبق،  يسهم التعرف على العوامل الدافعة و املؤثرة يف مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء     
دوافعهم و احتياجاهتم النفسية و االجتماعية و املالية يف تفهم  -على اختالف مستوياهتم التنظيمية-املنظمة 

،ما يسهل من استخدام خمتلف احلوافز و توفري ظروف العمل اليت من شأهنا إشباع خمتلف تلك الدوافع ، وما 
قد ينجم عنها من زيادة روح االنتماء للمنظمة والرفع من مستوى األداء و بالتايل املسامهة إجيابا يف حتقيق 

 املنظمة.أهداف 
العوامل المؤثرة في مستوى  الرضا  هذه الدراسة ، للتعرف  على   جاءت سبق ،  ماوبناءا على         

) حمتوى  الوظيفة ،  اجلانب   التاليةوانب العمل جب ، ومدى ارتباطهاالوظيفي لدى  أساتذة هذه المؤسسة 
، ظروف  بيئة العمل    ماعية السائدة يف حميط العملطبيعة العالقات االجتالتنظيمي ، نظام  العوائد املادية  ، 

 .املادية ( 
الرضا  الوظيفي لدى األساتذة    دراسةوبالعودة  إىل  الواقع االجتماعي  يف اجلزائر  اليوم ، تتزايد أمهية       

وإدخال  الباحثني وخاصة  وأن  مطالب عديدة عقدت عملهم بسبب التغيري  الكبري  يف املعارف  العلمية  
و اختالف  الطلبة يف القدرات العقلية و املهارية  مما يتطلب  تكيفا و البحث التكنولوجيا احلديثة  يف التعليم 

 ويف هذا السياق  تتجلى  الضرورة  ملحة لـ : ، مستمرا مع حاجاهتم املختلفة
ما تعلق باجلانب التنظيمي أو وتفعيل دورهم يف عمليات اختاذ القرارات اخلاصة  بالعمل ، سواءا  إشراكهم  -

ما  تعلق ومحتوى الوظيفة ، وخاصة  أثناء  القيام بإصالحات تشمل الربامج الدراسية  ،ألن األستاذ يف مرحلة  
التعليم العايل ،  هو أقرب  الناس  إىل الطلبة وهو القادر  على تكييف  طرق  عمله  بناءا على  خصائـص  

 .طلبته 
ل  يف اجلامعة،  من خالل  حتسني  ظروف  العمل املادية  وعلى رأسها  التهوية  ، حتسني  ظروف  العم  -

،... املناسبة ، االختيار العلمي  ملواقع  إنشاء  اجلامعات و كذا تصميمها اهلندسي وجعلها  اإلضاءةاحلرارة ،  
يف التعليم  وتطوير  إضافة  إىل توفري  الوسائل املساعدة، بعيدة  عن األماكن  اليت  تصدر الضوضاء  

 إمكانيات املؤسسات التعليمية  يف هذا  اجلانب  .
حتسني  ظروف  األساتذة االقتصادية من خالل  الرفع من مستوى أجورهم وما يتناسب  ومستوى  املعيشة   -

.الرتقية  بشكل مستمر  اعتماداحلايل ، ومنحهم مكافآت ومنح بناءا على األداء  املتميز ، 
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 .1996، مصر، 
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273 

 

، ، دار العلم للماليني، اآلفاق المستقبلية للتربية في البالد العربيةعبد الدامي عبد اهلل :   .35
 .2000،لبنان

 .2003، دار املعرفة اجلامعية ، مصر ،  اإلنتاجعلم النفس و عبد الرمحن العيسوي :  .36
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 .القاهرة ، مصر، بدون تاريخ  ، ، دار الكتاب احلديث علم النفس و المشكالت الصناعيةعبد املنعم حممود :  .42

، دار جمدالوي للنشر والتوزيع ، البحث العلمي: مفهومه.أدواته.أساليبه عدس، عبد الرمحن وآخرون: .43
 . 1992األردن ، 

 .2004، دار الفكر ، القاهرة ، مصر ،  2 ط ، المعاصرة التربوية اإلدارة سامي: عريفج، .44
للنشر  الشروق دار ، والجماعة الفرد سلوك – المنظمة سلوك ماجدة: العطية .45

 .2003  ،عمان،األردن ،1والتوزيع،ط
ار الكتاب علي عسكر و آخرون : علم النفس الصناعي و التنظيمي بني النظرية و التطبيق ، د .46

 .2000احلديث، الكويت ، 
 .1990، منشورات ذات السالسل، الكويت، الدافعية في العمل علي عسكري: .47
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 . 2002 ،عمان ،ىلاألو  الطبعة
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 .2002الكتب.القاهرة، مصر،

 . 1977العربية،مصر، النهضة دار ،واتجاهاته قضاياه المعاصر، الجامعي التعليم :مرسي منري حممد .59

 بدون تاريخ. لبنان. العربية، النهضة ردا ، 2 ط ،السيكوسوماتية األمراض :النيل أبو السيد حممود .60
 .1991، جامعة عني مشس، مصر، إدارة األفراد و العالقات اإلنسانيةحممود حممد السيد،حتية حممد حسن: .61
 .2005 ، والنشر، فلسطني للطباعة إبداع ، البشرية الموارد وتنمية إدارة : حممد  املدهون .62
 .  2005مصر، ،في العمل الناس لسلوك معاصرة ظرةن : التنظيمي السلوك إدارة : سيد أمحد مصطفى .63
 احلديث، اجلامعي املكتب ،التنظيمي السلوك في مقدمة عطية، العزم أبو كامل مصطفى .64

 .2000 ،، مصراإلسكندرية
، وثيقة توجيهية، التعليم العالي في مجتمع العولمة منظمة األمم املتحدة للرتبية و العلم و الثقافة:   .65

 .2004فرنسا، ورش اليونيسكو، 

بقلم "، اليوم عـــــــالم في العـــالــــــي التعـــليـــــم حـــــالة منظمة األمم املتحدة للرتبية و العلم و الثقافة:"  .66
 .2009بوالغ، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية،  بورتمن
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،  داء و تحسين الجودة"تطوير الجامعات العربية" تقويم األاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية :   .67
 .2007القاهرة ، مصر ، 

 الفكر في حديث مفهوم الجامعي التعليم إدارة الطائي: حجيم يوسف العبادي، دباس فوزي هاشم  .68
 .  2007األردن، عمان، والتوزيع، للنشر مؤسسة الوراق ،المعاصر اإلداري

اليونيسكو، باريس ، فرنسا،  منشورات،من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة  : ليونيسكوا .69
2005. 

 ة :ــــــــجامعيـــــــــرسائل الــــــــــال (1-2
أطروحة دكتوراه ،ةالتنشئة االجتماعية وإشكالية العقالنية داخل المنظمة الصناعي رتيمي الفضيل : .1

ة اجلزائر، قسم علم االجتماع ، جامع ،حتت إشراف :كمال علي مازيغي،دولة يف علم االجتماع العمل والتنظيم
 ، حبث مل ينشر.2004/2005

، رسالة الجامعة التونسية و إنتاج المعرفة : سياسات التكوين و البحث العلميالقيزاين إبراهيم:  .2
حبث لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع، حتت إشراف : املنصف وناس ، قسم علم االجتماع ، جامعة 

 حبث مل ينشر. .2010تونس ، تونس ، 
 ــــمجــــــــالت :الـــ (1-3

 

 ترك في والرغبة  الشخصية بالخصائص وعالقته التنظيمي الوالء:"عايد بن طالل األمحدي، (41
 .2004 ، األول العدد ، 24 جملد لإلدارة، العربية اجمللة ، "والمهنة المنظمة

  التعليم الجامعي االفتراضي: دراسة مقارنة لجامعات عربية وأجنبية افتراضيةبدر الصاحل:  (42
 .2007، اجمللد السابع، العدد األول، السعودية ،مارسكليات المعلمين : العلوم التربوية، يف :جملة : مختارة

تطــــويـــــر الــــتعليـــــم الـــجامعـي في الــجزائـــر وفـــــق سياسة التـــــوازن الـــــجهوي في تركي رابح :  (43
 ، اجلزائر.1983، نوفمرب/ديسمرب78" ، عددالـــــــثقـــــافـــــــــةلــــــــة : " ، يف:جمـــــ الـــتنمية الـــشامـــلـة

اتحاد الجامعات  مجلة، يف : جملة : " التـــــــعليـم الـــــعالي في الوطن العربي نظرة مستقبليةجريو داخل:  (44
 .1998، اململكة اهلامشية األردنية ، 35"، العدد العربية

تقويم بعض جوانب األداء األكاديمي ألعضاء هيئة ان، السيسي مجال أمحد، : مجال على الدهش   (45
" ،كلية الرتبية جامعة  والتربوية البحوث النفسيةيف :جملة: "  بجامعة المنوفية من خالل آرائهم، التدريس

 .2004  ، املنوفية ، السنة التاسعة عشر ، العدد الثالث،مصر
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 المتغيرات ببعض وعالقته الوظيفي الرضا شرير: اهلل بدع خليل ،عزيزة الشيخ حممد جواد   (46
 السادس اجمللد، اإلنسانية( الدراسات اإلسالمية)سلسلة الجامعةيف جملة : ، المعلمين  لدى (الديموغرافية

 .2008،فلسطني  ، غزة،2008 يناير األول ، العدد عشر،
مجلة علوم ، يف: جملة :  امعيالممارسات األكاديمية لألستاذ الجحفيظي سليمة ، غريب علي:   (47

 .2012، جامعة بسكرة، بسكرة ، اجلزائر، اإلنسان و المجتمع
الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس : دراسة محدي إمساعيل أمحد ، محدان عبيد منصور :  (48

 .2011، العراق، 7عدد ، ال4 ،اجمللدجامعة االنبار للعلوم االقتصادية و اإلدارية،يف جملة: تطبيقية في جامعة االنبار
 بالجامعات التدريس .هيئة  ألعضاء المهنية التنمية في ودورها التطوير إدارات حياةاحلريب:   (49

 .2006، السعودية،  13 عدد, الجامعي التعليم في دراسات مجلة:يف :  ،السعودية

للجودة الشاملة  التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس مدخلردمان حممد غالب ، توفيق علي غامل :  (50
 .2008العدد األول، اليمن، ، 01 ،اجمللدالمجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، يف : في التعليم الجامعي

"، يف  واقـع الروح المعنوية لـدى أساتذة الجامعة الجزائرية :" دراسة ميدانية حممد : اهلل رريب      (51
 .2012، ورقلة، اجلزائر، 2012معة ورقلة ،العدد الثامن، جوان ، جاالعلوم اإلنسانية و االجتماعية جملة :

حوليات "، يف :جملة : التعليم العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةركييب عبد اهلل:"  (52
 .1987 – 1986، ديوان املطبوعات اجلامعية ، العدد األول ، اجلزائر ،  جامعة الجزائر

يف جملة :  ،االستقاللية( -الحرية األكاديمية -ت )النشأة و التطورالجامعارياض عزيز هادي : (53
 .2010جامعة بغداد ، العراق ،، 02، عدد 02، جملد  سلسلة ثقافة جامعية

يف جملة :  ،االستقاللية( -الحرية األكاديمية -الجامعات )النشأة و التطوررياض عزيز هادي : (54
 .2010عة بغداد ، العراق ، ، جام02، عدد 02، جملد  سلسلة ثقافة جامعية

 الدول خبرات في ضوء السعودية بالجامعات التدريس هيئة أعضاء أداء تطويراحملسن: السميح   (55
،القاهرة، 15 عدد  ,التعليمية املقارنة واإلدارة للرتبية العربية اجلمعية ,التربية مجلة: ، يف :.والعربية الغربية
 .2005مصر،

المجلة " "، يف :لنموذج اإلسالمي للرضا الوظيفي "نموذج مقترحدراسة ا" سوسن سامل الشيخ :  (56
 .،مصر1997، 13،كلية التجارة فرع جامعة األزهر للبنات ، العدد  العربية
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قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة شوقي جواد و آخرون :"  (57
 .2010، جانفي 07، السنة 44عدد ،www.ulum.nlة علوم إنساني"، يف جملة : االتصاالت األردنية 

، يف اآلثار االجتماعية لتكنولوجيات االتصال الحديثة في الجزائرطافر زهري، بوسهمني أمحد:  (58

 .2005جامعة جيجل ، اجلزائر، ، 03و  02، العددينالمجلة الجزائرية للدراسات السوسيولوجية  :جملة :

يفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية الرضا الوظ الطاهر أمحد حممد علي : (59

 .2012، السودان ، نوفمرب 02، عدد12، جملد  العلوم و التقانةيف جملة : السودانية. دراسة ميدانية، 

واالحتراق النفسي دراسة عن مستوى  الضغوط المهنية في  اإلعالمعلي بن شويل القرين: (60

، 01عدد، 16جملد  ،جامعة الملك سعود، يف جملة:  ة السعوديةالمؤسسات اإلعالمية في المملكة العربي

 .2003السعودية ، 

، العدد اخلامس عشر،  العلم و اإليمانيف جملة : ،  الثقافة العلمية في الوطن العربيغازي حامت :  (61

 .2007مؤسسة املعايل للنشر و اإلعالم، سطيف ، اجلزائر ،نوفمرب

الرِّضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في احلسني:  فوزي عبد اهلل العكـش ،أمحد مصطفى (62

الجامعات الخاصة والحكومية في األردن: دراسة مقارنة ألعضاء هيئة التدريس  في كليات العلوم 

 .2008،األردن، 1، العدد 14، اجمللد المنارة، يف جملة : اإلدارية

، يف  فها " دراسة وصفية تحليلية ": الجامعات ، نشأتها ، مفهومها ، وظائمليجان معيض الثبيىت  (63

 .  2000، جامعة الكويت، الكويت ، 54عدد  المجلة التربوية:

، 60يف جملة : عامل العمل، العدد"، إلقاء الضوء على وقت العمل: " منظمة العمل الدولية (64

 .2007، املكتب اإلقليمي للدول العربية ، لبنان ، 2007ديسمرب

، يف جملة:  س في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعوديةمشكالت التدريالنـوح مساعد:  (65

 .2006،  السعودية، 98، العددرسالة الخليج العربي



 

278 

 

 1-4 ( القرارات و اللوائح القانونية :
،يحدد 2003أوت23مؤرخ في  279-03مرسوم تنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : .1

، 51، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العددة بتنظيمها و سيرهاالقواعد الخاصو مهام الجامعة 
24/08/2003. 
،يحدد 2003أوت23مؤرخ في  279-03مرسوم تنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : .2

المؤرخ في  06-08مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها ، معدل و متمم بالقانون رقم 
 .27/02/2008،  10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،23/02/2008

، 28/11/2011مؤرخ في  404-11المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:  .3
 .04/12/2011، 66، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  2يتضمن إنشاء جامعة سطيف

نوفمبر  24مؤرخ في  397-11مرسوم تنفيذي رقم زائرية الدميقراطية الشعبية:اجلمهورية اجل .4
، ، يحدد القواعد الخاصة  بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني2011

 .2011ديسمرب  04، 66اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 
يحدد مهام الجامعـــــــة  279-03مرسوم تنفيـــذي رقم لشعبية : اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ا .5

 . 24/08/2003،اجلزائر،51، اجلريدة الرمسية رقم والقواعد الخاصة بتنظيمها  وسيرها 
،السنة  44الجريدة الرسمية رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .6

 .31/05/1968اخلامسة،اجلزائر،
المتضمن تحديد الشروط المتعلقة  114-77مرسوم رقم رية الدميقراطية الشعبية :اجلمهورية اجلزائ .7

بممارسة مهام التعليم و كذلك المهام اإلدارية لألساتذة و األساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية 
،  واألساتذة المحاضرين  واألساتذة المساعدين في الجامعات و المؤسسات األخرى للتعليم العالي

 ، اجلزائر.1977أوت 06، السنة الرابعة عشرة،62يدة الرمسية ،عدد اجلر 
المتضمن تحديد الشروط المتعلقة  115-77مرسوم رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : .8

، اجلريدة الرمسية ،عدد  بممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسالك المدرسين في التعليم العالي
 ، اجلزائر.1977أوت 06رابعة عشرة،، السنة ال62

الذي تضمن تحديد شروط توظيف  116-77مرسوم رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : .9
 .1977أوت 06، السنة الرابعة عشرة،62، اجلريدة الرمسية ،عدد  مدرسين مشاركين في التعليم العالي
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 القانون المتضمن 122-89وم التنفيذي رقم المرس اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : .10
، 29، اجلريدة الرمسية ،عدد العاليين والتكوين للتعليم التابعة لألسالك المنتمين للعمال الخاص األساسي

 ، اجلزائر.1989جويلية19السنة السادسة و العشرون،
المسابقات على أساس يتعلق بمعايير االنتقاء في  7منشور رقم املديرية العامة للوظيفة العمومية:  .11

 .2011أفريل 28،اجلزائر، الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية
 مهمة اإلشراف  يوضح   03-   09رقم  تنفيذيّ   مرسوماجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:  .12

، اجلزائر، 2009ايرين03، اجلريدة الرمسية ،العدد األول، السنة السادسة واألربعون، تنفيذها  كيفيات  ويحدد 
 .27ص.
يتضمن تأسيس نظام  252- 10 رقم  تنفيذيّ   مرسوماجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:  .13

 .2010أكتوبر 20، ،60، اجلريدة الرمسية ،العدد   تعويضي لفائدة األستاذ الباحث
قيط األستاذ الباحث يتضمن تحديد معايير تن375قرار رقم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي :  .14

 .2010ديسمرب 15، اجلزائر، لالستفادة من منحة تحسين األداء البيداغوجي و العلمي 
توصية بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم منظمة األمم املتحدة للرتبية و العلم و الثقافة:  .15

، باريس ، 1997نوفمرب  12-رأكتوب21، 29سجالت املؤمتر العام،اجمللد األول : القرارات، الدورة  ،العالي
 فرنسا.

:يحدد معايير االنتقاء للقبول في 1014القرار الوزاري رقم وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : .16
 .31/12/2013، اجلزائر،2014برنامج التكوين اإلقامي بالخارج بعنوان سنة 

، يحدد  2011ديسمبر 25قرار وزاري مشترك مؤرخ في اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية :  .17
 1434رجب  14المؤرخ في  309-03من المرسوم الرئاسي رقم  28و27و6كيفيات تطبيق المواد 

، المتضمن تنظيم التكوين و تحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 2003سبتمبرسنة 11الموافق 
 .28/12/2011،اجلزائر،71العدد

،  :تتعلق بتحسين المستوى بالخارج02رقمتعليمة وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : .18
 .31/12/2013اجلزائر،

، يعدل 2011ديسمبر 25قرار وزاري مشترك مؤرخ في اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية :  .19
مبلغ الذي يحدد   2004مايو  14الموافق  1425ربيع األول  27القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
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 6متعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي أو تقل عن التعويض القابل للتحويل، وال
 .28/12/2011،اجلزائر،71العدد ،أشهر أو تقل عنها

 يوليو    9في  مؤرّخ  280-  12رقم  تنفيذي  مرسوم(  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : .20
،  41اجلريدة الرمسية عدد  ، العلمية  العطلة  من  كيفيات االستفادة  يحدد    2012سنة 

 .07 -06، ص 15/07/2012
أوت  19المؤرخ في 265 – 08المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .21

، المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة 2008
 .24/08/2008،  ، اجلزائر48اجلريدة الرمسية عدد الدكتوراه، 

يحدد تنظيم ، 16/07/2012مؤرخ يف  191وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : القرار رقم  .22
 345، املعدل و املتمم بالقرار رقم  التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه

 .17/10/2012املؤرخ يف 
،  29/09/2007املؤرخ يف  304-07سوم رئاسي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :مر  .23

، اجلزائر ، 61، جريدة رمسية رقم االستداللية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهميحدد الشبكة 
30/09/2007 . 
 09المؤرخ في  212-13التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: املرسوم  .24

المؤرخ في  330-95لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم المعدل و المتمم  2013يونيو
المعدل و المتمم  2013يونيو 09المؤرخ في  211-13و المرسوم التنفيذي رقم  25/10/1995

، المتضمنان االمتيازات 04/10/1995المؤرخ في  300-95لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 .2013يونيو  16، 31، جريدة رمسية عدد الواليات  الخاصة بالموظفين التابعين للدولة في مجموعة من

 09المؤرخ في  212-13المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:  .25
المؤرخ في  330-95المعدل و المتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2013يونيو
في   المؤهلين للمستخدمين  تمنح  التي  االمتيازات الخاصة  يحدد  ، الذي الذي25/10/1995

وقالمة   وسعيدة  والمسيلة  وتبسة  خنشلة  في واليات  الموجودة  المؤسسات في  والعاملين  الدولة
  بسكرة  واليتي  بلديات بعض  وفي  وسوق أهراس  وتيسمسيلت  البواقي  وأم  وباتنة  وتيارت
 .2013نيو يو  16، اجلزائر، 31،  اجلريدة الرمسية عددوالجلفة
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  أكتوبر  2 يف  مؤرخ  10 - 232  رقم  تنفيذي  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : مرسوم .26
  الباحث  أو األستاذ  الجامعي  أالستشفائي  الباحث  األستاذ  شروط ممارسة  يحدد   2010سنة

 .03/10/2010، 57، اجلريدة الرمسية عدد   كيفيات مكافأتهما  وكذا    البحث  نشاطات
 31/10/1999املؤرخ يف  99/244اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: املرسوم التنفيذي رقم  .27

، 03/11/1999، اجلزائر، 77اجلريدة الرمسية عدد  المتضمن قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
 .09-05ص
 16/11/1999املؤرخ يف  99/257ذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: املرسوم التنفي .28

، اجلزائر، 82اجلريدة الرمسية عدد  يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
 . 14-09، ص21/11/1999
، حيدد قائمة 2012مارس 01اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  .29

الذي عنوانه " الصندوق الوطين للبحث العلمي  302.082لتخصيص اخلاص رقم إيرادات و نفقات حساب ا
 و التطوير التكنولوجي".

  سنة  يوليو  6  يف  مؤرخ  14-196  رقم  رئاسي  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: املرسوم .30
، 42ريدة الرمسية عدد، اجلوتسييرهما  الخارج  في  المستوى  وتحسين  تنظيم التكوين  يتضمن  2014

09/07/2014. 
  سبتمرب  9  يف  مؤرخ  10 - 202   رقم  تنفيذي  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: مرسوم .31
 1998 غشت   17    يف  ملؤرخ ا  98 - 254  رقم  التنفيذي  ويتمم املرسوم يعدل  2010   سنة

، اجلريدة الرمسية  الجامعي  والتأهيل لمتخصص ا  لتدرجبعد ا  وما  الدكتوراه  في  بالتكوين  والمتعلق
 . 12/09/2010، اجلزائر ، 52عدد
 سنة  يوليو  9  يف  مؤرّخ  12-280  رقم  تنفيذي  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:: مرسوم .32

 .51/07/2012،  41، اجلريدة الرمسية عدد  العلمية  العطلة  من  كيفيات االستفادة  يحدد   2012
يحدد نسبة ، 2015جانفي  27مؤرخ يف  29وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : قرار رقم  .33

 .2015/2016األساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين من العطلة العلمية برسم السنة الجامعية 
يحدد  2014فمبر نو  17مؤرّخ في   مشترك   قرار وزاري اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: .34

 10، اجلزائر ، 06، اجلريدة الرمسية عدد  مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج
 .2015فيفري 
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اللجنة الخاصة بوضع معايير العتماد المجالت تقرير وزارة التعليم العايل و البحث العلمي:  .35
، سطيف ، اجلزائر، 02االجتماعية، جامعة سطيف، ندوة العمداء مليدان العلوم اإلنسانية و الوطنية

26/06/2013. 
أوت  19المؤرخ في 265 – 08المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .36

، المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة 2008
 .24/08/2008جلزائر ، ، ا48اجلريدة الرمسية عدد الدكتوراه، 

ربيع  24المؤرخ في  254 – 98المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .37
، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص 1998أوت  17الموافق لـ:  1419الثاني 

 .91/08/1998، اجلزائر ، 60، اجلريدة الرمسية عدد و التأهيل الجامعي
ربيع  24المؤرخ في  254 – 98المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .38

، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص 1998أوت  17الموافق لـ:  1419الثاني 
 .19/08/1998، اجلزائر ، 60، اجلريدة الرمسية عدد و التأهيل الجامعي

أوت  19المؤرخ في 265 – 08المرسوم التنفيذي رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .39
، المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة 2008

 .24/08/2008، اجلزائر ، 48اجلريدة الرمسية عدد الدكتوراه، 
يحــدد تنظيم ،  16/07/2012مؤرخ يف  191لمي : القرار رقم وزارة التعليم العايل و البحث الع .40

 345، املعدل و املتمم بالقرار رقم  التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه
 .17/10/2012املؤرخ يف 

 .2007، اجلزائر ،2007إصالح التعليم العالي  جوانوزارة التعليم العايل و البحث العلمي :  .41
، اجلريدة   تأسيس نظام تعويضي لفائدة األستاذ الباحثيتضمن  252- 10 رقم  تنفيذيّ   سوممر  .42

 ، اجلزائر.2010أكتوبر 20، ،60الرمسية ،العدد 
يحدد نسبة ، 2015جانفي  27مؤرخ يف  29وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : قرار رقم  .43

 .2015/2016ة العلمية برسم السنة الجامعية األساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين من العطل
يحدد  2014نوفمبر  17مؤرّخ في   مشترك   قرار وزاري اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: .44

 10، اجلزائر ، 06، اجلريدة الرمسية عدد  مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج
 .29، ص 2015فيفري 
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مراسلة يم العايل و البحث العلمي: املديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي: وزارة التعل .45
 .2014نوفمرب  17، اجلزائر، 762/2014رقم 

المتضمن القانون التوجيهي للتعليم  05-99قانون رقم الاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .46
  07/04/1999،اجلزائر، 24رمسية للجمهورية اجلزائرية،  العدد اجلريدة ال ،04/04/1999،املؤرخ يف  العالي

المتضمن القانون التوجيهي للتعليم  05-99قانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .47
 . 07/04/1999،اجلزائر، 24، اجلريدة الرمسية رقم  العالي

، 06/12/2000المؤرخ في  04-2000 القانون رقماجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .48
،  و المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي04/04/1999، المؤرخ في 05-99يعدل القانون رقم 

 اجلريدة الرســـمية للجــــــمهورية الــــــجزائريــــــــــة،
ل القرار يعد 04/07/2015مؤرخ يف  327وزارة التعليم العايل و البحث العلمي : القرار رقم  .49

الذي يحدد معايير االنتقاء للقبول في برنامج   تحسين المستوى في ، 29/12/2014املؤرخ يف  2010
 الخارج.

يف  75. جريدة رمسية عدد 06/12/2000املؤرخ يف  04-2000معدل بالقانون رقم 
.04، ص10/12/2000،  75.العدد 10/12/2000  

االستـــــــدالليــــــــة يحدد الشبكة ،  29/09/2007املؤرخ يف  304-07مرسوم رئاسي رقم  .50
 .30/09/2007، اجلزائر ، 61، جريدة رمسية رقم لمرتبات الموظفيــــــــن و نظام دفع رواتبهم

يف  10جريدة رمسية عدد  23/02/2008املؤرخ يف  06-08معدل و متمم بالقانون رقم 
27/02/2008.  

المعدل و المتمم لبعض أحكام  2013يونيو 90المؤرخ في  212-13التنفيذي رقم املرسوم  .51
 211-13و المرسوم التنفيذي رقم  25/10/1995المؤرخ في  330-95المرسوم التنفيذي رقم 

المؤرخ  300-95المعدل و المتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2013يونيو 09المؤرخ في 
التابعين للدولة في مجموعة من ، المتضمنان االمتيازات الخاصة بالموظفين 04/10/1995في 

 .2013يونيو  16، 31، جريدة رمسية عدد الواليات 
المعدل و المتمم لبعض أحكام  2013يونيو 09المؤرخ في  212-13المرسوم التنفيذي رقم  .52

 االمتيازات الخاصة  يحدد  ، الذي الذي25/10/1995المؤرخ في  330-95المرسوم التنفيذي رقم 
  في واليات  الموجودة  المؤسسات في  والعاملين  في الدولة  المؤهلين خدمينللمست  تمنح  التي 

  وسوق أهراس  وتيسمسيلت  البواقي  وأم  وباتنة  وقالمة وتيارت  وسعيدة  والمسيلة  وتبسة  خنشلة
، ص 2013يونيو  16، اجلزائر، 31،  اجلريدة الرمسية عددوالجلفة  بسكرة  واليتي  بلديات بعض  وفي
10-11. 
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المتضمن للقانون األساسي العام  03-06األمر رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : .53
 . 16/07/2006،اجلزائر، 46، اجلريدة الرمسية رقم  للوظيفة العمومية

يعدل و يتمم  23/02/2008املؤرخ يف  06-08اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : قانون رقم  .54
،اجلريدة الرمسية للجمهورية  المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي 05-99رقم قانون ال

 .10،27/02/2008اجلزائرية،عدد
  ،يعدل 2008 فرباير 16 يف مؤرّخ  08 - 05 رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: قانون .55

  القانون التوجيهي  لمتضمنوا ،1998  غشت    29يف  املؤرخ   11-  98رقم   القانون  ويتمم
، اجلريدة الرمسية  2002.- 1998 ،  التكنولوجي  والتطوير  البحث العلمي  حول  الخماسي  والبرنامج

 .27/02/2008، 10للجمهورية اجلزائرية، العدد
  القانون  يتضمن  130-08رقم  تنفيذي  مرسوماجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :  .56

، 2008ماي04، السنة اخلامسة واألربعون،23،اجلريدة الرمسية ،عدد الباحث  باألستاذ  خاصال  األساسي
 اجلزائر.

 الــــــــــــقواميــــــــــس و المــــــــــــــــعاجـــــــــــم : (1-5

 .  2005بريوت،لبنان، ،14جملد  املعرفة، دار ، ،العرب لسان وآخرون، منظور ابن .1

 . 1998، لبنان ،  ، منجد في اللغة واألعالمقاموس ال : دار املشرق .2

 .1983، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ، القاهرة ، مصر ، المعجم الفلسفيجممع اللغة العربية :  .3

 الـــــــــــــــبحـــــــــــــوث  و التقـــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــر: (1-6

دليل التقويم الذاتي والخارجي واالعتماد العام للجامعات العربية أعضاء  احتاد اجلامعات العربية ، .1
  .2003، احتاد اجلامعات العربية، عمان، األردن،االتحاد

 . 2013،  .م.أ، نيويورك، الو2013 لسنة البشرية التنمية تقريربرنامج األمم املتحدة اإلمنائي :  .2
 لدرء المنعة بناء ، التقدم في المضي:2014 البشرية التنمية رـــــقريـــــت: اإلمنائي املتحدة األمم برنامج .3

 .2014 ، األمريكية املتحدة الواليات ، ،نيويوركالمخاطر

،املكتب اإلقليمي للدول العربية،دار 2009تقرير المعرفة العربي للعامبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي: .4
 .2009الغرير للطباعة، ديب، اإلمارات العربية املتحدة،
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 وشمال األوسط الشرق في منطقة التعليم المسلوك ،إصالح غير الطريقالبنك الدويل :    .5
 .2007،واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية،—ملخص تنفيذي-أفريقيا

 .24/05/2010ـــــــر،، اجلــــــزائـبـــــيـــان اجــــــتماع مجـــلــــــس الـــــــوزراء جملس الوزراء احلكومة الـجزائريــــــــة:  .6

 .2010، الـــجـــــــــزائــــــــر، أكتوبر ملـــــــــحـــــــق بيـــــــان الـــــــسياســــة الـــــعامــــــةمصــــــاحل الـــــوزيـــــــر األول :  .7

نية العربية للعام تقرير التنمية اإلنسااملكتب اإلقليمي للدول العربية وبرنامج األمم املتحدة األملاين ،  .8
 .2003، األردن،، عمان  نحو إقامة مجتمع المعرفة:  2003

 ، العالم في الغذائي األمن انعدام حالة رـــــقريـــــــت:  املتحدة لألمم الزراعة و األغذية منظمة      .9
 .2009 ، إيطاليا ، روما

 في يـــــسكانـــال نموـــــــال ولــــــح رــــــــــقريــت: انـــــــــــالسك إدارة قسم ، دةـــــتحـــــــامل مـــــاألم ةــــــــمنظم     .10

 .2009، األمريكية املتحدة الوالياتنيويورك ، ، مــــالعال

منشورات التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع،  منظمة األمم املتحدة للرتبية  والعلم والثقافة : .11
 .2012اليونيسكو، فرنسا 

بيان المؤتمر العالمي للتعليم العالي لعام : الثقافة و العلم و للرتبية املتحدة األمم ةمنظم   .12
 08-05،  :الديناميات الجديدة في التعليم العالي  و البحث من أجل التغير المجتمعي  و التنمية2009

 .2010، قطاع الرتبية اليونيسكو، باريس ، فرنسا،2009يوليو 
، مراجعة التصنيف الدولي المقنن للتعليمبية و العلم و الثقافة: منظمة األمم املتحدة للرت  .13

 .2011سبتمرب  05،باريس ، فرنسا،36إسكد،املؤمتر العام ،الدورة 
-2007الحولية العربية للعلوم"تطور العلوم في الوطن العربياملنظمة العربية للرتبية و الثقافة والعلوم:  .14

 . 2010، تونس،"2008
 .2007اجلزائر، ،2007إصالح التعليم العالي جوان ايل و البحث العلمي : وزارة التعليم الع .15

مديرية الدراسات ملا ،   2007 مشاريع البحث، حصيلة سنةوزارة التعليم العايل و البحث العلمي :  .16
 .2007بعد التدرج  والبحث التكويين ،اجلزائر، 

سنة في 50لبحث العلمي في الجزائر،التعليم العالي و ا :وزارة التعليم العايل و البحث العلمي .17
 .2012ر،ـــــــزائـجــــال،(2012-1962)خدمة التنمية
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،  اللقاء التشاوري مابين الجامعات حول تنظيم الجامعةوزارة التعليم العايل و البحث العلمي:  .18
 . 1997اجلزائر ، 

 .1971جويلية  23زائر ،اجل، إصالح التعليم العالي بالجزائروزارة التعليم العايل والبحث العلمي:  .19

 .06/07/2009باريس ، فرنسا،  ،80-2008 رقم صحفي بيان :اليونسكو  .20
 .28/07/2009باريس ، فرنسا، ،84 / 2009 رقم صحفي بيان :اليونسكو  .21
، 1997توصية اليونيسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي لسنة اليونيسكو :  .22

 .2008نسا، منشورات اليونيسكو،باريس ، فر 
 : ــــــــــــؤتـــــــــمـــــــــرات و نــــــــــــــدواتم(  7.1

 

املؤمتر الدويل السابع ،  أثر العولمة على التعليم الجامعي في الوطن العربي:  سارة إبراهيم العريين (88
 .15/11/2007-12،الوعود والتحديات ، املنصورة، مصر   املعلوماتية والتنمية  لتكنولوجيا املعلومات :

(http://www.hewaraat.com/forum/archive/index.php/f-18.html) 

برنامج مقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات في ضوء معايير الجودة  :سليمان رمضان رفعت  (89
عة جام ،يوليو  26 – 25, املؤمتر العلمي التاسع عشر : تطوير مناهج التعليم يف ضوء معايري اجلودة ,  الشاملة

 .2007اجمللد الرابع ،  مصر،  ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،عني مشس 
 الوطن العالي في التعليم مؤسسات في التعليمية بالهيئة االرتقاءأمحد:  فتحي حممد شاكر (90

 العايل ليمالتع عن املسؤولني للوزراء عشر الثاين مقدمة للمؤمتر عمل ، ورقةنموذجا( المهنية التنمية العربي)صيغ
 10- 6،"العريب الوطن يف اجملتمع وحاجات العايل التعليم خمرجات بني املواءمة"العريب  الوطن يف العلمي والبحث
 .2009، ،لبنان بريوت، ديسمرب

، نظام التعليم العالي ل.م.د في الدول المغاربية: الجزائر نموذجاماحي إبراهيم ، مزيان حممد :  (91
حنو فضاء عريب للتعليم العايل : التحديات  :متر اإلقليمي العريب حول التعليم العايلأعمال املؤ حبث مقدم يف :

 .2009، مكتب اليونيسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية ، القاهرة ، مصر،  العاملية و املسؤوليات اجملتمعية "

تعليم العالي : التحديات نحو فضاء عربي لل" مكتب اليونيسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية:  (92
، القاهرة ، مصر، ،أعمال المؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العاليالمسؤوليات المجتمعية "و العالمية 

 .2009جوان  02إىل ماي  31
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، ورقة نظم الجودة و معايير االعتماد األكاديمي في الجامعات االفتراضية يس عبد الرمحن قنديل:  (93
ر العريب الثاين حول تقومي األداء اجلامعي ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،مجهورية مصر حبث مقدمة يف املؤمت

 .2007العربية، 

تنمية وتطوير كفايات وفعالية أعضاء هيئة التدريس بمؤسـسـات التـعـلـيم عــلـي حــمــود عــلــي :  (94
، كــليـة التـربـيـة ـ   (التحديات والتطوير )العايل ، ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العــالـي

 .م15/12/2004جـامـعـة املـلـك سـعـود،السعودية، 

 : يةـــــــــــرونـــــــــكتــــــــــــع الـــــــــواقـــــــــم ( 1-8

 . دوس"ـــــــــــونـــــــم وســــــراسمــــــــإي "ر:ـــــــــــزائــــــــتمبوس اجلــــــــي لــــــــــوطنـــــــــب الـــتــــــكــمـــــال (95

http://services.mesrs.dz/Tempus/index%20arab_fichiers/Page388.htm),22/07/2014( 

 

 .الشبكة الجامعية الجزائريةو البحث العلمي :وزارة التعليم العايل  (96
http://www.mesrs.dz/ar//universites),22/08/2014( 

 

:  للجامعات العالمي شانغهاي تصنيف: شانغهاي تونغ جياو العاملية العالية اجلامعات حبث مركز (97
 )http://www.shanghairanking.com/ar/index.html),23/08/2014   .2014 ترتيب 

 .2014اجلزائر. ،مذكرة إعالمية:  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي (98

(https://www.mesrs.dz/documents/12221/32524/note+ens+priv__+a.pdf/78f04214-8022-40d7-aec4-

04656f627703),27/08/2014. 

تحديات وينظر في آفاق العربي حول التعليم العالي يرصد ال اإلقليميالمؤتمر مكتب اليونسكو:  (99
 :  المستقبل للدول العربية

) http://www.unesco.org/beirut/index.php?id=2065&L=4(,12/08/2013 
 
 

 
 

 

 

http://services.mesrs.dz/Tempus/index%20arab_fichiers/Page388.htm),22/07/2014
http://www.mesrs.dz/ar/universites),22/08/2014
http://www.shanghairanking.com/ar/index.html),23/08/2014
https://www.mesrs.dz/documents/12221/32524/note+ens+priv__+a.pdf/78f04214-8022-40d7-aec4-04656f627703),27/08/2014
https://www.mesrs.dz/documents/12221/32524/note+ens+priv__+a.pdf/78f04214-8022-40d7-aec4-04656f627703),27/08/2014
http://www.unesco.org/beirut/index.php?id=2065&L=4(,12/08/2013
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 لــــــــيزيـــــــــة :الـــــــــــــمراجـــــــــــع باللغـــــــــــة االنج (2
 ب :ــــــــــكتــــــــــــــــال (2-1
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 بتحكيم التكرم سيادتكم من أرجو لذا، هبذه األطروحة  اخلاص االستبيان تصميم مرحلة يف بالعمل

 .نال بالنسبة بالغة من أمهية رأيكم ميثله ملا ، عليه والتعليق رفقامل االستبيان
 

 . تعاونكم حسن ىعل لكم وشكراً 
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 لي و البحث العلميوزارة التعليم العا
 2ف ــــــــــــــــسطيمحمد لمين دباغين  ة ـــــــــــــــجامع

 
.كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية   

.قسم علم االجتماع   
 

 ، األستاذ )ة( الفاضل )ة( :  السالم عليكم و رمحة اهلل تعاىل وبركاته
 .العمل و التنظيم : إدارة املوارد البشرية جتماعايف علم ، يف إطار إعداد أطروحة دكتوراه العلوم

 :  حول موضوع
 الرضا الوظيفي لدى األساتذة الباحثين في الجامعة الجزائرية.

 (، الجزائر 2سطيف  /و محمد لمين دباغين 1سطيف  /) دراسة ميدانية بجامعتي  فرحات عباس
 

ة حمتويات االستمارة بدقة و بعد قراء ،نرجو من سيادتكم إعطاء آرائكم حول هذا املوضوع      
يرد يف هذه االستمارة يعترب سريا للغاية و ال يستخدم إال  اإلجابة على التساؤالت، مع العلم بأن ما

 الذي أعد من أجله ولسيادتكم جزيل الشكر. ،لغرض البحث العلمي
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 .البــيانــــات الشــخصية المحور األول : 
  ذكر   أنثى              :الجنس (1
        :السن (2
 أرمل )ة(             )ة(         مطلق)ة(      متزوج           عزبأ/ عازبة  :الحالة العائلية     (3

 أستاذ محاضر)ب(           أستاذ                             أستاذ محاضر )أ(:   الرتبـــــــــة  العلمية (4
 أستاذ مساعد ) ب(     أستاذ مساعد ) أ (              

  القسم :                           الجامعة  :                    (5
 عدد التسجيالت في الدكتوراه :                    غير مسجل :  (6
 :األقدمية في العمل (7

األساتذة الباحثين في الجامعة لدى  الرضا الوظيفي وبالوظيفة لجوانب التنظيمية المرتبطة :ا المحور الثاني
 الجزائرية.

 اللوائح التنظيمية الخاصة بالجامعة و األستاذ الباحث في الجزائر؟هل أنت مطلع  على القوانين و  (8
 غير مطلع          كلها                    جلها             البعض منها                          

هل ترى أن مهامك في العمل واضحة ؟ كل المهام       جل المهام        بعض المهام        غير  (9
 اضحةو 

 ال  إذا كانت غير  واضحة ، هل حاولت / سعيت أن تطلب توضيحات ؟    نعم                      
هل المقاييس التي تدرسها تتوافق مع تخصصك العلمي ؟  كلها        جلها         بعضها            (10

                                 قليلها
نعم                     ؟ لألساتذةلمتبعة في إسناد تدريس المواد التعليمية  الطريقة اهل أنت راض على  (11
 ال

 في حالة اإلجابة بال ، هل ترجع ذلك إلى :
 لألستاذالتخصص العلمي  عدم مراعاة   رغبة األستاذ          عدم مراعاة

أخرى تذكر 
................................................................................................ 

  ال                   نعم     ؟  لهذه السنة  برنامج توزيع ساعات عملك هل أنت راض عن (12
 وجود محاباة في توزيع ساعات العمل . -في حالة اإلجابة بال ، هل ترجع ذلك إلى :

عوبة االلتحاق بالساعة األولى صباحا كبعد مكان اإلقامة مثال، وص)ال يتالءم مع ظروفك الخاصة  -
 (.باألخص



 

 

 توزيع ساعات العمل بطريقة غير متوازنة في اليوم . -
 .عدم تعديل إدارة القسم لهذا البرنامج ، بالرغم من ظروفك الخاصة  -

.....................................................................................................تذكر
.........................................................................................................

.............. 
اإلجراءات التنظيمية التي  تتبعها إدارة الجامعة  من من خالل تجربتك الشخصية ، ما الذي  ال يرضيك   (13

الستقبال األساتذة و االستماع النشغاالتهم  (، الكلية، رئاسة الجامعة في مختلف المستويات )القسم )
 المختلفة ؟

  طول فترة االنتظار .غياب المسؤول أو تأخر وصوله التقييد بأوقات محددة لالستقبال
 عدم مراعاة بعض الحاالت االستعجالية التزامن مع وقت العمل

 
تذكر:  أخرى

......................................................................................................... 
من إدارة مطلوب إتباعها اإلجراءات التنظيمية الفي حالة عدم رضاك عن تلك اإلجراءات، ما هي   -

 ؟االستماع النشغاالتهمالباحثين و الجامعة )في مختلف مستوياتها( الستقبال األساتذة 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

........................ 
 األساتذة الباحثين في الجامعة الجزائرية.نظام العوائد المالية و الرضا الوظيفي لدى :  المحور الثالث

 هل أنت راض عن قيمة أجرك الشهري ؟     نعم                              ال   (14
وضح ذلك 

........:.................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

ولياتك داخل العمل ؤ مقارنة بحجم مهامك  ومس مرضيا لك ، عتبر األجر الحالي الذي تتقاضاه تهل  (15
  م                   ال                                                  نع .؟

 في حالة اإلجابة بال، هل أدى بك ذلك إلى :
 االلتزام بتقديم الحد األدنى من الجهد.         -التقليل من حجم الجهد المبذول في العمل  .         -
 .  االلتزام ببذل الجهد المطلوب بالرغم  من ذلك -



 

 

 ،هل ستترك وظيفتك ؟  الحالي من راتبك أفضل للعمل من خارج الجامعة، براتب عرضا تلقيت إذا (16 
                                                                                                                                                                                                             نعم               ال 

وضح ذلك: 
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
 ما رأيك في قيمة المنح التي توفرها لك وظيفتك ؟   مناسبة                 غير مناسبة (17
 مناسبة ، هل ترجع ذلك إلى :الفي حالة اإلجابة بغير  -

 ضعف حجمها مقارنة بالمنح  المقدمة في مجاالت عمل أخرى )الصناعة ، الخدمات...(.  -
م االقتطاعات التي تخضع لها هذه المنح.) الضريبة على الدخل ، اشتراكات الضمان كبر حج -

 االجتماعي(.
 تدني قيمة المنح العائلية. -
 عمل بها.تعدم إدراج منحة المنطقة الجغرافية التي تتواجد فيها الجامعة التي  -

 أخرى تذكر 
........................................................:................................................. 

.......................................................................................................... 
 معايير تنقيط منحة تحسين األداء البيداغوجي والعلمي)المردودية( ؟ب هل أنت على علم (18

        بعضها     كلها              
 ما رأيك في اإلجراءات، التي يقوم بها رئيس القسم  لتطبيق تنقيط هذه المنحة ؟.  (19

 غير عادلة                  عادلة       متوافقة مع القوانين          غير  متوافقة مع القوانين                 
 ى :في حال كان هذا التنقيط غير عادل ، هل يرجع ذلك إل -
 عدم تبليغ األستاذ ببطاقة التنقيط الخاصة به. -
 . بالمهامإعطاء نفس النقطة لجميع األساتذة ، بالرغم من عدم التزام البعض منهم  -
 العالقات الشخصية في عالمة التنقيط.المحاباة و  تأثير عامل  -
 نقطة التقييم ال تعكس فعليا حقيقة األداء الفعلي لألستاذ.  -

 على كيفيات الترقية في الرتب و الدرجات ؟    نعم                       ال                              هل أنت مطلع (20
 الترقية الخاصة بالرتب و الدرجات  ؟وفقها عملية   تتم التي المعاييرما رأيك في   -

 واضحةواضحة ومحددة                       معقدة نوعا ما                     غير 
 
 
 
 
 



 

 

األساتذة الباحثين في الجامعة لدى  المحور الرابع :     العالقات االجتماعية داخل بيئة العمل والرضا الوظيفي
 الجزائرية.

 نعــــــــــم                      ال ؟         رئيس القسم هل عالقتك حسنة مع  (21
 في حالة اإلجابة بنعم، أيرجع ذلك إلى : -
 .بالعدالة في تعامله يتميز  -.                               والشفافية التعامل بالوضوح في هوبأسل يتسم -
 يتقبل الحوار و النقد البناء. -المتميز.                                       األداء ويقدر يشجع -
 القدرة على التسيير.  و بالحيوية يتمتع -يراعي الظروف الخاصة لألستاذ.                              -
 هم.التي تخص عمليعلم األساتذة  بآخر المستجدات التنظيمية  -يهتم بالبعد اإلنساني في تعامله.           -

أخرى  
 تذكر:..................................................................................................

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 في حالة اإلجابة بال، هل يرجع ذلك إلى :  -
 ال يقبل الحوار.       -الطارئة .                  لمساعدة في حالة الظروف الشخصية قدم اال ي -
 ألساتذة. اغير موضوعي في عملية تقييم أداء  -يركز على تطبيق القوانين حرفيا.                           -

أخرى 
 .........................................:............................................................تذكر

.......................................................................................................... 
 غير حسنة                      حسنة   ؟    في العمل زمالئك مع  عالقتك  عموما ، كيف تقيم (22

 ، أيظهر ذلك في  :لحسنةبافي حالة اإلجابة 
 .قيروح الفر بيننا  تسود  -
 .المتبادل االحترام تقوم على العمل في هموبين بيني العالقة -
 االشتراك في الندوات و الملتقيات العلمية ، تبادل المعلومات و المراجع . -

 .العمل أوقات خارج ، حتىزمالئي مع االجتماعية والزيارات االتصاالت تبادل-
 التحاور بطريقة حضارية عند حدوث خالفات بيننا وتجاوزها بطريقة ودية.-

أخرى تذكر   -
:....................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 في حالة اإلجابة بأن عالقتك غير حسنة مع البعض من زمالئك، أيظهر ذلك في  : -
 .عملال دوام بانتهاء ،ك بزمالئانتهاء العالقة  -منهم.         ض البع عن بعيدا عملال عند بالراحة ورشعال-
 تفادي االلتقاء بالبعض منهم، لطباعهم المزاجية. -غياب مظاهر الحوار و تبادل المعلومات و المراجع .     -



 

 

 مالء.كثرة صراعاتهم الداخلية مع الز   –تغليبهم المصلحة الشخصية على حساب اآلخرين.               -
 أخرى تذكر:.....................................................................................-

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
 غير حسنة                         حسنة        ؟       عموما مع الطلبة عالقتك  كيف تقيم  .

 ، أيظهر ذلك في  :الحسنةفي حالة اإلجابة ب
 تزودهم بالنصائح و اإلرشادات الالزمة للدراسة. -االلتزام بمواعيد التدريس واإلشراف.              -
 تطلعهم على نموذج اإلجابة الصحيحة الخاص باالمتحانات.-       لنقاش.اتقبل أسئلة الطلبة و تفتح باب -

 ير عن آرائهم و تعزز اإلجابات الصحيحة و السلوك الجيد .تشجعهم على التعب-
 تذكر:.................................................................................... أخرى -

......................................................................................................... 
 في حالة اإلجابة بال ، إلى ما يرجع ذلك ؟ :  -

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 ما طبيعة عالقتك بموظفي المصالح اإلدارية داخل الجامعة ؟  (27
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 داخل الجامعة ؟ المكتبةما طبيعة عالقتك بموظفي  (28
......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
 

 .لدى األستاذ الباحث في الجزائر المحور الخامس :   نشاطات البحث العلمي والرضا الوظيفي 
في إطار برامج البحث العلمي)البرامج الوطني  ، مخبر  وحدة بحث ضمن هل أنت منخرط فيهل  (29

 م                     ال نع .؟( CNEPRU ،اللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث الجامعيPNRللبحث

 هل تستعمل الوسائط التكنولوجية )من انترنيت و التقنيات الحديثة لإلعالم و االتصال( في عملك؟   (30

 ال     نعم        
 

توفر  الجامعة  ، إمكانيات الولوج إلى القواعد الدولية للمعلومات المتخصصة ، عن طريق شبكة  (31
 دائما                       غالبا                           أحيانا    هل تستخدمها ؟   االنترنيت ،



 

 

 .في الجامعة  ؟المتوفرة  ،ما رأيك في نوعية أجهزة الكمبيوتر و سرعة تدفق االنترنيت  استخدامهافي حالة  - 

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 تربصات للتكوين و تحسين المستوى خارج الجزائر؟  من  هل سبق لك االستفادة  (32

 نعم                      ال 
 ما نوعها ؟    في حالة اإلجابة بنعم  -

 تربصات طويلة المدى           تربصات قصيرة المدى                                 .عطل علمية   
 تلك التربصات ؟ توزيعفي  التي يضعها المجلس العلميالمعايير هل تطلع على   (33

  نادرا                         ال أطلع                 أحيانا                   دائما
 ت اإلدارية المتبعة في دراسة ملفات االستفادة من هذه عموما ، هل أنت راض عن اإلجراءا (34

 نعم              ال  التربصات ؟
بين ذلك :  

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 ؟ القيمة المالية لمبلغ التعويض القابل للتحويل و المتعلق بتلك التربصات عموما ، هل أنت راض عن
 ال                          نعم       

وضح ذلك : 
......................................................................................................... 

..........................................................................................................
..........................................................................................................  

 
 ؟في البنك عموما ، هل أنت راض عن  إجراءات تحويل  منحة مصاريف التكوين  (35
 نعم                      ال  

وضح ذلك : 
......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

.........................................................................................................
......................................................................................................... 

 



 

 

 ؟ .أبحاثك العلمية في المجالت المتخصصة مقاالتك و  هل تجد سهولة في نشر  (36
 ــ:في حالة وجود عراقيل ، هل هي مرتبطة بــــــــــــــــ

 قلة أو انعدام المجالت العلمية المحكمة في مجال تخصصك ، خاصة على المستوى الوطني . -
 الشروط التي تفرضها المجالت للنشر.                 بطء إجراءات التقييم للبحوث المرسلة للنشر. -
 صعوبة النشر في المجالت و الدوريات الدولية المتخصصة . -

أخرى تذكر 
..........................................................................................................

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 ما رأيك في اإلجراءات القانونية المرتبطة بمناقشة أطروحة الدكتوراه ؟ (38
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

........................................................................................... ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الخصائص الفيزيقية لبيئة العمل و الرضا الوظيفي لدى األستاذ الباحث في الجزائرالمحور السادس :    
 مناسب                        غير مناسب  ما رأيك في التصميم المعماري للجامعة التي تعمل بها ؟ (39

 إلى :في حالة اإلجابة بالمناسب ، هل يرجع ذلك  -
 حسن استغالل للمساحات .النظافة و  -                 لمنطقة.الخاص بايراعي الطابع المعماري  -
 تتناسب سعة فضاءات العمل )قاعات مدرجات ، ورشات، مخابر، مالعب( مع عدد الطلبة.  -
 بسهولة. أعمالك أداء على تساعدك فيها األجهزة وتوزيع فضاءات العمل تصميم -

 لعمل من مختلف المصالح اإلدارية في الجامعة.قرب مكان ا -
تذكر:  أخرى

 ................................................................................................... 
 مناسب ، هل يرجع ذلك إلى :الفي حالة اإلجابة بغير 

 الممرات المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة .قلة عدد  -      ال يراعي الطابع المعماري للمنطقة . -
 يتكون من عدة طوابق مع غياب المصاعد،  ، أضيع الكثير من الوقت عند االنتقال بينها. -
التباعد مابين مكان عملي  و المصالح اإلدارية داخل  -        غياب و/ أو قلة مخارج الطوارئ . -

 الجامعة. 
 ذة .قلة المكاتب الخاصة باألساتانعدام /  -

أخرى تذكر 
...............................................................................................: 

، متوفرة بشكل  (باإلضاءة، الحرارة،قلة الضجيج، التهوية، النظافة)هل ظروف بيئة العمل المتعلقة  (40
 نعم                           ال     جيد في عملك؟

 :ي حالة اإلجابة بال، أين يظهر ذلك؟ف
 . نقص اإلضاءة  -               أجهزة التكييف.قلة خاصة في األيام الحارة ، و  سوء التهوية -
 ، خاصة في أماكن العمل المتواجدة بالقرب من األروقة و بوابات دخول الطلبة. الضوضاء ارتفاع حدة -
 م الباردة.خاصة في األيا الحرارةانخفاض درجات   -
 كثرة الغبار داخل مكان العمل ، بسبب وجود ورشات للبناء بالقرب من الجامعة.  -
 وقلة عمليات التنظيف.كثرة وتراكم األوساخ   -

   ها.انعدام الماء فيو  دورات المياهقلة نظافة  -
أخرى تذكر  -

........................................................................................................ 
 ؟ ، وبشكل كاف التي تدرسها للمقاييسالضرورية  التعليمية  هل توفر  اإلدارة  الوسائلعموما ، 
  ال            نعم                                  

 في حالة اإلجابة بال، أين يظهر ذلك؟
 قلة سرعة تدفق االنترنت.  -                 الحديثة .  علميةقلة المراجع ال -



 

 

مستخدميها من األساتذة قلة األجهزة و الوسائل التقنية )أجهزة العرض، الكمبيوتر.( مقارنة مع تعداد  -
 الطلبة.و 
 عدم توفير بعض المواد و المحاليل و األجهزة الخاصة و الضرورية إلجراء التجارب في المخابر -
 و الورشات . 

 سوء نوعية أقالم الكتابة و  خدام السبورات الخشبية و الطباشيراست -
 نقص مكبرات الصوت وأجهزة الميكروفون داخل المدرجات. -
 تذكر:..............................................................................................أخرى.

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

،  مكاتب، مطعم مساكن وظيفية ، مخصصة لألساتذة ) الفضاءات أنت راض عن ال هل  عموما ، (41
 ال                 نعم           ؟ نادي ، موقف للسيارات.....(

وضح  ذلك: 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 
 شكرا جزيال لكم                                                              

 

 

 

 



 

 

ص:ــالـملخ  
  

الذي يعد   الباحثأمهها األستاذ  ركائز،عدة  ل إىل مكانة متميزة علىتعتمد اجلامعات للوصو       
العنصر الفاعل يف جودة برامج التكوين باختالف أهدافها، ووجود أستاذ متميز، يؤثر على كفاءة تلك 

 الربامج ، وعلى ختريج املوارد البشرية املؤهلة  اليت حيتاجها اجملتمع .
 وظيفتهم، على وجود دوافع قوية لديهم لتحقيقها، هذه الدوافع ويعتمد جناح األساتذة الباحثني يف

 تعتمد بدورها على عـوامل تدعمها و حتقـق استمرارها، ومنها الرضا الوظيفي.

هذه الدراسة  إىل التعرف على خمتلف العوامل املسامهة و املؤثرة يف هدفت  ،  وبناءا على ذلك    
باحثني يف اجلامعة اجلزائرية ، من خالل التعرف على عالقة مستوى الرضا الوظيفي لدى األساتذة ال

املتغريات التالية  )اجلانب التنظيمي ، اجلانب االجتماعي ، اجلانب املرتبط بالعائد املايل ، نشاطات 
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Résumé : 
 
      L’enseignement supérieur est source de progrès économique et 

social, car il contribue à la croissance économique et peut ainsi 

permettre d’améliorer les systèmes nationaux de protection sociale. 

      Afin d’atteindre une place estimable, les universités algériennes 

s’appuient sur plusieurs supports dont le plus important est l’enseignant 

chercheur, ce dernier est considéré comme le pivot et le manipulateur 

des programmes à divers intentions. 

       La présente  étude  a pour objectif de décrire et comprendre la 

relation que les enseignants chercheurs entretiennent avec leur 

université et la perception qu’ils ont de leur métier, plus précisément, 

l’étude  porte sur la description et l'exploration des facteurs influençant 

la satisfaction au travail des enseignants chercheurs dans l’université 

Algérienne. 

 

Mots clés : enseignant chercheur, recrutement, salaire, système de 

rémunération , université Algérienne . 


