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اظتعرفة كأعاننا على أداء ىذا الواجب، ككفقنا إذل إؾتاز   اضتمد هلل الذم أنار لنا درب العلم

ى ىذا العمل، كنتوجو جبزيل الشكر كاالمتناف إذل كل من ساعدنا من قريب أك من بعيد عل

ىذا العمل، كيف تذليل ما كاجهناه من صعوبات، كـتص بالذكر األستاذ اظتشرؼ "مداشل 

مداشل" الذم دل يبخل علينا بتوجيهاتو كنصائحو القيمة كحىت مساعداتو اليت كانت عوف لنا 

يف إدتاـ ىذا البحث، كال يفوتنا أف نشكر بعض األساتذة من كلية العلـو االجتماعية 

علم االجتماع على مساعدهتم لنا يف ملئ االستمارة، كما نتقدـ كأخص بالذكر قسم 

بالشكر إذل كل عماؿ اظتكتبة اظتركزية، كمكتبة جامعة خركبة ككل من ساىم يف كتابة 

أساتذة صتنة اظتناقشة على ما  إذلكما ال يفوتٍت أف أقدـ جزيل الشكر   كطباعة ىذه اظتذكرة،

ك تقونتها ك أسأؿ اهلل عتم أف يكرمهم  ككتزيهم  سيبذلونو من جهد يف قراءة ىذه اظتذكرة

 خَت جزاء .

 كاهلل كرل التوفيق 
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إذل من قاؿ فيهما عز كجل بعد بسم اهلل الرزتن الرحيم: "كقضى ربك أال تعبدكا إال إياه 

كبالوادين إحسانا اما يبلغن عندؾ الكرب أحدقتا أك كبلقتا فبل تقل عتما أؼ كال تنهرقتا 

ا قوال كرنتا كأخفض عتما جناح الذؿ من الرزتة كقل ريب رزتهما كما ربياشل صغَتا" كقل عتم

 (24-23صدؽ اهلل العظيم. )سورة اإلسراء األية 

أىدم ىذا العمل اظتتواضع، إذل الذم ينبض قليب عتما بكل شرايينو، كيهتف عتما لساشل 

 عمرقتا، كجزاقتا اهلل عٍت خَت بأعذب الكلمات كأرتل العبارات، كالديا الكرنتُت أمد اهلل يف

 اصتزاء.

إذل رياحُت حيايت اخوايت، حورية، عائشة، ذىبية، ػتمد، سعيد، كأخص بالذكر األخت 

فوزية، كإذل كل العائلة اظتقربوف كإذل ابنت عمي سعاد، إذل شعلة النور كالوجو اظتفعم بالرباءة 

 ٍت، النايب، كغَتىم.إذل أبناء أخوايت حفظهم اهلل ىم ػتمد، إسراء، عبد الغ

، كإذل كل من أعرفهم من قريب كبعيد كغَتىم خَتة، حليمة، أمينة اظتقربات إذل صديقايت

 أىدم ذترة ىذا العمل.

 "نواؿ"
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إذل من قاؿ فيهما عز كجل بعد بسم اهلل الرزتن الرحيم:" كقضى ربك أال تعبدكا إال إياه 

ا أك كبلقتا فبل تقل عتما أؼ كال تنهرقتا كبالوادين إحسانا اما يبلغن عندؾ الكرب أحدقت

كقل عتما قوال كرنتا كأخفض عتما جناح الذؿ من الرزتة كقل ريب رزتهما كما ربياشل صغَتا" 

 (24-23صدؽ اهلل العظيم. )سورة اإلسراء األية 

أىدم ىذا العمل اظتتواضع إذل الذم ينبض قليب عتما بكل شرايينو، كيهتف عتما لساشل 

مات كأجل العبارات، كالديا الكرنتُت أمد اهلل يف عمرقتا، كجزاقتا اهلل عٍت خَت بأعذب الكل

 اصتزاء.

 إذل رياحُت حيايت اخوايت كل باشتو

 إذل زكجي كرفيق دريب ككل عائلتو.

إذل شعلة النور اظتفعم بالرباءة ابنة أخيت رقية حفظها اهلل كإذل قنديل الذكريات صديقايت 

.                                                                                                       ى ، شهرة ، خدكتة ، حياة ، أشتاء، ليل كأخص بالذكر نواؿ

 إذل من أعرفهم من قريب كمن بعيد.

 "خَتة"
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 مقدمة:

من اظتتعارؼ عليو أف اصتامعة عتا أقتية بالغة كقيمة ؽتيزة كمكانة رفيعة يف حياة األمم كاجملتمعات باعتبارىا   

مكانة  كعتذا سعت كل دكؿ العادل عامة، كاصتزائر خاصة إذل إعطاء اصتامعة الركيزة األساسية يف التطور كاالزدىار،

مة، حبيث تعترب اصتامعة منبع للعلم كاظتعرفة كنشر الثقافة بُت اجملتمعات كتنمية مرموقة من أجل التنمية اظتستدا

 الكفاءات كتكوين إطارات اظتستقبل فهي جاءت لتكمل ما قامت ببنائو اظتؤسسات الًتبية كالتعليم.

العماؿ  بو يف اجملتمع يكوف مرتبط بنجاح األعضاء الفاعلُت فيها من حتظىكؾتاح اصتامعة كالثقل الذم     

كالطلبة كخاصة األساتذة باعتبارىم مصدرا لنشر ىذا العلم كتوصيل اظتعلومات لآلخر، فهم يعتربكف من اصتماعة 

اليت لديها أقتية يف التعليم العارل كالبحث العلمي كالذين لتققوف اصتودة العالية يف التعليم، كعتذا فإف األستاذ 

ء الفاعلُت فيها سواء كاف ىذا التفاعل إكتايب أك سليب فهو يتواصل اصتامعي حتكمو عبلقات اجتماعية مع األعضا

 معهم يف العمل أك خارجو.

كاألمر الذم جعلنا ـتتار موضوع دراستنا اظتتمثل يف "كاقع العبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف الوسط   

عنا كتسهيل على القارئ فهمو اصتامعي" على اعتبار أف ىذا اظتوضوع يندرج ضمن غتاؿ ختصصنا، كإليضاح موضو 

خصصنا الفكرة الرئيسية حوؿ العبلقات االجتماعية باعتبار ىذا اظتوضوع دراسة حديثة، كذلك حسب اطبلعنا دل 

 ؾتد دراسة شبيهة لو.

إف العبلقات االجتماعية ظاىرة عامة على اختبلؼ أنواعها بُت اجملتمعات عامة كبُت األساتذة اصتامعيُت   

لنا هنتم هبذه الدراسة ىو اظتبلحظات اليت كوهنا يف أذىاننا كاتضح لنا أف ىناؾ تباين يف العبلقات خاصة، كما جع

 االجتماعية، أم أف ىناؾ عبلقات جيدة كعبلقات متوترة.

تناكلنا  موضوع حبثنا  يف ثبلث فصوؿ حبيث جاء الفصل األكؿ حتت عنواف االقًتاب العاـ للدراسة الذم   

كؿ االقًتاب اظتنهجي، كالذم عناصره  دتثلت يف أسباب اختيار اظتوضوع، كأقتيتو، كإشكالية تضمن  مبحثُت األ
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البحث كالفرضيات، أما الثاشل فتمثل يف االقًتاب اإلجرائي كتناكلنا فيو غتتمع البحث كعينتو كتقنياتو، كحتديد 

كاستمل على ثبلث مباحث  ساتذةاظتفاىيم، أما الفصل الثاشل جاء حتت عنواف العبلقات االجتماعية بُت األ

اظتبحث األكؿ بعنواف الوسط اصتامعي الذم عاصتنا فيو ماىية اصتامعة كمفهومها كأقتيتها كاصتامعة كمؤسسة، أما 

اظتبحث الثاشل فكاف حتت عنواف األستاذ اصتامعي الذم تضمن تعريف األستاذ كالوضعية العامة اليت يتميز هبا ، 

ة الذم ينقسم إذل أربع عناصر سلك األساتذة احملاضرين كسلك األساتذة اظتساعدين كحتدثنا على سلك األساتذ

ك اظتعيدين ك أصحاب اظتناصب العليا، كشركط توظيف األستاذ اصتامعي، كتطرقنا إذل ؽتيزات األستاذ اصتامعي، أما 

عبلقات كأسسها كمبادئها، اظتبحث الثالث الذم جاء حتت عنواف العبلقات االجتماعية كعاصتنا فيو مفهـو ىذه ال

كقدمنا كذلك التواصل كأقتيتو من خبلؿ العبلقات االجتماعية، أما الفصل الثالث الذم جاء حتت عنواف الدراسة 

اظتيدانية حبيث قمنا يف اظتبحث األكؿ بتعريف ميداف البحث كتعريف مكاف إجراء البحث، كتعرفنا على خصائص 

ا بعرض كحتليل البيانات اظتيدانية حبيث قمنا يف اظتطلب األكؿ بعرض كحتليل اظتبحوثُت، أما اظتبحث الثاشل فقمن

بيانات الفرضية األكذل كاظتطلب الثاشل عرض كحتليل بيانات الفرضية الثانية أما اظتبحث الثالث فجاء حتت عنواف 

اشل مناقشة نتائج الفرضية مناقشة نتائج الفرضيات، كفيو اظتطلب األكؿ  مناقشة نتائج الفرضية األكذل، اظتطلب الث

 النتائج العامة فخادتة مث قائمة اظتراجع، كيف األخَت اظتبلحق. الثانية، مث
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 الفصل األول:

 :اإلطار المنهجي
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 الفصل األول:

 اإلطار المنهجي:

 البحث:منهجية المبحث األول: 

 المطلب األول: أسباب اختيار الموضوع  

 أسباب ذاتية: أوال:

 الرغبة يف دراسة ىذا اظتوضوع-1

 كوف ىذا اظتوضوع يتبلءـ مع ختصصنا-2

 ثانيا: أسباب موضوعية:

 نود الوقوؼ على حقيقة العبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف اصتامعة.-1

 اسات علمية، كاعتمادىا كدراسة سابقة من طرؼ الباحثُت.إثراء تراث علم االجتماع مبثل ىكذا در -2

 .على طبيعة كنوع العبلقة القائمة بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي التعرؼ-3

 :وأهدافه المطلب الثاني: أهمية الموضوع

 أوال: أهمية الموضوع:                                                                    

 ة اصتامعة باعتبارىا مؤسسة تعليمية تبٍت النخبة اليت يعتمد عليها اجملتمع.أقتي-1

 أقتية بالغة بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي ألهنا تساىم يف إؾتاح العملية التعليمية. ةللعبلقات االجتماعي-2

                     :                                                           ثانيا: أهداف الموضوع

 تقدصل إطار نظرم كفكرم متكامل حوؿ مفهـو الواقع االجتماعي للجامعة.-1

 معرفة طبيعة اصتو السائد يف اصتامعة كمدل رضا األساتذة هبذه العبلقات.-2

 الوصوؿ إذل نتائج كمقًتحات ذات فائدة فيما يتعلق جبانب العبلقات االجتماعية كأقتيتها يف اصتامعة.-3
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تساعد ىذه الدراسة األساتذة اصتامعيُت على حتسُت عبلقاهتم االجتماعية كتطويرىا داخل اصتامعة كداخل  قد-4

 أقساـ الدراسة.  

 المطلب الثالث: إشكالية البحث:

من اظتتعارؼ عليو أف اإلنساف ال يستطيع العيش مبعزؿ عن اصتماعة، فهو مدشل بطبعو، إذ يسعى إذل 

من خبلؿ تفاعلو مع احمليطُت بو من بٍت جنسو، إذ يستمد أجبديات السليم كالفعاؿ خلق عبلقات اجتماعية  

عتذه العبلقات انطبلقا من األسرة، كمركرا باظتدرسة كغَتىا من مؤسسات التنشئة االجتماعية إذل غاية نضجها  

حلقة ة نقطة التقاء ك على مستول اصتامعة، باعتبارىا غتاؿ كاسع يضم العديد من العبلقات ،إذ تعد ىذه األخَت 

تواصل ك اتصاؿ تضم غتموعة من األشخاص من ؼتتلف دكؿ العادل بصفة عامة ك يف البلد الواحد بصفة خاصة  

 كالندكات ك اظتلتقيات العلمية، كغَتىا .

تعترب اصتامعة اصتزائرية على غرار اصتامعات دكؿ قائمة بذاهتا نظرا ظتا تعيشو اليـو من حتوالت عميقة ك 

سريع يف نظامها التعليمي، فهي اظتسؤكلة عن إحداث التغيَت ك الرقي على الصعيد االجتماعي ك ازدىاره يف  تطور

رتيع جوانبو ك ذلك من خبلؿ إعداد الكفاءات اظتتخصصة ،ك بتكثيف رتيع اصتهود من قبل العناصر اظتكونة 

بة، اإلداريُت، اظتوظفُت ك األساتذة بصفة عتذه اصتامعة ك الفاعلة فيها ،ك تتمثل ىذه العناصر يف غتموع  الطل

خاصة باعتبارىم ػتور دراستنا ،حيث يقتصر مهاـ األستاذ الذم يعد احملور الرئيسي يف التعليم اصتامعي ،فيفًتض 

بو أف يؤدم دكرا علميا تربويا ك أخبلقيا كذلك القياـ بدكره األكادنتي كليكوف فتوذجا لتتذم بو ،ك على أف يتسم 

 شخصية اظتتزنة السوية اظتتفتحة بعيدا كل البعد عن كل أشكاؿ السلوؾ اظتنافية للقوانُت األكادنتية. بسمات ال

كمن اظتسلم بو أف مهمة األستاذ اصتامعي ال تقتصر فقط على القدرة على توصيل اظتعلومات بصورة 

خَتة ضركرة حتمية يف صحيحة فحسب ،بل تتعدل ذلك إذل إقامة عبلقات مع زمبلء اظتهنة ،إذ تعد ىذه األ

ؾتاح أم عمل، ففي ىذا الوسط تساىم العبلقات اإلكتابية  يف إتاحة الفرصة للممارسة الدنتقراطية ك فرص 
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اظتشاركة الفعالة يف الرأم ك العمل كحرية التعبَت ك احًتاـ األخر ك اعتدؼ من ىذه العبلقات ىو خلق ركح التعاكف 

طبيعة العبلقة اظتوجودة بُت األساتذة اصتامعيُت ، ك من ىذا اظتنطلق نطرح  ك من ىنا تكمن ك التآلف مع اآلخرين،

 اإلشكاؿ التارل:

 ىل ىناؾ عبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي؟

 كما طبيعة ىذه العبلقة اظتوجودة بينهم؟

 كما اعتدؼ من إقامة ىذه العبلقات؟

 :البحثالمطلب الرابع: فرضيات 

 تتميز العبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي بالفتور. :لىالفرضية األو 

 حتكم العبلقات االجتماعية القائمة بُت أساتذة يف الوسط اصتامعي اظتصلحة اطتاصة. :الفرضية الثانية

 المطلب الخامس: تحديد أهم المفاهيم اإلجرائية للبحث:

 :العالقات االجتماعيةأوال: 

الذم لتدث بدكره تقـو بُت غتموعة من األفراد عن طريق االتصاؿ كالتواصل اليت  ىي تلك العبلقات

 تفاعل اجتماعي فالعبلقات االجتماعية ىي من إنتاج الفكر اإلنساشل كيبقى خاضع عتا ألنو مدشل بطبعو.

  الجامعة:                                                                         : نياثا

الفضاء أك اضتيز اظتكاشل الذم يضم العديد من التخصصات بفركعها اظتختلفة كاليت جتمع تلك ىي 

من األفراد من ؼتتلفة اظتناطق كالبلداف كاألجناس اظتتمثلة من األساتذة كالطلبة كاإلداريُت...اخل ينتجوف  غتموعة

 فيما بينهم فضاء علمي.     
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 :: األستاذ الجامعيثالثا

يف اصتامعة كتتجلى كظيفتو يف التدريس البحث  يزة األساسية اليت تقـو عليها العملية التعليميةىو الرك

العلمي كخدمة اجملتمع حبكم أنو إطار يف الدكلة، كينتج لنا إطارات علمية حبيث أنو يقـو بتقدصل ػتاضرات كأعماؿ 

 تطبيقية للطلبة اصتامعيُت.

حدكد علمنا كمن خبلؿ حبثنا دل نعثر على دراسات سابقة مشاهبة يف  السابقة:س: الدراسات سادالمطلب ال

 ظتوضوع حبثنا إال الدراسة اآلتية:

 (1)دراسة براىيمي كريدة:" اظتعوقات االجتماعية لؤلستاذ اصتامعي كأثرىا على أىداؼ اظتؤسسة اصتامعية"

القاء الضوء على ؼتتلف جوانبو كهتدؼ ىذه الدراسة إذل كصف الواقع الذم يعيشو األستاذ اصتامعي كتشخيصو ك 

كالتعرض إذل حتليل أىم اظتعيقات االجتماعية اليت يتعرض عتا األستاذ اصتامعي داخل كخارج اصتامعة كػتاكلة حتليل 

كتفسَت أثار ىذه اظتعيقات على أىداؼ اظتؤسسات اصتامعية من خبلؿ اجراء دراسة على عينة من األساتذة الذين 

تاذموزعوف على سبع كليات كعلى ؼتتلف الرتب الوظيفية أما اضتجم الكلي للعينة ىو أس996بلغ عددىم الكلي 

أستاذ، كاعتمدت يف حبثها ىذا على تقنية االستمارة موزعة على أفراد العينة اظتتمثلة يف األساتذة اصتامعيُت 130

 باإلضافة اذل منهج اظتسح االجتماعي.

ابقة يف العناصر التالية كىي نفس اظتنهج كىو اظتسح االجتماعي كتشًتؾ دراستنا اضتالية مع الدراسة الس   

كنفس التقنية كىي االستمارة كنفس العينة كىم األساتذة اصتامعيُت كنفس غتتمع البحث، كاختلفنا يف عدد 

 اظتبحوثُت. 

 المبحث الثاني: االقتراب اإلجرائي:

 المطلب األول: مجتمع البحث وعينته:

                                                           

 . 2005 كريدة: دراسة ميدانية مبدينة باتنة، سنة براىيمي(1)
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  البحث:أوال: مجتمع 

و كل األفراد الذين مت تسجيلهم كفقا طتصائص معينة كالعمر، كذلك طتدمة حبث معُت، كغتتمع ى

 1.البحث ىو مصطلح علمي منهجي يراد بو كل من نتكن أف نعمم عليو نتائج البحث على أفراد

 البحث:ثانيا: عينة 

ن ىذا اجملتمع، كمن اجملتمع األصلي كحتقق أغراض البحث كهتدؼ إذل اضتصوؿ على اظتعلومات ع دتثل 

 2.خبلؿ دراسة العينة يتم توصل إذل نتائج كمن مث تعميمها على اجملتمع الكلي

 أستاذ.97ككاف عدد أفراد العينة اليت تناكلنها 

 المطلب الثاني: منهج البحث وتقنياته:

 أوال: منهج البحث: 

حبثو تساعده على اختبار فرضياتو، كل باحث لتتاج يف حبثو إذل طرؽ ككسائل معينة مرتبطة بأىداؼ         

منهج اظتسح االجتماعي الذم يعترب  كاظتتمثل يفكمادامت دراستنا ىذه دراسة ميدانية اعتمدنا فيها منهجا كصفيا 

أحد اظتناىج الرئيسية اليت تستخدـ يف البحوث االجتماعية اليت هتتم بأكضاع عامة كعاظتية "لوصف الظاىرة 

عن طريق رتع معلومات مقننة عن اظتشكلة كتصنيفها كحتليلها كإخضاعها للدراسة اظتدركسة كتصويرىا كميا 

 .(3)الدقيقة، كعادة ما يستخدـ ىذا اظتنهج بقصد دراسة ظاىرة مرضية داخل اجملتمع"

يرمي أساسا إذل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة كذلك عن هج اظتسح االجتماعي منعلى االعتماد إف           

كصفا دقيقا متكامبل، كبالصورة اليت ىي عليها  العبلقات االجتماعية بُت األساتذة اصتامعيُتاىرة طريق كصف ظ

يف الواقع كما ككيفا، للتعرؼ على تركيبها كخصائصها كحصر العوامل اظتختلفة اظتؤثرة فيها، للحصوؿ على 

                                                           

 .113، ص1996عبيدات ك آخركف:البحث العلمي ، مفهومو، أدكاتو ك أساليبو، دار أسامة، الرياض مبكة اظتكرمة، سنة  ذكقاف(1)
 148،ص2008(دالؿ القاضي ػتمود البيايت ك آخركف:منهجية ك أساليب البحث العلمي، دار اضتامد للنشر ك التوزيع، األردف، عماف، سنة 2)
  88،ص1994اطتطوات اظتنهجية إلعداد البحوث االجتماعية. اإلسكندرية:اظتكتب اصتامعي اضتديث،( ػتمد،شفيق.البحث العلمي. 3)
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ىا كجوانبها اظتختلفة، بغية معلومات دقيقة جتسد كاقع ىذه الظاىرة يف صورة منظمة ككاضحة من حيث أبعاد

، تعميمات تصف االرتباط بُت ىذه الظاىرةجديدة دتكننا من استخبلص تعميمات حوؿ  معطياتالتوصل إذل 

اظتتغَتات اظتختلفة انطبلقا من الشعور باظتشكلة فتحديدىا مث كضع الفركض ككصوال إذل مرحلة التشخيص 

مت رتعها حتليبل يؤدم إذل اكتشاؼ العبلقة بُت اظتتغَتات كتقدصل  كالوصف كذلك بتحليل البيانات كاظتعلومات اليت

 تفسَتا مبلئما عتا.

 ثانيا: تقنية البحث:-

تشمل التقنيات ؼتتلف الوسائل اليت يلجأ إليها الباحث قصد التعامل مع الواقع كرتع اظتعطيات اليت   

عمل بشكل منهجي كمنظم من أجل رتع اإلجراءات كأدكات االستقصاء اليت تست من تطلبها حبثو، فهي رتلة

اظتعطيات األكلية، كىناؾ عدة أنواع من تقنيات البحث العلمي من بينها اظتقابلة، اظتبلحظة االستمارة، كؿتن 

استعملنا تقنية االستمارة يف حبثنا ىذا إذ تعترب ىذه األخَتة ىي غتموعة من األسئلة اليت توزع على العينة اظتراد 

كقمنا بتقسيم ىذه االستمارة إذل ثبلث ػتاكر كانت  .كاظتفتوحةىذه األسئلة إذل أنواع منها اظتغلقة دراستها كتتنوع 

ىذه احملار كتارل: احملور األكؿ دتثل البيانات الشخصية أما احملور الثاشل العبلقات االجتماعية بُت األساتذة، أما 

سؤاال كلقد 22ساتذة كاحتوت ىذه االستمارة على احملور الثالث دتثل يف طبيعة العبلقات االجتماعية بُت األ

 تنوعت ىذه األسئلة منها اظتغلقة كمنها اظتفتوحة.

 المطلب الثالث: مجاالت الدراسة:

 أوال: المجال الزماني:

 14:00صباحا حىت  09:00من الساعة  2018مام 02أفريل حىت 26قمنا بإجراء حبثنا اظتيداشل بتاريخ 

 زكاال.
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 لبشري:ثانيا: المجال ا

كقمنا بأخذ عينة من العدد الكلي كقد بلغت  97دتثل يف غتموعة من األساتذة اصتامعيُت ككاف عددىم الكلي 

 أستاذ 60

 ثالثا: المجال المكاني:

 يف كلية العلـو االجتماعية، قسم علم االجتماع.-خركبة–جامعة عبد اضتميد بن باديس مستغازل 

 المطلب الرابع: صعوبات الدراسة:

 قينا صعوبات يف توزيع االستمارة بسبب غياب بعض األساتذة.تل-

 عدـ رغبة بعض األساتذة يف ملئ االستمارة.-

 حتفظ األساتذة يف اإلجابة على بعض األسئلة -

 بعض االستمارات دل تسًتجع إذل حد اآلف.-

 ضيق الوقت.-

 قلة اظتراجع اظتتعلقة باظتوضوع.-
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 الثاني: الفصل

 االجتماعية بين األساتذة في الوسط الجامعي: واقع العالقات

 

 تمهيد

 الوسط الجامعي المبحث األول:

 المبحث الثاني: األستاذ الجامعي

 المبحث الثالث: العالقات االجتماعية

 خالصة
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 الفصل الثاني:
 العالقات االجتماعية بين األساتذة في الوسط الجامعي:

 تمهيد:
ستوعب عدد  ت ات اليت حتض باىتماـ األخصائيُت االجتماعيُت كذلك ألهنتعترب اصتامعة من أىم اجملاال

اظتتمثلُت يف األساتذة اصتامعيُت باعتبارىم احملور الرئيسي يف قياـ اصتامعة كمنبع العلم كاظتعرفة  كبَت من أفراد اجملتمع
 فيها. ، كىذا حسب طبيعة تفكَت األعضاء الفاعلُتعتا دكر يف تنمية العبلقات االجتماعيةك 

 المبحث األول: الوسط الجامعي
 ماهية الجامعة: المطلب األول:

أف البدايات األكذل للجامعة كانت يف أكركبا الغربية  على إف أغلب الكتاب الغربيُت يؤكدكف    
كيستشهدكف على ذلك جبماعات "باريس"ك"أكسفورد" ك"كيم برج"،كغَتىا من جامعات العصور الوسطى إال 

ؼ ذلك حيث يؤكد الكثَت من اظتهتمُت بتاريخ اصتامعة بأف البدايات اضتقيقية للتعليم اصتامعي  أف اضتقيقة خبل
كانت يف العادل اإلسبلمي فاصتامعات عرفت يف الببلد اإلسبلمية قبل أف تعرؼ يف الغرب اظتسيحي يف العصور 

 رب.......اخل الوسطى بقركف عديدة مثل: جامعة قرطبة يف األندلس كجامعة القركيُت يف اظتغ
قة اظتساجد، مث تطورت يف جامعات رك كيؤكد "مليحاف الثبييت"، إف البدايات األكذل للجامعات كانت يف أ

مستقلة دتثل مؤسسات علمية متميزة، تقدـ مستول عارل من التعليم اظتتخصص يف الكثَت من حقوؿ اظتعرفة ؽتا 
 جعل الطبلب يأتوف إليها من شىت أؿتاء العادل.

اصتامعات اإلسبلمية فًتة طويلة من الزمن دتثل مصدر إشعاع علمي كفكرم كثقايف متميز يف كظلت  
الوقت الذم كاف فيو الغرب اظتسيحي يعيش يف ظبلـ، إال أف األمور سرعاف ما تبدلت، فمع بداية النصف الثاشل 

من أبرز مبلػتو إنشاء  عصر اصتديد كافالمن القرف الثاشل عشر أخذ الوضع يتغَت يف أكركبا كظهرت بوادر 
-جامعات كونت النواة األكذل ألنظمة التعليم اصتامعي اظتعاصر كمن أشهر ىذه اصتامعات جامعة باريس يف فرنسا

 1جامعة كيمربج يف بريطانيا.-جامعة بلونا يف ايطاليا
 
 
 
 
 
 

                                                           

 132،ص2000، دار اصتيل بَتكت،سنة 1(ػتمد بوعشة: أزمة التعليم العارل يف اصتزائر ك العلم العريب بُت الضياع ك أمل اظتستقبل، ط1)
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 :وأهميتها المطلب الثاني: مفهوم الجامعة
 أوال: مفهوم الجامعة:

   لغة::1
عل رتع، كتعٍت التجمع كالتجميع، أم التجمع الذم يضم أقول األسر نفوذا يف غتاؿ السياسة من ىي من الف

 أجل ؽتارسة السلطة.
  اصطالحا::2

 اصتامعة ىي جوىرة من العلماء كالطبلب منشغلة بواجب البحث عن اضتقيقة.                     
،  ا: معهد للدراسات العالية يتألف من كليات اآلدابكقد عرفت اظتوسوعة الربيطانية اصتامعة بأهن            كالعلـو

ميادين يف منح الدرجات العلمية  قنتتلك حكاظتدارس للمهنيُت، كمدرسة خرجُت شهادات العليا. كىذا اظتعهد 
 1الدراسة اظتختلفة.

يف التعليم دتثل غتتمع علميا يهتم بالبحث عن اضتقيقة، كظائفها األساسية تتمثل  كذلك:  كاصتامعة ىي
 2كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع الذم لتيط بو.

"مؤسسة أكجدىا أناس لتحقيق أىداؼ ملموسة  "يعرؼ اصتامعة على أهنا: مراد بن أشنهويف حُت ؾتد "   
 3كمتعلقة باجملتمع الذم ينتموف إليو"

 الجامعة:   أهمية ثانيا:
اعاتو، كإذا كانت موضوعات التعليم ذات قيمة عظمى ىي األساس األكؿ لتطوير أم غتتمع يف رتيع مظاىره كقط

يف حياة األمم ألهنا تتصل بتكوين النفوس كبناء العقوؿ، فإف التعليم اصتامعي يتميز بأقتية خاصة، إذ أف اصتامعة 
 ىي الدعامة الثابتة اليت تقـو عليها هنضة األمم.

أقتية، فعليها أف توجو عناية أكرب إذل البحث كمع تضاعف اظتعرفة، كازدياد معدؿ فتوىا تصبح اصتامعة أكثر 
العلمي يف شىت فركع كغتاالت العلم، كعليها أف تورل مزيدا من العناية إلعداد الكفاءات البشرية اظتتخصصة 

 4فحسب كإفتا من خبلؿ تعليم كتدريب أبناء اجملتمع.
 فعليها أف توجو عناية أكرب إذل البحثكمع تضاعف اظتعرفة، كازدياد معدؿ فتوىا تصبح اصتامعة أكثر أقتية،    

 .العلمي يف شىت فركع كغتاالت العلم، كعليها أف تورل مزيدا من العناية إلعداد الكفاءات البشرية اظتتخصصة

                                                           

 . 26،ص2001دف  دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع، (سامي سلطي عريفج: اصتامعة ك البحث العلمي، األر 1)
 21(أزتد بو ملحم: أزمات التعليم العارل، غتلة الفكر العريب، بَتكت، العدد الثامن ك التسعوف، خريف، ص2)
 03، ص1981(مراد بنو أشنهو: ؾتو اصتامعة اصتزائرية، تررتة عائدة أديب بامية، اصتزائر، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، 3)
، 1،2005، ط(عبد العزيز الغريب صقر: اصتامعة ك السلطة دراسة حتليلية للعبلقة بُت اصتامعة ك السلطة، دار العاظتية، جامعة طنطا للنشر ك التوزيع4)
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كامتدت ىذه األقتية لتشمل النهوض باجملتمع جبميع جوانبو، كإسهاما يف حل مشاكلو يف رتيع صورىا، كحتقيق 
 ء ىذا اجملتمع.الرفاىية كالرخاء ألبنا

كلكي حتقق اصتامعة ىذه األقتية، كتنهض هبذه الرسالة فهي حباجة إذل بناء عبلقات طيبة كسليمة مبواقع     
العمل كاإلنتاج يف اجملتمع من خبلؿ قنوات اتصاؿ فعالة تسمح مبركر تيارات متدفقة من التعاكف بينهما يف 

قدـ كالتنمية، كىي يف حاجة إذل بناء مستويات سليمة من االجتاىات ضتل مشاكل اجملتمع كحتقيق أىداؼ الت
التعليم يف اظتراحل السابقة يف ضوء فلسفة تربوية شاملة صتميع مراحل التعليم يف اجملتمع مع اإلنتاف بضركرة 
استقبلؿ اصتامعة ككذلك اإلنتاف بضركرة إكتاد عبلقات علمية سليمة بينها كبُت اضتكومة القائمة لكي تستطيع 

 1قيق أىدافها.حت
 : الجامعة كمؤسسة:ثالثالمطلب ال

كمع تضاعف اظتعرفة، كازدياد معدؿ فتوىا تصبح اصتامعة أكثر أقتية، فعليها أف توجو عناية أكرب إذل البحث    
 .العلمي يف شىت فركع كغتاالت العلم، كعليها أف تورل مزيدا من العناية إلعداد الكفاءات البشرية اظتتخصصة

امعة من أىم اظتؤسسات االجتماعية اليت تؤثر كتتأثر باصتو االجتماعي احمليط هبا فهي يف آف كاحد من تعترب اصت
صنع اجملتمع كأداتو يف صنع قيادتو الفنية كاظتهنية كالسياسية كالفكرية، فلكل جامعة رسالتها كغايتها عن اصتامعة 

 يف العصر اضتديث.
على قمة النظاـ التعليمي يف اجملتمع كىي بذلك من أىم أدكاتو إلحداث كتعد اصتامعة مؤسسة تربوية تعليمية تقع 

التغيَت، فهي تساىم يف هتيئة الظركؼ للتفاعل بُت الطبلب كاألساتذة من خبلؿ الدراسة كالبحث، كصوال لتحقيق 
االحتكاؾ ؽتاينجم عنو أىداؼ اجملتمع، كتكمن أقتيتها يف إتاحة الفرصة للتيارات الفكرية كاآلراء اظتتباينة لبللتقاء ك 

 2فتو الطاقة اإلبداعية.
 أهداف الجامعة ووظائفها:الرابع: المطلب 

 أوال: أهداف الجامعة:
تباين أىداؼ اصتامعة كختتلف أدكارىا من غتتمع إذل آخر تبعا لفلسفة كبنية اجملتمعات كعلى الرغم من ت

قاسم فيما كتب أف تقـو بو اصتامعات من تعليم كيتمثل ىذا ال ،ذلك فإف ذتة قاسم مشًتؾ يف األىداؼ كالوظائف
كحبث علمي كخدمة غتتمعها كختتلف جامعة األمس عن جامعة اليـو اختبلفا شائعا من حيث األىداؼ كالوظيفة 

كما كتب أف يقوموا بو من أدكار كأداء  ،كما يتبعها من كسائل كأساليب التعليم كالتعلم كإعداد ىيئة التدريس
 كظائف اصتامعة ختتلف باختبلؼ العصر كتتمثل ىذه األىداؼك أساليب التقوصل كما أف أىداؼ أكادنتي كإدارم ك 

 فيما يلي:
 تلبية احتياجات اجملتمع من الكفاءات العلمية اظتتخصصة يف ؼتتلف غتاالت اضتياة.-1

                                                           

 51-50اظترجع،ص ص  (عبد العزيز الغريب صقر:نفس1)
 24-23، ص ص2012، سنة 1لنشر ك التوزيع، ط(طارؽ عبد الرؤكؼ عامر: اصتامعة ك خدمة اجملتمع، مؤسسة طيبة ل2)
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 إجراء البحوث العلمية كالنظرية كالتطبيقية كالقياـ باالختبارات كالتجارب العلمية.-2
 يم كإعداد الدكرات التدريبية كالربامج التطبيقية يف غتاؿ التعليم التطبيقي اظتستمر.تنظ-3
 تنظيم الندكات كاظتؤدترات العلمية كتوثيق الصبلت كالركابط العلمية كالثقافية مع اظتؤسسات كاعتيئات البحثية.-4
غة العربية يف التدريس كالبحث العلمي االىتماـ بالتعريب كالًترتة كالتأليف كالنشر كالتأكيد على استعماؿ الل-5

 يف رتيع فركع اظتعرفة كالعلم.
إعداد الكفاءات اظتتخصصة كاظتواصلة للتدريس اصتامعي كللعلم يف غتاالت البحث العلمي كالتخطيط -6

العاـ  اظتستقبلية باإلضافة إذل ذلك هتدؼ اصتامعة إذل تعليم اظتهارات اظتناسبة للقياـ بدكرىم يف تقسيم الدراسات
 للعمل.

 1إصبلح التعليم كتوجيو كإعداد اظتعلمُت كتدريبهم.-7
 إصبلح التعليم كتوجيو كإعداد اظتعلمُت كتدريبهم.-8
 التعليم العارل مكاف للتعليم كمصدر للمعرفة.-9

 تعترب اصتامعة مكاف للتعاكف كتنمية العبلقات االجتماعية.-10
 حتديث طرؽ حتديث يف اصتامعة.-11
 اـ باصتوانب اإلنسانية للطبلب كاألساتذة.االىتم-12

 كىناؾ غتموعة من األىداؼ حددىا بعض اظتختصُت للجامعة ثبلث ىي:
 : كىي تناكؿ ما يرتبط باظتعرفة تطويرا كانتشارا. أهداف معرفية-أ

 كاليت من شأهنا تعمل على استقرار اجملتمع كدتاسكو.  أهداف اجتماعية:-ب
تطوير اقتصاد اجملتمع كتزكيده مبا لتتاج إليو من قول بشرية كمساعدتو يف  تعمل على أهداف اقتصادية:-ج

 التغلب على مشكبلتو كتنمية ما لتتاج إليو من مهارات كقيم اقتصادية. 
 كزيادة على ذلك ىناؾ أىداؼ أخرل ىي:

دفع حركة العمل على خلق مدارس علمية ناجحة تبٍت البحوث اليت تعمق علمنا كتصدم ظتشكبلت اجملتمع كت-
 التنمية.

 توثيق صلتها باجملتمع كتليب حاجاهتا عن طريق التعليم.-
 إعداد اظتتخصص للعمل يف اظتهن الرفيعة كالطب كاعتندسة.-
 إتاحة الفرص التعليمية للطبلب، كتوفَت بيئة تعليمية مناسبة ظتساعدهتم على النمو كالتكيف.-
 2دعم كتعزيز عمليات اإلبداع العقلي. -
 

                                                           

 31-30(طارؽ عبد الرؤكؼ عامر: نفس اظترجع، ص ص 1)
 19-16(طارؽ عبد الرؤكؼ عامر: نفس اظترجع، ص ص 2)
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 وظائف الجامعة: ثانيا:
لقد اختلفت كجهات النظر كتعدد اآلراء حوؿ كظيفة اصتامعة اظتعاصرة، فهناؾ من يراىا تندرج حتت 

 ثبلث كظائف رئيسية كىي إعداد القول البشرية، كالبحث العلمي كالتنشيط الثقايف كالفكرم العاـ.
و، كما أنو كسيلة أساسية من كسائل كالبعض يرل أف األصل يف كظائف جامعة التدريس كىو فيها مقصود لذات

 التنمية الثقافية بتعليم اإلنساف كتكوين اظتواطن كالنهوض باجملتمع عامة.
كىناؾ من يرل أف رسالة اصتامعة تتمثل يف توفَت نوع من البيئة أداء رسالة متميزة يف غتاالت اظتعرفة 

 كالفكر من منظور العصر كاحتياجات اجملتمع.  
ئف اصتامعة اظتعاصرة ىي تنمية ثقافة الشباب يف نفسو كيف كطنو كيف أمتو كتعمل على كيرل آخر أف كظا

تنمية الشعور بالغَتة كاظتسؤكلية الوطنية، كتقدير اظتصلحة العامة مع اإلنتاف بقيمة العمل كاإلنتاج كالعمل اإلكتايب 
 يف البناء.

صر اضتديث كدل تعد غترد خترج عدد من كيرل البعض اآلخر أف كظيفة اصتامعة قد تطورت كاتسعت يف الع
 اظتهندسُت أك األطباء بل أصبحت فائدة حتض بالتطور كالتقدـ مبا تكشفو من حقائق، كتتمثل ىذه الوظائف يف:

 إعداد القوى البشرية:-1
ثل نتكن النظر إذل اصتامعة على أهنا استثمار يف اظتوارد البشرية كاليت ال تقل أقتية عن رأس اظتاؿ بل أنو نت

أقتية حيوية فالعصر اضتديث انتشرت فيو ظاىرة اعتجرة العقوؿ البشرية كمشكلة إعداد القول البشرية البلزمة 
للقطاعات اظتختلفة فأصبح من مسؤكليات اصتامعة عبلكة على ذلك إعداد اظتهنيُت كتدريبهم تدريبا حديثا كىكذا 

 يتكامل التدريب كاإلعداد كوظيفة رئيسية كربل للجامعة.
 البحث العلمي:-2

كعلى اصتامعة أف تنمي البحث العلمي لرفع اظتستول التدريب اصتامعي كحتاكؿ أف تتغلب على اظتشكبلت 
تعوؽ االستفادة من الكفاءات العلمية كالبشرية، كتقـو بتوطيد العبلقة بينو كبُت ىيئات القطاع اطتاص يف ،1اليت

 العلمية يف اجملاالت اظتختلفة.اجملتمع، كاليت نتكن هبا أف دتوؿ بعض حبوثها 
 النشاط الثقافي والفكري العام:-3

مركز إشعاع ثقايف للمجتمع من خبللو نتعرؼ على مشاكل اجملتمع كحتاكؿ أف تعاصتها كليس ىذا النشاط 
 الثقايف كالفكرم مقصورا على اجملتمع اطتارجي بل يشمل اجملتمع الطبليب، حيث يهدؼ الربنامج الثقايف إذل: 

  تثقيف الطالب:-أ
كذلك من خبلؿ عقد الكفاءات كالندكات اظتشًتكة مع اظتنظمات الطبلبية، كما يتيح الربنامج للطبلب 

 ؽتارسة الدنتقراطية كاضترية كاضتوار كالبناء.
                                                           

، 24غتلة (مليماف معيص التبٍت: اصتامعات، نشأهتا، مفهومها، كظائفها دراسة كصفية حتليلية، الكويت، غتلس النشر العلمي، اجمللة الًتبوية، 1)
 29-28-27، ص ص2000سنة
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  تثقيف المجتمع:-ب
ة كالثقافية فاصتامعة اليـو ىي جامعة اجملتمع كعليها أف تعد برناغتا ثقافيا يعاجل أىم القضايا االجتماعي

للمجتمع.كاصتامعة حينما تقـو بوظيفة التدريس لطبلهبم كإعدادىم، كتدريبهم كإفتا تقدـ للمجتمع خدمة كربل، 
ذلك أنو كلما كاف الطالب معدا إلعداد جيد أمكنو الوصوؿ إذل أعلى مستويات اظتعرفة كمن مث اإلسهاـ يف تنمية 

 1اجملتمع.
 المبحث الثاني: األستاذ الجامعي:

 ستاذ الجامعي:األ المطلب األول: تعريف
كل طالب حتصل على شهادة الدكتوراه مع سنة أك  األستاذ اصتامعي بأنو" مخلوف حدادينيعرؼ 

 2سنتُت من العمل يف غتاؿ األحباث"
من اظتعيد إذل  ابتداءاألستاذ اصتامعي بالعاملُت يف مهنة التدريس،  إجالل محمد سري"كتعرؼ "
: األكذل فئتُت رئيسيتُت، أم أهنم ينقسموف إذل كاألستاذ اظتساعددرجات: اظتدرس اظتساعد، األستاذ، مركرا ب

 اظتدرسوف، كىمىيئة التدريس  ءالتدريس( كالثانية: أعضا)كىم خارج أعضاء ىيئة  كاظتدرسوف اظتساعدكف3اظتعيدكف
 4كاألساتذة.  كاألساتذة اظتساعدكف،

ركائز التعليم العارل ، فهو نواة العملية ك اظتوقف التعليمي يعترب األستاذ اصتامعي أىم ركيزة من  
لتحقيق أىداؼ اصتامعة ، حيث يتوقف ؾتاحها على كفاءة ك فاعلية األستاذ اصتامعي ك يعترب الدعامة الرئيسية يف 

ساعدىم على قوة اصتامعة ك مستواىا ك شتعتها ، ك لذا فهو يقـو بتقدصل اظتعرفة ك بناء اظتلكات الذىنية للطبلب لت
 التحصيل .

 كيعُت يفاألستاذ اصتامعي على أنو " الفرد الذم لتمل درجة الدكتوراه أك ما يعادعتا  كيقصد مبفهـو 
 5"أستاذ.اصتامعة برتبة جامعية كأستاذ مساعد أك أستاذ مشارؾ أك 

للمعرفة مسؤكؿ هبا كونو ناقل  كىو القائم الًتبوية،على أنو " حجر الزاكية يف العملية  كيعرؼ كذلك 
 ىو منظم لنواحي  بقدر ما كملقنا للمعرفةإنو يعد مدرسا  اصتامعة،عن السَت اضتسن للعملية البيداغوجية يف 

 

                                                           

 . 29(مليماف معيص التبٍت: نفس اظترجع، ص 1)
 31، ص 1981: ندكة الدراسات اإلفتائية، بَتكت، اظتؤسسة اصتامعية للدراسات للنشر ك التوزيع،  رياض الصمد، األستاذ اصتامعي ك التفرغ(2)

 .170، ص 1992لعلم النفس، مصر، لعربية، اظتؤدتر الثامن(إجبلؿ ػتمد سرم: مشكبلت اظتعلم اصتامعي يف جامعات مصر ا3)
 .170(إ جبلؿ ػتمد سرم: نفس اظترجع،ص4)

عدد علي ػتمد علي الشمبلف: تقوصل جودة مهارات التدريس لدل أساتذة كلية الًتبية احملويت من كجهة نظر العميد كنائبيو كرؤساء األقساـ، ال(5)
 .301، ص 2015اصتامعي، العلـو الًتبوية، جامعة صنعاء، أكتوبر  ، مركز تطوير التعليم1الرابع، اصتزء 
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 1"الطالب. كاظتهارات لدلالنشاط اظتؤدية إذل اكتساب اظتعرفة 
عرفة من خبلؿ ك يقصد بو كذلك على أنو " ذلك الذم يقـو بأداء ىذه الوظيفة ك الذم يعمل على نشر اظت   

عملية التدريس ، ك إنتاج اظتعرفة عرب ما يقدمو من أحباث ك دراسات كما لتظى مبكانة متميزة ك مرموقة من قبل 
 2أفراد اجملتمع ."

من خبلؿ التعاريف السابقة ؾتد أف األستاذ اصتامعي ىو أىم عنصر من عناصر العملية التعليمية ،     
ف ، ك القائم على تنفيذ مهمة التدريس من أجل إحداث التغَت اظترغوب يف سلوؾ فهو اظتسَت ك اظتنظم إلدارة الص

 الطبلب ، إضافة ظتهمتو كباحث ك مساىم يف خدمة اجملتمع ، ك ىذا إذل جانب كفاياتو ك مؤىبلتو العلمية .
 المطلب الثاني:الوضعية العامة لألستاذ الجامعي

سب سلم "ماسلو"كاألمن كاإلستقرار يف األمن كاألجر ك فاألستاذ اصتامعي دل لتقق اضتاجات األكلية ح
                      اضتصوؿ على السكن ك اظتواصبلت.                                                                                                

، تؤدم يف غالبياهتا إذل ىجرة األدمغة ك إف الظركؼ ك التحديات ك العوامل اليت لتايدىا األستاذ اصتامعي
الكفاءات إذل اطتارج، أك إذل ىدر ىذه الكفاءات. أم تدين ك قلة إنتاجية ىذه الكفاءات برغم تواجدىا. كىذا 
إنعكاسا للواقع العاـ الذم يعيشو األستاذ خارج، ك اظتناخ العاـ للمنظومة اصتامعية بشقيها اظتادم ك اظتعنوم، من 

آت اظتادية ك العزة ك الكرامة ك العدالة االجتماعية ك الفرص اظتتكافئة. باإلضافة إذل األمر اظتتعلق نقص للمكاف
 بتقدير شخصية األستاذ ك إحًتاـ رأيو كإتاحة فرص اظتشاركة اإلكتابية يف الرأم ك اختاذ القرار.

قها مكانة األستاذ، تلك اظتكانة إف العبلقة بُت األستاذ الواقع االجتماعي من األمور اظتهمة، اليت حتدد كف
اليت لتددىا لنفسو كفقا لقناعتو، أك يرشتها لو اآلخركف بشكل أك بآخر. فاألستاذ حُت يدخل يف عبلقة مع الواقع 
االقتصادم ك السياسي يصبح يف أزمة مع "السلطة ك السياسة".ك حُت يأخذ موقفا انسحابيا من غتتمعو ك 

 تغريب عن الواقع. كحُت يتخلى عن التحديث يصبح يف أزمة عصرية.  رتاعتو يصبح يف أزمة إنعزاؿ ك
إف التطرؽ التحليل ظتختلف الظركؼ، اليت يعيشها األفراد ك األستاذ فرد منهم. ك الوضعية اليت لتايدىا ك يعيشها 

 3اصتامعي. األستاذ على رتيع األصعدة.كىذا ال يعٍت أننا نتغافل عن حتديد الدكر ك اظتهمة األساسية لؤلستاذ
 
 

                                                           

فتوذجا، أطركحة  2ػ  1ليلى زرقاف: اقًتاح برنامج تدرييب ألعضاء ىيئة التدريس اصتامعي يف ضوء معايَت اصتودة يف التعليم العارل جبامعة سطيف (6)
، قسم علم النفس، كلية العلـو االجتماعية كاإلنس  .16، ص 2013ػ  2012انية، جامعة سطيف، دكتوراه للعلـو

ة مٌت بنت سعد ابن حضيض الببلدم :دكر األستاذ اصتامعي يف خدمة اجملتمع من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس باصتامعات السعودية مبنطقة مك(1)
 . 38، ص  2015ػ  2014رل ، اظتكرمة ، أطركحة دكتوراه ، قسم الًتبية اإلسبلمية ك اظتقارنة ، كلية الًتبية ، جامعة أـ الق

ية العدد الواحد (أزتد غتدم حجازم: اظتثقف ك االلتزاـ اإليديولوجي، دراسة يف أزمة اجملتمع العريب، غتلة اظتستقبل، لبناف، مركز دراسات الوحدة العرب3)
 .07ص 1985ك الثامنُت، 
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 توظيف األساتذة الجامعيين: طشرو  الثالث:المطلب 
إف توظيف األفراد يف أم مهنة كانت تتطلب غتموعة من الشركط األستاذ اصتامعي كاحدة منهم كمهنة             

صادية التعليم اصتامعي من أىم اظتهن األخرل يف تكوين األفراد كإعدادىم لبللتحاؽ باظتهن االجتماعية كاالقت
 1كاإلدارية 
 كانطبلقا من ىذه األقتية فإف األستاذ »كىذا ما جعل الباحثُت يصفوف مهمة التعليم "باظتهمة األـ  اظتختلفة        

 اصتامعي عند إضتاقو مبهمة التعليم كعند تدرجو يف السلم الوظيفي العلمي فإنو متضع جملموعة من الشركط يتم 
نة يف اصتامعة. فإذا كانت غالبية بلداف العادل ختتار أساتذتو على أساس التفوؽ يف كفقها قبولو ظتمارسة ىذه اظته

البحث العلمي كتطرح كثَتا من الدكؿ اضتصوؿ على درجة الدكتوراه، شرطا مسبقا للتعيُت يف كظيفة أستاذ 
ف أخرل أساتذهتا يف باصتامعة. كتضيف بعضا منها، التفوؽ يف دراستو السابقة على الدكتوراه، بينما ختتار بلدا

 2ضوء تقوصل أحباثهم قبل التعيُت يف الوظيفة كفق شركط كمعطيات تتحدد دتاشيا مع ظركؼ ىذه البلداف ككاقعها.
فهناؾ بعض الشركط اليت مت حتديدىا كتنفيذىا حسب الرتب الوظيفية لكل أستاذ كفقا للمرسـو التنفيذم رقم 

 :كىذه الشركطالسابق ذكره  89-122
 التعليم العالي: اتذةأس-أوال

التسجيل يف قائمة لتأىيلي يعدىا  كاألشغاؿ بعديوظف أساتذة التعليم العارل على أساس الشهادات         
من بُت األساتذة اضتاصلُت على دكتوراه  كأخذ رأيهابعد تقييم اللجنة اصتامعية الوطنية  العارل.سنويا كزير التعليم 

 .أقدميةسنوات  كعتم ستسةالدكلة 
 األساتذة المحاضرون ثانيا:
التسجيل يف قائمة للتأىيل تعدىا سنويا كزارة التعليم العارل،  كاألشغاؿ بعديوظفوف على أساس الشهادات       

ثبلث سنوات هبذه  أقدمية. من بُت األساتذة اظتساعدين، الذين لديهم كأبداء رأيهابعد تقييم اللجنة الوطنية 
 كالتشريع اظتعموؿه الدكلة أك شهادة معادلة عتا، حسب الشركط اليت حددىا التنظيم دكتورا كحاصلُت علىالصفة 

 هبا.
 سلك األساتذة المساعدين ثالثا:

على الشهادات، من بُت اضتاصلُت على اظتاجستَت. نتكن حسب شهادة  ايوظفوف عن طريق اظتسابقة بناء       
 .لتنظيم اظتعموؿكاعتا حسب الشركط اليت لتددىا التشريع   3دكتوراه

 

                                                           

 .77،ص 1993الًتبوية، جامعة القاىرة، العدد األكؿ، اجمللد األكؿ، يوليو (عبد الفتاح أزتد جبلؿ: إعداد ىيئة التدريس باصتامعة، غتلة العلـو1)
 77اظترجع،ص  (عبد الفتاح أزتد جبلؿ:نفس2)
، يتضمن القانوف األساسي اطتاص للعماؿ اظتنتمُت 1989يوليو18اظتوافق ؿ 1409ذم اضتجة عاـ  12اظتؤرخ يف122-89(اظترسـو التنفيذم رقم 3)

 .9-8يم ك التكوين العاليُت، ص ص لؤلسبلؾ التابعة للتعل
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 رابعا: سلك المعيدين:
.  يدمج يف سلك اظتعيدين العاملُت عند تاريخ سرياف مفعوؿ ىذا اظترسـو

 المناصب العليا: خامسا:
هبذه الصفة الذين أشرفوا على الرسائل  أقدمية إف أساتذة التعليم العارل اظتثبتُت قبل ستس سنوات          

ذات مستول عارل قيمتها اللجنة  علمية كأؾتزكا انشغاالتأك رسائل ماجستَت دكتوراه دكلة  كاألطركحات لنيل
عشر سنوات من األعماؿ الًتبوية يف مؤسسة التعليم أك التكوين العارل، نتكن تعيينهم  كىم غتموعالوطنية 
 1الًتبوية. ترؤ ساكحدات 

 : سلك األساتذة:رابعالمطلب ال
"من مرسـو التنفيذم يتوؿ األساتذة ما يأيت فضبل عن الوقت 27ادة" كقد مت حتديد اظتهاـ كفقا للم         

 اظتخصص للتعليم الذم تقدر مدتو األسبوعية تسع ساعات تشمل: اظتشاركة يف أشغاؿ اللجاف الًتبوية.
 مراقبة االمتحانات كالتأكد من حسن سَتىا كتصحيحها.-
 اظتشاركة يف أشغاؿ صتنة اظتداكالت -
 يثهاحتضَت الدركس كحتد-
 الدراسات العليا   كالثانية منالدرجة األكذل  كاألطركحات منتأطَت الرساالت -
 2اظتشاركة بالدراسات كاألحباث يف حل اظتشاكل اليت تطرحها التنمية يف إطار التنظيم السارم اظتفعوؿ.-
 تنشيط أشغاؿ الفرؽ الًتبوية اليت يتلفوف هبا.-
 إثراء أشغاؿ أحباثهم كتنويعها.-
ز كل دراسة كخربة مرتبطة باختصاصهم كاليت تستند إليهم مؤسساهتم يف إطار العبلقات بُت التعليم إؾتا-

 كقطاعات األنشطة األخرل.
 استقباؿ الطلبة ظتدة أربع ساعات يف األسبوع لتقدصل النصائح إليهم كتوجيههم.-
 يربطها موضوعها مبجاؿ ختصصهم. اظتشاركة يف أشغاؿ اللجاف الوطنية أك كل مؤسسة أخرل تابعة للدكلة اليت -
 عبلقة يف غتاؿ اختصاصهم. كالعلمية كاليت عتااظتساقتة يف إطار اعتياكل اظتختصة يف ضبط األدكات الًتبوية –
 تأطَت الوحدات الًتبوية عند االقتضاء.-
 اظتشاركة يف أشغاؿ اللجاف الًتبوية الوطنية.-

 أوال: سلك األساتذة المحاضرين
وذل األساتذة احملاضرين ما يأيت فضبل عن الوقت اظتخصص للتعليم الذم تبلغ مدتو األسبوعية تسع يت           

 ساعات تشمل حتما درسُت غَت متكررين.
                                                           

 12نفس اظترجع،ص (اظترسـو التنفيذم:1)
 08نفس اظترجع،ص (اظترسـو التنفيذم:2)
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 .كحتديثهاإعداد الدركس 
 اإلشراؼ على األطركحات كالرسائل من الدرجة األكذل كالثانية من الدراسات العليا.-
 ليت يتكلفوف هبا.تنشيط أشغاؿ األفواج الًتبوية ا-
 مراقبة االمتحانات كالتأكد من حسن سَتىا كتصحيح النسخ.-
 اظتشاركة يف أشغاؿ اللجاف اظتداكالت.-
 1إثراء أشغاؿ أحباثهم كتنويعها.-
إؾتاز كل دراسة كخربة عتا صلة باختصاصهم تسند إليها اظتؤسسات اليت ينتموف إليها يف إطار العبلقات بُت -

 األنشطة األخرل. التعليم كالقطاعات
 تأطَت األفواج الًتبوية.-
 اظتشاركة يف أشغاؿ اللجاف الًتبوية.-

 ثانيا: سلك األساتذة المساعدين:
يتوذل األساتذة اظتساعدين اإلشراؼ على األطركحات الدراسات العليا كاالستشارات الًتبوية، تأطَت            

ركة يف اضتراسة يف االمتحانات كالتصحيح. كاظتساقتة يف أشغاؿ األشغاؿ التطبيقية أك اظتوجهة كمتابعتها كاظتشا
اللجاف كاألفواج الًتبوية، كنتكن إعطاء ػتاضرات طلب من مؤسستهم. كيتولوف أشغاؿ الدراسات كاطتربات كضبط 

 اظتناىج يف إطار االتفاقيات تربط هبيئتهم اظتستخدمة بقطاعات النشاط الوطنية األخرل.
 ة المعيدين:ثالثا: سلك األساتذ

يكوف سلك اظتعيدين سلكا يف االنقضاء، حيث يكلف اظتعيدكف طبقا لربامج التعليم بالفوج الًتبوم،           
الذم ينتمي إليو أفواج الطلبة إلؾتاز األعماؿ التطبيقية اظتوجهة كباظتشاركة يف اضتراسة كتصحيح االمتحانات فضبل 

 2و احملددة.على الوقت اظتخصص لتعليم الذم تبلغ مدت
 رابعا: المناصب العليا

 يتولوف كتارل:األساتذة رؤساء الوحدات التربوية: -1
 السهر على حسن تسيَت التعليم اظتلقن، الذين يتكلفوف فيو يف إطارات الوحدة الًتبوية.-
 لًتبوية.رتيع األساتذة التابعُت للوحدة ا كالعلمية كاالشًتاؾ معاقًتاح مشاريع برامج األعماؿ الًتبوية -
 3إعداد تقرير عمل الوحدة الًتبوية.-
 األساتذة المحاضرون ورؤساء اللجان التربوية المتخصصة:-2
 السهر على حسن سَت أعماؿ اللجاف اظتتخصصة اظتسندة إليهم كتنسيقها.-

                                                           

 10-09(اظترسـو التنفيذم: نفس اظترجع،ص1)
 11-10(اظترسـو التنفيذم: نفس اظترجع، ص ص2)
 12-11(اظترسـو التنفيذم: نفس اظترجع، ص ص 3)
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 السهر على حسن التعليم اظتلقن، الذين يتكلفوف بو يف إطار اللجنة الًتبوية اظتتخصصة -
شاريع برامج األعماؿ الًتبوية كالعلمية للمجلس العلمي مع بالتعاكف رتيع األساتذة اللجنة الًتبوية اقًتاح اظت-

 اظتتخصصة.
 إعداد تقرير عن عمل اللجنة الًتبوية اظتتخصصة.-
 األساتذة المساعدين المكلفين بالدروس:-3

نات كاظتسابقات كاستقباؿ الطلبة يتولونا حتضَت الدركس كحتديثها كالقياـ بالتصحيح نصح االمتحا         
 1كتوجيههم كإؾتاز كل صلة عتا باألشغاؿ مبيداف اختصاصهم.

 األستاذ الجامعي الناجح : تالخامس: مميزاالمطلب 
باعتبار األستاذ اصتامعي كإنساف أكادنتي كتب عليو أف يتسم مبميزات دتيزه عن غَته من األشخاص،           

كر العلمية كااللتزاـ بأخبلقيات اظتهنة، حيث تعترب ىذه األخَتة ثقافة مهنية ذات طبيعة كمن أبرز ىذه اظتميزات نذ 
سلوكية ككجدانية، كىاجس أخبلقيات اظتهنة ىو تكوين منظومة من قيم حتكم عبلقات اإلنساف مع نفسو كمع 

حلى هبا األستاذ أثناء زمبلء اظتهنة، كىي كل ما يتبادر إذل الذىن من مواصفات كقيم أخبلقية اليت كتب أف يت
ىذه اظتواصفات ىي اإلخبلص للمهنة كالتحلي باظتركءة كالضمَت اظتهٍت كالتحرر من النزاعات  مهامو كمن بُت

الذاتية كالتوجهات اإليديولوجية هبدؼ حتقيق اظتوضوعية، كإف األعماؿ اليت حتتاج إذل التعامل مع الناس كالتفاعل 
ؤكلية كاظتيل إذل التفاىم كبينما بعض األعماؿ تتطلب القدرة على االحتفاظ الشخصية حتمل اظتس معهم، كتتطلب

باطتصوصية كىذه اظتواصفات كتب أف تأخذ بعُت االعتبار، بل كتب أف تأخذ موضع اىتماـ اصتامعات، كىذه 
 2الصفات ال تقيمها شهادات كال مؤىبلت العلمية.

نشأ فيو كيتأثر بالثقافة السائدة حىت بعد حصولو على  إف أستاذ اصتامعة لتمل شتات الواقع الذم         
الشهادة كاظتؤىبلت، فهو نتاج للبنية الثقافية كاالجتماعية اليت يتفاعل فيها كينموا يف ظلها كال يستطيع أف يتجرد 

 منها. 
 الجامعي:س: خصائص األستاذ سادالمطلب ال

فمهما بلغت الربامج التعليمية، أقتيتو يف ؾتاح العملية لتتل عضو ىيئة التدريس اظتركز الرئيسي من حيث         
كمؤىلوف إذا دل ينفذىا أساتذة أكفاء مدربوف تدريبا مناسبا  منها،الفائدة اظترجوة  قال حتقفإهنا  تطور،التعليمية من 

 يلي:حتقيق ىذا كتب أف تتوفر يف األستاذ اصتامعي بعض اطتصائص نذكرىا فيما  كلكي يتم علميا،
 
 

                                                           

 13رجع،ص(اظترسـو التنفيذم: نفس اظت1)
)2(http//www.latif.net/neus/1830.html.2008 
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 الشخصية:السمات  :أوال
إصدار  كيتقبلهم كيتأسل يف كيتفهم اآلخرين النفس، كثقة يفيكوف لديو مركنة يف التفكَت  كذلك أف"        

نتتلك  ككتب أف صحيحة،حبيث ال يعتمد على األحكاـ اظتسبقة أك غَت اظتبنية على أسس علمية  األحكاـ،
 1"ضيح.كالتو الشرح  كالقدرة علىالفعاؿ  االتصاؿمهارات 

مهارات  كجتعلو نتتلك الذىنية، كتقوم ملكتوؽتا سبق ؾتد أف األستاذ اصتامعي نتتلك شتات تكوف شخصيتو       
العملية  كبُت عناصربينو  االتصاؿعملية  لكموضوعية، كىذا ما يفعأسس علمية  كالنقاش علىقابلة للحوار 

 التعليمية.
 المهنية:الكفايات  ثانيا:
مهماهتم، كيشجع عتم يف إؾتاز  كلتذرىم من اظتخاطرة، كيقدـ اظتساعدةيدافع عنهم  الطلبة،مع  " بأف يكوف      
اظتختلفة  للتغَت، كيتقبل اقًتاحاهتمالطلبة مبواقف مثَتة  كيدرؾ مشاعر اآلخرين، كأف يشرؾالتعاكف االجتماعي  على

 2"جيد.بشكل  كيستمع عتم
كإرشادىم  نتلك الكفايات اظتهنية اليت من خبلعتا يقـو بتوجيو الطلبة  ؽتا سبق نستخلص أف األستاذ اصتامعي      

كما يعتمد على   بعض،اطتربات التعليمية اليت يدعم هبا بعضهم  كاالستفادة منلتفزىم على العمل اصتماعي  كما
 صائبة.كانت   كمعلومات كتصحيحها إذاظتا يدكر حوعتم من معارؼ  كحسن االنتباهاإلصغاء 

 برات الموقفية :الخثالثا: 
" يتم ذلك عن طريق معرفة األستاذ اظتتعمقة يف غتاؿ ختصصو ك قدراتو على تقبل الغرابة ك األصالة ك        

التنويع يف استجابات الطلبة ، ك القدرة على إدخاؿ اظتهارات الفعلية يف العملية التعليمية ، ك قدراتو على 
 3ا بشكل جيد ."استخداـ مهارات اإلستماع للطلبة ك توظيفه

ؽتا سبق نبلحظ أف اطتربات اظتوقفية لؤلستاذ اصتامعي تتمثل يف خربتو ك معرفتو اصتيدة جملاؿ ختصصو ك        
ميداف التعليم ك البحث العلمي من خبلؿ معلوماتو ك معارفو ك مهاراتو ، ك كذا التنويع يف متطلبات التدريس من 

البيداغوجي ك يثَت عملية التفاعل الصفي بُت الطلبة  االتصاؿ طرؽ ك أساليب ك ىذا ما ينمي قدرتو على
 اصتامعيُت .

 
                                                           

 . 275ػتمد فوزم العبادم ، ىاشم فوزم العبادم ، مرجع سابق ، ص (1)
 . 275مرجع سابق ، ص -(2)
 . 276ػ  275بتصرؼ ، مرجع سابق ، ص ص -(3)
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 الكفاءة العلمية : رابعا:
" ك ىي إظتاـ األستاذ باظتعلومات ك اطتربات اليت لتتاجها الطلبة ،ك يقدـ عتم تلك اظتعلومات بالشكل       

 1السليم ك الصحيح ."
يتمتع بكفاءة علمية عالية من خبلؿ تبنيو للمعارؼ ك اظتعلومات ؽتا سبق نبلحظ أف األستاذ اصتامعي       

اظتكتسبة عن طريق البحث العلمي ك اليت يقـو بتوظيفها يف عملية التدريس داخل الصف اصتامعي قصد إفادة 
 حبتة.موسوعة علمية ذىنية  امتبلكهمالطبلب هبا ك توسيع خياعتم اظتعريف إذل جانب 

 التربوية:الكفاءة خامسا: 
 2"للطالب.اظتعلومات  ككيفية تقدصل" أم معرفة األستاذ بالطرؽ الًتبوية اظتناسبة يف التعامل مع الطالب      

ؽتا سبق نستخلص أف الكفاءة الًتبوية لؤلستاذ اصتامعي تستدعي إحداث نوع من التفاعل الًتبوم بُت     
 اظتعرفة.بالبحث عن  جتعلهم جديرين كاطتربات اليتالطبلب لتقدصل كم من اظتعلومات 

 االتصالية:الكفاءة  سادسا:
 كالقدرة على الصحيح،" أم قدرة األستاذ على استخداـ الطرؽ اظتناسبة لتوصيل اظتعلومات للطلبة بالشكل      

 3"احمللي.بكل أفراد العملية الًتبوية مبا فيهم اجملتمع  االتصاؿ
طرؽ مبلئمة إليصاؿ  استعماؿيف  كاليت تتمثل اتصاليةة ؽتا سبق نبلحظ أف األستاذ اصتامعي لديو كفاء     

كالتجسيد كل عناصر العملية التعليمية مع إثراء اظتوقف التعليمي باألمثلة   كالتفاعل معػتتول اظتادة الدراسية 
 الدرس. ظتضموف
 التعليم:الرغبة في  سابعا:

فلن ينجح يف  التعليم،دل نتلك الدافعية يف ألف اظتعلم إذا  اطتصائص،" حيث تعترب ىذه اطتاصية من أىم       
 4"التعليمية. كؾتاح العمليةأداء 

 كاظتيل إذلخبلؿ الدافعية  كذلك من التعليم،ؽتا سبق نستخلص أف األستاذ اصتامعي لتتاج ظتيزة الرغبة يف        
العوامل لن يستطيع إثراء  ىذهكبدكف  كؾتاحها،للوصوؿ إذل أىداؼ العملية التعليمية  كإثارة اضتوافزمهنة التدريس 

 اإلؾتاز.لدافعية  كيصبح فاقدالقاموس اللغوم للطلبة 
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 1"احمللي." مساقتة أعضاء ىيئة التدريس يف خدمة اجملتمع  ثامنا:
كختركتهم  كخرباتو للطبلبؽتا سبق ؾتد أف ألستاذ اصتامعي يساىم يف خدمة اجملتمع من خبلؿ تقدصل معارفو     

 اظتعارؼ.تمع احمللي هبذه ينفعوف اجمل أكفاء
 2" تشجيع اإلنتاج العلمي ألعضاء ىيئة التدريس. "تاسعا:

ؽتا سبق نستخلص أف أعضاء ىيئة التدريس نتتلكوف مهارة اإلنتاج العلمي من خبلؿ قراءاهتم     
 لمي.كعإنتاج معريف  كبالضركرة إذليؤدم حتما  كغزارة اظتعلوماتاظتعريف  كتراكم الكم كحبثهم العلمي،

 "التدريس." حتسُت مستول التدريب األكادنتي ألعضاء  ـعاشرا: 
خاصة لؤلساتذة حديثي  كمهم جداؽتا سبق نبلحظ أف التدريب األكادنتي لؤلساتذة اصتامعيُت ضركرم     

 البيداغوجية. كخضوعهم للمتابعةمن خبلؿ قيامهم بدكرات تدريبية  كيتم ذلك، اظتثبتُت(التوظيف )غَت 
 3"كاظتهنية." باظتشاركة أعضاء ىيئة التدريس يف اصتمعيات العلمية  ـعشر: الحادي 

الطابع  كالندكات كاظتلتقيات ذاتؽتا سبق نستنتج أف األساتذة اصتامعيُت يشاركوف يف اصتمعيات العلمية      
 دما كتد كىذا النشاطات، كمشاركتهم يفجاىدة يف إحساسهم بالقيمة العلمية  كاليت تسعى البحت،العلمي 

 العلمي.الدافعية لديهم للوصوؿ إذل أرقى مستويات البحث 
 الجامعي:األستاذ  وأغراض تقويمتقويم  السابع:المطلب 

 الجامعي:األستاذ  أوال: تقويم
حيث يتوقف ؾتاح اصتامعات  العارل،منظومة التعليم  كمهم يفيعترب األستاذ اصتامعي ػتور أساسي   

كخصائصو فلذا يتم تقونتو على أساس كفايتو األكادنتية  اصتامعي،علية األستاذ على فا كحتقيقها ألىدافها
 خبلؿ:يظهر من  كىذا ما التكويٍت، كأدائو البحثي الشخصية

ك اضتجر  كرأسها، الفقرم،ك عمودىا  اصتامعية،األستاذ اصتامعي قلب العملية التعليمية  اعتبار"      
نة اظتتميزة ىي اليت جتعل من تقوصل األستاذ عملية ذات أقتية ك مكانة كبَتة يف فهذه اظتكا أيضا،األساس يف العملية 

ألف نتاج العملية التعليمية اصتامعية كلها تتوقف على األستاذ فهو مفتاح النجاح أك الفشل ، كما  اصتامعي،التقوصل 

                                                           

 . 276مرجع سابق ، ص  (1)
ر ، ىاشم فوزم دباس العبادم ، يوسف حجيم الطائي ، أفناف عبد العلي األسدم ، إدارة التعليم اصتامعي مفهـو حديث يف الفكر اإلدارم اظتعاص (2)

 .525، ص 2008، الوراؽ للنشر ك التوزيع ، د . بلد النشر،  1ط 
 . 525نفس اظترجع ، ص  (3)
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ييم كفاءة األستاذ اصتامعي اظتعتمد أف تقوصل التعليم اصتامعي أصبح ضركرة حتمية اليـو ك الذم بدكره يعتمد على تق
 1عليو يف إعداد اظتوارد البشرية ."

ؽتا سبق نستنتج أف عملية تقوصل األستاذ اصتامعي تعود إذل مدل مقدرتو على حتقيق أىداؼ العملية     
 متبلكوا التدريس، كحتديد مدل كمهاـ عمليةكفاءتو يف القياـ بأداء أدكاره   كحتديد مدل اصتامعية،التعليمية 
األخبلقي، تقوصل األستاذ اصتامعي ترتكز على اصتانب  كأصبحت عملية كاألكادنتية، كالكفاءات اظتهنيةاظتهارات 

 العلمية.إضافة إذل اظتعرفة  كالثقايف، كالشخصي،
 الجامعي:أغراض تقويم األستاذ  ثانيا:

مساعدتو على  كىذا قصد كالضعف،القوة  كتبياف مواطنتتحدد أغراض تقوصل األستاذ اصتامعي يف تعريفو مبكانتو 
 مهامو.حتقيق اظتزيد من النجاح يف 

 لنفسه:ـ تقويم األستاذ  1
يظهر  كىذا ما لتعليمي، كرفع مردكدىاإف عملية التقوصل ضركرية لؤلستاذ اصتامعي قصد حتسُت أدائو  

 خبلؿ:من 
، فبل ينبغي أف إبداعيا(فكرا  استمرار)لتملوفككتددكف ب" اضتاجة اظتاسة إذل فئة من األساتذة الذين يبادركف    

 كتفتقر إذل بالببغائية كدركسا تتميز اصتميع،مفركضا على  كإيقاعا كاحدا تتغَت،يتخذ األستاذ لتعليمو طريقة ال 
ككجدانا فالضركرة حتتم على األستاذ أف يضع نفسو عقبل  كالتجديد اظتستمر،التحسُت  كباإلضافة إذلالتعديل 

 2"كاظتعرفة الدشتة.الذم نتيز يف كثَت من األحياف بُت اظتعرفة الغثة  الطالب(،علم )اظتت موضع
 كاحملاضرات اليتؽتا سبق ؾتد عملية تقوصل األستاذ لنفسو تظهر من خبلؿ مراجعتو الدكرية للدركس  

اظتعلومات القدنتة  حيث أنو نتيز بُت أفكارىا،أك تعديل بعض  كتعديلها هبدؼ إثرائها  أخرل،يلقيها كل سنة بعد 
ك بُت الطريقة اظتشوقة لعملية التعلم ك بُت الطريقة اظتميتة للذىن ك اليت جتعلو  األصيلة،البالية ك اظتعلومات اصتديدة 

 احملاضرات.معاشل األلفاظ ك ػتتول الدركس ك  ؾال يدر 
 اآلخرين:ـ تقويم األستاذ من قبل األساتذة  2

                                                           

 بتصرؼ ، أزتد فلوح ، مواصفات أساتذة اصتامعة من كجهة نظر الطلبة دراسة ميدانية مقارنة ،بُت اصتنس ، ك اظتستول التعليمي ، ك التخصص(1)
 .  61، ص  2013ػ  2012ف ، اصتامعي ك الكلية ،أطركحة دكتوراه ، قسم علم النفس ك علـو الًتبية ، كلية العلـو االجتماعية ، جامعة كىرا

، جامعة  أدباىاػتمد صارم، التقوصل ك أثره يف حتسُت أداء األستاذ اصتامعي، غتلة اظتخرب، أحباث يف اللغة ك األدب اصتزائرم، قسم اللغة العربية ك  (2)
 . 10باجي ؼتتار ، عنابة ، )د ت ( ، ص 
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امعي من قبل زميلو عملية ػتضة جتعلو لتسن من أدائو إضافة إذل إف عملية تقوصل األستاذ اصت    
 خبلؿ:يربز من  كىذا ما كالتأىيل البيداغوجيالتكوين العلمي 

اعتدؼ منو ىو  كالواقع أفعليو حبجة "من يقـو من "  التقوصل، كقد يتعاذل" رفض بعض األساتذة ىذا النوع من  
     فيستفيد األستاذ اظتبتدئ )اظتًتبص(من  بعضا.من خبللو بعضهم  العمل اصتماعي اظتنظم الذم يقـو األساتذة

كالطالب( البحث يف حتسُت أداء )األستاذ  كغَت اظتتخصصُت، ألفاظتتخصصُت  كينتفع منصاحب اطتربة الطويلة 
 1"كالًتبوم كاظتنهجي.اظتعريف  كرفع اظتردكد

ذة اآلخرين من خبلؿ اللقاءات نبلحظ أف تقوصل األستاذ اصتامعي من قبل األسات قؽتا سب 
األساتذة الذين يشرفوف على تدريس مادة مشًتكة حيث يتم نقد ىذه التقارير من  كتتلى بتقاريرالبيداغوجية 

 بينهم. كالتنسيق فيما كتبادؿ اطتربات كضبط اظتشكبلتخبلؿ األساتذة 
 المؤهلة:ـ تقويم األستاذ من قبل اإلدارة أو اللجنة العلمية  3
تقوصل األستاذ اصتامعي من قبل اإلدارة أك اللجنة العلمية اظتؤىلة ضركرة يف غاية األقتية إلقرارىا  إف    

 خبلؿ:يربز من  كىذا ما كالتعليم اصتامعيعلى النقلة النوعية يف التكوين 
بعا لن يكوف ذلك ط األستاذ؟خبلعتا  كتقـو من" التساؤؿ عن الطريقة اظتثلى اليت ستقيم اإلدارة أك اللجنة العلمية  

 معينة،أك اظتؤسسة اليت تؤدم لؤلستاذ مرتبا إلؾتاز مهمة  كلكن اجملتمع التفتيش، كاالختبار أك االمتحافىن طريق 
ىهنا مسؤكلية إدارية أك علمية  اظتسؤكلية،أك  اظتهمة،من حقها أف تشًتط فيو اظتواصفات الضركرية للقياـ بتلك 

 2"متابعة.ة أك حيث ينبغي أف يكوف ىناؾ شبو رقاب
ؽتا سبق نستخلص أف اإلدارة أك اللجنة العلمية اظتؤىلة تقـو بفحص اظتقرر الذم يقدمو األستاذ     

 األساتذة.أك مكتوبا ليستفيد منو  كيكوف مطبوعاللمرة الثانية  كتعديل اظتقرراألستاذ بتنقيح  كنقده ليقـواصتامعي 
 لألستاذ:ـ تقويم الطالب  4
حيث يقومو على أساس اظتعرفة اليت  األقتية،الطالب لؤلستاذ اصتامعي عملية يف غاية  إف عملية تقوصل 

 خبلؿ:من  كيظهر ىذاالطريقة إذا كانت حتدث تغيَت نوعي يف الكم اظتعلومايت  ككذلك يف يقدمها،
ونتهم من قبل فما بالنا بتق األساتذة،أف تقوصل األستاذ لزميلو األستاذ أمر مرفوض عند كثَت من  اعتبار"    

 كإف علىشيع ىذا النوع من التقوصل يف اصتامعات الغربية ألف نتائجو جد إكتابية إف على مستول الطالب  طبلهبم،

                                                           

 . 11نفس اظترجع ، ص  (1)
  12ػ  11نفس اظترجع ، ص ص  (2)
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أف فيهم من نتتلك  كمعرفيا كمنهجيا إالؽتا يقاؿ عن مستول الطالب اصتامعي لغويا  كعلى الرغم األستاذ،مستول 
 1"موضوعيا.حدسا 

يقدمها لو األستاذ يف هناية  استمارة الطالب اصتامعي لؤلستاذ يتم عن طريق ملء الطالب ؽتا سبق نستنتج أف تقوصل
الكفاءة  كاليت حتدد كمنهجية كبيداغوجية كنفسية لؤلستاذعلمية  كختص جوانب الدراسية،السداسي أك السنة 

 التعليمية.
 الجامعي:لألستاذ  واإلداري األداء األكاديمي الثامن:المطلب 

 ألداء األكاديمي:أوال: ا
تعترب مهمة التدريس لؤلستاذ اصتامعي أساسية لكوهنا تشمل الكثَت من النشاطات أقتها التحضَت       

على أعماؿ  ككذا اإلشراؼ كتصحيحها، كتقونتها كإعداد االمتحانات كالتخطيط لتنفيذىا، كإعداد الدركس
ؽتا كتعل ىذه اظتهمة شاقة لؤلساتذة  تقنيات،ك تتطلب مصادر  كإرشادىم كتوجيههم، كىذه النشاطاتالطلبة 

 كخارج اصتامعة.يعيشها األساتذة داخل  كاظتعنوية كاالجتماعية اليتخاصة يف ظل الظركؼ اظتادية 
 الجامعي:التدريس  :1
يتمثل التدريس اصتامعي يف كونو " أنشطة شاملة لكيفية تنفيذ موقف التدريس يف حدكد إطار  

مبلءمة للظركؼ  كجعلها أكثرئ ػتددة تتصف بقدر من اظتركنة جتعل يف اإلمكاف تعديلها فلسفي معُت طبقا ظتباد
على أف يكوف اظتتعلم مشاركا متفاعبل إكتابيا نشطا لتحقيق أىداؼ  اضتقيقية،اظتتغَتة يف اظتواقف التعليمية 

 2"مقصودة.
 كالنفسي إلعدادالعلمي  االستعداد ؽتا سبق ؾتد أف مهمة التدريس لؤلستاذ اصتامعي مهمة رئيسية أساسها    

كتعل اظتوقف التعليمي يسوده جو من التفاعل الصفي  كىذا ما كتنفيذىا كتقييم الطلبة، كالتخطيط عتاالدركس 
 للطلبة.التعليمي  كيصل احملتولأىداؼ الدرس  كبالتارل تتحقق كاظتناقشة،

 الجامعي:ـ التخطيط للتدريس أ
يس اصتامعي ضركرية ككاجبة على األستاذ لتمكنو من معرفة ػتتول الدرس ك  إف عملية التخطيط للتدر       

 كيفية التفاعل مع ىذا الكم اظتعريف ك ىذا ما يربز من خبلؿ :

                                                           

 . 12بتصرؼ ، نفس اظترجع ، ص (1)
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أفضل السبل  اختيارمرحلة التخطيط ىي النشاط الذىٍت للدرس ك هتدؼ إذل ختديد األىداؼ ك  اعتبار"     
ك ذلك ألهنا تتم خارج الفصل ، كما أهنا نشاط منطقي مقصود يبدك فيو لتحقيقها فهي مرحلة خالية من التفاعل 

 1اظتوقف التدريسي على أنو موقف سهل ك منسجم مع اظتوقف ."
التقنيات  كتوفَت أىمالتعليمي  كاختبار احملتولؽتا سبق نبلحظ أف مرحلة التخطيط مرحلة أكلية لتحضَت الدرس    

 الدرس.اليت ختدـ مضموف 
لتخطيط للتدريس اصتامعي يتضمن كل ما يتعلق باظتسار التدريسي من أىداؼ ك موضوعات ك أف ا    

 خطوات:ك يتضمن عدة 
 كاقعية.ختطيط أىداؼ اظتساؽ حبيث تكوف -
الطلبة ك  كتشبع حاجاتمن التأكد بأهنا تشمل اظتوضوعات اظتهمة  كىنا البد اظتساؽ،ختطيط موضوعات -

 اظتقياس.تعطي أىداؼ 
اظتناسبة للتدريس يف ضوء  اختيار السًتاتيجياتحبسن  التعلم،اتيجيات للتدريس ك أنشطة التعليم ك ختطيط اسًت -

 صاغها.اإلمكانات ك األىداؼ اليت 
كمرف كمقنع أف يكوف األستاذ متمكنا قادرا على إلقاء ػتاضرتو بأسلوب مشوؽ  كىنا البد للمحاضرة،التخطيط -

 2"الراجعة. كأساليب التغذيةلتقييم مناسبة للتعليم باستخداـ ا بتقنيات
ؽتا سبق نستخلص أف التخطيط للتدريس يكوف بتحديد نواتج التعليم اليت يرغب األستاذ اصتامعي أف              

لتققها طبلبو ك أف تكوف مراعية لقدراهتم ك إمكانياهتم ، باإلضافة إذل إثراء ىذه اظتواضيع الذم ىو بصدد تقدنتها 
األمثل لطريقة التدريس سواء   االختيارشباع اظتعريف ، ك إفتا القدرات العقلية لطلبتو ، إذل جانب قصد حتقيق اإل

 كانت اإللقاء أك اظتناقشة يف حتقيق اعتدؼ من التدريس .
 تنفيذ التدريس : -ب
إف مهمة تنفيذ التدريس تعٍت مقدرة األستاذ اصتامعي على إعداد الدركس مث القياـ بتنفيذىا  

ىذا كتب أف تتوفر يف األستاذ اصتامعي بعض اظتعايَت اليت تسعى  كمن خبلؿ كمنظم،متسلسل  ها بشكلكتنظيم
 يلي:فيما  كنذكر بعضهاإذل تنفيذ عملية التدريس 

                                                           

 .252، ص 2011، دار صفاء للطباعة كالنشر، د بلد النشر، 1، ط طرائق التدريس الفعالػتمد سلماف فياض اطتزاعلة: (1)
 . 116رقاف ، مرجع سابق ، ص ليلى ز  (2)



 

 
39 

لدل الطلبة بعبارات أك حوار لفظي جبذهبم أك أف يطرح مفهوما  االستطبلعػ " أف يستهل احملاضرة باستثارة حب 
 دة.جديمألوفا من زاكية 

أساليب التدريس  كمنوعا منؿتو النقطة اطتتامية  كمتسلسل منطقياػ أف يقدـ موضوع احملاضرة يف شكل منظم 
 اظتستخدمة.

كمقًتحاهتم  أراءىمػ أف يشجع التفكَت النقدم من خبلؿ إعطاء الطلبة فرصا لتوضيح جوانب احملاضرة أك إبداء 
 باحملتول.بعض القضايا ذات الصلة  بشأف
 القادمة.سيحدث يف احملاضرة  كالتنبؤ مباهي احملاضرة بربط األفكار ببعضها البعض ػ أف ين

الطلبة ك تنظيم احملاضرة  اىتماـػ يستخدـ التقنيات التعليمية ك السمعية البصرية ؽتا يساعد على رفع مستول 
 1بكفاءة عالية ." 

 كمهارات العرضقدرات  امتبلؾاذ اصتامعي ؽتا سبق ؾتد أف عملية تنفيذ التدريس تتطلب من األست           
 أراءىمك الذم يتم كفق التسلسل اظتنطقي ك اظتنظم لؤلفكار ك إتاحة الفرص للطلبة قصد إبداء  للمحاضرة،اصتيد 

 احملاضرة.ك أفكارىم إذل جانب استخداـ الوسائل التعليمية ك التكنولوجية إلثارة انتباه الطلبة ك إيصاعتم ػتتول 
 تقويم تعلم الطلبة و تقديم التغذية الراجعة لهم : ـ مهارات-ج
إف عملية تقوصل تعلم الطلبة دتثل مصدر قلق ك إزعاج عتم ، لكنها يف حقيقة األمر مصدر إكتايب لتحديد كفاءهتم  

 ك مستوياهتم ك على ىذا يقـو األستاذ اصتامعي مبا يلي :
 ، ك القراءات الفردية . االختباراتػ " يستخدـ أساليب متنوعة لتقوصل تعلم الطلبة ، مثل 

أك كتابة التعليقات على أكراؽ  االختبارات،من خبلؿ تصحيح أكراؽ  التقوصل،ػ يقدـ تغذية راجعة فورية بعد عملية 
 الصحيحة. االستجاباتمبا يعزز لديهم  العمل،

 الطلبة، استنتاجات تتعلق مبستول للتوصل إذل فيها،األخطاء اليت كقعوا  كيفسرىا كلتلل أفتاط الطلبة،ػ لتلل نتائج 
 درجاهتم. كبأسباب تدشل

 2"االختبارات.ػ يساعد الطلبة يف مواجهة الصعوبات اليت كاجهتهم خبلؿ 
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ؽتا سبق نستنتج أف عملية تقوصل الطلبة تتم باختيار األستاذ اصتامعي افضل األساليب ك أكثرىا مناسبة          
ك ما يرافقها من  االنتباهسائل تكنولوجية مساعدة على اإلصغاء ك حسن لقدرات الطلبة من طرؽ التدريس كك 

 استجابات علمية ك معرفية .
 
 و التواصل مع الطلبة : االتصالـ مهارات د

ك التواصل مع الطلبة تتم من خبلؿ اضتركات ك اإلنتاءات ك التفاعبلت ك الرموز  االتصاؿإف مهارة      
 جابات معرفية تنمي دافعيتهم للتعلم ك اليت تتمثل يف :اليت تؤدم بدكرىا إذل حدكث است

" غتاؿ االتصاؿ اإلنساشل حيث أننا رتيعا نتواصل بأكثر ؽتا نقولو بالكلمات، فنغمة الصوت كتغَت نربتو،    
كتعبَت الوجو، كاإلشارات اليت نستخدمها، كلها تساعد على توصيل الرسائل اليت نريدىا، دتاما كالكلمات أك أبلغ 

 1منها، كما أف سياؽ بعض العبارات نتكن أف يؤثر يف استقباؿ اظتستمعُت للرسالة."
ؽتا سبق نبلحظ أف مهارة االتصاؿ ك التواصل مع الطلبة تكمن يف تطوير العبلقات اظتتبادلة بُت األستاذ ك     

يد من درجة انتباه الطلبة ، إذل طلبتو، ك استخدامو اإلنتاءات ك تعبَتات الوجو يف استقباؿ الرسائل العلمية اليت تز 
 جانب دتتعو باضتماس ك الدافعية يف عملية التدريس .

 : البحث العلمي : 2
يعترب البحث العلمي تنمية اظتعرفة يف ميداف العلـو اإلنسانية ك االجتماعية ك متتلف عنو يف غتاؿ      

ك أخرل تطبيقية أك ميدانية ، ك ىذا لكوف  العلـو الطبيعية ، إال أف ىذه البحوث العلمية تتضمن حبوث نظرية
إنتاجية مؤسسات التعليم اصتامعي تشمل أنشطة متعددة كالتدريس ، ك خدمة اجملتمع ،إال أهنا من الضركرم أف 

 تتحرل الدقة يف البحث العلمي ك ىذا ما يظهر من خبلؿ :
، فهو عملية فكرية منظمة يقـو هبا شخص  البحث العلمي ىو اظتهمة األساسية األكذل ألستاذ اصتامعة اعتبار"    

يسمى )الباحث ( من أجل تقصي اضتقائق بشأف مسألة أك مشكلة معينة تسمى مشكلة البحث باتباع طريقة 
علمية منظمة تسمى )منهج البحث ( بغية الوصوؿ إذل حلوؿ مبلئمة للعبلج أك إذل نتائج صاضتة لتعميم 

 2اظتشكبلت اظتماثلة )نتائج البحث (."
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ؽتا سبق ؾتد أف البحث العلمي كظيفة رئيسية يقـو هبا األستاذ اصتامعي إذل جانب كظيفة التدريس     
، ك لكي تتحقق ىذه الوظيفة عليو التدريب على البحث العلمي ككسائلو أثناء إعداده مذكريت درجيت اظتاجستَت ك 

موضوعات الطلبة يف البحث العلمي ك إعطائهم  الدكتوراه ، إذل جانب إشرافو على ىاتُت الدرجتُت ، ك كذا قراءة
توجيهات ك إرشادات يف البحث ، ك يدعم ذلك حضورىم للملتقيات العلمية ك الوطنية اليت تنظم ميداف 

 ختصصو ك اظتشاركة فيها حبثيا .
سسات ك كذا يعترب البحث العلمي " من الوظائف الرئيسية للجامعة ، بل تنفرد بو دكف غَتىا من مؤ          

 اجملتمع سواء يف العادل اظتتقدـ أك النامي )...( ك تعهد اظتناطق العربية مهمة البحث يف اصتامعات لسببُت قتا :
 ػ توافر اظتوارد الفكرية ك البشرية القادرة على القياـ بنشاطات البحث ك مهامو . أ

ا القياـ بنشاطات األحباث بصورة انضباطية اصتامعة اظتؤسسة الوحيدة يف اجملتمع ك اليت نتكن عن طريقه اعتبارػ  ب
 ".1 

حيث لتظى بأقتية بالغة " كوف األساتذة نتتلكوف قدرات عالية من التفكَت اظتنظم ك اإلبتكار ك  
 2القدرة على توظيف ك استخداـ اظتعارؼ ." 

ذاتو ، ك أف القصور ؽتا سبق نستنتج أف البحث العلمي ىو إحدل الوظائف الرئيسية للجامعة ك األستاذ حبد     
يف غتاؿ البحث العلمي يتعارض مع التوجو اضتديث ظتفهـو اصتامعة اظتنتجة اليت يتكامل فيها التعليم ك التدريس إذل 
جانب الوظائف األخرل الضركرية كالبحث العلمي ك خدمة اجملتمع ، كعليو فالبحث العلمي ما ىو إال تشخيص 

 ا ىو اظتقياس اضتقيقي إلنتاجية اصتامعة من نشاط علمي ك حبث تطبيقي بعض اظتشكبلت ك إكتاد حلوؿ عتا ك ىذ
 : خدمة المجتمع : 3

إف ألداء األستاذ اصتامعي يف خدمة اجملتمع أقتية بالغة يف حل اظتشاكل ، ك توجيهها بالبحوث            
 األكادنتية ك التطبيقية ، ك ىذا ما يظهر من خبلؿ : 

 لجامعة :الجانب األول : من داخل ا
يتمثل أداء األستاذ اصتامعي يف خدمة اجملتمع داخل اصتامعة يف كوف " مسؤكليتو تتلخص يف اظتشاركة يف        

 3األنشطة الطبلبية ك توجيهها ."
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ؽتا سبق نستخلص أف الطلبة يقوموف بنشاطات طبلبية ك يكوف دكر األستاذ اصتامعي موجو ك مرشد عتم           
 يف إدراؾ اظتشاكل اليت تواجو اجملتمع ك العمل على صياغة حلوؿ معاصتة عتا .ظتواصلة السَت 

 الجانب الثاني : من خارج الجامعة :
ك يتمثل كذلك أداء األستاذ اصتامعي من خارج اصتامعة ك الذم يتجسد يف كونو " يقـو بالبحوث          

باإلضافة إذل تقدصل اظتشورة ك اطتربة ظتؤسسات الدكلة التطبيقية اليت تعاجل مشكبلت اجملتمع ، ك تسهم يف حلها ، 
ك القطاع اطتاص ك اظتشاركة يف الندكات ك احملاضرات العامة ،، ك اظتساقتة يف الدكرات التدريبية اليت تقدـ لتأىيل 

 1العديد من القيادات ك العاملُت ." 
حوث اظتيدانية اليت ختدـ ؽتا سبق نبلحظ أف أداء األستاذ خارج اصتامعة يكمن يف إجراء الب  

مؤسسات اجملتمع ك قطاعاتو اظتختلفة ، ك كذا يعمل على نشر اظتعرفة من خبلؿ ما يلقيو من ػتاضرات ك ندكات 
 ك مؤدترات تسهم يف حل مشكبلت اجملتمع ك تدعم اإلبداع الفكرم ك العلمي .

 باإلضافة إذل اظتميزات األخرل اليت يتميز هبا األستاذ اصتامعي ىي:
االنبساطية، ركح الفكاىة، اظترح، الدنتقراطية، ركح التعاكف، حتمل اظتسؤكلية، التسامح، تقبل النقد، احًتاـ أراء 

 اآلخرين.
 إف مكانة أم جامعة كشتعتها يرتبط مبكانة األساتذة الذين يعملوف ضمن كليتها كأقسامها.

  الحرية األكاديمية:-1
كن أف تفرضها السلطات السياسية أك الدينية أك اإلدارية أك غَتىا من أم اضتماية من الضغوط كالقيود اليت نت

السلطات كالقول خارج اصتامعة أك داخلها كاليت من شأهنا أف تبث اطتوؼ أك القلق يف عقوؿ كنفوس العاملُت يف 
ناقشة أك اصتامعة من أساتذة كباحثُت كطبلب، حبيث دتنعهم من البحث حبرية يف أم موضوع يثَت اىتماـ أك اظت

 تدريسية أك نشر أية نتائج يتوصلوف إليها.
 الحرية المدنية:-2
كيقصد هبا تلك اضترية اظتستمدة من اظتبادئ السياسية كاالجتماعية، كتعٍت اضتريات كاضتقوؽ اليت يتمتع هبا  

ات فوقية األستاذ اصتامعي كأم إنساف يف اجملتمع، حيث يتمتع باضتريات اظتدنية العامة كمواطن عليو كاجب
 كدستورية يؤديها كلو حقوؽ لتصل عليها.
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فهذا يعٍت أف األستاذ يتمتع باألكذل باظتيزة كالثانية باضتق، فيمارس حريتو األكادنتية كطيدة الصلة بعملو كختصصو 
كلو كامل اضترية يف اختيار الدراسة كالبحث كأسلوب التدريس كالتعبَت عن الرأم، دكف أف يضطهد أك يضار نتيجة 

 1ال رائو.
 ثانيا: األداء اإلداري لألستاذ الجامعي :

إف كثَت من األساتذة اصتامعيُت الذين يقوموف بازدكاجية األدكار لكونو أستاذ أكادنتي نتارس مهمة          
التدريس إذل جانب البحث العلمي ك خدمة اجملتمع ك يف نفس الوقت يشغل منصب رئيس جامعة ، أك عميد 

 يس قسم ، أك مسؤكؿ الشعبة أك التخصص ك غَتىا ، ك قد يربز ىذا من خبلؿ :الكلية ، أك رئ
" إسناد صفة اظتدير إذل األستاذ القائد لؤلدكار اإلدارية كفق الرؤية ك اظتنهجية طتصائص مهامو ك اليت ال ختتلف     

 2اليت يتوذل إدارهتا ." يف إطارىا العاـ عن اظتمارسة اإلدارية ألم مدير مهما كانت نوع اظتؤسسة الًتبوية 
" كما ينبغي على األستاذ اصتامعي اإلدارم عدـ الًتدد أك عدـ الشعور باضترج من استشارة أم أستاذ آخر ، أك    

رئيس القسم ، أك عميد الكلية يف أمور تنظيمية دل تكن لو خربة كافية فيها ، ك ذلك من أجل الوصوؿ إذل 
ليمة ، ك يف الوقت نفسو كتب العمل مع زمبلئو األساتذة بركح الفريق القرارات الصحيحة ك اإلجراءات الس

 3الواحد القائم على التعاكف ك التشاكر ."
ؽتا سبق ؾتد أف األستاذ اصتامعي اإلدارم يقـو مبهمة التدريس ، إذل جانب العمل اإلدارم ، ك تعترب     

لتخطيط ك القيادة ، ك يتم تقوصل ىذه األمور على أساس مشاركة إكتابية يف توليو اإلشراؼ ك التنسيق ك التوجيو ك ا
الكفاءة ك اصتدارة يف اظتهاـ األكادنتية ك اظتمارسة اإلدارية ، كما يتم استشارة زمبلئو يف العمل سواء إداريُت أك 

 أساتذة ك ذلك قصد السَت الفعاؿ للوصوؿ إذل النتائج اظتستهدفة .
اإلدارية لؤلستاذ اصتامعي سنحاكؿ التطرؽ إذل الوظائف اليت نتكن أف يشغلها ك من خبلؿ اظتهاـ األكادنتية ك      

 خبلؿ مسَتتو الوظيفية .
 ـ رئيس الجامعة : 1

 إف رئيس اصتامعة يشغل قمة اعتـر التنظيمي اإلدارم يف اصتامعة ، ك ذلك طبقا ظتهاراتو ك كفاءتو ،ك ىذا ما     
 يربز من خبلؿ : 

                                                           

(1)-Htttp//www.latifnet/neus/1830.html.2008. 
أدائو اصتامعي، أطركحة دكتوراه يف علم سليمي حفيظي ، ازدكاجية الدكر لدل األستاذ اصتامعي بُت األكادنتي ك اإلدارم ك انعكاساتو على جودة (2)

  159ػ  158، ص ص  2013ػ   2012االجتماع ، قسم علم االجتماع ، كلية العلـو اإلنسانية ك االجتماعية ، جامعة خيضر بسكرة ، 
 . 159نفس اظترجع ، ص (3)
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" اعتباره من بُت األساتذة ذكم رتبة أستاذ التعليم العارل ، ك يف حالة عدـ كجودىم ، من بُت      
األساتذة احملاضرين )...( كما يعترب رئيس اصتامعة اظتسؤكؿ عن السَت العاـ للجامعة مع احًتاـ صبلحيات ىيئاهتا 

ة ، ك ىو الذم نتنح الشهادات داخل اصتامع االنضباطاألخرل )...( إذ يكوف مسؤكال عن حفظ األمن ك 
 1بتفويض من الوزير اظتكلف بالتعليم العارل ، ك عليو تقع مسؤكلية ضماف األرشيف ك صيانتو ."

ؽتا سبق نستخلص أف رئيس اصتامعة تكن لديو مكانة علمية ، ك يكوف حاصل على شهادة دكتوراه      
ضتسن للهيكل اإلدارم ك حتمل مسؤكلية مرؤكسيو ، إذل أك بركفيسور ،حيث أنو يكلف مبهمة احملافظة على السَت ا

 صبلحيات العمليات اإلدارية من ختطيط ك تنظيم ك تنسيق ك توجيو ك رقابة . احًتاـجانب 
 ـ عميد الكلية : 2

كف إف عميد الكلية لتتل اظترتبة الثانية يف اعتـر التنظيمي اإلدارم بعد رئيس اصتامعة ك الذم يتوذل إدارة ك تسيَت شؤ 
 الكلية ك ىذا ما يتضح من خبلؿ :

" قراءة مهامو ككاجباتو فهو قائد ىيئة التدريس ،ك األمر الذم تطلب امتبلؾ جملموعة اظتهارات الفنية ك اإلنسانية  
 2ك اإلدراكية . "

ارة " ك كي يتمكن العميد من أداء األدكار بفاعلية ، ك فإف تأىيلو األكادنتي ك العلمي كتب أف يكوف يف الصد
مقارنة بزمبلئو أعضاء ىيئة التدريس ، فضبل عن الدراية يف ميداف األنشطة اصتامعية ، ك ىذا معناه امتبلؾ خربات 

 3إدارية قبل إسناد العميد إليو "
ؽتا سبق نبلحظ أف عميد الكلية يعُت على أساس تأىيلو العلمي ك األكادنتي ، ك يكوف من بُت    

اذ أك أستاذ ػتاضر ك لو اضتق يف صبلحية اختاذ اإلجراءات ك التدابَت ك كل ما األساتذة اضتاملُت لرتبة أست
 يستهدؼ السَت اضتسن ظتختلف مصاحل الكلية .

 ـ رئيس القسم : 3
إف لرئيس القسم دكر كبَت يف اعتيكل اإلدارم ، حيث أنو يستمد عبلقاتو اظتهنية ك االجتماعية بُت       

 يربز من خبلؿ : العلمية ك خربتو يف التعليم ك التدريس اصتامعي ، ك ىذا ما أعضاء اإلدارة من خبلؿ مكانتو

                                                           

ر العادل الثالث ، إحتاد غتالس البحث العلمي العربية ، األمانة العامة ، اضتديثة ك اإلدارة ك التنظيم اصتامعي ، مؤدت االجتاىاتاجملارل ك عبد الرزتاف ، (1)
 . 30، ص  1976بغداد ، 

 . 31نفس اظترجع ، ص  (2)
  36، ص  2003بتصرؼ فيصل ػتجوب ، إدارة اصتامعات العربية يف ضوء اظتواصفات العلمية ، د ط ،اظتنظمة العربية للتنمية كاإلدارة ، العراؽ ،  (3)
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سنوات من بُت األساتذة أصحاب الرتبة العلمية األعلى ، ك ذلك بواسطة  3" تعيُت رئيس القسم ظتدة          
صتامعة ، ك يتوذل رئيس قرار صادر عن كزير التعليم العارل ، بناء على اقًتاح عميد الكلية ،ك بعد أخذ رأم مدير ا

القسم اإلشراؼ على تسيَت الشؤكف البيداغوجية ك اإلدارية للقسم )...( ك نتكن لرئيس القسم أف يكتسب ثقة 
 1عميد الكلية بإدارتو اصتديدة للقسم ك بأدائو األعماؿ اظتطلوبة للكلية ."

نصب اإلدارم كفق مؤىبلت علمية ك ؽتا سبق نستنتج أف لرئيس القسم مكانة علمية تؤىلو لبلوغ اظت         
بيداغوجية ك خربات تعليمية ، حيث يقـو بتقدصل إرشادات ك توجيهات ألعضاء القسم ، ك كذا األساتذة كما 

 ينبغي أف يكوف أمينا ك موضوعيا غَت متناقض يف تصرفاتو
 :المبحث الثالث: العالقات االجتماعية

 المطلب األول: مفهوم العالقات االجتماعية
 العالقة:مفهوم  أوال:

 لغة:-1
تشَت  كىذا ماموضوعيُت أك أكثر،  كالرابطة بُتالعبلقة من حيث معناىا اللغوم العاـ تفيد كجود الصلة 

ما إليو بعض دالالهتا اظتعجمية كاستعماالهتا اظتختلفة. فمن بُت ما كرد يف "اظتعجم الوسيط" بصدد ىذه الكلمة 
ة حب البلـز للقلب، ك ىي ما تعلق بو اإلنساف من صناعة ك غَتىا ....ك يف : الصداقة، ك عبلقةيلي: "العبلق

الصفات اليت دتيز اإلنساف كىي رتيع 2علم البياف تعٍت اظتناسبة بُت اظتعٌت األصلي ك اظتعٌت اظتراد يف اجملاز ك الكتابة.
ابط كاألكثر اظتتبادلة بُت األفراد يف عن غَته من الكائنات. كقد عرفها الدكتور عبد العزيز " اطتزاعلة " بكوهنا الر 

 اجملتمع كىي تنشئ من طبيعة اجتماعهم كتبادؿ مشاعرىم كإحساسهم كاحتكاؾ بعضهم البعض.
  اصطالحا:-2

تفاعل األفراد يف اجملتمع ك اتصاعتم بعضهم البعض ك ذلك التفاعل الناتج بُت اظتواد الكيماكية اظتختلفة  
ج عن ىذا التفاعل ك االتصاؿ ك جتاذب ك التنافر ك يصاحب ذلك من اظتواد اصتديد ك ما ينت إذ اتصلت فيما بينها

،ك األفراد يف اجملتمع الواحد ال بدا أف حتدث بينهم عبلقات لسَت دقة حياهتم ، كىذه العبلقات مبثابة التفاعل 
حدثة من عملية التفاعل ك ىو الذم نتثل األفراد فيو أىم العناصر ، ك اظتخرجات ىذا التفاعل مبثابة اظتواد اظتست

يطلق عليو علماء اجتماع "العمليات االجتماعية" ، كعليو فقد مت تأسيس فرع من أفراع علـو االجتماع اظتتعددة 
على أف  3معينة. يعٍت بدراسة العمليات ك العبلقات االجتماعية اليت تنشأ بُت األفراد جراء اجتماعهم يف بقعة

على كتَتة  كمظاىرىا كال تسَتلقائمة بُت األفراد يف اجملتمع الواحد ختتلف يف طبيعتها ىذه العمليات االجتماعية ا
                                                           

 . 212، ص  2002اضتديثة يف التعليم اصتامعي ك أساليب تدريسها ، د ط ، عادل الكتب ، القاىرة ،  االجتاىاتمد منَت مرسي ، ػت(1)
 .627ـ، ص1961غتمع اللغة العربية، اجمللد الثاشل، مطبعة مصر، القاىرة،  (اظتعجم الوسيط:2)
 .250، ص1995لقاىرة،سنة، دار النشر العريب، ا1(حسن سفياف: أسس علم االجتماع، ط3)
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االجتماعية اليت تقـو بُت األفراد يف طبيعتها  كاجملتمعات كختتلف العملياتكاحدة من حيث فائدهتا لؤلفراد 
 1اليت تؤدم  خرلكالصراع كالعمليات األ كالتفكك كاظتنافسةفمنها ما يؤدم إذل التنافر  كمظهرىا،

االجتماعية الناشئة بُت األفراد  كالًتابط كعملياتإذل التجاذب  كما يؤدمإذل تقسيم اجملتمع إذل طبقات 
 كاظتعايَت اضتاكمةمن ىنا قد جهد علماء االجتماع أنفسهم لوضع األثر  كفطرم،نتيجة الجتماعهم أمر حتمي 

العبلقات اليت ال تتعدل فرد أك شخص كاحد بل تفوؽ ذلك عتذه العمليات لتسَت كفق مصلحة اجملتمع. ىي تلك 
من غتموعة من األفراد عن طريق االتصاؿ كالتواصل الذم لتدث بدكره تفاعل اجتماعي، فالعبلقات االجتماعية 

 ىي من إنتاج الفكر اإلنساشل كيبقى خاضع عتا ألنو مدشل بطبعو.
ألفراد فالبيئتُت الطبيعية كاالجتماعية، يف اإلطار الذم لتدد العمليات كالتفاعبلت النارتة عن التفاعل كاعًتاؾ ا

تصرفات األفراد كؼتتلف مظاىر سلوكهم ككذلك ىي العبلقات اليت تنشأ بُت اظتصاحل أك نتيجة التقارب ىذه 
 2اظتصاحل بعضهم البعض. 

اليت  كرتاعة اجملتمعاد العبلقات االجتماعية بأهنا غتموعة من الركابط اظتتبادلة بُت األفر  كتعرؼ كذلك    
تقـو بُت أعضاء  كالركابط اليتالبعض، كتفاعل بعضهم ببعض مثل ركابط القرابة  ماتصاؿ بعضهتنشأ عن 

اجملتمع .......اخل تنسأ العبلقات االجتماعية  كأبناء طبقاتاصتمعيات التعاكنية، كأعضاء اظتؤسسات االجتماعية، 
، سياسية، أسرية، تربوية كىذه األسباب اليت تدفع األفراد على كاجتماعيةنتيجة أسباب ؼتتلفة كأسباب اقتصادية، 

 3.كمستلزماهتا كاالمتثاؿ لشركطهاالدخوؿ يف إطارىا 
 المطلب الثاني: أسس العالقات االجتماعية

 التعاون:  أوال:
علماء اظتتبادؿ الذم حده  ككجود التعاكفأنو ػتتاج لآلخرين  كاجتماعيا بطبعواإلنساف مدنيا  كوف

العملية  كبسبلمة ىذهالتعاكف من أبرز العمليات االجتماعية الناشئة بُت األفراد  كدارسُت باعتباراالجتماع 
عادل االجتماع الركسي "نيقوال تيما شيف" عن التعاكف أنو ضرب من التفاعل اظتوجو  اجملتمع، يقوؿكصحتها يصح 

 4حبيث يتجلى االجتماعية،ابط اليت تربط أعضاء اصتماعات من طبيعة الرك  كينبع التعاكفؿتو حتقيق أىداؼ عامة 
يف التضامن الداخلي للجماعة ذلك التضامن الذم يزداد شدة يف حالة عدـ تواجد عداكة بُت رتاعة معينة  

 كاحد.كيتضامنوف على مبدأ  األخطار، كابتعاد عنيف أناس يتعاكنوف فيما بينهم صتلب اظتنافع  كرتاعات أخرل

                                                           

 .129، ص1996،دار النشر اظتصرية، إسكندرية، سنة1(عبد اضتميد لطفي: علم االجتماع،ط1)
 .129(عبد اضتميد لطفي:تفس اظترجع،ص2)

(2)-madeleine GRAVITEZ ,lexique des SCIENCES SOCIALES, DALIOZ, PARIS 1999, P 350. 
 .250(عبد اضتميد لطفي: مرجع سبق ذكره، ص4)
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لكرصل فقد أقر ىذه العملية االجتماعية بل قد أكجبها كعمل على تقويتها يف اجملتمع كذلك من خبلؿ فالقرآف ا
رتلة من التوجيهات كاإلرشادات كجعلها أساسا من األسس اليت البد للعبلقات االجتماعية بأسرىا من االحتكاـ 

 مث كعدكاف كأتقو اهلل إف اهلل سديد العقاب".إليها قاؿ اهلل تعاذل "كتعاكنوا على الرب كالتقول كلتعاكنوا على اإل
كىذا ؾتد كيف أف القرآف أقر على مبدأ التعاكف بعد أف فضل فيو كحدد جوانبو كما يصلح منها كما ال يصلحوىا 
ما دل تفعلو كتب علم االجتماع اإلنساشل بل اكتفت كما رأينا بياف كوف التعاكف عملية اجتماعية كعبلقة إنسانية 

 1كجوهبا بغض النظر على أشكاعتا.ال بد من 
 التنافس: ثانيا: 

يؤكد علماء االجتماع بأف التنافس مظهر طبيعي يف اجملتمع اإلنساشل كىو شكل من أشكاؿ التفاعل     
االجتماعي كىو عملية اجتماعية تعرب عن التنازؿ كالتعارض بُت األفراد لتضارب اظتصاحل بُت شخصيُت كحتاكؿ كل 

س الغرض لتصل قبلها أك حتوز على جانب األكرب منها، أك أكثر ىذا ما يؤكد حسُت رشواف منهما حتقيق نف
 "بأف اظتنافسة تعترب عملية اجتماعية تشمل عدة ميادين منها. 

  الميدان السياسي:-1
وؿ إذل اظتنافسة بُت األحزاب يف إثبات ذات اضتزب كآرائو السياسية كالتنافسية بُت األفراد يف كص              

 اظتناصب السياسية كدقة اضتكم.
 : الميدان االقتصادي-2

اإلنسانية غَت ػتدكدة يف حُت أف اظتوارد اجملتمعية ػتدكدة ؽتا يؤدم إذل خلق  فاضتجات كالرغبات               
 التنافسية يف ىذا اصتانب ليحقق الفرد أك رتاعتو أقصى درجات الكافية االقتصادية.

لماء كطبلب العلم كتعقد الندكات كاظتؤدترات كلثبات كجهات النظر كلترس اظتشاركوف يف حيث يتنافس الع-3
 2ذلك رل إثبات كجهات نظرىم. 

 : الميدان االجتماعي-4
كتظهر يف منافسة األفراد فيما بيتهم للحصوؿ على اظتركز اظترموؽ أك القوة أك النفوذ أك اضتب أك              

كانت ىذه اظتيادين التنافسية تتجلى صورتو اظتشرقة يف القرآف الكرصل اظتشَت لكوف التنافسية الشهوة أك الوظيفة كإف  
 مبدأ اجتماعيا عما كذلك من خبلؿ بياف طبيعة لنفس اإلنسانية.

  الصراع:-5
 بقصد، يعترب علماء االجتماع الصراع عملية اجتماعية طبيعية تنتج تلقائيا عن اظتنافسة كال تكوف إال              

حيث تنشأ ىذه العملية بُت ؼتتلف الفئات اجملتمعية أك بُت اجملتمعات أنفسها، على أف ىذا الصراع متأصل يف 
                                                           

 .250(عبد اضتميد لطفي:نفس اظترجع، ص1)
، 1(حسُت رشواف: العبلقات االجتماعية اإلنسانية يف اجملاالت علم النفس ك علم االجتماع ك علم اإلدارة، اظتكتب اصتامعي اضتديث، ط2)

 25-24، ص ص 1994سنة
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اجملتمعات تأصل التنافسية كيعود عندىم إذل الكراىية كالعداء كالتباين يف القيم كاألفكار كتعارض اظتصاحل 
فراد كاصتماعات اظتتصارعة بسبب صراعها لَتكزكا جهودىم كاألىداؼ كينحى ىذا اظتبدأ منحا آخر عندما ينسى األ

 يف ػتاكلة تدمَت بعضهم البعض.
كرمبا كاف عتذا الكل من الصراع اإلسهاـ الواضح يف تراجع اجملتمعات كعدـ استقرارىا، فالصراعات اظتستمرة 

ألمن كاالستقرار كالطمأنينة إذل كمظاىر العنف كالعدكاف اظتتواصلة ال نتكن أف تكوف غتتمع سويا، ألهنا ال حتقق ا
 غَت ذلك من العناصر الضركرية لتوافق اجملتمع كاستقرار.

كدليل على الصراع من القرآف الكرصل قاؿ تعاذل "كلو شاء ربك ال جعل الناس أمة كاحدة كال يزالوف ؼتتلفُت إال ما 
 رحم ربك"

 التوافق:-6
ية اظتبلزمة ألم غتتمع بالطبيعة كإف استمراريتها من ظتا كاف صراع كالتنافس من العمليات االجتماع    

عوامل رتود اجملتمعات كشللها، ككاف البد للمجتمعات األفراد كاجملمعات إذل بقاء استمرارىا من خبلؿ ىذه 
 العملية اظتسمى يف علم االجتماع "التوافق".  

ليمة كالًتاضي كالصلح بُت األطراؼ يف تعريفو للتوافق ىو عملية اجتماعية تشَت إذل حلوؿ س»يقوؿ "رشواف 
 اظتتنافسة ليتخلصوا من اإلرىاؽ كالتوتر الذم يًتتب عن التنافس كلصراع.

إف التوافق مبفهومو السابق عند علماء االجتماع يأخذ أشكاال كمتضع الضعيف ىنا لشركط القوم    
طة مبتعدا عن الكف كالنزاع، كإكتاد حل كسط كىيمنتو، كمنو اظتهادنة اليت مبوجبها يتفق اظتتنازعوف عن اعتدنة مشرك 

بُت الطرفيُت يتم مبوجبو حتقيق بعض من اظتطالب أك الكل منها كىذا إفتا يكوف للقول اظتتماثلة، كمنها أيضا 
الوساطة كيتم كصوال ضتل يرضي اصتميع، كإف أمكن ذلك كمنها أيضا التحكيم كالذم مبوجبو يتم خضوع 

 1حبيث يكوف حكمو ملزما للجميع.  الطرفيُت، ضتكم طرؼ حيادم
 المطلب الثالث: مبادئ العالقات االجتماعية:

 تقدصل اظتصلحة العامة على األمور الشخصية.-
 تأدية العمل برباعة من خبلؿ النمو اظتستمر.-
 تقوية ركابط اظتهنة بُت اظتعلمُت هبدؼ ترقية العبلقات اإلنسانية.-
 جيدة. تقدير ما يبذلو اظتعلموف من أعماؿ-
 رفع الركح اظتعنوية لؤلساتذة.-
 تقدير ما يبذلو اظتعلموف من أعماؿ جيدة.-
 إتاحة مبدأ تكافئ الفرصتُت اظتعلمُت ألف ذلك يساعد على فتوىم الشخصي كاظتهٍت. -

                                                           

 27(حسُت رشواف: نفس اظترجع، ص1)
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 مساعدة اظتعلمُت يف التغلب على الصعوبات اليت تعًتضهم.-
 ديدة.مساعدة اظتعلمُت اصتدد على التأقلم مع البيئة اصت-
 العبلقات الطيبة يف اظتهنة بُت األفراد.-
 1العمل على زتاية األساتذة من النقد اصتارح.-
 

 مبدأ العالقة المهنية: المطلب الرابع: 
يف ميداف اطتدمة االجتماعية العبلقة اظتهنية تعبَت عن العبلقة اليت تنشأ بُت األخصائي االجتماعي كبُت 

بلقات اإلنسانية األخرل، كالعبلقة اظتهنية نوع خاص من العبلقات فهي مرحلة العميل دتييزا عتا عن باقي الع
 كسيطة بُت العبلقات الرشتية كبُت العبلقات الغَت الرشتية حيث دتتاز ىذه العبلقة بكوهنا:

 أهنا تنشأ من أجل غاية ػتددة ىي مساعدة العميل على حل ما يتعرض لو من صعاب.-1
 نتهاء ىذه اطتدمة.أف ىذه العبلقة تنتهي با-2
تقـو ىذه العملية على غتموعة من اضتقائق العلمية كاطتربات العملية اليت يكتسبها األخصائي االجتماعي عن -3

 طريق الدراسة النظرية كالتدريب اظتيداشل، ػلذا فإف العبلقة اظتهنية تتسم باظتوضوعية.
 2عملية اظتساعدة.أهنا تتأثر مبظاىر السلوؾ اليت تصدر عن اظتستفيد أثناء -4

 التواصل وأهميته من خالل العالقات االجتماعية:الخامس: المطلب 
ىي عملية إدماج األفراد يف موقف العمل الذم يدفعهم إليو سويا كجماعة منتجة متعاكنة مع ضماف 

 اضتصوؿ على اإلنتاج االقتصادم كاالجتماعي كالنفسي، كىدفها ىو:   
ن خبلؿ ميوال هتم اظتشًتكة ك ضتصوعتم على تنمية عبلقتهم بعضهم بالبعض جعل أفراد منتجُت متعاكنُت م-

 اآلخر ك توحيدىا.  
 حتقيق التعاكف كاظتشاركة األساتذة بعضهم البعض أنفسهم من ناحية أخرل.-
 حفز اظتعلمُت على أداء األعماؿ كحتقيق أىداؼ.-
 3ويات الرضا.توفَت اضتاجات اظتختلفة لؤلساتذة كالوصوؿ هبم إذل أعلى مست-
 
 
 

                                                           

 .59، ص2009واصل ك التفاعل، اضتراش، اصتزائر، سنة الت تعلي: (مذكرة خترج من تأطَت تاعوينا1)
 (عبد العزيز بن عبد اهلل: معجم اظتصطلحات اطتدمة االجتماعية ك العلـو االجتماعية، دار اظتناىج للنشر ك2)

 150ـ،ص2012ق،2،1433التوزيع،ط
(2) WWW.UNIV-mosta.dz/fss.20/05/2013.10:15. 
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 خالصة:

للعبلقات االجتماعية دكر مهم كفعاؿ بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي فهي عامل مهم يف العطاء، ألف     
 األستاذ اصتامعي كلما أحاط بو جو إكتايب كمريح نتكنو من إيصاؿ الرسالة العلمية كتقدصل كل ما ىو أفضل. 
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 الفصل الثالث:

 اني:الجانب الميد

 تمهيد

 المبحث األول: التعريف بمكان البحث وخصائص المبحوثين

 المبحث الثاني: عرض وتحليل البينات الميدانية

 المبحث الثالث: مناقشة نتائج الفرضيات

 خالصة
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 الفصل الثالث:
 الجانب الميداني:

 تمهيد:
ألكؿ ؿتاكؿ التطرؽ يف ىذا الفصل إذل بعد التعرض إذل اإلجراءات اظتنهجية للدراسة اظتيدانية يف الفصل ا

حتليل البيانات اليت رتعت أثناء الدراسة اظتيدانية كذلك بعد تبويبها يف جداكؿ، للوصوؿ إذل نتائج العامة لدراستنا 
 كعلى ضوء ىذه النتائج نستخلص مدل صحة الفرضيات اليت اعتمدنا عليها لنصل يف األخَت النتيجة.

 وخصائص المبحوثين البحث كانالمبحث األول: التعريف بم
 البحث المطلب األول: التعريف بمكان

 لمحة تاريخية عن جامعة مستغانم:أوال: 
 ، كاف آنذاؾ يضم الفركع التالية: 1978اظتركز اصتامعي ألكؿ مرة يف جامعة مستغازل عاـ  شئنأ

 جذع مشًتؾ يف العلـو الطبيعية. -  
 جذع مشًتؾ يف التكنولوجيا. -

 مت فتح اظتركز اصتامعي مبستغازل، كتقسيمو إذل عدة مؤسسات كىي: 1985-1984ة اصتامعية خبلؿ السن
 اظتعهد الوطٍت للتعليم العارل يف البيولوجيا. -
 اظتعهد الوطٍت للتعليم العارل يف الكيمياء الصناعية.  -
 اظتدرسة العليا لؤلساتذة يف الًتبية البدنية كالرياضية. -

نشاء اظتركز اصتامعي الذم كاف يضم ستسة معاىد: معهد البيولوجيا، الكيمياء أعيد إ 1992أما عاـ 
الصناعية، العلـو التجارية، اللغات األجنبية، اعتندسة اظتيكانيكية. هبذا اإلؾتاز أصبحت مدينة مستغازل حتتوم على 

 ثبلث مؤسسات للتعليم العارل، مستقلة عن بعضها.
ة يف الًتبية البدنية كالرياضية، مدرسة عليا لؤلساتذة يف العلـو مدرسة العليا لؤلستاذ مركز جامعي،

 االجتماعية.
كما أف إدماج اعتياكل البيداغوجية للمعهد الفبلحي سابقا شتح للمركز اصتامعي أف يضيف إذل رصيده التكوينيُت: 

 07/07/1998اظتؤرخ يف  220-98شعبة لتكوين مهندسُت يف الفبلحة، مبقتضى اظترسـو الرئاسي رقم 
 أنشأت جامعة مستغازل، كتشمل اظتعاىد التالية:

اللغات األجنبية: أضتقت بو فركع القانوف، علـو االجتماعية، األدب العريب، معهد العلـو الدقيقة، معهد العلـو 
 الطبيعية معهد اعتندسة اظتيكانيكية، معهد الًتبية البدنية كالرياضة.

 كلية العلـو االجتماعية:
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كليات سابقة الذكر كلية العلـو االجتماعية ، اليت تعترب ػتور دراساتنا ، تقع ىذه الكلية كمن ضمن ال
 1998مبقر خركبة ، كىو موقع حديث النشأة ألف العلـو االجتماعية مت إدراجها إذل جامعة مستغازل يف سبتمرب 

، متكونة من قسم علم االجتماع ، علم ، كيف نفس السنة مت إنشاء كلية العلـو االجتماعية كمعهد الًتبية الرياضية 
مت نقل كلية العلـو  2004ك يف شهر جويلية  1999النفس ، علـو اإلعبلـ ك االتصاؿ ، الذم أدرج يف سنة 

مت إدراج 2006موقع خركبة" ، أين أنشأت الكلية كمؤسسة مستقلة، ك يف سنة »االجتماعية إذل مقرىا اصتديد 
 العلـو االجتماعية ك اإلنسانية. النظاـ اصتديد "ؿ.ـ.د" يف غتاؿ

 كأىم اظتبادئ اليت ترتكز عليها ىذه الكلية:
 أكادنتي ذىٍت. إف اصتامعات مؤسسة علمية كتعليمية تقـو على التميز سواء كاف التميز اجتماعي،-
معة ىي إف الدخوؿ إذل جامعة كتب أف يتم عرب غتموعة من االختبارات، االمتحانات العامة اليت جتريها اصتا -

 اليت حتدد من يناؿ شرؼ القبوؿ فيها.
 إف اصتامعة عتا مناخها الذىٍت اطتاص باعتبارىا غتتمعها مقفبل، يتكوف من أستاذ طبلب إداريُت. -

 كعلى إثر بداية العمل بنظاـ الكليات، أصبحت جامعة مستغازل تتشكل من أربع كليات: 1999أما سنة 
 لفرنسية كاللغة اإلؾتليزية كاألدب كاللغة العربية كالفنوف التشكيلية.كلية األدب كالفنوف: تضم اللغة ا-أ

 كلية العلـو االجتماعية كالًتبية البدنية:-ب
 كلية العلـو كاعتندسة: كتضم الرياضيات، فيزياء، اإلعبلـ اآلرل الزراعة، اعتندسة اظتدنية، الكيمياء الصناعية.-ج
ة كالعلـو القانونية كاإلدارية ككل كلية من ىذه الكليات حتتوم على كلية التجارية كاضتقوؽ: العلـو التجاري-د

 كرئيس اجمللس العلمي للكلية. الكلية، رؤكس األقساـ اظتتخصصة، كما يتكوف غتلس الكلية من: عميد
خركبة قسم علم  لقد أجريت الدراسة يف كلية العلـو االجتماعية، جامعة عبد اضتميد بن باديس مستغازلك 

 .االجتماع
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 ثانيا: الهيكل التنظيمي
 الهيكل التنظيمي للعمادة:-1

 
 يمينا: مصلحة الدراسات الخاصة بالعلوم االجتماعية ونظام ل م د                                           
  علوم االجتماعية والتربية البدنيةيسارا: مصلحة الدراسات الخاصة بال                                          

 الطابق األول
 نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبة بالطلبة                                          
 نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي                                              
 مصلحة األنشطة العلمية والثقافية والرياضية                                                          

 
 

 األمانة العامة                                                                                     
 انية والمحاسبة                           مصلحة الميز                                          
 مصلحة المستخدمين                                                                          
 مصلحة الوسائل والصيانة                                                                        

 
 

    
 عميد الكلية                                                                            
 محاسب الكلي                                        

 
 
 
 
 

 طابق األرض

 الطابق الثاني

 الطابق الثالث
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الهيكل التنظيمي لجامعة مستغانم-2  
                                                          سكرتيرة الرئيس             محافظ رئيس الجامعة

 
 

         النائب المكلف بالتخطيط      األمانة العامة                 
       

 
 المحاسب المالي         

 
SIG 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 رئيس الجامعة

 عمداء الكلية

المدير الفرعي      
مصلحة األجور  
مصلحة الوسائل 

مصلحة 
 المستخدمين

النائب المكلف بالبحث 
النائب المكلف العلمي و 

بالتعليم العالي والتكوين 
 المتواصل

محافظ 
 المكتب

 العمال
نائب عميد الكلية 
مكلف بالبيداغوجية 
مكلفة ما بعد 

 التدرج 

رئيس 
 المصلحة

 رؤساء األقسام

 األساتذة
 العمال العمال

 الطالب
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 :خصائص المبحوثين: بالمطلب الثاني
 يوضح:جنس المبحوثين:(01)جدول رقمال

 (%النسبة المئوية) التكرارات )ك( الجنس
 75,00% 45 ذكر
 00¸25% 15 أنثى

 00¸100% 60 المجموع
 

من % 25من اظتبحوثُت ذكور، يف حُت أف نسبة  %75( أف نسبة1يتضح من اصتدكؿ رقم)            
 إناث. اظتبحوثُت

 للتعليم يف مؤسسات الًتبية كالتعليم يف  ذلك إذل تفضيل العنصر النسوم عمعظم أفراد العينة ذكور، كيرج   
األطوار التعليمية الثبلث، كعدـ مواصلتهن للتعليم اصتامعي كأخذ شهادة دكتوراه ألف ىذا يتطلب كقت طويل، 

يل أعلى كىذا ما ال يرغب فيو العنصر النسوم بشكل عاـ ؽتا يشكل عتن عائق يف مواصلة مشوارىن العلمي كن
الدرجات، على عكس الذكور أغلبهم قد يرغبوف يف مواصلة التعليم يف اصتامعة ألف ىذا فرمبا يكوف حلم أم 
أستاذ ليصل إذل أعلى اظتراتب العليا لكي يصبح لديو مكانة مرموقة يف اجملتمع، كيستطيع كذلك أف يقيم عبلقات 

 ساسية للعلم كاظتعرفة تستنبط منو رتيع األفراد.مع رتيع األعضاء الفاعلُت معو ألنو يعترب اظتكانة األ
 
 

 (: يوضح الفئة العمرية للمبحوثين.02الجدول رقم)
لنسبة المائويةا  الفئة العمرية التكرارات)ك( 

 

 30أقل من  6 %10,00
 35إذل  30من  14 %23,33
 41إذل 36من  22 %36,67
47إذل  42من  14 %23,33  

فما فوؽ 48 4 %6,67  

 اجملموع 60 %100,00
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سنة، 41ك36من اظتبحوثُت أعمارىم تًتاكح ما بُت  %36¸67( أف نسبة 02يتضح من اصتدكؿ رقم)           
 42سنة، كىي نفس نسبة أعمارىم ما بُت 35ك 30من اظتبحوثُت تًتاكح أعمارىم ما بُت  %23¸33كنسبة 

من %6¸67سنة، كيف األخَت نسبة 30ال تتجاكز أعمارىم من اظتبحوثُت اليت %10سنة، مث نسبة  47ك
 ما فوؽ. 48اظتبحوثُت أعمارىم 

سنة بأعلى نسبة 41إذل 36كنستنج من خبلؿ ىذا أف معظم األساتذة تًتاكح أعمارىم ما بُت           
كىذه الفئة ىي اليت تكوف لديها عبلقات متباينة أم مع بعض األساتذة فقط ألف ىذا السن  %36¸67دتثلت

سنة فيمكننا القوؿ بأف العبلقات االجتماعية بينهم 35إذل30ا الفئة اليت تًتاكح أعمارىم ما بُتيبُت ذلك، أم
تكاد تكوف منعدمة ألف الفًتة الزمنية غَت كافية إلقامة عبلقات االجتماعية، فمثبل األستاذ الذم يكوف قدصل يف 

و، فهذا األخَت تكوف لديو عبلقات عمل اظتهنة تكوف لديو عبلقات اجتماعية أكثر من األستاذ اصتديد يف مهنت
سنة قد تكوف عبلقاهتم شبو منعدمة ألف األستاذ يف أعوامو األكذل يف 30فقط، أما الفئة اليت تتجاكز أعمارىم 

التدريس ال يستطيع أف يقيم عبلقات اجتماعية مع زمبلئو، إال إذا كانت لديو زمالة قدنتة أك ينحدركف من نفس 
سنة فما فوؽ تكوف لديهم عبلقات 40مكاف كاحد، أما الفئة األخَتة اليت تبلغ أعمارىم  اظتنطقة كيدرسوف يف

اجتماعية مع زمبلئهم أكثر من الفئات األخرل، كىذا راجع رمبا إذل األقدمية يف التعليم، ألف من شركط إقامة 
 العبلقات كاالجتماعية منها خاصة كتوطيدىا راجع إذل االستمرارية ك التواصل.

 (: يوضح رتبة المبحوثين.03دول رقم )الج
 % النسبة المائوية التكرارات)ك( الرتبة

 8,33% 05 أستاذ متعاقد
 25,00% 15 أستاذ مساعد)ب(
 16,67% 10 أستاذ مساعد)أ(
 21,67% 13 أستاذ ػتاضر)ب(
 18,33% 11 أستاذ ػتاضر)أ(

 10,00% 06 أستاذ التعليم العارل
 100,00% 60 اجملموع

 
من اظتبحوثُت برتبة أستاذ مساعد)ب(، كنسبة  %25( أف نسبة 03يتضح من اصتدكؿ رقم)          

 %16¸67برتبة أستاذ ػتاضر)أ(، كنسبة %18¸33% من اظتبحوثُت أساتذة ػتاضرين)ب(، أما نسبة 21¸67
 رتبة أستاذ متعاقد.ب8%¸33برتبةأستاذ التعليم العارل، أما النسبة األخَتة %10برتبة أستاذ مساعد )أ(، كنسبة
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يفسر تقارب النسب على أف أفراد العينة موزعوف داخل اصتامعة من رتيع اظتراتب من أستاذ متعاقد إذل            
، كمن ىنا نتكننا القوؿ بأف األستاذ مساعد %25أستاذ التعليم العارل حيث حتتل أعلى نسبة أستاذ مساعد "ب"

اجتماعية كطيدة مع زمبلئهم كرمبا يرجع إذل قلة التفاعل ك التواصل، ألنو "أ" ك "ب" قد ال تكوف لديهم عبلقات 
ال لتظى بالقدر الكايف يف تقدصل اضتصص على عكس األستاذ احملاضر "أ" ك "ب" كأستاذ التعليم العارل فتكوف 

ق ك احملاضرة لديهم عبلقة زمالة كعمل كيتواصلوف من أجل تقدصل حلوؿ النشغاالهتم كالعبلقة بُت أستاذ التطبي
كاظتساعدات اليت يقدموهنا لبعضهم يف اطار العمل كنتيجة للتواصل اظتستمر كالتفاعل تصبح لديهم عبلقات 

 اجتماعية فيما بينهم.
 

 ( يوضح منطقة إقامة المبحوثين.04الجدول رقم )
 

 النسبة المائوية% التكرارات)ك( منطقة االقامة
 50,00% 30 حضرم

 33,33% 20 شبو حضرم
 16,67% 10 ريفي

 100% 60 اجملموع
   

من األساتذة الذين يقيموف يف اظتنطقة اضتضرية، أما نسبة  %50( أف نسبة 04يتضح من اصتدكؿ رقم ) 
 من األساتذة اظتقيمُت يف الريف. %16¸67يقيموف يف منطقة شبو حضرم، أما آخر نسبة 33%¸33

تذة اظتقيمُت يف الوسط اضتضرم بينما تقل يف اظتنطقة الريفية نستنج من خبلؿ ىذا أف أكرب نسبة دتثلت يف األسا
ألف أغلبهم ال يواصلوف مسارىم الدراسي، على عكس اضتضر جتد أغلبهم يواصلوف مشوارىم التعليمي، كنتكن 
تفسَت ىذا بأف األساتذة اظتقيمُت يف منطقة اضتضر قد تكوف لديهم عبلقات اجتماعية مع زمبلئهم ألهنم متفرغوف 

ن بعض األمور كبعد اظتسافة كالنقل، كعتذا فبإمكاهنم أف نتكثوا ساعات يف اصتامعة، كمن ىنا يكوف لديهم م
الوقت الكايف يف أف يتواصلوا مع زمبلئهم كتكوف لديهم عبلقات مع بعضهم، فنجد مثبل األساتذة اظتقيمُت يف 

قامتهم لعبلقات مع أصحاب اظتنطقة نفس اظتنطقة اضتضرية لديهم عبلقات اجتماعية مع بعضهم أكثر من إ
الريفية، كىذه األخَتة قتهم الوحيد ىو تقدصل كاجبهم اظتهٍت، كعتذا ال يسعو أف يقيم عبلقات اجتماعية كرمبا يكوف 

 لديو عدد قليل من الزمبلء، كإف كانت لديو عبلقات اجتماعية تكوف مع األفراد اظتنتمُت لنفس منطقتو.
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 وضعية مقر عمل المبحوثين:(: يوضح 05الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 

أما  %48¸33مُت قرب مكاف العمل بلغت نسبتهم ( أف األساتذة اظتقي05يتضح من اصتدكؿ رقم )          
من %13¸33ىم األساتذة الذين يبعدكا مقر سكناىم عن منطقة العمل، أما آخر نسبة %38¸33نسبة 

 األساتذة الذين يبعدكا مقر سكناىم عن منطقة العمل نوعا ما.
، كىذه الفئة %48¸33نسبةكنستنتج من خبلؿ ىذا أف األساتذة القريبوف من منطقة العمل ىم أكرب         

تكوف لديهم عبلقات اجتماعية مع زمبلئهم على عكس األساتذة الذين يبعدكا مقر سكناىم من منطقة العمل، 
ألنو حىت تكوف عبلقات اجتماعية كتب توفر عدة معايَت كالتقارب يف السن من نفس اصتنس الزمالة القدنتة كمن 

قر سكناه عن منطقة العمل رمبا ال تكوف لديو عبلقات اجتماعية كذلك نفس اظتنطقة، ألف األستاذ الذم يبعدكا م
 لضعف تواصلو مع زمبلئو كعدـ حضوره لبلجتماعات كالندكات كاظتلتقيات يف بعض األحياف.

 الحالة المدنية للمبحوثين. (: يوضح06الجدول رقم )
 ئوية )%(االنسبة الم التكرارات)ك( الحالة المدنية

 21,67% 13 أعزب
 71,67% 43 متزكج
 6,67% 4 مطلق
 100% 60 اجملموع

 
من %21¸67من األساتذة متزكجُت، أما نسبة %71¸67( أف نسبة 06يتضح من اصتدكؿ رقم)

 من األساتذة مطلقُت.%6¸67األساتذة بدكف زكاج أما آخر نسبة 
لقوؿ بأف األساتذة ، كمن ىنا نتكننا ا%71¸67كنستنتج من خبلؿ ىذا أف معظم األساتذة متزكجُت بنسبة

اظتتزكجُت قد تقل عبلقاهتم اجتماعية خاصة مع االناث على عكس الذكور فبإمكاهنم إقامة عبلقاهتم اجتماعية     

 النسبة المائوية% التكرارات)ك( وضعية مقر العمل
 48,33% 29 قريب من منطقة اإلقامة

 13,33% 08 بعيد نوعا ما عن منطقة اإلقامة
 38,33% 23 بعيد عن منطقة اإلقامة

 %100000 60 اجملموع
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مع بعضهم البعض، أما الغَت اظترتبطُت قد تكوف لديهم عبلقات اجتماعية مع زمبلئهم من كبل اصتنسيُت ألف 
 كور أك إناث ألف حالتهم اظتدنية ال تسمح عتم بذلك.حريتهم مطلقة على غرار اظتتزكجوف سواء ذ 

 المبحث الثاني: عرض وتحليل البيانات الميدانية:.
الفرضية األولى" تتميز العالقات االجتماعية بين األساتذة  معطيات البيانات المطلب األول: عرض وتحليل
 في الوسط الجامعي بالفتور".

 اعية بين المبحوثين.(: يوضح العالقات االجتم07الجدول رقم )
 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( وجود عالقات اجتماعية

 18,33% 11 نعم
 81,67% 49 ال

 100% 60 اجملموع
 

%من األساتذة الذين أجابوا بعدـ كجود عبلقات 81¸67( أف نسبة 07يتضح من اصتدكؿ رقم )
ظتبحوثُت الذم أقركا بأنو توجد عبلقات % من ا18¸33على غرار نسبة (08)أنظر اصتدكؿ رقم اجتماعية،

 .بينهم
كىذا رمبا  ،نستنتج من خبلؿ ىذا أف معظم األساتذة ال توجد لديهم عبلقات اجتماعية مع زمبلئهم          

راجع إذل عدة عوامل كاصتنس، السن، الرتبة، أك أسباب أخرل كاطتبلفات الشخصية كغَتىا، كىذا يدؿ على أف 
بلقات عمل ال غَت، ك عامل اصتنس مثبل أف اظترأة ال تستطيع التفاعل مع جنس الذكور ألف األساتذة تربطهم ع

قيم اجملتمع ال تسمح بذلك، كىي كفرد فيو ال تستطيع التعامل بكل طبلقة مع جنس الذكر ألف طبيعتها تفرض 
ميبلهتا، كتكوف يف عليها كضع حواجز، فهي ال تستطيع حتدث يف األمور الشخصية كاضتساسة على العكس مع ز 

بعض اضتاالت مرتبكة يف حوارىا كىذا لطبيعة تفكَت بعض األساتذة الذكور، أما عامل السن ؾتد مثبل أستاذ يف 
عمر األربعينات أك اطتمسينات ال يستطيع أف يصاحب أستاذ يف الثبلثينات أك أقل من ذلك أم ال يستطيع أف 

األساتذة اظتتقاربُت يف السن ألف لكل جيل جيلو اطتاص بو، أك  يتحدث معو أك يبوح لو جبميع أسراره على عكس
عامل الرتبة مثبل ؾتد أستاذ ال يفضل التعامل مع أستاذ آخر نظرا لتفوقو العلمي أك لديو أفكار جيدة يستنبط منو 

 أقرانو رتيع األفراد أك لديو منصب عارل حبيث الذم يًتبع على أعلى رتبة يكوف لو ثقل يف الوسط اصتامعي بُت
   مثبل أستاذ التعليم العارل أك بركفسور ليس كأستاذ ػتاضر ك كأستاذ مساعد، ك اطتبلفات الشخصية مثبل يف 
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اختبلؼ العقليات بُت األساتذة ؾتد أستاذ يتميز حبنكة كذكاء اجتماعي ك متفتح لديو سهولة يف إقامة عبلقات 
نفسو كلديو عزلة اجتماعية، ك أسباب أخرل كالضمَت اجتماعية مع زمبلئو على عكس األستاذ اظتنطوم على 

اظتهٍت ك االنتقادات اليت يوجهوهنا إذل بعضهم البعض يف اظتلتقيات أك االجتماعات اليت قد تكوف غالبيتها يف قاعة 
 األساتذة، كرمبا نرجع قلة التفاعل فيما بينهم إذل عدـ اللقاءات اظتستمرة ألف األساتذة اصتامعيُت جتد لديهم

انشغاالت كثَتة مثبل كتدريس يف جامعة أخرل أك الدراسات اليت يقوموف هبا كتحضَت بعض األساتذة إذل دكتوراه 
 .كذلك بالبحث كالًتبصات اظتيدانية

 
 (يوضح عالقة الجنس بوجود عالقة بين المبحوثين08الجدول رقم )

 اصتنس        
 كجود عبلقة

 اجملموع أنثى ذكر
 % ؾ % ؾ % ؾ

 18.33 11 13.33% 2 20% 9 نعم
 81.66% 49 86.66% 13 80% 36 ال

 100 60 100% 15 100% 45 اجملموع

     
من اظتبحوثُت اإلناث الذين أجابوا بعدـ كجود 86.66%( أف نسبة 08يتضح من اصتدكؿ رقم )

ن أجابوا من اظتبحوثُت إناث الذي 13.33%من ذكور، كنسبة  80%عبلقات اجتماعية بُت األساتذة، كنسبة
 من ذكور.20 %بوجود عبلقات اجتماعية كنسبة 

من اإلناث الذين أجابوا بعدـ كجود عبلقات 86.66%كنستنتج من خبلؿ ىذا أف أعلى نسبة دتثلت    
اجتماعية، فرمبا راجع إذل طبيعة تفكَت اظترأة، كىذا حسب ضوابط كقيم كعادات اجملتمع اليت ختضع عتا كتسيطر 

ستطيع اظترأة أف تقيم عبلقات اجتماعية مع زمبلئها الذكور حىت تبدم احًتاما لنفسها كعائلتها عليها، فمثبل ال ت
كزكجها إذا كانت متزكجة كحىت تتقي الشبهات كعند اعًتاضها ظتشكل أك أمر مستعصي ليس بإمكاهنا أف تواجو 

نس لو أثر كدكر مهم يف إقامة اظتوقف بطبلقة كحرية على عكس الذكر، كمن ىذا اظتنطلق تبُت لنا أف عامل اصت
 عبلقات اجتماعية.  
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(: يوضح أسباب عدم وجود عالقات اجتماعية بين المبحوثين.09الجدول رقم )  
 األسباب التكرارات)ك( النسبة المائوية )%(

 عدـ االلتقاء اظتستمر 13 %21,67
 عدـ اضتاجة عتا 36 %60,00
 أجواء العمل ال تساعد على ذلك 11 %18,33
 اجملموع 49 %100

 
%من األساتذة الذين أجابوا بعدـ اضتاجة عتا، كنسبة 60( أف نسبة 09يتضح من اصتدكؿ رقم)

% الذين أجابوا بأف أجواء 18¸33%من األساتذة الذين أجابوا بعدـ االلتقاء اظتستمر، كأخَتا بنسبة 21¸67
 العمل ال تساعد على ذلك.

ى نسبة كانت بعدـ اضتاجة إذل العبلقات االجتماعية بُت الزمبلء، ؽتا يدؿ كنستنتج من خبلؿ ىذا أف أعل        
على أف األساتذة غَت مهتمُت بإقامة عبلقات اجتماعية مع بعضهم البعض ألهنم ال كتدكف منفعة يف تلك العبلقة 

غَت مبالوف هبا كال ختدـ مصاضتهم اطتاصة كىذا ما يدؿ على عدـ كجود تعاكف بُت األساتذة كىم مستغنوف عنها ك 
، أك بسبب التفاكت يف اظتناصب، كبعض األساتذة يتحججوف بسبب عدـ االلتقاء اظتستمر حىت يتفادكف إقامة 
عبلقات اجتماعية مع زمبلئهم، كىذا ما يتسبب يف حدكث مشاكل فيما بينهم ألف عبلقاهتم  ػتدكدة كغَت مبنية 

 على أكاصر متينة تتبلشى من أكؿ عائق.
 

 (: يوضح طبيعة العالقة القائمة بين المبحوثين.10م )الجدول رق
 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( طبيعة العالقة

 15,00% 9 جيدة مع بعض األساتذة
 61,67% 37 متوترة مع بعض األساتذة
 %3323, 14 عادية مع بعض األساتذة

 100% 60 اجملموع
 



 

 
63 

 %من كانت عبلقاهتم متوترة مع بعض األساتذة،61¸67( أف نسبة 10يتضح يتبُت من اصتدكؿ رقم )
% من األساتذة كانت عبلقاهتم عادية مع باقي األساتذة، 23¸33أما نسبة  (،13ك12ك11)أنظر اصتدكؿ رقم 

 % من األساتذة كانت عبلقاهتم جيدة مع بعض األساتذة.15ك
ىذا راجع إذل عدـ كجود كنستنتج من خبلؿ ىذا أف أغلب األساتذة عبلقاهتم متوترة مع زمبلئهم، ك 

توافق فكرم فكل شخص لديو أفكاره اطتاصة يتعصب عتا ، ك ىذا ما لتدث خبلؼ فيما بينهم، أم أف أغلبهم 
ال توجد بينهم عبلقة تتعدل الزمالة ، باإلضافة اذل كجود مشاكل مهنية أك شخصية اظتتمثلة يف مشكل القاعات 

أستاذ يتحدث عن أستاذ آخر يف غيابو مع الطلبة أك مع بعضهم  جتد أستاذ يأخذ قاعة أستاذ آخر، ككذلك ؾتد
البعض بأسلوب غَت الئق ؽتا متلق جو مشحوف بُت األساتذة كىناؾ أيضا عامل الغَتة عند األستاذات جتد 
أستاذة أخرل رتيلة عنها أك متزكجة أك متفوقة من حيث الرتبة العلمية ال ترغب يف إقامة عبلقة معها بل حتدث 

بينها كىذه الغَتة ال تكوف عند األستاذات فقط بل ؾتدىا عند األساتذة أيضا، يف بعض األحياف  خبلؼ
لتسدكف أستاذ ألف لديو شتعة جيدة بُت الطلبة ك األساتذة ككل األفراد اظتنتمُت جملاؿ عملو، كيكوف ناجح أم 

 التحاكر كالتفاىم مع األستاذ متفوؽ فكريا كعمليا، فاألستاذ الذم لتب االنضباط يف العمل كتد صعوبة يف
 اظتهمل الغَت مكًت لعملو.

 ( يوضح طبيعة العالقة مع الجنس11الجدول رقم )
 اصتنس 

 طبيعة العبلقة
 اجملموع أنثى ذكر

 % ؾ % ؾ % ؾ
 15% 9 20% 3 13.33% 6 جيدة مع البعض
 61.66% 37 66.66% 10 60% 27 متوترة مع البعض
 23.33% 14 13.33% 2ػ 26.66% 12 عادية مع البعض

 %100 60 100% 15 100% 45 اجملموع
من اظتبحوثُت إناث الذين أجابوا بأف طبيعة العبلقة  66.66%( أف نسبة11يتضح من اصتدكؿ رقم )

من اظتبحوثُت إناث الذين أجابوا بأف طبيعة العبلقة جيدة 20%من ذكور، كنسبة  60%متوترة مع البعض كنسبة
من اإلناث الذين أجابوا بأف العبلقة عادية مع البعض 13.33%من ذكور، كنسبة 13.33%مع البعض كنسبة 

 من الذكور.26.66%كنسبة 
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من اإلناث الذين أجابوا بأف طبيعة العبلقة 66.66%كنستنتج من خبلؿ ىذا أف أعلى نسبة دتثلت 
تطيع أف يقيم عبلقات اجتماعية متوترة مع البعض، كىذا رمبا يعود إذل عدة أسباب، فمثبل العنصر النسوم ال يس

مع من ىب كدب على عكس العنصر الرجارل كىناؾ عدة أنواع من العبلقات، فالعبلقة بُت ذكر كذكر ختتلف 
عن العبلقة بُت أنثى كأنثى ك رمبا تكوف ىناؾ عبلقات بُت ذكور كإناث كلكن مرتبطة بنوعية العبلقة قد تكوف 

لعمل، كالتوتر الذم لتدث فيما بينهم يف بعض األحياف يكوف بسبب اظتهنة  عبلقة زمالة عادية مبنية على أساس ا
كاالختبلؼ يف اآلراء ك األفكار كمشكل القاعات ..اخل،ػ كعبلقة الصداقة تكوف مبنية من قبل كتتطور يف العمل 

ا كإذا  كرمبا ينحدركف من نفس اظتنطقة من نفس السن من نفس التخصص..اخل، كىنا التوتر يكاد يكوف منعدم
كاف فيقل درجة إال إذا تعدل األمور الشخصية، كالتوتر يف العبلقة بُت الذكر كاألنثى فرمبا لتدث بفعل تعدم 
الذكر لؤلمور الشخصية اليت ختصها كجتاكزه اطتط األزتر ك التقليل من قيمتها كشأهنا، كىناؾ فئة من األساتذة 

بأف تكوف اظترأة معهم يف نفس اظتهنة، هبذا االنفصاؿ  حسب طبيعة تفكَتىم أك التشدد يف دينهم ال يرغبوف
فكيف نتكنهم أف يقيموا عبلقات؟، أما اظترأة فبإمكاهنا أف تقيم عبلقات مع زمبلئها الذكور كلكن يف اطار زماشل 
كمكاشل ػتدد، فهي تستطيع أف جتتمع معهم يف قاعة األساتذة كمكتبة اصتامعة كىذا حبكم العمل ك ال تتعدل 

 لتصل إذل األماكن العامة كاظتقاىي كاظتطاعم أك البيت.ذلك 
 ( يوضح طبيعة العالقة ومنطقة اإلقامة12الجدول رقم )

 

من اظتبحوثُت الذم يقطنوف يف اظتنطقة اضتضرية كنسبة  .76%31( أف نسبة12يتضح من اصتدكؿ رقم)
انت عبلقاهتم متوترة مع يسكنوف يف الريف الذين ك 50%الذين يسكنوف يف منطقة شبو حضرم كنسبة%35

يسكنوف يف الريف  50%من اظتبحوثُت الذين يقطنوف يف اظتنطقة اضتضرية كنسبة  10.52%البعض، كنسبة 

 منطقة اإلقامة      
 طبيعة العبلقة

 اجملموع ريفي شبو حضرم حضرم
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 15% 9 50% 1 15% 3 13.15% 5 جيدة مع البعض
 61.66% 37 50% 1 35% 7 %76.31 29 متوترة مع البعض
 23.33% 14  ػ 50% 10 10.52% 4 عادية مع البعض

 %100 60 100% 2 100% 20 100% 38 اجملموع
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الذين  15%الذين يسكوف يف اظتنطقة اضتضرية كنسبة 13.15%الذين كانت عبلقاهتم عادية مع البعض، كنسبة 
 يف الذين كانت عبلقاهتم جيدة مع البعض.يسكنوف يف الر  50%يسكنوف يف منطقة شبو حضرم كنسبة

الذين يسكنوف يف اظتنطقة اضتضرية كانت  76.31%كنستنتج من خبلؿ ىذا أف أعلى نسبة دتثلت 
عبلقاهتم متوترة مع البعض، ظتنطقة اإلقامة دخل يف طبيعة العبلقة القائمة بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي، فمثبل 

تكوف لديهم عبلقات اجتماعية جيدة مع بعضهم البعض ألهنم يلتقوف عديد  الذين ينحدركف من نفس اظتنطقة
اظترات كيذىبوف كيرجعوف سويا كيتواصلوف دائما، كىذا ما يعزز عبلقاهتم، على عكس الذين ينحدركف من مناطق 

 ؼتتلفة فتقل فرصهم يف االلتقاء فيما بينهم، كمن ىنا ال تكوف لديهم عبلقات أصبل.
 ( يوضح طبيعة العالقة والرتبة:13الجدول رقم )

 
وترة من اظتبحوثُت برتبة بركفسور كانت عبلقاهتم مت66.66%( أف نسبة 13يتضح من اصتدكؿ رقم )          

 50%برتبة أستاذ مساعد )أ( كنسبة  66.66%برتبة أستاذ ػتاضر)أ( كنسبة  63.63%مع البعض كنسبة 
برتبة أستاذ متعاقد، كمن اظتبحوثُت الذين كانت عبلقاهتم عادية بنسبة    60%برتبة أستاذ مساعد )ب(كنسبة 

برتبة أستاذ ػتاضر )ب( 23.07%برتبة أستاذ ػتاضر )أ( كنسبة27.2%7برتبة بركفسور كنسبة %16.66
برتبة أستاذ مساعد)ب(، كمن اظتبحوثُت الذين  30%برتبة أستاذ مساعد )أ(كأستاذ متعاقد كنسبة 20%كنسبة 

برتبة أستاذ ػتاضر )أ( كنسبة 9.09%برتبة بركفسور كنسبة 16.66%كانت عبلقاهتم جيدة مع البعض، بنسبة 
 ستاذ مساعد )ب( كأستاذ متعاقد.برتبة أ 20%برتبة أستاذ ػتاضر)ب( كنسبة %15.38

 الرتبة 
 العبلقةطبيعة 

 اجملموع بركفيسور ػتاضر)أ( ػتاضر)ب( مساعد)أ( مساعد)ب( متعاقد
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

.16% 1 9.09% 1 15.38% 2 13.33% 2 20% 2 20% 1 جيدة مع البعض
66 

9 %10 

.66% 4 63.63% 7 61.53% 8 66.66% 10 50% 5 60% 3 متوترة مع البعض
66 

37 %61.
66 

.16% 1 27.27% 3 23.07% 3 20% 3 30% 3 20% 1 ضعادية مع البع
66 

14 %23.
33 

 100 60 100% 6 100% 11 100% 13 100% 15 100% 10 100% 5 اجملموع
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من اظتبحوثُت برتبة بركفسور كانت عبلقاهتم  66.66%كنستنتج من خبلؿ ىذا أف أعلى نسبة دتثلت            
متوترة مع بعض األساتذة، كجتد ىذا األستاذ ناجح يف عملو كليس لديو أصدقاء مقربوف، كىذا رمبا راجع إذل 

اكت يف الرتب، ألف أستاذ بركفسور يكوف لديو منصب عارل بُت األعضاء الفاعلُت الغَتة اليت تنتاهبما بسبب التف
معو كىذه الغَتة تسبب عدة مشاكل، فتجد أستاذ آخر يبحث عن أم مشكل قاـ بو أستاذ بركفسور كي يقلل 

لق عوائق من قيمتو أماـ زمبلئو، ألف كلهم قد جتدىم يتنافسوف من أجل الظفر بأعلى اظتناصب، كىذا التنافس مت
كحساسية بُت األساتذة ؽتا يؤدم بفتور العبلقة فيما بينهما، كجتدىم يف بعض األحياف تتغلب عليهم األنانية، كإذا  
كانت عبلقة جيد مع بعض األساتذة فرمبا يرجع إذل امتبلكهم نفس اظتستول كاظتنصب كالتشارؾ يف األفكار، 

 لغَتة كالتوتر عند بعض األساتذة.كالتحاكر من أجل تبادر األراء، كمن ىنا تتضح ا
 :(: يوضح أسباب توتر العالقة بين بعض األساتذة14الجدول رقم)

 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( أسباب توتر العالقة
 %54 20 أسباب شخصية

 %46 17 أسباب يف إطار عمل
 100% 37 اجملموع

 
ذين أرجعوا أسباب التوتر العبلقة إذل من األساتذة ال%54( أف نسبة 14يتضح من اصتدكؿ رقم )

%من األساتذة الذين أرجعوا أسباب التوتر إذل أسباب 46كنسبة  (16ك15،)أنظر اصتدكؿ رقمأسباب شخصية
 مهنية.

من خبلؿ ىذا نستنتج أف أغلب أسباب سوء التفاىم بُت األساتذة ترجع إذل أسباب شخصية حبيث           
لديو شتعة جيدة مع زمبلئو كمعركؼ بأخبلقو اضتميدة كرتيعهم يشهدكف لو على ؾتد أستاذ ناجح يف عملو، أك 

حسن طباعو أك بسبب االنتقادات اظتوجهة يف اظتناقشة العلمية أك التنافس يف تدريس مقياس ما باإلضافة إذل 
يف حدكث  االختبلفات الفكرية اليت حتدث يف تنظيم اظتلتقيات كأف يتعصب كل أستاذ لرأيو، كىذا ما يتسبب

مشاكل فيما بينهم، كىناؾ بعض األساتذة تكوف العبلقات فيما بينهم جيدة لكن تضمحل كتنتهي مبجرد تعديو 
 للخصوصيات. 
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 (: يوضح توتر العالقة والجنس:15الجدول رقم )
 اصتنس     

 أسباب توتر العبلقة
 اجملموع أنثى ذكر

 % ؾ % ؾ % ؾ
 56.75% 21 64.28% 9 52.17% 12 أسباب شخصية
 43.24% 16 35.71% 5 47.82% 11 أسباب مهنية

 %100 37 100% 14 100% 23 اجملموع
من اظتبحوثُت إناث الذين أجابوا أف أسباب توتر 64.28%( أف نسبة 15يتضح من اصتدكؿ رقم )

من اظتبحوثُت 35.71%من اظتبحوثُت ذكور، كنسبة  52.17%العبلقة يرجع إذل أسباب شخصية كنسبة 
 من اظتبحوثُت ذكور.47.82%ناث الذين أجابوا بأف أسباب توتر العبلقة يرجع إذل أسباب مهنية كنسبة اإل

من اظتبحوثُت االناث الذين أجابوا بأف أسباب توتر العبلقة 64.28%كنستنتج أف أعلى نسبة دتثلت           
ضترمتها كخصوصياهتا أك ػتاكلتو الوصوؿ يرجع إذل أسباب شخصية كطبيعة تفكَت الرجل كنيتو حوؿ اظترأة كتعديو 

إليها بإقامة عبلقة معها تتعدل الصداقة كالزمالة، كإذا قامت برد الطلب كرفضو قد لتدث عتا مشكل على الصعيد 
الشخصي كاظتهٍت كيقلل من شأهنا حىت تصبح قيمتها يف أدسل اظتراتب، أما األسباب اظتهنية فيمكن حصرىا مثبل 

 يوجهوهنا لبعضهم البعض حوؿ موضوع ما كاظتلتقيات كيف صتنة اظتناقشة العلمية لرسائل ماسًت يف االنتقادات اليت
 كدكتوراه أك يف مواضيع ختص اظترأة.

 (: يوضح توتر العالقة والرتبة:16الجدول رقم )
 الرتبة         
 األسباب 

 اجملموع بركفيسور ػتاضر)أ( ػتاضر)ب( مساعد)أ( مساعد)ب( متعاقد
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ  ؾ

أسباب 
 شخصية

2 %100 9 %75 4 %57.14 4 %80 8 %88.88 2 %100 29 %78.37 

 21.62% 8  - 11.11% 1 20% 1 42.85% 3 25% 3  - أسباب مهنية
 %100 37 100% 2 100% 9 100% 5 100% 7 100% 12 100% 2 اجملموع

ثُت برتبة أستاذ ػتاضر )أ( الذم أرجعوا توتر من اظتبحو 88.88%( أف نسبة 16يتضح من اصتدكؿ رقم )
برتبة أستاذ  75%من اظتبحوثُت برتبة أستاذ ػتاضر)ب(، كنسبة80%العبلقة إذل أسباب شخصية، كنسبة

برتبة أستاذ ػتاضر )أ( أرجعوا توتر العبلقة 11.11%برتبة أستاذ مساعد)أ(كنسبة57.14%مساعد)ب( كنسبة 
برتبة 25%برتبة أستاذ مساعد)أ( كنسبة42.85%أستاذ ػتاضر)ب(كنسبة برتبة20%إذل أسباب مهنية كنسبة 

 أستاذ مساعد)ب(.
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من اظتبحوثُت برتبة أستاذ ػتاضر )أ( الذين أرجعوا أسباب  88.88%كنستنتج أف أعلى نسبة دتثلت يف           
لكره كاضتسد على اظتكانة توتر العبلقة إذل أسباب شخصية، فرمبا يرجع إذل الغَتة بسبب التفاكت يف اظتناصب كا

اظترموقة اليت يتمتع هبا، أك التدخل يف األمور الشخصية اليت ال تعنيو كفك النزاع بُت زمبلئو األساتذة كاختاذ اظتوقف 
الذايت، أم مناصرة زميلو حىت لو كاف على خطأ، ككذلك تعدم طتصوصيات زميلو كالتحدث يف غيبو أ إفشاء 

 أسرار ختصو.
 : يوضح مدى وجود اختالف في العالقة بين جنس المبحوثين.(17الجدول رقم)

 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( وجود اختالف
 81,67% 49 نعم
 18,33% 11 ال

 100% 60 اجملموع
 

% من اظتبحوثُت الذين أجابوا بوجود اختبلؼ، كنسبة 81¸67( أف نسبة 17يتضح من اصتدكؿ رقم )
 كجود اختبلؼ بُت جنس اظتبحوثُت.% الذين أجابوا بعدـ 18¸33

نستنتج من خبلؿ ىذا أف معظم األساتذة أجابوا بوجود اختبلؼ يف إقامة عبلقات اجتماعية بُت           
الذكور كاإلناث كىذا راجع إذل طبيعة اجملتمع الذم حتكمو عادات كتقاليد تفرض على اظترأة أف تبدم احًتاـ 

تتواصل مع زميلها خارج إطار العمل، فمكاف التقائها باألساتذة يكوف يف لنفسها حبكم جنسها ال تستطيع أف 
األماكن احملدكدة ، أم معظم لقاءاهتا تكوف يف قاعة األساتذة كليس بإمكاهنا أف جتتمع معهم يف أماكن أخرل  

رغم من كاظتقاىي، نادم اصتامعة، البيت...اخل، حىت مواضيع اضتديث تكوف مقيدة ال تتعدل اطتصوصيات، بال
اظتستول العارل ك اجملتمع الراقي الذم تعيش فيو إال أهنا تبقى خاضعة لعملية الضبط االجتماعي، كعتذا ال تستطيع 

 أف تقيم عبلقات اجتماعية مع زمبلئها الذكور.
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 :(: يوضح أسباب اختالف في العالقة بين جنس المبحوثين18الجدول رقم )
 بة المائوية )%(النس التكرارات)ك( أسباب االختالف

 50,00% 30 ردكد األفعاؿ
 16,67% 10 أساليب التصرؼ

 15,00% 9 طرؽ التفكَت
 100% 49 اجملموع

 
% من األساتذة الذين أجابوا بردكد األفعاؿ، كنسبة 50(أف نسبة 18يتضح من اصتدكؿ رقم )         

 بوا بطرؽ التفكَت.% الذين أجا15%الذين أجابوا بأساليب التصرؼ، كأخَتا نسبة 16¸67
نستنج من خبلؿ ىذا أف أعلى نسبة دتثلت يف اإلجابة بردكد األفعاؿ أم أف ىناؾ توتر يف العبلقة بُت          

اصتنسيُت، ؽتا متلق ارتباؾ أثناء تبادؿ أطراؼ اضتديث مهما كاف نوعو سواء خاص بالعمل أك غَته، حبكم أنو 
ن التوتر كاالنزعاج كىذا يتعلق بسوء النية كالتفكَت السليب اجتاه عندما تتحاكر مع شخص غريب يسودىا شيء م

الطرؼ اآلخر كعتذا من اظتمكن أف تكوف عتا رد فعل سليب، كىذا االختبلؼ راجع إذل طبيعة كل فرد كأسلوب 
اىم تفكَته، ؽتكن أف تكوف ىناؾ ردكد أفعاؿ جدك طبيعية كأف ؾتد جنسيُت ؼتتلفُت إال أنو يكوف بينهم نقاط تف

حىت لو كانت نسبة قليلة، أما البعض اآلخر يرجع أسباب االختبلؼ إذل أساليب التصرؼ، أم جتد مثبل احتقار 
 ك عدـ االحًتاـ بُت اصتنسُت ىناؾ من يقـو بأفعاؿ ال تليق باظتكاف ك ال باظتستول الذم يكوف عليو. 
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 :حوثين(: يوضح طرق مواجهة الخالفات بين المب19الجدول رقم )
 
 
 

      
    

 
% من األساتذة الذين أجابوا بالبلمباالة، أما 76¸67( أف نسبة 19يتضح من خبلؿ اصتدكؿ رقم )          

 % أجابوا مبحاكلة االحتواء.5% من األساتذة الذين كانت إجابتهم بالقطيعة، كآخر نسبة كانت 18¸33نسبة 
نستنج من خبلؿ ىذا أف أعلى نسبة كانت بالبلمباالة كىذا راجع إذل عدـ التفاعل بُت األساتذة كأخذ          

ات اليت حتدث بُت زمبلئو من األساتذة، اظتوقف اضتيادم كعدـ التدخل يف الشؤكف اليت ال ختصو كال يهتم باطتبلف
كىو يف ىذه اضتالة غَت مكًتث بالوضع، ليس لديو رغبة يف إقامة عبلقات اجتماعية ألف اىتمامو الوحيد ىو 
تقدصل الدركس يف اصتامعة، كنفسر ىذه البلمباالة بعدـ كجود عبلقة كطيدة بُت زمبلئو فهناؾ من يتخذ موقف 

 ض اآلخر لتاكؿ إصبلح الوضع كالتدخل لفك النزاع.آخر كالقطيعة مثبل، كالبع
 

 (: يوضح أسباب الالمباالة بين المبحوثين في حالة الخالفات:20الجدول رقم )
 األسباب التكرارات)ك( النسبة المائوية )%(

 أصبحت اطتبلفات عادة 13 %28
 األمر تافو 19 %41
 ال هتمٍت 14 %31

 اجملموع 46 %100
 

%من اظتبحوثُت الذين أجابوا بأف األمر تافو، كنسبة 41( أف نسبة 20) رقم يتضح من اصتدكؿ
 % من اظتبحوثُت أقركا بأف اطتبلفات أصبحت عادة.28%من اظتبحوثُت أجابوا بأف األمر ال يهم، كأخَتا 31

 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( طرق المواجهة
 18,33% 11 القطيعة
 76,67% 46 البلمباالة

 5,00% , 3 ػتاكلة االحتواء
 100% 60 اجملموع
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ب كنستنتج من خبلؿ ىذا أف أعلى نسبة من األساتذة الذين أجابوا بأف األمر تافو كىذا راجع إذل تذبذ
العبلقات االجتماعية بُت األساتذة كعدـ كجود جو إكتايب كتواصل اجتماعي بينهم كليس من اظتعقوؿ أف حتدث 
ىذه اطتبلفات يف مكاف راقي كاصتامعة، ك من غَت الطبيعي أف يكوف أستاذ جامعي مبستول علمي ك ثقايف عارل 

لكن ال لتاكؿ إصبلح الوضع فيقوؿ ىذا األمر أف يتميز بأسلوب سليب، فمثبل أستاذ يبلحظ خبلفات بُت زمبلئو 
تافو ألنو ال نتس شخصييت، كىناؾ من يرل بأف التدخل ك إبداء الرأم يف األمور التافهة ىو غترد مضيعة للوقت،  
كالبعض اآلخر يرل أف اطتبلفات أصبحت عادة ألف األساتذة دائما تكوف فيما بينهم مشاكل رمبا شخصية أك 

 اطتبلفات جدك عادية ال تستحق التدخل من الطرؼ اآلخر. عملية، كىناؾ بعض 
 

المطلب الثاني: عرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية "تحكم العالقات االجتماعية القائمة بين األساتذة 
 في الوسط الجامعي المصلحة الخاصة":

 (: يوضح الهدف من التواصل بين المبحوثين.21الجدول رقم )
 النسبة المائوية )%( تكرارات)ك(ال الهدف من التواصل

 %16¸67 10 من أجل توطيد العبلقات االجتماعية
 30,00% 18 اظتساعدات اظتختلفة

 53,33% 32 تعاكف فكرم
 100% 60 اجملموع

 
%من األساتذة الذين أجابوا بأف اعتدؼ من التواصل 53¸33( أف نسبة 21يتضح من اصتدكؿ رقم )         

%الذين أجابوا من أجل 16¸67% الذين أجابوا مبساعدات ؼتتلفة، كأخَتا نسبة 30كنسبة  ىو التعاكف الفكرم
 توطيد العبلقات االجتماعية.

كنستنتج من خبلؿ ىذا أف اعتدؼ من التواصل ليس من أجل توطيد العبلقة كإفتا ألجل اظتساعدة           
أف العبلقات االجتماعية مهمشة غَت مبالُت هبا  الفكرية كحتقيق اظتصاحل اطتاصة لكل شخص، كمن ىنا يتضح لنا

بقدر ما أهنم مهتمُت بقضاء اظتصاحل فيما بينهم، فمثبل جتد أستاذ جديد يف ميداف التعليم يضطر إلقامة عبلقة مع 
الذين لديهم خربة من أجل التوجيو كاستنباط األفكار كالطريقة لكي ينتهجها فمثبل ىناؾ بع األساتذة يقدموف 

 عن طريق االمبلء كىنا من يقدموف نسخ. الدركس
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 مدى اجتماع المبحوثين: ( يوضح22)الجدول رقم 
 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( مدى االجتماع

 58,33% 35 نعم
 41,67% 25 ال

 %100 60 اجملموع
 

%من األساتذة الذين أجابوا بوجود اجتماع بُت 58¸33( أف نسبة 22يتضح من اصتدكؿ رقم)
  .%من األساتذة الذين أجابوا بعدـ كجود اجتماع بُت اظتبحوثُت41¸67ظتبحوثُت ا

نستنتج من خبلؿ ىذا أنو يوجد اجتماع بُت األساتذة كىذا االجتماع يكوف يف مكاف العمل من أجل 
س اضتديث عن اللجنة العلمية كالتنظيمية اظتتعلقة باألقساـ كمبلحظات الطلبة، كىذا حبكم أهنم يدرسوف نف

الدفعة، كأغلبية ىذه االجتماعات تكوف يف قاعات األساتذة، كمن ىنا يتضح أنو توجد عبلقات اجتماعية مع 
بعض األساتذة، كالعبلقات االجتماعية بُت األساتذة تربز شتاهتا خارج إطار العمل، مثل االجتماع يف أماكن 

اجتماع بُت األساتذة سواء يف اطار العمل أك أخرل كاظتقهى، اظتطعم، البيت، كالبعض اآلخر يرل بأنو ال يوجد 
 خارجو، كقد يرجع ىذا إذل التصور اطتاطئ ظتفهـو العبلقات أك إذل انعدامها.

 : يوضح أماكن تجمع المبحوثين.(23)الجدول رقم
 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( أماكن االجتماع
 75,00% 45 قاعة األساتذة
 18,33% 11 نادم اصتامعة

 6,67% 4 قاىياظت
 100% 60 اجملموع

 
%من األساتذة الذين أجابوا بأف أغلب االجتماعات تكوف 75أف نسبة ( 23)يتضح من اصتدكؿ رقم

%من األساتذة 6¸76% من األساتذة الذين أجابوا بنادم اصتامعة كنسبة 18¸33يف قاعة األساتذة. كنسبة
 الذين أجابوا بأف االجتماع يكوف يف اظتقاىي.

تج من خبلؿ ىذا أف االجتماعات بُت األساتذة تكوف غالبيتها يف قاعة األساتذة كىذا ما يدؿ على نستن
عدـ كجود عبلقات اجتماعية خارج إطار العمل، أم ال يوجد زمبلء مقربوف يتفاعلوف فيما بينهم يستضيفوهنم يف 
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فاعل بُت أطراؼ اصتماعة العلمية، فبل البيت للمناسبات العائلية أك يشاركوهنم أسرارىم كمشاكلهم. كعدـ كجود ت
توجد ىناؾ أسباب تدعوىم للتواصل كااللتقاء يف أماكن أخرل، حبكم أف عبلقاهتم مبنية على أساس العمل 

 فقط. 
 :يوضح وجود تعاون بين المبحوثين (:24)الجدول رقم 
 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( وجود التعاون

 55,00% 33 نعم
 45,00% 27 ال

 100% 60 المجموع
 

% من األساتذة الذين أجابوا بوجود تعاكف بُت اظتبحوثُت، 55( أف نسبة 24يتضح من اصتدكؿ رقم )       
 %من األساتذة الذين أجابوا بعدـ كجود تعاكف بُت اظتبحوثُت.45كنسبة 

تعاكف يتمثل يف اظتساعدات  كنستنج من خبلؿ ىذا أنو كجود تعاكف بُت األساتذة يف إطار العمل، كىذا        
الفكرية أك أف ينوب عنو يف تقدصل اضتصة أك اضتراسة أثناء االمتحانات يف حالة الغياب، ككذلك يف تنظيم 
اظتلتقيات كالندكات العلمية، كىذا ما يدؿ على كجود عبلقات اجتماعية لدرجة التعاكف فيما بينهم، بينما يرل 

 زمبلء.البعض اآلخر ال يوجد تعاكف بُت ال
 :(: يوضح أسباب غياب التعاون بين المبحوثين25الجدول رقم )

 النسبة المائوية)%( التكرارات)ك( أسباب غياب التعاون
 21,67% 13 أعوض الحصة

 20,00% 12 ال أحد يلبي لك الطلب
 3,33% 2 تبقى دين عليك

 100% 27 المجموع
 

ذة الذين أجابوا بتعويض اضتصة، كنسبة %من األسات21¸67(أف نسبة 25يتضح من اصتدكؿ رقم )
% من األساتذة الذين قالوا أهنا 3¸33% من األساتذة الذين أجابوا ال أجد أحد يليب لك الطلب، كنسبة 20

 تبقى دين عليك.
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من خبلؿ ىذا أنو عند غياب أم أستاذ عن اضتصة يضطر إذل أف يعوضها بنفسو يف حصة  كنستنتج
كجود عبلقات كطيدة لدرجة التعاكف فيما بينهم، إال أنو تبقى عبلقة زمالة فقط أخرل، كىذا ما يدؿ على عدـ 

ألف طبيعة العمل تفرض ذلك، كالتعاكف راجع إذل تفكَت كرغبة كل أستاذ ألنو مرتبط بالقناعة كاإلرادة، فنجد مثبل 
فائدة كال جدكل من  من األساتذة من يتحجج بعدـ كجود الوقت اظتناسب لتلبية الطلب، كىناؾ من يرل أنو ال

 ذلك ألنو ال متدـ مصلحة اطتاصة.
 :( يوضح مدى انتهاء التواصل بمجرد انتهاء العمل بين المبحوثين26الجدول رقم )

 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( مدى انتهاء التواصل
 90,00% 54 نعم
 10,00% 6 ال

 100% 60 اجملموع
 

%من األساتذة الذين أجابوا انتهاء التواصل مبجرد انتهاء 90(أف نسبة 26يتضح من اصتدكؿ رقم )
 %من األساتذة الذين أجابوا ال ينتهي التواصل مبجرد انتهاء العمل.10العمل، كنسبة 

كنستنتج من خبلؿ ىذا أف العبلقة بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي تنتهي مبجرد انتهاء العمل، كىذا 
كبالتارل قد دل  ة كالصداقة القدنتة أك صلة القرابة أك بعد مكاف اإلقامة،راجع إذل عدـ كجود عبلقات اجتماعي

تكن ىناؾ عبلقات اجتماعية حىت تستمر، فالعبلقة اليت كانت تربطهم تتعلق بالوظيفة كاظتصلحة اطتاصة كالتعاكف 
عض األساتذة يفضلوف الفكرم، فالعبلقة اليت تستمر ىي تلك العبلقة اظتتينة اظتبنية على أكاصر كأسس حقيقية، فب

 انفصاؿ تلك العبلقة كىذا بسبب كجود مشاكل كخبلفات.
 :(: يوضح أسباب عدم التواصل بين المبحوثين27الجدول رقم )

 النسبة المائوية )%( التكرارات)ك( األسباب
 28,33% 17 انتهاء اظتهاـ اليت كانت تربطنا

 31,67% 19 اجتناب اإلزعاج
 30,00% 18 ال نلتقي حبكم اإلقامة

 100% 54 اجملموع
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%من األساتذة الذين أجابوا باجتناب االزعاج ك، 31¸67( أف نسبة 27من اصتدكؿ رقم ) يتضح
%من األساتذة الذين أجابوا 28¸33%من األساتذة الذين أجابوا ال نلتقي حبكم اإلقامة، كنسبة 30كنسبة 

 بانتهاء اظتهاـ اليت كانت تربطنا.
أف األساتذة الذين قالوا ال نتواصل مع زمبلئنا الجتناب االزعاج أف ىذه العبلقة  من خبلؿ ىذا كنستنتج

اليت كانت تربطهم ليست كطيدة ككاف يسودىا التوتر، فمثبل اتصاؿ أستاذ بأستاذة قد يسبب عتا مشكل مع 
كعلى ىذا  العائلة، فهناؾ من األساتذة ال يتواصل مع زمبلئو إال يف كقت اضتاجة كقضاء مصلحتو اطتاصة،

األساس ىناؾ من يرل أف العبلقة تنتهي مبجرد انتهاء العمل ألنو ال يوجد داعي للتواصل كىذا ما أدل إذل 
 اضمحبلعتا كعدـ استمرارىا.

 
 (: يوضح أسس بناء العالقات االجتماعية بين المبحوثين.28الجدول رقم )

 (النسبة المائوية )% التكرارات)ك( أسس بناء عالقات اجتماعية
 50,00% 30 اظتصلحة اطتاصة
 20,00% 12 التوافق الفكرم
 21,67% 13 الزمالة القدنتة

 8,33% 5 االنتماء اصتغرايف
 100% 60 اجملموع

 
% من األساتذة الذين أجابوا بأف أسس بناء العبلقة تكوف 50(أف نسبة 28يتضح من اصتدكؿ رقم )

%من األساتذة 20ساتذة الذين أجابوا بالزمالة القدنتة، ك% من األ21¸67على أساس اظتصلحة اطتاصة، كنسبة 
 من األساتذة الذين أجابوا على أساس االنتماء اصتغرايف.08¸33الذين أجابوا على أساس التوافق الفكرم، كنسبة 

كنستنتج من خبلؿ ىذا أف أساس بناء العبلقات االجتماعية ىو اظتصلحة اطتاصة، كتتجسد ىذه اظتصلحة يف مثبل 
ف يقـو أستاذ آخر بقضاء أمر ما لزميلو يف العمل كأف ينوب عنو يف تقدصل حصة حبكم أنو بعيد أك غائب لظرؼ أ

ما، أك أف يستضيفو لبيتو لبعد مكاف عملو عن اظتنزؿ، أك اظتصاىرة، ككذلك ال يكوف التعاكف إال باظتقابل، كأف 
 تسدم رل أمرا أعوضو لك باظتقابل.. اخل.
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 مناقشة نتائج الفرضيات:المبحث الثالث: 
بعد اف يصل البحث اذل ختامو سيتوقف الباحث اماـ تساؤؿ جد مهم اال كىو النتائج اليت توصل اليها        

كمدل مبلئمتها لفركض الدراسة، ك بطبيعة اضتاؿ فاف النتائج ال بد ك اف تكشف عن الواقع اك على االقل 
ج اظتراد التوصل إليها ك التحقق من مصداقية الفرضيات اليت صيغت يف االقًتاب من اظتعلومات اظتطلوبة أك النتائ

 اصتانب النظرم ك عليو:
 : مناقشة نتائج الفرضية األولى:المطلب األول

يشَت مضموف الفرضية األكذل أف العبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي تتميز بالفتور كتبُت لنا 
 من البيانات اظتأخوذة من االستمارة، حيث بُت لنا ما يلي: ىذا من خبلؿ ما مت تسجيلو

 % من اظتبحوثُت أقركا بأف العبلقة بينهم كبُت بعض األساتذة متوترة.61¸67نسبة -1
 % من اظتبحوثُت يبدكف يف كثَت من اظتواقف فيما بينهم حالة من عدـ اظتباالة.76¸67نسبة -2
 توجد عبلقات اجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي، نظرا % من اظتبحوثُت أقركا أنو ال81¸67 نسبة-3

 من اظتبحوثُت.% 60لعدـ اضتاجة عتا، كىذا حسب تصريح 
بعد االنتهاء من حتليل إجابات اظتبحوثُت حوؿ الفرضية األكذل اتضح لنا أنو ال توجد ىناؾ عبلقات اجتماعية بُت 

اليت حتدث بُت  تاطتبلفا تلككالفتور كىو عبارة عن تتميز بالتوتر األساتذة يف الوسط اصتامعي، كأف ىذه العبلقة 
أفراد اجملتمع كالفتور بُت األزكاج كالزمبلء اخل، كىذا الفتور ىو نتيجة لعدة أسباب كسوء التفاىم كاالختبلؼ يف 

الذم نعنيو يف  األراء كالتنازع حوؿ شيء ما، كالفتور ىو الذم يؤدم إذل ىشاشة كاضمحبلؿ العبلقات، أما الفتور
دراستنا ىذه ىو الفتور يف العبلقات بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي، كعليو فالفرضية اليت جاءت كالتارل "تتميز 

 العبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي بالفتور" قد حتققت.
انية إذل أف العبلقات االجتماعية بُت يشَت مضموف الفرضية الثالمطلب الثاني: مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

 األساتذة يف الوسط اصتامعي حتكمها اظتصلحة اطتاصة، كىذا من خبلؿ:
 % من اظتبحوثُت أقركا بأف أف اعتدؼ من التواصل بُت األساتذة ىو التعاكف الفكرم.53¸33نسبة -1
 اء العمل.%من اظتبحوثينأقركابأف التواصل بُت األساتذة ينتهي مبجرد انته90نسبة -2
 %من اظتبحوثُت أقركا أف أساس بناء العبلقات االجتماعية بُت األساتذة حتكمها اظتصلحة اطتاصة. 50نسبة -3
من خبلؿ اإلجابات اظتتحصل عليها من االستمارة نستطيع القوؿ اف العبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف   

فائدة على الفرد أكثر من اصتماعة، كنقصد باظتصلحة كىي تعود بال الوسط اصتامعي حتكمها اظتصلحة اطتاصة،
اطتاصة ىنا التضارب يف اظتصاحل بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي، فمثبل غياب التعاكف فيما بينهم يف تعويض 
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اضتصص، كبالتارل فإف الفرضية الثانية اليت جاءت كتارل" حتكم العبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف الوسط 
 اظتصلحة اطتاصة قد حتققت.اصتامعي 

من خبلؿ ما مت عرضو من النتائج اظتتحصل عليها يف ضوء الدراسة الراىنة حتت عنواف "كاقع العبلقات 
االجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي" دراسة سوسيولوجية ميدانية جبامعة عبد اضتميد ابن باديس مبستغازل 

 خركبة.
اجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي كأف ىذه العبلقة يسودىا الفتور  كتبُت لنا أنو ال توجد عبلقات

كاظتصلحة اطتاصة، كىذا راجع إذل عدـ التواصل كالتفاعل بُت األعضاء الفاعلُت يف الوسط اصتامعي، باإلضافة إذل 
 اطتبلفات كسوء التفاىم الذم لتدث فيما بينهم.                                

خَت نستنتج أف الفرضيات اليت قمنا بصياغتها يف اصتانب النظرم قد حتققت كصدقت، كمن ىنا كيف األ
بأف العبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي تتميز بالفتور كحتكمها اظتصلحة  نستطيع القوؿ

 اطتاصة.
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 خالصة:
الدراسة اظتعنية حتت عنواف كاقع العبلقات االجتماعية بُت من ما مت عرضو من النتائج اظتتحصل عليها يف ضوء 

، حبيث  -خركبة–األساتذة يف الوسط اصتامعي، الذم كانت دراستنا يف مستغازل جامعة عبد اضتميد بن باديس 
تبُت لنا أنو ال توجد عبلقات اجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي، فالعبلقات االجتماعية اصتيدة  بينهم 

 ساعد يف دتاسك ىذه الركابط، كحتسن اظتستول التعليمي كذلك من خبلؿ تبادؿ القواعد كاألفكار بُت األساتذة.ت
 كباإلضافة إذل ىذا فإف الفرضية حتققت بأنو ال توجد عبلقات اجتماعية بُت األساتذة.
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 النتائج العامة: 
 إناث.%25كذكور، 75%نسبة -1
 ،47إذل42من%23.33، ك30أقل من% 10، ك36.67% بنسب41ك36 الفئة العمرية-2

 فما فوؽ. 48سنة%6.67 
، كأستاذ %16.67، كأستاذ مساعد)أ(%8.33أستاذ مساعد)ب(، كأستاذ متعاقد 25%نسبة-3

 %.18.33، أستاذ ػتاضر)أ(%21.67ػتاضر)ب(
 %.16.67، كريفي %33.33مقيمُت يف منطقة اضتضرية، كشبو حضرم50%نسبة-4
بعدين نوعا ما عن منطقة اإلقامة، %13.33اظتقيمُت قرب مكاف العمل، ك33.48%بةنس-5
 بعدين عن منطقة اإلقامة.%38.33ك
 مطلقوف. %6.67عزاب، %21.67متزكجوف، %71. 67نسبة -6
 أجابوا بوجود عبلقات اجتماعية. 18.33%أجابوا بأنو ال توجد عبلقات اجتماعية، ك 81.67%نسبة-7
أجواء العمل ال  %18.33بعدـ االلتقاء اظتستمر،  21.67% بعدـ اضتاجة إليها، أجابوا 60%نسبة-8

 تساعد على ذلك.
 عبلقاهتم عادية. %23.30عبلقاهتم جيدة، ك %15كانت عبلقاهتم متوترة، 61.67%نسبة-9

أرجعوا أسباب توتر العبلقة إذل 46%  أرجعوا أسباب توتر العبلقة إذل أسباب شخصية، ك%54نسبة-10
 اب يف اطار العمل.أسب
أجابوا بعدـ كجود  %18.33أجابوا بوجود اختبلؼ يف العبلقة بُت جنس اظتبحوثُت، 81.67%نسبة-11

 اختبلؼ يف العبلقة بُت جنس اظتبحوثُت.
 بطرؽ التفكَت. %15بأساليب التصرؼ، ك%16.67أجابوا بردكد األفعاؿ، 50%نسبة -12
 مبحاكلة االحتواء.%5بالقطيعة، %18.33بالبلمباالة، ك أجابوا بطرؽ مواجهة اطتبلفات76.64%نسبة-13
ال %31بأف اطتبلفات أصبحت عادة، %28أرجعوا أسباب البلمباالة إذل أف األمر تافو، 67.31%نسبة-14

 هتمٍت.
من أجل توطيد العبلقات %16.67أجابوا أف اعتدؼ من التواصل ىو التعاكف فكرم، 53.33%نسبة-15

 اظتساعدات الفكرية.من أجل %30االجتماعية، ك
 بعدـ كجود اجتماع. %41.67أجابوا بوجود اجتماع بُت اظتبحوثُت، % 58.33نسبة-16
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بنادم اصتامعة، %18.33ك أجابوا بأف أغلب االجتماعات تكوف يف قاعة األساتذة،%75نسبة-17
 يف اظتقاىي. 6.67%

 .بعدـ كجود تعاكف%45أجابوا بوجود تعاكف بُت اظتبحوثُت، ك%55نسبة-18
ال أحد يليب لك  %44.44أرجعوا أسباب غياب التعاكف بأف األستاذ يعوض اضتصة، %48.14نسبة -19

 تبقى دين عليك. %7.40الطلب، 
 التواصل. يال ينته%10أجابوا التواصل ينتهي مبجرد انتهاء العمل، ك%90نسبة-20
ال نلتقي %30ت تربطها، انتهاء اظتهاـ اليت كان%28.33أجابوا باجتناب االزعاج، ك%31.67نسبة -21
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 خاتمة:

 

مبا أف االنساف مدشل بطبعو فإنو ال يستطيع أف يعيش مبعزؿ عن اصتماعة، حبيث حتكمو عبلقات اجتماعية مع 

األعضاء احملطُت بو، فالعبلقات أمر طبيعي كضركرم بالنسبة لئلنساف، كختتلف باختبلؼ اظتعامبلت بُت العناصر 

ىا،  كىناؾ عبلقات سيئة تكوف متوترة كفاترة، الفاعلُت فهناؾ عبلقات طيبة كجيدة حتكمها احملبة كالتآزر كغَت 

كىذه األخَتة تنطبق عليو كتًتجم يف اجملتمع باعتباره غتموعة من األنساؽ تتفاعل اصتماعة بينها ، فاإلنساف 

يتفاعل مع اآلخر ليكمل نفسو ككونو فرد فاعل يف ىذا اجملتمع فإنو لتتاج دائما إؿ تواصل مع الطرؼ اآلخر، 

ال ينطوم على عبلقة سطحية كزمنية ػتددة بل يتعدل ذلك ألنو إنساف اجتماعي يبقى يف  كىذا التفاعل

 اكتشاؼ عبلقات جيدة.

من خبلؿ تطرقنا ظتوضوع حبثنا بالتحليل كالدراسة دتكنا من اإلحاطة بشكل جزئي باظتوضوع، كتوصلنا إذل 

بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي، كاستنتجنا استخبلص غتموعة من النتائج اعتامة حوؿ كاقع العبلقات االجتماعية 

بأنو ال توجد عبلقات اجتماعية عند بعض األساتذة، أم بُت لنا أف ىناؾ عبلقات متوترة كفاترة فيما بينهم، كقد 

يرجع ىذا التذبذب يف العبلقات إذل عدة عوامل، نذكر منها عامل السن أك اصتنس أك إذل الرتبة كاظتناصب، كقد 

بَتة إذل اظتصاحل اطتاصة فيما بينهم كيرجع كذلك أف بعض األساتذة يركف أف ىذه العبلقات ىي يرجع بصفة ك

 غترد أمر تافو ال يهمهم كغَت مبالوف هبا.
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 علـو االجتماعيةالقسم 

 شعبة علم االجتماع

 استمارة استبياف

 

العبلقات االجتماعية بُت األساتذة يف الوسط اصتامعي"، نطلب منكم كاقع  يف إطار اؾتاز حبث علمي بعنواف"

( أماـ اإلجابة اظتختارة من قبلكم مع العلم أف معلومات ىذه االستمارة ال تستخدـ إال ألغراض xكضع العبلمة )

 بالسرية. حتظىالبحث العلمي كأهنا 

 كلكم مٍت يف األخَت الشكر اصتزيل   

                                        :تينإعداد الطالب

 نواؿ                                             فرحات -      

 خدنتي خَتة -
 

 

 

 

 

 2017/2018:الموسم الجامعي
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