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ملخص
أردان تسليط الضوء حوؿ اخلطاب حوؿ اخلطاب ادلنتج من طرؼ األستاذ اجلامعي إزاء ادلهنة اليت ؽلارسها،
وحوؿ اختياره دلهنة التعليم وكل ما ػليط ابألستاذ اجلامعي من ظروؼ تعرقل مسًنتو ادلهنية وتكوف حاجزا
أماـ توافقو ادلهين .فبالتوغل والنظر يف الوسط ادلهين أكثر فأكثر صلد ىناؾ أمور ذبعل ادلهنة تفقدىا
سًنورهتا الطبيعية ،فاألستاذ اصلده يتخبط يف عدة أمور ومشاكل سواء يف شلارسة مهنتو أي كل ما ؼلص
اجلانب األكادؽلي أو يف اجلانب االقتصادي وكذلك يف رلتمعو ووضعيتو االجتماعية ،ابلرغم من تقلده
أعلى وأرقى ادلهن دلا ذلا من دور يف ادلضي قبال ابجملتمعات ،ووضعيتو االجتماعية ،إالّ أف الواقع الذي
يعيشو األستاذ اجلامعي يف اجلزائر بعيد كل البعد على أف غلعلو يرتقي أوال دبستواه العلمي والتدرج فيو وكذا
ادلساعدة يف بناء وتقدـ وطنو ابلرقي ابدلستوى اجلامعي وادلضي هبا إىل األماـ.
الكلمات املفتاحية :اجلامعة ،مهنة ،أستاذ ،التوافق ادلهين.

Abstract
we aimed to highlight from the speech of high education professors the field which they
practice and how they chosen their careers and all the circumstances and obstacles that
professor faces during performance of his job. Through the deep incursion on the
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careers’ environment we find out the existence of maters make this career lose its
natural process, the professor is drowning on academic and economic problems and he
is facing social problem. a though the high position of the professor due to his great
importance on community progress, the bitter reality of his status makes him far of
performing his duty, far of upgrading and not able to be involved in the renaissance of
the nation.
Key Words : the University, Profession, professor, Professional compatibility.

املدخـل:
من خالؿ ىذه الدراسة نريد إعطاء نظرة سوسيولوجية حوؿ واقع مهنة أستاذ التعليم العايل يف
اجلزائر ،من خالؿ التعرؼ عن قرب على مهنة أستاذ التعليم العايل ،ابلتطرؽ إىل الفئة اليت سبارس ىذه
ادلهنة .وكذا التعرؼ على ظروؼ تكوينػهم دلا ذلذا اجلانب من أتثًن على اختياراهتم دلهنة أستاذ التعليم
وابخلصوص التعليم العايل ،ىذا القطاع ادلهم واحلساس ابعتباره القاعدة األساسية يف كل اجملتمعات،
فباإلضافة إىل معرفة ظروؼ تكوينهم واذباىات ىذه الفئة المتهاف مهنة أستاذ التعليم العايل ،أردان تسليط
الضوء حوؿ اخلطاب ادلنتج من ط رؼ األستاذ اجلامعي إزاء ادلهنة اليت ؽلارسها ،وحوؿ كل ما ػليط
ابألستاذ اجلامعي من ظروؼ تعرقل مسًنتو ادلهنية وتكوف حاجزا أماـ توافقو ادلهين .فبالتوغل والنظر يف
الوسط ادلهين أكثر فأكثر صلد ىناؾ أمور ذبعل ادلهنة تفقد سًنورهتا الطبيعية ،حيث أف وجود نزاعات
وصراعات ليست ظاىرة بل ىي سلفية وراء أسباب ليس ذلا أساس من الصحة ،فمثال عدـ وجود عالقات
دؿ على شيء
اجتماعية وإنسانية داخل احمليط ادلهين ،وعدـ توفر التضامن ادلهين داخػل ادلهنة الواحدة ،إف ّ
إظلا يدؿ على عدـ تفاىم وتعاوف اجلماعة يف إسباـ السًن احلسن للمهنة – مهنة أستاذ التعليم العايل.-
ادلكونٌن لػػها يتسموف
فمن ادلفروض أف ادلهنة تساعد على االندماج االجتماعي وأف يكوف اجلماعة ّ

ابلوحدة ،وابلتايل على ربسٌن العالقة بٌن أفراد ادلهنة الواحدة ،فبالتطرؽ إىل ىذا ادلوضوع واىل زلاولة معرفة
واقع مهنة األستاذ واختيار مهنة أستاذ التعليم العايل ،نريد اإلدلاـ ابلنقائص اليت تشهدىا ىذه ادلهنة واليت
تعرقل سًنورهتا احلسنة ،بربوز عدة ظواىر سلبية نضعها يف خانة ظواىر العػنف ،واليت أصبحت متفشية يف
اجلامعات اجلزائرية وبكل اشكاذلا وىذا مايلزمنا اىل التطرؽ إليها إبسقاط الضوء على كل ما يتلقاه األستاذ
مضيو قبال للرتقي ابدلهنة وادلثابرة من أجل
اجلامعي من مظاىر تسيء إىل سًنورتو ادلهنية ،وتقف اماـ ّ
إكماؿ رسالتو اإلنسانية ابعػتبار أف التعليم أرقى ادلهن وابلنظر يف أعليتها يف اجملتمعات اإلنسانية منذ األزؿ.
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بكل ثقة ضلو
فمرحلة االختيار دلهنة ادلستقبل من ّ
أىم ادلنعرجات حيلة الفرد ،فمن خالذلا ينطلق ّ
يتضح لنا مدى أعلّية وخطورة مثل ىذا القرار
خاصة وأىدافو احلياتية عامة ،من ىنا ّ
ربقيق أىدافو ادلهنية ّ
اليت ؽلّر هبا
فهو ػل ّدد مسار حياة الفرد الح ًقا ّإما ابلنّجاح أو الفشل ،إ ًذا ودلعرفة كل جوانب أو ادلراحل ّ

رلرد التفكًن إىل ادلمارسة الفعلية دلهنتو ،ومنها يتحدد ومنذ البداية
الفرد الختيار مهنتو ادلستقبلية من ّ
استمراريتو فيها أو العكس ابلفشل يف شلارستها على أكمل وجو ،وىذا ما يرتبط دبوضوع التوافق النّفسي
كبًنا يف ال ّدراسات والبحوث ألعلّيتو يف حياة النّاس ككل ،فالتوافق ليس
واالجتماعي والذي أخذ ً
حيزا ً
الصحة النّفسية بعينها فهو اذلدؼ الرئيسي جلميع
للصحة النّفسية فحسب بل يرجعو األكثر أبنّو ّ
مرادفًا ّ
أىم أىداؼ العملية اإلرشادية والعالج النّفسي ويرتتّب يف أوائل أىداؼ
فروع علم النّفس بصورة ّ
عامة ومن ّ
اإلرشاد النّفػسي.
ويعترب التوافق ادلهين رلاالً من رلاالت التوافق االجتماعي ،وقد حظي ىو اآلخر بدراسات متع ّددة
أي مهنة ،وىو أمر
وذلك ألعلّيتو البالغة يف حياة الفرد
ً
مؤشرا للنّجاح يف ّ
خصوصا ادلهنية منها ،إذ يع ّد ً
ضروري لقياـ الفرد دبهاـ عملو على أكمل وجو ،وحسب ما ىو مطلوب منو ،وعن طريقو يقاس مدى
رضا الفرد عن مهنتو ،والعػكس صحيػح.

مشكلة الدراسة
ىناؾ عدة مواضيع طرحت حوؿ اجلامعة اجلزائرية دبختلف زبصصاهتا ويف سلتلف اجلامعات من
مظاىر الفساد بكل أشكالو وكذلك البًنوقراطية وانتهاؾ حرمة اجلامعة ،انىيك عن االكتظاظ يف ادلدرجات
وكذلك الن قػص يف ادلرافق اليت ػلتاجها سواء الطالب أو األستاذ وغًنىا من الوضعيات ادلزرية اليت تشهدىا
اجلامعة اجلزائرية واليت سبس ابستقرارىا ،بدوف أف ننسى الناحية العلمية والتعليمية من خالؿ الربامج التعليمية
وأعليتها يف الرقي ابجملتمع ،فاجلامعة كانت والزالت منارا علميا بعطاءاهتا ادلعرفية وادلهنية ادلتنامية.
فمن خالؿ ىذه الدراسة نريد التعرؼ عن قرب على احمليط االجتماعي للجامعة ومعرفة واقعها من
خالؿ أىم األفراد ادلكونٌن ذلا ،فمن الضروري معرفة كل ما يدور يف احلرـ اجلامعي من تفاصيل سبس أماف
أفرادىا بدوف التطرؽ إىل اجلانب األ كادؽلي ،ألنو رلاؿ خخر لو أسرار أخرى يستدعي أيضا التطرؽ إليو
بدراسات أكادؽلية حلل ما فيها من مشاكل ،فواقع ىذا الوسط اجلامعي وما يعايشو األفراد ادلكونٌن لو
يشهد صعوابت واختالالت سبس ابحلرـ اجلامعي كتنظيم ،وكذلك سبس التعليم العايل وابلتايل سبس اجملتمع
دلا للجامعة من أعلية ابعتبارىا قمة اذلرـ التعليمي لكل ادلستوايت التعليمية.
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فإذا كاف االختيار ذلذه ادلهنة النبيلة مل ينطلق على أسس سليمة وعلى قاعدة متينة فإهنا من
األسباب األوىل اليت تعرقل السًنورة ادلهنية لألستاذ أوال وتعرقل السًنورة احلسنة للمهنة يف حد ذاهتا دلا ذلا
من أعلية كما قد ذكران سابقا .فأوؿ العناصر ادلساعلة يف صلاح ادلسًنة اجلامعية وترقيتها ىي األستاذ
اجلامعي ،فليس من السهل اختيار مهنة بدوف أف يكوف الفرد بعلم وإطالع على خصوصيتها ،فادلهنة
عموما ىي عبارة عن وظيفة يشغلها الفرد يف أي رلاؿ ومن الضروري أف تكوف لدى صاحب ادلهنة
معلومات ومهارات متخصصة يف ىذا اجملاؿ الذي يقوـ ابلعمل فيو( .)1وىكذا تكوف ادلهنة عمال يف إطار
خدمة اجملتمع وأىدافو وليس غرضها رلرد النفع الشخصي دلن يقوـ هبا.
كما يتطلب ىذا العمل قدرا معينا من ادلعارؼ واخلربات ادلتخصصة وىذا ،ال أييت إال بعد إعداد
تعليمي عايل وطويل ومهنة التعليم ذلا مكانة عالية ودور اجتماعي واقتصادي مهم يف اجملتمع ابلرغم من أهنا
كمهنة مل تشغل نفس ادلكانة عرب العصور اليت ػلتلها يف الوقت احلايل ابلرغم من أف التعليم رسالة من أىم
الرساالت واألنشطة اإلنسانية على سطح األرض .إال أف التعليم يعد من أحدث ادلهن اليت ال يزاؿ
أعضاءىا غلاىدوف يف سبيل التمهٌن الكامل كسائر ادلهن اليت رسخت جذورىا ومقوماهتا.
ومهنة األستاذ اجلامعي ذبتمع كل األنظمة التعليمية يف مجيع أضلاء العامل أبهنا أحد العناصر األساسية
للعملية التعليمية ،فبدوف أستاذ مؤىل أكادؽليا ومتدرب مهنيا يعي ادلسؤولية اليت على عاتقو ال يستطيع أي
نظاـ تعليمي الوصوؿ إىل ربقيق أىدافو ادلنشودة.
فمهنة التعليم واليت ؽلر من خالذلا فئات اجملتمع ،واليت يتلقى من خالذلا كل فرد نوعا ما من التعليم،
فاألستاذ اجلامعي لو رسالة ىي األمسى وأتثًنه ىو األبلغ واألجدى ،الذي يشكل النماذج وادلخرجات
ادلختلفة من خالؿ تكوين الكائن البشري ،وابلتايل فهو يساىم يف رسم إطار مستقبل لألمة .فمن
الضروري توفًن عدة صفات ليكوف عنصرا فعاال يف عملية التغيًن االجتماعي ،وىذا من خالؿ عدة
مواصفات منها الوالء للمهنة وااللتزاـ هبا وازباذه للتعليم كرسالة وليست مهنة فقط .ومن ىنا كذلك أتيت
أعلية االذباه ضلو ادلهنة .فاذباىات األستاذ ضلو مهنتو يتم ربت عوامل متعددة إبمكاهنا أف ربقق لو التوافق
ادلهين وسبكنو من الرضا بوظيفتو وكفايتو ،فاالذباه السليب واإلغلايب ضلو ادلهنة والتفاعل اإلغلايب يف البيئة
وربمل ادلهنة
االجتماعية ادلهنية داخل اجلامعة ىي من احملددات األساسية اليت سبكنو من التوافق ادلهينّ ،
بصعوابهتا وضغوطاهتا النفسية واجلسمية ،فالسر يف صلاح األستاذ يف مهنتو يكمن يف اذباىاتو اإلغلابية ضلو
مهنتو وصلاحها ،والتوجو الصحيح ىو مفتاح التنبؤ ابجلو االجتماعي الذي سوؼ يؤكده األستاذ أثناء أداء
مهنتو التعليمية ،وىذا االذباه ينعكس على عالقاتو ادلختلفة داخل الوسط ادلهين سواء عالقاتو ابدلتعلم
(الطالب) أو زمالءه (األساتذة) وكذلك اإلداريٌن.
( .)1علي الشيجي ،ادلعلم وبعض مشكالت ادلهنة ،وزارة الرتبية والتعليم ،9191 ،ص.971
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ويف معظم األحياف وحسب عدة دراسات سابقة حوؿ التوجو اإلغلايب لألساتذة ضلو مهنة التعليم
وأنو ابلرغم من اختيار التوجو ضلو مهنة التعليم إال أنو وبعد شلارستها ينخفض مستوى التوجو دلمارسة
التدريس مستقبال ،نتيجة العوائق اليت غلدىا األساتذة يف رلاؿ عملهم ،والتباعد يف الرؤية السابقة دلهنة
التعليم يف أذىاهنم وبٌن الواقع بعد شلارستهم ادلهنة ،ففي إحدى الدراسات خبصوص التغيًن يف اذباىات
األساتذة لوحظ وجود فروؽ بٌن رلموعات األساتذة يف السنوات اخلربة يف اذباىهم ضلو مهنة التعليم ويبدوا
أنو كلما زادت عدد سنوات اخلربة لألستاذ فإهنا أي "اذباىات األستاذ" ال يهتم بربامج النمو ادلهين

والتدريب ،بل يرتكز االىتماـ ضلو الوظائف اإلدارية ويقل األداء يف التدريس( .)2وهبذا إنو ليس ابلضرورة
أف يكوف االذباه إغلايب لكي يكوف ىناؾ استمرار يف ادلهنة ،فباإلمكاف أف يكوف اختيار ادلهنة إغلايب
ومدروس لكن بعد مزاولة العمل ومع مرور الوقت يتغًن اذباه األستاذ إىل مهن أخرى ،نتيجة ما غلده يف
الوسط ادلهين.
لذلك فمن الصعب ربقيق التوافق ادلهين ،ىذا األخًن الذي يشًن إليو زلمود السيد "التوافق ادلهين ىو
قدرة الفرد على التوائم مع نفسو ومع السياؽ االجتماعي الذي يعيش فيو من سلتلف نواحيو األسرية وادلهنية
واالقتصادية والسياسية والدينية"( .)3فهناؾ عدة جوانب للتوافق منها التوافق الذايت الذي فيو يكوف رضا
الفرد عن نفسو حيث تكوف حياتو النفسية خالية من التوترات والصراعات ،والتوافق االجتماعي وىو قدرة
الفرد على التعامل مع بيئتو واألفراد اآلخرين ،وأف يقيم عالقات اجتماعية خالية من ادلشاكل والتعقيد ،أما
التوافق ادلهين فيتأثر بعدة عوامل منها العمر واجلنس ومستوى التعليم والتدريب ونوع ادلهنة وظلط الشخصية،
والتوافق العاـ وادلكانة االجتماعية واالقتصادية للعامل ومكوانت بيئة العمل وعالقتو ابلزمالء والتفاعل مع
البيئة االجتماعية يف النسق ادلهين ،فهنا ؾ شروط عديدة سبكن الفرد من التوافق يف مهنتو ،وابلرجوع إىل
مهنة األستاذ إف مدى صلاحو يف التوجو الصحيح واإلغلايب ضلو مهنتو وكذلك توافقو ادلهين لو عالقة مباشرة
ابستمرارية األستاذ يف مهنتو ،وتقدمي األحسن يف عملو وابلتايل ربقيق األىداؼ ادلرجوة وربسٌن مستوى
اجلا معة ،وابلتايل تقدـ اجملتمع ضلو األفضل .فهل ىذا ما تشهده مهنة التعليم العايل يف اجلزائر؟ وىل يعيش
األستاذ اجلامعي توافقا مهنيا ابختياره دلهنة أستاذ يف التعليم العايل؟

فرضية الدراسة
يعيش األستاذ اجلامعي ابختياره دلهنة أستاذ يف التعليم العايل توافقا مهنيا.
( .)2أبوراس صلوى ،اذباىات األساتذة ضلو التعليم ،رسالة ماجستًن غًن منشورة ،طرابلس ،جامعة الفاتح ،كلية اآلداب ،قسم الرتبية وعلم النفس،9001 ،
ص.10
( .)3نفس ادلرجع ،ص.90
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تفسري الفرضية
ادلتغًن ادلستقل :ىو اختيار مهنة أستاذ التعليم العايل ،وىذا االختيار يتم حسب ادلراحل التعليمية اليت
ؽلر هبا األستاذ ،وانطالقا أيضا من التأثًنات اخلارجية والداخلية اليت يعيشها الفرد يف كل ادلراحل العمرية
ابتداءً من مرحلة الطفولة.
ادلتغًن التابع :التوافق ادلهين ويتمثل يف كل الظروؼ والعوامل اليت تساعد يف الرضا ادلهين ،ابتداءً من
األجر وحب الرتقية يف العمل ،والظروؼ الفيزيقية للعمل ،وصوال إىل مجاعة العمل ودورىا يف التوافق ادلهين.

أمهية الدراسة
ىي دراسة من الدراسات القليلة ،حسب حدود البحث اليت ستتناوؿ ربليل مهنة أستاذ التعليم يف
ادلستوى اجلامعي واختيار دلهنة التعليم اجلامعي.
دؿ على شيء إظلا يدؿ على
تعترب ادلهن الرتبوية والتعليمية من ادلهن اذلامة يف اجملتمع ،فهذا طبعا إف ّ
أعلية الدور الذي يقوـ بو ادلدرس أو األستاذ ادلتمثل يف إعداد أفراد مؤىلٌن ومتخصصٌن يعتمد عليهم يف
مجيع ادليادين دبا يضمن للمجتمع الرقي والتقدـ ،فهذه الدراسة جاءت لتلقي الضوء على مهنة األستاذ
اجلامعي وعلى أسباب توجهاتو ضلو ىذه ادلهنة.
ىذه الدراسة تؤكد على ضرورة االىتماـ دبهنة التعليم اجلامعي وىذا من خالؿ إظهار الظروؼ اليت
ربيط ابألستاذ والوصوؿ إىل توفًن كل الطرؽ واألساليب لتمكٌن األستاذ من التوافق ادلهين وىذا لضماف
السًنورة احلسنة للحياة ادلهنية لألستاذ اجلامعي.
إف اإلحاطة واإلدلاـ ابلظروؼ حسنة سبكن األستاذ اجلامعي من القياـ بدوره ومهامو أبكمل وجو
وذلك للسًن احلسن للعملية التعليمية اجلامعية وىذا ما يؤثر إغلابيا على اجملتمع ككل.

مفاهيم الدراسة
إف ربديد ادلفاىيم ىي أحد اخلطوات ادلساعدة على بناء مشروع البحث والضبط والتحكم بعد ذلك
يف زلتوايت ورلرايت البحث ،وىي ربديد ادلفاىيم األساسية ادلوظفة يف التحليل ،أو ربديد وحدات
التحليل ،قمنا بتحديد ادلفاىيم اليت زبص حبثنا ابتداءً من مفهوـ اجلامعة مث العالقات ادلهنية واختالؿ

العالقات.
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تعريف االختيار املهنـي
إ ّف أىم النّظرايت اليت شرحت سلوؾ االختيار ادلهين ؽلكن تصنيفها إىل تناولن علػا(:)4
التناوؿ التحديػدي (: )Approche déterministe
يعترب االختيار ادلهين حدث خين ؽلكن ربديده من خالؿ ادلطابقة بٌن خصائص الفرد ومتطلبات
ادلهن ،ومن أبرز ادلساعلات اليت تندرج ضمن ىذا االذباه نذكر أعماؿ كل من " جينزبرغ Guinz
 " Bergو"سوبر ."Supper
من خالؿ ىذه التعاريف االصطالحية ؽلكننا أف نستخلص تعري ًفا لالختيار ادلهين حسب ىدؼ
الدراسة كما يلػي :
متوفرة يف متناوؿ
نقصد بو يف دراستنا ىو عملية اختيار الفرد دلهنة ادلستقبل من بٌن ع ّدة مهن ّ
اختياره ،لشغل وظيفة أو مهنة معيّنة على أف يق ّدـ فيها أحسن إنتاج وذلك من خالؿ قيامو دبجموعة من
النشاطات ربتوي عليها ادلهنة ادلختارة ،وأف يستغل فيها كل طاقاتو ،وإمكاانتو وينّمي من أجل النّجاح فيها

مستمر ،لكي يكوف أكثر رضى
تطور ّ
قدراتو ويعمل ابستمرار على تطويرىا ابعتبار أ ّف ميداف الشغل يف ّ
عن ذاتو ابلدرجة األوىل وعن وظيفتو ابلدرجة الثانية وىذاف أىم األىداؼ اليت يطمح ذلا كل عامل ،حيث
ال يتح ّقق ىذا إالَّ إذا كاف اختيار الفرد دلهنة ادلستقبل متناسبًا مع ميولو ،استعداداتو إمكاانتو ورغباتو وذلك
أي معرفة قدراتو
من خالؿ إدراكو لصورة ذاتو احلقيقية وما الذي يستطيع فعالً القياـ بو على أرض الواقع ّ
احلقيقية ،ليصل من خالؿ شلارستو ادلهنية إىل درجة اإلبداع.

تعريف التوافـق
التعريف اللّغػػوي  :من الفعل الثالثي " وفق " تشتق كلمات الوفاؽ دبعىن ادلواءمة ،والتوافق يعين لغة
االتفاؽ والتظاىر ،ووفق الشيء أي الءمو ووافقو موافقة ووفاقًا واتفق معو تواف ًقا (.)5
التعريف االصطالحػي  :حسب " لورنس " فإ ّف التوافق ىو كما يلػي :
ادلادية أو
سليما وأف يتواءـ مع بيئتو االجتماعية أو ّ
"إف التوافق ىو قدرة الفرد على أف يتكيّف تكيّػ ًفا ً

ادلهنية أو مع نفسو" (.)6

) .(4رللة العلوـ اإلنسانية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،عدد  ،9119 ،90ص .979
) .(5الشيخ عبد العاليلي –إعداد وتصرؼ يوؼ خياط ،-لساف العرب احمليط للعالمة بن منظور ،اجمللد الثالث ،مطبعة العرب ،بًنوت ،بدوف اتريخ ،ص
.111
) .(6فرج عبد القادر طو ،مرجع سابق ،ص .64
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ومن ىذا التعريف صلد أ ّف عملية التوافق ىي زلاولة الفرد يف أف تكوف لو القدرة على استجاابت
متنوعة تالءـ ادلواقف ادلختلفة وتنجح يف ربقيق دوافػعو.
لتتمكن من
ّأما ابلنّسبة لعلماء اإلجتماع فًنوف أ ّف التوافق" :ىو العملية اليت تلجأ إليها الشخصية ّ
الدخوؿ يف عالقة التوازف مع البيئة ،مع ضرورة توافر الشروط لتحقيق ىذه العالقة واحلالة ادلعاكسة لذلك
ىي عدـ التوافق واليت تشًن إىل فقداف تلك العملية أو اإلخفاؽ يف توفًن ىذه الشروط ( .")7فالتوافق
حسب علماء االجتماع ينصب أكثر على البيئة ،السيما البيئة االجتماعية وعالقة الفرد ابآلخرين ،فالفرد
ػلسن التعامل مع بيئتو اخلارجية دبا يفضيو عليو من شروط.
ادلتوازف ىو الذي ّ

وقد ورد يف ىذا التعريف مصطلح عدـ التوافق أو ما يقابلو سوء التوافق ،وينشأ ىذا األخًن عندما
ادلرجوة سهلة التحقيق ،أو عندما تتح ّقق عن طريق سبل ال يقبلها اجملتمع.
ال تكوف األىداؼ ّ
ويعرؼ " حامد زىراف " التوافق أبنّو :
حّت ػلدث
ابلتغًن والتعديل ّ
مستمرة تتناوؿ السلوؾ والبيئة (الطبيعية واالجتماعية) ّ
"عملية دينامية ّ
توازف بٌن الفرد وبيئتو" (.)8
الدراسة ادليدانية
 -9املنهج املعتمد:
انطالقا من أف مسعى وىدؼ كل حبث ىو الوصوؿ إىل درجة العلمية ،ىذا يتطلب منهجا معينا
والذي يعرفو "عمار بوحوش" أبنو" :رلموعة القواعد العامة اليت يتم وضعها بقصد الوصوؿ إىل حقيقة
العلم"(.)9
وادلنهج ؼلتلف ابختالؼ الدراسة ومشكلة البحث ،فعلى كل ابحث أف يعتمد على أدوات
وتقنيات يف سبيل التحكم يف ادلواضيع ،ووضع خطة سبكنو من استثمار معطيات البحث ادليداين(.)10
وبناءا على ذلك فقد استخدمنا ادلنهج الوصفي لتناسبو الكبًن مع موضوع دراستنا ابعتباره أحد
أكثر ادلناىج استخداما وشيوعا يف البحوث الرتبوية والنفسية واالجتماعية ،حيث يعرؼ ىذا ادلنهج أبنو:
"كل استقصاء ينصب على ظاىرة من الظواىر التعليمية أو النفسية كما ىي قائمة يف احلاضر بقصد
تشخيصها وكشف جوانبها وربديد العالقات بٌن عناصرىا ،أو بينها وبٌن ظواىر اجتماعية أخرى وال يقف
) .(7طلبة من أساتذة علم االجتماع ،ادلرجع يف مصطلحات العلوـ اإلجتماعية ،دار ادلعارؼ اجلامعية ،اإلسكندرية ،بدوف اتريخ ،ص .97
الصحة النّفسية والعالج النّفسػي ،ط ،6دار ادلعارؼ ،القاىرة ،9199 ،ص .79
) (8حامد زىرافّ ،
) .(9عمار بوحوش ،منهجية البحث العلمي ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،9111 ،اجلزائر ،ص .4
) .(10نفس ادلرجع ،نفس الصفحة.
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ىذا ادلنهج عن حدود الوصف للظاىرة موضوع البحث لكنو يذىب إىل أبعد من ذلك فهو يعلل ويفسر
ويقارف ويقدـ أمال يف التوصل إىل تعليمات ذات معىن يزيد هبا ،رصيد معارفنا عن تلك الظاىرة"(.)11
وكذلك حاولنا توظيف ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يهدؼ إىل وصف وربليل موقف أو رلاؿ
اىتماـ معٌن ،كما يعرؼ بػ "الطريقة اليت يعتمد عليها الباحث يف احلصوؿ على معلومات دقيقة ،وتصور
الواقع االجتماعي ،وتساىم يف ربليل الوظائف" (.)12
 -2العينة واجملال الزماين واملكاين:
ىي رلموعة فرعية من عناصر رلتمع حبث معٌن وىي تعترب بذلك جزء من الكل ،دبعىن أنو "تؤخذ
رلموعة من أفراد اجملتمع على أف تكوف شلثلة للمجتمع األصلي مث تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع كلو(.)13
لقد مت اعتماد العينة العشوائية العنقودية نظرا ألف الوحدات ادلمثلة للمجتمع األصلي موجودة على
شكل ذبمعات متشاهبة إىل حد كبًن ابلنسبة للخاصية ادلراد دراستها وادلتمثلة يف ىذه احلالة يف اجلامعات،
ومن مث يف كلياهتا اليت سبثل عناقيد ،وػلتوي كل عنقود منها على عدد من عناصر اجملتمع األصلية اليت
غالبا ما تكوف متجانسة(.)14
 -3أما عن طريقة السحب ،فقد مت اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة وىذا ابالتصاؿ دبصلحة ادلوظفٌن
لكل جامعة للحصوؿ على قوائم أمساء األساتذة وابتدأ الرتقيم من  9إىل خخر رقم يف رلتمع البحث،
وبعد ربديد الرقم العشوائي ادلناسب من القائمة ،مت ربديد مسافة االختيار اليت تستخرج بتقسيم
وحدات اجملتمع األصلي على وحدات العينة.
 -6ويف دراستنا واليت أجريت يف جامعة اجلزائر  9و 9و 3يف السنة اجلامعية  9097-9094على فئة
كونة للوسط اجلامعي ،واليت وزعت فيها ( )940مئة وستوف استمارات بطريقة عشوائية.
األساتذة ادل ّ
لكن اسرتجع منها ( )930مئة وثالثوف استمارة فقط وألغيت منها ثالثوف استمارة.

) .(11تركي رابح ،مناىج البحث يف علوـ الرتبية وعلم النفس ،ادلؤسسة الوطنية ،اجلزائر.9196 ،
) .(12عمار بوحوش ،منهجية البحث العلمي ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،9111 ،اجلزائر ،ص .7
( )13موريس أصلرس ،منهجية البحث العلمي يف العلوـ اإلنسانية ،ترمجة بوزيد صحراوي وخخروف ،دار القصبة للنشر ،ط ،9006 ،9ص .919
( )14عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي ،أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي :التخطيط ومجع وربليل البياانت يدواي وابستخداـ  ،SPSSط ،9دار
الشروؽ للنشر والتوزيع ،عماف ،9006 ،ص .77
266

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
 -5النتائج
معلومات حوؿ مقر الوظيفة .
الغرض :التعرؼ على اجلامعة ادلنتمي إليها األستاذ
اجلدوؿ رقم( :)9يبٌن مقر وظيفة األساتذة
التكرار

النسب ادلئوية

اجلامعة
جامعة اجلزائر1

61

%34.615

جامعة اجلزائر9

10

%38.461

جامعة اجلزائر3

31

%26.923

اجملموع

930

%900

جامعة الجزائر()1
جامعة الجزائر()2
جامعة الجزائر ()3

الشكل رقم( :)9ؽلثل اجلامعة اليت ينتمي إليها ادلبحوثٌن
التحليل :نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )9أف نسبة  %38.461مقر وظيفتهم ىو جامعة اجلزائر ،9
بينما نسبة  %34.615مقر وظيفتهم جامعة اجلزائر 9ونسبة  %26.923مقر وظيفتهم جامعة اجلزائر
 . 3ىناؾ اختالؼ يف النسب ابلرغم من أف توزيع االستمارات كاف متساواي بٌن اجلامعات الثالثة ،إال أف
إلغاء عدد من االستمارات ىو الذي أدى إىل وجود فروؽ يف النسب.
اجلدوؿ رقم(:)9يبٌن ادلستوى االقتصادي للمبحوثٌن
ادلستوى االقتصادي لألسرة
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التكرار

النسب ادلئوية

أسرة فقًنة

90

91.396

أسرة ميسورة

90

49.139

أسرة غنية

30

93.074

اجملموع

930

%900
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أسرة فقيرة
أسرة ميسورة
أسرة غنية

الشكل رقم( :)9يوضح ادلستوى االقتصادي للمبحوثٌن
 التحليل :نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )9أف ىناؾ نسبة  %49ىم من عائلة ميسورةاحلاؿ ،بينما نسبة  %93كانوا من اسر غنية ،أما نسبة  %91فقد كانوا من اسر فقًنة.
ونستنتج أف أغلبية األساتذة اجلامعيوف ىم من عائالت ميسورة احلاؿ .وال ؽلكن أف نلغي أو نضع
جانبا ادلستوى االقتصادي وأعليتو البالغة يف تشكيل تطلعات واىتمامات األفراد وخاصة يف رلتمعاتنا اليت
أصبحت تعطي أعلية للمظاىر أكثر شلا تعطيها للعقل والفكر والثقافة ،فال ننكر دور اجلانب االقتصادي
يف تسهيل كل ما ىو صعب على الفرد يف التوجو قبال ضلو أىدافو العلمية وادلعرفية وادلستقبلية.
غًن أنو يبقي من العوامل اليت تقل أعليتها ابلنسبة لفئات عانت الفقر لكن سعت قبال يف ربقيق
النجاح ابلرغم من الصعوابت االقتصادية فالكثًن من اإلطارات كانوا من عائالت عانت الفقر لكن ىذا مل
يقف كحاجز يف ربقيق صلاحهم.
معلومات زبص األسرة
الغرض معرفة ىل األسرة زلافظة أـ ال.
اجلدوؿ رقم( :)3يبٌن درجة زلافظة أسر األساتذة
التكرار

النسب ادلئوية

طبيعة األسرة
زلافظة

97

90.741

زلافظة نوعا ما

900

74.193

ليست زلافظة

3

9.307

930

%900

اجملموع
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9

رلدولة

01.11 997.99
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احلرية

09
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محافظفة
محافظة نوعا ما
ليست محافظة

الشكل رقم( :)3ؽلثل درجة زلافظة أسر األساتذة
 التحليل :من خالؿ النسب الواردة يف اجلدوؿ رقم ( )3نالحظ أف نسبة  %74أجابوا بػ :إهنممن أسر زلافظة نوعا ما ،أما نسبة  %90كانت بػ :زلافظة ،أما الذين أجابوا بػ ليست زلافظة فقد كانت
نسبتهم .%9
9

ومن خالؿ ادلعاجلة اإلحصائية عن طريق حساب كا 9وادلبينة يف اجلدوؿ أعاله صلد إف قيمة كا
احملسوبة تساوي  99،997وىي أعلى من قيمة كا 9اجملدولة  1.11عند درجة احلرية  09ومستوى
الداللة  ، 0.01إذف توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.

نستنتج من خالؿ النسب ادلدونة يف اجلدوؿ أف النسبة العالية من األساتذة اجلامعيٌن يروف أبهنم
من أسر زلافظة نوعا ما
معلومات حوؿ القيم اليت يتلقاىا األستاذ من أسرتو.
الغرض  :معرفة القيم اليت تلقاىا األستاذ.
اجلدوؿ رقم( :)6يبٌن القيم اليت تلقاىا األساتذة من أسرىم
القيم

269

التكرار

النسب ادلئوية

قيم التشجيع على الدراسة

901

%96.96

قيم االنضباط

900

%99.11

قيم عربية إسالمية

40

%93.71

قيم أخالقية

990

%97.11

قيم وطنية

10

%99.61

اجملموع

631

%900

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019

متوسط
حسن
قيم عربية إسالمية
قيم أخالقية
قيم وطنية

الشكل رقم( :)6يوضح القيم اليت تلقاىا األساتذة من أسرىم
 التحليل :نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )6أف ىناؾ نسبة  %97تلقوه قيم أخالقية منأسرىم ،بينما نسبة  %96تلقوا قيم التشجيع على الدراسة ،أما نسبة  %99فقد تلقوا قيم االنضباط من
أسرىم ،أما نسب  %93و %99على التوايل فقد تلقوا قيم عربية إسالمية وقيم وطنية.
يتبٌن من خالؿ ىذه النتائج أف أفراد عينتنا أنتجوا خطاابت سلتلفة ،ويف الغالب أهنم اكتسبوا من
أسرىم قيما اغلابية تتمثل يف قيم أخالقية وتشجيع الدراسة قيم االنضباط والقيم اإلسالمية ومعايًنىا وىذا
يعين أف أسر األساتذة كانت تكثر من اإلرشادات والنصائح ألبنائهم لكي ال يواجهوا مشاكل يف حياهتم
ادلستقبلية.
معلومات زبص استعدادات األستاذ يف طفولتهم
الغرض معرفة استعدادات األستاذ المتهاف مهنة التعليم
اجلدوؿ رقم( :)1يبٌن امتالؾ األساتذة الستعدادات يف الطفولة أصبحوا هبا أساتذة
التكرار

النسب ادلئوية

االستعدادات
نعم

40

%64.913

نوعا ما

10

%39.649

ال

90

%91.396

اجملموع

930

%900
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نعم
نوعا ما
ال

الشكل رقم( :)1يوضح امتالؾ األساتذة الستعدادات يف الطفولة أصبحوا هبا أساتذة
 التحليل :من خالؿ النسب الواردة يف اجلدوؿ رقم( )1نالحظ أف نسبة  %64.913أجابوا بػ:نعم أي يروف أبنو يوجد استعدادات يف الطفولة ليصبح أستاذ ،أما نسبة %39.649كانت بػ :نوعا ما،
أما الذين أجابوا بػ ال فقد كانت نسبتهم .%91.396
9

ومن خالؿ ادلعاجلة اإلحصائية عن طريق حساب كا 9وادلبينة يف اجلدوؿ أعاله صلد إف قيمة كا
احملسوبة تساوي 90وىي أعلى من قيمة كا 9اجملدولة  1.11عند درجة احلرية  09ومستوى الداللة
 ، 0.01إذف توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.
نستنتج من خالؿ النسب ادلدونة يف اجلدوؿ أف النسبة العالية من األساتذة اجلامعيٌن يروف ابف
طفولتهم ربمل استعدادات لكي أصبحوا أساتذة.
معلومات حوؿ اختيار ادلهنة والتوافق ادلهين
 الغرض معرفة ما إذا كانت مهنة التعليم ىي مهنة تشعر األستاذ ابلرضا عن ادلستوى االقتصادي؟اجلدوؿ رقم ( :)4يبٌن التكرار والنسب ادلئوية و كا 9دلا توفره مهنة التعليم من رضا اقتصادي
اإلجابة

كا

التكرار

النسب ادلئوية

نعم

30

%93.09

نوعا ما

60

%30.77

ال

40

90.74 %64.91

اجملموع

930

%900
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الشكل رقم( :)4ؽلثل رضا األساتذة عن مستواىم االقتصادي

حتليل ومناقشة النتائج
من خالؿ النسب الواردة يف اجلدوؿ رقم ( )4واليت هتدؼ دلا توفره مهنة التعليم من رضا اقتصادي
من طرؼ األساتذة اجلامعيٌن نالحظ أف نسبة  %64.91أجابوا بػ :ال ،أي ال يروف ابف مهنة التعليم
توفر رضا اقتصادي ،أما نسبة  %30.77كانت بػ :نوعا ما ،أما الذين أجابوا بػ نعم فقد كانت نسبتهم
.%93.09
9

ومن خالؿ ادلعاجلة اإلحصائية عن طريق حساب كا 9وادلبينة يف اجلدوؿ أعاله صلد أف قيمة كا
احملسوبة تساوي  90.74وىي أعلى من قيمة كا 9اجملدولة  1.11عند درجة احلرية  09ومستوى الداللة
 ،0.01إذف توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.
ونستنتج من خالؿ النسب ادلدونة يف اجلدوؿ أف النسبة العالية من األساتذة اجلامعيٌن ال يروف ابف
مهنة التعليم توفر رضا اقتصادي .فعملية االختيار ادلهين تسًن يف أغلب األحياف وف ًقا لألحواؿ االقتصادية
التطور االقتصادي فيتجو الفرد ضلو ادلهن اليت توفر لو الرضا من اجلانب ادلادي والتخلي عن ادلهن الشاقة
و ّ
واليت ال توفر لو الرضا االقتصادي.

 -التربير عن اإلجابة بعدـ الرضا عن ادلستوى االقتصادي
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اجلدوؿ رقم( :)7يبٌن التكرار والنسب ادلئوية للتربير عن اإلجابة بعدـ الرضا عن ادلستوى االقتصادي
رلموع الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ
اإلجابة

40
التكرار

النسب ادلئوية

الغالء ادلعيشي

99

21.538%

عدـ توفًن السكنات الوظيفية والرجوع إىل الكراء وغالء
اإلغلارات على مستوى العاصمة

39

29.23%

عدـ زبصيص نقل لألساتذة أو العماؿ

67

36.153%

األستاذ رلرب على اقتناء :الكتب – الوسائل واألدوات اليت
يستخدمها يف التدريس وىذا لعدـ توفرىا غالبا يف اإلدارة

19

44.615%

الغالء المعيشي
عدم توفير السكنات الوظيفية والرجوع الى الكراء
وغالء االيجارات على مستوى العاصمة
عدم تخصيص نقل لألساتذة او العمال
االستاذ مجبر على اقتناء :الكتب – الوسائل واالدوات
التي يستخدمها في التدريس وهذا لعدم توفرها غالبا في
االدارة

الشكل رقم( :)7ؽلثل تربير األساتذة الغًن راضٌن على مستواىم االقتصادي
ربليل ومناقشة النتائج  :من خالؿ اجلدوؿ رقم ( )7يتضح ما يلي:
عدد األساتذة الذين أجابوا أف األستاذ رلرب على اقتناء :الكتب – الوسائل واألدوات اليت يستخدمها
يف التدريس وىذا لعدـ توفرىا غالبا يف اإلدارة كاف بػ  19أستاذا أي ما يعادؿ  ،%44.615يف حٌن يرى
 67أستاذا أي ما يعادؿ  %36.153عدـ رضاىم بسبب عدـ زبصيص نقل لألساتذة أو العماؿ ،أما
الذين أجابوا عدـ توفًن السكنات الوظيفية واللجوء إىل التأجًن وغالء اإلغلارات على مستوى العاصمة 39
أستاذا أي ما يعادؿ  ،%29.23وفيما ؼلص الغالء ادلعيشي فقد كاف عدد األساتذة  94أستاذا أي ما
يعادؿ .%21.538
ونستنتج من خالؿ النسب ادلدونة يف اجلدوؿ أف النسبة العالية من األساتذة اجلامعيٌن (40
أستاذا) يروف ابف سبب عدـ رضاىم عن ادلستوى االقتصادي يعود إىل أف األستاذ رلرب على اقتناء:
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الكتب – الوسائل واألدوات اليت يستخدمها يف التدريس وىذا لعدـ توفرىا غالبا يف اإلدارة وعدـ زبصيص
نقل لألساتذة أو العماؿ بنسبة أقل.
معلومات زبص رأي ادلبحوثٌن يف مكانة األستاذ اجلامعي يف اجملتمع اجلزائري.
 الغرض معرفة رأي األساتذة دلكانة األستاذ اجلامعي يف اجملتمع اجلزائري.اجلدوؿ رقم( :)9يبٌن التكرار والنسب ادلئوية و كا 9دلكانة األستاذ اجلامعي يف اجملتمع اجلزائري
التكرار

اإلجاابت

النسب %

ادلشاكل اليت يعيشها
األستاذ ويتخبط فيها
ترتجم مكانتو

67

مكانة عادية

30

23.08%

مكانة حسنة

93

17.69%

مكانة جيدة وزلرتمة

30

23.08

اجملموع

930

%900

كا
زلسوبة

9

درجة
احلرية

رلدولة

36.15%
1.49

07.99

0.01

المشاكل التي يعيشها االستاذ ويتخبط فيها تترجم مكانته
مكانة عادية
مكانة حسنة
مكانة جيدة ومحترمة

الشكل رقم( :)9ؽلثل مكانة مهنة التعليم يف اجملتمع من منظور األساتذة
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حتليل ومناقشة النتائج  :من خالؿ النسب الواردة يف اجلدوؿ رقم( )9واليت هتدؼ دلعرفة رأي األساتذة
دلكانة األستاذ اجلامعي يف اجملتمع اجلزائري ،نالحظ أف نسبة  %34.91أجابوا بػ :ادلشاكل اليت يعيشها
األستاذ ويتخبط فيها ترتجم مكانتو  ،أما نسبة  %93.09كانت بػ :مكانة عادية ،أما الذين أجابوا بػ
مكانة جيدة وزلرتمة ،فقد كانت نسبتهم .%97.41
9

ومن خالؿ ادلعاجلة اإلحصائية عن طريق حساب كا 9وادلبينة يف اجلدوؿ أعاله صلد إف قيمة كا
احملسوبة تساوي  1.49وىي أعلى من قيمة كا 9اجملدولة  07.99عند درجة احلرية  03ومستوى الداللة
 ،0.01إذف توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.
ونستنتج من خالؿ النسب ادلدونة يف اجلدوؿ أف النسبة العالية من األساتذة اجلامعيٌن يروف ابف
مكانة األستاذ اجلامعي يف اجملتمع اجلزائري ترتمجها ادلشاكل اليت يعيشها األستاذ ويتخبط فيها.

النتائج اجلزئية للفرضية:
 .9ابلنسبة للتكوين اجلامعي استنتجنا من خالؿ مبحوثينا أهنم تكونوا تكوينا جامعيا الئقا ،ىذا ما
مر هبا ادلبحوثٌن تعكس إىل ح ّد كبًن مؤىالهتم
أىلهم الحرتاؼ مهنة التعليم ،فطبيعة ادلرحلة اجلامعية اليت ّ
وإمكانياهتم وقدراهتم واستعداداهتم ادلهنية ،فال يعقل أف يتسم تكوين الفرد ابلضعف والرداءة وؽلتلك يف نفس
الوقت الكفاءة اليت أتىلو المتهاف مهنة فائقة األعلية مثل مهنة التعليم يف ادلستوى اجلامعي دلا ربملو من
أعلية يف اجملتمع ابعتبارىا ىرـ كل ادلراحل التعليمية.
 .9وابلتطرؽ إىل اجلانب االقتصادي واىل الرضا لدى األساتذة عن ىذا اجلانب فاف النسبة العالية
من األساتذة اجلامعيٌن ال يروف ابف مهنة التعليم توفر رضا اقتصادي .فعملية االختيار ادلهين تسًن يف
التطور االقتصادي فيتجو الفرد ضلو ادلهن اليت توفر لو الرضا من
أغب األحياف وف ًقا لألحػواؿ االقتصادية و ّ
اجلانب ادلادي والتخلي عن ادلهن الشاقة واليت ال توفر لو الرضا االقتصادي ،وىذا ما ترجم يف رأي األساتذة
الرضا انتج على عدة
يف تغيًن مهنة التعليم إىل مهن أكثر رحبا من مهنة التعليم كمهنة التجارة .وعدـ ّ
أسباب ونظرا للوضعية ادلزرية اليت يعيشها األساتذة.
 .3ومن جانب ادلصاعب ادلهنية اليت تواجو األستاذ يف مهنتو أف النسبة العالية من األساتذة
اجلامعيٌن يروف أبنو توجد درجة صعوبة يف مهنة التعليم ،ونستنتج من خالؿ النسب ادلدونة يف اجلدوؿ أف
النسبة العالية من األساتذة اجلامعيٌن يروف ابف مظاىر الصعوبة يف مهنة التعليم تكمن يف عدـ التأقلم مع

احمليط ادلهين خاص ة ابلنسبة لألساتذة اجلدد ،والصعوابت اليت يعيشوهنا اقتصاداي وأتثًنىا على أتدية مهنتهم
على أكمل وجو.
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 .6ابلنسبة لنظرة األستاذ دلكانة األستاذ يف اجملتمع تباينت يف تصورات سلتلفة حيث أف النسبة
العالية من األساتذة اجلامعيٌن يروف ابف مكانة األستاذ اجلامعي يف اجملتمع اجلزائري ترتمجها ادلشاكل اليت
يعيشها األستاذ ويتخبط فيها.
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اخلامتة
ما سجلناه من منظور سوسيولوجي حوؿ مهنة أستاذ التعليم العايل أهنا من ادلهن ادلهمة والشاقة واليت
تكوف النسق ادلهين العاـ يف اجملتمع اجلزائري ابلرغم من عدـ إعطائها األعلية الكافية ،فنجد أف األفراد
ّ
ادلكونٌن دلهنة أستاذ التعليم العايل ىم أفراد يشتغلوف هبا طواؿ الوقت وىي من ادلهن من اختياراهتم
الشخصية – األغلبية  -ويف نظرىم ىي مهنة مشرفة ومقدسة لكن ىي مهنة شاقة ،لكن ىي مهنة ابلنسبة
ذلم ىي مهنة ال ربقق ذلم الرفاىية ابلرغ م من أهنا من ادلهن ادلقدسة نظرا ألعليتها يف الرقي ابجملتمعات إال
أهنا ال تلقى االىتماـ من اجلهات الوصية يف اجلزائر ،فاألستاذ اجلامعي ال ؽلتهن ىذه ادلهنة وال يؤديها
ابرتياح دلا يواجهو من صعوابت وعراقيل مادية ،فأغلب األساتذة ادلستجوبٌن يريد تغيًن مهنتو والتوجو إىل
ادلهن األكثر رحبا ...ابلرغم من أهنا من أف مهنة التعليم من ادلهن اليت ال يهدؼ من ورائها شلتهنها الربح
ادلادي بل ىي موجهة لفائدة اآلخرين مثلها مثل مهنة الطب ،وىذا ما أكده علماء االجتماع الوظيفيٌن
حوؿ الشروط ال بد أف تتوفر يف ادلهنة خاصة حوؿ اجلانب ادلادي ،لكن ابلتوغل يف الواقع الذي يعيشو
األستاذ اجلامعي ال يعكس مبادئ مهنة التعليم خاصة ما يعيشو األستاذ من صعوابت زبص اجلانب
االقتصادي وادلادي لألستاذ والذي ينعكس ابلطبع ابلسلب على مردوديتو ادلهنية وعلى مسًنتو ادلهنية ككل
ىي وغًنىا من الصعوابت والعراقيل اليت سبس ابدلهنة –مهنة أستاذ التعليم العايل -وىذا ما غلعل ادلهنة تفقد
سًنورهتا الطبيعية.

قائمـة املراجـع:
 -9أبوراس صلوى ،اذباىات األساتذة ضلو التعليم ،رسالة ماجستًن غًن منشورة ،طرابلس ،جامعة الفاتح،
كلية اآلداب ،قسم الرتبية وعلم النفس.9001 ،
 -9تركي رابح ،مناىج البحث يف علوـ الرتبية وعلم النفس ،ادلؤسسة الوطنية ،اجلزائر.9196 ،
الصحة النّفسية والعالج النّفسػي ،ط ،6دار ادلعارؼ ،القاىرة.9199 ،
 -3حامد زىرافّ ،
 -6الشيخ عبد العاليلي –إعداد وتصرؼ يوؼ خياط ،-لساف العرب احمليط للعالمة بن منظور ،اجمللد
الثالث ،مطبعة العرب ،بًنوت ،بدوف اتريخ.
 -1عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي ،أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي :التخطيط ومجع وربليل
البياانت يدواي وابستخداـ  ،SPSSط ،9دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،عماف.9006 ،
 -4علي الشيجي ،ادلعلم وبعض مشكالت ادلهنة ،وزارة الرتبية والتعليم.9191 ،
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 -7عمار بوحوش ،منهجية البحث العلمي ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،9111 ،اجلزائر.
 -9عمار بوحوش ،منهجية البحث العلمي ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،9111 ،اجلزائر.
 -1رللة العلوـ اإلنسانية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،عدد .9119 ،90
 -90موريس أصلرس ،منهجية البحث العلمي يف العلوـ اإلنسانية ،ترمجة بوزيد صحراوي وخخروف ،دار
القصبة للنشر ،ط.9006 ،9
 -99طلبة من أساتذة علم االجتماع ،ادلرجع يف مصطلحات العلوـ

االجتماعية ،دار ادلعارؼ اجلامعية ،اإلسكندرية ،بدوف

اتريخ.
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