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املشكالت األكبدميية التي تىاجه أعضبء اهليئة التدريسية يف
جبمعة تبىك وعالقتهب ببعض املتغريات
عواد حماد الحويطي
أستاذ مساعد – قسم المناهج وطرق التدريس – كمية التربية واآلداب
جامعة تبوك – المممكة العربية السعودية
ىاتف00966/557779002 :
awad35@hotmail.com
الممخص -ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى المشكالت األكاديمية

إلى اخرى في المقابل كان األستاذ المشارك يواجو مشكمة قمة المجالت

التي تواجو أعضاء الييئة التدريسية في جامعة تبوك ،وعالقتيا ببعض

المتخصصة لنشر األبحاث ،أما األستاذ فيواجو نقص في اعداد أعضاء

المتغيرات والمتمثمة بالجنس ،والرتبة األكاديمية والخبرة التعميمية ،والعمر.

الييئة التدريسية ،وفيما يخص متغير العمر فال يوجد اختالف في

ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج المسحي من خالل تطبيق

المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس من أعمار مختمفة ،وأخي ار

الباحث) لمكشف عن المشكالت

وفيما يخص الخبرة التعميمية فقد وجد اختالف في المشكالت ،حيث تنتشر

األكاديمية التي تواجو أعضاء الييئة التدريسية ،والتي تكونت من ()32

مشكالت عدم تمبية الجامعة لحاجات أعضاء الييئة التدريسية المرتبطة

فقرة ،حيث تم إيجاد الصدق والثبات ليا ،وقد تم تطبيقيا عمى عينة

بقياميم بعمميم لذوي الخبرة (أقل من خمس سنوات) ،بينما كانت مشكالت

الدراسة ،وىم أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب في جامعة

عدم موضوعية بعض المحكمين الذين ترسل الييم األبحاث لتحكيميا أقل

تبوك في المممكة العربية السعودية خالل العام الدراسي،2012/2011

المشكالت انتشار لذوي الخبرة ( 15 -11سنة) ،ولذوي الخبرة ( 16سنة

والبالغ عددىم ( )122عضوا من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة تبوك.

فأكثر) .وخمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات.

قائمة شطب سموكية (من أعداد

أشارت النتائج ،إن المتوسطات الحسابية لوجود المشكالت تراوحت مابين

الكممات المفتاحية :المشكالت األكاديمية ،أعضاء الييئة التدريسية.

( ،)2.83 -2.17حيث جاءت الفقرة رقم ( )11والتي تنص عمى "تعقيد
إجراءات الجامعة لعممية الترقية من رتبة عممية إلى أخرى في المرتبة
األولى ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )5ونصيا "عدم توافر المعامل الصناعية
والمختبرات التربوية لتسييل إعطاء المادة" بالمرتبة األخيرة ،وفيما يتعمق
بمتغير الجنس فقد اختمفت المشكالت بين الذكور واإلناث ،حيث تنتشر
مشكالت عدم تمبية الجامعة لحاجات أعضاء الييئة التدريسية المرتبطة
بقياميم بعمميم لدى الذكور ،واحتمت المشكمة األكاديمية تعقد إجراءات
الجامعة لعممية الترقية من رتبة عممية إلى اخرى .عمى المرتبة األولى لدى
اإلناث .وفيما يتعمق بمتغير الرتبة العممية فقد وجد اختمفت المشكالت
باختالف الرتبة ،وجاءت الفروق لصالح األستاذ المساعد حيث انو يواجو

 .1المقدمة
يحتل التعميم العالي مكانة ىامة في أعداد الشباب المؤىل
المدرب لحياة مستقبمية مستقرة آمنة ممؤىا النجاح والتفاؤل ،تساىم في
خدمة المجتمع وتقدمو ،ولعل لمدور الذي يقوم بو عضو ىيئة
التدريس أىمية كبيرة في إيصال رسالة التعميم العالي وتحقيقيا ،فقد
قامت الجامعات كمؤسسات لمتعميم العالي بتوفير سبل الرعاية
واالىتمام ليؤالء كونيم ىم أدوات التغيير واإلصالح وىم القائمون
عمى تحقيق أىدافيا في التدريس وخدمة المجتمعات المحمية والبحث

مشكالت أكثر في تعقيد إجراءات الجامعة لعممية الترقية من رتبة عممية العممي.
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وقد رصد عدد من الميتمين المشكالت األكاديمية ألعضاء

والمشكالت التي قد تحد من فاعمية دورىم وقياميم بمسؤولياتيم الييئة التدريسية في المجال الجامعي والعالي عمى مختمف الصُّعد
بالشكل المأمول ،لعل موضوع المشكالت من المواضيع اليامة والتي المحمية والعربية واألجنبية ،سواء تناولوىا مباشرة ،أو ضمن اىتماميم
اخذ الباحثون في اآلونة األخيرة يولونيا بالغ االىتمام في الدراسات بتحديد مشكالت أعضاء

ىيئة التدريس في مؤسسات التعميم

الحديثة لكثرة ما يتعرض لو أعضاء الييئة التدريسية من مشكالت الجامعي والعالي التي ينتمون إلييا ،وفي ضوء ىذا التكامل ،وحتى
نتيجة ما يحيط بيم من ظروف وأحداث ،ومتغيرات تط أر عمى أنظمة تتم السيطرة عمى المشكالت األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس فان
التعميم العالي والجامعات ،حيث يسعى أعضاء الييئة التدريسية ىذا يتطمب الجدية وااللتزام والسعي الحثيث في عممية التعميم
خالل مسيرتيم األكاديمية إلى الوصول إلى السعادة واالرتياح بمستوى يميق بو ].[1
والتوافق مع البيئة المحيطة ،وتقديم قصارى جيدىم من أجل تعميم
أفضل ،وايصال الطمبة إلى درجة عالية من العمم والدراية والثقافة في

 .2مشكمة الدراسة

مجال تخصصاتيم ،وفي المجتمع الذي يعيشون فيو ،كما ويعممون أ .مشكمة الدراسة وأسئمتها
جاىدين عمى االبتعاد ما أمكن عن المواقف والمشاكل المؤلمة التي
تؤثر سمباً عمى صحتيم النفسية والجسدية واألكاديمية.

يعد عضو ىيئة التدريس حجر األساس في نجاح العممية
التعميمية التعممية في مؤسسات التعميم العالي وأداة التغيير ،ونظ ار

ويتعرض أعضاء الييئة التدريسية في جامعة تبوك كمية التربية لوجود مشكالت أكاديمية قد تواجييم وتقف أماميم في تحقيق
واآلداب إلى الكثير من المشكالت والضغوط والتي تشكل ليم عوائق أىدافيم وأىداف الجامعة ،وتحديداً عممية أعداد وبناء مخرجات
كبيرة في طريق التقدم والنجاح ،ولقد شيدت السنوات القميمة الماضية مؤىمة تمبي حاجات المجتمع ومتطمباتو المختمفة ،كان ال بد من
تطو ار واضحا في التعميم العالي في المممكة العربية السعودية ،مما التعرف عمى ىذه المشكالت

والوقوف عمييا وحميا لتجاوزىا،

أدى إلى إنشاء عدد من الجامعات ،لمواكبة التطور العممي الكبير ،واستخدام األساليب العممية والعممية المتطورة في مواجيتيا بشكل
وتماشياً مع متطمبات الواقعين المحمي والدولي ،حيث يعتبر افتتاح عممي دقيق ،وىذا يستدعي التحقق من طبيعة تمك المشكالت وتحديد
مثل ىذه الجامعات قفزة نوعية عمى صعيد التعميم الجامعي ،وعامالً أييا أكثر تأثي ار عمى أعضاء الييئة التدريسية ،وفق عدة متغيرات،
ميماً من عوامل النيضة والتنمية المجتمعية التي يعتبر البحث من ىنا تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في التعرف عمى المشكالت
العممي العماد األساسي لو وىذا ربما وضع عضو ىيئة التدريس في األكاديمية التي تواجيو أعضاء ىيئة التدريس ،من أجل

تقديم

مواجية بعض الضغوطات والتحديات الكبيرة التي قد تكون ناتجة الحمول المناسبة ليا والسيطرة عمييا ،مساعدتيم في تحقيق أىدافيم
عن ىذا التطور ،أو من خالل وجود خمل واضح في أنظمة الجامعة وأىداف الجامعة ،وتحديدا فإن مشكمة الدراسة جاءت لإلجابة السؤال
فيما يتعمق بأعضاء ىيئة التدريس في الجامعة ،وىذا قد يحد من التالي.
تنمية وتحديث القدرات لمقيادات األكاديمية بما يمكنيم من إحداث

ما المشكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء الييئة التدريسية في

التغيير المستيدف بنجاح ،باإلضافة إلى تطوير الخبرات الذاتية في جامعة تبوك وعالقتيا ببعض المتغيرات؟
مجال اإلدارة الجامعية بمؤسسات التعميم العالي التي تحقق استم اررية وينبثق عن السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
عممية التطوير ].[1
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 ما درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية األكثر انتشا ار التي  -تفيد المخططين لمتعميم الجامعي في وضع برامج تربوية تتالءم معتواجو أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك أعضاء الييئة التدريسية.
من وجية نظرىم؟"

 -تتناول الدراسة الحالية موضوعاً جدي اًر بالدراسة والبحث ،حيث

 -ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو أصبحت ىذه المشكالت ،يعاني منيا أعداد

كبيرة من أعضاء

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من

الييئة التدريسية ،لذا يعتبر الوقوف عمى تمك المشكالت وحجميا

وجية نظرىم ،باختالف متغير الجنس (ذكور ،إناث)؟

ومعرفة العوامل المؤثرة فييا أم اًر عمى قدر كبير من األىمية.

 ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو ج .أهداف الدراسةأعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي:
باختالف متغير الرتبة العممية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد)؟

 -1التعرف عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة

 ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو التدريس في كمية التربية واآلداب في جامعة تبوك ،من وجية نظرىم .أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك والكشف عن االختالف في وجود المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة
باختالف متغير العمر(أقل من  ،36-31 ،30ومن ،43-37

التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك ،من وجية نظرىم،

ومن ،50 – 38و 51فأكثر(؟

باختالف :الجنس ،والرتبة العممية ،والعمر ،والخبرة العممية.

 ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو د .محددات الدراسةأعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك تتألف محددات الدراسة من المحددات اآلتية:
باختالف متغير الخبرة (أقل من  5سنوات 10 -5 ،سنوات-11 ،

محددات بشرية ومكانية  :اقتصرت عمى أعضاء الييئة التدريسية

 15سنة 16 ،سنة فاكثر)؟

من الذكور واإلناث بمختمف درجاتيم األكاديمية الذين يدرسون في

ب .أهمية الدراسة

كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك.

تتمثل أىمية البحث في أنيا:

 -محددات زمانية :تم إجراء ىذه الدراسة في الفصل الثاني لمعام

 تكتسب الدراسة أىميتيا من أىمية التدريس ،بوصفو أول وظائف الجامعي 1433/1432ه.التعميم الجامعي والعالي ،وألنو يمنح مؤسساتو سمعة عممية في  -محددات أداة القياس :كما تتحد الدراسة بأداتيا من حيث صدق
األوساط العممية.

محتواىا وثباتيا.

 ترصد الدراسة عدداً من المشكالت األكاديمية من مختمف ه .التعريفات اإلجرائيةعناصرىا في كمية التربية واآلداب في جامعة تبوك ،وىذا قد يسيم المشكالت األكاديمية :تعرف الدراسة الحالية المشكالت األكاديمية
في إتاحة الفرصة أمام المسئولين عنيا لتعرفيا.

إجرائيا بأنيا الدرجة التي يحصل عمييا أعضاء ىيئة التدريس ،عمى

 -تفيد القائمين عمى الجامعات وبخاصة جامعة تبوك في التعرف مقياس المشكالت األكاديمية

من أعداد

عمى المشكالت األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس مما قد يساىم في الدراسة الحالية ،من خالل تقديراتيم.
الوصول إلى الحمول المناسبة ليا.

أعضاء الييئة التدريسية:

الباحث والمستخدم في
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ىو كل من يقوم بالتدريس في جامعة تبوك في كمية التربية واآلداب بأدوار أخرى ،مثل :الدور التوجييي ،والدور االجتماعي ،ودور مثير
من حممة شيادة الدكتوراه من الرتب العممية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،لممنافسة الشريفة بين طالبو ]. [4
أستاذ مساعد) من الذكور واإلناث والذي يساىم في تحقيق أىداف
الجامعة.

ويواجو التدريس الجامعي والعالي مجموعة من المشكالت التي
تصدر عن عناصره المختمفة؛ وذلك بسبب غياب الشروط الواجب

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
تعتمد الجامعات عمى أعضاء ىيئة التدريس لضمان جودة

توافرىا في ىذه العناصر ،وتسيم ىذه المشكالت في تدني فعاليات
التدريس في قاعات المحاضرات ،وبالتالي قد يخفق في تحقيق أىدافو

التعميم الجامعي ،ولذا فإن تنمية مياراتيم أصبحت أساساً ألي عممية المرغوب فييا ]. [5
تطوير ،ورغم وجود الصعوبات والتحديات مثل قمة المشاركة العممية

وتشير زحموق [ ]6أن المرحمة الجامعية من الم ارحل الميمة

والبحثية ،والدورات التدريبية ،والمشاركة في المؤتمرات والندوات في حياة أعضاء ىيئة التدريس خصوصا في تنميتيم وتحقيق
العممية ،إال أن تركيز االىتمام عمى المشكالت األكاديمية التي تقف استقرارىم وأىدافيم ،ويرى كل من بدران والدىشان [ ]7عمى أن
يوما بعد يوم خاصة في التعميم الجامعي في الوقت الحاضر يواجو العديد من المشكالت
عائق أمام عضو ىيئة التدريس يزداد ً
وصعوبات وبعض المتغيرات التي تفرض عمى أصحاب القرار
جامعاتنا العربية ]. [2
ويبرز االىتمام بالمشكالت األكاديمية لممدرسين الجامعيين نظ اًر مراجعة أىدافو ،وفمسفتو ،وأساليبو ،وبرامجو التعميمية ،وعالقتو
لتعدد الوظائف في الجامعة الحديثة ،وتنوع ميام المحاضرين ،بالمجتمع الذي ينتمي إليو ،ومواجية التعميم الجامعي ليذه الصعوبات
وانتشار التحديات العالمية المعاصرة وزيادة الطمب عمى التعميم ،والمشكالت ال يقف عند حل مشكالتو المتوفرة في الوقت الحالي
والمشكالت التي يواجييا التعميم الجامعي ،فقد أصبح التعرف عمى

فقط ،إنما يمتد لمواجية مشكالت التي من المتوقع حدوثيا فيما بعد،

ىذه المشكالت ضرورة تربوية والوقوف عمييا وحميا ،ألنيا تقف كون أن التعميم في جوىره عممية مستقبمية .
حاج از في وجو عضو الييئة التدريسية في الجامعة من تحقيقو

وتعرف الشرمان [" ]8المشكمة بأنيا حالة مزعجة يشعر بيا

ألىداف بالشكل القانوني والسميم ،ولقد اتسمت تجارب الدول المتقدمة الفرد ،و تسبب لو الضيق ،وتحدث خمالً في تكيفو مع الواقع المحيط
مثل الواليات المتحدة األمريكية وانجمت ار بتنوع البرامج التي تقدم من بو ،وىي عقبة تمنع من تحقيق األىداف المطموبة" .أما المشكالت
أجل السيطرة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجيو عضو ىيئة األكاديمية فأنيا تعرف بأنيا الصعوبات والمشكالت التي يواجييا
التدريس فيو ،من حيث :ارتباطيا المباشر بأىداف التدريس والبحث أعضاء الييئة التدريسية ،والتي تؤدي إلى إعاقتيم لعمميم ،وتؤدى
العممي والخدمة المجتمعية ،يضاف إلى

ذلك مرونتيا اإلدارية إلى خفض مستوى أدائيم األكاديمي ،وتتمثل في عدم االنتظام في

واستيعابيا كل المتغيرات التي تحدث في البيئة الجامعية واستجابتيا حضور المحاضرات ،وعدم تحديد توصيف دقيق لممقررات الدراسية،
ليا بالسرعة الممكنة ].[3

وصعوبة وضع االمتحانات النظرية والعممية ،وأساليب وطرق

ويعد المدرس الجامعي والطالب ،من أىم عناصر العممية التدريس غير المالئمة ،وعدم االكتراث لمواجبات أو المتطمبات
التدريسية ،إذ طرأت عمى أدوارىما تغيرات ،يسيم األخذ بيا في األكاديمية من بحوث وتقارير ]. [9
تحقيق حيوية ىذه العممية ،فمم يعد دور المدرس الجامعي نقل

لقد أجريت العديد من الدراسات التي استيدفت استقصاء

المعارف ذات الصمة بموضوعات مقرراتو الدراسية؛ بل أضحى يقوم المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات،
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وبخاصة المشكالت األكاديمية ،حيث توصل الباحث إلى مجموعة الجنس ،الرتبة العممية ،الخبرة ،والكمية في درجة الشعور بيذه
من الدراسات والتي سيتم ترتيبيا بناء عمى حداثتيا ،من األقدم المشكالت ،وبمغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )302عضوا ،وتوصمت
الدراسة إلى نتائج ،منيا :ما يتعمق بالطمبة عمى الترتيب :اعتماد

وانتياء بالدراسات األكثر حداثة.

فقد أجرى الخميمي [ ]10دراسة بعنوان "مشكالت التدريس الطمبة بشكل أساسي عمى ما يمقيو عضو ىيئة التدريس ،واىتمام
الجامعي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرموك" ،الطمبة بالعالمة أكثر من اىتماميم بالمادة العممية ،وعدم رغبة الكثير
ىدفت إلى تحديد أبرز المشكالت التدريسية التي يواجييا أعضاء من الطمبة في كتابة األبحاث والتقارير المتعمقة بمادة المساق ،ورغبة
ىيئة التدريس في جامعة اليرموك من وجية نظر الييئة التدريسية،

الكثير من الطمبة في التمقين كطريقة تدريس ،وشعور الطمبة بعدم

والبالغ عدد أفراد العينة فييا ( )52عضواً أشارت النتائج إلى أن جدوى التعميم الجامعي ،نتيجة تفشي البطالة بين الخريجين ،ودراسة
المشكالت التي تواجو المدرس الجامعي ،ىي :لغة التدريس ،بعض الطمبة تخصصات ال يرغبون فييا ،وغياب بعض الطمبة
وانخفاض نسبة المدرسين إلى

الطمبة ،وتقويم الطمبة وما يترتب المتكرر عن المحاضرات ،وضعف تقدير الطمبة ألعضاء

ىيئة

عميو ،من ضغوط الطمبة والمجتمع عمى العالمات ،وزيادة العبء التدريس ،وسموك بعض الطمبة غير السوي داخل المحاضرة ،وتفشي
التدريسي ،واالعتماد عمى المحاضرين غير المتفرغين ،وضيق الوقت ظاىرة الغش في االمتحانات.
لمقيام بالبحث العممي.

وأجرى المجيدل [ ]13دراسة بعنوان "المشكالت األكاديمية

كما أجرى بيتي وىاتشر [ ]11دراسة ىدفت إلى التعرف عمى ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة دمشق" ،والتي ىدفت إلى
مجاالت الرضا وعدم الرضا عن عمل أعضاء الييئة التدريسية في تحديد المشكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في
الكميات التقنية ،وكميات المجتمع والكميات الجامعية في والية تنسي جامعة دمشق ودرجتيا والبحث في سبل معالجتيا ،وبمغ عدد أفراد
األمريكية ،وقد تكونت عينة الدراسة ( )813عضو ىيئة تدريس وقد العينة ( )400عضوا ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج ،منيا وجود
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عدم رضا عام عن الرواتب ،المشكالت األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس فيما يتعمق بالطالب
والظروف المناسبة لمعمل ،وسياسة العمل المتبعة تجاه الموظفين ،الجامعي ،مثل :تأثر أداء عضو ىيئة التدريس بشكل سمبي نتيجة
وكانت الكميات التقنية من أكثر الكميات في عدم الرضا ،تمييا زيادة أعداد طالبو ،وكثرة االعباء التدريسية لعضو ىيئة التدريس،
الكميات الجامعية ،أما مجاالت عدم الرضا التي يعاني منيا أعضاء

وعدم توفر قواعد البيانات العالمية واالجنبية ،وعدم توفر القاعات

ىيئة التدريس ،باإلضافة إلى الراتب فتتضمن زيادة عدد المناسبة ،باإلضافة إلى تيميش عضو ىيئة التدريس ودوره الفاعل
المحاضرات ،وساعات العمل الطويمة ،وصعوبة التسييالت المتعمقة في تنمية الجامعة .
في البحث العممي ،وحضور المؤتمرات ،وضخامة العبء الدراسي.
في حين أجرى محافظة والمقدادي [ ]12دراسة بعنوان
"المشكالت األكاديمية التي يواجييا أعضاء الييئة التدريسية في
جامعة اليرموك ،وىدفت الدراسة إلى معرفة أىم المشكالت األكاديمية
التي يواجييا أعضاء الييئة التدريسية بالجامعة ،وأثر متغيرات:

كما أجرت فممبان [ ]14دراسة بعنوان "معوقات تطوير األداء
لمتدريس وطرق تحسين الكفاية اإلنتاجية لممعمم الجامعي ،واستيدفت
الدراسة تحديد أنواع المعوقات التي تؤثر عمى أداء عضو ىيئة
التدريس ،وتقديم الحمول المالئمة ليا ،إذ حددت الباحثة مجموعة من
المعوقات ،مثل :معوقات أكاديمية كضعف مستوى المدرس عمميًّا
وعمميًّا ،وقصوره في المعرفة والعمم بالمغة األجنبية ،وضعف لغتو

2

1

2013

األصمية ،وعدم تفرغو ،ومن المعوقات التبعية الفكرية لمدرسة معينة ،الوظيفي ،نوع الكمية ،المؤىل العممي) ،أشارت نتائج الدراسة إلى
وعقم المعمم الجامعي في أعداد البحوث ،وزيادة العبء التدريسي وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع المتغيرات ،وقد أوصت
أداء.
لكثرة المناىج والساعات ،وغياب عامل المحاسبة لممدرس األقل ً
وقام الحمو [ ]15بدراسة ىدفت إلى تعرف مستوى الشعور
بالمشكالت األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة النجاح
الوطنية ،إضافة إلى تحديد أثر متغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة،
والرتبة األكاديمية ،ونوع الكمية عمى ىذه المشكالت ،ولتحقيق ذلك
أجريت الدراسة عمى عينة قواميا ( )144عضواً ،وىي عينة تعادل
ما نسبتو ( )%45من مجتمع الدراسة ،وقد بينت نتائج الدراسة أن
أكثر المشكالت حدة كانت في مجالي المشكالت المتعمقة بالطمبة،

الدراسة بضرورة توحيد الكادر الوظيفي الذي يعمل في ظمو الييئة
التدريسية ،وضرورة التقيد بأعداد الطالب المقبولين سنويا كل بداية
عام وفي جميع التخصصات ،باإلضافة إلى

ضرورة مشاركو

أعضاء ىيئة التدريس في اتخاذ الق اررات الخاصة في الشؤون
االكاديمية ،ومراعاة الكمية والجامعة لألعراف الجامعية في تعيين
العمداء ورؤساء األقسام.
وأجرى العمايرة [ ]17دراسة ىدفت إلى التعرف عمى المشكالت
األكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اإلسراء،

والمشكالت المتعمقة في البحث العممي وعمى التوالي ،في حين كانت ومعرفة فيما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى
أقميا حدة في مجال المشكالت المتعمقة بنظام الترقية ،كما أظيرت شيورىم بالمشكالت األكاديمية تعود لممتغيرات التالية :الجنس،
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الخبرة ،المؤىل العممي ،نوع الكمية والتخصص ولتحقيق ذلك تم
مجال المشكالت المتعمقة بنظام الترقية ولصالح الذكور ،وبين استخدام استبانة تتألف من ( )53فقره موزعة عمى ثالثة مجاالت:
أصحاب الرتب األكاديمية المختمفة وفي كل المجاالت فيما عدا مشكالت تتعمق بالبحث العممي ،ومشكالت تتعمق بأعضاء ىيئة
مجال المشكالت المتعمقة في البحث العممي ،ولصالح أصحاب الرتبة التدريس ،ومشكالت تتعمق بالطمبة ،أظيرت نتائج الدراسة :وجود
األكاديمية األعمى ،وسنوات الخبرة في مجال المشكالت المتعمقة مجموعة مشكالت أكاديمية حادة تواجو أعضاء ىيئة التدريس في
بنظام الترقي ،ولصالح أصحاب الخبرة ألكثر من عشر سنوات ،ونوع مجاالت الدراسة الثالثة ،وكانت أكثر المشكالت حدة في مجال
الكمية في مجاالت المشكالت المتعمقة بعضو ىيئة التدريس ،وبإدارة الطمبة ،وقد أظيرت نتائج اختبار(ت) وجود فروق ذات داللة
الجامعة ،وبالبحث العممي ولصالح الكميات اإلنسانية ،وقد تضمنت إحصائية في مدى شعور أعضاء ىيئة التدريس بيذه المشكالت ،كما
الدراسة عددا من االستنتاجات والتوصيات أىميا :القيام بدراسة أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
تحميمية لمقارنة المشكالت األكاديمية بين الجامعات الفمسطينية ،مستوى= ( )0005في مدى شعور أعضاء ىيئة التدريس بالمشكالت
وتدريب وتعيين األعضاء من ىيئة التدريس ممن يحممون الدرجات

األكاديمية التي تواجييم تعزى لممتغيرات :الخبرة التدريسية ،المؤىل

األعمى لالستفادة من خبراتيم في حل المشكالت األكاديمية التي العممي ونوع الكمية .كما اظيرت نتائج الدراسة انو ال توجد فروق
تعترض الجامعة.
كما قام شطناوي [ ]16بدراسة ىدفت إلى

ذات داللة إحصائية عند مستوى=( )0005في مدى شعور أعضاء
التعرف عمى ىيئة التدريس بالمشكالت األكاديمية تعزى لمتغير الجنس باستثناء ما

المشكالت اإلدارية واألكاديمية التي يواجييا أعضاء ىيئة التدريس يتعمق بالمشكالت المتعمقة بالبحث العممي ،ولصالح اإلناث .وأخي ار
في كميات المجتمع المتوسطة والجامعة الحكومية التابعة لجامعة بينت الدراسة أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
البمقاء التطبيقية وعالقتيا ببعض المتغيرات (كالجنس ،نوع الكادر  )0005(=αفي مدى شعور أعضاء ىيئة التدريس بالمشكالت
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األكاديمية تعزى لمتغير التخصص باستثناء تخصصي اآلداب وجود عدد كبير من المشكالت التي تجاوزت بمجموعيا حدود
والعموم والتكنولوجيا ،حيث كانت الفروق في المتوسطات دالة

المتوسط من حيث درجة شدتيا ،ويرى الباحث ان من المناسب

إحصائيا.

التعامل مع ىذه المشكالت بوصفيا تعبي ار عن أزمة كبرى واحدة،

كما أجري كل من توماس وميشيل [ ]18دراسة تم فييا دراسة ويقترح وضع سمم أولويات يكون أساسا في التصدي ليذه األزمة
تأثير متغيرات الدرجة العممية والمنصب ومدة الخبرة عمى اتجاىات باستمرار واخضاعيا لدراسات متالحقة.
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة نحو المشكالت التي تعترضيم في
مجال البحث العممي والتدريس وقد تم اختيار ( )233أستاذا جامعيا
من ( )6كميات في جامعة والية جامعة ستيت (State
) Universityوقد اظيرت النتائج أن مدة الخبرة في التدريس كان
ليا أثر دال إحصائيا عمى اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو
البحث العممي ،كما أن المكافآت التي يتمقاىا أعضاء ىيئة التدريس
تؤثر ايجابيا عمى األداء التدريسي ليم ،لكن المنصب كان غير مؤثر
في االتجاىات نحو البحث العممي ونحو التدريس ،كما تبين أن
أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخبرة التي تترأوح بين ( )20إلى ()60
عام كانت اتجاىاتيم نحو البحث العممي أدنى من اقرأنيم ذوي الخبرة
األقل ،كما كان أعضاء ىيئة التدريس الذين يشغمون وظيفة أستاذ
كانت لدييم اعتقادات أقوى بأن التعزيز المادي ألعضاء ىيئة
التدريس يؤثر في األداء التدريسي ليم.

وأجرى بدر خان [ ]20دراسة ىدفت إلى

التعرف عمى

المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة األردنية
وأثرىا عمى أدائيم الوظيفي ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئمة
التالية :ما المشكالت التي تواجو عضو ىيئة التدريس في الجامعة
األردنية ،وىل تختمف ىذه المشكالت باختالف الكمية ،أو الرتبة ،أو
سنوات الخبرة .وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الييئة
التدريسية ولكافة كميات الجامعة االردنية لمعام  2006/2005والبالغ
عددىم ( )1026منيم ( )848ذكو اًر و( )177إناثاً ،أما عينة
الدراسة فكانت ( )105أعضاء منيم ( )86ذك اًر و( )19أنثى وقد تم
تحديد إفراد العينة العشوائية ،ولجمع المعمومات من أعضاء ىيئة
التدريس ،تم تصميم استبانة خاصة ليذا الغرض ،وقد تم تحميل
البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
واختبار ) (t- testوتحميل التباين األحادي وكشفت النتائج عن

بينما ركزت دراسة ميخائيل [ ]19عمى تقصي المشكالت التي وجود فروق في المشكالت تعزى لمتغير الكمية ،وعدم وجود فروق
يواجييا أعضاء الييئة التدريسية في الكميات التربوية في سوريا من تعزى لمتغير الرتبة ومستوى الخبرة.
خالل عمميم وتقديرىم لمحجم الحقيقي ليا مجتمعة ومنفردة ،وموزعة
إلى مجاالتيا الستة .وقد تطمبت الدراسة أعداد أداة خاصة لتغطية
ىذه المشكالت بعد ان تم تحديد المجاالت الستة التي تقع ضمنيا،
والتي تتصل بالشروط المحيطة بعممية البحث ،وأعضاء الييئة
التدريسية ،والبحوث المنشورة ليم ،كما تتصل بالمراجع العممية،
وادوات القياس ،واإلفادة من نتائج البحث ،وجرى العمل عمى توفير
مستمزمات صالح األداة والتأكد من خصائصيا القياسية ،واخراجيا
بالصورة التي تؤىميا لالستخدام في ىذه الدراسة وفي دراسات أخرى.
وفي ضوء ما أسفرت عنو ىذه الدراسة من نتائج تمثمت إحداىا في

كما أجرى المخالفي [ ]21دراسة ىدفت إلى معرفة المشكالت
التي تؤثر عمى االداء الوظيفي لعضو ىيئة التدريس بجامعة تعز،
وقد اظيرت نتائج الدراسة ان ىناك فروق ذات داللة إحصائية عمى
متوسط درجة المشكالت التي تؤثر عمى األداء الوظيفي ألعضاء
ىيئة التدريس تعزى إلى (إنساني ،عممي) والى الوظيفي (تدريسي –
إداري) والى الدرجة العممية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد)،
والى الجنسية (يمني ،وغير يمني) ،كما وبينت نتائج الدراسة أن
جميع فقرات األداة البالغ عددىا ( )46فقرة تجأوزت درجة حدتيا
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الوسط النظري ،وىو ما يستدعي سرعة حل ىذه المشكالت خصوصية ،ولمجامعة أيضا خصوصيتيا مما يجعل الوقوف عمى
والصعوبات التي تعيق عمل عضو ىيئة التدريس عن تحقيق ميامو مشكالت أعضاء ىيئة التدريس والتعرف إلييا مبر ار لمعمل عمى
الوظيفية في التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع .كما اظيرت حميا ومساعدة ىؤالء األعضاء في التكيف األكاديمي.
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجة حدة
المشكالت التي تؤثر عمى األداء الوظيفي لعضو ىيئة التدريس تعزى

 .4الطريقة واإلجراءات

لمتغير التخصص (إنساني ،عممي) ،كما أظيرت وجود فروق ذات أ .منهج الدراسة
داللة إحصائية بين متوسط درجة حدة المشكالت التي تؤثر عمى

استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي المسحي الذي يعتمد عمى

االداء الوظيفي لعضو ىيئة التدريس تعزى لمتغير الوظيفة (تدريسي ،دراسة الظاىرة في الوقت الحاضر وكما ىي في الواقع ،وىو المنيج
إداري) ولصالح التدريسين ،كما وجد فروق ذات داللة إحصائية المناسب واألفضل لمثل ىذه الدراسات.
تعزى إلى متغير الجنسية ولصالح عضو ىيئة التدريس اليمني،
وفروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الدرجة الوظيفية ولصالح
الدرجة األقل (أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ) ،وقد خرجت
الدراسة بمجموعة من التوصيات بحيث أوصى الباحث قيادة جامعة
تعز بسرعة حل المشكالت وازالة الصعوبات التي تعيق عضو ىيئة
التدريس بالجامعة عن أداء ميامو الوظيفية ،والحرص عمى توفر
مستمزمات العمل األكاديمي ،وتوفير بيئة عمل دافعة ومحفزة
لألبداع ،والبحث العممي ،وخدمة المجتمع.

ب .عينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس من
مختمف الرتب العممية (أستاذ ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد) من
الذكور واإلناث وعددىم ( )167عضو ىيئة تدريس المتواجدون في
كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك ،وىؤالء ىم الذين شكموا عينة
الدراسة بعد استبعاد ( )45عضوا لغايات إجراءات الثبات ،مما يشير
إلى أن عينة الدراسة تكونت من ( )122عضو ىيئة تدريس ،منيم
( )88عضوا من الذكور ،و( )34عضوا من اإلناث ،وتكون متغير

ومن خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة التي تناولت العمر ،من خمس فئات ،ىي :أقل من ( )30سنة ،من ( )31إلى
موضوع المشكالت األكاديمية لدى أعضاء الييئة التدريسية ،يتضح ( )36سنة ،و( )37إلى ( )43سنة ،و( )44إلى ( )50سنة ،و()51
أن بعض ىذه الدراسات تناولت المشكالت من وجية نظر الطمبة ،سنة فأكثر .أما متغير الرتبة العممية ،فقد تكون من ثالث فئات،
كما أجريت في جامعات ربما يكون ليا خصوصيتيا ،لذلك جاءت ىي :أستاذ ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد ،وتكون متغير الخبرة من
ىذه الدراسة لمبحث في المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس أربع فئات ،ىي :أقل من ( )5سنوات ،و( )5سنوات – ()10
في جامعة تبوك ،ومن وجية نظرىم ،ولعل منطقة تبوك تقع في سنوات ،و( )11سنة  )15( -سنة ،و( )16سنة فأكثر .ويبين
منطقة جاذبة لكل أطياف المجتمع السعودي ،بسبب وجود المدينة الجدول ( )1توزيع إفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.
العسكرية فييا ،ووجودىا عمى الحدود الشمالية لممممكة مما يجعل ليا

2
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جدول 1
توزيع أفراد ا عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
الجنس

الرتبة

العمر

الخبرة

الفئات

التكرار

النسبة

ذكر

88

72.1

انثى

34

27.9

أستاذ

12

9.8

أستاذ مشارك

20

16.4

أستاذ مساعد

90

73.8

أقل من 03

8

6.6

31-36

25

20.5

37-43

44

36.1

44-50

26

21.3

فأكثر 51

19

15.6

أقل من  2سنوات

27

22.1

46

37.7

سنة11-15

34

27.9

سنة فأكثر 16

15

12.3

المجموع

122

100.0

  03سنوات5 02 -00 ،سنة

ب .أداة الدراسة
بغرض تحقيق أىداف الدراسة قام الباحث ببناء أداة لقياس

درجات ) ،ومحايد وليا ( درجتان) ،وال أوافق وليا (درجة واحدة)

درجة المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس ،حيث قام

 ،ولجميع الفقرات.

بمراجعة األدب النفسي والتربوي المتعمق بالمشكالت األكاديمية

ج .صدق األداة

وكذلك الدراسات السابقة التي بحثت في المشكالت األكاديمية،

قام الباحث بعرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين من

حيث تكونت األداة في صورتيا األولية من استبانة مؤلفة من

ذوي االختصاص في جامعة الممك عبد العزيز ،وجامعة الطائف،

( )43فقرة تمثل كل فقرة مشكمة تواجو أعضاء الييئة التدريسية

وجامعة تبوك ،وجامعة مؤتة ،وجامعة اليرموك ،وذلك من أجل

في جامعة تبوك ،وقد تم استُخدم مقياس ثالثي لتقدير وجود درجة

التحقق من الصدق الظاىري

لممقياس ،ومدى تمثيل بنود

المشكمة لدى أفراد عينة الدراسة بدرجات (أوافق وليا (ثالثة

المقياس لممشكالت المراد قياسيا ،ومدى مناسبتيا ألعضاء الييئة

2
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1

التدريسية ،وقد تم األخذ بآراء المحكمين في تعديل العديد من

 -3تطبيق األداة عمى جميع أفراد الدراسة من قبل الباحث ،عمما

فقرات المقياس ،الذي كان عدد فقراتو ( )43فقرة بحيث تم حذف

بأن جميع نسخ األداة جاءت مكتممة.

( )11فقرة بناء عمى آراء ومقترحات المحكمين بحيث أصبح

 -4إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة ،واستخراج النتائج

المقياس يتكون من ( )32فقرة.

وعرضيا ومناقشتيا.
 .5النتائج

د .ثبات األداة
لمتأكد من ثبات األداة ،تم حساب االتساق الداخمي عمى عينة

النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

استطالعية من خارج عينة الدراسة عددىا ( )45عضو ىيئة

ما درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية األكثر انتشا ار التي

تدريس حسب معادلة كرونباخ ألفا ،وقد بمغت نسبة الثبات

تواجو أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة

( )0.88واعتبرت ىذه النسب مناسبة لغايات ىذه الدراسة ،وبذلك

تبوك من وجية نظرىم ؟"

أصبحت أداة الدراسة جاىزة لعممية التطبيق.

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

هـ .إجراءات الدراسة

واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية لدى أعضاء ىيئة

جاءت إجراءات الدراسة عمى النحو اآلتي:

التدريس في كمية التربية بجامعة تبوك ،والجدول ( )2يوضح

 -1بناء أداة الدراسة والتأكد من دالالت صدقيا وثباتيا بالطريقة

ذلك.

العممية.
 -2تحديد أفراد الدراسة ،بحيث تم أخذ جميع أفراد الدراسة البالغ
عددىم ( )167عضوا ،تم استبعاد ( )45عضوا لغايات التأكد
من ثبات األداة ،وأصبح العدد النيائي ( )122عضوا.
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكالت األ كاديمية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة تبوك مرتبة تنازلياً
الفقرات

الرتبة

الرقم

1

11

تعقيد إجراءات الجامعة لعممية الترقية من رتبة عممية إلى أخرى.

2

10

وضع الجامعة العراقيل أمام اجراءات منح العألوات المستحقة لعضو ىيئة التدريس.

2.81

3

12

عدم تمبية الجامعة لحاجات أعضاء الييئة التدريسية المرتبطة بقياميم بعمميم.

2.80

.49

4

9

المجتمع المحمي ألغراض الترقية.

2.79

.45

5

13

عدم مساعدة الجامعة أعضاء ىيئة التدريس في نشر بحوثيم وانتاجيم العممي.

2.67

.47

6

2

عممية تدريسيم لمطالب .

2.64

.55

3

26

نقص المراجع العممية ومصادر المعرفة المطموبة لمبحث العممي.

2.64

.55

8

25

عدم توفر مراكز لتقديم الخدمات اإلحصائية لألبحاث.

2.61

.54

9

18

كثرة االعمال المكتبية والروتينية والتحضير لممواد لدى أعضاء ىيئة التدريس .

2.57

.63

9

20

كثرة عدد المواد التي يدرسيا عضو ىيئة التدريس والتي تتطمب مجيود كبير.

2.57

.63

11

16

اصدار الجامعة ق اررات ادارية واكاديمية متناقضة.

2.56

.66

عدم احتساب الجامعة نجاح عضو ىيئة التدريس في مجاالت التدريس وخدمة

تكميف أعضاء ىيئة التدريس باألعمال األدارية واالرشاد األكاديمي باإلضافة إلى

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

2.83

.42
.50

2
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تابع جدول ()2
00

17

اعتماد نظام المركزية في اتخاذ الق اررات واصدارىا.

2.56

.63

13

15

عدم موضوعية الجامعة في تقييم عضو ىيئة التدريس.

2.53

.55

14

3

كثرة أعداد الطمبة في القاعة مما يشكل ضغط كبير عمى عضو ىيئة التدريس.

2.52

.61

01

21

عدم تشجيع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس لالشتراك في الندوات والمؤتمرات.

2.52

.58

01

22

عدم استشارة عضو ىيئة التدريس في كثير من االمور االكاديمية.

2.52

.50

17

14

عدم اشراك عضو ىيئة التدريس في صنع الق اررات الصادرة عن الجامعة .

2.51

.65

18

1

عدم تطبيق معايير الترقية بالتسأوي عمى جميع أعضاء الييئة التدريسية .

2.50

.65

01

7

الجامعة.

2.50

.59

01

8

عدم االستقرار الوظيفي لعضو ىيئة التدريس في الجامعة .

2.50

.72

21

27

صعوبة النشر في بعض المجالت العممية المحكمة .

2.46

.56

22

6

صباحا ومساء.

2.43

.62

22

19

نقص أعداد أعضاء الييئة التدريسية مما يؤدي إلى وجود أعباء كثير عمييم.

2.43

.62

24

30

عدم توفر الوقت الكافي الجراء األبحاث العممي .

2.40

.65

21

32

غياب االسموب الواضح لتوظيف نتائج البحوث العممية.

2.40

.78

26

29

قمة الموارد المخصصة لمبحث العممي .

2.35

.62

27

23

التوزيع غير العادل لممساقات عمى أعضاء الييئة التدريسية.

2.34

.64

28

24

عدم مناسبة بعض المواد التي يدرسيا عضو ىيئة التدريس

2.31

.63

29

28

قمة المجالت المتخصصة لنشر األبحاث .

2.21

.59

30

31

عدم موضوعية بعض المحكمين الذين ترسل الييم األبحاث لتحكيميا .

2.19

.61

31

4

عدم مناسبة القاعات التدريسة لتدريس بعض المساقات

2.18

.63

32

5

عدم توفر المعامل الصناعية والمختبرات التربوية لتسييل اعطاء المادة .

2.17

.75

الدرجة الكمية

2.40

.21

عدم كفاية محتويات المكتبة من الكتب والمراجع لالستفادة منيا ألعداد الطمبة في

سوء توزيع الجدول الدراسي لعضو ىيئة التدريس بحيث يتم توزيع المحاضرات

يبين الجدول ( )2أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين
( ،)2.83 -2.17حيث جاءت الفقرة رقم ( )11والتي تنص عمى

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
"ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو

"تعقيد إجراءات الجامعة لعممية الترقية من رتبة عممية إلى اخرى" أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من
في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)2.83تالىا في المرتبة
وجية نظرىم ،باختالف متغير الجنس (ذكور ،إناث) ؟"
الثانية الفقرة رقم ( )10ونصيا "وضع الجامعة العراقيل امام اجراءات
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية
منح العالوات المستحقة لعضو ىيئة التدريس" بمتوسط حسابي بمغ
( ،)2.81تالىا في المرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )12ونصيا "عدم تمبية واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية لدى أعضاء ىيئة
الجامعة لحاجات أعضاء الييئة التدريسية المرتبطة بقياميم بعمميم" التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك حسب متغير الجنس،

بمتوسط حسابي بمغ ( ،)2.80بينما جاءت الفقرة رقم ( )5ونصيا ويظير ىناك اختالفات ظاىرية في المتوسطين ،حيث بمغ لدى
"عدم توفر المعامل الصناعية والمختبرات التربوية لتسييل اعطاء الذكور ( ،)2044ولدى اإلناث ( ،)30.2ولبيان داللة الفروق
المادة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ( .)2.17وبمغ المتوسط
اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت،
الحسابي لمدرجة الكمية (.(2.40
والجدول ( )3يوضح ذلك.

2
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1

جدول 3
نتائج اختبار "ت" ألثر الجنس عمى وجود ا لمشكالت األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك

الدرجة الكمية

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة

المتوسط

.21

3.528

.17

الجنس

العدد

ذكر

88

2.44

أنثى

34

2.30

يتبين من الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية

"ت"

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

120

.001

ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب

) (α = 0.05تعزى ألثر الجنس ،وجاءت الفروق لصالح

بجامعة تبوك حسب

متغير مستوى الرتبة العممية ،والجدول ( )4يوضح ذلك.

الذكور ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( )2.44في حين بمغ

جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية لدى

المتوسط الحسابي لإلناث ( .)2.30أي أن المشكالت السائدة

أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك حسب متغير

لدى الذكور والتي احتمت المرتبة األولى ىي عدم تمبية الجامعة

مستوى الرتبة العممية

لحاجات أعضاء الييئة التدريسية المرتبطة بقياميم بعمميم

الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

بمتوسط حسابي ( )2.82.ولدى اإلناث احتمت المشكمة

أستاذ

12

2.28

.21

أستاذ مشارك

20

2.36

.17

أستاذ مساعد

90

2.43

.21

المجموع

122

2.40

.21

األكاديمية تعقد إجراءات الجامعة لعممية الترقية من رتبة عممية
إلى أخرى .عمى المرتبة األولى بمتوسط حسابي (.(2.91

يبين الجدول ( )4اختالفا ظاىرياً في المتوسطات الحسابية

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي

واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء

تواجو أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة

ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من وجية

تبوك باختالف متغير الرتبة العممية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ

نظرىم ،باختالف متغير الرتبة العممية ،ولبيان داللة الفروق

مساعد)؟

اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين
األحادي والجدول ( )5يوضح ذلك.

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية لدى أعضاء
جدول 5

تحميل التباين األحادي ألثر الرتبة العممية عمى وجود ا لمشكالت األكاديمية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من وجهة
نظرهم
المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

بين المجموعات

.282

2

.141

3.374

.038

داخل المجموعات

4.975

119

.042

الكمي

5.257

121

يتبين من الجدول ( )5وجود اختالف في المتوسطات الحسابية باختالف الرتبة العممية ،ولبيان داللة ذلك ،تم استخدام المقارنات البعدية
بطريقة شفيو والجدول ( )6يوضح ذلك.
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جدول 6
المقارنات البعدية بطريقة شيفية لمستوى الرتبة العممية
أستاذ

المتوسط الحسابي
أستاذ

2.28

أستاذ مشارك

2.36

.09

2.43

*.15

أستاذ مساعد
*دالة عند مستوى الداللة (.)3032 = 

يتبين من الجدول ( )6وجود اختالف ظاىري في

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

.06

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

المتوسطات الحسابية بين رتبة أستاذ ورتبة أستاذ مساعد ،واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة
وجاءت الفروق لصالح أستاذ مساعد حيث يواجو مشكالت أكثر التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من وجية نظرىم،
في تعقيد إجراءات الجامعة لعممية الترقية من رتبة عممية إلى حسب متغير العمر ،والجدول ( )7يوضح ذلك.
اخرى بمتوسط حسابي ( )2.86ووضع الجامعة العراقيل امام
اجراءات منح العالوات المستحقة لعضو ىيئة التدريس بمتوسط
حسابي(  ،)2.83في حين يواجو األستاذ المشارك مشكالت أقل

جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية التي تواجه

أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية و اآلداب بجامعة تبوك من وجهة نظرهم
حسب متغير العمر

في قمة المجالت المتخصصة لنشر األبحاث بمتوسط حسابي

الفئات

العدد

( ،)2.00وعدم مناسبة القاعات التدريسية لتدريس بعض

أقل من 30
31-36
37-43
44-50

8

2.42

25
44
26

2.37
2.39
2.49

 51فأكثر

19

2.35

.22

المجموع

122

2.40

.21

المساقات بمتوسط حسابي ( )1.95ويواجو األستاذ أقل
المشكالت في نقص اعدد أعضاء الييئة التدريسية مما يؤدي
إلى وجود أعباء كثير عمييم بمتوسط حسابي ( ،)1.83وعدم

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
.21
.15
.23
.19

يبين الجدول ( )7تبايناً ظاىرياً في المتوسطات الحسابية

مناسبة القاعات التدريسية لتدريس بعض المساقات بمتوسط
حسابي(.)1.58

واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة

النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:

التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من وجية نظرىم

"ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي بسبب اختالف متغير العمر ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين
تواجو أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين األحادي والجدول
تبوك باختالف متغير العمر( أقل من  ،30ومن  ،36-31ومن ( )8يبين ذلك.
 ،43-37ومن ،50 – 38و 51فأكثر)؟"
جدول 8
تحميل التباين األحادي ألثر العمر عمى ا لمشكالت األكاديمية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من وجهة نظرهم
متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

1.827

.128

بين المجموعات

.309

4

.077

داخل المجموعات

4.948

117

.042

الكمي

5.257

121
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يتبين من الجدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك باختالف متغير الخبرة (أقل من

مستوى الداللة ) (α=0.05تعزى لمعمر .حيث كانت اكثر

 5سنوات 10 -5 ،سنوات 15 -11 ،سنة 16 ،سنة فاكثر)؟

المشكالت لدييم ىي تعقد إجراءات الجامعة لعممية الترقية من رتبة

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

عممية إلى أخرى بمتوسط حسابي ( ،)3.00ووضع الجامعة

واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء

العراقيل امام اجراءات منح العالوات المستحقة لعضو ىيئة

ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من وجية

التدريس بمتوسط حسابي (.)3.00

نظرىم حسب متغير الخبرة العممية  ،والجدول ( )9يوضح ذلك.

النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس" :ىل تختمف درجة الموافقة
عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في
جدول 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من وجهة نظرهم حسب
متغير الخبرة
الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  5سنوات

27

2.51

.16

 -5أقل من 11

46

2.40

.22

15 -11

34

2.37

.21

 16فأكثر

15

2.30

.18

122

2.40

.21

المجموع

يبين الجدول ( )9تبايناً اختالفا ظاىرياً في المتوسطات اختالف متغير الخبرة ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين
الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكالت األكاديمية التي تواجو المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين األحادي والجدول
أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك بسبب ( )10يبين ذلك.
جدول 11
تحميل التباين األحادي ألثر الخبرة عمى ا لمشكالت األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك .
المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

بين المجموعات

.501

3

.167

4.140

.008

داخل المجموعات

4.757

118

.040

الكمي

5.257

121

يتبين من الجدول ( )10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات
مستوى الداللة ( )0.05=αتعزى لمخبرة ،ولبيان الفروق الزوجية البعدية بطريقة شفيو كما ىو مبين في الجدول (.)11
جدول 11

المقارنات البعدية بطريقة شيفية ألثر الخبرة عمى وجود المشكالت األكاديمية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك .
المتوسط الحسابي
أقل من  5سنوات

2.51

أقل من  5سنوات

أقل من 5-11

 - 5أقل من 10
11-15

2.40

.11

2.37

*.14

.03

 16فأكثر

2.30

*.21

.10

*دالة عند مستوى الداللة (.)3032 = 

11-15

.07

فأكثر 16

2

يتبين من الجدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية

1

2013

اجراءات الجامعة في منح العالوات المرتبة الثانية وبمستوى عال،

)  )0.05 = αفي الخبرة (أقل من  5سنوات) من جية ،وكل

حيث تقوم الجامعة بوضع القيود أمام اجراءات منح العالوات

من الخبرة ( ) 15-11و( 16فأكثر) من جية أخرى ،وجاءت

المقدمة لعضو ىيئة التدريس ،مما قد ينعكس سمبا عمى أدائو

الفروق لصالح الخبرة (أقل من  5سنوات) .حيث كانت اكثر

األكاديمي وعمى الرضا الميني لديو في ىذه الجامعة ،ثم تأتي

المشكالت في الخبرة (أقل من  5سنوات) عدم تمبية الجامعة

مشكمة عدم مراعاة الجامعة لحاجات أعضاء ىيئة التدريس والعمل

لحاجات أعضاء الييئة التدريسية المرتبطة بقياميم بعمميم بمتوسط

عمى تمبيتيا ،مما يعزز عممية البحث عن جامعة أخرى قد تسعى

حسابي ( ،)3000وتعقيد إجراءات الجامعة لعممية الترقية من رتبة

لتمبية ذلك ،وتأتي مشكمة عدم تسييل ميمة عضو ىيئة التدريس

عممية إلى اخرى بمتوسط حسابي( .)2089بينما كانت أقل

بتوفير الوسائط التقنية والمختبرات العممية لتسييل إيصال المادة

المشكالت عند الخبرة ( )15 -11عدم موضوعية بعض

العممية لمطمبة الدراسين ،ويمكن تفسير ذلك في صعوبة حصول

المحكمين الذين ترسل الييم األبحاث لتحكيميا بمتوسط حسابي

أعضاء ىيئة التدريس عمى الترقية من رتبة إلى أخرى ،وذلك لكثرة

( ،)2015وكانت تتفق مع أعضاء ىيئة التدريس الذين لدييم خبره

المتطمبات في عممية الترقية واجبار الجامعة أعضاء ىيئة التدريس

( 16سنة فأكثر) حيث حصمت عدم موضوعية بعض المحكمين

لمنشر في مجمة متخصصة بحيث تكون معتمدة لدييا والتي تتطمب

الذين ترسل الييم األبحاث لتحكيميا أقل المشكالت انتشار بمتوسط

حرفية عالية وشروط من أجل النشر فييا ،أضف إلى ذلك قمة

حسابي (.(1093

المجالت المتخصصة ،التي يتم النشر فييا من قبل أعضاء ىيئة
 .6مناقشة النتائج

التدريس والتي ال تعطيو مساحة واسعة الختيار اكثر من مجمة

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى المشكالت األكاديمية التي

لعممية النشر ،كما ويمكن تفسير ذلك في تغيير أنظمة الجامعة

تواجو أعضاء الييئة التدريسية في جامعة تبوك وعالقتيا ببعض

واتخاذ ق اررات جديدة في عممية الترقية تواكب التطور العربي

المتغيرات المتمثمة بالجنس ،والرتبة األكاديمية ،والعمر ،والخبرة

والعالمية وىذا إنما يتيح لمجامعة اتخاذ ق اررات جديدة لتمبية عممية

العممية ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج وسيتم مناقشتيا

التطور والنمو لمجامعة فنجدىا تضيق عمى أعضاء ىيئة التدريس،

فيما يمي :

باإلضافة لسعي الجامعة لمحصول عمى االعتماد األكاديمي ،وىذا

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما درجة الموافقة عمى

إنما يتطمب وجود شروط لعممية الترقية من رتبة إلى أخرى وفق

المشكالت األكاديمية األكثر انتشا ار التي تواجو أعضاء ىيئة

معايير الموضوعة ،من أجل الحصول عمى االعتماد ،وىذا قد

التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من وجية نظرىم ؟

يضع أعضاء ىيئة التدريس تحت ضغط كبير ،من أجل عممية

أشارت النتائج إلى أن أكثر المشكالت التي يواجييا عضو

الترقية ،ويمكن تفسير "عدم توافر المعامل الصناعية والمختبرات

ىيئة التدريس في جامعة تبوك ،من وجية نظره ،تتمثل في عدم

التربوية لتسييل اعطاء المادة" ىو ان كثير من المواد التي تدرس

موضوعية الجامعة في إجراءات الترقية من رتبة عممية إلى أخرى،

في كمية التربية ال تحتاج إلى المعامل الصناعية والمختبرات إال

وقيام الجامعة بوضع القيود أمام اجراءات حصول عضو ىيئة

عدد قميل من المواد كمواد عمم النفس والمناىج ،وىذا يعطي

التدريس عمى الترقية في الوقت المناسب ،مما قد يشكل تحدي

مؤش ار غير ميم ألعضاء ىيئة التدريس لوجود ىذه المعامل ،كما

أمامو ويحبطو ويثبطو عن االجتياد في العمل ،وتحتل مشكمة

يمكن تفسير ذلك أيضا بعدم رغبة أعضاء ىيئة التدريس في كمية

1

2

2013

التربية في جامعة تبوك بوجود ىذه المعامل والتي قد تزيد من

ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو

الحمل التدريسي والعمل عمييا ويزيد عدد ساعات التدريس عندىم،

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك

مما يشكل مزيد من المشكالت الحياتية والضغوطات عمييم ،وتتفق

باختالف متغير الرتبة العممية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ

نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من :الحمو ] ،[15والعمايرة

مساعد)؟

] ،[17وميخائيل ] ،[19والمخالفي ].[21

ويمكن تفسير ىذه النتائج ان أعضاء ىيئة التدريس من رتبة

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :

أستاذ مساعد ال يزالون في بداية عمميم الجامعي والذي يتطمب

“ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو

منيم العديد من المتطمبات الخاصة في مجال تخصصيم وفي

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك من

مجال تعميم طمبتيم باإلضافة إلى جانب االرشاد االكاديمي والسعي

وجية نظرىم ،باختالف متغير الجنس (ذكور ،إناث)؟"

إلى اثبات الذات واثبات وجودىم في القسم والكمية وبذلك بتقديم

وربما يمكن تفسير ذلك بوجود تنافس واضح وكبير لدى

األبحاث من أجل عممية الترقية وىذا انما ادى إلى تعرضيم إلى

أعضاء ىيئة التدريس من الذكور في الجامعة خصوصا ان عدد

العديد من المشاكل األكاديمية ،كما يمكن تفسير ذلك ان أعضاء

ىيئة التدريس في الجامعة من الذكور ودرجة تمثيميم

ىيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد ال يزالون يتمتعون بالنشاط -

لمعينة عالية اذا ما قورنت باإلناث ،كما وتفسر بالتنافسية العالية

نظ ار لقصر خبرتيم في التدريس الجامعي  -في خوض العممية

بين الذكور لمحصول عمى المناصب والتقدير بين الزمالء ،كما

التعميمية واالنخراط بالعمل الجامعي وىذا انما يؤدي إلى مواجيتيم

ويمكن تفسير ذلك ان عممية كتابة البحوث ونشرىا وعممية التدريس

العديد من المشكالت االكاديمية ،ويمكن تفسير وجود المشكالت

واالرشاد وغيرىا من المشكالت األكاديمية تأخذ وقت طويالً وعمالً

األكاديمية عند أعضاء ىيئة التدريس من رتبة أستاذ ىو حصوليم

شاقاً ومتعباً وىذا العمل اكثر ما يقوم بيا الرجل مقارنة باألنثى

عمى أعمى ترقية عممية وبالتالي ال يوجب ما يستدعي البحث أو

التي تسعى جاىده لمتنسيق بين عمميا وبيتيا .ويرجح الباحث ان

الحصول عمى الترقيات والعالوات وبالتالي استقرارىم الميني

التوقعات المطموبة من أعضاء ىيئة التدريس الذكور عالية كونيم

والعممي وىذا انما يبعدىم بشكل كبير عن كثير من المشكالت

ىم المسؤولون عن شطر البنات ولذلك فان العمل المستمر

األكاديمية ،كما يمكن تفسير ذلك في ان كثير من أعضاء ىيئة

والمتطمبات الكثيرة تمعب دو اًر كبي اًر بوجود مشكالت كثيره لدييم

التدريس من رتبة أستاذ يتقمدون المنصب اإلدارية من عمادة الكمية

مقارنة بأعضاء ىيئة التدريس من اإلناث .وتتفق ىذه الدراسة مع

أو الوحدات كالتطوير ،ووكالة الكمية ،ووكالة الكمية لمدراسات العميا

دراسة الحمو ] [15والتي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية

وغيرىا وبالتالي نجد عند االغمبية عدم اكتراثيم لكثير من

بين الذكور واإلناث في مجال المشكالت المتعمقة بنظام الترقية

المشكالت التي تعترض أعضاء ىيئة التدريس من الرتب االخرى،

ولصالح الذكور ،ودراسة العمايرة ] [17وتتعارض ىذه الدراسة مع

وبذلك نجد أن ىذه الدراسة تتفق مع دراسة توماس وميدشيل ][18

دراسة شطناوي ] [16والتي بينت عدم وجود فروق بين الذكور

ودراسة المخالفي ] [21والتي بينت وجود فروق ذات داللة

واإلناث في المشكالت األكاديمية التي تواجييم.

إحصائية تعزى إلى الدرجة الوظيفية ولصالح الدرجة األقل (أستاذ

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :

مساعد ،أستاذ مشارك  ،أستاذ) ،وتتعارض مع دراسة بدرخان ][20

أعضاء

والتي بينت عدم وجود فروق تعزى لمتغير الرتبة ومستوى الخبرة.
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كما وتتعارض مع دراسة العمايرة ] [17والتي بينت عدم وجود

األكاديمية وبذلك نجد ان اغمبيتيم يعاني من وجود عقبات كثيرة

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى= ( )0005في مدى شعور

من المشكالت األكاديمية حتى يتسنى ليم معرفتيا والوقوف عمييا

أعضاء ىيئة التدريس بالمشكالت األكاديمية التي تواجييم تعزى

وحميا اذا كان باإلمكان ،ويمكن تفسير حصول فئتي الخبرة من

لممتغيرات :الخبرة التدريسية ،المؤىل العممي ونوع الكمية.

 11إلى  15سنة و 16سنة واكثر عمى وجد مشكالت اكاديمية

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع :

أقل مقارنة بفئة الخبرة  5سنوات وأقل ىو أن أغمبيتيم قد حصل

ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو

عمى الترقية والعالوات الكاممة وانشغاليم في تقمد المناصب اإلدارية

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك

التي تبعدىم عن الجانب االكاديمي والتدريسي والخوض في عممية

باختالف متغير العمر (أقل من  ،36-31 ،30ومن ،43-37

التدريس واالعباء التدريسية وعممية االرشاد االكاديمي ونشر

ومن  ،50 – 38و 51فأكثر) ؟"

األبحاث وغيرىا وىذا انما يقمل من فرصة تعرضيم لمعديد من

ويمكن تفسير ذلك ان حصول العديد من أعضاء الييئة

المشكالت االكاديمية .وتتفق ىذه الدراسة ودراسة توماس

التدريس عمى درجة الدكتورة في مرحمة عمرية متأخرة بينما البعض

وميدشيل ] [18ودراسة محافظة والمقدادي [ ،]12ودراسة الحمو

حصل عمييا في مرحمة عمرية مبكرة وىذا إنما يجعل اغمبية

] ،[15وتتعارض الدراسة مع دراسة بدرخان ] [20والتي بينت عدم

أعضاء ىيئة التدريس يعانوا من وجود المشكالت األكاديمية اماميم

وجود فروق تعزى لمتغير الرتبة ومستوى الخبرة ،كما وتتعارض مع

وىذا إنما يجعميم يعممون جاىدين لمسعي من أجل الحصول عمى

دراسة العمايرة ][17

والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة

الترقيات والترفيعات وخوضيم المجال التعميمي بشكل اكبر ،كما

إحصائية عند مستوى= ( )0005في مدى شعور أعضاء ىيئة

ويمكن تفسير ذلك في تأخر اغمبية أعضاء ىيئة التدريس في

التدريس بالمشكالت األكاديمية التي تواجييم تعزى لممتغيرات:

الحصول عمى الرتب العممية التي يسعوا من أجل ىا ومن خالل

الخبرة التدريسية ،المؤىل العممي ونوع الكمية.

ذلك نجد ان أعضاء ىيئة التدريس عمى اختالف اعمارىم يعانوا

 .7التوصيات

من وجود المشكالت األكاديمية بطريقة أو بأخرى.

استنادا لمنتائج التي توصل إلييا الباحث  ،فإنو يوصي باآلتي :

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس :

 -ضرورة إجراء دراسات أخرى عمى عينات جديدة ومتغيرات

ىل تختمف درجة الموافقة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو
أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك
باختالف متغير الخبرة (أقل من  5سنوات 10 -5 ،سنوات-11 ،
 15سنة 16 ،سنة فاكثر)؟
ويمكن تفسير ذلك ان أعضاء ىيئة التدريس من فئة الخبرة أقل
من  5سنوات ال يزالون في بداية مشوارىم االكاديمي والتعميمي
وتنقصيم الخبرة في التعامل مع كثير من معطيات التدريس
واالرشاد والترفيعات والترقيات ولذلك فيم يسعون جاىدين من أجل
التطور في الجانب االكاديمي والتدريسي وبحصوليم عمى الرتبة

أخرى.
 ضرورة إنشاء مراكز خاصة لمتابعة مشكالت أعضاء الييئةالتدريسية في الجامعات.
 ضرورة إعادة النظر في أسس الترقية لتسييل ىذه العممية،وعدم االعتماد فقط عمى االنتياج البحثي في الترقية.
 ضرورة إشراك أعضاء ىيئة التدريس في صنع الق ارراتواتخاذىا ،خاصة ما يتعمق بيم.
 ضرورة تييئة البني التحتية بتوفير المرافق الخاصة بتسييلالعمل التدريسي من مختبرات.
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ACADEMIC PROBLEMS FACING FACULTY
MEMBERS IN TABUK UNIVERSITY AND ITS
RELATIONSHIP WITH SOME VARIABLES
Awad Alhuwaity
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Abstract
The purpose of this study was investigating the Academic Problems among Faculty
Members in Tabuk University according to some Variables such as gender, academic rank,
experience and age. To achieve this aim the survey approach was adopted through a behavior
checklist administrated on the sample of the study consisting (122) faculty members in the Arts
college and education college at Tabuk University in the academic year 2011/2012. The
checklist was developed by the researcher with total of (32) items, and then reliability and
validity were calculated. The findings of the study showed that the means ranged from (2.17 2.83) as item (11) provided that (the complexity of the university procedures in promoting
faculty members from one rank to another) in the first rank while, item (5) provided that (the
lack of industrial labs and educational labs to facilitate teaching courses) came in the last rank.
With regard to gender, there were significant statistical differences at the level of (α =0.05)
attributed to gender effect in the favor of males. With regard to the academic rank there were
significant statistical differences at the level of (α =0.05) attributed to rank effect. Meanwhile,
there were no there were significant statistical differences at the level of (α =0.05) attributed to
age variable. Moreover, there were significant statistical differences at the level of (α =0.05)
attributed to experience effect0
Key Words: Academic Problems, Faculty Members, Tabuk University

