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 التدريسية اهليئة تواجه التي األكبدميية املشكالت واقع
 حبئل جبمعة يف النسبئية

: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع المشكالت األكاديمية ممخصال
الييئة التدريسية النسائية في جامعة حائؿ المممكة العربية التي تواجو 

السعودية, ومستوى ىذه المشكالت وأىميا والمتعمقة بالمحاور التالية: 
 -الطالب –البحث العممي  -عضو ىيئة التدريس  -المقرر التدريسي

اإلرشاد األكاديمي, وأظيرت الدراسة أف المشكالت المرتبطة بالطالبة 
شكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء الييئة التدريسية كانت أىـ الم

النسائية بجامعة حائؿ, وقد تمتيا المشكالت األكاديمية المرتبطة 
بعضو ىيئة التدريس بالمرتبة الثانية بدرجة مستواىا متوسط. في حيف 
أظيرت الدراسة أف المشكالت األكاديمية المرتبطة باإلرشاد األكاديمي 

ومستواىا متوسطة. ثـ احتمت المشكالت األكاديمية المرتبة الثالثة 
المرتبطة بالبحث العممي المرتبة الرابعة وجاء في المرتبة األخيرة 
المشكالت األكاديمية المرتبطة بالمقرر التدريسي المرتبة الخامسة 
ولكف بمستوى متوسط. وأوصت الباحثة عمى القائميف بجامعة حائؿ 

ي تتعمؽ بالطالب مف خالؿ تفعيؿ االىتماـ بحموؿ المشكالت الت
مكاتب اإلرشاد األكاديمي حتى يتوفر الجو المناسب لعضو ىيئة 

 .التدريس
: المشكالت األكاديمية, الييئة التدريسية النسائية, الكممات المفتاحية

 .جامعة حائؿ
 
 
 
 

 مقدمة . ال1
يعد التعميـ الجامعي وسيمة لتطور المجتمعات وتقدميا     

فيو يعمؿ عمى مواجية مشكالت المجتمع وحميا, المستمر, 
ومف أىـ أىداؼ التعميـ الجامعي ىو إعداد مخرجات قادرة عمى 
تمبية حاجات ومتطمبات المجتمع ومواجية مشكالتو وحموليا في 
كافة التخصصات ومختمؼ مناحي الحياة, فالتعميـ الجامعي ىو 

الحديث, ومف  الطريؽ الفاعؿ والوحيد لمتقدـ العممي والتكنولوجي
الركائز الميمة في التعميـ الجامعي ىو األستاذ الجامعي الذي 
ينقؿ المعرفة ويوظفيا, والتي تعتبر مف وظائؼ التعميـ الجامعي 
نتاجيا مف خالؿ التدريس الجامعي,  والمتمثمة بنقؿ المعرفة وا 

[ إلى أف 1والذي يقـو بيا األستاذ الجامعي, حيث يشير عمارة ]
ـ الجامعي عمى تحقيؽ أىدافو وأداءه ورسالتو في بناء قدرة التعمي

وتنمية المجتمع يتوقؼ عمى قدرتو عمى أداء وظائفو المختمفة 
مثؿ إنتاج المعرفة مف خالؿ البحث العممي, ونقؿ المعرفة مف 

 .خالؿ التدريس, وخدمة المجتمع والبيئة

[ أف الواجبات المناطة باألستاذ الجامعي 2ويرى فالتو ]     
عديدة ابتداًء مف مسؤولياتو تجاه طالبو وتزويدىـ بالعموـ 
والمعارؼ المختمفة وحؿ مشكالىـ, وىناؾ عبء آخر عمى 
األستاذ الجامعي والمتمثؿ في مساىمتو في تحقيؽ أىداؼ 
المجتمع وحؿ مشكالتو وتزويده بالدراسات والبحوث المفيدة لو, 

حث العممي في كما أف لألستاذ الجامعي دور ىاـ في عممية الب
حؿ مشكالت المجتمع, ويجب أف يكوف مقابؿ ىذا الدور حقوؽ 
مادية ومعنوية لألستاذ الجامعي, ومعرفة مشكالتو والعمؿ عمى 
حميا حتى تدفعو لإلبداع في مجاؿ تخصصو ومنيا الحوافز 
المادية والترقيات وحضور المؤتمرات والندوات والدورات 

 .المختمفة
ف عضو ىيئة التدريس في الجامعة يعد [ أ3ويضيؼ سنفر ]    

مف أىـ ركائز التعميـ الجامعي وعميو تعود مسؤوليات كبيرة, فيو 
عامؿ أساسي وىاـ في نجاح العممية التعميمية ونجاح الجامعة 

 .وتحقيؽ أىدافيا
ومع ىذا الدور المحوري لعضو ىيئة التدريس في الجامعة      

تأثرت ىذه الركيزة ستؤثر في  كونو أحد الركائز الميمة فييا, فإذا
مخرجات التعميـ الجامعي, ومف المؤثرات التي قد تحد مف أداء 
عضو ىيئة التدريس ىي مواجيتو لمجموعة مف المشكالت 
المختمفة, وضغوط العمؿ مما تؤدي الى ضعؼ الرضاء 
بداعو, ومف تمؾ  الوظيفي لديو وتؤثر عمى سير عممو وا 

مية واإلدارية والمالية, ومف المشكالت ىي المشكالت األكادي
خالؿ دراسة استطالعية قامت بيا الباحثة في جامعة حائؿ 
لمتعرؼ عمى المشكالت التي تواجييا عينة مف أعضاء ىيئة 
التدريس النسائية, والتي تؤثر عمى سير أدائيف األكاديمي, 
توصمت نتائج الدراسة االستطالعية أف ىناؾ بعض المشكالت 

وىي )مشكالت تتعمؽ بالمقرر الدراسي,  األكاديمية لدييف
ومشكالت تتعمؽ بأعضاء ىيئة التدريس, ومشكالت تتعمؽ 
بالبحث العممي, ومشكالت تتعمؽ بالطالب, ومشكالت تتعمؽ 
باإلرشاد األكاديمي(, وىذا ما أكدتو بعض الدراسات مثؿ دراسة 

[ التي توصمت أف أىـ المشكالت األكاديمية التي تواجو 4الحمو]
اء ىيئة التدريس في الجامعة ىي مشكالت تتعمؽ بالطمبة, أعض
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[ والتي 5ومشكالت متعمقة بالبحث العممي, ودراسة العامري]
توصمت إلى أف أىـ المشكالت األكاديمية لدى عضو ىيئة 
التدريس ىي المشكالت المتعمقة بالرواتب والحوافز ومشكالت 

ت اإلدارية تعميمية, ومشكالت متعمقة ببيئة العمؿ, والمشكال
 .الممارسة في الكمية والجامعة

[ أف عضو ىيئة التدريس في الجامعة 6ويرى شعباف ]     
يواجو العديد مف المعوقات والمشكالت ومنيا المشكالت المتعمقة 
بالنظاـ اإلداري في الجامعة, كالتعييف والترقيات واإلجازات 
ي والتفرغ, وضعؼ الحوافز, وكميا تحد مف اإلبداع العمم

 .والبحثي
[ أف ىناؾ كثير مف المشكالت التي 7ويضيؼ الرواشدة ]     

تؤثر في أداء عضو ىيئة التدريس ومنيا عدـ توفر وسائؿ 
الراحة المناسبة لو وكثرة إعداد الطمبة في الفصؿ الواحد, وعدـ 
توفر األجواء التدريسية المريحة لمعديد مف القاعات الدراسية 

المشكالت أيضًا ما يتعمؽ بالبحث  الكتظاظيا بالطمبة, ومف
 .العممي والمشكالت المتعمقة بنظاـ الترقيات

 مشكمة الدراسة. 2
مع التزايد المستمر بالتطورات الحديثة والتكنولوجية في      

شتى المجاالت زادت الحاجة إلى إعداد جيؿ يواجو ويتواكب مع 
بإعداد تمؾ التطورات, وزاد اإلقباؿ عمى الجامعات التي ستقـو 

وتأىيؿ تمؾ األجياؿ التي تتواكب مع التطورات, حيث أف 
الجامعة ىي الركيزة األساسية في كؿ المجتمعات لالضطالع 
بيذا الدور, ومع تزايد اإلقباؿ والضغوط عمى الجامعات وكثرة 
عدد الطمبة فييا, فإف ذلؾ يؤدي الى ظيور العديد مف 

تؤثر عمى تحقيؽ المشكالت التي تطرأ في التعميـ الجامعي و 
أىدافو, ومف أىـ أركاف الجامعة ىو األستاذ الجامعي نظرًا لمدور 
الميـ المناط بو والذي يؤديو والرسالة التي يقدميا, وىناؾ 
مجموعة مف المشكالت التي تؤثر عمى سير أداء األستاذ 
الجامعي مما ينعكس عمى مخرجات التعمـ الجامعي, فيجب 

مؾ المشكالت التي يواجيا أعضاء عمى الجامعة التعرؼ عمى ت
ىيئة التدريس والعمؿ عمى حموليا, وتولى األستاذ الجامعي 
اىتماـ بالغ بالتعرؼ عمى تمؾ المشكالت وتطويره مينيا وتمبية 

 .حاجاتو
مما سبؽ يتضح الدور الميـ لعضو ىيئة التدريس      

الجامعي, ومع ىذا فإف ىناؾ مجموعة مف المشكالت يواجيا 
قيامو بعممو األكاديمي مما يؤثر في تحقيؽ أىداؼ الجامعة أثناء 

ومخرجاتيا, ومف أجؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ يجب االىتماـ 
بعضو ىيئة التدريس مف خالؿ التعرؼ عمى مشكالتو 
ومواجيتيا وحموليا وتوفير وسائؿ الراحة المناسبة حتى يقدـ 

اجيتو عممو بإتقاف, ويتفرغ لألبداع والبحث العممي ويكوف إنت
العممية كبيرة, ألف معظـ وقتو يضيع في حموؿ مشكالتو ومتابعة 
أموره التعميمية داخؿ اإلدارة. األمر الذي ما دعا الباحثة لمتعرؼ 
عمى المشكالت األكاديمية لدى الييئة التدريسية النسائية في 
جامعة حائؿ في المممكة العربية السعودية, رغبة منيا لتقديـ 

مؾ المشكالت ودرجة توفرىا لدييف وتوجيو رؤية واضحة عف ت
   الجيات ذات العالقة عمى مواجية تمؾ المشكالت والعمؿ 

 .عمى معالجتيا
وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ       

 :الرئيس التالي
 أ. أسئمة الدراسة

ما واقع المشكالت األكاديمية التي تواجو الييئة التدريسية 
 النسائية في جامعة حائؿ؟

 :ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية
ما أىـ المشكالت األكاديمية التي تواجو الييئة التدريسية . 1

 النسائية في جامعة حائؿ أثناء فترة عمميا؟
ما مستوى المشكالت األكاديمية التي تواجييا الييئة . 2

  التدريسية النسائية؟
ألكاديمية التي تواجو الييئة التدريسية ما مستوى المشكالت ا. 3

 النسائية والمرتبطة بالمقرر الدراسي؟
ما مستوى المشكالت األكاديمية التي تواجو الييئة التدريسية . 4

 النسائية والمرتبطة بعضو ىيئة التدريس؟
ما مستوى المشكالت األكاديمية التي تواجو الييئة التدريسية . 5

 ث العممي؟النسائية والمرتبطة بالبح
ما مستوى المشكالت األكاديمية التي تواجو الييئة التدريسية . 6

 النسائية والمرتبطة بالطالب؟
ما مستوى المشكالت األكاديمية التي تواجو الييئة التدريسية . 7

 النسائية والمرتبطة باإلرشاد األكاديمي؟
 أهداف الدراسةب. 

 :سعت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية
تعرؼ واقع المشكالت األكاديمية التي تواجو الييئة  -1

 التدريسية النسائية في جامعة حائؿ, والمتعمقة بالمحاور التالية:
  –ث العممي ػالبح –س ػػػدريػػة التػػو ىيئػػػعض – يػػدريسػػرر التػػػالمق
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 .اإلرشاد األكاديمي -الطالب
تواجو التعرؼ عمى أىـ ىذه المشكالت األكاديمية التي  -2

الييئة التدريسية النسائية في جامعة حائؿ والمتعمقة بمحاور 
 .الدراسة

التعرؼ عمى مستوى ىذه المشكالت األكاديمية التي تواجو  -3
الييئة التدريسية النسائية في جامعة حائؿ والمتعمقة بمحاور 

 .الدراسة
 أهمية الدراسةج. 
 :تتمثؿ أىمية الدراسة بما يمي    

المشكالت األكاديمية التي تواجو الييئة التدريسية تعرؼ واقع . 1
 .النسائية قد يعد تمييدا لمتغمب عمييا

 يمكف أف يساعد الييئة التدريسية النسائية عمى تحسيف . 2
أدائيف مف خالؿ الكشؼ عف معوقات ومشكالت تحوؿ دوف 

 .تحقيقيـ لمستوى األداء المطموب
الجامعي في المممكة قد توجو أنظار القائميف عمى التعميـ . 3

العربية السعودية بطبيعة المشكالت التي يواجييا أعضاء الييئة 
التدريسية في الجامعة ومعرفة مسبباتيا المرتبطة وبيئة النظاـ 

 .الجامعي التعميمية
قد يساعد في التعرؼ عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو . 4

ميـ الجامعي في الييئة التدريسية النسائية القائميف عمى التع
 .وضع ىذه األمور واالعتبارات في عيف االعتبار أثناء التخطيط

قد توجو أنظار القائميف عمى التعميـ الجامعي في المممكة . 5
العربية السعودية بتطوير أعضاء ىيئة التدريس وتنميتيـ مينيًا 

 .ومعالجة المشكالت التي تواجييـ
 حدود الدراسةد. 
المشكالت األكاديمية التي تواجو الييئة  اقتصرت الدراسة عمى •

 .التدريسية النسائية في جامعة حائؿ
 .اقتصرت الدراسة عمى الييئة التدريسية النسائية بجامعة حائؿ •
طبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  •

 .ىػ1436/1437
 مصطمحات الدراسةه. 

الموقؼ الطبيعي صعوبة أو غموض أو انحراؼ عف  :المشكمة
يجاد الحموؿ المناسبة لمتخفيؼ مف حدتيا  يحتاج إلى تفسير وا 

 ].8أوحميا ]
وتعرؼ الباحثة المشكالت إجرائيًا: ما تواجيو أعضاء      

الييئة التدريسية النسائية بجامعة حائؿ المممكة العربية السعودية 

في جميع التخصصات مف صعوبات وتحديات تحوؿ دوف 
 .ؼ المنشودة بكفاية, وفاعميةتحقيؽ األىدا

وتعرؼ الباحثة المشكالت األكاديمية في ىذه الدراسة بأنيا:      
العقبات التي تواجو الييئة التدريسية النسائية بجامعة حائؿ 
جراءات تعميميا  المتعمقة في أىداؼ تعميميا ومحتواىا وأساليب وا 

 .وتعمميا وأساليب تقويميا
 :األداء األكاديمي

[ األداء األكاديمي بأنو الطريقة التي تحدد 9] رؼ شريؼعي     
مف خالليا كيفية قياـ عضو ىيئة التدريس بميامو الجامعية 
بيدؼ إثراء المعرفة مف خالؿ البحث, ونقميا مف خالؿ 

 التدريس, ومف خالؿ خدمتو وتنميتو لمجتمعو. 
[ األداء األكاديمي عمى 10] عرؼ الدىشاف والسيسييو       
ما يقـو بو عضو ىيئة التدريس مف مياـ ونشاطات داخؿ أنو: 

جامعتو, أو خارجيا لتحقيؽ أىداؼ الجامعة وتوقعات المجتمع. 
ومف ثـ يعد األداء التدريسي أحد جوانب األداء األكاديمي لعضو 

 .ىيئة التدريس بالجامعة
تعرؼ الباحثة األداء األكاديمي اجرائيًا: كؿ ما تقـو بو و      

ة التدريس النسائية بجامعة حائؿ مف أعماؿ أكاديمية أعضاء ىيئ
 .وتدريسية وبحثية لتحقيؽ أىداؼ الجامعة

وتعرؼ الباحثة أعضاء الييئة التدريسية النسائية: بأنيف      
المدرسات في جميع الكميات في جامعة حائؿ المممكة العربية 

يًا: السعودية, ويحممف مؤىالت عممية مختمفة مرتبة ترتيبًا تنازل
 (.)أستاذ, أستاذ مشارؾ, أستاذ مساعد

 الدراسات السابقة. 3
[ إلى الكشؼ عف مفيـو الحرية 11ىدفت دراسة عناب ]        

األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعات اليرموؾ, 
عجموف, والبمقاء التطبيقية, والكشؼ عمى المشكالت األكاديمية 

ممارساتيـ الحرية األكاديمية, لدى أعضاء ىيئة التدريس اثناء 
مف أعضاء ىيئة التدريس,  288وتكونت عينة الدراسة مف 

طبقت االستبانة كأداة لمدراسة وأظيرت الدراسة النتائج التالية: 
يدرؾ أعضاء ىيئة التدريس مفيـو الحرية األكاديمية بدرجة 
متوسطة, وجود مشكالت عديدة تواجو أعضاء ىيئة التدريس 

مكانيات المادية والبيروقراطية والروتيف اإلداري منيا ضعؼ اإل
     وعدـ اعتماد المعايير األكاديمية في التعييف, وعدـ وجود
   لوائح لحماية الحرية األكاديمية, وضعؼ التواصؿ بيف

  .الجامعات األخرى
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[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أىـ 5وأجرى العامري ]
تدريس في كميات التربية المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة ال

بالجامعات اليمنية, إضافة إلى تحديد أثر متغيرات الكمية, 
والجنس, والتخصص, والدرجة العممية, وسنوات الخبرة, والعمر 

( عضوًا, 147عمى ىذه المشكالت, وتكونت عينة الدراسة مف )
%( مف مجتمع الدراسة. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 70.3يمثموف )

تبانة ذات تدرُّج خماسي, تكونت في صورتيا أعد الباحث اس
( مجاالت. أظيرت 6( فقرة, موزعة عمى )61النيائية مف )

النتائج أف أكثر المشكالت حدة كانت في المجاالت المتعمقة 
بأنظمة الرواتب والحوافز, والجوانب التعميمية, وبيئة العمؿ, 

( عمى والسياسات والممارسات اإلدارية إلدارة )الكمية/الجامعة
التوالي؛ بينما كانت المشكالت في مجالي الترقيات األكاديمية 
والطمبة, أقؿ حدة. كما بينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية في مجاؿ المشكالت المتعمقة بالرواتب والحوافز, تبعًا 
لمتغير الجنس لصالح أعضاء ىيئة التدريس الذكور, وفي مجاؿ 

لمتغير الدرجة العممية لصالح درجة  المشكالت التعميمية وفقاً 
مدرس ومعيد. كما وجدت فروؽ في مجاؿ المشكالت المتعمقة 
بالترقيات األكاديمية تبعًا لمتغيرات الجنس لصالح أعضاء ىيئة 
التدريس اإلناث, والدرجة العممية لصالح المدرس والمعيد, 

 (. سنة 39 –30) سنة( و 30لصالح الفئة )أقؿ مف  والعمر
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ بمستوى 7أما دراسة الرواشدة ]      

الشعور بمشكالت التعميـ الجامعي األكاديمية لدى أعضاء ىيئة 
التدريس بجامعة البمقاء التطبيقية, وتحديد اثر متغيرات الجنس 
والخبرة والرتبة األكاديمية ونوع الكمية في ىذه المشكالت, 

ف أعضاء ىيئة التدريس م 121وتكونت عينة الدراسة مف 
بجامعة البمقاء, وطبقت االستبانة عمى العينة وتوصمت الدراسة 
إلى نتائج أىميا أف أكثر المشكالت التي يواجيا أعضاء ىيئة 
التدريس كانت متعمقة بالطمبة, وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا 
تعزى ألثر متغيرات الجنس والخبرة والرتبة األكاديمية ونوع الكمية 

 .في ىذه المشكالت
[ إلى تعرؼ المشكالت التي 12وىدفت دراسة اليوسؼ ]      

تواجو أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سمماف بف عبدالعزيز, 
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي, وتمثؿ مجتمع 
الدراسة في أعضاء الييئة التدريسية في جامعة سمماف بف 

( 222بمغت العينة الفعمية )( عضوًا, و 652عبدالعزيز وعددىـ )
عضوًا, وأظيرت النتائج أف أفراد الدراسة موافقوف عمى أف أبرز 

المشكالت التي تواجو عضو ىيئة التدريس ىي المشكالت 
االجتماعية, يمييا في الترتيب المشكالت األكاديمية, في حيف 
جاءت المشكالت اإلدارية في الترتيب الثالث واألخير. وأظيرت 

غيرات الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في نتائج مت
استجابات أفراد الدراسة في المشكالت األكاديمية لصالح اإلناث, 
وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وفقًا لمتغير الدرجة 

 .العممية, ومتغير الخبرة في مجاؿ التدريس
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ 13أما دراسة السرور والزعبي ]      
ى المشكالت األكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في عم

جامعة آؿ البيت مف وجية نظرىـ, ومعرفة إذا كانت ىنالؾ 
فروؽ ذات داللة إحصائية في وجود المشكالت األكاديمية تعود 
لمتغيري: سنوات الخبرة, والمؤىؿ العممي. ولتحقيؽ ذلؾ قاـ 

ة موزعة عمى خمسة ( فقر 35الباحثاف بتطوير استبانة تضمنت )
مجاالت: المشكالت المتعمقة بعضو ىيئة التدريس, والمشكالت 
المتعمقة بالطمبة, والمشكالت المتعمقة بإدارة الجامعة, 
والمشكالت المتعمقة بنظاـ الترقية, والمشكالت المتعمقة بالبحث 

وقد   W.عضوا 96العممي, وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا 
ة, أف أكثر المشكالت حدة كانت في مجالي بينت نتائج الدراس

المشكالت المتعمقة بالطمبة, والترقية, وأقميا حدة المشكالت 
المتعمقة بإدارة الجامعة, وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
بيف أصحاب الرتب األكاديمية المختمفة في المشكالت المتعمقة 

وؽ ذات داللة بالطمبة, وعضو ىيئة التدريس, واإلدارة, ووجود فر 
إحصائية بيف أصحاب الرتب ألكاديمية المختمفة في مجالي: 
البحث العممي, والترقية, وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

 .بيف عدد سنوات الخبرة في جميع المجاالت
[ الكشؼ عف المشكالت 14وىدفت دراسة بربور ]      

تدريسية النسائية األكاديمية واإلدارية التي تواجو أعضاء الييئة ال
في الجامعات األردنية, طبقت الباحثة استبياف كأداة لجمع 
المعمومات, وتوصمت الدراسة الى وجود العديد مف المشكالت 
اإلدارية واألكاديمية التي تواجو عضو ىيئة التدريس النساء ىي 

 .كثرة إعداد الطمبة
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى 15أما دراسة الرويشد ]     

لمشكالت اإلدارية التي يواجييا أعضاء ىيئة التدريس في ا
كميات المعمميف بالمنطقة الشمالية مف المممكة العربية السعودية, 

عضو ىيئة تدريس وتـ استخداـ  285وتكونت عينة الدراسة 
االستبياف لجمع المعمومات واسفرت الدراسة إلى وجود مشكالت 
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الت في مجاؿ القيادة لدى أعضاء ىيئة التدريس وأىميا المشك
 .والموارد البشرية والعالقات االنسانية

[ دراسة إلى التعرؼ عمى 16وىدفت دراسة شطناوي ]     
المشكالت اإلدارية واألكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس 
في كميات المجتمع المتوسطة والجامعات الحكومية التابعة 

مف  173نة الدراسة مف لجامعة البمقاء التطبيقية, وتكونت عي
أعضاء ىيئة التدريس, طبقت االستبانة كأداة لجمع المعمومات 
مف العينة وتوصمت الدراسة إلى وجود عدد مف المشكالت أىميا 
ضعؼ تحصيؿ الطمبة المقبوليف في الجامعة, وكثرة عدد 
الطالب في الشعب الدراسية, وعدـ توفر اإلرشاد األكاديمي في 

 .القسـ
[ لمكشؼ عف أىـ المشكالت 17دراسة العمايرة ]وسعت      

األكاديمية واإلدارية التي يواجييا عضو ىيئة التدريس فيس 
جامعة االسراء وتوصمت الى اف أىـ المشكالت ىي المتعمقة 

 .بالطمبة
[ فقد ىدفت إلى تعرؼ مستوى الشعور 4أما دراسة الحمو ]      

ريس في جامعة بالمشكالت األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التد
النجاح الوطنية, إضافة إلى تحديد أثر متغيرات الجنس, 
وسنوات الخبرة, والرتبة األكاديمية, ونوع الكمية عمى ىذه 
المشكالت. ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قواميا 

%(( مف مجتمع 45( عضوًا, وىي عينة تعادؿ ما نسبتو 144)
ف أكثر المشكالت حدة كانت الدراسة. وقد بينت نتائج الدراسة أ

في مجالي المشكالت المتعمقة بالطمبة, والمشكالت المتعمقة في 
البحث العممي وعمى التوالي, في حيف كانت أقميا حدة في مجاؿ 
المشكالت المتعمقة بنظاـ الترقية. كذلؾ أظيرت النتائج وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في مجاؿ 

المتعمقة بنظاـ الترقية ولصالح الذكور, وبيف أصحاب المشكالت 
الرتب األكاديمية المختمفة وفي كؿ المجاالت فيما عدا مجاؿ 
المشكالت المتعمقة في البحث العممي, ولصالح أصحاب الرتبة 
األكاديمية األعمى, وسنوات الخبرة في مجاؿ المشكالت المتعمقة 

كثر مف عشر سنوات, بنظاـ الترقية, ولصالح أصحاب الخبرة أل
ونوع الكمية في مجاالت المشكالت المتعمقة بعضو ىيئة 
التدريس, وبإدارة الجامعة, وبالبحث العممي ولصالح الكميات 
اإلنسانية. وقد تضمنت الدراسة عددا مف االستنتاجات 
والتوصيات أىميا: القياـ بدراسة تحميمية لمقارنة المشكالت 

مسطينية, وتدريب وتعييف األعضاء األكاديمية بيف الجامعات الف

مف ىيئة التدريس ممف يحمموف الدرجات األعمى لالستفادة مف 
 .خبراتيـ في حؿ المشكالت األكاديمية التي تعترض الجامعة

[ لمتعرؼ عمى المشكالت التي 18وىدفت دراسة قراعيف ]     
تواجو أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة الياشمية وتكونت 

عضو ىيئة تدريس وتوصمت الدراسة أف أىـ  63العينة مف 
المشكالت األكاديمية ىي ضعؼ مستوى الطمبة وبالذات في 

 .المغة االنجميزية وضعؼ دافعية الطمبة عمى التعمـ
[ لمتعرؼ عمى مشكالت 19كما ىدفت دراسة اورتا ]      

أعضاء ىيئة التدريس عند تدريس المقررات التربوية وتوصمت 
ف أىـ المشكالت التي تواجو عضو ىيئة التدريس الدراسة غمى ا

ىي كثرة إعداد الطمبة في الشعب الدراسية مما يزيد عبئ األستاذ 
الجامعي وصعوبة تقويـ الطمبة في بعض المقررات الدراسية, 
ومف المشكالت أيضا ضعؼ المستوى العممي لمطمبة قبؿ 
 دخوليـ لمجامعة مما يزيد عبء األستاذ في مساعدتيـ عمى

 اكتساب الميارات الضرورية وتحسيف مستواىـ
[ الى الكشؼ عف المشكالت 20وسعت دراسة المقدادي ]      

األكاديمية واإلدارية التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 
عضو ىيئة تدريس طبؽ  302اليرموؾ, وتكونت العينة مف 

جو عمييـ استبياف وأظيرت النتائج أف أىـ المشكالت التي توا
أعضاء ىيئة التدريس ىي المشكالت المتعمقة بالطمبة ثـ 
المشكالت المتعمقة باإلدارة ثـ المتعمقة بالبحث العممي وآخرىا 

 .المتعمقة بعضو ىيئة التدريس نفسو
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

 :مف خالؿ عرض الدراسات السابقة يمكف استخالص ما يمي
في مجمميا المشكالت األكاديمية  تناولت الدراسات السابقة      

لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة, حيث اتفقت الدراسة 
الحالية مع الدراسات السابقة في دراسة المشكالت األكاديمية, 
وبعضيا درست المشكالت األكاديمية واإلدارية, عدا دراسة 

. [15] واحدة تناولت المشكالت اإلدارية وىي دراسة الرويشد
مت جميع الدراسات المنيج الوصفي, جميعيا تناولت واستخد

أعضاء ىيئة التدريس بالجنسيف الذكور واإلناث عدا دراسة 
[ كانت العينة الييئة التدريسية النسائية حيث اتفقت 14] بربور

مع ىذه الدراسة, وتوصمت الدراسات السابقة إلى مجموعة مف 
الجامعات, المشكالت التي يعاني منيا: عضو ىيئة التدريس ب

والتي تؤثر عمى فعالياتو, وأىميا ما يتعمؽ: بزيادة عدد الطمبة 
في الشعب, وزيادة العبء التدريسي, والمشكالت تتعمؽ بإدارة 
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الكمية, ومشكالت تتعمؽ بالبحث العممي, ومشكالت تتعمؽ 
باإلرشاد األكاديمي, ومشكالت عضو ىيئة التدريس نفسو وىذا 

لدراسة, جميع الدراسات استخدمت ما سعت لمتعرؼ عميو ىذه ا
االستبياف كأداة لجمع المعمومات حوؿ المشكالت وىذا ما اتبعتو 
الدراسة الحالية حيث استفادت الباحثة في دراستيا مف الدراسات 

 .السابقة في تطوير أداة الدراسة
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ      

كمنيج يتناسب مع طبيعة أىداؼ وأسئمة البحث مف حيث جمع 
 .البيانات حوؿ ىذا الموضوع

 مجتمع الدراسةب. 
 تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء الييئة التدريسية     

النسائية بجامعة حائؿ وعددىـ في الفصؿ الدراسي األوؿ مف 
( 497بمغ عددىف ) ىػ وقد1437-1436العاـ الجامعي 

 .عضواً 
 عينة الدراسةج. 

مف الييئة التدريسية  96تكونت عينة الدراسة مف        
% تقريبًا مف المجتمع األصمي 19النسائية بجامعة حائؿ, بنسبة 

لمييئة التدريسية النسائية, تـ اختيارىا بالطريقة العنقودية 
 .العشوائية, حيث يمثمف مختمؼ كميات جامعة حائؿ

 أداة الدراسةد. 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة االستبياف كأداة       

لجمع البيانات مف عينة الدراسة الييئة التدريسية النسائية بجامعة 

حائؿ لمتعرؼ عمى المشكالت األكاديمية التي تواجييف والتي 
تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ادائيف األكاديمي. وقد 

 :االداة وفقا لمخطوات التاليةتـ تصميـ 
 :أوال: تحديد اليدؼ مف االستبياف

يتمخص اليدؼ مف االستبياف ىو جمع معمومات لمتعّرؼ       
عمى المشكالت األكاديمية لدى عينة الدراسة أعضاء الييئة 

 .التدريسية النسائية بجامعة حائؿ
 :ثانيا: تحديد مصادر بناء االستبياف

الباحثة عمى أدبيات الدراسة, والدراسات بعد أف اطمعت       
السابقة والدراسات التي تناولت المشكالت األكاديمية واألداء 
لمييئة التدريسية النسائية, واالستعانة بدراسة استطالعية عمى 
عينة مف الييئة التدريسية النسائية لمعرفة آرائيـ في نوع 

ف تحقيؽ المشكالت األكاديمية التي تواجييف والتي تحوؿ دو 
األىداؼ المرجوة مف أدائيف األكاديمي حيث توصمت الباحثة 
إلى أف أىـ المشكالت التي تواجو الييئة التدريسية النسائية 
بجامعة حائؿ تتمحور في أربعة محاور ىي: المحور األوؿ: 
المشكالت األكاديمية المرتبطة بالمقرر التدريسي, محور الثاني: 

بطة بعضو ىيئة التدريس, المحور المشكالت األكاديمية المرت
الثالث: المشكالت األكاديمية المرتبطة بالبحث العممي, المحور 
الرابع: المشكالت األكاديمية المرتبطة بالطالب, المحور 
الخامس: المشكالت األكاديمية المرتبطة باإلرشاد األكاديمي وتـ 

الت إعداد استفتاء متضمنًا عددًا مف الفقرات التي تمثؿ المشك
الفرعية الموزعة عمى خمسة مجاالت المشكالت الرئيسة 

 :الموضحة في الجدوؿ التالي
 1جدول 

 المشكالت األكاديمية الرئيسية والفرعية
 عدد المشكالت المحور

 11 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالمقرر التدريسي
 7 المرتبطة بعضو ىيئة التدريسالمشكالت األكاديمية 

 8 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالبحث العممي
 11 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالطالب

 9 المشكالت األكاديمية المرتبطة باإلرشاد األكاديمي
ولمتعرؼ عمى واقع المشكالت اسُتخدـ مقياس ليكرت       

الخماسي لتحديد استجابات أفراد عينة البحث, بحيث يتـ إعطاء 
 :الدرجات عمى النحو التالي

 .( تشير إلى وجود المشكمة بدرجة متأصمة5الدرجة ) •
 .( تشير إلى وجود المشكمة بدرجة كبيرة4الدرجة ) •

 .( تشير إلى مشكمة بدرجة متوسطة3الدرجة ) •
 .بدرجة صغيرة( تشير إلى وجود مشكمة 2الدرجة ) •
 .( تشير إلى عدـ وجود مشكمة1الدرجة ) •

 :ثالثًا: صدؽ األداة
 وضعتلمتأكد مف صدؽ األداة وثباتيا وأنيا كفيمة لقياس ما     
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لقياسو فقد قاـ الباحث باإلجراءات التالية: تـ عرض االستبياف 
عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف, إلبداء آرائيـ حوؿ 

ية الفقرات, وارتباط المشكالت الفرعية مدى مالئمة وشمول
     بالمشكالت الرئيسية ومدى مناسبتو وسالمة صياغتو, 

 ود التي يروف لياػض البنػػذؼ بعػػؿ أو حػػػة أو تعديػػػراح إضافػػػواقت

 .أىمية في ذلؾ 
 صدؽ االتساؽ الداخمي: بينما حصمت محاور االستفتاء عمى 

( عف طريؽ 0.01مستوى )صدؽ اتساؽ داخمي ذو داللة عند 
معامؿ ارتباط بيرسوف؛ أي أف معامؿ ارتباط جميع المحاور 

 .موجبة
 2جدول 

 صدق االتساق الداخمي لالستبيان
 معامل االرتباط المحور

 *0.99 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالمقرر التدريسي
 *0.99 بعضو ىيئة التدريس المشكالت األكاديمية المرتبطة

 *0.98 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالبحث العممي
 *0.98 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالطالب

 *0.98 المشكالت األكاديمية المرتبطة باإلرشاد األكاديمي
 :رابعا: ثبات األداة

 تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ لمتأكد مف ثبات االستبياف كما  
 :ىو موضح بالجدوؿ التالي

 3جدول 
 ثبات االستبيان ومحاوره

 معامل الفا كرونباخ المحور
 0.98 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالمقرر التدريسي

 0.97 بعضو ىيئة التدريسالمشكالت األكاديمية المرتبطة 
 0.97 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالبحث العممي

 0.98 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالطالب
 0.96 المشكالت األكاديمية المرتبطة باإلرشاد األكاديمي

 0.99 اإلجمالي
وجميع محاوره يالحظ مف الجدوؿ أعاله أف االستبياف       

 .يتمتع بثبات مرتفع وصالح لمتطبيؽ النيائي عمى عينة الدراسة
 :خامسًا: االداة في صورتيا النيائية

بعد التأكد مف صدؽ األداة وثباتيا أصبحت في صورتيا       
فقرة تمثؿ المشكالت األكاديمية الفرعية  46النيائية مكونة مف 

كالت األكاديمية تندرج تحت خمسة محاور رئيسة تمثؿ المش
الرئيسة التي تواجييا أعضاء الييئة التدريسية النسائية بجامعة 

 .حائؿ
  :معيار الحكـ عمى واقع المشكالت األكاديمية

تـ استخداـ المعيار التالي لمحكـ درجة وجود المشكمة.      
( 5حيث تـ تحديد مدى الدرجات بحساب الفرؽ بيف أعمى قيمة )

( مستويات فكاف ناتج 5قسمة الناتج عمى )( ثـ 1وأدنى قيمة )
( وىي طوؿ الفئة, وعميو تـ تفسير النتائج وفؽ 0.80القسمة )

 :المعيار التالي

 فأكثر( فإف  4.2إذا كاف المتوسط الحسابي لالستجابات )مف  •
 .المشكمة موجودة بدرجة مستعصية

إلى أقؿ مف  3.4إذا كاف المتوسط الحسابي لالستجابات )مف  •
 .( فإف المشكمة موجودة بدرجة كبيرة4.2

إلى أقؿ مف  2.6إذا كاف المتوسط الحسابي لالستجابات )مف  •
 .( فإف المشكمة موجودة بدرجة متوسطة3.4

إلى أقؿ مف  1.8إذا كاف المتوسط الحسابي لالستجابات )مف  •
 .( فإف المشكمة موجودة بدرجة صغيرة2.6

( فإف 1.8ت )أقؿ مف إذا كاف المتوسط الحسابي لالستجابا •
 .العبارة ال تمثؿ مشكمة لمييئة التدريسية النسائية

 نتائج . ال5
نص عمى: ما أىـ المشكالت األكاديمية يالسؤاؿ األوؿ والذي 

التي تواجو الييئة التدريسية النسائية في جامعة حائؿ أثناء فترة 
 عمميا؟
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الدراسات لإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ تـ االطالع عمى      
السابقة, واألدبيات ذات العالقة, ومف خالؿ اجراء دراسة 
استطالعية لمتعرؼ عمى أىـ المشكالت األكاديمية التي تواجييا 
أعضاء الييئة التدريسية النسائية بجامعة حائؿ, ومنيا تـ بناء 
قائمة بالمشكالت األكاديمية, وتـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ في 

 .قاً إجراءات الدراسة ساب

 السؤاؿ الثاني والذي نص: ما مستوى المشكالتنتائج 
األكاديمية التي تواجييا أعضاء الييئة التدريسية النسائية 

 بجامعة حائؿ؟
لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني تـ استخراج المتوسط و      

الحسابي, واالنحراؼ المعياري لمتعرؼ عمى المشكالت 
ة التدريسية النسائية األكاديمية التي تواجييا أعضاء الييئ

 :بجامعة حائؿ كما ىو موضح في الجدوؿ التالي
 4جدول 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممشكالت األكاديمية التي تواجهها أعضاء الهيئة التدريسية النسائية بجامعة حائل
 مستوى المشكمة ترتيب المشكالت حسب المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المشكالت األكاديمية

 متوسطة 5 0.87 2.84 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالمقرر التدريسي
 متوسطة 2 0.81 2.99 المشكالت األكاديمية المرتبطة بعضو ىيئة التدريس

 متوسطة 4 0.77 2.92 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالبحث العممي
 متوسطة 1 0.81 3.27 المشكالت األكاديمية المرتبطة بالطالب

 متوسطة 3 0.79 2.94 المشكالت األكاديمية المرتبطة باإلرشاد األكاديمي
 متوسطة 0.80 2.99 اإلجمالي
 المشكالت مستوى أف نالحظ السابؽ الجدوؿ مف      

 النسائية التدريسية الييئة أعضاء تواجييا التي األكاديمية
 ,(2.99) قدره بمتوسط متوسطة عاـ بشكؿ كانت حائؿ بجامعة
 الييئة أعضاء تواجو أكاديمية مشكالت وجود عمى مؤشر وىذا

 أكبر فإف لمجدوؿ وبالنظر, حائؿ بجامعة النسائية التدريسية
 المرتبطة األكاديمية المشكالت ىي منيا تعاني المشكالت
 ومستوى( 3.27) بمتوسط االولى المرتبة احتمت حيث, بالطالب
 المرتبطة األكاديمية المشكالت الثانية بالمرتبة تأتي, متوسط
 بينما, متوسطة ومستواىا( 2.99) بمتوسط التدريس ىيئة بعضو

 عمى حصمت األكاديمي باإلرشاد المرتبطة األكاديمية المشكالت
 األكاديمية المشكالت وتأتي ,(2.94) بمتوسط الثالثة المرتبة

( 2.92) بمتوسط الثالثة بالمرتبة العممي بالبحث المرتبطة
 االخيرة المرتبة عمى وحصمت, العينة لدى متوسط ومستواىا
 بمتوسط التدريسي بالمقرر المرتبطة األكاديمية المشكالت

 المشكالت أف عمى يدؿ وىذا, متوسط ومستواىا( 2.84)
 منيا تعاني التي المشكالت أكثر مف ىي بالطالب المتعمقة
 ذلؾ يعود وقد حائؿ جامعة في النسائية التدريس ىيئة أعضاء
 وتمييا, لدييف التدريسية االعباء يزيد مما الطالبات, عدد لكثرة

 األستاذ أف أي نفسو التدريس ىيئة بعضو المرتبطة المشكالت
 أو مالية أو إدارية تكوف قد بو مرتبطة مشكالت لديو الجامعي

 أيضا تواجييا التي المشكالت ومف, الييـ المقدمة الخدمات في
 وكذلؾ, اإلرشادية والخدمات األكاديمي اإلرشاد وجود ضعؼ

 وجود فضعؼ العممي بالبحث المرتبطة األكاديمية المشكالت
 والندوات المؤتمرات في المشاركة وضعؼ العممي بالبحث اىتماـ
 واالبتكارات العممي البحث تشجيع وعدـ, والعالمية المحمية
 بالمقرر المرتبطة األكاديمية المشكالت وجود وكذلؾ, العممية

 الدراسية بالمقررات االىتماـ عدـ عمى يدؿ وىذا التدريسي
 األستاذ جيد عمى المقررات واعتماد باستمرار وتقويميا وتطويرىا

عطائيا المادة مراجع جمع في  العبء تزيد مما لمطالب وا 
 حسب الجامعة مف معتمدة مقررات توجد وال, لديو التدريسي
 .الدراسية الخطة
 المشكالت مستوى ما" الذي ينص عمى: الثالث السؤاؿ نتائج

 أعضاء تواجييا التي التدريسي بالمقرر المرتبطة األكاديمية
 "حائؿ؟ بجامعة النسائية التدريسية الييئة
 الحسابي المتوسط حساب تـ السؤاؿ ىذا عمى لإلجابةو      

 :التالي الجدوؿ في موضح ىو كما المعيارية واالنحرافات
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 5 جدول
 التدريسي بالمقرر المرتبطة األكاديمية لممشكالت المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

المتوسط  المشكالت األكاديمية المرتبطة بالمقرر التدريسي
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ترتيب الفقرات حسب المتوسط 
 الحسابي

مستوى 
 المشكمة

 صغيرة 10 0.97 2.49 الصعوبة في تحقيؽ أىداؼ المقرر
 صغيرة 9 0.96 2.54 قمة توفر المراجع األساسية المرتبطة بالمقررات الدراسية

 صغيرة 11 1.05 2.42 اغفاؿ أىداؼ المقرر الدراسي التي تنمي ميارات التفكير المختمفة
 متوسطة 6 0.97 2.91 تكرار الموضوعات بيف المقررات الدراسية

قصور في مفردات المقرر الدراسي التي تمبي حاجات التنمية ومتطمبا
 ت سوؽ العمؿ

 متوسطة 8 1.04 2.67

 متوسطة 7 0.88 2.77 تدريس المقررات العممية بأسموب نظري
 متوسطة 5 1.11 2.95 واالستظياراعتماد المقررات الدراسية عمى الحفظ 

 متوسطة 4 0.84 3.05 عدـ وجود خطة لممقرر الدراسي تنسجـ مع حاجات المجتمع
 متوسطة 2 0.78 3.13 االعتماد عمى طرؽ التقميدية في عرض المقرر الدراسي

 متوسطة 3 0.87 3.08 قمة تنوع في استخداـ أنواع التقويـ المختمفة لممقرر الدراسي
 متوسطة 1 0.78 3.25 حداثة مفردات المقرر الدراسيعدـ 

 متوسطة 0.87 2.84 اإلجمالي
ُيالحظ مف الجدوؿ أعاله أف المشكالت األكاديمية      

( 2.84المرتبطة بالمقرر التدريسي حصمت عمى متوسط عاـ )
ومستواىا متوسطة, أي أف أىـ المشكالت األكاديمية التي 
تواجييا الييئة التدريسية النسائية بجامعة حائؿ والمتعمقة بالمقرر 

الدراسي( حيث الدراسي ىي مشكمة )عدـ حداثة مفردات المقرر 
( وكاف مستوى 3.25حصمت عمى الترتيب األوؿ بمتوسط )

المشكمة متوسطة, وىذا يدؿ أف المقررات الدراسية أصبح ليا 
مدة زمنية طويمة لـ تخضع لمتطوير والتحديث والتقويـ المستمر 
ومازالت مفردات المواضيع تقميدية وال تتواكب مع التطورات 

عمى األستاذ بذؿ وقت وجيد  العالمية الحديثة مما يستوجب
كبيريف لالطالع في كؿ جديد ما يتعمؽ بمفردات المقرر الذي 
يدرسو وىذا يسبب مشكمة ألف األستاذ سيتحمؿ عبء اضافي 
عمى األعباء التدريسية والبحثية وقد يرجع السبب إلى ضعؼ 
اىتماـ القائميف عمى البرامج األكاديمية لعقد ورش عمؿ لتطوير 

يؼ المقررات كؿ فترة زمنية في ضوء المعايير وتحديث وتوص
العالمية, وتأتي بالمرتبة الثانية مشكمة )االعتماد عمى الطرؽ 
التقميدية في عرض المقرر الدراسي( حيث حصمت عمى متوسط 

( ومستوى المشكمة متوسطة اي أف طرؽ التدريس قائمة 3.13)
لنظرية وال عمى الطرؽ التقميدية المتمثمة بالتمقيف والمحاضرات ا

تشجع ىذه الطرؽ عمى اإلبداع والتفكير, وقد يعود سبب ىذه 

المشكمة إلي ضعؼ إعداد برامج تأىيؿ وتدريب ألعضاء ىيئة 
التدريس عمى استخداـ الطرؽ التدريسية الحديثة وطرؽ واساليب 
التقويـ الحديثة وطرؽ استخداـ التقنيات الحديثة, وقد يعود أيضا 

ة في القاعات الدراسية مما يصعب عمى إلي كثرة إعداد الطمب
األستاذ استخداـ الطرؽ الحديثة في التدريس فمجأ لممحاضرات 
التي توفر لو الوقت والجيد ومناسبة إلعداد الطالب في القاعة 
وبالذات حيث أنو مطالب بتنفيذ الخطة الدراسية في زمف محدد, 
ي وحصمت المشكمة )إغفاؿ أىداؼ المقرر الدراسي التي تنم

( وكاف 2.42ميارات التفكير( عمى المرتبة االخيرة بمتوسط )
مستوى المشكمة صغيرة أي أف األىداؼ المكتوبة تحتوي عمي 
أىداؼ تنمي التفكير في تمؾ المقررات ولكف المشكمة اثناء 
التطبيؽ ال تتحقؽ تمؾ األىداؼ وال توجد وسائؿ لتحقيقيا 

ة وطرؽ التدريس وتنفيذىا ألف مفردات المقرر الدراسي قديم
 .تقميدية فكيؼ ستنمي ميارات التفكير

ما مستوى المشكالت "نص عمى: يالسؤاؿ الرابع الذي  نتائج
األكاديمية المرتبطة بعضو ىيئة التدريس التي تواجييا أعضاء 

 "الييئة التدريسية النسائية بجامعة حائؿ؟
 لإلجابة عمى السؤاؿ الرابع تـ حساب المتوسط الحسابيو      

 :واالنحراؼ المعياري والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
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 6جدول 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممشكالت األكاديمية المرتبطة بعضو هيئة التدريس

المتوسط  المشكالت األكاديمية المرتبطة بعضو هيئة التدريس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفقرات حسب ترتيب 
 المتوسط الحسابي

مستوى 
 المشكمة

 متوسطة 3 0.79 3.05 عدـ توفر اإلعداد التربوي لعضو ىيئة التدريس
 كبيرة 1 0.88 3.42 قمة رغبة عضو ىيئة التدريس بتجديد خمفيتو العممية عف مقرره

 متوسطة 2 1.03 3.24 تدني المؤىؿ العممي لبعض أعضاء ىيئة التدريس
 متوسطة 5 0.87 2.93 ىيئة التدريس ببعض المقررات الدراسية البعيدة عف تخصصوتكميؼ عضو 

 متوسطة 6 0.84 2.76 اقتصار دور عضو ىيئة التدريس عمى نقؿ المعارؼ لمطالب في المحاضرات
 صغيرة 7 0.74 2.54 زيادة النصاب التدريسي لعضو ىيئة التدريس
 متوسطة 4 0.98 3.01 بأساسيات التربيةضعؼ الخمفية العممية لعضو ىيئة التدريس 

 متوسطة 0.81 2.99 اإلجمالي
 األكاديمية المشكالت أف أعاله الجدوؿ مف ُيالحظ     

 عاـ متوسط عمى حصمت التدريس ىيئة بعضو المرتبطة
 األكاديمية المشكالت أىـ أف أي متوسطة, بدرجة( 2.99)

 ىيئة عضو رغبة قمة) ىي التدريس ىيئة بعضو المتعمقة
 عمى حصمت حيث( مقرره عف العممية خمفيتو بتجديد التدريس
 مف كبيرة المشكمة مستوى وكاف( 3.42) بمتوسط األولى المرتبة
 الذاتي التقويـ ثقافة نشر ضعؼ إلى يعود وىذا نظرىـ وجية
 بعيدة موضوعية بصورة االخريف مف والمقترحات اآلراء وتقبؿ
 الحديثة, التقويـ وسائؿ ضمف مف األقراف فتقويـ الذاتية عف

 خمفيتو يحدد اف يتقبؿ ال التدريس ىيئة عضو يكوف فعندما
 يسمح وال يخطئ وال كامال عالما نفسو ويعتبر وتقويمو العممية
 يقـو الذي الدراسي فالمقرر أخطائو, عمى يتعرؼ أف ألحد

 وتقويمو تدريسو وطريقة مفرداتو ويختار يعده مف ىو بتدريسو
 أف مع المستمر, لمتقويـ الخضوع دوف ىو يراه الذي بالشكؿ
 وتقبؿ والحياد والموضوعية بالتواضع يتصؼ الجامعي األستاذ
 المؤىؿ تدني) مشكمة الثانية بالمرتبة وتأتي البناء, والنقد اآلراء
 عمى حصمت حيث( التدريس ىيئة أعضاء لبعض العممي
 ببعض لإلخالؿ ىذا يعود وقد متوسطة بمستوى 3.24 متوسط

 في التدريس ىيئة أعضاء لقبوؿ المحددة والتعييف القبوؿ شروط
 تأىيميـ أساتذة قبوؿ منو ينتج قد بالشروط فاإلخالؿ الجامعة
 وعمي التعميمية العممية سير عمى يوثر قد وىذا ضعيؼ العممي
 األخيرة بالمرتبة وتأتي مشكمة, ليـ تصبح مما العمؿ في زمالئو
 بأساسيات التدريس ىيئة لعضو العممية الخمفية ضعؼ) شكمة
 صغيرة ومستواىا 2.54 متوسط عمى حصمت حيث( التربية
 إلمامو مثمما كبيرة مشكمة ليست بأساسيات اإللماـ عمى يدؿ وىذا

 ىذا يرجع وقد التخصص, مف العممي وتمكنو العممي بتخصصو
 التربية عمـ ثقافة لنشر عممية وندوات تدريبية برامج وجود لعدـ

 بالجانب يرتبط ألنو التدريس ىيئة أعضاء أوساط في وأىميتو
 بصورة وليست وضوابط شروط وفؽ المعرفة لتقديـ التطبيقي
 .عشوائية

 المشكالت مستوى ما: عمى نص الذي الخامس السؤاؿ نتائج
 الييئة أعضاء تواجييا التي العممي بالبحث المرتبطة األكاديمية
 حائؿ؟ بجامعة النسائية التدريسية

 الحسابي المتوسط حساب تـ السؤاؿ ىذا عمى لإلجابةو      
 :ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ المعياري واالنحراؼ

 7 جدول
 العممي بالبحث المرتبطة األكاديمية المشكالت المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

المتوسط  المشكالت األكاديمية المرتبطة بالبحث العممي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب الفقرات حسب 
 المتوسط الحسابي

مستوى 
 المشكمة

 كبيرة 1 0.95 3.47 قمة توفر الوقت الكافي إلجراء البحوث العممية لزيادة العبء
 صغيرة 7 0.82 2.59 افتقار البحوث العممية لمعايير عادلة لمترقية األكاديمية

 متوسطة 4 0.95 2.79 ندرة االستفادة مف نتائج البحوث العممية
 صغيرة 8 0.81 2.56 قصور في التعاوف بيف الجامعات والجيات األخرى إلجراء البحوث العممية

 متوسطة 5 0.80 2.78 قمة توفر المراجع ومصادر المعرفة المطموبة لمبحث العممي
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 متوسطة 6 0.92 2.73 ث العمميةو ة مف فنييف ومساعديف إلجراء البحالكوادر المساندصعوبة توفير 
 متوسطة 2 0.74 3.24 صعوبة تحقيؽ شروط النشر العممي في بعض المجالت العممية المحكمة

 متوسطة 3 0.71 3.18 قمة توفر الوقت الكافي إلجراء البحوث العممية لزيادة العبء
 متوسطة 0.77 2.92 اإلجمالي

ُيالحظ مف الجدوؿ أعاله أف المشكالت األكاديمية المرتبطة       
( بدرجة 2.92بالبحث العممي حصمت عمى متوسط عاـ )

متوسطة, حيث يالحظ أف مشكمة )قمة توفر الوقت الكافي 
إلجراء البحوث لزيادة العبء( جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط 

ات الدراسية وكاف مستواىا كبيرة وقد يعود ىذا لكثرة المقرر  3.47
التي يقـو بتدريسيا األستاذ الجامعي مما ينشغؿ بالتدريس عف 
القياـ بالبحوث والدراسات العممية, وكثرة عدد الطمبة الذي يقـو 
بتدريسيـ يجعؿ األستاذ منشغؿ بأعماليـ وواجباتيـ المنزلية 
وتصحيح التقارير واالختبارات النصفية والشيرية والنيائية, حيث 

األستاذ بيف التخطيط والتحضير لمتدريس ومتابعة  نجد أف وقت
أعماؿ الطمبة فينشغؿ عف إجراء البحوث العممية. وتأتي بالمرتبة 
الثانية المشكمة )صعوبة توفير الكوادر المساندة مف فنييف 
ومساعديف إلجراء البحوث العممية( حيث حصمت عمى متوسط 

إدارة بمستوى متوسطة وقد يعود ىذا لضعؼ اىتماـ  3.24
الكمية والجامعة عف تخصيص وظائؼ لمفنييف ومساعديف 

باحثيف وندرة برامج الدراسات العميا في الكميات مما يتيح لألستاذ 
االستعانة بطمبة الدراسات العميا لمساعدتو في اجراء البحث 
والتجارب, وتأتي بالمرحمة األخيرة المشكمة )قصور في التعاوف 

رى إلجراء البحوث العممية( حيث بيف الجامعات والجيات األخ
ومستوى صغير, وىذا يعزي إلى  2.56حصمت عمى متوسط 

أف الجيات تتعاوف مع الجامعة بما يتعمؽ بإجراء البحوث 
العممية عندما يطمب منيا ذلؾ ولكف المشكمة تكمف في توجيو 
البحث والباحثيف في الجامعة نفسيا إلى المبادرة إلى ذلؾ أما 

 .ـ التسييالت لمباحثيف في حاؿ طمب منيا ذلؾالجيات فيي تقد
اإلجابة عمى السؤاؿ السادس الذي نص عمى: ما مستوى 
المشكالت األكاديمية المرتبطة بالطالب التي تواجييا أعضاء 

 الييئة التدريسية النسائية بجامعة حائؿ؟
لإلجابة عمى السؤاؿ السادس تـ حساب المتوسط الحسابي 

مشكالت األكاديمية المرتبطة بالطالب واالنحراؼ المعياري لم
 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 8جدول 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المشكالت األكاديمية المرتبطة بالطالب

المتوسط  المشكالت األكاديمية المرتبطة بالطالب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفقرات حسب ترتيب 
 المتوسط الحسابي

مستوى 
 المشكمة

 متوسطة 10 0.85 2.95 تدني مستوى محصوؿ المعرفة العممية والفكرية لدى الطالب
 متوسطة 7 0.81 3.16 انتشار بعض السموكيات لدى بعض الطالب داخؿ القاعة

 متوسطة 6 0.99 3.24 قمة عناية الطالب بالثقافة المعرفية الحرة
 متوسطة 9 0.88 2.98 الطالب بالدرجات عمى حساب المادة الدراسيةاىتماـ 

 متأصمة 1 1.08 4.25 زيادة إعداد الطالب في الشعب الدراسية
 متوسطة 4 0.85 3.31 قمة إقباؿ الطالب عمي األنشطة الالمنيجية التي تبني المعرفة في عقوليـ

 متوسطة 11 0.80 2.83 ونفسيةازدياد معدؿ غياب الطالب لظروؼ خاصة صحية واجتماعية 
 متوسطة 3 0.82 3.41 ضعؼ وعي الطالب بأىمية التعميـ الجامعي وانعكاسو عمى حياتيـ

 متوسطة 8 0.90 3.07 عدـ امتالؾ الطالب المعرفة والميارات األساسية في التقنيات التعميمية
 كبيرة 2 0.88 3.54 افتقار الطالب لميارات التعمـ الذاتي المستمر

 متوسطة 5 0.82 3.28 ضعؼ إقباؿ الطالب عمي تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع العممية
 متوسطة 0.81 3.27 اإلجمالي
ُيالحظ مف الجدوؿ أعاله أف المشكالت األكاديمية       

( وبدرجة 3.27المرتبطة بالطالب حصمت عمى متوسط عاـ )
متوسطة, فنرى أف المشكمة )زيادة إعداد الطالب في الشعب 
الدراسية( كانت مف أكبر المشكالت التي يعاني منيا أعضاء 

 4.25ىيئة التدريس في الجامعة حيث حصمت عمى متوسط 
ى المشكمة متأصمة, وىذا يدؿ عمى أف زيارة عدد الطالب ومستو 

يؤدي إلى زيادة العبء عمى أعضاء ىيئة التدريس فيزداد عدد 
ساعات التدريس وجيد في متابعتيـ ومتابعة أعماليـ مف بداية 
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الفصؿ إلى نيايتو, ويؤثر عمى طريقة تقديـ المحاضرات وطرؽ 
ة نظر األستاذ ىي وأساليب التقويـ فالطرؽ التقميدية مف وجي

األسيؿ واألوفر في حالة زيادة عدد الطمبة, وقد يرجع ىذا لعدـ 
توفر أعضاء ىيئة التدريس بعدد كافي يناسب زيادة عدد الطمبة, 
وقد يعود الي عدـ توفر قاعات دراسية كثيرة مف أجؿ تقسيـ 
الطمبة عمي مجموعات صغيرة, وتأتي بالمرتبة الثانية مشكمة 

ب لميارات التعمـ الذاتي المستمر( حيث حصمت )افتقار الطال
ومستوى كبيره حيث أف الطالب يعتمدوف  3.54عمى متوسط 

عمي اإللقاء والمحاضرات التي يعطييا األستاذ وقد يعود ىذا إلى 
ضعؼ امتالؾ الطالب لميارات استخداـ التقنيات الحديثة 

فادة والحاسب اآللي وتصفح المواقع اإللكترونية العممية لالست
منيا في التعميـ والحصوؿ عمى المعمومات, وال يوجد توجيو مف 
قبؿ األساتذة لتوجيو الطمبة نحو التعمـ الذاتي, وحصمت عمى 
المرتبة األخيرة مشكمة )ازدياد معدؿ غياب الطالب لظروؼ 
خاصة صحية واجتماعية ونفسية( حيث حصمت عمى متوسط 

ف المحاضرات مستواىا متوسطة فيمثؿ غياب الطالب ع2.83
بشكؿ متكرر ومستمر تمثؿ مشكمة نظرا لمدروس التي تفوت 
عمييـ وتراكميا مما ال يستطيع متابعة وربط الدروس ببعضيا 
فيخرج الطالب بدوف حصيمة بالمقرر أو رسوبو ويظؿ عبء 
عمى األستاذ فيحتاج إلي إعادة اختباره مرة أخرى أو تدريسو 

شكمة الي ضعؼ توجيو المقرر مرة أخري وقد تعود ىذه الم
مكتب اإلرشاد األكاديمي والخدمات الطالبية وتتبع ظروؼ 
الطالب ومعرفة أسباب غيابيـ المتكررة ومساعدتيـ والتأكد مف 

 .مشروعية غيابيـ مف عدمو
نص عمى: ما مستوى المشكالت يالسؤاؿ السابع الذي  نتائج

أعضاء األكاديمية المرتبطة باإلرشاد األكاديمي التي تواجييا 
 الييئة التدريسية النسائية بجامعة حائؿ؟

حساب المتوسط الحسابي  تـولإلجابة عف ىذا السؤاؿ       
واالنحراؼ المعياري لممشكالت األكاديمية المرتبطة باإلرشاد 

 (.9األكاديمي والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ جدوؿ )
 9جدول 

 واالنحراف المعياري المشكالت األكاديمية المرتبطة باإلرشاد األكاديميالمتوسط الحسابي 
المتوسط  المشكالت األكاديمية المرتبطة باإلرشاد األكاديمي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ترتيب الفقرات حسب 
 المتوسط الحسابي

مستوى 
 المشكمة

 متوسطة 5 0.89 2.79 غموض مفيـو اإلرشاد األكاديمي لدى الطالب
 متوسطة 2 0.81 3.16 ضعؼ التزاـ الطالب باألوقات المحددة لإلرشاد األكاديمي

 متوسطة 4 0.94 3.02 زيادة عدد الطالب المخصصيف لممرشد األكاديمي
 متوسطة 6 0.86 2.75 قصور اإلرشاد األكاديمي بتوجيو الطالب لتسجيؿ المقررات حسب الخطة الدراسية

 صغيرة 8 1.09 2.45 الطالب بالموائح الدراسيةضعؼ عناية المرشد في توعية 
 متوسطة 3 0.97 3.01 ضعؼ التواصؿ بيف الطالب والمرشد األكاديمي
 متوسطة 2 0.91 3.16 قمة اىتماـ الطالب بتوجييات المرشد األكاديمي

 متوسطة 7 0.79 2.71 عدـ وجود أوقات محددة لعممية اإلرشاد األكاديمي
 متوسطة 1 0.84 3.39 األكاديمي لمطالب متدني المعدؿعدـ متابعة المرشد 

 متوسطة 0.79 2.94 اإلجمالي
ُيالحظ مف الجدوؿ أعاله أف المشكالت األكاديمية المرتبطة      

( وبدرجة 2.94باإلرشاد األكاديمي حصمت عمى متوسط )
متوسطة, فقد حصمت مشكمة )عدـ متابعة المرشد األكاديمي 
لمطالب متدني المعدؿ( كأكبر مشكالت المتعمقة باإلرشاد 

 3.39األكاديمي حيث حصمت عمى الترتيب األوؿ ومتوسط 
وكاف مستواىا متوسطة أي أف المرشد ال يقـو بدوره بالشكؿ 
المطموب وكما يجب ىذا إف وجد مرشد في بعض األقساـ 
العممية, فالمرشد ال يتابع الحاالت الطالبية منخفضي التحصيؿ 
والتعرؼ عمى المشكالت والظروؼ التي يعانوف منيا وتؤثر عمى 

لعدـ وجود  تحصيميـ الدراسي وقد يعود سبب ىذه المشكمة
مرشديف أكاديمييف متخصصيف بدرجات عممية عميا يعمموف في 
مكاتب اإلرشاد, وال توجد دورات تدريبية لممرشديف الحالييف 
لتوضيح دورىـ وكيفية التعامؿ مع الطالب ومشاكميـ المتنوعة, 
وتأتي بالمرتبة الثانية مشكمة )قمة اىتماـ الطالب بتوجييات 

ومستواىا  3.16حصمت عمى متوسط المرشد األكاديمي( حيث 
متوسطة ألف الطالب ال ينفذ توجييات المرشد واإلرشادات التي 
يعطييا ليـ وقد يعود السبب إلى ضعؼ توجيو الطمبة بأىمية 
ودور مكتب اإلرشاد األكاديمي والمرشد في خدمة الطالب وحؿ 
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المشكالت التي تواجييـ والزامية التفاعؿ مع المرشد بفاعمية 
قبة المخالؼ لتوجييات المرشد. وتأتي بالمرتبة األخيرة ومعا

مشكمة )ضعؼ عناية المرشد في توعية الطالب بالموائح 
ومستواىا صغيرة,  2.45الدراسية( فقد حصمت عمى متوسط 

وىذا يدؿ عمى أف مكتب اإلرشاد يقـو بتوجيو الطالب وتوعيتيـ 
تدريس بالموائح الدراسية وال تمثؿ مشكمة لدى عضو ىيئة ال

بدرجة كبيرة ألف الموائح الدراسية معروفة لدى معظـ الطمبة 
 .ومعمنة في موقع الجامعة وفي دليؿ الطالب

 التوصيات. 6
 :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة التالي     

وضع استراتيجية شاممة لمواجية مثؿ ىذه المشكالت  -
النسائية في األكاديمية التي تواجو عمى أعضاء ىيئة التدريس 

 .الجامعة, ووضع حموؿ ليذه المشكالت
 ضرورة تنظيـ وتفعيؿ مكاتب اإلرشاد األكاديمي لحؿ  -

المشكالت التي تتعمؽ بالطالب مف خالؿ مف خالؿ وحدة 
اإلرشاد األكاديمي الالمركزية في كؿ كمية حتى يتوفر الجو 

 .المناسب لعضو ىيئة التدريس
ف ذو مؤىؿ عالي ضرورة توفير مرشديف أكاديميي -

ومتخصصيف في اإلرشاد األكاديمي واالجتماعي والنفسي 
لمواجو مشكالت الطمبة وتخفيؼ العبء عمى األستاذ الجامعي 
والتفرغ ألعمالو األكاديمية بدال مف قضاء وقت في مواجية 

 .مشكالت طالبو
توفير العدد الكافي مف أعضاء ىيئة التدريس في جميع  -

لمختمفة حتى يخؼ العبء التدريسي االقساـ والتخصصات ا
عمى عضو ىيئة التدريس مف خالؿ توزيع الطمبة ذو اإلعداد 

 .الكبيرة عمى عدة أساتذة
عقد ورش عمؿ لتقويـ وتطوير المقررات الجامعية وتوصيفيا  -

 .بما يتناسب مع المعايير الحديثة في تصميـ المقررات الجامعية
التدريس في مجاؿ أساليب عقد دورات تأىيمية ألعضاء ىيئة  -

وطرؽ التدريس الحديثة, واساليب التقويـ الحديثة وكيفية تطوير 
 .وتصميـ المقررات الجامعية

تعييف مساعديف باحثيف وفنييف متخصصيف كمساعديف  -
ألعضاء ىيئة التدريس حتى يتسنى ليـ القياـ بالبحوث العممية 

 .بالتخصص وخدمة المجتمع السعودي
ترح لمحد مف ىذه المشكالت األكاديمية سعيًا وضع تصور مق -

 .لمعالجتيا وتالفييا الحقًا وفؽ الموائح واألنظمة

ضرورة العمؿ عمى إضافة وتعديؿ وتنقيح وتطوير بعض  -
الموائح والقوانيف الحالية في الجامعات السعودية فيما يخدـ 

 .معالجة ىذه المشكالت األكاديمية
التدريسية والطمبة بمفيـو الموائح العمؿ عمى توعية الييئة  -

 .واألنظمة داخؿ البيئة الجامعية
 :المقترحات

 :في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة الدراسات التالية   
إجراء دراسة لمتعرؼ عمى مستوى المشكالت األكاديمية لدى  -

 .أعضاء ىيئة التدريس الذكور في جامعة حائؿ
مستوى المشكالت األكاديمية إجراء دراسة لمتعرؼ عمى  -

واإلدارية لدى أعضاء ىيئة التدريس الذكور في جامعة حائؿ في 
 .ضوء متغيرات الجنس والتخصص

إجراء دراسة لمتعرؼ عمى مستوى المشكالت األكاديمية  -
واإلدارية لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائؿ في ضوء 

 .دائيـمتغيرات الجنس والتخصص وعالقتيا في مستوى أ
برنامج مقترح لحموؿ المشكالت األكاديمية لدى أعضاء ىيئة  -

 .التدريس بجامعة حائؿ
 المراجع

 أ. المراجع العربية
( معوقات التنمية المينية 1999عمارة, سامي فتحي ) [1]

ألعضاء ىيئة التدريس بكميات االسكندرية مف وجية 
المؤتمر القومي السنوي السادس لمركز تطوير نظرىـ, 

, "التنمية المينية ألستاذ الجامعة في عصر التعميـ الجامعي
 ـ.24/11/1999-23المعموماتية " المنعقد في 

أستاذ الجامعة اختياره, ( 1997فالتو, ياسيف محمد عبداهلل ) [2]
تأىيمو, وحقوقو, وواجباتو, دراسة خاصة عف عضو ىيئة 

 , رسالة ماجستير غير منشورةالتدريس بجامعة أـ القرى,
 جامعة أـ القرى, المممكة العربية السعودية.

تطور التعميـ العالي في سوريو مف ( 2000سنقر, صالحو ) [3]
, وزارة التعميـ وتوجياتو المستقبمية 2000إلى  1970عاـ 

 العالي, الجميورية العربية السورية.
( المشكالت األكاديمية لدى 2003الحمو, غساف حسيف ) [4]

في جامعة النجاح الوطنية في  أعضاء ىيئة التدريس
العمـو  - مجمة جامعة النجاح لألبحاث ,نابمس/ فمسطيف

 ص , ص2003, 2, اإلصدار 17المجمد  -اإلنسانية 
371-417. 
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( المشكالت التي 2014العامري, عبدالعزيز عبداليادي ) [5]
تواجو أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية بالجامعات 

      , مجمة الدراسات االجتماعيةىـ, اليمنية مف وجية نظر 
 .20العدد 

المثقؼ والحرية الفكرية في ( 2007شعباف, عبدالحسيف ) [6]
, نظاـ عساؼ الحريات األكاديمية في الجامعات العراقية

 مركز عماف لدراسات حقوؽ االنساف, عماف, األردف.
( مشكالت التعميـ الجامعي 2012الرواشدة, عالء زىير ) [7]

ديمية لدى أعضاء الييئة التدريسية في جامعة البمقاء األكا
 – مجمة جامعة أـ القرى لمعمـو االجتماعيةالتطبيقية, 

 .154-93 ص ص .2, العدد 4السعودية. مجمد 
, مناىج البحث العممي (2006)التؿ, سعيد, وآخروف  [8]

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا, عماف, األردف.
( األداء 1999سيد, إماـ مصطفى, وشريؼ, صالح الديف ) [9]

الجامعي كما يدركو الطالب وعالقتو بالنمو الميني وبعض 
المؤتمر  .المتغيرات النفسية لدى أعضاء ىيئة التدريس

"التنمية  السنوي السادس لمركز تطوير التعميـ الجامعي
 المينية ألستاذ الجامعة في عصر المعموماتية.

( 2004اف, جماؿ عمى والسيسي, جماؿ أحمد )الدىش [10]
تقويـ بعض جوانب األداء األكاديمي ألعضاء ىيئة 

مجمة البحوث التدريس بجامعة المنوفية مف خالؿ آرائيـ, 
السنة  –جامعة المنوفية  –كمية التربية  النفسية والتربوية
 .2004 –العدد الثالث  –التاسعة عشر 

الحرية األكاديمية لدى  .(2014عناب, تغريد محمود ) [11]
أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات األردنية 
والمشكالت التي يواجيونيا عند ممارستيـ ليا ومقترحات 

رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة اليرموؾ,  لمتطوير,
 األردف.

( المشكالت 2012اليوسؼ, جواىر بنت خالد بف عبداهلل ) [12]
تدريس بجامعو سمماف بف التي تواجو أعضاء ىيئة ال

 , رسالة ماجستير غير منشورة جامعة االماـ عبدالعزيز
 محمد بف سعود االسالمية, المممكة العربية السعودية.       

( 2009السرور, ممدوح ىايؿ والزغبي, إبراىيـ أحمد ) [13]
المشكالت األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في 

, مجمة دراسات العمـو جامعة آؿ البيت مف وجية نظرىـ
 36.  , المّجمدالتربوية

المشكالت اإلدارية ( 2009بربور, موسي ىذلوؿ, )[14] 
واألكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس مف النساء 

, رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعات األردنية
 الجامعة الياشمية, األردف.

دارية التي تواجو المشكالت اإل( 2004الرويشد, فيصؿ )[15] 
أعضاء ىيئة التدريس في كميات المعمميف بالمنطقة 
, الشمالية مف المممكة العربية السعودية والحموؿ المقترحة

 جامعة اليرموؾ, األردف. رسالة ماجستير غير منشورة,
( المشكالت اإلدارية 2004شطناوي, نواؼ موسى, )[16] 

ريس في كميات واألكاديمية التي يواجييا أعضاء ىيئة التد
 / المجتمع الحكومية التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية

 20مصر, مجمد  – مجمة كمية التربية بأسيوطاألردف, 
 .1العدد 

( المشكالت األكاديمية التي 2003العمايرة, محمد حسف )[17] 
تواجو أعضاء ىيئة التدريس في جامعة االسراء الخاصة, 

 .42األردف, العدد  ,مجمة اتحاد الجامعات العربية
( المشكالت األكاديمية واإلدارية 2000قراعيف, خميؿ ) [18]

التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة الياشمية, 
 .2, العدد 27مجمة دراسات العمـو التربوية, المجمد 

المشكالت األكاديمية ( 1995المقدادي, محمود حامد )[20] 
, دريسية في جامعة اليرموؾالتي يواجييا أعضاء الييئة الت

 رسالة ماجستير غير منشورة جامعة اليرموؾ, األردف.
 ب. المراجع االجنبية

[19] Orata. P. (1999). The problem professor of 

education. The Journal of Higher 

Education,5 (8)،589-598. 
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THE REALITY OF ACADEMIC PROBLEMS 

AMONG FEMALE FACULTY MEMBERS IN 

HAIL UNIVERSITY 
 

SHEKHA THAREE ALRASHEDY 

UNIVERSITY OF HAIL 
 

ABSTRACT_ The present research aimed to determine the academic Problems among female 

faculty members in Hail University. More specifically the research aims at finding out the related 

to the subject a faculty member - scientific research - the student - Academic Advising. The 

findings of the study revealed that the majority of these problems were found to be medium in 

terms of seriousness. However, academic Problems related to students with a big degree of 

seriousness among female faculty members in Hail University. In light of the search results; the 

researcher recommended a many recommendations, including: Saudi Universities should solve 

problems related to the student through the activation of Academic Advising Offices. 

KEY WORD: academic Problems, female faculty members, Hail University. 

 


