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  ملخص
عرف الُمشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التّدريس في جامعة البلقاء تھدفت الدراسة إلى 
س أو بالمؤھل تعرف ما إذا كانت ھذه المشكالت تتأثر بالجنعلى الو .التّطبيقية من وجھة نظرھم

مجتمع تكون  .أو بالرتبة األكاديمية أو باختالف سنوات الخبرة في التدريس الجامعي العلمي
الدراسة من أعضاء ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية للفصل الثاني من العام الجامعي 

وقد اختار الباحث عيّنة طبقيةً عشوائيةً  عضوا وعضوة) ١٢١٨(م والبالغ عددھم ٢٠١٠/٢٠١١
من مجتمع الدراسة، ووزع عليھم %) ٢٥(عضواً وعضوة ھيئة تدريس تمثل ) ٣٠٥(قوامھا 
استبانة أجريت ) ٢٩١(فقرة تمثل كل منھا مشكلة وتم اعتماد ) ٣٨(نة من تصميمه تضم استبا

توصلت الدراسة إلى أن أعضاء  ).SPSS(عليھا عمليات التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 
مشكلة بدرجة عالية وثالثة بدرجة ) ٣٣(ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية يعانون من 

ً د فروق دالة توج أنه الكما توصلت الدراسة إلى  .ان بدرجة ضعيفةمتوسطة واثنت في  إحصائيا
تعرض أعضاء ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية للمشكالت تعزى لجنس عضو ھيئة 

ً نه ال توجد فروق دالة وأ .التدريس أو مؤھله العلمي وفي جميع مجاالت الدراسة بين  إحصائيا
ي درجة تعرضھم للمشكالت األكاديمية تبعا لمتغير الرتبة العلمية، وفي أعضاء ھيئة التدريس ف

ً جميع المجاالت باستثناء مجال البحث العلمي فقد كان داالً   إحصائياً ووجود فروق دالة . إحصائيا
ووجود فروق دالة  في ھذا المجال بين رتبتي األستاذ المشارك واألستاذ المساعد ولصالح األخير

                                                 
أجري ھذا البحث بدعم من جامعة البلقاء التطبيقية خالل إجازة التفرغ العلمي الممنوحة للباحث الدكتور عمر   *

 .٢٠١٠/٢٠١١محمد الخرابشة خالل العام الدراسي 
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 ً كاديمية تبعا لمتغير الخبرة أعضاء ھيئة التدريس في درجة تعرضھم للمشكالت األبين  إحصائيا
  وانتھت الدراسة بعدد من التوصيات .ية، وفي جميع لمجاالت الدراسةالتدريس

  .مشكالت أعضاء ھيئة التدريس، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The case study aims at identifying problems that confront Balqa 
Applied University faculty members, from their viewpoint.  It also aims 
at finding out whether these problems are influenced by gender, the held 
academic qualification, academic rank, or the years of teaching 
experience. The participants in this case study are comprised of faculty 
members in Balqa Applied University during the second semester of the 
academic year 2010/2011.  The total number of male/female participating 
faculty members is (1218). The researcher chose a random, cross 
specimen of (305) male/female members, which represents (25%) of the 
study's participants.  They have been distributed a form prepared by him 
that includes 38 items, each of which represents a problem.  (291) forms 
have been endorsed and have undergone statistical analysis using the 
SPSS software. The study has concluded that faculty members in Balqa 
Applied University suffer from (33) significant problems, (3) medium 
problems, and two weak ones. The study also surmised that there are no 
conspicuous, statistically proven differences in the problems confronted 
by faculty members that were biased by gender, academic qualification, 
nor in any other teaching aspects; moreover, there are no conspicuous, 
statistically proven differences among  faculty members with respect to 
encountering academic problems as a result of their varying academic 
ranks and across all teaching aspects.  The only statistically proven 
exclusion was the difference based on academic research.  There was a 
difference between the ranks of associate and assistant professors for the 
benefit of the latter, in addition to the presence of statistically proven 
differences among the faculty members with respect to encountering 
problems based on the variable of their years of experience and across all 
teaching aspects.  The study has pointed out several recommendations. 

Key words: problems encountered by teaching faculty members, 
Balqa Applied University, Jordan. 
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  ُمقدمة
تقوم العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي عموما على عناصر رئيسة تكمل بعضھا 

د : بعضا، وھذه العناصر ھي ة ال ب ذه العملي عضو ھيئة التدريس، والطالب، والمنھاج، ولنجاح ھ
اإمن تفاعل العناصر السابقة مع بعضھا بشكل تكاملي  أمول منھ دور الم ؤدي ال ق وتحق ،يجابي لت

ى صقل  سعىوتالعملية التعليمية أھدافھا،  ة إل الي قاطب يم الع ة في مؤسسات التعل ة التعليمي العملي
والتغلب على الصعوبات والعقبات  ،يجابي مع بيئتهألعلى التفاعل ا شخصية الطالب وجعله قادراً 

ا بشكل على القيام بالعمليات الذھنية وا وجعله قادراً  التي قد تواجھه في حياته العملية، ة العلي لعقلي
ا ،أفضل من غيره ا بھ د طلبتھ ى رف ي تسعى الجامعات إل رات الت  ممن لم يتعرض لمثل ھذه الخب

اأو، )٢٠١٣تاريخ الدخول النوح، ( ه مؤقت ى  ،صبح الطالب يھجر وطن افر إل قصى أرجاء أويس
ع البيئ ،والمعرفة ،المعمورة طلبا للعلم ى تطوي درة عل ه ليعود مسلحا بھما، وأكثر ق ة أھداف ة لخدم

د وقد فرضت ھذه األفي الحياة،  م يع دور الطالب ل ة ف ة التعليمي مور تحديات على عناصر العملي
ة لألمور ،مقتصرا على الحفظ والتخزين واالسترجاع اس  ،بل تعدى ذلك إلى المحاكمة العقلي وقي

ين ا ،الكلفة والعائد ة ب لبياتألوالموازن ات والس ام  ،يجابي دھا القي رر بع ذا العمل أو ذاكليق إذا  ،بھ
ل وجدت ولم يعد المدرس الجامعي مصديجابياته تطغى على سلبياته، إكانت  د ب ة الوحي ر المعرف

امصادر أ ة منھ ات ،الكتب :خرى للمعرف ة  ،والمجالت ،والمكتب بكة العنكبوتي تألا(والش  ،)نترن
ذا : نواعهأواإلعالم ب ،وقواعد البيانات وب، ھ ى عضو المرئي والمسموع والمكت األمر رتب عل

التطوير المستمر لعضو  :تتمثل في ،مسؤوليات عديدة ليھاإھيئة التدريس والمؤسسة التي ينتمي 
ارف  ،ھيئة التدريس والسعي الستقطاب الكفاءات العلمية، وتعريضھم لما يستجد من خبرات ومع

ة  ،عالمية ومؤتمرات علمية ،شراكھم في دورات تدريبيةإو ،ومھارات جديدة علمية وتقنية لمواكب
لوكيا  ما يستجد على مستوى العالم، فالمدرس الذي ال يحرص على تطوير نفسه علميا وعمليا وس

ه متخلف يجد نفس ا س ا ومھاري ً ومعرفي تجداته  ا ة العصر بمس ى مواكب ادر عل ر ق عن الركب وغي
  .سريعة التطور

ة ضمن تصنيف أفضل  ات العربي دد الجامع اوز ع م يتج ي ) ٥٠٠(ل ة ف المجامع ام  الع للع
ة ا )٢٠١٢( ة إضافة للجامع ا خليجي تا منھ روتألالسبع جامعات س ة في بي رة عدد  مريكي مع كث

   الجامعات العربية وتعددھا، وھذا مؤشر خطر

(http://www.alamiya.org/index.php?option=com_content&view=article&
id=6388&catid=18). 

ى  ه التعرف إل ذي ھدف من ذا البحث ال ام بھ ى القي ي ھذا األمر دفع الباحث إل المشكالت الت
دتواجه أ ة، إعضاء ھيئة الت اء التطبيقي ة البلق حدى الجامعات الرسمية في األردن ريس في جامع
السياسات في مجال  في مؤسسات التعليم العالي وراسمي قراراتالذلك بتزويد متخذي  في فيسھم

دريس بمعلومات عنالتعليم العالي  ة الت ي تواجه عضو ھيئ م المشكالت الت دورھا  ،أھ وتشكل ب
صحاب ودة العملية التعليمية برمتھا، فإذا ما تعرف عليھا أتنعكس بالنتيجة على ج، عوامل طاردة

ذوا رار واتخ ة إ الق راءات عملي ةعج رجھم س ،الجي د تخ ة عن ى الطلب دة عل النفع والفائ تعود ب
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تعلم،  د مخرجات ال الي وتجوي يم الع ل، وتحسين سوية التعل ي سوق العم  عسى أنوانخراطھم ف
تكون جامعة البلقاء التطبيقية واحدة من ضمن أفضل خمسمئة جامعة على مستوى العالم، في ظل 

ي مختلف  ات ف ين الجامع ة ب ية عالي ورة، وجود تنافس اء المعم ذه أأرج ع ھ ى مواق اظ عل ا للحف م
  .فضليةالمتقدم أو التقدم في درجة األالجامعات 

ام بأريد لجامعة البلقاء التطبيقية التقدم في مسيرتھما أذا إو عضاء ا التعليمية ال بد من االھتم
ة، والعن ھيئة التدريس م والوقوف على أھم المشكالت التي تواجھھم في مسيرتھم األكاديمي ة بھ اي

الم تدريبا وتأھيال وتطويراً بال مشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية، واالطالع على تجارب الع
ة إودراسة  ،المتقدم ى مخرجات العملي نعكس بالنتيجة عل ا لت مكانية االستفادة منھا وتوظيفھا محلي

ذي الوصول بأعضاء ھيئة التدريس إلى درجة الو ريجينخالتعليمية من الطلبة ال وظيفي ال رضا ال
اء  وظيفي، واإليف تقرار ال ة العمل واالس ق ديموم م التدريسي، وتحقي سينعكس بالنتيجة على أدائھ

  .بمتطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع بما ھو نافع بإذن هللا
  
  وأسئلتھا شكلة الدراسةمُ 

افي الجامعات األردنية  التّدريسيواجه أعضاء ھيئة  اء الت ،عموم ة البلق ى وجامع ة عل طبيقي
ة ُمشكالت ،وجه الخصوص يرتھم األكاديمي ات تعترض مس ة وعقب ى الحداث ك إل ود ذل د يع ، وق
 ،وال شك أن ذلك ينعكس بالنتيجة على أدائھم المھني ،١٩٩٧والتي تأسست عام  ،النسبية للجامعة
تھم ى طلب ةوعل ي الجامع نھم العمل ف رك عدد م ي ت ذي تسبب ف ة  ،، األمر ال والبحث عن وظيف

تقرار أ ة، واس ر مواءم ا عن ظروف أكث وطن وخارجه، بحث ات أخرى داخل ال ي جامع خرى ف
ي امعتھم ،وظيف ي ج م ف وافر لھ ا يت ل مم ھيالت أفض ذه ال ،وتس ن ھ كالتوم دات ُمش ي تعقي  ف
اوبطء في  التّدريسوعراقيل توضع في وجه عضو ھيئة  ،األكاديمية الترقية إجراءات ، إجراءاتھ

دريسيئة يواجه بعض أعضاء ھوقد  ة،  التّ دم للترقي د التق ة ضدھم من المسؤولين عن دابير كيدي ت
ا  ،وھذا من شأنه إيجاد أجواء مشحونة داخل الجامعة اط، كم ل أوتؤدي إلى اإلحب ه يواجه عراقي ن

ه د إعارت ة عن ه ،إداري رغ علمي ،أو انتداب ازة تف ه إج ازة  ،أو منح  محافظة،(دون راتب أو إج
٢٠٠٠.(  

مما  ،ومحاصرتھم ،لإلحراج والتدخل في عملھم التّدريسء ھيئة بعض أعضا تعّرضوي
وأدى ذلك  )٢٠٠٠الحاج حسن، (العمل في الجامعة  ھاوترك ،يؤدي إلى نفور كفاءات تدريسية

معات الرسمية األردنية خالل إلى تزايد نسب ھجرة الكفاءات األكاديمية بحيث خسرت الجا
من الكفاءات الفضلى وغالبا ما ال يتركون  من أساتذتھا وھم%) ٣٠(ما يزيد عن  عامين

جامعاتھم إال حين يحصلون على الترقيات األكاديمية ويحصلون على الخبرات األكاديمية 
  .)٢٠١١البطيخي، (وتصبح الحاجة لخدماتھم أكبر 

 وقد أسھمت الجامعات الخاصة في استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء الھيئة التدريسية
للعمل على مستوى رؤساء أقسام وعمداء كما أن السوق  الرسمية األردنيةفي الجامعات 

بحثا عن تحسين ، إلى الخارج قسم آخروسفر  ،والوظائف العامة قد استوعبت عددا متزايدا منھم
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الذي شكل نوعا  وتمكينھم من التغلب على متطلبات الحياة، األمر ،واالقتصادي ،الوضع المادي
  ).٢٠٠٩البخيت، (رات األكاديمية في الجامعات األردنية من النزيف الدائم للقد

فضال عن  ،كما أن أعضاء ھيئة التدريس يحملون أعباء تدريسية وإدارية تثقل كاھلھم
وعلى مستوى  ،اإلشراف على طلبة الدراسات العليا، وانشغالھم بلجان في األقسام والكليات

الجامعي من تجديد  ستاذلحد من إمكانية األالجامعة، وسفر البعض سفرا إداريا، ھذا من شأنه ا
البطيخي، (وبحوثھم ومشاريعھم بالشكل األمثل  ،ومتابعة واجبات الطلبة ،وتطويرھا ،معرفته
٢٠٠٩.(  

ويرى الباحث من خالل عمله االكاديمي في جامعة البلقاء التطبيقية أن أعضاء الھيئة 
متفاوتة، كل حسب طبيعة عمله أكاديميا التدريسية يواجھون المشكالت السالفة الذكر بدرجات 

وإداريا، األمر الذي أثر على االستقرار الوظيفي والرضا الوظيفي عن طبيعة عملھم وانعكاس 
  .ذلك على العملية األكاديمية ومخرجاتھا من الطلبة الخريجين

   :تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة الرئيسة اآلتية وعليه

ي تو .١ كالت الت ا الُمش ة م ن وجھ ة م اء التّطبيقي ة البلق ي جامع دريس ف ة التّ اء ھيئ ه أعض اج
 ؟نظرھم

ي تواجهھل  .٢ ين متوسطات المشكالت الت ة إحصائية ب روق ذات دالل ة  توجد ف أعضاء ھيئ
ً التّدريس في جامعة البلقاء التّطبيقية للُمشكالت   ؟متغير الجنسل تبعا

ين متوسطات المشك .٣ ة إحصائية ب روق ذات دالل ة ھل توجد ف ي تواجه أعضاء ھيئ الت الت
 ؟المؤھل العلميالتّدريس في جامعة البلقاء التّطبيقية للُمشكالت تبعاً لمتغير 

ة  .٤ ي تواجه أعضاء ھيئ ين متوسطات المشكالت الت ة إحصائية ب روق ذات دالل ھل توجد ف
 ؟الرتبة األكاديمية التّدريس في جامعة البلقاء التّطبيقية للُمشكالت تبعاً لمتغير

ة  ھل .٥ ي تواجه أعضاء ھيئ ين متوسطات المشكالت الت ة إحصائية ب روق ذات دالل توجد ف
ر  اً لمتغي ة للُمشكالت تبع اء التّطبيقي ة البلق ي جامع دريس ف دريس التّ ي الت رة ف نوات الخب س

  ؟الجامعي
  

  أھمية الدراسة
ا في  ى تعرف التكمن أھمية ھذه الدراسة في دورھ ةإل ي تواجه أعضاء ھيئ  المشكالت الت

ى األداء التدريسي نعكس بالضرورة عل ا ي ة، مم اء التطبيقي ة البلق ي جامع دريس ف ة  ،الت والعملي
ة  ي تواجه أعضاء ھيئ م المشكالت الت د أھ ا استطعنا تحدي ام، وإذا م ة بشكل ع التعليمية الجامعي

رار ،التدريس في الجامعة ة يمكن لمتخذي الق وفر معلومات علمي أنه أن ي ذا من ش وراسمي  ،فھ
ذه  ،الجامعة من اتخاذ قرارات إدارةسياسة العامة في ال والتخطيط المستقبلي بما يضمن معالجة ھ

ة ،المشكالت ا التدريسية  ،وضمان عدم تكرارھا مستقبال، وبالنتيجة الوصول بالجامع ىوھيئتھ  إل
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ة  ،، األمر الذي ينعكس على العملية التدريسيةدرجة من االستقرار والرضا الوظيفي في والتربوي
اب ة باإليج ث ال ،الجامع ن حي ة م ات الجامع ور مخرج اء وتط عى الرؤس ر يس و أم ف، وھ كي

ه كھدف استراتيجيوالمتعاقب ةو ،ن على رئاسة الجامعة إلى تحقيق اس نجاح الجامع لھا  أو ،يق فش
   .بقدرتھا على تحقيق ھذا الھدف

  
 ھدف الدراسة

ي تواجه أعضاء ى الكشف عن المشكالت الت ة  تھدف الدراسة إل دريس في جامع ة الت ھيئ
ذه  ين ھ ة ب البلقاء التطبيقية ودرجة حدة كل مشكلة بشكل فردي وحسب المجاالت وتعرف العالق

  .ه األكاديمية وخبرته التدريسيةالمشكالت وجنس عضو ھيئة التدريس ومؤھله العلمي ورتبت
  
  السابقةدراسات ال

ة الشفافية في القرارات وھدفت إلى التعرف على معوقات ممارس) ٢٠٠٩(دراسة عتوم 
اإلدارية من وجھة نظر القادة االكاديميين وأعضاء ھيئة التدريس في الجامعات االردنية 
والخاصة وخلصت الدراسة إلى أن أبرز المعوقات التي تؤثر في ممارسة الشفافية االدارية تتمثل 

روقراطية المعقدة، البي واإلجراءاتمركزية صنع القرار، وشيوع الواسطة، والمحسوبية، : في
  .والعالقات الشخصية، والضغوط الخارجية، وفي عدم وضوح التعليمات

إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه أعضاء ھيئة ) ٢٠٠٩(وھدفت دراسة الحيفي 
التدريس في كلية العلوم والتربية بجامعة صنعاء للتقنيات الرقمية وخلصت الدراسة إلى أن أبرز 

التجھيزات المادية، الجوانب التنظيمية : رتبة حسب درجة حدتھا تنازليا إلىھذه المعوقات كانت م
واإلدارية، فنيي التقنيات التعليمية الرقمية، ثم المناھج، والطلبة وفي المرتبة االخيرة أعضاء 

وال يوجد أثر للجنس، أو المؤھل العلمي، أو الدرجة العلمية، أو الخبرة التدريسية . ھيئة التدريس
  .ذه المعوقاتعلى ھ

التي ھدفت إلى التعرف على المشكالت األكاديمية التي ) ٢٠٠٨(دراسة السرور والزعبي 
تواجه أعضاء ھيئة التدريس في جامعة آل البيت في األردن من وجھة نظرھم، وعالقتھا 

 الخبرة الوظيفية، والمؤھل العلمي، والرتبة األكاديمية، وتوصل الباحثان إلى أنه ال: بمتغيرات
ً توجد فروق دالة  المشكالت المتعلقة بعضو ھيئة التدريس، والمشكالت : في مجاالت إحصائيا

المتعلقة بالطلبة، والمشكالت المتعلقة بإدارة الجامعة، وكانت المشكالت المتعلقة بالبحث العلمي، 
ً والترقية، دالة  دالة  ، ولصالح رتبة األستاذ، وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروقإحصائيا

 ً في المجاالت المتعلقة بعضو ھيئة التدريس، والطلبة، وإدارة الجامعة، والبحث العلمي،  إحصائيا
  .والترقية تعود إلى متغير سنوات الخبرة

وھدفت إلى التعرف على المشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة ) ٢٠٠٦(دراسة بدرخان 
يفي، وتوصلت الباحثة إلى وجود تسع التدريس في الجامعة األردنية، وأثرھا على أدائھم الوظ

مشكالت تواجه أعضاء ھيئة التدريس بدرجة كبيرة في مجال التدريس واإلرشاد األكاديمي، 
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أولھا االھتمام الطلبة بالعالمة أكثر من اھتمامھم بالمادة التعليمية، ثم اإلھمال والالمباالة من 
عليمية التعلمية، ثم انخفاض نسبة أعداد الطلبة، يليھا تدني مستوى دافعية الطلبة للعملية الت

المدرسين إلى عدد الطلبة، ثم خلو القاعات التدريسية من األجھزة والتقنيات المناسبة، ثم تدني 
القدرة التحصيلية للطلبة المقبولين في الجامعة، وزيادة أعداد الطلبة للمرشد العلمي األكاديمي، 

  .ھيئة التدريسوتأخير إجراءات الترقية العلمية ألعضاء 

وفي المجال اإلداري والمالي توصلت الباحثة إلى وجود مشكالت بدرجات متفاوتة منھا 
تدني الرواتب الشھرية، وغياب الحوافز، : ست مشكالت بدرجة كبيرة، مرتبة تنازليا كاآلتي

ف ونقص األجھزة الفنية، أو المخبرية، أو التقنية، التي قد يحتاجھا عضو ھيئة التدريس، وضع
التواصل ما بين أعضاء ھيئة التدريس وإدارة الجامعة، وضعف التنسيق بين أعضاء ھيئة 

  .التدريس، ومكتب التسجيل، وآخرھا تساھل المسؤولين مع الطلبة المخالفين للتعليمات

وفي مجال العالقات االجتماعية توصلت الباحثة إلى وجود مشكالت بدرجات متفاوتة منھا 
ضعف روابط االتصال والتعاون بين أعضاء ھيئة التدريس على : ھما مشكلتين بدرجة كبيرة

  .مستوى الكليات، ثم ضعف روابط التواصل على مستوى الكلية الواحدة

وفي مجال البحث العلمي توصلت الباحثة إلى وجود مشكالت بدرجات متفاوتة منھا سبع 
حاث العلمية من قِبل مؤسسات قلة تمويل األب: مشكالت بدرجة كبيرة مرتبة تنازليا وفق اآلتي

المجتمع، وضعف الروابط العلمية بين الكلية ومثيالتھا داخل البالد وخارجھا، وتعدد اإلجراءات 
التي يمر بھا قبول البحث، وغموضھا، وعدم تمتع عضو ھيئة التدريس بالفرص الكافية لحضور 

صصات البحث العلمي من المؤتمرات، والندوات العلمية، الداخلية والخارجية، وانخفاض مخ
ميزانية الجامعة، وضعف توافر مساعدي بحث ألعضاء ھيئة التدريس، وضعف توافر 

  .التجھيزات، والتقنيات الحديثة المناسبة للتواصل مع باحثين آخرين محليا وعالميا

وھدفت إلى التعرف على الُمشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة ) ٢٠٠٤(دراسة الرويشد 
ليات المعلمين بالمنطقة الشمالية من السعودية، وتوصل إلى وجود ُمشكالت إدارية التّدريس في ك

ً تواجه أعضاء ھيئة التّدريس، وبمستويات ُمختلفة، ووجود فروق دالة  في مجاالت  إحصائيا
وتقويم األداء، والموارد البشرية، والمالية، والعالقات اإلنسانية، تُعزى لُمتغيّر الجنس،  ،االتصال
ً ح اإلناث، ووجود فروق دالة ولصال في تعّرض أعضاء ھيئة التّدريس للُمشكالت في  إحصائيا

مختلف المجاالت، باستثناء مجال تقويم األداء تُعزى لُمتغيّر للمؤھل العلمي، ولصالح حملة درجة 
ً الماجستير مقارنة بدرجة الدكتوراه، في حين كانت الفروق في مجال تقويم األداء دالة  ، إحصائيا

  .ولصالح حملة درجة الدكتوراه

وھدفت إلى التعرف على المشكالت األكاديمية واإلدارية التي ) ٢٠٠٤(دراسة فريوان 
تواجه أعضاء ھيئة التدريس في جامعة ناصر في الجماھيرية الليبية، وتوصل الباحث إلى أن 

ة تنازليا أكثر المشكالت حدة، والتي يتعرض لھا أعضاء ھيئة التدريس بدرجة عالية مرتب
ضعف التحصيل العلمي لدى الطلبة، وضعف تفعيل دور نقابة أعضاء ھيئة التدريس : كاآلتي

الجامعي، واعتماد الطالب على المحاضرات، وما يلقيه األستاذ، دون اللجوء للكتب أو المراجع، 
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ات وقلة توفير الكتب، والمراجع العلمية المناسبة، والخاصة بالمقررات، وضعف كفاية محتوي
المكتبة من الكتب والمراجع التي يحتاجھا الطلبة، وشعور أعضاء ھيئة التدريس أن الطلبة 
المقبولين في الجامعة ھم الحاصلين على معدالت متدنية في الثانوية العامة، وضعف تلبية 
الجامعة لحاجات أعضاء ھيئة التدريس األكاديمية ، وعدم اتخاذ إدارة الجامعة إجراءات حازمة 

ه الطلبة غير المنضبطين فيھا، وضعف مشاركة أعضاء ھيئة التدريس في صنع القرارات تجا
تكليف الجامعة : بالجامعة، أما المشكالت التي كانت بدرجة متوسطة فھي مرتبة تنازليا كاآلتي

ألعضاء ھيئة التدريس بأعباء فوق العبء التدريسي، وضعف التفاعل بين عضو ھيئة التدريس 
لبتھا، وانتشار ظاھرة الوساطة، والمحسوبية عند تعيين اإلداريين في الجامعة، في الجامعة وط

  . وضعف تشجيع عضو ھيئة التدريس طلبته لكتابة التقارير، والقيام بالبحوث العلمية

ايرة  ة العم ه ) ٢٠٠٣(دراس ي تواج ة الت كالت األكاديمي ى الُمش ّرف عل ى التع دفت إل وھ
ة ا ي جامع دريس ف ة التّ اء ھيئ ود أعض ى وج ث إل ي األردن، وتوصل الباح ة ف راء الخاص إلس
دريس، وأظھرت : ُمشكالت أكاديمية حادة في مجاالت الطلبة، والبحث العلمي، وأعضاء ھيئة التّ

ً نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق دالة  دريس بالُمشكالت  إحصائيا ة التّ في مدى شعور أعضاء ھيئ
زى لُمتغ واجھھم، تُع ي ت راتاألكاديمية الت ة، : يّ وع الكلي ية، والمؤھل العلمي، ون رة التّدريس الخب

  .والجنس

ا ) ٢٠٠٣(دراسة أبو سمرة وقرنبع وجبر  ي يواجھھ وھدفت إلى الكشف عن المشكالت الت
رات ر متغي ة أث رھم، ومعرف ة نظ ن وجھ طينية م ات الفلس ي الجامع دريس ف ة الت اء ھيئ : أعض

ذه المشكالت، وتوصل الجامعة، والجنس، والرتبة األكاديمية، والخ برة، والعمر، والكلية، على ھ
ة  اديمي مشكالت بدرجة عالي م األك دريس يواجھون في عملھ ة الت ى أن أعضاء ھيئ الباحثون إل

ً ، ووجود فروق دالة )حادة( رات إحصائيا م : تعزى لمتغي ة، في حين ل ة، والجنس، والكلي الجامع
  .الرتبة األكاديمية، والعمر، والخبرة: تتظھر نتائج الدراسة فروقا إحصائية تعزى لمتغيرا

و  دفتو) ٢٠٠٣(دراسة الحل ى ھ ة بالمشكالت الشعور مستوى تعرف إل دى األكاديمي  ل
 الخبرة، وسنوات الجنس، متغيرات أثر وتحديد الوطنية، جامعة النجاح في التدريس ھيئة أعضاء
 حدة المشكالت أكثر أن راسةوتوصلت الد .المشكالت على ھذه الكلية ونوع األكاديمية، والرتبة
ة (: مجالي في كانت ة، المشكالت المتعلق ة والمشكالت بالطلب ى العلمي البحث في المتعلق  ، عل

والي ا كانت حين في ،)الت ة مجال المشكالت في حدة أقلھ ة بنظام المتعلق ا توصلت   الترقي كم
ة المشكالت مجالفي  واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة إلى  المتعلق

ة الرتب أصحاب وبين الذكور، ، ولصالح الترقية بنظام ة األكاديمي  كل المجاالت ، وفي المختلف
ى،  األكاديمية الرتبة أصحاب ولصالح العلمي، البحث في المتعلقة المشكالت مجال عدا فيما األعل

رة أصحاب لحولصا الترقية، بنظام المتعلقة المشكالت مجال في الخبرة وسنوات ر الخب  من ألكث
وع عشر ة سنوات، ون ة المشكالت مجاالت في الكلي ة بعضو المتعلق دريس، ھيئ إدارة الت  وب

  . اإلنسانية ولصالح الكليات العلمي وبالبحث الجامعة،
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وھدفت إلى الكشف عن المشكالت التي تواجه الكادر ) ٢٠٠٢(دراسة العبد الغفور 
عضو ھيئة تدريس من ) ٢١١(اسية بدولة الكويت، وشملت العينة األكاديمي في كلية التربية األس

يشكلون مجتمع البحث، وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه ) ٣٠٠(أصل 
عضو ھيئة التدريس تتمثل في قلة توافر االجھزة والوسائل التعليمية المناسبة في قاعات 

وى النظافة وقلة المراجع الالزمة للعملية المحاضرات  وضعف التكييف واإلنارة وتدني مست
  .التدريسية

وھدفت إلى التعرف على المشكالت التي تواجه كليات التربية في ) ٢٠٠١(دراسة الشعيلي 
سلطنة ُعمان من وجھة نظر العمداء وأعضاء ھيئة التدريس، وتوصلت الدراسة إلى أن أعضاء 

عدم االعتراف بالترقيات : درجة حدتھا إلى ھيئة التدريس يواجھون مشكالت مرتبة تنازليا حسب
العلمية ألعضاء ھيئة التدريس بجامعاتھم األصلية، وإشراف عضو ھيئة التدريس على التربية 
العملية مع أنھا خارج تخصصه، وارتفاع النصاب التدريسي وقلة اإليفاد في إجازات دراسية، 

نھج، وضعف المشاركة في أنشطة وضعف إتاحة الفرصة لعضو ھيئة التدريس في التخطيط للم
الكلية الالصفية، وتدني الدخل المادي لعضو ھيئة التدريس، وضعف مشاركته في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالقسم، وضعف االتصال بين العميد وأعضاء ھيئة التدريس، وانخفاض أداء 

  .أعضاء ھيئة التدريس الجدد

الُمشكالت األكاديمية واإلدارية التي وھدفت إلى التعرف على ) ٢٠٠٠(دراسة قراعين 
تواجه أعضاء ھيئة التّدريس في الجامعة الھاشمية في األردن، وتوصل الباحث إلى عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين ُمشكالت أعضاء ھيئة التّدريس األكاديمية، واإلدارية، تعزى إلى 

  .أو الجنس، أو العمر نوع الكلية، أو الرتبة األكاديمية، أو سنوات الخبرة،

وھدفت إلى الكشف عن المشكالت التي تواجه األكاديميين ) ١٩٩٩(دراسة الصوا ويحيى 
الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعات األردنية، أجريت الدراسة على عينة من الجامعات 

كاديميين، األردنية، وتوصلت إلى أن مشكالت البحث العلمي تشكل أكثر المشكالت حدة لدى األ
حيث قلة أعداد المساعدين في البحث العلمي، وقلة التسھيالت الممنوحة للبحث العلمي، وارتفاع 
كلفة الحصول على المنشورات العلمية الحديثة، ومشكلة عدم توافر حوافز للمبدعين من 

شكلة األكاديميين والباحثين، وقلة المؤتمرات والندوات التي يُنسَّب األكاديمي لحضورھا، وم
الروتين، واإلجراءات البيروقراطية المتبعة في قبول األبحاث ونشرھا، ومشكلة ضعف 
اإلمكانات المادية للمؤسسة التي يعمل فيھا األكاديمي، ومشكلة ضعف اإلنفاق على البحث 

  .العلمي، ومشكلة عدم توافر األجھزة، والمعدات التقنية الالزمة ألغراض البحث العلمي

المادية في المرتبة الثانية، حيث عدم توافر مدخرات، أو تعويضات  وجاءت المشكالت
جيدة عند انتھاء الخدمة، وقلة كفاية الراتب للمحافظة على مستوى معيشي الئق، ومشكلة العمل 

  .لساعات طويلة داخل المؤسسة
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وجاءت المشكالت اإلدارية في المرتبة الثالثة، من حيث المركزية في اتخاذ القرارات، 
توافر الموضوعية في التعيينات في المجالس، واللجان المتخصصة، ومشكلة قلة توافر  دموع

  .الموضوعية في الترقيات، والتثبيت من قِبل المجالس المختصة، وعدم وجود استقرار وظيفي

ء الُملقاة على عاتق وجاءت المشكالت األكاديمية في المرتبة الرابعة من حيث كثرة األعبا
وتدني مستوى المجالت العلمية المحكمة في الجامعات العربية واألردنية، ومشكلة  ،األكاديميين

  .عدم وجود حرية أكاديمية في المؤسسة التي يعمل فيھا األكاديمي

وجاءت المشكالت االجتماعية في المرتبة األخيرة، حيث زيادة عدد اإلجراءات المطلوبة 
ة عدم احترام أفراد المجتمع لألنظمة والقوانين، النجاز المعامالت في الدوائر الرسمية، ومشكل

وعدم احترام المواعيد، وكثرة المناسبات، والمجامالت االجتماعية، ومشكلة ممارسة 
  .الضغوطات، والواسطة، للتأثير على األكاديمي فيما يتعلق بتقييمه لطلبته

ً ولم تظھر نتائج الدراسة وجود فروق دالة  ة تعزى لمتغير حول المشكالت مجتمع إحصائيا
  . الجنس أو التخصص

، وھدفت إلى التعرف على أھم المشكالت األكاديمية التي تواجه )١٩٩٩(دراسة المجيدل 
أعضاء الھيئة التدريسية في جامعة دمشق، وخلصت الدراسة إلى أن أھم المشكالت كانت مرتبة 

وعدم توافر المعلومات  تدني الدخل المادي، ومشكلة السكن،: تنازليا حسب درجة حدتھا كاآلتي
الالزمة لعضو ھيئة التدريس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الرتبة 

  .األكاديمية والعمر وسنوات الخبرة

وھدفت إلى استقصاء أھم الُمشكالت األكاديمية التي ) ١٩٩٨(دراسة محافظة والمقدادي 
وك، وتوصلت إلى وجود عدد من الُمشكالت التي يواجھھا أعضاء ھيئة التّدريس في جامعة اليرم

يواجھھا أعضاء ھيئة التّدريس في جامعة اليرموك، وفي جميع مجاالت الدراسة، أكثرھا مجال 
الُمشكالت المتعلقة بالطلبة، ثم الُمشكالت المتعلقة باإلدارة الجامعية، ثم الُمشكالت المتعلقة 

و ھيئة التّدريس نفسه، وأن الُمشكالت األكاديمية بالبحث العلمي، ثم الُمشكالت المتعلقة بعض
المتعلقة بالطلبة، وعضو ھيئة التّدريس، واإلدارة الجامعية ال تختلف باختالف الجنس، والرتبة 
األكاديمية، في حين اختلفت فيما يتعلق بالبحث العلمي، كما أن الُمشكالت المتعلقة بالطلبة، 

علمي لم تختلف باختالف سنوات الخبرة، واختلفت فيما وعضو ھيئة التّدريس نفسه، والبحث ال
يتعلق باإلدارة الجامعية، ولم تختلف الُمشكالت األكاديمية المتعلقة بالطلبة، وبعضو ھيئة 

  .اإلدارة الجامعية، والبحث العلمي: التّدريس نفسه باختالف الكلية، واختلفت في مجالي

مشكالت األكاديمية، واإلدارية التي وھدفت إلى التعرف على ال) ١٩٩٤(دراسة أحمد 
تواجه أعضاء ھيئة التدريس في عدد من الجامعات األردنية، وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق 
ذات داللة إحصائية في مدى الشعور بالمشكالت األكاديمية، واإلدارية، تعزى لمتغير الجامعات 

معات األھلية شعورا بالمشكالت الرسمية واألھلية، حيث أظھر أعضاء ھيئة التدريس في الجا
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ً األكاديمية، واإلدارية أكثر من اقرأنھم في الجامعات الرسمية، ووجود فروق دالة  في  إحصائيا
  .شعور أعضاء ھيئة التدريس بالمشكالت تعزى إلى متغير الرتبة األكاديمية لعضو ھيئة التدريس

يمية، واإلدارية التي وھدفت إلى التعرف على المشكالت األكاد) ١٩٩٤(دراسة أحمد 
تواجه أعضاء ھيئة التدريس في عدد من الجامعات األردنية، وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق 
ذات داللة إحصائية في مدى الشعور بالمشكالت األكاديمية، واإلدارية، تعزى لمتغير الجامعات 

شعورا بالمشكالت الرسمية واألھلية، حيث أظھر أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األھلية 
ً األكاديمية، واإلدارية أكثر من اقرأنھم في الجامعات الرسمية، ووجود فروق دالة  في  إحصائيا

  .شعور أعضاء ھيئة التدريس بالمشكالت تعزى إلى متغير الرتبة األكاديمية لعضو ھيئة التدريس

يواجھھا أعضاء  وھدفت إلى تحديد أبرز الُمشكالت التّدريسية التي) ١٩٩١(دراسة الخليلي 
ھيئة التّدريس في جامعة اليرموك باألردن، وقد توّصل الباحث إلى أن الُمشكالت المتعلقة بالطلبة 

تدني المستوى العلمي والفكري للطلبة، والالمباالة : كانت مرتبة تنازليا حسب درجة حّدتھا إلى
بالمدّرس وبنائھا على  واإلھمال من قبل الطلبة واتكالھم على المدّرس، وضعف عالقة الطالب

مشكلة لغة : أساس المصلحة والنّفاق، أما الُمشكالت المتعلّقة بالمدّرس فكانت مرتّبة تنازليا إلى
ً التّدريس لكنھا لم تكن دالة  ، ثم مشكلة انخفاض نسبة المدّرسين إلى الطلبة وھي غير دالة إحصائيا

 ً طلبة والمجتمع في ما يتعلّق أيضا، تالھا تعّرض المدرسين إلى ضغوط من ال إحصائيا
بالعالمات، تالھا زيادة العبء التّدريسي، وُمشكالت البحث العلمي، واالعتماد على المحاضرين 
غير المتفرغين، أما الُمشكالت المتعلقة بإدارة الجامعة والبيئة االجتماعية، فكانت عدم وجود 

المنظورة والمتوقّعة، والنقص في خطة إستراتيجية للتعليم الجامعي تنسجم مع حاجات المجتمع 
  .التجھيزات الفنية والمخبرية والوسائل التّعليمية

  :كما أجريت عدد من الدراسات االجنبية حول الموضوع نفسه منھا

إلى التعرف على وھدفت  )Hancock & Hellawell, 2003( دراسة ھانكوك وھيالويل
ي الجامعات البريطانية الحديثة، في التعامل درجة الشفافية من قبل اإلدارة األكاديمية الوسطى ف

حباطات والمشكالت التي تواجه االدارة وخلصت الدراسة إلى بعض اإل مع رؤسائھم، والتابعين،
انعدام األمن الوظيفي، والشعور بالخوف : الوسطى من عمداء ورؤساء أقسام أكاديميين، منھا

شخصية، والشعور بعدم المشاركة في على الوضع األكاديمي، والمؤسسي، وخسارة الحرية ال
  .اتخاذ القرارات

إلى التعرف على مشكالت أعضاء ھيئة التدريس  )Orata, 1999(دراسة اوراتا وھدفت 
في ضوء تطبيق الطرق  )Ohio University(في تدريس المساقات التربوية بجامعة أوھايو 

ه أعضاء ھيئة التدريس ھي كبر التقليدية، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر المشكالت التي تواج
عدد الطلبة في الشعبة الواحدة، وصعوبة تقويم الطلبة، وھناك بعض المقررات التي يُفرض 

  .تدريسھا على الطلبة بغض النظر عن اھتماماتھم وميولھم
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ھدفت إلى الكشف عن العوامل  فقد )Young & Shaw, 1999(دراسة يونغ وشاو أما 
 )North Colorado University(س في كليات جامعة شمال كولورادو المؤثرة في فاعلية التدري

وتطرقت إلى المشكالت التي تواجه عضو ھيئة التدريس، وتؤثر في فعالية تدريسه، وتوصلت 
إلى أن أعضاء ھيئة التدريس يستخدمون طرائق تدريس تقليدية، وخلصت الدراسة أيضا إلى 

شكلة في التواصل والتفاعل مع طلبتھم، مما يحد من وجود عدد من أعضاء ھيئة التدريس لديھم م
درجة فعاليتھم في العملية التدريسية، والبعض اآلخر لديھم مشكلة تتمثل في ضعف القدرة على 
تنظيم المحتوى الدراسي بما يتناسب مع البيئة التعليمية في قاعة المحاضرات كونھم يطبقون 

اللمام الجيد في التعامل مع التقنيات التربوية طرائق تقليدية في التدريس، ويفتقرون إلى ا
  .المالئمة

 األكاديميينتعرف مدى رضا  إلىدراسة ھدفت  )Glick, 1991(ليك غوأجرى 
أن العمداء  إلىفي عدد من الجامعات األمريكية عن وظائفھم، وخلصت الدراسة  واإلداريين
، وأوصى الباحث اإلداريينبغير راضين عن وظائفھم مقارنة  األكاديمية األقسامورؤساء 
عدم  إلىللتعرف على مشكالت أعضاء ھيئة التدريس والتي أدت  أخرىدراسات  بإجراء

  .رضاھم عن وظائفھم

ي ا بيت ام بھ ى,Petty & Hatcher)  1991( وھاتشر وفي دراسة ق  تعرف ھدفت إل
اتوا ،المجتمع وكليات التقنية، الكليات في العمل عن الرضا قلةو الرضا  مجاالت ة لكلي  الجامعي

ام رضا مشكالت أدت إلى عدم وجود وتوصلت الدراسة إلى  تنسي األمريكية، والية في  عن ع
ب، ل، والسياسة وظروف الروات ة العم ات وكانت الموظفين، نحو المتبع ة الكلي ر من التقني  أكث
 أعضاء منھا يعاني التي الرضا عدم مجاالت أما، الجامعية تليھا الكليات الرضا، عدم في الكليات
ة،  العمل وساعات المحاضرات، عدد زيادة فكانت إلى الرواتب، باإلضافة التدريس، ھيئة الطويل
  .التدريسي وزيادة العبء المؤتمرات، والمشاركة في ،العلمي توافر تسھيالت تتعلق بالبحثوقلة 

معظمھا  السابقة التي أجريت أنھا في دب التربوي والدراساتاستعراض األيتبين من خالل 
  وعربية  أردنيةفي جامعات  تدور حول المشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التدريس

  ھيئة التدريس في جامعة محددة  أعضاءبعضھا يدرس المشكالت التي تواجه  وأجنبية
) ١٩٩٨المقدادي، محافظة و(و) ١٩٩١الخليلي، (: سواء أكانت رسمية أم خاصة مثل دراسات

 فريوان،(و )٢٠٠٣العمايرة، (و )٢٠٠٣الحلو، (و) ٢٠٠٠اعين،وقر(و) ١٩٩٩ المجيدل،(و
  وبعضھا حول مشكالت  )٢٠٠٨، والزعبي السرور(و )٢٠٠٦بدرخان، (و )٢٠٠٤
  الصوا (و) ١٩٩٤مروة، : (ھيئة التدريس في جامعات دولة بعينھا مثل دراسات أعضاء

أبو سمرة (و) ٢٠٠١الشعيلي، (و) ٢٠٠٠محافظة، (و) ٢٠٠٠ الحاج حسن،(و) ١٩٩٩ويحيى، 
  ودراسة الحيفي  ،)٢٠٠٩البطيخي،(و) ٢٠٠٤الرويشد،(و) ٢٠٠٣وقرنبع وجبر، 

) Petty & Hatcher, 1991(و) Glick, 1991(و )٢٠٠٩(ودراسة عتوم ) ٢٠٠٩(
ودراسة ھانكوك ) Young & Shaw, 1999(ودراسة يونغ وشاو  )Orata, 1999(و

المشكالت  إلىين تتطرق ھذه الدراسة في ح .)Hancock & Hellawell, 2003( وھيالويل
في حدود  – األولىعضاء ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية وھي الدراسة أالتي تواجه 
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ردنية وھي الجامعة األ ،التي تخص الكليات الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية –علم الباحث 
جنوبھا في حين باقي  لىإلمملكة من شمالھا الرسمية الوحيدة التي لھا كليات في معظم محافظات ا

معي واحد باستثناء خرى الرسمية والخاصة تقدم خدماتھا في حرم جاالجامعات األردنية األ
  .فرعا لھا في محافظة العقبة )٢٠١٠(ردنية التي افتتحت مؤخرا في عام الجامعة األ

  
  التعريفات اإلجرائية
  :ى النحو اآلتيمصطلحات الدراسة وعل إجرائياعرف الباحث 

ھي األمور والصعوبات والمعوقات التي تواجه عضو ھيئة التدريس في جامعة  :المشكالت
البلقاء التطبيقية في األردن، سواء أكانت تتعلق بالعملية التدريسية، أو في المجال اإلداري، أو في 

ضو ھيئة مجال البحث العلمي، أو مجال خدمة المجتمع، وتشكل حالة من عدم الرضى لدى ع
  .التدريس في الجامعة

ھو كل من يعين بوظيفة تدريسية في أي من كليات جامعة البلقاء  :عضو ھيئة التدريس
  .التطبيقية، ويحمل مؤھل علمي درجة الماجستير أو الدكتوراه

ھي إحدى الجامعات األردنية الرسمية مقرھا الرئيس مدينة السلط  :جامعة البلقاء التطبيقية
  .يھا كليات موزعة على محافظات المملكةقرب عمان ولد

  
  حددات الدراسةمُ 

  :تتحدد ھذه الدراسة في

فقط دون  التّطبيقيةفي جامعة البلقاء  التّدريسلھا أعضاء ھيئة  تعّرضالتي ي ُمشكالتال .١
 .في الجامعات األردنية األخرى التّدريسأعضاء ھيئة  ُمشكالتالبحث في 

في جامعة البلقاء  التّدريسأعضاء ھيئة  تعّرضجة ة للكشف عن درُمستخدمفي األداة ال .٢
 .المحددة في االستبانة ُمشكالتلل التّطبيقية

اقتصار ھذه الدراسة على أعضاء ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية ممن يحملون  .٣
ن يقل مؤھلھم العلمي عن درجة الماجستير ستير والدكتوراه وعدم تضمينھا مدرجة الماج
 .ملقلة عددھ

التي تواجه  ُمشكالتتطرقت للبحث في ال –في حدود علم الباحث  –د دراسات سابقة توج ال .٤
على وجه  التّطبيقيةجامعة البلقاء الكليات الجامعية في في  التّدريسأعضاء ھيئة 

  .الخصوص
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  إجراءات الدراسة

  منھج الدراسة
راھ رف ووصف الوضع ال ي لتع نھج الوصفي التحليل تخدم الباحث الم ا اس فا كمي ن، وص

ة ة التربوي أنھا أن تخدم العملي ائج وتوصيات من ش ا  ،وكيفيا ثم محاولة الوصول إلى نت وتطورھ
  .لألفضل

  مجتمع الدراسة وعينتھا
انيتكون مجتمع الدراسة من أعضاء ھيئة التدريس في جام ة للفصل الث اء التطبيقي ة البلق ي ع

امعي  ام الج ن الع ب ٢٠١٠/٢٠١١م ددھم حس الغ ع ة م والب جالت الجامع وا ) ١٢١٨(س عض
  :اآلتي )١( موزعين حسب الجدول ةوعضو
يبين توزيع أعضاء ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية حسب المؤھل  :)١(جدول 
  .والجنس

  الكلية
حملة

 الدكتوراه
حملة

 الكلية الماجستير
حملة 
 الدكتوراه

حملة 
 الماجستير

 إناث ورذكإناث ذكور إناث ذكور إناثذكور
ألمير عبدا

هللا للعلوم 
وتكنولوجيا 
المعلومات

األميرة رحمة  ١٣ ٢٠ ١ ٤٦
 ٦ ٧ ١٤ ٢٥ الجامعية

 ١٤ ١٩ ٢ ٤٣عمان الجامعية ٤ ٢ ٢ ٢٣الھندسة
الزراعة 

األميرة عالية  ٤ ١ ٣ ٢٨التكنولوجية
 ٢٩ ٢٥ ٢٧ ٧٦ الجامعية

التخطيط
السلط ٤ ١٠ ٢ ٤٧دارةواإل

 ١٩ ١٣ ٤ ١٣  الجامعية

الھندسة 
 التكنولوجية

١٣
 ٢١ ٣٠ ٧ ٤١ ربد الجامعيةإ ١٩ ٤١ ٧ ٠

الزرقاء 
الحصن  ١٣ ٢٠ ٥ ٢٣الجامعية

 ١٥ ٢٨ ٥ ٥٩ الجامعية
العقبة 

عجلون  ١٦ ١٨ ٢ ٦الجامعية
 ١٧ ٢١ ٦ ٤٢ الجامعية

 الكرك
 الشوبك ١٤ ١٧ ٠ ١٧ الجامعية

  ٠  ٦  ٠  ٨  الجامعية
  ٢٨٨٢١٣ ٦٣٢٨٥  مجموع  ٥  ١٠  ٠  ٥  معان

 ١٢١٨ المجموع الكلي
  .الموقع االلكتروني لجامعة البلقاء التطبيقية: المصدر
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تمثل  وعضوة ھيئة تدريس اً عضو) ٣٠٥(قوامھا  باحث عيّنة طبقيةً عشوائيةً وقد اختار ال
استبانة أجريت عليھا عمليات التحليل اإلحصائي ) ٢٩١(من مجتمع الدراسة، تم اعتماد %) ٢٥(

ويوضحھا  .)SPSS" Statistical Package for Social Sciences("باستخدام برنامج 
  :اآلتي )٢( الجدول

يبين االستبانات الموزعة على عينة الدراسة واالستبانات المعتمدة في التحليل وجنس  :)٢(جدول 
  .األكاديميةالعينة ومؤھالتھم  أفراد

  االستبانات المعتمدة في التحليل  االستبانات الموزعة  المؤھل
  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ورذك

  ١٧١  ١٩  ١٥٢  ١٧٩  ٢١  ١٥٨  دكتوراه
  ١٢٠  ٥٢  ٦٨  ١٢٦  ٥٤  ٧٢  ماجستير
  ٢٩١  ٧١  ٢٢٠  ٣٠٥  ٧٥  ٢٣٠  مجموع

  
  أداة الدراسة

البحث  قام الباحث وبعد مراجعته لألدب التربوي والدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع
، وطلب من عينة معينة مشكلة تشكل كل منھافقرة ) ٤٠(ة مجاالت و أربعبتصميم استبانة تضم 
ضعيفة جداً، ضعيفة، : مقياس خماسي درجاته ھيوفق  تعرضھم لھا الدراسة تحديد درجة

  .متوسطة، عالية، عالية جداً 
  

  صدق األداة
 أعضاءمن أداة الدراسة على عشرة من الزمالء والزميالت  األوليةالنسخة  عرض الباحث

وكلية العلوم  عالية الجامعية األميرةوم التربوية والنفسية في كلية ھيئة التدريس في قسم العل
 باإلضافةوتقديم مقترحاتھم  ،لب منھم تحديد مدى صالحية فقراتھاوط التربوية في جامعة جدارا،

لتصبح في صيغتھا النھائية  األداةوتم بناء على التغذية الراجعة منھم تعديل  ،والحذف والتعديل
المشكالت المتعلقة بالعملية  مجال: أربعة مجاالت ھيقرة موزعة على ف) ٣٨(مكونة من 

  .التدريسية، والمجال اإلداري، ومجال البحث العلمي، ومجال خدمة المجتمع

الصدق دم الباحث استخ ضافة إلى صدق المحكمين ولزيادة التأكد من صدق المقياسباإل
العاملي على مستوى الفقرات البالغ عددھا ألداة الدراسة وذلك من خالل إجراء التحليل  العاملي

مشكالت أعضاء ھيئة التدريس في جامعة (فقرة وإيجاد درجة تشبعاتھا بالعامل العام ) ٣٨(
  :اآلتي) ٣(والتي يبينھا الجدول ) البلقاء التطبيقية
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مشكالت أعضاء ھيئة (يبين درجات تشبع كل فقرة من فقرات المقياس بالعامل العام  :)٣(جدول 
  .)لتدريس في جامعة البلقاء التطبيقيةا

درجة 
 التشبع

رقم 
 الفقرة

درجة 
 التشبع

رقم 
 الفقرة

درجة 
رقم الفقرة التشبع درجة 

  التشبع
رقم 
 الفقرة

١  ٠٫٦٦  ١١ ٠٫٦١ ٢١ ٠٫٦١ ٣١  ٠٫٦٦ 
٢ ٠٫٧٢  ١٢ ٠٫٦٢ ٢٢ ٠٫٦٤ ٣٢  ٠٫٦٤  
٣ ٠٫٦١  ١٣ ٠٫٧٠ ٢٣ ٠٫٦٥ ٣٣  ٠٫٧٣  
٤ ٠٫٦٩  ١٤ ٠٫٦٨ ٢٤ ٠٫٧٠ ٣٤  ٠٫٧٦ 
٥ ٠٫٧٠  ١٥  ٠٫٦٧ ٢٥ ٠٫٨٢ ٣٥  ٠٫٦٨  
٦ ٠٫٦٧  ١٦ ٠٫٦٤ ٢٦ ٠٫٧٩ ٣٦  ٠٫٦٧  
٧ ٠٫٦٢  ١٧ ٠٫٦٢ ٢٧ ٠٫٧٧ ٣٧  ٠٫٧٠  
٨ ٠٫٦٦ ١٨ ٠٫٦٦ ٢٨ ٠٫٧٠ ٣٨  ٠٫٦٢  

 ٩ ٠٫٦٥ ١٩ ٠٫٧١ ٢٩ ٠٫٦٥  
١٠ ٠٫٧٤  ٢٠ ٠٫٦٩ ٣٠  ٠٫٧٢ 

د ت داللة إحصائية عنأن جميع تشبعات فقرات المقياس عالية وذا) ٣(يتبين من الجدول 
مما يعطي داللة على أن المقياس المستخدم على درجة عالية من ) ٠٫٠١= (α مستوى داللة 

  .المصداقية
  

  ثبات األداة
ة من  األداةبعد التأكد من صدق  ة مكون ى عين ا عل خمسين عضو ) ٥٠(قام الباحث بتطبيقھ

ة الد ماھيئة تدريس في جامعة البلقاء التطبيقية وتم استثناؤھم في د من عين ات بع اس ثب راسة، ولقي
امعامل كرونباخ (معامل االتساق الداخلي  استخدم الباحث األداة لكل مجال من مجاالت أداة ) ألف

  :اآلتي) ٤(وكانت النتائج كما في الجدول  ،ولمجاالت األداة كاملة ،الدراسة

راسة لكل مجال في أداة الد) معامل كرونباخ ألفا( يبين ُمعامل االتساق الداخلي :)٤( جدول
  .ولمجاالتھا كاملة

االتساق معامل  المجال
االتساق معامل  المجال الداخلي

 الداخلي
 ٠٫٨٩٧ البحث العلمي ٠٫٨٢٦المشكالت المتعلقة بالعملية التدريسية

 ٠٫٩٤٩  األداة كاملة ٠٫٩٢٣ خدمة المجتمع ٠٫٩٢١ اإلداري



 ٢٤٩١ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر الخرابشة

 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(نجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة ال

دول  ن الج ين م االت أد) ٤(يتب داخلي لمج اق ال ل االتس ين أن معام ا ب راوح م ة ت اة الدراس
ة ) ٠٫٩٢٣(و) ٠٫٨٢٦( االت األداة كامل ث ) ٠٫٩٤٩(ولمج ات البح ة لغاي بة مقبول ي نس وھ

  .العلمي

ة (كما استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية  رات الزوجي ة والفق ة من جھ رات الفردي الفق
ان براون و –ان ام معادلة سبيرمامل االرتباط بين النصفين باستخدحساب معو) من جھة أخرى ك
ات  ة ) ٠٫٩١(معامل الثب ات مقبول ى درجة ثب ذي يشير إل ألداةلكل نصف األمر ال ا  ل ويعزز م

 .توصل اليه الباحث في معامل ثبات كرونباخ الفا
  

  المعالجة اإلحصائية
لّم  ي الس كلة ف رض للمش ة التع ل درج ث بتحوي ام الباح ائية ق ة اإلحص راض المعالج ألغ

ة)درجات ٥( عالية جداً  :اآلتيالخماسي إلى أرقاٍم ك  ،)درجات ٣( متوسطة ،)درجات ٤( ، عالي
  ).درجة واحدة( ضعيفة جداً  ،)درجتان( ضعيفة

درجات تعرض المبحوثين للمشكالت المحددة في  كما قام بتحديد درجة القوة أو الضعف ل
ة ة اآلتي ق المعادل ة وف رات أداة الدراس ة  :فق ول الفئ ى وز= (ط ل وزن –ن أعل دد  ÷ )أق ع

اوي دة يس ة الواح ون طول الفئ ه يك ارات، وعلي وتمت إضافة طول  ٠٫٨٠= ٥ ÷ )١ - ٥( الخي
د  ة لكل درجة لتحدي م أضيف طول الفئ ى واعتمدت للدرجة الضعيفة ث الفئة إلى قيمة الحد األدن

ي ،الدرجة التي تليھا بالقوة دا ضعيفة ١٫٨٠ -١من : وحسب اآلت ضعيفة،  ٢٫٦٠-١٫٨١، من ج
ن  ن  ٣٫٤٠ – ٢٫٦١م ن  ٤٫٢٠ -٣٫٤١متوسطة، م ة، م م  ٥-٤٫٢١عالي ك ت د ذل داً، بع ة ج عالي

ذه  ة، ومن ھ تحليل النتائج باعتماد األساليب اإلحصائية، والتي تساعد في وصف البيانات المجّمع
  .المتوسطات الحسابية المرجحة، والتكرارات، والنسب المئوية: األساليب

  
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

ان نصهلإلجابة ع ذي ك ئلة الدراسة وال ي تواجه  :ن السؤال األول من أس ا الُمشكالت الت م
رھم ة نظ ن وجھ ة م اء التّطبيقي ة البلق ي جامع دريس ف ة التّ اء ھيئ ث  ؟أعض تخرج الباح د اس فق

للمجموعة الواحدة على الفقرات ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 
، ٦، ٥(من مجاالت الدراسة ودرجة التعرض للمشكلة، والتي تبينھا الجداول الخاصة بكل مجال 

  :اآلتية) ٧،٨
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

للمجموعة الواحدة ) ت(المتوّسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار يبين  :)٥(جدول 
  .فقرات مجال المشكالت المتعلقة بالعملية التدريسيةعلى 
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ماد الطلبة على اعت .١
 عالية *٠٫٠٠٠  ١٤٫٥٤ ٠٫٩٤ ١٫١١ ٣٫٩٤ .الكتب المقررة 

القاعات التدريسية  .٢
قليلة نسبة ألعداد 

 .الطلبة
 عالية *٠٫٠٠٠  ١٢٫٦ ٠٫٩٢ ١٫٢٥ ٣٫٩٢

كفاية  ضعف .٣
الموجودة  المراجع

في المكتبة بحاجة 
أعضاء ھيئة 

  .التدريس

 عالية *٠٫٠٠٠  ١١٫٨٠ ٠٫٨٨ ١٫٢٧ ٣٫٨٨

كثرة أعداد الطلبة  .٤
المسجلين في 
 .الشعبة الواحدة

 عالية *٠٫٠٠٠  ١٢٫٣٧ ٠٫٨٥ ١٫١٨ ٣٫٨٥

ضعف مستوى  .٥
التحصيل لدى 

 .الطلبة
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٠٫٦٣ ٠٫٧٠ ١٫١٣ ٣٫٧٠

مناسبة  قلة .٦
تخصص بعض 

ھيئة  أعضاء
التدريس للمواد التي 
 .يقومون بتدريسھا

 عالية *٠٫٠٠٠  ٧٫٦٥ ٠٫٥٢ ١٫١٦ ٣٫٥٢

 إدارةاتخاذ  ضعف .٧
الجامعة اإلجراءات 

الرادعة بحق 
 .الطلبة المخالفين

 متوسطة *٠٫٠٠٣  ٣٫٠٤ ٠٫٢٠ ١٫١٢ ٣٫٢٠
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 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(نجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة ال

 )٥(تابع جدول رقم ... 
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ثقل العبء  .٨
التدريسي على 

عضو ھيئة 
 .التدريس

 متوسطة ١٫٠٠٠  ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٣٫٠٠

انخفاض نسبة  .٩
المدرسين إلى 

 .الطلبة
 ضعيفة *٠٫٠٠٠  ٦٫٠٧- ٠٫٤٥- ١٫٢٦ ٢٫٥٥

تأثير مجالس الطلبة  .١٠
على مسيرة 
 .ليميةالجامعة التع

 ضعيفة *٠٫٠٠٠ ١٢٫٤- ٠٫٨٩- ١٫٢٢ ٢٫١١

  متوسطة *٠٫٠٠٠ ٨٫٩٧ ٣٫٣٧٠٫٧٠٠٫٣٧  المجموع الكلي

ً دالة *   .)٠٫٠٥=α (ّداللة  عند مستوى إحصائيا

دول  ن الج يّن م ية )٥(يتب ة التدريس ة بالعملي كالت المتعلق ق بالمش ة  والمتعل أن أعضاء ھيئ
ال ك ذا المج ي ھ كالت ف دريس يتعرضون لمش دره الت ابي ق ط حس طة بمتوس ة متوس امال بدرج

دره ) ٣٫٣٧( اري ق راف معي ة ) ٠٫٧٠(وانح ي ذات دالل ائيةوھ ة  إحص توى دالل د مس عن
)α=وجود عشر مشكالت جميعھا دالة ، كما تبين )٠٫٠٥ ً ل  إحصائيا ة بثق باستثناء المشكلة المتعلق

ر  ،ا ضعيفةالتعرض لھ على عضو ھيئة التدريس والتي كانت درجةالتدريسي  العبء ا غي ولكنھ
ً ة دال ة إحصائيا ة وذات دالل د  إحصائية، أما المشكالت األخرى فقد كانت ستا منھا بدرجة عالي عن

ة  توى دالل ق  )٠٫٠٥=α(مس رض وف ة التع ب درج ا حس ة تنازلي كالت مرتب ذه المش ت ھ وكان
دره . اعتماد الطلبة على الكتب المقررة فقط: اآلتيالترتيب  وانحراف ) ٣٫٩٤(بمتوسط حسابي ق

دره  اري ق ة )١٫١١(معي م قل ة، ث داد الطلب بة ألع ية نس ات التدريس دره  .القاع ابي ق بمتوسط حس
دره ) ٣٫٩٢( اري ق م ) ١٫٢٥(وانحراف معي ة بحاجة ث ة المراجع الموجودة في المكتب عدم كفاي

دره ) ٣٫٨٨(بمتوسط حسابي قدره  .أعضاء ھيئة التدريس م ) ١٫٢٧(وانحراف معياري ق رة ث كث
دةأ عبة الواح ي الش ة المسجلين ف داد الطلب دره  .ع ابي ق اري ) ٣٫٨٥(بمتوسط حس وانحراف معي

دره  .ضعف مستوى التحصيل لدى الطلبةثم ) ١٫١٨(قدره  وانحراف ) ٣٫٧٠(بمتوسط حسابي ق
ي يقومون  قلةثم  )١٫١٣(معياري قدره  واد الت دريس للم ة الت مناسبة تخصص بعض أعضاء ھيئ

ھا دره بمتوسط ح .بتدريس ابي ق دره ) ٣٫٥٢(س اري ق ين )١٫١٦(وانحراف معي ن  أيضا، ويتب م
د مستوى  إحصائيةالجدول نفسه وجود مشكلة واحدة ذات درجة تعرض متوسطة وذات داللة  عن
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة  اذ  :وھي) ٠٫٠٥=α(دالل دم اتخ الفين إدارةع ة المخ ة بحق الطلب راءات الرادع ة اإلج  .الجامع
، كما تبين وجود مشكلتين درجة )١٫١٢(معياري قدره وانحراف ) ٣٫٢٠(بمتوسط حسابي قدره 

ً التعرض لھما بدرجة متوسطة ودالتان  ة  إحصائيا د مستوى دالل ا) ٠٫٠٥=α(عن انخفاض : وھم
ة ى الطلب ين إل بة المدرس دره  .نس ابي ق دره ) ٢٫٥٥(بمتوسط حس اري ق راف معي  )١٫٢٦(وانح

ةو ة التعليمي ى مسيرة الجامع ة عل دره بم .تأثير مجالس الطلب وانحراف ) ٢٫١١(توسط حسابي ق
  .)١٫٢٢(معياري قدره 

أبو سمرة وقرنبع وجبر، (و) ١٩٩٤احمد، (وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسات 
ائج دراسات ) Orata, 1999(و) ٢٠٠٦بدرخان، (و) ٢٠٠٣ ي، (واختلفت مع نت ) ١٩٩١الخليل

  .فيما يتعلق بثقل العبء التدريسي على عضو ھيئة التدريس) Petty & Hatcher, 1991(و 

ةسبب قلة  وقد يعود ة  القاعات التدريسية نسبة ألعداد الطلب ى الحداث حسب رأي الباحث إل
ادة ا ة وزي ى الدراسة ألالنسبية في عمر الجامعة وتوزعھا على مختلف محافظات المملك ال عل قب

ى ة األول بحت الجامع ث اص ة بحي ي الجامع ة   ف توى المملك ى مس ة عل داد الطلب ث أع ن حي م
ا ين بھ ود سبب . الملتحق ا يع ة كم ة أعضاء ھيئ ة بحاج ي المكتب ودة ف ة المراجع الموج دم كفاي ع

إلى توزع الكتب التي تشتريھا الجامعة سنويا بين المكتبة المركزية الموجودة في مركز  التدريس
ات ا ى كلي ة عل ة الموزع ات الفرعي ة والمكتب ى الجامع ذر عل ث يتع ات بحي ي المحافظ ة ف لجامع
ة في المحافظات ألعضو ھيئة التدريس الوصول إلى المكتبات الفرعية ا ات الجامع خرى في كلي

ود سبب . لبعد المسافة وارتباطه بمحاضرات لطلبته ة وقد يع ى الطلب انخفاض نسبة المدرسين إل
ذألفي رأي الباحث إلى أن الجامعة ال زالت في طور ا ى نشاء وي ا إل ر من موازنتھ ھب جزء كبي

رات وا ز المختب اني وتجھي اث ألالمب ة ث ى أن السنوات القليل د الباحث إل ية ويعتق ات الدراس والبعث
ى  ات دراسية للخارج للحصول عل دون في بعث ود الموف القادمة كفيلة بحل ھذه المشكلة عندما يع

  .وقد عاد عدد منھم بالفعل والتحق بالتدريس ةدرجة الدكتورا

ي) ٦(ويبين الجدول  دريس  اآلت ة الت ي تواجه أعضاء ھيئ اء المشكالت الت ة البلق في جامع
   .العليا دارةاإلمجال التطبيقية في 

للمجموعة الواحدة ) ت(المتوّسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار يبين  :)٦( ولجد
  .العليا دارةاإلمجال فقرات على 
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غياب مشاركة عضو .١
ھيئة التدريس في اتخاذ 

 .القرارات
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٥٫٦٤ ٠٫٩٤ ١٫٠٣ ٣٫٩٤
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التأخير غير المبرر في.٢
إنجاز المعامالت الرسمية 

.لعضو ھيئة التدريس

٣٫٩٢
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٤٫١٢ ٠٫٩٢ ١٫١١

تفشي الواسطة والمحسوبية.٣
.في العمل اإلداري

 عالية *٠٫٠٠٠ ١٣٫٤٤ ٠٫٩٢ ٣٫٩٢١٫٠٩
اب عنصر الكفاءة فيغي.٤

اختيار المرشحين لشغل 
.الوظائف القيادية

 عالية *٠٫٠٠٠ ١٤٫١٠ ٠٫٩١ ١٫١١ ٣٫٩١

الفردية والمزاجية في.٥
من قبل  اتخاذ القرارات

.العليادارةاإل
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٣٫٨٨ ٠٫٨٦ ١٫٠٦ ٣٫٨٦

إدارةضعف التواصل بين.٦
الجامعة وأعضاء ھيئة 

 .التدريس
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٣٫٤١ ٠٫٨٤ ١٫٠٧ ٣٫٨٤

تعقد إجراءات الترقية.٧
األكاديمية من رتبة إلى 

.أعلى
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٢٫٩٣ ٠٫٨١ ١٫٠٧ ٣٫٨١

ضعف العالقة بين أعضاء.٨
 )الموظفين( الھيئة اإلدارية

وأعضاء ھيئة التدريس في 
.الجامعة

 عالية *٠٫٠٠٠ ١٢٫٦٧ ٠٫٧٨ ١٫٠٥ ٣٫٧٨

ضعف فرصة النمو.٩
المھني لعضو ھيئة 
.التدريس في الجامعة

 عالية *٠٫٠٠٠ ١٢٫٨٦ ٠٫٧٨ ١٫٠٤ ٣٫٧٨

غياب شعور عضو ھيئة.١٠
التدريس باالستقرار 

.الوظيفي
 عالية *٠٫٠٠٠ ٩٫٩١ ٠٫٦٣ ١٫٠٩ ٣٫٦٣

 عالية *٠٫٠٠٠ ٨٫٠٨ ٣٫٥١١٫٠٧٠٫٥١.غياب األمن الوظيفي.١١
التحيز في تقييم أداء.١٢

 عالية *٠٫٠٠٠ ٦٫٩٤ ٠٫٤٧ ١٫١٧ ٣٫٤٧.أعضاء ھيئة التدريس
 عالية *٣٫٧٨٠٫٧٨٠٫٧٨١٧٫٠٢٠٫٠٠٠المجموع الكلي



 "......الُمشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التَدريس في "ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤٩٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول  ن الج يّن م ال ) ٦(يتب ة بالمج كالت المتعلق ق بالمش ة  اإلداريوالمتعل اء ھيئ أن أعض
دره  ل كامال بدرجة عاليةالتدريس يتعرضون لمشكالت في ھذا المجا ) ٣٫٧٨(بمتوسط حسابي ق

ة  إحصائيةداللة وھي ذات ) ٠٫٧٨(وانحراف معياري قدره  د مستوى دالل ا )٠٫٠٥=α(عن ، كم
ين وجود  ي تب ة  ة مشكلةعشراثنت ا دال ً جميعھ ة  إحصائيا ة نفسه وكانت مرتب د مستوى الدالل عن

اذ : اآلتيتنازليا حسب درجة التعرض لھا على النحو  غياب مشاركة عضو ھيئة التدريس في اتخ
رارات دره  .الق ابي ق ط حس راف معي) ٣٫٩٤(بمتوس دره وانح م  )١٫٠٣(اري ق ر ث أخير غي الت

دريس ة الت مية لعضو ھيئ امالت الرس از المع ي إنج رر ف دره  .المب ابي ق ط حس ) ٣٫٩٢(بمتوس
دره  اري ق راف معي م  )١٫١١(وانح ل اإلداريث ي العم وبية ف طة والمحس بمتوسط  .تفشي الواس

دره  ابي ق دره ) ٣٫٩٢(حس اري ق راف معي م  )١٫٠٩(وانح يث اءة ف اب عنصر الكف ار  غي اختي
ة ائف القيادي غل الوظ حين لش دره  .المرش ابي ق ط حس دره ) ٣٫٩١(بمتوس اري ق راف معي وانح

م  )١٫١١( راراتث اذ الق ي اتخ ة ف ة والمزاجي دره  .الفردي ابي ق راف ) ٣٫٨٦(بمتوسط حس وانح
ين ثم  )١٫٠٦(معياري قدره  دريس إدارةضعف التواصل ب ة الت ة وأعضاء ھيئ بمتوسط  .الجامع
ة من ثم  )١٫٠٧(وانحراف معياري قدره ) ٣٫٨٤(حسابي قدره  ة األكاديمي د إجراءات الترقي تعق

ى ى أعل ة إل دره  .رتب ابي ق ط حس دره ) ٣٫٨١(بمتوس اري ق راف معي م  )١٫٠٧(وانح ضعف ث
دريس في الجامعة ة الت دره  . العالقة بين أعضاء الھيئة اإلدارية وأعضاء ھيئ بمتوسط حسابي ق

دريس ثم  )١٫٠٥(ه وانحراف معياري قدر) ٣٫٧٨( ة الت ي لعضو ھيئ ضعف فرصة النمو المھن
دره  .في الجامعة دره ) ٣٫٧٨(بمتوسط حسابي ق اري ق م  )١٫٠٤(وانحراف معي اب شعور ث غي

وظيفي تقرار ال دريس باالس ة الت دره  .عضو ھيئ ابي ق اري ) ٣٫٦٣(بمتوسط حس راف معي وانح
د .غياب األمن الوظيفيثم  )١٫٠٩(قدره  دره ) ٣٫٥١(ره بمتوسط حسابي ق اري ق وانحراف معي

وانحراف ) ٣٫٤٧(بمتوسط حسابي قدره  .التحيز في تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريسثم  )١٫٠٧(
  .)١٫١٧(معياري قدره 

ت  ات واتفق ائج دراس ع نت ة م ذه النتيج ة و(ھ دادي، محافظ ى، (و ) ١٩٩٨المق الصوا ويحي
   .)Petty & Hatcher, 1991(و) ٢٠٠٦بدرخان، (و) ١٩٩٩

الذي يؤكد ضرورة أن يكون ھنالك دور لعضو ھيئة التدريس في اتخاذ القرارات األمر 
األكاديمية وأن تكون القرارات من القاعدة إلى القمة وھو ما ھو معمول به في بعض القرارات 

لجنة التعيين والترقية لكن كثيرا  أووالتي تبدأ من مجلس القسم ثم مجلس الكلية ثم مجلس العمداء 
ن القرارات األخرى تكون نازلة أي من المستوى األعلى إلى األدنى دون أن يكون لألخير أي م

وال بد من السرعة في البت في المعامالت  دور وينحصر دوره في التنفيذ فقط ودون مناقشة،
يتخذ القرار بعد فوات األوان مثل طلب  وأحياناوالمراسالت وأن ال تأخذ وقتا طويال  اإلدارية
كة في مؤتمر تربوي خارجي فتصدر الموافقة قبل المؤتمر بأيام أو يوم فال يتمكن الباحث مشار
بحثه ضمن كتاب  إلدراجالمؤتمر  إدارةعضو ھيئة التدريس من االتصال والتواصل مع  أو

وقد ال يتمكن من الحصول على حجز طيران ضمن الفترة  برنامجهو أ )Proceeding( المؤتمر
فيضطر  ،حجز للعودة بعد المؤتمر مباشرةقد ال يتمكن من الحصول على المقررة للمؤتمر و
، كما أن الشعور باالستقرار واألمن ويعطل على الطلبة ،مما يكلفه ماديا ،للتأخر لعدة أيام
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 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(نجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة ال

الوظيفي من شأنھما أن يمكنا عضو ھيئة التدريس من الشعور باألمن، واألمان الوظيفي، 
  .، وبالنتيجة على العملية التدريسية برمتھااألكاديمي فينعكس ذلك على نفسيته، وأدائه

ي) ٧( ويبين الجدول اء  اآلت ة البلق دريس في جامع ة الت ي تواجه أعضاء ھيئ المشكالت الت
  :البحث العلمي التطبيقية في مجال

للمجموعة الواحدة ) ت(المتوّسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار يبين  :)٧(جدول 
  .ات مجال البحث العلميعلى فقر

قم
لر
ا

 

 الفقرة
 درجات ٣= قيمة االختبار 

ّسط
تو
الم

بي
سا
لح
ا

ف
حرا

الن
ا

ري
عيا
الم

ّسط
تو
م

رق 
الف

 ت 
مة
قي

وى
ست
م

 
اللة
الّد

جة*
در

ض  
عر
الت

غياب الحوافز الكافية .١
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٥٫٧٣ ١٫٠١ ١٫٠٩ ٤٫٠١ .للقيام ببحوث علمية

عدم توافر جھات .٢
رسمية في الجامعة 

معنية بالتحليل 
اإلحصائي لبحوث 

.أعضاء ھيئة التدريس

 عالية *٠٫٠٠٠ ١٤٫٣٦ ٠٫٩٩ ١٫١٨ ٣٫٩٩

قلة الموارد المالية .٣
المخصصة للبحث 

 .العلمي
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٣٫٢٨ ٠٫٨٨ ١٫١٣ ٣٫٨٨

الوقت المخصص .٤
للبحث العلمي قليل 

مقارنة بالوقت 
 .المخصص للتدريس

 يةعال *٠٫٠٠٠ ١٣٫٥٣ ٠٫٨٨ ١٫١١ ٣٫٨٨

قلة المؤتمرات العلمية .٥
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٣٫٥٥ ٠٫٨٣ ١٫٠٤ ٣٫٨٣ .المتخصصة

انشغال عضو ھيئة .٦
التدريس بالتدريس 

على حساب إنتاجيته 
 .من البحث العلمي

 عالية *٠٫٠٠٠ ١٢٫٢١ ٠٫٨٠ ١٫١٢ ٣٫٨٠

شروط المشاركة في .٧
المؤتمرات العلمية 
 .الخارجية صعبة

 اليةع *٠٫٠٠٠ ١٢٫٧٥ ٠٫٨٠ ١٫٠٨ ٣٫٨٠
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 
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صعوبة الشروط .٨
المتعلقة بالموافقة على 
 .نشر البحوث العلمية

 عالية *٠٫٠٠٠ ١١٫٧٥ ٠٫٧١ ١٫٠٣ ٣٫٧١

وعية في غياب الموض.٩
تحكيم البحوث العلمية 

 .المرسلة للنشر
 متوسطة *٠٫٠٠٠ ٥٫٩٧ ٠٫٣٣ ٠٫٩٣ ٣٫٣٣

 عالية *٠٫٠٠٠ ٣٫٨٠٠٫٨٤٠٫٨٠١٦٫٢٣ المجموع الكلي

ً دالة *   .)٠٫٠٥=α(ّداللة  عند مستوى إحصائيا

مجال البحث العلمي أن أعضاء ھيئة في والمتعلق بالمشكالت ) ٧(يتبيّن من الجدول 
بمتوسط حسابي قدره و ،في ھذا المجال كامال بدرجة عاليةرضون لمشكالت التدريس يتع

عند مستوى داللة  إحصائيةوھي ذات داللة ) ٠٫٨٤(وانحراف معياري قدره ) ٣٫٧٨(
)α=درجة التعرض لھا بدرجة عالية وواحدة بدرجة  ، كما تبين وجود ثماني مشكالت)٠٫٠٥

ً جميعھا دالة  متوسطة وكانت مرتبة تنازليا حسب درجة  ،اللة نفسهعند مستوى الد إحصائيا
بمتوسط حسابي قدره  .غياب الحوافز الكافية للقيام ببحوث علمية :اآلتيالتعرض لھا على النحو 

عدم توافر جھات رسمية في الجامعة معنية ثم  )١٫٠٩(وانحراف معياري قدره ) ٤٫٠١(
وانحراف ) ٣٫٩٩(بي قدره بمتوسط حسا .بالتحليل اإلحصائي لبحوث أعضاء ھيئة التدريس

بمتوسط حسابي قدره  .قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلميثم  )١٫١٨(معياري قدره 
الوقت المخصص للبحث العلمي مقارنة بالوقت قلة ثم  )١٫١٣(وانحراف معياري قدره ) ٣٫٨٨(

قلة  ثم )١٫١١(وانحراف معياري قدره ) ٣٫٨٨(بمتوسط حسابي قدره  .المخصص للتدريس
وانحراف معياري قدره ) ٣٫٨٣(بمتوسط حسابي قدره  .المؤتمرات العلمية المتخصصة

 .انشغال عضو ھيئة التدريس بالتدريس على حساب إنتاجيته من البحث العلميثم  ،)١٫٠٤(
شروط المشاركة في صعوبة  ثم )١٫١٢(وانحراف معياري قدره ) ٣٫٨٠(بمتوسط حسابي قدره 
ثم  )١٫٠٨(وانحراف معياري قدره ) ٣٫٨٠(بمتوسط حسابي قدره  .ارجيةالمؤتمرات العلمية الخ

) ٣٫٧١(بمتوسط حسابي قدره  .صعوبة الشروط المتعلقة بالموافقة على نشر البحوث العلمية
 .غياب الموضوعية في تحكيم البحوث العلمية المرسلة للنشرثم  )١٫٠٣(وانحراف معياري قدره 

  .)٠٫٩٣(راف معياري قدره وانح) ٣٫٣٣(بمتوسط حسابي قدره 

محافظة (و) ١٩٩١الخليلي، : (ھذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من نتيجةواتفقت 
  .)٢٠٠٣الحلو، (و) ٢٠٠٣العمايرة، (و) ١٩٩٨المقدادي، و



 ٢٤٩٩ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر الخرابشة

 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(نجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة ال

اآلتي المشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التدريس في جامعة البلقاء ) ٨(ويبين الجدول 
  :عخدمة المجتم التطبيقية في مجال

للمجموعة الواحدة ) ت(المتوّسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختباريبين  :)٨(جدول 
  .فقرات مجال خدمة المجتمععلى 
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ينغياب التنسيق ب.١
الجامعة والجامعات 

األخرى في خدمة 
.المجتمع

 عالية *٠٫٠٠٠ ١٥٫١٧ ٠٫٩٢ ١٫٠٤ ٣٫٩٢

غياب التنسيق بين.٢
الجامعة والمجتمع 

.المحلي
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٣٫٧٣ ٠٫٨٧ ١٫٠٨ ٣٫٨٧

عدم فھم المجتمع للدور.٣
الذي يمارسه عضو ھيئة 

.التدريس في الجامعة
 عالية *٠٫٠٠٠ ١٣٫٤٢ ٠٫٨٢ ١٫٠٤ ٣٫٨٢

ضعف قناعة المجتمع.٤
المحلي بدور الجامعة 
.التنموي في خدمته

 عالية *٠٫٠٠٠ ١٠٫٢٩ ٠٫٦٩ ١٫١٤ ٣٫٦٩

تأثر عضو ھيئة.٥
التدريس باألجواء 

السياسية واالقتصادية 
.السائدة في مجتمعه

 عالية *٠٫٠٠٠ ٧٫٥٧ ٠٫٥٦ ١٫٢٦ ٣٫٥٦

وجود فجوة بين القيم.٦
السائدة في المجتمع 
ّرس في والمناھج التي تُد

.الجامعة
 عالية *٠٫٠٠٠ ٧٫٥٧ ٠٫٤٩ ١٫١٠ ٣٫٤٩

عدم انسجام خطة التعليم.٧
الجامعي مع حاجات 

.المجتمع
 عالية *٠٫٠٠٠ ٧٫١٥ ٠٫٤٨ ١٫١٥ ٣٫٤٨

 عالية *٠٫٠٠٠ ٣٫٦٦٠٫٦٨٠٫٦٦١٦٫٦٦  المجموع الكلي

ً دالة *   .)٠٫٠٥=α(ّداللة  عند مستوى إحصائيا



 "......الُمشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التَدريس في "ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٠٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة والمتعلق ب) ٨(يتبيّن من الجدول  ة المجتمع أن أعضاء ھيئ المشكالت المتعلقة بمجال خدم
دره  ) ٣٫٦٦(التدريس يتعرضون لمشكالت في ھذا المجال كامال بدرجة عالية بمتوسط حسابي ق

ة ) ٠٫٦٨(وانحراف معياري قدره  د مستوى دالل ا )٠٫٠٥=α(وھي ذات داللة إحصائية عن ، كم
ا بدرجة  ة تبين وجود ثماني مشكالت درجة التعرض لھ ا دال ة جميعھ ً عالي د مستوى  إحصائيا عن

ين : الداللة نفسه وكانت مرتبة تنازليا حسب درجة التعرض لھا على النحو اآلتي غياب التنسيق ب
ع ة المجتم ي خدم رى ف ات األخ ة والجامع دره  .الجامع ابي ق ط حس راف ) ٣٫٩٢(بمتوس وانح

ة والمجتمع اثم  )١٫٠٤(معياري قدره  ين الجامع يغياب التنسيق ب دره  .لمحل بمتوسط حسابي ق
ة ثم  )١٫٠٨(وانحراف معياري قدره ) ٣٫٨٧( ذي يمارسه عضو ھيئ دور ال عدم فھم المجتمع لل

ضعف ثم  )١٫٠٤(وانحراف معياري قدره ) ٣٫٨٢(بمتوسط حسابي قدره  .التدريس في الجامعة
ه ي خدمت وي ف ة التنم دور الجامع ي ب ع المحل ة المجتم دره  .قناع ابي ق ط حس ) ٣٫٦٩(بمتوس

دره  م  )١٫١٤(وانحراف معياري ق األجواء السياسية واالقتصادية ث دريس ب ة الت أثر عضو ھيئ ت
دره  .السائدة في مجتمعه دره ) ٣٫٥٦(بمتوسط حسابي ق اري ق م  )١٫٢٦(وانحراف معي وجود ث

ائدة في المجتمع يم الس ين الق ة ،فجوة ب دّرس في الجامع ي تُ اھج الت دره  .والمن بمتوسط حسابي ق
دره ) ٣٫٤٩( اري ق راف معي م  )١٫١٠(وانح ات ث ع حاج امعي م يم الج ة التعل جام خط دم انس ع

  .)١٫١٥(وانحراف معياري قدره ) ٣٫٤٨(بمتوسط حسابي قدره  ،المجتمع

ة : عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي كان نصه ولإلجابة روق ذات دالل ھل توجد ف
ة إحصائية بين متوسطات المشكالت التي تواجه  اء التّطبيقي ة البلق أعضاء ھيئة التّدريس في جامع

ر الجنس؟ اً لمتغي ائي  للُمشكالت تبع ار الت تخدم الباحث االختب د اس ر الجنس ) T. test(فق لمتغي
  :اآلتي) ٩(ويوضحھا الجدول 

  .يبين نتائج االختبار التائي في مجاالت الدراسة تبعا لمتغير الجنس :)٩(جدول 

االنحراف   متوسطال  العدد  الجنس  المجال
مستوى   قيمة ت المعياري

  الداللة

-    ٠٫٧١٥  ٣٫٣٢  ٢١٨  ذكور  مشكالت العملية التدريسية
  ٠٫٦٤١  ٣٫٥٠  ٧٣  إناث  ٠٫٠٦٨  ١٫٨٣

  ٠٫٧٥١  ٣٫٧٧  ٧٣  إناث  ٠٫٨٨٥  ٠٫١٤٥  ٠٫٧٩٦  ٣٫٧٩  ٢١٨  ذكور  مشكالت ادارية

  ٠٫٨٥١  ٣٫٧٤  ٧٣  إناث  ٠٫٤٨٥  ٠٫٧٠  ٠٫٨٤٢  ٣٫٨٢  ٢١٨  ذكور  مشكالت البحث العلمي

  ٠٫٩٣١  ٣٫٥٧  ٧٣  إناث  ٠٫١٩٣  ١٫٣٠٤  ٠٫٨٩٣  ٣٫٧٣  ٢١٨  ذكور  مشكالت خدمة المجتمع

  ٠٫٦٤٥  ٣٫٦٥٥  ٧٣  إناث  ٠٫٩٣٣  ٠٫٠٨٤  ٠٫٦٨٨  ٣٫٦٦٣  ٢١٨  ذكور  كاملة األداة



 ٢٥٠١ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر الخرابشة

 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(نجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة ال

ً عدم وجود فروق دالة ) ٩(يتبين من الجدول  ھيئة التدريس في  أعضاءتعرض في  إحصائيا
  .التطبيقية للمشكالت تعزى لجنس عضو ھيئة التدريس وفي جميع مجاالت الدراسة جامعة البلقاء

ن  ل م ات ك ائج دراس ع نت ة م ذه الدراس ائج ھ ت نت د اتفق ة و(وق دادي، محافظ ) ١٩٩٨المق
ايرة، (و) ٢٠٠٠قراعين، (و) ١٩٩٩الصوا ويحيى،(و ائج دراسات ) ٢٠٠٣العم واختلفت مع نت

  ).٢٠٠٣الحلو، (و) ٢٠٠٣رنبع وجبر، قسمرة و أبو: (كل من

ذه النتيجة  ىويعزو الباحث ھ وانين  إل ةأن الق ي واألنظم ات الت م عمل عضو  والتعليم تحك
ي  دريس ف ة الت ى أعضاء ھيئ او عل ق بشكل متس ة تطب اء التطبيقي ة البلق ي جامع دريس ف ة الت ھيئ

ة والت ين والترقي ي والتعي اب التدريس ب والنص ھم فالرات ن جنس ر ع ض النظ ة بغ أمين الجامع
ا حسب  الصحي والضمان االجتماعي ونظام التأديب والعقوبات والمكافآت والحوافز ال تمييز فيھ

  .جنس عضو ھيئة التدريس

ة ؤال الثا ولإلجاب ثعن الس ذي  ل ة وال ئلة الدراس ن أس انم ة  :ك روق ذات دالل د ف ل توج ھ
ة إحصائية بين متوسطات المشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التّدريس في جامع اء التّطبيقي ة البلق

ر اً لمتغي كالت تبع ه للُمش ذي يحملون ي ال ل العلم ائي . ؟ المؤھ ار الت ث االختب تخدم الباح د اس   فق
)T. test ( ويوضحھا الجدول   المؤھل العلميلمتغير)اآلتي) ١٠:  

  .المؤھل العلمييبين نتائج االختبار التائي في مجاالت الدراسة تبعا لمتغير  :)١٠(جدول 

المؤھل   لالمجا
االنحراف   المتوسط  العدد  العلمي

مستوى   قيمة ت  المعياري
  الداللة

-  ٠٫٦٠٨  ٣٫٣٦  ١٠٨  ماجستير  العملية التدريسية مشكالت
   ٠٫٧٥٠  ٣٫٣٧  ١٨٣  دكتوراه  ٠٫٨٤٣  ٠٫١٩٩

-  ٠٫٧٥٣  ٣٫٧٥  ١٠٨  ماجستير  مشكالت ادارية
  ٠٫٨٠٣  ٣٫٨٠  ١٨٣  دكتوراه  ٠٫٦٤٧  ٠٫٤٥٨

-  ٠٫٧٥٥  ٣٫٨٠  ١٠٨  ماجستير  يالبحث العلم مشكالت
  ٠٫٨٩٣  ٣٫٨١  ١٨٣  دكتوراه  ٠٫٩٢٢  ٠٫٠٩٨

  ٠٫٩٣٣  ٣٫٧٤  ١٨٣  دكتوراه  ٠٫٢٠١  ١٫٢٨-  ٠٫٨٥٠  ٣٫٦٠  ١٠٨  ماجستير  خدمة المجتمع مشكالت

-  ٠٫٦٠٨  ٣٫٦٣  ١٠٨  ماجستير  كاملة األداة
  ٠٫٧١٥  ٣٫٦٨  ١٨٣  دكتوراه  ٠٫٥٧٢  ٠٫٥٦٥

درجة تعرض أعضاء ھيئة  إحصائيةفروق ذات داللة عدم وجود ) ١٠(يتبين من الجدول 
وقد يعود  المؤھل العلمي الذي يحملونهالتدريس في جامعة البلقاء التطبيقية للمشكالت باختالف 

إلى أن المدرسين يقومون بتدريس المواد نفسھا والطلبة  - حسب رأي الباحث  -السبب في ذلك 



 "......الُمشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التَدريس في "ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٠٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الجامعة نفسھا ال تفريق بين من يحمل  تشريعات إلىويخضعون في الوقت نفسه  ،أنفسھم
  .الماجستير عمن يحمل الدكتوراه سوى في الراتب والرتبة العلمية، وھذا أمر طبيعي

واختلفت مع نتائج دراسات ) ٢٠٠٣العمايرة، (تفقت ھذه النتيجة مع نتائج دراسة وقد ا
  ) .٢٠٠٤الرويشد، (

ة : كان نصه ولإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي روق ذات دالل ھل توجد ف
ة  اء التّطبيقي ة البلق إحصائية بين متوسطات المشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التّدريس في جامع

ر  اللُمشكالت تبعاً لمتغي ي يحملونھ ة الت ة العلمي د استخدم الباحث  ؟الرتب ابية فق المتوسطات الحس
  :اآلتي) ١١(ويوضحھا الجدول ة ومستوى الدالل) ف(واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 )ف(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة يبين نتائج تحليل  :)١١(جدول 
 .مجاالت الدراسة تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية ومستوى الداللة في

الرتبة  المجال
االنحراف   المتوسط  العدد األكاديمية

مستوى   قيمة ف المعياري
  الداللة

ت العملية مشكال
  التدريسية

  ٠٫٧٠  ٣،١٦  ٢٤  أستاذ

  ٠،٧٥  ٢،٢٨  ٥٩  أستاذ مشارك  ٠٫٠٩٧  ٢٫١٢٥
  ٠٫٧٥  ٣٫٤٩  ١٠٠  أستاذ مساعد

  ٠٫٦١  ٣٫٤٤  ١٠٨  مدرس

  مشكالت إدارية

  ٠٫٧٤  ٣٫٧٥  ٢٤  أستاذ

  ١٫٠١  ٣٫٧٤  ٥٩  أستاذ مشارك  ٠٫٢٤٤  ١٫٣٩٦
  ٠٫٦٦  ٣٫٩٠  ١٠٠  أستاذ مساعد

  ٠٫٧٥  ٣٫٧٦  ١٠٨  مدرس

مشكالت البحث 
  العلمي

  ٠٫٩٩  ٣٫٦٧  ٢٤  أستاذ

  ١٫٠٨  ٣٫٥٣  ٥٩  أستاذ مشارك  *٠٫٠٠٦  ٤٫٢٣٢
  ٠٫٦٨  ٤٫٠٠  ١٠٠  أستاذ مساعد

  ٠٫٧٦  ٣٫٨٠  ١٠٨  مدرس

مشكالت خدمة 
  المجتمع

  ٠٫٩٣  ٣٫٦٤  ٢٤  أستاذ

  ١٫٠٧  ٣٫٥١  ٥٩  أستاذ مشارك  ٠٫٣٨  ٢٫٨٤٨
  ٠٫٨١  ٣٫٨٩  ١٠٠  أستاذ مساعد

  ٠٫٨٥  ٣٫٦١  ١٠٨  مدرس

  داة كاملةاأل

  ٠٫٧٤  ٣٫٥٥  ٢٤  أستاذ

  ٠٫٨٦  ٠٫٥٠  ٥٩  أستاذ مشارك  ٠٫٢٣  ٣٫٢١٤
  ٠٫٥٨  ٣٫٨١  ١٠٠  أستاذ مساعد

  ٠٫٦١  ٣٫٦٣  ١٠٨  مدرس



 ٢٥٠٣ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر الخرابشة

 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(نجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة ال

ة ) ١١( يتبين من الجدول روق دال ه ال توجد ف ً أن ة  أعضاءفي درجة تعرض  إحصائيا ھيئ
ة ل اء التطبيقي ة البلق دريس في التدريس في جامع ة الت ة لعضو ھيئ ة العلمي لمشكالت تعزى للرتب

ة  روق ذات دالل د كانت الف د  إحصائيةجميع مجاالت الدراسة باستثناء مجال البحث العلمي فق عن
   ).٠٫٠٥=α(مستوى داللة 

ة  ة دراس ع نتيج ة م ذه الدراس ة ھ ت نتيج د اتفق ي، (وق د، (و) ١٩٩١الخليل ) ١٩٩٤أحم
ة و(و دادي، محافظ و(و) ١٩٩٨المق ر،  أب ع وجب مرة وقرنب و، (و) ٢٠٠٣س  )٢٠٠٣الحل
ي، (و رور والزعب ن) ٢٠٠٨الس ل م ات ك ائج دراس ع نت ت م دل،( واختلف ) ١٩٩٩المجي
  .)٢٠٠٠قراعين،(و

ة  أعضاءولتعرف داللة الفروق في درجة تعرض  اء التطبيقي ة البلق ھيئة التدريس في جامع
اللمشكالت   اين األح ل التب ة فقد استخدم الباحث تحلي ر الرتب ا لمتغي دي في مجاالت الدراسة تبع

  :اآلتي) ١٢(األكاديمية والتي يبينھا الجدول 

يبين نتائج تحليل التّباين األحادي في مجاالت الدراسة تبعا لمتغير الرتبة  :)١٢(جدول 
  .األكاديمية

مجموع  مصدر التّباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوّسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 *ّداللةال
مشكالت 

العملية 
التدريسية

 ١٫٠٢٩ ٣ ٣٫٠٨٦ بين المجموعات
 ١٤٢٫٠٣٣٢٩٠ المجموع ٠٫٤٨٤ ١٣٨٫٩٤٦٢٨٧ داخل المجموعات ٠٫٠٩٧ ٢٫١٢٥

 اإلداري
 ٠٫٨٥٤ ٣ ٢٫٥٦٣ بين المجموعات

 ١٧٨٫٢٠١٢٩٠ المجموع ٠٫٦١٢ ١٧٥٫٦٣٨٢٨٧ داخل المجموعات ٠٫٢٤٤ ١٫٣٩٦

البحث 
 علميال

 ٢٫٩١٣ ٣ ٨٫٧٣٩ بين المجموعات
 ٢٠٦٫٢٧٨٢٩٠ المجموع ٠٫٦٨٨ ١٩٧٫٥٣٩٢٨٧ داخل المجموعات *٠٫٠٠٦ ٤٫٢٣٢

خدمة 
 المجتمع

 ٢٫٢٨٤ ٣ ٦٫٨٥١ بين المجموعات
 ٢٣٦٫٩٩٤٢٩٠ المجموع ٠٫٨٠٢ ٢٣٠٫١٤٣٢٨٧ داخل المجموعات ٠٫٣٨ ٢٫٨٤٨

األداة 
 كاملة

 ١٫٤٣٨ ٣ ٤٫٣١٥ بين المجموعات
 ١٣٢٫٧٦٢٢٩٠ المجموع ٠٫٤٤٨ ١٢٨٫٤٤٧٢٨٧ داخل المجموعات ٠٫٢٣ ٣٫٢١٤

ً دالة *    ).٠٫٠٥=α(عند مستوى ّداللة  إحصائيا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

يّن من الجدول  ة ) ١٢(يتب روق دال د ف ه ال توج ً أنّ ي  إحصائيا دريس ف ة الت ين أعضاء ھيئ ب
ة ر الرتب تثناء  درجة تعرضھم للمشكالت األكاديمية تبعا لمتغي ع المجاالت باس ة، وفي جمي العلمي

ً مجال البحث العلمي فقد كان داالً    . إحصائيا

ختبـــارات البعديــة الفي ھذا المجال فقــد استخــدم الباحـــث ا والختبار داللة ھذه الفروق
)Post Hoc Tests(  إلجراء المقارنات المتعددة باستخدام اإلحصائي)Dunnett T3 (والتي 

  :اآلتي) ١٣(الجدول يبينھا 

المقارنات المتعددة في مجال البحث العلمي  إلجراءيبين نتائج االختبارات البعدية  :)١٣(جدول 
  .تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية

ال   *مستوى الداللة  متوسط الفرق  الرتبة األكاديمية المج

مي
لعل
ث ا

بح
ال

 

  أستاذ
  ٠٫٩٩٢  ٠٫١٤٤  أستاذ مشارك
  ٠٫٥٦٢  ٠٫٣٢٨-  أستاذ مساعد

  ٠٫٩٩٠  ٠٫١٢٩-  مدرس

  أستاذ مشارك
  ٠٫٩٩٢  ٠٫١٤٤-  أستاذ

  *٠٫٠٢٠  ٠٫٤٧٢-  أستاذ مساعد
  ٠٫٤١٧  ٠٫٢٧٣-  مدرس

  أستاذ مساعد
  ٠٫٥٦٢  ٠٫٣٢٨  أستاذ

  *٠٫٠٢٠  ٠٫٤٧٢  أستاذ مشارك
  ٠٫٢٥٥  ٠٫١٩٨  مدرس

  ٠٫٩٩٠  ٠٫١٢٩  أستاذ  مدرس
  ٠٫٤١٧  ٠٫٢٧٣  أستاذ مشارك
  ٠٫٢٥٥  ٠٫١٩٨-  أستاذ مساعد

ً دالة *    ).٠٫٠٥=α(عند مستوى ّداللة  إحصائيا

ة إحصائية في درجة تعرض أعضاء ) ١٣(يتبين من الجدول  روق ذات دالل عدم وجود ف
كالت  تثناء المش االت باس ع المج ي جمي كالت ف ة للمش اء التطبيقي ة البلق ي جامع دريس ف ة الت ھيئ

ً الة وجود فروق دتبين  إذ المتعلقة بالبحث العلمي تاذ  إحصائيا تاذ المشارك واألس ي األس ين رتبت ب
ه  إلىويمكن تفسير ھذه النتيجة  األخيرالمساعد ولصالح  أن األستاذ المساعد تكون خبرته وتجربت

صبحت أنجز ونشر عددا من األبحاث العلمية وأاألستاذ المشارك الذي  هالبحثية أقل مقارنة بزميل
مشكالت البحث العلمي، ومعوقاته ال سيما في موضوع طلب لديه تجربة وخبرة مكنته من إدراك 

دعم ر  ،ال يم والنش ه أو التحك راءاتوالحصول علي ب  واإلج بل التغل رف س ا، وتع ي ترافقھم الت
  . عليھا
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 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(نجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة ال

ان نصه ذي ك ئلة الدراسة وال روق ذات : ولإلجابة عن السؤال الخامس من أس ھل توجد ف
ي ت ين متوسطات المشكالت الت اء داللة إحصائية ب ة البلق دريس في جامع ة التّ واجه أعضاء ھيئ

ل  ؟الخبرة العملية في التدريس الجامعي التّطبيقية للُمشكالت تبعاً لمتغير د استخدم الباحث تحلي فق
الخبرة العملية في التدريس الجامعي لعضو ھيئة التباين األحادي في مجاالت الدراسة تبعا لمتغير 

  :اآلتي) ١٤( والتي يبينھا الجدول  التدريس

  .يبين نتائج تحليل التّباين األحادي في مجاالت الدراسة تبعا لمتغير الخبرة العملية :)١٤(جدول 

مجموع  مصدر التّباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوّسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 *الّداللة
مشكالت 

العملية 
التدريسية

 ٤٫٢٠٦ ٣ ١٢٫٦١٩ بين المجموعات
 ٢٩٠ ١٤٢٫٠٣٣ المجموع ٠٫٤٥١ ٢٨٧ ١٢٩٫٤١٣ داخل المجموعات *٠٫٠٠٠ ٩٫٣٢٩

 اإلداري
 ٣٫٠٧٣ ٣ ٩٫٢١٩ بين المجموعات

 ٢٩٠ ١٧٨٫٢٠١ المجموع ٠٫٥٨٩ ٢٨٧ ١٦٨٫٩٨٢ داخل المجموعات *٠٫٠٠٢ ٥٫٢١٩

البحث 
 العلمي

 ٤٫٤٣٦ ٣ ١٣٫٣٠٩ بين المجموعات
 ٢٩٠ ٢٠٦٫٢٨٧ المجموع ٠٫٦٧٢ ٢٨٧ ١٩٢٫٩٦٩ داخل المجموعات *٠٫٠٠٠ ٦٫٥٩٨

خدمة 
 المجتمع

 ٣٫٢١٣ ٣ ٩٫٦٤٠ بين المجموعات
 ٢٩٠ ٢٣٦٫٩٩٤ المجموع ٠٫٧٩٢ ٢٨٧ ٢٢٧٫٣٥٥ داخل المجموعات *٠٫٠٠٨ ٤٫٠٥٦

األداة 
 كاملة

 ٣٫٢٩٦ ٣ ٩٫٨٨٩ بين المجموعات
 ٠٫٤٢٨ ٢٨٧ ١٢٢٫٨٧٣ داخل المجموعات *٠٫٠٠٠ ٧٫٦٩٩

 ٢٩٠ ١٣٢٫٧٦٢  المجموع

ً دالة *    ).٠٫٠٥=α(ّداللة  عند مستوى إحصائيا

ً وجود فروق دالة ) ١٤(يتبيّن من الجدول  بين أعضاء ھيئة التدريس في درجة  إحصائيا
  . تعرضھم للمشكالت األكاديمية تبعا لمتغير الخبرة العملية، وفي جميع لمجاالت الدراسة

  ات البعديــة ارـــختبالث اـــدم الباحــخاستفقــد ذه الفروق ــة ھــوالختبار دالل
)Post Hoc Tests( حصائي لمقارنات المتعددة باستخدام اإلجراء اإل)Dunnett T3(  والتي

  :اآلتي  )١٥(يبينھا الجدول 
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المقارنات المتعددة لبيان المشكالت التي  إلجراءيبين نتائج االختبارات البعدية  :)١٥(جدول 
  .دريس في جامعة البلقاء التطبيقية تبعا لمتغير الخبرة التدريسيةتواجه أعضاء ھيئة الت

  مستوى الداللة  متوسط الفرق  التدريسية الخبرة  المجال

سية
ري
لتد
ة ا
ملي
الع

ت 
كال
مش

  

  سنوات ٥أقل من
  *٠،٠٠٢  ٠،٣٧١-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٨٧٢  ٠٫١١٨  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  ١٫٠٠٠  ٠٫٠٢٠٠  سنة فأكثر ١٥

ألقل من  ٥ من
  سنوات١٠

  *٠،٠٠٢  ٠٫٣٧١  سنوات ٥أقل من
  *٠٫٠٠٠  ٠٫٤٨٩  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  *٠،٠٠٣  ٠٫٣٩١  سنة فأكثر ١٥

ألقل من  ١٠من 
  سنة ١٥

  ٠٫٨٧٢  ٠٫١١٨ -  سنوات ٥أقل من
  *٠٫٠٠٠  ٠،٤٨٩-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٩٥٧  ٠٫٠٩٨-  سنة فأكثر ١٥

  سنة فأكثر  ١٥
  ١٫٠٠٠  ٠٫٠٢٠-  واتسن ٥أقل من

  ٠٫٠٠٣  ٠٫٣٩١-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٩٥٧  ٠٫٠٩٨  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 

رية
ادا

ت 
كال
مش

 

  سنوات ٥أقل من
  ٠٫٥٤٨  ٠٫١٥٠-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٩٨٤  ٠٫٠٨٣  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  ٠٫٠٧٣  ٠٫٣٩٤  سنة فأكثر ١٥

ألقل من  ٥من 
  سنوات١٠

  ٠٫٥٤٨  ٠٫١٥٠  سنوات ٥أقل من
  ٠٫٣٣١  ٠٫٢٣٣  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  *٠٫٠٠٥  ٠٫٥٤٤  سنة فأكثر ١٥

ألقل من  ١٠من 
  سنة ١٥

  ٠٫٩٨٤  ٠٫٠٨٣-  سنوات ٥أقل من
  ٠٫٣٣١  ٠٫٢٣٣-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٣٦٨  ٠٫٣١١  سنة فأكثر ١٥

  سنة فأكثر ١٥
  ٠٫٠٧٣  ٠٫٣٩٤-  سنوات ٥أقل من

  *٠٫٠٠٥  ٠٫٥٤٤-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٣٦٨  ٠٫٣١١-  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
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مي
لعل
ث ا

بح
 ال
ت
كال
مش

 

  سنوات ٥أقل من
  ٠٫٧٥٤  ٠٫١٣٧-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٦٨٥  ٠٫١٨٥  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  *٠٫٠٠٤  ٠٫٤٩٢  سنة فأكثر ١٥

ألقل من  ٥من 
  سنوات١٠

  ٠٫٧٥٤  ٠٫١٣٧  سنوات ٥أقل من
  ٠٫١٢٦  ٠٫٣٢٢  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  *٠٫٠٠٠  ٠٫٦٢٩  سنة فأكثر ١٥

ألقل من  ١٠من 
  سنة ١٥

  ٠٫٦٨٥  ٠٫٣٠٦  سنوات ٥أقل من
  ٠٫١٢٦  ٠٫١٨٥-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٣٢٨  ٠٫٣٢٢-  سنة فأكثر ١٥

  سنة فأكثر ١٥
  *٠٫٠٠٤  ٠٫٤٩٢-  سنوات ٥أقل من

  *٠٫٠٠٠  ٠٫٦٢٩-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٣٢٨  ٠٫٣٠٦-  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 

  ا
مة
خد

مع
جت
لم

 

  سنوات ٥أقل من
  ٠٫٢٩٨  ٠٫٢٣٤-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٩٩٢  ٠٫٠٨٥  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  ٠٫٣٢٥  ٠٫٢٨٧  سنة فأكثر ١٥

ألقل من  ٥من 
  سنوات١٠

  ٠٫٢٩٨  ٠٫٢٣٤  اتسنو ٥أقل من
  ٠٫١٨١  ٠٫٣١٩  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  *٠٫٠٠٨-  ٠٫٥٢١  سنة فأكثر ١٥

ألقل من  ١٠من 
  سنة ١٥

  ٠٫٩٩٢  ٠٫٠٨٥-  سنوات ٥أقل من
  ٠٫١٨١  ٠٫٣١٩-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٨١٨  ٠٫٢٠٢  سنة فأكثر ١٥

  سنة فأكثر ١٥
  ٠٫٣٢٥  ٠٫٢٨٧-  سنوات ٥أقل من

  *٠٫٠٠٨  ٠٫٥٢١-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٨١٨  ٠٫٢٠٢  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 

وع
جم
الم

 

  سنوات ٥أقل من
  *٠٫٠٣٥  ٠٫٢٢١-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٨٢٧  ٠٫١١٧  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  ٠٫٠٦٧  ٠٫٢٩٩  سنة فأكثر ١٥

ألقل من  ٥من 
  سنوات١٠

  *٠٫٠٣٥  ٠٫٢٢١  سنوات ٥أقل من
  *٠٫٠١٩  ٠٫٣٣٧  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 
  *٠٫٠٠٠  ٠٫٥٢٠  سنة فأكثر ١٥
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ألقل من  ١٠من 
  سنة ١٥

  ٠٫٨٢٧  ٠٫١١٧-  سنوات ٥أقل من
  *٠٫٠١٩  ٠٫٣٣٧-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٧٢٣  ٠٫١٨٢  سنة فأكثر ١٥

  سنة فأكثر ١٥
  ٠٫٠٦٧  ٠٫٢٩٩-  تسنوا ٥أقل من

  *٠٫٠٠٠  ٠٫٥٢٠-  سنوات١٠ألقل من  ٥من 
  ٠٫٧٢٣  ٠٫١٨٢-  سنة ١٥ألقل من  ١٠من 

ً دالة *    ).٠٫٠٥=α(ّداللة  عند مستوى إحصائيا

ً وجود فروق دالة ) ١٥(يتبين من الجدول  في درجة  )٠٫٠٥=α(مستوى ّداللة عند  إحصائيا
تطبيقية تعزى لمتغير الخبرة التدريسية في ھيئة التدريس في جامعة البلقاء ال أعضاءتعرض 

بين المدرسين ذوي الخبرة أقل من خمس سنوات ت المتعلقة بالعملية التدريسية مجال المشكال
وبين فئة المدرسين  األخيرولصالح ) أقل من عشر سنوات إلى ٥(والمدرسين ذوي الخبرة من 

أكثر من (درسين ذوي الخبرة والم) أقل من عشر سنوات إلىمن خمس سنوات  (ذوي الخبرة 
ً وجود فروق دالة كما تبين . األولىولصالح ) سنة ١٥ في  )٠٫٠٥=α(مستوى ّداللة عند  إحصائيا

ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية تعزى لمتغير الخبرة التدريسية  أعضاءدرجة تعرض 
أقل من عشر  إلىس سنوات من خم(بين فئة المدرسين ذوي الخبرة  اإلداريةفي مجال المشكالت 

، وبين فئة المدرسين ذوي األولىولصالح ) سنوات ٥ أقل من(والمدرسين ذوي الخبرة ) سنوات
 ١٥أكثر من (والمدرسين ذوي الخبرة ) أقل من عشر سنوات إلى من خمس سنوات(الخبرة 

ً فروق دالة  ، ووجوداألولىولصالح ) سنة رجة في د )٠٫٠٥=α(مستوى ّداللة عند  إحصائيا
ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية تعزى لمتغير الخبرة التدريسية في  أعضاءتعرض 

 ١٥من  كثرمجال المشكالت المتعلقة بالبحث العلمي التدريسية بين فئة المدرسين ذوي الخبرة أ
بين المدرسين و .األخيرةولصالح ) أقل من عشر سنوات إلى ٥(والمدرسين ذوي الخبرة من  ةسن

ولصالح ) سنة ١٥أكثر من (ذوي الخبرة أقل من خمس سنوات والمدرسين ذوي الخبرة من 
 إلى ٥(سنة والمدرسين ذوي الخبرة من  ١٥، وبين فئة المدرسين ذوي الخبرة أكثر من األولى

ً ووجود فروق دالة ، األخيرةولصالح ) أقل من عشر سنوات مستوى ّداللة عند  إحصائيا
)α=ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية تعزى لمتغير  أعضاء في درجة تعرض )٠٫٠٥

الخبرة التدريسية في مجال المشكالت المتعلقة بخدمة المجتمع وبين فئة المدرسين ذوي الخبرة 
) سنة ١٥أكثر من (والمدرسين ذوي الخبرة ) أقل من عشر سنوات إلىمن خمس سنوات (

ً دالة وجود فروق كاملة تبين  األداة، وفي األولىولصالح   )٠٫٠٥=α(مستوى ّداللة عند  إحصائيا
ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية تعزى لمتغير الخبرة  أعضاءفي درجة تعرض 

 إلى ٥(التدريسية بين المدرسين ذوي الخبرة أقل من خمس سنوات والمدرسين ذوي الخبرة من 
 إلىمن خمس سنوات (رسين ذوي الخبرة وبين فئة المد ،األخيرولصالح ) أقل من عشر سنوات
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، وبين األولىولصالح ) أقل من خمس سنوات(والمدرسين ذوي الخبرة ) أقل من عشر سنوات
والمدرسين ذوي الخبرة ) أقل من عشر سنوات إلىمن خمس سنوات (فئة المدرسين ذوي الخبرة 

من خمس (لخبرة ، وبين فئة المدرسين ذوي ااألولىولصالح ) سنة١٥أقل من  إلى ١٠(من 
ولصالح ) سنة١٥أكثر من (والمدرسين ذوي الخبرة من ) أقل من عشر سنوات إلىسنوات 
  .األولى

  
  التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

ة سياسة  إدارةضرورة تبني  .١ ةالجامع ل في سرعة البت في القضايا المطروحة  إداري تتمث
ين ألالمعامالت، وسرعة الربط ا إجراءاتلسل والحد من الروتين اإلداري في تس لكتروني ب

ة  ز الجامع ذه مرك د ھ الل تزوي ن خ ة م ات المملك ف محافظ ي مختل رة ف ات المنتش والكلي
الھابحيث يتم تصوير المراسالت ) (Scannersالكليات بماسحات ضوئية  ً إ وإرس ا  لكتروني

 .من الكليات ورودھا دلكتروني واعتمادھا قانونيا عنمن خالل البريد اإل

ة .٢ ة  تشجيع البحث العلمي ورفد صندوق البحث العلمي بالمخصصات المالية الكافي ذه الغاي لھ
 .تنشر لھم بحوث علمية محكمة أوللباحثين الذين تقبل لھم  وتقديم مكافآت مادية

 .العلمي لعضو ھيئة التدريس لغايات الترقية وعدم ربطه بالشرط الزمني اإلنتاجاعتماد  .٣

ة فد المكتبة المركزية ضرورة رف .٤ ة عربي ة الحديث ي الجامعة ومكتبات الكليات بالكتب العلمي
ة  ي حاج ة تف داد كافي ة وبأع ة المحكم دوريات العلمي ات بال ذه المكتب تراك ھ ة واش وأجنبي

 .ھيئة التدريس والطلبة والباحثين أعضاء

موحد  وأجورب جور بحيث يتم اعتماد سلم رواتالنظر في سلم الرواتب واأل إعادةضرورة  .٥
ا لمھا الخاص بھ ه على مستوى المملكة وليس كما ھو متبع حاليا لكل جامعة س ، ويراعى في

ادات سنوية  اإلنتاج  إنتاجهتتناسب مع  إضافيةالعلمي لعضو ھيئة التدريس بحيث يمنح زي
ى  ر أو عل ة للنش ورة أو المقبول ة المنش ث البحوث العلمي ن حي واء م ا س ا ونوع ي كم العلم

 .لتأليف العلميصعيد ا

المتعلقة بالعملية  األمورفي ھيئة التدريس في الجامعة  ألعضاءتشجيع عقد الدورات العلمية  .٦
ث ا ارات البح ية ومھ ي إلِ التدريس دعم العلم ب ال ة طل ي وكيفي ة لعلم وث العلمي از البح نج

 .ومتطلبات ذلك

اركة  .٧ جيع مش اءتش دوات وو أعض ة والن ؤتمرات العلمي ي الم دريس ف ة الت ل ھيئ رش العم
ر في  ر كبي ذلك من أث العلمية داخل الوطن وخارجه وتقديم الدعم الكافي للمشاركة فيھا لما ل

اب  اءاكتس ات  أعض ارف وعالق ارات ومع ة لمھ ي الجامع دريس ف ة الت ةھيئ ع  أكاديمي م
 .مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن وخارجه
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  العربية واألجنبية المراجع
الُمشكالت " .)٢٠٠٣( .أحمد فھيم ،وجبر .قمر الدين علي ،رنبعوق .محمود أحمد ،أبو سمرة -

ة التّ اء ھيئ ه أعض ي تواج طينيةالت ات الفلس ي الجامع ات  ."دريس ف اد الجامع ة اتح مجل
 .األردن .عمان. ٢٩٢- ٢٤١.)٤٢( .األمانة العامة التحاد الجامعات العربية.العربية

دريس المشكالت األكاديمية واإلد" .)١٩٩٤( .مروة ،أحمد - ة الت ارية التي تواجه أعضاء ھيئ
ة ات األردني ن الجامع دد م ي ع ة ."ف ات العربي اد الجامع ة اتح اد  .مجل ة التح ة العام األمان

 .األردن. عمان .١٩٥-١٦٩ .كانون ثاني .٢٩ع  .الجامعات العربية

ت - دنان ،البخي د ع ي األردن" .)٢٠٠٩( .محم امعي ف يم الج ع التعل ي واق ر ف ات نظ  ."وجھ
 .٣٩-٣٦ .٢٠٠٩ أولكانون  .األولالعدد  .للبحث العلمي األردنيةالجمعية  .العلميالبحث 

دين ،بدرخان - دريس في " .)٢٠٠٦( .سوسن سعد ال ة الت ي تواجه أعضاء ھيئ المشكالت الت
وظيفي م ال ى أدائھ ا عل ادة البحث  .جرش للبحوث والدراسات ."الجامعة األردنية وأثرھ عم

 .٤١-٩. )٢(١٠ .معة جرش األھليةجا .العلمي والدراسات العليا

ور ،البطيخي - ق الزجاجة" .)٢٠٠٩( .أن دخول في عن الي في األردن ال يم الع البحث  ."التعل
 .٤٥-٤٠ .٢٠٠٩كانون أول  .العدد األول .الجمعية األردنية للبحث العلمي .العلمي

ات الحل" .)٢٠١١( .أنور، البطيخي - الي في األردن وإمكان ة  ."مشكالت في التعليم الع ورق
ة  .المؤتمر الخامس للبحث العلمي في األردن: عمل غير منشورة مقدمة إلى ة األردني الجمعي

 .٢٠١١تشرين ثاني  ١٩ .عّمان .للبحث العلمي

ى مؤسسات" .)٢٠٠٠( .محمد ،الحاج حسن - ؤثرة عل يم العوامل الم ي في  التّعل الي األھل الع
ورة  . "األردن ل منش ة عم ةورق ؤتمر ُمقدم ى م يمال :إل الي تّعل ع  الع ين الواق ي األردن ب ف

ان( .تحرير شادية التل .٢٠٠٠ أيار ١٨-١٦ .األردن-جامعة الزرقاء األھلية .والطموح : عم
 .٢٦٧ – ٢٥١. )جامعة الزرقاء األھلية

و - ة المشكالت" .)٢٠٠٣( .غسان حسين ، الحل دى األكاديمي ة أعضاء ل دريس ھيئ  في الت
ة ة النجاح جامع ابلس في الوطني ة  ."فلسطين /ن ة جل ا النجاح جامع وم( .ثلألبح  العل

 .٤١٧-٣٧١ .)٢( ١٧ .)اإلنسانية

ي " .)٢٠٠٩( .عبد هللا محمد ھاشم ،الحيفي - دريس في كليت معوقات استخدام أعضاء ھيئة الت
ة/ العلوم والتربية  ة الرقمي ات التعليمي ر منشورة  ."جامعة صنعاء للتقني تير غي الة ماجس رس

 .عاءُمقدمة إلى جامعة صن

الجامعي من وجھة نظر أعضاء الھيئة  التّدريس ُمشكالت" .)١٩٩١( .خليل يوسف ،الخليلي -
ة ."في جامعة اليرموك التّدريسية ة  .دراسات تربوي ة الحديث اھرة  -رابطة التربي  )٣٥(٦الق

٢٩٥ -٢٧٧. 
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ي ،الرويشد - ة  ُمشكالتال" .)٢٠٠٤( .فيصل بن مد هللا عل ي تواجه أعضاء ھيئ دريسالت  التّ
ة ول المقترح عودية والحل ة الس ة العربي ن المملك مالية م ة الش ين بالمنطق ات المعلم ي كلي  ."ف

 .األردن .اربد .إلى جامعة اليرموك ُمقدمةرسالة ماجستير غير منشورة 

رور - ل ،الس دوح ھاي ي .مم راھيم ،والزعب د إب ة " .)٢٠٠٨( .أحم اء ھيئ كالت أعض مش
مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية  ."اسة ميدانيةدر: األردن/ التدريس في جامعة آل البيت

 . ٢٢٥-٢٠٣. )٣(٥ .جامعة الشارقة .واالجتماعية

عيلي - عود، الش ن " .)٢٠٠١( .س ة م ول المقترح ة والحل ات التربي ه كلي ي تواج المشكالت الت
ر منشورة  ."وجھة نظر العمداء وأعضاء الھيئة التدريسية بسلطنة ُعمان رسالة ماجستير غي

 .األردن .اربد .مة إلى جامعة اليرموكمقد

وا - ازي ،الص ى .غ ي ،ويحي ة " .)١٩٩٩( .عل ى درج لين عل اديميين الحاص كالت األك مش
ة ات األجنبي ن الجامع دكتوراه م ن : ال ة م ة ."األردنعين وم االجتماعي ة العل ة  .مجل جامع

 . ١١٣-٨٩ .)١(٢٧ .الكويت

ذكورة ضمن أفضل الجامعات العرب ترتي" .)موقع الكتروني( العالمية - ة الم ة  ٥٠٠بي جامع
  ."٢٠١٢في العالم 

http://www.alamiya.org/index.php?option=com_content&view=article&i
d=6388&catid=18. 

ؤثر " .)٢٠٠٢( .فوزية يوسف ،العبد الغفور - دريس وت ة الت المشكالت التي تواجه عضو ھيئ
ي السنة  ."ة في الكويتبكلية التربية األساسي على مستوى أدائه الوظيفي يج العرب رسالة الخل

١٢٨-٨٩ .)٨٥(٢٣. 

ك من " .)٢٠٠٩( .يمنى أحمد ،عتوم - ات ذل ة ومعوق رارات اإلداري فافية في الق ممارسة الش
مية  ة الرس ات األردني ي الجامع دريس ف ة الت اء ھيئ اديميين وأعض ادة األك ر الق ة نظ وجھ

ة أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى ."والخاصة ة التربي ة اليرموك .كلي د .جامع  .ارب
 .األردن

ة  ُمشكالتال" .)٢٠٠٣( .محمد حسن ،العمايرة - ي تواجه أعضاء ھيئ دريساألكاديمية الت  التّ
ة  ." الخاصة في األردن اإلسراءدراسة ميدانية في جامعة : في جامعة اإلسراء الخاصة مجل

 .عمان .٣٢٧-٢٩٣ .)٤٢( .معات العربيةاألمانة العامة التحاد الجا .اتحاد الجامعات العربية
 األردن

ا ،فريوان - ةالمشكالت " .)٢٠٠٤( .عبد السالم مھن ة األكاديمي ي تواجه أعضاء  واإلداري الت
ى ة الشعبية االشتراكية العظم ة الليبي ة العربي ة ناصر بالجماھيري  ."ھيئة التدريس في جامع

ة ة للتربي ة العربي ة للت. )٢(٢٤ .المجل ة العربي ومالمنظم ة والعل ة والثقاف دول  .ربي ة ال جامع
 .١٢٢-٩٣ .تونس. العربية
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راعين - ل، ق كالتال" .)٢٠٠٠( .خلي ه أعض ُمش ي تواج ة الت ة واإلداري ة  اءاألكاديمي ھيئ
دريس بعض ال التّ ا ب مية وعالقتھ ة الھاش ي الجامع رف ات ."اتُمتغيّ ة/ دراس وم التربوي  .العل

  .٢٧٤- ٢٦١ .األردن. عمان نيةالجامعة األرد .عمادة البحث العلمي. )٢(٢٧

دل - د هللا ،المجي ة " .)١٩٩٩( .عب ي جامع ية ف ة التدريس ة ألعضاء الھيئ المشكالت األكاديمي
 .٩١-٤٣ .سوريا .جامعة دمشق. )٣(١٥ .مجلة جامعة دمشق ."دمشق

األكاديمية التي يواجھھا أعضاء  ُمشكالتال" .)١٩٩٨( .محمود ،المقداديو .سامح ،محافظة -
ة ."في جامعة اليرموك لتّدريسيةاالھيئة  اد الجامعات العربي ة . )٣٣( .مجلة اتح ة العام األمان

 . ٤٧-٥ .األردن .عمان .التحاد الجامعات العربية

ة - ي ،محافظ ي األردن" .)٢٠٠٠( .عل الي ف يم الع ع التّعل ى واق ات عل ل  ."مالحظ ة عم ورق
ين : منشورة ُمقدمة إلى مؤتمر الي في األردن ب يم الع وحالتّعل ع والطم اء  .الواق ة الزرق جامع

ل .٢٠٠٠أيار  ١٨-١٦ .األردن-األھلية ادية الت ر ش ان( .تحري ة: عم اء األھلي ة الزرق ) جامع
٤٠-٣١. 

وح - د هللا ،الن ن عب اعد ب اريخ( .مس دون ت ي "   .)ب ين ف ات المعلم ي كلي دريس ف مشكالت الت
  ."المملكة العربية السعودية 

www.gulfresearchdetails?Id=37,accessed:8/7/2013 

- Glick, N. (1991). "Job Satisfaction Among Academic Administration 
at Selected American Colleges and Universities". Dissertation 
Abstract International. 52(2). 136-A. 

- Hancock, Nick. & Hellawell, David E. (2003). “Academic Middile 
Management in Higher Education: A Game of  Hide and Seek?”. 
Journal of Higher Education Policy Management, 25 (1). 5-12. 
Available on: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600800305739 

- Petty, Gregory C. Hatcher, Linda Monroe. (1991). "Job Satisfaction 
of Faculty from Technical Institutes, Community Colleges and 
Universities". Journal of Studies in Technical Caucus. 13(4). 361-
367. Available on:  
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb
=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ462037&ERICExtSea
rch_SearchType_0=no&accno=EJ462037. 



 ٢٥١٣ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر الخرابشة

 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(نجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة ال

-  Orata, Pedro T. (1999). "The Problem Professor of Education. The 
Journal of Higher Education. 70 (5). 589-598.  Available on:  
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2649232?uid=3738320&uid=
2&uid=4&sid=21101138179513. 

- Young, Suzanne. & shaw, Dale, G.(1999). ”Profile of Effective 
College and University teachers”. The Journal of Higher Education. 
70(6). 670-686. Nov. -Dec. 1999. Available on: 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb
=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ595313&ERICExtSea
rch_SearchType_0=no&accno=EJ595313. 

  



 "......الُمشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التَدريس في "ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥١٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ن الرحيمبسم هللا الرحم

  الزميل عضو ھيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية المحترم/الزميلة 

  :تحية طيبة وبعد  

المشكالت التي تواجه أعضاء ھيئة التدريس في ": بإجراء بحٍث بعنوانالدكتور عمر الخرابشة  يقوم الباحث
ذ ،"من وجھة نظرھم جامعة البلقاء التطبيقية ة ھ اونكم في تعبئ ل ويأمل تع ا يمث ار م تبانة بموضوعية واختي ه االس

ةٌ ) X(حالتكم بوضع إشارة  ه ال توجد إجاب اً بأن يكم علم ة عل في العمود المقابل لكل فقرٍة وحسب درجة انطباق الحال
ى  خاطئةٌ أو إجابةٌ صحيحةٌ وستعامل إجاباتكم بسّريٍة تامٍة وستستخدم لغايات البحث العلمي فقط علماً بأنه ال داعي إل

  الباحث                           .ر االسم شاكراً تعاونكمذك

   :معلومات عامة

  .أنثى. ب  . ذكر. أ     :الجنس. ١

  .دكتوراه .ب    ماجستير.أ      :أعلى مؤھل علمي تحمله.٢

  .د مدرس. أستاذ مساعد.ج.  أستاذ مشارك. ب.  أستاذ. أ :الرتبة العلمية. ٣

     .سنوات ١٠إلى اقل من  ٥من . ب            .سنوات ٥أقل من . أ: جامعيالخبرة العملية في التدريس ال .٤

  .سنة فأكثر ١٥. د   .سنة ١٥إلى أقل من  ١٠من . ج                                               

  :يرجى تحديد درجة انطباق الفقرات التالية على وضعك
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 المشكالت المتعلقة بالعملية التدريسية
      .القاعات التدريسية قليلة نسبة ألعداد الطلبة  .١
      .انخفاض نسبة المدرسين إلى الطلبة  .٢
      .الجامعة اإلجراءات الرادعة بحق الطلبة المخالفين إدارةعدم اتخاذ   .٣
      .الجامعة التعليميةتأثير مجالس الطلبة على مسيرة   .٤
      .كثرة أعداد الطلبة المسجلين في الشعبة الواحدة  .٥

مناسبة تخصص بعض أعضاء ھيئة التدريس للمواد التي يقومون  قلة  .٦
 .بتدريسھا

     

      .ضعف مستوى التحصيل لدى الطلبة  .٧
      .اعتماد الطلبة على الكتب المقررة فقط  .٨
      .ى عضو ھيئة التدريس ثقل العبء التدريسي عل  .٩
       .كفاية المراجع الموجودة في المكتبة بحاجة أعضاء ھيئة التدريس قلة  .١٠
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  المجال اإلداري
      .الفردية والمزاجية في اتخاذ القرارات  .١١
      .التأخير غير المبرر في إنجاز المعامالت الرسمية لعضو ھيئة التدريس  .١٢
       .ي العمل اإلداريتفشي الواسطة والمحسوبية ف  .١٣
       .ضعف التواصل بين إدارة الجامعة وأعضاء ھيئة التدريس  .١٤

ضعف العالقة بين أعضاء الھيئة اإلدارية وأعضاء ھيئة التدريس في   .١٥
 . الجامعة

     

      .غياب األمن الوظيفي  .١٦
      .ضعف فرصة النمو المھني لعضو ھيئة التدريس في الجامعة  .١٧
      .عضو ھيئة التدريس باالستقرار الوظيفيغياب شعور   .١٨
      .التحيز في تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس  .١٩
      .تعقد إجراءات الترقية األكاديمية من رتبة إلى أعلى  .٢٠
      .غياب مشاركة عضو ھيئة التدريس في اتخاذ القرارات  .٢١
      .قياديةغياب عنصر الكفاءة في اختيار المرشحين لشغل الوظائف ال  .٢٢
 العلمي البحث مجال
      .غياب الموضوعية في تحكيم البحوث العلمية المرسلة للنشر  .٢٣
      .صعوبة الشروط المتعلقة بالموافقة على نشر البحوث العلمية  .٢٤
      .قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي  .٢٥
      .غياب الحوافز الكافية للقيام ببحوث علمية  .٢٦
      .لة المؤتمرات العلمية المتخصصةق  .٢٧

انشغال عضو ھيئة التدريس بالتدريس على حساب إنتاجيته من البحث   .٢٨
 .العلمي

     

      .الوقت المخصص للبحث العلمي قليل مقارنة بالوقت المخصص للتدريس  .٢٩

عدم توافر جھات رسمية في الجامعة معنية بالتحليل اإلحصائي لبحوث   .٣٠
 .تدريسأعضاء ھيئة ال

     

      .شروط المشاركة في المؤتمرات العلمية الخارجية صعبة  .٣١
 المجتمع خدمة مجال
      .عدم انسجام خطة التعليم الجامعي مع حاجات المجتمع  .٣٢
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      .غياب التنسيق بين الجامعة والمجتمع المحلي  .٣٥
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