
 

  

    
  معراج عبد القادر  .د                                  ه عضو هيئة التدريسابكل التي تجاالمش

  

  ه عضو هيئة التدريس وتؤثر على مستوى ابكل التي تجاالمش

  بجامعة األغواط في الجزائرأدائه الوظيفي 

  
  

  الدكتور معراج عبد القادر هواري

نائب عميد مكلف بالبحث العلمي في كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة 

 الجزائر/األغواط

  
   البحث مستخلص

كل والمعوقات التي تواجه عضو هيئـة  ارف أهم المشهدفت هذه الدراسة إلى تع

كما هدفت  إلـى  . ، وتؤثر سلبا على مستوى أدائه الوظيفيبجامعة األغواطالتدريس 

  .كل وضوحا في المجاالت العلمية، واإلدارية والمالية واالجتماعيةاتحديد أكثر المش

عـن  طبيعـة    عبارة تعبر كل منها) 71(تكونت من  استبيانبإعداد  قام الباحث

تـم تطبيـق األداة   . مشكلة قد يعاني منها عضو هيئة التدريس في المجاالت السابقة

، وقد اتضح من تحليل النتائج وتفسـيرها أن  جامعةعلى  أعضاء هيئة التدريس بال

كل التي يتعرض لها عضو هيئة التدريس تـؤثر سـلبا علـى    اهناك العديد من المش

بتقديم مجموعة مـن   ان ه النتائج قامت الباحثمستوى أدائه الوظيفي وفي ضوء هذ

التوصيات التي من شأنها وضع الحلول المناسبة ومعالجـة تلـك المعوقـات التـي     

  .يتعرض لها عضو هيئة التدريس

  

  .هيئة التدريس، األداء الوظيفي، التعليم العالي، تسيير التعليم العالي: الكلمات الدالة
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  مقدمة
ات التعليم العالي في مختلف الدول تسعى معظم الجامعات ومؤسس

العربية واألجنبية إلى تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها والوصول إلى المكانة 
العلمية المتميزة بين مختلف جامعات العالم من خالل ما تقوم به من مهام 
وما تؤديه من وظائف بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، معتمدة في 

ائز والدعائم لعل أهمها أعضاء هيئة التدريس  ذلك على مجموعة من الرك
لديها ومدى قدرتهم على االضطالع بمسئولياتهم ومهامهم بالصورة 

  .المطلوبة
ومع تعدد أهداف الجامعات وتطورها من مؤسسة تعليمية تربوية تلعب  
دوراً رئيساً في سد احتياجات المجتمع المهنية بإعداد المختصين للوظائف 

ورها القيادي باإلسهام في عمليـات التنميـة االقتصـادية    المختلفة إلى د
واالجتماعية والثقافية للمجتمع ودعم استمرارية مظاهر التنمية والتقدم في 
كافة أوجه الحياة فيه، ازدادت المهام والمسئوليات الملقـاة علـى عـاتق    
عضو هيئة التدريس وارتبطت بأدوار أكثر تعقيداً وأشد صعوبة، األمـر  

لب ضرورة توافر اإلمكانـات المناسـبة والظـروف المالئمـة     الذي تط
واإلحاطة  بمجموعة من المقومات األساسية التي تكون له عونا في القيام 

بالمهام واألدوار المطلوبة منه على أكمل وجه وفي  تحديد مستوى أدائـه   
  . )1(الوظيفي

جد فيهـا  وعليه يمكن الجزم بأن البيئة التربوية واالجتماعية التي يتوا
أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، وما يتـوفر فيهـا مـن    
عناصر فعالة ومقومات داعمة، تمثل عامال مهما من العوامل التي تساعد 
تلك المؤسسات على تأدية وظائفها وتحقيق أدوارها، في الوقت نفسه فـإن  

هـا  تواجد عضو هيئة التدريس في بيئة تربوية غيـر مالئمـة، تكثـر في   
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المعوقات والمشاكل ال شك أنها تحد من مستوى أدائه الوظيفي وتقلل من 
، مما يدعو الجامعـات  )2(فاعليته ودوره في بناء المجتمع وتحقيق التقدم له

إلى الحرص على الوقوف على كل ما يعترض سير مهام عضـو هيئـة   
التدريس، من صعوبات ومشكالت والعمل على تذليلها والقضـاء عليهـا   

كن من أداء المهام المطلوبة منه بالصورة الصحيحة ومن ثم تـتمكن   ليتم
تلك المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات من القيام باألدوار المنوطـة  
بها لخدمة خطط التنمية االقتصادية التي وضـعت مـن أجـل تطـوير     
المجتمعات وتحقيق التقدم لها، وتأتي هذه الدراسة للتوصل إلى معرفة أهم 

اكل التي تواجه عضو هيئة التدريس في كليـة التربيـة األساسـية    المش
  .لكابالكويت واقتراح بعض التوصيات التي تقدم حلوالً لهذه المش

  
يمكن تحديد مشكلة هذه الدراسة في التوصل إلى معرفة   :الدراسة مشكلة

العلوم االقتصادية كل  التي تواجه عضو هيئة التدريس في كلية اأهم المش
والتي تؤثر علـى مسـتوى    التسيير بجامع عمار ثليجي باألغواط و علوم

   :أدائه الوظيفي، وتنبثق من هذه المشكلة الرئيسة عدة تساؤالت هي
العلمية التي تواجه عضو هيئة التدريس في مجـاالت   اكلما أهم المش 

  التدريس واإلرشاد العلمي والبحث العلمي والنمو المهني؟ 
والمالية  التي تواجه عضو هيئة التدريس من  اإلدارية لكاما أهم المش 
  وتؤثر سلبا على مستوى أدائه الوظيفي؟ ) الذكور واإلناث(
كل االجتماعية التي تواجه عضو هيئـة التـدريس مـن    اما أهم المش 
  وتؤثر على مستوى أدائه الوظيفي؟) الذكور واإلناث(
حـاور الثالثـة   ما أهم المقترحات التي يرى أفراد العينة  إضافتها علـى الم  

  السابقة؟ 
  : تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي :ةالدراس أهداف

كل والمعوقات التي تواجه عضو هيئة التـدريس مـن   امعرفة أهم المش 
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وتؤثر سلبا علـى مسـتوى أدائـه     جامعة األغواطب) الذكور واإلناث(
  .الوظيفي

تحديد أكثر المشاكل وضوحا سواء في المجـال العلمـي أو المجـال     
  . داري والمالي، أو المجال االجتماعياإل

التي تواجه عضو هيئة التـدريس  اكل المساهمة في تحديد تأثير المشـ 
  . على أدائه الوظيفي) الذكور واإلناث(من 

وضع بعض الحلول والمقترحات المناسبة التي تسـهم فـي معالجـة     
  ).الذكور واإلناث(التي تواجه أعضاء هيئة التدريس من اكل المش

  
اقتصرت  الدراسة على أعضاء هيئـة  التـدريس مـن     :الدراسة حدود

العاملين في جميـع األقسـام العلميـة    جامعة األغواط ) الذكور واإلناث(
  . ثالث كلياتوالبالغ عددها   اتبالكلي

  
  :تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي :الحالية الدراسة أهمية

ء هيئة التدريس من كل والمعوقات التي تواجه أعضاامعالجة المش 
  . وتعترض سبل تطوير أدائهم  الوظيفي) الذكور واإلناث(
قبل وقوعها وتذليل الصعوبات التـي قـد    كلاالتصدي لهذه المش 

  ). الذكور واإلناث(يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس من 
أمام الواقع الحقيقـي لمـا    بإدارة الجامعة وضع أصحاب القرار  

مـن  )  الـذكور واإلنـاث  (دريس من يتعرض له أعضاء هيئة الت
  . كل ومعوقات تؤثر على مستوى أدائهم الوظيفيامش
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   :السابقة الدراسات

وفيما يلي استعراض ألهم  الدراسات التي أجريت في مجـال بحـث   
وتفنيد المشاكل التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات  

ت التي تحد مـن كفـاءتهم  العمليـة    المختلفة علَّنا نقف على أهم المعوقا
  .التدريسية والتربوية بوجه عام

  
  : الدراسات العربية) أ

دراسته التي طبقت  على أعضاء هيئـة    )3()1982حامد بدر (أجرى  -1
كليـة العلـوم   "التدريس بكلية التجارة واالقتصاد والعلـوم السياسـية   

سط الرضـا  جامعة الكويت بهدف الوقوف على متو -"اإلدارية حاليا
وقد أسفرت نتـائج هـذه   . الوظيفي لعدد من العوامل المحددة للدراسة

الدراسة عن أن األجور المرتفعة ألعضاء الهيئة التدريسية قد حظيت  
بأعلى درجة للرضا الوظيفي وكذلك درجة الرضا عن قلة السـاعات  
التدريسية، وأقلها درجة في الرضا الوظيفي تمثل في دور الجامعة في 

يع أعضاء هيئة التدريس لحضور المـؤتمرات العلميـة، يليهـا    تشج
  . ضعف مستوى فصول الدراسة والتجهيزات المطلوبة لعملية التدريس

إلـى معرفـة أهـم     )4()1983عادل محمد سـودان  (وهدفت دراسة  -2
المشاكل التي تواجه األستاذ الجامعي، وقد توصل الباحث في دراسته 

عدد الساعات التدريسية وكثرة أعـداد   زيادة: إلى أهم المشاكل وهي
الطالب في مجموعات التدريس مما يقلل من كفاءة أداء عضو هيئـة  

والبحث عن المستجدات في مجال  اإلطالعالتدريس ويقلل من إمكانية 
العلم والمعرفة، كما أن ضعف الموارد المالية لعضو هيئة التـدريس  

من األحيان إلى زيـادة   في العديد من الدول العربية  تلزمه في كثير
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أعبائه التدريسية لرفع موارده المالية مما يؤثر سـلبا علـى قدراتـه    
  . العلمية وأوضاعه االجتماعية

دراسة حول المشاكل المختلفة التي  )5()1983مروان كمال (وأجرى  -3
تواجه عضو هيئة التدريس بالجامعات العربية  وتؤثر علـى أدائهـم   

ت  التدريس والبحث العلمي والنمو المهني العلمي والفكري في مجاال
أن أبرز المشاكل فـي مجـال   : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

. العملية التدريسية كان ارتفاع أعداد الطالب، وزيادة العبء الدراسي
أما بالنسبة لمشكالت البحث العلمي فقد تمثلت في نقص األجهزة وعدم 

عم المالي والنقص في أعداد مسـاعدي  مالءمة المتوفر منها، وقلة الد
الباحثين، وأخيرا عدم توفر الكتب والمراجع العلمية الالزمة إلجـراء  

كما كشفت الدراسة عن مشكالت النمو المهني لعضو هيئـة  . البحوث
التدريس والتي تمثلت في عدم  تقنين المرتبة العلمية وإجازة التفـرغ  

وقـد أوصـى   . ة التدريسالعلمي وتوفير المناخ المناسب لعضو هيئ
الباحث بضرورة إعادة النظر في قواعد الترقية ومنح أعضاء هيئـة  
التدريس إجازات تفرغ علمي إلجراء الدراسات والبحـوث برواتـب   
شاملة، كما أكد على ضرورة إيجاد ظروف مناسبة ليتمكن عضو هيئة 
التدريس من القيام بمهام التدريس والبحث وخدمة المجتمع على أكمل 

  . وجه
التي أجراهـا حـول    )6()1984محمد عبد العليم مرسي (أما دراسة  -4

المشاكل التي تواجه عضو هيئة التدريس في الجامعات العربيـة فقـد   
انتهت إلى مجموعة من المشاكل التي تؤدي إلى ضعف اإلنتاجية لعل 

عدم توافر الكتب العلمية، وعدم كفاية المجـالت العلميـة   : من أهمها
لنشر بحوث ودراسات أعضاء هيئة التدريس، وعـدم كفايـة   الالزمة 
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األموال المخصصة إلجراء البحوث والنقص فـي أعـداد مسـاعدي    
الباحثين، والندرة في حضور المـؤتمرات والنـدوات سـواء علـى     
المستوى العالمي أو المحلي وكذلك البيروقراطية اإلدارية في العمـل،  

لزمالء فـي العمـل، وأكـد    وأخيرا ضعف العالقات االجتماعية بين ا
الباحث في هذه الدراسة أن المشاكل السابقة من شأنها أن تؤثر علـى  
إنتاجية عضو هيئة التدريس العلمية والبحثية وأنها حتما أحد األسباب 

  .  الرئيسة وراء هجرة الكثير منهم إلى خارج الوطن العربي
ل المشـاكل  دراسة حو )7()1985مكتب اليونسكو اإلقليمي (كما أعد  -5

التي تعيق عضو هيئة التدريس عن أداء مهامه األساسـية بالصـورة   
وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج تم تحديدها أوال . المطلوبة

مجال البحث العلمي، التي تمثلت في عدم توافر المراجع العلمية، : في
 وعدم كفاية المختبرات، وعدم مالءمة المكتبات، وأخيرا قلة اإلنفـاق 

أما بالنسبة لمشكالت األداء التدريسي فقد تمثلت . على البحوث العلمية
كثرة أعداد الطالب بالنسبة لعضو هيئة التدريس، وزيادة العـبء  : في

التدريسي األمر الذي أدى إلى انصراف معظم جهد ووقـت أعضـاء   
هيئة التدريس في العملية التدريسية دون المجاالت األخرى المطلوبـة  

برزت مشكالت أخرى مثل تفشي البيروقراطيـة اإلداريـة   كما . منه
وقلة إجازات التفرغ العلمي، وقد اقترحت الدراسة ضـرورة تنشـيط   
.. البحث العلمي بتوفير ضمان الحرية األكاديمية لعضو هيئة التدريس

باإلضافة إلى أهمية معالجة نواحي القصور فـي الجوانـب العلميـة    
  . عضو هيئة التدريسواإلدارية التي تؤثر على أداء 

هدفت إلى تحديد  )8()1990خليل يوسف الخليلي (وفي دراسة قام بها  -6
أبرز المشاكل التدريسية التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس بجامعـة  
اليرموك في األردن، وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس   
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التـي  فيها، توصلت إلى مجموعة من النتائج حددت فيها أهم المشاكل 
تـدني  : تواجه عضو هيئة التدريس منها ما يتعلق بالطالب مثـــل

المستوى العلمي والفكري للطلبة ثم الالمباالة واإلهمـال مـن قبـل    
الطالب واتكالهم على المدرس، كذلك  ضعف عالقة الطالب بالمدرس 

أمـا المشـاكل التـي تتعلـق     . وبنائها على أساس المصلحة والنفاق
وأوضح الباحـث  " مشكلة لغة التدريس"ي مقدمتها بالمدرس فقد جاء ف

أنه من الملفت لالنتباه أن تبرز مشـكلة ضـعف التأهيـل التربـوي     
وتأتى في المرتبة الثانية من بين المشاكل التي "ألعضاء هيئة التدريس 

ثم " انخفاض نسبة المدرسين إلى الطالب" تتعلق بالمدرس، يليها مشكلة
، و التي بـرزت  "رتب عليها من ضغوطتقويم الطالب وما يت"مشكلة 

: وقد جاءت مشكالت أخـرى مثـل  . في كلية التربية بالدرجة األولى
زيادة العبء التدريسي  والبحث العلمي وضيق الوقت المخصص لـه  

أما المشـاكل المتعلقـة   "واالعتماد على المحاضرين غير المتفرغين 
ـ " بإدارة الجامعة والبيئة االجتماعيـة، فكـان أبرزهـا    دم وجـود  ع

استراتيجية للتعليم الجامعي تنسجم مع حاجـات المجتمـع المنظـورة    
الـنقص فـي   "في كلية االقتصاد والتربية، يليهـا مشـكلة   " والمتوقعة

وفي . في كلية التربية" التجهيزات الفنية والمخبرية والوسائل التعليمية
ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة أعضاء هيئـة التـدريس بجامعـة    

ك بضرورة التركيز على إيجاد الحوافز التي تـدعو الطـالب   اليرمو
لالهتمام بالدراسة واالرتقاء بمستوى الطالـب الجـامعي، ولمعالجـة    
مشكلة اإلهمال والالمباالة أوصت الدراسة بأهمية االلتحـاق ببـرامج   
لتأهيل هيئة  التدريس بأساليب التدريس وعلم النفس التربوي، وأخيرا 

م كل دولة عربية بعقد مؤتمر وطني تربـوي  أوصت بضرورة أن تقو
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حول التعليم العالي لرسم سياسة وطنية شاملة لتطوير هذا التعليم  بما 
  . يخدم خطط التنمية الوطنية

في جامعة  )9()1991شرف الهادي (وقد كشفت الدراسة التي أجراها  -7
أم القرى بالمملكة العربية السعودية وجامعة صنعاء باليمن عن أهـم  

لمشاكل التي تواجه عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية وجامعـة  ا
زيادة أعـداد الطـالب،   : صنعاء، وكان أبرزها في المجال األكاديمي

وضعف مستواهم العلمي، وكثرة المقـررات الدراسـية التـي يقـوم     
بتدريسها عضو هيئة التدريس والتي تبتعد أحيانا عن مجال التخصص 

جع الالزمة لتلك المقررات، باإلضافة إلى عدم وكذلك عدم توافر المرا
توافر الدعم الكافي إلجراء األبحاث والدراسات، ونـدرة الـدوريات   

أما المشاكل اإلدارية فتمثلت في نقص . الالزمة في المكتبات الجامعية
اإلدارية لشاغلي تلك الوظائف والتي ظهرت في سـوء  المهنية الكفاءة 

يئـة التـدريس مـن الجهـاز اإلداري     المعاملة التي يلقاها عضـو ه 
  . والمزاجية التي يتم بها تطبيق اللوائح والقرارات

المشاكل التي تواجه عضو  )10()1994عنتر لطفي محمد (بينما حصر  -8
هيئة التدريس في بعض كليات جامعة اإلسكندرية في الدراسة التـي  
ر أجراها على عينة عشوائية اعتمدت على استبانة تضمنت عدة محاو

المناخ الجامعي والبحث العلمـي، أسـلوب التـدريس، العـبء     : هي
التدريسي، المكتبة وتجهيزاتها، المشاكل اإلدارية، المشاكل االجتماعية 

وقد جاء المحور الثـاني  . والثقافية، وأخيرا المشاكل المادية والمعنوية
والذي يدور حول أسلوب التدريس والعبء التدريسي ومدى انعكاسـه  

اجية عضو هيئة التدريس العلمية في المرتبة األولى من حيث على إنت
وزنه النسبي من وجهة نظر أفراد العينة الكلية وقد برزت في حيـز  

العبء التدريسـي وحجمـه الكبيـر،    : المحور عدد من المشاكل مثل
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وأسلوب التدريس المتبع في وجود األعداد الكبيرة من الطالب الذي ال 
أما المحور األول الذي يـدور حـول   . لتجديديساعد على االبتكار وا

المناخ الجامعي والبحث العلمي بالجامعة فقد احتل المرتبـة الثانيـة،   
وبرزت في هذا المحور بعض المشاكل التي تواجـه عضـو هيئـة    
التدريس مثل عدم توافر األجهزة والمعامل الالزمة للبحـث العلمـي،   

عدم وجود مجلـة  عدم وجود غرفة خاصة لكل عضو هيئة تدريس، و
علمية مختصة لنشر األبحاث العلمية، في حين احتل المحور الثالـث  
الخاص بالمكتبة وتجهيزاتها المرتبة الثالثة، وحدد أفراد العينـة أهـم   
المشاكل والتي انحصرت في عدم تلبية المراجع العلميـة الموجـودة   

ناسبة الحتياجات البحث العلمي، وعدم توافر المجالت العلمية، وعدم م
واحتـل  . قاعات المكتبة، وعدم وجود حاسب آلي أو بنك معلومـات 

محور المشاكل اإلدارية المرتبة الرابعة حيث أوضح أفراد العينـة أن  
سـوء األسـاليب   : أهم المعوقات التي تواجههم في هذا المجال هـي 

اإلدارية المتبعة في الجامعة والتي تعيق إنجاز معامالت أعضاء هيئة 
دارية، وعدم كفاءة الجهاز اإلداري بالجامعة، وكذلك عدم التدريس اإل

مشاركة أعضاء هيئة التدريس للقيادات اإلدارية في اتخاذ القـرارات  
بينما احتلت المشـاكل االجتماعيـة والثقافيـة المرتبـة     . المتعلقة بهم

الخامسة من وجهة نظر أفراد العينة وكان أبرزها مشـكلة انخفـاض   
م مكافآت مالية مناسبة عند القيام بالمهام العلمية، المرتبات، وعدم تقدي

بينما . أو نظير القيام بأعمال إضافية أو اإلشراف على الرسائل العلمية
احتلت المشاكل المادية والمعنوية المرتبة األخيرة وأوصـى الباحـث   
بمجموعة من التوصيات التي من شـأنها وضـع الحلـول المناسـبة     

  .لمعالجة تلك المشاكل
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   :األجنبية الدراسات )ب
دراسـة فـي    )11((Rose mary Cliff 1975)أجرت روز ماري كليف 

جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية من أجل تحديد أهـم  
المشاكل التي تواجه عضو هيئة التدريس من خالل ما يقومون بـه مـن   

من أبرز  مهام وأعمال ومسئوليات بالجامعة، وأوضحت نتائج الدراسة أن
انعزالهم عن بعضـهم الـبعض   : المشاكل التي تواجه هيئة التدريس هي

وفقدان العالقات االجتماعية، باإلضافة إلى انعزال هيئة التـدريس عـن   
إدارة الجامعة، كما برزت مشكلة التفاوت في أسلوب التعامل مع أعضاء 

إلحباط هيئة التدريس من قبل إدارة الجامعة مما أدي إلى شعور البعض با
والفشل المعنوي لعدم عدالة الجامعة في التعامل وعدم تقـديرها للجهـود   

  . التي يقوم بأدائها أعضاء هيئة التدريس
دراسة هدفت إلى  )12( (Linda Moxley 1977)كما أجرت ليندا موكسلي

معرفة  المشاكل التي تواجه  التدريس وتسبب عدم الرضـاء الـوظيفي،   
عة من النتائج أفضت إلى ظهـور المشـاكل   وتوصلت الدراسة إلى مجمو

السياسات والممارسات اإلدارية الخاطئة في الجامعة، وانخفـاض  : التالية
رواتب هيئة التدريس، وتدني مستوى اإلرشاد العلمي، وعدم توافر الوقت 
الكافي ألعضاء هيئة التدريس للقيام بمهامهم الوظيفية المرتبطـة بعملهـم   

  . بالجامعة
ـ   أما الدراسة  )13(Jesse Seegniller 1983)جنلر يالتي أجراها جـس س

لمعرفـة   Eastern Utah Universityعلى أعضاء هيئة  التدريس في كلية 
أن : مدى الرضا الوظيفي لديهم، فقد أسفرت عن نتائج عديدة نذكر منهـا 

التدريب الذي يتلقاه أعضاء هيئة التدريس ليس مناسبا وال يفي باحتياجاتهم 
ال توفر الفرص الكافية لحضـور المـؤتمرات   الجامعة كما أن الوظيفية، 

تواجه مشكلة فقدان االتصال والتعاون بين  الجامعةوالندوات العلمية، وأن 
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األقسام العلمية، وضعف الجهاز اإلداري الجامعي وتخلفـه عـن القيـام    
بالكثير من األعمال والمسئوليات، أضف إلى ذلك انخفاض رواتب هيئـة   

  . عدم مالءمتها مع متطلبات الحياة ومكانة المعلم الجامعيالتدريس و
تعـرف مشـكالت أعضـاء     )14((Orata 1999)واستهدفت دراسة أوراتا 

 هيئـة  التدريـس في تدريس المقررات التربويـة بجامعة أوهـــايو 
. في ضوء تطبيق الطرق التقليدية ومنظومة النظريات التقليديـة  األميركية

آراء أعضاء هيئة التدريس في سؤال مفتوح موجـه  وقد استطلع الباحث 
حول المشاكل التي تواجههم في عملية التدريس، وقد تم التوصل إلى نتائج 
تفيد أن أكثر المشاكل التي تواجه عضو هيئة التـدريس هـي أن بعـض    
المجموعات من الطالب تكون ذات أعداد كبيرة إلى حد ما، مما يرهـق  

التدريس الفعال للمقرر، كمـا يواجـه    عضو هيئة التدريس ويقلل فرص
أيضا صعوبة تقويم الطالب في بعض المقررات الدراسـية، كمـا يـرى    
أعضاء هيئة التدريس أن هناك بعض المقررات الدراسية التـي يفـرض   
تدريسها على الطالب بصرف النظر عن ميولهم واهتماماتهم، مما يشكل 

تحقيق التفاعل الـالزم  صعوبة تقبل الطالب لمحتوى المقرر ومن ثم عدم 
وأخيرا أوضحت الدراسة أن ضعف المستوى العلمي وخلفيـة إعـداد   . له

الطالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي ال تساعد أعضاء هيئة التـدريس  
على تنمية طرق التفكير اإلبداعي لدى الطالب أو إكسابهم مهارة استخدام 

كمعلمين نـاجحين بعـد    التقنيات الحديثة لينعكس ذلك على مستوى أدائهم
  . التخرج

سـوزان  : ومن أحدث الدراسات األجنبية في هذا المجال دراسة كل مـن 
التـي   )15( (Suzanne Young & Dale G.Shaw, 1999)يونج، وديل شاو،

هدفت إلى الكشف عن عوامل فاعلية التدريس فـي الكليـات الجامعيـة    
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وتعرضت في هذا  North Clorado Universityبجامعة كلورادو الشمالية 
السياق لمشكالت أعضاء هيئة التـدريس فـي بيئـة التعلـيم الجـامعي      
ومشكالتهم في تطبيق طرق التدريس التقليدية مقارنـة بتطبيـق الطـرق    
المتقدمة في عمليتي التعليم والتعلم والبحث العلمـي التـي تعتمـد علـى     

عبـارة  ) 25( التقنيات الحديثة، فقد قام الباحثان بتصميم استبانه مكونة من
كأداة لجمع المعلومات الخاصة بالدراسة، طبقت على عينة مكونـة مـن   

طالبا لبيان مدى فاعلية أعضاء هيئة التدريس في تقديم المقررات ) 912(
التي يدرسونها واختيار أفضلهم لكل مقرر دراسي، وتوصلت الدراسة إلى 

ون علـى  عدة نتائج أهمها أن أفضل أعضاء هيئة  التدريس هـم القـادر  
إعطاء قيمة علمية ووظيفية للمقررات التي يقومون بتدريسـها ويعملـون   
على زيادة دافعية طالبهم وحماسهم للعملية التعليمية، كما أن هناك فئة من 
أعضاء هيئة التدريس يواجهون مشكلة التواصل والتفاعل مع الطالب مما 

ن أعضـاء هيئـة   يقلل من فاعلية تدريسهم للمقررات، أما الفئة األخيرة م
التدريس فهم الذين يواجهون مشكلة عدم القدرة على تنظيم محتوى المقرر 
الدراسي  بما يتالءم مع بيئة التعلم في الصف الدراسي والـذين مـازالوا   
يعتمدون الطرق التقليدية في التدريس وال يستخدمون التقنيـات التربويـة   

  . المناسبة
بحوث التي أجريت في هـذا  ومن خالل العرض السابق للدراسات وال

  :يمكن استخالص اآلتي الموضوع
وجود مجموعة من  إلىتوصلت نتائج كافة الدراسات العربية واألجنبية  -

يعاني منهـا عضـو هيئـة    ) االجتماعية واإلدارية -العلمية(المشاكل 
  . التدريس في معظم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

جريت في هذا المجال أن معاناة عضـو هيئـة   أكدت الدراسات والبحوث التي أ -
  . التدريس من تلك المشاكل المتنوعة تؤثر سلبا على مستوى أدائه الوظيفي
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اتفقت كافة الدراسات العربية واألجنبية على ضرورة التصدي لهـذه المشـاكل    -
من قبل مسئولي الجامعات والتعليم العـالي، كمـا اقترحـت مجموعـة مـن      

  . نها وضع الحلول  المناسبة لمعالجة تلك المشاكلالتوصيات التي من شأ
  

   :واإلجراءات المنهج
   :المنهج :أوال

في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المتمثل فـي   استخدم الباحث
اإلطالع على واقع المشاكل المختلفة التي يتعـرض لهـا عضـو هيئـة     

أهـم تلـك    الجامعـة وتحديـد  العاملين في الذكور واإلناث التدريس من 
  . المشاكل وأنواعها

  
   :اإلجراءات :ثانيا
عضو هيئة تدريس مـن   211تكونت عينة الدراسة من : وصف العينة) أ

عضو هيئة ) 300(والبالغ عددهم  بالجامعةمجموع أعضاء هيئة التدريس 
من العينة الكلية،  ٪70ذكور ويمثلون  148، منهم ٪70.33تدريس بنسبة 

وفيما يلي وصف مفصل لهذه العينة . العينة الكلية من ٪30إناث ويمثلون  63
 نظـر ا(حسب التخصص، والمسمى الوظيفي، والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة 

  ).4، 3، 2، 1: الجداول
أن العينة ممثلة تمثيال جيـدا   )1-الجدول(تكشف البيانات الواردة في 

إن معظم ف )2-الجدول(كما هو واضح من . الجامعةلجميع األقسام العلمية 
ومكلف بالـدروس  أعضاء هيئة التدريس يعملون في وظيفة أستاذ مساعد 

أن ثلثي مفردات ) 3-الجدول(تشير البيانات الواردة في و .)٪71.6النسبة(
  .العينة تزيد سنوات خبرتهم عن عشر سنوات
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استفادت في صياغة مفردات قام الباحث بتصميم استبان  :الدراسة أداة )ب
اسات السابقة التي تم استعراضها في هذه الدراسة والتي محتواها من الدر

لتعرف على أهم المشاكل التي تواجه عضـو  تتعلق بهذا الموضوع، بعد ا
) 71(مـن  االسـتبيان  وتكون  .في مؤسسات التعليم العاليهيئة التدريس 

عبارة تعبر كل منها عن طبيعة مشكلة قد يعـاني منهـا عضـو هيئـة     
موافق، موافق إلى حد مـا،  (ثالثة بدائل لإلجابة  أمام كل عبارة. التدريس

  ). غير موافق
موزعة على خمسـة محـاور أساسـية هـي      71العبارات الـ  -

  :على النحو التالي
المشاكل في مجال التدريس واإلرشـاد    *

  :العلمي
  عبارة 25

  عبارة 12  :المشاكل في البحث العلمي  *
  عبارات 7  مشكالت النمو المهني  *
  عبارة 15  :ل اإلدارية والماليةالمشاك  *
  عبارة 12  :المشاكل االجتماعية  *
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  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب النوع والتخصص: )1(جدول 
  

  )211 -ن(المجموع  )63–ن(إناث )148–ن(ذكور العينة

  ٪  عدد  ٪  عدد  ٪  عدد  التخصصات

  5.2  11  3.2  2  6.1  9  االنجليزية

اللغــة العربيــة
  10.4  22  1.6  1  14.2  21  وآدابها

  2.4  5  6.3  4  7.00  1  إعالم آلي

  6.6  14  4.8  3  7.4  11  علم النفس

  5.7  12  3.2  2  6.8  10  الحقوق

  5.2  11  6.3  4  4.7  7  تكنولوجيا

بيولوجيــا وعلــوم 
  8.5  18  6.3  4  9.5  14  زراعية

  10.9  23  20.6 13 6.8 10 علم اجتماع

  5.7  12  4.8 3 6.1 9 علوم التسيير

  3.8  8  4.3  3  3.4  5  تصادية علوم اق

  5.7  12  1.6  1  7.4  11  هندسة مدنية 

ــي   ــالم آلـ إعـ
  للتسيير

3  2.  4  6.3  7  3.3  

ــك  إلكترونيــــ
 والكتروتقني

10  6.8  9  14.3  19  9.00  

  4.3  9 - - 6.1 9 علوم تجارية

 كيمياء صناعية
5  3.4  6  9.5  11  5.2  

  8.1  17  6.3 4 8.8 13  مكيانيك
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  الدراسة حسب النوع والمسمى الوظيفي توزيع عينة: )2(جدول 

  )211 –ن(المجموع  )63 –ن(إناث )148–ن(ذكور العينة

  ٪ عدد  ٪ عدد ٪ عدد المسمى الوظيفي

  14.7 31  14.5 02 13.5 20 تعليم عالي و محاضرأستاذ 

 ومكلف أستاذ مساعد

 بالدروس

119  80.4  32  57  151  71.6  

  12.8 27  30.2 19 5.4 8 أستاذ مهندس

  0.9 2  1.6 1 0.7 1 غير مبين

  
  توزيع عينة الدراسة حسب النوع وسنوات الخبرة: )3(جدول 

  )211 –ن (المجموع  )63 –ن(إناث )148–ن(ذكور العينة

  ٪  عدد  ٪ عدد ٪ عدد سنوات الخبرة

  33.6  71  26.9 17 36.5 54 عشر سنوات فأقل

  66.4 140  73 46 63.9 94 أكثر من عشر سنوات

القسـم  (باإلضافة إلى التعليمات والبيانات األولية التي تدور حول  هذا
ثـم  ) العلمي، والمسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الجنس

ان بسؤال عن المقترحات التي يرغب المبحوث في ذكرها، ياختتمت االستب
ان على عدد من المحكمين من أعضاء هيئـة التـدريس   يتم عرض االستب

من ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالمشاكل  الجامعةومن خارج عة بالجام
التي تواجه عضو هيئة التدريس والمعوقات التي تؤثر على مستوى أدائه 

وقد تم إجراء بعض التعديالت حيث ألغيـت بعـض المشـاكل    . الوظيفي
  .  وأضيف مشكالت أخرى أجمع المحكمون على أهميتها



 

  

  
 
 

   )11( 5  دراسات إقليمية                                                             مركز الدراسات اإلقليمية             
  

ثين بإعداد استبيان الدراسة تم عرضها على بعد أن قام الباح :الصدق )جـ
عدد من المحكمين المختصين في هذا المجال للتأكد من سالمة صياغة 

وتم إجراء . البنود والعبارات ومدى مناسبتها للمجال المراد قياسه
  . التعديالت المطلوبة عليها في ضوء مالحظات ومقترحات المحكمين

علـى  ) (Alphaساب معامل ثبات آلفا بح الباحث ماق :الثبات إجراءات ) د
ان ككل، وعلى مستوى كل محـور علـى حـده داخـل     يمستوى االستب

لمكونـات المقيـاس     Alphaحيث بلغ معامل ثبـات . مجموعتي الدراسة
داخل مجموعـة الـذكور،    0.819، الجامعةداخل العينة  0.822 الخمسة
بـات ألفـا   معامالت ث) 4(ويبين  الجدول  .داخل مجموعة اإلناث 0.832

، وداخـل مجمـوعتي الـذكور    الجامعـة لكل مقياس فرعي داخل العينة 
هو ارتفاع معامالت الثبات ين ومما يطمئن الباحث .واإلناث، كل على حدة
وعلـى  ) الـذكور، اإلنـاث   الجامعة،داخل العينة (على جميع المستويات 

معامالت االرتباط بين ) 5-الجدول(ويوضح  .مستوى كل محور على حدة
وتشير النتائج الواردة . )بعضها والبعض اآلخر(لمقاييس الفرعية الخمسة ا

إلى أن جميع معامالت االرتباط دالة فيما وراء مسـتوى  ) 5-الجدول(في 
نتائج معامالت االرتباط الخطية بين ) 6(ويعرض الجدول التالي ). 0.01(

  .الدرجة الكلية ومقاييس الدراسة الفرعية
  ثبات داخل جماعات الدراسة المختلفةمعامالت ال: )4(جدول 

 المجموعات العينة  الكلية  الذكور  اإلناث

 المتغيرات )211=ن(  )148= ن (  )63= ن(
 المشاكل في مجال التدريس -  0.843  0.846  0.842
 المشاكل في مجال البحث العلمي -  0.923  0.928  0.907
 .مشكالت النمو المهني -  0.852  0.847  0.864
 .المشاكل اإلدارية والمالية -  0.884  0.874  0.911
 .المشاكل االجتماعية -   0.845  0.844  0.853
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  الدراسة الستبيانيوضح معامالت االرتباط الخطية بين المقاييس الفرعية المشكلة  :)5(جدول 

  المقاييس الفرعية )1( )2(  )3(  )4(  )5(

0.566*
*

0.579*
*

0.411*
*

0.542**   جال التدريس المشاكل في م -  

0.438*
*

0.598*
*

0.532*
*

المشاكل في مجال البحث العلمي  -  

0.391*
*

0.494*
*

  . مشكالت النمو المهني -  

0.581*
*

  . المشاكل المالية واإلدارية -  

 .المشاكل االجتماعية -          

  ة على المقياسيوضح  معامالت االرتباط بين المكونات  الفرعية والدرجة الكلي )6(جدول 

 المقاييس الفرعية معامل االرتباط

 المشاكل في مجال التدريس  -  ****0.844

 مشكالت في مجال البحث العلمي  -   **0.763

 .مشكالت النمو المهني  -   **0.632

 .المشاكل اإلدارية والمالية   -   **0.805

 .المشاكل االجتماعية  -   **0.759
  

بين  0.01االرتباطات الدالة فيما وراء  ومما يزيد من درجة االتساق
وهو أمر يطمئن الباحثة . الدرجة الكلية والمقاييس الفرعية، كل على حدة

  .إلى استخدام هذه األداة في هذه الدراسة وفي دراسات تالية

                                                 
   0ر01معامل االرتباط دال عند مستوى   **
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ان علـى  يتـم توزيـع االسـتب    :أسلوب جمع البيانات من الميـدان ) د

المطلوب حسـب العـدد الفعلـي     بالعدد بالجامعة جميع األقسام العلمية 
طلـب مـن كـل عضـو     و .ألعضاء هيئة التدريس في كل قسم علمـي 

. ان فـور االنتهـاء منهـا   يمن أعضاء هيئة التـدريس تسـليم االسـتب   
   .استمر جمع البيانات قرابة شهرين

  
حسـاب المتوسـطات واالنحرافـات     -1 :اإلحصائي التحليل خطة )هـ

ان حسـب متغيـري الجـنس    ينة لالستبالمعيارية للمقاييس الفردية المكو
وداللتها بين المتوسـطات حسـب   ) ت(حساب قيم  -2. وسنوات الخبرة

حسـاب التكـرارات والنسـبة     -3. متغيري الجنس وسـنوات الخبـرة  
  . ان للعينة الكليةيوداللتها على كل بند من بنود االستب" 2كا"و ..المئوية

  
   :وتفسيرها النتائج عرض
اسة بالشكل الذي يحقق األهداف وذلك على النحو عرض نتائج الدرتسوف 
  : اآلتي

نتائج الفروق بين الذكور واإلنـاث مـن أعضـاء هيئـة التـدريس       -1
  . في حجم المشاكل الموجودة

نتائج الفروق بـين ذوي الخبـرات الحديثـة والقديمـة فـي حجـم        -2
  . المشاكل الموجودة

ـ  -3 ى كـل بنـد مـن    حجم المشاكل الفرعية ودرجة الموافقة عليها عل
  . انيبنود االستب

ـ     :أوالً فـي حجـم المشـاكل     ييننتائج الفروق بـين الـذكور واإلنـاث التدريس
  . الموجودة
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ت المعياريــة االمتوســطات واالنحرافــ) 7-الجــدول(يتبــين مــن 
ودالالتهـا بـين الـذكور واإلنـاث فـي حجـم المشـاكل        ) ت(وقيـم 
  . الموجودة

ربمـا كـان   . حجـم المشـاكل  التوجد فروق بين الذكور واإلناث في 
هذا دليال على أن هناك اتساقاً في تحديـد هـذه المشـاكل مـن جانـب      

  .المجموعتين
نتائج الفروق بين ذوي الخبـرات الحديثـة والقديمـة فـي حجـم       :ثانياً

  .المشاكل الموجودة
   

  )ت(وقيم ) ع(واالنحرافات المعيارية ) م(يوضح المتوسطات  )7(جدول 
  ودالالتها بين الذكور واإلناث في حجم المشاكل الموجودة

  
  الداللة

 )ت(قيم 
 العينة والمؤشرات 148:ذكور  63: إناث

 المتغيرات م ع م  ع  

غير دالة 0.56  9.05  53.10  9.77  53.88  
  حجم المشاكل في مجال -

 التدريس  

غير دالة 1.27  5.11  31.98  6.37  30.83  
حجم المشاكل في مجـال -

 البحث العلمي

غير دالة 1.01  3.52  17.41  3.71  16.86  
  حجم المشاكل المتعلقة -

 بالنمو المهني   

غير دالة 0.79  7.28  35.63  6.49  36.43  
  حجم المشاكل اإلدارية -

 والمالية   

غير دالة حجم المشاكل االجتماعية - 25.03 5.69  25.32  6.46  0.32

غير دالة  الدرجة الكلية - 16.182 25.72 161.84 25.34  0.09
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  ودالالتها) ت(يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم  )8(جدول 
  بين األدنى واألعلى في الخبرة في حجم المشاكل  الموجودة

  

  الداللة
  قيم

  )ت(
  أكثر من عشر سنوات

  )140=ن(
 عشر سنوات فأقل

 )71=ن(
  العينة والمؤشرات

 المتغيرات م ع م  ع    

  54.59  10.76  53.16  8.87  1.03  غير دالة
حجم المشاكل في  -

 التدريس مجال

  31.41  6.44  31.06  5.84  0.40  غير دالة
حجم المشاكل في  -

 البحث العلمي مجال

  17.45  3.60  16.81  3.67  1.21  غير دالة
  حجم المشاكل المتعلقة -

 بالنمو المهني   

  36.62  7.21  35.98  6.49  0.65  غير دالة
  حجم المشاكل اإلدارية -

 والمالية    

  25.85  6.47  24.73  5.59  1.29  غير دالة
  حجم المشاكل -

 االجتماعية   

 الدرجة الكلية - 164.85 29.32 160.68  23.39 1.12  غير دالة

يتضح لنا من الجدول السابق أنه ال يوجـد فـرق بـين مـن لـديهم      
فمهمـا  . تي يحسـون بهـا  خبرة ومن هم أقل خبرة في حجم المشاكل ال

كانت الخبرة لديهم فإن اإلحساس بوجود مشـكلة واحـد وربمـا يكـون     
عدم وجود فروق دليالً على درجة عموميـة هـذه المشـاكل وإحسـاس     

  .الجميع بها
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  :2كا نتائج خالل من عليها الموافقة ودرجة الفرعية المشاكل حجم :ثالثاً
ـ 9ب، 9أ،  9(تبين الجـداول   لموافقـة علـى   درجـة ا ) 11، 10، ـج

لبيـان داللـة نسـبة الموافقـة أو      2وكذلك نتائج كا. كل مشكلة موجودة
  .فقةاعدم المو

أن  أهم المشاكل العلميـة التـي تواجـه    ) أ – 9(يتضح من الجدول 
الخـاص بعـدم   ) 18(عضو هيئة التدريس في مجـال التـدريس بنـد    

 تجهيــز القاعــات الدراســية بــاألجهزة والوســائل التعليميــة لعمليــة
مـن  ) ٪74.4(التدريس الذي حصل على أعلى نسـبة موافقـة بلغـت    

كثافـة أعـداد   "الـذي يتمثـل فـي    ) 4(عينة الدراسة، يلي ذلك البنـد  
حيث بلغـت نسـبة الموافقـة عليـه     " الطالب في المجموعات الدراسية

ــد  ). 70.1٪( ــل البن ــق ) 19(وحص ــف  "المتعل ــكالت التكيي بمش
علـى نسـبة موافقـة بلغـت     " واإلضاءة والنظافة في قاعات الدراسـة 

ضـعف  "الذي يتمثـل فـي   ) 5(وجاء في المرتبة الرابعة بند ) 68.2٪(
، حصل علـى نسـبة موافقـة بلغـت     "المستوى العلمي لمدخالت الكلية

" عـدم حمـاس الطـالب للعمليـة التعليميـة     ) "7(، يليه البند )65.9٪(
) ٪55(بينمـا أكـدت   ) ٪57.8(الذي حصل على نسبة موافقـة بلغـت   

عـدم تـوافر المراجـع الالزمـة     ) "14(أفراد العينة مشكلة البنـد   من
دالـة عنـد مسـتويات تتـراوح بـين       *2كا" (للمقررات الدراســـية

، )18(وتتفق النتـائج التـي جـاءت فـي البنـدين       ).0.0001، 0.05
التـي أوضـحت أن أعـداد    ) 3(مع نتائج دراسـة حامـد بـدر    ) 19(

وخلوهـا مـن التجهيـزات     الطالب وعدم نظافـة الفصـول الدراسـية   
المطلوبة لعملية التدريس قـد حصـلت علـى أقـل درجـات الرضـا       

                                                 
ا مفردات العينة، ويوافقـون  إلى أن المشكلة المقصودة  يعاني منه 2تشير داللة كا *

  )الخ..4، 1انظر المشاكل . عليها بدرجة تفوق عدم موافقة بعضهم عليها
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  .الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس
 2يوضح التكرارات والنسبة المئوية لبدائل اإلجابة، وكا أ – 9جدول 
  )مشكالت التدريس(للعينة الكلية على كل مشكلة فرعية من  وداللتها

  

 العينة والمؤشرات )211–ن(العينة الكلية    

   موافق إلى حد ما  غير موافق  2كا  الداللة

 البنود عدد ٪ عدد ٪ عدد  ٪  
0.001  13.42  28.8  60  25.6  54  45.2  94  1  
0.04  6.28  24.2  51  35.1  74  -37.0  78  2  
0.01  8.67  28.9  61  41.7  88  26.5  56  3  

0.0001  133.33  17.5  37  11.4  24  70.1  148  4  
0  111.79  8.5  18  24.6  52  65.9  139  5  

0.003  11.85  22.3  47  41.2  87  33.2  70  6  
0.0001  84.61  6.6  14  33.6  71  57.8  122  7  
0.01  8.57  37.9  80  37.9  80  23.7  50  8  
  9  65  30.8  77  36.5  64  30.3  1.52  غير دالة
0.009  9.46  23.2  49  36.5  77  39.3  83  10  
0.03  6.82  -28  59  41.2  87  29.4  62  11  

0.0001  26.99  49.3  104  22.7  48  26.1  55  12  
  13  63  29.9  65  30.8  77  36.5  1.68  غير دالة
0.0001  50.02  16.6  35  27.5  58  -55  116  14  
  15  78  27-  65  30.8  64  30.3  1.77  غير دالة
  16  81  38.4  70  33.2  57  27-  4.16  غير دالة
0.0001  18.52  20.9  44  44.1  93  29.4  62  17  
0.0001  165.32  9.5  20  15.2  32  74.4  157  18  
0.001  119.84  12.8  27  -18  38  68.2  144  19  
0.0001  51.91  18.5  39  25.1  53  56.4  119  20  
  21  84  39.8  66  31.3  58  27.5  5.12  غير دالة
0.04  6.44  35.5  75  24.2  51  -37  78  22  
0.001  34.04  23.7  50  23.2  49  51.7  109  23  
0.05  5.89  21.3  45  25.1  53  50.7  107  24  

  25 71 33.6 53 25.1 81  38.4  3.03  غير دالة

  



 

  

    
  معراج عبد القادر  .د                                  ه عضو هيئة التدريسابكل التي تجاالمش

  

كما تتفق النتائج األخرى مع النتائج التـي توصـلت إليهـا دراسـة     
، مـروان  )4(، خليـل يوسـف الخليلـي    )9(شـرف الهـادي   : كل من
حيـث   …)14( Orata، اوراتـا  )10( ، عنتر لطفـي محمـد  )5(كمال 

دة أعـداد الطـالب وضـعف    أكدت جميـع هـذه الدراسـات أن زيـا    
مستواهم العلمي وعدم حماسهم للعملية التعليميـة هـي أكثـر المشـاكل     

  . بروزاً في مجال التدريس
ال  جامعـة األغـواط  وتفيد تلك النتـائج أن عمليـة التـدريس فـي     

: تحقق فاعليتها بالشكل المطلوب، إثر تعرضـها لمعوقـات جمـة مثـل    
جهـزة المطلوبـة وتعرضـها    خلو القاعات الدراسية من الوسـائل واأل 

كل التكييف والنظافـة واإلضـاءة،  باإلضـافة إلـى  عـدم      االدائم  لمش
توافر المراجع العلمية المطلوبة للمقـررات الدراسـية، وممـا ال شـك     

فيه فإن ظهـور جميـع هـذه المشـاكل يقلـل مـن تـوافر الركـائز          
يـؤثر  األساسية للبيئة التربوية والتعليمية في الموقـف التعليمـي ممـا    

سلباً على عملية التدريس ويقلل من فاعليتها ومـدى تحقيـق األهـداف    
  .)16(المرجوة منها

أما مشكلة تدني المستوى العلمي للطـالب وعـدم حماسـهم للعمليـة     
التعليمية، فإنهـا تعتبـر قضـية ذات تـأثير خطيـر علـى المـردود        
التعليمي، وال يعفى عضو هيئة التدريس مـن المسـؤولية المهنيـة فـي     

 األسـتاذ الة بروزهـا بهـذا المسـتوى، فقـد أكـدت الدراسـات أن       ح
الجامعي الجيد هو الذي يستطيع التعامـل مـع الفـروق الفرديـة فـي      
قدرات الطالب، بشكل فعـال، ومـن ثـم فإنـه المسـؤول األول عـن       
حفز جميع الطالب الموجودين إلى عملية  التعليم بما لديـه مـن قـدرة    

م مثلما لديـه القـدرة علـى إيقـاظ تلـك      على إطفاء شعلة الحماس للتعل
، كمـا أن لطـرق  التـدريس التـي يتبعهـا      )17(الشعلة في نفوس طالبه
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عضو هيئة التدريس دوراً أساسياً في حفز الطـالب وتفـاعلهم لعمليـة    
  .التعلم

كما يتضح من الجدول السابق أن أقل المشـاكل ظهـورا فـي هـذا     
، 17، 11، 12 ،8(المجال هـي المشـاكل التـي وردت فـي البنـود      

عـدم احتـرام عضـو هيئـة     ) "8(على الترتيب حيث جاء البنـد  ) 13
في المرتبة األخيرة من الموافقـة ممـا يؤكـد تمتـع عضـو      " التدريس

كمـا توضـح النتـائج     .الجامعـة هيئة التدريس باحترام وتقدير طالب 
تحقـق لعضـو هيئـة     جامعـة األغـواط  أيضا أن األقسام العلمية فـي  

ي تدريس المقررات الدراسية فـي مجـال تخصصـه    التدريس رغبته ف
  .  دون تعدد تلك المقررات أو تنوعها

ـ  التـي تواجـه عضـو هيئـة التـدريس فـي       ل كاأما بالنسبة للمش
زيـادة أعـداد الطـالب    ) "20(اإلرشاد العلمي فقد جاءت مشـكلة بنـد   

) ٪56.4(في المرتبـة األولـى بنسـبة موافقـة بلغـت      " للمرشد العلمي
عدم تخصيص أمـاكن مناسـبة للقـاء المرشـد     ) "23(لبند كما جاء في ا

فيمـا أكـد   ) ٪51.7(في المرتبة الثانية بنسـبة موافقـة بلغـت    " العلمي
بعـدم تـوافر أدلـة    "الخـاص  ) 24(من أفراد العينة بند ) ٪50(حوالي 

على الرغم من أن عمليـة اإلرشـاد العلمـي هـي مـن       "إرشاد علمي
نحـو طلبتـه، وعليـه ان يقـوم      مسئوليات عضو هيئة التدريس المهمة
هنـاك بعـض جوانـب الضـعف     بأدائها على الوجـه األكمـل إال أن   

والقصور التي تواجـه عمليـة اإلرشـاد العلمـي مـن وجهـة نظـر        
ممـا يقلـل   أعضاء هيئة التدريس تمثلت في بـروز المشـاكل السـابقة،    

ـ      ائج من فاعلية اإلرشاد العلمي ودوره في العمليـة التربويـة، وتتفـق هـذه النت
التـي أظهـرت مشـكلة تـدني مسـتوى      ) 12(مع نتائج دراسة ليندا موكسـلي  
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) 2كـا . (اإلرشاد العلمي كأحد المعوقات التي تعتـرض عضـو هيئـة التـدريس    
  ).  أ – 9(انظر الجدول السابق رقم .. دالة عند مستويات عالية من الداللة

ب يوضـح داللـة    – 9فيما يلـي جـدول    :في مجال البحث العلمي) ب
   رجات الموافقة على كل مشكلة من مشكالت البحث العلميد

وداللتها " 2كا"يبين التكرارات والنسبة المئوية لبدائل اإلجابة، و ب – 9جدول

  ).مشكالت البحث العلمي(الكلية على كل مشكلة فرعية من  للعينة
  

العينة 

 والمؤشرات
  الداللة  2كا  )211 –ن (العينة الكلية 

      ير موافقغ إلى حد ما موافق  
      ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد  البنود

1  148 70.1 45 21.3 15 7.1  140.38 0.0001  
2  141 66.8 41 19.4 11 5.2  144.04 0.0001  
3  148 70.1 37 17.5 11 5.2  162.07 0.0001  
4  169 80.1 27 12.8 11 5.2  219.24 0.0001  
5  152 -72 42 19.9 12 5.7  158.27 0.0001  
6  177 83.9 22 10.4 10 4.7  249.03 0.0001  
7  169 80.1 25 11.8 12 5.7  211.24 0.0001  
8  174 82.5 24 11.4 11 5.2  235.59 0.0001  
9  123 58.3 52 24.6 27 12.8  73.67 0.0001  

10  152 -72 34 16.1 16 7.6  162.09 0.0001  
11  161 76.3 35 16.6 10 4.7  190.79 0.0001  
12  135 -64 48 22.7 21 -10  104.38 0.0001  

  
أن المشـكلة األولـى التـي تواجـه     ) ب-9(يتضح مـن الجـدول   

المتعلقـة بعـدم   ) 6بنـد  (عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي 
ـ توافر المراجع والكتب العلمية والـدوريات، بنسـبة م   وافقة بلغـت  ــ

ضـعف اإلمكانـات الحاليـة لمكتبـة     "مشـكلة  ) 5(يليها بند )  83.9٪(
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عـدم  ) "3(من أفـراد العينـة وجـاء بنـد     ) ٪82.5(بموافقة " ةالجامع
عـدم تخصـيص ميزانيـة    ) "4(وبنـد  " وجود مجالت علمية مختصـة 

فـي الترتيـب التـالي بنسـبة موافقـة بلغـت       " كافية للبحـث العلمـي  
عـدم تـوافر مسـاعدي البـاحثين     ) "11(لكل منهما، يليه بند ) 80.1٪(

وتتفـق هـذه   ). ٪76.3(ليـه  حيث بلغت نسبة موافقة أفـراد العينـة ع  
، بشـكل كبيـر،   )6(النتائج مع نتائج دراسة محمد عبد العلـيم مرسـي   

حيث  أكدت أن أهم المشـاكل التـي تـؤدي إلـى ضـعف اإلنتاجيـة       
العلمية لعضـو هيئـة التـدريس هـي عـدم كفايـة الكتـب العلميـة         
ــوال    ــة األم ــدم كفاي ــوث وع ــراء البح ــة إلج ــدوريات الالزم وال

لدراسـات والبحـوث والـنقص فـي أعـداد فئـة       المخصصة إلعداد ا
كما اتفقت نتائج هذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة      -مساعدي الباحثين

حيث احتلت المشـاكل التـي تـدور حـول المنـاخ      ) 10(عنتر لطفي 
والبحث العلمي بجامعـة اإلسـكندرية المرتبـة الثانيـة وتمثلـت فـي       

الموجـودة  ضعف تجهيزات المكتبة، وعـدم تلبيـة المراجـع العلميـة     
الحتياجات البحـث العلمـي باإلضـافة إلـى عـدم تـوافر المجـالت        

  . العلمية
الحاليـة، ال   الجامعـة وبناًء على ما سبق يتضح لنـا، أن إمكانـات   

توفر احتياجات أعضاء هيئة التـدريس إلجـراء األبحـاث والدراسـات     
المختلفة، من مراجـع وكتـب حديثـة ودوريـات متنوعـة ومجـالت       

كما إن بعـض المعوقـات الماليـة مثـل     . شر األبحاثعلمية مختصة لن
عدم كفاية الميزانية المخصصة للبحـث العلمـي، والمعوقـات البشـرية     
بعدم توافر مساعدي الباحثين قـد أثـرت علـى ضـعف مسـتوى أداء      

  . هيئة  التدريس في مجال البحث العلمي
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جــ يوضـح داللـة درجـات      –9فيما يلي جـدول   :النمو المهني) ج
  .قة على كل مشكلة من مشكالت النمو المهنيالمواف

 وداللتها 2 يبين  التكرارات والنسبة المئوية  لبدائل اإلجابة، كا جـ –9جدول 

  ).النمو المهني(للعينة الكلية على كل مشكلة فرعية من مشكالت 
  

العينة 

 والمؤشرات
  الداللة  2كا  )211 –ن (العينة الكلية 

  البنود
      وافقغير م إلى حد ما موافق

      ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد

1  70  33.2  85  40.3  51  24.2  8.46  0.01  

2  99  46.9  76  -36  33  15.6  32.38  0.0001  

3  125  59.2  58  27.5  23  10.9  78.24  0.0001  

4  140  66.4  51  24.2  18  8.5  114.33  0.0001  

5  146  69.2  44  20.9  14  6.6  140.82  0.0001  

6  156  73.9  41  19.4  13  6.2  164.09  0.0001  

7  137  64.9  47  22.3  17  8.1  116.42  0.001  
  

ـ -9(يتضح من الجـدول   ـ  ) جـ كل النمـو المهنـي   االخـاص بمش
الخـاص بقلـة المـؤتمرات العلميـة     ) 6(لعضو هيئة التدريس أن بنـد  

هي المشكلة التـي جـاءت فـي المرتبـة األولـى       جامعة،التي تعقد بال
عـدم تـوافر فـرص    ) "5( ، يليهـا بنـد  )٪73.9(بنسبة موافقة بلغـت  

عـدم  ) "4(، وبنـد  )٪69.2(بنسبة موافقـة  " كافية للقيام بمهمات علمية
ــة لعضــو هيئــة التــدريس للمشــاركة فــي   ــوافر الفــرص العادل ت

، وجـاء فـي   )٪4..6(بنسـبة موافقـة بلغـت    " المؤتمرات والنـدوات 
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قلـة عـدد الفـرص المتاحـة لعضـو هيئـة       ) "7(المرتبة الرابعة بند 
بنســبة موافقــة بلغــت ". يــام بإجــازة التفــرغ العلمــيالتــدريس للق

عدم وجود حوافز كافيـة للمشـاركة فـي    ) 3(، بينما جاء بند )64.9٪(
ـ الدورات التدريبية فـي المرتبـة الخامسـة بنس    بة موافقـة بلغـت   ــ

ــد ) 59.2٪( ــافي لحضــور ) 2(وجــاء بن ــوافر الوقــت الك عــدم ت
) ٪46.9(ت الــدورات، فــي المرتبــة السادســة بنســبة موافقــة بلغــ

ج ـقلــة برامــ) 7(وأخيــرا فــي المرتبــة الســابعة واألخيــرة بنــد 
وتتفـق نتـائج الدراسـة الحاليـة     ). ٪33.2(دريب، بموافقة بلغت ـالت

وجـس  ) 6( مع نتائج دراسات كل مـن  محمـد عبـد العلـيم مرسـي     
التـي ذكـرت أن الجامعـة  ال تـوفر      ) 3(وحامـد بـدر  ) 13(سجنيلر 

ص لحضـور المـؤتمرات والنـدوات    ألعضاء هيئـة التـدريس الفـر   
العلمية التي تحقق لهم النمو المهني، باإلضافة إلى نتـائج دراسـة كـل    

التـي بـرزت فيهـا مشـكلة     ) 5( ، ومروان كمـال )7(من  اليونسكو 
وبشـكل عـام فـإن هـذه     . إجازات التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس

نـدوات  النتائج تستدعي المزيـد مـن االهتمـام بعقـد المـؤتمرات وال     
العلمية بكليات الهيئة التـي تتـيح الفـرص ألعضـاء هيئـة التـدريس       
مزيداً مـن اإلطـالع علـى األبحـاث والدراسـات العلميـة، وكـذلك        
الحرص على توفير فرص عادلة وكافية أمـام جميـع أعضـاء هيئـة     
التدريس للقيام بالمهمات العلمية والمشاركة فـي حضـور المـؤتمرات    

التفـرغ العلمـي، نظـرا لمـا يعتـرض هـذه        المختلفة والتمتع بإجازة
القضية من جوانب ضعف وقصـور، كمـا أكـد ذلـك أفـراد عينـة       

  .الدراسة
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  :والمالية اإلدارية المشاكل :ثانياً
) ٪75.8(أن غالبية أفراد العينة بنسـبة بلغـت   ) 10(يوضح الجدول 

ترى أن أهم المشاكل اإلدارية و المالية التي تواجه عضو هيئة التـدريس  
عدم توافر وظيفة مساعد باحث يسهم في القيام ببعض مهام ) "5(بند  هي

نقص األجهزة الفنية والتقنية التي ) "4( ، يلي ذلك بند"عضو هيئة التدريس
، يليه بـنفس  )٪73.5(بنسبة موافقة بلغت " يحتاجها عضو هيئة التدريس

ـ " نقص أعداد السكرتارية والطباعين بالكلية) "6(الترتيب البند  ) 9(د وبن
دورات  –مواقف سيارات -كافتيريا(عدم مالءمة وكفاية الخدمات الالزمة 

وجاء ). ٪71.6(حيث بلغت نسبة الموافقة على هذين البندين ) الخ.. مياه
تداخل العمل فـي بدايـة الفصـل الدراسـي     ) 8(في الترتيب الرابع بند 

ـ  ) ٪69.2(بنسبة موافقة بلغت ) تدريس، تسجيل، إرشاد( ب وفـي الترتي
حرمان عضو هيئة التـدريس مـن مكافـأة األعمـال     )"14(الخامس بند 

  ". الممتازة
وقد ظهرت هذه النتائج أيضا في دراسات كل مـن شـرف الهـادي    

، التـي  )10(، وعنتـر لطفـي   )7(، اليونسـكو  )5(، ومروان كمال )9(
أكدت عدم كفـاءة الجهـاز اإلداري الموجـود والـنقص فـي بعـض       

وبــة ودعــت إلــى أهميــة تــوفير المنــاخ الوظــائف اإلداريــة المطل
المناسب لعضـو هيئـة التـدريس ومعالجـة نـواحي القصـور فـي        
الجوانــب اإلداريــة التــي تــؤثر علــى مســتوى أداء عضــو هيئــة 

  .التدريس
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  وداللتها 2 يوضح  التكرارات والنسبة المئوية لبدائل اإلجابة وكا )10(جدول 

  )لمشاكل اإلدارية والماليةا(للعينة الكلية على كل مشكلة فرعية من 

  

العينة 

 والمؤشرات
  الداللة  2كا  )211 –ن (العينة الكلية 

      غير موافق إلى حد ما موافق  البنود

      ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد  

1  117 55.5 50 23.7 40 -19  50.81  0.01  

2  102 48.3 62 29.4 43 20.4  26.29  0.001  

3  114 -54 61 28.9 36 17.1  45.11  0.0001  

4  155 73.5 34 16.1 14 6.6  172.03  0.0001  

5  160 75.8 35 16.6 11 5.2  186.42  0.0001  

6  151 71.6 46 21.8 12 5.7  150.73  0.0001  

7  98 46.4 77 36.5 31 14.7  34.2  0.0001  

8  146 69.2 47 22.3 17 8.1  130.20  0.0001  

9  151 71.6 45 21.3 13 6.2  149.78  0.0001  

10  127 60.2 58 27.5 25 11.8  77.40  0.0001  

11  119 56.4 66 31.3 23 10.9  66.70  0.0001  

12  87 41.2 65 30.8 51 24.2  9.73  0.008  

  غير دالة  3.56  33.2 70 27- 57 37.4 79  13

14  143 67.8 26 12.3 30 14.2  133.04  0.0001  

15  129 61.1 55 26.1 19 -9  92.97  0.0001  
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جامعـة  لسابقة فإن عضـو هيئـة التـدريس  ب   وبناًء على المشاكل ا
يواجه معوقات تـؤثر بشـكل مباشـر علـى مسـتوى أدائـه       األغواط 

ـ  كل اإلداريـة مثـل حاجتـه إلـى     االوظيفي، ذكرها عند التطرق للمش
يتـولى مهمـة القيـام بـبعض المسـئوليات      ) مسـاعد باحـث  (توفير 

المطلوبة منه وكذلك حاجتـه إلـى بعـض األجهـزة الفنيـة والتقنيـة       
باإلضـافة إلـى أن ظهـور مشـكلة     . كأجهزة الحاسب اآللي وغيرهـا 

عدم كفايـة الخـدمات الموجـودة بالكليـة مـن مواقـف للسـيارات،        "
ومطعم مناسب ودورات ميـاه  التـي جـاءت فـي المرتبـة الثالثـة،       
يوضح مدى معاناة أعضاء هيئة التدريس مـن تلـك الجوانـب السـلبية     

  . اخ العلمي المناسب لهمالتي تعيق توفير الجو النفسي والمن
  

   :االجتماعية المشاكل :ثالثاً
) 3(يتضح أن أعلى نسبة موافقة جاءت للبند ) 11(بالنظر إلى الجدول 

والتي " جامعةضعف روابط االتصال والتعاون بين األقسام العلمية بال"
ظهور الشللية ) "4(وجاء في المرتبة الثانية بند ) ٪54.5(بلغت نسبتها 
)  ٪47.4(بنسبة موافقة بلغت " الخ …لى العالقات االجتماعية وآثارها ع

، "عدم شعور عضو هيئة التدريس باألمن الوظيفي) "5(ثم يليه بند  –
عدم االهتمام ) "8(وجاء في الترتيب الرابع بند ) ٪46.4(بنسبة بلغت 

، الذي حقق نسبة موافقة بلغت "بتقوية العالقة بين أعضاء هيئة التدريس
الضغوط "الخاص بمشكلة ) 6(وجاء في الترتيب الخامس بند  )43.6٪(

 المشاكل نتائج وتعطي   ".المختلفة التي يتعرض لها عضو هيئة التدريس
االجتماعية في هذه الدراسة انطباعا عن ضعف العالقات وروابط 

، ومما يؤكد هذه الحقيقة ظهور جامعةاالتصال بين األقسام العلمية بال
ضي على  الروابط االجتماعية بين األقسام العلمية الشللية كمشكلة تق

وأعضاء هيئة التدريس فيها، كما ظهرت أيضا مشكلة ضعف العالقة بين 
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أعضاء هيئة التدريس حيث اتضح عدم االهتمام بإقامة أنشطة اجتماعية 
  .بينهم كالرحالت العائلية أو تبادل الزيارات

  وداللتها 2 لبدائل اإلجابة وكايوضح  التكرارات والنسب المئوية  )11(جدول 

  )المشاكل االجتماعية(للعينة الكلية على كل مشكلة فرعية من 
  

العينة 

 والمؤشرات

  الداللة  2كا )211–ن(العينة الكلية

      غير موافق إلى حد ما موافق

      ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد البنود

1  49  23.2  95  -45  55  26.1  18.85  0.01  

2  89  42.5  90  42.7  22  10.4  45.33  0.0001  

3  115  54.5  72  34.1  14  6.6  76.69  0.0001  

4  100  47.4  61  28.9  37  17.5  30.64  0.0001  

5  98  46.4  52  24.6  39  18.5  30.51  0.0001  

6  91  43.1  58  27.5  41  19.4  20.41  0.0001  

7  76  -36  53  25.1  61  28.9  4.30  0.0001  

8  92  43.6  72  34.1  35  16.6  25.22  0.0001  

9  73  34.6  73  34.6  40  -19  11.71  0.0001  

10  42  19.9  47  22.3  110  52.1  43.31  0.0001  

11  65  30.8  78  -37  54  25.6  4.33  0.0001  

12  53  25.1  94  44.5  46  21.8  20.90  0.008  

  
أكدت مجموعـة  ) المقترحات اإلضافية(وفي السؤال المفتوح تحت بند 

 الجامعـة اكل التي تـواجههم فـي   من أعضاء هيئة التدريس جملة المش
واعتبروها من المعوقات التي تؤثر على مستوى أدائهم الوظيفي ويمكننـا  

  :استعراضها على النحو اآلتي
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  : المشاكل العلمية: أوالً
في حالة سيئة جدا وال تتناسب مع كونهـا مؤسسـة    الجامعةإن مباني  •

ت الدراسية من أي ، حيث تخلو القاعاجيلمهمتها إعداد  –لتعليم العاليل
مظهر من مظاهر العملية التعليمية، وتفتقر إلى األجهـزة والتقنيـات   
التعليمية الالزمة لعملية التدريس وتتعرض بشـكل دائـم لمشـكالت    

  . التكييف واإلضاءة والنظافة
للعمل التربوي وصـعوبة   الجامعةعدم مالءمة المواقع الحالية لمباني  •

التـأخير  ل كال يومي مما يعرضه لمشمن مبنى آلخر بشك ةتنقل الطلب
  . الدائم عن المحاضرات

للمراجع الحديثة والكتب والدوريات وخلوها مـن   الجامعةافتقار مكتبة  •
  . تقنية التطور التكنولوجي في تجهيز المكتبة وتحديثها

عدم تمكن الكثير من أعضاء هيئة التدريس من استخدام التكنولوجيـا   •
  . لي وعلى األخص في عملية  التدريسالحديثة وأجهزة الحاسب اآل

عدم مالءمة الميزانية المخصصة للبحث العلمـي لتنفيـذ مشـروعات     •
  . األبحاث التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس

  . عدم توافر قاعات  مناسبة الجتماعات األقسام العلمية •
  . زيادة أعداد الطالب في غالبية المجموعات الدراسية •
التدريس الحرية الكافية في المشاركة بإعـداد  عدم إعطاء عضو هيئة  •

  . جدوله الدراسي
  

   :اإلدارية المشاكل :ثانياً
عدم توافر معايير واضحة وموضوعية لتـولي المناصـب اإلداريـة     •

نائب  –رئيس قسم  –عميد مساعد  –عميد ( الجامعةواإلشرافية داخل 
  ). رئيس قسم 

  . علميافتقار األقسام العلمية لوظيفة مساعد باحث  •



 

  

  
 
 

   )11( 5  دراسات إقليمية                                                             مركز الدراسات اإلقليمية             
  

  . جامعةتوظيف غير المؤهلين في الوظائف اإلدارية المختلفة بال •
عدم توافر قاعات استراحة ومواقف خاصة للسيارات وكافتيريا مناسبة  •

  . ألعضاء هيئة التدريس
  . فقدان الخدمات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس •
  

   :االجتماعيـــة المشاكل :ثالثاً
ن أعضاء هيئة التدريس في األقسام ضعف روابط االتصال والتعاون بي •

  . العلمية المختلفة
توتر العالقات بين بعض أعضاء هيئة التدريس فـي القسـم العلمـي     •

  . الواحد وعدم احترام العالقات المهنية
 رابطـة أعضـاء هيئـة   " فقدان العالقة بين أعضاء هيئة التـدريس و  •

 ". التدريس
المشاكل العلمية التي  يتضح من العرض السابق لنتائج الدراسة أن أهم

تواجه عضو هيئة التدريس في عملية التـدريس تلـك المتعلقـة بالبيئـة     
التربوية داخل الفصل الدراسي المتمثلة في عدم تجهيز القاعات الدراسـية  

ـ     كلاباألجهزة والوسائل التعليمية الالزمة للتدريس باإلضـافة إلـى مش
كمـا  . ي قاعات الدارسـة التكييف واإلضاءة والنظافة واألثاث المناسب ف

 الجامعـة   يعاني عضو هيئة التدريس من تدنى المستوى العلمي لمدخالت
ـ  .ومن ثم عدم حماسهم للعملية التعليميةمن الطالب  كل اأما بالنسبة للمش

المتعلقة بالبحث العلمي، فقد برزت مشكلة عدم توافر المراجـع والكتـب   
وعدم وجود مجـالت  معة جاالعلمية والدوريات وضعف إمكانات مكتبة ال

  .علمية مختصة وعدم تخصيص ميزانية كافية للبحث العلمي
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   :التوصيات
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، ولمعالجة المشاكل التـي  

  : ظهرت، تقترح الباحثة ما يأتي
  

  :فيما يتعلق بالمشاكل العلمية: أوالً
إعداداً متكامال بما يتفق  الجامعةاالهتمام بإعداد القاعات  الدراسية في 

مع مواصفات البيئية التعليمية التربوية ويحقق فاعلية عملية التدريس، من  
خالل توفير اإلمكانات واألجهزة  والتقنيات الالزمة للطـالب، معالجـة   

تكييف ونظافة القاعات الدراسية، والحرص على صيانتها  بشـكل  ل كامش
  . دائم ومستمر

المجموعات الدراسية بالشكل الـذي يمكـن    تخفيض أعداد الطالب في
عضو هيئة التدريس من متابعة مستوى الطالب ومعالجة ضعف مستواهم 

  . العلمي وتحفيزهم بشكل مباشر للعملية التعليمية
إعداد  الدورات التدريبية الالزمة التي تزود أعضاء هيئـة التـدريس   

امهم بعملية التـدريس  بالمعرفة الكافية لألدوار المطلوبة منهم في أثناء قي
  . وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من اختيار طرق التدريس المناسبة

مزيدا من الرعاية واالهتمام  الجامعةإعطاء عملية اإلرشاد العلمي في 
حتى تحقق هذه العملية فعاليتها وأهدافها التربوية، ويتم ذلك مـن خـالل   

أدلـة اإلرشـاد الالزمـة    تخفيض أعداد الطالب للمرشد العلمي و إعداد 
وتخصيص أماكن مناسبة للقاء الطالب مع مرشديهم وأخيـرا تخصـيص   

  . فترات مناسبة لإلرشاد العلمي بالنسبة للمرشدين العلميين والطالب
قواعد البيانات التخصصـية العلميـة    بط واربمكتبة مركزية تزويد ال

لالزمة إلعـداد  وتزويدها بالمراجع والكتب والدوريات والمجالت العلمية ا
وتجهيزها بما تحتاجه . الدراسات واألبحاث المختلفة بشكل دوري ومتجدد
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  . من إمكانات مادية وبشرية مع إطالة الدوام الرسمي لها
تخصيص ميزانية كافية للبحث العلمي، تمكن جميـع أعضـاء هيئـة    
التدريس من إجراء الدراسات الميدانية وتنفيذ المشروعات العلميـة التـي   

  . دمون لهايتق
  

توفير وظيفة مساعد باحث ) 1: فيما يتعلق بالمشاكل اإلدارية والمالية: ثانياً
عونا لعضو هيئة التدريس في القيـام   في جميع األقسام العلمية بالكلية، يكون

تزويد أعضاء هيئة التـدريس بـاألجهزة   ) 2. ببعض المهام المطلوبة منه
تقنيات التربوية التـي تعـد مـن    الفنية والتقنية مثل أجهزة الحاسوب وال

االهتمام بتـوفير كافـة الخـدمات    ) 3. متطلبات عملية التدريس الحديثة
  .الالزمة لعضو هيئة التدريس من  مواقف سيارات أو كافتيريا
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Abstract 

This study aimed to identify the most important problems 
and obstacles faced by the faculty member of the University of 
Blida, and adversely affect the level of his performance career. 
It also aimed to identify the most obvious problems in the areas 
of scientific, administrative, financial and social. The 
researchers prepared a questionnaire consisted of (71) each 
word reflects on the nature of the problem may suffer from a 
member of the faculty in the areas of Macedonia. Tool has been 
applied to members of the University Staff, has been found 
from the analysis of the results and their interpretation that 
there are many problems it faces faculty member adversely 
affect the level of functional performance in the light of these 
findings by researchers with a series of recommendations that 
would develop appropriate solutions to address those 
Constraints against a member of the faculty. 

 
Key words: faculty, functionality, higher education, the conduct of higher 
education. 
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