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المشكالت التي تواجه المرأة األكاديمية في األردن" جامعة آل البيت
نموذجا"

د .إخالص نواف البري *

الملخص

أحالم نواف البري **

هدف هذا البحث إلى تعرف المشكالت األكاديمية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس

(اإلناث) في جامعة آل البيت ،وعالقتها ببعض المتغيرات والمتمثلة بـ(الرتبة والكلية والخبرة)،

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج المسحي من خالل تطبيق استبانة طبقت على أفراد

مجتمع الدراسة كافة البالغ عددهم ( )68عضو هيئة تدريس ،وتكونت من ( )73فقرة موزعة على
أربعة مجاالت :المشكالت المتصلة بالطلبة ،والمشكالت المتصلة بإدارة الجامعة ،والمشكالت

المتصلة بعضو هيئة التدريس نفسه ،والمشكالت المتصلة بالبحث العلمي .وقد بينت نتائج

الدراسة أ ّن:

 -1أكثر المشكالت حدة في مجالي المشكالت المتصلة بالبحث العلمي والمشكالت
المتصلة بالطلبة ،تليها المشكالت المتصلة بإدارة الجامعة ،وأقلها حدة المشكالت ذات
الصلة بعضو هيئة التدريس نفسه.

 -2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الكلية في المشكالت المتصلة بالطلبة
وإدارة الجامعة وعضو هيئة التدريس نفسهّ ،أما المشكالت المتصلة بالبحث العلمي
فكانت ذات داللة إحصائية لصالح الكليات اإلنسانية.

 -7وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الرتب المختلفة في مجالي الطلبة وعضو هيئة
التدريس نفسه.

 -4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة في جميع المجاالت.

الكلمات المفتاحية :المشكالت ،المرأة األكاديمية
* كلية الرتبية ،جامعة آل البيت ،األردن
** كلية الرتبية ،جامعة آل البيت ،األردن
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The problems facing academic women at Jordan "Al alBayt University as a model"
Dr.Ekhlas nawaf funekher albari

Ahlam nawaf funekher albari

Special Education Teacher- mafraq-Jordan

Abstract
The current search aimed to identify the academic problems facing teaching
staff members (female) at Al al-Bayt University, and their relationship to
some variables represented by rank, college and experience, To achieve the
goals of the study the survey method was used through the application A
questionnaire applied to all members of the study community, who
numbered (86) faculty members as it consisted of (37) statements
distributed into four areas: problems related to students, problems related to
university administration, problems related to the teaching staff member
itself, and problems that related to the scientific research. The results of the
study showed that:
1 - the most common problems related to scientific research and problems
related to students, followed by problems related to the management of the
university, and the least problems related to members of the teaching staff
itself.
2 – There were no statistically significant differences according to the
variable of the college in the problems related to students, the university
administration, and the members of the teaching staff themselves. As for the
problems related to scientific research, they were statistically significant for
the benefit of human colleges.
3 - There were statistical significant differences between the different grades
in the fields of students and the teaching staff member itself.
4 – There were no statistically significant differences between years of
experience in all fields.
Key words: problems, academic women.
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 .1مقدمة
هاما وحيويا يف تقدم األمم ،وذلك من خالل إمداد اجملتمع بالكوادر
دورا ً
تؤدي اجلامعات ً
البشرية املؤهلة وخدمة اجملتمع ،فهي القيادة العلمية للمجتمع ،وذلك ألهنا حتتنن يف إاارها كك ر مجموةة
من كبناء اجملتمع ذوي التأهيل العايل يف شىت التخصصات املتنوةة وكصحاب اخل رات العميقة الواسعة يف
مجيع اجملاالت ،ولذلك فاجلامعة إحدى كهم املؤسسات يف اجملتمع ،إذ مل تعد مؤسسة خدمات فقط؛ بل
كصبحت مؤسسة إنتاجية تسهم يف اإلنتاج مباشرة ةن اريق البحث واالستشارات باإلضافة إىل دورها يف
تنمية القوى البشرية وميكن تصنيف مهام اجلامعة يف ثالثة اجتاهات هي :نشر املعرفة وتشمل التدريس
والتدريب ،وتنمية املعرفة وتشمل البحث العلمي ،وتطبيق املعرفة وتشمل خدمة اجملتمع .ويتكون اجملتمع
اجلامعي من الطلبة واإلداريني والفنيني وةدد من كةناء هيئة التدريس يف خمتلف التخصصات ،ومن هذا
اجملتمع املركة العاملة يف التدريس اجلامعي؛ فعلى الرغم من وصوهلا إىل هذه املكانة تعاين ما يعانيه زمالؤها
من الرجال من مشكالت ةلى املستوى اإلداري واألكادميي؛ بل قد تكون ككثر معاناة من زمالئها وذلك
بسبب تعدد األدوار واملسؤوليات ،فهي األم اليت تتحمل مسؤولية تربية الصغار ورةايتهم ،وهي الزوجة اليت
هتتم بشؤون زوجها ،وهي ربة البيت اليت تقوم ةلى شؤون منزهلا ،وهي إضافة إىل ذلك كله مقيدة بقيود
كثرية منها ما يتعلق بالعادات والتقاليد ونظرة اجملتمع لعمل املركة وخروجها من بيتها ،إضافة إىل ذلك كله
هناك مشكلة التمييز بني الرجال والنساء والصراع الثقايف الدائم بينهما والتنافس ةلى املراكز القيادية .وتعد
املركة شريكة الرجل يف العمل األكادميي ،فقد كوضحت البيانات اإلحصائية كن ةدد كةناء هيئة التدريس
من اإلناث يف اجلامعات األردنية قد ازداد ازدياداً ملحوظاً ّكدى إىل وصول املركة األردنية إىل مستويات
تعليمية ةالية وحصوهلا ةلى الرتب األكادميية املتنوةة.
فالبيئة الرتبوية واالجتماةية اليت يتواجد فيها كةناء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل وما
يتوافر فيها من ةناصر فعالة ومقومات داةمة متثل ةامالً مهماً من العوامل اليت تساةد تلك املؤسسات
ةلى تأدية وظائفها وحتقيق كدوارها ما يدةو اجلامعات إىل احلرص ةلى الوقوف ةلى كل ما يعرتض سري
مهام ةنو هيئة التدريس من صعوبات مشكالت والعمل ةلى تذليلها والقناء ةليها ليتمكن من كداء
مهامه بالصورة الصحيحة (مات ر وآخرون.)0222 ،

39

المشكالت التي تواجه المرأة األكاديمية في األردن .........................................د.إخالص البري ،أحالم البري

يقع ةلى ةاتق اجلامعة ةملية تنمية القدرات الفكرية وتطوير من خالل تنافر جهود مجيع
األاراف ذات الصلة بالعملية التعليمية من إدارة وكةناء هيئة تدريس ومناهج وغريها ،فاملسؤولية
األساسية لعنو هيئة التدريس جتاه اجلامعة تتجلى يف حتقيق الوظائف الثالث وهي التدريس والبحث
العلمي وخدمة اجملتمع .كما الوظيفة التدريسية لعنو هيئة التدريس اجلامعي فقد تغريت يف إسرتاتيجياهتا
وكهدافها ،فلم تعد وظيفة ةنو هيئة التدريس اجلامعي كن يواجه مجموةة من الطلبة يعلمهم ليعدهم
لوظائف اجتماةية حمددة ،بل كصبح كوالً يواجه خليطاً غري متجانس من الطلبة خيتلفون فيما بينهم يف
العديد من الصفات ،وثانياً تدفق سيل املعرفة الذي كربكه وجعله غري قادر ةلى إةطاء الطلبة كل كنواع
العلوم ،فاضطر إىل ةدم الرتكيز ةلى تلقني املعلومات حلفظها كو استمرارها ،بل الرتكيز ةلى الكيفية اليت
(املساد.)1991 ،
ميكن للطالب من خالهلا كن حيصل ةلى املعلومات اليت يريدها وفق إمكاناته ّ
وي رز االهتمام باملشكالت األكادميية للمدرسني اجلامعيني نظراً لتعدد الوظائف يف اجلامعة
احلديثة ،وتنوع مهام احملاضرين ،وانتشار التحديات العاملية املعاصرة وزيادة الطلب ةلى التعليم،
واملشكالت اليت يواجهها التعليم اجلامعي ،فقد كصبح التعرف ةلى هذه املشكالت والوقوف ةليها وحلها
ضرورة تربوية  ،ألهنا تقف حاجزاً يف وجه ةنو اهليئة التدريسية يف اجلامعة حتول دون حتقيقه األهداف
بالشكل القانوين والسليم ،ولقد اتسمت جتارب الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية وإجنلرتا
بتنوع ال رامج اليت تقدم من كجل السيطرة ةلى املشكالت األكادميية اليت تواجه ةنو هيئة التدريس فيها،
من حيث ارتبااها املباشر بأهداف التدريس والبحث العلمي واخلدمة اجملتمعية؛ يناف إىل ذلك مرونتها
اإلدارية واستيعاهبا كل املتغريات اليت حتدث يف البيئة اجلامعية واستجابتها هلا بالسرةة املمكنة ( jasper,
.)2006
ّكما ةن الوظيفة الثانية وهي البحث العلمي الذي يعد كحد األةمال الثالثة اليت يستند إليها
التعليم اجلامعي يف مفهومه املعاصر ،فللجامعة دور مهم يف تنمية املعرفة وإغنائها وتطويرها من خالل ما
تقوم به من كنشطة البحث العلمي الذي يع ّد ركناً رئيساً من كركان اجلامعة ،وال ميكن كن تكون هناك
تكون
جامعة باملعىن احلقيقي إذا كمهلت البحث العلمي كو مل تعطه االهتمام الذي يستحقه ،وجيب كن ِّ
اجلامعة لدى كساتذهتا والبتها اجتاهات قوية حنو االهتمام بالبحوث العلمية وتقدمها ،وجيب كن حترص
ةلى رسالتها يف البحث العلمي وتدريب املشتغلني به؛ بل وجيب كن تعد ذلك جزءاً ال يتجزك من كنشطتها
العلمية (مرسي .)1990 ،ولذلك فاجلامعة هي املكان املناسب إلجراء األحباث العلمية ،ويقع ةلى ةاتق
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ةنو هيئة التدريس القيام هبذا الواجب ألنه كقدر ةناصر اجملتمع كافة ةلى التحديد واالبتكار ،و قيامه
هبذا الواجب مبا يتنمنه من نشر األحباث والكتب واملراجع العلمية يعد مقياساً لنجاحه يف ةمله.
ّكما يف مجال خدمة اجملتمع فال ميكن للجامعات كن تعزل نفسها ةن املشكالت االجتماةية
الراهنة ،فمعظم جامعات العامل تتشعب فيها اخلدمات اليت تقدمها للمجتمع خارج نطاق احلرم اجلامعي،
فهي مبثابة مناذج من اإلجنازات اليت تقدمها مجيع القطاةات ،وخباصة يف مجال االستشارات ونشر املعرفة.
وهلذا جيب كن تكون اجلامعات بؤرة ةلمية وثقافية يف اجملتمع من خالل انفتاحها ةلى اجملتمع احمللي،
وتقوية الروابط معه وتقدمي املشورة ،واملسامهة يف حل املشكالت بتوفري القوى البشرية املدربة الالزمة
(اإلبراهيم .)1991 ،ولذلك يقوم ةنو هيئة التدريس بدوره اهلام ،وذلك من خالل مشاركته يف إةداد
اخلطط التطويرية والتنموية والعمل ةلى تنفيذها ومتابعتها وتقدمي التغذية الراجعة.
 .2مشكلة البحث
تواجه املركة العديد من املشاكل ةلى املستوى األسري كو االجتماةي كو االقتصادي كو
األكادميي .وكية جامعة تقوم بتنفيذ ثالث وظائف رئيسة وهي :كوالً التدريس ونقل املعلومات واملهارات
للطالب لرفع الكفاية األكادميية ،وثانياً إجراء الدراسات واألحباث العلمية ،وثالثاً خدمة اجملتمع وتزويده
مبتطلباته واحتياجاته يف ضوء العناصر البشرية واملادية.
وجامعة آل البيت كغريها من اجلامعات هتتم بال رامج واألنشطة والتشجيع ةلى البحث العلمي،
إذ يتحمل كةناء هيئة التدريس يف اجلامعة املسؤولية املباشرة يف تنفيذ وظائف اجلامعة ،لتحقيق كهدافها
وغاياهتا ،ومن هنا ال ب ّد من كن تويل اجلامعة اهتمامها هلم للتغلب ةلى مشكالهتم اليت يواجهوهنا ةند
تأدية وظائفهم وواجباهتم ،إذ تعد املشكالت األكادميية من كهم املشكالت اليت تواجها ةنو هيئة
التدريس كوال سيما اإلناث ،فالقصور يف تأدية وظيفة التدريس والبحث العلمي يكون ناجتاً إىل حد كبري
ةن مشكالت متنوةة ،وةدم إجياد حلول هلا تؤثر سلباً يف العملية التعليمية ،ومن بني هذه املشكالت ما
يتعلق بالطلبة وما يتعلق بإدارة اجلامعة وكيناً بعنو هيئة التدريس نفسه وكخرياً املشكالت املتصلة بالبحث
العلمي ،فاملركة األكادميية يف جامعة آل البيت تواجه بوصفها ةنو هيئة تدريس فيها مشكالت ككادميية
حتول دون كداء دورها وإنتاجها باملستوى املطلوب ،لذلك فإن دراسة املشكالت األكادميية اليت تواجهها
ضرورة ملحة ألن املشكالت األكادميية تقتل اإلبداع ،وتنعف اإلنتاج ،وتعيق حتقيق األهداف.
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وميكن اإلشارة إىل كنه ليس مثة دراسات سابقة – يف حدود ةلم الباحثتني -تناولت املشكالت
األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية ةنو هيئة التدريس يف جامعة آل البيت ،فجميع الدراسات –
حسب ةلم الباحثتني -اليت حبثت يف املشكالت األكادميية ألةناء هيئة التدريس يف جامعة آل البيت مل
ختص اإلناث بدراسة مشكالهتن؛ بل كخذت اجلنس كحد متغريات الدراسة ،ولذلك كان لزاماً معرفة
املشكالت اليت تواجهها املركة األكادميية يف جامعة آل البيت ،كما ك ّن ابيعة املركة الفسيولوجية وتكوينها
اجلسدي وما تعانيه كثناء احلمل والوالدة والرضاةة ال ميكنها يف كثري من األحيان من كداء الوظائف املنواة
هبا ةلى الوجه األكمل والصحيح (زايد.)0220 ،
ومن هنا فإن هذه االختالفات والفروقات بني الرجال والنساء تزيد من حدة كمهية دراسة
املشكالت املتصلة بعمل املركة األكادميية يف قطاع التدريس والتعليم اجلامعي ،إال كن املركة األردنية العاملة
يف قطاع التعليم العايل ةنواً يف هيئة التدريس مل حتظ باهتمام كبري واملشكالت اليت تواجهها يف ةملها مل
تلق اهتماماً كافياً من املسؤولني.
َ
ولذلك ميكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال اآليت :ما المشكالت األكاديمية التي تواجهها
المرأة األكاديمية عضو هيئة التدريس في جامعة آل البيت من وجهة نظرها؟
 .7أسئلة البحث
 1.1ما املشكالت األكادميية اليت تواجهها املركة األكادميية ةنو هيئة التدريس يف جامعة آل البيت
من وجهة نظرها؟
 0.1هل ختتلف املشكالت األكادميية اليت تواجهها املركة األكادميية يف جامعة آل البيت باختالف
الرتبة األكادميية ،كو سنوات اخل رة ،كو الكلية؟
 .4أهمية البحث
 1.1تتنح كمهية البحث يف األمهية البالغة للمجتمع الذي ابقت ةليه كال وهو املركة األكادميية
ةنو هيئة التدريس يف جامعة آل البيت ملا تتمتع به من مكانة ةلمية هامة يف جناح العملية
التعليمية وتطورها.
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 0.1من املتوقع كن تساةد ةلى حتديد املشكالت وتقدميها لصانعي القرار يف اجلامعة من كجل وضع
السياسات الكفيلة بإزالة العقبات اليت حتول دون تأدية النساء كةناء هيئة التدريس األكادميية
واجباهتن األداء الصحيح.
 .5أهداف البحث
هدف هذا البحث إىل:
 1.1تعرف كهم املشكالت األكادميية للمركة
 0.1تعرف الفروق يف املشكالت تبعاً للرتبة األكادميية ،وسنوات اخل رة ،والكلية.

 .8متغيرات البحث

 1.1املتغريات املستقلة :الرتبة ،سنوات اخل رة ،الكلية.
 0.1املتغري التابع :املشكالت األكادميية اليت تواجهها املركة (ةنو اهليئة التدريسية)

 .3حدود البحث

 1.1احلدود البشرية :تتحدد العينة املتصلة بالبحث احلايل املتمثلة بأةناء هيئة التدريس (اإلناث)
يف جامعة آل البيت.
 0.1احلدود الزمنية :ابق البحث يف العام اجلامعي  0202/0219بداية الفصل الدراسي الثاين.
 1.1احلدود املكانية :كجري البحث ةلى كةناء هيئة التدريس اإلناث يف جامعة آل البيت يف
حمافظة املفرق.
 .6التعريفات اإلجرائية
اصطالحا :بأهنا الصعوبات واملشكالت اليت يواجهها كةناء اهليئة
تعرف املشكالت األكادميية
ً
التدريسية ،وتؤدي إىل إةاقة ةملهم ،وخفض مستوى كدائهم األكادميي ،وتتمثل يف ةدم االنتظام يف
حنور احملاضرات ،وةدم حتديد توصيف دقيق للمقررات الدراسية ،وصعوبة وضع االمتحانات النظرية
والعملية ،وكساليب التدريس وارائقه غري املالئمة ،وةدم االكرتاث للواجبات كو املتطلبات األكادميية من
حبوث وتقارير (الشرمان.)0222 ،
وتعرف املشكالت األكادميية إجرائيًا :بالصعوبات واملعيقات والعقبات اليت تواجه ةنو هيئة
التدريس من النساء كثناء قيامهن بواجباهتن الوظيفية املتصلة بالتدريس والبحث العلمي يف جامعة آل البيت
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املتمثلة يف املشكالت املتصلة بالطلبة وبإدارة اجلامعة وةنو هيئة التدريس نفسه والبحث العلمي .وتقاس
بالدرجة اليت حيصل ةليها كةناء هيئة التدريس ةلى مقياس املشكالت األكادميية.
 .9دراسات سابقة
فيما يأيت ةرض للدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع مرتبة زمنيًا من األقدم إىل األحدث وذلك ةلى
النحو اآليت:
دراسة احللو ( )0221بعنوان "المشكالت األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة

النجاح الوطنية في فلسطين" ،وهدفت إىل حتديد كثر متغريات اجلنس ،وسنوات اخل رة ،والرتبة األكادميية،
ونوع الكلية يف هذه املشكالت ،ولتحقيق ذلك كجريت الدراسة ةلى ةينة قوامها ( )111ةنواً ،وهي
ةينة تعادل ما نسبته ( )%11من مجتمع الدراسة ،وقد بينت نتائج الدراسة ك ّن ككثر املشكالت حدة
كانت يف مجايل املشكالت املتصلة بالطلبة ،مث املشكالت املتصلة بالبحث العلمي ،يف حني كان كقلها
ح ّدة يف مجال املشكالت املتصلة بنظام الرتقية ،وكظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
الذكور واإلناث يف مجال املشكالت املتصلة بنظام الرتقية لصاحل الذكور ،وبني كصحاب الرتب األكادميية
املختلفة يف كل اجملاالت ما ةدا مجال املشكالت املتصلة يف البحث العلمي لصاحل كصحاب الرتبة
األكادميية األةلى ،وسنوات اخل رة يف مجال املشكالت املتصلة بنظام الرتقي لصاحل كصحاب اخل رة ألكثر
من ةشر سنوات ،ونوع الكلية يف مجاالت املشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس ،وبإدارة اجلامعة،
وبالبحث العلمي لصاحل الكليات اإلنسانية.
وكجرى العمايرة ( )0221دراسة بعنوان "المشكالت األكاديمية التي تواجه أعضاء هيئة

التدريس في جامعة اإلسراء الخاصة" ،هدفت إىل تعرف املشكالت األكادميية اليت تواجه كةناء هيئة
التدريس يف جامعة اإلسراء ،واستخدم العمايرة استبانة مكونة من ( )11فقرة ،وبينت النتائج وجود
مشكالت ككادميية حادة يف مجاالت البحث العلمي ،وكةناء هيئة التدريس ،والطلبة ،وةدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف املشكالت األكادميية تبعاً ملغريات اخل رة واملؤهل.
وكجرى فريوان ( )0221دراسة بعنوان "المشكالت اإلدارية واألكاديمية التي تواجه أعضاء

هيئة التدريس في جامعة ناصر في ليبيا" ،هدفت إىل تقصي املشكالت األكادميية واإلدارية اليت تواجه
كةناء هيئة التدريس يف جامعة ناصر باجلماهريية العربية الليبية ،وتكون مجتمع الدراسة من كةناء هيئة
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التدريس النظاميني العاملني يف مجيع الكليات التابعة جلامعة ناصر يف ليبيا خالل ةام ، 0221/0222
وكظهرت نتائج الدراسة ك ّن كهم املشكالت اليت يعانيها كةناء هيئة التدريس انتشار ظاهرة ضعف
التحصيل العلمي لدى الطلبة ،وةدم توفر الكتب واملراجع العلمية املناسبة اخلاصة باملقررات الدراسية يف
املكتبة اجلامعية ،والتحاق الطلبة من ذوي املعدالت املتدنية يف شهادة الدراسة الثانوية باجلامعة.
كما كجرى كل من توماس وميشيل ( )Tomas& Mitchell, 2006دراسة بعنوان "أثر

متغيرات الرتبة ومدة الخدمة في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو البحث والتدريس ،وقد متّ فيها

دراسة تأثري متغريات الدرجة العلمية واملنصب ومدة اخل رة يف اجتاهات كةناء هيئة التدريس باجلامعة حنو
املشكالت اليت تعرتضهم يف مجال البحث العلمي والتدريس ،وقد متّ اختيار ( )011كستاذاً جامعياً من
( )1كليات يف جامعة والية ستيت ) ،)state Universityوقد كظهرت النتائج ك ّن م ّدة اخل رة يف
التدريس كان هلا كثر دال إحصائياً يف اجتاهات كةناء هيئة التدريس حنو البحث العلمي ،كما ك ّن
املكافآت اليت يتلقاها كةناء هيئة التدريس تؤثر إجيابياً يف األداء التدريسي هلم ،لكن املنصب كان غري
مؤثر يف االجتاهات حنو البحث العلمي وحنو التدريس ،كما تبني ك ّن كةناء هيئة التدريس ذوي اخل رة اليت
ترتاوح بني ( )12-02ةاماً كانت اجتاهاهتم حنو البحث العلمي كدىن من كقراهنم ذوي اخل رة األقل ،كما
كان كةناء هيئة التدريس الذين يشغلون وظيفة كستاذ لديهم اةتقادات كقوى بأن التعزيز املادي ألةناء
هيئة التدريس يؤثر يف األداء التدريسي هلم.
وقد كجرى جرترد ورينات وكلكساندر ( Gertrude, Renate, Alexander,

 )2006يف املركز األكادميي للوظائف يف مجال اإلدارة واالقتصاد يف كملانيا دراسة بعنوان "عمل المرأة
األكاديمي في االقتصاد وإدارة األعمال وما تواجهه من صعوبات" ،هدفت إىل معرفة األسباب

والعوامل املؤثرة يف ةمل النساء الباحثات يف مجال اإلدارة واالقتصاد املدرسات احلاصالت ةلى درجة
الدكتوراه .تكونت ةينة الدراسة من الطالبات والعامالت مدرسات يف كلية االقتصاد يف جامعة ير لني
البالغ ةددهن ( )11مدرسة واالبة ،ومت استخدام كسلوب املقابلة واستبانة ،وقد كسفرت الدراسة ةن
نتائج كمهها :وجود فروق واضحة بني الذكور واإلناث يف االهتمام مبجال البحث العلمي لصاحل الذكور،
ووجود ةدد من املشكالت اليت حتول دون تقدم اإلناث يف مجال البحث العلمي واملشاركة يف املؤمترات
واللقاءات العلمية ،وكان كهم هذه املشكالت ةدم وجود التشجيع من األسرة واجلامعة ةلى البحث
العلمي ،وةدم وجود الوقت الكايف إلجراء الدراسات.
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وقدمت آلني وجد ( )Allen& Judd, 2007دراسة بعنوان "المشاركة في صنع القرار

والرضا عن العمل بين المثالية والواقع لدى أعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث في جامعات
الواليات المتحدة" .هدفت إىل بيان درجة االختالف بني الذكور واإلناث يف مشاركتهم يف صنع القرار

ويف رضاهم ةن العمل بوصفهم كةناء يف هيئة التدريس يف اجلامعات األمريكية ،وتكونت ةينة الدراسة
من ( )122ةنو من كةناء هيئة التدريس الذكور واإلناث يف كربع جامعات تقع يف شرق الواليات
املتحدة األمريكية ،وقد كظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى ٍ
متدن من الرضا ةن العمل ةند كال اجلنسني
إال كنّه كان متدنياً ككثر ةند اإلناث ،كما كظهرت الدراسة ضعفاً كبرياً يف مشاركة اإلناث يف صنع القرار
مقارنة بالذكور ،وك ّن هناك ارتباااً وثيقاً بني رضا املركة ةن العمل ومشاركتها يف صنع القرار ،كما كظهرت
الدراسة تدنياً يف الرتب األكادميية لإلناث مقارنة بالذكور بسبب معوقات وةقبات كثرية حتول دون ترقية
املركة ومنوها يف ةملها يف كثري من منظمات العمل.
ّكما دراسة كارولني وحالوي ( )Karkoulian& Halawi, 2007فقد كانت بعنوان
"المرأة والعمل والحياة صراع في مؤسسات التعليم العالي" .هدفت هذه الدراسة إىل معرفة كثر كل من
الوضع االجتماةي ،ووجود األافال ،وةدد املعالني ،وسنوات خ رة العمل وموقع املركة ووضعها يف ةملها
بالتعليم العايل بوصفها كحد كةناء هيئة التدريس يف إدارة الصراع يف املنزل ،وقد تكونت ةينة الدراسة من
( )021من كةناء التدريس اإلناث يف اجلامعات اللبنانية ،وزةت ةليهن استبانة الدراسة إضافة إىل
( )01ةنواً كخريات كجري ت معهن مقابالت شخصية ،وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية :إن
صراع األدوار واإلجهاد واإلرهاق يزيد ةند هؤالء النساء بزيادة ساةات العمل مع وجود األافال
هن كقل النساء جناحاً يف
ومسؤوليات املنزل ،وككثر النساء اللوايت يعانني من كثرة املسؤوليات العائلية ّ
وظائفهن وكقلهن تقدماً يف الرتب األكادميية ،وةدد كبري من املستجيبات يعانني من صراع الوقت ويطالنب
بتعديل كوقات الدوام.
وكجرى اخلرابشة ( )0211دراسة بعنوان "المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في

جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظرهم وعالقتها ببعض المتغيرات" .وقد كجريت هذه الدراسة يف
جامعة البلقاء لتعرف درجة تأثر هذه املشكالت باجلنس كو املؤهل العلمي كو الرتبة األكادميية كو باختالف
سنوات اخل رة يف التدريس اجلامعي .تكون مجتمع الدراسة من كةناء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء
التطبيقية البالغ ةددهم ( )1012ةنواً ،وقد اختار الباحث ةينة ابقية ةشوائية قوامها ( )121ةنو
هيئة تدريس متثل ( )%01من مجتمع الدراسة ،ووزع ةليهم استبانة من تصميمه تكونت من ( )12فقرة
011

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

متثل كل منها مشكلة ،توصلت الدراسة إىل ك ّن كةناء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية يعانون
( )11مشكلة بدرجة ةالية و( )1بدرجة متوسطة و( )0بدرجة ضعيفة ،كما توصلت الدراسة إىل كنّه ال
توجد فروق دالة إحصائيًا يف تعرض كةناء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية للمشكالت تعزى
جلنس ةنو هيئة التدريس كو مؤهله العلمي يف مجيع مجاالت الدراسة ،وكنّه ال توجد فروق دالة إحصائيًا
بني كةناء هيئة التدريس يف درجة تعرضهم للمشكالت األكادميية تبعاً ملتغري الرتبة العلمية يف مجيع
اجملاالت باستثناء مجال البحث العلمي فقد كان داال إحصائيًا ،ووجود فروق دالة إحصائيًا يف هذا اجملال
بني رتبيت األستاذ املشارك واألستاذ املساةد لصاحل األخري ووجود فروق دالة إحصائيًا بني كةناء هيئة
التدريس يف درجة تعرضهم للمشكالت األكادميية تبعاً ملتغري اخل رة.
التعقيب على الدراسات
من خالل استعراض الدراسات السابقة اليت تناولت املشكالت األكادميية لدى كةناء اهليئة
التدريسية ،يتنح ك ّن معظم الدراسات السابقة مثل دراسة حمافظة املقدادي ( )1992تناولت مشكالت
كةناء هيئة التدريس الذكور واإلناث وكان اجلنس كحد املتغريات يف هذه الدراسات ،كما كن مجتمع
الدراسة احلالية كان مجيع كةناء هيئة التدريس من األكادمييات (اإلناث) يف جامعة آل البيت ،وتعد
الدراسة الوحيدة اليت تناولت املشكالت األكادميية اليت تواجه كةناء هيئة التدريس (اإلناث) يف جامعة
آل البيت ،ومل تقتصر ةلى كلية دون كخرى؛ بل تناولت مجيع الكليات يف اجلامعة .تناولت الدراسات
السابقة مثل دراسة اخلرابشة ( )0211ودراسة العمايرة ( )0221املشكالت يف جوانب خمتلفة ،إدارية كو
ككادميية ،وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف جانب املشكالت األكادميية اليت تواجه كةناء
هيئة التدريس املتصلة بوظيفيت التدريس والبحث العلمي ويف نوع هذه املشكالت إىل درجة كبرية ،إال كهنا
متيزت منها بأهنا تبحث يف املشكالت األكادميية اليت تواجه كةناء هيئة التدريس اإلناث يف جامعة جامعة
آل البيت ،وهو ما مل تقم به – يف حدود ةلم الباحثتني -كي من الدراسات السابقة.
وقد كفادت الباحثتان من الدراسات السابقة يف بيان كمهية هذا البحث وتعرف املشكالت اليت
تواجه كةناء هيئة التدريس لإلفادة منها يف تطوير كداة هذه الدراسة ،مثل دراسة (فريوان)0221 ،
ودراسة اخلرابشة ( )0211ودراسة (احللو.)0221 ،
.11الطريقة واإلجراءات

019

المشكالت التي تواجه المرأة األكاديمية في األردن .........................................د.إخالص البري ،أحالم البري

 .1.11منهج البحث :استخدم البحث احلايل املنهج الوصفي املسحي وذلك باستطالع آراء كفراد ةينة
الدراسة من خالل توزيع كداة الدراسة ،ومت رصد االستجابات واخلروج باملقرتحات املناسبة يف ضوء
نتائج البحث.
 .0.11مجتمع البحث :تكون مجتمع البحث من مجيع كةناء هيئة التدريس اإلناث من خمتلف الرتب

العلمية (كستاذ ،كستاذ مشارك ،كستاذ مساةد ،مدرس) وهي ةينة قصدية ،ةدد كفرادها ( )22ةنو
هيئة تدريس يف مجيع الكليات التابعة جلامعة آل البيت خالل الفصل الثاين للعام اجلامعي
 0202/0219وتشمل مجيع الكليات (كلية األمري احلسني بن ةبداهلل لتكنولوجيا املعلومات /كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية /كلية األمرية سلمى بنت ةبداهلل للتمريض /كلية الشريعة /كلية القانون /كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية /كلية اهلندسة /كلية العلوم /كلية العلوم الرتبوية /مركز اللغات /معهد ةلوم
األرض والبيئة) ومت كخذ مجيع كةناء هيئة التدريس اإلناث اللوايت كجنب ةلى االستبانة من مجيع
الكليات وةددهن ( ،)21ومت استثناء استبانتني لعدم اسرتجاةهن .واجلدول ( )1يبني ذلك:
جدول ( :)1كليات الجامعة وعدد أفرادها
الكلية /المعهد

الرقم

عدد أفراد الدراسة

-1

احلسني بن ةلي لتكنولوجيا املعلومات

1

-0

االقتصاد والعلوم اإلدارية

1

-1

سلمى بنت ةبداهلل للتمريض

01

-1

الشريعة

1

-1

القانون

1

-1

اآلداب والعلوم اإلنسانية

2

-1

اهلندسة

1

2

العلوم

1

-9

العلوم الرتبوية

9

-12

مركز اللغات

12

-11

معهد ةلوم األرض والبيئة

1

اجملموع

21
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 .7.11أداة البحث :لتحقيق كهداف البحث قامت الباحثتان مبراجعة األدب الرتبوي املتعلق
باملشكالت األكادميية ،وكذلك الدراسات جلمع املعلومات والبيانات الالزمة باالستفادة من
الدراسات السابقة ذات العالقة كدراسة العمايرة ( )0221ودراسة اخلرابشة ( )0211ودراسة احللو
( .)0221تكونت األداة من جزكين :اجلزء األول :يتنمن معلومات ةن كفراد ةينة الدراسة،
وتشتمل ةلى بيانات تعريفية ختص كةناء هيئة التدريس اإلناث يف جامعة آل البيت تنمنت هذه
البيانات الكلية ،الرتبة األكادميية ،سنوات اخل رة .واجلزء الثاين :يتعلق باملشكالت األكادميية ويتكون
من ( )11فقرة موزةة ةلى كربعة حماور رئيسية وهي :املشكالت املتصلة بالطلبة وتكون من ()11
فقرة ،املشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية وتكونت من ( )11فقرة ،واملشكالت املتصلة بعنو هيئة
التدريس نفسه وتكونت من ( )1فقرات ،واملشكالت املتصلة بالبحث العلمي وتكونت من ()1
فقرات.
 .4.11صدق األداة :قامت الباحثتان بالتأكد من صدق األداة بعرضها ةلى مجموةة من احملكمني من
كةناء اهليئة التدريسية يف خمتلف التخصصات الرتبوية يف كلية العلوم الرتبوية للتأكد من انتماء
الفقرات للمحور الذي متثله ووضوح الفقرات ،كما مت ةرضها ةلى متخصصني يف اللغة العربية للتأكد
من سالمة العبارات وحسن صياغتها ،لإلفادة من ملحوظات احملكمني وتعديالهتم من حيث
احلذف والتعديل واإلضافة وإةادة الصياغة.

 .5.11ثبات األداة :للتحقق من ثبات مقياس املشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف
جامعة آل البيت ،مت استخراج الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا
واجلدول التايل يبني هذه النتائج:
الجدول ( ) 2معامالت الثبات المستخرجة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا
الرقم

ثبات االتساق الداخلي

المشكالت

1

املشكالت املتصلة بالطلبة

0.925

0

املشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية

0.954

1

املشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه

0.872

1

املشكالت املتصلة بالبحث العلمي

0.944

املقياس ككل

0.977
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يبني اجلدول ( )0كن معامالت الثبات ملقياس درجة املشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة
آل البيت بلغت للمقياس الكلي (  )2.911وبلغ بعد املشكالت املتصلة بالطلبة ( )2.901وبعد
املشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية ( )2.911وبعد املشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه
( )2.210وبعد املشكالت املتصلة بالبحث العلمي ( )2.911وهي قيم مرتفعة تدل ةلى ثبات املقياس.

 . 11نتائج البحث ومناقشتها
 .1. 11النتائج املتصلة بالسؤال األول :ما درجة املشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف
جامعة آل البيت؟
لإلجابة ةن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املشكالت
األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت ،واجلدول التايل يبني هذه النتائج:
الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة المشكالت األكاديمية التي
تواجه المرأة األكاديمية في جامعة آل البيت
الرقم

المتوسط

المشكالت

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

1

املشكالت املتصلة بالطلبة

2.80

 .309متوسطة

0

املشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية

2.58

 .253متوسطة

1

املشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه

2.15

 .363منخفنة

1

املشكالت املتصلة بالبحث العلمي

3.34

 .329متوسطة

املقياس الكلي

2.72

 .216متوسطة

يبني اجلدول ( )1كن املتوسط احلسايب للمقياس للمشكالت األكادميية اليت تواجه املركة
األكادميية يف جامعة آل البيت بلغ ( )0.10مبستوى متوسط ،وجاءت املشكالت املتصلة بالبحث
العلمي باملرتبة األوىل بأةلى متوسط حسايب ( )1.11ومبستوى متوسط ،تلته املشكالت املتصلة بالطلبة
مبتوسط حسايب ( )0.22ومبستوى متوسط ,مث جاءت املشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية مبتوسط
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حسايب (  ) 0.12ومبستوى متوسط ,يف حني جاءت املشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه يف
املرتبة األخرية بأقل متوسط حسايب (  ) 1.11ومبستوى منخفض.
 .1.1. 11المشكالت المتصلة بالطلبة
لإلجابة ةن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املشكالت
األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت لبعد املشكالت املتصلة بالطلبة  ،واجلدول التايل
يبني هذه النتائج:
الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة المشكالت األكاديمية التي تواجه المرأة
األكاديمية في جامعة آل البيت لبُعد المشكالت المتصلة بالطلبة مرتبة تنازليا
الفقرات

المتوسط

االنحراف

4.74

.439

مرتفعة

.952

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

الرقم

1

1

كثرة كةداد الطلبة املسجلني يف الشعبة الواحدة يؤثر يف
ةطاء ةنو هيئة التدريس

0

1

ةدم رغبة الكثري من الطلبة يف كتابة األحباث والتقارير
املتصلة مبادة املساق

4.15

1

0

دراسة بعض الطلبة ختصصات ال يرغبون فيها

4.00

.736

1

1

تدين مستوى التحصيل األكادميي يف املرحلة الثانوية للطلبة
املقبولني يف اجلامعة

3.59

1.341

متوسطة

1

1

رغبة كثري من الطلبة يف التلقني اريقة تدريس

3.17

1.374

متوسطة

1

1

ةدم اكرتاث الطلبة بالواجبات اليت يكلفون هبا

2.80

.794

متوسطة

1

2

ضعف تقدير الطلبة ألةناء هيئة التدريس اإلناث

2.08

.618

متوسطة

2

9

كواجه سلوكات بعض الطلبة غري السوية داخل احملاضرات
بوصفي ةنو هيئة تدريس كنثى

1.73

.789

متوسطة

9

1

ضعف مستوى الطلبة الفكري والثقايف

1.64

.684

منخفنة

الحسابي
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الرتبة

الرقم

12

12

11

11

الفقرات

المتوسط

االنحراف

1.47

.715

منخفنة

1.47

.715

منخفنة

الحسابي

غياب بعض الطلبة املتكرر ةند كةناء هيئة التدريس
اإلناث
تفشي ظاهرة الغش يف االمتحانات ةند بعض الطلبة

المعياري

الدرجة

يبني اجلدول ( )1كن املتوسطات احلسابية للمشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف
جامعة آل البيت ةلى بعد املشكالت املتصلة بالطلبة تراوحت بني (1.11و  )1.11وجاءت الفقرة
(كثرة كةداد الطلبة املسجلني يف الشعبة الواحدة يؤثر يف ةطاء ةنو هيئة التدريس) باملرتبة األوىل بأةلى
متوسط حسايب ( )1.11وبدرجة مرتفعة ,يف حني جاءت الفقرتان (تفشي ظاهرة الغش يف االمتحانات
ةند بعض الطلبة وغياب بعض الطلبة املتكرر ةند كةناء هيئة تدريس اإلناث ) باملرتبة األخرية بأقل
متوسط حسايب (  )1.11وبدرجة منخفنة .وميكن تفسري ظهور هذه املشكالت مبستوى ٍ
ةال بسبب
كثرة كةداد الطلبة املسجلني يف الشعبة الواحدة بأ ّن املركة األكادميية تواجه مشكلة يف ضبط الطلبة ،إذا
كانت كةدادهم كبرية وكيناً تزداد ح ّدة ةند حصر احلنور والغياب للطلبة وتقييمهم واإلجابة ةن
استفساراهتم ،وال سيما إذا كانت املادة تتطلب وسائل وتدريباً ةملياً ما ينطر املدرس إىل نقلهم إىل
قاةات توا فر فيها وسائل تعليمية ،وتنقلهم من قاةة إىل كخرى إذا كانت املادة تتطلب استخدام وسائل
تكنولوجية .وقد ظهرت هذه املشكلة مبستوى ٍ
ةال يف دراسات سابقة منها(حمافظة واملقدادي)1992 ،
ودراسة (احللو.)0221 ،
ويف املرتبة الثانية تأيت مشكلة ةدم رغبة كثري من الطلبة يف كتابة األحباث والتقارير مبستوى
ٍ
ةال ،وميكن تفسري ذلك بأ ّن الطلبة اةتادوا اريقة التلقني يف التعليم ما قبل اجلامعة وتدوين امللحوظات
كما هي من املدرس كثناء احلصة ،وكخذ املعلومة كما هي دون حماولة البحث فيها ،كما كن اهلم الوحيد
للطالب النجاح واحلصول ةلى العالمة العالية يف هناية املساق ،وذلك بسبب املفاهيم االجتماةية السائدة
لدى الطلبة الذين يعدون العالمة مؤشراً ةلى االجتهاد والذكاء ،فصارت هدفاً يسعى من خالله الطالب
للحصول ةلى مكانة اجتماةية واقتصادية مالية يف اجملتمع ،وكدى إىل شعور الطالب باالتكالية ةلى
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ةنو هيئة التدريس ،فإذا كلّف الطالب بكتابة حبث كو تقرير؛ ال يقوم هبا ةلى كحسن وجه ،بل يكتفي
باحلصول ةليه من خالل الكتب ،وهذا من شأنه كن جيعل الطالب ضعيفاً يف كتابة األحباث.
ّكما املشكالت األكادميية اليت ظهرت يف هذا اجملال بدرجة متدنية فتفشي ظاهرة الغش يف
االمتحانات وغياب بعض الطلبة املتكرر .وترى الباحثتان ك ّن السبب يف ظهور هذه املشكالت بدرجة
متدنية يعود إىل وجود نظام معمول به يف جامعة آل البيت يتعلق مبوضوع ظاهرة الغش وغياب الطلبة.كما
ظاهرة الغش فليس هناك هتاون من قبل املراقبني كةناء هيئة التدريس يف تطبيق نظام العقوبة ،ما يؤدي إىل
خوف الطالب من فقدان الفصل الدراسي باستخدام كسلوب الغش والغياب املتكرر ،إذ ال يسمح بأن
يتجاوز غياب الطالب ( )%10.1من مجموع الساةات املقررة لكل مساق ،فإذا جتاوز هذا احلد يعطى
الطالب ةالمة ( )%11يف ذلك املساق.

 .2.1. 11المشكالت المتصلة باإلدارة الجامعية
الجدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة المشكالت األكاديمية التي تواجه المرأة
األكاديمية في جامعة آل البيت لبُعد المشكالت المتصلة باإلدارة الجامعية مرتبة تنازليا
المتوسط

االنحراف

.439

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

2

قلة تشجيع إدارة اجلامعة ألةناء هيئة التدريس لالشرتاك يف
الندوات واملؤمترات

4.74

0

11

كثرة كةداد الطلبة يف املساق الواحد

4.58

.583

1

1

1

10

قلة تشجيع إدارة اجلامعة لألفكار العلمية الرائدة من قبلي
ألين كنثى
تعقيد إجراءات الرتقية كمامي ألنيأنثى

4.20

.779

مرتفعة

3.09

1.102

متوسطة

1

9

تطلب اإلدارة تدريس مواد ليست من ختصصي

3.05

.919

متوسطة

1

12

تساهل اإلدارة مع الطلبة وةدم اختاذ اإلجراءات الالزمة حبق

2.02

.735

منخفنة

الحسابي

املخالفني
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المتوسط

االنحراف
.973

منخفنة
منخفنة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

0

إيكال مهام إدارية لعنو هيئة التدريس وإلزامه بالقيام هبا

1.92

2

1

نقص املعرفة يف القوانني والتعليمات

1.83

.689

9

1

ةدم استشاريت بوصفي ةنو هيئة تدريس كنثى يف كثري من
األمور األكادميية

1.73

.789

منخفنة

12

1

ةدم إتاحة الفرص كمامي ألين ةنو هيئة تدريس كنثى لزيادة
النمو املهين

1.73

.789

منخفنة

11

11

ةدم مشاركة ةنو هيئة التدريس األنثى يف وضع خطط
املساقات

1.73

.789

منخفنة

10

1

ةدم وجود تسهيالت للمحاضرات لعنو هيئة التدريس

1.48

.502

منخفنة

11

1

مسؤوليات التدريس كثرية وال يوجد الوقت الكايف للقيام هبا

1.48

.502

منخفنة

الحسابي

المعياري

الدرجة

اجلدول ( )1كن املتوسطات احلسابية للمشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف
جامعة آل البيت لعلى بعد املشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية تراوحت بني ( 1.12و  ،)1.11وجاءت
الفقرة (قلة تشجيع إدارة اجلامعة ألةناء هيئة التدريس لالشرتاك يف الندوات واملؤمترات) باملرتبة األوىل
بأةلى متوسط حسايب (  )1.11وبدرجة مرتفعة ,يف حني جاءت الفقرتان (مسؤوليات التدريس كثرية وال
يوجد الوقت الكايف للقيام هبا وةدم وجود تسهيالت للمحاضرات لعنو هيئة التدريس) باملرتبة األخرية
بأقل متوسط حسايب (  )1.12وبدرجة منخفنة .وكظهرت نتائج الدراسة ك ّن ككثر املشكالت هبذا اجملال
ذات املستوى املرتفع :قلة تشجيع إدارة اجلامعة ةلى االشرتاك يف الندوات ،كثرة كةداد الطلبة يف املساق
الواحد ،قلة تشجيع اجلامعة األفكار العلمية الرائدة .ميكن كن تعزى هذه املشكالت مجيعها إىل الناحية
حيث املسؤوليات امللقاة ةلى ةاتقها حتد من
املادية ،وذلك أل ّن األةباء املادية اليت تعانيها اجلامعة من ً
اإلنفاق ةلى حنور الندوات واملؤمترات اخلارجية ،وذلك كن ميزانية اجلامعة حمدودة ويف ضائقة مالية،
واملؤسسات يف اجملتمع ال تسهم كثرياً يف دةم املشاريع اليت تقوم هبا اجلامعة ،وكذلك كةداد املسجلني يف
املساق الواحد ،إذ يعود ذلك إىل قلة كةداد املساقات املطروحة مقارنة بأةداد الطلبة املقبولني يف اجلامعة
كل ةام ،وذلك أل ّن ارح الكثري من املساقات يثقل كاهل اجلامعة من الناحية املادية ،إذ حيتاج إىل زيادة
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كةناء هيئة التدريس كو زيادة الساةات املقررة هلم ،وحيتاج إىل قاةات ككثر مجهزة باألساليب والوسائل
املختلفة اليت حتتاج إىل كموال كثرية جيب توفريها ،وقد اتفقت مع دراسة (اخلليلي )1991 ،وكما قلة
تشجيع اجلامعة األفكار الرائدة فيعود إىل األمور املالية ،إضافة إىل األةداد املتناقصة يف تعيني كةناء هيئة
التدريس .يف حني جاءت املشكالت األكادميية اليت كانت منخفنة وهي :مسؤولية التدريس كثرية وال
يوجد الوقت الكايف للقيام هبا ،لعدم وجود تسهيالت للمحاضرات لعنو هيئة التدريس.
ترى الباحثتان ك ّن السبب يف تدين حدهتا يعود إىل ةدم وجود كةمال إدارية لدى ةنو هيئة
التدريس من اإلناث ،حبيث تكون مفرغة كلياً للتدريس ونسبة وجود كةناء هيئة التدريس الذكور كاف
للقيام بتلك األةمال اإلدارية ،وكما تسهيالت احملاضرات لعنو هيئة التدريس فمراةاة لظروفهن من قبل
املسؤولني ةند وضع ال رامج يسهم يف قيامهن باملسؤوليات األسرية.

 .7.1. 11المشكالت المتصلة بعضو هيئة التدريس نفسه
الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة المشكالت األكاديمية التي تواجه المرأة
األكاديمية في جامعة آل البيت على بعد المشكالت المتصلة بعضو هيئة التدريس نفسه مرتبة تنازليا
المتوسط

االنحراف

.933

مرتفعة
متوسطة
منخفنة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

1

قلة حنور كةناء هيئة التدريس الندوات واملؤمترات العلمية
يف مجال ختصصهم

3.90

0

1

ةدم مناسبة ختصص بعض كةناء هيئة التدريس لبعض
املساقات اليت يدرسوهنا

2.41

1.141

1

1

كواجه صعوبة يف القيام بالواجبات االجتماةية واألكادميية
يف نفس الوقت

1.77

.567

الحسابي

000

المعياري

الدرجة
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المتوسط

االنحراف
.789

منخفنة
منخفنة
منخفنة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

1

تقدمي يف مهنة التدريس كقل من زمالئي الذكور

1.73

1

1

ةدم وجود االنسجام بني اإلداريني واألكادمييني يف اجلامعة

1.63

.812

1

0

تواجهين صعوبة ألين كنثى يف ضبط الطلبة يف احملاضرة

1.48

.502

الحسابي

الدرجة

المعياري

يبني اجلدول ( )1كن املتوسطات احلسابية للمشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف
جامعة آل البيت ةلى بعد املشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه تراوحت بني ( 1.12و )1.92
وجاءت الفقرة (قلة حنور كةناء هيئة التدريس الندوات واملؤمترات العلمية يف مجال ختصصهم) باملرتبة
األوىل بأةلى متوسط حسايب ( )1.92وبدرجة مرتفعة ،يف حني جاءت الفقرة (تواجهين صعوبة كأنثى يف
ضبط الطلبة يف احملاضرة) باملرتبة األخرية بأقل متوسط حسايب (  )1.12وبدرجة منخفنة .وقد كظهرت
النتائج ك ّن املشكالت األكادميية اليت يشعر هبا ةنو هيئة التدريس جاءت مبستوى مرتفع ،ويعود السبب
إىل قلة حنور كةناء هيئة التدريس الندوات واملؤمترات العلمية يف مجال ختصصهم ،وتعزو الباحثتان
السبب يف ذلك إىل زيادة األةباء واملسؤوليات األكادميية واألسرية واالجتماةية امللقاة ةلى ةاتق ةنو
هيئة التدريس األ نثى ،وإىل ةدم العدالة يف ترشيح ةنو هيئة التدريس حلنور الندوات واملؤمترات
واقتصارها ةلى كفراد معينة من خمتلف التخصصات ،فكثري ممن يعملون ةلى التنسيب يرون يف كثري من
األكادمييات ةدم الكفاءة للقيام هبذه املهام لتدين الرتبة مثالً ،كو لقلة اخل رة كو قلة األحباث .كما املشكلة
اليت جاءت بدرجة منخفنة فهي :تواجه صعوبة كأنثى يف ضبط الطلبة يف احملاضرة فإ ّن اخنفاض الشعور
هبذه املشكلة ةند ةنو هيئة التدريس األنثى يعود إىل ثقتهن بأنفسهن وقدرهتن ةلى ضبط حماضراهتن.
 .4.1 . 11المشكالت المتصلة بالبحث العلمي
الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة المشكالت األكاديمية التي تواجه المرأة
األكاديمية في جامعة آل البيت على بُعد المشكالت المتصلة بالبحث العلمي مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

المتوسط

الفقرات

الحسابي

001

االنحراف
المعياري

الدرجة
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المتوسط

االنحراف

4.66

.476

مرتفعة

4.50

.699

مرتفعة

4.21

.616

مرتفعة

3.45

1.280

متوسطة

.865

متوسطة
منخفنة
منخفنة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

1

ةدم توفري التسهيالت الالزمة لعنو هيئة التدريس إلةداد
البحوث العلمية مثل (التمويل ،الطباةة).......

0

1

1

1

كواجه صعوبة يف ةدم اشرتاك اجلامعة يف مواقع حبثية هامة
للدراسات
ةدم توفر مركز لتقدمي اخلدمات اإلحصائية

1

1

1

1

نقص املراجع العلمية ومصادر املعرفة املطلوبة للبحث
العلمي
صعوبة النشر يف اجملالت العلمية احملكمة

2.80

1

1

قلة اجملالت املتخصصة لنشر األحباث العلمية

2.26

.578

1

0

ةدم تلقي التشجيع من رؤسائي يف العمل بوصفي كنثى
للقيام باألحباث والدراسات

1.48

.502

الحسابي

المعياري

الدرجة

يبني اجلدول ( )1كن املتوسطات احلسابية للمشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف
جامعة آل البيت ةلى ىبعد املشكالت املتصلة بالبحث العلمي تراوحت بني ( 1.12و  )1.11وجاءت
الفقرة (ةدم توفري التسهيالت الالزمة لعنو هيئة التدريس إلةداد البحوث العلمية مثل (التمويل،
الطباةة ،ومواجهة صعوبة يف ةدم اشرتاك اجلامعة يف مواقع حبثية هامة للدراسات) باملرتبة األوىل بأةلى
متوسط حسايب (  )1.11وبدرجة مرتفعة ,يف حني جاءت الفقرة (ةدم تلقي التشجيع من رؤسائي يف
العمل ألين كنثى للقيام باألحباث والدراسات) باملرتبة األخرية بأقل متوسط حسايب (  )1.12وبدرجة
منخفنة .تبني نتائج الدراسة ظهور فقرات بدرجة ةالية من الشعور باملشكلة وهي :ةدم توفري
التسهيالت الالزمة لعنو هيئة التدريس إلةداد البحوث العلمية ،ومواجهة صعوبة يف ةدم اشرتاك اجلامعة
يف مواقع حبثية هامة ،وميكن كن يعزى ذلك إىل ك ّن معظم األحباث اليت جترى حباجة إىل خدمات التحليل
اإلحصائي ومثل هذه اخلدمة غري متوفرة يف جامعة آل البيت؛ ألهنا حباجة إىل تكلفة مادية ةالية ،ما
يؤدي إىل حتمل األةباء املادية يف مجع البيانات وحتليلها ،وحيد من نشا ةنو هيئة التدريس األنثى ،وهو
يف حد ذاته معيق يف مجال البحث العلمي ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (اخلليلي )1991 ،ودراسة
(حمافظة واملقدادي )1992 ،ودراسة (فريوانّ ،)0221 ،كما مشكلة ةدم اشرتاك اجلامعة يف مواقع حبثية
هامة؛ فيمكن كن يعزى إىل كن مكتبة اجلامعة ةلى الرغم من سعيها إىل االشرتاك يف مثل هذه املواقع إالّ
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ك ّن االشرتاك حباجة إىل مبالغ مالية كبرية تنطر األكادميية إىل بذل اجلهد للحصول ةلى مواقع كخرى غري
اجلامعة ،و حتمل ةنو هيئة التدريس كةباء مادية .وتعزو الباحثتان سبب تدين حدة مشكلة (ةدم تلقي
التشجيع من رؤسائي يف العمل ألنين كنثى للقيام باألحباث والدراسات إىل ك ّن هؤالء الرؤساء يشجعون
ةلى القيام باألحباث والدراسات للوصول إىل التطور املهين املناسب من الناحية االقتصادية واالجتماةية).
 .2. 11النتائج المتصلة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت
األكاديمية التي تواجه المرأة األكاديمية في جامعة آل البيت تبعا لمتغيرات الكلية والرتبة

والخبرة؟

 .1.2 11متغير الكلية
لإلجابة ةن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار "ت"
للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق يف املشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل
البيت تبعاً ملتغري الكلية ،واجلدول التايل يبني هذه النتائج:
الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" للعينات المستقلة
المشكالت األكاديمية التي تواجه المرأة األكاديمية في جامعة آل البيت تبعا لمتغير الكلية
المتوسط

االنحراف
.258

المحاور

الكلية

العدد

المشكالت المتصلة بالطلبة

ةلمية

41

2.78

انسانية

45

2.82

.351

ةلمية

41

2.53

.225

الجامعية

انسانية

45

2.63

.271

المشكالت المتصلة بعضو

ةلمية

41

2.10

.372

هيئة التدريس نفسه

انسانية

45

2.20

.352

المشكالت المتصلة

ةلمية

41

3.13

.326

بالبحث العلمي

انسانية

45

3.52

.193

الدرجة الكلية للمقياس

ةلمية

41

2.65

.212

المشكالت المتصلة باإلدارة

الحسابي

009

المعياري

قيمة "ت"
-.620

درجات

الداللة

84

.537

الحرية

اإلحصائية

84

.078

-1.211

84

.229

-6.844

84

*.000

-3.052

84

*.003

-1.785
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المحاور

الكلية

العدد

انسانية

45

المتوسط

االنحراف

2.79

.200

الحسابي

المعياري

قيمة "ت"

درجات
الحرية

الداللة

اإلحصائية

*دال إحصائياً ةند مستوى 2.21
يبني اجلدول ( )2كن قيمة "ت" للمشكالت املتصلة بالطلبة تبعاً ملتغري الكلية بلغت (-
 )2.102وقيمة "ت" للمشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية تبعاً ملتغري الكلية ( )-1.121وقيمة "ت"
للمشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه تبعاً ملتغري الكلية بلغت ( )1.011-وهي قيم غري دالة
احصائيا ةند مستوى الداللة ( )2.21كي ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف كبعاد (املشكالت
املتصلة بالطلبة ،واملشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية ،واملشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه) تبعاً
ملتغري الكلية .ويبني اجلدول كن قيمة "ت" يف املشكالت املتصلة بالبحث العلمي تبعاً ملتغري الكلية بلغت
( )1.211-وقيمة "ت" للمشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت للدرجة
الكلية للمقياس تبعاً ملتغري الكلية بلغت ( )1.210-وهي قيم دالة إحصائيا ةند مستوى الداللة
( )2.21وهذا يدل ةلى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف (املشكالت املتصلة بالبحث العلمي
والدرجة الكلية للمقياس) للمشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت تبعاً ملتغري
الكلية ،وجاءت الفروق لصاحل الكليات اإلنسانية.
كظهرت النتائج فيما يتعلق هبذا السؤال ك ّن كبرز املشكالت األكادميية اليت تواجهها األكادمييات
يف جامعة آل البيت املتصلة بالطلبة وةنو هيئة التدريس نفسه وإدارة اجلامعة ال ختتلف باختالف الكلية،
بينما ختتلف املشكالت األكادميية اليت تواجهها األكادمييات يف جامعة آل البيت واملتصلة بالبحث العلمي
ةما
باختالف الكلية لصاحل الكليات اإلنسانية ،واتفقت مع دراسة احللو( )0221وهذه النتيجة ختتلف ّ
توصلت إليه الدراسات السابقة اليت كوضحت ك ّن املشكالت املتصلة بالبحث العلمي يف الكليات العلمية
ككثر من الكليات اإلنسانية ،وميكن كن يفسر ظهور هذه النتيجة بأن متطلبات الكليات اإلنسانية
وحاجات كةناء األكادمييات ونوةية البحوث اليت تقوم هبا ةنو هيئة التدريس (اإلناث) يف الكليات
اإلنسانية ختتلف ةن البحوث يف الكليات العلمية فثمة صعوبات تتعلق بإجراء األحباث نتيجة ةدم توفر
مركز متخصص ملساةدهتن ةلى حل العديد من املسائل الفنية واإلدارية واملادية ،واهتمام إدارة اجلامعة يف
الكليات العلمية ككثر من اإلنسانية فهي حتتاج إىل اخلروج إىل بيئات وكماكن كخرىّ ،كما الكليات العلمية
فإن نوةية البحوث ميكن تطبيقها داخل املخت رات وال تستدةي خروج كةناء هيئة التدريس اإلناث إىل
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كماكن وبيئات كخرى ،وميكن كن نعزو ذلك كيناً إىل ك ّن ةدد كةناء هيئة التدريس الذكور ثالثة كضعاف
اإلناث ،واقتصرت هذه الدراسة ةلى ةينة اإلناث وهذا مل يكن يف الدراسات السابقة.
 2.2.11متغير الرتبة العلمية
لإلجابة ةن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمشكالت
األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت تبعاً ملتغري الرتبة العلمية ،واجلدول التايل يبني هذه
النتائج:
الجدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت األكاديمية التي
تواجه المرأة األكاديمية في جامعة آل البيت تبعا لمتغير الرتبة العلمية:
االبعاد

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة األكاديمية

6

2.29

.379

كستاذ مشارك

17

2.81

.365

كستاذ مساةد

20

2.83

.268

مدرس

43

2.86

.227

المجموع

86

2.80

.309

كستاذ

6

2.47

.203

كستاذ مشارك

17

2.48

.199

كستاذ مساةد

20

2.61

.273

مدرس

43

2.63

.260

المجموع

86

2.58

.253

كستاذ

6

1.86

.371

17

2.01

.224

20

2.14

.440

43

2.25

.336

المجموع

86

2.15

.363

كستاذ

6

3.43

.202

كستاذ مشارك

17

3.26

.466

المشكالت المتصلة بالطلبة كستاذ

المشكالت المتصلة
باإلدارة الجامعية

المشكالت المتصلة بعضو كستاذ مشارك
كستاذ مساةد
هيئة التدريس نفسه
مدرس
المشكالت

المتصلة
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االبعاد

الرتبة األكاديمية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

بالبحث العلمي

كستاذ مساةد

20

3.40

.406

مدرس

43

3.33

.226

المجموع

86

3.34

.329

كستاذ

6

2.50

.183

كستاذ مشارك

17

2.65

.215

كستاذ مساةد

20

2.75

.252

مدرس

43

2.77

.179

المجموع

86

2.72

.216

الدرجة الكلية للمقياس

يبني اجلدول ( )9وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات احلسابية للمشكالت األكادميية
اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت تبعاً ملتغري الرتبة العلمية وملعرفة درجة الفروق يف
املتوسطات مت إجراء اختبار حتليل التباين األحادي واجلدول التايل يبني هذه النتائج:
جدول ( )11نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في المشكالت
األكاديمية التي تواجه المرأة األكاديمية في جامعة آل البيت تبعا لمتغير الرتبة العلمية:
االبعاد

مصدر التباين

مجموع

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

1.762

3

.587

7.567

*.000

6.363

82

.078

8.124

85

.349

3

.116

5.089

82

.062

اجملموع

5.437

85

بني اجملموةات

1.283

3

.428

9.919

82

.121

11.202

85

المشكالت المتصلة بني اجملموةات
بالطلبة
داخل اجملموةات
اجملموع
بني اجملموةات
المشكالت المتصلة داخل اجملموةات

باإلدارة الجامعية

المربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوي

المشكالت المتصلة داخل اجملموةات
بعضو هيئة التدريس اجملموع
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مصدر التباين

االبعاد

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

مستوي

قيمة

الداللة

(ف)

نفسه
المشكالت المتصلة

بالبحث العلمي
الدرجة

للمقياس

الكلية

بني اجملموةات

.235

3

.078

داخل اجملموةات

8.945

82

.109

اجملموع

9.180

85

بني اجملموةات

.494

3

.165

داخل اجملموةات

3.456

82

.042

اجملموع

3.950

85

.717

3.907

.544

*.012

*دال إحصائيا ةند مستوى 2.21
يبني اجلدول ( )12كن قيمة "ف" للمشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية تبعاً ملتغري الرتبة
األكادميية بلغت (  )1.211وقيمة "ف" للمشكالت املتصلة بالبحث العلمي نفسه تبعاً ملتغري الرتبة
األكادميية بلغت ( )2.111وهي قيم غري دالة إحصائيا ةند مستوى الداللة ( )2.21كي ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف كبعاد (املشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية ,واملشكالت املتصلة بالبحث العلمي)
تبعاً ملتغري الرتبة االكادميية .ويبني اجلدول كن قيمة "ف" للمشكالت املتصلة بالطلبة تبعاً ملتغري الرتبة
االكادميية بلغت ( )1.111وقيمة "ف" للمشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه تبعاً ملتغري الرتبة
االكادميية بلغت ( )1.111وقيمة "ف" للمشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل
البيت للدرجة الكلية للمقياس تبعاً ملتغري الرتبة األكادميية بلغت ( )1.921وهي قيم دالة إحصائيا ةند
مستوى الداللة ( )2.21وهذا يدل ةلى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف (املشكالت املتصلة بالطلبة,
املشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه والدرجة الكلية للمقياس) للمشكالت األكادميية اليت تواجه
املركة األكادميية يف جامعة آل البيت تبعاً ملتغري الرتبة األكادميية ,و ملعرفة درجة الفروق مت إجراء اختبار
شافيه للمقارنات البعدية ،واجلدول التايل يبني هذه النتائج:
الجدول ( )11اختبار شافيه للمقارنات ألبعاد مقياس المشكالت األكاديمية التي تواجه المرأة
األكاديمية في جامعة آل البيت تبعا لمتغير الرتبة العلمية

البعد
المشكالت المتصلة

الرتبة االكاديمية

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

مدرس

كستاذ

*-.51961

*.54394

*.57470

-.02433

-.05509

كستاذ مشارك
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البعد

الرتبة االكاديمية

بالطلبة

كستاذ مساةد

المشكالت المتصلة
بعضو هيئة التدريس
نفسه

كستاذ

-.03076
-.14869

كستاذ مشارك

-.28056

*-.39083

-.13186

-.24213
-.11027

كستاذ مساةد
كستاذ

الدرجة الكلية

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

مدرس

-.148965

كستاذ مشارك
كستاذ مساةد

*-.25000

*-.26807

-.10135

-.11942
-.21807

يبني اجلدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد املشكالت املتصلة بالطلبة من
مقياس املشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت تبعاً ملتغري الرتبة العلمية بني
رتبيت األستاذ واألستاذ املشارك ،وجاءت الفروق لصاحل رتبة األستاذ املشارك ،وبني األستاذ واألستاذ
املساةد وجاءت الفروق لصاحل رتبة األستاذ املساةد ،وبني رتبة األستاذ واملدرس وجاءت الفروق لصاحل
رتبة املدرس .وةدم وجود فروق يف باقي مستويات متغري الرتبة العلمية .ويبني اجلدول وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف بعد املشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه من مقياس املشكالت األكادميية اليت
تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت تبعاً ملتغري الرتبة العلمية بني رتبيت األستاذ واملدرس وجاءت
الفروق لصاحل رتبة املدرس ،وةدم وجود فروق يف باقي مستويات متغري الرتبة العلمية .ويبني اجلدول وجود
فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس املشكالت األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف
جامعة آل البيت تبعاً ملتغري الرتبة العلمية بني رتبيت األستاذ واألستاذ املساةد وجاءت الفروق لصاحل رتبة
األستاذ املساةد ،وبني رتبة األستاذ واملدرس وجاءت الفروق لصاحل رتبة املدرس .وةدم وجود فروق يف
باقي مستويات متغري الرتبة العلمية.
يتنح من اجلدول رقم ( )11كنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مجاالت املشكالت املتصلة
باإلدارة اجلامعية واملشكالت املتصلة بالبحث العلمي تبعاً ملتغري الرتبة ،وقد يعود ذلك إىل ك ّن كةناء هيئة
التدريس يعملون يف ظل الظروف نفسها املتشاهبة من حيث اخلدمات اإلدارية والبحث العلمي اليت تقدمها
اجلامعة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (فريوانّ .)0221 ،كما املشكالت املتصلة بالطلبة وةنو هيئة
التدريس نفسه تبعاً ملتغري الرتبة فيفسر ذلك بأن األستاذ واألستاذ املشارك قد مرا خب رات كثرية لذلك تكون
لديهما احلصيلة املعرفية كبرية ،إذ كصبح ككثر ااالةاً ةلى املشكالت يف اجلامعة وككثر تصدياً هلاّ ،كما
املدرس املساةد واملدرس فإن خ رهتما كقل لذا جيدان صعوبة يف ذلك.
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 7.2.11متغير الخبرة
لإلجابة ةن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف املشكالت
األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت تبعاً ملتغري اخل رة ،واجلدول التايل يبني هذه
النتائج.
الجدول ( )12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في المشكالت األكاديمية
التي تواجه المرأة األكاديمية في جامعة آل البيت تبعا لمتغير الخبرة:
األبعاد

العدد

الخبرة
كقل من  1سنوات

المشكالت المتصلة بالطلبة

المشكالت المتصلة باإلدارة
الجامعية

المشكالت المتصلة بعضو
هيئة التدريس نفسه

المشكالت المتصلة بالبحث
العلمي

الدرجة الكلية للمقياس

14

المتوسط الحسابي
2.81

االنحراف
المعياري
.222

من  1اىل  12سنوات

42

2.85

.244

ككثر من  12سنوات

30

2.74

.408

المجموع

86

2.80

.309

كقل من  1سنوات

14

2.64

.314

من  1اىل  12سنوات

42

2.56

.225

ككثر من  12سنوات

30

2.59

.264

المجموع

86

2.58

.253

كقل من  1سنوات

14

2.25

.363

من  1اىل  12سنوات

42

2.14

.329

ككثر من  12سنوات

30

2.12

.410

المجموع

86

2.15

.363

كقل من  1سنوات

14

3.40

.245

من  1اىل  12سنوات

42

3.28

.318

ككثر من  12سنوات

30

3.40

.369

المجموع

86

3.34

.329

كقل من  1سنوات

14

2.77

.204

من  1اىل  12سنوات

42

2.71

.191

ككثر من  12سنوات

30

2.71

.255
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الخبرة

األبعاد
المجموع

العدد

المتوسط الحسابي

86

2.72

االنحراف
المعياري
.216

يبني اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرية يف املتوسطات احلسابية يف املشكالت األكادميية اليت
تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت تبعاً ملتغري اخل رة وملعرفة درجة الفروق يف املتوسطات مت إجراء
اختبار حتليل التباين األحادي واجلدول التايل يبني هذه النتائج.
جدول ( )17نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق على المشكالت
األكاديمية التي تواجه المرأة األكاديمية في جامعة آل البيت تبعا لمتغير الخبرة
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوي

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بني اجملموةات

.217

2

.108

داخل اجملموةات

7.908

83

.095

المجموع

8.124

85

بني اجملموةات

.069

2

.034

المشكالت المتصلة

داخل اجملموةات

5.368

83

.065

باإلدارة الجامعية

المجموع

5.437

85

بني اجملموةات

.168

2

.084

داخل اجملموةات

11.033

83

.133

المجموع

11.202

85

بني اجملموةات

.313

2

.156

داخل اجملموةات

8.868

83

.107

اجملموع

9.180

85

بني اجملموةات

.037

2

.018

داخل اجملموةات

3.914

83

.047

المجموع

3.950

85

األبعاد
المشكالت المتصلة
بالطلبة

المشكالت المتصلة
بعضو هيئة التدريس
نفسه

المشكالت المتصلة
بالبحث العلمي
الدرجة الكلية
للمقياس

مصدر التباين

1.137

.533

.633

1.463

.388

.326

.589

.534

.237

.679

يبني اجلدول ( )11كن قيمة "ف" يف املشكالت املتصلة بالطلبة تبعاً ملتغري اخل رة بلغت
( )1.111وقيمة "ف" يف للمشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية تبعاً ملتغري اخل رة بلغت ( )2.111وقيمة
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"ف" يف املشكالت املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه تبعاً ملتغري اخل رة بلغت ( )2.111وقيمة "ف"
للمشكالت املتصلة بالبحث العلمي نفسه تبعاً ملتغري اخل رة بلغت ( )1.111وقيمة "ف" للمشكالت
األكادميية اليت تواجه املركة األكادميية يف جامعة آل البيت للدرجة الكلية للمقياس تبعاً ملتغري اخل رة بلغت
( )2.122وهي قيم غري دالة إحصائيا ةند مستوى الداللة ( )2.21كي ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية ةلى مجيع األبعاد (املشكالت املتصلة بالطلبة ,املشكالت املتصلة باإلدارة اجلامعية ,املشكالت
املتصلة بعنو هيئة التدريس نفسه واملشكالت املتصلة بالبحث العلمي) والدرجة الكلية للمقياس تبعاً
ملتغري اخل رة.
يتنح من اجلدول ( )11كنّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مجاالت (املشكالت املتصلة
بالطلبة ،وإدارة اجلامعة ،وةنو هيئة التدريس نفسه ،والبحث العلمي) وقد يعزى السبب إىل ك ّن
املشكالت اليت تعاين منها األكادمييات يف جامعة آل البيت كصبحت مألوفة ومعروفة للجميع بالدرجة
نفسها ،فال يستدةي سنوات ة ّدة لتعرف املشكالت اليت تواجهها املركة األكادميية ،وهذا يعين ك ّن متغري
ةدد السنوات ال يؤثر يف الشعور باملشكالت لدى األكادمييات ،واتفقت هذه النتائج مع دراسة (احملافظة
واملقدادي .)1992 ،فهن يتعام ْل َن مع نفس الطلبة وإدارة اجلامعة والبحث العلمي.
 . 12المقترحات
يف ضوء النتائج اليت متّ التوصل إليها من البحث تقرتح الباحثتان اآليت:
 .1 .10كن هتتم اإلدارة اجلامعية بتوفري اخلدمات البحثية املختلفة اليت حتتاجها األكادمييات.
 .0.10زيادة إشراك األكادمييات يف الندوات واملؤمترات العلمية يف مجال ختصصهن.
 .1.10كن تقوم اإلدارة اجلامعية بتوفري الدةم املادي واملعنوي الالزم لألفكار الرائدة.
 .1.10كن تلتزم إدارة اجلامعة بتعليمات اجلودة الصادرة ةن وزارة التعليم العايل ةن نسبة كةداد
الطلبة يف املساقات.
 .1.10إجراء دراسة معمقة القرتاح حلول من شأهنا حل املشكالت األكادميية كو التخفيف منها.
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أوال :المراجع العربية:








المراجع

اإلبراهيم ،ةدنان بدري ( ) 1991املشكالت اليت تواجه ةنو هيئة التدريس املبتدئ يف اجلامعات األردنية
احلكومية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،ةمان -األردن.
احللو ،غسان ( ) 0221املشكالت األكادميية لدى كةناء هيئة التدريس يف جامعة النجاح الوانية يف نابلس/
فلسطني ،مجلة جامعة النجاح لألحباث والعلوم اإلنسانية 111-111 ،)0(11
اخلرابشة ،ةمر ( )0211املشكالت اليت تواجه كةناء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة
نظرهم وةالقتها ببعض املتغريات ،مجلة جامعة النجاح لألحباث (العلوم اإلنسانية) م (0111 ،)01
اخلليلي ،خليل ( )1991مشكالت التدريس اجلامعي من وجهة نظر كةناء اهليئة التدريسية يف جامعة الريموك،
دراسات تربوية .091-011 ،)11(1
زايد ،ةادل حممد ( ) 0222املديرة ورائدة األةمال :مقومات جناحها يف مواجهة حتديات القرن احلادي
والعشرين ،القاهرة :املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
الشرمان ،منرية ( )0212تصورات البة الدراسات العليا يف كلييت الرتبية يف جامعيت مؤتة والريموك للمشكالت
اليت تواجههم ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية والنفسية 122-101 ،)01(1
العقيلي ،ةبد احملسن سامل وهاشم كبو السيد ( )0229املشكالت األكادميية لدى االب الكليات اإلنسانية
جبامعة امللك سعود يف ضوء بعض املتغريات ،جامعة امللك سعود.



العمايرة ،حممد ( )0221املشكالت األكادميية اليت تواجه كةناء هيئة التدريس يف جامعة اإلسراء اخلاصة ،مجلة
احتاد اجلامعات العربية.101 -091 ،)10( ،



فريوان ،ةبد السالم ( ) 0221املشكالت اإلدارية واألكادميية اليت تواجه كةناء هيئة التدريس يف جامعة ناصر
يف ليبيا ،اجمللة العربية للرتبية .11-01 )1(9



قراةني ،خليل ( ) 1999املشكالت األكادميية واإلدارية اليت تواجه كةناء هيئة التدريس يف اجلامعة اهلامشية
وةالقتها ببعض املتغريات ،دراسات ،العلوم الرتبوية .011-011 )0(01



مات ر ،بربارا وآخرون ( )0222األساليب اإلبداةية يف التعليم اجلامعي ،ترمجة بعارة حسني واخلطايبة ماجد،
ةمان :دار الشروق.



حمافظة ،سامح ،واملقدادي ،حممود ( ) 1992املشكالت األكادميية اليت يواجهها كةناء هيئة التدريس يف
جامعة الريموك ،مجلة احتاد اجلامعات العربية.11-1 )1(11 ،



مرسي ،ناصر ( )1990االجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامعي املعاصر وكساليب تدريسه ،0 ،القاهرة :دار
النهنة.



مريان ،ناصر حممد ( ) 1990اجتاهات البة جامعة الريموك حنو ةمل املركة يف التدريس وةالقتها ببعض
املتغريات ،رسالة ماجستري ،جامعة الريموك ،األردن.
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