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ُ
 يف وحتدعتداً  التخترج  مبشتءرع  قيتءهم  أثنتء  الطلبت  تواجت  التي ادل

 ادلتتنم  البءحثتتء  اتبت  الغءعتت  هته  ولتحقيتت  أنفستم   الطلبتت  نظتتر وجمت  هتت  ذلت و  ,هصتترات  جبءهعت  الرتبيتت  كليت 

الطلبتت  أصتتحءش ادلشتتءرع  عتتال  العتتء   فشتتمجم رلتمعتتءً هكونتتءً هتت  البحتتث طبيعتت  دلالئمتتت  التحليلتت  الوصتتف 
عينت  عشتوائي  طبقيت  شلثلت   اعتيتءر ًب فقتد وهكتها  ( طءلبءً 934  والبءلغ عدده  )6102-6102اجلءهع  

وأسفر البحث يف عتءه  ع  نتءئ  هفصل  وهفسرة كء  ه  أمهمء:  ,( طءلب011ذلها اجملتم  بلغ أفرادهء )
قلت  ادلصتءدر وادلراجت  ادلتعلقت  مبواتوح البحتث, عتد  أ  ادلشكالت اخلمس األكثر حدٍة هت  علتى الرتتيتب: 

اتع  قتدرة الطءلتب , كثءف  ادلقررات الدراسي  شلء ععي  إصلءز البحتث  توفر الكتب احلدعث  يف هكتب  الكلي ,
  اع  تعءو  ادلؤسسءت الي تشكجم هيدانءً للبحث,   األفكءر ادلختلف  وصيءغتمء لغوعءً على ده

Abstract: 
The paper aims to identify the problems encountered by students 

during their graduation projects, particularly in the faculty of education, 
Misrata University, from the perspective of students themselves. To achieve 
this goal, the two researchers followed the analytical descriptive approach to 
suit the nature of the research. It included a research community composed of 
all the graduation project students during the academic year 2016 /2017; 439 in 
total. Therefore, a random sample of 100 student-respondents was selected to 
represent this community. The results of the research were detailed and 
interpreted. The five most eminent problems are: (1) lack of sources and 
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references related to the topic of research; (2) lack of modern books in the 
library of the faculty; (3) the big number of courses which hinders the 
completion of the research ; (4) inability of the students to integrate and express 
different ideas ;and (5) weak cooperation of institutions that constitute a field of 
research  

 قدمة امل
 اجملتمتت , يف تطتترأ التتي ادلشتتكالت هتت  العدعتتد دلعءجلتت  البحتتوث لتتماه  الكبتت ة األمهيتت  هتت  التترغ  علتتى

 ادلتعتتتتددة, واحملليتتتت  والعربيتتتت  الدوليتتتت  الرتبوعتتتت  واألحبتتتتءث الدراستتتتءت عتتتتال  هتتتت  بءلرتبيتتتت  ادلشتتتتتغلو  عؤكتتتتدهء كمتتتتء

 إعتداد نتدوة وكتهل  (,0499) مبصتر لرتبيت ا كليتءت يف الرتبوعت  البحتوث هنتءه  هتؤدتر هثتجم الرتبوع , وادلؤدترات

 البحتتتث ونتتتدوة (,0442) بءلرعتتتء  ستتتعود ادللتتت  جءهعتتت  الرتبيتتت  كليتتت  وادلتتتلهو , الواقتتت  بتتتن العلميتتت  البحتتتوث

 بتراه  تطتوعر اترورة علتى ادلتؤدترات توصتيءت هت  الكث  وأكدت (,6111) طنطء جءهع  الرتبي  بكلي  العلم 

 هت  وادلمنيت  األكءدمييت  هكونءهتتء بتن التتواز  وتتلهن للتعلتي  ادلستتقبلي  احلءجتءت لتلبي  وتوجيممء ادلعلمن إعداد

       ادليداين  العمجم وواق  اإلعداد هراكز ربط وعلى العلم  اإلعداد جءنب على الرتكيز
 دلشءرع ا وإعداد البحوث كتءب  برنءه  يف ادلعل  إعداد يف الرئيسي  ادلشكل  أ  إىل الدراسءت بعض أشءرت وقد

 لكتءبتتتت  الالزهتتتت  والقتتتتدرات ادلمتتتتءرات الطلبتتتت  اكستتتتءش علتتتتى قتتتتءدر عكتتتتو  هتطتتتتور برنتتتتءه  إىل احلءجتتتت  يف تكمتتتت 

 عطتر يف أهت  تقرعتر يف جتء  فقتد ادلعلمتن, بإعتداد عءصتءً  اهتمءهتءً  العتءم دو  بعتض أولت  فقد لهل  البحوث 

 همنتت  جلعتجم وإعتتداد  ادلعلت  ختت  توصتتيءت عتدة إىل األهرعكيت  ادلتحتتدة الوالعتءت يف التتعل  أزهتت  إىل أشتءر التهي

 اعتتءر التهي ذاتت , ادلعلت  علتى ععتمتد فشتلمء أو تربوعت  عمليت  أي صلتءح أ  وعءصت ً  وتقتدعراً  عطءً ا أكثر التعلي 

 الالزهتت  األسءستتي  ادلقوهتتءت هتت  تتطلبتت  هتتء وبكتتجم وهستتؤوليءت, أعبتتء  هتت  عليتت  عرتتتتب وهتتء لتت , همنتت  التتتدرعس

 واتتترورة بواجبءتتتت , والقيتتتء  هستتتؤوليءت  حتمتتتجم علتتتى قتتتءدراً  جتعلتتت  التتتي الكفءعتتت  درجتتت  إىل وصتتتول و  ادلعلتتت  إلعتتتداد

 وهمتتتءرات والنءقتتتد والتتتتلهل  العلمتتت  التفكتتت  طتتتر  شلءرستتت  علتتتى ادلتعلمتتتن هستتتءعدة همتتتءرات ادلعلمتتتن اكتستتتءش

 اجلدعدة  ادلواق  وهواجم  الهاٌب التعل 
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 مشكلة البحث 
 وهمتتتءرات وأستتتءليب عتتتمات تتتتوفر تستتتتدع  كبتتت ة حتتتتدعءت ادلتغتتت  العصتتتر هتتتها يف اإلنستتتء  عواجتتت 

 لتها أظفتءره   نعوه  هنه األفراد تنشئ  عتوىل الهي  ادلعل  هو التحو  ذل  وبؤرة بنجءح, هعمء للتعءهجم جدعدة

 عكتتو  أ  التتالز  هتت  وكتتء  التعليميتت , العمليتت  يف األستتءس فمتتو هتكتتءهاًل  أكءدمييتتءً  إعتتداداً  ادلعلتت  إعتتداد وجتتب

 يف كبت  أثترٍ  هت  لت  دلتء   لت  سلططتءً  دقيقتءً  تنظيمتءً  هنظمتءً  -البحتوث إعتداد برنتءه  الستيمء- برهت  الرتبوي ادلنم 
 هتت  لدعت  تتولتد طملنينت  ذلت  وعمتءد تعرتات , التي للمشتكالت التصتدي هت  وميكنت  بنفست  الطءلتب ثقت  زعتءدة

 اجلءهعي   إعداد  فرتة أثنء  للمعل  وادلمين والثقءيف العلم  داإلعدا ارورة تلٌب هنء وه  ادلوّج   اإلشراف عال 

 إعتتداد هؤسستءت هممت  هت  هتء أثنء و  اخلدهت  قبتجم وتدرعبت الكفتؤ ادلقتتدر وتربيتتت   ادلعلت  إعتداد هممت  فتإ  كتها

 احلء   بطبيع  الرتبي  كليءت هنء ونعين ادلعلمن  وتدرعب
 يف الرتبيت  كليت  طلبت  هت  لعتددٍ  البتءحثن ِقبتجم هت  يممتءتوج ًب التي االستتطالعي  االستتبءن  عال  وه 

 دلشتءرع  تطبتيقم  أثنتء  الطلبت  أولئت  تواجت  التي ادلشتكالت هت  كبت ة  رلموعت هنتء  أ  وجتدا هصترات   جءهعت 

    ععءنوهنتء التي ادلشتكالت طبيعت  علتى التعترف إىل هتدف الهي البحث هبها للقيء  هبمء دف  هء وهها التخرج,
 اآلتين: السؤالن يف البحث هشكل  حتدعد ك مي وهنء
 لوجم  وفقءً  التخرج مبشءرع  قيءهم  أثنء  هصرات  جبءهع  الرتبي  كلي  طلب  تواج  الي ادلشكالت ه  هء -0

 ؟  نظره 
 ؟نظره  وجم  ه  التخرج مبشءرع  قيءهم  أثنء  الطلب  أولئ  تواج  الي حدة األكثر ادلشكالت هء -6

 أمهية البحث  
 هتتت  وغ هتتتء هصتتترات  جءهعتتت  يف التختتترج هشتتتءرع  طلبتتت  ععءنيمتتتء حتتت هل واقعيتتت  هشتتتكل  البحتتتث عتنتتتءو 

 قد هء وهها وتفس هء  تشخيصمء إىل فيعمد الشل  هها يف األبرز ادلشكالت البحث  وعرصد الليبي , جءهعءتنء
 اجلءهع  كليءت لدى ولعل  األعلى  ادلستوى كها   الرتبي كلي  يف القرار صءنع  لدى واهتمءهءً  قبوالً  علقى جيعل 

 للمكتبت  هتوااتع  إاءف  عقد  قد البحث هها فإ  أعضءً  اإلهكء   قدر ادلشكالت هه  ه  للحد سعيءً  قءطب  
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 تطبيقتتءت هتت  نءبعتت  راجعتت  تغهعتت ً  البحتتث نتتتءئ  وتعتتد اجلءهعيتت , الكليتتءت هتت  غ هتتء ويف الكليتت  هبتته  العلميتت 

 بلكملمء  واجلءهع  الكلي  يف لبحوثا إعداد برنءه 
 أهداف البحث 

 هدف البحث إىل هء عل :
قيءهم  مبشءرع  التخرج وفقءً  أثنء التعرف على ادلشكالت الي تواج  طلب  كلي  الرتبي  جبءهع  هصرات   -0

 لوجم  نظره   
قيءهم  مبشءرع  التخرج ه  وجم   أثنء الطلب   أولئ التعرف على ادلشكالت األكثر حدًة الي تواج   -6

   نظره
  ومفاهيمه مصطلحات البحث

 ه  ستنتءجواال التحليجم طرع  ع  ادلعءجل  لبتتط قءئم  هعين  ظءهرة" :بلهنء (6116) أوجي  عرفمء :املشكلة
 "  جيءبي إ كوهنء حءل  يف وتعميقمء تثمينمءو  سلبي  كءن  إذا وهعءجلتمء تطوعرهء حيث ه  تغي هء وسءئجم حتدعد

  (23 :6116 ,أوجي )
ه  ادلؤسس  الرتبوع  الوحيدة ادلختص  بإعداد ادلعلمن يف سلتل  التخصصءت التطبيقي   كلية الرتبية 

وقد أنشئ  مبوجب قرار أهن اللجن  الشعبي   ,واإلنسءني  وف  النظء  التكءهل  ادلعمو  ب  داعجم ليبيء
 (, وأصبح  ه  هكونءت جءهع  هصرات  يف ليبيء, 0442( لسن  )002للتعلي  والبحث العلم  رق  )

 وتستمر الدراس  هبء ذتءين فصو  دراسي   مينح اخلرع  بعدهء اإلجءزة 
)الليسءنس( يف التخصصءت اإلنسءني , واإلجءزة )البكءلورعوس( يف التخصصءت التطبيقي , كمء تقو  بتنفيه 

تقرعر اللجن  الشعبي  للتعلي  )اخلده , وهدعري ادلدارس    ثنء أالماه  التلهيلي  والدورات التدرعبي  للمعلمن 
 (09 :0442 ,والبحث العلم 
 تعريفات إجرائية 

ه  رلموع  ه  الصعوبءت األكءدميي  واإلدارع  وادلءلي  والنفسي  واالجتمءعي , وادلشكالت  املشكلة 
الدراسي  ادلتعلق  بءلبحث العلم  الي تعرت  طلب  هشءرع  التخرج بكلي  الرتبي  يف جءهع  هصرات   شلء ععي  
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وفقًء للمقيءس ادلستخد  يف  ,ترتيبمءو دهتء جوعش  إىل درج   ,م  دلتطلبءت خترجم  على أكمجم وج إدتءه
 هها البحث 
هو عبءرة ع  فكرة حجم تقد  عدهً  للمجتم  يف أي رلء  ه  اجملءالت,  وال عشرتط أ   مشروع التخر 

تكو  فكرًة جدعدة  فم  ادلمك  أ  تطور فكرة هوجودة هسبقًء ولك  بلسلوش عءص, فمشروح التخرج 
روع  هها  بءستخدا  التقنيءت الي تعلممء يف دراست , كمء أن  للطءلب, وهو هلز  بل  عنفه هش اععتم اعتيءر 
  لسنوات دراست   ععتم عالص ً 

بشرع  وهكءني  وزهني  هؤداهء عين  ه  طلب  هشءرع  التخرج يف كلي   للبحث حدود  كءنحدود البحث  
   6102 –6102الرتبي  جبءهع  هصرات  عال  العء  اجلءهع  

 الدراسات السابقة 
ه  نءفجم القو  أ  الدراسءت السءبق  تسءعد البءحث على التعم  يف هشكل  البحث  كمء تفتح 

على  االطالحعليمء لينطل  هنمء يف حبث , وهكها فقد دتك  البءحثء  ه   االطالحل  آفءقًء واسع  عند 
وتعرفء  ,لي تنءولتمءعدعد الدراسءت السءبق  الي تتعل  بءدلواوح احلءيل, ووقفء على القضءعء وادلشكالت ا

على األسءليب واإلجرا ات الي تبنتمء والنتءئ  الي توصل  إليمء, واستفءدا هنمء يف رلرعءت حبثممء, وسيت  
( 3002دراسة العامري )هنء عر  الدراسءت السءبق  هرتب  وفقًء لتءرخيمء  فم  الدراسءت العربي   

حيث هدف  الدراس  إىل الكش  ع   اإلمارات "بعنوان " املشكالت األكادميية لدى طلبة جامعة 
طبيع  وهءهي  ادلشكالت لدى طلب  جءهع  اإلهءرات العربي  ادلتحدة, والفرو  بن اجلنسن وفقءً لتبءعنم  ه  

وزلجم إقءه  الطءلب وطبيع  سك  الطءلب اجلءهع  ه  حيث   (الثءين -األو )حيث ادلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى الدراس  
 264( طءلًبء وطءلب  )0334كون  هقيمًء ه  أسرت  أ  ال, وبلغ حج  العين  الي طبق  عليمء الدراس  )

( هشكل  أكءدميي   وأشءرت 99طءلب ( ه  سلتل  الكليءت وطبق  عليم  استمءرة تض  ) 401طءلًبء و
أظمرت وجود فرو   النتءئ  إىل أ  كجٍم ه  الطالش والطءلبءت عواجمو  هشكالت أكءدميي  سلتلف , كمء

بعنوان  "املشكالت  (3002)دراسة أبو خلف     كهل  فإ   ذات دالل  إحصءئي  بن اجملموعءت
اليت يواجهها الطلبة يف مقرر مشروع التخرج يف برنامج الرتبية جبامعة القدس املفتوحة من وجهة نظرهم 
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( 3944لتخرج يف برنءه  الرتبي  رق  )تنءول  األهر يف رلتمٍ  دراس  تلل  ه  رتي  طلب  هقرر هشروح ا"
( طءلبًء وطءلب  يف رتي  ادلنءط  0693وعدده  ) 6113/6112للفصجم الثءين ه  العء  اجلءهع  

التعليمي  وادلراكز الدراسي  يف الضف  الغربي  وقطءح غز  )دائرة القبو  والتسجيجم واالهتحءنءت(, وكء  حج  
( طءلبءً وطءلب   وزع  االستبيءنءت عليم  064م  الدراس  فتكون  ه  )ه  رلت (% 01)العين  شلثاًل لتتتتتتت 

واستبعد هنمء أرب  لعد  صالحيتمء  هنمء  ,( استبءن 004يف أهءك  دراستم , وأعيد ه  هه  االستبيءنءت )
ثالث وردت ه  هركز جنن الدراس  وواحدة ه  هنطق  اخلليجم التعليمي , وهكها فإ  عين  الدراس  تكون  

طلب  هقرر  عواجمءودتثل  أه  نتءئ  الدراس  يف أ  أكم ادلشكالت اإلدارع  الي   ( استبءن 003  )ه
هشروح التخرج ه : عد  وجود هكتب  جيدة يف ادلنطق  التعليمي , وقل  تعر  الطءلب لنشءطءت حبثي  قبجم 

س في  الطءلب هها ادلقرر  أعضءً دراست  ذلها ادلقرر, وارتفءح العب  الدراس  األكءدمي  يف الفصجم الهي عدر 
الي عواجممء الطلب  يف دراس  ادلقرر دتثل  يف اع   (العلمي  وادلعرفي )فإ  أكم ادلشتتتتتتتتتتتتتكالت الفني  

استخدا  األسءليب اإلحصءئي  ادلنءسب , والضع  يف هعرف  أنواح البحوث العلمي , كمء أ  حج  
طلب  يف دراس  ادلقرر هتوسط , إال أ  أكم هشكل  لغوع  تتمثجم يف اع  ادلشكالت اللغوع  الي عواجممء ال

هعرف  الطلب  بقواعد اللغ  الي عكتبو  هبء ادلشروح  وم تعثر الدراس  على أثٍر عهكر دلتغ ات اجلنس, والعمر, 
دلتغ  نوح  وادلعد  الرتاكم  على حج  ادلشكالت الي عواجممء الطلب  الدارسو  ذلها ادلقرر, ووجد أثر

( بعنوان  3002دراسة الفتلى )أعضء فإ   اخلمة وعصوصًء اخلمة يف التعلي  على حج  ادلشكالت
استمدف  التعرف وحتدعد نوح ادلعوقءت الي تواج  املعوقات اليت تواجه الباحث يف اجلامعات العراقية" "

وقد  ,اجلءهع  هدرس  ه  عين  على عرا  الغر   ذلها أعدتيف او  استمءرة  ,البءحث العلم  اجلءهع 
 وًب رلءالت, ثالث  على( فقرة هوزع  62حيث بلغ عدد فقراهتء ) ,ت استبءن   لتحقي  أهداف الدراس أعد

 حجممء بلغ ,والدكتورا  ادلءجست  شمءدة زتل  ه  القءدسي  جءهع  بءحث  ه  عين  على البحث تطبي 

 عدده  البءلغ القءدسي ( جءهع  يف التدرعس هيئ  )أعضء   البحث رلتم  ه  عشوائيءً  سحب  فرد, (611)

 البءحث تواج  الي األوليءت رأس على تلٌب ادلءلي  ادلعوقءت أ  على الدراس  نتءئ  وأسفرت ,فرداً  (333)

 وه  ,عضع  أو نشءط  عتوق  وبدون  العلم  للبءحث بءلنسب  هم  ش   ادلءدي الدع  أل  اجلءهع , العلم 
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 بلدا ٍ  يف زهيل  هنمء ععءين ال الي ادلءلي  ادلشكالت ه  ععءين هءزا  اجلءهع  البءحث أ  لقو ا ميك  ذل 

 دالل  ذي فر  أي البحث عظمر م كهل  العلم , البحث ألغرا  طءئل  أهواالً  رصدت الي تل  أعرى,

اسة علمية حول ( بعنوان " در 3002دراسة احلايس ) ويف العلم  واللقب اجلنس دلتغ ي تعزى إحصءئي 
سعى البءحث إىل الكش  ع  طبيع  ادلشكالت الي تعرت  مشكالت الباحثني الشباب يف مصر"
 بطبيع  ادلتعلق  تل  سوا ً  والتكوع  اإلعداد طور يف عقعو  والهع البءحثن الشبءش يف اجلءهعءت ادلصرع , 

 الرأي وإبدا  ادلواوح اعتيءر يف حلرع ا حيث ه  أنفسم   بءلبءحثن تتعل  الي تل  أو جترى, الي البحوث

 هشروعءهت  بتموعجم ادلتصل  وادلشكالت األكءدمي  وادلنءخ والب وقراطي , اإلدارع  والظروف العلم , واإلشراف

( بءحثًء شءبًء ه  سلتل  692والبءلغ عددهء ) (اعتمدت الدراس  عل  العين  االحتمءلي  )عشوائي  البحثي  
ادلسجلن لدرجي ادلءجست  والدكتورا  داعجم اجلءهعءت ادلصرع ,  كمء اعتمد  ولئ أالتخصصءت العلمي , 

وقد كشف   ,البءحث على األسلوش الوصف  التحليل  وطرعق  ادلسح االجتمءع  ودليجم ادلقءبل  ادلفتوح 
 داعجم علمي ال األنشط  اع  أعضءً  األوىل, اجلءهعي  ادلرحل  يف األكءدمي  المنءه  اع نتءئ  الدراس  ع  

 األقسء  أغلب يف ادلنظم  العلمي  ادلشروعءت وجود وندرة ,الكي  أو الك  حيث ه  األكءدميي  ادلؤسس 

 وأهء عليمء عشرفو  الي البحوث يف ادلشرفن بعض قدرات اع   كهل  ادلصرع   بءجلءهعءت األكءدميي 

جامعة طيبة وعالقتها مبستوى ( بعنوان  "املشكالت األكادميية لطالبات 3002دراسة الدمياطي )
 على والتعرف وأسبءهبء, طيب  جءهع  طءلبءت تواجممء الي األكءدميي  ادلشكالت واق  استمدف  هنءفل األداء"

 استخد  (,الكلي   –الدراس  ادلستوى) ادلتغيتترات ببعض وعالقتمء للطءلبءت األكءدميي  ادلشكالت ترتيب

 تصميممء ًب استبءن  وه  ,الدراس  أداة طبق  وقد ,ادلشكالت أه  لتحدعد ادلسح  الوصف  ادلنم  البءحث

 الدراس  وتوصل  طءلب  (399) عدده  بلغ طيب  جءهع  طءلبءت ه  عشوائي  عين  على البءحث ِقبجم ه 

 ,للطءلبءت بءلنسب  األوىل ادلرتب  احتل  راسي الد بءدلقررات ادلتعلق  األكءدميي  ادلشكالت أ  هفءدهء نتءئ ٍ  إىل
 ادلشكالت واحتل  اجلءهعي , بءدلكتب  ادلتعلق  ادلشكالت ٍب التدرعس, هيئ  بلعضء  ادلتعلق  ادلشكالت تليمء

 األكءدمي  األدا  على ادلؤثرة ادلتغ ات أه  أ  أعضءً  الدراس  نتءئ  وأواح  األع ة  ادلرتب  بءجلداو  ادلتعلق 

دراسة بوبشيت،  ويف الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  وادلقررات التدرعس, هيئ  وأعضء  التلفزعوني  الدائرة يف تتمثجم طءلبءتلل
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( بعنوان  "املشكالت األكادميية اليت تواجه طالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 3002)
كءدميي  الي تواج  طءلبءت كلي  الدراسءت طبيع  ادلشكالت األ حترى البءحثجبامعة امللك فيصل" 

 (936)وقد بلغ عدد أفراد عين  البحث  ,التطبيقي  وعده  اجملتم  جبءهع  ادلل  فيصجم ه  وجم  نظره 
طءلب  ه  طءلبءت كلي  الدراسءت التطبيقي  يف هقر اجلءهع  بءإلحسء  وفرعمء بءلدهء   ه  سلتل  

( فقرة تقيس ادلشكالت ه  حيث وجودهء وأمهيتمء  39بءن  ه  )التخصصءت األكءدميي , طب  عليم  است
 وعده  التطبيقي  الدراسءت كلي  طءلبءت تواج  الي األكءدميي  ادلشكالت اعتالف إىل النتءئ  أشءرتوقد 

 إدرا  يف ادلؤثرة ادلتغ ات أكثر أ  إىل  كهل  وتوصل  أمهيتمء, ودرج  وجودهء درج  حيث ه  اجملتم 

 هتغ ات كءن  بينمء الدهء ( -)االحسء  الدراس  هكء  هتغ  هو األكءدميي  ادلشكالت ألمهي  الطءلبءت

 إدراكم  يف تلث اً  ادلتغ ات أقجم للطءلبءت الرتاكم  وادلعد  أدىب( -)علم  العءه  الثءنوعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يف التخص 

( بعنوان  "املشكالت األكادميية 3002لصمادي )دراسة سليمان وا ويف األكءدميي  ادلشكالت ألمهي 
لدى طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية يف ضوء متغريي التخص  واملستوى 

استمدف  البءحثء  بءلكش  طبيع  ادلشكالت األكءدميي  لدى طالش كليءت ادلعلمن يف الدراسي" 
يع  ادلشكالت ه  حيث التخص  وادلستوى الدراس , ادلملك  العربي  السعودع , وحتدعد الفرو  يف طب

( فقرة 93كليءت, وتكون  فقرات االستبءن  ه  )  3( طءلب ومشل  311وتكون  عين  الدراس  ه  )
وتوصل  الدراس  إىل أ  هنء  فرو  ذات دالل    ت األكءدمييحبيث غط  رتي  احملءور ادلتعلق  بءدلشكال

إحصءئي  يف طبيع  ادلشكالت األكءدميي  تعزى إىل ادلستوى الدراس , وعد  وجود فرو  قوع  ذات دالل  
ذات دالل  إحصءئي  يف طبيع  ادلشكالت  ءتعزى للتخص , كمء دل  النتءئ  على أ  هنء  فروق

أهء , أديب( –وجود فرو  ذات دالل  تعزى للتخص  )علم   األكءدميي  تعزى للمستوي الدراس , وعد 
(  "دراسة حتليلية للمشاكل البحثية اليت تواجه الطلبة يف حبوث 3003دراسة عبداحلسني وآخرون )

 جءهع - الرعءاي  الرتبي  كلي  طلب  تواج  الي البحثي  للمشءكجم استمءرة إعداد فقد توىل البءحثو  التخرج"

 الرتبي  كلي  طلب  تواج  الي البحثي  ادلشءكجم أه  على للتعرف حبثم  يف وسعوا التخرج, حبوث يف -كربال 

 الدراس  للعء  الرابع  ادلرحل  طلب  وه  بلكمل  البحث رلتم  يف البحث عين  دتثل و  الرعءاي ,
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 أفراد مي جل الشءهجم احلصر طرعق  استخدا  ععين وهها وطءلب   ءطءلب (23) عدده  والبءلغ (6100/6106)

 واستمءرة - ادلشكل  طبيع  دلالئمت  - التحليلي  الدراسءت بلسلوش الوصف  ادلنم  هنء استخد  اجملتم ,

 نتءئ  كشف  وقد النتءئ   واستخراج البيءنءت حتليجم يف SPSS اإلحصءئي  بءحلقيب  االستعءن  وًب استبيء ,

 هء وهها -كربال  جءهع  - الرعءاي  الرتبي  لي ك طلب  أغلب هنمء ععءين حقيقي  هشءكجم وجود  ع الدراس 
 إصلءز يف الطلب  أغلب رغب  وعد  ,جيدة بصورة حبوثم  إصلءز يف الطلب  أغلب تلكؤ يف الوااح األثر ل  كء 

 رصين   حبوث إلدتء  الطلب  أهء  األكم العءئ  هو اللغوي احملور  وكء  ,حقيقي  علمي  قيم  ذات حبوث
 الدراسات السابقة  وجه االستفادة من

 ألدواره  شلءرستم  أثنء  الطلب  تواج  الي ادلشكالت هواوح تنءول  الي الدراسءت استعرا  عال  ه      

 عال  ه  البحث عطوات هعظ  يف الدراسءت هه  ه  استفءدا البءحثن  إ القو  ميك  التخرج  هشءرع  يف

 اإلحصءئي  األسءليب انتقء  ويف البحث, أداة بنء  ويف علي , سءرا الهي ادلنءسب وادلنم  ,ادلشكل  طبيع  حتدعد

 تل  ه  احلءيل البحث نتءئ  هقءرن  ويف ,ذل  بعد وهنءقشتمء الدراس  نتءئ  تفس  ويف في , استخدهءهء الي

 الدراسءت 
 جراءات البحث إ

 إهكءني  ه  ذل  عوفر  ودلء البحث, طبيع  دلالئمت  التحليل  الوصف  ادلنم  البءحثء   اتب   منهج البحث

 البحث  مبواوح ادلتعلق  الظروف وحتري ,احلقءئ  إىل التوصجم
-6102 اجلءهع  للعء  هصرات  جءهع  يف الرتبي  بكلي  الطلب  رتي  البحث رلتم  مشجمجمتمع البحث  

 البحث رلتم  أفراد وتوزح طءلبءً  (934)  عدده والبءلغ - آنها  – خترجم  حبوث يف شرعوا شل   6102

 :اآلٌب اجلدو  عواحمء  سلتلف  ختصصءت على حينمء
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 لتخص ( أفراد جمتمع البحث موزعني وفقاً ل0جدول )
 عدد الطلبة التخص  الدراسي ر.م
 46 اللغ  العربي  0
 26 اللغ  االصلليزع  6
 23 هعل  الفصجم 3
 03 الرعءايءت 9
 69 وعل  النفسالرتبي   3
 63 األحيء  2
 03 اجلغرافيء 2
 02 رعء  االطفء  9
 19 الرتبي  الفني  4
 02 احلءسوش 01
 03 الكيميء  00
 02 الفيزعء  06
 62 اخلده  االجتمءعي  03
 03 التءرعخ 09
 33 اإلدارة والتخطيط -03

 922 اجملموع                
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   عينة البحث
وتوزح  ,( طءلب, ًب اعتيءره  بءلطرعق  العشوائي  ه  أفراد اجملتم  األصل 011أفراد عين  البحث )بلغ عدد 

 أفراد العين  على التخصصءت الي عواحمء اجلدو  اآلٌب:
 لتخص ( أفراد عينة الدراسة موزعني وفقاً ل3جدول )

 عدد الطلبة التخص  الدراسي ت.م
 61 اللغ  العربي  0
 09 االصلليزع اللغ   6
 09 هعل  الفصجم 3
 3 الرعءايءت 9
 3 الرتبي  وعل  النفس 3
 9 األحيء  2
 3 اجلغرافيء 2
 2 رعء  االطفء  9
 0 الرتبي  الفني  4
 3 احلءسوش 01
 3 الكيميء  00
 2 الفيزعء  06
 2 اخلده  االجتمءعي  03

 6 التءرعخ 09

 2 اإلدارة والتخطيط 03
 000 اجملموع             

 ًب بنء  االستبءن  وف  اخلطوات اآلتي :  أداة البحث
  الدراسءت السءبق   االطالح على 0
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( طءلب, 011دده  )  توجي  سؤا  هفتوح إىل رلموع  ه  الطلب  بكلي  الرتبي  يف جءهع  هصرات  بلغ ع6
قيءهم  مبشءرع  التخرج ؟ ويف  أثنء هء ادلشكالت الي تواج  طلب  كلي  الرتبي  جبءهع  هصرات  وكء  السؤا : "

  او  استجءبءهت  ًب إعداد الفقرات ادلبدئي 
  يف او  اخلطوتن السءبقتن ًب بنء  فقرات االستبءن  )ادلقيءس( الي دتثجم هعظ  ادلشكالت الي تواج  3

 ( فقرة 33قيءهم  مبشءرع  التخرج  حيث بلغ  فقراهتء ) أثنء الطلب  بكلي  الرتبي  
ععتم الصد  ه  أه  هظءهر األداة اجليدة, وعقصد بصد  االعتبءر أ  عقيس االعتبءر هء  صدق األداة 

(  وهنء ًب حتري الصد  الظءهري بعر  االستبءن  على عدٍد ه  3: 0440وا  ه  أجل  )عو , 
هصرات , وطلب هنم  النظر يف هدى صح  صيءغ  الفقرات وهدى  احملكمن يف كلي  الرتبي  جبءهع 

صالحيتمء لقيءس هء واع  ه  أجل   وه  عال  توجيمءهت  ًب تعدعجم بعض الفقرات  فءستقرت االستبءن  
 ( فقرة 62على )

عقصد بءلثبءت أ  ععط  االعتبءر نفس الدرج  أو القيم  لنفس الفرد أو األفراد إذا هء   ثبات األداة
(  وهكها فقد ًب استخراج الثبءت بطرعق  االعتبءر وإعءدة 34 :0440 ,تكررت عملي  القيءس )عو 
  (43 1)االعتبءر  حيث بلغ  قيمت  

فرعغمء يف جداو  أعدت ذلها الغر   وذل  بعد رت  االستبءنءت ه  الطلب  )عين  البحث( ًب ت :التطبيق
حبسءش تكرارات كجم فقرة ه  فقرات االستبءن  وف  البدائجم اخلمس  ادلقءبل  ذلء  وًب إعطء  البدائجم الدرجءت 

ثالث درجءت,  (بدرج  هتوسط ) ,اآلتي : )بدرج  كب ة جًدا( ستس درجءت, )بدرج  كب ة( أرب  درجءت
  درج  واحدة (هشكل  ليس )درجتن,  (بدرج  قليل )

 :للوصو  إىل النتءئ  ًب استخدا  الوسءئجم اإلحصءئي  اآلتي   املعاجلات اإلحصائية
  هعءدل  الوسط ادلرجح -0
   هعءدل  الوز  ادلئوي -6
    هعءهجم ارتبءط ب سو  إلجيءد نسب  كجم الفقرات3
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 عرض النتائج وتفسريها 
هء ه  ادلشكالت الي تواج  طلب  كلي  الرتبي  جبءهع  " :. النتائج املتعلقة بالسؤال األول للبحث0

 " شءرع  التخرج وفقءً لوجم  نظره ؟قيءهم  مب أثنء هصرات  
بعد تفرعغ البيءنءت وحسءش التكرارات لكجم فقرة ه  فقرات االستبءن  حسب بدائلمء اخلمس , 

   نتج  البيءنءت التءلي : ه   فقرات االستبءن ,وبعد استخراج الوسط ادلرجح والوز  ادلئوي لكجم فقرة
 ( األوساط املرجحة واألوزان املئوية لفقرات االستبانة2جدول رقم )

رق  
 الفقرة

 املشكالت األكادميية
الوسط 
 املرجح

الوزن 
 املئوي

 91 11 9 كثءف  ادلقررات الدراسي  الي تعي  إصلءز البحث بءلشكجم ادلطلوش  0
 99 29 29 3 واحلوار ه  بعض األسءتهة صعوب  ادلنءقش   6

 9 22 36 3 صعوب  استقء  ادلعلوهءت ع  طرع  اجملمود الهاٌب  3

 39 41 6 تلعر األقسء   يف توزع  الطلب  على اجملموعءت البحثي   9
 22 93 3 اع  تعءو  ادلؤسسءت الي تشكجم هيدانءً للبحث  3
 29 21 3 خت  هواوح البحث  صعوب  احلصو  على الدراسءت السءبق  الي 2
 22 31 3 قل  ادلؤدترات العلمي  الي تثري ادلوااي  البحثي   2
 39 41 6  تقييد الطلب  بضوابط اإلعءرة وإعءدة الكتب يف هواعيدهء احملددة 9
 96 01 9 قل  ادلصءدر وادلراج  ادلتعلق  مبواوح البحث  4
 9 22 92 3                      اع  قدرة الطءلب على ده  األفكءر وصيءغتمء لغوعء   01
 64 93 0    عد  إلزا  الطءلب بلورا  حبثي  عال  العء  الدراس  شلء عؤثر يف سرع  إصلءز حبث التخرج  00
 29 21 3 .ازدحء  اجلدو  الدراس  لألستءذ ادلشرف شلء عؤدي إىل انشغءل  ع  هتءبع  البحث 06
 29 21 3              صعوب  إجرا ات التنقجم ه  الكلي  إىل هيءدع  البحث  03

 26 21 3 .اعتمءد الطلب  الكءهجم على األستءذ يف كتءب  البحث 09

 32 91 6 عد  توفر شبك  هعلوهءت داعجم هكتب  الكلي   03
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رقم 
 الفقرة

 املشكالت األكادميية
الوسط 
 املرجح

الوزن 
 املئوي

 22 31 3 غيءش الطءلب شلء ععي  اصلءز البحث يف الوق  احملدد  02

 26 01 3 عد  التزا  بعض الطلب  بءلعمجم اجلمءع  إلصلءز البحث  02

 29 61 3 االزدحء  على أجمزة االتصء  احلدعث  )االنرتن ( واستغالذلء لغ  أغرا  البحث العلم   09

 26 21 3 عتطلبمء البحث صعوب  احلصو  على البيءنءت الي  04

 22 31 3 عد  توفر أهءك  عءص  للمنءقش  وادلتءبع  إلصلءز البحث  61

 96 01 9 عد  توفر الكتب احلدعث  يف هكتب  الكلي   60

 29 91 3 االفتقءر إىل همءرة كتءب  هلخ  البحث  66

 22 31 3 عد  وجود هكتب  الكرتوني  داعجم ادلكتب  بءلكلي   63

 29 91 3 التلعر يف االتفء  على هواوح البحث  69

 22 31 3 ارتفءح تكلف  البحث شلء عثقجم كءهجم الطءلب  63

 29 61 3 اخلوف ه  تدين ادلستوى التحصيل  بسبب انشغء  بعض الطلب  بإصلءز البحث  62

 
"هء ه  ادلشكالت األكثر حدٍة الي تواج  طلب  كلي  الرتبي  جبءهع   . النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين 3

  قيءهم  مبشءرع  التخرج   ه  وجم  نظره  ؟ " أثنء هصرات  
لإلجءب  ع  هها السؤا  ًب حتدعد ادلشكالت األكثر حدٍة الي ععءين هنمء طلب  كلي  الرتبي  ه  وجم  نظر  

حسب أوسءطمء ادلرجح   ,ترتيبًء تنءزليًء ه  أعلى إىل أدىن هشكل  حيث ًب ترتيب فقرات االستبءن  ,الطلب 
 ونت  ع  ذل  البيءنءت الي عواحمء اجلدو  اآلٌب:  ,وأوزاهنء ادلئوع 
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( االوساط املرجحة واألوزان املئوية لفقرات االستبانة مرتبة ترتيبًا تنازليًا من وجهة نظر 9جدول )
 :الطلبة

رقم 
 الفقرة

 رقم الفقرة
 االستبانة يف

 املشكالت األكادميية
الوسط 
 املرجح

الوزن 
 املئوي

 96 01 9 قل  ادلصءدر وادلراج  ادلتعلق  مبواوح البحث  4 0

 96 01 9 عد  توفر الكتب احلدعث  يف هكتب  الكلي   60 6

 91 11 9  كثءف  ادلقررات الدراسي  شلء ععي  إصلءز البحث بءلشكجم ادلطلوش 0 3

الطءلب على ده  األفكءر ادلختلف  وصيءغتمء لغوعء اع  قدرة 01 9  3 92 22 9 

 22 93 3 اع  تعءو  ادلؤسسءت الي تشكجم هيدانءً للبحث  3 3
 99 29 29 3 صعوب  ادلنءقش  واحلوار ه  بعض األسءتهة  6 2
 29 21 3 صعوب  احلصو  على الدراسءت السءبق  الي خت  هواوح البحث  2 2

هكتب  الكرتوني  داعجم ادلكتب  بءلكلي عد  وجود  06 9 . 3 21 29 

 29 21 3 صعوب  إجرا ات التنقجم ه  الكلي  إىل هيءدع  البحث  03 4

 26 21 3 اعتمءد الطلب  الكءهجم على األستءذ يف كتءب  البحث  09 01
 26 21 3 .صعوب  احلصو  على البيءنءت الي عتطلبمء البحث 04 00

 29 91 3 همءرة كتءب  هلخ  البحث االفتقءر إىل  66 06

 29 91 3 التلعر يف االتفء  على هواوح البحث  69 03

 9 22 61 3 صعوب  استقء  ادلعلوهءت ع  طرع  اجملمود الهاٌب  3 09

 22 31 3 قل  ادلؤدترات العلمي  الي تثري ادلوااي  البحثي   2 03
 22 31 3 الوق  احملدد غيءش الطءلب شلء ععي  اصلءز البحث يف  02 02

 22 31 3 .عد  توفر أهءك  عءص  للمنءقش  وادلتءبع  إلصلءز البحث 61 02

 22 31 3 عد  وجود هكتب  الكرتوني  داعجم ادلكتب  بءلكلي   63 09
 22 31 3 ارتفءح تكلف  البحث شلء عثقجم كءهجم الطءلب  63 04
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رقم 
 الفقرة

 رقم الفقرة
 يف االستبانة

 األكادمييةاملشكالت 
الوسط 
 املرجح

الوزن 
 املئوي

االزدحء  على أجمزة االتصء  احلدعث  )االنرتن ( واستغالذلء لغ   09 61
 أغرا  البحث العلم  

3 61 29 

اخلوف ه  تدين ادلستوي التحصيل  بسبب انشغء  الطءلب  62 60
 بإصلءز البحث 

3 61 29 

 26 01 3 إلصلءز البحث  عد  التزا  بعض الطلب  بءلعمجم اجلمءع  02 66

 39 41 6 تلعر األقسء   يف توزع  الطلب  على اجملموعءت البحثي   9 63

 39 41 6 تقييد الطلب  بضوابط اإلعءرة وإعءدة الكتب يف هواعيدهء احملددة  9 69

 32 91 6 عد  توفر شبك  هعلوهءت داعجم هكتب  الكلي   03 63

حبثي  عال  العء  الدراس  شلء عؤثر يف عد  إلزا  الطءلب بلورا   00 62
 سرع  إصلءز حبث التخرج 

0 93 64 

 
( ووز  هئوي قدر  01 9وعتضح ه  اجلدو  السءب  أ  أعلى فقرة حتصل  على وسط هرجح قدر  )

, وأ  أدىن فقرة حتصل  على وسط هرجح (قل  ادلصءدر وادلراج  ادلتعلق  مبواوح البحث)( وهى: 96)
عد  إلزا  الطءلب بلورا  حبثي  عال  العء  الدراس  شلء عؤثر هى: )( 64ر  )ووز  هئوي قد (93 0)قدر  

   (يف سرع  إصلءز حبث التخرج
للفصجم بن الفقرات الي دتثجم ادلشكالت األكثر  اهعيءرً ( 21( والوز  ادلئوي )3ادلرجح ) وقد أعتمد الوسط
ثجم ادلشكالت األكثر حدٍة الي تواج  الطلب  يف كلي  وبهل  فل  عدد الفقرات الي دت ,حدٍة واألقجم حدةٍ 

ه  رلموح  (%29) ( فقرة دتثجم نسب 66قيءهم  مبشءرع  التخرج  بلغ  ) أثنء الرتبي  جءهع  هصرات  
  (%06)( فقرات ودتثجم نسب  9الفقرات, أهء الفقرات الي دتثجم ادلشكالت األقجم حدٍة فقد بلغ  )

 تفسري نتائج البحث 
( حسب تسلسلمء يف اإلستبءن   تل  الي 4  تبدأ بءلفقرة )ثجم هشكالت أكثر حدةالفقرات الي دت     

 ( وهى: 96( ووز  هئوي قدر  )01 9حصل  على ادلرتب  األوىل بوسط هرجح قدر  )
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الشدعد  )قل  ادلصءدر وادلراج  ادلتعلق  مبواوح البحث(, وعرى البءحثء  أ  األهر قد ععود إىل فقر ادلكتب 
 تصء  بءذليئءت العلمي  الدولي  ج , ورمبء عرج  أعضءً إىل عد  الدع  الكءيف وعد  االللمصءدر وادلرا

( الي حظ  بءلرتتيب الثءين وهى:)عد  توفر الكتب احلدعث  يف هكتب  الكلي (, بلغ 60كهل  الفقرة )  
ىل عد  هواكب  ادلكتب  لإلصدارات (, وععزو البءحثء  ذل  إ96( ووزهنء ادلئوي )01 9وسطمء ادلرجح )

اجلدعدة للكتب, ورمبء ععود ذل  إىل أن  ال عوجد نظء  هكتيب لتبءد  اإلصدارات اجلدعدة بن جءهع  
هصرات  واجلءهعءت الليبي  والعربي  واألجنبي  شلء عؤدي إىل عد  إطالح الطلب  على أحدث هء توصجم إلي  

 البحث يف رلء  ختصصءهت  
كثءف  ادلقررات الدراسي  شلء ععي  إصلءز البحث بءلشكجم )( الي نءل  الرتتيب الثءلث وهى: 0أهء الفقرة )
 عرجعء  األهر إىل اخللجم الهي ن(  فإ  البءحث91ووزهنء ادلئوي ) (11 9, وبلغ وسطمء ادلرجح )(ادلطلوش

ء  أن  ه  األجدى العودة بءلبني  األكءدميي  عوعر  ,  الفصل  يف ظجم ظروٍف غ  هنءسب عشوش تطبي  النظء
يف الكلي  إىل نظء  السن  الدراسي  ادلوحدة  وه  هزاعء  اعتفء  ذل  الشعور بءلكثءف  الي أشءرت إليمء عين  

 البحث   
اع  قدرة الطءلب على ده  األفكءر ادلختلف  )الرتتيب الراب  وهى:  جء ت يف( الي 01وع  الفقرة )
البءحثن عرجعء  ذل   ( فإ 9 22ووزهنء ادلئوي )( 92 3, حيث بلغ وسطمء ادلرجح )(غوعءً وصيءغتمء ل

ء  بلهنء مهزة الوصجم عوعر  ,العلم  وتطبيقمء بءلشكجم ادلطلوش إىل عد  التدرعب اجليد يف هءدة هنءه  البحث
ة عدد الطلب   وعؤكد بن هء تعلم  الطءلب نظرعًء وادليدا  التطبيق , وأ  هها النق  رمبء عرج  إىل كثر 

 البءحثء  بلن  أهر ال رلء  للتمءو  في  إذا هء أرعد إعداد هعلمن هتميزع  
(, حيث اع  تعءو  ادلؤسسءت الي تشكجم هيدانءً للبحث)( وهى: 3ويف ترتيٍب عءهس  ظمرت الفقرة )

  إىل عد  إميء  (, وعرجح البءحثء  بل  هرد األهر عرج22( ووزهنء ادلئوي )93 3بلغ وسطمء ادلرجح )
وبءلتءيل فإهنء دتيجم إىل عد  التعءو    شلء عؤدي  ,ودراع  كث  ه  ادلؤسسءت بلمهي  البحث العلم  للمجتم 

  إىل إعءق  استكمء  البحوث ادلوجم  إليم 
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 التوصيات 
 االهتمء  بتدرعب الطالش على هشءرع  التخرج يف السنوات األوىل للدراس    -0
 توف  قءعءت عءص  للطالش دلنءقش  وهتءبع  البحوث   -6
 شءرة الطلب  عند حتدعد ادلشرف العلم   تاس -3
 توف  التسميالت الي عتطلبمء البحث جلم  البيءنءت   -9

 املقرتحات 
وهو هء م عت  التعر  ل  يف هها  (ذكر/ أنثى)إجرا  دراس  شلءثل  تلعه بعن االعتبءر هتغ  اجلنس  -0

 البحث   
 جرا  دراس  شلءثل  للبحث احلءيل يف كليءٍت أعرى وهقءرن  نتءئجمء بنتءئ  هها البحث إ  -6
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  املراجعاملصادر و 
(, البحث العلم    أسءسيءت وهنءه  اعتبءر 6109على سلو , هءز  حس , ) ,جواد جءس  -0

 األرد   , عمء ,0الفرايءت وتصم  التجءرش, هكتب  اجملتم  العريب للنشر والتوزع , ط
(, هنمجي  البحث التءرخي    األسس وادلفءهي  6103اجلبوري اجلنءيب, حسن جواد, قيس هءين, ) -6

 عمء  األرد   0واألسءليب العلمي , دار صفء  للنشر والتوزع , هؤسس  دار الصءد  الثقءفي , ط
كجم البحثي  (, "الدراس  التحليلي  للمشء 6106عبداحلسن عبدالراء, وسء  صالح, حسن هءني ) -3

 الي تواج  الطلب  يف حبوث التخرج", كلي  الرتبي  جبءهع  كربال , العرا  
(, أسءليب البحث العلم  يف العلو  اإلنسءني  واألجتمءعي , دار الثقءف  6100كءهجم ادلغريب, ) -9

 , عمء  األرد  9للنشر والتوزع , ط
, عمء  0ي العلمي  للنشر والتوزع , ط(, ثقءف  البحث العلم , دار اليءزور 6100غءلب الفرجيءت, ) -3

 األرد  
 , عمء , األرد  0(, الرتبي  العملي  الفءعل , دار ادلس ة, ط6101أزتد بقيع , ) -2
(, ادلشكالت األكءدميي  لدى طالش  6114سليمء  الصءهدي, شءهر عء , زلمد عبدهللا, ) -2

خص  وادلستوى الدراس , رلل  كليءت ادلعلمن يف ادلملك  العربي  السعودع  يف او  هتغ ى الت
 , الرعء , السعودع   014رسءل  اخللي , عدد 

, عمء  0(, هقده  يف هنم  البحث العلم , دار دجل , ط6119العزاوي رحي , عونس كرو ) -9
 األرد  

 (, دراس  علمي  حو  هشكالت البءحثن الشبء  يف هصر 6119عبد الوهءش احلءعس, ) -4
شكالت األكءدميي  لطءلبءت جءهع  طيب  وعالقتمء مبستوى (, "ادل6119سلطء  الدهيءط , ) -01

 األدا ", دراس  هيداني , جءهع  طيب , هصر 
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(, ادلشكالت األكءدميي  الي تواج  طءلبءت كلي  الدراسءت التطبيقي  6119اجلوهرة بوبشي , )  -00
وعده  اجملتم  جبءهع  ادلل  فيصجم ه  وجم  نظره , رلل  أ  القرى للعلو  الرتبوع  واالجتمءعي  

 واإلنسءني , السعودع  
, عمء , 0نشر والتوزع , ط(, أسءسيءت البحث العلم , دار ادلس ة  لل6112هنهر الضءه , ) -06

 األرد  
(, أسس االعتبءرات وادلقءعيس النفسي  والرتبوع , رعبونو للطبءع  والنشر 6112سوس  رليد, ) -03

 , عمء , األرد  0والتوزع , ط
(, هنءه  البحث العلم , الدار اجلءهعي , 6112أبوبكر اللحجم, هصطفى زلمود, أزتد عبدهللا, ) -09

 اإلسكندرع , هصر 
(, ادلعوقءت الي تواج  البءحث يف اجلءهعءت العراقي , كلي  الرتبي  جبءهع  6112ل , )حسن الفت -03

 القدس 
(, "ادلشكالت الي عواجممء الطلب  يف هقرر هشروح التخرج بمنءه  الرتبي  يف 6112نءدر أبوعل , ) -02

 جءهع  القدس ادلفتوح    ه  وجم  نظره "  
, 3سءسيءت  النظرع  وشلءرسءت  العلمي , دار الفكر, ط(, البحث العلم    أ6113رجء  دوعدري, ) -02

 دهش , سورعء 
(, القيءس والتقوًن وأسءليب القيءس والتشخي  يف الرتبي  اخلءص , دار 6113تيس  كوافح , ) -09

 , عمء , األرد  0ادلس ة للنشر والتوزع , ط
ت العربي  ادلتحدة, (, ادلشكالت  األكءدميي  لدى طالش جءهع  اإلهءرا6113فءطم  العءهري, ) -04

 رلل   كلي  الرتبي , جءهع  اإلهءرات 
 (, هنءه  البحث العلم , هكتب  غزة, فلسطن 6113سميجم دعءش, ) -61
 (, البحث العلم  وهنءهج , دار الكتب للطبءع  والنشر, بغداد, العرا  6116زلجوش أوجي , )  -60
 , عمء , األرد  0ادلس , ط(, هنءه  البحث يف الرتبي  وعل  النفس, دار 6111سءه  هلح , ) -66
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(, صفءت وأعالقيءت وهمءرات البءحث العلم , رلل  الفكر الشرط , 0444هدح  أبونصر, )  -63
 , اإلهءرات 9, عدد2شرط  الشءرق , اإلهءرات العربي  ادلتحدة, رللد

(, هنمجي  البحث العلم    القواعد 0444عقل  عبيدات, زلمد أبونصءر, زلمد هبيضن, ) -69
 , عمء , األرد  6التطبيقءت, دار وائجم للنشر, طوادلراحجم و 

تقرعر اللجن  الشعبي  العءه  للتعلي  والبحث العلم , نظء  إعداد ادلعلمن بكليءت الرتبي  يف ليبيء,   -63
 , طرابلس, ليبيء  0442

(, هنءه  البحث العلم  يف الفكر اإلساله  0442عبدالفتءح العيسوي, زلمد عبدالرزت , ) -62
 , دار الراتب اجلءهعي , اإلسكندرع , هصر والفكر احلدي

 , عمء , األرد  0(, الوسءئجم التعليمي  وادلنم , دار ادلس ة, ط0440عبءس عو , ) -62
 , القءهرة, هصر 3دار ادلعرف  اجلءهع , ط  (, عل  النفس ادلعءصر,0493حلم  ادلليج , ) -69


