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  : ملخص ال�حث

ظاهرة المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها الطل�ة في  تاستقطب     

المراحل التعل�م�ة المختلفة وما تتر�ه من انع�اسات سلب�ه على شخصیتهم 

وتطورهم العدید من ال�احثین في مختلف  وحیو�تهم، وتحصیلهم الدراسي،

 ،التي صدرت وتصدر عنهمم الدراسات یدلل عل�ة حج أنحاء العالم .وهدا ما

والتي تناولت موضوع المش�الت الدراس�ة �ال�حث والدراسة ودلك نتیجة 

واألهداف المتوال�ة یوما �عد یوم  ،ات الكثیرة التي تواكب هدا العصرللتطور 

في وارتفاع  ،حیث إننا في تسارع مع وتیرة الزمن ولحظة �عد أخر� ،

                                                             )      1(مستو� الطموح والتغیر الثقافي
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  - :مش�لة ال�حث �األتي  دتتحد : مش�لة ال�حث

المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها طل�ة �ل�ة اآلداب جامعة  ما -1

   ؟. مصراتة

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف نوع إهل یختلف  -2

   ؟.الجنس

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف إهل یختلف  -3

   ؟.التخصص

   : أهم�ة ال�حث

ن فید في تقد�م �عض التوص�ات والمقترحات إلدارة الكل�ة م��م�ن أن  -1

  أجل المساهمة في نجاح العمل�ة التعل�م�ة وتطو�رها .

  �م�ن أن تساعد الطل�ة على متا�عة دراستهم الجامع�ة. -2

�م�ن أن تفید نتائج هذا ال�حث في الحد من المش�الت الطالب  -3

تحرمهم من  الجامعي التي قد تحول دون مواصلة تعل�مهم الجامعي أو قد

  هذه الفرصة.

لسبل فید في معرفة المش�الت وفقا ألهمیتها بهدف اقتراح ا��م�ن أن  -4

  صیل الدراسي.والتي تنع�س سل�ا على التح ،الكفیلة لمعالجة هذه المش�الت

  :  أهداف ال�حثِ 

 التعرف على المش�الت األكثر حده التي تواجه الطالب الجامعي ��ل�ة -1

  اآلداب مصراتة

  تحدید تأثیر نوع الجنس في إدراك المش�الت الدراس�ة . -2

  تحدید تأثیر نوع التخصص في إدراك المش�الت الدراس�ة.    -3
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  : Limitation of researchحدود ال�حث

تم إجراء ال�حث الحالي على عینة من طل�ة �ل�ة  :الحدود ال�شر�ة- 

   .اآلداب بجم�ع التخصصات

  تم إجراء ال�حث الحالي ��ل�ة اآلداب جامعة مصراتة :الحدود الم�ان�ة  -

      م. 2014 /2013تم إجراء ال�حث الحالي خر�ف   :الحدود الرمان�ة -

المنهج الوصفي لمالءمته لطب�عة ال�حث  استخدم ال�احثان :منهج ال�حث -

      الحالي

من جم�ع طالب �ل�ة  يتكون مجتمع ال�حث الحال :ال�حث مجتمع -

  طالب وطال�ه. )2600وال�الغ عددهم ( ةتمصرااآلداب �مدینة 

اخت�ارهم  تم) طالب وطال�ه 80تكونت عینة ال�حث من (: عینة ال�حث -

  .�صورة عشوائ�ة من مجتمع ال�حث

طب� على البیئة و�امل �تلو) المم اعتماد مق�اس (�سام ن�ات ت: أداة ال�حث

 التحق� من صدق المق�اس وقد تمم،  )2006للعام الجامعي ( الفلسطین�ة

و� الخبرة واالختصاص، ذمن  مجموعة من المح�مین ىعل هاعرض�

  المرجح.واستخدم ال�احثان الوسائل اإلحصائ�ة التال�ة: الوزن المئو� والوس� 

  : ن اآلتيوقد أسفرت نتائج ال�حث ع 

)  فقـرة، أمــا عــدد الفقـرات الغیــر متحققــة 40أن عـدد الفقــرات المتحققــة (

) المتحققـة یتضـح أن 40و�فحص محتـو� الع�ـارات (، ) فقرة12بلغ عددها ( 

) تنتمـــــي للمجـــــال الخـــــاص �الكفا�ـــــات والمهـــــارات 2،3،4،5،8الع�ـــــارة رقـــــم (

) تنتمـــــي 9،10،11،15،18،19،22،23،24رقـــــم ( الدراســـــ�ة، أمـــــا الع�ـــــارة

) تنتمـــي 26،27،28للمجــال الخـــاص �ـــالتواف� األكـــاد�مي ،أمــا الع�ـــارة رقـــم (
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ــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــارة رق للمجــــــــــــــــــــال الخــــــــــــــــــــاص �اإلرشــــــــــــــــــــاد األكاد�مي،أمــــــــــــــــــــا الع�

ــــاص 29،31،32،33،34،35،36،37،38،39( ) وتنتمـــــــــي للمجـــــــــال الخـــــ

ـــدر�س و�النســـــــــــــ�ة للع�ـــــــــــــارة رقـــــــــــــم ــــة مـــــــــــــع أعضـــــــــــــاء هیئـــــــــــــة التــــــــــ  �العالقـــــــــ

ــــاص 40،41،42،43،44،45،46،47( ـــــي المجـــــال الخـ ـــــذ� ینتمـــــي إل ) وال

ــــــ�ة، ــــــــ�م محتــــــــــــو� المقــــــــــــررات الدراســــــ ـــــب وتنظــــ أمــــــــــــا الع�ــــــــــــارة رقــــــــــــم  بترتیـــــــ

) تنتمــي للمجــال الخــاص �االمتحانــات، ممــا �عنــى أن 48،49،50،51،52(

 .هناك مش�الت دراس�ة �عانى منها طل�ة الكل�ة 

 

 

 .معيالطالب الجا ،المشاكل الدراس�ة ،المش�لة  الكلمات المفاتحیة:

  Introductionمقـــدمـةأوًال: ال

امعة منعطفا حادا في الج ىتمثل المرحلة االنتقال�ة من المدرسة إل     

وهي تنطو� على مش�الت خاصة �م�ن أن تظهر على  ،ح�اة الطالب

ألن  ؛ه المرحلة �حاجةذألن الطالب في ه ؛صورة صعو�ات في التكیف

یتخذ قرارات مهمة تتعل� �مستقبله وح�اته األكاد�م�ة �اخت�ار التخصص 

وطر�قة دراسته وأوقات اللقاءات الصف�ة، والق�ام �الواج�ات الذات�ة تجاه 

متطل�ات المقرر الدراسي إضافة لحاجته التخاذ قرارات أخر� تتعل� 

اتجاهاته  كون وت ، والتعبیر عن رأ�ه،وعالقته بزمالئه ،االجتماع�ة �ح�اته

و�ما أن الجامعة تقع  ،2س�ة والدراس�ة والشخص�ة المختلفةالثقاف�ة والس�ا

في وس� اجتماعي متغیر، فهي تواجه تغیرات مستمرة داخل�ا وخارج�ا مما 

ر المخاوف والتساؤالت لد� ا التأثیذیؤثر على ممارستها ور�ما �عث ه
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االجتماع�ة والتنمو�ة مستقبل یواكب التطورات  ىـ المتطلعین إلطالبها

المح�طة وما تتطل�ه من مهارات متجددة حول نوع�ة برامج الكل�ة وطرق 

أدائها والجودة النوع�ة لألستاذة والم�ت�ات والمعامل والخدمات المساندة 

هداف األخر� والتي تش�ل جودتها بیئة تعل�م�ة فاعلة تسهم في تحقی� األ

                                                   3لتلك  األهداف. �م المحق�لالمعلنة للكل�ة ونوع�ة التع

 إن مرحلة الشاب الجامعي مرحلة مهمة في تكو�ن الشخص�ة،         

فهي تختلف �ش�ل �بیر عن ح�اته  ،تمثل منعطفا حادا في ح�اة الطالبو 

 المدرس�ة، وتمثل الجامعة �مؤسسة تر�و�ة مستقلة خبرة غن�ة تملى على

ه ذالطالب نمطا مختلفا في الح�اة ،وعل�ة فإن ما یتعرض له الفرد في ه

المرحلة من ضغو� وصدمات تترك أثرا سلب�ا على بن�ة الشخص�ة ،�حیث 

وفقدان الثقة  ،ضطرا�ات نفس�ة مثل الشعور �النقصتظهر في ش�ل ا

تشو�ش  ىإضافة إل ، والخوف على تحصیله الدراسي،واإلح�ا� ،�النفس

ي الح�اة الدراس�ة أو في مجمل في مختلف القضا�ا التي تواجهه تف�یره ف

عن إعداد  مسئولةوغني عن القول إن الجامعة  4 �اة التي �ع�شهاالح

الكفاءات الفرد�ة وتنمیتها وتطو�رها، فالجامعة ل�ست م�انا لتلقي المعارف 

بل هي میدان تفاعل  ،إلجراء التجارب واالخت�ارات فق� والعلوم أو

 5واحتكاك اجتماعي وثقافي تعاطفي بین أعضاء الجماعة التي ترتادها

 :العوامل والمتغیرات مثل ا التفاعل یتأثر �عدد منذفي أن هوالشك 

ونظم  وتجهیزاتها، ،وطر�قة التدر�س والبیئة التعل�م�ة ،والمنهاج ،المدرس

عالقات هادفة  فهي تش�ل اإلطار الماد� الذ� تنمو ف�ه ،العمل فیها

م�ن أن تساعد الطالب على تكو�ن شخصیته االجتماع�ة والثقاف�ة ،إذ إن �
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�ثیرا من المش�الت النفس�ة واالجتماع�ة عند الش�اب ��ون مصدرها 

ما هو معمول �ه  ىطب�عة البناء الماد� والتنظ�مي للمؤسسة ،إضافة إل

ر حرمها من قوانین وأنظمة وتعل�مات وق�م ،إضافة لما یؤخذ فیها �االعت�ا

فالتعلم الجامعي یوفر مجاالت عدیدة للتخصص تعمل  �العادات والتقالید

وهو  وتناسب قدراتهم ومیولهم واهتماماتهم، على تحقی� طموحات الش�اب،

بدلك �مثل نوع�ة من التعلم تختلف عن النم� النظامي في مدارس التعل�م 

التفاعل العام، من حیث طب�عة الدراسة ونوع�ة التخصصات ،وأنما� 

اته الذات�ة االجتماعي، مما �ساعد على نمو شخص�ة الطالب وتعز�ز قدر 

واتخاذ القرارات وتحمل المسؤول�ة ،وحتى یتم�ن  ،في التعل�م والتف�یر

 6 لك البد له أن یتكیف مع البیئة الجدیدةذالطالب الجامعي من تحقی� 

ناخ المالئم مولتحقی� قدر �اف من تكیف الطل�ة البد للجامعة أن تهیئ ال

نظام التعل�م سة اجتماع�ة في قمة ؤسوتؤد� دورها �م ،لفعال�اتهم التك�ف�ة

وعنصر  الرسالة المتمیزة في مجال المعرفة والف�ر، :والتي تتسم �عنصر�ن

إعداد النخ�ة وتزو�دها �المعارف والمهن المتخصصة  ومجاالت المعرفة 

ول��تسب المتعلم مجموعة  ،لیختارها الطالب بناء على میوله واهتماماته،

 ،7ومهارات العمل وق�مه وعاداته ،رات العقل�ة ،واالستطاعة الذات�ةمن القد

و�ساعد التحاق الطالب �الجامعة في اكتسا�ه للمهارات االجتماع�ة 

لك من خالل ذو  ،المعرف�ة والعقل�ة ،واالنفعال�ة المختلفة وتنم�ة البن�ة

دمها الجامعة ،والتي یختبر الطالب من األنشطة الطالب�ة المختلفة التي تق

خاللها حدود قدراته وٕام�اناته ،مما �ساعد في الوصول لفهم واقعي 

                                                                  شخصیته ،مما �عني االستقالل والتمیز وٕاث�ات الذات .
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  )2،صب�امرجع س(آل مشرف ،

�عتبــر الطالــب محــور العمل�ــة التعل�م�ــة وأحــد العناصــر التــي �ح�ــم        

عامـــة والتعلـــ�م الجـــامعي صـــفة مـــن خاللهـــا علـــى جـــودة مخرجـــات التعلـــ�م �

عـداد إ م�انته العلم�ة �سهم في رسالة خاصة لكون التعل�م الجامعي �صفة �

مجتمـــــع وتـــــدلل مـــــا الـــــنشء ألدوار مســـــتقبل�ة واعـــــدة ،تســـــهم فـــــي تطـــــو�ر ال

ـــاجم ، �عترضـــه مـــن مشـــ�الت ظـــاهرة  تاســـتقطب )138،صمرجـــع ســـاب� (الن

فـة المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها الطل�ة في المراحـل التعل�م�ـة المختل

خصــــیتهم وتحصــــیلهم الدراســــي ومــــا تتر�ــــه مــــن انع�اســــات ســــلب�ه علــــى ش

 وتطورهم العدید من ال�احثین في مختلف أنحاء العالم .وهدا ما ،وحیو�تهم،

والتـــي تناولـــت  ،م الدراســـات التـــي صـــدرت وتصـــدر عـــنهمیـــدلل عل�ـــة حجـــ

ات الكثیرة موضوع المش�الت الدراس�ة �ال�حث والدراسة ودلك نتیجة للتطور 

ل�ــة یومــا �عــد یــوم ولحظــة �عــد واألهــداف المتوا ،التــي تواكــب هــدا العصــر

وارتفـاع فـي مسـتو� الطمـوح  ،حیث إننـا فـي تسـارع مـع وتیـرة الـزمن أخر�،

وحیــــث إن المشـــ�الت التــــي تواجـــه الطل�ــــة فـــي الجامعــــة  ،والتغیـــر الثقـــافي

تـــنع�س علـــى اتجاهـــاتهم نحـــو المســـتقبل وتوقعـــاتهم لـــه، فـــإن تـــرت�� إیجا�ـــا 

بتوتراتهم والضـغو�  ترت�� سل�ا مستقبلهم الشخصي و�تقدیرهم لدواتهم ،�ما

ــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواجههم                                                        .التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )                           2،صمرجع ساب�(فرجاني ،

مما سب� �ستنتج ال�احثان �أن الطالب هـو أسـاس العمل�ـة التعل�م�ـة،       

ة التـــي یجــــب أن نســـل� عل�ــــه الضــــوء، وأحـــد العناصــــر الضـــرور�ة والمهمــــ
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� �عـــد نتـــاج العمل�ـــة التعل�م�ـــة حیـــث �ح�ـــم عل�ـــه مـــن خـــالل مســـیرته ذوالـــ

العلم�ة وحصیلة ما تعلمه في الجامعة إما �الجودة اإلیجاب�ة وٕاما �الع�س؛ 

وألن التعلـــ�م الجــــامعي �مثا�ـــة مقــــر ألعـــداد �ــــوادر �قومـــون فــــي المســــتقبل 

اعــد تعل�م�ــة ثابتــة وصــح�حة، ومــن ثــم بإنشــاء بــراعم مــن الطــالب علــى قو 

��ــون ســبیل اإلق�ــال علــى الجامعــة عمل�ــة غیــر معقــدة وال تعــرض الطالــب 

إلـى مشـ�الت تعل�م�ـة، ومـن هنــا �م�ـن القـول �ـأن" مــا بنـي علـى حـ� فهــو 

ا قــد ســاهمنا فــي تطــو�ر الطــالب �مــا یناســب قــدراتهم ومیــولهم ذحــ�"  و�هــ

  ورغ�اتهم.

 كلية  طلبة املشكالت الدراسية اليت تواجهحديد والبحث احلايل يسعى لت

  داب.اآل

 

  : problem research مش�لة ال�حث

والذ� البد له أن  ،حد العناصر الرئ�سة في المجتمع الجامعيأ هم الطل�ة    

 لذلك ؛ف االجتماع�ة والثقاف�ة والنفس�ةیتضمن الكثیر من األحداث والمواق

األساتذة  �عضوألننا  ،داخل الكل�ة م�لة من خالل دراسته�المشال�احثان  شعر

قمنا بإجراء مقابلة مع طل�ة �ل�ة اآلداب ومن مختلف  فقد �الكل�ة 

فقد تبین �أن   اآلدابالتخصصات للتعرف على المش�الت الدراس�ة ��ل�ة 

تأخر قسم التسجیل هناك �عض المش�الت تواجه الطالب الجامعي من بینها 

ستعارة ا الكل�ة طالب فيلالتي تمنح ل ل�ة الجددللط عداد ال�طاقاتإ �الكل�ة في 

داد ما مما یؤد� ذلك إلى تأخر الطالب في إع؛ بالمناس تالكتاب في الوق

 ومشار�ع التخرج، وال�حوث ،وأوراق العمل، �طلب منهم تحضیر للمحاضرة
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والخروج  إهدار وقت الطالب وشعوره �اإلح�ا� ى�ما یؤد� إل ،للطل�ة الخرجین

 ،رغم تواجدها داخل المبنى الجامعياكن أخر� خارجاً  لل�حث في أم

 د الطل�ة الكبیر في �عض المواد؛دوع ،أ�ضاً عدم توافر القاعات الدراس�ة

سرعان قفل و  ،األمر الذ� یؤد� إلى ازدحام األعداد في قاعات الدرس

منظومة االنترنت للمجموعات خاصة عند التسجیل في  المواد العامة، وعدم 

المشرفین األكاد�میین عند مراجعتهم لتنز�ل المواد ولكي �سهل  تواجد �عض

إلى ضرورة التعرف  ال�احثانمر الذ� دفع التعامل مع المقررات الدراس�ة األ

  .على المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها الطالب الجامعي

  - :و�م�ن تحدید مش�لة ال�حث �األتي  

 اتةمنها طل�ة �ل�ة اآلداب جامعة مصر المش�الت الدراس�ة التي �عاني  ما -1

  ؟

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف نوع إهل یختلف  -2

   ؟الجنس

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف إهل یختلف  -3

  ؟التخصص

      :   Importance  of researchأهم�ة ال�حث

 التوص�ات والمقترحات إلدارة الكل�ة منفید في تقد�م �عض ��م�ن أن    -1 

  أجل المساهمة في نجاح العمل�ة التعل�م�ة وتطو�رها .

  ساعد الطل�ة على متا�عة دراستهم الجامع�ة.��م�ن أن   -2

امعي �م�ن أن تفید نتائج هذا ال�حث في الحد من المش�الت الطالب الج -3

  رمهم من هذه الفرصة.تح التي قد تحول دون مواصلة تعل�مهم الجامعي أو قد
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سبل فید في معرفة المش�الت وفقا ألهمیتها بهدف اقتراح ال��م�ن أن  -4

  والتي تنع�س سل�ا على التحصیل الدراسي. ،الكفیلة لمعالجة هذه المش�الت

  :  Aims of research أهداف ال�حثِ 

التعرف على المش�الت األكثر حده التي تواجه الطالب الجامعي ��ل�ة  - 1

  اآلداب مصراتة

  تحدید تأثیر نوع الجنس في إدراك المش�الت الدراس�ة . -2

  تحدید تأثیر نوع التخصص في إدراك المش�الت الدراس�ة.    -3

  : Limitation of researchحدود ال�حث

  تحدد ال�حث الحالي ف�ما یلي:    

داب اآلتم إجراء ال�حث الحالي على عینة من طل�ة �ل�ة   :الحدود ال�شر�ة -

   .بجم�ع التخصصات

  صراتةتم إجراء ال�حث الحالي ��ل�ة اآلداب جامعة م  :الحدود الم�ان�ة  -

   م. 2018 /2017 ر��عتم إجراء ال�حث الحالي  :الحدود الرمان�ة -

     Terms of researchال�حثمصطلحات  -

  :المش�لة  -1

إدراك عوائ� أو التوتر تنشأ عند  ،�أنها حالة من عدم الرضاتعرف    

تعترض الوصول إلى الهدف ،أو قصور في الحصول على النتائج المتوقعة 

                                          8 .في العمل�ات أو األنشطة المألوفة

هي حالة من عدم الرضا أو التوتر تنشأ عن  :التعر�ف اإلجرائي للمش�لة

إدراك وجود عوائ� تعترض الوصول إلى الهدف أو �م�ن اعت�ارها نتیجة غیر 

 ةمرض�ة أو غیر مرغوب فیها تنشأ من وجود سبب أو عدة أس�اب معروف



  2018دیسمبر-السادس العدد-السنة الثالثة  مصراتھجامعة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  

225 

 

  المشاكل الدراس�ة: -2 ةوغیر معروف

مع أعضاء ا الطالب في التعامل ههي مجموع الصعو�ات التي �عاني من   

ومع النظام  هیئة التدر�س والتكیف مع المتطل�ات الدراس�ة ومهاراتها،

     9الجامعي.

لتي ا�أنها ع�ارة عن مجموع الدرجات  :مشاكل الدراس�ةللالتعر�ف اإلجرائي 

�حصل علیها الطالب �عد إجا�اتهم على االستب�ان المستخدم في ال�حث 

  الحالي �مجاالته الستة.

  : الطالب الجامعي  -3

هو الفرد الذ� أنهى تعل�مة المتوس� وتم قبوله في �ل�ات جامع�ة حسب    

أو تحصل�ه العلمي و��ون ملتزما �حضور المحاضرات و�منح له صفه نظامي 

ورقم قید یترتب عل�ه مجموعة من الواج�ات والحقوق حسب قوانین منتسب 

   ال�حث الحالي. ةالجامعة والذ� ط�قت عل�ه أدا 

  :خطوات ال�حث

   -سار ال�حث الحالي وف� الخطوات اآلت�ة:   

حث على األدب�ات والدراسات السا�قة إلرساء اإلطار النظر� لل� إلطالعا -1

  .الحالي واالستفادة منه

اعتماد مق�اس �امل �تلو و�سام بنات المطب� على البیئة الفلسطین�ة  -2

  المح�مین .من وعرضه على مجموعة 

  ث�ات المق�اس. استخراج -3

ب خت�ار عینة من المجتمع ال�حث المتكون من جم�ع  طل�ة �ل�ة اآلداا -  4

    طالب وطال�ة. )2600( والذ� بلغ جامعة مصراته –
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  .تطبی� أداة ال�حث على العینة األساس�ة لل�حث -5

  معالجة الب�انات إحصائ�ا.  -6

  عرض النتائج وتفسیرها. -7

  الدراسات السا�قة

  ) : 2000دراسة سعادة والزامل وأبو ز�ادة ( -1

ة جامعالهدفت إلى تحدید المش�الت التي �عاني منها الطل�ة المغتر�ون في    

الوطن�ة بنابلس خالل انتفاضة األقصى، وذلك من خالل است�انه مؤلفة 

) من الطل�ة الفترتین في الجامعة �مثلون 230) فقرة وزعت على (50من(

وأظهرت النتائج أن أكثر المش�الت حدة  ،الدراسة%) من مجتمع 22.5(

 تمثلت في المش�الت الدراس�ة، ثم المش�الت النفس�ة والصح�ة، ثم المش�الت

الت األمن�ة والس�اس�ة ، �ما أظهرت النتائج فروقًا دالة إحصائ�ًا بین المش�

 المال�ة والمش�الت الدراس�ة ولصالح األخیرة، و�ین المش�الت االجتماع�ة،

النفس�ة ولصالح األولى ، �ما أظهرت فروقًا في المش�الت بین الذ�ور و 

واألنات في المش�الت النفس�ة ولصالح األنات وفروقًا في المش�الت 

االجتماع�ة بین المستو�ات الدراس�ة ولصالح من �قطنون الضفة الغر��ة 

 وقطاع غزة ولم تظهر النتائج أ�ة فروق دالة إحصائ�ًا بین الطل�ة تعز� 

  التخصص الجامعي �النس�ة لمش�التهم المختلفة . 

  ): 2006ـ دراسة البنا والر�عي (2

هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر مش�الت جامعة األقصى شیوعًا،    

واقتراح الحلول للتخف�ض من حدة هذه المش�الت، وذلك من خالل است�انه 

) فقرة موزعة على خمسة مجاالت .وقد ط�قت األداة على 70مؤلفة من (
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) طالب وطال�ة من مجتمع الدراسة ، و�ینت نتائجها أن ترتیب 200(

الت �النس�ة لعینة ال�حث �لها �انت على النحو اآلتي: مش�الت الح�اة المش�

والم�اني الجامع�ة والمش�الت التعل�م�ة والمش�الت النفس�ة، والمش�الت 

األخالق�ة واالجتماع�ة ،وأخیرًا المش�الت الجنس�ة ،�ما أظهرت النتائج عدم 

الفروق موجودة  وجود فروق دالة إحصائ�ًا تعز� لمتغیر التخصص، بینما هذه

لمتغیر الجنس في المش�الت األخالق�ة واالجتماع�ة والمش�الت الجنس�ة 

ولصالح الذ�ور، وفي المش�الت التعل�م�ة لصالح األنات، ولقد اتضح وجود 

فروق تعز� لمتغیر المستو� الدراسي في ال�عد الجنسي لصالح  طل�ة السنة 

  . األولى مقارنة �طل�ة السنة الثان�ة والثالثة

  

  )  :2006دراسة �امل �تلو و�سام بنات ( - 3 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشاكل الدراس�ة لد� طل�ة جامعة الخلیل    

وعالقتها �عض المتغیرات، تناولت هذه الدراسة موضوع المشاكل �اعت�ارها 

) فقرة 84ظاهرة متعددة األ�عاد تحق�قًا  لذلك طور ال�احثان است�انه تضمنت (

وزعة على ستة أ�عاد هي: المشاكل المتعلقة �الكفا�ات والمهارات الدراس�ة، م

والمشاكل المتعلقة بترتیب وتنظ�م محتو� المساقات الدراس�ة ، والمشاكل 

المتعلقة �اإلرشاد األكاد�مي، والمشاكل المتعلقة �التواف� األكاد�مي، والمشاكل 

تعلقة �العالقة مع أعضاء هیئة والمشاكل المتعلقة �االمتحانات، والمشاكل الم

) 689التدر�س، وقد ط�قت أداة الدراسة على عینة من طل�ة الجامعة بلغت (

طال�ًا و طال�ة، اختیرت �الطر�قة الط�ق�ة العشوائ�ة ،وقد بلغ حجم العینة  

%) من مجتمع الدراسة ،و�عد جمع ب�انات الدراسة عولجت إحصائ�ًا 15(
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)، وأظهرت spss (ةصائ�ة للعلوم االجتماع��استخدام برنامج الرزم اإلح

النتائج شیوع المشاكل الدراس�ة لد� طل�ة الجامعة بدرجة متوسطة و�ان أبرزها 

:المشاكل المتعلقة �االمتحانات، تالها المشاكل المتعلقة بترتیب وتنظ�م محتو� 

 المساقات الدراس�ة، فالمشاكل المتعلقة �عمل�ة اإلرشاد األكاد�مي، فالمشاكل

المتعلقة �العالقة مع أعضاء هیئة التدر�س، تالها المشاكل المتعلقة �التواف� 

األكاد�مي، وأخیرًا المشاكل المتعلقة �الكفا�ات والمهارات الدراس�ة ،و�شف 

نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائ�ًا في درجة المشاكل الدراس�ة لد� طل�ة 

لطل�ة من س�ان القرن الذین الجامعة تعز� لمتغیر م�ان الس�ن ،لصالح ا

�انت درجة المشاكل الدراس�ة عندهم هي األعلى .�ما أشارت النتائج إلى 

وجود عالقة ع�س�ة بین متغیر� المعدل التراكمي وعدد الفصول التي قصاها 

بینما لم تظهر أ�ة فروق دالة  الطالب في الجامعة ودرجة المشاكل الدراس�ة،

دراس�ة وفقًا لمتغیرات:(المستو� الدراسي ،الكل�ة) إحصائ�ًا في درجة المشاكل ال

 .  

  ):2009ـ دراسة محمد أحمد شاهین (4

هدفت الدراسة إلى التعرف على مش�الت الدارسین في جامعة القدس      

المفتوحة، واختالف هذه المش�الت �حسب متغیر الجنس والفئة العمر�ة، �غ�ة 

إلیجاد خدمات إرشاد�ة في تقو�م حاجاتهم اإلرشاد�ة من اجل التخط�� 

الجامعة توفر الدعم والمساندة للدارسین، للتخفیف من حدة ما یواجهونه من 

مش�الت في المجاالت الدراس�ة واالجتماع�ة والنفس�ة، وتحق�قا لذلك طورت 

) فقرة موزعة على هذه المجاالت الثالثة وط�قت 46أداة للدراسة تضمنت (

) دارسًا ودارسة،أخذت من 613حجمها ( األداة على عینة ط�ق�ة عشوائ�ة



  2018دیسمبر-السادس العدد-السنة الثالثة  مصراتھجامعة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

  

229 

 

برز أخمس مناط� تعل�م�ة �طر�قة المعاینة العنقود�ة، أظهرت النتائج أن 

المش�الت التي �عاني منها الدارسون في جامعة القدس المفتوحة تتمثل في 

األجواء المقلقة وغیر المر�حة لالمتحانات ،وعدم توفیر األجواء والمناخ 

دم ق�ام المشرف األكاد�مي �ما �سهل التعامل مع المناسب للدراسة، وع

المقررات الدراس�ة ومتطل�ات ز�ادة الدافع�ة لد� الدارسین، وانع�اس ذلك على 

تحصیلهم ،إضافة إلى النقص في خدمات اإلرشاد النفسي المساندة التي تسهم 

في ز�ادة مستو� التكیف  لد� هؤالء الدارسین وأشارت النتائج إلى أن ترتیب 

لحاجات اإلرشاد�ة في المجاالت الثالثة التي اشتملت علیها أداة الدراسة ا

حسب أهمیتها من وجهة نظر الدارسین هي �األتي :  المجال الدراسي 

،فالمجال النفسي ،فالمجال  االجتماعي، �ما أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي 

تي أن هناك فروقا دالة إحصائ�ا بین الجنسین من حیث المش�الت ال

تواجههم،و�التالي حاجاتهم اإلرشاد�ة ؛إذ �عاني الذ�ور من هذه المش�الت 

بدرجة أعلى من اإلناث في المجال االجتماعي بینما لم تصل هذه الفروق إلى 

  مستو� الداللة في المجالین الدراسي والنفسي.

و�انت مش�الت الدارسین في المجالین الدراسي و النفسي أكثر حدة لد�    

ین ) عاما فأكثر مقارنة بزمالئهم من الدارس30ین ضمن الفئة العمر�ة (الدارس

   و�التالي حاجاتهم اإلرشاد�ة أكثر إلحاحا في هذین المجالین. األصغر سنا،

  ): 2009ـ دراسة منى النجار (-5

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المش�الت التر�و�ة واألكاد�م�ة    

والثقاف�ة التي تواجه طل�ة المستو� الرا�ع ��ل�ة التر��ة في جامعة األزهر �غزه 

المتدر�ین في مدارس محافظات غزه ،وتم اخت�ار عینة عشوائ�ة منهم بلغ 
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) من اإلناث، 60ور و() من الذ� 60) طال�ًا وطال�ة ،بواقع (120حجمها (

حیث ط�قت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

، ولقد استخدمت ال�احثة استب�انًا من إعدادها شمل المجاالت  2008/2009

الثالث للمش�الت ،و�ان من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن النسب 

% 63.7األكاد�م�ة  % والمش�الت68.9المئو�ة للمش�الت  الثقاف�ة 

% �ما بینت الدراسة أن مستو� تقدیر وجود 53.1والمش�الت التر�و�ة 

المش�الت التر�و�ة واألكاد�م�ة والمش�الت ��ل عند الذ�ور من الطل�ة أعلى 

  من تقدیرها عند اإلناث . 

ال�حث جراءاتإ  

ه ن هذا المنهج تفرضألاستخدم ال�احثان المنهج الوصفي  منهج ال�حث:أوال: 

إلى التوصل  إم�ان�ةطب�عة هذه المش�لة، نظرا لما یوفره هذا المنهج من 

 الحقائ� الدق�قة، والظروف القائمة المتعلقة �موضوع ال�حث.

  مجتمع ال�حث:ثان�ًا: 

 ةتمصراتكون مجتمع ال�حث الحالي من جم�ع طالب �ل�ة اآلداب �مدینة     

  وطال�ه. طالب )2600وال�الغ عددهم (

م اخت�اره تم) طالب وطال�ه 80تكونت عینة ال�حث من ( عینة ال�حث:ثالثًا: 

) طالب 120لقد تم توز�ع االست�انة على ( ،�صورة عشوائ�ة من مجتمع ال�حث

ي وطال�ة، ولكن هناك طل�ة لم تقم بتسل�م االست�انة وهذا سبب قلة الطل�ة ف

  والجدول التالي یوضح ذلك. �عض األقسام،

الب الكل�ة مختار�ن �صورة موزعه على ط -عینة ال�حث ل�ة)یوضح عدد الط1دول(ج

  ة�عشوائ
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 ددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع           اتـــــــــــــــالتخصص              ت  

 5 التر��ة علوم 1

 1 علم النفس  2

 7 علم االجتماع 3

 13 ةعر��لغة  4

 16 انجلیز�ةلغة   5

 6 ةلغة فرنس�  6

 10 وس�احةآثار  7

 2 تار�خ  8

 2 جغراف�ا 9

 5 م�ت�ات 10

 11 اإلعالم 11

 2 ةفلسف 12

 80 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم               

  

  را�عًا : أداة ال�حث.

و�امل �تلو) ات بنم اعتماد مق�اس (�سام تمن أجل تحقی� هدف ال�حث     

  .م )2006للعام الجامعي ( الفلسطین�ةطب� على البیئة الم

  خامسًا : صد ق األداء.

�ق�س االخت�ار فعًال ما �قصد أن �ق�سه للتأكد من  أن �قصد �الصدق   

 ،ألهداف التي وضعت من أجلهالصدق مضمون األداة، ومد� مالئمتها 

عرض المق�اس �ش�له األول �وذلك  ،لألداة � صدق الظاهر الال�احثان  واعتمد

مجموعة من المح�مین  ىوقد تم عرض المق�اس عل ،) فقرة84الم�ون من (

، ألقسام ��ل�ة اآلداب) أعضاء هیئة تدر�س من مختلف ا9و�ان عددهم (
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مش�الت  تمثلحیث طلب منهم ب�ان صحة ص�اغة وصالح�ة الفقرات التي 

  التخصص).تغیرات (الجنس،موعالقتها �عض ال ابدراس�ة ��ل�ة اآلد

 وفي ضوء توجیهاتهم تم األخذ �مالحظاتهم وٕاجراء التعد�الت المطلو�ة     

لك أص�حت األداة ذ� و�أص�حت األداة تتسم بدرجة مقبولة من الصدق الظاهر 

اف� واختیر مدرج اإلجا�ة الخماسي ( أو ) فقرة �52صورتها النهائ�ة تتكون من (

  .غیر مواف� �شدة )  -غیر مواف�  -ـ محاید -واف�أ – �شدة

  -:: ث�ات األداةسادساً 

و�عد  ،) طل�ة10(من تم تطبی� المق�اس على عینة استطالع�ة م�ونة    

درجات وط�قًا للمق�اس المتدرج ثم استخدام  ىتجم�ع المق�اس وترجمته إل

تعتمد هذه كرون�اخ* لالتساق الداخلي لحساب الث�ات، حیث ألفا معادلة

كل�ة المعادلة على حساب مصفوفة االرت�ا� بین ع�ارات المق�اس والدرجة ال

جيدة  وتعد قيمة معامل الثابت )0.63واتضح أن ق�مة الث�ات �ألفاكرون�اخ = (

  .ىل جتانس فقرات املقياس إوتشري 

  :تطبی� النهائيالسا�عًا : 

عددها  أفراد العینة ال�الغتم توز�ع استمارات المق�اس �صورته النهائ�ة على    

 في توز�ع استمارات المق�اس طر�قه ال�احثان اعتمدوقد ، ) طالب وطال�ه80(

 ال�احثان وقام على عمل�ة التطبی�، ال�احثان االتصال الم�اشر، حیث أشرف

ا�ة عنه، وطلبوا من أفراد العینة اإلج بتوض�ح أهداف المق�اس وطر�قة اإلجا�ة

  المق�اس.��ل صدق وموضوع�ة عن 

  :اإلحصائ�ةثامنًا : الوسائل 

  تم اعتماد الوسائل اإلحصائ�ة التال�ة:
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الوس� المرجح= 
ن

ككككك 1544334251 
  

  حیث �عني:

  5(أواف� �شدة) مضرو�ًا في وزنه  األولتكرار البدیل   = 5× 1ك

  4تكرار البدیل الثاني (أواف�) مضرو�ًا في وزنه  =  4×  2ك

  3البدیل الثالث (محاید) مضرو�ًا في وزنه= تكرار  3×  3ك

  2تكرار البدیل الرا�ع (غیر مواف�) مضرو�ًا في وزنه  = 2×  4ك

  1تكرار البدیل الخامس (غیر مواف� �شدة) مضرو�ًا في وزنه  = 1×  5ك

  عدد أفراد العینة   ن =

  

  

اعرض النتائج و تفسیره  

  : رض النتائجـأوًال: ع

ان اإلجا�ة عن تساؤالت ال�حث والتحق� من أهدافه قام ال�احث من أجل        

  �اآلتي:

  لإلجا�ة عن السؤال األول من تساؤالت ال�حث:

 صراتةم -المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها طل�ة �ل�ة اآلداب  ما       

  ؟

لتحدید المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها طل�ة �ل�ة اآلداب، قام      

والوزن المئو� لكل فقرة من فقراته  ،الوس� المرجحال�احثان �استخراج 

ما لتحدید درجة تحق� �ل فقرة و�ذلك لتحدید نس�ة شیوعها � ،المق�اس
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  :اآلتيیوضحها الجدول 

  المق�اسلفقرات الوس� المرجح والوزن المئو�  )  2 (  جدول

  
  

 7 75.75 3.54 المناقشات غیر �اف�ة في المحاضرات  42

 3 70.75 3.79 �عض الموضوعات تتكرر في أكثر من مقرر  43

 5 75.757 3.68 تعتمد معظم المواد الدراس�ة على الحف� واالستظهار 44

 4 73.5 3.78 مةالثقافة العاالخط� الدراس�ة في الكل�ة ال تر�ز على  45

  الترتیب الوزن المئو�  الوس� المرجح الفقرات م

االعتماد على مرجع واحد للمقرر ال یوفر فرص التمیز  46

 بین الطل�ة

3.93 75.5 1 

 8 77.25 3.36 تسود روح الفوضى في �عض المحاضرات 47

 سادسا:ـ المجال الخاص �االمتحانات

 3 77.25 3.89 �ثیرا من اقتراب موعد االمتحاناتأخاف  48

 1 83 4.15 أسئلة �عض االمتحانات صع�ة  49

  4 70.25 3.51 أشعر �أن أسئلة االمتحانات غیر عادلة  50

 2 84 4.2 االمتحانات وحدها ال تق�س التعلم الحق�قي  51

یزعجني إجراء امتحانات للمادة ذات التخصصات  52

 المتعددة

3.5 70 5 

  

  

   :تفسیر النتائج ثان�ًا:

 اعتمدلما �ان المق�اس المتدرج المعتمد في االست�انة خماس�ًا فقد 

 �نقطة قطع فاصلة ُ�حدد )%60( والوزن المئو� ) 3(الوس� المرجح  ال�احثان

في ضوئها درجة تحق� الع�ارة فالع�ارة التي �ساو� أو یز�د وسطها المرجح 

وما �قل  ( أ� المش�الت أكثر شیوعَا لد� الطل�ة) ) تعتبر متحققة3عن (

  ( أ� نس�ة شیوع المش�لة قلیلة)  ةـــــعنها تعتبر غیر متحقق

) 40(أ� المش�الت األكثر شیوعًا بلغ عدد الفقرات المتحققة بناًء عل�ه 

 فقرة، )12(بلغ عددها أ� األقل شیوعاَ  أما عدد الفقرات غیر متحققة ،فقرة
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، 4، 3، 2یتضح أن الع�ارة رقم ( المتحققة )40(�ارات فحص محتو� الع�و 

 تنتمي للمجال الخاص �الكفا�ات والمهارات الدراس�ة ،أما الع�ارة رقم )8، 5

للمجال الخاص �التواف� ) تنتمي 9،10،11،15،18،19،22،23،24(

للمجال الخاص �اإلرشاد  تنتمي )26،27،28أما الع�ارة رقم( ،األكاد�مي

) 29،31،32،33،34،35،36،37،38،39رقم ( الع�ارة أما األكاد�مي،

وتنتمي للمجال الخاص �العالقة مع أعضاء هیئة التدر�س و�النس�ة للع�ارة رقم 

والذ� ینتمي إلي المجال الخاص  )40،41،42،43،44،45،46،47(

بترتیب وتنظ�م محتو� المقررات الدراس�ة ،أما الع�ارة رقم 

  الخاص �االمتحانات . ) تنتمي للمجال48،49،50،51،52(

فقد احتلت  مجال الخاص �الكفا�ات والمهارات الدراس�ةالف�ما یتعل� �

المرت�ة األولى "ي أخذ المالحظات وتنظ�م األف�ارأجد صعو�ة ف" )4الفقرة رقم (

تشتت انت�اه وقد یرجع ذلك إلى  )70.25) ووزن مئو� (3.51بوس�  مرجح (

إلى انشغال تف�یر الطالب �أمور أخر�، أما  أو ر�ما �عود الطل�ة وعدم التر�یز،

) وهي "ال أقوم بواج�اتي الدراس�ة في مواعیدها"فقد احتلت المرت�ة 5الفقرة رقم(

) وقد یرجع ذلك إلى �ثرة 86.75) ووزن مئو�(3.44الثان�ة بوس� مرجح (

الواج�ات الدراس�ة في المواد التي یدرسها،النشغال الطالب �أمور أخر� في 

�مساعدة والدة في العمل ،أو ر�ما �عود إلى طب�عة األستاذ نفسه من المنزل 

حیث سهولته وعدم معاق�ة الطالب الذ� ال �قوم �الواج�ات الم�لف بها، 

)"أشعر �القل� وعدم القدرة على التر�یز عندما أبدا في 2واحتلت الفقرة (

وقد یرجع ) 67.25)ووزن مئو� (3.36الدراسة" المرت�ة الثالثة بوس� مرجح ( 

ذلك إلى خوف الطل�ة من أسئلة االمتحان ،أو �عود إلى صعو�ة المنهج الذ� 
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یدرسه ،أو النشغال تف�یره �أمور المراق�ة في االمتحان والتشدید فیها مما یجعل 

القل� یزداد لد� الطالب و�جعلهم غیر قادر�ن على التر�یز في القراءة،وأما 

كتب والمراجع والدور�ات في م�ت�ة الكل�ة" )"أعاني من عدم توفر ال8الفقرة رقم(

) وقد یرجع 63.25) ووزن مئو� (3016احتلت المرت�ة الرا�عة بوس� مرجح(

قد یرجع إلى عدم حرص الكل�ة  ذلك إلى قلة المیزان�ة المعروفة للكل�ات،أو

على تز�د الم�ت�ة ��ل جدید من �تب ودراسات حدیثة �م�ن أن �ستفید منها 

)"أجد صعو�ة في تنظ�م �حوتي وتقار�ر�" احتلت 3فقرة رقم (الطل�ة ، أما ال

) وقد �عز� ذلك إلى 62.25)ووزن مئو� (3.11المرت�ة الخامسة بوس� مرجح(

ور�ما �عود لكثرة ال�حوث المطلو�ة منه ور�ما �عود إلى  ضی� وقت الطالب،

  عداد ال�حوث والتقار�ر .إ عدم تدر�ب الطل�ة على ��ف�ة 

) 11:فقد احتلت الفقرة (أما ما یتعل� �مجال الخاص �التواف� األكاد�مي 

"ال توجد أماكن مناس�ة للدراسة داخل المبنى الجامعي"المرت�ة األولى بوس� 

) وقد یرجع إلى ازدحام المبنى الجامعي ��ثرة 77) ووزن مئو�(3.85مرجح (

الكل�ة حاجات الطل�ة ) "ال تلبي إدارة 15الطل�ة الدارسون بها،وأما الفقرة (

) وقد �عود 76.5) ووزن مئو� (3.83"احتلت المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح (

ذلك إلى �ثرة الطل�ات المقدمة إلدارة الكل�ة لتلبیها أو عدم حصولها على 

إم�ان�ة مال�ة تسمح بتلب�ة حاجاتهم أو وجود طل�ات قد تكون ل�س لها أهم�ة 

) "أشعر أن دراستي في الكل�ة مض�عة للوقت �22بیرة �النس�ة للطالب، والفقرة (

) قد �عود 73.5) ووزن مئو� (3.68"فقد احتلت المرت�ة الثالثة بوس� مرجح (

إلى عدم رغ�ة الطالب في الدراسة أصًال،أو ر�ما �عود إلى اعت�ار الدراسة 

) "هناك فجوة بین المواد �18النس�ة للطالب حاجة زائدة في ح�اته، وأما الفقرة (
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)ووزن مئو� 3.5لدراس�ة والح�اة العمل�ة "احتلت المرت�ة الرا�عة بوس� مرجح (ا

) قد �عود ذلك إلى عدم ارت�ا� المناهج التي ندرسها �الواقع الذ� 70.25(

نع�ش ف�ه وهذا الخلل نشأ من المنهج الذ� یدرسه له عضو هیئة التدر�س 

الص�اح�ة "احتلت ) "أتضای� من المحاضرات �24الكل�ة ،و�النس�ة للفقرة (

) وتفسیر ذلك في 69.25)ووزن مئو� (3.46المرت�ة الخامسة بوس� مرجح (

ن هما:  إما عدم حصول الطل�ة وخاصة الطال�ات على المواصالت في یشیئ

هذه الفترة أو قد یرجع إلى عدم عجزهم على النهوض م��رًا ولتأخرهم في 

) "إنني 10ما الفقرة (السهر مما یؤد� بهم إلى عدم حضورهم للمحاضرات، أ

سر�ع االنصراف عن الدراسة وال اخط� للدراسة مس�قًا"فقد احتلت المرت�ة 

) وقد �فسر ذلك ال�احثان 64.5) ووزن مئو� (3.23السادسة بوس� مرجح (

�سبب عدم وجود رغ�ة للطالب في الدراسة مما یجعله ال یخط� لها مستق�ال أو 

)" ال أعرف �یف ادرس �ش�ل 9لفقرة رقم(ر�ما تكون الدراسة آخر ما تشغله، وا

) وقد 62.25) ووزن مئو� (3.11فعال "احتلت المرت�ة السا�عة بوس� مرجح (

�عز� ذلك إلى عدم توفر م�ان مناسب ومهیئ للدراسة داخل المنزل،أوقد �عود 

إلى صعو�ة المادة المراد دراستها،أو ر�ما النشغال تف�یر الطالب �أمور أخر� 

) "ال تهتم إدارة الكل�ة �اقتراحات الطل�ة المتعلقة بتحسین 23قرة (، واحتلت الف

) 62.25) ووزن مئو� (3.11الح�اة الجامع�ة" المرت�ة السا�عة بوس� مرجح(

ور�ما قد �عود ذلك إلى عدم اعت�ار الكل�ة �أن هذه االقتراحات ل�ست أولو�ات 

) 19الفقرة رقم (الطالب وانشغالها �أش�اء أخر� قد تكون أهم منها ، وأما 

"المناهج الدراس�ة ال تتناسب مع میولي واستعداداتي وقدراتي "احتلت المرت�ة 

) وقد �عز� ذلك إلى �عد 60.5)ووزن مئو� (3.03الثامنة بوس� مرجح (
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وقد �عود إلى إت�اع عضو هیئة  المناهج الدراس�ة عند الح�اة الواقع�ة للطالب،

  ول واستعدادات وقدرات الطل�ة .التدر�س لنم� معین ال یتماشى مع می

) 26( فقد احتلت الفقرة:لمجال الخاص �اإلرشاد األكاد�ميلأما �النس�ة 

وس� "ال یوجد في الكل�ة من یوجهني أكاد�م�ا �الش�ل الصح�ح"المرت�ة األولى ب

معظم المرشدین  ) قد �عود إلى أن68.75)ووزن مئو� (3.44مرجح (

األشراف األكاد�مي من حذف وٕاضافة مواد األكاد�میین ل�ست لدیهم درا�ة �

)"أشعر �أنني �حاجة لمن ینصحني عند تخرجي 28وغیر ذلك ،وأ�ضًا الفقرة (

) ووزن مئو� 3.44من الكل�ة "احتلت المرت�ة األولى بوس� مرجح (

)وقد �عز� ذلك إلى قلة خبرة الطل�ة في مجال تخصصهم و�سبب 68.75(

فید ر��ة العمل�ة التي �م�ن للطالب أن �ستقصر المدة الزمن�ة وخاصة فترة الت

�ة ) "أعاني من مش�لة في تسجیل المقررات الدراس27منها أكثر، وأما الفقرة (

) ووزن مئو� 3.11لكل فصل دراسي"احتلت المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح (

ل خر الطل�ة في الحضور لمقر الكل�ة في فترة تسجیأ)، فقد �عود إلى ت62.25(

  المواد.

فقد احتلت الفقرة :مجال الخاص �العالقة مع أعضاء هیئة التدر�سأما 

)"�عض أعضاء هیئة التدر�س ال �شرحون المادة الدراس�ة جیدًا"المرت�ة 38(

)وقد یرجع ذلك إلى عدم تحضیر 81) ووزن مئو� (4.05األولى بوس� مرجح(

أعضاء هیئة التدر�س للمحاضرات مما یجعلهم غیر قادر�ن على توصل 

ومة �ش�ل جید أو قد ترجع إلى عدم اطالعهم ومتا�عتهم إلى ما هو جدید المعل

من مراجع حدیثة تساعدهم في التوصیل المعلومة وقد �عود إلى عدم 

) "هناك 33استخدامهم إلى وسائل تعل�م�ة وطرق تدر�س متنوعة، وأما الفقرة (
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 صعو�ة في طرق التدر�س التي یت�عها �عض أعضاء هیئة التدر�س"احتلت

) و�رجع ذلك إلى تعود 78.25) ووزن مئو�(3.91المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح(

ال�عض منهم على طر�قة معینة ال �حبذون تغییرها وعدم التقبل الجدید وعدم 

رغبته في التجدید والتغیر وقد �عود إلى قلة خبرتهم �الطرق الحدیثة التي 

)" �میز أعضاء 37قرة (تفیدهم في ��ف�ة التعامل مع الطل�ة �ش�ل أفضل ،والف

هیئة التدر�س بین الذ�ور واإلناث في الدرجات والتعامل" احتلت المرت�ة الثالثة 

) وقد �عود ذلك إلى ز�ادة احترام 72.25)ووزن مئو�(3.76بوس� مرجح (

الطال�ات اإلناث ألعضاء هیئة التدر�س واستخدامهم لع�ارات ش�ر وتقدیر أكثر 

)" ال یتجاوب �عض أعضاء 39یها، وأما الفقرة (من الذ�ور الذین �فتقرون إل

هیئة التدر�س مع مراجعات الطل�ة في الساعات الم�تب�ة" احتلت المرت�ة الرا�عة 

) فقد �عز� ذلك إلى عدم مناس�ة 70.75) ووزن مئو� (3.54بوس� مرجح (

المخصص لمراجعة الطل�ة أو انشغال األستاذ في أمور أخر� �تحضیر 

عة األسئلة أو ر�ما یرجع إلى عدم إلزام الطل�ة �الحضور المحاضرات أو ط�ا

في الوقت المخصص لهم مما یجعل األستاذ ال یتجاوب معهم ، والفقرة 

) "�ستهز� �عض أعضاء هیئة التدر�س �آراء الطل�ة"المرت�ة الخامسة 31رقم(

) وقد �عود إلى استخدام �عض 70.25) ووزن مئو� (3.51بوس� مرجح (

ت غیر مناسب وصح�حة أثناء نقاشهم مع أعضاء هیئة التدر�س الطل�ة لع�ارا

أو ر�ما �عود إلى تكبر أعضاء هیئة التدر�س على الطل�ة على صاحب شهادة 

)"العالقات 35عال�ة وأن الطالب أقل منه شهادة ومستو�، وأما الفقرة (

الشخص�ة بین الطالب وأعضاء هیئة التدر�س تؤثر في درجاتي التي أحصل 

) 68.5) ووزن مئو�(3.43فقد احتلت المرت�ة السادسة بوس� مرجح(علیها"
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 ،ألن �عض أعضاء هیئة التدر�س ال �عتمدون في تق�مهم للطل�ة على درجاتهم 

أنما أمور شخص�ة أخر� المتمثلة في عالقات عمل وأمور أخر� أو �عود إلى 

أعضاء  )"ما یزعجني في دراستي34وجود خالفات أسر�ة ف�ما بینهم ،والفقرة (

درس ف�ه" احتلت المرت�ة السا�عة أهیئة التدر�س القائمون على التخصص الذ� 

)  وقد یرجع إلى صعو�ة التعامل 65.25) ووزن مئو� (3.26بوس� مرجح (

معهم وعدم امتالكهم لوقت فراغ لمناقشة الطل�ة في حاجاتهم و�ذلك ر�ما �عز� 

ألقسام وقد یرجع إلى ذلك إلى عدم تخص�ص وقت لمراجعة الطل�ة في �عض ا

فشل الطل�ة في اخت�ار األسلوب األمثل لمخاط�ة أعضاء هیئة التدر�س، وأما 

) " �عض أعضاء هیئة التدر�س ال �ستمعون لوجهات نظر الطل�ة 36الفقرة (

) ووزن مئو� 3.7المختلفة �صدر رحب"احتلت المرت�ة الثامنة بوس� مرجح (

ئة التدر�س وعدم امتالكهم إلى ) وقد یرجع إلى قصور أف�ار عضو هی74(

) "�عض أعضاء هیئة التدر�س غیر أكفاء"احتلت 29ثقافة علم�ة،والفقرة رقم (

) وقد نفسر ذلك إلى عدم 68) ووزن مئو� (3.4المرت�ة التاسعة بوس� مرجح(

وجود امتحانات أو معایر تق�م  أعضاء هیئة التدر�س �عد نیلهم الماجستیر أو 

�أنهم قد وصلوا إلى مرحلة ال �ستحقون إلى من �عرفهم الد�توراه واعتقادهم 

) "أتردد �ثیر في السؤال عند النقا� المهمة 32الصح والخطأ،وأما الفقرة رقم (

) 64) ووزن مئو� (3.2)بوس� مرجح (10في المواد الدراس�ة "احتلت المرت�ة (

�ة وقد یرجع ذلك إلى عدم تقبل �عض أعضاء هیئة التدر�س الستفسارات الطل

ونقاشهم في المحاضرة والتعلی� على الطل�ة �ش�ل غیر جید أو ر�ما �عود إلى 

  فشل الطل�ة في اخت�ار المصطلحات المناس�ة في النقاش.

 :وأما �النس�ة المجال الخاص بترتیب وتنظ�م محتو� المقررات الدراس�ة
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التمیز ) "االعتماد على مرجع واحد للمقرر ال یوفر فرص 46فقد احتلت الفقرة (

)وقد �عود 75.5) ووزن مئو� (3.93بین الطل�ة " المرت�ة األولى بوس� مرجح(

إلى تقید األقسام بدلیل للمقررات الدراس�ة ومقررات محددة یجب االلتزام بها 

وهذا ال �فسح المجال للطل�ة إلبراز الفروق الفرد�ة بین الطل�ة، وأما الفقرة 

س�ة والوسائل اإل�ضاح�ة ل�عض )"تنقصني الوسائل التعل�م�ة المنا41(

) 77.75) ووزن مئو�(3.88المقررات الدراس�ة "المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح (

وقد یرجع ذلك إلى عدم توفیر الكل�ة للوسائل التعل�مة المناس�ة ألعضاء هیئة 

التدر�س الستخدامها في الشرح أو ر�ما �عتبرها ال�عض منهم �أنها مض�عة 

ادة منها أو ر�ما لصعو�ة استخدام وسائل تعل�م�ة في للوقت وال یتم االستف

) "�عض الموضوعات تتكرر في أكثر من �43عض المواد، والفقرة  (

) ور�ما 7.75)ووزن مئو� (3.79مقرر"احتلت المرت�ة الثالثة بوس� مرجح(

�عود إلى أهم�ة الموضوع مما یجعله یتكرر في أكثر من مقرر،أما الفقرة 

ة لألنشطة �الكل�ة ال تر�ز على الثقافة العامة للطل�ة " )"الخط� الدراس�45(

)، وقد یرجع ذلك إلى 73.5) ووزن مئو� (3.78المرت�ة الرا�عة بوس� مرجح (

�ون األنشطة التي تمارس �الكل�ة تأتي بناًء على رغ�ات الطل�ة المشار�ین فى 

على تلك األنشطة ومعظمهم �أقسام اللغات و�أتون ببرنامج لألنشطة یر�ز 

طب�عة تخصصاتهم �الشعر واألدب والروا�ة في اللغة العر��ة والترجمة في قسم 

  اللغة اإلنجلیز�ة.

)" تعتمد معظم المواد الدراس�ة على الحف� 44و�النس�ة للفقرة (

) 75.75) ووزن مئو�(3.68واالستظهار"احتلت المرت�ة الخامسة بوس� مرجح(

جا�ة النموذج�ة ألسئلة االمتحانات و�عز� ذلك إلزام �عض األقسام �ضرورة اإل
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لذلك �ضطر إلى وضع أسئلة تعتمد على الحف� واالستظهار، وأما الفقرة 

)"�عض المواد الدراس�ة ضع�فة التنظ�م وغیر مترا�طة مع �عضها"احتلت 40(

)وقد یرجع ذلك إلى 73.25) ووزن مئو� (3.66المرت�ة السادسة بوس� مرجح(

رة على الطل�ة وقد یرجع إلى عدم ارت�ا� المنهج ضعف المناهج الدراس�ة المقر 

الدراسي �الواقع مما یجعله �فشل في اخت�ار الوسائل الدراس�ة، والفقرة 

)"المناقشات غیر �اف�ة في المحاضرات"احتلت المرت�ة السا�عة بوس� 42(

) قد �عود إلى خوف األستاذ من ض�اع 7.75) ووزن مئو� (3.54مرجح (

�المناقشة وعدم مقدرة األستاذ على مواصلة الشرح �عد الوقت أذا سمح لهم 

)"تسود روح الفوضى في �عض 47مقاطعات الطل�ة، أما الفقرة (

) ووزن مئو� 3.36المحاضرات"احتلت المرت�ة الثامنة بوس� مرجح(

)وقد �عز� ذلك إلت�اع �عض األساتذ للطر�قة الحوار�ة في التدر�س 77.25(

�ة مع الطل�ة وقد �عود إلى شخص�ة األستاذ بها  التي تستلزم الحوار والمشار 

  وف�ه نوع من  التساهل.

)"فقد 49فقد احتلت الفقرة (وف�ما یتعل� �المجال الخاص �االمتحانات:

) ووزن مئو� 4.15احتلت أسئلة �عض االمتحانات صع�ة" بوس� مرجح (

) وقد یرجع إلى تعود الطل�ة على نم� معین من األسئلة التي تكون 83(

صاغه �ش�ل م�اشر وتق�س مستو� الحف� فق� أو لتجنب ظاهرة الغش أو م

)"االمتحانات وحدها ال تق�س التعلم 51لتمیز بین مستو�ات الطل�ة ،وأما الفقرة (

) وقد نفسر 84) ووزن مئو�(4.2الحق�قي "احتلت المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح (

على أداء ونجاح  ذلك �أن أسئلة االمتحان وحدها ل�ست مع�ار صح�ح للح�م

الطالب فأح�انًا األسئلة تكون موضوعة �طر�قة تعجز�ه مما یجعلهم �عجزون 
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)"أخاف �ثیر من اقتراب موعد 48في اإلجا�ة علیها، والفقرة (

) 77.25) ووزن مئو�(3.86االمتحانات"احتلت المرت�ة الثالثة بوس� مرجح(

المواد الدراس�ة أو وقد یرجع ذلك إلى خوفهم من أسئلة �عض األستاذة ب�عض 

)"اشعر �أن أسئلة 50عدم مراجعة الطل�ة للمحاضرات أول �أول،وأما الفقرة (

) ووزن 3.51االمتحانات غیر عادله" احتلت المرت�ة الرا�عة بوس� مرجح (

)وقد �عود إلى استعجال �عض األساتذة في وضع األسئلة 70.25مئو� (

الجزء اآلخر أو ر�ما �عود ذلك  �حیث یتم التر�یز على جزء من المنهج وٕاهمال

إلى عدم توقیر وقت �افي إلى إعداد أسئلة �حیث تالئم جم�ع مستو�ات الطل�ة 

)"یزعجني إجراء  امتحانات للمادة ذات التخصصات 52،والفقرة (

) وقد یرجع ذلك إلى اختالف 70) ووزن مئو� (3.5المتعددة"بوس� مرجح (

ئلة أو قد �عود إلى �ثرة إعداد الطل�ة وجهات نظر األساتذة أثناء إعداد األس

  المسجلین بهذه المادة مما یزعجهم أثناء اإلجا�ة.

  لإلجابة عن السؤال الثاني من تساؤالت البحث الذي ینص على:

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف نوع إهل یختلف 

   ؟.الجنس

لة الفروق بین متوسطى قام ال�احثان �استخدام اخت�ار " ت " لتحدید دال

  درجات ذ�ور وٕاناث العینة والجدول اآلتي یوضح ذلك:
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  ) 3جدول ( 

  الجنسین" وداللتها اإلحصائ�ة للفرق بین متوسطي درجات  تق�مة " 

  االست�انة والدرجة الكل�ةفي مجاالت 

االنحراف  التوس� ن المجموعة المجال

 لمع�ار� 

  تق�مة  . حد

وداللتها 

 اإلحصائ�ة

  ذ�ور   1

 إناث

33       

47 

24.55      

23.96 

6 .46      

4.45 

78 0.482 

  ذ�ور   2

 إناث

33        

47 

52.79   

47.72 

11.59      

9.78 

78 2.112 

*  

  ذ�ور   3

 إناث

33         

47 

10.52      

10.53 

1.99       

2.56 

78 032. 

  ذ�ور   4

 إناث

33          

47 

39.69     

37.53 

6.96       

12.36 

78 909 - 

  ذ�ور   5

 إناث

33   

47 

30.67     29  

.72 

3.16      

5.76 

78  0.854    

  ذ�ور   6

 إناث

33       

47 

18.88    

19.77 

3.15       

3.06 

78 1.261 

الق�مة 

 الكل�ة

  ذ�ور  

 إناث

33        

47 

177.1     

169.23 

24.47    

27.39 

78 1.319 

فروق بین الجنسیین في جم�ع یتضح من الجدول الساب� عدم وجود 

ور عدا المجال الثاني حیث یوجد فرق لصالح الذ�ما  كل�ةالمجاالت والدرجة ال

ى وقد یرجع ذلك إل المجال الخاص �التواف� األكاد�مي "في المجال الثاني " 

أن انشغال معظم الذ�ور �أعمال أخر� خارج نطاق الدراسة فمنهم من �عمل 

أعمال حرة ومنهم من �عمل في جهات تا�عة للدولة مما �قلص من فرص 

التزامهم �حضور المحاضرات مما یترتب عل�ه فقدان جانب معرفي �بیر من 

  .ت في التواف� األكاد�ميالمواد المقررة علیهم مما یترتب عل�ه وجود مش�ال

  لإلجابة عن السؤال الثالث من تساؤالت البحث الذي ینص على:

  ؟صصدراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف التخإهل یختلف 

ي لتحدید داللة الفروق دباستخدام اختبار تحلیل التباین األحا نال�احثا قام
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  والجدول اآلتي یوضح ذلك:بین متوسطات درجات األقسام األكادیمیة 
ي فالكلیة العلمیة  ب  األقسامالفرق بین درجات  اإلحصائیةقیمة "ف " وداللتھا  )4جدول(

  مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة
  

مجموع  مصدر الت�این   المجال 

 المر�عات 

درجات 

 الحر�ة 

متوس� 

 المر�عات 

  ق�مة " ف " 

      

1 

بین المجموعات  داخل 

 المجموعات  الكلي 

28.329      

2226.47    

2254.8 

2               

77            

79 

14.164     

28.915 

0.49 

      

2 

بین المجموعات  داخل 

 المجموعات  الكلي 

317.216    

8878.97    

9196.19    

2              

77            

79   

158.61      

115.311 

1.375 

       

3 

بین المجموعات داخل 

 المجموعات   الكلي     

21.645       

406.305    

427.95 

2               

77             

79 

10.823      

5.277 

2.051 

          

4 

بین المجموعات داخل 

 المجموعات   الكلي     

859.417     

7806.13    

8665.55 

2              

77            

79 

429.71      

101.38          

4.239 

        

5 

بین المجموعات داخل 

 المجموعات    الكلي

5.878        

1858.11    

1863.99 

2             

77            

79 

2.939        

24.131 

  0.122 

       

6 

بین المجموعات داخل 

 المجموعات الكلي 

96.762      

666.44      

763.2 

2              

77            

79 

48.38        

8.66   

5.59 

الق�مة 

 الكل�ة 

بین المجموعة داخل 

 المجموعة الكلي

2313.15    

52570.8     

54883.95 

2               

77            

79 

1156.58    

682.74  

 

1.694 

العلم�ة  األقسامیتضح من الجدول الساب� وجود فروق بین متوس� درجات     

ات في المجالین الرا�ع والسادس فق� ولتحدید اتجاه الفروق بین أزواج المجموع

" للمقارنات المتعددة �ما  ي" تو�مجموعات لق�مة اخت�ار ال�احثان  استخدم
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                      : یوضحها اآلتي

  )الفروق بین المتوسطات �اخت�ار " تو�ى " 5جدول (     

 علوم أكاد�م�ة علوم اللغات المجموعة المجال

العالقة مع أعضاء ھیئة 
 التدریس

  العلوم اإلنسانیة
 علوم اللغات

4.67                    - 2.54                  7.2 * 

 علوم أكاد�م�ة علوم اللغات المجموعة 

  اإلنسانیةالعلوم   االمتحانات
 علوم اللغات

1.37                    - 1.07                   2.44 
* 

  یتضح من الجدول الساب� ما یلي :    

 العلوم ، علوم اللغات: توجد فرق بین متوسطي المجموعة (  المجال الرا�ع

   .) علوم اللغات(  صالح ل)  األكاد�م�ة

 العلوم ، علوم اللغات: توجد فرق بین متوسطي المجموعة (  المجال السادس

    .) علوم اللغات(  صالح ل)  األكاد�م�ة

 وقد یرجع ذلك إلى ما یتصف �ه طل�ة أقسام اللغات من االلتزام �الحضور

والحرص على اجت�از االمتحانات بنجاح �ما قد �عز� ذلك لطب�عة المواد 

ل�ة لغة األم (اللغة العر��ة) مما یجعل الطالدراس�ة لكونها أجنب�ة ول�ست ال

حر�صین أن تكون عالقاتهم �أعضاء هیئة التدر�س طی�ة مؤسسة على 

  التعاون ألنهم المالذ الوحید في فهم المادة.

    ثالثاً: التوصیات:
  بعض التوصیات منھا: الباحثان ىوفي ضوء نتائج البحث أوص 

 املینـــــــــــــــــوالع ةــــــللطلب إرشـاد�ة نـدوات وعقـد عمـل بـورش امــــــــلقیا -  1

 والتر�و�  ,النفسي اإلرشاد خدمات تقد�م �أهم�ة تعر�فهمو  الكل�ة في والمسئولین

 فـي أثـر مـن لـذلك لمـا ،لإلرشـاد جیـد مـــــــــــتنظی إلـى ةـــــــــــــوالحاج واالجتمـاعي،، 

 واالجتمـاعي النفسـي التوافـ� سـوء مشـ�الت حـل علـى الطل�ـة مسـاعدة
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 التـي الضـاغطة الح�ـاة أحـداث آثـار مـع والتعامـل یواجهونها، التي واألكاد�مي

  .لها یتعرضون 

 جـراءاتلإل كل�ـةال فـي األكاد�م�ـة الجهـات طـرف مـن مراجعـة ادةـــــــــــــإع  -2

 المتعلقــة تلــك خاصــة ،للطل�ــة الدراســ�ة �المهمــات المرت�طــة األكاد�م�ــة

  للطل�ة. المقدم األكاد�مي ادـواإلرش الدراس�ة، والخط� �االمتحانات،

لمشـــ�الت التـــي أبرزهـــا هـــذا ال�حـــث �عـــین االعت�ـــار وٕایجـــاد ضـــرورة أخـــد ا -3

  حلول عمل�ة لها من قبل المسئولین في الكل�ة.

ور�ـة بـین الطل�ـة وأعضـاء الهیئـة اإلدار�ـة والتدر�سـ�ة لتقر�ـب دعقـد لقـاءات  -4

  واصل بین الطل�ة والكل�ة.  وجهات النظر وز�ادة التفاعل والت

  .التدر�س في التكنولوج�ة الوسائل واستخدام االمتحانات، نظام تطو�ر -5

 ستو� ممع  یتناسب �ما التر�و�، التأهیل دبلوم في التر�و�ة المناهج تطو�ر -6

  .والمعرفة العلم في الطل�ة طموح

  را�عًا: المقترحات:

  بعض المقترحات منھا: الباحثان واستكماالً للبحث الحالي اقترح    

 توافقهم على تأثیرها ومد� �الكل�ةالجدد  للطل�ة الدراس�ةالمش�الت  -1

  واالجتماعي. النفسي

  عالقتها �متغیرات أخر�.و لطل�ة المرحلة الثانو�ة    دراس�ةال المش�الت -2

على  التحصیل الدراسي لد� طل�ة  تأثیرھا ومد� المش�الت الدراس�ة -3

  الكل�ة.

مماثلة لل�حث الحالي للتعرف على أكثر مش�الت طل�ة �ل�ة  إجراء دراسة -4

 اآلداب شیوعًا واقتراح حلول لها. 
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