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املشكالت األكادميية اليت تواجه طالبات
املاجستري يف كلية الرتبية جبامعة الطائف

د .ليلى حممد حسين أبو العال
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية
الرتبية بجامعة الطائف ،وعالقتها مبتغريي :التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي .ا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي املت�ضمن برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( ،) SPSSواملتو�سطات احل�سابية ،وحتليل التباين الأحادي ( ،)ANOVAواختبار �شيفيه.
طورت الباحثة ا�ستبانة مكونة من 43فقرة موزعة على امل�شكالت يف املجاالت ال�ستة
التالية� :إدارة الوقت ،والإ�رشاف العلمي ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واملهارة الدرا�سية،
واملقررات الدرا�سية ،والتقومي ،التي وزعت على العينة املكونة من طالبات املاج�ستري
جميعهن يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي  .1435/1434وقد �أظهرت النتائج:
�1 .1أن الدرجة الكلية للم�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية
الرتبية بجامعة الطائف كانت «كبرية» ،ومبتو�سط (.)3.87
�2 .2إن �أكرث امل�شكالت حدة كانت يف جمايل :املقررات الدرا�سية ،والإ�رشاف العلمي،
وبدرجة “كبرية جدا” ،ومبتو�سط )4.35( ،)4.39( :على التوايل ،تلتها امل�شكالت التي
تتعلق ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والتقومي ،و�إدارة الوقت ،وبدرجة «كبرية» ،ومبتو�سطات:
( )3.74( ، )3.91(، )3.98على الرتتيب ،واحتلت م�شكالت املهارة الدرا�سية املرتبة
الأخرية مبتو�سط ( ،)2.84ودرجتها «متو�سطة».
3 .3عدم فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني متو�سطات
ا�ستجابة العينة حول درجة امل�شكالت الأكادميية تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
4 .4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني متو�سطات
ا�ستجابة العينة حول درجة امل�شكالت الأكادميية تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح
امل�ستوى الأول.
يف �ضوء النتائج �أو�صت الدرا�سة بتو�صيات عدة منها :عقد ور�شات عمل تدريبية
للطالبات يف �إدارة الوقت ،وتوفري دليل بحثي يو�ضح ق�ضايا املجتمع التي حتتاج �إىل
البحث العلمي ،ون�رش ثقافة «التعاون مع الباحث» ،وعدم اعتماد املقررات الدرا�سية على
احلفظ واال�ستظهار.
الكلمات املفتاحية :امل�شكالت الأكادميية ،كلية الرتبية ،الطائف ،ماج�ستري.
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Academic Problems Facing M.Ed. Female Students
at the Faculty of Education at Al-Taif University

Abstract :
This study aimed to identify the academic problems facing master’s
female students at the Faculty of Education at Al-Taif University, and its
relationship with two variables, specialization and study level. The study
used the analytical descriptive methodology including statistical package
for social sciences (SPSS), arithmetic averages, one way variable analysis
(ANOVA) and Scheffe – test.
In order to collect the necessary information, a questionnaire was
developed by the researcher which consists of 43 items covering the problems
in six fields of study: time management, scientific supervision, faculty
members, study skills, curriculum and assessment. The questionnaire was
distributed on a sample which was formed from all master’s female students
at the Faculty Education at Al-Taif University, in the first semester of the
academic year 14341435/. The study revealed the following:
1. The total degree of academic problems facing master’s female students at
the faculty of education at Al-Taif University was great, with an average
of (3.87).
2. Severe problems were: curriculum and scientific supervision with great
degrees, (4.39), (4.35) respectively, followed by problems related to faculty
members, assessment and time management, “high” degree, averages:
(3.98), (3.91), (3.74), respectively. The last rank was occupied by the
problems of study skills with an average of (2.84), “medium” degree.
3. There were no statistically significant differences at the level (a ≤ 0.05)
due to the variable specialization.
4. There were significant differences at the statistical level of (a ≤ 0.05) due
to study level in favor of the first level.
The study recommended the following: holding workshops in time
management, providing a research guide showing community issues that
need scientific research, spreading the culture of collaboration among
researchers, and not to adopt curricula based on memorization.
Key words: Academic problems, College of Education, Taif, Master
Degree.
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مقدمة:
تواجه الأنظمة الرتبوية يف معظم دول العامل جمموعة من التحديات والتحوالت
املهمة ،التي من التي من �أبرزها :التقدم ال�رسيع يف جمال التكنولوجيا ،و�شبكة االت�صاالت،
َّ
و�إدارة اجلودة ،لهذا �أ�صبحت كل م�ؤ�س�سات التعليم �أمام هذه التحديات بحاجة ما�سة �إىل
حمل
التطوير والتغيري الهادف ملواكبة ما هو جديد وحديث؛ وتلبية للتناف�سية العاملية ،مما ّ
الرتبية عبئ ًا مرتاكم ًا ومت�سارعاً ،وحماولة ا�ستيعاب تلك التحوالت ،ا�ستيعاب ًا واعي ًا وم�ؤثراً،
ومت�أثراً ،لتحقيق �أهدافه العملية التعليمية والرتبوية املتمثلة يف رفد املجتمع ب�أفراد
قادرين على حتقيق ذواتهم ،ومتمتعني بفاعلية اجتماعية وتربوية يف جمتمع يت�صف
بالتطور ،ويف عامل ال يتوقف �أبداً عن التغيري.
املهمة يف اململكة العربية
ويعد قطاع تعليم البنات من قطاعات التعليم اجلامعي
ّ
ال�سعودية؛ لدوره يف �إعداد الفتاة ك�أم ،وزوجة متعلمة ،وعاملة يف خمتلف جماالت املجتمع
وقطاعاته التي تتنا�سب مع مقدرتها ،وال تت�صادم مع القيم الدينية ال�سائدة باملجتمع
ال�سعودي الذي ي�شهد تطوراً ملحوظ ًا يف التحاق الفتاة بربامج الدرا�سات العليا التي تع ّد
م�صنع العلم والفكر الذي يقوم عليه العمل مبعناه الوا�سع وال�شامل لكل ما من �ش�أنه �أن
يدفع املجتمع �إىل التقدم (العاجز و�آخرون ،)2٩0 ،1998 ،فالتعليم اجلامعي هو املحور
الأ�سا�سي لتنمية و�إعداد الإن�سان.
و�أكد فورهي�س وزهاو ( )Voorhees, & Zhou, 2000يف درا�سة لهما على �أن ما ن�سبته
 %73.6من الطلبة تغريت �أهدافهم ب�سبب التحاقهم بالكلية ،فامل�شكالت الأكادميية التي
تعرت�ضهم ت�ؤثر يف بناء �شخ�صية الطالب اجلامعي ،وتلقي بظاللها الكثيفة على م�سرية
تطور الكفاية الداخلية واخلارجية ،واالعتماد الأكادميي للجامعة ،ولعل من �أمثلة االهتمام
بهذا الأمر ،وربطه مب�ستوى اجلودة وباالعتماد الأكادميي التقرير ال�سنوي الذي يعده مركز
جامعة �إنديانا للبحث اجلامع ي (�Indiana University Center for Postsecondary Re
 )searchيف �أمريكا بعنوان� (NSSE) Student Engagement National Survey of :إذ
يتناول التقرير يف ربيع كل عام درا�سي عينات ع�شوائية من طالب ال�سنة الأوىل والأخرية
من كليات وجامعات ال�سنوات الأربع احلكومية واخلا�صة(كيوه ،و�آخرون،)516 ،2006،
ويطرح على طالب اجلامعة �أ�سئلة تتعلق بتجاربهم اجلامعية .وقبل التفكري يف و�ضع معايري
متميزة جلودة التعليم اجلامعي ،ال بد من ت�سليط ال�ضوء على حمور العملية التعليمية� ،أي
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الطلبة ،وا�ستق�صاء م�شكالتهم يف اجلامعات ذات العالقة ،وو�ضع احللول املنا�سبة لهذه
امل�شكالت (عبد احل�سني.)2008 ،
واالهتمام بفئة طلبة الدرا�سات العليا يعود لت�أهيل اخلريج للتدري�س يف اجلامعات،
وجعله مالك ًا لأ�س�س و�أ�ساليب البحث العلمي ،وعالوة على ذلك اطالعه على الإجنازات
البحثية العربية والعاملية ،ولذلك ف�إن منح هذا اخلريج الت�سهيالت الالزمة ،وزيادة دافعيته
للبحث �أمر ال منا�ص منه (العاجز.)2000 ،
يف ظل املعطيات ال�سابقة ،ف�إن �صقل طالب الدرا�سات العليا باملهارات املطلوبة
البحثية والأكادميية ،هي �أهداف بالغة الأهمية لأي جامعة ت�سعى للتميز العاملي ،وال
يتحقق ذلك �إال بتق�صي امل�شكالت التي تعوق تطوره ،وحتقيقه لأهداف التعليم يف جمال
تخ�ص�صه ،مما يحول دون و�صوله ملا ي�صبو �إليه.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�إن م�شكالت طلبة اجلامعة من الق�ضايا التي تناولتها الأدبيات يف العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،وتتخذ �أ�شكا ًال متعددة ،ومتباينة ،فمنها ما يت�صل بذات الطالب� ،أو ب�أ�رسته،
�أو بواقعه التعليمي الأكادميي� ،أو بالبيئة اجلامعية ،ومنها ما يت�صل بحالة الطالب الثقافية
�أو االجتماعية.
وحتدث هذه امل�شكالت نتيجة طبيعية لعوامل كثرية منها :ان�شغال الآباء والأمهات عن
الأبناء ،و�أوجه الق�صور التي بدت وا�ضحة يف م�ؤ�س�سات الرتبية النظامية وغري النظامية كلها
مثل :البيت ،واملدر�سة ،واجلامعة ،وغريها من م�ؤ�س�سات املجتمع الأخرى (�صقر،)2003 ،
(بوب�شيت ،)2008 ،وقد ت�صبح امل�شكلة الأكادميية عائق ًا درا�سياً ،ولها ت�أثري يف م�ستوى
أثرا �سلب ًيا
�إنتاجية اجلامعة ،و�إجنازات الطالب الأكادميية ( ،)Guo-Ming, 2004وقد ترتك � ً
يف بنيته ال�شخ�صية ،تظهر يف �شكل ا�ضطرابات نف�سية مثل :ال�شعور بالنق�ص ،وفقدان الثقة
بالنف�س ،والإحباط ،واخلوف على حت�صيله الدرا�سي� ،إ�ضافة �إىل ت�شوي�ش تفكريه يف خمتلف
الق�ضايا التي تواجهه� ،سواء يف احلياة الدرا�سية� ،أم يف جممل احلياة التي يعي�شها (�سعادة
و�آخرون.)207 ،2003 ،
وميكن القول �إن جودة التعليم اجلامعي تظهر من خالل مواجهة هذه امل�شكالت على
امل�ستوى الفردي واالجتماعي ،وهذا يتطلب من اجلامعة �أن تكون نظام ًا قادراً على تغيري
هيكل عمليات التعليم ،وت�أمني حاجات الأفراد واملجتمع وتطوير قدراتهم ومهاراتهم،
والدفع بهم يف املجاالت الإنتاجية ،ويف هذا ال�صدد �أ�شار (حمادي� )123، 1990 ،إىل �أن
227

املشكالت األكادميية التي تواجه طالبات املاجستير
في كلية التربية بجامعة الطائف

د .ليلى محمد حسني أبو العال

حث العديد
التنمية املتكاملة ال�شاملة ل�شخ�صية الطالب هي �أهم �أدوار اجلامعة ،وهذا ما َّ
من الباحثني لدرا�سة امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طلبة الدرا�سات العليا مثل :درا�سة
(ال�رشمان ،)2010 ،ودرا�سة (�شيحة ،)2007 ،ودرا�سة (عقل ،)2005 ،ودرا�سة �شويان ودي
�شريز( ،)Shu-Yuan Lin& Day Scherz, 2014وقد تناغمت املالحظات �آنفة الذكر مع
ت�صورات الباحثة حول م�شكلة الدرا�سة ،واملالحظات التي ر�صدتها بحكم عملها_ مر�شدة
�أكادميية لطالبات ماج�ستري الإدارة الرتبوية_ وات�صالها املبا�رش مع الطالبات ،فجاءت
هذه الدرا�سة لتحاول ك�شف امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية
الرتبية بجامعة الطائف ،وعليه ف�إن �س�ؤال الدرا�سة الرئي�سي هو :ما امل�شكالت الأكادميية
التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ وللقيام
بذلك �سيجاب عن الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1ما �أهم م�شكالت �إدارة الوقت التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية
بجامعة الطائف؟
2 .2ما �أهم م�شكالت الإ�رشاف العلمي التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية
بجامعة الطائف؟
3 .3ما �أهم امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س التي تواجه طالبات املاج�ستري
يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟
4 .4ما �أهم م�شكالت املهارة الدرا�سية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية
بجامعة الطائف؟
5 .5ما �أهم م�شكالت املقررات الدرا�سية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية
بجامعة الطائف؟
6 .6ما �أهم م�شكالت التقومي التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة
الطائف؟
7 .7هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني متو�سطات
ا�ستجابة العينة حول درجة امل�شكالت الأكادميية تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟
8 .8هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني متو�سطات
ا�ستجابة العينة حول درجة امل�شكالت الأكادميية تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي؟
228

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )10نيسان 2015

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف
كلية الرتبية بجامعة الطائف ،وللقيام بذلك �سعت الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
1 .1تق�صي �أهم امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية
بجامعة الطائف يف املجاالت ال�ستة التالية� :إدارة الوقت ،والإ�رشاف العلمي ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،واملهارة الدرا�سية ،واملقررات الدرا�سية ،والتقومي.
2 .2الك�شف عن فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني
متو�سطات ا�ستجابة العينة حول درجة امل�شكالت الأكادميية التي تعزى ملتغريي:
التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي.

أهمية الدراسة:
ي�ؤمل من هذه الدرا�سة �أن تفيد:
1 .1الطالبات� :إذ �إنها ت�أتي ا�ستجابة لتفعيل دورهن يف العملية التعليمية التعلمية،

مبحاولة معرفة العقبات وامل�شكالت التي حتول دون تقدمهن ،وت�سليط ال�ضوء على هذه
امل�شكالت ملحاولة حلها.
�2 .2أ�صحاب القرار يف جامعة الطائف ،وذلك مبعرفة امل�شكالت والعمل على �إ�صدار
قرارات لإيجاد احللول املنا�سبة لها.
�3 .3أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الطائف ،فقد ت�ساعد يف �أن يعمل �أع�ضاء هيئة
التدري�س على تقدمي الدعم الالزم للطالبات للتغلب على امل�شكالت الأكادميية.
4 .4الدعم الطالبي يف جامعة الطائف ،بت�سليط ال�ضوء على �أهم العقبات التي تواجه
طالبات املاج�ستري ،للتن�سيق مع املعنيني لتذليلها ،و�إيجاد احللول لها.
5 .5وا�ضعي ال�سيا�سة والربامج :بالتعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه طالبات
املاج�ستري يف الإ�رشاف الأكادميي ،واملقررات الدرا�سية ،ونظام التقومي للعمل على حلها.
6 .6الباحثني ،فقد تفتح الباب ملزيد من الدرا�سات يف هذا املجال بجامعة الطائف.
7 .7املخططني ،مبحاولة التخطيط حلل امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات
املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف.
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حدود الدراسة:
● ●احلد املكاين :اقت�رصت الدرا�سة على طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة
الطائف.
● ●احلد الزماين :اقت�رصت على طالبات املاج�ستري امل�سجالت يف الف�صل الأول من
العام الدرا�سي  ،1435/1434وللم�ستويات :الأول ،والثاين ،والثالث.
● ●احلد املو�ضوعي :اقت�رصت الدرا�سة على ت�شخي�ص واقع امل�شكالت الأكادميية
يف املجاالت املحددة يف الدرا�سة وهي� :إدارة الوقت ،والإ�رشاف العلمي ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،واملهارة الدرا�سية ،واملقررات الدرا�سية ،والتقومي.

مصطلحات الدراسة:
وردت يف الدرا�سة التعريفات الإجرائية الآتية:
◄◄امل�شكالت الأكادميية :وتعرفها الباحثة �إجرائياً :ال�صعوبات والعقبات التي

تعرت�ض طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف خالل درا�ستهن الأكادميية.
وقد تن�ش�أ هذه ال�صعوبات من الطالبات �أنف�سهن مثل :عدم �إدارة الوقت ،وعدم توافر بع�ض
املهارات الدرا�سية� ،أو من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمني لها ،وترتبط ب�أحد املجاالت
التالية :الإ�رشاف العلمي ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واملقررات الدرا�سية ،والتقومي.
◄◄درجة امل�شكلة الأكادميية :وتعرفها الباحثة �إجرائياً :الدرجة التي تقدرها طالبة
املاج�ستري على مقيا�س امل�شكالت الأكادميية الذي �أعدته الباحثة وامل�ستخدم يف الدرا�سة
احلالية.
◄◄التخ�ص�ص :يق�صد به �أحد التخ�ص�صات التي تقدمها كلية الرتبية بجامعة الطائف
يف م�سار املاج�ستري وعددها ثمانية موزعة على ثالثة �أق�سام كما ي�أتي :الإدارة الرتبوية،
و�أ�صول الرتبية يف ق�سم العلوم الرتبوية ،واللغة العربية ،والإجنليزية ،والعلوم ،والريا�ضيات
يف ق�سم املناهج وتكنولوجيا التعليم ،وعلم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد النف�سي يف ق�سم علم
النف�س.
◄◄امل�ستوى الدرا�سي :هو �أحد امل�ستويات الثالثة :الأول ،والثاين ،والثالث ،وهي
م�ستويات تنتظم فيها طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف بالدوام
الأ�سبوعي املقرر لهن �ضمن خطة الربنامج املحددة.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً  -اإلطار النظري:
تقع على عاتق اجلامعة عملية تنمية املهارات وتطوير القدرات الفكرية واخليالية
والإبداعية لدى طالب م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ب�صفة عامة ،والتعليم العايل ب�صفة
خا�صة ،من خالل ت�ضافر جهود جميع الأطراف ذات ال�صلة بالعملية التعليمية من� :إدارة،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومناهج ،وغريها لتح�سني م�ستوى حت�صيل الطلبة الدرا�سي،
و�أدائهم الأكادميي ،وتنمية مهاراتهم ،وزيادة فهمهم للحياة العملية ،وجعلهم �أكرث مواءمة
ل�سوق العمل يف �أي دولة من دول العامل.
و�أكد كل من( :بدران والده�شان )2001 ،على �أن التعليم اجلامعي يف الوقت الراهن
يواجه حتديات ،ومتغريات عدة تفر�ض مراجعة �أهدافه ،وفل�سفته ،وتنظيماته ،ومناهجه،
وعالقته باملجتمع الذي ينتمي �إليه ،لذلك اهتم العديد من الباحثني كما يت�ضح من
الدرا�سات ال�سابقة بدرا�سة امل�شكالت التي تواجه طلبة الدرا�سات العليا ،ويف بيئات
اجتماعية خمتلفة؛ ملا لهذا املو�ضوع من �أهمية كبرية ،وعالقة مبا�رشة بالبحث العلمي،
و�سبل تنمية املجتمعات.
�إن ت�أثري امل�شكالت الأكادميية ال يقت�رص على الطالب ،بل ميتد لي�شمل الأ�رسة ،واجلامعة،
فامل�شكلة كما عرفها (�أحمد« :)26 ،2002 ،عائق �أو مانع يحول بني الفرد والهدف الذي
ي�سعى لتحقيقه» ،وهي« :حالة مزعجة ي�شعر بها الفرد ،وت�سبب له ال�ضيق ،وحتدث خل ًال يف
تكيفه مع الواقع املحيط به ،ومتثل عقبة متنع من حتقيق الأهداف املطلوبة» ( ال�رشمان،
 ،)536 ،2010وهي «حدث له �شواهد و�أدلة تنذر بوقوعه ب�شكل تدريجي غري مفاجئ يجعل
من ال�سهولة التو�صل �إىل �أف�ضل حل من حلول عدة ممكنة» ( �أبو العال .)152 ،2013 ،وميكن
القول �إن اجلامعات بحاجة �إىل تق�صي م�شكالت طلبتها احلا�رضة وامل�ستقبلية لأن التعليم
كما ذكر( احلويطي )5 ،2013،يف جوهره عملية م�ستقبلية.
واتفق العديد من الباحثني على �أن هناك عوامل ت�ساعد يف ظهور هذه امل�شكالت
لدى الطلبة ،منها ما له عالقة ب�شخ�صية الطالب كتلك التي حددها مركز اخلدمات
ال�سيكولوجية يف جامعة �سن�سناتي بالواليات املتحدة الأمريكية ()Goldberg,1997

مثل :غمو�ض الر�ؤية والهدف من ،واختياره التخ�ص�ص الذي ير�ضي الوالدين ،والق�صور
يف �إدارة الوقت ،و�ضعف املهارة الدرا�سية ،وال�صعوبات وامل�شكالت النف�سية التي تواجه
الطلبة كالقلق ،والإحباط ،وال�ضياع ،والتوتر وغريها .وت�ضيف (بوب�شيت)188 ،2008،
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عام ًال ثاني ًا يعود �إىل العوامل التنظيمية للم�ؤ�س�سة التعليمية ،ومن �أهمها :البيئة الرتبوية
والتنظيمية التي يتلقى فيها الطالب تعليمه التي لها ت�أثري كبري يف �إنتاجيته ،مثل :زيادة
�أعداد الطلبة ،والإجراءات الإدارية امل�ستخدمة ،و�ضعف نظام الإر�شاد الأكادميي ،و�إهمال
الأن�شطة االجتماعية والثقافية التي جتدد ن�شاط الطلبة ،ونظام التقومي املتبع ،و�ضعف
نظام الإر�شاد الأكادميي الذي �أ�شار �إليه �أو�سيورن ( )Osborne, 2002بقوله� :إن الطلبة
الذين يعانون من تدين املعدالت الأكادميية والطلبة املنذرين �أكادميياً ،واملف�صولني ف�ص ًال
م�ؤقت ًا �أو دائم ًا يف العادة ال يكون لديهم مر�شد �أكادميي ي�ساعدهم يف تخطي هذه امل�شكالت،
وي�ؤكد (اللقماين )104 ،2014،ذلك مبين ًا �أن �أبرز معوقات الإر�شاد كانت تلك املعوقات
التي تتعلق بكفاءة املر�شد الطالبي.
ويف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن م�شكالت الطالب اجلامعي ميكن ح�رصها يف:
القبول والت�سجيل ،و�ضعف كفاءة بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وتدنى اهتمام بع�ض
الطالب ،واملنهج واملواد املقررة ،نظام الدرا�سة واالمتحانات ،واخلدمات ال�صحية،
وخدمات النقل ،والإ�سكان ،والرتفيه ،والن�شاط (بوب�شيت .)237 ،2008،ومع �أن امل�شكالت
متنوعة ،ومتغرية يف معظمها ،وذات �أبعاد فردية ،ف�إن الدرا�سة العلمية قادرة على تبويبها،
وتو�صيفها ،والنظر �إىل م�سبباتها ،ومكوناتها لإيجاد احلل الأمثل ،وعليه ف�إنه قبل التفكري
يف و�ضع معايري متميزة جلودة التعليم يف اجلامعات ،ال بد من ت�سليط ال�ضوء على الطلبة،
وا�ستق�صاء م�شكالتهم يف اجلامعات ذات العالقة (فرات ،)861 ،2008 ،والعمل على حلها
ب�أ�ساليب �إبداعية ،وابتكارية وفق منهجية علمية ،ل�ضمان ح�سن توافق ه�ؤالء ال�شباب
و�صحتهم النف�سية (عبد الدامي.)120 ،1991 ،
با�ستقراء امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالب اجلامعة ،كما وردت يف الأدبيات
الرتبوية ،ميكن ح�رصها يف نوعني رئي�سني (الزراد)45 ،1997 ،هما:
 الأول :م�شكالت تن�ش�أ من الطالب ،ومثال ذلك :عدم الإملام ب�إدارة الوقت ،و�ضعف
املهارة الدرا�سية.
 الثاين :م�شكالت تن�ش�أ من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي �إليها يف جماالت كثرية
�أهمها :الإ�رشاف العلمي ،وع�ضو هيئة التدري�س ،واملقررات الدرا�سية ،والتقومي؛ لذلك ارت�أت
الباحثة اعتماد هذه املحاور يف �أداة الدرا�سة.
ثانياً  -الدراسات السابقة:

قامت الباحثة بتتبع ومراجعة الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة،
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وفيما ي�أتي ا�ستعرا�ض بع�ضها:
درا�سة (دروي�ش واحلريبي )2013 ،بعنوان« :امل�شكالت الأكادميية لدى طالبات

جامعة �سلمان بن عبد العزيز واجللول املقرتحة لها» .هدفت �إىل معرفة امل�شكالت الأكادميية
لدى طالبات جامعة �سلمان بن عبد العزيز ودرجة اختالف هذه امل�شكالت يف �ضوء بع�ض
املتغريات وهي :الكلية ،والتخ�ص�ص العلمي ،وامل�ستوى الدرا�سي .وتكونت العينة من ()275
طالبة ،وزعت عليهن ا�ستبانة ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي .تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن م�شكالت املقررات واجلداول املدر�سية احتلت املرتبة الأخرية .كما �أظهرت
الدرا�سة عدم وجود فروق تعزى لأثر التخ�ص�ص.

درا�سة (العنقري )2012 ،بعنوان« :امل�شكالت الأكادميية والإدارية التي تواجه طالب
ال�سنة التح�ضريية بجامعة امللك �سعود من وجهة نظر الطالب» .هدفت �إىل التعرف �إىل �أهم
امل�شكالت الأكادميية والإدارية التي تواجه طالب ال�سنة التح�ضريية بجامعة امللك �سعود
من وجهة نظر الطالب بالإ�ضافة �إىل التعرف �إىل �أهم املقرتحات للحد من منها ،ونهجت
الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،وبلغ عدد �أفراد العينة ( )٤٥٠طالب ًا من طالب ال�سنة
التح�ضريية بجامعة امللك �سعود ،ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة ملجمع املعلومات
والبيانات .ومن �أبرز نتائج الدرا�سة� :أن �أهم امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالب ال�سنة
التح�ضريية بجامعة امللك �سعود هي( :ارتفاع �أ�سعار الكتب الدرا�سية ،وكرثة الواجبات(،
ومتطلبات املقررات ):بحوث ،وتقارير ،وكرثة املعلومات يف كل مقرر) .و�أن هناك فروق ًا
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو احللول املقرتحة
ملواجهة امل�شكالت الأكادميية والإدارية باختالف متغري امل�ستوى الدرا�سي ،وذلك ل�صالح
طالب امل�ستوى الأول.
و�أجرت (ال�رشمان )2010 ،درا�سة يف الأردن بعنوان« :ت�صورات طلبة الدرا�سات
العليا يف كليتي الرتبية يف جامعتي م�ؤتة والريموك للم�شكالت التي تواجههم» .هدفت �إىل
الك�شف عن ت�صورات طلبة الدرا�سات العليا يف كليتي الرتبية يف جامعتي م�ؤتة والريموك
للم�شكالت التي تواجههم ،وبلغ عدد عينة الدرا�سة ( )324من الطالب امل�سجلني يف اجلامعة،
وزعت عليهم ا�ستبانة م�ؤلفة من ( )53فقرة .و�أظهرت النتائج تقديراً متو�سط ًا لت�صورات
طلبة الدرا�سات العليا للم�شكالت التي تواجههم ،كما بينت الدرا�سة عدم وجود اختالف يف
ت�صورات طلبة الدرا�سات العليا للم�شكالت التي تواجههم ،مما يعزى ملتغريات الدرا�سة:
اجلامعة ،والنوع االجتماعي ،وامل�ستوى الدرا�سي.
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درا�سة (�سليمان ،وال�صمادي )2008 ،بعنوان« :امل�شكالت الأكادميية لدى طالب
كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية يف �ضوء متغريي :التخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الدرا�سي» .هدفت �إىل الك�شف عن طبيعة امل�شكالت الأكادميية لدى طالب كليات املعلمني
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وحتديد الفروق يف طبيعة امل�شكالت من حيث التخ�ص�ص،
وامل�ستوى الدرا�سي .وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي ،واال�ستبانة التي وزعت على
( )230طالب ،و�أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف طبيعة امل�شكالت
الأكادميية تعزى للم�ستوى الدرا�سي ،وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى للتخ�ص�ص.
و�أجرى (العناين )2008 ،درا�سة يف الأردن بعنوان» امل�شكالت التي تواجه طلبة كلية
الأمرية عالية اجلامعية وعالقتها ببع�ض املتغريات» .هدفت �إىل التعرف �إىل امل�شكالت التي
تواجه طلبة كلية الأمرية عالية اجلامعية ،والتعرف �إىل الفروق يف امل�شكالت التي تعزى
للجن�س ،وامل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص .وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج من �أبرزها� :أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى �شعور الطلبة بامل�شكالت تعزى للجن�س� ،أو
امل�ؤهل العلمي� ،أو التخ�ص�ص الدرا�سي.
درا�سة (�سليمان و�أبو زريق )2007 ،بعنوان« :م�شكالت طالب كلية املعلمني بتبوك
يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر الطالب �أنف�سهم يف �ضوء بع�ض املتغريات».
وهدفت �إىل التعرف �إىل طبيعة امل�شكالت التي تواجه طالب كلية املعلمني بتبوك يف اململكة
العربية ال�سعودية خالل درا�ستهم يف الكلية ،وعالقة كل من امل�ستوى الأكادميي والتقدير
الرتاكمي يف الكلية بحجم امل�شكالت التي تواجه طالب الكلية .وا�ستخدمت اال�ستبانة التي
طبقت على ( )200طالب ،ومبختلف التخ�ص�صات وال�سنوات الدرا�سية .ومن بني �أهم نتائج
الدرا�سة� :أن حمور امل�شكالت الدرا�سية جاء يف املرتبة الأوىل ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني امل�شكالت الدرا�سية واالجتماعية واالقت�صادية وفق ًا ملتغريي :امل�ستوى
الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي للطالب.
درا�سة (�شيحة )2007 ،بعنوان »:م�شكالت الدرا�سات العليا الرتبوية للطالبات بجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية وحلول مقرتحه لها» .هدفت �إىل معرفة م�شكالت الدرا�سات
العليا الرتبوية للطالبات بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية وحلول مقرتحه لها.
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي واال�ستبانة �أداة رئي�سة للبحث ،ت�ضمنت ()٧٤
فقرة .وبلغ عدد العينة عددهم ( )٣٢طالبة من الدرا�سات العليا .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن،
م�شكالت املناهج وطرق التدري�س احتلت املرتبة الثانية ،وم�شكالت الإ�رشاف العلمي يف
املرتبة الرابعة وهي :عدم وجود �أع�ضاء هيئة التدري�س من الإناث لتويل الإ�رشاف العلمي
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على ر�سائل الطالبات ،ولي�س للطالبة احلق يف اختيار �أو �إبداء ر�أيها يف امل�رشف ،وكرثة
الر�سائل التي ي�رشف عليها امل�رشف يقلل من �رسعة �إجنازه لر�سالة الطالبة ،و�صعوبة
توا�صل الطالبات مع امل�رشف عليهن وخا�صة مع الأ�ساتذة الرجال� ،أما املحور اخلام�س
فتمثل يف م�شكالت اختيار مو�ضوعات البحوث وهي :عدم وجود خريطة للأبحاث الرتبوية
�سواء على م�ستوى اململكة� ،أو الوطن العربي ،وقلة توافر الدوريات� ،أو املراجع� ،أو الوثائق
ذات �صلة باملو�ضوعات البحثية املطروحة باملكتبات اجلامعية ،وت�أخري اختيار مو�ضوع
الر�سالة حلني االنتهاء من كل املقررات الدرا�سية ،وعدم وجود مكاف�أة مادية �أو معنوية
لت�شجيع الأبحاث املميزة ،وفيما متثل املحور ال�ساد�س مب�شكالت االطالع والبحث عن
املادة العلمية ،كان املحور ال�سابع مل�شكالت التطبيق امليداين للبحوث الرتبوية وهي:
�صعوبة التوا�صل مع عينة البحث �إذ تعاين الطالبة الباحثة من قلة ا�ستجابة عينة البحث يف
لدرا�ستها امليدانية ،وفقدان كثري من ا�ستمارات �أدوات البحث �أثناء التطبيق امليداين ،املحور
الثامن :م�شكالت تتعلق مبناق�شة الر�سائل اجلامعية.
درا�سة (عقل )2005 ،بعنوان« :امل�شكالت الدرا�سية التي تواجه طلبة الدرا�سات العليا
يف اجلامعة الإ�سالمية و�سبل التغلب عليها» .هدفت �إىل التعرف �إىل امل�شكالت الدرا�سية
التي تواجه طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية و�سبل التغلب عليها ،ومعرفة �أثر
كل من :اجلن�س والكلية ،والتفرغ للدرا�سة على هذه امل�شكالت .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )١٠٥طالب وطالبات مت اختريوا بطريقة ع�شوائية من طلبة الدرا�سات العليا باجلامعة
الإ�سالمية ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي من خالل تطبيق ا�ستبانة مكونة
من ( )٥١فقرة .بينت نتائج الدرا�سة �أن جمال امل�شكالت الأكادميية �أحتل املرتبة الثالثة،
فيما كانت الدرجة الكلية للم�شكالت كبرية ،كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )٠,٠٥ ≤ aيف تقدير متو�سط درجات �أفراد العينة بالن�سبة للم�شكالت
الدرا�سية التي تواجه طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية تعزى للمتغريات :اجلن�س،
والتفرغ للدرا�سة ،والكلية.
درا�سة (�سعادة و�آخرون )2003 ،بعنوان« :امل�شكالت التي يعاين منها الطلبة
املغرتبون يف جامعة النجاح الوطنية خالل انتفا�ضة الأق�صى» .هدفت �إىل حتديد
امل�شكالت التي يعاين منها الطلبة املغرتبون يف جامعة النجاح الوطنية خالل انتفا�ضة
الأق�صى� ،إ�ضافة �إىل معرفة دور املتغريات :اجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي ،ومكان �إقامة
الأهل ،والتخ�ص�ص الأكادميي للطلبة يف هذه امل�شكالت .وقد طبق فريق البحث ا�ستبانة
على ( )230من الطلبة املغرتبني يف اجلامعة .وبينت النتائج �أن امل�شكالت الدرا�سية هي
�أكرث امل�شكالت حدة .و�أظهرت وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث يف امل�شكالت
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النف�سية ول�صالح الإناث .ووجود فروق يف امل�شكالت االجتماعية بني امل�ستويات الدرا�سية
ول�صالح امل�ستويات (الأول والثاين والرابع) .وعدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني الطلبة
تعزى ملتغري التخ�ص�ص اجلامعي بالن�سبة مل�شكالتهم املختلفة.
درا�سة (املهدي )2002 ،بعنوان« :بع�ض م�شكالت طالبات املرحلة اجلامعية يف م�رص
وال�سعودية» .هدفت �إىل معرفة بع�ض امل�شكالت التي تواجه طالبات اجلامعة يف كل من
م�رص وال�سعودية .ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي امل�سحي ،وطبقت ا�ستبانة على العينة
املكونة من ( )746طالبة .وقد �أظهرت نتائج هذه الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الطالبات امل�رصيات وال�سعوديات يف امل�شكالت يف املجال الدرا�سي الرتبوي
أزما لدى الطالبات يف كل
واالجتماعي ،كما �أظهرت النتائج �أن �أكرث امل�شكالت الدرا�سية ت� ً
من م�رص وال�سعودية ت�أتي على الرتتيب الآتي :احلفظ واال�ستظهار ،ونظام الدرا�سة التقليدي،
وغياب املدر�سني املتكرر ،و�صعوبة املواد الدرا�سية.
درا�سة (الناجم )2002 ،بعنوان« :امل�شكالت التي تواجه طالب وطالبات كلية الرتبية
بجامعة امللك في�صل» .وهدفت الدرا�سة �إىل معرفة امل�شكالت التي تواجه طالب وطالبات
كلية الرتبية بجامعة امللك في�صل ،ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من ( )30فقرة .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )319طالب وطالبة من م�ستويات درا�سية خمتلفة� .أظهرت الدرا�سة نتائج
عدة منها� :أن �أهم امل�شكالت وجوداً هي :عدم �أخذ �شكاوي الطلبة بجدية من قبل امل�س�ؤولني،
وعدم مراعاة الطالب والطالبات يف و�ضع جدول االختبارات ،وكرثة �أعداد الطلبة .عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف وجود امل�شكالت و�أهميتها بني التخ�ص�صات ،وامل�ستويات
الدرا�سية املختلفة.
درا�سة �شويان ودي �شريز( .)Shu-Yuan Lin& Day Scherz, 2014هدفت �إىل
معرفة ال�صعوبات التي تواجه طلبة الدرا�سات العليا الدوليني يف اجلامعات الأمريكية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن طلبة الدرا�سات العليا الدوليني يواجهون �صعوبات �أهمها يف:
التكيف مع البيئة الثقافية اجلديدة ،وفهم اللغة الأكادميية ،وتعلم املقررات الدرا�سية،
واملفاهيم ملختلف التخ�ص�صات.
�أكدت درا�سة برنل وبالنك ( )Purnell, & Blank, 2004على �رضورة ت�أ�سي�س
مكاتب لتقدمي اخلدمات ال�رضورية لطلبة كلية املجتمع من �أهمها :مكتب التوجيه والإر�شاد
الأكادميي الذي من �أهم �أهدافه عمل الدعم الأكادميي للطلبة الذين يحتاجون �إىل امل�ساعدة
يف درا�ستهم الأكادميية ،من خالل الدرو�س ،والتدريب على املهارات الأ�سا�سية لتنظيم
الوقت ،حيث الكثري من الطلبة بحاجة لهذه امل�ساعدات الأكادميية.
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درا�سة دي قار�سيا ( )DiGresia, 2002هدفت الدرا�سة �إىل حتليل العوامل امل�ؤثرة يف
الأداء الأكادميي لطالب اجلامعات الأرجنتينية ،وذلك بالتطبيق على عينة من اجلامعات
احلكومية .و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة �أن النظام الداخلي للجامعات مبا فيها من مقررات
تدري�س ،ومناهج تعليمية ،ونظم امتحانات وغريها من العوامل الداخلية للجامعات تع ّد من
العوامل التي ت�ؤثر يف م�ستوى الأداء الأكادميي للطالب .كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن اخل�صائ�ص
التي يتمتع بها الطالب وع�ضو هيئة التدري�س من حيث مدى اهتمام كل منهم بالعملية
التعليمية ،وا�ستثمار الوقت وتنظيمه تع ّد �أي�ض ًا من العوامل التي ت�ؤثر يف الأداء الأكادميي
للطالب.
وقد ركز مارلو ( )Marlow, 2002يف درا�سته على �رضورة حتديد �أهداف املقرر الذي
يدر�س للطلبة ،لأهميته يف حتقيق �إجناز عال لهم� ،إذ ت�شكل هذه الأهداف حوافز تدفعهم
للدرا�سة والتعلم �إىل �أق�صى درجة ممكنه ،ويجب �أن تت�ضمن هذه الأهداف الأبعاد الثالثة
ال�رضورية لعملية التعلم وهي املعرفة ،واملهارة ،واالجتاهات.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية تو�صلت الباحثة �إىل �أن مو�ضوع
امل�شكالت الأكادميية قد حظي باهتمام الباحثني يف اجلامعات مثل :درا�سة (دروي�ش
واحلريبي ،)2013 ،ودرا�سة (العنقري ،)2012 ،ودرا�سة (�سليمان ،وال�صمادي،)2008 ،
ودرا�سة (العناين ،)2008 ،ودرا�سة (�سليمان و�أبو زريق ،)2007 ،ودرا�سة (�سعادة و�آخرون،
 ،)20033ودرا�سة (املهدي ،)2002 ،ودرا�سة (الناجم ،)2002 ،ودرا�سة دي قار�سيا (�DiGre
 ،)sia, 2002ودرا�سة ومارلو ( ,)Marlow, 2002وهناك درا�سات ا�ستهدفت طلبة الدرا�سات
العليا مثل :درا�سة (ال�رشمان ،)2010 ،ودرا�سة (�شيحة ،)2007 ،ودرا�سة (عقل،)2005 ،
ودرا�سة �شويان ودي �شريز( .)Shu-Yuan Lin& Day Scherz, 2014وقد ا�ستفادت الباحثة
من الدرا�سات ال�سابقة يف التعرف �إىل جماالت الدرا�سة ،ومتغرياتها ،والأ�ساليب الإح�صائية
يف حتليل نتائجها ،وتتفق الدرا�سة احلالية مع معظم الدرا�سات يف جوانب عدة منها :الهدف
العام للدرا�سة وبع�ض الأهداف الفرعية ،ودرا�سة بع�ض املتغريات ،واعتماد اال�ستبانة �أداة
رئي�سة ،وا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي مثل درا�سة( :عقل ،)2005 ،ودرا�سة(�شيحة،
 ،)2007وتتميز الدرا�سة احلالية يف كونها ا�ستهدفت جمتمع مكون من جميع طالبات
املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف� ،إذ ال توجد درا�سة حملية �سابقة _ يف حدود
علم الباحثة_ تناولت امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية
بجامعة الطائف.
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الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الباحثة لإجناز الدرا�سة احلالية البحث الو�صفي التحليلي باعتباره ي�صف
الظاهرة ودرا�ستها ،ويجمع البيانات واملعلومات الدقيقة ،وملالءمته ملثل هذا النوع من
الدرا�سات.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة وعينتها من طالبات املاج�ستري جميعها يف كلية الرتبية بجامعة
الطائف يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي  ،1435/1434وللم�ستويات :الأول ،والثاين،
والثالث� ،إذ بلغ عددهن ( )99طالبة ،موزعات على خمتلف التخ�ص�صات ،وامل�ستويات ح�سب
�إح�صائيات الأق�سام ،واجلدول ( )1يبني توزيع جمتمع الدرا�سة وعينتها ح�سب متغريي
الدرا�سة :التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي.
الجدول ()1
توزيع مجتمع الدراسة وعينتها حسب متغيري :التخصص ،والمستوى الدراسي

الق�سم

العلوم الرتبوية

املناهج وتكنولوجيا التعليم

علم النف�س

املجموع

�إدارة
تربوية

�أ�صول
تربية

علم نف�س
تربوي

�إر�شاد
نف�سي

علوم

لغة
عربية

لغة
�إجنليزية

ريا�ضيات

الأول

1

1

2

3

3

_

6

1

17

الثاين

11

3

10

12

7

8

_

8

59

الثالث

7

1

1

_

6

1

7

_

23

19

5

13

15

16

9

13

9

99

التخ�ص�ص

املجموع

أداة الدراسة:
طورت الباحثة ا�ستبانة حتتوي ( )43فقرة بالرجوع �إىل الأدب النظري والدرا�سات
ال�سابقة .و�أعطت الباحثة لكل فقرة وزن ًا مدرج ًا وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي ،وا�ستخدمت
التقديرات( :كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،فليلة جداً ) ،ومتثل رقمي ًا ()5،4،3،2،1
على التوايل ،واال�ستبانة ق�سمان :الأول :وي�شمل معلومات �أولية ،والثاين :ويت�ضمن فقرات
اال�ستبانة التي متثل م�شكالت تواجه طالبة املاج�ستري موزعة على �ستة جماالت رئي�سة
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يف� :إدارة الوقت ،والإ�رشاف العلمي ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،املهارة الدرا�سية ،واملقررات
الدرا�سية ،والتقومي كما يظهر يف اجلدول (.)2
الجدول ()2
مجاالت المشكالت الواردة في الدراسة

املجال
الفقرات

�إدارة الوقت

الإ�رشاف
الأكادميي

�أع�ضاء هيئة
التدري�س

املهارة الدرا�سية
عند الطالبة

املقررات
الدرا�سية

التقومي

9_1

20_10

25_21

31_26

35_32

43_39

● ●�صدق الأداةُ :اعتمد ال�صدق الظاهري ،بعر�ض الأداة يف �صورتها الأولية على ع�رشة
حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف الإدارة الرتبوية بجامعة الطائف؛
لإ�صدار حكمهم على مدى �صالحية ،و�سالمة و�صياغة ومالءمة فقرات الدرا�سة ،وقد عدلت
فقرات اال�ستبانة وفق املالحظات والتعديالت املقرتحة ،و�أعيد �صياغتها وفق ًا لذلك.
● ●ثبات الأداة :حل�ساب قيم معامل ثبات ،ح�سبت قيم معامل الثبات بطريقة االت�ساق
الداخلي با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ  Alpha – Cornpach.جدول (:)3
الجدول ()3
قيم معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ _ ألفا

عدد الفقرات

معامل الثبات

املحور
�إدارة الوقت

9

0.88

الإ�رشاف العلمي

11

0.92

�أع�ضاء هيئة التدري�س

5

0.93

املهارة الدرا�سية

6

0.77

املقررات الدرا�سية

7

0.91

التقومي

5

0.93

43

0.93

الأداة ككل

يو�ضح اجلدول (� )3أن �أداة الدرا�سة تتمتع بقيمة ثبات عالية حيث بلغ الثابت العام
للأداة 0.93
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د .ليلى محمد حسني أبو العال

اإلجراءات:

للإجابة عن �أ�سئلة البحث ،و�إعداد اال�ستبانة قامت الباحثة بالإجراءات الآتية:
1 .1االطالع على املادة النظرية والدرا�سات ال�سابقة.
�2 .2إعداد ا�ستبانة ،للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
3 .3التحقق من �صدق الأداة بعر�ضها على ( )10من اخلرباء يف تخ�ص�ص الإدارة

الرتبوية يف جامعة الطائف ،واعتماد تعديل الفقرات التي �أجمع عليها  %80ف�أكرث من
املحكمني .لت�صبح اال�ستبانة يف �صورتها النهائية حتتوي على (.)43
4 .4توزيع اال�ستبانات :قامت الباحثة بتوزيع ( )99ا�ستبانة ،وا�سرتجاع ( )92ا�ستبانة.
وا�ستبعاد ( )2منها ،لي�صبح عدد اال�ستبانات ( )90وهذه ت�شكل  %90.9من جمتمع الدرا�سة.
فرغت اال�ستجابات على كل فقرة ،ثم �إدخال البيانات اخلام
5 .5تفريغ اال�ستباناتّ :
للحا�سوب من �أجل املعاجلة الإح�صائية بوا�سطة برنامج التحليل الإح�صائي .spss
املعاجلة اإلحصائية:

بعد �إدخال البيانات يف احلا�سب الآيل ،ا ُ�ستخدمت املعاجلات الآتية:
1 .1التوزيعات التكرارية ،واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،لكل فقرة

على حده ،ثم املتو�سط لكل جمال ،و�أخرياً املتو�سط العام لكل املحاور.
2 .2حتديد طول خاليا املقيا�س اخلما�سيُ :ح ّدد طول خاليا مقيا�س ليكرت اخلما�سي
(احلدود الدنيا والعليا) ح�سب اخلطوات الآتية:
 ح�ساب املدى = �أكرب قيمة يف املقيا�س – �أدنى قيمة يف املقيا�س =4 = 1 – 5
 ح�ساب طول اخللية = املدى � /أكرب قيمة يف املقيا�س = 0.8= 5 /4
 حتديد احلد الأعلى :ب�إ�ضافة القيمة الناجتة (� )0.8إىل �أقل قيمة يف املقيا�س (الواحد
ال�صحيح) وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه اخللية ،فتكون حدود اخللية الأوىل ( :من� _1إىل �أقل
من  ،)1.8وهكذا يتم �إيجاد حدود بقية اخلاليا .لتف�سري قيمة املتو�سط احل�سابي للعبارات،
واملتو�سط العام للعبارات يف �أداة الدرا�سة كما يت�ضح يف اجلدول (.)4
الجدول ()4
الحدود الدنيا والعليا لمقياس ليكرت الخماسي

الدرجة

قليلة جدا ً

قليلة

متو�سطة

كبرية

كبرية جدا ً

احلدود (املتو�سط احل�سابي)

من� 1إىل �أقل من
8.1

من � 8.1إىل �أقل
من 6.2

من � 6.2إىل �أقل
من 4.3

من � 4.3إىل �أقل
من 2.4

من � 2.4إىل 5

240

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )10نيسان 2015

3 .3ح�ساب حتليل التباين الأحادي
م�صدر الفروق الدالة �إح�صائياً.

way ANOVA

 ،Oneواختبار �شيفيه لتحديد

النتائج:
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الأول :ما �أهم م�شكالت �إدارة الوقت التي تواجه طالبات
املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ يبني اجلدول ( )5املتو�سطات
واالنحرافات لهذه امل�شكالت مرتبة تنازلياً.

الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت إدارة الوقت
التي تواجه طالبات الماجستير في كلية التربية بجامعة الطائف

الرقم

الرتتيب

املتو�سط االنحراف

العبارة

الدرجة

�أوالً :م�شكالت �إدارة الوقت
5

1

�صعوبة �إجناز املهام العاجلة يف الوقت املحدد.

4.77

0.56

كبرية جداً

4

2

عدم كفاية الوقت املخ�ص�ص للواجبات والتكليفات الدرا�سية.

4.44

0.62

كبرية جداً

7

3

عدم �إيجاد وقت لال�شرتاك يف الأن�شطة اجلامعية.

4.41

0.59

كبرية جداً

6

4

عدم كفاية الوقت املخ�ص�ص للبحث العلمي.

4.18

0.58

كبرية

8

5

�إجناز املهام الثانوية يتطلب وقت ًا طويالً.

4.15

0.53

كبرية

9

6

عدم منح الطالبات فر�صة امل�شاركة يف حتديد وقت املحا�رضات

4.11

0.64

كبرية

3

7

�صعوبة التن�سيق بني عمل الطالبة ودوامها يف اجلامعة.

3.33

0.72

متو�سطة

1

8

�صعوبة احل�ضور �إىل املحا�رضة يف الوقت املحدد.

2.18

0.64

قليلة

2

9

اال�ستثمار غري الفعال لوقت تواجدي يف الكلية.

2.11

0.62

قليلة

3.74

املتو�سط احل�سابي العام

كبرية

يو�ضح اجلدول (� )5أن درجة م�شكالت �إدارة الوقت “كبرية” ،و�أن املتو�سطات تراوحت
بني ( )4.77و( ،)2.11بينما املتو�سط العام لهذا املجال بلغ (.)3.74

◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثاين :ما �أهم م�شكالت الإ�رشاف العلمي التي تواجه
طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ يبني اجلدول ()6

املتو�سطات واالنحرافات لهذه امل�شكالت مرتبة تنازلياً.
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د .ليلى محمد حسني أبو العال

الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت اإلشراف العلمي
التي تواجه طالبات الماجستير في كلية التربية بجامعة الطائف

الرقم الرتتيب

املتو�سط االنحراف

العبارة

الدرجة

ثانياً :م�شكالت الإ�رشاف العلمي
10

1

ندرة وجود قوائم بالق�ضايا التي يعاين منها املجتمع وحتتاج �إىل
الدرا�سة.

4.90

0.56

كبرية جداً

11

2

ندرة وجود مراكز للبحث العلمي يف الطائف.

4.88

0.62

كبرية جداً

12

3

قلة تعاون بع�ض امل�سئولني يف ت�سهيل تطبيق �أدوات البحث.

4.67

0.59

كبرية جداً

17

4

�ضعف التوا�صل مع الأع�ضاء امل�رشفني ب�شطر الرجال

4.53

0.55

كبرية جداً

13

5

افتقار الق�سم لدليل �إر�شادي خا�ص بالبحث العلمي.

4.44

0.53

كبرية جداً

19

6

حمدودية الر�سائل العلمية والدوريات واملراجع يف جمال التخ�ص�ص

4.42

0.64

كبرية جداً

18

7

افتقار املكتبة لدليل حديث لعناوين ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه

4.32

0.72

كبرية جداً

20

8

فتور �أفراد عينات الدرا�سة يف التعاون مع الباحثني.

4.30

0.64

كبرية جداً

14

9

�صعوبة االت�صال بالأ�ساتذة املتخ�ص�صني لتحكيم �أدوات الدرا�سة.

4.00

0.62

كبرية

16

10

�صعوبة احل�صول على موافقات اجلهات الر�سمية جلمع البيانات
املتعلقة بالبحث

3.77

0.62

كبرية

15

11

امتناع بع�ض الأع�ضاء (الداخليني ،اخلارجيني) عن حتكيم اال�ستبانة

3.66

0.53

كبرية

4.35

املتو�سط احل�سابي العام

كبرية جداً

يو�ضح اجلدول (� )6أن درجة م�شكالت الإ�رشاف العلمي “كبرية جداً” ,و�أن
املتو�سطات تراوحت بني ( )4.90و ( ,)3.66بينما املتو�سط العام لهذا املجال بلغ
(.)4.35

◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثالث :ما �أهم امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة
الطائف؟ يظهر اجلدول ( )7املتو�سطات واالنحرافات لهذه امل�شكالت مرتبة
تنازلي ًا .
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
التي تواجه طالبات الماجستير في كلية التربية بجامعة الطائف

العبارة

الرقم الرتتيب

الدرجة

املتو�سط االنحراف

ثالثاً :م�شكالت تتعلق ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
22

1

افتقار خمطط املقرر للم�شاركة من قبل الطالبات.

4.68

0.64

كبرية جداً

25

2

افتقار بع�ض املحا�رضات لأ�سئلة طالقة التفكري.

4.00

0.73

كبرية

21

3

اعتماد بع�ض املحا�رضين على الطرق التقليدية يف ال�رشح.

3.89

0.68

كبرية

23

4

�ضعف االهتمام بامل�شكالت االجتماعية التي تعاين منها بع�ض الطالبات

3.67

0.79

كبرية

24

5

�إعرا�ض بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س عن تقدمي امل�ساعدة الأكادميية
للطالبات.

3.64

0.82

كبرية

3.98

املتو�سط احل�سابي العام

كبرية

يو�ضح اجلدول ( )7درجة امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س “كبرية” ،و�أن
املتو�سطات تراوحت بني (  )4.68و ( ،)3.64و�أن املتو�سط العام املجال بلغ (.)3.98
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الرابع :ما �أهم م�شكالت املهارة الدرا�سية التي تواجه
طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ يبني اجلدول ()8
املتو�سطات واالنحرافات لهذه امل�شكالت مرتبة تنازلياً.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت المهارة الدراسية
التي تواجه طالبات الماجستير في كلية التربية بجامعة الطائف

الرقم الرتتيب

املتو�سط

العبارة

االنحراف

الدرجة

رابعاً :م�شكالت املهارة الدرا�سية
28

1

عدم ا�ستخدام م�صادر املعلومات يف املكتبة.

3.55

0.69

كبرية

31

2

ال�شعور ب�رسعة ن�سيان املعلومات والأفكار.

3.22

0.66

متو�سطة

30

3

اجلهل ب�أنظمة وقوانني اجلامعة.

2.88

0.68

متو�سطة

27

4

عدم التح�ضري امل�سبق واجليد للمحا�رضة.

2.77

0.79

متو�سطة

29

5

عدم الإملام مبفردات املقرر ب�شكل وا�ضح

1.77

0.83

قليلة جداً

2.84

املتو�سط احل�سابي العام
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متو�سطة

املشكالت األكادميية التي تواجه طالبات املاجستير
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د .ليلى محمد حسني أبو العال

يو�ضح اجلدول (� )8أن درجة م�شكالت املهارة الدرا�سية «متو�سطة» .و�أن املتو�سطات
تراوحت بني ( )3.55و( ،)1.77و�أن املتو�سط العام لهذا املجال بلغ (.)2.84

◄◄�إجابة ال�س�ؤال اخلام�س :ما �أهم م�شكالت املقررات الدرا�سية التي تواجه
طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ يظهر اجلدول ()9

املتو�سطات واالنحرافات لهذه امل�شكالت مرتبة تنازلياً.
الجدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت المقررات الدراسية عند الطالبة
التي تواجه طالبات الماجستير في كلية التربية بجامعة الطائف

الرقم الرتتيب

املتو�سط

العبارة

االنحراف

الدرجة

خام�ساً :م�شكالت املقررات الدرا�سية
36

1

كرثة الواجبات البيتية التي يكلف بها الطالبة.

4.78

0.79

كبرية جداً

38

2

اعتماد معظم املواد الدرا�سية على احلفظ واال�ستظهار.

4.76

0.78

كبرية جداً

35

3

ندرة احللقات العلمية للأ�ساتذة املتخ�ص�صني.

4.65

0.74

كبرية جداً

34

4

�ضعف االن�سجام بني كمية ملادة والفرتة الزمنية املخ�ص�صة لها.

4.53

0.78

كبرية جداً

33

5

طول املنهج الدرا�سي يف املقرر الواحد.

4.41

1.02

كبرية جداً

37

6

التكرار يف بع�ض مفردات امل�ساقات الدرا�سية يف �أكرث من مادة.

4.24

0.85

كبرية

32

7

عدم التنا�سق ما بني الوحدات يف املقرر الواحد.

3.35

0.65

متو�سطة

4.39

املتو�سط احل�سابي العام

كبرية جداً

يو�ضح اجلدول (� )9أن درجة م�شكالت املقررات الدرا�سية “كبرية جداً” ،و�أن املتو�سطات
تراوحت بني ( )4.78و( ،)1.23و�أن املتو�سط العام املجال بلغ (.)3.39

◄◄�إجابة ال�س�ؤال ال�ساد�س :ما �أهم م�شكالت التقومي التي تواجه طالبات
املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ يظهر اجلدول ( )10املتو�سطات

واالنحرافات لهذه امل�شكالت مرتبة تنازلياً.
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الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشكالت التقويم
التي تواجه طالبات الماجستير في كلية التربية بجامعة الطائف

الرقم الرتتيب

املتو�سط االنحراف

العبارة

الدرجة

�ساد�ساً :م�شكالت التقومي
40

1

االكتفاء بتقومي اجلانب املعريف فقط.

4.45

0.79

كبرية جداً

41

2

اعتماد االختبارات فقط كا�سرتاتيجية تقومي للطالبات.

4.11

0.65

كبرية

42

3

عدم تنا�سب الأ�سئلة مع الدرجات املخ�ص�صة لها يف االختبارات.

3.88

0.92

كبرية

39

4

تقومي الطالبات ال يتم وفق معايري حمددة.

3.58

0.81

كبرية

43

5

عدم عدالة بع�ض املقيمني يف �إعطاء التقديرات.

3.55

0.86

كبرية

3.91

املتو�سط احل�سابي العام

كبرية

يو�ضح اجلدول (� )10أن درجة م�شكالت التقومي «كبرية» ،و�أن املتو�سطات تراوحت
بني ( )4.45و( ،)3.55و�أن املتو�سط العام لهذا املجال بلغ (.)3.91
يت�ضح مما �سبق �أن متو�سطات امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري
يف كلية الرتبية بجامعة الطائف الواردة يف الدرا�سة ترتاوح بني ( )4.38و( )2.83كما
يظهر يف اجلدول (.)11
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة حول درجة المشكالت األكاديمية
التي تواجه طالبات الماجستير في كلية التربية بجامعة الطائف الواردة في الدراسة

الرقم

الرتتيب

املجال

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الدرجة

5

1

املقررات الدرا�سية

4.39

0.78

كبرية جداً

2

2

الإ�رشاف العلمي

4.35

0.89

كبرية جداً

3

3

�أع�ضاء هيئة التدري�س

3.98

0.86

كبرية

6

4

التقومي

3.91

0.83

كبرية

1

5

�إدارة الوقت

3.74

096

كبرية

4

6

املهارة التدري�سية

2.84

085

متو�سطة

املتو�سط احل�سابي للأداة ككل

3.87

0.88

كبرية
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يدل حتليل بيانات الدرا�سة �أن درجة امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات
املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف «كبرية» ،ومبتو�سط عام (.)3.87

◄◄�إجابة ال�س�ؤال ال�سابع :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات ا�ستجابة العينة حول درجة امل�شكالت
الأكادميية تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟ يبني اجلدول ( )12املتو�سطات واالنحرافات
لهذه امل�شكالت ح�سب متغري التخ�ص�ص مرتبة تنازلياً.
الجدول ()12
المتوسطات واالنحرافات للمشكالت األكاديمية حسب متغير التخصص مرتبة تنازلياً

عدد الطالبات

التخ�ص�ص

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ق�سم املناهج وتكنولوجيا التعليم بتخ�ص�صاته الأربعة

42

3.95

0.73

ق�سم علم النف�س بتخ�ص�صيه

26

3.83

0.91

ق�سم العلوم الرتبوية بتخ�ص�صيه

22

3.80

0.82

يبني اجلدول (� )12أن هناك تباين ًا ظاهري ًا للمتو�سطات احل�سابية ،وملعرفة �إذا كانت
ذات داللة �إح�صائية� ،أجري اختبار حتليل التباين الأحادي ( )One way ANOVAوفق
اجلدول (.)13
الجدول ()13
نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين متوسط االستجابات تبعاً لمتغير التخصص

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات

بني املجموعات

80.359

7

11.479

داخل املجموعات

3168.990

82

38.646

3249.349

89

املجموع

قيمة( ف) م�ستوى الداللة
0.297

0.953

يبني اجلدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05≤α
بني متو�سطات ا�ستجابة عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص ،حيث بلغت قيمة ف
املح�سوبة (.)0.297

◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثامن :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات ا�ستجابة العينة حول درجة امل�شكالت
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الأكادميية تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي؟ يبني اجلدول ( )14املتو�سطات
واالنحرافات لهذه امل�شكالت ح�سب متغري امل�ستوى الدرا�سي مرتبة تنازلياً.
الجدول ()14
لمتوسطات واالنحرافات للمشكالت األكاديمية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

امل�ستوى

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

عدد الطالبات

الأول

14

4.35

0.60

الثاين

55

3.64

0.64

21

3.61

0.71

الثالث

يتبني من اجلدول ( )14وجود فروق ًا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
العينة باختالف امل�ستوى الدرا�سي (الأول ،والثاين ،والثالث) ،وللك�شف عن مدى الداللة
الإح�صائية لهذه الفروق ،فقد ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي اجلدول ( .)15
الجدول ()15
نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات االستجابات
تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات

بني املجموعات

1210.117

2

605.058

داخل املجموعات

2039.232

87

23.439

3249.349

89

املجموع

قيمة( ف) م�ستوى الداللة
25.814

0.000

يبني اجلدول ( )15وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات العينة تعزى
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي (الأول ،والثاين ،والثالث)� ،أي �أن درجة امل�شكالت الأكادميية
تختلف باختالف امل�ستوى الدرا�سي ،وللك�شف عن م�صدر هذه الفروق ،فقد ا�ستخرجت نتائج
اختبار (�شيفيه) للمقارنات البعدية كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)16
الجدول ()16
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وفقاً لمتغير المستوى

امل�ستوى
الأول ()435

الأول ()435

الثاين ()3.64

الثالث ()3.61

_

0710

0.740
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الأول ()435

الثاين ()3.64

الثالث ()3.61

الثاين ()3.64

-0710

_

0.030

الثالث ()3.61

-0.740

-0.030

_

دالة عند مستوى ()0.05 ≤ α

يظهر من اجلدول (� )16أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني امل�ستوى الأول من
جهة ،وامل�ستوى الثاين والثالث من جهة �أخرى ،ول�صالح طالبات امل�ستوى الأول ،بينما
الفرق بني امل�ستوى الثاين والثالث لي�س دال �إح�صائي ًا (.)Sig ≤ 0.453

مناقشة النتائج:
● ●مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول :ما �أهم م�شكالت �إدارة الوقت التي تواجه
طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ �أ�شارت النتائج �إىل �أن

درجة م�شكالت �إدارة الوقت كبرية ،و�أن �أكرثها حدة متثلت يف «�صعوبة �إجناز املهمات
العاجلة يف الوقت املحدد» ،و «عدم كفاية الوقت املخ�ص�ص للواجبات والتكليفات
الدرا�سية» ،و «عدم �إيجاد وقت لال�شرتاك يف الأن�شطة اجلامعية» بدرجة كبرية جداً ،وتعزو
الباحثة ذلك �إىل �أن طالبة املاج�ستري مطالبة بتكاليف وواجبات غري تلك التي اعتادت
عليها يف مرحلة البكالوريو�س ،مما ي�سبب عقبة يف تنفيذها ،ويحول دون توفري وقت
النخراطها يف التكليفات والأن�شطة اجلامعية ،وحظيت امل�شكلتان« :عدم كفاية الوقت
املهمات الثانوية يتطلب وقت ًا طويالً» ،بدرجة كبرية.
املخ�ص�ص للبحث العلمي» ،و «�إجناز
ّ
وب�شكا عام ف�إن نتائج هذا املجال تبني �أن طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية يواجهن
م�شكالت يف �إدارة الوقت ،مما ي�ؤكد �رضورة عمل ور�شات عمل تدريبية للطالبات يف كيفية
�إدارة الوقت فور التحاقهن بالربنامج .ويالحظ �أي�ض ًا �أن م�شكلة�« :صعوبة التن�سيق بني عمل
الطالبة ودوامها يف اجلامعة» هي الوحيدة التي جاءت بدرجة متو�سطة ،وتعزو الباحثة
ذلك �إىل مراعاة اجلامعة توقيت املحا�رضات لطالبات املاج�ستري التي تنفذ بعد �ساعات
عمل معظم الطالبات .و�أقل م�شكالت �إدارة الوقت حدة هي�« :صعوبة احل�ضور �إىل املحا�رضة
يف الوقت املحدد» ،و «اال�ستثمار غري الفعال لوقت تواجدي يف الكلية» بدرجة قليلة ،وتعزو
الباحثة ذلك �إىل وعي الطالبة وحر�صها على احل�ضور يف الوقت املحدد ،وا�ستثمار وقتها.
وميكن القول �إن نتائج الدرا�سة اتفقت مع درا�سة دي قار�سيا ( )DiGresia, 2002التي
�أو�ضحت �أن ا�ستثمار الوقت وتنظيمه يع ّد �أي�ض ًا من العوامل التي ت�ؤثر يف الأداء الأكادميي
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للطالب ،ودرا�سة بارنر وبالنك ( )Purnell, & Blank, 2004التي تو�صلت �إىل �أن كثرياً من
الطلبة بحاجة �إىل التدريب على مهارات تنظيم الوقت.

● ●مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين :ما �أهم م�شكالت الإ�رشاف العلمي التي تواجه
طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ بينت النتائج �أن درجة

م�شكالت الإ�رشاف العلمي كبرية جداً� .إذ كانت درجة الفقرات« :ندرة وجود قوائم بالق�ضايا
التي يعاين منها املجتمع ،وحتتاج �إىل الدرا�سة» ،و «ندرة وجود مراكز للبحث العلمي يف
الطائف» ،و «قلة تعاون بع�ض امل�سئولني يف ت�سهيل تطبيق �أدوات البحث» ،و«�ضعف
التوا�صل مع الأع�ضاء امل�رشفني ب�شطر الرجال» ،و «افتقار الق�سم لدليل �إر�شادي خا�ص
بالبحث العلمي» ،و «حمدودية الر�سائل العلمية والدوريات واملراجع يف جمال التخ�ص�ص»،
و «افتقار املكتبة لدليل حديث لعناوين ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه» ،و «فتور �أفراد
عينات الدرا�سة يف التعاون مع الباحثني» ،بدرجة كبرية جداً.

وميكن مالحظة �أن درجة جميع فقرات الإ�رشاف العلمي كانت كبرية جداً با�ستثناء
ثالث فقرات درجتها «كبرية» وهي�« :صعوبة االت�صال بالأ�ساتذة املتخ�ص�صني لتحكيم
�أدوات الدرا�سة» ،و «�صعوبة احل�صول على موافقات اجلهات الر�سمية جلمع البيانات املتعلقة
بالبحث» ،و «امتناع بع�ض الأع�ضاء (الداخليني ،اخلارجيني) عن حتكيم اال�ستبانة» .وتعزو
الباحثة هذه النتيجة �إىل �أ�سباب منها عدة� :أن الطالبة رمبا جتد �صعوبة كبرية يف اختيار
مو�ضوع الر�سالة لعدم وجود مراكز بحث علمية يف الطائف ت�ستطيع الطالبة الو�صول �إليها
ب�سهولة� ،أو لعدم توافر قاعدة بيانات لر�سائل املاج�ستري يف كلية الرتبية� ،أو لعدم وجود
م�رشفات من الإناث ب�شكل كاف لإتاحة فر�صة التوا�صل املبا�رش مع الطالبة� ،أو رمبا لعدم
وجود دليل خا�ص بكلية الرتبية لعناوين مرتبطة بحاجات املجتمع ومقرتحة للطالبات
للبحث فيها ،وقد يكون تعار�ض �أوقات دوام املكتبة مع تزامن وجود طالبات املاج�ستري يف
الكلية ،وافتقار مكتبة الكلية �إىل امل�صادر واملراجع ،واخلدمة الإلكرتونية ،جميع الأ�سباب
التي ذُكرت ت�ؤدي دوراً يف �إبراز هذه امل�شكالت ،وهنا تربز احلاجة �إىل اتخاذ قرارات فاعلة
مثل :العمل على توفري دليل بحثي للطالبات خا�ص بكل ق�سم يو�ضح ق�ضايا املجتمع التي
حتتاج �إىل �إجراء �أبحاث علمية ،وكذلك �أن يحتوي الدليل على جمموعة من املحكمني يف
التخ�ص�ص الدقيق ،والتن�سيق معهم من قبل �إدارة الكلية ،و�رضورة ت�ضافر جهود جميع
امل�ؤ�س�سات عامة ،والإعالم خا�صة لن�رش ثقافة «التعاون مع الباحث» ،والتطوير الإلكرتوين
ملكتبة الكلية ،وفتح �أبواب املكتبة يف الفرتة امل�سائية.
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اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة (�شيحة )2007 ،التي تو�صلت �إىل �أبرز
امل�شكالت مبجال الإ�رشاف :عدم وجود �أع�ضاء هيئة التدري�س من الإناث لتويل الإ�رشاف
العلمي� ،صعوبة توا�صل الطالبات مع امل�رشف عليهن وخا�صة مع الأ�ساتذة الرجال ،وجمال
م�شكالت اختيار مو�ضوعات البحوث :عدم وجود خريطة للأبحاث الرتبوية �سواء على
م�ستوى اململكة �أم الوطن العربي ،وقلة توافر الدوريات �أو املراجع �أو الوثائق ذات �صلة
باملو�ضوعات البحثية املطروحة باملكتبات اجلامعية� ،أما جمال التطبيق العملي ف�أبرز
م�شكالته� :صعوبة التوا�صل مع عينة البحث ،وقلة ا�ستجابة عينة البحث لدرا�ستها امليدانية.

● ●مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث :ما �أهم امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟

دلت النتائج �أن درجة امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س كبرية ،جاءت يف املرتبة
الأوىل فقرة «افتقار خمطط املقرر للم�شاركة من قبل الطالبات» بدرجة كبرية جداً ،بينما
باقي الفقرات« :افتقار بع�ض املحا�رضات لأ�سئلة طالقة التفكري» ،و «اعتماد بع�ض
املحا�رضين على الطرق التقليدية يف ال�رشح» ،و «�ضعف االهتمام بامل�شكالت االجتماعية
التي تعاين منها بع�ض الطالبات» ،و «�إعرا�ض بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س عن تقدمي
امل�ساعدة الأكادميية للطالبات» كانت درجتها كبرية ،وتف�رس الباحثة ذلك �أن الطالبة قد
ال حتظى بفر�صة امل�شاركة يف التخطيط ملفردات املقرر؛ لأن هذه املفردات حمددة ومقررة
�سلف ًا من قبل الدرا�سات العليا يف اجلامعة ح�سب خطة كل تخ�ص�ص ،وكذلك اعتماد �أع�ضاء
هيئة التدري�س على الطرق التقليدية ال يتيح للطالبة فر�صة امل�شاركة ،ويف هذا �إ�شارة �إىل
�رضورة حث �أع�ضاء هيئة التدري�س للعمل على م�شاركة الطالبات يف التخطيط لتنفيذ
خمطط املقررات ب�شكل �أكرث فعالية ،والبعد عن الطرق التقليدية يف ال�رشح ،وطرح �أ�سئلة
طالقة التفكري.
وتتفق نتيجة هذا املحور مع درا�سة دي قار�سيا ( )DiGresia, 2002التي �أو�ضحت
�أن اخل�صائ�ص ع�ضو هيئة التدري�س تع ّد من العوامل التي ت�ؤثر يف م�ستوى الأداء الأكادميي
للطالب.

● ●مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الرابع :ما �أهم م�شكالت املهارة الدرا�سية التي تواجه
طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ �أظهرت �أن درجة م�شكالت

املهارة الدرا�سية «متو�سطة ،ولكن النتائج �أ�شارت �إىل �أن فقرة« :عدم ا�ستخدام م�صادر
املعلومات يف املكتبة «كانت بدرجة كبرية ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل افتقار مكتبة الكلية �إىل
املراجع وامل�صادر التي حتتاجها طالبات املاج�ستري ،وهذا التف�سري �أكدته فقرة « :افتقار
250

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )10نيسان 2015

املكتبة لدليل حديث لعناوين ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه» التي ظهرت بدرجة كبرية جداً
من م�شكالت الإ�رشاف الأكادميي والتي متت مناق�شتها يف ال�س�ؤال الثاين .و�أظهرت النتائج �أن
الفقرات« :ال�شعور ب�رسعة ن�سيان املعلومات والأفكار» ،و»اجلهل ب�أنظمة وقوانني اجلامعة»،
و»عدم التح�ضري امل�سبق واجليد للمحا�رضة» ،بدرجة متو�سطة ،وتعلل الباحثة ذلك �أن عينة
الدرا�سة تتوافر لديهن املهارة الدرا�سية مكت�سبة قبل التحاقها بربنامج املاج�ستري _يف
مرحلة البكالوريو�س� ،أو الدبلوم_ ،كما بينت النتائج �أن درجة فقرة« :عدم الإملام مبفردات
املقرر ب�شكل وا�ضح» قليلة جداً ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل وعي وحر�ص الطالبة على
الإحاطة مبفردات املقرر ب�شكل فاعل.

● ●مناق�شة نتائج ال�س�ؤال اخلام�س :ما �أهم م�شكالت املقررات الدرا�سية التي
تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ بينت �أن درجة

م�شكالت املقررات الدرا�سية كبرية جداً ،وبالتايل ف�إن م�شكالت املقررات الدرا�سية هي الأكرث
حدة التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف ،وحظيت الفقرات:
كرثة الواجبات البيتية التي يكلف بها الطالبة» ،و»اعتماد معظم املواد الدرا�سية على احلفظ
واال�ستظهار» ،و»ندرة احللقات العلمية للأ�ساتذة املتخ�ص�صني» ،و»�ضعف االن�سجام بني
كمية ملادة والفرتة الزمنية املخ�ص�صة لها» ،و»طول املنهج الدرا�سي يف املقرر الواحد»،
وبدرجة كبرية جداً.

وميكن مالحظة �أن درجة جميع فقرات هذا املجال كانت «كبرية جداً» با�ستثناء
فقرة « :التكرار يف بع�ض مفردات امل�ساقات الدرا�سية يف �أكرث من مادة « بدرجة «كبرية»،
وفقرة« :عدم التنا�سق ما بني الوحدات يف املقرر الواحد» بدرجة «متو�سطة» ،وقد يعود ذلك
�إىل �أن اخلطة املقررة لطالبات املاج�ستري تركز على التخ�ص�ص الدقيق الذي يحتاج �إىل
املعرفة العلمية املتخ�ص�صة والعميقة ،وحتتاج �إىل البحث املتعمق من قبل الطالبة ،مما قد
يكون �سبب ًا يف قناعتها بعدم مالءمة كمية املقرر مع الفرتة الزمنية ،وتكرار وطول املنهج
يف املقرر الواحد ،وكرثة الواجبات البيتية ،ولكن هناك م�شكالت �أظهرتها النتائج بدرجة
كبرية جداً لي�س لها عالقة بعمق املعرفة مثل« :اعتماد معظم املواد الدرا�سية على احلفظ
واال�ستظهار» ،و»اعتماد معظم املواد الدرا�سية على احلفظ واال�ستظهار» ،و»ندرة احللقات
العلمية للأ�ساتذة املتخ�ص�صني» .ويف هذا �إ�شارة �إىل �إعادة النظر يف املقررات الدرا�سية
والبعد عن اعتمادها على «احلفظ واال�ستظهار» ،وت�ضمينها ق�ضايا فكرية حديثة تثري
الرغبة واحلما�س عند الطالبات يف البحث ،وتفعيل احللقات العلمية للأ�ساتذة املتخ�ص�صني.
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وتتفق هذه النتيجة مع كل من :درا�سة (املهدي )2002 ،التي �أظهرت نتائجها �أن
أزما لدى الطالبات يف كل من م�رص وال�سعودية كانت :احلفظ
�أكرث امل�شكالت الدرا�سية ت� ً
واال�ستظهار ،ونظام الدرا�سة التقليدي ،و�صعوبة املواد الدرا�سية ،ودرا�سة �شويان ودي
�شريز( )Shu-Yuan & Day Scherz, 2014التي تو�صلت �إىل �أن من بني �أهم م�شكالت طلبة
الدرا�سات العليا الدوليني متثلت يف فهم املقررات الدرا�سية ،ودرا�سة (العنقري )2012 ،التي
تو�صلت �إىل �أن �أهم امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالب ال�سنة التح�ضريية بجامعة امللك
�سعود :كرثة الواجبات ،وكرثة املعلومات يف كل مقرر .ودرا�سة دي قار�سيا (DiGresia,
 )2002التي �أو�ضحت �أن مقررات التدري�س تع ّد من العوامل التي ت�ؤثر يف م�ستوى الأداء
الأكادميي للطالب.

● ●مناق�شة نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س :ما �أهم م�شكالت التقومي التي تواجه
طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ �أظهرت النتائج �أن درجة

م�شكالت التقومي كبرية� ،أما فقرة» االكتفاء بتقومي اجلانب املعريف فقط» فحظيت بدرجة
«كبرية جداً» ،ويدعم هذه النتيجة �أن م�شكلة» اعتماد معظم املواد الدرا�سية على احلفظ
واال�ستظهار» كانت ثاين �أكرث م�شكالت املقررات الدرا�سية حدة ،بينما حظيت الفقرات:
«اعتماد االختبارات فقط كا�سرتاتيجية تقومي للطالبات» ،و»عدم تنا�سب الأ�سئلة مع
الدرجات املخ�ص�صة لها يف االختبارات» ،و»تقومي الطالبات ال يتم وفق معايري حمددة»،
و»عدم عدالة بع�ض املقومني يف �إعطاء التقديرات» ،على درجة كبرية ،وتعزو الباحثة ذلك
�إىل اعتماد �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�سرتاتيجية االختبارات كا�سرتاتيجية رئي�سة ،والتي
تعتمد على احلفظ واال�ستظهار ب�شكل كبري ،مما قد يت�سبب يف عدم قناعة الطالبات بعدالة
�إعطاء التقديرات ،ويف هذا �إ�شارة �إىل �رضورة تبني ا�سرتاتيجيات تقومي متنوعة وفق معايري
حمددة ومعلنة للطالبات؛ لتتولد قناعة لديهن بوجود عدالة يف �إعطاء التقديرات.
وتتفق هذه النتائج مع ما �أكدته درا�سة دي قار�سيا ( )DiGresia, 2002التي �أو�ضحت
�أن نظم االمتحانات من العوامل الداخلية التي ت�ؤثر يف م�ستوى الأداء الأكادميي للطالب.

● ●مناق�شة نتائج ال�س�ؤال ال�سابع :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات ا�ستجابة العينة حول درجة
امل�شكالت الأكادميية التي تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟ �أظهرت النتائج عدم وجود

فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05≤αتعزى �إىل متغري التخ�ص�ص� ،أي �أن
امل�شكالت الأكادميية الواردة يف الدرا�سة هي م�شكالت عامة تواجه جميع الطالبات بغ�ض
النظر عن التخ�ص�ص ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل �أن امل�شكالت الأكادميية تواجه الطالبات يف
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جميع الأق�سام بالدرجة نف�سها تقريب ًا نظراً لت�شابه عينة الدرا�سة يف اخلربة ،والظروف
االجتماعية واالقت�صادية ،والبيئية ،والتكليفات اجلامعية ال تفرق بني تخ�ص�ص و�آخر،
املهمات والواجبات ،وكمية الدرا�سة تقريب ًا مت�ساوية يف كل التخ�ص�صات،
وكذلك توزيع
ّ
�أو رمبا لأن التخ�ص�صات املختلفة يف كلية الرتبية بجامعة الطائف تعاين من ال�صعوبات
نف�سها مثل افتقار املكتبة للم�صادر واملراجع ،وعدم وجود �إناث ب�شكل كاف للإ�رشاف.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج كل من :درا�سة ( دروي�ش واحلريبي)2013 ،
التي من نتائجها عدم وجود فروق تعزى لأثر التخ�ص�ص ،ودرا�سة (الناجم)2002 ،
التي �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف وجود امل�شكالت و�أهميتها بني
التخ�ص�صات ،ودرا�سة (العناين )2008 ،التي �أ�شارت �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف م�ستوى �شعور الطلبة بامل�شكالت تعزى للتخ�ص�ص الدرا�سي ،ودرا�سة (�سليمان
و�أبو زريق )2007 ،التي تو�صلت �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى
( )0.05 ≤ αبني امل�شكالت الدرا�سية واالجتماعية واالقت�صادية وفق ًا ملتغريي امل�ستوى
الدرا�سي ،ودرا�سة (عقل )2005 ،التي من نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )٠,٠٥≤ aيف تقدير متو�سط درجات �أفراد العينة بالن�سبة للم�شكالت
الدرا�سية التي تواجه طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية تعزى ملتغري الكلية.
ودرا�سة (�سعادة و�آخرون )2003 ،التي �أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا
بني الطلبة تعزى ملتغري التخ�ص�ص اجلامعي بالن�سبة مل�شكالتهم املختلفة.
وتخالف نتائج الدرا�سة احلالية درا�سة كل من( :العنقري )2012 ،التي تو�صلت �إىل
�أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو
امل�شكالت الإدارية والأكادميية التي تواجه الطالب باختالف متغري م�سار الدرا�سة ،وذلك
ل�صالح الطالب الذين م�سارهم الدرا�سي الكليات ال�صحية ،ودرا�سة (�سليمان ،وال�صمادي،
 )2008التي كان من نتائجها وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف طبيعة امل�شكالت
الأكادميية تغزى للتخ�ص�ص.

● ●مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثامن :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات ا�ستجابة العينة حول درجة
امل�شكالت الأكادميية تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي؟ �أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات العينة تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي (الأول،
والثاين ،والثالث) ،ول�صالح طالبات امل�ستوى الأول ،مبعنى �أن طالبات امل�ستوى الأول
يواجهن امل�شكالت الأكادميية الواردة يف الدرا�سة ب�شكل �أكرث حدة من زميالتهن يف امل�ستوى
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الأول والثاين ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أن طالبات امل�ستوى الأول لي�س لديهن اخلربة
الكافية مثل زميالتهن من امل�ستوى الثاين والثالث للتكيف �أو التغلب على هذه امل�شكالت.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة كل من( :العنقري )2012 ،التي
بينت �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
نحو احللول املقرتحة ملواجهة امل�شكالت الأكادميية والإدارية باختالف متغري امل�ستوى
الدرا�سي ،وذلك ل�صالح طالب امل�ستوى الأول ،ودرا�سة (�سليمان ،وال�صمادي )2008 ،التي
تو�صلت �إىل �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف طبيعة امل�شكالت الأكادميية تغزى
للم�ستوى الدرا�سي ،ودرا�سة (�سعادة و�آخرون )2003 ،التي �أظهرت نتائجها وجود فروق يف
امل�شكالت االجتماعية بني امل�ستويات الدرا�سية ول�صالح امل�ستويات (الأول والثاين والرابع).
وتخالف نتائج الدرا�سة احلالية درا�سة كل من :درا�سة (ال�رشمان )2010 ،التي تو�صلت
�إىل عدم وجود اختالف يف ت�صورات طلبة الدرا�سات العليا للم�شكالت التي تواجههم ،مما
يعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي .ودرا�سة (الناجم )2002 ،التي �أظهرت �أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية يف وجود امل�شكالت و�أهميتها تعزى للم�ستويات الدرا�سية املختلفة.

● ●مناق�شة ال�س�ؤال الرئي�س :ما امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات
املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة الطائف؟ �أظهرت النتائج �أن �أكرث امل�شكالت
حدة متثلت يف مرتبة تنازلي ًا كما ي�أتي :املقررات الدرا�سية ،والإ�رشاف العلمي وبدرجة
كبرية جداً ،يلي ذلك امل�شكالت التي تتعلق ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والتقومي ،و�إدارة الوقت،
وبدرجة «كبرية»� ،أما م�شكالت املهارة الدرا�سية فقد حظيت بدرجة متو�سطة ،و�أن الدرجة
الكلية للم�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات املاج�ستري يف كلية الرتبية بجامعة
الطائف كانت كبرية ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل الأ�سباب التي ذُكرت يف مناق�شة الأ�سئلة (-1
 )6ال�سابقة الذكر.
وميكن القول �إن نتائج الدرا�سة يف جمملها اتفقت مع نتائج درا�سة كل من :درا�سة
(عقل )2005 ،التي �أ�شارت �إىل �أن الدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة الدرا�سات
العليا يف اجلامعة الإ�سالمية كانت كبرية ،ودرا�سة (املهدي )2002 ،التي تو�صلت �إىل �أن
هناك م�شكالت درا�سية تواجه الطالبات ال�سعوديات وامل�رصيات ،ودرا�سة (�سعادة و�آخرون،
 )2003التي �أظهرت �أن امل�شكالت الدرا�سية كانت �أكرث حدة من غريها.
وتخالف نتائج هذه الدرا�سة يف جمملها درا�سة كل من ( :دروي�ش واحلريبي)2013 ،
التي تو�صلت �إىل �أن ترتيب حمور املقررات يف املرتبة الأخرية ،ودرا�سة (ال�رشمان)2010 ،
والتي �أظهرت نتائجها تقديراً متو�سط ًا لت�صورات طلبة الدرا�سات العليا للم�شكالت التي
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تواجههم .ودرا�سة (�شيحة )2007 ،التي تو�صلت �إىل �أن م�شكالت املناهج جاءت يف املرتبة
الثانية ،و�أن م�شكالت الإ�رشاف العلمي احتلت املرتبة الرابعة.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،ف�إن الباحثة تو�صي بالآتي:
�1 .1رضورة عمل ور�شات عمل يف كيفية �إدارة الوقت ،فور التحاق طالبات املاج�ستري

يف كلية الرتبية بجامعة الطائف بالربنامج.
2 .2توفري مراكز بحث علمية ،وقاعدة بيانات لر�سائل املاج�ستري يف كلية الرتبية
بجامعة الطائف ت�ستطيع الطالبة الو�صول �إليها ب�سهولة.
3 .3التطوير الإلكرتوين ملكتبة الكلية ،وفتح �أبواب املكتبة يف الفرتة امل�سائية.
4 .4ت�ضافر جهود جميع امل�ؤ�س�سات عامة والإعالم خا�صة لن�رش ثقافة “التعاون مع
الباحث”.
5 .5تفعيل حلقات علمية للأ�ساتذة املتخ�ص�صني.
6 .6ت�ضمني املقررات ق�ضايا فكرية حديثة ثري رغبة الطالبات وحما�سهن يف البحث
العلمي ،مع البعد عن اعتماد “احلفظ واال�ستظهار” فيها.
7 .7ابتعاد �أع�ضاء هيئة التدري�س عن الطرق التقليدية يف ال�رشح ،وتفعيل
�أ�سئلة طالقة التفكري.
�8 .8رضورة تزويد مكتبة كلية الرتبية بجامعة الطائف بامل�صادر واملراجع
املتخ�ص�صة والالزمة لطالبات املاج�ستري.
�9 .9إجراء املزيد من الدرا�سات حول :تطوير ا�سرتاتيجيات التقومي املتبعة يف برنامج
املاج�ستري ،وتقومي املقررات الدرا�سية املت�ضمنة يف خطة برنامج املاج�ستري.
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو العال ،ليلى حممد ح�سني .)2013( ،مفاهيم ور�ؤى يف الإدارة والقيادة الرتبوية ،بني
الأ�صالة واحلداثة .دار يافا العلمية للن�رش والتوزيع :عمان ،الأردن.
�2 .2أحمد�،أحمد�إبراهيم،(� .)٢٠٠2إدارة الأزمات التعليمية يف املدار�س :الأ�سباب والعالج
القاهرة.دارالفكرالعربي.
3 .3بدران� ،شبل والده�شان ،جمال (  .) 2001التجديد يف التعليم اجلامعي .دار قباء للطباعة
والن�رش والتوزيع ،القاهرة ،م�رص.
4 .4بوب�شيت ،اجلوهرة �إبراهيم .)2008( ،امل�شكالت الأكادميية التي تواجه طالبات كلية
الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك في�صل من وجهة نظرهن .جملة
�أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية والإن�سانية ،املجلد الع�رشون ،العدد الأول،
ذواحلجة� ،1428،ص.241_177 :
5 .5حمادي ،عبد الرحمن .)1990(،اجلامعات العربية بني بطالة اخلريجني وهجرتهم
والإنتاجية املن�شودة .جملة الوحدة ،ال�سنة ال�ساد�سة ،العدد ،72الرباط ،املجل�س القومي
للثقافة العربية.
6 .6احلويطي ،عواد حماد .)2013( ،امل�شكالت الأكادميية التي تواجه �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف جامعة تبوك وعالقتها ببع�ض املتغريات .املجلة الرتبوية الدولية
املتخ�ص�صة ،املجلد ( ،)2العدد ( ،)1كانون الثاين� ،ص.21_1 :
7 .7دروي�ش ،زينب عواد مفلح ،واحلريبي ،فاطمة .)2013( ،امل�شكالت الأكادميية لدى
طالبات جامعة �سلمان بن عبد العزيز واحللول املقرتحة لها .جملة درا�سات عربية يف
الرتبية وعلم النف�س ،ع( ،)40اجلزء الأول� ،أغ�سط�س� ،ص�.ص.145_113:
8 .8الزراد ،في�صل حممد خري .)1997( ،التخلف الدرا�سي و�صعوبات التعلم ،ط( ،)2بريوت،
دار النفائ�س.
�9 .9سعادة ،جودت و�آخرون .) 2003 ( ،امل�شكالت التي يعاين منها الطلبة املغرتبون يف
جامعة النجاح الوطنية خالل انتفا�ضة الأق�صى .جملة احتاد اجلامعات العربية� ،ص:
.257_205
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�1010سليمان� ،شاهر ،و�أبو رزيق ،نا�رص .) 2007( ،م�شكالت طالب كلية املعلمني بتبوك يف
اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر الطالب �أنف�سهم يف �ضوء بع�ض املتغريات»،
ر�سالة الرتبية وعلم النف�س ،اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية ،العدد(،)28
ربيع الآخر� ،ص.72-55 :
�1111سليمان� ،شاهر خالد ،وال�صمادي ،حممد عبد اهلل .)2008( ،امل�شكالت الأكادميية لدى
طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية يف �ضوء متغريي التخ�ص�ص
وامل�ستوى الدرا�سي .جملة ر�سالة اخلليج ،العدد(� ،)109ص.149-103:
1212ال�رشمان ،منرية .)2010( ،ت�صورات طلبة الدرا�سات العليا يف كليتي الرتبية يف
جامعتي م�ؤتة والريموك للم�شكالت التي تواجههم .جملة جامعة دم�شق ،املجلد ،26
العدد الرابع� ،ص.558_527:
�1313شيحة� ،أريج حممد .)2007( ،م�شكالت الدرا�سات العليا الرتبوية للطالبات بجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية وحلول مقرتحه لها .ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ال�سعودية.
�1414صقر ،عبد العزيز .)2003(،م�شكالت ال�شباب احلالية وامل�ستقبلية كما يراها طالب
جامعة طنطا .م�ستقبل الرتبية العربية ،ع� ،29إبريل ،القاهرة ،املكتب اجلامعي احلديث
بالإ�سكندرية.
1515عبد الدائم ،عبد اهلل .) 1991 ( ،نحو فل�سفة تربوية عربية .مركز درا�سات الوحدة العربية،
بريوت.
1616عبد احل�سني ،فرات ،)2008(.ال�صعوبات التي تواجه �أ�ساتذة الدرا�سات العليا ،وطلبتها
يف اجلامعات العراقية .جملة جامعة النجاح للأبحاث .املجلد  ،22العدد � ،2ص-887 :
.854
1717العنقري �سلمان زيد .)2012( ،امل�شكالت الأكادميية والإدارية التي تواجه طالب ال�سنة
التح�ضريية بجامعة امللك �سعود من وجهة نظر الطالب .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ال�سعودية.
1818العاجز ،ف�ؤاد و�آخرون .) ١٩٩٨ ( ،امل�شكالت الدرا�سية لدى طالب الدرا�سات العليا يف
كليات الرتبية مبحافظة غزة .جملة التقومي والقيا�س النف�سي والرتبوي ،العدد الثاين
ع�رش.
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( ،)3العدد (� ،)2شباط � ،2014ص.122 _103 :
2323كيوه ،جورج ،و�آخرون .)2006 (،جناح الطالب يف اجلامعة تهيئة الظروف املهمة.
ترجمة معني الإمام ،الريا�ض ،مكتبة العبيكان.
2424املهدي� ،سوزان حممد .) 2002 ( ،بع�ض م�شكالت طالبات املرحلة اجلامعية يف م�رص
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