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ملخص: 
العلوم  كلية  طلبة  تواجه  التي  الأكادميية  امل�سكالت  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الرتبوية والآداب اجلامعية/ الأنروا – الأردن من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، يف �سوء بع�ص 
من  الدرا�سة  اأداة  وتاألفت  وطالبات،  طالب   )606( من  الدرا�سة  عينة  وتاألفت  املتغريات، 
اأ�ستخدم املنهج الو�سفي  اأربعة جمالت، ولتحقيق هدف الدرا�سة  )56( فقرة، موزعة على 
)امل�سحي( ، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة حّدة امل�سكالت الأكادميية قد جاءت على 
جميع جمالت الدرا�سة بدرجة »متو�سطة«، من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، واأظهرت النتائج 
الأكادميية  امل�سكالت  α( يف  اإح�سائية عند م�ستوى )0.05 =  عدم وجود فرق ذي دللة 
اإح�سائية عند  النتائج وجود فرق ذي دللة  التخ�س�ص. واأظهرت  الطلبة تبعًا ملتغري  لدى 
م�ستوى )α = 0.05( يف امل�سكالت الأكادميية لدى الطلبة تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي 
الكلية،  الدرجة  وعلى  اجلامعية،  واملكتبة  الأكادميي،  والإر�ساد  الدرا�سي،  املجالت:  على 
الإمتحانات،  جمال  على  اأما  الأعلى،  الدرا�سية  ال�سنوات  طلبة  ل�سالح  الفروق  جاءت  وقد 
تبعًا  الطلبة  لدى  امل�سكالت  يف  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  فقد 
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي. واأظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائيةعند م�ستوى          
على  الرتاكمي  املعدل  ملتغري  تبعًا  الطلبة  لدى  الأكادميية  امل�سكالت  يف   )α  =  0.05(
اأظهرت  بينما  الكلية.  الدرجة  وعلى  اجلامعية،  املكتبة  الإمتحانات،  الدرا�سي،  املجالت: 
النتائج وجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني الطلبة يف جمال الإر�ساد الأكادميي تبعًا ملتغري 

املعدل الرتاكمي، ل�سالح الطلبة من ذي املعدلت )جيد جداً، وممتاز( . 
الكلمات الدالة: امل�سكالت الأكادميية، طلبة اجلامعات، كلية العلوم الرتبوية والآداب 

اجلامعية، الأنروا. 
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Abstract: 
This descriptive study aimed at investigating the academic obstacles 

that face students of the Faculty of Educational Sciences and Arts, from 
their point of view, in the light of some variables. The sample of the study 
consisted of (606) students. A questionnaire of (56) items with four domains 
was distributed. The study results revealed that the academic obstacles 
were in the medium degree. The results also revealed that there were 
no statistically significant differences in the academic obstacles due to 
students’ specialization. As for the academic level, there were statistically 
significant differences in the academic obstacles in the aspects: studious, 
academic counseling, library, and overall degree, in favor to the higher 
academic year. Yet, there were no statistically significant differences in the 
examinations aspect. Results also revealed that there were no statistically 
significant differences of the academic obstacles according to the students’ 
accumulated average, in the aspects: studious, examinations, library, and 
overall degree, meanwhile. There were statistically significant differences 
in the academic counseling, in favor of the students with the averages: very 
good and excellent. 

Keywords: Academic obstacles, university students, educational sciences, 
UNRWA. 
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مقدمة: 
موؤ�س�سات  لإدارة  وتاأهـيلهم  الأفراد  اإعداد  يف  رئي�ص  بدوٍر  اجلامعي  التعليم  ي�سطلع 
تقدٍم  من  العامل  ي�سهده  ما  م�سـايرة  على  قادرين  وليكونوا  وقيادتها،  املتعددة  املجتمع 
جمـتمع  لأي  مـهمة  ب�رشية  قوة  اجلامعات  طلبة  ويعد  احلياة،  مناحي  جميع  يف  وتطوٍر 
على  الدول  تعمل  لذا  والإنتاج،  والتجديد  الطاقة  م�سدر  ميثلون  كونهم  املجتمعات،  من 
توفـرياملوؤ�س�سات الرتبوية مبختلف م�ستوياتها من اأجل اإعداد الأفراد اإعداداً يوؤهلهم لتحقيق 

حاجات املجتمع، وتطويرها نحو الأف�سل. 
نقلة  اجلامعي  التعليم  مرحلة  اإىل  الثانويـة  الدرا�سة  مرحلة  من  الطالب  اإنتقال  ويعد 
مهمة يف حياته، وميّثل انتقاله من بيئة كّون عنها �سورة معينة، اإىل بيئة جديدة مل ياألفها 
يف غالب الأحيان، بيئة ي�سهد فيها كثرياً من التغريات الجتماعية، والنف�سية، ون�سج الذات 
وتكوين  ال�سائدة،  القيم  ومعار�سة  املحيطة،  للمثريات  الأفعال  ردود  و�رشعة  وتبلورها، 
mBall & E 2007( . وقد اأ�سار بيل وايكنز )  الجتاهات نحو الأ�سياء واملواقف )العمايرة،
gins, 1989( اىل اأن دخول الطالب للجامعة ي�سّكل له خربة جديدة، حيث تقوم فكرة اجلامعة 
على جتميع الطلبة والأ�ساتذة يف بيئات وتخ�س�سات متنوعة يف معهد واحد من اأجل تو�سيع 
املدارك، وامل�ساعدة يف فهم القيم املتبادلة، اأما ويل�سون )Wilson( فقد ذكر اأن الدرا�سة يف 
اجلامعة حتتاج اإىل مهارات مميزة، كا�ستخدام املكتبة، والقراءة ال�رشيعة، واأخذ املالحظات 

 . )Wilson,1984(

يدخل  حيث  ال�ساب،  الطالب  حياة  مراحل  اأخطر  من  اجلامعي  التعليم  مرحلة  وتعد 
يف  وت�سهم  املجتمع،  ت�سود  التي  والظروف  والتاأثريات  ال�سغوطات  معه  حاماًل  اجلامعة 
التعّلمية  التعليمية  م�سريته  يف  �سلوكه  على  مبا�رش  ب�سكل  ينعك�ص  مما  �سخ�سيته،  تكوين 
ي�ستمر  من  فمنهم  اجلامعة،  له  �ستحققها  التي  امل�ستقبلية  تطلعاته  م�ستح�رشاً  اجلامعية، 
ت�سود  التي  العتيادية  غري  لالأو�ساع  ال�سورنتيجة  اأمامه  تت�سابك  من  ومنهم  ذلك،  على 
يف اجلامعة، فيكون هدفًا �سهاًل لأمور ل يدرك نتائجها ال�سلبية عليه وعلى املجتمع اأي�سًا 

)احل�سني، 2008( . 
اإنها ت�سطلع  اذ  ال�سباب،  التي حتت�سن  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأهم  وتعد اجلامعات من 
واإك�سابهم  الطلبة،  اأذهان  يف  املعرفة  تر�سيخ  على  تعمل  فهي  املدر�سة،  لدور  مكمٍل  بدوٍر 
يف  جناحهم  على  تعمل  التي  املهارات  من  عدداً  لديهم  وتنمي  متخ�س�سة،  علمية  خربات 
فاإن  وكذلك  مالحظات،  من  اكت�سبوه  ما  تطبيق  على  قدرتهم  من  وتزيد  العملية،  حياتهم 
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للجامعة دوراً اجتماعيًا ل يقل اأهمية عن دورها الرتبوي، فهي تعمل على �سقل �سخ�سيات 
)�سليمان  والزدهار  التقدم  نحو  بهم  لت�سري  الأمور،  مع  التعامل  ب�سكٍل ميّكنهم من  الطلبة 
وال�سمادي، 2008( ، ويرى اآل م�رشف )2000( اأن التعليم اجلامعي يوفر جمالت عديدة 
للتخ�س�ص، تعمل على حتقيق طموحات ال�سباب، وتنا�سب قدراتهم وميولهم واهتماماتهم، 
وهو بذلك ميّثل نوعية من التعليم تختلف عن النمط النظامي يف مدار�ص التعليم العام من 
التفاعل الجتماعي، مما ي�ساعد على  التخ�س�سات، واأمناط  الدرا�سة، ونوعية  حيث طبيعة 
منو �سخ�سية الطالب، وتعزيز قدراته الذاتية يف التعّلم والتفكري، واتخاذ القرارات، وحتمل 

امل�سوؤولية. 
والتعليم اجلامعي من اأهم املدخالت الأ�سا�سية يف نظام التعليم العايل، حيث اإن العملية 
بغية  الطالب،  اأجل  ومن  الطالب  حول  تتمحور  وعنا�رشها  مبكوناتها  التعّلمية  التعليمية 
�سليمًا، ليكون رجل امل�ستقبل يف قيادة قطاعات الدولة واإداراتها املختلفة.  اإعداداً  اإعداده 
يف  جميعها  املادية،  وامل�ستلزمات  والأ�ساتذة،  التدري�ص،  واأ�ساليب  واملقررات،  فاملناهج، 
حالة تفاعل فيما بينها ب�سكل م�ستمر، �سعيًا وراء تاأهيله علميًا، وفكريًا، و�سلوكيًا، من خالل 

املنهج الذي يتلقى فيه املعرفة واملهارة املطلوبة )النعيمي، 2006( . 
وعليه فاإن الطالب الذي جتتمع يف بنائه النف�سي كل هذه املتغريات، ل بد اأن ي�سادف 
بع�ص امل�سكالت الجتماعية، والأكادميية، والقت�سادية، واإن بع�ص ال�سعوبات ل ي�ستطيع 
بوجودها اأن يحقق اأهدافه وحاجاته بالطريقة التي يريدها، لذا يتوجب عليه اأن يقوم بعملية 
التوافق مع هذه امل�ستجدات، وذلك باأن يعّدل يف اأ�ساليب حياته وا�سرتاتيجياتها، حتى يكون 
التوافق هي عملية تعّلم تلبية احلاجات اجلديدة يف  النجاح والإجناز، وعملية  قادراً على 
البيئة اجلديدة )Lopez & Watrin , 1986( ، وهذا ما اأّكده �سليمان واملنيزل )1999( من 
حيث اإن عملية التوافق عند طلبة اجلامعات تتطلب منهم اإعادة تنظيم خريطتهم الإدراكية، 

وتعلم قواعد جديدة، واكت�ساب املهارات ال�رشورية للنجاح يف املواقف اجلديدة. 
ويتفاوت الطلبة فيما بينهم يف مواجهة ال�سعوبات، وامل�سكالت التي تواجههم، وقد 
ذكرماكوو�سكي )Maccowski,1984( اأن معظم الطلبة يف كلية �سيانا )Syana( اجلامعية 
معظمهم  واأن  باجلامعة،  التحاقهم  بداية  عند  خمتلفة  �سعوبات  يواجهون  نيويورك،  يف 
اإّل اأن بع�سهم يف�سل  يتخطون هذه ال�سعوبات خالل ال�سنة الأوىل من درا�ستهم اجلامعية، 

يف ذلك مما ي�سطره اإىل ترك اجلامعة. 
�رشورات  ولكن  �سواها،  دون  واحدة  �رشيحة  يف  اإختزالها  ميكن  ل  ال�سباب  فئة  ان 
الدرا�سة ت�ستلزم ت�سليط ال�سوء على مواقف حمددة عند فئة منهم، وهي ال�سباب اجلامعي، 
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تلك الفئة التي متّثل ن�سبة كبرية يف اأو�ساط ال�سباب الأردين، ويعترب اإعداد ال�سباب اجلامعي 
بناء  ق�سايا  اأهم  من  املجتمع  تنمية  جوانب  خمتلف  يف  م�ساركتهم  لتفعيل  وتاأهيلهم 
موؤ�س�سات املجتمع، لأن م�ساركتهم واإ�سهامهم يعد عماًل اأ�سا�سيًا و�رشوريًا لتو�سيل جهود 
التنمية و�سمان اإ�ستمرارها، فهم اأكرثفئات املجتمع حيوية ون�ساطًا، »واإن عملية اإدماجهم 
يف التنمية متّكنهم من امل�ساركة يف �سنع القرارات التي توؤثر عليهم، كما اأن منحهم الفر�ص 
وال�سيا�سية، والثقافية حتقق لهم  التنمية الجتماعية، والقت�سادية،  الكاملة لالإ�سهام يف 

الإ�سباع الذاتي، وحتقق ذياتهم« )جمل�ص وزراء ال�سباب والريا�سة العرب، 2002، 7( . 
اإن م�سكالت طلبة اجلامعات، من الق�سايا التي تناولتها الأدبيات يف العلوم الن�سانية 
والجتماعية، وتتخذ هذه امل�سكالت اأ�سكاًل متعددة ومتباينة، منها ما يت�سل بذات الطالب، 
يتعلق  ما  ومنها  الأكادميي،  التعليمي  بواقعه  يتعلق  ما  ومنها  باأ�رشته،  يتعلق  ما  ومنها 
وعدم  النهائية،  المتحانات  جدول  تنظيم  و�سوء  الأ�سبوعي،  الدرو�ص  جدول  تنظيم  ب�سوء 
املراجع  وقلة  الإعارة،  ونظام  املكتبة  اإ�ستخدام  ومعوقات  الأكادميي،  الإر�ساد  فاعلية 
 Beard( احلديثة الالزمة لبع�ص التخ�س�سات، وكرثة الواجبات املطلوبة لكل مادة درا�سية

et al ,1982 &؛ العي�ساوي، 1989؛ داود، 1994؛ �سقر، 2003( . 

نطاق  يف  امل�سكالت  بع�ص  من  يواجهونه  وما  اجلامعيني،  الطلبة  حاجات  تعدد  اإن 
اأ�رشهم وجمتمعهم، وما  اأنف�سهم فيه، وما يحملونه معهم من  الو�سع اجلديد الذي يجدون 
ي�سغل فكرهم يف الإعداد ملهنة امل�ستقبل، وما يرتبط بها من اتخاذ قرارات لها اأهمية كبرية 
يف م�ستقبلهم يف احلياة العملية، قد يوؤدي اإىل ظهور م�سكالت ومعوقات متنوعة يف حياتهم، 
بالر�سا عن حياتهم اجلامعية، ويعيق  �سعورهم  اأن يخف�ص من م�ستوى  الذي ميكن  الأمر 
اإكمال  اإحتمال  وعلى  الدرا�سي،  حت�سيلهم  على  �سلبيًا  ويوؤثر  اجلديدة،  احلياة  مع  تكّيفهم 
اإر�سادية  برامج  اإيجاد  اجلامعات  يف  القرار  اأ�سحاب  من  يتطلب  مما  اجلامعية،  درا�ستهم 
درا�ستهم  اأثناء  تن�ساأ  التي  اأم  اجلامعات،  دخولهم  عند  الطلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  حلل 

اجلامعية. 
وتاأكيداً على دور اجلامعة الفّعال يف خدمة املجتمع، وتخريج طلبة ميتازون بال�سوية 
وال�ستقرار النف�سي والجتماعي، ومزودين بالعلم واملعرفة، جاءت هذه الدرا�سة لت�سع بني 
اأيدي ا�سحاب القرار يف كلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية/ الأنروا- الأردن، امل�سكالت 
الأكادميية احلادة التي تواجه الطلبة يف �سوء بع�ص املتغريات، حتى يقوم اأ�سحاب القرار 
مبراجعة الربامج الإر�سادية والتعليمية لتتنا�سب مع تطلعات الطلبة، وحتى تكون املخرجات 

التعليمية بقدر طموحات املجتمع. 
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اأن�سئت بعد �سدور  – الأردن، قد  اإن كلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية/ الأنروا 
رفع  على  ين�ص  الذي  لعام 1988،   )27( رقم  الأردن،  اجلديد يف  والتعليم  الرتبية  قانون 
م�ستوى معلمي التعليم الأ�سا�سي من حملة دبلوم كليات املجتمع اأو ما يعادلها اإىل م�ستوى 
ال�سهادة اجلامعية الأوىل. وبداأت هذه الكلية بتاأهيل معلمي وكالة الغوث الدولية يف الأردن، 
من حملة دبلوم كليات املجتمع، ويف �سنة )1994( بداأت بقبول اأبناء الالجئني الفل�سطينيني 
املهن  تخ�س�سات  يف  البكالوري�ص  مل�ستوى  العامة،  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة  حملة  من 
التعليمية، لتزويد مدار�ص وكالة الغوث باملعلمني املوؤهلني، والدرا�سة فيها جمانية للطلبة 

الذين يقبلون بطريقة التناف�ص احلر، ويف �سنة )2009( اُفتتح برنامج التعليم املوازي. 
ونظراً لأن طلبة كلية العلوم الرتبوية يفدون من مناطق متعددة )مدن، قرى، خميمات( 
ياأتون  الذين  للطلبة  الإقامة املجانية  توفر  الكلية  الدرا�سة، ولأن  الكلية ملجانية  اإىل هذه 
من خارج حمافظة العا�سمة/ عمان، جند اأن هوؤلء الطلبة يتفاوتون يف كثري من عاداتهم 
وقيمهم وطريقة اإ�ستجاباتهم للمواقف، لذلك فاإن عملية تكّيف بع�سهم مع الواقع اجلديد لن 
تكون �سهلة بالن�سبة لهم، مما يت�سبب عنه بع�ص ال�سعوبات التي ميكن اأن توؤثر على م�سريتهم 
الدرا�سية، ولكون هذه الكلية وطلبتها مل يحظوا مبثل هذه الدرا�سة )ح�سب علم الباحثني( ، 
ونظراً لأهمية هذا النوع من الدرا�سات، فقد جاءت هذه الدرا�سة لتق�سي امل�سكالت الأكادميية 

التي تواجه طلبة هذه الكلية، يف �سوء بع�ص املتغريات. 

مشكلة الدراسة: 

متعددة  م�سكالت  يواجهون  اجلامعات  طلبة  اأن  اإىل  �سابقة،  درا�سات  نتائج  اأ�سارت 
لحظ  وقد  اجلامعية،  درا�ستهم  اأثناء  اأم  بالدرا�سة،  التحاقهم  بداية  يف  �سواء  ومتنوعة، 
الباحثان من خالل عملهما يف التدري�ص اجلامعي، اأن الطلبة ي�سكون من م�سكالت متعددة، 
ومتنوعة، مما دفعهما اإىل توجيه �سوؤال مفتوح اإىل عينة ا�ستطالعية تاألفت من )30( طالبًا 
وطالبة، من طلبة كلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية، يتعلق بامل�سكالت التي تواجههم، 
الذي تبني من خالله وجود تنوع يف امل�سكالت، وظهر تركيز على امل�سكالت الأكادميية، 
اأم  الإمتحانات،  بنظام  اأم  التدري�ص،  باأ�ساليب  اأم  الدرا�سية،  باملقررات  يتعلق  فيما  �سواء 
ا�ستدعى  مما  اجلامعة،  مكتبة  يف  احلديثة  املراجع  بتوافر  اأم  الإكادميي،  الإر�ساد  بنظام 
القيام بدرا�سة علمية لتق�سي امل�سكالت الأكادميية التي تواجه طلبة كلية العلوم الرتبوية 
م�سكلة  تتحدد  وبذلك  املتغريات،  – الأردن، يف �سوء بع�ص  الأنروا  والآداب اجلامعية/ 
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الدرا�سة بال�سوؤال الرئي�سي االآتي: 

ما امل�سكالت االأكادميية التي تواجه طلبة كلية العلوم الرتبوية واالآداب 
اجلامعية/ االأنروا –االأردن من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم؟ 

ويتفرع من هذا ال�سوؤال االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
ما درجة حّدة امل�سكالت الأكادميية التي تواجه طلبة كلية العلوم الرتبوية والآداب  1 .

اجلامعية/ الأنروا – الأردن من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم؟ 
امل�سكالت  يف   ) 2 .α  =  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  يوجد  هل 
تبعًا  الأردن،   – الأنروا  اجلامعية/  والداب  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  لدى  الأكادميية 

ملتغريالتخ�س�ص؟ 
( يف امل�سكالت الأكادميية  3 .α = 0.05( يوجد فرق ذي دللة اإح�سائية عند م�ستوى
لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية والداب اجلامعية/ الأنروا – الأردن، تبعًا ملتغريامل�ستوى 

الدرا�سي؟ 
امل�سكالت  يف   ) 4 .α  =  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  يوجد  هل 
الأكادميية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية والداب اجلامعية/ الأنروا – الأردن، تبعًا ملتغري 

املعدل الرتاكمي؟ 

هدف الدراسة وأسئلتها: 
يتوقع املجتمع مبوؤ�س�ساته املتنوعة من موؤ�س�سات التعليم العايل، تخريج طلبة ميتازون 
بخربات علمية متقدمة، وبدرجة عالية من التكيف النف�سي والجتماعي، لذا ل بّد اأن تويل 
اجلامعات اهتمامًا متزايداً مبا يواجه الطلبة من م�سكالت، وتعمل على اكت�ساف امل�سكالت 
من  الطلبة  يواجه  ما  اإىل  التعّرف  واإن  منها،  التخفيف  اأو  حلها  على  وتعمل  حّدة،  الأكرث 
م�سكالت ي�ساعد اأ�سحاب القرار يف اجلامعات على التخطيط ال�سليم حللها، ومن هنا جاءت 

هذه الدرا�سة لتق�سي امل�سكالت الأكادميية التي تواجه الطلبة يف �سوء بع�ص املتغريات. 

أهمية الدراسة: 

 تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف االآتي: 
اإن هذه الدرا�سة تتناول مو�سوعًا قدميًا، وحديثًا يف اآن واحد، فمنذ العقد ال�سابع  1 .
من القرن الع�رشين، اأُجريت درا�سات تناولت امل�سكالت التي تواجه طلبة اجلامعات، وا�ستمر 
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الباحثون يف العقود الالحقة بدرا�سة هذه امل�سكالت، حيث اإن تنوع امل�سكالت واختالفها 
وفق معطيات الع�رش وم�ستجداته، يتطلب درا�سة هذه امل�سكالت، لتزويد اأ�سحاب القرار يف 
اجلامعات باأكرث امل�سكالت حّدة، من اأجل الت�سدي لها من خالل و�سع اخلطط الإر�سادية 
من  الطلبة  يتمكن  حتى  حدتها،  من  التخفيف  اأو  امل�سكالت،  هذه  من  للتخل�ص  املنا�سبة 

موا�سلة تعّلمهم ب�سهولة وي�رّش. 
اإن الأدب الرتبوي الوارد يف هذه الدرا�سة، وما احتوته اأداة الدرا�سة من فقرات، يعمل  2 .
على زيادة احل�سيلة املعرفية لدى اأ�سحاب القرار يف اجلامعات، واأع�ساء هيئة التدري�ص، 
بنوعية امل�سكالت الأكادميية التي ميكن اأن تواجه الطلبة عند التحاقهم بالدرا�سة اجلامعية، 
للحد من هذه  الوقائية  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  اأثناء درا�ستهم اجلامعية، مما يدفعهم  اأم يف 

امل�سكالت. 
مناطق  تتناول  اأخرى  لدرا�سات  املجال  فتح  يف  الدرا�سة  هذه  نتائج  ت�سهم  قد  3 .

جغرافية اأو�سع، ومتغريات اأكرث تنوعًا. 

حدود الدراسة وحمدداتها: 
تتحدد نتائج الدرا�سة وفقاً ملا ياأتي: 

الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  جميع  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت  الب�رشية:  احلدود  1 .
والآداب اجلامعية/ الأنروا – الأردن. بتخ�س�ساتهم كافة )معلم �سف، اللغة العربية، اللغة 

الإجنليزية( . 
والآداب  الرتبوية  العلوم  كلية  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت  املكانية:  احلدود  2 .

اجلامعية/ الأنروا – الأردن. 
احلدود الزمانية: تتحدد نتائج الدرا�سة وفق ال�سياق الزمني الذي اأجريت فيه، وهو  3 .

العام الدرا�سي 2010/ 2011. 
اأفراد العينة على  الدرا�سة بدرجة �سدق ا�ستجابة  احلدود املنهجية: تتحدد نتائج  4 .

اأداة الدرا�سة وثباتها ومو�سوعيتها. 

مصطلحات الدراسة: 
فيما ياأتي تو�سيح مل�سطلحات الدرا�سة: 

يق�سد باملعدل الرتاكمي يف هذه الدرا�سة ما ي�ستطيع الطالب يف  املعدل الرتاكمي:  ◄
كلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية، حت�سيله من معدل عالمات تراكمية يف نهاية كل 
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ف�سل درا�سي، اأو جمموعة ف�سول، اأم يف نهاية درا�سته اجلامعية ا�ستناداً اإىل �سَلم التقديرات 
املعتمد من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

يق�سد بامل�سكالت الأكادميية يف هذه الدرا�سة، ما يواجه  امل�سكالت االأكادميية:  ◄
التدري�ص،  باأ�ساليب  تتعلق  �سعوبات  من  اجلامعية،  والآداب  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة 
الإعارة املتبع يف  الإر�ساد الأكادميي، ونظام  ونظام المتحانات ومواعيدها، وعمليات 
درا�سية،  لكل مادة  املطلوبة  والتقارير  الأبحاث  احلديثة، وكرثة  املراجع  املكتبة، وتوفر 
عليها  يح�سل  التي  بالدرجة  اإجرائيًا  وتقا�ص  الأ�سبوعية.  العطل  يف  المتحانات  واإجراء 
الطالب يف كلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية لدى ا�ستجابته على فقرات الإ�ستبانه 

املعدة لهذا الغر�ص. 

الدراسات السابقة: 

من الدرا�سات التي مت االطالع عليها، الدرا�سات االآتية: 
الطلبة  م�سكالت  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  التي   )Al- Ghanim, 1983( الغامن  درا�سة 
وجامعات  كليات  يف  درا�ستهم  اأثناء  والجتماعية  وال�سخ�سية،  الأكادميية،  الكويتيني، 
الوليات املتحدة الأمريكية، وتكونت عينة الدرا�سة من )306( طالبًا وطالبة، واُ�ستخدمت 
التحليلي،  الو�سفي  املنهج  اُ�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  البيانات،  جلمع  ال�ستبانة 
مدة  بطول  عك�سيًا  ترتبط  والأكادميية  ال�سخ�سية  امل�سكالت  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
تبني  وكذلك  الدرا�سة،  مدة  بطول  طرديًا  ترتبط  الجتماعية  امل�سكالت  بينما  درا�ستهم، 
ال�سخ�سية  م�سكالتهم  كانت  مرتفعًا  التوفل  اختبارات  على  اأداوؤهم  كان  الذين  الطلبة  اأن 
والأكادميية والجتماعية اأقل، وكانت امل�سكالت ال�سخ�سية والجتماعية والأكادميية لدى 

الطلبة الذين هم على اأبواب التخرج اأقل منها لدى اأقرانهم ما قبل التخرج. 
درا�سة عكا�سة واآخرين )Okasha, & et al, 1985( التي هدفت اإىل تق�سي ال�سعوبات 
الأكادميية بني طلبة اجلامعات امل�رشية الذكور، وتكونت عينة الدرا�سة من )178( طالبًا 
ممن لديهم م�سكالت اأكادميية، و )77( طالبًا ممن لي�ص لديهم م�سكالت، وقد اأظهرت الدرا�سة 
القت�سادي،  بالو�سع  اإح�سائيًا  داًل  اإرتباطًا  ترتبط  التح�سيلية  الأكادميية  امل�سكالت  اأن 
والجتماعي املتدين، ومكان ال�سكن املكتظ، والعالقات ال�سيئة مع الوالدين، وتاريخ الأ�رشة 

من حيث ال�سطرابات، والنتقال والهجرة. 
تواجه  التي  امل�سكالت  اإىل حتديد  التي هدفت   ،  )Richard, 1986( ريت�سارد  درا�سة 
الطلبة الأجانب يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، واُ�ستخدمت قائمة مويل مل�سكالت الطلبة 
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اإىل  الدرا�سة  عينة  وُق�سمت  وطالبة،  طالبًا   )273( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  اجلامعيني، 
والثانية  اللبنانيني،  الطلبة  )198( طالبًا وطالبة من  تكونت من  الأوىل  جمموعتني هما: 
تكونت من )75( طالبًا وطالبة من الطلبة الأجانب الدار�سني على نفقة برنامج امل�ساعدات 
اأن معظم الفقرات التي اختريت لدى املجموعتني هي تلك  اأظهرت النتائج  الأمريكية، وقد 
التي تتعلق باجلوانب الجتماعية والرتفيهية، وتركزت م�سكالت الطلبة الأجانب يف ثالث 
التدري�ص  وطرق  املحيط،  مع  والتكيف  واملعي�سي،  املايل  الو�سع  تنازليًا:  مرتبة  جمالت 

واإعداد املناهج. 
 ، واآخرين )2002(  �سعادة  الواردة يف   )Das & Ford, 1986( وفورد  دا�س  درا�سة 
التي هدفت اإىل التعّرف اإىل حاجات الطلبة يف جامعة من�سوتا، وتكونت عينة الدرا�سة من 
)44( طالبًا اأجنبيًا، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الطلبة يعانون يف بداية التحاقهم باجلامعة 
املتعلقة  امل�سكالت  ذلك  بعد  وتاأتي  الدرا�سي،  والتخطيط  والت�سجيل،  ال�سكن،  م�سكالت  من 

بالعالمات واإكمال الدرا�سة، والنتقال من تخ�س�ص لآخر. 
وقد اأجرى العي�ساوي )1989( ، درا�سة هدفت اإىل تق�سي م�سكالت طلبة جامعة العلوم 
والتكنولوجيا الأردنية، وتكونت عينة الدرا�سة من )495( طالبًا وطالبة من خمتلف ال�سنوات، 
واُ�ستخدمت ا�ستبانة جلمع املعلومات، وا�ستخدم املنهج الو�سفي امل�سحي، واأظهرت نتائج 
الدرا�سي،  الآتي: املجال  النحو  اأكرث امل�سكالت حدة جاءت مرتبة تنازليًا على  اأن  الدرا�سة 
واملجال  النف�سي،  واملجال  املوا�سالت،  وجمال  الجتماعي،  واملجال  الإداري،  واملجال 
القت�سادي، واملجال ال�سحي. واأظهرت اأي�سًا عدم وجود فروق يف امل�سكالت لدى الطلبة 

تبعًا ملتغريات التخ�س�ص، وامل�ستوى الدرا�سي، واملعدل الرتاكمي. 
املوؤثرة يف  العوامل  اإىل حتديد وحتليل  التي هدفت   ،  )Winter, 1997( ونرت  درا�سة 
الكندية،  اونتاريو  غرب  �سمال  مقاطعة  يف  الثانوية  بعد  ما  طلبة  بني  الرتبوية  الربامج 
واُ�ستخدمت املقابلة، وال�ستبانة جلمع املعلومات، وتكونت عينة الدرا�سة من )11( طالبًا 
م�سرية  يف  املوؤثرة  العوامل  اأهم  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  اجلامعة،  طلبة  من  وطالبة 
الطلبة الأكادميية تتمثل يف ال�سغوط املالية، وامل�سكالت ال�سحية، وقلة الت�سجيع، والتمييز 
�سبه  املحيطة  والبيئة  الأكادميي،  والإعداد  املعنوي،  والدعم  الوقت،  وتنظيم  العن�رشي، 

املنعزلة. 
تواجه  التي  امل�سكالت  تق�سي  اإىل  هدفت  درا�سة  اأجرى  فقد   ،  )1997( الكندري  اأما 
طلبة كلية الرتبية الأ�سا�سية يف الكويت، وتكونت عينة الدرا�سة من )275( طالبًا وطالبة، 
واأظهرت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  ومت  البيانات،  جلمع  ال�ستبانة  وا�ستخدمت 
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نتائج الدرا�سة اأن الطلبة يعانون من امل�سكالت الآتية، )مرتبة تنازليًا( : امل�سكالت الدرا�سية، 
وامل�سكالت القت�سادية، وامل�سكالت ال�سخ�سية، وامل�سكالت ال�سحية، وامل�سكالت الأ�رشية، 
وامل�سكالت النفعالية. واأظهرت النتائج وجود فروق بني اجلن�سني يف حجم امل�سكالت، ويف 

نوعية امل�سكالت. 
اإىل م�سكالت  اإىل التعّرف  اأجريا درا�سة هدفت  فقد   ، والطراونة )1999(  بطاح  اأما   
الطلبة الأجانب )غري العرب( ، الدرا�سية يف جامعة موؤتة بالأردن يف �سوء بع�ص املتغريات، 
وتكونت عينة الدرا�سة من )281( طالبًا وطالبة، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات 
امل�ستوى  الأجانب تعزى لختالف  الطلبة  التي تواجه  اإح�سائية يف حّدة امل�سكالت  دللة 
الطلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  حّدة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  الدرا�سي، 

الأجانب تعزى ملتغريي اجلن�ص، واجلن�سية. 
، التي هدفت اإىل حتديد امل�سكالت التي  �سعادة وزامل واأبو زيادة )2002(  درا�سة 
الدرا�سة  يعاين منها الطلبة املغرتبون يف جامعة النجاح الوطنية بنابل�ص، وتكونت عينة 
من )230( طالبًا وطالبة من الطلبة املغرتبني يف اجلامعة، وا�ستملت ال�ستبانة على )50( 
ثم  الدرا�سية،  امل�سكالت  يف  متثلت  حّدة  امل�سكالت  اأكرث  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  فقرة، 
امل�سكالت النف�سية وال�سحية، ثم امل�سكالت الأمنية وال�سيا�سية، واأظهرت النتائج عدم وجود 

فروق ذات دللة اإح�سائية يف امل�سكالت بني الطلبة تعزى ملتغري التخ�س�ص. 
الك�سف عن طبيعة امل�سكالت  اإىل  هدفت   ،  )2003( العامري  ويف درا�سة قامت بها 
الواحد وفقًا  العربية املتحدة، والفروق بني اجلن�ص  الإمارات  وماهيتها لدى طلبة جامعة 
 )629( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الإقامة،  وحمل  الدرا�سي،  امل�ستوى  حيث  من  لتباينهم 
طالبًا، و )1891( طالبة من خمتلف الكليات يف العام الدرا�سي 1999/ 2000، وا�ستملت 
متنوعة،  م�سكالت  يواجهون  الطالب  اأن  النتائج  واأظهرت  فقرة،   )48( على  الدرا�سة  اأداة 
ل�سالح  اأغلبها  واأن  املجموعات،  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن  اأظهرت  كما 

الطالبات. 
درا�سة ترنني )Trainin, 2005( ، التي هدفت اإىل اإ�ستق�ساء الطريقة التي يتعامل    
بها طلبة الكليات يف الوليات املتحدة الأمريكية من ذيي ال�سعوبات الأكادميية يف جوانب 
النق�ص لديهم يف املعاجلة املنطقية واللفظية، وقارنت الدرا�سة الأداء ما وراء املعريف للطلبة 
ذيي ال�سعوبات الأكادميية وعددهم )40( طالبًا، والطلبة الذين ل يعانون من �سعوبات اأو 
م�سكالت، واأظهرت الدرا�سة اأن الطلبة الذين يعانون من م�سكالت تكون درجاتهم اأقل على 
بني  فروقًا  هناك  اأن  وجد  كما  والقراءة،  املعاجلة  و�رشعة  املدى  ق�سرية  الذاكرة  مقيا�ص 
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املجموعتني يف التنظيم الذاتي وعدد �ساعات الدرا�سة، واأظهرت النتائج اأي�سًا اأن الطلبة ذيي 
ال�سعوبات الأكادميية يتعاملون مع جوانب النق�ص لديهم يف املعاجلة املنطقية واللفظية 

بالعتماد على قدراتهم اللفظية وا�سرتاتيجيات التعّلم وطلب امل�ساعدة. 
التي  امل�سكالت  اأكرث  تق�سي  اإىل  هدفت  التي   ،  )2006( والربيعي  البنا  درا�سة    
وتكونت  امل�سكالت،  هذه  �سيوع  على  املتغريات  بع�ص  واأثر  الأق�سى،  جامعة  طلبة  تواجه 
امل�سكالت  ترتيب  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  وطالبة،  طالب   )200( من  الدرا�سة  عينة 
بالن�سبة لعينة الدرا�سة كانت على النحو الآتي، )مرتبة تنازليًا( : م�سكالت احلياة واملباين 
اجلامعية، وم�سكالت التعليم، وم�سكالت نف�سية، وامل�سكالت الأخالقية والجتماعية، واأخرياً 
امل�سكالت اجلن�سية. واأظهرت النتائج عدم وجود فروق يف �سيوع وحّدة امل�سكالت بني اأفراد 
العينة تبعًا ملتغري التخ�س�ص، ووجود فروق تعزى ملتغري اجلن�ص يف امل�سكالت الأخالقية، 
والجتماعية، وامل�سكالت اجلن�سية ل�سالح الذكور، ويف امل�سكالت التعليمية ل�سالح الإناث، 
طلبة  ل�سالح  اجلن�سية  امل�سكالت  حّدة  يف  الدرا�سي  امل�ستوى  ملتغري  تعزى  فروق  ووجود 

ال�سنة الأوىل مقارنة بطلبة ال�سنة الثانية والثالثة. 
 درا�سة العمايره )2007( ، التي هدفت اإىل التعّرف اإىل امل�سكالت التي تواجه الطلبة 
اجلدد بجامعة الإ�رشاء اخلا�سة بالأردن، وا�ستملت ا�ستبانة الدرا�سة على )49( فقرة، وا�ستخدم 
املنهج الو�سفي امل�سحي، وتكونت عينة الدرا�سة من )120( طالبًا وطالبة ممن �سجلوا يف 
الف�سل الأول يف العام الدرا�سي 2004/ 2005 يف الربنامج ال�سباحي، واأظهرت النتائج 
اأن اأكرث امل�سكالت حدة جاءت على النحو الآتي، )مرتبة تنازليًا( : امل�سكالت القت�سادية، 
فروق  وجود  عدم  اأي�سًا  النتائج  واأظهرت  الجتماعية.  وامل�سكالت  الدرا�سية،  وامل�سكالت 
ذات دللة اإح�سائية يف حدة امل�سكالت التي تواجه الطلبة اجلدد تبعًا ملتغري اجلن�ص، بينما 
اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف حدة امل�سكالت القت�سادية تبعًا ملتغري مكان 
ال�سكن، وعدم وجود فروق على جمالت الدرا�سة: الجتماعي، والدرا�سي، والكلي تبعًا ملتغري 

مكان ال�سكن. 
 درا�سة �سليمان واأبو زريق )2007( ، التي هدف اإىل تعّرف طبيعة امل�سكالت التي 
يواجهها طالب كلية املعلمني بتبوك يف اململكة العربية ال�سعودية، وعالقة ذلك مبتغريي 
اختريوا  طالب   )200( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الرتاكمي،  والتقدير  الدرا�سي،  امل�ستوى 
اأن  النتائج  الدرا�سة على )30( فقرة، واأظهرت  اأداة  الع�سوائية، وا�ستملت  بالطريقة الطبقية 
امل�سكالت  حمور  يليه  الطالب،  نظر  وجهة  من  حدة  اأكرث  جاء  الدرا�سية  امل�سكالت  حمور 
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اأظهرت  كما  القت�سادية.  امل�سكالت  حمور  ثم  الجتماعية، 
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امل�ستوى  ملتغريي  تعزى  والقت�سادية  والجتماعية،  الدرا�سية،  امل�سكالت  بني  اإح�سائية 
الدرا�سي، واملعدل الرتاكمي للطالب. 

 درا�سة �سليمان وال�سمادي )2008( ، التي هدفت اإىل الك�سف عن طبيعة امل�سكالت 
الأكادميية لدى طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية، والفروق يف طبيعة 
امل�سكالت من حيث التخ�س�ص، وامل�ستوى الدرا�سي، وتكونت عينة الدرا�سة من )500( طالب 
من خم�ص كليات للمعلمني يف العام الدرا�سي 2006/ 2007، وا�ستملت ا�ستبانة الدرا�سة 
على )43( فقرة، واأظهرت النتائج اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية يف طبيعة امل�سكالت 
دللة  ذي  فرق  وجود  وعدم  الأعلى،  الدرا�سي  امل�ستوى  ل�سالح  الدرا�سي،  للم�ستوى  تعزى 

اإح�سائية يعزى للتخ�س�ص. 
العليا  الدرا�سات  اإىل تق�سي م�سكالت طلبة  التي هدفت   ،  )2009( يا�سني  درا�سة    
الدرا�سة من )76( طالبًا وطالبة  بنابل�ص، وتكونت عينة  النجاح  الآداب بجامعة  يف كلية 
عينة  على  وُوزِّعت  ا�ستبانة،  ممت  �سُ الدرا�سة،  هدف  ولتحقيق  العليا،  الدرا�سات  طلبة  من 
م�سكالت  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  وا�ستخدم  الدرا�سة، 
اإدارية واقت�سادية بدرجة كبرية جداً، واأنه ل توجد فروق يف م�سكالت طلبة الدرا�سات العليا 

بالن�سبة ملتغريات اجلن�ص، والعمر، والدخل ال�سهري. 
فقد هدفت اإىل تعّرف امل�سكالت الدرا�سية التي تواجه   ، عقل )2010(  اأما درا�سة    
طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة، وتكونت عينة الدرا�سة من )105( طالب 
وطالبات، اختريوا بطريقة ع�سوائية من جمتمع الدرا�سة الأ�سلي، وا�ستخدم املنهج الو�سفي 
التحليلي من خالل تطبيق ا�ستبانة تتكون من )51( فقرة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأكرث 
جمال   : تنازليًا(  )مرتبة  الآتي،  النحو  على  جاءت  الطلبة  نظر  وجهة  من  حّدة  امل�سكالت 
امل�سكالت الجتماعية والقت�سادية، جمال امل�سكالت الإدارية، جمال امل�سكالت الأكادميية، 
جمال امل�سكالت النف�سية. واأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف تقدير 
متو�سط درجات اأفراد العينة بالن�سبة للم�سكالت الدرا�سية التي تواجه طلبة الدرا�سات العليا، 

تعزى للمتغريات: اجلن�ص، والتفرغ للدرا�سة، ونوع الكلية. 

التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها: 

من خالل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة ميكن اإيراد املالحظات االآتية: 
�سوء  يف  اجلامعات  طلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  ال�سابقة  الدرا�سات  معظم  اولت  ♦ 
بع�ص املتغريات، ومن هذه الدرا�سات: درا�سة الغامن )Alm Ghanim, 1983( ، ودرا�سة عكا�سة 
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 )Winter, 1997( ودرا�سة ، )ودرا�سة العي�ساوي )1989 ،Okasha,et al ,1985( واآخرون
ودرا�سة العامري )2003( ، ودرا�سة )Trainin, 2005( ، ودرا�سة البنا والربيعي )2006( ، 
ودرا�سة �سليمان واأبوزريق )2007( ، ودرا�سة �سليمان وال�سمادي )2008( ، ودرا�سة يا�سني 
م�سكالت  الدرا�سات على وجود  نتائج هذه  اإتفقت  وقد   .  )2010( ودرا�سة عقل   ،  )2009(
متعددة ومتنوعة تواجه طلبة اجلامعات، لكنها اختلفت يف ترتيب امل�سكالت ح�سب حدتها 
الدرا�سات مت�ساربة فيما يتعلق باأثر  اأنف�سهم، وكذلك جاءت نتائج  الطلبة  من وجهة نظر 

املتغريات يف امل�سكالت لدى الطلبة. 
يف  الأجانب  الطلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  تناولت  التي  الدرا�سات  بع�ص  هناك  ♦ 
اجلامعات، ومن هذه الدرا�سات: درا�سة )Richard ,1985، ودرا�سة بطاح والطراونة )1999( 
اأ�سارت نتائج هذه الدرا�سات اإىل وجود  ، ودرا�سة �سعادة وزامل واأبوزيادة )2002( . وقد 
م�سكالت متعددة بني الطلبة الأجانب يف اجلامعات التي يدر�سون فيها، نظراً لتنوع البيئاآت 

التي يفدون منها، والتي تختلف عن بيئاآت كثري من الطلبة. 
 ) العمايرة )2007 ♦ ، ودرا�سة   )Das & Ford ,1986( تناولت درا�سة دا�سة وفورد 
امل�سكالت التي تواجه الطلبة اجلدد يف اجلامعات، وجاءت نتائج هاتني الدرا�ستني متفقة 

يف ترتيب بع�ص امل�سكالت، وخمتلفة يف امل�سكالت الأخرى. 
يف  ال�سابقة،  الدرا�سات  يف  الوارد  الرتبوي  الأدب  من  احلالية  الدرا�سة  ا�ستفادت  ♦ 
تف�سري نتائج الدرا�سة احلالية، وكذلك ا�ستفادت من ا�ستبانات الدرا�سات ال�سابقة يف اإعداد 

ا�ستبانة الدرا�سة احلالية. 
ال�سابقة كونها تناولت بالدرا�سة والتحليل  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية عن  متيزت  ♦ 
امل�سكالت الأكادميية التي تواجه الطلبة واملتعلقة بع�سو هيئة التدري�ص، وطرق التدري�ص 
الواجبات  وكرثة  والإمتحانات،  الأكادميي،  والإر�ساد  الدرا�سية،  واملقررات  اجلامعي، 

الدرا�سية، وعالقة ذلك ببع�ص املتغريات. 
والآداب  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  على  تطبق  التى  الأوىل  الدرا�سة  هذه  تعدُّ  ♦ 

اجلامعية/ الأنروا – الأردن. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي امل�سحي ملنا�سبته لأغرا�ص هذه الدرا�سة. 
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جمتمع الدراسة: 

اجلامعية/  والآداب  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكّون 
العلوم  كلية  اإح�ساءات  )ح�سب  وطالبة  طالبًا   )1097( عددهم  والبالغ  الأردن،  الأنروا– 
الرتبوية 2010/ 2011( . موزعني على ال�سنوات الدرا�سية الأربع، واجلدول )1( يبني ذلك. 

الجدول )1( 
يبين توّزع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيراتها: 

الن�سبةالعددامل�ستوياتاملتغريات

التخ�س�س

67%735اأدبي

24%263علمي

9%99اإدارة معلوماتية

امل�ستوى الدرا�سي

36%395�سنة اأوىل

35%384�سنة ثانية

27%296�سنة ثالثة

2%22�سنة رابعة

املعدل الرتاكمي

27%296ممتاز

38%417جيد جداً

29%318جيد

6%66مقبول

عينة الدراسة: 

اأما عينة الدرا�سة، فقد تكونت من )606( طالب وطالبات، وت�سّكل ما ن�سبته )%55.2( 
اأفراد  الدرا�سة، اختريوا بالطريقة الطبقية الع�سوائية، واجلدول )2( يبني توّزع  من جمتمع 

عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها. 
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الجدول )2( 
يبين توّزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها 

الن�سبةالعددامل�ستوياتاملتغريات

التخ�س�س

 66%400اأدبي

 24.6% 149علمي

 9.4% 57اإدارة معلوماتية

امل�ستوى الدرا�سي

 35.4% 215�سنة اأوىل

 35.2% 213�سنة ثانية

 27.7 % 168�سنة ثالثة

 1.7% 10�سنة رابعة

املعدل الرتاكمي

 27.2% 165 ممتاز

 38.3% 232 جيد جداً

28.5% 173 جيد

 6% 36 مقبول

أداة الدراسة: 

العلوم  كلية  لطلبة  موجهة  ا�ستبانة  الباحثان  اأعّد  احلالية،  الدرا�سة  لأهداف  حتقيقًا 
تواجه  التي  الأكادميية  بامل�سكالت  تتعلق  – الأردن،  الأنروا  والآداب اجلامعية/  الرتبوية 

الطلبة. وقد ا�ستعان الباحثان يف اإعداد اأداة الدرا�سة بامل�سادر الآتية: 
ا�ستبانات الدرا�سات التي تناولت مو�سوع امل�سكالت التي تواجه طلبة اجلامعات،  - 
 ،  )2007 زريق،  واأبو  )�سليمان  ودرا�سة   ،  )1997 )الكندري،  درا�سة  الدرا�سات:  هذه  ومن 
اأداة الدرا�سة يف  . وتاألفت  ودرا�سة )�سليمان وال�سمادي، 2008( ، ودرا�سة )عقل، 2010( 
املجال  الآتي:  النحو  على  جمالت  اأربعة  على  موزعة  فقرة،   )65( من  الأولية  �سورتها 
الدرا�سي، وي�ستمل على الفقرات )1- 20( . جمال الإر�ساد الأكادميي، وي�ستمل على الفقرات 
)21- 36( . جمال المتحانات، وي�ستمل على الفقرات )37- 47( . جمال املكتبة اجلامعية، 

وي�ستمل على الفقرات )48- 65( . 
الأدب الرتبوي املتعلق مبو�سوع الدرا�سة.  - 
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د. انتصار خليل عشاواآلداب اجلامعية/ األنروا- األردن من وجهة نظر الطلبة أنفسهم
التربوية  العلوم  كلية  طلبة  تواجه  التي  األكادميية  أ. د. محمد حسن العمايرةاملشكالت 

صدق أداة الدراسة: 

الدرا�سة، عن طريق عر�سها يف �سورتها  لأداة  الظاهري  ال�سدق  الباحثان من  تاأكد 
وكلية  العليا،  للدرا�سات  العربية  عمان  جامعة  يف  تدري�ص  هيئة  ع�سو   )15( على  الأولية 
اأ�سول  يف  الخت�سا�ص  ذيي  من  الأردن،   – الأنروا  اجلامعية/  والآداب  الرتبوية  العلوم 
الفقرات  انتماء  مدى  على  للحكم  وذلك  الرتبوي،  النف�ص  وعلم  الرتبوية،  والإدارة  الرتبية 
للمجالت التي ُحدِّدت، واحلكم على درجة منا�سبة الفقرات من حيث �سياغتها، وقد اعتمد 
اأُخذ  وقد  عليها،  لالإبقاء  اأ�سا�سًا  الفقرة،  على  فاأكرث  املحكمني  من   )12( موافقة  الباحثان 
مبالحظات املحكمني، واأُعيدت �سياغة )6( فقرات، وُحذفت )4( فقرات من جمال الإر�ساد 
الأكادميي، و )3( فقرات من جمال المتحانات، و )2( فقرة من جمال املكتبة اجلامعية، 
واأ�سبحت الأداة يف �سورتها النهائية تتاألف من )56( فقرة، موزعة على جمالت الدرا�سة 

على النحو الآتي: 
وي�ستمل  الأكادميي،  الإر�ساد  وجمال  فقرة،   )20( على  وي�ستمل  الدرا�سي،  املجال 
على )12( فقرة، وجمال المتحانات، وي�ستمل على )12( فقرة، وجمال املكتبة اجلامعية، 

وي�ستمل على )12( فقرة. 

ثبات األداة: 

ق الباحثان من ثبات اأداة الدرا�سة بطريقة اإعادة الختبار )Testm rem test( على  حتقَّ
عينة مكونة من )25( طالبًا وطالبة من طلبة كلية العلوم الرتبوية، ومن خارج اأفراد عينة 
العينة  على  ثانية  مرة  الختبار  تطبيق  اأعيد  الأول،  التطبيق  من  اأ�سبوعني  وبعد  الدرا�سة، 
نف�سها، ومت اإيجاد معامل الإرتباط بني درجات املقيا�ص يف التطبيقني الذى بلغ )0.83( ، 

وتعدُّ هذه القيمة دالة على منا�سبة الأداة لتحقيق اأهداف الدرا�سة. 

متغريات الدراسة: 

ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات االآتية: 
وت�ستمل:  املتغريات امل�ستقلة، . 1

متغري التخ�س�ص، وله ثالثة م�ستويات )اأدبي، علمي، اإدارة معلوماتية( .  - 

متغري امل�ستوى الدرا�سي، وله اأربعة م�ستويات )ال�سنة الأوىل، ال�سنة الثانية، ال�سنة  - 
الثالثة، ال�سنة الرابعة( . 

متغري املعدل الرتاكمي، وله اأربعة م�ستويات )ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول( .  - 
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الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  تواجه  التي  الأكادميية  امل�سكالت  التابع: . 2 املتغري 
والآداب اجلامعية، من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، والتي قي�ست من خالل ا�ستجابات اأفراد 

العينة على جميع فقرات اأداة الدرا�سة املتعلقة بامل�سكالت الأكادميية التي تواجههم. 

إجراءات الدراسة: 

قام الباحثان باالإجراءات االآتية: 
حتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها.  ♦ 

اإعداد اأداة الدرا�سة، والتحقق من �سدقها وثباتها.  ♦ 

توزيع ال�ستبانة على اأفراد العينة، وتو�سيح بع�ص الفقرات.  ♦ 

وفق  ملعاجلتها  احلا�سوب  يف  البيانات  واإدخال  وتدقيقها،  ال�ستبانات،  جمع  ♦ 

متطلبات الدرا�سة. 
نِّفت  ويف �سوء التدريج اخلما�سي الذي اُعتمد لالإجابة عن فقرات الدرا�سة، فقد �سُ ♦ 

)كبرية،  م�ستويات،  ثالثة  اإىل  الأكادميية  امل�سكالت  ا�ستبانة  على  العينة  اأفراد  ا�ستجابات 
الدرا�سة هو )5( درجات،  اإىل املعايري الآتية: احلد الأعلى لبدائل  ، ت�ستند  متو�سطة، قليلة( 
واحلد الأدنى هو )1( درجة، وبطرح احلد الأدنى من احلد الأعلى يكون الناجت )4( ، ويق�سم 

الناجت على ثالثة م�ستويات: 4÷3= 1.33، وعليه يكون: 
احلد الأدنى = 1+ 1.33= 2.33 ♦

احلد املتو�سط = 2.34+ 1.33=3.67 ♦ 
احلد الأعلى = 3.68 ♦ فاأكرث 

وبذلك ت�سبح اأوزان الفقرات على النحو االآتي: 
( تعني اأن الفقرة متّثل  الفقرات التي يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني )3.68- 5.00 -

م�سكلة كبرية للطلبة. 
( تعني اأن الفقرة متّثل  الفقرات التي يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني )2.34- 3.67 -

م�سكلة متو�سطة للطلبة. 
( تعني اأن الفقرة متثل  الفقرات التي يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني )1.00- 2.33 -

م�سكلة قليلة للطلبة. 
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د. انتصار خليل عشاواآلداب اجلامعية/ األنروا- األردن من وجهة نظر الطلبة أنفسهم
التربوية  العلوم  كلية  طلبة  تواجه  التي  األكادميية  أ. د. محمد حسن العمايرةاملشكالت 

املعاجلة اإلحصائية: 

اُ�ستخدم يف البحث االأ�ساليب االإح�سائية االآتية: 
والإنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  الأول،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة  ● 

املعيارية. 
�سيفيه  واختبار  الأحادي،  التباين  حتليل  اُ�ستخدم  الثاين،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة  ● 

للمقارنات البعدية. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

طلبة  تواجه  التي  االأكادميية  امل�سكالت  حدرّة  درجة  ما  الأول:  ◄ ال�سوؤال 
نظر  وجهة  من  –االأردن  االأنروا  اجلامعية/  واالآداب  الرتبوية  العلوم  كلية 

الطلبة اأنف�سهم؟ . 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
وُرتبت الفقرات، ودرجة حّدة امل�سكالت على فقرات جمالت الدرا�سة من وجهة نظر الطلبة 

اأنف�سهم، واجلداول: )3( ، )4( ، )5( ، )6( تبني ذلك: 
الجدول )3( 

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات ودرجة حّدة المشكات 
على فقرات المجال )الدراسي( من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. 

رقم 
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

ترتيب 
الفقرات

درجة حدة 
امل�سكلة

متو�سطة3.361.2610تكرار بع�ص املو�سوعات بني املقررات الدرا�سية1
متو�سطة3.330.9512يغلب على اخلطط الدرا�سية املقررات العامة2

كبرية3.710.924�سعوبة املواد الدرا�سية3 
متو�سطة2.641.1717انخفا�ص �سوت بع�ص الأ�ساتذة يف املحا�رشة4
كبرية3.891.111اعتماد املقررات الدرا�سية على احلفظ وال�ستظهار5
متو�سطة3.061.5615الدرا�سة يف تخ�س�ص مل اأكن اأرغب فيه6
متو�سطة3.591.097ا�ستخدام طرق واأ�ساليب تقليدية يف تدري�ص املواد7
كبرية3.681.135كرثة الواجبات والتقارير والأبحاث املطلوبة لكل مادة درا�سية8
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رقم 
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

ترتيب 
الفقرات

درجة حدة 
امل�سكلة

متو�سطة3.291.1813قلة اهتمام الأ�ساتذة بامل�سكالت الدرا�سية للطلبة9
متو�سطة3.581.168كرثة املواد الدرا�سية يف الف�سل الدرا�سي10
متو�سطة3.541.239عدم توافر املراجع الكافية لكثرٍي من املواد الدرا�سية11
كبرية3.081.142عدم توافر الوقت الكايف للدرا�سة12
متو�سطة2.991.1016عدم الفهم الكايف لكثرٍي من املحا�رشات13
متو�سطة2.461.2018عدم كفاءة بع�ص الأ�ساتذة14
كبرية3.751.133تركيز املقررات الدرا�سية على اجلوانب النظرية15
متو�سطة3.601.256املحا�رشات متتالية بدون ا�سرتاحة كافية16
متو�سطة3.251.2414تدري�ص املقررات العملية باأ�سلوب نظري17
قليلة1.931.2020عدم التزام بع�ص الأ�ساتذة مبواعيد املح�رشات18
متو�سطة3.341.2611كرثة املواد الدرا�سية التي ل تتعلق بالتخ�س�ص19
قليلة2.211.1319عدم التزام بع�ص الأ�ساتذة باخلطط الدرا�سية20

متو�سطة3.250.64الكلي

يتبني من اجلدول )3( اأن املتو�سطات احل�سابية لهذا املجال تراوحت ما بني )1.93- 
3.89( ، وتراوحت الإنحرافات املعيارية ما بني )0.92- 1.56( ، وبلغ املتو�سط احل�سابي 
على املجال ككل )3.25( ، بانحراف معياري )0.64( ، وهذا يعني اأن درجة حدة امل�سكالت 
الأكادميية على املجال الدرا�سي قد جاءت بدرجة متو�سطة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، 
وجهة  من  للطلبة  كبرية  م�سكلة  ت�سكل  التي  الفقرات  قمة  على  الآتية  الفقرات  جاءت  وقد 
نظرهم، )مرتبة تنازليًا( : الفقرة رقم )5( ، التي تن�ص على: اعتماد املقررات الدرا�سية على 
الطرق  ي�ستخدمون  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  ذلك كون معظم  يعزى  وقد  وال�ستظهار،  احلفظ 
اإىل  مييلون  املقررات  هذه  م�سممي  اأن  اإىل  اأي�سًا  ذلك  يعزى  وقد  تدري�سهم،  يف  التقليدية 
الطريق الأ�سهل يف و�سع املقررات الدرا�سية. والفقرة رقم )12( ، التي تن�ص على: عدم توافر 
الوقت الكايف للدرا�سة، وقد يعزى ذلك كون املقررات الدرا�سية تعتمد على احلفظ والإ�ستظهار، 
مما يتطلب من الطلبة وقتًا طوياًل يف الدرا�سة، بالإ�سافة اإىل كرثة الواجبات التي يكلفون 
رقم  والفقرة  للدرا�سة..  لهم  الكايف  الوقت  يتوافر  ل  لذا  والتقارير،  كالأبحاث،  بها،  القيام 
ذلك  يعزى  وقد  النظرية،  اجلوانب  على  الدرا�سية  املقررات  تركيز  على:  تن�ص  التي   ،  )15(
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د. انتصار خليل عشاواآلداب اجلامعية/ األنروا- األردن من وجهة نظر الطلبة أنفسهم
التربوية  العلوم  كلية  طلبة  تواجه  التي  األكادميية  أ. د. محمد حسن العمايرةاملشكالت 

اإىل ق�سور من خمططي املقررات الدرا�سية ووا�سعيها، من حيث اإفتقارهم للخربة الالزمة 
لإثراء املقررات الدرا�سية ببع�ص اجلوانب العملية التطبيقية. والفقرة رقم )3( ، التي تن�ص 
اجلوانب  اإىل  الدرا�سية  املقررات  اإفتقار  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  الدرا�سية،  املواد  على: �سعوبة 
العملية، مما ينعك�ص على طرق التدري�ص التي ي�ستخدمها اأع�ساء هيئة التدري�ص، مما يجعل 
mHoo (  الطلبة ي�سعرون بامللل وال�سعوبة، وقد اأ�سارت نتائج درا�سة قام بها هوبر ووليام
التح�سيل  را�سية عن  الدرا�سة مل تكن  اأن )52.6%( من عينة  اإىل   )er & William, 1993
الدرا�سي، وذلك ل�سعوبة المتحانات واختالف اأ�سلوب التعامل يف التقومي من مدر�ص اإىل 
اآخر. والفقرة رقم )8( ، التي تن�ص على: كرثة الواجبات والتقارير والأبحاث املطلوبة لكل 
مادة درا�سية، وقد يعزى ذلك كون التقارير والواجبات والأبحاث هي من متطلبات النجاح 
يف املادة الدرا�سية، وقد ي�سعر الطلبة بكرثة هذه املتطلبات كونهم ل يجدون الوقت الكايف 
للقيام بهذه املتطلبات، ولعدم توافر املراجع املتنوعة يف املكتبة اجلامعية، وقد اأّكد هذه 
النتيجة �سقر )2003( ، حيث ذكر اأن من املعوقات التي تواجه الطلبة يف اجلامعات كرثة 

الواجبات املطلوبة لكل مادة درا�سية. 
للطلبة من وجهة  م�سكلة  ت�سكل  التي  الفقرات  اأقل  من  الآتيتان  الفقرتان  وقد جاءت 
نظرهم )مرتبة ت�ساعديًا( ، الفقرة رقم )18( ، التي تن�ص على: عدم التزام بع�ص الأ�ساتذة 
الأ�ساتذة  بع�ص  التزام  عدم  على:  تن�ص  التي   ،  )20( رقم  والفقرة  املحا�رشات،  مبواعيد 

باخلطط الدرا�سية. 
الجدول )4(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات ودرجة حّدة المشكات 
على فقرات مجال )اإلرشاد األكاديمي( من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. 

رقم 
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي 
االنحراف 
املعياري 

ترتيب 
الفقرات

درجة حدة 
امل�سكلة 

متو�سطة 2.531.3912عدم معرفة الطلبة بنظام ال�ساعات املعتمدة 21
متو�سطة 3.071.378ت�سارب املواد يف اجلدول الدرا�سي 22
كبرية 4.071.251عدم اأخذ راأي الطلبة عند طرح املواد الدرا�سية23

ل يتوافر الوقت الكايف للمر�سد الأكادميي ملناق�سة الطلبة يف خططهم 24
متو�سطة 3.631.293الدرا�سية

متو�سطة 3.381.306عملية الر�ساد الأكادميي غري وا�سحة للمر�سد الأكادميي 25 
متو�سطة 3.431.335ل يخ�س�ص املر�سد الأكادميي وقتاأ كافيًا لالر�ساد 26 
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رقم 
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي 
االنحراف 
املعياري 

ترتيب 
الفقرات

درجة حدة 
امل�سكلة 

متو�سطة 3.021.409عدم التزام املر�سد الأكادميي بال�ساعات املخ�س�سة لر�ساد الطلبة 27

ازدحام غرفة املر�سد الأكادميي بالأ�ساتذة يحرج الطلبة من ال�ستف�سار 28
متو�سطة 2.921.3410وطلب امل�ساعدة من املر�سد

متو�سطة 3.101.317ل يدقق املر�سد الأكادميي يف ملفي الر�سادي عند ت�سجيل املواد الدرا�سية 29
متو�سطة 2.821.3311ل يحتفظ املر�سد الأكادميي مبلف خا�ص مب�سرية الطلبة التعليمية30
متو�سطة 3.601.204قلة تنوع املواد املطروحة31
كبرية 3.681.182عدم مراعاة توقيت طرح املواد يف اجلدول الدرا�سي32

متو�سطة3.270.83الكلي

يتبني من اجلدول )4( اأن املتو�سطات احل�سابية لهذا املجال تراوحت ما بني )2.53- 
4.07( ، وتراوحت الإنحرافات املعيارية ما بني )1.18- 1.40( ، وبلغ املتو�سط احل�سابي 
على املجال ككل )3.27( ، بانحراف معياري )0.83( ، وهذا يعني اأن درجة حدة امل�سكالت 
الأكادميية على جمال الإر�ساد الأكادميي قد جاءت بدرجة متو�سطة من وجهة نظر الطلبة 
الفقرات التي ت�سكل م�سكلة كبرية للطلبة من  الفقرات الآتية على قمة  اأنف�سهم، وقد جاءت 
وجهة نظرهم، )مرتبة تنازليًا( : الفقرة رقم )23( ، التي تن�ص على: عدم اأخذ راأي الطلبة 
عند طرح املواد الدرا�سية، وقد يعزى ذلك لكون الكلية تتبع منهجية معينة يف طرح املواد 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية، ومبا  الدرا�سية، تتمثل يف طرح املواد مبا يتنا�سب وتخ�س�سات 
يتنا�سب والن�ساب التدري�سي، وعدم ا�ستقدام حما�رشين من خارج الكلية، مبعنى اآخر وكاأن 
الكلية ت�سري وفق النظام ال�سنوي. والفقرة رقم )32( ، التي تن�ص على: عدم مراعاة توقيت 
الكلية جلميع املوظفني  الدوام يف  الدرا�سي، وقد يعزى ذلك لكون  طرح املواد يف اجلدول 
الإداريني والعمال، ل ميتد ل�ساعات طويلة، وهذا يفر�ص على الكلية اأن تطرح املواد الدرا�سية 

يف فرتات زمنية مكتظة. 
للطلبة من وجهة  م�سكلة  ت�سكل  التي  الفقرات  اأقل  من  الآتيتان  الفقرتان  وقد جاءت 
نظرهم )مرتبة ت�ساعديًا( ، الفقرة رقم )21( ، التي تن�ص على: عدم معرفة الطلبة بنظام 
ال�ساعات املعتمدة، والفقرة رقم )30( ، التي تن�ص على: ل يحتفظ املر�سد الأكادميي مبلف 

خا�ص مب�سرية الطلبة التعليمية.
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الجدول )5(
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات ودرجة حّدة المشكات 

على فقرات مجال )اإلمتحانات( من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. 

رقم 
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي 
االنحراف 
املعياري 

ترتيب 
الفقرات

درجة حدة 
امل�سكلة 

 كبرية 4.011.201تركيز المتحانات على احلفظ وال�ستظهار33- 
متو�سطة 3.631.335وجود اأكرث من امتحان يف جدول المتحانات النهائية34- 
كبرية 3.911.242ا�ستخدام المتحانات كمعيار اأ�سا�سي يف تقييم اأداء الطلبة35- 
متو�سطة 3.411.218عدم تنوع اأ�سئلة المتحانات وفق امل�ستويات املعرفية36- 
متو�سطة 3.181.2911عدم تنوع اأ�سئلة المتحانات ح�سب ال�سكل )مقالية، مو�سوعية....( 37- 
متو�سطة 3.611.286عدم التن�سيق بني الأ�ساتذة يف مواعيد المتحانات الفرتية38- 
متو�سطة 3.511.227انخفا�ص عالمات المتحانات39- 
كبرية 3.751.194و�سع الأ�سئلة املوحدة للم�ساقات متعددة ال�سعب40- 
متو�سطة 3.301.339قلة عدالة الأ�ساتذة يف و�سع العالمات41- 
كبرية 3.801.143كرثة المتحانات وازدحامها42- 
متو�سطة 2.421.3712اجراء المتحانات يف العطل ال�سبوعية43- 
متو�سطة 3.221.1410نظام التقييم املتبع يف اجلامعة44- 

متو�سطة3.480.73 الكلي

يتبني من اجلدول )5( اأن املتو�سطات احل�سابية لهذا املجال تراوحت ما بني )2.42- 
4.01( ، وتراوحت الإنحرافات املعيارية ما بني )1.14- 1.37( ، وبلغ املتو�سط احل�سابي 
على املجال ككل )3.48( ، بانحراف معياري )0.73( ، وهذا يعني اأن درجة حدة امل�سكالت 
الأكادميية على جمال الإمتحانات قد جاءت بدرجة متو�سطة من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، 
وجهة  من  للطلبة  كبرية  م�سكلة  ت�سكل  التي  الفقرات  قمة  على  الآتية  الفقرات  جاءت  وقد 
على  المتحانات  تركيز  على:  تن�ص  التي   ،  )33( رقم  الفقرة   : تنازليًا(  )مرتبة  نظرهم، 
احلفظ وال�ستظهار، وقد يعزى ذلك لكون املقررات الدرا�سية يف جمملها تركز على اجلوانب 
النظرية، ولأن معظم اأع�ساء هيئة التدري�ص ي�ستخدمون الطرق التقليدية يف تدري�سهم، التي 
تركز على اإعطاء املعلومات من قبل الأ�ساتذة، وا�سرتجاعها يف المتحانات. والفقرة رقم 
وقد  الطلبة،  اأداء  تقومي  اأ�سا�سيًا يف  المتحانات معياراً  ا�ستخدام  تن�ص على:  التي   ،  )35(
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يعزى ذلك لكون بع�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص يلجاأون اإىل اأ�سهل الطرق لتقييم اأداء الطلبة، 
وهي المتحانات، من منطلق اأن طرق التقومي الأخرى حتتاج اإىل جهد ووقت وقدرة على 
ات الكثرية املنوطة بهم ل تتيح لهم وقتًا  اإعدادها، وكذلك دعوى بع�ص الأ�ساتذة اأن املهمَّ
كافيًا ل�ستخدام طرق تقومي متعددة. والفقرة رقم )42( ، التي تن�ص على: كرثة المتحانات 
وازدحامها، وقد يعزى ذلك اإىل غياب التن�سيق بني اأع�ساء هيئة التدري�ص يف مواعيد اإجراء 
الإمتحانات وكرثتها.  ازدحام  من  يعانون  الطلبة  يجعل  للطلبة، مما  الفرتية  الإمتحانات 
والفقرة رقم )40( ، التي تن�ص على: و�سع الأ�سئلة املوحدة للم�ساقات متعددة ال�سعب، وقد 
يعزى ذلك لكون اإعداد مناذج متعددة لالأ�سئلة يتطلب جهداً ووقتًا وقدرة على املوازنة بني 
الأ�سئلة من حيث نوعيتها ودرجة منا�سبتها مل�ستويات الطلبة يف ال�سعب املختلفة، مما قد 
ل يتوافر لدى جميع اأع�ساء الهيئة التدري�سية، لذا جند اأن الغالبية منهم مييلون اإىل اعتماد 

منوذج واحد جلميع ال�سعب. 
للطلبة من وجهة  م�سكلة  ت�سكل  التي  الفقرات  اأقل  من  الآتيتان  الفقرتان  وقد جاءت 
نظرهم )مرتبة ت�ساعديًا( ، الفقرة رقم )43( ، التي تن�ص على: اجراء المتحانات يف العطل 
ال�سبوعية، والفقرة رقم )37( ، التي تن�ص على: عدم تنوع اأ�سئلة المتحانات ح�سب ال�سكل 

)مقالية، مو�سوعية....( 
الجدول )6(

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات ودرجة حّدة المشكات 
على فقرات مجال )المكتبة الجامعية( من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. 

ررقم 
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي 
االنحراف 
املعياري 

ترتيب 
الفقرات

درجة حدة 
امل�سكلة 

كبرية 3.731.244املراجع املتوافرة يف املكتبة مراجع قدمية45- 
متو�سطة  3.221.3710عدم توافر مقاعد مريحة للقراءة داخل املكتبة46- 
متو�سطة  12 2.911.38عدم توافر الهدوء داخل املكتبة47- 
كبرية 3.831.453عدم وجود خدمة الكرتونية للمراجع48- 
كبرية 2 3.921.32عدم وجود مراجع حديثة تخدم جميع التخ�س�سات49- 
متو�سطة  7 3.051.36عدم وجود جمالت علمية حمكمة50- 
كبرية 1 3.971.33عدم وجود ت�سهيالت للن�سخ والت�سوير داخل املكتبة51- 
متو�سطة  11 3.181.42عدم تعاون موظفي املكتبة مع الطلبة52- 
متو�سطة  8 3.451.34قلة عدد املراجع امل�سموح با�ستعارتها من املكتبة53- 
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ررقم 
املتو�سط الفقراتالفقرة

احل�سابي 
االنحراف 
املعياري 

ترتيب 
الفقرات

درجة حدة 
امل�سكلة 

كبرية 5 3.691.28قلة املدة الزمنية لعارة الكتب من املكتبة54- 
متو�سطة  9 3.381.34يزعجني كتابة املالحظات من قبل الطلبة على كتب املكتبة55- 
متو�سطة  6 3.521.33يزعجني عدم ترميم املراجع التالفة56- 

متو�سطة  3.530.85 الكلي

يتبني من اجلدول )6( اأن املتو�سطات احل�سابية لهذا املجال تراوحت ما بني )2.91- 
3.97( ، وتراوحت الإنحرافات املعيارية ما بني )1.24- 1.45( ، وبلغ املتو�سط احل�سابي 
على املجال ككل )3.53( ، بانحراف معياري )0.85( ، وهذا يعني اأن درجة حدة امل�سكالت 
الأكادميية على جمال املكتبة اجلامعية قد جاءت بدرجة متو�سطة من وجهة نظر الطلبة 
الفقرات التي ت�سكل م�سكلة كبرية للطلبة من  الفقرات الآتية على قمة  اأنف�سهم، وقد جاءت 
وجهة نظرهم، )مرتبة تنازليًا( : الفقرة رقم )51( ، التي تن�ص على: عدم وجود ت�سهيالت 
للن�سخ والت�سوير داخل املكتبة، وقد يعزى ذلك اإىل اعتماد الكلية على متعهد خا�ص يقوم 
بهذه املهمات، وعدم رغبة الكلية يف اإ�سغال موظفي املكتبة بالأمور املادية. والفقرة رقم 
)49( ، التي تن�ص على: عدم وجود مراجع حديثة تخدم جميع التخ�س�سات، وقد يعزى ذلك 
مراجع  باأ�سماء  املكتبة  تزويد  التدري�ص، من حيث عدم  اأع�ساء هيئة  اإىل  يعود  ق�سور  اإىل 
وقد  للمراجع،  الكرتونية  خدمة  وجود  عدم  على:  تن�ص  التي   ،  )48( رقم  والفقرة  حديثة. 
القدامى، ول يتوافر لديهم  يعزى ذلك كون موظفي املكتبة هم يف جمملهم من املوظفني 
اخلربة الكافية للتعامل مع التقنيات احلديثة، ول يعني ذلك خلو املكتبة متامًا من اخلدمة 
مراجع  املكتبة  يف  املتوافرة  املراجع  على:  تن�ص  التي   ،  )45( رقم  والفقرة  اللكرتونية. 
قدمية، وقد يعزى ذلك لعدم تزويد املكتبة باملراجع احلديثة، وهذا يتطلب اأن تزود املكتبة 
 ، )Beard, & et al( باملراجع احلديثة وفق خطط منهجية مدرو�سة، وقد ذكر بريد واآخرون
اأن من املعوقات التي تواجه طلبة اجلامعات نظام الإعارة، وقلة املراجع احلديثة الالزمة 
لبع�ص التخ�س�سات. والفقرة رقم )54( ، التي تن�ص على: قلة املدة الزمنية لعارة الكتب 
من املكتبة، وقد يعزى ذلك لكون املراجع املوجودة يف املكتبة، والتي تنا�سب التخ�س�سات 
حتى  للطلبة،  الكتب  اإعارة  مدة  تقليل  اإىل  املكتبة  تلجاأ  لذا  قليلة،  الكلية،  يف  املوجودة 
يف�سح املجال للطلبة الآخرين لالأعارة، اإ�سافة اإىل ما ذكر فاإن عدد الن�سخ من هذه الكتب 

حمدوداً. 
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للطلبة من وجهة  م�سكلة  ت�سكل  التي  الفقرات  اأقل  من  الآتيتان  الفقرتان  وقد جاءت 
داخل  الهدوء  توافر  عدم  على:  تن�ص  التي   ،  )47( رقم  الفقرة   ، ت�ساعديًا(  )مرتبة  نظرهم 

املكتبة، والفقرة رقم )52( ، التي تن�ص على: عدم تعاون موظفي املكتبة مع الطلبة. 
 ◄ )α = اإح�سائية عند م�ستوى هل يوجد فرق ذي داللة  ال�سوؤال الثاين: 
واالداب  الرتبوية  العلوم  االأكادميية لدى طلبة كلية  امل�سكالت  )0.05 يف 

اجلامعية/ االأنروا – االأردن، تبعاً ملتغريالتخ�س�س؟ . 
 )One – Way ANOVA( لالإجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي

تبعًا  العينة  اأفراد  اإ�ستجابات  ملتو�سط  احل�سابي  املتو�سط  يف  الفروق  لدللة 
ملتغريالتخ�س�ص واجلدول )7( يبني ذلك: 

الجدول )7( 
نتائج تحليل التباين األحادي )One – Way ANOVA( لداللة الفروق في المشكات األكاديمية 

التي تواجه أفراد العينة على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير التخصص: 

جمموع م�سدر التبايناملجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

 الدرا�سي

0.33820.169بني املجموعات
0.5230.593 194.8116030.323داخل املجموعات 

195.149605 الكلي

 االإر�ساد االأكادميي

3.70121.851بني املجموعات
2.6990.068 413.3746030.686داخل املجموعات 

417.075605الكلي

 االإمتحانات

1.51420.757بني املجموعات
1.4290.240 319.3706030.530داخل املجموعات 

320.884605 الكلي

 املكتبة اجلامعية

0.79420.397بني املجموعات
0.5470.579 437.5556030.726داخل املجموعات 

438.349605 الكلي

الكلي

1.04720.524بني املجموعات
1.2960.274 243.6546030.404داخل املجموعات 

244.401605 الكلي
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 =  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  عدم   )7( اجلدول  من  يتبني 
الأنروا  اجلامعية/  والآداب  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  لدى  الأكادميية  امل�سكالت  يف   )α
الأكادميي،  الإر�ساد  الدرا�سي،  الدرا�سة:  جمالت  على  التخ�س�ص  ملتغري  تبعًا  الأردن،   –
المتحانات، املكتبة اجلامعية، وعلى الدرجة الكلية. حيث بلغت قيمة )ف( املح�سوبة على 
املجالت ال�سابقة )بالرتتيب( : )0.523( ، )2.699( ( ، )1.429( ، )0.547( ، )1.296( 
، وجميع هذه القيم غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05( . وقد يعزى ذلك اإىل كون 
الطلبة يتعر�سون مل�سكالت اأكادميية بالدرجة نق�سها تقريبًا، بغ�ص النظر عن التخ�س�ص، 
ويعود ذلك اأي�سًا اإىل متاثل البيئة التعليمية التعلمية، �سواء ما يتعلق بالدرا�سة، اأم بنظام 
نف�سها  والتعليمات  والقوانني  لالأنظمة  يتعر�سون  التدري�ص، وكذلك  اأم بطرق  الإمتحانات، 
التي تتعلق مب�سريتهم التعليمية. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة )العي�ساوي، 
اإح�سائية يف امل�سكالت بني  اإىل عدم وجود فرق ذي دللة  اأ�سارت نتائجها  التي   )1989
اأ�سارت نتائجها  التي  الطلبة تعزى ملتغري التخ�س�ص، ودرا�سة )بطاح والطراونة، 1999( 
اإىل عدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائية يف امل�سكالت بني الطلبة تعزى ملتغري التخ�س�ص، 
ودرا�سة )�سعادة، وزامل، واأبو زيادة، 2002( التي اأ�سارت نتائجها اإىل عدم وجود فرق ذي 
دللة اإح�سائية يف امل�سكالت بني الطلبة تعزى ملتغري التخ�س�ص، ودرا�سة )البنا والربيعي، 
وحّدة  �سيوع  يف  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  عدم  اإىل  نتائجها  اأ�سارت  التي   )2006
التي   )2008 وال�سمادي،  )�سليمان  ودرا�سة  للتخ�س�ص،  تبعًا  العينة  اأفراد  بني  امل�سكالت 
اأ�سارت نتائجها اإىل عدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائية يف طبيعة امل�سكالت الأكادميية 

لدى طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية، تبعًا ملتغري التخ�س�ص. 
 ◄ )α = ال�سوؤال الثالث: هل يوجد فرق ذي داللة اإح�سائية عند م�ستوى
واالآداب  الرتبوية  العلوم  االأكادميية لدى طلبة كلية  امل�سكالت  )0.05 يف 

اجلامعية/ االأنروا – االأردن، تبعاً ملتغريامل�ستوى الدرا�سي؟ 
 )One – Way ANOVA( لالإجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي

ملتغري  تبعًا  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  ملتو�سط  احل�سابي  املتو�سط  يف  الفروق  لدللة 
امل�ستوى الدرا�سي واجلدول )8( يبني ذلك: 
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الجدول )8(
نتائج تحليل التباين األحادي )One – Way ANOVA( لداللة الفروق في المشكات األكاديمية 

التي تواجه أفراد العينة على مجاالت الدراسة تبعًا للمستوى الدراسي: 

جمموع م�سدر التبايناملجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

 الدرا�سي

1.287 3 3.860بني املجموعات
4.049 0.007 191.2906020.318داخل املجموعات 

195.149605 الكلي

االإر�ساد االأكادميي

3.539 3 10.617بني املجموعات
5.2420.001 406.4586020.675داخل املجموعات 

417.075605 الكلي

االإمتحانات

0.923 3 2.768بني املجموعات
1.7460.156 318.1166020.528داخل املجموعات 

320.884605الكلي

املكتبة اجلامعية

5.849 3 17.546بني املجموعات
8.3670.000 420.8046020.699داخل املجموعات 

438.349605الكلي

الكلي

2.244 3 6.731بني املجموعات

5.6750.001 237.9716020.395داخل املجموعات 
244.701605الكلي

 .)α = 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى 

يتبني من اجلدول )8( وجود فرق ذي دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( يف 
امل�سكالت الأكادميية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية/ الأنروا – الأردن، 
واملكتبة  الأكادميي،  الإر�ساد  الدرا�سي،  املجالت:  على  الدرا�سي  امل�ستوى  ملتغري  تبعًا 
ال�سابقة  املجالت  على  املح�سوبة  )ف(  قيمة  بلغت  الكلية، حيث  الدرجة  وعلى  اجلامعية، 
)بالرتتيب( : )4.049( ، )5.242( ، )8.367( ، )5.675( . وجميع هذه القيم دالة اإح�سائيًا 
عند م�ستوى )α = 0.05( . بينما تبني عدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائية يف امل�سكالت 
الأكادميية لدى الطلبة يف جمال المتحانات، حيث بلغت قيمة )ف( املح�سوبة )1.746( 

وهي قيمة اأقل من قيمة )ف( احلرجة عند م�ستوى الدللة )0.156( . 
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ولتحديد دللة القروق بني متو�سط ا�ستجابات فئات متغري امل�ستوى الدرا�سي، اأجري 
اختبار املقارنات البعدية با�ستخدام اختبار �سيفيه، واجلدول )9( يبني ذلك: 

الجدول )9( 
نتائج إختبار شيفيه )Scheffet( للكشف عن مصادر الفروق بين المتوسطات 

تبعًا لمتغيرالمستوى الدراسي: 

�سنة رابعة�سنة ثالثة�سنة ثانيةامل�ستوى الدرا�سي املجاالت

 الدرا�سي

- 0.191- 0.0670.198�سنة اأوىل
- 0.125- 0.132---- �سنة ثانية
+ 0.007---- ---- �سنة ثالثة

 االإر�ساد االأكادميي

- 0.591- 0.302- 0.150�سنة اأوىل
- 0.047- 0.112---- �سنة ثانية
- 0.290---- ---- �سنة ثالثة

 االإمتحانات

- 0.150- 0.170- 0.058�سنة اأوىل
- 0.047- 0.112---- �سنة ثانية
+ 0.065---- ---- �سنة ثالثة

 املكتبة اجلامعية

- 0.473- 0.336- 0.360 �سنة اأوىل
- 0.113 + 0.024---- �سنة ثانية
- 0.137---- ---- �سنة ثالثة

 الكلي

- 0.339- 0.251- 0.159�سنة اأوىل
- 0.181- 0.093---- �سنة ثانية
- 0.088---- ---- �سنة ثالثة

.)α = 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى 

يتبني من اجلدول )9( وجود فرق ذي دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( يف 
امل�سكالت الأكادميية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية/ الأنروا – الأردن، 
ال�سنة  طلبة  ل�سالح  الأوىل،  ال�سنة  وطلبة  الثالثة،  ال�سنة  طلبة  بني  الدرا�سي،  املجال  يف 
α( يف جمال  اإح�سائية عند م�ستوى )0.05 =  الثالثة. وكذلك تبني وجود فرق ذي دللة 
الإر�ساد الأكادميي، بني طلبة ال�سنة الثالثة، وطلبة ال�سنة الأوىل، ل�سالح طلبة ال�سنة الثالثة. 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  تبني  فقد  اجلامعية،  املكتبة  جمال  على  اأما 
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الثانية.  ال�سنة  طلبة  ل�سالح  الأوىل،  ال�سنة  وطلبة  الثانية،  ال�سنة  طلبة  بني   )α  =  0.05(
ووجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني طلبة ال�سنة الثالثة، وطلبة ال�سنة الأوىل، ل�سالح طلبة 
ال�سنة الثالثة. اأما على الدرجة الكلية لالأداة، فقد تبني وجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني 
طلبة ال�سنة الثالثة، وطلبة ال�سنة الأوىل، ل�سالح طلبة ال�سنة الثالثة، ما �سبق يعني اأن طلبة 
ال�سنوات الأعلى يواجهون م�سكالت اأكادميية اأكرث حّدة من طلبة ال�سنتني الأوىل والثانية، 
اإىل  الدرا�سية  م�سريتهم  خالل  تعر�سوا  قد  الأعلى  ال�سنوات  طلبة  كون  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
ال�سنتني  اأطول من الطلبة يف  اأكادميية متنوعة، ب�سبب درا�ستهم يف الكلية لفرتة  م�سكالت 
اأكادميية  م�سكالت  يواجهون  والرابعة  الثالثة  ال�سنتني  طلبة  فاإن  وكذلك  والثانية،  الأوىل 
اأثناء مرحلة التطبيق العملي يف املدار�ص، بينما مل تظهر النتائج وجود فرق ذي  متنوعة 
دللة اإح�سائية بني الطلبة على جمال المتحانات. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج 
درا�سة )بطاح والطراونة، 1999( التي اأ�سارت نتائجها اإىل وجود فرق ذي دللة اإح�سائية 
يف حّدة امل�سكالت بني الطلبة تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، ودرا�سة )العامري، 2003( 
التي اأ�سارت نتائجها اإىل وجود فرق ذي دللة اإح�سائية يف امل�سكالت بني الطالبات تبعًا 
اأن  اإىل  نتائجها  اأ�سارت  التي   )ALm Ghanim, 2005( ودرا�سة  الدرا�سي،  امل�ستوى  ملتغري 
قبل  ما  اأقرانهم  من  اأقل  اأكادميية  م�سكالت  من  يعانون  التخرج  اأبواب  على  الذين  الطلبة 
اإىل وجود فرق ذي  نتائجها  اأ�سارت  التي  وال�سمادي، 2008(  )�سليمان  ودرا�سة  التخرج، 
الدرا�سي  الدرا�سي، ل�سالح امل�ستوى  للم�ستوى  اإح�سائية يف طبيعة امل�سكالت تعزى  دللة 
الأعلى، واختلفت مع نتائج درا�سة )العي�ساوي، 1989( التي اأ�سارت نتائجها اإىل عدم وجود 
فرق ذي دللة اإح�سائية يف امل�سكالت لدى الطلبة تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، وكذلك 
اإختلفت مع نتائج درا�سة )�سليمان واأبو زريق، 2007( التي اأ�سارت نتائجها اإىل عدم وجود 
تعزى  بتبوك  املعلمني  كلية  طالب  لدى  الدرا�سية  امل�سكالت  يف  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق 

ملتغري امل�ستوى الدرا�سي. 
 ◄ )α = اإح�سائية عند م�ستوى هل يوجد فرق ذي داللة  ال�سوؤال الرابع: 
واالداب  الرتبوية  العلوم  االأكادميية لدى طلبة كلية  امل�سكالت  )0.05 يف 

اجلامعية/ االأنروا– االأردن، تبعاً ملتغري املعدل الرتاكمي؟ 
 )One – Way ANOVA( لالإجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي

ملتغري  تبعًا  العينة  اأفراد  اإ�ستجابات  ملتو�سط  احل�سابي  املتو�سط  يف  الفروق  لدللة 
املعدل الرتاكمي. واجلدول )10( يبني ذلك
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الجدول )10(
نتائج تحليل التباين األحادي )One – Way ANOVA( لداللة الفروق في المشكات األكاديمية 

التي تواجه أفراد العينة على مجاالت الدراسة تبعًا للمعدل التراكمي: 

جمموع م�سدر التبايناملجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

الدرا�سي

0.406 3 1.219بني املجموعات
1.2610.287 0.322 193.931602داخل املجموعات 

  195.149605 الكلي

االإر�ساد االأكادميي

1.893 5.6783بني املجموعات
2.7700.041 0.683 411.397602داخل املجموعات 

 417.075605 الكلي

االإمتحانات

1.029 3.0883بني املجموعات
1.9500.120 0.528 317.795602داخل املجموعات 

 320.884605الكلي

املكتبة اجلامعية

0.651 1.9533بني املجموعات
0.8980.442 0.725 436.396602داخل املجموعات 

 438.349605 الكلي

الكلي

0.382 1.1473بني املجموعات
0.9450.418 0.405 243.554602داخل املجموعات 

 244.701605 الكلي

 .)α = 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى 

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  عدم   )10( اجلدول  من  يتبني 
والآداب  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  لدى  الأكادميية  امل�سكالت  يف   )α  =  0.05(
الدرا�سي،  املجالت:  على  الرتاكمي  املعدل  ملتغري  تبعًا  الأردن،   – الأنروا  اجلامعية/ 
املح�سوبة  )ف(  قيمة  بلغت  حيث  الكلية.  الدرجة  وعلى  اجلامعية،  املكتبة  المتحانات، 
على املجالت ال�سابقة )بالرتتيب( : )261،1( ، )950،1( ، )898،0( ، )945،0( ، وجميع 
هذه القيم غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05( . وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج 
درا�سة )العي�ساوي، 1989( التي اأ�سارت نتائجها اإىل عدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائية يف 
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امل�سكالت لدى الطلبة تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي، ودرا�سة )�سليمان واأبو زريق، 2007( 
التي اأ�سارت نتائجها اإىل عدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني امل�سكالت الدرا�سية لدى 
الطلبة تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي. بينما اأظهرت النتائج وجود فرق ذي دللة اإح�سائية 
يف جمال الإر�ساد الأكادميي بني الطلبة، حيث بلغت قيمة )ف( املح�سوبة )770،2( ، وهي 

قيمة اأكرب من قيمة )ف( احلرجة عند م�ستوى الدللة )041،0( . 
اأجري  الرتاكمي،  املعدل  ا�ستجابات فئات متغري  القروق بني متو�سط  ولتحديد دللة 

اختبار املقارنات البعدية با�ستخدام اختبار �سيفيه، واجلدول )11( يبني ذلك: 
الجدول )11( 

نتائج اختبار شيفيه )Scheffet( للكشف عن مصادرالفروق بين المتوسطات 
في مجال اإلرشاد األكاديمي تبعًا لمتغير المعدل التراكمي: 

 مقبول جيد جيد جداًاملعدل الرتاكمي

 0.1430.314- 0.024 ممتاز
 0.338 0.167----  جيد جداً

 0.171---- ----  جيد

 .)α = 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى 

 )α  =  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  )11( وجود  اجلدول  من  يتبني 
يف امل�سكالت التي تواجه الطلبة يف جمال الإر�ساد الأكادميي، بني الطلبة من ذيي التقدير 
)ممتاز( والطلبة من ذيي التقدير )مقبول( ل�سالح الطلبة من ذيي التقدير )ممتاز( ، وكذلك 
وجود فرق ذي دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( بني الطلبة من ذيي التقدير )جيد 
جداً( والطلبة من ذيي التقدير )جيد( ل�سالح الطلبة من ذيي التقدير )جيد جداً( . واأظهرت 
ذيي  من  الطلبة  بني   )α  =  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  النتائج 
التقدير )جيد جداً( والطلبة من ذيي التقدير )مقبول( ل�سالح الطلبة من ذيي التقدير )جيد 
جداً( . يتبني مما �سبق اأن الطلبة من ذيي املعدلت )ممتاز، وجيد جداً( يواجهون م�سكالت 
تتعلق بالإر�ساد الأكادميي اأكرث من الطلبة من ذيي املعدلت )جيد، ومقبول( ، وقد يعزى 
ذلك اإىل كون هوؤلء الطلبة ي�سعون دائمًا للتخرج املبكر، لذلك جندهم يطالبون بطرح مواد 
الكلية  اأنظمة  كون  حمدودة،  الأكادمييني  املر�سدين  �سالحيات  لأن  ونظراً  اأكرث،  درا�سية 
تعتمد منهجية خا�سة يف طرح املواد الدرا�سية، التي تتمثل باأن تكون املواد املطروحة بقدر 
ن�ساب اأع�ساء هيئة التدري�ص، بحيث يتم التحكم يف اأعداد الطلبة يف كل �سعبة، وقد يعزى 
ذلك اأي�سًا اإىل كون الطلبة من ذيي املعدلت املرتفعة حري�سني على عدم الوقوع يف اأخطاء 
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تتعلق بت�سجيل املواد الدرا�سية، لذا جندهم الأكرث مراجعة للمر�سدين الأكادمييني، فيكت�سف 
هوؤلء الطلبة اأن بع�ص املر�سدين ل يقدم لهم اخلدمة الإر�سادية ب�سكل مدرو�ص، اأو يجدون 
ات اأخرى، اأو اأنهم ل يلتزمون ب�ساعات الإر�ساد، مما يولد لدى  املر�سدين م�سغولني يف مهمَّ
هوؤلء الطلبة قناعة بعدم جدوى الإر�ساد الأكادميي. بينما مل تظهر النتائج وجود فرق ذي 
دللة اإح�سائية بني الطلبة من ذيي التقدير )جيد( والطلبة من ذيي التقدير )مقبول( . وقد 
يعزى ذلك كون الطلبة من ذيي التقدير )جيد، ومقبول( يكتفون مبا تطرحه الكلية من مواد 
درا�سية، ول ي�سعون اإىل ت�سجيل �ساعات كثرية، لكونها ت�سكل لهم عبئًا ثقياًل، ويف الغالب 
تكون مراجعاتهم للمر�سدين الأكادمييني حمدودة، لذا جند اأن الإر�ساد الأكادميي ل ي�سكل 

لهم م�سكلة باحلدة نف�سها التي تواجه الطلبة املتميزين. 

التوصيات: 

انبثقت من نتائج الدرا�سة التو�سيات االآتية: 
اإثراء  على  اجلامعية  والآداب  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  القرار  اأ�سحاب  يعمل  اأن  1 .
لي�ص  الكلية  يف  يتعلمونه  ما  اأن  الطلبة  ي�سعر  حتى  العملية،  باجلوانب  الدرا�سية  املقررات 
وهذا  وال�ستظهار،  احلفظ  على  الدرا�سية  املقررات  تقت�رش  ل  واأن  الواقع،  اأر�ص  عن  بعيداً 
يتطلب البتعاد قدر الإمكان عن الطرق التلقينية يف التدري�ص، ويتطلب كذلك تنويع اأ�سئلة 

الإمتحانات. 
تلبية  لهم  تتيح  ب�سالحيات  لون  ُيخوَّ بحيث  الأكادمييني،  املر�سدين  دور  تفعيل  2 .
حاجات الطلبة فيما يتعلق بطرح املواد الدرا�سية، ويف توقيت طرح املواد الدرا�سية مبا ل 

يتعار�ص مع اأنظمة الكلية. 
العمل على تزويد املكتبة باملراجع احلديثة، وتوفري اخلدمة الكرتونية، مما ي�ّسهل  3 .

على الطلبة احل�سول على املعلومات بوقت وجهد قليلني، مما يوفر لهم وقتًا للدرا�سة. 
ويف  متنوعة،  مبتغريات  الطلبة،  تواجه  اأخرى  م�سكالت  تتناول  درا�سات  اإجراء  4 .

جامعات متنوعة البيئاآت. 
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