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المشكالت اآلكاديمية التي تواجه طلبة كليات التربية وعالقتها بببض   

 .المتغيرات من وجهة نظر الطلبة
دراسة ميدانية على طلبة  قسم مضلم الصب  يبي كليبة التربيبة بجامضبة      )

 (.البضث
 
 

 *رييـــــــــــــــــــــظفــواف الــــــــــــن .د
 **حممد سعد الدين بيان. د

 
 الملخص

هدف البحث إلى الكشف عن طبيعة المشكالت األكاديمية لدد  طببدة م دع معبدع اليدف  د   ي
كبيدددة الية يدددة  اامعدددة البعدددث  بالةدددةبك  ددد  طبيعدددة المشدددكالت مدددن  يدددث مي يدددة الشدددهاد  الثا  يدددة 

  (ثا يدددة  ادددلة ثالثدددة  ادددلة  ا عدددةادددلة يبلدددى  ادددلة )  بمي يدددة ادددل ات الد اادددة (عبمددد   يد ددد )العامدددة
طالب بطالبة من ال ات الد ااة األ  ع  (  0111)باشيمبت العيلة العش ائية الطبقية لببحث  عبى 

مشدكبة يكاديميدة ( 02)م   بتع تطبيد  ااديبا ة ت دع 0101/0100الم ابين     العام الد اا 
إ يدددائياي  ددد  طبيعدددة المشدددكالت بدلدددت  الليدددائع إلدددى عددددم بلددد د   دددةبك دالدددة . عبدددى ي دددةاد العيلدددة

تعز  إلى مي ية ال لة  األكاديمية تعز  إلى مي ية الشهاد  الثا  ية العامة  ببل د  ةبك دالة إ يائياي 
 .الد ااية ليالح طببة ال لة األبلى

 شدادية ككاديميدة تقد م  عقدد لقدا ات إ شدا  ب ددات إبا يهى البحث  مقية ات عد  مدن يممهدا  
ليعدددةيةهع  امدددداف الكبيدددة بي اميهدددا بل ائحهدددا  بتعدددةف الاددددد مدددلهع بالاددديما دب يدددة مدددع الطدددال  

ا ييالاتهع بمشكالتهع الي  ي اله  ها  بتزبيدمع  المعب مات بالمها ات الالزمة لطالب      ياته 
 . الاامعية

 
 
 
 .الكويت –جامعة الكويت  –كلية الرتبية األساسية * 
 .يةسور  –جامعة البعث  –كلية الرتبية **
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 : املقدمة -1

تقـو  مسساـاا اللعلـيجل اعـامعو بـدار يفعـام ة تلميـة البـراة البثـريةت ايبـا اللعلـيجل اعـامعو  مـة الاــلجل 
عاماًت ايعوم عليه إعـداد العلرـر  42-81اللعليمو يفهو يلعاما مع صفوة شباب اجمللمع من الفئة العمرية 

م إعداد الكوادر البثرية اؤمسهلة لللبية اتلياجاا اذلك من خالت البثري الذي هو احملور األساسو للللمية
 .سوق العما اتقليا البطالة

ا ـــد تظـــو اللعلـــيجل اعـــامعو باهلمـــا  كبـــري نظـــراً لـــدار  ة ا ســـليابة ؤمطالـــ  اجمللمـــع اخطـــ  الللميـــة 
ا اؤمعريفـة القوميةت ا سيما بعد أن شهدا الالواا األاىل من األلفية البالبة الكبـري مـن اؤملاـرياا ة  ـا 

 . اا هلما  جبودة أداء اؤمسسااا اللعليمية ااخلرجيني
ااعامعاا ة عررنا احلاضر مل تعد  رد مراكز أكاديية للبحث العلمو البحـتت ييـث يالثـعر يفيهـا 
الطالب انفرا ً عن احلياة العامة ة اجمللمعت با أضحت تلظيماا ثقايفية للثبابت ايلجل ة رتاهبا تفاعا 

راري بني شىت ا جتاهاا الفكريةت يفلرري احلياة اعامعية ضرباً من اللفاعا البقاة االفكري على تيوي اض
أعلـــى ماـــلو ت امـــن أجـــا هـــذا يلباـــو أن يكـــون جهـــدها موجهـــاً يـــو إعـــداد الطـــالب للحمـــا اؤماـــساليةت 

بـا و اؤمسساـاا امااعدهتجل ؤمواجهة مثكالهتجلت اهذا يبا الدار ا سرتاتييو لليامعـة االـذي ييزهـا عـن 
 .الرتبوية األخر 

إذا يفاجمللمعاا اإلناانية ا سيما اعامعاا هتلجل ة الو ت الراهن اهلماماً ملزايداً بأيفرادها ايلضح ذلك 
مــن خــالم مــا تقدمــه اــجل مــن بــرامل تربويــة اتأهيليــة هتــدف إىل ريفــع ماــلو   ــدراهتجل اإمكانيــاهتجل العقليــة 

إ  أن ظهور الكبري من اؤمثكالا لـبع  األيفـراد ياـب  0 اهتا الوظيفيةاالفكرية االوصوم هبا إىل أعلى طا
ت اتُعـ  اؤمثـكالا  (Donforth & Drabman, 1989)إعا ـة لللفيـذ تلـك الـ امل بفاعليـة ابكفـاءة

األكاديية عن عد   درة الطال  علـى اللحرـيا الدراسـو أمـا لرـعوبة اؤمـواد أا لطريقـة اللـدري  الاـيئة أا 
به للمقرراا الدراسية ايفهمها الفهجل الاليجل مما يفقد  البقة بلفاه ا دراتهت اباللايل يلأثر توايفقه لعد  اسليعا

 (. 10ت ص 8111شبريت ) مع زمالئه امع البيئة اعامعية بثكا عا  
الفـرد الذي يعاين من مثـكالا آكاديية إذا ظهرا عليه بوادر اللوتـر الزائد عن احلدت أا  فايكن تعر  

ن احلمـــاا اا هلمــا  بعملـــه أا دراســلهت أا حماالـــة جـــذب انلبــا  اعخـــرينت ااحلـــزنت االعيـــز اللعليمـــو يفقــدا
 (. 811ت ص 814جالمت) الذ    يرجع لعواما أخر  كالان أا الضعف العقلو 

برصد أهجل اؤمثكالا الـ  يعـاين ملهـا طـالب اعامعـة ( 8118)ا د  ا  يفريق يث من جامعة القاهرة 
مثــكالا طــالب الكليــاا العمليــة االلظريــةت امثــكالا الطلبــة اؤملفــو ني ااؤملــأخرين : اللــايل علــى اللحــو

اأظهــــرا الللــــائل أن شــــكو  الطــــالب مــــن اؤمثــــكالا  0دراســــياًت امثــــكالا الاــــلواا األاىل االلهائيــــة
اؤمثـــــكالا العلميــــــة االدراســــــيةت اا جلماعيــــــةت : تلفـــــااا مــــــن  ــــــام عخـــــرت اأن أهــــــجل اؤمثــــــكالا هــــــو

 . امثة أسباب عديدة املفاعلة لكا مثكلة 0ريـةت امثكالا مرتبطة باؤمالقبااالثخ
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تعـد دراســة اؤمثـكالا الــ  تواجــه طـالب اعامعــة أتـد اؤموضــوعاا الرئياــة اؤمرتبطـة بالكفــاءة الداخليــة 
لليامعــــة اجبودهتــــا ااعلمادهــــا األكــــاديوت العــــا مــــن أمبلــــة ا هلمــــا  هبــــذا األمــــر اربطــــه  اــــلو  اعــــودة 

 Student Engagement (NSSE) National Survey ofا علماد األكاديو اللقرير الالوي بعلوان اب
كيـــف يضـــون أا ـــاهتجل  امـــاذا : الـــذي يطـــرط علـــى طـــالب اعامعـــة أســـئلة تلعلـــق بليـــارهبجل اعامعيـــة مبـــا

ئـة اللدرياــية ياـلفيدان مــن دراسـلهجل  امــا تقـيمهجل للوعيــة العال ـاا اللفاعليــة الـ  جتمعهــجل مـع أعضــاء ااي
ايللـاام اللقريـر ة ربيـع كـا عـا  دراسـو عيلـاا عثـوائية مـن . ااألصد اء  اغري ذلـك مـن اؤمسشـراا ااامـة

كيــو  اآخــرانت )طــالب الاــلة األاىل ااألخــرية مــن كليــاا اجامعــاا الاــلواا األربــع احلكوميــة ااخلاصــة 
 (. 681 ت ص 4001

تبــني للبــاتبني مــن خــالم إذ ت ييــة الــ  تواجــه الطلبــةا ــد اهلمــت الدراســة احلاليــة  باؤمثــكالا األكاد
مراجعـة األدبيــاا الرتبويــة ة هــذا اجملــام أن هلــاب مثــكالا مرتبطــة بالدراســة اعامعيــةت ا ســيما مــا يلعلــق 

اغريهــا مــن اعوانــ ط ممــا تطلــ  ضــرارة ا هلمــا  ت االرتبيــة العمليــةت ااؤمكلبــةت باألســلاذ اعــامعوت ااؤمقــرراا
اا ـرتاط األسـالي  اؤمخللفـة لللالـ  ت اؤمثكالا احماالة رصدها كما يـدركها طلبـة كليـة الرتبيـة بلحديد هذ 

 . عليها
للو وف على أهجل اؤمثكالا األكاديية ال  تواجه طلبة ت اة ضوء ذلك جاءا ضرارة الدراسة احلالية

 .اجهة نظر الطلبة أنفاهجل اجل معلجل الرف ة كلية الرتبية جبامعة البعث اعال لها ببع  اؤملارياا من 
اباللــايل يفالدراســة احلاليــة وبــا حماالــة علميــة  سلثــراف ســبا عــالا هــذ  اؤمثــكالا لالرتقــاء  اــلو  

 .أداء الطلبة احتاني مالوياا الكفاءة ااعودة
 :مشكلة الدراسة -2

ميـة االلوعيـةت إذ تضـاعف شهد اللعليجل العايل ة اعمهورية العربية الاورية تطوراً ملموساً من اللـاتيلني الك
عــدد طالبـــه اؤمللحقــني هبـــذ  اؤمسساــاا مـــراا عديــدة باـــر  تــويفري اللعلـــيجل العــايل ألكـــ  شــر ة مـــن خرجيـــو 
البانوية العامة تيث تبدأ مرتلة اللعليجل اعامعو األاىل ة تداد سن الباملـة عثـر مـن العمراتللهـو ة تـداد 

اهقــة اؤملــأخرة أا الرشــد اؤمبكــر االثــبابت اتلميــز هاتــان اؤمرتللــان البانيــة االعثــرين ملــه اهــو تقابــا مرتلــة اؤمر 
جتعلهمــا مــن أكبــر مراتــا احليــاة اإلناــانية أمجيــًةت اهلــاب  لــة مــن خبرــائن نفاــية اشخرــية ااجلماعيــة 

تبلــور الــذاا انضــوجهات احماالــة ااــاذ القــرار الرــحيحت : اخلرــائن الــ  ويــز األيفــراد ة هــذ  اؤمرتلــة ملهــا
درة ااحلماا اسرعة رد الفعا للمبرياا احمليطة بالفرد امعارضة القيجل الاائدة ة اجمللمعاا ااؤماامراات ااؤمبا

 .اتكوين ا جتاهاا اغري ذلك من اؤميزاا اللفاية
ا  بد للفرد الذي جتلمع ة بلائه اللفاو كـا هـذ  اؤملاـرياا أن يرـادف بعـ  اؤمثـكالا األكادييـة 

يع بوجودها أن  قق أهدايفه اتاجاته بالطريقة ال  يريدهات امن هذ  اؤمثـكالا  االرعوباا ال    يالط
ت االرتبيــة العمليــةت بالدراســة اعامعيــةت ااألســلاذ اعــامعوت ااؤمقــررااكمــا ذُكــر ة مقدمــة البحــث مــا يلعلــق 

 .اغري ذلك من اؤمثكالا ال  تسثر ة حتريله الدراسوت ااؤمكلبة
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لطلبــة تعــد مــن الدراســاا الــ  يكــن أن يطلــق عليهــا الاــها اؤممللــعت الــذلك يفــرن دراســة مثــكالا ا
يفظاهرياً تبدا بايطة ايكن تلها ضمن تروراا جاهزةت لكلها ة الوا ع تثكا حتدياً للميلمع بالدرجـة 

بع   فر عُ يأظهرا العديد من الدراساا ال  س إذمن مواجهلها بثكا علمو د يقت  األاىل ييث   بُد
امـن خـالم عمـا البـاتبني كمدرسـني ة  . رـعوباا الـ  يلعـر  اـا طـالب اعامعـاا اعـددملها تيجل ال

ن و يثكو الطلبة احلاصل ذإ تكلياا الرتبية  تظا بع  الرعوباا ال  تواجه الطلبة ة  اجل معلجل الرف
فــرا العــا  علــى الثــهادة البانويــة العامــة العلميــة مــن اؤمــواد الرتبويــة اللظريــةت االعكــ  صــحيح لــد  طلبــة ال

طـرط ا  تطالبـاً اطالبـة ماـليدين( 16)األديبت مما اسلدعى إجـراء دراسـة اسـلطالعية  ـا  البـاتبون هبـا علـى
ما اؤمثكالا ال  ااجهلك اشعرا أهنا تثكا صعوبة ما باللابة لك ملذ : على أيفراد العيلة الاسام اللايل
 .اللحا ك بقاجل معلجل الرف 

عية تبـني للبـاتبني اجـود عـدد مـن الرـعوباا الـ  حتـددا ة اسـلياباا ابلاء على نلائل الدراسة ا سـلطال
ة الاــسام الطلبــة ممــا اســلدعى القيــا  بدراســة علميــة اــذ  الظــاهرة يفكانــت هــذ  الدراســة الــ  وحــورا مثــكللها 

اجهـة اؤمثكالا اعكاديية ال  تواجه طلبة  اجل معلجل الرف ة كليـة الرتبيـة جبامعـة البعـث مـن ما : اللايل
 .نظر الطلبة 

 : ايلفرا عن الاسام الرئي  الاابق األسئلة الفرعية اعتية
ما اؤمثكالا األكاديية األكبر شيوعاً بني طلبة  اجل معلجل الرف ة كلية الرتبية جبامعة البعث من  -

 . اجهة نظرهجل 
يـة جبامعـة البعـث مـن ما اؤمثكالا األكاديية األ ا شيوعاً بني طلبة  اجل معلجل الرـف ة كليـة الرتب -

 . اجهة نظرهجل 
هــا مثــة يفــراق بــني اجهــاا نظــر طلبــة  اــجل معلــجل الرــف ة كليــة الرتبيــة جبامعــة البعــث تــوم درجــة  -

 . (علموت أديب)انلثار اؤمثكالا األكاديية تعز  إىل ملاري الثهادة البانوية العامة
بيـة جبامعـة البعـث  تـوم درجـة ها مثة يفـراق بـني اجهـاا نظـر طلبـة  اـجل معلـجل الرـف ة كليـة الرت  -

 . (األاىلت البانيةت البالبةت الرابعة)انلثار اؤمثكالا األكاديية تعز  إىل ملاري الالة الدراسية 
 .ما اؤمقرتتاا ال  يكن تقديها ة ضوء نلائل البحث  -
 :أهمية البحث  -3

 :يالمد البحث أمجيله من اللقاط اعتية
لقــائمني علــى اؤمسساــاا اعامعيــة ة حتديــد نقــاط الضــعف االقــوة ة ياــاعد البحــث احلــايل ا -3-8

ال امل الدراسية ااخلدماا اإلداريةت ااإلرشاديةت اا جلماعية اؤمقدمة للطلبة  ـا ياـهجل ة رسـجل الاياسـاا 
 . اؤمالقبلية اذ  اعامعاا

 ية راجعة ضرارية لليل  إن حتديد اؤمثكالا األكاديية لد  الطلبة ة كلياا الرتبية يعد تاذ -3-4
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اؤمعو ــاا االرــعوباا الــ  حتــوم بــني الفــرد احتقيــق ذاتــهت اماــامجله ة بلــاء نفاــه اتطــوير  لمعــهت احتاــني 
 . مالو  حتريلهت  اما يسثر تأثرياً مباشراً على جودة اؤمخرجاا اللعليمية

دراســاا االبحــويت الــ  ياــلمد البحــث جــزءاً مــن أمجيلــه ألنــه ياــليي  ؤمقرتتــاا اؤمــسوراا اال -3-3
حمـــور ا رتكـــاز ة اللايـــري احلقيقـــو العميـــق ة اجمللمعـــاا هـــجل اؤمعلمـــون اؤملميـــزانت ألهنـــجل »أشـــارا إىل أن 

يقدمون خدمة ااضحة اذاا أبعاد ملعددة  ة  لمعلات االلوجهاا العررية تبني أن دار اؤمعلجل يزداد أمجية 
كية امدنية اا لراديةت اباللايل يفرن أمجية اللوعية ة اللـدري ت ااتااعاً ألنه سيلضمن أبعاداً اجلماعية اسلو 

 (.838ت ص 4003أت -العامري)« انوعية اؤمعلجل   حتلاا إىل تأكيد
 .تقدمي مقرتتاا ة ضوء نلائل البحث تفيد ة معاعة هذ  اؤمثكالا -3-2
 :أهداف البحث  -4

 :دف الدراسة احلالية إىلهت
إىل تعرف اؤمثـكالا األكادييـة األكبـر شـيوعاً بـني طلبـة  اـجل معلـجل  بلاء مقياا مقلن يهدف -2-8

 .  الرف بكلية الرتبية جبامعة البعث
الكثــف عــن اؤمثــكالا األكادييــة األكبــر شــيوعاً بــني طلبــة  اــجل معلــجل الرــف بكليــة الرتبيــة  -2-4

 .اؤمالخدمة ة الدراسةجبامعة البعث ايفقاً  سلبانة اؤمثكالا 
نـــوا : لعال ـــة  بـــني درجـــة شـــيوا هـــذ  اؤمثـــكالا ابـــني ملاـــرياا الدراســـة اهـــوالكثـــف عـــن ا -2-3

 .الدراسية الثهادة البانوية العامة ت االالة
 .مقرتتاا إجرائية للقائمني على اللعليجل ة اعامعة لالسلفادة ملهاتقدمي  -2-2
 :جمتمع البحث وعينته -5

الرتبية ة جامعـة البعـث  ـيعهجل االبـالد عـددهجل  من طلبة  اجل معلجل الرف بكلية :تكون جمتمع البحث -5-1
 . 4080/4088طالباً اطالبة ت ااؤمايلني ة العا  الدراسو( 8163)

 : عينة الدراسة -5-2

طالـ  اطالبـةت مـن طلبـة الاـلواا األربـع ( 8000)عيلة الدراسة برورة عثوائية طبقية ا ـد بلـد عـدد أيفـراد هـا  ااخلري  لقد
 . اللايل يبني ذلك( 8) ت ااعدام ر جل 4080/4088الفرا الدراسو األام  من العا  الدراسو اؤمايلون ااؤمداامون ة

 ( 0)الادبل 
 عدد ي ةاد العيلة بت زعهاب   مي يةات الد ااة

 الالة مالاا
 عيلة البحث اجمللمع األصلو

 الثهادة البانوية العامة الثهادة البانوية العامة
 ٪ اجملموا ديبأ علمو اجملموا أديب علمو

 01ت31 210 426 436 138 383 382 األاىل 8
 13ت60 300 832 841 611 303 411 البانية 4
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 46ت34 840 81 808 334 843 421 البالبة 3
 38ت31 800 61 24 418 834 841 الرابعة 2

 11ت63 8000 211 602 8163 136 131 اجملموا
 :التعريفات اإلجرائية ملصطلحات البحث -6
يقرــد هبــا البحــث الرــعوباا اؤملعلقــة بالدراســة االــ  يواجههــا طلبــة  اــجل معلــجل  :املشككك ت اادايةيككة -6-1

 .الرف ة كلية الرتبية جبامعة البعث ال  يعلقد أهنا تسثر ة حتريلهجل الدراسو
الدراسـية  هـجل الطـالب اؤمللحقـون نظاميـاً بالدراسـة ة الاـلواا :الرتبية ط ب قسم معلم الصف بكلية -6-2

 .   اجل معلجل الرف -  لليا درجة اإلجازة ة الرتبية4080/4088األربع ة  اجل معلجل الرف بكلية الرتبية للعا  الدراسو
مسساة تعليمية تلبع إىل جامعة البعث الـ  تلبـع بـدارها لـوزارة اللعلـيجل العـايل ة اعمهوريـة العربيـة الاـورية : الية ية كبية  -

 .ة الرتبية باخلراصاا خمللفة للطالب الذين أكملوا ملطلباا احلروم عليها اولح درجة اإلجازة
 :الدراسات السابقة  -7

تثري األدبياا الرتبويـة  إىل نـدرة الدراسـاا الـ  عليـت بدراسـة اؤمثـكالا اؤملعلقـة باعانـ  األكـاديو 
يق ة بيئــاا خمللفــة بيــد أن هلــاب دراســاا أجريــت علــى نطــاق ضــ. ا ســيما الــد  طــالب كليــاا الرتبيــة

 :يكن بدارها أن اد  هذ  الدراسة ة بع  جوانبها ملها
 :الدراسات العربية -7-1

مثـكالا اإلرشـاد األكـاديو ة جامعـة الريمـوب مـن اجهـة نظـر : علواهنا (.4000)دراسة اخلوالدة  -
ة نظــر الطــالب هتــدف إىل الكثــف عــن طبيعــة مثــكالا اإلرشــاد األكــاديو مــن اجهــ .الطلبــة االعــاملني

ا د دلت الللائل أن . أنفاهجل ة جامعة الريموب من محلة البكالوريوا االعاملني ة دائرة القبوم االلاييا
ت ايــر  (2.6-3.6)مثــكلة تــادة ترااتــت ملوســطاهتا بــني ( 28)مثــكلة ملهــا ( 10)الطلبــة يواجهــون 

مثكلة تـادة ترااتـت ملوسـطاهتا ( 33)مثكلة ملها ( 23)العاملون ة دائرة القبوم االلاييا أن هلاب 
بــــني ( 0.06)إىل أن هلـــاب يفرا ـــاً دالـــة إترـــائياً علـــى ماـــلو  ( ا)ت كمـــا أشـــار اخلبـــار (2.2 -3.1)

ملوسطاا الطلبة املوسطاا العاملنيت اكان لراحل الطلبة ة مثكالا اخلطة الدراسية ااعدام الدراسو 
ن لراحل العاملني ة دائرة القبوم االلاييا االعال ـة اتعليماا القبوم االلاييا اإجراءاا اللاييات اكا

 .اإلرشادية بني اؤمرشد االطال 
اهتدف الدراسـة إىل الو ـوف  .مثكالا طالباا اؤمرتلة اعامعية: علواهنا (.4008)دراسة اؤمهدي  -

يما على مد  واثا اتثابه بع  اؤمثـكالا الـ  تواجـه طالبـاا كليـاا البلـاا ة مرـر االاـعودية ا سـ
اتوصلت الدراسة إىل تثابه اواثا الكبري من عواما . ال  ترتب  ببيئة ا لمع الدراسة داخا هذ  الكلياا

اأســباب مثــكالا طالبــاا اللعلــيجل العــايل للبلــاا ة كــا مــن مرــر ااؤمملكــة العربيــة الاــعوديةت اأن ذلــك 
جاءا الداايفع البقايفية االلارخيية ة اؤمقا   إذيجل البلاا ة  لمعو الدراسةت يعز  بدرجة كبرية إىل داايفع تعل
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األامت كمــا توصــلت الللــائل إىل أن هلــاب تــدنياً ة ماــلو  يفاعليــة اتيويــة  لمــع الكليــة إلشــباا تاجــاا 
 . الطالباا امن عال لهن ببعضهن البع ت اعال لهن بأعضاء هيئة اللدري  ااإلدارة أيضاً 

الــ  تواجــه الطالبــاا اؤماــليداا ة الكليــاا األدبيــة  الرــعوباا: علواهنــا (.4004) دراســة البكــر -
 هتــدف الدراســة إىل الكثــف عــنا . جبامعــة اؤملــك ســعود اعال لهــا بدرجــة رضــاهن عــن اللعلــيجل اعــامعو

اعامعيــة للبلــاا اللــابع  الرــعوباا الــ  تواجــه الطالبــاا اؤماــليداا ة الكليــاا األدبيــة  ركــز الدراســاا
هـذ  الرـعوباا اعـدد مـن اؤملاـرياات كلـوا   ت امعريفة العال ة بني درجة انلثـارعامعة اؤملك سعود بالريا

الكليةت ااحلالة ا جلماعيةت احما اإل امةت كمـا هتـدف الدراسـة إىل الكثـف عـن درجـة رضـا الطالبـاا عـن 
 . بالرعوباا ال  تواجههن تعليمهن اعامعو اعال ة هذا الرضا

 لــة : إداريـة ااجهــلهن ايفـق ترتيــ  العيلـة اــا صـعوباا مخـ ا ـد كثــفت نلـائل الدراســة عـن أن أبــرز 
اؤماــاتاا اخلارجيــة اؤماطــاة للحمايــة مــن الثــم ت اللــزاتجل علــد بوابــاا اخلــراات اللباعــد بــني اؤمبــاينت عــد  

بــاات كمــا أن ماــاتة الكايفلرييــا اجــود مراكــز خــدماا إرشــادية أا ثقايفيــة أا تريفيهيــة تللاســ  اأعــداد الطال
ايفيمــا يلعلــق  برتتيــ  الطالبــاا ألبــرز مخــ  صــعوباا لللاــييا يفكانــت . داد الطالبــااتللاســ  مــع أعــ 

جها الطالبة  عريفة من هو اؤماسام عن تا مثكالا اللاييات جها الطالبة باألمور : على اللحو اللايل
اا األكاديية من تيث نا  الاياب ااحلرمان اأنظمة دخوم ا ملحانت ا زدتا  ة أا اا توزيـع إشـعار 

 .اللاييات إشعاراا اللاييا  تضجل أر ا  اؤمباين االقاعاات االرموز غري مفهومة
 بيلمـا اؤمثـكالا معانـاة مـن  مـا طالبـاا كليـة الرتبيـة أكبـر مـن غـريهن كمـا كثـفت الللـائل عـن أن

إترائياً   ً ااأن هلاب ارتباطاً د بثكا أكبر شيوعاً بني طالباا العلو  اإلداريةت اإلدارية اؤمثكالا ظهرا
الرعوباا ال  تواجه الطالباا  بني  ائمة الرعوباا امقياا الرضا عن اللعليجل لد  عيلة الدراسةت أي أن

 .اؤماليداا تسثر ة درجة رضاهن عن تعليمهن
اؤمثكالا ال  تواجه طالب اطالباا كلية الرتبية ة جامعة اؤملك : علواهنا (4004)دراسة اللاججل  -
ة إىل تعرف اؤمثكالا ال  يواجهها طالب اطالباا كلية الرتبية جبامعة اؤملك يفيرا هتدف الدراس .يفيرا

ايفقــاً لليــل  اا خلرــاص ااؤماــلو  الدراســو األام االبــاين االبالــث االرابــعت ااســلخدمت الدراســة اؤمــلهل 
 . الوصفو اا سلبانه كأداة للدراسة

 هلما  بثكااي الطالب االطالباا جبدية اتوصلت الدراسة إىل أن أكبر اؤمثكالا اجوداً هو عد  ا
من اؤماسالنيت اعد  مراعاة ظراف الطالب االطالباا ة اضع جدام ا خلباراات ازيادة أعداد الطالب 

اعد  تويفر اؤملاخ الديقراطو ة اللعاما مع الطالبت اعد  موضوعية نلائل . االطالباا ة الثعبة الواتدة
 اعلاني يفيما يلعلـق بعـد  مراعـاة ظـراف الطـالب االطالبـاا لظـرايفهجل ة امل توجد يفراق بني. ا خلباراا

. اضــع جــداام ا خلبــاراات اعــد  اللعامــا مــع شــكااي الطــالب االطالبــاا بثــكا جــدي مــن اؤماــسالني
اكبرة أخطاء احلاس  اعيل ة اللاييات اسوء اضع أسئلة ا خلباراات اايفلقار اؤملاهل الدراسية إىل تلمية 

 .على اللفكري ااؤمهارةالقدرة 
طبقـت  إذ: مثكالا طلبة جامعة األماراا العربية اؤملحـدة: علواهنا  (.4004)دراسة عبد احلميد  -
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٪ 46طالباً أي ما نابله ( 142)طالباً اطالبة ابلد عدد الطالب ( 4686)الدراسة على عيلة مكونة من 
ثـكالا للماـلقبا األكـاديو لـد  الطـالب اأاضـحت نلـائل الدراسـة أن أهـجل مخـ  م. من إ ـايل العيلـة

عـــد  تـــويفر دراســـاا عليـــا باعامعـــةت اعـــد  إتقـــان أساســـياا اللاـــة اإل ليزيـــةت اعـــد  إتقـــان مهـــاراا : هـــو
اكثـفت الدراسـة عـن . احلاس  اعد  اجود هدف ااضح للمالقبا اريف  األها الافر للخارا للدراسة

اؤماـلو  الدراسـو األام مـع نظريهتـا لـد  الطـالب  تطابق مثكالا اؤمالقبا األكاديو لد  الطالب من
ت كمـا أاضـحت الدراسـة 00ت8بلات  يمة معامـا ارتبـاط سـي مان للرتـ   إذ تمن اؤمالو  الدراسو الباين

واثــا مثــكالا اؤماــلقبا األكــاديو لــد  الطــالب مــن الكليــاا العلميــة مــع نظريهتــا مــن الكليــاا األدبيــة 
 .0.12ي مان للرت  تيث بلات  يمة معاما ارتباط س

. اؤمثـــكالا اللفاــــية لطلبـــة جامعـــة اإلمــــاراا العربيـــة اؤملحــــدة: علواهنــــا (.4003)دراســـة العـــامري  -
اهتدف اىل الكثف عن طبيعة اماهية اؤمثكالا لد  طلبة جامعة اإلماراا العربية اؤملحدة االفـراق بـني 

حما إ امة الطال  ( الباين –األام )الدراسو اعلاني ابني اعل  الواتد ايفقاً للبايلهجل من تيث اؤمالو  
طالبـة مـن خمللـف الكليـاا ( 8118)طالبـاً ا( 141)ااشلملت العيلة على ( الاكن اعامعو  مع األسرة)

مثـكلة أكادييــة علــى أيفــراد العيلــة تيــث (21)مت تطبيــق  ائمــة تضــجل ( 4000-8111)ة العـا  اعــامعو 
ا يواجهـون مثـكالا أكادييـة مللوعـةت كمـا أظهـرا الللـائل  أن أشارا الللـائل إىل أن الطـالب االطالبـا

 .اجود يفراق دالة إترائياً  بني اجملموعاا  اأن أغلبها لراحل الطالباا
مثـــكالا طـــالب كليـــة اؤمعلمـــني بلبـــوب ة اؤمملكـــة : علواهنـــا(. 4003)دراســـة ســـليمان اأبـــو زريـــق  -

هتـــدف إىل تعـــرف طبيعـــة . ء بعـــ  اؤملاـــريااالعربيـــة الاـــعودية مـــن اجهـــة نظـــر الطـــالب أنفاـــهجل ة ضـــو 
اؤمثكالا ال  يواجهها طالب كلية اؤمعلمني بلبوب ة اؤمملكة العربية الاعودية خـالم دراسـلهجل ة الكليـة 
اعال ة كا من اؤمالو  األكاديو االلقدير الرتاكمو ة الكلية على تيجل اؤمثكالا ال  يواجهها طالب 

ســة مت تطــوير  ائمــة  ثــكالا طـالب كليــة اؤمعلمــني بلبــوبت ا ــد كــان عــدد الكليـةت اللحقيــق أهــداف الدرا
الدراسوت اا  لراديت اا جلماعوت ا د بلات عيلة : يفقرة مرلفة ة ثالثة حماار( 30)يفقراا ا سلبانة 

طالــــ ت امت اخليارهــــا برــــورة عثــــوائية طبقيــــة مــــن خمللــــف ا خلراصــــاا امــــن خمللــــف ( 400)الدراســــة 
 . طبقت أداة الدراسة على العيلةاؤمالوياات مث 

( 4.2)ادلت الللائل أن حمور اؤمثـكالا الدراسـية  ـد جـاء ملوسـطه احلاـايب ة اؤمرتبـة األاىل امقـدار  
مث احملـــور ا  لرـــادي  لوســـ  ( 4.34)مث احملـــور الدراســـو ا ـــد نـــام اؤمرتبـــة البانيـــة  لوســـ  تاـــايب مقـــدار  

بــني  0.06ة أنـه   اجــود لفـراق دالــة إترــائياً علـد ماــلو  كمـا أثبلــت الدراســ( 4.43)تاـايب مقــدار  
راســــو ااؤمعــــدم الرتاكمــــو اؤمثــــكالا الدراســــية اا جلماعيــــة اا  لرــــادية تعــــز  إىل ملاــــريي اؤماــــلو  الد

 رتتــت الدراســة ا هلمــا  باؤمثــكالا الــ  ملوســطاهتا احلاــابية مرتفعــة االعمــا علــى معاعلهــا اللطالــ ت ا 
 . باألسالي  اؤملاسبة

اؤمثكالا األكاديية لد   طالب  كليـاا اؤمعلمـني : علواهنا (.4003) دراسة سليمان االرمادي -



 انبي. د –الظفيري . د. ……............المشكالت األكاديمية التي تواجه طلبة كليات التربية وعالقتها ببعض المتغيرات 
 
 

 07 

هتـــدف هـــذ  الدراســـة إىل  .ة اؤمملكــة العربيـــة الاـــعودية ة ضــوء ملاـــريي  ا خلرـــاص ااؤماـــلو  الدراســو
يـــة الاـــعوديةت  الكثـــف عـــن طبيعـــة اؤمثـــكالا األكادييـــة لـــد  طـــالب كليـــاا اؤمعلمـــني ة اؤمملكـــة العرب

سـلة أاىلت اسـلة )ااؤماـلو  الدراسـو (  علمـوت أديب)االفـراق ة طبيعـة اؤمثـكالا مـن تيـث ا خلرـاص
طال  من مخ  كلياا للمعلمني ( 600)ت ااشلملت العيلة العثوائية على (ثانيةت اسلة ثالبةت اسلة رابعة

مثــكلة ( 23)امت تطبيــق  ائمـة تضــجل هــت  8241/ 8243ة اؤمملكـة العربيــة الاـعودية ة العــا  الدراســو 
ادلـت  الللـائل علـى اجـود يفـراق دالـة إترـائياً ة طبيعـة اؤمثـكالا األكادييـة . أكاديية على أيفراد العيلـة

ز  إىل داٍم يعـ اعـد  اجـود يفـرق(  بةت سلة رابعةسلة أاىلت سلة ثانيةت سلة ثال)تعز  إىل اؤمالو  الدراسو 
ت الدراسـة ا هلمـا  باؤمثـكالا األكبـر انلثـاراً االعمـا علـى معاعلهـا  رتتاا (  علموت أديب)ا خلراص 

 .باألسالي  اؤملاسبة
مثــكالا طــالب اطالبــاا جامعــة طيبــة اأثرهــا علــى : علواهنــا (.4003)دراســة القطــ  امعــو   -

 هتـدف الدراسـة إىل. حتريلهجل العلمو اعال لها ببع  اؤملارياا ة ضوء معطيـاا القـرن احلـادي االعثـرين
الو ــــوف علــــى مثــــكالا طــــالب جامعــــة طيبــــة ة ضــــوء معطيــــاا القــــرن احلــــادي االعثــــرين اأثرهــــا علــــى 

كاؤمالو  الدراسوت ااؤمالقبا الوظيفو االبيئة : حتريلهجل العلموت اعال ة تلك اؤمثكالا ببع  اؤملارياا
اؤمثــكالات كمــا هتــدف الدراســة إىل اضــع ترــور لعــالا تلــك . اعامعيــةت اتكــوين العال ــاا مــع اعخــرين

 .ااسلخدمت الدراسة اؤملهل الوصفو اللحليلو اا سلبانه كأدا  للدراسة
ـــــاب  موعـــــة مـــــن اؤمثـــــكالا الثخرـــــية ااؤمثـــــكالا األكادييـــــةت  ـــــد توصـــــلت الدراســـــة إىل أن هل ا 
امثـــكالا اخلــــدماا ااؤمرايفــــق اعامعيــــةت امثــــكالا أســــرية تواجــــه طــــالب اعامعــــة اتــــسثر علــــى ماــــلو  

الواهجل الدراسوت ااجتاهـاهتجل يـو البيئـة اعامعيـة بدرجـة مرتفعـةت كمـا توصـلت الدراسـة حتريلهجل العلمو ام
اىل أن مثكالا اخلدماا ااؤمرايفـق اعامعيـة تـسثر بدرجـة ملوسـطة علـى حترـيا الطـالب العلمـوت كمـا أهنـا 

جوهريـة دالـة تسثر بدرجة كبرية على اجتاههجل يو البيئة اعامعية ا د كثفت الدراسة أيضاً عن اجـود يفـراق 
إترــائياً بــني الطــالب االطالبــاا لرــاحل الطــالب تــوم تــأثري مثــكالا اخلــدماا ااؤمرايفــق اعامعيــة علــى 

 . اجتاهاهتجل يو البيئة اعامعية
اؤمثكالا ال  تواجه طلبة كلية األمرية عالية اعامعيـة اعال لهـا : علواهنا (. 4001) دراسة العلاين  -

اســـة إىل تعـــرف اؤمثــــكالا الـــ  تواجــــه طلبـــة كليـــة األمــــرية عاليـــة اعامعيــــةت  هتــــدف الدر . بـــبع  اؤملاـــرياا
االلعــرف إىل الفــراق ة اؤمثــكالا الــ  تعــز  إىل اعــل ت ااؤمسهــا العلمــو اا خلرــاص اتوصــلت نلــائل 
الدراســة إىل أن ترتيــ  اؤمثــكالا جــاء كاللــايل اؤمثــكالا القيميــةت مث اإلرشــاديةت مث الدراســية اللفاــيةت مث 

كما أنه   توجد يفراق دالة إترائياً ة مالو  شعور الطلبة باؤمثكالا تعز  إىل اعل  أا . ا  لرادية
 .اؤمسها العلمو أا ا خلراص الدراسو

اؤمثــــكالا األكادييـــة الــــ  تواجـــه طالبــــاا كليـــة الدراســــاا : علواهنـــا (.4001)دراســـة  بوبثــــيت  -
هتدف إىل تعرف اؤمثكالا األكاديية ال  . ا من اجهة نظرهناللطبيقية اخدمة اجمللمع جبامعة اؤملك يفير

تواجه طالباا كلية الدراساا اللطبيقية اخدمة اجمللمع جبامعة اؤملك يفيرا من اجهة نظرهنت ا د تكونت 
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طالبـــة مـــن طالبـــاا كليـــة الدراســـاا اللطبيقيـــة  قـــر اعامعـــة باإلتاـــاء ايفرعهـــا ( 234)عيلـــة الدراســـة مـــن 
ف ا خلراصاا األكادييةت طبق عليهن اسلبانة اؤمثكالا األكادييـة االـ  تكونـت مـن بالدما  من خملل

يفقــرة تقــي  اؤمثــكالا الــ  تواجــه الطالبــاا مــن تيــث اجودهــات اكــذلك اؤمثــكالا مــن تيــث (  31)
ا  ابلحليا البياناا إترائياً أشارا الللائل إىل اخـلالف اؤمثـكالا األكادييـة الـ  تواجـه طالبـا. أمجيلها

كلية الدراساا اللطبيقية اخدمة اجمللمع من تيث درجة اجودها ادرجة أمجيلها من اجهة نظر الطالبـاات 
ا د توصلت الدراسة إىل أن أكبر اؤملارياا اؤمسثرة ة إدراب الطالباا ألمجية اؤمثكالا األكاديية هو ملاري 

علمـو )الدراسـو ة البانويـة العامـة  بيلمـا كانـت ملاـرياا ا خلرـاص( الـدما  –اإلتاـاء )مكان الدراسة 
اة ضوء . ااؤمعدم الرتاكمو للطالباا أ ا اؤملارياا تأثرياً ة إدراكهن ألمجية اؤمثكالا األكاديية( أديب –

إنثـــاء مركـــز ل رشـــاد : مـــا توصـــلت إليـــه الدراســـة مـــن نلـــائل  ـــدمت الباتبـــة  موعـــة مـــن اؤمقرتتـــاا ملهـــا
اأمجيــة مراجعـة الكليــة للــ امل . ضــاء هيئـة اللــدري  مـن ذاي اخلــ ة االكفـاءةااللوجيـه ة الكليــة اتعزيـز  بأع

 .األكاديية اطرائق اللدري  اؤملبعة يفيها بثكا داري
تــدداا األداء األكــاديو لطــالب اطالبــاا جامعــة طيبــة ة : علواهنــا (. 4001) دراســة اعــابري  -

و ة اؤمملكـــة العربيـــة دداا أداء الطالـــ  اعـــامعهتـــدف الدراســـة إىل  تعـــرف حمـــ. اؤمملكـــة العربيـــة الاـــعودية
الاــعودية اتوصـــلت الدراســـة إيل أن الوضـــع ا  لرـــادي األيفضــا يـــسدي إيل حتاـــن األداء األكـــاديوت كمـــا  
كثــفت الدراســة أن اخلبــار القــدراا   يــرتب  بــاألداء األكــاديو يفيمــا كــان ارتبــاط نلييــة البانويــة إجيابيــاً 

ب كبريي الايابت اكثفت الدراسة أيضاً عن اخنفا  الكن لي   وياًت كما اخنف  اؤمعدم الرتاكمو للطال
 .اؤمعد ا الرتاكمية لطالب الفيزياء الطالب اطالباا اللاة العربية بفرق ملحوظ 

 :       الدراسات ااجنبية -7-2

  Jaggia and Kelly,1999). ) دراسة جاجو اكيلو -
An analysis of factors that influence student performance:A fresh 

approach to an old debate 

هتـدف الدراســة إىل حتديــد  موعــة العوامــا الــ  تــسثر علــى ماــلو  األداء األكــاديو لعيلــة مــن الطــالب 
ا ــد توصــلت الدراســة . اعــامعيني باســلخدا   اؤمعــدم الرتاكمــو كمقيــاا ؤماــلو  األداء األكــاديو للطالــ 

ثر علـــى األداء األكـــاديو للطالـــ ت بعـــ  هـــذ  العوامـــا يـــرتب  إىل أن هلـــاب العديـــد مـــن العوامـــا الـــ  تـــس 
 ن  أكمـا أاضـحت الدراسـة . باؤملاهل الدراسية اطريقة اللدري ت اعضو هيئة اللدري ت اخرائن الطالـ 

خرائن أسرة الطال  ااؤمالو  اللعليمو هبا ااسلقرار اجمللمع األسري الـذي يعـيف يفيـه الطالـ  يبـا أهـجل 
كما توصلت الدراسة إىل أن الفرتة ال  يقضيها الطال  ة . على أداء الطال  األكاديو العواما ال  تسثر

 .اعامعة يومياً امالو  دخلة لي  اا عال ة  الوا  األكاديو
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 (. DiGresia,2002)  دراسة دي  ارسيا  -

 Student Performance at Public Universities in Argentina 

األداء األكـــاديو لطـــالب اعامعـــاا ا رجلليليـــةت اذلـــك  ةحتليـــا العوامـــا اؤمـــسثرة هتـــدف الدراســـة إىل 
اأهـجل مـا توصـلت إليـه الدراسـة أن اللظـا  الـداخلو لليامعـاا . باللطبيق على عيلة من اعامعاا احلكومية

ليامعـاا  ا يفيها من مقرراا تدري ت  املاهل تعليميةت  انظجل املحانـاا اغريهـا مـن العوامـا الداخليـة ل
كمـا أاضـحت الدراسـة أن اخلرـائن . تعل  من العواما ال  تـسثر علـى ماـلو  األداء األكـاديو للطالـ 

ال  يلملع هبا الطال  اعضو هيئة اللدري   من تيث مد  اهلما  كا ملهجل بالعملية اللعليميةتااسـلبمار 
 .اديو للطال الو ت اتلظيمه تعل  أيضاً من العواما ال  تسثر على األداء األك

 : التعقيب على الدراسات السابقة -7-3

اسلفادا الدراسة احلالية كبرياً من نلائل البحويت االدراساا الاابقة ة إثراء إطار  اللظـري ابلـاء أداتـه 
اللعليميــة /اتفاـري نلائيــهت العــا مـا ييزهــا عــن الدراســاا الاـابقة تركيزهــا يفقــ  علـى اؤمثــكالا األكادييــة

امن . الرتبية جبامعة البعث باعلبارها جامعة تديبة مل ي  على إنثائها أكبر من عثر سلواالطلبة كلية 
خــالم العــر  الاــابق للدراســاا الاــابقة يلضــح أن كــا الدراســاا أكــدا علــى أن الطــالب باعامعــاا 

 . يعانون من مثكالا تعليمية انفاية ااجلماعية
شـارا إىل انلثـار اؤمثـكالا األكادييـة لـد  طـالب ايالتظ مما سبق أن نلـائل الدراسـاا الاـابقة أ 

أبـو زريـقت )اعامعاا ابأعداد كبرية اتلوا ااسع اتداخا مع اؤمثـكالا اللفاـية اا جلماعيـة اا  لرـادية 
كمــا يالتـــظ أن بعـــ  هــذ  الدراســـاا تلاالـــت اؤمثــكالا األكادييـــة مـــن اجهــة نظـــر إرشـــادية ( 4003

 (.  4000اخلوالدةت  )
أمجيــة الدراســة  احلاليــة مــن تيــث تبليهــا الطريقــة اؤماــحية للمثــكالا األكادييــة الــ  تواجــه ااــذا تــأ  

طلبــة  اــجل معلــجل الرــف بكليــة الرتبيــة جبامعــة البعــث اذلــك للحديــد اؤمثــكالا امعريفــة األســباب اؤمسديــة 
 .حلداثها اتقدمي تفاري علمو د يق اربطه بالوا ع اؤمعاش

 : منهج البحث وأياته -8

البحث احلايل اؤملهل الوصفو اللحليلو الذي تعد  دراسة العال اا ا رتباطية احتليلها االكثف اعلمد 
 (. 812ت ص8111عبيداا اآخرانت) عن عال اهتا أتد أنواعه

يركز هذا اؤملهل على معريفة تيجل  الظاهرة  احها االكثف عن العال اا اا رتباطاا بني اؤملاـرياا 
 . ؤملارياا أا تسثر ة اؤملارياا األخر يفيها اإيل أي مد  تلطابق ا

مت اسلخدا  أداة الدراسة اهو عبارة عن اسلبانة تضجل  يع اؤمثكالا األكاديية ال   د تواجه طالب  
كلياا اؤمعلمني ال  مت اسلخالصها ة ضوء الدراسة ا سلطالعية ال  أجراها الباتبانت اتلكون ا سلبانة 

 .يفقرة( 41)من 
 :ق األداة با علماد علىمت تقدير صد
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مـن أعضـاء اايئـة اللدرياـية ة اخلرـاص اؤملـاهل ( 80)تيـث مت حتكيمهـا مـن  بـا : صدق احمللو  -
يفأكبر ملهجل توم مد  اضـوط الفقـراات امـد  د ـة ( 3)اطرائق اللدري  االلقومي االقياات ااعل  اتفاق 

 .وء آراء احملكمنياسالمة صياغلها معياراً جيداً للردقت اعدلت الفقراا ة ض
ــــق تاــــاب معــــامالا ا رتباطتا ــــد ترااتــــت  - ــــاداة عــــن طري ــــداخلى ل تاــــاب صــــدق ا تاــــاق ال

ممــا ( 0.36ت 0.21)بــني( 4)ا يوضــحها اعــدام ر ــجل ط باللاــبة عميــع يفقــراا األداة كمــمعــامالا ا رتبــا
 يثري إىل أن األداة ملاقة داخلياًت اأن  يع البلود مللمية ؤموضوا األداة

 ( 0) ادبلال
 معامالت ا تباط كل  لد من  ل د األدا 

 الداللة معامل اال تباط المشكبة  
 دالة 0.62 توايل احملاضراا بدان اسرتاتة 8
 دالة 0.10 تعار  مواعيد حماضراا اؤمقرراا اللظرية االعملية 4
 دالة 0.60 تباعد مواعيد احملاضراا عن بعضها 3
 دالة 0.61 ةهتوية القاعاا غري جيد 2
 دالة 0.68 إضاءة القاعاا غري ملاسبة 6
 دالة 0.12 عد  اهلما  األسلاذ بفهجل الطالب للمحاضرة 1
 دالة 0.30 حتلوي ا ملحاناا أسئلة خارا اؤمقراراا الدراسية 3
 دالة 011 كبرة الااعاا العملية اتلقاا البحث 1
 دالة 0.21 صعوبة الكل  الدراسية اؤمقررة 1
 دالة 0.13 ثدد بع  األساتذة ة ملح الدرجاات 80
 دالة 0.34 اتباا بع  األساتذة  أسلوباً ممالً  ة اللعليجل 88
 دالة 0.63 عد  اجود كل  دراسية مقررة لبع  اؤمقرراا 84
 دالة 0.63 عد  اجود إجازة للمراجعة ة ا خلباراا اللهائية 83
 دالة 0.12 احلفظ اعلماد الدراسة ة معظجل اؤمقرراا على 82
 دالة 0.14 اجود مقرراا ة ا خلراص لي  اا يفائدة تطبيقية 86
 دالة 0.61 عد  اللزا  بع  األساتذة بااعاهتجل اؤمكلبية 81
 دالة 0.61 ا علماد على طالب الالواا العليا ة إعداد البحويت 83
 دالة 0.63 صعوبة أسئلة ا ملحاناا 81
 دالة 0.16   بالطالبازدتا   اعاا اللدري 81
 دالة 0.36 ا كلفاء بالثرط اللظري للمقرر العلمو 40
 دالة 062 عد  توايفر تقلياا اللعليجل اؤملطورة 48
 دالة 0.11 كبايفة اؤمادة العلمية ال  تقد  ة احملاضرة الواتدة 44
 دالة 0.13 كبرة احملاضراا ة اليو  الواتد 43
 دالة 0.34 وا الدراخراا بع  األساتذة عن موض 42
 دالة 0.62 عد  اهلما  احملاضر بربراز اللطبيقاا العملية للمقرر 46
 دالة 0.33 عد  اهلما  األساتذة بلثييع القراءاا اإلضايفية 41
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 الداللة معامل اال تباط المشكبة  
 دالة 0.66 عد  اهلما  األساتذة باؤمثكالا الدراسية للطالب 43
 دالة 0.14 كبرة البحويت أا اللقارير 41
 دالة 0.61 بني مضمون بع  اؤمقرراااجود تكرار  41
طالبـــاً اطالبـــة مـــن ســـلواا ( 26)  ثبـــاا األداة بطريقـــة إعـــادة ا خلبـــار علـــى عيلـــة  وامهـــا اـــتُ  ا ـــد

يو ت ا د بلد معاما ا رتباط  83إىل83خمللفةت ا د ترااتت اؤمدة بني اللطبيق األام االلطبيق الباىن ما بني
 .اً مما يثري إىل أن األداة تلملع بدرجة عالية من البباااهو مرتفع امقبوم إترائي( 31ت0)

 :حتليل النتائج وتفسريها -9
 :يةتاؤمعامالا اإلترائية اع تماسلخد

 .اؤملوسطاا احلاابية للعرف ترتي  إجاباا العيلة على أداة الدراسة للحكجل على انلثار اؤمثكالا -
جة تدايت كا مثكلة من اجهة نظر أيفراد العيلـة ايفـق   ملوس  الوزن اللايب الفارق للحديد در اتُ 

وبــا  ــيجل الــوزن اللاــيب علــى اللــوايلت امت حتديــد درجــة تــدايت كــا  8ت4ت3تــدرا اؤمقيــاا البالثــوت تيــث 
 :مثكلة ايفق اؤمعيار اللايل

 = درجة  يمة كا يفئة من يفئاا اؤمقياا
 أ ا  يمة من  يجل اؤمقياا  –أعلى  يمة من  يجل اؤمقياا= 
 اؤمقياا              يفئاا  

 1ت0=     8 – 3    =          
                  3  

ت ابـذلك يثـري اؤملوسـ  اللاـيب 1ت0= اعلى ذلك تربح  يمة كا يفئة من الفئاا اخلماة ة اؤمقياا 
 3ت8إىل 3ت4إىل أن درجــة انلثــار اؤمثــكلة كبــريةت االــذي يــرتااط مــن  2ت4إىل 3الفــارق الــذي يــرتااط مــن

أا أ ـــا يثـــري إىل أن درجـــة 8إىل  1ت8إىل أن درجـــة انلثـــار اؤمثـــكلة ملوســـطةت االـــذي يـــرتااط مـــن يثـــري 
 .انلثار اؤمثكلة  ليلة

ؤمعريفة  Tukeyااخلبار توكو  One-way ANOVAاسلخدا  حتليا اللباين ذي ا جتا  الواتد  -
 .الفراق اإلترائية بني آراء أيفراد العيلة ايفق ملارياا الدراسة

بايـة معريفـة د لـة  independent – samples t-testؤملوسـطني ماـلقلني (  ا)اخلبـار تطبيـق  -
 . الفراق اإلترائية بني آراء العيلة توم اؤمثكالا األكاديية

 :اإلجابة عن سؤال الدراسة ااول -9-1

عـث مـن ما اؤمثـكالا األكادييـة األكبـر شـيوعاً بـني طلبـة  اـجل معلـجل الرـف ة كليـة الرتبيـة جبامعـة الب
 . اجهة نظرهجل 

مت رصد إجاباا الطالب على ا سلبانة يااب اللكراراا إلجاباهتجل عن كا يفقـرة  ااؤملوسـ  احلاـايب 
 : يبني ذلك( 3)اترتي  اؤمثكالا ايفقاً ؤملوسطاهتا احلاابية ااعدام ر جل 
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 (3)الادبل 
 اامعة البعث ب   اليكةا ات المشكالت األكاديمية الي  ت اله طببة م ع معبع اليف    كبية الية ية 
 بالمي اطات الح ا ية ب تبة كل مشكبة

 ا   غية م ا   غيية مياكد م ا   المشكبة م 

شكبة
ة الم

 تب
 ك ك ك 

 عاي 
 شي
كثة

 األ
مية
كادي

 األ
الت

شك
الم

 

 0 0810 08.6 01 011 061 بل د تكةا   ين م م ن  عض المقة ات 02
 0 0806 08.6 061 001 011 س لها  ائد  تطبيقيةبل د مقة ات    االخيياص لي 01
 3 0800 08.0 61 001 001 اتباع  عض األااتذ  ياب  اي ممالي     اليعبيع 00
 0 0801 .08 1. 011 001 عدم بل د إلاز  لبمةالعة    االخيبا ات اللهائية 03
 1 0806 0806 1. 001 0.1 االكيةا   الشةح اللاةي لبمقة  العبم  01
 6 0802 0806 01 061 011 عدم اميمام األااتذ   المشكالت الد ااية لبطال  00
 0 0800 0806 1. 011 001 صع  ة الكيب الد ااية المقة   2

 . 0803 0800 61 001 001 اعيماد الد ااة    معاع المقة ات عبى الحةظ 00
 2 0831 080 001 001 601 عدم ت ا ة تقليات اليعبيع الميط    00
 01 0801 0860 011 001 6.1 تشدد  عض األااتذ     ملح الد لات 01
 00 0801 086 61 301 611 كثا ة الماد  العبمية الي  تقدم    المحاضة  ال ا د  00
 00 0800 0816 61 301 601 ته ية القاعات غية ليد  0

 03 0811 080 061 0.1 161 كثة  المحاضةات    الي م ال ا د 03

ي عي 
الش
طة 

 ا
لمي
ية ا
ديم
ألكا

ت ا
كال

مش
ال

 

 00 .080 .083 0.1 001 1.1 كثة  ال اعات العمبية ب بقات البحث .
 01 .080 .083 0.1 001 1.1 عدم  تقديع م اعد  كا ية لبطببة ذبي الدخل الميد   .0
 06 .080 0830 011 011 111 ازد ام ماعات اليد يس  الطال  02
 00 0800 0830 061 311 101 ب د ااية مقة   لبعض المقة اتعدم بل د كي 00
 .0 01 0 .0 0 061 0.1 161 االعيماد عبى طببة ال ل ات العبيا    إعداد البح ث 00
 02 0806 0806 001 301 101 عدم اليزام  عض األااتذ    اعاتهع المكيبية 06
 01 0806 0806 001 011 0.1 صع  ة يائبة االميحا ات .0
 00 0810 .080 01 611 3.1 عدم اميمام األااتذ   يشايع القةا ات اإلضا ية 06
 00 0801 .081 1. 161 361 عدم اميمام األاياذ  ةهع الطال  لبمحاضة  6
 03 0812 0816 001 061 111 تباعد م اعيد المحاضةات عن  ع ها 3

 00 .080 0810 0.1 011 001 خةبج  عض األااتذ  عن م ض ع الد س 00
 01 0830 0 001 061 001 إضا   القاعات غية ملاابة 1

 06 0812 0820 011 611 311 عدم اميمام المحاضة  إ ةاز اليطبيقات العمبية لبمقة  01
 00 0830 082 061 061 3.1 تعا ض م اعيد محاضةات المقة ات اللاةية بالعمبية 0
 .0 0801 08.0 061 311 001 ت ال  المحاضةات  دبن اايةا ة 0
 02 0830 0800 001 001 301 تحي ي االميحا ات يائبة خا ج المقةا ات الد ااية 0

  00 0 30 0 30 000 26 .30 61 102 المي اط الكب   
أيفراد العيلـة  أن اؤملوس  احلاايب الكلو  نلثار اؤمثكالا اعكاديية لد ( 3)يلضح من اعدام ر جل 

اهو يقع ضمن ترليف اؤمثكالا اؤملوسـطة ا نلثـار أي أن ( 33ت4)الرف  د بلد من طلبة  اجل معلجل
هلاب جهوداً تقيقية تبذم من  با القائمني على العملية اللعليمية ة الكلية لليويد خمرجاا هـذ  العمليـة 



 انبي. د –الظفيري . د. ……............المشكالت األكاديمية التي تواجه طلبة كليات التربية وعالقتها ببعض المتغيرات 
 
 

 77 

 مــن خــالم افــي  عــدد اؤمثــكالا اتــذليا الرــعوباا الــ  تعــرت  تعلــجل الطلبــة اتــويفري الــدعجل األكــاديو
( 2ت4)اجلت أما أكبر اؤمثكالا شيوعاً بني أيفراد العيلةت اال  يليااز ملوسطها احلاايب اؤمعيـار احملـدد اهـو

 (.3)مثكلة مرتبة تلازلياً على اللحو اللايل كما يبيلها اعدام ر جل ( 83)يفقد بلات 
ت ار ا (4.11)ا د جاءا مثكلة تكرار مضمون بع  اؤمقرراا ة اؤمرتبة األاىل  لوس  تاايب  در 

يعز  ذلك اىل عد  اللقيد باللوائح الداخلية علد تأليف اؤمقرراا اعامعيةت أا اىل اللثـابه الكبـري بـني اؤمـواد 
 .ايفقاً إىل طبيعة ا خلراص املطلباته

 لوســـ  ( اجـــود مقـــرراا ة ا خلرـــاص لـــي  اـــا يفائـــدة تطبيقيـــة)ا ة اؤمرتبـــة البانيـــة جـــاءا مثـــكلة 
 لوســ  تاــايب ( اتبــاا بعــ  األســاتذة أســلوباً ممــاًل  ة اللعلــيجل)ت تليهــا مثــكلة (11ت4)تاــايب ا ــدر  

أشـــار أيفـــراد العيلـــة إىل أن أغلـــ  أعضـــاء اايئـــة اللدرياـــية مـــازالوا ياـــلخدمون الطرائـــق  إذت (12ت4)ا ـــدر  
احلديبـــة ة  اللقليديـــة ة اللـــدري ت اعـــد  اتبـــاا طرائـــق تفاعليـــة أا اســـلخدا  تقانـــاا اؤمعلومـــاا اا ترـــام

 .اللدري 
ابلحديد اؤمثكالا األكاديية األكبر شيوعاً بني طلبة  اجل معلجل الرف ة كلية الرتبية جبامعة البعـث 

ما اؤمثكالا : من اجهة نظرهجل يكون الَباتبان  د أجابا عن الاسام األام للبحث الذي يلن على اع 
 .  كلية الرتبية جبامعة البعث من اجهة نظرهجل األكاديية األكبر شيوعاً بني طلبة  اجل معلجل الرف ة

 :اإلجابة عن سؤال البحث الثاني -9-2

مــا اؤمثــكالا األكادييــة األ ــا شــيوعاً بــني طلبــة  اــجل معلــجل الرــف ة كليــة الرتبيــة جبامعــة البعــث مــن 
 .اجهة نظرهجل 

( 81) د عــــددها أن اؤمثــــكالا اعكادييــــة األخــــر  ااؤملبقيــــة االــــ  يبلــــ( 3)يلضــــح مــــن اعــــدام ر ــــجل 
مثـــكلة آكادييـــة  ـــد ا عـــت ملوســـطاهتا احلاـــابية ضـــمن ماـــلو  اؤمثـــكالا اؤملوســـطة ا نلثـــار  ااحملـــدد 

اباللــايل  توجــد أيــة مثــكلة تقــع ضــمن ماــلو  اؤمثــكالا األ ــا شــيوعاً أا (  3ت8إىل 3ت4) باؤمــد  مــن
 .انلثاراً بني الطلبة

قية تبذم من  با القائمني على العملية اللعليميـة ة ايفار الباتث هذ  اللليية بأن هلاب جهوداً تقي
الكليــة لليويــد خمرجــاا هــذ  العمليــة مــن خــالم افــي  عــدد اؤمثــكالا اتــذليا الرــعوباا الــ  تعــرت  

 .تعلجل الطلبة اتويفري الدعجل األكاديو اجل
كالا مــا اؤمثـــ: ابــذلك يكــون الباتبـــان  ــد أجابـــا عــن الاـــسام البــاين للبحــث الـــذي يــلن علـــى اع 

  .األكاديية األ ا شيوعاً بني طلبة  اجل معلجل الرف ة كلية الرتبية جبامعة البعث من اجهة نظرهجل 
 : اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث -9-3

توم درجة انلثار   طلبة  اجل معلجل الرف ة كلية الرتبية جبامعة البعث ها توجد يفراق بني اجهاا نظر 
 . (علموت أديب)ري الثهادة البانوية العامةاؤمثكالا األكاديية ايفق ملا
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لد لــة الفــراق بــني ملوســطاا انلثــار اؤمثــكالا األكادييــة بــني ملوســطاا ( ا)مت اســلخدا  اخلبــار
 درجاا الطلبة محلة الثهادة البانوية العامة األدبية املوسطاا درجاا الطلبة محلة الثهادة البانوية العامة 

 .ضح ذلكيو ( 2)العلميةت ااعدام ر جل 
 ( 0)الادبل 

 لداللة الةةبك  ين المي اطات ب   مي ية الشهاد  الثا  ية العامة t-testميمة
المي اط  العدد اليخيص

 الح ا  
اال حةاف 
 المعيا ي

ميمة ت 
 المح   ة

ميمة ت 
 الد لة د لة الحةية الادبلية

 .0380 000800 026 يد   غري دام 111 110ت8 0.11 41.11 821.26 602 عبم 
( 110ت8)اعداليــة( ا)أ ــا مــن  يمــة ( 11ت0)احملاــوبة( ا)أن  يمــة ( 2)يالتــظ مــن اعــدام ر ــجل 

ت اباللـــــايل   توجـــــد يفـــــراق  دالـــــة إترـــــائياً ة انلثـــــار (α=06ت0)اماـــــلو  ( 111)علـــــد درجـــــة تريـــــة 
اري الثهادة البانوية اؤمثكالا األكاديية بني طلبة  اجل معلجل الرف ة كلية  الرتبية جبامعة البعث ايفق مل

ــــ  أيفــــادا أن ملاــــرياا ( 4001بوبيثــــتت )ت اتلفــــق هــــذ  الدراســــة مــــع دراســــة (علمــــوت أديب)العامــــة  ال
مـــــن أ ـــــا اؤملاـــــرياا تـــــأثرياً ة إدراب الطالبـــــاا ألمجيـــــة اؤمثـــــكالا ( علمـــــوت أديب)ا خلرـــــاص الدراســـــو 

را إىل واثا اؤمثكالا األكاديية بني ال  أشا(  4004عبد احلميدت )اتلفق أيضاً مع دراسة . األكاديية
ايعـــزا الباتبـــان عـــد  اجـــود يفـــراق دالـــة إترـــائياً ة . طـــالب الكليـــاا العلميـــة اطـــالب الكليـــاا األدبيـــة

ابــذلك . انلثــار اؤمثــكالا األكادييــة بــني أيفــراد العيلــة إىل تثــابه البيئــة اللعليميــة اؤملاتــة للطــالب  ــيعهجل
هـا توجـد يفـراق بـني اجهـاا : سام البالـث للبحـث الـذي يـلن علـى اع يكون الباتبـان  ـد أجابـا عـن الاـ

اؤمثـكالا األكادييـة تعـز  تـوم درجـة انلثـار   طلبة  اجل معلجل الرف ة كليـة الرتبيـة جبامعـة البعـث نظر 
 . (علموت أديب)إىل ملاري الثهادة البانوية العامة 

 :اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع -9-4

توم درجة انلثار   طلبة  اجل معلجل الرف ة كلية الرتبية جبامعة البعث  اجهاا نظر ها توجد يفراق بني
 . (األاىلت البانيةت البالبةت الرابعة)اؤمثكالا األكاديية تعز  إىل ملاري الالة الدراسية 

ثكالا اؤملوسطاا احلاابية اا يرايفاا اؤمعيارية ؤمد  انلثار اؤم تباتُ ل جابة عن هذا الاسام يفقد 
األكادييــة لــد  أيفــراد العيلــة ايفــق ملاــري الاــلة الدراســية امت الكثــف عــن الفــراق بــني اؤملوســطاا احلاــابية  
 نلثـــار اؤمثـــكالا األكادييـــة ايفقـــاً للماـــلو  الدراســـو  بـــرجراء اخلبـــار حتليـــا اللبـــاين األتـــادي كمـــا ة 

 :اعداام اللالية
 لمعيا ية لبمشكالت األكاديمية ب قاي لبم ي   الد اا األبااط الح ا ية باال حةا ات ا ( 1) الادبل

 ا يراف اؤمعياري اؤملوس  احلاايب العدد الالة الدراسية
 32.68 826.38 210 األاىل
 81.11 824.12 300 البانية
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 81.31 866.31 840 البالبة
 43.12 863.18 800 الرابعة
 46.86 821.21 8000 اجملموا

 ( 6)الادبل 
ليباين لبكشف عن الةةبك    ا يشا  المشكالت األكاديمية لد  طببة م ع معبع اليف    كبية تحبيل ا

 الية ية  اامعة البعث ب قاي إلى مي ية ال لة الد ااية داٍل إ يائياي 
الالة 
 الدراسية

اؤملوس  
درجة  مردر اللباين احلاايب

ملوس    موا اؤمربعاا احلرية
 الد لة  يمة ف اؤمربعاا

 818.18 ىلاألا 
 00000 3.13 4434.63 11130.38 1 بني اجملموعاا 810.00 البانية
   101.31 236110.04 112 داخا اجملموعاا 831.02 البالبة
    33ت604160 8000 اجملموا 832.21 الرابعة

اعدام اللايل البيان الفراق بني مالوياا اإىل ملاري يفقد مت اسلخدا  اخلبار توكو للمقارناا البعدية ا 
 :يبني ذلك

 ( 0) الادبل
  يائع اخيبا  ت ك  إللةا  المقا  ات البعدية  ين المي اطات الح ا ية ال يشا  ا لمشكالت األكاديمية ب قاي لب لة الد ااية

 الالة األاىل 
826.38 

 الالة البانية
824.12 

 الالةالبالبة
866.31 

 الالة الرابعة
863.18 

 * 82.11 *1 3.21-  826.38 الالة األاىل
 *81.63 * 83.61- -  824.12 الالة البانية
 1.33- - -  866.31 الالة البالبة
- - - -  863.18 الالة الرابعة

 0.06داٍم إترائياً مالو  * 
اجـود يفـراق دالـة إترـائياً ة انلثـار اؤمثـكالا األكادييـة بـني ( 6.1.3)يالتظ من اعداام الاابقة

ت اذلــك لرــاحل طلبــة (ســلة أاىلت ســلة ثانيــة تســلة ثالبــةت ســلة رابعــة)لواهتجل الدراســية الطــالب بــاخلالف ســ
الاــلة األاىلت الــ  اتضــح شــيوا اؤمثــكالا بــني طلبلهــا أكبــر مــن بــا و الاــلواا الدراســية األخــر ت تليهــا 

طبيعة الطلبة ة  الالة البانية ت يفالبالبة ت يفالرابعةت امن الواضح أن هذ  اللليية  تبدا ملطقية اتللاس  مع
الاـــلة األاىل الـــذين يفلقـــران اىل معريفـــة األجـــواء اعامعيـــة اطبيعـــة الدراســـة ااؤمقـــراراا انظـــا  ا ملحانـــاات 

أســـاتذة اؤمقـــراراات اتلالشـــى هـــذ  اؤمثـــكالا مـــع تقـــد  إىل إضـــايفة إىل اجـــود الرهبـــة ااخلـــوف مـــن اللقـــرب 
األعلــى علــى خــ اا معريفيــة اســلوكية ااجلماعيــة   رــا الطلبــة ة الاــلواا إذالطلبـة ة ســلواا الدراســةت 

ااجدانيــة اتلظيميــة أعلــى باــب  دراســلهجل ة اعامعــة لفــرتة أطــومت ااتلياجــاهتجل اؤمليــددة اؤمللاميــة باــب  
 .تقد  مالواهجل الدراسو



 4102 –العدد األول -المجلد الثاني عشر . …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 70 

ها توجد يفـراق بـني : ابذلك يكون الباتبان  د أجابوا عن الاسام الرابع للبحث الذي يلن على اع 
اؤمثكالا األكاديية توم درجة انلثار   طلبة  اجل معلجل الرف ة كلية الرتبية جبامعة البعث نظر اجهاا 

  . (األاىلت االبانيةت االبالبةت االرابعة)تعز  إىل ملاري الالة الدراسية 
 : املقرتحات -11

 :يكن تقدمي اؤمقرتتاا اعتية ة ضوء نلائل الدراسة
اديية ة الكلية تقد  خدماا معريفية امهارية تلمو لد  الطالب اجياد اتداا إرشادية آك -01-0

اا تلظـــيجل الو ـــت اتاــــن إدارة اجتاهـــاا إجيابيـــة يـــو الدراســـة اإكاـــاهبجل مهـــاراا اؤمـــذاكرة اعيـــدة امهـــار 
 .الذاا
عقــد لقــاءاا داريــة مــع الطــالب ا ســيما اعــدد مــلهجل للعــريفهجل بأهــداف الكليــة اأنظملهــا  -01-0

اتلياجاهتجل امثكالهتجل ال  يواجهوهنات اتزايدهجل باؤمعلوماا ااؤمهاراا الالزمـة للطالـ    الوائحهات اتعرف
 . ة تياته اعامعية

تلظيجل حماضراا اداراا اارش عما من  با القائمني على إدارة الكلية تااعد عضو هيئـة  -01-3
بوية  اتطبيقه لللائل البحويت اللدري  على جتويد أدائه اللدرياو اإطالعه على أتديت اللظجل االوسائا الرت 

 .العلمية اؤمخللفة ة أداء عمله األكاديو 
تلظــيجل لقــاءاا  اعيــة بــني عمــادة الكليــة اأعضــاء هيئــة اللــدري  االطــالب اذلــك إلعطــاء  -01-0

 .الطالب يفرصة للملا ثة اإبداء الرأي ة أمور دراسلهجل
اتزايـــدها بـــاؤمواد ااألجهـــزة الالزمـــة اتـــويفري  جتهيــز الكليـــة باؤمخـــابر ا اعـــاا اللـــدري  اؤميــداين -01-1

 .الكفاءاا البثرية اؤملاسبة اا 
ــــه الطــــالب يــــو البحــــويت اعماعيــــة االفرديــــة الــــ  تاــــاعد ة الكثــــف عــــن أســــباب  -01-6 توجي

 . اؤمثكالا اؤمخللفة ا سيما األكاديية
: ث الـذي يـلن علـى اع ابلقدمي هذ  اؤمقرتتاا يكون الباتبان  ـد أجابـا عـن الاـسام اخلـام  للبحـ

 .ما اؤمقرتتاا ال  يكن تقديها ة ضوء نلائل البحث 



 انبي. د –الظفيري . د. ……............المشكالت األكاديمية التي تواجه طلبة كليات التربية وعالقتها ببعض المتغيرات 
 
 

 77 

 املراجع

 :المةالع العة ية
الرـــعوباا الـــ  تواجـــه الطالبـــاا اؤماـــليداا ة الكليـــاا األدبيـــة (. 4004. )البكـــرت يفوزيـــة بكـــر -

ت اؤمملكة العربية اؤملك سعود لة جامعة . جبامعة اؤملك سعود اعال لها بدرجة رضاهن عن اللعليجل اعامعو
 (.4)ت 82الاعوديةت 

اؤمثــكالا األكادييــة الــ  تواجــه طالبــاا كليــة الدراســاا اللطبيقيــة ( . 4001. ) اعــوهرة إبــراهيجل تبوبثــيت -
  لـة جامعـة أ  القـر  للعلـو  الرتبويـة اا جلماعيـة ااإلناـانيةت. اخدمة اجمللمع جبامعة اؤملك يفيرا من اجهـة نظـرهن

 .428 -33ت (8)40
حمــدداا األداء األكــاديو لطــالب اطالبــاا جامعــة طيبــة ة (. 4001. )اعــابريت نيــاف الرشــيدي -

ت 30ت مكلــ  الرتبيــة العــريب لــدام اخللــيل بالريـــا ت  لــة رســالة اخللــيل العــريب. اؤمملكــة العربيــة الاــعودية
(888.) 

دار الفكر : القاهرة. ع مقدمه لالسلبماراللوجيه اللفاو االرتبوي ااؤمهين م .(8114. )جالمت سعد -
 .العريب
مثكالا اإلرشاد األكاديو ة جامعة الريمـوب مـن اجهـة نظـر الطلبـة (. 4000. )اخلوالدةت لطفو -

 .43 ت لة دراساا العلو  الرتبوية اعامعة األردنية. االعاملني
عامعـــة األردنيـــة اعال لهـــا الرـــعوباا الـــ  يواجههـــا الطـــالب اعـــدد ة ا(. 8112. )ناـــيمهت دااد -

 – 428ت (العـدد اخلـاص)48اعامعة األردنيةت    لة دراساا العلو  اإلناانية .بالرضا عن احلياة اعامعية
418. 
حتليا اتقييجل الع ء الدراسو لطـالب جامعـة أ  القـر  اعال لـه (. 8112. )الزهراينت سعد عبد اهلل -

 .832-841ت (3)ت وية جبامعة  طر لة مركزالبحويت الرتب.باؤمعدم الرتاكمو
اؤمثــكالا األكادييـة لـد  طــالب (. 4001. )االرــماديت حممـد عبـد اهلل. سـليمانت شـاهر خالـد -

 لـة رسـالة . كلياا اؤمعلمني ة اؤمملكـة العربيـة الاـعودية ة ضـوء ملاـريي ا خلرـاص ااؤماـلو  الدراسـو
 .821-803ت (801)ت اخلليل
مثـكالا طـالب كليـة اؤمعلمـني بلبـوب ة اؤمملكـة (.  4003. )قت ناصـرسـليمانت شـاهرط اأبـو زريـ -

 66ت (41) رسـالة الرتبيـة اعلـجل الـلف ت. العربية الاعودية من اجهة نظر الطالب ة ضوء بع  اؤملارياا
-34 . 

أثــــر تفاعــــا ماــــلو  دايفعيــــة  اإل ــــاز االــــذكاء ااعــــل  علــــى (.  8110. )الطــــواب ت ســــيد حممــــود -
 لــة كليــة  جامعــة اإلمــاراات .و لــد  طــالب اطالبــاا جامعــة اإلمــاراا العربيــة اؤملحــدةاللحرــيا الدراســ

 . 81 -1ت (6)  الرتبية
اؤمثــــكالا اللفاــــية لطلبــــة جامعــــة اإلمــــاراا العربيــــة (. ب -4003. )العــــامريت يفاطمــــة ســــامل -1
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 . (4) 81   لة كلية العلو  اإلناانية اا جلماعية دالة اإلماراا العربية اؤملحدةت. اؤملحدة
اؤمثــكالا األكادييــة لــد  طــالب جامعــة اإلمــاراا العربيــة (. أ-4003. )العــامريت يفاطمــة ســامل -
 .831- 881ت (81)ت 40   لة كلية الرتبية جامعة اإلماراا. اؤملحدة
 لــة .  مثــكالا طلبــة جامعــة األمــاراا العربيــة اؤملحــدة(.  4004. )عبــد احلميــدت إبــراهيجل شــو و -

 . العدد األامت جامعة األماراا العربية اؤملحدة  اانيةالعلو  اإلن
البحـــث العلمـــوت مفهومـــه (. 8111. )عبيـــداات ذا ـــانت اعـــدات عبـــد الـــرمحنت اعبـــد احلـــقت كايـــد -

 .دار الفكر للطباعة االلثر: عمان (.1ط) .اأدااته اأساليبه
األمـــرية عاليـــة اعامعيـــة اؤمثـــكالا الـــ  تواجـــه طلبـــة كليـــة (. 4001. )العلـــاينت تلـــان عبـــد احلميـــد -

ت العـــدد األامت اعـــزء األامت اؤمركـــز القـــومو للبحـــويت الرتبويـــة االللميـــة بالقـــاهرة. اعال لهـــا بـــبع  اؤملاـــرياا
 .مررت القاهرة

مثـكالا طـالب اطالبـاا جامعـة طيبـة اأثرهـا (. 4003. )القط ت مسري امعـو ت صـالط الـدين -
يث مقـد  ة . اا ة ضوء معطياا القرن احلادي االعثرينعلى حتريلهجل العلمو اعال لها ببع  اؤملاري 

 .ت جامعة طيبةت اؤمديلة اؤملورةنداة اللحريا العلمو للطال  اعامعوت الوا ع االطموط
 ـاط (.  4001. )اآخران. اكلزيت جيليان اتوتفت جون أتف اايتت إليزابيث ا. كيو تجورا د  -

 .العبيكان:  الريا ت (اإلما  معني: مرتججل)ت الطال  ة اعامعة هتيئة الظراف اؤمهمة
ماـلقبا الرتبيـة  دراسـة عـ  ثقايفيـةت: مثكالا طالباا اؤمرتلة اعامعية(. 4008. )اؤمهديت سوزان -
 (.4008) 40 (3)ت العربية
اؤمثــكالا الــ  تواجــه طــالب اطالبــاا كليــة الرتبيــة جامعــة (. 4004. )اللــاججلت ســعد عبــد الــرمحن -

 .اإلتااء: ملكة العربية الاعوديةاؤم. اؤملك يفيرا
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