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 .دراسة ميدانية: الواقع الدراسي للطالب الجامعي

 9فلوحأحمد 

 ملخص

  تأثير على  التعرفب الجامعي من وجهة نظر الطلبة، وهدفت الدراسة إلى معرفة الواقع الدراسي للطال

 38تحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبيان تكون من لجابات الطلبة. وإالجنس والتخصص على  متغيري

عد المناخ الدراسي، بعد األساتذة، وبالمناهج، وعلى خمس أبعاد، بعد الطالب، بعد البرامج وعبارة موزعة 

تخصص علم النفس وعلوم التربية   طالبا وطالبة من 80وزع على عينة مكونة من  . وقد وبعد اإلدارة

  الجامعي الطالب منح  عن الدراسةنتائج م االجتماعية بالمركز الجامعي غليزان. وأسفرت لمعهد العلو

لمقررات، ودرجة  للتخصصات وللبرامج ولنفسه، ولللواقع الدراسي، ودرجة مقبولة  درجة متوسطة

يوجد فرق دال إحصائيا   نه الأ تبينإلدارة. ولو لمناخ الدراسي السائد،لدرجة منخفضة ستاذ، ولألمتوسطة 

زى لتخصص الطلبة في وجد فرق دال إحصائيا يعنظرتهم للواقع الدراسي، و بين الذكور واإلناث في

 نظرتهم للواقع الدراسي للطالب الجامعي.

 .مشكالت أكاديمية؛ الواقع الدراسي ؛الطالب الجامعي الكلمات المفتاحية:

The academic reality of the university student: field study 
Ahmed Fellouh 

Abstract 
The study aimed at uncovering the academic reality of the university student 
from the students point of view. To achieve the objectives of the study, a 
questionnaire was prepared containing 38 phrases related to five dimensions: 
student dimension, dimension of programs and methods, teachers dimension, 
academic climate dimension and administration dimension. The questionnaire 
was distributed to a sample of 80 psychology students belonging to the institute 
of humanities and social science in the University Center of Relizane. The results 
demonstrated that there is a middle degree of the academic reality and an 
acceptable degree of oneself and programs. There is a middle degree of teacher 
and a low degree of the prevailing academic climate and the administration . 
There were no statistically significant differences between males and females in 
their view of the academic reality of the university student. Data show 
statistically significant difference due to the effect of specialization on the 
student’s view of the academic reality of the university student. 
Keywords: University student; Academic reality; Academic problems. 
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 ـة مقدم

كاألساتذة  بشريةر ، وعلى عناصوالمكتبات  والتجهيزات  كالبناءات  مادية، الجامعة على عناصر تقوم

  . وهي التي تعطي لها معنى  ،العناصر البشرية هي المتحكمة في العناصر المادية. وواإلداريين والطلبة

تحقيق التنمية االجتماعية   ي في واألمم التي صنعت مكان لنفسها في العالم اعتمدت على العنصر البشر 

  والتعليم  مي والمهنيعليم والتكوين األكاديوالت االقتصادية، وفي تحقيق الرقي المادي واتخذت من التربيةو

ثروة بشرية تكون سببا في خلق الثروة المادية، وتحقيق االستقالل  العالي خاصة وسيلة إلعداد قوة و

 ية اإلنتاجية في مختلف القطاعات. والكفا
 ينتظر من و  شباب، التعليمي، ويضم داخل مؤسساته أعداد هائلة من خيرة ال  الهرم قمة العالي التعليم مثليو

اإلنتاج، والمشاركة في و  العمل  قطاعات  لكافة عالية المستوى البشرية الكوادر إعداد  في الكثير مالتعلي هذا

مم على إيالئها  في المجتمع التي تحرص األويمثل طلبة الجامعات الثروة البشرية المتميزة  التنمية الشاملة.

عرفة، والتي  حمل لواء العلم والمي تالت ،في المجتمع ية الناجحةقات الشباب، فهي تمثل الطااألهمية الالزمة

فات معينة وخصائص  والتي البد أن تتوفر فيها ص  استمراريتها ونهضتها وتطورها.تمثل مستقبل الدول و

ي خاصيتين مهمتين وأساسيتين تميز شخصية الطالب: القدرة الالزمة ( ف1988فرج، محددة يحصرها )

شرطين أن يتوافرا معا بالقدر الالزم وإال استحالت  هذين الوالبد ل. لم"ع إلى هذا التعالتعلم والداف لنوع 

والقدرة مقصود بها الطاقات الجسمية والعقلية والنفسية واإلمكانيات   عملية التعليم وانخفضت كفاءتها".

ة والميل واإلرادة أما الدافع فهو الرغب التعليم. يةوالمؤهالت المتوفرة لدى الطالب والتي تتناسب ونوع

من االستفادة من قدراته وإمكانياته في   للتعلم واالستمرارية فيه، وهو الذي يمكن المتعلملحماس وا

لظروف المختلفة المادية والمعنوية  االستفادة والتحصيل والتفوق، وتقوية الدافع نحو الدراسة يكون بتهيئة ا

أجل  من  ؤسسة التعليمية،لمريحة داخل المق األجواء اوالنفسية واالجتماعية والدراسية والترفيهية، وخل

 جل النجاح.أل الطالب لمختلف إمكانياتهم من تقوية الدوافع نحو التعلم بما يسمح باستغال

وهي " من أهم األساسية في جميع المجتمعات واألمم. وتعتبر وظيفة التدريس الجامعي الوظيفة األولى و

ولة عن اإلعداد ؤفهي المس ،الوسطىجامعي منذ نشأته في العصور الوظائف التي ارتبطت بالتعليم ال

هذا الدور ال يقف عند مجرد التدريس وما يرتبط به من  (. و" 2006رشوان، وحسين، ) للمهن المختلفة

نه مطالب إأخرى...حيث  ادوارأتجاوزها ليشمل لتقويم وغيرها، وإنما ي إعداد للمادة العلمية وعمليات ا

 هم وعوامل تنمية شخصياتهم، وتفهم مشاعرهم وأحاسيسهماتالب واإللمام الواعي بحاج بالتعامل مع الط
 إنقدمة الوظائف الرئيسة للجامعة، فونظراً ألهمية التدريس الجامعي، باعتباره في م (.2001)سكران، 
كوادر خاصة في مجال إعداد ال ،لتعليم العالي تسعى من خالل هذه الوظيفة إلى تحقيق أهدافهامؤسسات ا

ي مات قبل أن تكون مراكز للبحث العلدرة على تلبية متطلبات التنمية بفاعلية. فالجامعالقاالبشرية المؤهلة 

ة )الثبيتي في السبيعي،  ويكون لها نشاط واضح في خدمة المجتمع فهي في الحقيقة مؤسسة تعليمية تدريسي

وظائف  التدريس كوظيفة أساسية من  ( في دراسة تحليلية نقدية عن1997) ولقد بين الثبيتي (.2006

الوظائف الرئيسة للجامعة، وأن جميع مؤسسات  الجامعة، أهمية وظيفة التدريس حيث إنها تأتي في مقدمة 

بَيَّن الباحث  ،يتعلق بخصائص التدريس الجامعيالتعليم العالي تشترك فيها على اختالف أشكالها. وفيما 

مل دريسية، السمات الشخصية. ويشجانب العلمي، المهارات التلا ت هي:فئاأنه يمكن تصنيفها في ثالث 

الجانب األول العلمي: تمكن عضو هيئة التدريس من مادته العلمية، االهتمام بمجاله المهني ومتابعة كل  

في مستوى عضو هيئة التدريس الفكري والعلمي. أما جانب المهارات تطور جديد، التحسن المستمر 

درة على عرض المادة للطالب بشكل مشوق ومنظم، إلعداد الجيد للمحاضرة، القالتدريسية، فيشمل: ا

داء الطالب، تشجيع الطالب على  وضع معايير محددة وواضحة لتقويم أداء الطالب، العدالة في تقويم أ

( أن التدريس 2007)يذكر معمرية و (.2006)السبيعي،  ة الفاعلة أثناء المحاضرات المشاركة اإليجابي

طيط إلعداد الدروس وإلقائها، تأليف  معي تتضمن عدة مهمات هي: التخ مة األساسية لألستاذ الجامهالهو 

ه، العمل في تطوير مناهج التدريس في التخصص الذي يدرس الكتب في التخصص الذي يدرسه األستاذ،

 ، إتقان اللغة التي يدرس بها. لجان البيداغوجيةال
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عواشرية،  (و ( 1996 ،وري)منصنقائص حيث بينت دراسات والواقع الحالي للتدريس ينبأ بوجود 

( أن 2004والبندري ) دراسة طعمية وتوصلت  ( وجود نقص في مختلف صفات األستاذ الجامعي،2003

التعلم لمشاركة   لتكون،التعلم  عاد التعلم، التعلم لتعمل،طلبة الجامعة لم يحققوا ما ينبغي تحقيقه من أب

يفاء بمستلزمات ومتطلبات عمليتي التعليم لجامعي في اإلقصور التدريس اإحساس الطلبة باآلخرين، و

الطلبة   ى( وجود خلل في عملية التقييم وعدم رض 2003) دراسة قريشي وأبي مولود والتعلم. وأثبتت 

 ة التقويم التي يقوم بها األساتذة.وإحساسهم بالظلم في عملي 
 آثار ع والعالم تركجتمالم في الحاصلة والتطورات  ىيتماش دقيقا تحديدا الجامعة أهداف تحديد  عدم إن

 أن مثال فنجد  مجتمعنا، الخريجين الحتياجات  مالئمة عدم من نالحظه ما خالل من نلمسها أن يمكن سلبية
، األحيان  بعض  في  أصال  يحتاجها ال المجتمع وقد  احتياجات  عن تزيد  تخصصات  في أفرادا تخرج عةالجام

 قد  الخريجين هؤالء وجد  إن وحتى ،أخرى ت في تخصصا خريجين إلى الحاجة فيه تشتد  الذي الوقت  في
 (.2005)براهمي،  المطلوب  المستوى دون يكونون

الت مختلفة داخل ( من مشك1986وفي واقع الحال يعاني الشباب الجامعي حسب الكبيسي والجنابي )

انخفاض  والمحاضرات، ب عن الغياوطرائق التدريس، والجامعة تتمثل في عالقة الطلبة باألساتذة، 

ضعف اإلرشاد و  التشدد في العالمات واالمتحانات والمناهج الدراسية،ويل الدراسي، توى التحصمس

، أبو  طه دراسة ) وأوضحت  .(2014)القيسي، ضعف العالقة مع اإلدارة والخوف من عدم النجاحوالنفسي، 

ا تعليمهم  جامعة الكويت حول أهم قضاي  (، التي هدفت إلى التعرف على اتجاهات الطالب في 1406حويج، 

احتياجاتهم، ويراعي اهتماماتهم  الجامعي، للخروج برؤية تحدد أهم مالمح النظام التعليمي الذي يحقق آمالهم، ويلبي  

ا هو قائم. و    طالبًا وطالبةً من عدة كليات بجامعة الكويت،   245عينة من د شاركت فيها  ق بصورة أفضل وأشمل عمَّ

معة، ومكونات برامجهم الدراسية،  م الطالب للنظام التعليمي القائم بالجا ي  تضمن مدى تفه ستبيان الذ واستخدمت اال 

رات، وتقويم  وتوازنها، ومدى ارتباط ما يدرسونه بواقع حياتهم وطرق التدريس المستخدمة في تدريس المقر 

طالب  وأظهرت الدراسة أنَّ ال  عي، أعضاء هيئة التدريس لجهودهم، ومدى توافر اإلمكانات لخدمة النظام الجام 

ة النظام التعليمي الجامعي القائم، وأنَّ مكونات البرامج الدراسية مناسبة ومتوازنة، وما يدرسه  على وعي تام بطبيع 

المحاضرة )اليحيوي و غنيم،  ثر طرق التدريس استخداما أسلوب الطالب بعيد عن واقع احتياجاتهم، ومن أك 

 المشكالت  قائمة بناء"بعنوان   ، (1989)هيةان أبو الدين وصالح األغا، نإحسا دراسةوكشفت    . ( 2004
 لطلبة الدراسية على المشكالت  التعرف إلى هدفت  التي ،"غزة قطاع في الجامعي لدى الشباب  الدراسية
 طالبا  (657)من عينة متكونة االستبيان الذي طبق على الباحثان استخدم والتي اإلسالمية، الجامعة
 نتائج وأظهرت  .الدراسية المشكالت  قائمة وباستخدام والتربية والعلوم والتجارة اآلداب  كليات  من وطالبة،
 عمليةو ،األكاديمي لنظام و والتقويم، االمتحانات   منها: معظم المشكالت، من الطالب يعانون أن الدراسة
 و )البنا التفاعلية العالقات و الدراسية، المقررات  محتوىو التعليمي والمهني، الجامعي والمستقبل التعليم

ا دراسة )الكندري،  (.2006الربعي،  ، التي هدفت إلى التعرف على األسباب التي قد تؤدي إلى  ( 1993أمَّ

قت على  طب وقد لعلمي للطالب بجامعة الكويت. انخفاض المستوى األكاديمي للطالب من أجل تطوير المستوى ا 

ض  رجعوا انخفا في جميع الكليات أ الب أنَّ الط عن  ة كليات، أسفرت ا وطالبة من عد طالب  1020عينة متكونة من 

عدم رغبة الطالب في نوع الدراسة التي التحق بها، وإلى أعضاء هيئة التدريس  المستوى األكاديمي للطالب إلى 

وعن دور األستاذ الجامعي في العملية   (. 2004)اليحيوي، وغنيم،  نهم لمهارات التدريس لعدم تمكنهم وإتقا 

هدفت إلى تقييم األداء التدريسي الصفي لألستاذ  التي ( 1994) ئياب والطااسة القص بينت در  ، التدريسية 

طالبا   80وتكونت العينة من  ،دارة واالقتصاد في جامعة الموصلالجامعي في قسم اإلحصاء بكلية اإل

ث مجاالت هي: األداء  فقرة موزعة على ثال 28وطالبة من الكليات السابقة، واستخدم استبيان متكون من 

وتوصل البحث إلى أن أداء األساتذة مرضي   . يسي وعرض المادة الدراسية والسلوك التدريسيالتدر

التي استهدفت ( 2000وعن مهارات األستاذ أوضحت دراسة الخثيلة ) (.2006)ماهر، بصورة عامة

لية والمهارات التدريسية المثا تحديد بعض المهارات التدريسية الفعلية التي يمارسها األستاذ الجامعي،

التي ينبغي أن يمارسها، وذلك من وجهة نظر طالبه. واتخذت الدراسة مجتمعاً من طالبات جامعة الملك 
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( فقرة 60ة الدراسة استمارة مكونة من )في مدينة الرياض، وكانت أدا 1997/1998م الجامعي سعود للعا

ووجهة نظرهم   ، لطالب وقوف على نوعية معارف ا ة ال أهمي  وتوصلت الدراسة إلى: تناولت ستة محاور،

األنماط  و  عليم الجامعي، ها إلى سبل تحسين مستوى أداء الت كأداة للكشف عن واقع التعليم، ومن ثم نتجه في 

المتنوع أو الميداني ال يمكن أن تتحمل المسؤولية الكبرى لتوصيل  المختلفة للمحاضرة سواء التقليدي أو 

نيات التعليمية وأساليب التدريس المرتكزة على القراءات ت التدريسية المساعدة والتق المعرفة، بل البيئا 

ع العرض بشكل جيد يسهم في تحفيز  والتجارب والخبرات األخرى والخروج عن الروتين بحيث ينو 

ضرورة تنظيم وبناء المحاضرة على تحديد العمق  و الجهد وتوظيف كامل طاقاتهم، الطالب على بذل 

ض والشرح والوقت واالهتمام بالتغذية الراجعة وأهمية استيعابها للمادة المعطاة من حيث العرالمناسب 

ة  األستاذ الجامعي ال يصل في مستوى أدائه إلى درجة الكفاية المتوقع في المعرفة،لفكر جديد وإضافة 

رات التي تؤدي إلى  ويرجع ذلك إلى حاجة األساليب التدريسية المهنية إلى تطوير في كثير من المها .منه

  )الحكمي،  عطاء األكاديمي وزيادة الحاجة إلى التحصيل العلمي في سبيل رفع مستوى األداءتحسين ال

2002 .) 

يا في األداء التدريسي ألعضاء  ، عن آراء طالبات الدراسات العل( 2002كشفت دراسة ابتسام الجفري )و

يا في األداء  آراء طالبات الدراسات العل هيئة التدريس في جامعة أم القرى، استهدفت التعرف على

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى والفروق بين آراء الطالبات في األداء التدريسي 

فقرة،  56من  ا مكون ااستبيانبها. وقد استخدمت التي يدرسون  وفق جنس عضو هيئة التدريس والكليات 

إليه الدراسة: أن أداء أعضاء هيئة  طالبة، ومن أهم ما توصلت  298وقد طبق االستبيان على عينة حجمها 

لتعامل مع  التدريسي وارر، واألداء تخطيط لتدريس المقالالتدريس بشكل عام مقبول في كل من اإلعداد و

ختبارات وإعطاء الدرجات؛ والتفاعل مع الطالبات في قاعة المحاضرات؛ اال محتويات المقرر، وإعداد 

(. وعن المقارنة بين األداء المرجو 2006)السبيعي،  طالبات خارج قاعة المحاضرات والتعامل مع ال

"تقويم األداء األكاديمي لعضو هيئة التدريس   ( 2004) اليحيوي و غنيم دراسة  تناولت  ،واألداء الفعلي لألستاذ 

داء األكاديمي  هدفت إلى التعرف على األ ، و " ي جامعة الملك عبد العزيز من وجهة نظر الطالب والطالبات ف 

بات من حيث: المهارة  ن وجهة نظر الطالب والطال مأمول ألستاذ الجامعة في جامعة الملك عبد العزيز م وال   الواقعي 

الواجبات،  و يس المقرر الدراسي، تنظيم خطة تدر و عالقته بالطالب، و الصفات الشخصية، في التدريس و 

لجنس والمستوى الدراسي  ء الواقعي والمأمول تبعاً ل واالختبارات، والكشف عن الفروق بين آرائهم في األدا 

استخدم المنهج الوصفي  . وقد األكاديمي  والكلية، واألسباب التي قد تؤدي إلى عدم قيام أستاذ الجامعة بدوره 

طالباً وطالبة من المستويين الثالث والرابع من جميع كليات جامعة   1554من  ، وتكونت عينة الدراسة يلي التحل 

: المهارة في  مجاالت وهي عبارة موزعةً  على ستة  72من  يانا مكونا استبا  د العزيز، وقد أعد الباحثان الملك عب 

ات،  والواجب تنظيم خطة تدريس المقرر الدراسي، و ، عالقته بالطالب و ، والصفات الشخصية ، التدريس 

عبد    تاذ الجامعة في جامعة الملك : يرى الطالب والطالبات أن أس صلت الدراسة إلى النتائج التالية ، وتو واالختبارات 

ا فيما يتعلق بآراء الطالب والطالبات في األداء   ؛ )حالياً( بدرجة متوسطة  العزيز يؤدي دوره األكاديمي الواقعي  أمَّ

ستـاذ في جامعـة الملك  األ وار المتعلقة بالمهــارة في التدريس، ويرون أنَّ المأمول ألستاذ الجامعة لكل دور من األد 

من ذلك  وتبين   ل. المتعلقة بالمهارة في التدريس بدرجة أقل من األداء المأمو  زيز يؤدي كل دور من األدوار عبد الع 

هدفت إلى معرفة  في دراسة (،2006داود ماهر محمد )حاجة أستاذ الجامعة إلى التدريب وهذا ما بحثت فيه 

راسية في د ال إدارة وتنظيم المادةلعلمي والمجاالت التالية: األداء احاجات التدريبية ألساتذة الجامعة في ال

االختبارات واالمتحانات والتقويم، و والتفاعل الصفي، وعرض وتقديم المادة الدراسية، الصف،

 البا وطالبة من كليات جامعة الموصل، ط 1014أستاذا، و  109 من تكونت عينة الدراسةو الواجبات،و

يئة التدريس غير  ضاء هاألداء الصفي ألع  عن أناسة فرت الدروأس فقرة، 44استبيان مكون من واستخدم 

 . مرضي بصورة عامة

 التعرف ( إلى2006) الربعيو دراسة البنا،  هدفت ثرة في طلبة الجامعة وعن المشكالت الشائعة والمؤ
 جامعة طلبة مشكالت  في الجوهرية وإلى الفروق شيوًعا، األقصى امعةج طلبة مشكالت  أكثر على

 تكونت و. الدراسي والمستوى االجتماعية والحالة سالتخصص والجن  لمتغيرات  تعزى التي بغزة األقصى
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أن  إلى  البحث  وتوصلت نتائج بغزة، األقصى جامعة  طلبة من طالبا وطالبة 200 منالدراسة عينة 

 والمباني الحياة مشكالت  مشكالت الطالب بعد  ترتيبها في المرتبة الثانية في ترتيب  التعليم جاء مشكالت 
 في الجنس لمتغير تعزى  فروق وجود  واتضح .التخصص  لمتغير زىفروقًا تع تتضح ولم معية،جاال

عن طبيعة المشكالت  ( 2008دراسة سليمان و الصمادي )  كشفت وكذلك  اإلناث. لصالح  التعليمية المشكالت 

ن حيث  مشكالت م والفروق في طبيعة ال عودية، اديمية لدى طالب كليات المعلمين في المملكة العربية الس األك 

( طالب من خمس كليات للمعلمين في المملكة  500، واشتملت على عينة متكونة من ) الدراسي  ستوى والم التخصص، 

  مشكلة أكاديمية على أفراد العينة. ودلت (  43وتم تطبيق قائمة تضم ) .  2008/ 2007العربية السعودية في العام الدراسي  

جود  وعدم و كاديمية تعزى للمستوى الدراسي، أل ا حصائية في طبيعة المشكالت أن هناك فروقا ذات داللة إ على النتائج  

وجود مقررات    من بينها ( مشكلة  19وعا بين الطالب كانت ) المشكالت األكثر شي أن  فرق ذي داللة يعزى للتخصص، و 

بالمشكالت  األساتذة  عدم اهتمام و إتباع بعض األساتذة أسلوبا ممال في التعليم، و  ليس لها فائدة تطبيقية،  في التخصص 

تشدد  و عدم توافر الوسائل التعليمية المتطورة، و  ، راسة في معظم المقررات على الحفظ اعتماد الد و ية للطالب، الدراس 

عدم  و  سوء تهوية قاعات التدريس، و ، لتي تقدم في المحاضرة ة العلمية ا كثرة الماد و بعض األساتذة في منح الدرجات، 

عدم   من بينها ( 19بدرجة متوسطة فكان عددها )  الشائعة  المشكالت أما  لدخل المتدني. مساعدة الكلية للطالب ذوي ا 

كثرة المحاضرات في اليوم  و  صعوبة توصيل األساتذة للمعلومات إلى الطالب، و القدرة على تنظيم وقت الدراسة، 

ررة لبعض  ب دراسية مق عدم وجود كت و   ازدحام قاعات التدريس بالطالب، و ،  وتأخر مواعيد المحاضرات مساء لواحد،  ا 

االكتفاء  و عدم التزام األساتذة في ساعاتهم المكتبية، و  االعتماد على آخرين في إعداد البحوث، و ات الدراسية، المقرر 

سرعة المحاضر في إلقاء  و اذ بفهم الطالب للمحاضرة، عدم اهتمام األست و  بالشرح النظري للمساقات العملية، 

دراسة وكشفت في نفس السياق  القاعات. سوء إضاءة و ن موضوع الدرس، خروج بعض األساتذة ع و المحاضرات، 

 بكلية الرابع المستوى طلبة تواجه والثقافية التي واألكاديمية  التربوية المشكالت  أهم عن( 2009)ر النجا
 طالبًا    120ا عينة قوامه  شملت  قد وزة. غ مدارس محافظات  في المتدربين بغزة ألزهرا في جامعة التربية

 النتائج  أهم من للمشكالت، وكان الثالث  المجاالت  شمل إعدادها يانًا منتباس الباحثة استخدمت قد و بة،وطال
بعد   (% 63.7) ية مئو  في المرتبة الثانية بنسبة   ت المشكالت األكاديمية جاء  أن الدراسة، هاإلي توصلت  التي

 قديرمستوى ت  أن الدراسة بينت  امك . (% 53.1)، وتليها المشكالت التربوية(%68.9)ة الثقافي المشكالت 
 عند  تقديرها من أعلى الطلبة من الذكور عند  ككل واألكاديمية والمشكالت  التربوية المشكالت  وجود 

المشكالت ( 2014) دراسة القيسي  تناولت  ،ق المشكالت التي يعانيها الطلبةودائما في نفس سيا  اإلناث.

ب  والتي تكونت من عينة تقدر ،معة الطفيلة باألردنلبة جانيها طاألكاديمية والصحية والمالية التي يعا

من المشكالت توصلت إلى أن المشكالت األكاديمية احتلت المرتبة الثانية، وو، طالبا وطالبة 300

نه ال توجد فروق بين الجنسين في تحديد وأ لكتب وقلة نظافة المرافق،، ارتفاع أسعار ااألكاديمية المنتشرة

 األكاديمية ( المشكالت 2015)ي الحديد  ودة، ودراسة السعايدة، والعواصت حفكما  المشكالت.
 وهما البلقاء محافظة في األردنية الواقعة الجامعات  في الخليجيين الطلبة تواجه التي والنفسية واالجتماعية

بعض  حسب  المشكالت  هذه مواجهة في الفروق حللت و األهلية، وعمان التطبيقية لبلقاءا جامعتا

وأظهرت   االستبيان،  واستخدمت  واإلناث  الذكور من  خليجي طالب  200ن عينة م .وقد شملت تغيرات الم

 ثم األردنية في الجامعات  الخليجيين الطلبة عند  األولى المرتبة تحتل النفسية المشكالت  أن النتائج
 االرتياح والرضا  معد  هي تواجههم التي األكاديمية المشكالت  أبرز. واالجتماعية ثم المشكالت األكاديمية

 األكاديمية المشكالت  في إحصائية ذات داللة فروق وجود  عدم أيضا النتائج وأظهرت  ص،التخص عن
 الجنس. إلى تعزى والنفسية واالجتماعية

في مؤسسات التعليم العالي  LMD) تقييم فعالية نظام )ب  )2014( دراسة براحل، وبعزي، وسلطاني وقامت 

  ن األساتذة ع  ىعدم رض . وقد تبينة وآخر للطلبةحدهما موجه لألساتذ نين أبيااست، واستعانت بئريةالجزا

وأنها ال تحقق الفعالية المطلوبة بسبب عدم توفر اإلمكانيات الالزمة،  LMD)) الممارسة الواقعية لنظام

يتوفر  الو نه ال يعتمد على أساليب تدريس متنوعةالت في التعليم العالي في العالم، وأ ه للتحووعدم مواكبت

من الطلبة  56% ن كما أ ي المحدد.زمنن محتوى المواد ال يتناسب مع الحجم الييم، وأعلى مرونة في التق

، ةراتهم العلمية والمهني نظام الدراسي الحالي، بسبب عدم تمكينهم من تنمية قد الغير موافقين على فعالية 
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يرة في  ة، ووجود صعوبات كب المختلف السنوات  في وعدم وجود ترابط وتكامل بين المقررات الدراسية 

  على ركزت  أنها إن ما نستخلصه من الدراسات التي عرضت، المراجع والوسائط التكنولوجية. توفير 

. لمشكالت الدراسية واألكاديمية خاصةالكشف عن الواقع الدراسي للطالب الجامعي من خالل البحث في ا

ت الثقافية والمالية  الشك المام بعض الباحثين باهتمإلى ، إضافة كل الدراسات المعروضة اهتمت ذا كوه

مشكلة البيئة  ، ومشكالت التعليم والمشكالت األكاديميةتتمثل في المشكالت المتكررة والتي ب ،والصحية

مشكالت  و قلة النظافة(، وقلة الوسائل،وسوء اإلضاءة، و ات،سوء تهوية القاعو) والمباني الجامعية

مشكالت أساليب تدريس األساتذة، وعدم االهتمام  و ، مشكلة العالقات والتفاعلو ي اإلدارة والنظام األكاديم

أغلب الدراسات اهتمت بقياس أثر متغيرات و بمشكالت الطالب الدراسية، ومشكلة االمتحانات والتقويم.

 ذين المتغيرين من دراسة إلى أخرى.انت النتائج متضاربة حول تأثير ه، وكص الجنس والتخص
هذا الواقع الدراسي  إلى استكشاف تسعى ، وجامعيسي للطالب الالواقع الدراتتناول لحالية والدراسة ا

الطالب عن الواقع الدراسي للطالب الجامعي الجزائري من خالل وجهة نظر عينة من طلبة   ىومدى رض 

وفي المناهج   الواقع تتمثل في الطالب نفسه، وفي األساتذة، وفي اإلدارة، وارتأينا أن مالمح هذا .الجامعة

على تأثيرها   العملية التعليمية، والتعرف تؤثر فيهذه العناصر . وي المناخ الدراسيوالمقررات، وف

 شمل عن الواقع الدراسي الجامعي.يعطينا صورة أوضح وأ

 مشكلة البحث: 

جدت الجامعة، ورغم التطور  ألجله وومكون أساسي من مكونات الجامعة،  امعي عنصرالطالب الج

ل الوسائل إدخااألساتذة و، وزيادة عدد ة المرافق الجامعية وتوسعهاالذي حدث في الجامعة بزياد  الكبير

، وتوفير  تجهيزهالكترونية لتحسين الخدمات اإلدارية الجامعية، وبناء المكتبات والتقنية والتجهيزات اإل

مقابالت  خالل اللبة من من الط ىكثير من الشكاو النسمع ذلك  . وعلى الرغم منالمراجعالكتب و

الل وسائل اإلعالم المختلفة تلمح إلى وجود مشكالت يعانيها الطالب الجامعي في مساره خ منالشخصية و

إلى أن نحاول جمع  ما دفعنا وهذا  تعلق باألمور الدراسية واألكاديمية.يما فيخاصة والدراسي بالجامعة 

راسية  الب الجامعي في النواحي الد موضوعية بطريقة علمية للكشف عن واقع الطمعلومات دقيقة و

 واألكاديمية انطالقا من اإلشكالية التالية: 

معاملة  لييس، ولمقاللبرامج ولالطالب لنفسه، و وجهة نظرواقع الدراسي للطالب الجامعي، من ما هو ال

فروق تعزى لمتغيري الجنس  للمناخ الدراسي السائد. وهل هناك اتذة ونظرته لإلدارة ووتدريس األس 

 ؟ لتخصص وا

 :أسئلة البحث

 وجهة نظر الطالب للواقع الدراسي الجامعي بشكل عام؟ هي ما  -1

 تفاعله مع زمالئه؟ طموحاته، و و أهدافه ،و، الب الجامعي لنفسه من حيث دوافعهما هي نظرة الط -2

 المقاييس والموضوعات المدرسة؟لطالب الجامعي للبرامج والتخصصات والمقررات وظرة اما هي ن -3

 ؟ انضباطه وبواجباته،  وقيامهألستاذ ا معاملةما هي نظرة الطالب ل -4

ي نظرة الطالب للمناخ الدراسي السائد من حيث توفر القاعات وتهيئتها وتوفر المراجع، والمناخ ماه -5

 ؟ بشكل عام

 وحضورها واهتمامها بأمور الطلبة؟ رة الطالب لإلدارة من حيث تنظيمها وتسييرها ما هي نظ -6

 للواقع الدراسي؟ اث في نظرتهموجد فرق بين الذكور واإلن ي هل -7

 هل يوجد فرق بين طلبة تخصص علم النفس وتخصص علوم التربية في نظرتهم للواقع الدراسي؟ -8

 الفرضيات:

 : الفرضية العامة

 وسطة عن الواقع الدراسي للطالب الجامعي من وجهة نظر أفراد عينة البحث.وجد درجة مت ت

 : جزئية الفرضيات ال

تفاعله مع  طموحاته، وو ه، أهدافو، ب الجامعي عن نفسه من حيث دوافعهعند للطال توجد درجة مقبولة  -1

 . زمالئه
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والمقاييس  ت عن البرامج والتخصصات والمقرراتوجد درجة مقبولة عند الطالب الجامعي  -2

 والموضوعات المدرسة.

 باطه. نضوا وقيامه بواجباتهاألستاذ معاملة امعي عن وجد درجة مقبولة عند الطالب الجت -3

 وجد درجة منخفضة عند الطالب الجامعي عن المناخ الدراسي السائد بشكل عام.ت -4

رها واهتمامها بأمور اإلدارة وتسييرها وحضو  تنظيم وجد درجة منخفضة عند الطالب الجامعي عنت -5

 الطلبة.

 الجامعي. رتهم للواقع الدراسي للطالب ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الذكور واإلناث في نظ -6

 ال يوجد فرق دال إحصائيا يعزى لتخصص الطلبة في نظرتهم للواقع الدراسي للطالب الجامعي. -7
 أهداف البحث:

والتي تؤثر   ،من كل الجوانب التي لها عالقة بالدراسة الواقع الدراسي للطالب الجامعي التعرف على- 

 وتتأثر بها. 

األستاذ، و دراسية واألكاديمية في الجامعة وهي الطالب،العملية ال ة الطلبة لعناصرالتعرف على نظر -

 البرامج والمناهج، والمناخ الدراسي.واإلدارة، و

الطلبة للواقع الدراسي للطالب  على وجهة نظرالتخصص وثر متغيرات، الجنس، التعرف على أ -

 .الجامعي

 كاديمية في الجامعة.توفير معلومات عن التدريس وعن المهمة األ -

 ث: البح أهمية

 يمكن تحديد أهمية البحث في: 

واقع الطالب الجامعي في مختلف النواحي، ألنه بدون ذلك ال نستطيع  أهمية كشف وتشخيص حال و -

خطوات  من بين اللجامعة وتطويرها، فالوصف والتشخيص وضع إستراتيجية صحيحة للنهوض با

 تطوير. التحسين أو لاتغيير أو سعى إلى العمل ي  منهجية أليالساسية واألمراحل الو

لواقع الدراسي واألكاديمي  ن من اون أو المتضررو ، فهم المستفيد أهمية التعرف على رأي الطلبة -

ألي منظومة أو   نجاحال لن يكتب و واقعهم؟ عتبارأخذ بعين االن ال رائهم و آ، فكيف نتجاهل الحالي

عن كل ما من شأنه عرقلة للكشف  ، والسعيامعيةالمنظومة الج ي الفاعلين فيخذ رأبدون أ ةاستراتيجي

 حد الفاعلين في المنظومة الجامعية. تحقيق األهداف المنشودة، والطالب الجامعي أ
، وأهمية  ي نجاح العملية األكاديمية من أجل تدعيمهاف أهمية التعرف على العوامل المساعدة والمؤثرة -

كاديمي والدراسي من أجل الفعل األيقة لنجاحها، والتي تضعف معالو السلبية التعرف على العوامل

 معالجتها. 
ط في مشاكل متعددة أهمية األخذ بنتائج مثل هذه البحوث في إصالح الجامعة الجزائرية التي تتخب  -

 . وأزمات متكررة
 البحث: حدود

 : تحدد نطاق البحث بالحدود التالية ي

، ويشمل خمسة  للطالب الجامعيالواقع الدراسي  الحالي في موضوع البحث يتمثل الحدود الموضوعية:  -

 المناخ الدراسي. واإلدارة،  والبرامج، والمناهج وألستاذ، واتضمنتها أداة القياس وهي، الطالب، عناصر 
 .2016-2015  ةالجامعي السنةالثاني من  ق الزمني للبحث في السداسييتحدد النطاة: الحدود الزمني -
،  إلنسانية بالمركز الجامعي غليزانجتماعية وا علوم االمعهد الفي الدراسة  أجريت : الحدود المكانية  -

 الجزائر.
 . سابقاعينة البحث من طلبة علم النفس وعلوم التربية بالمعهد المذكور تشكلت الحدود البشرية:  -
 صطلحات البحث:م

 وهي  الب،الط يستفيد منهاة التي ليميالتعالعملية  حالة نقصد بالواقع الدراسي في بحثنا  الواقع الدراسي: -

الواقع  ونسعى إلى التعرف على تمثل الوظيفة األساسية األولى للجامعات ومعاهد التكوين العالي.

مقومات  وواقع عن طلبة الجامعة  من عينة نظروجهة الدراسي للطالب الجامعي من خالل استقصاء 
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مناهج والمقررات ، والارةفي الطالب واألستاذ واإلد ل مثالتي تتو وعناصر العملية التعليمية في الجامعة،

 . والمناخ الدراسي

أن العناصر والمقومات السابقة الذكر تعطينا صورة واضحة إلى حد ما عن النظام التعليمي   ونعتقد 

شكالت والصعوبات التي تعترض الطالب الجامعي المستهدف األول والوحيد من الجامعي وتكشف لنا الم

قياس الواقع  ت الجامعي محاور ومجاالاصر النظام التعليمي ولقد شكلت مقومات وعن امعي.التعليم الج

 معينة نوجزها في اآلتي:  دالالت و ارالدراسي للطالب الجامعي، ولقد تضمن كل محور أفكا

تفاعله مع  طموحاته، ووأهدافه، ودوافعه،  وتتجلى فيامعي: نظرة الطالب لنفسه محور الطالب الج -

 بة. كيات الطلورأيه في بعض سلو زمالئه،
ن البرامج والتخصصات والمقررات  محور المناهج والمقررات: رأي الطالب ومدى رضاه ع  -

 المقاييس والموضوعات المدرسة.و
 . وانضباطه  وقيامه بواجباتهاألستاذ   معاملة محور األستاذ: رأي الطالب ومدى رضاه عن -
توفر  ، وهو يتمثل في لسائد ى رضاه عن المناخ الدراسي امحور المناخ الدراسي: رأي الطالب ومد  -

 القاعات وتهيئتها وتوفر المراجع والمناخ الدراسي بشكل عام. 
واهتمامها بأمور  اإلدارة وتسييرها وحضورها  تنظيم  محور اإلدارة: رأي الطالب ومدى رضاه عن

 الطلبة.
مخاطبته   إلىج وواضع المنهاستاذ كل من األ سعىهو المتلقي أو المرسل إليه الذي ي الطالب الجامعي:" -

، و مرسومة بغية تحقيق أهداف مقصودة" )عبود  والتأثير فيه باتجاه معين وفي زمن محدد وبكيفية

الذي يتابع دراسته في تخصص من الطالب الجامعي هو ف ،الحالي وفي بحثنا (.2009حمدي، 

 ئر.التخصصات المتاحة في مؤسسات التعليم العالي في الجزا

 :إجراءات الدراسة

 المنهج الوصفي الميداني الذي يتالءم وموضوع بحثنا.  نااعتمد  :راسة ج الدمنه -

جتماعية بالمركز  : تكون من طلبة السنة الثانية علم النفس وعلوم التربية لمعهد العلوم االمجتمع الدراسة -

ول  الجد يقدم وطالبا وطالبة.  196والبالغ عددهم (، 2016-2015) لسنة الجامعيةفي االجامعي غليزان 

 مجتمع الدراسة.عن لتالي معلومات ا

 .مواصفات مجتمع البحث  :1جدول 

طلبة علوم التربية تقريبا  يمثل من اإلناث، و  سايتشكل أسامجتمع البحث ، أن 1يالحظ من خالل جدول 

 ضعاف عدد طلبة علم النفس.أثالث 

( 40.81نسبة ) تمثل العينةو وعلوم التربية،  طلبة السنة الثانية علم النفس انتقيت من بين: عينة الدراسة  -

 فات التالية: تتوزع وفق المواصوهي  صدية.قد تم اختيار أفراد العينة بطريقة قو من المجتمع األصلي.

 . توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص  :2جدول

 التخصص  ذكر أنثى  المجموع 
 علم النفس  14 26.41 39 73.59 53 27.04

 علوم التربية  28 19.58 115 80.41 143 72.96

 المجموع  44 22.44 154 78.56 196 100.00

 الرتبة العلمية  ذكر أنثى   المجموع 

 عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة 

 النفس  علم 09 33.34 18 66.66 27 33.80

 علوم التربية  21 39.62 32 60.38 53 66.20
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ضعف نسبة طلبة علم  هي تقريبا أن نسبة طلبة علوم التربية ق بمواصفات العينة المتعل 2يظهر جدول 

كس خصائص  هذه المواصفات تعو ،ورالنفس، وأن نسبة اإلناث في التخصصين أكبر بكثير من نسبة الذك

 مجتمع البحث. 

 :أداة الدراسة-

ن  للطالب الجامعي هي عبارة ع  المتعلق بالواقع الدراسيحث البهذا األداة المستخدمة في  :وصف األداة -أ

واعتمادا على استقصاء  على خبرته ومعايشته لواقع الطالب الجامعي، استبيان من إعداد الباحث، بناء

ادفهم في  وعلوم التربية عن الواقع الدراسي والمشكالت التي تص  طلبة علم النفسراء عدد كبير من آ

كتابيا، وتم تحليل   إليهم وتمت اإلجابة عليه ، عن طريق سؤال مفتوح وجهعيمسارهم الدراسي الجام

 هذه  في بنود شكلت فقرات االستبيان المستخدم فيمحتوى اإلجابات وتلخيصها وتنظيمها وترجمتها 

بعد البرامج  وفقرات(،  6) بعد الطالب  ،على خمس أبعاد  تتوزعفقرة  38بيان من االست يتكون الدراسة. و

 8بعد اإلدارة )وفقرات(،  6بعد المناخ الدراسي )وفقرات(،  10)بعد األساتذة وفقرة(،  8) جوالمناه
، بدرجة متوسطة (3كبيرة ) المقياس وفق سلم رباعي اإلجابة: بدرجة بنود اإلجابة على تتم و .فقرات(

كون على  تعكس الدرجات لت وفي حالة الفقرات العكسية (.0) بدرجة منعدمة، (1) بدرجة قليلة(، 2)

 . 3 -2 -1-0: التوالي

، جنس وتخصص عينة الدراسةتتمثل في  تضمنت الدراسة متغيرات مستقلة متغيرات الدراسة: -ب

ناهج، البرامج والموالب، أبعاده الخمس، الطو ، بمؤشراتهفي الواقع الدراسي تتمثلتابعة  متغيرات و

 .واألساتذة، والمناخ الدراسي، واإلدارة

 صدق المحكمين، وصدق االرتباط الداخلي.  ان:لوبدم في قياس صدق األداة أستخاس صدق األداة: -ج

وبناء   .النفس وعلوم التربيةحيث تم تحكيم االستبيان من طرف مجموعة من األساتذة المختصين في علم 

فقرات األداة، حيث تم حذف بعض الفقرات، وتعديل بعضها، ودمج البعض تعديل م على مالحظاتهم ت 

وكذلك تم حساب الصدق عن طريق حساب االرتباط   .فقرة 38ة من األخير األداة مكون  تصبح فياآلخر، ل

  : ط مقبولة حيث كانت على التوالي بين األبعاد الفرعية لالستبيان والدرجة الكلية، وكانت درجات االرتبا

 .0.87 ،بعد الخامسلا، 0.76 ،البعد الرابع، 0.69، البعد الثالث: 0.83البعد الثاني ، 0.37البعد األول 

، وحصلنا ألفا كرونباخ معادلةاعتمادا على الثبات بطريقة االتساق الداخلي  : تم حساب  األداة ثبات -د

على   اة المستخدمة تتوفرقياس الصدق والثبات اتضح أن األد من خالل نتائج و .0.85الدرجة  على

 .مؤشرات الصالحية والموثوقية

فراد عينة البحث من طرف الباحث  ألداة على أتم توزيع ا ،ق وثبات األداة: بعد التأكد من صد التطبيق  -ه

 تفريغ نتائجها وتحليلها. و نفسه وجمعها 

  مدنا األساليب التالية: حيث اعت  ( SPSS) : تم تحليل النتائج بالبرنامج اإلحصائيطريقة تحليل البيانات-

، اد وسط درجات الفقرات واألبعالمتوسط الحسابي لحساب مت و، التكرارات لحساب مجموع الدرجات 

رق بين لحساب الف ت""ختبار ، وااالنحراف المعياري لحساب انحراف درجات الفقرات عن المتوسطو

 الجنسين، وبين التخصصين. 

 نتائج الدراسة:  -

لدى الطالب عن واقعه الدراسي من   ىوجد درجة متوسطة من الرضتضية العامة: أوال: اإلجابة على الفر

نجري هذه المقارنة بين النتائج النظرية  ية أو نفيها ذه الفرضإلثبات هو فراد عينة البحث.وجهة نظر أ

، النسبة المئوية للدرجات إلحصائية التالية: مجموع الدرجات، ووالنتائج المحسوبة وفق المؤشرات ا

 متوسط الحسابي. الو

د االستبيان ودرجته الكلية  مقارنة بين المؤشرات اإلحصائية النظرية والمحسوبة على أبعا :3ل جدو

 (. 80)ن=

 موع  مجال 30 37.50 50 62.50 80 100.00
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ئج النظرية والواقعية  ارنة بين النتاإلحصائية المستخدمة في المقمن خالل المؤشرات ا 3بينت نتائج جدول 

ن الطلبة ، وأ من المتوسطعموما ى الطالب عن الواقعي الدراسي أقل نه بشكل عام درجة رضأالمحسوبة، 

، ولديهم درجة متوسطة من  وبعد المناهج والبرامج بعدين، بعد الطالب وق المتوسط في ف  ىلديهم رض

والنتيجة   ط في بعدي المناخ الدراسي واإلدارة.المتوسقل من ولديهم درجة أ ساتذة،في بعد األ ىالرض

ورضاهم   ،مقبولة عن المناهج والبرامج بدرجةرضاهم عن أنفسهم وبدوا أن الطالب أ هي المستخلصة

 عن المناخ الدراسي وعن اإلدارة. عدم رضاهم األساتذة وأبدوا عن   اكان متوسط

 : ولى رضية الجزئية األاإلجابة على الف :ثانيا

 ى لدى الطالب الجامعي عن نفسه. درجة مقبولة من الرضد وجت -

الستجابات  نحراف المعياري المتوسط الحسابي واال : يوضح التكرارات والنسبة المئوية و4جدول رقم

 .(80ن=على فقرات بعد الطالب ) د العينةأفرا

النسبة   المجموع  العبارات  الرقم

 المئوية 
اف  نحراال المتوسط 

 المعياري 
 0.52 2.41 80.41 193 .للدراسة ودافعية  لدي رغبة 1

 0.74 2.18 72.91 175 . أتفاعل مع زمالئي 2

 0.84 2.18 72.91 175 أهدافي واضحة من دراسة هذا التخصص  3

 1.05 2.02 67.50 162 . مع طموحاتييتالءم تخصصي  4

أظن أن الطلبة همهم الحصول على الشهادة  5

 .قةريط ةبأي
81 33.75 1.01 1.15 

أظن أن حضور المحاضرات ليس من   6

 . اهتمامات الطلبة
103 42.91 1.28 0.90 

ى لد  ىباستخدام المؤشرات اإلحصائية المستخدمة وجود درجة مقبولة من الرض 4جدول يالحظ من 

لمتوسط النظري  الطلبة في بعد الطالب حيث كانت المتوسطات المحسوبة ألربع فقرات من ستة أعلى من ا

وجاءت نتائج الفقرتين   (.50.00النسب المئوية ألربع فقرات جاءت أكبر من )أن كل ، كما (1.50)

لدي رغبة  التالي:جابات الطلبة في أربع فقرات مرتفعة وهي كإولقد كانت  . األخيرتين أقل من المتوسط

ة هذا التخصص حة من دراسأهدافي واضو (،72.91(، أتفاعل مع زمالئي )80.41ودافعية للدراسة )

وعبرت عينة الدراسة عن رأيهم في مظهرين   (.67.50) يتالءم تخصصي مع طموحاتيو (،72.91)

أظن أن  (،33.75) قة طري ةأظن أن الطلبة همهم الحصول على الشهادة بأي : هما سلوكيين لطلبة الجامعة 

أبعاد 

 االستبيان 
 عدد 

 البنود 

متوسط مجموع  

 ةالنظريالدرجات 

 الدرجات  مجموع

 المحسوبة 
المتوسط  

 النظري 
المتوسط  

 المحسوب 

 الفرق

 نسبة  مج  نسبة  مج 

 2.11+ 11.11 09 61.73 889 50.00 720 06 ب الطال

البرامج  

 والمناهج 
08 960 50.00 1118 58.22 12 13.97 +1.97 

 0.08+ 15.08 15 50.29 1207 50.00 1200 10 ذة األسات

المناخ  

 الدراسي

06 720 50.00 569 39.51 09 07.11 -1.89 

 2.23- 09.77 12 40.72 782 50.00 960 08 اإلدارة

 0.57- 56.43 57 49.50 4515 50.00 4560 38 ع المجمو
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وجود درجة مقبولة  هي تخلصة والنتيجة المس (.42.91حضور المحاضرات ليس من اهتمامات الطلبة )

 نفسه.  عن الطالب  ىرضمن 
 : اإلجابة على الفرضية الجزئية الثانية  ثالثا:

 اهج والبرامج. لدى الطالب الجامعي عن المن  ىوجد درجة مقبولة من الرضت -

الستجابات  توسط الحسابي واالنحراف المعياري المالتكرارات والنسبة المئوية و: يوضح 5جدول رقم

 . (80)ن= ناهجج والمالبرامبعد لعينة على فقرات أفراد ا

النسبة   المجموع  العبارات  الرقم

 المئوية 
االنحراف   المتوسط 

 المعياري 
البرامج والمقاييس المقررة مهمة في التكوين   1

 . العلمي واألكاديمي
171 71.25 2.13 0.93 

الموضوعات المدرسة مرتبطة بواقع الطالب   2

 . والمجتمع
158 65.83 1.97 0.89 

عارف ة تكسب الطالب مالمقاييس المدرس 3

 . ومهارات مفيدة
177 73.75 2.21 0.88 

 0.92 1.90 63.33 152 الموضوعات المدروسة مثيرة لالهتمامات  4

التخصصات الموجودة مطلوبة في سوق   5

 .عملال
111 46.25 1.38 0.78 

  مدرسة تنفذ بشكل منتظم ومستمر البرامج ال 6

 .بمنهجيةو
100 41.66 1.25 0.90 

مقررة تعطي أهمية لألعمال  مج الالبرا 7

 . الميدانية والتطبيقية
125 52.08 1.56 1.05 

األعمال والبحوث التي تقدم من طرف الطلبة   8

 .قليلة الفائدة
124 51.66 1.55 0.82 

لدى  ىالرضمؤشرات اإلحصائية المستخدمة وجود درجة مقبولة من الاستنادا إلى  5 يظهر الجدول رقم

  . (1.50المتوسطات المحسوبة لست فقرات من ثمانية أعلى من المتوسط النظري )نت كا نالطلبة في حي 

ألخيرتين أقل  وجاءت نتائج الفقرتين ا  (.50.00كبر من )ل النسب المئوية لست فقرات جاءت أكما أن ك

في التكوين  اييس المقررة البرامج والمقوعبر أفراد العينة بدرجات مرتفعة عن أهمية  .من المتوسط

لمقاييس المدرسة تكسب الطالب معارف ومهارات مفيدة اوعن أن  (،71.25) علمي واألكاديميال

 (، 65.83الموضوعات المدرسة مرتبطة بواقع الطالب والمجتمع )وعن ارتباط  (،73.75)

  لفقرات التالية: وأبدى الطلبة عدم رضاهم في ا (.63.33الموضوعات المدروسة مثيرة لالهتمامات )و

التخصصات الموجودة مطلوبة في  و (،51.66تقدم من طرف الطلبة قليلة الفائدة ) لبحوث التي األعمال وا

البرامج  و (،41.66بمنهجية )لمدرسة تنفذ بشكل منتظم ومستمر والبرامج او (،46.25سوق العمل )

 وجود درجة هي  يجة المستخلصة(. والنت52.08المقررة تعطي أهمية لألعمال الميدانية والتطبيقية )

 .الب الجامعي عن المناهج والبرامجعند الط  ىن الرضمقبولة م

لدى الطالب الجامعي عن  ىوجد درجة مقبولة من الرضت  اإلجابة على الفرضية الجزئية الثالثة: :رابعا

 . ساتذةألا

اري الستجابات أفراد المتوسط الحسابي واالنحراف المعيالنسبة المئوية وويوضح التكرارات : 6جدول 

 .(80على فقرات بعد األساتذة )ن= العينة

النسبة   المجموع  العبارة الرقم

 المئوية 
االنحراف   المتوسط 

 المعياري 
 0.77 1.90 63.33 152 . يعامل األساتذة الطلبة معاملة الئقة 1
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 0.86 1.31 43.75 105 .األساتذة يراعون مصلحة الطالب  2

 0.89 1.43 47.91 115 .د األكاديمي للطلبةيقدم األساتذة اإلرشا 3

 0.65 1.85 60.83 146 . يقوم األساتذة بواجباتهم التدريسية 4

 1.06 1.38 46.25 111 . األساتذة يميزون بين الطلبة 5

 0.79 1.63 54.58 131 .ديم الدروسيبذل األساتذة جهودا في تق 6

 0.97 1.23 41.25 99 .تميز األساتذة بالتأخر والغياب المتكرر 7

 0.96 1.17 39.16 94 .ظروف الطلبة ال يراعوناألساتذة  8

 0.82 1.40 46.66 112 . اعتماد األساتذة على طرق تقليدية في التدريس 9

 1.04 1.87 62.50 150 .راء الطلبةيتقبل األساتذة آ 10

كانت المتوسطات بدرجة مقبولة لدى الطلبة عن األساتذة حيث  ىوجود رض 6أظهرت نتائج جدول 

النسب المئوية ألربع فقرات (، كما أن كل 1.50ربع فقرات أعلى من المتوسط النظري ) المحسوبة أل

الطلبة رضاهم ظهر أ حيث . الفقرات قريبة من المتوسط وجاءت نتائج باقي (.50.00كبر من )جاءت أ

  لطلبة معاملة الئقة ساتذة ايعامل األكبر عن األساتذة كما ظهر من استجاباتهم على الفقرات: أ بدرجة

يبذل األساتذة جهودا في تقديم الدروس  (، 60.83) يقوم األساتذة بواجباتهم التدريسية(، 63.33)

ضاهم عن األساتذة في الفقرات  الطلبة عدم ر أبدى (.62.50يتقبل األساتذة آراء الطلبة )(، 54.58)

 (،41.25متكرر )ة بالتأخر والغياب الألساتذ تميز ا (،46.25األساتذة يميزون بين الطلبة ) التالية:

اعتماد األساتذة على طرق تقليدية في التدريس و(، 39.16األساتذة ال يراعون ظروف الطلبة )و

ستاذ حسب استجابات أفراد عن األ ىالرضوجود درجة متوسطة من  هي النتيجة المستخلصةو (.46.66)

 العينة. 

 : الرابعةابة على الفرضية الجزئية اإلج :خامسا

 لمناخ الدراسي.عن اللطالب الجامعي  متوسطةبدرجة   ىيوجد رض -
النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد تكرارات و: يوضح ال7جدول 

 .(80د المناخ الدراسي )ن=العينة على فقرات بع

النسبة   المجموع  العبارات الرقم

 المئوية 
  االنحراف المتوسط 

 ي المعيار

 1.14 1.00 33.33 80 . غير نظيفة قاعات الدراسة 1

 0.99 1.02 34.16 82 . نترنيت بكفايةتتوافر خدمات األ 2

 0.78 1.38 46.25 111 .تتوافر مراجع ومصادر متعددة في المكتبة 3

 0.81 1.28 42.91 103 .جواء السائدة مشجعة على الدراسةاألومناخ ال 4

 0.89 1.25 41.66 100 .مقبولة ألحياء الجامعيةظروف السكن في ا 5

 1.04 1.23 41.25 99 .القاعات غير مهيأة للدراسة 6

اسي الطلبة عن المناخ الدر ىأن المؤشرات اإلحصائية المستخدمة أظهرت عدم رض 7يالحظ من جدول 

(، كما أن 1.50)قل من المتوسط النظري الست كلها أ السائد حيث كانت المتوسطات المحسوبة للفقرات 

 كما تظهر باقي المؤشرات اإلحصائية وتؤكد  (.50.00قل من )لجميع الفقرات كانت أمئوية نسب الكل ال

عات غير مهيأة وغير  حيث أظهرت استجابات أفراد العينة أن القا .نتائج المتوسطات والنسب المئوية

 للدراسة  القاعات غير مهيأة (،33.33)قاعات الدراسة غير نظيفة نظيفة بالشكل الالزم كما في الفقرات: 

تتوافر : كما عبر الطلبة في العبارات  .افيةنترنت والمصادر والمراجع غير كوأن خدمات األ (،41.25)

أن المناخ عن  (46.25) ر متعددة في المكتبةتتوافر مراجع ومصاد  ؛(34.16) نترنيت بكفايةخدمات األ
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من استجاباتهم   اكما بد  .اسةة لكثير من الطلبة على الدرالدراسي بشكل عام وظروف السكن غير مساعد 

ظروف السكن في األحياء و (،42.91) مشجعة على الدراسةالمناخ واألجواء السائدة  :على العبارات 

بدرجة  المناخ الدراسي السائد و  نلبة ع الط ىعدم رض، ستخلصة( والنتيجة الم41.66) مقبولةالجامعية 

 مرتفعة. 

 : فرضية الجزئية الخامسةلى الابة عاإلج سادسا:

 .بدرجة متوسطة للطالب الجامعي عن اإلدارة  ىيوجد رض -

د المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراتكرارات والنسبة المئوية وح الى : يوض8جدول 

 . (80)ن=على فقرات بعد اإلدارة  العينة

النسبة   المجموع  العبارات  الرقم

 المئوية 
حراف  ناال المتوسط 

 المعياري 
 1.14 1.18 39.58 95 . ، طابعها الفوضى في التسييرظمةغير من اإلدارة 1

 0.89 1.17 39.16 94 . اإلدارة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها اتجاه الطلبة 2

ؤون الطلبة الدراسية بالشكل  اإلدارة غير مهتمة بش 3

 .الالزم
102 42.50 1.27 1.06 

رة إليجاد الحلول لمشاكل تبمع اإلدارة تبذل جهودا  4

 .الطلبة
70 29.16 0.87 0.89 

 0.98 0.88 29.58 71 .تستمع اإلدارة النشغاالت واهتمامات الطلبة 5

 1.26 1.43 47.91 115 . غياب التواصل بين اإلدارة والطلبة 6

 1.18 1.35 45.00 108 .أحس بغياب فعلي لإلدارة 7

جل  زمة من أارة كامل اإلمكانيات الالتوفر اإلد  8

 .تمدرس أفضل
63 26.25 0.78 0.82 

المتوسطات  أناإلدارة  أن المؤشرات اإلحصائية المستخدمة أظهرت فيما يخص بعد  8يالحظ من جدول 

ة لجميع  (، كما أن كل النسب المئوي1.50النظري ) قل من المتوسطالمحسوبة للفقرات الثمانية كلها أ

نتائج المتوسطات والنسب  ية وتؤكد باقي المؤشرات اإلحصائ  تظهركما  (.50.00قل من )الفقرات كانت أ

اإلدارة غير  حيث عبرت نسبة مرتفعة من أفراد العينة عن وجود صفات سلبية لإلدارة مثل: .المئوية

اإلدارة غير مهتمة بشؤون الطلبة الدراسية بالشكل و (،39.58يير )طابعها الفوضى في التسومنظمة، 

. (45.00أحس بغياب فعلي لإلدارة )و (،47.91لطلبة ) اب التواصل بين اإلدارة وايغو  (،42.50الالزم )

شؤون الطلبة مثل ما ظهر في  سهر على وأظهرت النتائج أن اإلدارة ال تقوم بواجباتها ومتقاعسة في ال

 فقط،  (39.16اإلدارة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها اتجاه الطلبة ) راد العينة في العبارات:استجابات أف

تستمع اإلدارة النشغاالت  وفقط،  (29.16ل لمشاكل الطلبة )معتبرة إليجاد الحلواإلدارة تبذل جهودا و

رس أفضل توفر اإلدارة كامل اإلمكانيات الالزمة من أجل تمد و ( فقط،29.58واهتمامات الطلبة )

ما  متوسطة مثل فعة، وليست الطلبة عن اإلدارة بدرجة مرت ىوالنتيجة هي عدم رض. فقط (26.25)

 .توقعنا

: ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الذكور واإلناث في نظرتهم  اإلجابة على الفرضية السادسة ا:سابع

 : ما يليظهر "ت" الذي أ نا إلى استخدام اختبار الفرضية عمد  هلإلجابة على هذ  لواقعهم الدراسي.

 . اد االستبيانبين الجنسين على أبعاختبار "ت" لتوضيح داللة الفروق  :9جدول

درجة  قيمة "ت"  نوية الداللة المع

 الحرية 
 ألبعاد ا 30: ذكور 50إناث:

 1م 1ع 2م 2ع
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تائج استخدام اختبار ت لقياس الفروق بين الذكور واإلناث، وجود فروق نالذي يظهر  9يالحظ من جدول 

باقي األبعاد األربعة وعلى   فيرق دال إحصائيا يظهر أي فبعد اإلدارة بينما لم  ط هوفي بعد واحد فق

بشكل عام ال يوجد اختالف في وجهات النظر للواقع الدراسي للطالب الجامعي  و  الدرجة الكلية لالستبيان.

 الذكور واإلناث.  بين

ن طلبة تخصص علم النفس  : ال يوجد فرق دال إحصائيا بي اإلجابة على الفرضية السابعة :سادسا

نا إلى استخدام  لإلجابة على هذا الفرضية عمد  ص علوم التربية في نظرتهم لواقعهم الدراسي.وتخص

 ظهر التالي: اختبار "ت" الذي أ

 .في التخصص على أبعاد االستبيان قاختبار "ت" لتوضيح داللة الفرو :10جدول

صص علم النفس وتخصص علوم  أن نتائج استخدام اختبار ت لقياس الفروق بين تخ 10يالحظ من جدول 

تبيان لصالح  تذة وفي الدرجة الكلية لالسوجود فروق في بعدي البرامج والمناهج واألساأظهرت  التربية

عد المناخ بو: بعد الطالب، ة أبعاد وهيالثطلبة تخصص علم النفس، بينما لم يظهر فرق دال إحصائيا في ث

بين   ر للواقع الدراسي للطالب الجامعيفي وجهات النظ بشكل عام يوجد اختالفو. الدراسي، وبعد اإلدارة

، وهو تفاوت اليس نوعي ف جزئي، وكمي و، لكن هذا االختال(التربية لتخصصين )علم النفس وعلمطلبة ا

 كمي في وصف الواقع الدراسي في بعدين نتج عنه تفاوت في الدرجة الكلية.

 مناقشة وخاتمة: 

جريناها حول الواقع الدراسي للطالب الجامعي من وجهة نظر عينة  لقد توصلت الدراسة الميدانية التي أ

 وهي كالتالي:  لوم التربية إلى نتائج مهمةمن طلبة علم النفس وع

هة نظر أفراد عينة البحث،  إن الواقع الدراسي للطالب الجامعي بشكل عام في مستوى متوسط من وج-1

وهذا هذا مؤشر على وجود مشكالت دراسية نه غير سيئ للغاية، بمعنى أنه واقع غير مرضي كما أ

، (2006) الربعي لبنا ودراسة او (1989) ناهية وأبو األغا، دراسة وأكاديمية أكدتها دراسات مثل:

 الطالب  11.63 2.60 10.80 2.61 78 1.38 غير دالة 

 البرامج والمناهج  13.83 4.36 14.06 4.51 78 0.22 غير دالة 

 األساتذة  16.26 4.29 14.38 4.71 78 1.83 غير دالة 

ة غير دال  المناخ الدراسي 07.90 2.85 6.64 2.86 78 1.90 

 اإلدارة 12.23 7.89 8.30 3.97 78 2.96   0.01دالة عند 

 المجموع  60.20 13.30 54.18 13.07 78 1.98 غير دالة 

درجة  قيمة "ت"  الداللة المعنوية 

 الحرية 
 عاد ألبا 27: علم النفس 53: بية علوم التر

 1م 1ع 2م 2ع
 الطالب  11.70 2.50 10.81 2.66 78 1.47 غير دالة 

البرامج   17.29 3.04 12.28 4.06 78 6.18  0.01دالة عند 

 والمناهج 

 األساتذة  17.62 3.86 13.79 4.46 78 3.97  0.01دالة عند 

 لدراسياخ االمن 8.00 3.16 06.66 2.68 78 1.88 ة غير دال

 اإلدارة 8.88 4.75 10.22 6.57 78 1.04- ة غير دال

 المجموع  63.51 12.22 52.83 12.60 78 3.66 0.01عند دالة 
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دراسة ، و(2010ياسين ) دراسة زين، و(2009) دراسة النجارو  ( 2008سليمان والصمادي ) دراسة و

(. حيث توصلت هذه الدراسات كلها إلى 2015) حديديوال والعواودة، دراسة السعايدةو، (2014) القيسي

 ة إلى مشكالت أخرى. وجود مشكالت دراسية وأكاديمية إضاف

هم رغبة وأهداف درجة مقبولة حيث عبر غالبية الطلبة أن لدي لىالب الجامعي عبعد الطحصل  -2

يه الكبيسي  ، وهذه النتيجة تخالف ما توصل إلوطموحات وتوجهات إيجابية نحو التخصص الدراسي

 بخصوص  (1989) ناهية  أبوو األغاو انخفاض مستوى التحصيل الدراسي،بشأن  (1986والجنابي )
االرتياح   عدم بشأن    ( 2015)   والحديدي  السعايدة والعواودة،، وبالدراسة مرتبطة  شخصية مشكالت وجود 

 . التخصص  عن ىوالرض
ى عند الطالب وجود درجة من الرض مما يعني ، حصل بعد المناهج والمقررات على درجة مقبولة -3

الطلبة اعتبروا   عات المدرسة إال أنوالموضو  المقاييسررات وعن البرامج والتخصصات والمقالجامعي 

ن هناك مشكلة في تنفيذ وتنظيم ومنهجية المقررات والمواضيع  ث ال جدوى منها وقليلة الفائدة وأأن البحو

وجود مشكلة في ل( 1986ليه دراسات الكبيسي والجنابي )وهذه النتائج توافق ما توصلت إ الدراسية.

 البنا والربعي ودراسة  ،الدراسية ررات مقال حتوىممشاكل ل (1989) ةهينا األغا وأبو  دراسةو، المناهج

 اعتماد الدراسة في معظم المقررات على الحفظ. و   ، جود مقررات في التخصص ليس لها فائدة تطبيقية لو( 2006)

أن األساتذة لديهم   ن، حيث أن الطلبة عبروا بدرجة مقبولة ععلى درجة متوسطةذ حصل بعد األستا-4

ن  ن جهة أخرى عبروا بدرجة مرتفعة بأوم قبلون أراء الطلبة، هم ويتواجباتحسنة وأنهم يقومون ب معاملة

ة، هناك تمييز في المعاملة، وتأخر وغياب، وإتباع طرق تقليدية في التدريس، وعدم مراعاة ظروف الطلب 

قة الطلبة  ة بعالمتعلق ( من وجود مشكالت 1986وهذه النتائج توافق ما توصل إليه الكبيسي والجنابي ) 

 وأبو األغا، دراسةو ضعف اإلرشاد النفسي،والغياب عن المحاضرات، وطرائق التدريس، و ،باألساتذة
مشكلة إتباع بعض  ل  (2006) الربعي والبنا ودراسة  مع األساتذة.  التفاعلية العالقات ضعف ل (1989) ناهية

عوبة توصيل المعلومات إلى  ص و  لمشكالت الدراسية للطالب، األساتذة أسلوبا ممال في التعليم، وعدم اهتمام األساتذة با 

 الطالب. 

القاعات وتهيئتها وتوفر  الطلبة عن  ى، وتبين عدم رضالمناخ الدراسي على درجة منخفضة حصل بعد  -5

 ( 1986الكبيسي والجنابي ) نتائج دراسات  نوهذه النتائج تقترب م .ل عامالمراجع والمناخ الدراسي بشك

 ، األكاديمي  النظاموجود مشكلة في ل (1989) ناهية وأبو األغا دراسةو، ن عدم النجاحخوف الطلبة مل

 رتفاع أسعار الكتب وقلة نظافة المرافق وتهيئتها. ال ( 2014) دراسة القيسيو

وحصلت كل فقراته على درجات منخفضة في االستبيان   نخفضة،حصل بعد اإلدارة على درجة م -6

طلبة وال  النظام، وأنها غير مهتمة بشؤون ال ودها الفوضى وانعدامدارة تسأن اإل عن  وعبر الطلبة .ككل

وال توفر اإلمكانيات. وهذه النتائج  بحل مشكالتهم، وال تبذل مجهودات نشغاالتهم وغير مهتمة ال تستمع 

 ناهية وأبو األغا دراسةضعف العالقة مع اإلدارة ول( 1986سة الكبيسي والجنابي )توافق نتائج درا
 . كاديميألا النظاموجود مشكلة في ل( 1989)

أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الذكور واإلناث في نظرتهم للواقع الدراسي عن كشفت نتائج البحث  -7

  والحديدي  والعواودة، السعايدة،و، (2014) القيسيت دراسا وهذه النتيجة توافق نتائج للطالب الجامعي.

لصالح اإلناث ودراسة  افروق التي وجدت  (2006) لربعيا واالبنوتخالف نتائج دراسة  (.2015)

 لصالح الذكور.  افروق  التي وجدت  (2009النجار)

علوم التربية  لنفس و طلبة السنة الثانية علم ا  نه يوجد فرق دال إحصائيا بينبينما بينت نتائج الدراسة أ -8

  لربعيواالبنا ما توصلت إليه دراسة وهذه النتيجة تخالف  في نظرتهم للواقع الدراسي للطالب الجامعي.

 (. 2008دراسة سليمان، والصمادي ) و ،(2006)
غايات وأهداف  لكي تتحقق ل ضالتعليمي يحتاج إلى اهتمام أكثر، وعناية أف أن النظام وخالصة القول

النظر في واقع الطالب الجامعي في مختلف الجوانب وتشخيص مختلف  من ي، والبد التعليم العال
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فالمعرفة هي   .أحسني إلى ما هو أفضل ولدراسلواقع الرقي باا جلعن حلول لها من أ والبحث  لمشكالت ا

 سبيل التنمية الحقيقية وأساس ازدهار المجتمع. 
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