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 العليا الدراسات طالبات تواجه التي األكادميية املشكالت
 سعود امللك جبامعة الرتبية كلية يف

التي تواجو ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد المشكالت  _ممخص ال
طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود، وكذلؾ 
التعرؼ عمى الفروؽ في استجابات طالبات الدراسات العميا حسب 
متغيرات الدراسة، إضافة إلى التعرؼ عمى الحموؿ المقترحة والتي قد 

ت تسيـ في الحد مف المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسا
العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

كما استخدمت  استخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي.
االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة والتي تـ توزيعيا عمى عينة 
عشوائية مف طالبات الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه الممتحقات 

االعتيادي في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود والبالغ  بالبرنامج
 .( طالبة148) عددىف
وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج، أبرزىا: موافقة        

أفراد العينة بدرجة متوسطة عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو 
سط طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود بمتو 

، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف (2.78) حسابي عاـ بمغ
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت األكاديمية 
التي تواجييف باختالؼ متغير البرنامج الدراسي، باستثناء المشكالت 
المتعمقة بػ )أعضاء ىيئة التدريس، البرنامج الدراسي(، كما أف أىـ 

تي تسيـ في الحد مف المشكالت األكاديمية التي تواجو الحموؿ ال
الطالبات تتمثؿ في: وضع مقررات دراسية حديثة وخالية مف التكرار، 

 .وتوفير مراجع حديثة في المكتبة بشكؿ مستمر
 ،العميا الدراسات ،سعود الممؾ جامعة، التربية كمية: الكممات المفتاحية

 .األكاديمية المشكالت
 . المقدمة1

تعد الثروة البشرية ىي أساس رقي وتطور وصالح      
المجتمع، ومف ىذا المنطمؽ يالحظ أف التعميـ بالمممكة العربية 
السعودية يحظى بعناية كبيرة واىتماـ بالغ حيث أنيا تؤمف بأف 
بناء الدولة قائـ عمى التعميـ بجميع مراحمو، ومف المراحؿ التي 

 ة ىي التعميـ العالي وذلؾ ألنياعنت بيا المممكة العربية السعودي

تسعى لتكوف مف أوائؿ الدوؿ المتقدمة التي مف أىـ سماتيا  
 .االىتماـ بالتعميـ العالي فترتقي برقيو وتتراجع بتأخره وانعدامو

ومف الجامعات الرائدة في المممكة العربية السعودية جامعة      
ليـ البيئة الممؾ سعود، فقد أولت أىمية عالية لطالبيا وىيأت 

العممية المناسبة لمرقي بمخرجاتيا التعميمية، كما تعتبر مف أوائؿ 
مف اىتـ بالدراسات العميا فقد قدمت الحوافز المادية والمعنوية 
لدعـ الممتحقيف بالدراسات العميا وىيأت البيئة التعميمية بما 
يحتاجو طالب وطالبات الدراسات العميا، ولـ تيتـ بالطالبات 

كاف ليا دور كبير في تعميـ الطالبات والوقوؼ عمى فقط بؿ 
 .حاجتيف األكاديمية والتعميمية

وانطالقًا مف اىتماـ الجامعة بطالبات الدراسات العميا       
وسعييا الدائـ لمجودة، والمنافسة العالمية، والتميز األكاديمي، 
فعمييا أف تسعى جاىدة إلى مواجية وحؿ مشكالتيف التي 

 وقد أكدت دراسة شيحة، يف األكاديمي والتعميمي.تعترض تقدم
[ عمى وجود عدد مف المشكالت لدى طالبات الدراسات العميا 1]

التربوية بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية تمثمت في 
المشكالت اإلدارية والتنظيمية، ومشكالت المناىج وطرؽ 
التدريس، ومشكالت اإلشراؼ العممي، ومشكالت اإلطالع 
والبحث عف المادة العممية، وكاف مف أبرز نتائجيا أنو: ليس 
لمطالبة حؽ االعتراض عمى المشرؼ أو اختياره، كما أنيا تعاني 
مف االختبار الشامؿ، وقمة اإلرشاد األكاديمي لدييا، وقمة توفر 

 .المراجع والرسائؿ في المكتبات الجامعية
[ أيضا عمى وجود عدد مف 2] كما أكدت دراسة القرني،      

الصعوبات األكاديمية والتنظيمية التي تواجو طالبات الدراسات 
العميا بجامعة الممؾ سعود وكاف مف أىميا: عدـ تعريؼ الطالبة 
بالتخصصات التي يحتاجيا سوؽ العمؿ أثناء التسجيؿ المبدئي، 

 ة ػػػة عف درجاتيف الفصميػػػة الراجعػػػػف التغذيػػػات ال يتمقيػػػوأف الطالب
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 .بأوؿ، وقمة توفر المراجع الحديثة في مكتبات الجامعة أوالً 
وبناًء عمى ذلؾ يمـز عمى أي بيئة تعميمية تيتـ بتعميـ        

وتطوير الدراسات العميا كمرحمو مف مراحميا التعميمية دراسة 
يجاد  واستقصاء المشكالت األكاديمية التي تواجو طالباتيا، وا 

امعة ألىدافيا، ونظرا لندرة الحموؿ ليا ضمانًا لتحقيؽ الج
الدراسات التي تتطرؽ لممشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات 

 -حسب عمـ الباحثتيف-الدراسات العميا بجامعة الممؾ سعود 
اىتمت ىذه الدراسة بتسميط الضوء عمى تمؾ المشكالت ومحاولة 

 .إيجاد حموؿ ليا
 مشكمة الدراسة. 2

مف أوائؿ الجامعات في المممكة  تعتبر جامعة الممؾ سعود      
العربية السعودية التي وجيت عناية خاصة ببرامج الدراسات 
العميا والسعي الدائـ لرفع مستواىا مف خالؿ تطبيؽ معايير 

 ].3الجودة العالمية ]
وبناًء عمى ذلؾ كاف تسميط الضوء عمى المشكالت       

مف تحقيؽ أىداؼ  األكاديمية لطالبات الدراسات العميا جزءًا ميماً 
الجامعة لموصوؿ إلى التميز األكاديمي العالمي، حيث يعتبرف 
أحد ركائز الجامعة التي تسعى جاىدة إلى العناية بتطويرىف 

 .أكاديميًا وتعميميًا لالرتقاء بالبيئة التعميمية والمجتمع
وانطالقًا مف واقع الطالبة األكاديمي كأحد طالبات       

مية التربية في جامعة الممؾ سعود، وتعايشيا الدراسات العميا بك
مع العديد مف المشكالت األكاديمية، والتي أكدت وجودىا 
الدراسة االستطالعية لطالبات الدراسات العميا، ونتائج أبحاث 
الدراسات السابقة، لذا فإف مشكمة الدراسة ترتكز عمى الوقوؼ 

عتيادي في عمى مشكالت طالبات الدراسات العميا بالبرنامج اال
 .كمية التربية بجامعة الممؾ سعود مف وجية نظرىف

 سئمة الدراسة. أأ
ما المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسات العميا . 1

 في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود مف وجية نظرىف؟
 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات طالبات . 2

 الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود تعزى 

  –التخصص األكاديمي  - لمتغيرات الدراسة )البرنامج الدراسي
 التفرغ(؟

ما الحموؿ المقترحة التي تسيـ في الحد مف المشكالت . 3
األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسات العميا في كمية التربية 

 بجامعة الممؾ سعود؟
 أهداف الدراسةب. 

تحديد المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسات . 1
 .العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود مف وجية نظرىف

الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في استجابات . 2
طالبات الدراسات العميا حسب متغيرات الدراسة )البرنامج 

 (.التفرغ - األكاديميالتخصص  - الدراسي
تقديـ حموؿ مقترحة تسيـ في الحد مف المشكالت األكاديمية . 3

التي تواجو طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة 
 .الممؾ سعود

 أهمية الدراسةج. 
 :تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في كونيا

تمثؿ حاجة ماسة ومشكمة واقعية تعاصرىا الباحثتاف كطالبة . 1
راسات عميا، وتعاني منيا طالبات الدراسات العميا في جامعة د

 .الممؾ سعود
قد تساعد ىذه الدراسة في تحسيف البيئة األكاديمية والتعميمية . 2

 .لطالبات الدراسات العميا في جامعة الممؾ سعود
ي تطمح ىذه الدراسة أف يؤخذ بعيف االعتبار المشكالت الت. 3

والسعي إلى حميا مف قبؿ  مي،تواجو طالبات الدراسات الع
 .أعضاء ىيئة التدريس وصناع القرار في التعميـ العالي

 .قد تسيـ ىذه الدراسة في رفع قيمة مخرجات التعميـ العالي. 4
 حدود الدراسةد. 

الحدود المكانية: تقتصر ىذه الدراسة عمى طالبات الدراسات 
التربية بجامعة العميا الممتحقات بالبرنامج االعتيادي في كمية 

 .الممؾ سعود
 الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي

 .ىػ1436-1435الثاني مف عاـ 
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 مصطمحات الدراسةه. 
 :المشكالت

تعرؼ المشكمة بأنيا: "عقبة تحوؿ بيف اإلنساف وبيف أدائو لعممو 
 ].4مما يتطمب معالجة إصالحية" ]

بات والعقبات التي تحوؿ دوف وتعرؼ أيضا بأنيا: "تمؾ الصعو 
سير األفراد عمى النحو المطموب منيـ في تأدية المياـ 

 ].1والواجبات المنوطة بيـ" ]
 :المشكالت األكاديمية

تعرؼ المشكالت األكاديمية بأنيا: " مجموع الصعوبات التي 
يعاني منيا الطالب في التعامؿ مع أعضاء ىيئة التدريس، 

الدراسية ومياراتيػا، ومػع النظػاـ الجامعي والتكيؼ مع المتطمبات 
 ].5ومتطمباتو" ]

 :طالبات الدراسات العميا
ىف جميع الطالبات المقيدات في البرنامج االعتيادي لمدراسات 

ىػ بكمية التربية 1436-1435العميا ماجستير ودكتوراه لعاـ 
 .بجامعة الممؾ سعود

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
 :دراسات العميامفيـو ال
ىي برامج دراسية تمي المرحمة الجامعية األولى، ويقـو      

نجاز متطمباتو لمحصوؿ عمى درجة  الطالب فييا بإجراء بحث وا 
عممية عميا كدرجتي الماجستير والدكتوراه، وتعد ىذه الدراسات 
امتدادًا طبيعيًا لمدراسات الجامعية األولى في مستوى أعمى 

 ].6بعمؽ أكثر ومعرفة أدؽ وعمـ أغزر ]وتخصص دقيؽ يسمح 
 :أىداؼ الدراسات العميا

 :تيدؼ الدراسات العميا إلى تحقيؽ األغراض اآلتية
العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثيا . 1

 .والعمؿ عمى نشرىا
اإلسياـ في إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعيا عف طريؽ . 2

المتخصصة والبحث الجاد لموصوؿ إلى إضافات الدراسات 
 .عممية وتطبيقية مبتكرة والكشؼ عف حقائؽ جديدة

 تمكيف الطالب المتميزيف مف حممة الشيادات الجامعية مف . 3

 .مواصمة دراساتيـ العميا محمياً 
إعداد الكفايات العممية والمينية المتخصصة وتأىيميـ تأىياًل . 4

 .ة المختمفةعاليًا في مجاالت المعرف
تشجيع الكفايات العممية عمى مسايرة التقدـ السريع لمعمـ . 5

والتقنية ودفعيـ إلى اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث العممي 
 .وتوجييو لمعالجة قضايا المجتمع السعودي

اإلسياـ في تحسيف مستوى برامج المرحمة الجامعية لتتفاعؿ . 6
 ].7] مع برامج الدراسات العميا

 :شكالت األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسات العمياالم
ال يمكف حصر جميع المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات 

 :الدراسات العميا ولكف سيتـ اإلشارة إلى أىميا
 :المحور األوؿ: المشكالت التي تتعمؽ بعضو ىيئة التدريس

في تمثمت في تبديؿ مواعيد المحاضرات، وعدـ العدالة      
كثير مف األحياف، وعدـ تزويد الطالبات بدرجاتيـ في الواجبات 
واالختبارات، وتكميؼ الطالبات بكثير مف الواجبات والتكميفات 
األسبوعية، وضعؼ تمكف البعض مف المادة العممية في 
التخصص، وعدـ تنفيذ أعضاء ىيئة التدريس لمخطة الدراسية 

[8.[ 
 :المحور الثاني: المقرر الدراسي

 :وتتمخص أىـ مشكالت المقرر الدراسي فيما يمي
عدـ توافر المراجع المرتبطة بالمقررات الدراسية،  

ووجود حشو بالمقررات الدراسية ال فائدة منيا في الحياة، كما أف 
ىناؾ تكرار لمموضوعات بيف المقررات الدراسية المختمفة، ويتـ 

 ].8تدريس المقررات العممية بأسموب نظري ]
 :المحور الثالث: اإلرشاد األكاديمي

 :وتتمخص أىـ مشكالت اإلرشاد األكاديمي فيما يمي
عدـ قياـ المرشد األكاديمي بتوجيو الطالبات لتسجيؿ      

المقررات حسب الخطة الدراسية، وعدـ مواظبتو عمى الحضور 
بانتظاـ خالؿ فترة الحذؼ واإلضافة في اإلرشاد األكاديمي، 

 شرح جوانب الغموض فيما يتعمؽ بالموائح وعدـ حرصو عمى 
 ].8] الدراسية لمطالب
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 :المحور الرابع: المكتبة الجامعية
 :وتتمخص أىـ المشكالت المتعمقة بالمكتبة الجامعية فيما يمي

أف أغمب الكتب الموجودة بالمكتبة قديمة ومتكررة خاصة      
ـ تطويرىا في العمـو البحتة واآلداب مع أف فروع ىذه العمـو قد ت

واستجدت نظريات فييا سواًء في أبنيتيا أو في طرائؽ عرضيا، 
وقمة االىتماـ بالدوريات والبطء في تزويد المكتبات بالمصادر 
والمراجع والمعمومات والبيانات الحديثة، كما أف بعض الطمبة ال 

 ].9ييتـ بسالمة الكتب ]
 :المحور الخامس: الموظفات اإلداريات

عض الموظفات اإلداريات استفسارات الطالبات، إىماؿ ب       
وعدـ تسييؿ إجراءات الحذؼ واإلضافة، ونقص في عدد الكادر 
اإلداري، وعدـ وضوح مياـ اإلداري لدى الطالبة، عدـ التزاميف 
بالدوامات الرسمية، وتدني مستواىف التعميمي والمياري مما يؤثر 

 ].10عمى أدائيف ]
 :الدراسات السابقة

 :لدراسات المحميةأوال: ا
ىدفت دراسة الدمياطي إلى الوقوؼ عمى واقع المشكالت       

األكاديمية التي تواجييا طالبات جامعة طيبة وأسبابيا، والتعرؼ 
عمى ترتيب المشكالت األكاديمية لمطالبات مف الوقوؼ عمى 
طبيعة العالقة بيف المشكالت األكاديمية لطالبات جامعة طيبة 

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي،  ومستوى األداء،
كما اعتمدت عمى االستبانة كأداة لمدراسة عمى عينة عشوائية 

 .( طالبة348مف طالبات جامعة طيبة البالغ عددىـ )
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: احتمت المشكالت        

جاءت األكاديمية المتعمقة بالمقرر الدراسي المرتبة األولى، بينما 
مشكمة الخدمات المطموبة لرفع المستوى الدراسي )مجموعات 
 ، التقوية( في المرتبة األولى لممشكالت األكاديمية لكمية العمـو
وقد جاءت مشكمة اإلرشاد األكاديمي لتحتؿ المرتبة األولى في 

 .المستوى األوؿ واألخيرة في المستوى الرابع
 لتعرؼ عمى المشكالت أما دراسة القرني فقد ىدفت إلى ا       

 األكاديمية والتنظيمية التي تواجو طالبات الدراسات العميا بجامعة 

الممؾ سعود، وُسُبؿ عالجيا والتغمب عمييا مف وجية نظرىف، 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، كما اعتمدت عمى 
االستبانة كأداة لمدراسة عمى عينة عشوائية مف طالبات الدراسات 

 .( طالبة399لعميا جامعة الممؾ سعود البالغ عددىـ )ا
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: عدـ تعريؼ الطالبة        

بالتخصصات التي يحتاجيا سوؽ العمؿ أثناء التسجيؿ المبدئي، 
واف الطالبات ال يتمقيف التغذية الراجعة عف درجاتيف الفصمية 

 .في مكتبات الجامعة أوؿ بأوؿ، وقمة توفر المراجع الحديثة
وىدفت دراسة العقيمي وابو ىشاـ إلى التعرؼ عمى        

المشكالت األكاديمية لدى طالب الكميات اإلنسانية بجامعة 
الممؾ سعود، ودرجة اختالؼ ىذه المشكالت في ضوء بعض 
المتغيرات وىي: الكمية، والمستوى الدراسي، ومكاف اإلقامة 

واستخدمت الدراسة المنيج  والمستوى االقتصادي لألسرة،
الوصفي المسحي، كما اعتمدت عمى االستبانة كأداة لمدراسة 
عمى عينة عشوائية مف طالب جامعة الممؾ سعود البالغ عددىـ 

 .( طالباً 1934)
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: أف أكثر المشكالت         

وأستاذ المرتبطة بأستاذ المقرر ىي ضعؼ العالقة بيف الطالب 
المقرر وضعؼ الكفاءة األكاديمية لبعض األساتذة وعدـ التواجد 
بالساعات المكتبية، وأف أكثر المشكالت المرتبطة بالمقرر 
الدراسي ىي طوؿ المقرر وصعوبة أسئمة االختبار وعدـ وضوح 
موضوعات المقرر، كما أف أكثر المشكالت المرتبطة بالكمية 

ديمي باألقساـ وعدـ إرشاد واإلدارة ىي عدـ توفر مرشد أكا
 .الطالبات عف متطمبات المرحمة الجامعية

كما وىدفت دراسة شيحة إلى التعرؼ عمى مشكالت        
الدراسات العميا اإلدارية والتنظيمية ومشكالت المناىج واإلشراؼ 
العممي والبحث في المادة العممية والمشكالت الشخصية، 

التحميمي، كما اعتمدت عمى واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
االستبانة كأداة لمدراسة عمى عينة عشوائية مف طالبات الدراسات 

 .( طالبة32العميا بجامعة اإلماـ محمد بف سعود البالغ عددىـ )
 فػػػػػػػػوكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: يعتبر االختبار الشامؿ م



512016
 

213 

ؽ في أىـ المعوقات اإلدارية والتنظيمية، وأنو ليس لمطالبة الح
اختيار أو إبداء رأييا في المشرؼ، وقمة توفر المراجع ذات 

 .الصمة بالموضوعات البحثية المطروحة بالمكتبات الجامعية
 :ثانيا: الدراسات العربية

ىدفت دراسة الشرماف إلى الكشؼ عف تصورات طمبة        
الدراسات العميا في كميتي التربية في جامعتي مؤتة واليرموؾ 

التي تواجييـ، واعتمدت الدراسة عمى االستبانة كأداة لممشكالت 
ليا عمى عينة عشوائية مف طمبة الدراسات العميا بجامعتي مؤتة 

 .( طالبا وطالبة324واليرموؾ البالغ عددىـ )
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: ارتفاع تكاليؼ        

فرص الدراسة، وضعؼ الطمبة بالمغة اإلنجميزية، وخشية تدني 
 .العمؿ بعد التخرج

أما دراسة عقؿ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى المشكالت        
الدراسية التي تواجو طمبة الدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية 
وسبؿ التغمب عمييا، ومعرفة أثر كؿ مف الجنس والكمية والتفرغ 
لمدراسة عمى ىذه المشكالت، واستخدمت الدراسة المنيج 

حميمي، كما اعتمدت عمى االستبانة كأداة لمدراسة الوصفي الت
عمى عينة عشوائية مف طمبة الدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية 

 .( طالبا وطالبة105والبالغ عددىـ )
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: ندرة وجود قوائـ       

بالقضايا التي يعاني منيا المجتمع وتحتاج إلى دراسة، وندرة 
مراكز لمبحث العممي في غزة، وارتفاع تكاليؼ إعداد  وجود

 .أطروحة الماجستير
 :ثالثا: الدراسات األجنبية

ىدفت دراسة روسمف وباركر إلى التعرؼ عمى التحديات        
التي تواجو طالب الدراسات العميا الدولييف في السنة األولى مف 

سة المنيج دراستيـ في جامعة بترا في ماليزيا، واستخدمت الدرا
الوصفي النوعي، كما اعتمدت عمى المقابمة كأداة لمدراسة عمى 

( 15عينة مف طالب جامعة البترا في ماليزيا والبالغ عددىـ )
طالبا مف جميع األقساـ، كما أجريت جميع المقابالت وفقًا 
 لمبادئ المقابالت ومنظمة ضمف جدوؿ، باإلضافة أداة تسجيؿ 

 .ثرقمية لمتأكد مف دقة البح
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: ىناؾ مشاكؿ متعمقة        

بالمرافؽ الجامعية كالسكف والنقؿ واألماف، وأخرى متعمقة بالبيئة 
االجتماعية كالمغة االنجميزية واختالؼ الثقافة، ومشاكؿ متعمقة 
بالنظاـ األكاديمي كقمة الدورات والتدريب عمى البحث العممي، 

قوؽ وواجبات طالب الدراسات العميا، وضعؼ وعدـ التعريؼ بح
 .ميارة بعض أعضاء ىيئة التدريس

وىدؼ دراسة أنث إلى التعرؼ عمى التحديات التي        
واجيت طالب الدراسات العميا مع مشرفيف عمى البحوث العممية 
واستخدمت ىذه الدراسة منيج البحث الوصفي النوعي، كما 

كأداة ليا عمى عينة مف طالب اعتمدت الدراسة عمى االستبانة 
الدراسات العميا في جامعتيف إفريقيتيف في الكاب الشرقية والبالغ 

 .( طالب40عددىـ )
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: أف عدد الطالبات        

الذيف أبدو رضاىـ عف مشرفييـ قميؿ، لذلؾ ُنالحظ أف نسبة 
طالؽ عف ردود ٪( مف أفراد العينة ليست راضية عمى اإل75)

أفعاؿ المشرفيف فيما يتعمؽ في أبحاثيـ، وعدـ كفاية بعض 
المشرفيف، وعدـ قياـ بعض المشرفيف بمياميـ اإلشرافية مما زاد 

 .العبء عمى الطالبات
أما دراسة وينؿ ىدفت إلى التعرؼ عمى التحديات التي         

ي تواجو طالب الدراسات العميا لشرؽ آسيا في جامعة وارويؾ ف
لندف، واستخدمت الدراسػة المنيج الوصفي النوعي، كما اعتمدت 

 .عمى االستبانة والمقابمة كأداة لمدراسة
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: أف أىـ المشكالت التي تواجو 
الطالبات الدولييف السكف، والمشاكؿ المالية، واختالؼ الثقافات، 

 .طالباتوالمغة االنجميزية وضعؼ مستواىا لدى ال
كما ىدفت دراسة ريتشردسوف إلى التعرؼ عمى رأي         

الطالبات والمعمميف أكاديميا في التعميـ العالي وأدواتو وجميع ما 
يخص العممية التعميمية بالجامعة المفتوحة في المممكة المتحدة، 

 .طالبا مف الدراسات العميا 11680وبمغ عدد العينة 
 وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي: ضعؼ الخدمات المكتبية،    



  
 

214 

 وقمة التغذية الراجعة لما يقدمو طالب الدراسات العميا، كما
 .يعاني أعضاء ىيئة التدريس والطالبات مف آليات التقييـ

جراءات الطريقة. 4  وا 
 منهج الدراسةأ. 
تحميمي، نظرًا استخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي ال       

 .لمالئمة ىذا المنيج ليذا النوع مف الدراسات
 مجتمع الدراسةب. 
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الدراسات العميا        

الماجستير والدكتوراه الممتحقات بالبرنامج االعتيادي في كمية 
ىػ والبالغ عددىف 1435/1436التربية بجامعة الممؾ سعود لعاـ 

(1176.) 
 الدراسةعينة ج. 

تكونت عينة الدراسة مف عينة عشوائية بسيطة مكونة         
( طالبًة مف طالبات الدراسات العميا في كمية التربية 148مف )

بجامعة الممؾ سعود، حيث قامت الباحثتاف بتوزيع االستبياف 
( طالبة، 155( طالبة، استجابت منيف )170إلكترونيًا عمى )

أنيا غير صالحة لمتحميؿ، ( استبانات بسبب 7وتـ رفض )
( 148ليكوف عدد االستبانات المكتمؿ والجاىز لعممية التحميؿ )

%( مف إجمالي االستبانات التي تـ 87.0استبانة، أي بنسبة )
 .%( مف العدد الكمي لممجتمع12.6توزيعيا، وبنسبة )

 أداة الدراسةد. 
بناًء عمى طبيعة البيانات، وعمى المنيج المتبع في       

لدراسة، وجدت الباحثتاف أف األداة األكثر مالئمة لتحقيؽ ا
أىداؼ ىذه الدراسة ىي "االستبانة"، وقد تـ بناء أداة الدراسة 
بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 

 .الدراسة
 :صدؽ أداة الدراسة وثباتيا. 6

 :ما يأتي قامت الباحثتاف بالتأكد مف صدؽ االستبانة مف خالؿ
 (:أواًل: الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة )صدؽ المحكميف

بعد االنتياء مف بناء أداة الدراسة تـ عرضيا عمى عدد        
مف المحكميف وذلؾ لالسترشاد بآرائيـ، وقامت الباحثتاف بإجراء 
التعديالت الالزمة التي اتفؽ عمييا غالبية المحكميف، مف تعديؿ 

عبارات أخرى، حتى أصبح االستبياف في بعض العبارات وحذؼ 
 .صورتو النيائية

 :ثانيًا: صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة
بعد التأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة قامت        

الباحثتاف بتطبيقيا ميدانيًا وعمى بيانات العينة ثـ قامت الباحثتاف 
الداخمي بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف لمعرفة الصدؽ 

لالستبانة ونتج عف ذلؾ أف جميع العبارات دالة عند مستوى 
( وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساؽ 0.01)

الداخمي، كما يشير إلى مؤشرات صدؽ مرتفعة وكافية يمكف 
 .الوثوؽ بيا في تطبيؽ الدراسة الحالية

 :ثبات األداة
تخداـ معامؿ ثبات قامت الباحثتاف بقياس ثبات أداة الدراسة باس

ألفا كرونباخ، حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية )ألفا( 
 .( وىي درجة ثبات عالية0.865)

 نتائج ومناقشتها. ال5
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ

السؤاؿ األوؿ: ما المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات 
ود مف وجية الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سع

 نظرىف؟
لمتعرؼ عمى المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسات 
العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود، تـ حساب التكرارات 
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري 
الستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تـ ترتيب ىذه الفقرات حسب 

 :الحسابي لكاًل منيا، وذلؾ كما يمي المتوسط
 أواًل: المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس
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 1جدول 
نحو المشكالت المتعمقة بأعضاء هيئة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة
 التدريس مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها

المتوسط  درجة وجود المشكمة الفقرات م
 الحسابي
 

االنحراف 
 المعياري
 

 الترتيب
 ال يوجد ضعيفة متوسطة كبيرة 

 % ك % ك % ك % ك

7 
تحيػػػػػػػز عضػػػػػػػو ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس فػػػػػػػي 
معاممػػة بعػػض الطالبػػات دوف الػػبعض 

 اآلخر.
96 64.9 46 31.1 4 2.7 2 1.4 3.59 0.62 1 

3 
ضعؼ المساعدة المقدمة مف أعضاء 

 ىيئة التدريس لمطالبات.
62 41.9 60 40.5 21 14.2 5 3.4 3.21 0.81 2 

4 
قمػػػػػػػة التػػػػػػػزاـ عضػػػػػػػو ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس 
بالسػػػػػػػػػاعات المكتبيػػػػػػػػػة المعمنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 

 جدولو.
30 20.3 75 50.7 37 25.0 6 4.1 2.87 0.78 3 

1 
عضػػػػػػو ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس قمػػػػػػة اىتمػػػػػػاـ 

 بتوصيؼ المقرر.
38 25.7 73 49.3 16 10.8 21 14.2 2.86 0.96 4 

9 
ضػعؼ المتابعػػة الدقيقػة لمطالبػػات مػػف 

 قبؿ المشرؼ عمى الرسالة.
34 23.0 68 45.9 35 23.6 11 7.4 2.84 0.86 5 

10 
تػػػػػأخر المشػػػػػرؼ عمػػػػػى الرسػػػػػالة فػػػػػي  

 إعادة أعماؿ الطالبات البحثية.
44 29.7 44 29.7 21 14.2 39 26.4 2.63 1.17 6 

5 
ضػػعؼ خبػػرات عضػػو ىيئػػة التػػدريس 

 في المادة العممية.
26 17.6 51 34.5 42 28.4 29 19.6 2.50 1.00 7 

2 
قمػػػػػػة اىتمػػػػػػاـ عضػػػػػػو ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس 
بتقػػديـ تغذيػػة راجعػػة لألعمػػاؿ المقدمػػة 

 مف قبؿ الطالبات.
16 10.8 64 43.2 45 30.4 23 15.5 2.49 0.88 8 

8 
قمػػػػػة مراعػػػػػاة عضػػػػػو ىيئػػػػػة التػػػػػدريس  

 لمفروؽ الفردية بيف الطالبات.
30 20.3 41 27.7 46 31.1 31 20.9 2.47 1.04 9 

6 
كثػػرة واجبػػات ومتطمبػػات عضػػو ىيئػػة 

 التدريس.
16 10.8 47 31.8 55 37.2 30 20.3 2.33 0.92 10 

 - 0.45 2.78 المتوسط الحسابي العاـ
 :( أف1يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ُبعد المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس والتي       
تواجو طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ 

( فقرات، جاءت )فقرة واحدة( بدرجة وجود 10سعود يتضمف )
( فقرات بدرجة 4(، وجاءت )7لممشكمة )كبيرة(، وىي الفقرة رقـ )

 (.6، 8، 2، 5لممشكمة )ضعيفة(، وىي الفقرات رقـ )وجود 
(، وىذا يدؿ عمى أف 2.78بمغ المتوسط الحسابي العاـ )    

ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى 
المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس، ومف أبرز تمؾ 

المشكالت )تحيز عضو ىيئة التدريس في معاممة بعض 
بات دوف البعض اآلخر، وكذلؾ ضعؼ المساعدة المقدمة الطال

مف أعضاء ىيئة التدريس لمطالبات، إضافة إلى قمة التزاـ عضو 
ىيئة التدريس بالساعات المكتبية المعمنة في جدولو، وقمة اىتماـ 
عضو ىيئة التدريس بتوصيؼ المقرر، وكذلؾ ضعؼ المتابعة 

 (.الةالدقيقة لمطالبات مف قبؿ المشرؼ عمى الرس
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العقيمي      

[ والتي توصمت إلى أف عدـ تواجد األساتذة 11وأبو ىشاـ ]
بالساعات المكتبة وأف ضعؼ الكفاءة األكاديمية لبعض األساتذة 
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مف المشكالت األكاديمية لدى طالب الكميات اإلنسانية بجامعة 
والتي توصمت إلى ,Anth [12]  دراسةالممؾ سعود، كما اتفقت 

%( مف أفراد عينة الدراسة ليسوا راضيف عمى 75.0أف )
 .اإلطالؽ مع ردود أفعاؿ المشرفيف فيما يتعمؽ بأبحاثيـ

 [13]واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة      
Roselan & Baharak  والتي توصمت إلى أف ضعؼ ميارة
س مف التحديات التي واجييا طالب بعض أعضاء ىيئة التدري

الدراسات العميا الدولييف أثناء السنة األولى في جامعة بترا 

[ والتي توصمت إلى أف عدـ 2ماليزيا، ومع نتيجة دراسة القرني ]
تمقي الطالبات التغذية الراجعة عف درجاتيف الفصمية أواًل بأوؿ 

ت العميا مف الصعوبات األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسا
 [14]بجامعة الممؾ سعود، كما اتفقت أيضا مع نتيجة دراسة

Richardson  والتي توصمت إلى قمة التغذية الراجعة لما يقدمو
طالب الدراسات العميا مف أىـ الصعوبات التي تواجو الطالب 

 .بالتعميـ العالي
 ثانيًا: المشكالت المتعمقة بالمقرر الدراسي

 2جدول 
نحو المشكالت المتعمقة بالمقرر الدراسي  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة

 مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها
 المتوسط درجة وجود المشكمة الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 ال يوجد ضعيفة متوسطة كبيرة

 % ك % ك % ك % ك
 1 0.77 3.43 3.4 5 7.4 11 32.4 48 56.8 84 كثرة عدد المقررات الدراسية. 2

3 
قمػػػة عػػػدد السػػػاعات الدراسػػػية المقػػػررة 

 لممادة الدراسية.
47 31.8 63 42.6 24 16.2 14 9.5 2.97 0.93 2 

1 
تكػػػػػػػػػرار بعػػػػػػػػػض الموضػػػػػػػػػوعات فػػػػػػػػػي 

 المقررات الدراسية
34 23.0 51 34.5 21 14.2 42 28.4 2.52 1.13 3 

 4 0.90 1.90 41.2 61 32.4 48 21.6 32 4.7 7 تدريس المواد العممية بطريقة نظرية. 4
 - 0.56 2.70 المتوسط الحسابي العاـ

 :( أف2)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
ُبعد المشكالت المتعمقة بالمقرر الدراسي والتي تواجو      

طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود 
( فقرات، جاءت )فقرة واحدة( بدرجة وجود لممشكمة 4يتضمف )

(، وجاءت )فقرة واحدة( بدرجة وجود 2)كبيرة(، وىي الفقرة رقـ )
 (.4لفقرة رقـ )لممشكمة )ضعيفة(، وىي ا

(، وىذا يدؿ عمى أف 2.70بمغ المتوسط الحسابي العاـ )      
ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى 

المشكالت المتعمقة بالمقرر الدراسي، ومف أبرز تمؾ المشكالت 
)كثرة عدد المقررات الدراسية، وكذلؾ قمة عدد الساعات الدراسية 

لدراسية، إضافة إلى تكرار بعض الموضوعات المقررة لممادة ا
في المقررات الدراسية(، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع 

[ والتي توصمت إلى أف 11نتيجة دراسة العقيمي وأبو ىشاـ ]
ىناؾ العديد مف المشكالت المتعمقة بالمقرر والتي تواجو طالب 

 (.لمقررالكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعود منيا )طوؿ ا
 ثالثًا: المشكالت المتعمقة باإلرشاد األكاديمي
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 3جدول 
نحو المشكالت المتعمقة باإلرشاد األكاديمي  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة

 لممتوسط الحسابي لكاًل منهامرتبة تنازليًا وفقًا 
المتوسط  درجة وجود المشكمة الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 ال يوجد ضعيفة متوسطة كبيرة

 % ك % ك % ك % ك
قمػػػػػة تواجػػػػػد المرشػػػػػدة األكاديميػػػػػة فػػػػػي  2

 مكانيا المخصص.
99 66.9 31 20.9 11 7.4 7 4.7 3.50 0.83 1 

الطالبػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػدور ضػػػػػػػػػػعؼ توعيػػػػػػػػػػة  1
 المرشدة األكاديمية.

52 35.1 54 36.5 22 14.9 20 13.5 2.93 1.02 2 

ضػػػػػػػػػػعؼ الكفػػػػػػػػػػػاءة لػػػػػػػػػػدى المرشػػػػػػػػػػػدة  4
 األكاديمية في أداء مياميا.

49 33.1 37 25.0 27 18.2 35 23.6 2.68 1.17 3 

ضػػػػػعؼ معرفػػػػػة المرشػػػػػدة األكاديميػػػػػة  3
 بدورىا.

47 31.8 42 28.4 22 14.9 37 25.0 2.67 1.17 4 

 - 0.75 2.94 المتوسط الحسابي العاـ
ُبعد المشكالت المتعمقة باإلرشاد  ( أف3يتضح مف الجدوؿ رقـ )

األكاديمي والتي تواجو طالبات الدراسات العميا في كمية التربية 
( فقرات، جاءت )فقرة واحدة( 4بجامعة الممؾ سعود يتضمف )

(، في حيف 2بدرجة وجود لممشكمة )كبيرة(، وىي الفقرة رقـ )
 (.جاءت الفقرات األخرى بدرجة وجود لممشكمة )متوسطة

 دؿ عمى أفػػػػ(، وىذا ي2.94بمغ المتوسط الحسابي العاـ )       

ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى  
برز تمؾ المشكالت المتعمقة باإلرشاد األكاديمي، ومف أ

المشكالت )قمة تواجد المرشدة األكاديمية في مكانيا المخصص، 
وكذلؾ ضعؼ توعية الطالبات بدور المرشدة األكاديمية، إضافة 

 (.إلى ضعؼ الكفاءة لدى المرشدة األكاديمية في أداء مياميا
 رابعًا: المشكالت المتعمقة بالمكتبة الجامعية

 4جدول 
نحو المشكالت المتعمقة بالمكتبة الجامعية  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة

 مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها
المتوسط  درجة وجود المشكمة الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 ال يوجد ضعيفة متوسطة كبيرة

 % ك % ك % ك % ك
ضػػػػػػػعؼ خػػػػػػػػدمات التصػػػػػػػوير داخػػػػػػػػؿ  3

 المكتبة الجامعية.
65 43.9 47 31.8 22 14.9 14 9.5 3.10 0.98 1 

قمة توافر المراجع الحديثة فػي المكتبػة  1
 الجامعية.

58 39.2 60 40.5 16 10.8 14 9.5 3.09 0.94 2 

الموظفػػػػات مػػػػع الطالبػػػػات قمػػػة تعػػػػاوف  4
 في المكتبة الجامعية.

23 15.5 51 34.5 43 29.1 31 20.9 2.45 0.99 3 

أوقػػػات عمػػػؿ المكتبػػػة الجامعيػػػة غيػػػر  2
 مناسبة لمطالبات.

21 14.2 39 26.4 39 26.4 49 33.1 2.22 1.06 4 

 - 0.72 2.71 المتوسط الحسابي العاـ
 المتعمقة المشكالت ُبعد فأ( 4) رقـ الجدوؿ مف يتضح    

 كمية في العميا الدراسات الباتط تواجو والتي الجامعية بالمكتبة
( فقرتيف) جاءت فقرات،( 4) تضمف سعود الممؾ بجامعة التربية

 ،(1 ،3) رقـ الفقرتيف وىما ،(متوسطة) لممشكمة وجود بدرجة
 ،(3.10 ،3.09) بيف ليما الحسابية المتوسطات تتراوح حيث
 المتدرج المقياس فئات مف الثالثة بالفئة تقع المتوسطات وىذه
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 حيف في ،(3.25 إلى 2.51) بيف ما تتراوح والتي الرباعي
 حيث ،(متوسطة) لممشكمة وجود بدرجة األخرى الفقرات جاءت
 وىذه ،(2.45 ،2.22) بيف ليـ الحسابية المتوسطات تتراوح

 الرباعي المتدرج المقياس فئات مف الثانية بالفئة تقع المتوسطات
 السابقة النتيجة وتشير ،(3.25 إلى 2.51) بيف ما تتراوح والتي
 المشكالت حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات تفاوت إلى

 العميا الدراسات طالبات تواجو والتي الجامعية بالمكتبة المتعمقة
 .سعود الممؾ بجامعة التربية كمية في

 أف عمى يدؿ وىذا ،(2.71) العاـ الحسابي المتوسط بمغ      
 عمى الدراسة عينة أفراد بيف متوسطة بدرجة موافقة ىناؾ

 المشكالت تمؾ أبرز ومف الجامعية، بالمكتبة المتعمقة المشكالت
 قمة وكذلؾ الجامعية، المكتبة داخؿ التصوير خدمات ضعؼ)

 قمة إلى إضافة الجامعية، المكتبة في الحديثة المراجع توافر

 اتفقت وقد(، الجامعية المكتبة في الطالبات مع الموظفات تعاوف
 Richardson [14]دراسة نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة
 الصعوبات أىـ مف المكتبة الخدمات ضعؼ إلى توصمت والتي
 دراسة نتيجة مع اتفقت كما، العالي بالتعميـ الطالب تواجو التي

 في الحديثة المراجع توفر قمة أف إلى توصمت والتي[ 2] القرني
 طالبات تواجو التي األكاديمية الصعوبات مف الجامعة مكتبات

 نتيجة مع أيضا واتفقت سعود، الممؾ بجامعة العميا الدراسات
 ذات المراجع توفر قمة أف إلى توصمت والتي[ 1] شيحة دراسة
 مف الجامعية بالمكتبات المطروحة البحثية بالموضوعات الصمة
 التربوية العميا الدراسات طالبات تواجو التي المشكالت أىـ

 .اإلسالمية سعود بف محمد اإلماـ بجامعة لمطالبات
 اإلداريات بالموظفات المتعمقة المشكالت: خامساً 

 5 جدول
 الجامعية بالمكتبة المتعمقة المشكالت نحو الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 منها لكالً  الحسابي لممتوسط وفقاً  تنازلياً  مرتبة
المتوسط  درجة وجود المشكمة الفقرات م

 الحسابي
 

االنحراف 
 المعياري
 

 الترتيب
 ال يوجد ضعيفة متوسطة كبيرة 

 % ك % ك % ك % ك
قمػػة توعيػػة الطالبػػات بػػدور الموظفػػات  3

 اإلداريات.
65 43.9 41 27.7 23 15.5 19 12.8 3.03 1.06 1 

ضػػػعؼ اىتمػػػاـ الموظفػػػات اإلداريػػػات  1
رشادىف.  بتوجيو الطالبات وا 

29 19.6 51 34.5 44 29.7 24 16.2 2.57 0.98 2 

ضػػػعؼ معرفػػػػة الموظفػػػػات اإلداريػػػػات  5
 بدورىف.

32 21.6 48 32.4 36 24.3 32 21.6 2.54 1.06 3 

ضػػػػػػػافة  2 صػػػػػػػعوبة إجػػػػػػػراءات حػػػػػػػذؼ وا 
 المواد.

23 15.5 33 22.3 42 28.4 50 33.8 2.20 1.07 4 

 5 1.08 2.00 47.3 70 15.5 23 27.0 40 10.1 15 صعوبة إجراءات االعتذار. 4
 - 0.77 2.47 المتوسط الحسابي العاـ

 المتعمقة المشكالت ُبعد أف( 5) رقـ الجدوؿ مف يتضح     
 في العميا الدراسات طالبات تواجو والتي اإلداريات بالموظفات

( 3) جاءت فقرات،( 5) تضمف سعود الممؾ بجامعة التربية كمية
 ،3) رقـ الفقرات وىي ،(متوسطة) لممشكمة وجود بدرجة فقرات

 ،2.54) بيف ليـ الحسابية المتوسطات تراوح حيث ،(5 ،1
 المقياس فئات مف الثالثة بالفئة تقع المتوسطات وىذه ،(3.03

 في ،(3.25 إلى 2.51) بيف ما تتراوح والتي الرباعي المتدرج
 ،(متوسطة) لممشكمة وجود بدرجة األخرى الفقرات جاءت حيف
 وىذه ،(2.20 ،2.0) بيف ليـ الحسابية المتوسطات تتراوح حيث

 الرباعي المتدرج المقياس فئات مف الثانية بالفئة تقع المتوسطات
 السابقة النتيجة وتشير ،(3.25 إلى 2.51) بيف ما تتراوح والتي
 المشكالت حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات تفاوت إلى
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 الدراسات طالبات تواجو والتي اإلداريات بالموظفات المتعمقة
 .سعود الممؾ بجامعة التربية كمية في العميا

 أف عمى يدؿ وىذا ،(2.74) العاـ الحسابي المتوسط بمغ      
 عمى الدراسة عينة أفراد بيف ضعيفة بدرجة موافقة ىناؾ

 تمؾ أبرز ومف اإلداريات، بالموظفات المتعمقة المشكالت
 اإلداريات، الموظفات بدور الطالبات توعية قمة) المشكالت

 الطالبات بتوجيو اإلداريات الموظفات اىتماـ ضعؼ وكذلؾ
رشادىف،  اإلداريات الموظفات معرفة ضعؼ إلى إضافة وا 

 دراسة نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة اتفقت وقد(، بدورىف
[13] Roselan & Baharak عدـ أف إلى توصمت والتي 

 التحديات مف العميا الدراسات طالب وواجبات بحقوؽ التعريؼ
 األولى السنة أثناء الدولييف العميا الدراسات طالب واجييا التي
 .ماليزيا بترا جامعة في
 تواجو التي األكاديمية لممشكالت السابؽ العرض خالؿ ومف

 سعود، الممؾ بجامعة التربية كمية في العميا الدراسات طالبات
 :يمي كما جاءت نجدىا

 6 جدول
 سعود الممك بجامعة التربية كمية في العميا الدراسات طالبات تواجه التي األكاديمية المشكالت

 الترتيب المتوسط الحسابي المشكالت م
 2 2.78 المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس 1
 4 2.70 المشكالت المتعمقة بالمقرر الدراسي 2
 1 2.94 المشكالت المتعمقة باإلرشاد األكاديمي 3
 3 2.71 المشكالت المتعمقة بالمكتبة الجامعية 4
 5 2.47 المشكالت المتعمقة بالموظفات اإلداريات 5

 0.45 2.72 الدرجة الكمية لممشكالت
( أف ىناؾ موافقة بدرجة 6يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )      

متوسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى المشكالت األكاديمية التي 
تواجو طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ 

(، حيث تأتي المشكالت المتعمقة 2.72سعود بمتوسط عاـ )
(، تمييا 2.94سط عاـ )باإلرشاد األكاديمي بالمرتبة األولى بمتو 

المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس بمتوسط عاـ 
(، وبالمرتبة الثالثة تأتي المشكالت المتعمقة بالمكتبة 2.78)

(، في حيف جاءت المشكالت 2.71الجامعية بمتوسط عاـ )
(، 2.70المتعمقة بالمقرر الدراسي بالمرتبة الرابعة بمتوسط عاـ )

تعمقة بالموظفات اإلداريات بالمرتبة وجاءت المشكالت الم
األخيرة بيف المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسات 
العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود بمتوسط عاـ 

(، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 2.47)

 [ والتي توصمت إلى أف مشكمة اإلرشاد األكاديمي8الدمياطي ]
جاءت بالمرتبة األولى بيف المشكالت األكاديمية لطالبات جامعة 

 .طيبو في المستوى األوؿ واألخير
السؤاؿ الثاني: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
استجابات طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ 
سعود تعزى لمتغيرات الدراسة )البرنامج الدراسي، التخصص 

 ألكاديمي، التفرغ(؟ا
 أواًل: الفروؽ باختالؼ متغير البرنامج الدراسي

بدياًل عف  (Mann-Whitney) تـ استخداـ اختبار ماف ويتني
-independent sample t) اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف

test) وذلؾ لعدـ وجود تكافؤ بيف فئات متغير البرنامج ،
 (.7)الدراسي، كما يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
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 7جدول 
( لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت األكاديمية Mann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني )

 التي تواجه طالبات الدراسات العميا باختالف متغير البرنامج الدراسي
البرنامج  المحور

 الدراسي
مستوى  قيمة ت مجموع الرتب متوسط الرتب العدد

 الداللة
 0.012 2.523- 9426.5 71.41 132 ماجستير المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس

 1599.5 99.97 16 دكتوراه
 0.734 0.34- 9779.5 74.09 132 ماجستير المشكالت المتعمقة بالمقرر الدراسي

 1246.5 77.91 16 دكتوراه
 0.294 1.05- 10003 75.78 132 ماجستير المشكالت المتعمقة باإلرشاد األكاديمي

 1023 63.94 16 دكتوراه
 0.001 3.287- 9305.5 70.5 132 ماجستير المشكالت المتعمقة بالمكتبة الجامعية

 1720.5 107.53 16 دكتوراه
 0.867 0.167- 9807 74.3 132 ماجستير المشكالت المتعمقة بالموظفات اإلداريات

 1219 76.19 16 دكتوراه
 0.323 0.988- 9674 73.29 132 ماجستير الدرجة الكمية لممشكالت األكاديمية

 1352 84.5 16 دكتوراه
( أنو ال توجد ىناؾ 7يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )      

( فأقؿ بيف 0.05مستوى )فروؽ ذات داللة إحصائية عند 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو كؿ مف 
)المشكالت المتعمقة بالمقرر الدراسي، المشكالت المتعمقة 
باإلرشاد األكاديمي، المشكالت المتعمقة بالموظفات اإلداريات، 
الدرجة الكمية لممشكالت األكاديمية( باختالؼ متغير البرنامج 

 .ح غير دالة إحصائياالدراسي وبذلؾ تصب
في حيف أوضحت النتائج أف ىناؾ فروؽ ذات داللة       

( بيف متوسطات استجابات أفراد 0.01إحصائية عند مستوى )

عينة الدراسة نحو المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات 
الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود والمتعمقة 

والمكتبة الجامعية باختالؼ متغير  بأعضاء ىيئة التدريس
 .البرنامج الدراسي، وذلؾ لصالح طالبات برنامج الدكتوراه

  ثانيًا: الفروؽ باختالؼ متغير التخصص األكاديمي
، (kruskal-wallis) تـ استخداـ اختبار كروسكاؿ واليس

، (One Way Anova) بدياًل عف تحميؿ التبايف األحادي
غير التخصص األكاديمي، وذلؾ كما وذلؾ لعدـ تكافؤ فئات مت

 (.8يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 8جدول 

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت األكاديمية  لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات (kruskal-wallis) نتائج اختبار كروسكال واليس
 العميا باختالف متغير التخصص األكاديميالتي تواجه طالبات الدراسات 

 مستوى الداللة متوسط الرتب العدد التخصص األكاديمي األبعاد
 0.001 25.33 6 الثقافة اإلسالمية المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس

 72.08 6 عمـ النفس
 86.64 14 التربية

 59.63 27 المناىج وطرؽ التدريس
 84.46 49 التربويةاإلدارة 

 90.18 22 الوسائؿ وتكنولوجيا المعمومات
 42.05 10 التربية الفنية
 76.82 14 التربية الخاصة

 0.001 42.5 6 الثقافة اإلسالمية المشكالت المتعمقة بالمقرر الدراسي
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 80.25 6 عمـ النفس
 82 14 التربية

 62.17 27 المناىج وطرؽ التدريس
 87.03 49 اإلدارة التربوية

 95.64 22 الوسائؿ وتكنولوجيا المعمومات
 39.75 10 التربية الفنية
 49.79 14 التربية الخاصة

 0.301 53.67 6 الثقافة اإلسالمية المشكالت المتعمقة باإلرشاد األكاديمي
 96.75 6 عمـ النفس
 78.36 14 التربية

 71.52 27 المناىج وطرؽ التدريس
 73.6 49 اإلدارة التربوية

 85.5 22 الوسائؿ وتكنولوجيا المعمومات
 49.7 10 التربية الفنية
 79.36 14 التربية الخاصة

 0.305 63.75 6 الثقافة اإلسالمية المشكالت المتعمقة بالمكتبة الجامعية
 92.58 6 عمـ النفس
 82.5 14 التربية
 60.85 27 التدريسالمناىج وطرؽ 

 77.3 49 اإلدارة التربوية
 79.75 22 الوسائؿ وتكنولوجيا المعمومات

 90.65 10 التربية الفنية
 60.11 14 التربية الخاصة

 0.345 66.17 6 الثقافة اإلسالمية المشكالت المتعمقة بالموظفات اإلداريات
 111.83 6 عمـ النفس
 89.39 14 التربية

 77.37 27 المناىج وطرؽ التدريس
 69.79 49 اإلدارة التربوية

 69.43 22 الوسائؿ وتكنولوجيا المعمومات
 70.4 10 التربية الفنية
 69.04 14 التربية الخاصة

 0.088 42.33 6 الثقافة اإلسالمية الدرجة الكمية لممشكالت األكاديمية 
 96.75 6 عمـ النفس
 88.96 14 التربية

 65 27 المناىج وطرؽ التدريس
 78.91 49 اإلدارة التربوية

 84.93 22 الوسائؿ وتكنولوجيا المعمومات
 56.6 10 التربية الفنية
 63.57 14 التربية الخاصة

( أنو ال توجد ىناؾ 8يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )       
( فأقؿ بيف 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو كؿ مف )المشكالت 

المتعمقة باإلرشاد األكاديمي، المشكالت المتعمقة بالمكتبة 
       الجامعية، المشكالت المتعمقة بالموظفات اإلداريات، 

 لدرجة الكمية لممشكالت األكاديمية( باختالؼ متغير التخصص ا
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 .األكاديمي وبذلؾ تصبح غير دالة إحصائيا
في حيف أوضحت النتائج أف ىناؾ فروؽ ذات داللة        

( بيف متوسطات استجابات أفراد 0.01إحصائية عند مستوى )
عينة الدراسة نحو المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات 

راسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود والمتعمقة الد
بأعضاء ىيئة التدريس والمقرر الدراسي باختالؼ متغير 

 التخصص الدراسي، وذلؾ لصالح الطالبات ممف تخصصيف

 .الوسائؿ وتكنولوجيا المعمومات
 ثالثًا: الفروؽ باختالؼ متغير التفرغ

بدياًل عف  (Mann-Whitney) تـ استخداـ اختبار ماف ويتني
-independent sample t) اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف

test) وذلؾ لعدـ وجود تكافؤ بيف فئات متغير التفرغ، كما ،
 (.9يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 9جدول 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت األكاديمية ( لمتعرف عمى الفروق بين Mann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني )

 التي تواجه طالبات الدراسات العميا باختالف متغير البرنامج الدراسي
 مستوى الداللة قيمة ت مجموع الرتب متوسط الرتب العدد التفرغ المحور

 0.211 1.250- 9954.5 73.19 136 متفرغة المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس
 1071.5 89.29 12 غير متفرغة

 0.782 0.277- 10171 74.79 136 متفرغة المشكالت المتعمقة بالمقرر الدراسي
 855 71.25 12 غير متفرغة

 0.281 1.078- 9979.5 73.38 136 متفرغة المشكالت المتعمقة باإلرشاد األكاديمي
 1046.5 87.21 12 غير متفرغة

 0.094 1.677- 9895 72.76 136 متفرغة المشكالت المتعمقة بالمكتبة الجامعية
 1131 94.25 12 غير متفرغة

 0.617 0.500- 10061 73.98 136 متفرغة المشكالت المتعمقة بالموظفات اإلداريات
 965 80.42 12 غير متفرغة

 0.182 1.335- 9942 73.1 136 متفرغة الدرجة الكمية لممشكالت األكاديمية
 1084 90.33 12 غير متفرغة

( أنو ال توجد ىناؾ 9يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )       
( فأقؿ بيف 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو كؿ مف )المشكالت 
التدريس، المشكالت المتعمقة بالمقرر المتعمقة بأعضاء ىيئة 

الدراسي، المشكالت المتعمقة باإلرشاد األكاديمي، المشكالت 
المتعمقة بالمكتبة الجامعية، المشكالت المتعمقة بالموظفات 
اإلداريات، الدرجة الكمية لممشكالت األكاديمية( باختالؼ متغير 

 .التفرغ وبذلؾ تصبح غير دالة إحصائيا

: ما الحموؿ المقترحة التي تسيـ في الحد مف السؤاؿ الثالث
المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسات العميا في 

 كمية التربية بجامعة الممؾ سعود؟
تـ حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات        

الحسابية واالنحراؼ المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة، 
الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكاًل منيا،  كما تـ ترتيب ىذه

 :وذلؾ كما يمي
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 11جدول 
الدراسة نحو الحمول المقترحة التي تسهم في الحد من  الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات

 التي تواجه طالبات الدراسات العميا مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها المشكالت األكاديمية
المتوسط  درجة وجود المشكمة الفقرات م

 الحسابي
 

االنحراف 
 المعياري
 

 الترتيب
 ال يوجد ضعيفة متوسطة كبيرة 

 % ك % ك % ك % ك
وضػػػػػع مقػػػػػررات دراسػػػػػية حديثػػػػػة وخاليػػػػػة مػػػػػف  2

 التكرار.
134 90.5 9 6.1 5 3.4 0 0.0 3.87 0.43 1 

تػػػػػػوفير مراجػػػػػػع حديثػػػػػػة فػػػػػػي المكتبػػػػػػة بشػػػػػػكؿ  3
 مستمر.

135 91.2 9 6.1 2 1.4 2 1.4 3.87 0.47 2 

رفػػع مسػػتوى المتابعػػة والتػػدخؿ مػػف قبػػؿ عمػػادة  6
 الدراسات العميا.

110 74.3 34 23.0 3 2.0 1 0.7 3.71 0.54 3 

لالتصػػػػاؿ بػػػػيف وضػػػػع آليػػػػة مقننػػػػة مػػػػف القسػػػػـ  1
 المشرؼ عمى الرسالة والطالبات.

120 81.1 16 10.8 7 4.7 5 3.4 3.70 0.72 4 

عقد اجتماعات دوريػة بػيف الطالبػات والمرشػدة  4
 األكاديمية.

105 70.9 33 22.3 6 4.1 4 2.7 3.61 0.70 5 

 6 0.69 3.56 0.7 1 9.5 14 23.0 34 66.9 99 توعية الطالبات بمياـ الموظفات اإلداريات. 5
 - 0.38 3.72 المتوسط الحسابي العاـ

 :( أف10يتضح مف الجدوؿ رقـ )
محور الحموؿ التي تسيـ في الحد مف المشكالت       

األكاديمية التي تواجو طالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ 
موافقة )كبيرة(، ( فقرات، جاءت جميعيا بدرجة 5سعود يتضمف )

(، وىذا يدؿ عمى أف 3.72حيث يبمغ المتوسط الحسابي العاـ )
ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة بيف أفراد عينة الدراسة عمى الحموؿ 
التي تسيـ في الحد مف المشكالت األكاديمية التي تواجو 
طالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ سعود، ومف أىـ تمؾ 

دراسية حديثة وخالية مف التكرار،  المقترحات )وضع مقررات
وكذلؾ توفير مراجع حديثة في المكتبة بشكؿ مستمر، إضافة 
إلى رفع مستوى المتابعة والتدخؿ مف قبؿ عمادة الدراسات 

 (.العميا
 توصيات. ال6

في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا توصي الباحثتاف بما 
 :يمي
حيز في المعاممة لبعض المعاممة الجيدة لمطالبات وعدـ الت. 1

الطالبات دوف البعض اآلخر، حيث كشفت النتائج أف تحيز 
عضو ىيئة التدريس في معاممة بعض الطالبات دوف البعض 

اآلخر مف المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس والتي 
تواجو طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ 

 .سعود
مف القسـ لالتصاؿ بيف المشرؼ عمى  وضع آلية مقننة. 2

الرسالة والطالبات، حيث بينت نتائج الدراسة أف ضعؼ المتابعة 
الدقيقة لمطالبات مف قبؿ المشرؼ عمى الرسالة مف المشكالت 
المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس والتي تواجو طالبات الدراسات 

 .العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود
اعات دورية بيف الطالبات والمرشد األكاديمية، عقد اجتم. 3

حيث بينت النتائج أف قمة تواجد المرشدة األكاديمية في مكانيا 
المخصص مف المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس والتي 
تواجو طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ 

 .سعود
بة الجامعية، حيث توفير المراجع الحديثة داخؿ المكت. 4

أوضحت نتائج الدراسة أف قمة توافر المراجع الحديثة في المكتبة 
الجامعية مف المشكالت المتعمقة بالمكتبة الجامعية والتي تواجو 

 .طالبات الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود
 اؿ ػػػػػات واستقبػػػػالت الطالبػػػػث مشكػػػػة لبحػػػػػة خاصػػػػػع جيػػػػوض. 5
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لتالفييا مستقباًل، حيث بينت النتائج أف ضعؼ  الشكاوى والعمؿ
رشادىف مف  اىتماـ الموظفات اإلداريات بتوجو الطالبات وا 
المشكالت المتعمقة بالموظفات اإلداريات والتي تواجو طالبات 

 .الدراسات العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود
التي التخفيؼ مف المتطمبات واألعباء والواجبات والعروض . 6

يؤثر سمبًا عمى عطاء  تسبب الضغط النفسي والجسدي مما
الطالبات، حيث أوضحت النتائج أف كثرة واجبات ومتطمبات 
عضو ىيئة التدريس مف المشكالت المتعمقة بأعضاء ىيئة 
التدريس والتي تواجو طالبات الدراسات العميا في كمية التربية 

 بجامعة الممؾ سعود.
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ABSTRACT_ his study aims to identify and determine problems faced by postgraduate students of 

Education college at King Saud University, as well as identifying the differences between 

postgraduate students responses according to the change of the study. In addition to identifying 

the proposed solutions which may lead to reducing academic problems that face postgraduate 

students of Education college at King Saud University. Therefore, the researcher used descriptive 

analytical method as well as a questionnaire as a tool to collect data which was distributed to a 

random sample of (148 students) from both PHD and Master degree students in the regular 

programs of Education college at King Saud University. 

      The study has come to very important findings as following: The study sample approved on the 

problems faced by postgraduate students of Education college at King Saud University, with 

arithmetical mean of ( 2.78 ), There are no statistically significant differences between students' 

responses about the academic problems according to the change of the course, except the 

problems related to ( faculty and the course ), and The most important solutions for postgraduate 

problems are represented in the following; to provide modern courses and free of repetition as 

well as providing new references in the library continuously. 

Keyword : education college, king saud university, higher education, The academic problems. 
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