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املشكالت التعليمية املؤثرة على حتصيل طلبة 
 جامعة تعز من وجهة نظرهم

 **إفتهان عبده فرحان سيف املخالفي *                            زبيدة عبدهللا علي صالح الضالعي

 

 

هدفت هذه الدراسة التعرف على املشكالت التعليمية املؤثرة على تحصيل طلبة جامعة تعز من وجهة نظرهم، وقد تكونت  -امللخص

 وطالبة، في كليات جامعة تعز البالغ عددها )504عينة الدراسة من )
ً
( كليات، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، إذ أعدت 7( طالبا

( فقرة، تم التأكد من صدقها وثباتها، ثم توزيعها على العينة املستهدفة. وكشفت 28سة، وتكونت من )الباحثتان االستبانة كأداة للدرا

نتائج الدراسة عن اهم املشكالت التعليمية املؤثرة على تحصيل طلبة جامعة تعز، وهى افتقار القاعات للتجهيزات التعليمية ومحدودية 

ت وقلة استخدام الوسائل التعليمية في املحاضرات. وارتفاع أسعار الكتب املقررة على الطلبة، األجهزة واملواد الكافية باملعامل واملختبرا

وإتباع الطرائق التقليدية في التدريس، وتدريس املقررات العملية بأسلوب نظري، وإسناد مقررات التخصص ألساتذة غير متخصصين 

ة على أساس درجاتهم في االختبار فقط وعدد أسئلة االختبار ال تناسب وشرح محاضرات املقرر خالل فترة زمنية قصيرة، تقويم الطلب

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لتأثير املشكالت التعليمية على تحصيل طلبة . الوقت املتاح لإلجابة

ًء على نتائج الدراسة تم تقديم التوصيات واملقترحات جامعة تعز في وجهة نظرهم، بناء على متغيري )النوع االجتماعي، والكلية(، وبنا

 .املالئمة
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 نظرهم وجهة من تعز  جامعة طلبة تحصيل على املؤثرة التعليمية املشكالت
 املقدمة. 1

تسعى الدول العربية عامة والجمهورية اليمينة خاصة إلى وضع فلسفة      

تربوية تعكس حاجاتها، ومتطلبات تطورها في مجاالت الحياة املتنوعة 

ملواجهة التحديات والحفاظ على هويتها الثقافية، بإعداد مواطن صالح 

ذي شخصية متوازنة ومتميزة، وتتجه العملية التربوية  يخدم وطنه وأمته

 الحديثة إلى جعل املتعلم محور العملية التعليمية الشمري والعياصرة

. وبالرغم من توافر اإلمكانيات التربوية والتطور التربـوي الذى طرأ على [1]

مجاالت التعليم، فقد تبين أن هذا التطور قلما يحمل النجاح املنشود 

لب، كما تبين أن اإلقبال على مراكز التعلم ش يء، وعملية تحقيق لكل طا

النجاح ش يء آخر، وهناك عقبات تقف حائلة دون تحقيق األهداف 

املرجوة من التعليم، بالرغم من تحسين املناهج وتعديل طرق التدريس، 

ورفع كفاية املعلمين وتوفير اإلمكانات التعليمية بشكل أفضل، إال أن 

من القصور وتدني مستوى التحصيل الواضح في املستويات هناك الكثير 

التعليمية للطالبة، وهذا يتطلب إعادة النظر في كثير من الجوانب 

 ].2التعليمية ]

ومشكالت طالب الجامعة من القضايا التي تناولتها األدبيات في العلوم        

 متعددة و 
ً
متباينة اإلنسانية واالجتماعية, وتتخذ هذه املشكالت أشكاال

فمنها ما يتصل بذات الطالب, ومنها ما يتعلق بأسرته, ومنها ما يتعلق 

بواقعه التعليمي األكاديمي, ومنها ما يرتبط ببيئته, ومنها ما يتصل بحالة 

الطالب الثقافية أو االجتماعية, وأوجه القصور التي بدت واضحة في كل 

واملدرسة,  مؤسسات التربية النظامية وغير النظامية مثل البيت,

 ].3والجامعة, وغيرها من مؤسسات املجتمع األخرى ]

وتعد الجامعات من املؤسسات املؤثرة في إعداد الطالب الجامعي وفي        

رقي املجتمعات، ألنها تؤثر في سلوكهم، وتوجههم التوجيه السليم الذي 

يحقق التفاعل اإليجابي والناجح مع املجتمع الذي يعيشون فيه، لذلك 

نبغي على الجامعة العمل على حل املشكالت التي تواجه الطلبة، وتهيئة ي

األجواء املناسبة والفرص والفعاليات واألنشطة والبرامج التي تساعدهم 

على النمو املتوازن من جميع النواحي )العلمية، الجسمية، العقلية، 

ي تجعل الوجدانية، الوطنية واالجتماعية( وإكسابهم املهارات والخبرات الت

 ].4منهم مواطنين صالحين في املجتمع ]

وتهدف هذه الدراسة التعرف على املشكالت التعليمية املؤثرة على 

التحصيل لدى طلبة جامعة تعز وفق محاور الدراسة )املشكالت املادية 

والتكنولوجية، مشكالت املقررات الدراسية واألنشطة، ومشكالت طرائق 

التقويم( من وجهة نظر الطلبة  التدريس واملحاضرات، ومشكالت

 أن الطلبة هم املصادر الرئيسية لتحليل نقاط القوة 
ْ
أنفسهم. إذ

 ].5والضعف في التعليم ]

[ إلى أن الجامعات في عصرنا الحاضر لم تعد مجرد 6وتشير الدمياطي ]      

مراكز أكاديمية للبحث العلمي، بل أضحت تنظيمات ثقافية للشباب، 

تفاعل حيوي وضروري بين شتى االتجاهات الفكرية، ويتم في رحابها 

فالحياة الجامعية ضرب من التفاعل الثقافي والفكري على أعلى مستوى، 

 نحو إعداد الطالب وتهيئتهم 
ً
من أجل هذا ينبغي أن يكون جهدها موجها

لتحمل املسئولية، ومساعدتهم ملواجهة مشكالتهم، وهذا يمثل الدور 

 .ذي يميزها عن باقي املؤسسات التربوية األخرى االستراتيجي للجامعة ال

وقد حرصت جامعة تعز على تذليل كل العقبات أمام الطلبة لتستمر       

العملية التعليمية رغم األحداث االستثنائية التي مرت بها الجمهورية 

اليمينة ومدينة تعز على وجه الخصوص، إذ أنشأت مركز تعليمية خارج 

حين في مناطق أخرى، وتعاقدت مع أعضاء هيئة املدينة للطلبة الناز 

طرتهم الظروف إلى ضوا محل األعضاء الرسميين الذين اتدريس، ليحل

النزوح ملناطق اخرى، وأتاحت االختبارات لطلبة جامعة تعز في أكثر من 

 عن استخدام وسائل 
ً
منطقة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها، فضال

للتواصل مع الطلبة بأي مكان. وإمدادهم  االتصال اإللكترونية واإلنترنت

 ...باملعلومات الخاصة بالقبول والتسجيل واالختبارات، والنتائج، وغيرها

 مشكلة الدراسة. 2

إن الجامعة كمؤسسة اجتماعية في قمة نظام التعليم ال بد أن تهيأ        

املناخ املالئم إلعداد األفراد وتزويدهم بمجاالت املعرفة والقدرات العقلية 

 تحتاج من الجميع 
ٌ
ومهارات العمل، والتحصيل الدراس ي بحّد ذاته قضية

رات الوقوف عليها من زوايا مختلفة، كونه ذا أبعاد مهمة تعطينا مؤش

 من الواقع العملي الذي عايشته 
ً
واضحة على مستقبل الطلبة، وانطالقا

الباحثتان كعضوتا هيئة تدريس في جامعة تعز، ومالحظاتهما لشكوى 

الطلبة من بعض املشكالت التعليمية، والتي لها أثر على مستوى 

التحصيل لديهم وتكرار مرات الرسوب والتسرب من الجامعة؛ األمر الذي 

إجراء دراسة ميدانية لتحديد تلك املشكالت من وجهه نظر يتطلب 

الطلبة في جامعة تعز والتعرف على أسبابها واقتراح اآلليات املالئمة لحلها. 

ومن ثم فإن هذه الدراسة محاولة لتحديد أهم تلك املشكالت التعليمية 

ومدى تأثيرها على مستوى تحصيلهم واقتراح اآلليات املالئمة لحلها، وفي 

وء ما تقدم فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد في السؤال الرئيس: ما ض

املشكالت التعليمية املؤثرة على تحصيل طلبة جامعة تعز من وجهة 

 :نظرهم. ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية

 أ. أسئلة الدراسة

ما املشكالت التعليمية املؤثرة على تحصيل طلبة جامعة تعز من وجهة 

 نظرهم؟

في  (a=0.05) ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةه

عزى ملتغير 
ُ
املشكالت التعليمية املؤثرة على تحصيل طلبة جامعة تعز ت

 النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(؟

في  (a=0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

عزى ملتغير املشكالت التعليمية املؤثرة على تحصيل طلبة جام
ُ
عة تعز ت

 الكلية )إنسانية، علمية(؟

 أهداف الدراسةب. 

 :هدفت هذه الدراسة التعرف على

املشكالت التعليمية املؤثرة على التحصيل لدى طلبة جامعة تعز من 

 .وجهة نظرهم



71 

في  (a=0.05) الفروق ذات الداللة اإلحصائية عندي مستوى داللة

عزى ملتغيري املشكالت التعليمية املؤثرة على 
ُ
تحصيل طلبة جامعة تعز ت

 (.)النوع االجتماعي، الكلية

  أهمية الدراسةج. 

 :لهذه الدراسة أهمية خاصة ترجع إلى األسباب اآلتية

بناء أداة للتعرف على املشكالت التعليمية املؤثرة على التحصيل لدى      

طلبة جامعة تعز تتوفر فيها خصائص جيدة من حيث الصدق والثبات 

يمكن استخدامها فى الجامعات األخرى، وهى خطوة مهمة فى سبيل إيجاد 

 من البيئة اليمينة ومن الخلفية الثقافية ألفراد 
ً
أدوات أشتقت أصال

 .العينة ذاتها

تقديم قاعدة بيانات بخصوص املشكالت التعليمية املؤثرة على 

يم التحصيل، والتي ستساعد املسؤولين في الجامعة على التخطيط لتقد

 .الحلول الالزمة لها

 لدراسات وبحوث جديدة تتناول جوانب 
ً
قد تكون هذه الدراسة تمهيدا

 .أخرى من املشكالت التي تواجه الطلبة

قد تسهم في تقويم العيوب املوجودة في النظام الجامعي بناء على آراء 

 .الطلبة والعمل على تالفيها، ودعم املميزات املوجودة فيه

 حدود الدراسةد. 

 :حددت الدراسة الحالية بما يأتي

 (.م2017/2018الحدود الزمانية: أجريت هذه الدراسة في العام الجامعي )

الحدود البشرية: طبقت هذه الدراسة على عينة من الطلبة في جامعة 

 .تعز

الحدود املكانية: تتمثل الحدود املكانية بجميع كليات جامعة 

 (.تعز)اإلنسانية، والعلمية

وضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية على املشكالت التعليمية الحدود امل

 .املؤثرة على التحصيل

 مصطلحات الدراسةد. 

 :املشكلة

[ بأنها: عائق أو مانع يحول بين الفرد والهدف 7عرفها عبد الخالق وعلي ]

 .الذي يسعى إلي تحقيقه

 املشكالت التعليمية

الصعوبات والعوائق التي [ املشكالت التعليمية بانها: 8تعرف السليمان ]

تواجه الطلبة الجامعيين، وتتعلق بالتعليم الجامعي، وطرق ومناهج 

 .التدريس، وال تراعي متطلبات وخصائص الطلبة

[ بأنها: الصعوبات املتعلقة بالدراسة 9ويعرفها البلوش ي وسعيدي ]

)التعلم( والتي يعتقد أنها تؤثر في تحصيل الطلبة وهي: جملة املواقف 

واألزمات واملسائل الحرجة التي تواجه طلبة الجامعة على املستوى 

األكاديمي من حيث: عضو هيئة التدريس، البرامج الدراسية، محتوى 

البرامج الدراسية، التربية العملية )التطبيق العملي( االختبارات، املكتبة، 

 .اإلرشاد األكاديمي

: بأنها املعوقات الت
ً
ي تواجه الطلبة في جامعة تعز، وتعرفها الباحثة إجرائيا

وتحول دون تحقيق أهداف الجامعة في إعداد مخرجاتها، ويمكن معرفتها 

من خالل إجابة الطلبة على استبانة املشكالت التعليمية واملتمثلة 

 .بمقياس رباعي لدرجة تأثير املشكالت التعليمية على تحصيل الطلبة

 :التحصيل الدراس ي

: نتاج ملا يحدث في البيئة التعليمية من عمليات [ بأنه10يعرفه الجاللي ]

تعلم متنوعة ملهارات ومعارف متعددة تساعد على النشاط العقلي 

 .واملعرفي

[ أنه: التعرف على مستوى الفرد في أدائه 11كما تعرفه إسماعيلي ]

وكفاءته ويتم قياس ذلك عن طريق املعلمين أو عن طريق االختبارات 

 .املقننة

 بأنه: املعدل التراكمي الذي يحصله الطلبة بعد وتعرفه البا
ً
حثة إجرائيا

اكتسابهم الخبرات املعرفية واملهارية من خالل دراستهم الجامعية ويسمح 

بعد إجراء  وهذالهم إما باالنتقال إلى القسم األعلى أو الرسوب 

 .االختبارات

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

باملشكالت التعليمية املؤثرة على تحصيل الطلبة في تهتم الدراسة الحالية  

جامعة تعز من وجهة نظرهم، وتوجيه نظر الجامعة وإدارتها إلى هذه 

املشكالت، بهدف التوصل إلى أفضل السبل للتغلب عليها، وإيجاد الحلول 

 .املناسبة لها

 مفهوم املشكلة

قبل املجتمع أو تعرف املشكلة بصفة عامة بأنها حالة غير مرغوبة من       

نسبة كبيرة منه، ألنها تحول دون اإلشباع السوي لحاجات األفراد أو 

 أو 
ً
املجتمعات، أو تفض ي إلى الضرر املباشر بأحدهما أو كليهما، حاليا

، وتنتج هذه الحالة إما عن خلل وظيفي أو بنائي أو عن مشكالت 
ً
مستقبال

اين مسبباتها من مجتمع أخرى. وتتسم هذه الحالة بالنسبية، الختالفها وتب

آلخر ومن زمن آلخر، كما تتسم بالذاتية، إال أن اتفاق أكثر من شخص في 

 من املوضوعية لهذا التقدير، 
ً
تقدير وجود مشكلة معينة يضفي قدرا

 ].12ويدفع إلى محاولة الوقاية من املشكلة أو عالجها ]

بة خالل تبدو ثمة حاجة ملحة للتعرف على املشكالت التي تواجه الطل 

املرحلة الجامعية، ومدى انتشارها لدى الطلبة الجامعيين للمساهمة في 

الوصول إلى جودة التعليم الجامعي، حيث ان هذه املشكالت قد تؤثر 

 على دافعيتهم وتكيفهم مع املجتمع الجامعي. ومن أبرز املشكالت التي 
ً
سلبا

 ]:13] تواجه طلبة الجامعات بشكل عام ما يلي القضاة

الت تعليمية: ويقصد بها الصعوبات واملعوقات التي يدركها الطالب مشك

الجامعي إزاء أساليب وطرائق التدريس واملقررات الدراسية والتقويم، 

 .وافتقارها إلى التجديد واالبتكار

مشكالت نفسية: ويقصد بها الصعوبات التي تؤدي إلى عدم توفر 

لب املزاج، واالنطواء االنسجام والتكيف النفس ي، وعدم التركيز، وتق

 .والعزلة عن اآلخرين

مشكالت اجتماعية: ويقصد بها الصعوبات واملعوقات التي يدركها الطالب 

 .الجامعي إزاء األمور األسرية املجتمعية املرتبطة بالدراسة الجامعية

مشكالت الحياة واملباني الجامعية: ويقصد بها صعوبات الحياة الجامعية، 

لحة للشرب، وازدحام الطلبة في قاعات الدراسة كعدم وجود مياه صا

 .واملواقف، وعدم توفر األماكن املناسبة لالستراحة بين املحاضرات

مشكالت جسدية وصحية: ويقصد بها األمور الصحية والجسدية مثل: 

معاناتهم من بعض األمراض املزمنة، وصعوبات النوم، ونقص التغذية، 

 .والتعب ... الخ
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 :عملياتهمفهوم التعليم و 

      
ً
م علما

ّ
ق على العملية التي تجعل الفرد يتعل

َ
التعليم مصطلح ُيطل

تلقي على إحداث 
ُ
ه تصميم يساعد الفرد امل

ّ
 أو صنعة معينة، كما أن

ً
محددا

التغيير الذي يرغب فيه من خالل علمه، وهو العملية التي يسعى املعلم 

سعى إليها وينجز من خاللها إلى توجيه الطالب لتحقيق أهدافه التي ي

أعماله ومسؤولياته والتعليم عملية يتم فيها بذل الجهد من ِقَبل املعلم 

 من خالل تفاعل مباشر بينه 
ً
 وفعاال

ً
 مثمرا

ً
ليتفاعل مع طالبه ويقدم علما

وبين الطالب، وقد يحدث التعليم داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها، 

املعارف، والخبرات، كما وهو عملية شاملة؛ فيشتمل على املهارات، و 

يطلق مصطلح التعليم على كل عملية تتضمن تعليم األفراد سواء كان 

ذلك بطريقة مقصودة أو غير مقصودة. ومن عمليات التعليم طرق 

التدريس واألساليب املتبعة، ودور املعلمين والطلبة املؤثر فيه، واألنشطة 

يمية، والتقويم وأساليبه والتدريبات التي يتم تنفيذها خالل العملية التعل

 ].14واملواضيع التي يشتمل عليها ]

 املشكالت التعليمية لدى الطلبة الجامعيين

تعبر املشكالت التعليمية عن عدم قدرة الطالب على التحصيل       

الدراس ي إما لصعوبة املواد أو لطريقة التدريس الغير مناسبة أو لعدم 

الفهم السليم مما يفقده الثقة  استيعابه املقررات الدراسية وفهمها

. وقد تركزت املشكالت التعليمية [2] بنفسه وقدراته العقيلي وأبو هاشم

حول وجود مقررات ضعيفة الفائدة العلمية أو التطبيقية في اإلعداد 

العام، وتكرار مضمون بعض مفردات املقررات، وصعوبة بعضها اآلخر، 

 من الجوانب املتعلقة واعتماد معظمها على الحفظ. كما ضمت عدد
ً
ا

بأستاذ املادة؛ مثل إتباع أسلوب ممل في التدريس، وعدم االهتمام 

بالطلبة، والتشدد في منح الدرجات، وضعف استخدام التقنيات 

التعليمية. إضافة إلى مشكالت خاصة بالتقويم واالختبارات كوجود أكثر 

رج مفردات من اختبار في يوم واحد، وشمول االمتحانات على أسئلة خا

 ].15املقرر ]

 :التحصيل الدراس ي

يعتبر التحصيل إجراء منظم لتحديد مقدار ما تعلمه الطلبة في        

موضوع ما في ضوء األهداف املحددة، ويمكن االستفادة منه في تحسين 

أساليب التعلم، ويسهم في إجادة التخطيط وضبط التنفيذ وتقويم 

الجامعية ويترك التحصيل أثاره السلبية أو اإلنجاز، والتوافق مع الحياة 

اإليجابية على املستوى األكاديمي، ومدى استعداد الطلبة وتقبلهم 

لالتجاهات والقيم التي تطمح الجامعة إلى تطويرها لدى الطلبة، ولتحقيق 

قدر كاف من توافق الطلبة مع الحياة الجامعية البد للجامعة أن تيهئ 

م، وتؤدي دورها كمؤسسة اجتماعية في قمة نظام املناخ املالئم لفعالياته

. ويهدف التحصيل الدراس ي إلى [17] ؛ املطالقة[16] التعليم الدوسري 

 عن ترتيب الطالب في خبرة ما 
ً
الحصول على معلومات تعطي مؤشرا

بالنسبة للمجموعة، ويمتد هدف التحصيل الدراس ي إلى محاولة رسم 

واملعرفية وتحصيلهم في مختلف صورة نفسية لقدرات الطالب العقلية 

. وتظهر أهمية [18] املواد من أجل ضبط العملية التربوية العتيبي

 :[ في عدة أمور تتمثل باآلتي19التحصيل الدراس ي كما يراها آدم ]

يعد من املعايير التي تعتمد عليها املؤسسات التعليمية في انتقال الطالب 

 .من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى 

 .د الطلبة على النمو والتطور يساع

التحصيل الدراس ي الجيد يبث الثقة في نفوس الطلبة مما يقوي صحتهم 

 .النفسية على عكس التحصيل املتدني

يساعد الطالب على معرفة قدراته وإمكانياته ومن ثم يختار ما يناسبه من 

 .تخصصات

 .يساعد أولياء األمور على معرفة مستوى أبنائهم الطلبة

 ات السابقةالدراس

أشارت العديد من الدراسات التي تناولت املشكالت التعليمية من وجهة 

نظر الطلبة، إلى وجود العديد من املشكالت املؤثرة على تحصيلهم تم 

 :ترتيبها من األقدم إلى األحدث كاآلتي

[ تأثير الوقت الذي يقضيه الطالب 20] تناولت دراسة نونيس وهودسن     

في الدراسة والعمل على تحصيلهم األكاديمي، وأتبعت الدراسة املنهج 

الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة طبقت على عينة الدراسة 

طالب من جامعة اركنساس في أمريكا. ولقد أسفرت نتائج  276املكونة من 

ت الذي يقضيه الطالب في الدراسة الدراسة على أن الدافعية والوق

 .تتفاعل وبشكل كبير مع القدرة على التأثير على األداء األكاديمي للطلبة

[ إلى الكشف عن طبيعة 15وهدفت دراسة سليمان والصمادي ]      

املشكالت التعليمية لدى طالب كليات املعلمين في اململكة العربية 

ن حيث التخصص )علمي، السعودية والفروق في طبيعة املشكالت م

أدبي(، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت االستبانة أداة 

( طالب من خمس كليات 500للدراسة، وطبقت على عينة مكونة من )

للمعلمين في اململكة العربية السعودية، ودلت النتائج أن هناك فروق 

خصص ذات داللة إحصائية في طبيعة املشكالت التعليمية يعزى للت

 (.)علمي، أدبي

التعرف املشكالت التعليمية  [21وهدفت دراسة الخريشا ]      

واالجتماعية والنفسية والعالقة مع املدرسين التي تواجه الطلبة في جامعة 

مؤته وعالقتها ببعض املتغيرات )النوع والتخصص األكاديمي(، واعتمدت 

ه من أربعة على املنهج الوصفي التحليلي واستخدمت استبانة مكون

 وطالبة. وأظهرت 316مجاالت تم تطبيقها على عينة تكونت من )
ً
( طالبا

النتائج أن أكثر املشكالت التي تواجه الطلبة هي املشكالت التي تتعلق 

باملجال االجتماعي في حين أن مجال العالقة مع املدرسين أحتل املرتبة 

وجاء املجال االكاديمي الثانية بينما أحتل املجال النفس ي املرتبة الثالثة 

باملرتبة الرابعة واألخيرة من بين مجاالت الدراسة، كما أظهرت النتائج فيما 

يتعلق باملجال األكاديمي وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير 

 تعزى ملتغير 
ً
النوع ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا

  .التخصص

[ التعرف على املشكالت التعليمية 17طالقة ]في حين هدفت دراسة امل      

لدى طلبة كلية العقبة الجامعية وعالقتها ببعض املتغيرات منها 

التخصص والنوع، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت 

 3017االستبانة كأداة للدراسة تم تطبيقها على عينة مكونة من )
ً
( طالبا

ت بين الطلبة وكان أبرزها وطالبة. وأظهرت النتائج وجود املشكال 

املشكالت املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، وال توجد فروق ذات دالله 

إحصائية تعزى ملتغير النوع بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

 .ملتغير التخصص
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[ فقد هدفت إلى التعرف على املشكالت 22أما دراسة الصالحي وعبيد ]      

الطالب في كليات إعداد املعلم بدولة الكويت  التعليمية التي تواجه

واملتعلقة )بنظام الدراسة واملقررات واإلرشاد األكاديمي واالختبارات( 

 ملتغيري )النوع، 
ً
والكشف عن الفروق بين استجابات أفراد العينة تبعا

الكلية( واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي وكانت االستبانة أداة 

( طالب وطالبة من طالب كلية 831على عينة مكونة من ) للدراسة طبقت

التربية جامعة الكويت وطالب كلية التربية األساسية بالهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب، وبينت نتائج الدراسة أن أكثر املشكالت التي 

يعاني منها الطالب متعلقة بأداء عضو هيئة التدريس وبعدها املشكالت 

باالختبارات، كما أتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية املتعلقة 

 .يعزى ملتغيري )النوع، الكلية( على محاور الدراسة األربع

[ املشكالت التعليمية التي تواجه طلبة 23] وكشفت دراسة باسعد      

كلية التربية في سيئون واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي كما استخدمت 

 111االستبانة أداة للدراسة تم تطبيقها على عينة مكونة من )
ً
( طالبا

وطالبة تم إختيارهم بالطريقة العشوائية وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 

يعاني منها الطلبة هي عدم استخدام التكنولوجيا  من أهم املشكالت التي

 .الحديثة في تدريس املقررات الدراسية

[ أهم املشكالت التي تواجه طالب كلية 13كما تناولت دراسة القضاة ]     

املعلمين بجامعة امللك خالد بأبها في السعودية من وجهة نظر الطالب 

ليلي وتم إعداد استبانة أنفسهم، واستخدم الدراسة املنهج الوصفي التح

تتضمن مشكالت الطالب وزعت إلى خمسة أبعاد هي )مشكالت تربوية 

تعليمية، ومشكالت اجتماعية، ومشكالت نفسية، ومشكالت جسمية 

صحية، ومشكالت إدارية تنظيمية( وتم تطبيق األداة على عينة تضم 

 من طالب كلية املعلمين بجامعة امللك خالد. وأظهر 143)
ً
ت النتائج ( طالبا

أن املشكالت التربوية التعليمية جاءت في املرتبة الثانية من حيث األهمية 

 ملتغيري 
ً
 تبعا

ً
بالنسبة ألفراد العينة, وظهرت فروق دالة إحصائيا

 .التخصص ومستوى تحصيل الطالب على األداء ككل

[ إلى استقصاء أهم املشكالت التعليمية 24وهدفت دراسة الخزاعلة ]      

تواجه طلبة كلية العلوم واآلداب في شرورة بجامعة نجران،  التي

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة تم 

( طالب وطالبة، وتوصلت نتائج 295تطبيقها على عينة مكونه من )

الدراسة إلى أن جميع املشكالت املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس كان 

سطة ومنخفضة، بينما حصلت مشكلة مستوى وجودها بدرجة متو 

"وجود حشو زائد باملقررات الدراسة" املتعلقة باملقررات الدراسية على 

مستوى عاٍل، أما ما يخص املشكالت املتعلقة بالقاعات واملختبرات 

واملكتبة فقد حصلت الفقرة "افتقار الكلية ملكتبة علمية تحتوى على 

عاٍل. كما أظهرت النتائج كتب ومراجع في مجال التخصص على مستوى 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في انتشار املشكالت التعليمية 

 (.تعزى ملتغيري التخصص )علمي، إنساني( والنوع )ذكر، أنثى

[ تم الكشف عن أهم املشكالت التعليمية 25وفي دراسة مدني وصالح ]     

ة في كليات الفروع التي تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعي

 ملتغيرات التخصص، 
ً
بجامعة الدمام، ومعرفة الفروق تجاهها تبعا

واستخدم الدراسة املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة تم تطبيقها 

( طالبة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن من 1200على عينة مكونه من )

لتقليدية ونقص أهم املشكالت التعليمية هي استخدام أساليب التدريس ا

وسائل اإليضاح واألجهزة التعليمية، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق 

ذات داللة إحصائية تجاه أهم املشكالت التعليمية يعزى ملتغير 

 .التخصص

[ دراسة هدفت التعرف على املشكالت التعليمية 26وأجرى الحجيلي ]     

افظة املهد من وجهة نظر لدى طالب التربية الفكرية في التعليم العام بمح

املعلمين، واستخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة، 

وتكونت عينة الدراسة من معلمين التربية الفكرية بمدارس التعليم العام 

باملهد، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن املشكالت املتعلقة بالبيئة التعليمية 

 .لعينةتعد أكثر املشكالت لدى أفراد ا

[ مستوى املشكالت التعليمية والنفسية 27وتناولت دراسة معيش ي ]      

واالجتماعية الشائعة التي تواجه الطالب الجامعي بجامعة جازان في ضوء 

متغيرات منها )النوع والتخصص األكاديمي(، استخدم الباحث في هذه 

تطبيقها  الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة تم

( طالبة وتم التوصل إلى 172( طالب و)194( منهم )366على عينة بلغت )

وجود مستوى عالي من املشكالت لدى طالب وطالبات الجامعة، وكذلك 

 في املشكالت تعزى ملتغير النوع 
ً
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 .والتخصص االكاديمي

 لدى [ عن أكثر 32وكشفت دراسة مختار ]     
ً
املشكالت الدراسية انتشارا

طلبة الجامعة، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت االستبانة 

كأداة للدراسة وزعت على أبعاد )املشاكل املتعلقة بالكفاية واملهارات 

الدراسية، واملشاكل املتعلقة بترتيب وتنظيم محتوى املساقات الدراسية، 

كاديمي، واملشاكل املتعلقة بالتوافق واملشاكل املتعلقة باإلرشاد األ

األكاديمي، واملشاكل املتعلقة باالمتحانات، واملشاكل املتعلقة بالعالقة مع 

( طالب 126أعضاء هيئة التدريس( تم تطبيقها على عينة مكونة من )

وطالبة بكلية اآلداب، وأسفرت نتائج الدراسة عن انتشار املشكالت 

لجامعة بدرجة متوسطة، كما أظهرت الدراسية لدى طالب وطالبات ا

النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير التخصص 

 .األكاديمي

[ النوعية فقد هدف إلى التعرف على 5أما دراسة جاري وآخرون ]     

املشكالت التعليمية من وجهة نظر الطلبة، وأتبعت الدراسة املنهج 

 25لشخصية على عينة بلغت )الوصفي، واستخدمت املقابالت ا
ً
( طالبا

وطالبة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من كلية طب األسنان، وأظهرت 

النتائج أن أهم املشكالت التعليمية هي: عدم وجود تعليم كاف لألخالق 

املهنية، وعدم التناسب بين عدد الطلبة واملرافق التعليمية في الجامعة، 

الستخدام الطلبة، وعدم كفاية التقنيات وعدم مالءمة املكتبة العلمية 

 .املستخدمة، وعدم كفاية بعض الدورات التدريبية

[ املشكالت التعليمية التي تواجه 28وتناولت دراسة املطرودي ]      

طالبات الدراسات العليا من وجهة نظر الطالبات وعضوات هيئة 

بانة التدريس، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت االست

( 201( طالبة و)478كأداة للدراسة تم تطبيقها على عينة تكونت من )

عضوه هيئة تدريس ودلت النتائج إلى أبرز املشكالت التعليمية لطالبات 

الدراسات العليا بجامعة القصيم كان "ضعف معرفة الطالبات بالخريطة 

 ."البحثية للقسم العلمي إن وجدت
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عن املشكالت التعليمية لدى طلبة [ 29وكشفت دراسة برزاوي ]      

جامعة الشلف وعالقتها ببعض املتغيرات، واستخدمت الدراسة املنهج 

الوصفي واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة تم تطبيقها على عينة 

( طالبة وطالبة. وأسفرت النتائج إلى وجود املشكالت 212تكونت من )

لقة بمحيط الجامعة ثم التعليمية بدرجة كبيره تليها املشكالت املتع

مشكالت املقاييس الدراسية وبعدها املشكالت املتعلقة بمهارات الطالب 

 املشكالت املتعلقة باالمتحانات، 
ً
تليها مشكالت اإلرشاد األكاديمي وأخيرا

 تعزى ملتغير )النوع 
ً
ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 (.والتخصص الدراس ي

 :لسابقةالتعليق على الدراسات ا

أوضحت الدراسات التي تناولت املشكالت التي يعاني منها طلبة       

الكليات في الجامعات أن هذه املشكالت )تعليمية، واجتماعية، وإرشادية، 

نفسية( ولم تنفرد أي دراسة بتناول املشكالت التعليمية وتأثيرها على 

ق، وهذا ما تحصيل الطلبة، وإعطاءها القدر الكافي من الدراسة والتحق

تنفرد به الدراسة الحالية. والحظت الباحثتان أن جميع الدراسات 

السابقة اتفقت في استخدام املنهج الوصفي، كما استخدمت االستبانة 

استخدمت املقابالت  Gharaei, et al [5] كأداة للدراسة ماعدا دراسة

 الشخصية، واقتصرت عينة الدراسات على طلبة الجامعات ماعدا دراسة

[ التي شملت عضوات هيئة التدريس والطالبات ودراسة 28] املطرودي

[ شملت علي معلمين املدارس، وركزت كل الدراسات على 26الحجيلي ]

 & Nonis [20]  عدد كبير من املشكالت التعليمية ماعدا دراسة

Hudsonتناولت فقط مشكلة تأثير الوقت. 

ى املشكالت التعليمية وعالقتها وتميزت الدراسة الحالية في تركيزها عل      

بالتحصيل لدى طلبة جامعة تعز في الجمهورية اليمينة. وباستقراء 

الدراسات السابقة تبين عدم وجود دراسة تناولت املشكالت التعليمية 

التي تواجه الطلبة في جامعة تعز. وهذا يؤكد أن مجال البحث املوضوعي 

ه الطلبة بجامعة تعز وخاصة واملتعلق باملشكالت التعليمية التي تواج

تلك املؤثرة على الجانب التحصيلي لديهم، ال تزال موجودة وله أهميته 

وجوانبه التي تحتاج إلى تغطية كاملة وشاملة. وقد ركزت هذه الدراسة 

على املشكالت التعليمية بكل ما تشتمل عليه من نواحي ترتبط بالعملية 

ولوجية، املقررات الدراسية التعليمية )االحتياجات املادية والتكن

واألنشطة، طرائق التدريس واملحاضرات، التقويم(. واهتمت الدراسة 

الحالية بالكشف عن مدى تأثير هذه املشكالت على تحصيل الطلبة في 

جامعة تعز، وسبل عالجها. كما استفادت الدراسة الحالية من الدراسات 

 .وتفسير النتائج السابقة في إثراء اإلطار النظري وبناء األدوات

 جراءات. الطريقة واإل 4

اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي، القائم على دارسة الواقع أو الظاهرة 

كما هي، وهو املنهج الذي يعتمد على فهم الحاضر من أجل توجيه 

 ].30املستقبل ]

 مجتمع الدراسةأ. 

موضوع مجتمع الدراسة هو جميع األفراد أو األشخاص الذين يكونوا       

، ويشمل املجتمع في هذه الدراسة [31] مطاوع وآخرون مشكلة الدراسة

( 14000كافة الطلبة في الكليات اإلنسانية والعلمية، والبالغ عددهم )

 وطالبة في مرحلة البكالوريوس، من )
ً
 .( كليات في جامعة تعز7طالبا

 عينة الدراسةب. 

تكونت عينة الدراسة من مجموعة عشوائية من طلبة كليات جامعة      

 وطالبة، حيث بلغ عدد الطالبات )504تعز، البالغ عددهم )
ً
( 255( طالبا

(م. 2018/  2017( طالب. للعام الجامعي )249طالبة، وعدد الطالب )

( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات النوع والكلية, في 1والجدول )

 .ستبانات املرتجعةضوء اال 

 1جدول 

 (توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات )النوع والكلية

 النسبة املئوية التكرار مستوياته املتغير

 %51 255 إناث النوع

 %49 249 ذكور 

 %51 256 كليات إنسانية الكلية

 %49 248 كليات علمية

 الدراسة أداةج. 

 الخزاعلة ؛[6] الدمياطي السابقة والدراسات األدبيات على االطالع بعد 

 رباعي بمقياس ٌتقيم استبانة الباحثة أعدت[ 29] بزاوي  ؛[4] ناصر ؛[24]

 خاصة مجاالت أربعة وتتضمن( منعدمة - قليلة -متوسطة -كبيرة)

 .ذلك يوضح( 2) والجدول  التعليمية باملشكالت

 2 جدول 

 تعز جامعة في التعليمية املشكالت أبعاد حسب األداة فقرات توزيع

ــــال ـــ ـــ ــ  عدد الفقرات املجـــ

 5 االحتياجات املادية والتكنولوجية

 7 املقررات الدراسية واألنشطة

 8 واملحاضراتطرائق التدريس 

 8 التقويم

 28 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
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 :التصحيح إجراءات

 رباعي تدريج خالل من التعليمية املشكالت فقرات على االستجابة تمت 

 :كاآلتي

 .درجات أربعة وتعطى كبيرة تأثير درجة

 .درجات ثالث وتعطى متوسطة تأثير درجة

 .درجتين وتعطى قليلة تأثير درجة

 .واحدة درجة وتعطى منعدمة تأثير درجة

 الفئات عدد على بناءً  حسابه بعد الحسابي املتوسط قيمة تفسير ويتم     

 حساب ويتم الرباعي، ليكرت مقياس استخدام حالة وفي املقياس، في

 على املدى نقسم ثم ،(3=1-4) فئة أقل – فئة أعلى يساوي  حيث املدى،

 املتوسطات قيم لبقية بالنسبة وهكذا ،(0.75=3/4) الفئات عدد

 .ذلك يوضح( 3) والجدول  ،1+0.75 فيكون  الحسابية،

 3 جدول 

 العينة أفراد استجابات تقدير  ملستويات الحسابية املتوسطات فئات

 الدرجة فئة املتوسطات الحسابية

 منعدمة 1.75 -1.0

 قليلة 2.50 – 1.76

 متوسطة 3.25– 2.51

 كبيرة 4 – 3.26

 :وثباتها األداة صدق

 
ً
  األداة صدق: أوال

 (:املحكمين صدق) لألداة الظاهري  الصدق

 باألدبيات االستعانة خالل من األولية صورتها في االستبانة إعداد تم      

 من عدد على عرضها تم مصداقيتها من وللتحقق السابقة والدراسات

 تعز وجامعة السعودية نجران جامعة في االختصاص ذوي  املحكمين

 علم وقسم التربية، أصول  وقسم التدريس، وطرائق املناهج قسم) اليمنية

 االستبانة فقرات مراجعة بغرض محكمين( 9) عددهم وبلغ( النفس

 ودقة العبارات ووضوح, مجال لكل الفقرات انتماء حول  رأيهم وإبداء

 االستفادة تمت وقد. الدراسة لهدف االستبانة ومالءمة, اللغوية الصياغة

 االستبانة لفقرات صياغة أفضل إلى للوصول  املحكمين مالحظات من

 ظهرت حتى الفقرات بعض على والتعديل والنقل الحذف بعد وذلك

 التعديالت حول  املحكمين اتفاق نسبة وكانت, النهائي بشكلها االستبانة

( 28) إلى االستبانة فقرات وصلت حتى بمقتضاها، العمل تم ،%(80)

 يتصل فيما وتعديالتهم املحكمين أراء الباحثة اعتبرت وبذلك فقرة،

 .االستبانة تطبيق لغرض كافية صدق داللة ذات بالفقرات

 
ً
 :األداة ثبات: ثانيا

 :بطريقتين االستبانة ثبات من التحقق تم 

. العينة أفراد جميع إجابات نتائج واقع من ويحسب: ألفا الثبات معامل

 االتساق معامل لحساب ألفا كرونباخ معادلة الباحثة استخدمت حيث

  التعليمية، املشكالت ملجاالت الداخلي
ْ
 الداخلي االتساق معامل بلغ إذ

 ،(0.76) الثالث وللمجال(, 0.71) الثاني وللمجال(, 0.78) األول  للمجال

 مقبولة القيم هذه وتعد(, 0.78) كلل ولألداة ،(0.89) الرابع وللمجال

 يوضح( 4) والجدول  الدراسة هذه إجراء لغرض األداة؛ ثبات من للتحقق

 .ذلك

 نصفين إلى االستبانات فقرات الباحثة قسمت: النصفية التجزئة 

 بين االرتباط معامل ُحسب ثم ومن حده، على مجال لكل متكافئين

 سيبرمان ارتباط معامل الباحثة استخدمت حيث. املتكافئين النصفين

 , التعليمية املشكالت ملجاالت االرتباط معامل لحساب
ْ
 معامل بلغ إذ

 الثالث وللمجال(, 0,76) الثاني وللمجال( 0,80) األول  للمجال االرتباط

 القيم هذه وتعد(, 0.82) كلل ولألداة ،(0.91) الرابع وللمجال ،(0.80)

 ذلك ويوضح الدراسة هذه إجراء لغرض األداة؛ ثبات من للتحقق مقبولة

 (.4) الجدول 

 4 جدول 

 تعز جامعة في التعليمية املشكالت ملجاالت الثبات معامالت

ـــــال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  معامل ثبات سيبرمان الفا -كرونباخمعامل ثبات  املجـــ

 0.80 0.78 االحتياجات املادية والتكنولوجية

 0.76 0.71 املقررات الدراسية واألنشطة

 0.80 0.76 طرائق التدريس واملحاضرات

 0.91 0.89 التقويم

ـــلي  0.82 0.78 الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الدراسة تطبيق إجراءات

 -:اآلتية الخطوات إجراء تم وثباتها األداة صدق من التأكد بعد 

 االستبانات توزيع عملية استغرقت وقد ورقية، استبانة( 1000) وزعت

 .م(2/5/2018 -28/2/2018) بالفترة محددة شهرين حوالي وجمعها

, عليها اإلجابة بعد الطلبة من االستبانات من استرداده أمكن ما جمع

 (.614) عددها البالغ

 جدية لعدم استبانة( 110) استبعاد وتم تفريغها قبل اإلجابات فحص

 عدد أصبح وبذلك, االستجابات بين الواضح للتناقض أو االستجابة

 .استبانة( 504) اإلحصائي للتحليل الصالحة االستبانات

 أسئلة عن لإلجابة املناسبة اإلحصائية التحليالت وإجراء البيانات تفريغ

 .ومناقشتها النتائج واستخراج, الدراسة

 ومناقشتها نتائجال. 5

 :اآلتية الدراسة أسئلة ضوء في ومناقشتها النتائج عرض تم 
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ً
 تعز جامعة طلبة تحصيل على املؤثرة التعليمية املشكالت مستوى  ما: أوال

 نظرهم؟ وجهة من

 طلبة تحصيل على املؤثرة التعليمية املشكالت مستوى  عن للكشف 

 الحسابية املتوسطات استخراج تم, نظرهم وجهة من تعز جامعة

 التعليمية املشكالت فقرات على الطلبة الستجابات املعيارية واالنحرافات

 الدراسية املقررات -والتكنولوجية املادية االحتياجات) األربعة بأبعادها

 (.التقويم -واملحاضرات التدريس طرائق -واألنشطة

 والتكنولوجية املادية االحتياجات: األول  البعد

 على املؤثرة والتكنولوجية املادية االحتياجات مستوى  عن للكشف

 املتوسطات استخراج تم, نظرهم وجهة من تعز جامعة طلبة تحصيل

 البعد فقرات على الطلبة الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية

 .ذلك يوضح( 5) والجدول  والتكنولوجية املادية االحتياجات: األول 

 5 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  والتكنولوجية املادية االحتياجات لبعد املعيارية واالنحر

ــرة م ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  االنحراف املتوسط الحسابي الفقـ

 املعياري 

 درجة التأثير الرتبة

 كبيرة 1 787. 3.43 محدودية األجهزة واملواد الكافية باملعامل واملختبرات. 2

 2 686. 3.39 افتقار القاعات للتجهيزات التعليمية. 1

 3 749. 3.27 قلة استخدام الوسائل التعليمية في املحاضرات. 3

 متوسطة 4 935. 3.16 للبحث عن املراجع.افتقار املكتبة لوجود أرشفة إلكترونية  5

 5 1.10 3.06 عدم توافر شبكة اإلنترنت في املكتبة. 4

 والتكنولوجية، املادية االحتياجات مشكالت أن نالحظ( 5) الجدول  في     

  كبيرة بدرجة كانت
ْ
 ،(3.27 -3.43) بين الحسابية املتوسطات تراوحت إذ

 املادية باالحتياجات الخاصة التعليمية املشكالت أن ذلك ويعني

 باملعامل الكافية واملواد األجهزة محدودية) بـ املتمثلة والتكنولوجية

 الوسائل استخدام قلة التعليمية، للتجهيزات القاعات افتقار واملختبرات،

: دراسات نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق ،(املحاضرات في التعليمية

 قلة أن كشفت التي[ 29] برزاوي  ؛[25] وصالح مدني ؛[24] الخزاعلة

 ان كما. كبير تأثير ذو كانت واملختبرات القاعات في الفنية التجهيزات توافر

 على متوسط تأثير ذات كانت والتكنولوجية املادية االحتياجات مشكالت

 للبحث إلكترونية أرشفة لوجود املكتبة افتقار) يخص فيما التحصيل

 املتوسطات كانت حيث( املكتبة في اإلنترنت شبكة توافر عدم املراجع، عن

 االحتياجات مشكالت متوسط ارتفاع يعزى  وقد(. 3.06 ،3.16) الحسابية

 مستخدمين اصبحوا العصر هذا في الطلبة أن إلى والتكنولوجية املادية

 العادية، حياتهم في والرقمية التكنولوجية األجهزة من للعديد ومتقنين

 بمعزل  تعليمهم، في التقليدية والوسائل الطرائق استخدام الصعب ومن

 التعليمية العملية وتحسين تسهيل في الهائلة وإمكانياتها التكنولوجيا عن

 .Gharaei et al [5]  دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق. التعلمية

 واألنشطة الدراسية املقررات: الثاني البعد

 واألنشطة الدراسية باملقررات الخاصة املشكالت متوسط عن للكشف 

 استخراج تم, نظرهم وجهة من تعز جامعة طلبة تحصيل على املؤثرة

 على الطلبة الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 .ذلك يوضح( 6) والجدول  واألنشطة الدراسية املقررات فقرات

 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  واألنشطة الدراسية املقررات لبعد املعيارية واالنحر

ـــــرة م ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ املتوسط  الفقـ

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 درجة التأثير الرتبة

 كبيرة 1 755. 3.35 الطلبة.على  ارتفاع أسعار الكتب املقررة 2

 متوسطة 2 862. 3.20 املقررات الدراسية . ضعف تحديث 3

 3 899. 3.24 افتقار املقررات التخصصية للجوانب التطبيقية. 5

 4 787. 3.16 املقررات الدراسية كثافة املادة العلمية في 7

 5 734. 3.12 صعوبة موضوعات املقررات الدراسية . 6

 6 849. 3.11 تلبية املقررات ملتطلبات سوق العمل املتغيرة محدودية 4

 7 799. 3.07 تعدد الواجبات ومتطلبات املقرر)بحوث، تقارير( 1

 الخاصة التعليمية املشكالت تأثير أن( 6) الجدول  من يالحظ      

 الكتب أسعار ارتفاع) لـ كبير تأثر ذو كان واألنشطة، الدراسية باملقررات

  ،(الطلبة على املقررة
ْ
 النتيجة وهذه(. 3.35)حسابي متوسط على حصل إذ

 قدرة ضعف إلى ذلك يعزى  وقد ،[6] الدمياطي دراسة نتيجة مع تتفق

 القاسية االقتصادية الظروف نتيجة املقررة، الكتب اقتناء على الطلبة

 على طويلة لشهور  الرواتب وانقطاع الفترة تلك في املنطقة فيها مرت التي

  املواطنين
ً
 قبل من للطلبة مادية حوافز أي وجود عدم عن فضال

 فيها تكون  ال قد التي املطبوعة املذكرات على واعتمادهم الجامعة،

  التي القديمة زمالئهم كتب استخدام أو. كاملة أو واضحة املعلومات
ً
 غالبا

 عند الطلبة انتباه يشتت مما واأللوان بالخطوط مليئة تكون  ما

 الدراسية باملقررات الخاصة التعليمية املشكالت وكانت. االستذكار

 الدراسية، املقررات تحديث ضعف) لـ بالنسبة متوسطة واألنشطة

 في العلمية املادة كثافة التطبيقية، للجوانب التخصصية املقررات افتقار

 محدودية الدراسية، املقررات موضوعات صعوبة الدراسية، املقررات
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 ومتطلبات الواجبات تعدد املتغيرة، العمل سوق  ملتطلبات املقررات تلبية

  ،((تقارير بحوث،)املقرر 
ْ
 3.20) بين يتراوح حسابي متوسط على حصلت إذ

 بالتطبيق النظرية الجوانب ربط صعوبة الى ذلك يعزى  وقد(. 3.07 -

 وتوقف تعز مدينة مؤسسات في املتدنية اإلمكانيات نتيجة امليداني

 الطلبة يجعل مما املنطقة في الحادثة التوترات نتيجة العمل عن معظمها

. العمل سوق  ومتطلبات العملي بالواقع ترتبط ال جامدة نظرية مواد أمام

 مختار ؛[15] والصمادي سليمان دراستي نتائج مع النتيجة هذه وتتفق

 حشو وجود أن في[ 24] الخزاعلة دراسة مع النتائج هذه وتختلف[. 32]

 .كبيرة بدرجة مشكلة يمثل الدراسة باملقررات زائد

 واملحاضرات التدريس طرائق: الثالث البعد

 واملحاضرات التدريس بطرائق الخاصة التعليمية املشكالت عن للكشف

 استخراج تم, نظرهم وجهة من تعز جامعة طلبة تحصيل على املؤثرة

 على الطلبة الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 .ذلك يوضح( 7) والجدول  واملحاضرات، التدريس طرائق فقرات

 7 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  واملحاضرات التدريس طرائق لبعد املعيارية واالنحر

ــرة م ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  درجة التأثير الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقـ

 كبيرة 1 782. 3.55 تدريس املقررات العملية بأسلوب نظري. 4

 2 797. 3.40 إسناد مقررات التخصص ألساتذة غير متخصصين. 2

 3 670. 3.35 اتباع الطرائق التقليدية في التدريس الجامعي 1

 4 743. 3.35 شرح محاضرات املقرر خالل فترة زمنية قصيرة. 5

 متوسطة 5 858. 3.21 كثرة أعداد الطلبة في قاعات املحاضرات 6

 6 787. 3.17 كثرة عدد املحاضرات في اليوم الواحد 7

 7 912. 3.01 عدم التزام األساتذة بحضور املحاضرات بوقتها. 8

 8 884. 2.90 خروج بعض األساتذة عن موضوع املحاضرة 3

 واملحاضرات، التدريس طرائق بمشكالت والخاص( 7) الجدول  في      

 بأسلوب العملية املقررات تدريس) لـ كبيرة التعليمية املشكالت كانت

 اتباع متخصصين، غير ألساتذة التخصص مقررات إسناد نظري،

 خالل املقرر  محاضرات شرح الجامعي، التدريس في التقليدية الطرائق

  ،(قصيرة زمنية فترة
ْ
( 3.35 -3.55) بين الحسابية املتوسطات تراوحت إذ

 مدني ؛[23] باسعد ؛[17] املطالقة: دراسات نتائج مع النتيجة هذه وتتفق

 طرق  استخدام في األساتذة بعض ضعف عن كشفت التي[ 25] وصالح

 التدريس في التقليدية الطرائق واتباع الحديثة، التدريس وأساليب

 أن إلى الكبير التأثير هذا يعزى  وقد كبير، تأثير ذو وكانت الجامعي،

 التكنولوجيا أصبحت عصر في مجدية تعد لم التقليدية الطرائق

 واملحاضرات التدريس طرائق مشكالت وكانت. املجاالت بكل فيه تستخدم

 عدد كثرة املحاضرات، قاعات في الطلبة أعداد كثرة) لـ متوسطة

 املحاضرات بحضور  األساتذة التزام عدم الواحد، اليوم في املحاضرات

  ،(املحاضرة موضوع عن األساتذة بعض خروج بوقتها،
ْ
 تراوحت إذ

 مع الدراسة هذه نتائج وتتفق ،(2.90 - 3.21) بين الحسابية املتوسطات

 عن األساتذة بعض خروج أن في[ 15] والصمادي سليمان دراسة نتائج

 إلى املتوسط التأثير هذا يعزى  وقد. متوسط تأثير يمثل املحاضرة موضوع

 إلى أو الكليات بعض في الدراسة إلغاء بسبب تزايد الطلبة أعداد ان

 في الطوائف خالفات خلفته الذي الدمار بعد والترميم اإلصالح عمليات

 الكليات على عبء ليشكلوا أخرى  كليات الى الطلبة ونقل تعز، مدينة

  املضيفة
ً
 .التجهيزات وضعف اإلمكانيات، وقلة القاعات ملحدودية نظرا

 التقويم: الرابع البعد

 بالتقويم الخاصة التعليمية للمشكالت الحسابي املتوسط عن للكشف

 استخراج تم, نظرهم وجهة من تعز جامعة طلبة تحصيل على واملؤثرة

 على الطلبة الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 .ذلك يوضح( 8) والجدول  التقويم فقرات

 8 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  التقويم لبعد املعيارية واالنحر

ــرة م ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ املتوسط  الفقـ

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 درجة التأثير الرتبة

 كبيرة 1 768. 3.42 تقويم الطلبة على أساس درجته في االختبار فقط 1

 2 763. 3.28 عدد أسئلة االختبار ال تناسب الوقت املتاح لإلجابة. 2

 متوسطة 3 775. 3.21 تركيز أسئلة االختبارات على الحفظ واسترجاع املعلومات. 7

 4 984. 3.15 عدم وجود إجازة كافيه للمراجعة في االختبار النهائي 6

 5 992. 3.08 التمييز بين الطلبة في التقييم وتوزيع الدرجات. 8

 6 929. 3.02 قلة مراعاة االختبارات للفروق الفردية بين الطلبة. 4

 7 929. 2.91 تركيز االختبارات علي أجزاء معينة من املقرر . 5

 8 1.06 2.89 شمول االختبارات أسئلة خارج مفردات املقرر. 3

 بدرجة بالتقويم، الخاصة التعليمية املشكالت تظهر( 8) الجدول  في     

 عدد فقط، االختبار في درجته أساس على الطلبة تقويم) لـ بالنسبة كبيرة

 متوسط على وحصل ،(لإلجابة املتاح الوقت تناسب ال االختبار أسئلة

 برزاوي  دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتختلف ،(3.28 ،3.42) حسابي
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 تصحيح في األساتذة بعض وتشدد عدالة عدم أن كشفت التي[ 29]

عزى  وقد. متوسط تأثير ذو كانت للطلبة عالمات
ُ
 عدم الى النتيجة هذه ت

 بعد عن التعلم على واعتمادهم الدراسة في تعز جامعة طلبة انتظام

 األساتذة فان وبالتالي املنطقة، بها مرت التي االستثنائية للظروف نتيجة

 على يؤثر مما أنفسهم الطلبة مع وليس الطلبة إجابات مع تتعامل

 .التحصيلية ودرجاتهم تقييمهم

 واسترجاع الحفظ على االختبارات أسئلة تركيز) لـــ متوسط التأثير وكان      

 التمييز النهائي، االختبار في للمراجعة كافيه إجازة وجود عدم املعلومات،

 للفروق االختبارات مراعاة قلة الدرجات، وتوزيع التقييم في الطلبة بين

 شمول  املقرر، من معينة أجزاء على االختبارات تركيز الطلبة، بين الفردية

 متوسط على حصل حيث ،(املقرر  مفردات خارج أسئلة االختبارات

 نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق(. 2.89 - 3.21) بين يتراوح حسابي

 وتختلف ،[32] مختار ؛[22] وعبيد الصالحي ؛(2009) خريشا،: دراسات

 برزاوي  ؛[15] والصمادي سليمان دراسات نتيجة مع الدراسة هذه نتائج

 يعزى  وقد. قليلة تأثير درجة فيها االختبارات مشكالت مثلت حيث[ 29]

 دون  تحول  والتي تعز جامعة طلبة بها يمر التي الصعبة الظروف الى ذلك

  استذكارهم
ً
  يؤثر مما املحاضرات حضور  في االنتظام عدم وأيضا

ً
 على سلبا

 .االختبارية درجاتهم

 
ً
 (a=0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: ثانيا

عزى  تعز جامعة طلبة تحصيل على املؤثرة التعليمية املشكالت في
ُ
 ملتغير ت

 ؟(أنثى ذكر،) االجتماعي النوع

 املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق هناك كان إذا ما عن للكشف

عزى  نظرهم، وجهة من تعز جامعة طلبة تحصيل على التعليمية
ُ
 ملتغير ت

 وُحسبت واإلناث الذكور  من لكل املتوسطات تحليل تم االجتماعي، النوع

 .ذلك يوضح( 9) والجدول  املتوسطين، بين الفروق لداللة( ت) قيمة

 9 جدول 

 تعز جامعة طلبة تحصيل على املؤثرة التعليمية املشكالت في النوع ألثر ( ت) واختبار  الحسابية املتوسطات

 الداللة اللفظية مستوى الداللة قيمة )ت( درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد النوع

 غير دال 0.32 0.18- 502 0.82 3.19 249 ذكر

 0.85 3.20 255 أنثى

 دالة فروق وجود عدم عن t-test اختبار نتائج دلت( 9) الجدول  في     

 
ً
 على الطلبة استجابات على (α=0.05) داللة مستوى  عند إحصائيا

 النوع باختالف تحصيلهم على املؤثرة التعليمية املشكالت مقياس

 ( أنثى -ذكر)االجتماعي
ْ
 ولإلناث ،(3.19) للذكور  الحسابي املتوسط كان إذ

 على يدل وهذا ،(0.32) الداللة ومستوى  ،(0.18-) ت قيمة وكانت ،(3.20)

 املؤثرة التعليمية املشكالت تحديد في والطالبات الطالب بين كبير اتفاق

 وعبيد الصالحي: دراسات نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق تحصيلهم، على

 فروق وجود عدم عن كشفت التي[ 29] برزاوي  ؛[24] الخزاعلة ؛[22]

عزى  إحصائية داللة ذات
ُ
 نتيجة مع النتيجة هذه وتختلف النوع، ملتغير ت

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عن كشفت التي ،[21] الخريشا دراسة

عزى 
ُ
 من يعانون  والطالبات الطالب أن إلى ذلك يعزى  وقد النوع، ملتغير ت

 ال التعليمية املشكالت أن إلى السبب يرجع وقد ذاتها، التعليمية املشكالت

 متماثلة ودراسية تعليمية ظروف يعيشون  فكالهما الطلبة بجنس تتأثر

 
ً
 .تقريبا

 
ً
  (a=0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: ثالثا

عزى  تعز جامعة طلبة تحصيل على املؤثرة التعليمية املشكالت في
ُ
 ملتغير ت

 الكلية؟

 املشكالت لتأثير إحصائية داللة ذات فروق هناك كان إذا ما عن للكشف

عزى  نظرهم، وجهة من تعز جامعة طلبة تحصيل على التعليمية
ُ
 ملتغير ت

 والكليات العلمية الكليات من لكل املتوسطات تحليل تم الكلية،

 والجدول  املتوسطين، بين الفروق لداللة( ت) قيمة وُحسبت اإلنسانية،

 .ذلك يوضح( 10)

 10 جدول 

 تعز جامعة طلبة تحصيل على املؤثرة التعليمية املشكالت في الكلية ألثر ( ت) واختبار  الحسابية املتوسطات

 الداللة اللفظية مستوى الداللة قيمة )ت( درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الكلية

 غير دال 0.21 0.61- 502 0.84 3.17 256 إنسانية

 0.81 3.22 248 علمية

      

 داللة ذات فروق وجود عدم عن t-test اختبار نتائج دلت( 10) الجدول  في

 لتأثير (α=0.05) داللة مستوى  عند الحسابية املتوسطات بين إحصائية

  تعز جامعة طلبة تحصيل على التعليمية املشكالت
ً
 الكلية ملتغير تبعا

 اإلنسانية للكليات الحسابي املتوسط كان حيث ،(علمية إنسانية،)

 العلمية للكليات الحسابي املتوسط من القمية في متقارب وهو ،(3.17)

 ،(0.21) داللة مستوى  عند( 0.61-) ت قيمة وكانت ،(3.22) بلغ الذي

 وعبيد الصالحي ؛[21] الخريشا: دراسات نتائج مع النتيجة هذه وتتفق

 فروق وجود عدم عن كشفت التي[ 32] مختار ؛[24] الخزاعلة ؛[22]

عزى  إحصائية داللة ذات
ُ
 القضاة دراستي مع وتختلف. الكلية ملتغير ت

 داللة ذات فروق وجود عن كشفت التي[ 25] وصالح مدني ؛[13]

 الظروف تشابه إلى ذلك يعزى  وقد. العلمية الكليات لصالح إحصائية

 .واإلنسانية العلمية الكليات بين التعليمية والبيئة الدراسية

 :النتائج ملخص

 املتوسط ذات التعليمية املشكالت أهم توضح الدراسة، نتائج ضوء في

 تعز جامعة في الطلبة تحصيل على كبيرة بدرجة واملؤثرة الكبير الحسابي

 :اآلتي النحو على وهي نظرهم وجهة من

 الكافية واملواد األجهزة ومحدودية التعليمية للتجهيزات القاعات افتقار

 .املحاضرات في التعليمية الوسائل استخدام وقلة واملختبرات باملعامل
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 .الطلبة على املقررة الكتب أسعار ارتفاع

 بأسلوب العملية املقررات وتدريس التدريس، في التقليدية الطرائق إتباع

 . نظري 

 محاضرات وشرح متخصصين غير ألساتذة التخصص مقررات إسناد

 .قصيرة زمنية فترة خالل املقرر 

 ال االختبار أسئلة وعدد فقط االختبار في درجته أساس على الطلبة تقويم

 .لإلجابة املتاح الوقت تناسب

 لتأثير إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة أظهرت كما

عزى  تعز جامعة طلبة تحصيل على التعليمية املشكالت
ُ
 متغيرات إلى ت

 (.الكلية النوع،)

 التوصيات. 6

 :كاآلتي التوصيات من عدد وضع تم النتائج ضوء في 

 واملختبرات الدراسية بالقاعات الخاصة واملواد واألدوات األجهزة توفير

 .واملعامل

 .مناسبة بأسعار للطلبة الدراسية الكتب وإخراج الجامعة مطبعة تفعيل

 في مهاراتهم لتنمية بالجامعة لألساتذة تدريبية برامج وعقد تنظيم ضرورة

 .االختبارات وإعداد التقويم وأساليب الحديثة، التدريس طرق  استخدام

 :مقترحات

 
ً
 :اآلتية الدراسات إجراء الباحثة تقترح الدراسة هذه نتائج من انطالقا

 أعضاء نظر وجهة من التعليمة املشكالت الستقصاء مسحية دراسات

 .التدريس هيئة

 .التدريسية مهاراتهم وتطوير التدريس هيئة ألعضاء تدريبية برامج بناء

 املراجع

 العربية املراجعأ. 

 يواجهها التي املشكالت(. 2014) وليد العياصرة، سعود؛ الشمري، [1]

 االسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة التحضيرية البرامج طالب

 اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة مجلة نظرهم، وجهة من

 .62-13(: 32) السعودية، العربية اململكة

 املشكالت(. 2009) محمد السيد هاشم، أبو املحسن؛ عبد العقيلي، [2]

 في سعود امللك بجامعة اإلنسانية الكليات طالب لدى األكاديمية

 سعود، امللك جامعة العلمي، البحث عمادة املتغيرات، بعض ضوء

 .السعودية العربية اململكة

 تواجه التي األكاديمية املشكالت(. 2008) إبراهيم الجوهرة بوبشيــت، [3]

 امللك بجامعة املجتمع وخدمة التطبيقية الدراسات كلية طالبات

 التربوية للعلوم القرى  أم جامعة مجلة نظرهن، وجهة من فيصل

 (.1) 20 السعودية، العربية اململكة واإلنسانية، واالجتماعية

 بابل جامعة طلبة تواجه التي املشكالت(. 2014) خليل عقيل ناصر، [4]

 (.15) العراق، االساسية، التربية كلية مجلة نظرهم، وجهة من

 لطالبات األكاديمية املشكالت(. 2010) إبراهيم سلطانة الدمياطي، [6]

 ضمن ميدانية، دراسة -األداء بمستوى  وعالقتها طيبة جامعة
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ABSTRACT_ The present study aims at identifying the educational problems that affect Taiz 

University Students’ Achievement in the Students’ Views. The sample of the study consists of 504 

students of 7 colleges; the total number of Taiz University colleges. The study uses the descriptive 

method and the researchers prepared a questionnaire that consists of 28 items. After checking the 

questionnaire’s validity and the reliability it has been distributed to the target sample. The results of 

the study reveals that the most significant educational problems are: lack of halls (rooms) for 

educational facilities, limited equipment and materials in laboratories, limited use of teaching aids in 

lectures, increasing books’ prices; the subject matter books, using traditional teaching methods, 

practical courses taught in a theoretical manner, courses of specialization are taught by non-

specialist professors, course lectures are explained over a short period of time, students assessment 

based on their grades only in the test and the number of test questions does not fit the time allowed to 

answer. The results of the study also show that there is no significant differences for the effect of the 

educational problems on students’ achievement in students’ views regarding to gender and college 

variables. Finally, based on the results the present study suggests appropriate recommendations. 
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