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 : قدمةامل

الجامعّية للمرحلة  كبيرة  أهمّية  املختلفة  الحكومات  ملرحلة    ؛أولت  بوابة  حياة    مهمةألنها  فهي  املتعلم في  تحّدد  ،  الحياة،  التي  في  في مساره  ودوره 

و   خدمة نميةاملجتمع،  والهيئات  قد  لو .  الوطنية  االقتصادية  التَّ الوزارات  عليمبادرت معظم  بتهيئة مرافق جامعّية مريحة، التَّ العالم  دول  في مختلف  ية 

الّرسالة   أداء  على  القادرة  العلوم،  مجاالت  من  مجاٍل  كّل  في  املتمّيزة  الكفاءات  لها  عليم واستقطبت  مخرجات  التَّ على   
ً
إيجابا ينعكس  بما  الجامعّية  ّية 

عليمالعملّية   )  قدو   .ّيةالتَّ املحمود  األدوار  أن   (2019ذكر  ومتنوعة  املهام  متعددة  كمؤسسة  البيئة   تركز  الجامعة  في  األداء  جودة  معايير  تطبيق  على 

عليم الجامعية  التَّ أن  ية  الهيئة  وترى  أعداد  وزيادة  الضخمة،  املنشآت  دريستوافر  وأعداد  التَّ لبةية، 
َّ
جامعة  الط كل     في 

ً
إنما  ل  مقياسا املعيار  جودتها؛ 

عليم الحقيقي لجودة  ص( اعتماد تدريس املقررات التي تعكس املستحدثات العاملية في مجال 1الجامعي يكمن في: ) التَّ خصُّ خبة املتميزة ( اختيار النُّ 2، )التَّ

دريسمن أعضاء هيئة   لتسهم بشكل واضح في إنتاج   ؛واإلقليمية، والعاملية( تكوين مراكز البحوث ذات الصالت املحلية،  3البارزين في تخصصاتهم، )  التَّ

فاعل( 4املعرفة وتعميمها، ) شط التَّ
َّ
غييرمي في أبعاده الثالثة:  قدبحيث تصبح رائدة الحراك التَّ  ؛مع املجتمع الن طوير، و التَّ  نوير. ، والتَّ التَّ

البيئة   نطاق  فأما على  بين  -الجامعية    يةالصَّ العالقة  تزداد  البحيث 
َّ
ركيز  فإن-الجامعيمحيطه  و   الط

َّ
   الت

ً
التصاقا أكثر  يكون على مكونات  عادة 

على    
ً
البوتأثيرا

َّ
مباشرة   الط فالبيئة  ف  ،بصورة  يحيتتكون    يةالصَّ ما  كل  تضم  فيزيقية  مادية  عناصر  و   طمن  كاألثاث،  جهيزاتباملتعلم  واإلضاءة، التَّ  ،

هويةو  وتضم   ،(. كما تتكون من مكونات نفس اجتماعيةSaifi, Hussain, Salamat, & Bakht, 2018; Shi, 2019وغير ذلك )  ،املكان وموقعه، وحجم  التَّ

فاعلإلى ا ما يؤدي  كل   لبةو   األستاذسواء بين    لتَّ
َّ
لبةبين    ، أوالط

َّ
فاعلبعض، أو  ب بعضهم    الط قييم مع املادة العلمية، واألنشطة، وأساليب    التَّ  Djigic)  التَّ
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 :صخاملل

مشكالت   أبرز  على  عرُّف  التَّ إلى  الدراسة  تواجه  البيئة  هدفت  التي  الجامعية  فية  طيبةالصَّ جامعة  بين و   ،طالبات  الفروق  إيجاد 

ا  الرضا  مستوى  درجات  الجامعي  متوسطات  الدراس ي  املناخ  عن  عزى لعام 
ُ
ت أهم  إلى    التي  إلى  إضافة  املشكالت،  وصياتتلك  املشكالت  و   التَّ

الة. وصممت الباحثة استبانة على مقياالعاجلة من وجهة نظر  فية الفعَّ البات فيما يخص البيئة الصَّ
َّ
س ليكرت الثالثي تكونت من خمسة  الط

( كلي  وبمجموع  ئيسة  الرَّ للمهارات  )68محاور  بلغت  حيث   
ً
عشوائيا العينة  اختيار  وتم  فرعية،  مهارة  الفصل  2174(  خالل  وذلك  طالبة،   )

للعام   الثاني  و 2020الدراس ي  األكاديم  أظهرتم.  واألنظمة  وائح 
َّ
الل مصدرها  التي  فية  الصَّ املشكالت  أن  تائج  مرتفعة    يةالنَّ بدرجة  جاءت 

تائج أن مستوى الرضا العام كان بدرجة "كما  (.  2.45وبمتوسط )  ماأكدت النَّ
ً
تائج أن هناك    %(.57.1)  ة" بنسبراٍض نوعا  فروقوأثبتت النَّ

ً
ذات    ا

فية الجام0.05داللة إحصائية عند مستوى ) عية، لصالح األستاذ  ( بين متوسطات درجات مستوى الرضا العام ومصادر مشكالت البيئة الصَّ

."
ً
جدا "راٍض  وبمستوى  )  الجامعي  بلغت  عينة  مع  خصية  الشَّ املقابلة  نتائج  وصيات102وأسفرت  التَّ من  مجموعة  عن  طالبة  و (  املشكالت  ، 

فية الجامعية.  البات لتحسين البيئة الصَّ
َّ
 العاجلة التي اقترحتها الط

فية الكلمات املفتاحية:  . املناخ الدراس ي الجامعي؛ مستوى الرضا؛ مشكالت البيئة الصَّ
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& Stojiljkovic, 2011; Sun, 2015  .)إلى يضم    إضافة  الذي  اإلداري  وائحاملكون 
َّ
الدراسةالل تحكم  التي  واألنظمة  أداء    ،،  البوتضبط 

َّ
واألستاذ،  الط  ،

األكاديميةو  الخدمية  البيئة    ؛القطاعات  اعتبار  فلهذا، يمكن  الذي هي  الجامعية    يةالصَّ روفتتفاعل فيه    املحيط 
ُّ
فسية  الظ والعوامل   النَّ واالجتماعية 

ائد البيئية  لبةوطلبته، وبين   األستاذ الجامعي، وتشمل العالقات بين ةالدراسيالقاعة في  ة السَّ
َّ
 ز وداعم. بعض في جو إداري محّف ببعضهم  الط

فوتسهم البيئة   م الجامعية في حدوث    ية الصَّ
ُّ
عل لبة  يساعد الذي  التَّ

َّ
نافس  تعزز أنها  على اإلبداع، واالبتكار، واإلنتاج املتمايز، كما   الط  اإليجابي التَّ

لبة بين
َّ
فس ياألمن ، وتوفر الط لبة تعويدواالجتماعي، إضافة إلى  النَّ

َّ
واعييجابية )اإل قيم التجاهات، و اال، وتنمي األنظمةتباع ا على  الط ،  2005وقاسم،  السَّ

فهذه األهمية للبيئة  وفي مقابل    (.83 لبةتتنوع مصادرها بين األستاذ الجامعي، أو    ها التيمشكالتتزداد  الجامعية،    يةالصَّ
َّ
، أو املقررات الدراسية، أو  الط

العالقات   أو  املحيطة،  الفيزيقية  فسالبيئة  العملية    النَّ سير  في  يؤثر  مما  غيرها  أو  اإلدارية  األنظمة  أو  عليماجتماعية،  إقبال    ،ةيالتَّ لبة وكذلك 
َّ
 الط

الجامعيو  الدراس ي  املناخ  البيئة    .رضاهم عن   ألهمية مشكالت 
ً
فونظرا التي    يةالصَّ العاملية، واإلقليمية، واملحلية  الدراسات  الجامعات، فقد تنوعت  في 

لبةالتي هدفت إلى معرفة املشكالت األكاديمية التي يعاني منها   (Lin, Pan, and Ching, 2015)، وتشينغ بانشخصتها، ومنها دراسة لين، و 
َّ
ن و الجامعي الط

وجاءت   تايوان.  تائجفي  أن    النَّ لبةمؤكدة 
َّ
و   الط واالختبارات،  باملقررات،  تختص  ومشكالت  مستقبلية،  ومهنية  صحية،  مشكالت  عوبات لديهم   الصُّ

خصي غوطو ، وإدارة الوقت، ةالشَّ فسية الضُّ  .  النَّ

عيدوعلى   عرُّف( التي هدفت إلى  2010جاءت نتائج دراسة العرجان والعضايلة )  اإلقليمي  الصَّ على املشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة البلقاء    التَّ

طبيقية نظرهم   التَّ وجهة  أن    ،من  لبةمؤكدة 
َّ
من    الط أصل    75يعانون  من  هيئة   78مشكلة  أعضاء  بعض  استخدام  أبرزها  كان   ،

ً
جدا شديدة  بدرجة 

دريس في    التَّ تقليدية  دريسأساليب  والقلق منالتَّ والخوف  الهيئة    ،  واعتماد  للمطالعة،  قاعات  دريساملستقبل، وعدم وجود  واحد من التَّ نوع  ية على 

ثم   الدراسية،  املشكالت  هي  حدة  املشكالت  أكثر  أن  كما  فسيةاالختبارات.  الفراغالنَّ أوقات  قضاء  مشكالت  ثم  فاالقتصادية،  املشكالت    ،،   
ً
وأخيرا

عرُّف( فهدفت إلى  2012أما دراسة الجميلي )  اإلرشادية. البعلى املشكالت الدراسية املتعلقة بالدراسة، واألستاذ الجامعي، و   التَّ
َّ
، واإلدارة لدى طلبة الط

تائججامعة املوصل. وأشارت   مشكالت متعددة منها: القلق املرتفع من الدراسة واالختبارات، وعدم توفر اإلمكانات من  أن طلبة الجامعة يعانون    إلى  النَّ

توفر  املادي وقلة  االختبار،  أسئلة  املقررات، وصعوبة  الواحد، وطول مفردات  الدراس ي  الفصل  في  الدراسية  املواد  وكثرة  القاعات،  في  املناسبة  الوقت ة 

ص األساليب    املخصَّ وضعف  املنهي،  باملستقبل  املقررات  ارتباط  وضعف  دريسللدراسة،  الدراسةالتَّ أثناء  االنتباه  تشتت  وكذلك  املحفزة،  وعدم ية   ،

بالسَّ  الجامعة.  االلتزام  بأنظمة وقوانين  املكتبية، والجهل  إلى  2014أكدت دراسة دوابشة )و اعات  التي هدفت  عرُّف(  التي تواجه طلبة    التَّ على املشكالت 

دريسالجامعة العربية األمريكية بفلسطين من وجهة نظر أعضاء الهيئة   لبة  ما يواجه  أن أكثر    يةالتَّ
َّ
فسيةاالجتماعية، و   شكالت امل  هيالط ربوية، و النَّ

َّ
، الت

  
ً
لوكوأخيرا الفقرات، فأوضحت  يةالسُّ أما على نطاق  تائج.  لبةأن تحصيل    النَّ

َّ
إلى كبيرة بسبب: سوء استخدام شبكات   الط  

ً
 بصورة كبيرة جدا

ً
يتأثر سلبا

واصل والتَّ   التَّ الرفاق،  وجماعة  والتَّ االجتماعي،  األسري،  االجتماعيةفكك  والضَّ إ   ،نشئة  االختبارات،  من  والخوف  الوقت،  إدارة  إلى ضعف  غط  ضافة 

فس ي  ضعف النَّ
ً
ركيز، وأخيرا

َّ
 واالستيعاب.   الت

عيدوعلى   بها    الصَّ التي قام  الدراسة  مري املحلي، جاءت  )  الشَّ البرامج  2014والعياصرة  التي تواجه طالب  الوقوف على واقع املشكالت  إلى  ( هادفة 

حضير  تائجية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. وأظهرت التَّ فسيةأن املشكالت اإلدارية احتلت املرتبة األولى، يليها املشكالت  النَّ االجتماعية، -النَّ

 من 
ً
وصياتثم األكاديمية. وقدمت الدراسة عددا البأهمها: تخطيط وتنظيم عمل اإلرشاد األكاديمي لتوجيه  التَّ

ُّ
تهم، وتعريفهم بأنظمة ، وحل مشكالالط

فس يالكلية والجامعة، وتقديم خدمات اإلرشاد   دريسلهم، مع ضرورة استخدام طرق    النَّ وأكدت نتائج دراسة العتيبي   الحديثة واالختبارات املنوعة.  التَّ

إلى  2016) التي هدفت  عرُّف(  األولى في كل  التَّ السنة  التي يواجهها طالب  األكاديمية  أهم املشكالت  الب أن    يات محافظة عفيفعلى 
ُّ
موافقون بدرجة    الط

البمتوسطة على املشكالت األكاديمية املرتبطة باألستاذ الجامعي، واإلرشاد األكاديمي، واملقررات الدراسية، و 
َّ
 .الط

فقد  عليه،  و ، وتعتبر تحديات تؤثر على تحصيلهم األكاديمي، ونجاحهم املستقبلي.  عديدة   املشكالت التي تواجه طلبة الجامعة  أن ومما سبق يتضح  

فعن أبرز املشكالت  تكشف جاءت الدراسة الحالية   وتؤثر على املناخ الدراس ي الجامعي العام. الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة  يةالصَّ

 :مشكلة الدراسة

الحالية من خالل   الدراسة  للباحثة في مجال  التَّ تبلورت مشكلة  امليدانية  دريسجربة  البالجامعي    التَّ
َّ
 -ات بجامعة طيبة  للط

ً
تدريس    أثناء-وتحديدا

البيئة   فمقرر  وطرق    ،يةالصَّ املناهج  قسم  يقدمها  التي  االختيارية  املقررات  أحد  دريسوهو  ربيةبكلية    التَّ
َّ
فيه  ت  الذي ،  الت البات سجل 

َّ
كافة   الط من 

ص خصُّ العلمية،  التَّ ربويةو ات 
َّ
وغيرها.  الت واإلنسانية  ومشاركة  و ،  مناقشة  الباحثة  البات الحظت 

َّ
فاعل  الط تمثيلهن التَّ مع  املقرر،  في  لقاءين  أول  منذ  ية 

، ومنوعة، وواقعية سواء في البيئة  
ً
فملواقف صفية كثيرة جدا عليم في    يةالصَّ عليم العام أو    التَّ    التَّ

ً
عة في ذهن الباحثة حول طبي  الجامعي مما أثار تساؤال

البات  هاوتصنيف املشكالت التي تعاني
َّ
الباتاحثة هو قدرة  في الجامعة. ومما شد انتباه الب  الط

َّ
 الجامعيات    الط

ً
،  على وصف املشكالت بشكل دقيق جدا

النُّ وهذا   عامل  إلى  يرجع  لهن.  قد  والعمري  الفكري  قادضج  األمر،  واقع  الباتتفاعل    وفي 
َّ
البيئة  الط في  مشكالتهن  تشخيص  في  واالستطراد  ف،   يةالصَّ

 
 
( 65والثانية من )  ،( طالبة66صورة نقاش صفي ضمن مجموعات تركيز في شعبتين تكونت األولى من )إجراء دراسة استطالعية في  إلى    الجامعية الباحثة
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صطالبة من مختلف   خصُّ البيئة  و ات.  التَّ الباحثة قائمة بأهم مشكالت  فصممت  آراء    ،الجامعية  يةالصَّ الحصول على  للنقاش بغية  الباتوطرحتها 
َّ
  الط

الباتمع رصد آني لردود أفعال فيها من حيث أهميتها، ومدى توافرها، 
َّ
 حولها.   الط

 
َّ
الث النقاش  للدراسة االستطالعية، وبناء على  الباحثة و وكنتيجة  بين  الباتري 

َّ
أمكن تعديل، وتوضيح، وتكييف  الط البعض  بين بعضهن  ، وكذلك 

لتتناسب مع الواقع الفعلي في البيئة الجامعية. كما تم الخروج بمشكالت ذات طبيعة نوعية واقعية مصدرها فئة الدراسة املستهدفة.   ؛بعض املشكالت

  
ً
فاعلالعالقة  أهمية  كما اتضح أيضا فبادلية بين مكونات البيئة  ية والتَّ التَّ عليهدد نجاح العملية  قد تأي مشكلة في أي مكون  أن  ، و يةالصَّ ية. كما أن  مالتَّ

باتهذه األهمية تفرض على الجامعات توفير  
َّ
األكاديمية سواء كانت إمكانات تعليمية، أو مادية، أو نفسية، أو اجتماعية، أو ما يتعلق باألنظمة   املتطل

م حتى يتمكن طلبتها من  ؛اإلدارية
ُّ
عل ق أعلى مستويات الجدارة،  التَّ

ْ
ف  لدراس ي الجامعي. بما يضمن تقديرهم ورضاهم عن الواقع ا و 

العيتوصيات بعض األدبيات العربية )على  و بناء على نتائج الدراسة االستطالعية،  و  و؛  2019واملخالفي،    الضَّ كذلك  ( و 2019؛ عيس ى،  2019،  الضَّ

ف(، جاءت الدراسة الحالية للكشف عن أبرز املشكالت  Lin et al., 2015; Saifi et al., 2018األجنبية )األدبيات   تواجه طالبات   الجامعية التي  يةالصَّ

و  طيبة  و جامعة  الجامعي،  األستاذ  البمصدرها 
َّ
و الط املادية،  واملكونات  فس،  و ةاجتماعي  النَّ وائح، 

َّ
بين   الل الفروق  إيجاد  وكذلك  األكاديمية؛  واألنظمة 

ا  الرضا  درجات مستوى  الجامعي  متوسطات  الدراس ي  املناخ  عزى التي  لعام عن 
ُ
املشكالت،  إلى    ت توصيات  تلك  أهم  تصنيف  إلى  الباتإضافة 

َّ
فيما   الط

فيخص البيئة  الة، وأبرز  يةالصَّ ظرالتي ينبغي إعادة  املشكالتالفعَّ  فيها. النَّ

 :أسئلة الّدراسة

 في ضوء طبيعة مشكلة الدراسة، تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

فأبرز املشكالت ما  .1  ؟ لدى طالبات جامعة طيبة األستاذ الجامعيالتي مصدرها  يةالصَّ

فاملشكالت ما أبرز  .2 الب التي مصدرها يةالصَّ
َّ
 ؟لدى طالبات جامعة طيبة الط

فاملشكالت ما أبرز  .3  ؟ لدى طالبات جامعة طيبة املكونات املادية التي مصدرها يةالصَّ

فاملشكالت ما أبرز  .4 فساملكونات  التي مصدرها يةالصَّ  ؟لدى طالبات جامعة طيبة اجتماعية النَّ

فاملشكالت ما أبرز  .5 وائح التي مصدرها يةالصَّ
َّ
 ؟لدى طالبات جامعة طيبة واألنظمة األكاديمية الل

 عن املناخ الدراس ي الجامعي؟لدى طالبات جامعة طيبة ما مستوى الرضا العام  .6

الدراس ي الجامعي0.05)  ى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  .7 الرضا العام عن املناخ  عزى   ( في متوسطات درجات مستوى 
ُ
صادر مل  ت

فشكالت البيئة م  ؟الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة يةالصَّ

وصياتما أبرز  .8 ظرفي طرحها ترغب طالبات جامعة طيبة التي  املشكالت و  التَّ دريسفيها من قبل إدارة الجامعة والهيئة  للنَّ  ؟ يةالتَّ

 :الّدراسة فرض

عزى ( في متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي  0.05)  ى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال   .1
ُ
مصادر إلى    ت

فمشكالت البيئة   .الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة يةالصَّ

 : أهداف الّدراسة

فاملشكالت أبرز الوقوف على  .1 الب، و األستاذ الجامعي التي مصدرها يةالصَّ
َّ
فس، و املكونات املادية، و الط وائح، و ةاجتماعي النَّ

َّ
 واألنظمة األكاديمية  الل

 .طالبات جامعة طيبة لدى 

بين   .2 الفروق  الجامعي  إيجاد  الدراس ي  املناخ  العام عن  الرضا  عزى والتي  متوسطات درجات مستوى 
ُ
البيئة  إلى    ت فمشكالت  التي   يةالصَّ الجامعية 

 تواجه طالبات جامعة طيبة؟ 

فتصنيف أهم توصيات طالبات جامعة طيبة فيما يخص البيئة  .3 الة، وأبرز  يةالصَّ ظرالتي ينبغي إعادة  املشكالتالفعَّ  فيها. النَّ

 : أهمية الّدراسة

ظر األهمية   .1 املشكالت    ة: يالنَّ وأبرز  أهم  معرفة  إلى  الحالية  الدراسة  فتسعى  وعالقتها   يةالصَّ طيبة،  جامعة  طالبات  منها  تعاني  التي  الجامعية 

ظر فيها، وأبرز التوصيات واملشكالت بمستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي  بصورة عاجلة. التي ينبغي إعادة النَّ

طبيقيةاألهمية   .2 دريسفي وقوف إدارة جامعة طيبة والهيئة  الدراسة  سهم  تقد    : التَّ فعلى أبرز املشكالت    هافيية  التَّ  التي تعاني منها  الجامعية  يةالصَّ

البات
َّ
الدراسة توصيات ومقترحات إلدارة الجامعة،  الط دريسالهيئة  و . كما قد ُتقّدم  فعامل مع مشكالت البيئة  ية للتَّ التَّ الجامعية. إضافة   يةالصَّ

 للباحثين املهتمين بالتَّ 
ً
فوسع في دراسة مشكالت البيئة إلى أن نتائج هذه الدراسة قد تفتح آفاقا  . وتأثيرها على بعض املتغيرات ،الجامعية يةالصَّ
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 :حدود الدراسة

فاقتصرت الدراسة على استطالع آراء طالبات جامعة طيبة نحو أبرز املشكالت  حدود موضوعية: ، األستاذ الجامعي ها بالجامعية التي قد يتسبب  يةالصَّ

البو 
َّ
فساملكونات  ، و املكونات املادية، و الط وائح، و اجتماعية  النَّ

َّ
ة العام عن واألنظمة األكاديمية. باإلضافة إلى تقص ي مستوى رضا طالبات جامعة طيب  الل

 . من خالل تطبيق استبانة ومقابلة شخصية املناخ الدراس ي الجامعي

 اقتصرت الدراسة على طالبات جامعة طيبة باملدينة املنورة فقط. حدود مكانية:

 م.2020أجريت الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  حدود زمانية:

 :مصطلحات الّدراسة

فالبيئة   عليم  يةالصَّ والنَّ   : يةالتَّ شحاتة  )عرفها  وتجهيزات 87:  2003جار  وأثاث،  تعليمية،  أبنية  من:  تعليمي  نظام  بأي  املحيط  الوسط  "تشمل  بأنها   )

روف تعليمية، كما تشمل  
ُّ
قافيةاالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، و   الظ

َّ
 الث

َّ
الط املحيطة بالنظام، وكذلك ظروف  قس، واملناخ، واإلضاءة ، واملادية 

عليماملحيطة بموقع املؤسسات   ية .... وغير ذلك من العوامل." التَّ

فيها   تتفاعل  التي  البيئة  بأنها  الباحثة  و وتعرفها  املادية،  روفاملكونات 
ُّ
فسية  الظ وبين و االجتماعية،  -النَّ الجامعي وطلبته،  األستاذ  بين  القائمة  العالقات 

لبة
َّ
 .  رضا طالبات الجامعة عن املناخ الدراس ي العامتحقيق بهدف  ؛محفز وداعم  إداري أكاديمي بعض في جوببعضهم  الط

أنه "تصور  مستوى  (  Bolliger & Martindale, 2004, p.2)يحدد بوليجر ومارتينديل    :العام  مستوى الرضا املتعلم على  البرضا 
َّ
املتعلق بتجربة   الط

عليم الكلية والقيمة املدركة   اه أثناء وجوده في مؤسسة تعليمية".الذي تلقَّ  للت 

فوتعرفه الباحثة بأنه مدى رضا طالبات جامعة طيبة عن مكونات البيئة   املناخ الدراس ي العامالجامعية    يةالصَّ وأبرزها: األستاذ الجامعي،   ،التي تشكل 

البو 
َّ
فسالجامعي، واملكونات املادية، و  الط وائحاجتماعية، و  النَّ

َّ
عليم واألنظمة األكاديمية التي تضبط العملية  الل  ية. التَّ

ظر اإلطار     :ي النَّ

ظر اإلطار  يغطي فالبيئة  واقع مشكالتمحورين:  ي النَّ  املناخ الدراس ي والجامعي. مستويات الرضا عن و  الجامعية، يةالصَّ

اقع فمشكالت البيئة  املحور األول: و  : الجامعية  يةالصَّ

عّتبر الجامعات قيمة حضارية
ُ
 ،فهي مركز اإلنتاج، والعلوم، واملعارف في املجتمع، ومصدر استثمار، وتنمية، وتوظيف أهم ثروات املجتمع  مهمة،  ت

وعفيفي،   )تمام  نتاجها  من  الفكر  ورجال  صناعتها،  من  قدم  فالتَّ البشرية،  روة 
َّ
الث )  وقد (.  2009وهي  العيدروس  د 

َّ
بيئة 2012أك بتطوير  االهتمام  أن   )

عليم  ليس  التَّ منها:    الجامعي  املتنوعة  العوامل  من  عدد  إلى  استجابة  جاء  حيث  املجتمع؛  ضرورات  من  ضرورة  بل   
ً
ركيزترفا

َّ
على    الت نمية املتزايد   التَّ

عليم االقتصادية، وتزايد اإلنفاق على قطاع   أهمية دور العنصر البشري في  التَّ نمية، وتصاعد  عليم ؛ كما أنه نمط  التَّ لبةالذي ُيِعدُّ    التَّ
َّ
لالنخراط في   الط

 بالّنظام  
ً
عليمسوق العمل. ومع بداية القرن الحادي والعشرين، أصبح حريا عليم ي الجامعي أن يهتم ببيئة  التَّ طورات العاملية في   ؛التَّ لتواكب الجامعات التَّ

عليم الحكومات العربية ببيئة  ( أن نتاج اهتمام  439،  2003ذكر الشخيبي )ولكن كما  عصر املعرفة واملعلوماتية.   اني    نصفالالجامعي خالل    التَّ
َّ
 من الث

واتج ع لى حساب  القرن املاض ي لم يكن سوى "زيادة في الكم على حساب الكيف، وباملظهر على حساب املحتوى، وباالستهالك على حساب اإلنتاج، وبالنَّ

عليم املدخالت، والعمليات، مع كثرة املشكالت التي أفرزها   الجامعي من بطالة واغتراب وغيرها".   التَّ

)  ذكركما   وعشا  العمايرة  من  و 2012كل   )( وبيان  الجامعات    (2014الظفيري  مميزة  أن   
ً
جهودا تجويد  بذلت  عليم العملية  في  بمكوناتها التَّ ية 

الب وعناصرها تتمحور حول  
َّ
البومن أجل    الط

َّ
  الط

ً
 سليما

ً
 على  ل، بغية إعداده إعدادا

ً
،  ومواجهة املشكالت املختلفةتعلمه،  ولية  ؤ تحمل مس يكون قادرا

 متعددة ومتباينة، منها ما يتصل بذات    تأخذ  مشكالت طلبة الجامعات  ومع هذا ما زالت
ً
الب، أوأشكاال

َّ
ه الدراس ي أو سوء تنظيم جدولأو  بأسرته،    الط

ف. ويمكن حصر أبرز مصادر مشكالت البيئة ... وغيرهاكل مادة دراسيةفي كثرة الواجبات االختبارات، أو بسبب دول ج  الجامعية فيما يأتي:  يةالصَّ

  :مشكالت متعلقة باألستاذ الجامعي .1

 
ُ
أي جامعة:    الجامعي حجر    يعتبر األستاذ دريساألساس في مثلث مهام  العلمي، وخدمة  التَّ والبحث  املجتمع و ،  لبةاملجتمع. وعادة ما ينظر 

َّ
إلى   الط

تكون نتاج تأهيل وتدريب ممتد.  ومع هذه ما  صه التي عادة  األستاذ الجامعي بأنه مصدر املعرفة الذي يتميز بالعلم، واألخالق، واملهارة الحاذقة في تخصُّ 

يصبح   الجامعي، قد  األستاذ  يتبوأها  التي  ماملكانة   
ً
املأحيانا لبعض   

ً
بيئة  صدرا في جودة  تؤثر  التي  م شكالت 

ُّ
عل املادة  2019)عيس ى،    التَّ في  ( مثل ضعفه 

عليم العلمية، أو غيابه املتكرر، أو تبنيه أساليب تقليدية في  قييم و  التَّ ه، أو ضعفه في ضبط صفه ت. باإلضافة إلى عدم مراعاته للفروق الفردية بين طلبالتَّ

 (.  2016وغيرها من املشكالت التي تقدح في مهاراته املهنية )العتيبي،  ،وإدارته بكفاءة 

 ألهمية دور األستاذ الجامعي في العملية التعليمية،
ً
فكمصدر مباشر ملشكالت البيئة  عليهركزت العديد من الدراسات  ونظرا الجامعية التي   يةالصَّ

 تعثر  
ً
لبةتؤدي إلى توتر، وقلق، وأحيانا

َّ
   الط

ً
و )ومنها    .أكاديميا ربية التي    (2019دراسة الضَّ

َّ
هدفت إلى معرفة املشكالت األكاديمية التي تواجه طلبة كلية الت

استبانة مكّونة من   إعداد  السودان من وجهة نظرهم. وتم  الرضا في  فقرة موزعة على خمسة مجاالت، وتم تطبيقها على عينة مكونة    44بجامعة بخت 
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تو 90من) التي  املشكالت  أهم  أن  تائج  النَّ وأكدت  وطالبة.   
ً
طالبا واألساتذة، (  لبة، 

َّ
والط الدراسية،  واملقررات  واإلدارة،  الكلية  مجال  هي  لبة 

َّ
الط اجه 

الدراس ي، وض الفصل  في  وكثرتها  املقررات  تداخل  تقدير كبيرة فهي:  بدرجة  جاءت  التي  املفردات  نطاق  أما على  والي.  التَّ استخدام واالختبارات على  عف 

افعية الدَّ وقلة  دريس،  التَّ في  قنيات  ائم  التَّ الدَّ االستخدام  يشكل  كما  بينهم.  الفردية  الفروق  مراعاة  أو  لبة، 
َّ
الط ملشكالت  وقت  تخصيص  وعدم   ،

مشكال حل  وندرة  املحاضرات،  مواعيد  مناسبة  وعدم  لبة، 
َّ
بالط واكتظاظها  القاعات،  تجهيزات  وضعف  الذهن،  وتشتت  منها،  والقلق  تهم  لالختبارات، 

لبة.
َّ
 اإليجابية التي تتمثل في: األكاديمية  األستاذ الجامعي ( إلى أدوار2009جار، ؛ النَّ 2009دراسات أخرى )ابن طريف،   أشارتو  تحديات أكاديمية للط

 الة. تطبيق األستاذ الجامعي مداخل تدريسية فعَّ  •

قنيةتوظيف  • عليم ودمجها في  التَّ  بكفاءة وفاعلية.  التَّ

عامل • فس يمع كل ما يؤثر في األمن  التَّ لبةواالجتماعي  النَّ
َّ
 . للط

م ضبط بيئة  •
ُّ
عل وجيهمع القدرة على الحزم، وحسن  التَّ في التَّ  .الصَّ

الب مشكالت متعلقة ب .2
َّ
 :الجامعي الط

البتواجه  
َّ
و   الط دراسته.  في  تحصيله  أو  بنفسه،  ثقته  تدني  في  تسهم  وقد  فكره وسلوكياته،  في  تؤثر  قد  كثيرة  تحديات  اليوم  ذكر  قد  الجامعي 

الب( أن املشاكل التي تواجه  2016العتيبي )
َّ
 في كثير من األحيان. وربطت العديد من    الط

ً
الجامعي، قد تعيقه عن إكمال مشواره الجامعي؛ وتعثره أكاديميا

و؛ 2019، فلوح؛ 2016لدراسات )العتيبي، ا  الب( املشكالت التي مصدرها 2019، الضَّ
َّ
الجامعي بعالقته املتوترة بأقرانه وأساتذته مثل عدم االحترام،   الط

نمر أو  باتعدي على خصوصيات اآلخرين، أو عدم الوفاء ب، أو التَّ التَّ
َّ
  القحطانيوأكدت دراسة .  الجامعية ةتباع األنظم، أو عدم ا األعمال الجماعية متطل

  (2014صبحا )و 
 
دريسعضوات هيئة   موافقة البات لوكيات وتأييدهن لسُّ   ،بجامعة امللك سعود التَّ

َّ
ف غير املقبولةالط بدرجة مرتفعة، وتمثلت في:  في الصًّ

أخير مناسبة، والتَّ   التَّ أوقات غير  والكالم في  االختبار،  املحاضرة وموعد  إذن.عن موعد  دريسعضوات هيئة  وأيدت    حدث بدون  أسالي  التَّ  ب استخدام 

 . صحيحية اعمة أو التَّ أكثر من الدَّ  االنضباط الوقائية

الدراسات مثل بعض  ركزت  )  لهذا  طريف  ابن  دراسة  2009دراسة  مري (، وكذلك  )  الشَّ وصيات  على مجموعة من(  2014والعياصرة  لبة  التَّ
َّ
  للط

 منها:  ،للحد من هذه املشكالت ؛الجامعيين

فتكوين عالقات بناءة مع األقران داخل  •  وخارجه.  الصَّ

عاونتحمل املسؤولية الفردية تجاه العمل الجماعي و  •  ي. التَّ

البيةتقدير الخدمات الجامعية  •
ُّ
 واستخدامها بشكل سليم.  ،الط

 .وتقبله كيف واالنسجام مع الواقع البيئي األكاديميبذل الجهد للتَّ  •

 :مشكالت متعلقة باملكونات املادية .3

البيواجه  
َّ
ال  الط الهيئة  وأعضاء  بالعملية  تدريالجامعي  تحيط  التي  الفيزيقية  البيئة  عليمسية صعوبات مصدرها  ازدحام    ،يةالتَّ البمثل 

ُّ
في    الط

(. وركزت العديد من الدراسات 2006قاعات الدراسة، وعدم مناسبة تجهيزها، أو عدم توافر األماكن املناسبة لالستراحة بين املحاضرات )البنا والربعي، 

املادي للبيئة   م الجامعية ألهميته لدعم    يةفالصَّ على املكون 
ُّ
عل وتر، وتخفيف حدة امللل، أو  التَّ لبةلدى    التَّ

َّ
)  الط العي واملخالفي  (  2018ومنها دراسة الضَّ

استبانة مك الدراسة  املؤثرة على تحصيل طلبة جامعة تعز من وجهة نظرهم. واستخدمت  عليمية  التَّ املشكالت  عرُّف على  التَّ إلى    28ونة من  التي هدفت 

بلغت ) جهيزات  504فقرة طبقت على عينة  للتَّ القاعات  افتقار  عليمية هي  التَّ املشكالت  أهم  أن  تائج  النَّ  وطالبة. وكشفت 
ً
عليمية، ومحدودية ( طالبا التَّ

واست لبة، 
َّ
الط على  املقررة  الكتب  أسعار  وارتفاع  عليمية،  التَّ الوسائل  استخدام  وقلة  واملختبرات،  باملعامل  الكافية  واملواد  تدريس  األجهزة  طرق  خدام 

وكذلك  قصيرة،  زمنية  فترة  خالل  املقرر  محاضرات  وشرح  نظري،  بأسلوب  العملية  املقررات  وتدريس  في   تقليدية،  درجاتهم  أساس  على  لبة 
َّ
الط تقويم 

 االختبار فقط، وعدد أسئلة االختبار ال يتناسب مع الوقت املتاح لإلجابة.   

هدفت   بولوتكما  وإيفالزوغلو-دراسة  املكون    ,Bulut-Ozsezer & Iflazoglu-Saban)  (2017سابان-أوزيزر  حول  لبة 
َّ
الط تصورات  اكتشاف  إلى 

( من طلبة جامعة تركية. وعليه، تم جمع التقارير التي أعدوها بشكل فردي بعد زيارتهم لبعض  102للفصل الدراس ي. وتكونت العينة من )املادي الفيزيائي 

تائج أن أغلب املشاركين في التقارير ذكروا أن الخصائص املادية للفص فوف الدراسية، ثم تم تحليلها من قبل الباحثين. وكشفت النَّ الذي ل الدراس ي  الصَّ

جهيزات التي س هل تنفيذ يحلمون به تتفق مع الفصل الدراس ي الفعلي؛ بينما ثلثهم فقط قاموا باقتراح خصائص للفصل الذي يفضلونه، وركزوا على التَّ

وضاء.   خلص من الضَّ الب، واالهتمام بترتيب املقاعد، ونظام اإلضاءة، والتَّ
َّ
م املتمركز حول الط

ُّ
عل  التَّ

الدراسية املشجعة على   (Saifi et al., 2018)خرون  أما دراسة صيفي وآ  الفصول  بيئة  الجامعيين حول  لبة 
َّ
الط فقد ركزت على دراسة تصورات 

البيانات مكونة من   لجمع  استبانة  إعداد  وتم  تحصيلهم.  وتأثيرها على  م، 
ُّ
عل )  35التَّ تطبيقها على  وتم  في  1800فقرة،  طالب  البنجاب.    3(  في  جامعات 

لبة يؤكدون على أن نقص  وأشارت النَّ 
َّ
، إال إنه ما زال أغلب الط

ً
لبة كان تحصيلهم األكاديمي مرتفعا

َّ
املرافق تائج إلى أنه بالرغم من أن أكثر من نصف الط
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عليم التَّ قنيات  التَّ املادية، وأهمها  باملرافق  الدراسية  الفصول  الدراسة بضرورة تزويد  لهم. ولهذا أوصت  أهمية املادية يمثل مشكلة كبيرة  إلى  ية، إضافة 

غذية الراجعة الفورية، واإلجابة عن أسئلتهم، وتعزيز إنجازاتهم األكاديمية.  الب وتزويدهم بالتَّ
ُّ
 تحفيز الط

أوصت   وبيان،  الدراسات  بعض  كما  واملخالفي،  2014)الظفيري  العي  الضَّ و2018؛  الضَّ ببيئة(  ؛  ف  باالهتمام  البألن    ؛ املادية  الصَّ
َّ
الجامعي   الط

 يقض ي فيها عدد
ً
 كبير  ا

ً
الي اهتمام الجامعاتلهذا، ينبغي  ؛تتزايد وتتنوع خاللها احتياجاته من الساعات ا  : بالتَّ

باتتزويد الفصول الدراسية ب •
َّ
عليملعملية سير ا املادية األساسية الالزمة ل املتطل  ية. التَّ

صة للراحة، وقضاء وقت الفراغ  • م يسر ومجهزة بما يتوفير أماكن مخصَّ
ُّ
عل  .التَّ

عليم الحرص على أن تخضع بيئة  • روفاملادية لكافة  التَّ
ُّ
 الصحية. الظ

لبةإيجاد حلول سريعة لتقليل أعداد  •
َّ
 املزدحمة في القاعات الدراسية.  الط

فسمشكالت متعلقة باملكونات  .4  : اجتماعية النَّ

مري  ( و 2014)  دوابشة  دراستاتؤكد   اجتماعية مختلفة األسباب قد تؤدي  -أن طلبة الجامعات يواجهون مشكالت نفسية  (2014)  والعياصرة الشَّ

فسإلى نقص الثقة ب  ، عدم االستقرار، االنطواء، وعدم القدرة على تحقيق عالقات ناجحة مع اآلخرين.  النَّ

عرُّف على بعض املشكالت التي   التي  (Aladwan, Aladwan & Alshiekh, 2019)  والعدوان والشيخ  لعدواندراسة ا   وهذا ما أكدته  هدفت إلى التَّ

كنولوجيا. وتكونت عينة الدراسة من )  يتكون من122تواجه طلبة جامعة العين للعلوم والتُّ
ً
 طبق عليهم استبيانا

ً
فقرة مقسمة إلى أربعة محاور.  60( طالبا

تائج أن أكثر املشكالت شيوًعا على نطاق امل فسية، ثم اإلدارية، وأخيًرا األكاديمية. أما  -حاور هي: املشكالت االجتماعيةوأوضحت النَّ االقتصادية، تليها النَّ

لبة على نطاق الفقرات، فكانت أبرز املشكالت هي: القلق والخوف من االختبارات، وارتفاع أسعار الكتب، وطول مدة الدراسة، وعدم إتاحة الفرص
َّ
ة للط

مواعيد تحديد  في  وعدم   للمشاركة  قليدية،  التَّ دريس  التَّ أساليب  استخدام  إلى  إضافة  ز،  ميُّ للتَّ شجيعية 
َّ
الت الجوائز  ندرة  مع  واالختبارات،  املحاضرات 

ظري والعملي في موضوعات املقررات.  وازن بين الجزء النَّ لبة، وعدم التَّ
َّ
 اهتمام األساتذة بمشاعر ومشاكل الط

( الورثان  الطائف،    ( 2019وفي دراسة حديثة أجراها  فية من وجهة نظر طالب جامعة  الصَّ للبيئة  اجتماعي  فس  النَّ املكون  إلى معرفة واقع  هدفت 

األكاديمي. وبلغت عي راكمي، والكلية، واملستوى 
َّ
الت باملعدل  فية وعالقته  الصَّ البيئة  الب لواقع 

ُّ
الط بين تقديرات  الفروق  الدراسة )والكشف عن  ( 40نة 

 طبق عليهم مقياس  
ً
ف"  طالبا لبة لهذا املكون كانت بدرجة متوسطة   Fraser, 1998"ماذا يحدث داخل الصَّ

َّ
تائج أن تقدير الط املترجم للعربية. وبينت النَّ

لبة اآلخرين، دعم األس
َّ
عاون مع الط لبة، التَّ

َّ
الط إنصاف األستاذ الجامعي، العالقة مع  الي:  االرتباط تاذ الجامعي،  لجميع األبعاد بمتوسطات متقاربة كالتَّ

عزى للمعدل  
ُ
فس اجتماعي للبيئة الصحية ت لبة لواقع املكون النَّ

َّ
الدراس ي. واتضح عدم وجود فروق بين تقديرات الط خص ي، االنهماك  أو الشَّ راكمي، 

َّ
الت

ربية، وكلية العلوم.
َّ
عزى للكلية، وجاءت لصالح كلية الت

ُ
 ت
ً
 املستوى األكاديمي؛ بينما توجد فروق دالة إحصائيا

 ، و (Saifi et al., 2018)وصيفي وآخرون  ،  (Lin et al., 2015)  لين وآخرون  دراسةا قدمت  كم
ً
  (Aladwan et al., 2019)  العدوان وآخرون  أيضا

فس من املشكالت  للحد توصيات  اجتماعية مثل:  النَّ

لبةإتاحة الفرصة  •
َّ
 والنهائية. واالختبارات الدورية ت املحاضرات اوقأ للمشاركة في تحديد  للط

لبةتحفيز  •
َّ
شجيع من خالل الفعاليات واألنشطة، مع تقديم الجوائز  الط

َّ
 . للمتميزين يةالت

وراتتقديم  • حفيز  الدَّ لبةية التَّ
َّ
 أقلم مع املناخ الجامعي. ملساعدتهم على التَّ  ؛داخل الجامعة  للط

فسيةاالهتمام باملشاكل االجتماعية و  • لبةالتي يعاني منها  النَّ
َّ
ي مصادرها. و  ،الط  تقص ّ

وائحمشكالت متعلقة ب .5
َّ
 :، واألنظمة األكاديميةالل

وائحتعتبر  
َّ
البيئة    الل لضبط  وسائل  فواألنظمة  تُ   يةالصَّ وهي  سلطة  الجماعية،  ذات  عليا  جهات  من  مدى فرض  بها  تتابع  عدم  لتضمن    االلتزام 

مشكالت    في حدوث   تطبيقها يتسبب أي خلل أو تعثر في    وقدفي االنضباط، وحفظ النظام، والحقوق.    ور الفاعل لهاتخطيها. وفي هذا السياق، يظهر الدَّ 

لبة
َّ
وترتؤدي إلى اإلحباط، و   للط مثل املشكالت التي تختص باإلرشاد األكاديمي، أو مشكالت الجداول املكتظة باملقررات،    ،النسحابإلى ا ، أو قد تؤدي  التَّ

نظيم أو التي تفتقد   وجيهمواعيد املحاضرات، أو ما يخص اإلعالن و   في  التَّ لبة  التَّ
َّ
واصلألي مستجدات سواء باستخدام وسائل    للط االجتماعي، أو من   التَّ

لبةخالل لقاءات دورية مع 
َّ
 .  الط

)وتناولت   فلوح  معهد  (  2019دراسة  طلبة  نظر  وجهة  من  الجامعي  الب 
َّ
للط الدراس ي  الواقع  معرفة  إلى  هدفت  باملركز  التي  االجتماعية  العلوم 

اإلداري حيث    الجامعي في الجزائر الب، املنهج، األستاذ، املناخ الدراس ي، اإلدارة،   5عبارة موزعة على    38تم تطبيق استبانة مكونة من  البعد 
َّ
الط أبعاد: 

لبة لدرجة متوسطة لبعد األ 80على عينة مكونة من )
َّ
تائج عن تقدير الط . وأسفرت النَّ

ً
الب، واملناهج؛  ( طالبا

َّ
ستاذ الجامعي؛ ودرجة مقبولة لبعدي: الط

لبة  
َّ
الط منح  كما  الحفظ،  على  وتعتمد  طبيقية،  التَّ الفائدة  تفتقد  مقرراتهم  معظم  أن  إلى  إضافة  تخصصهم،  عن  النسبي  لبة 

َّ
الط رضا  درجة بسبب 

 لضعف تجهيز القاعات، وارتف
ً
ائد، واإلدارة؛ نظرا ظافة، كما أن اإلدارة تتسم بالفوض ى والالمباالة منخفضة لبعدي: املناخ السَّ اع أسعار الكتب، وقلة النَّ

لبة. 
َّ
 بمشكالت الط
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قدم مثل  توقد  والربعي  دراسات  و 2006)  البنا  )النَّ (  )2009جار  والجميلي   ،)2012( وبيان  الظفيري  وكذلك  للتَّ 2014(،  توصيات  من  (  خفيف 

فمشكالت البيئة   منها:  ،املتعلقة بلوائح وأنظمة الجامعات يةالصَّ

لبةحل مشكالت ا بهدف  ؛إيجاد وحدات إرشادية أكاديمية تقدم خدمات معرفية ومهارية •
َّ
 الجامعية. لط

لبةعقد لقاءات دورية مع  •
َّ
وائحلتعريفهم بأهداف الكلية، واألقسام، واألنظمة، و  ؛الط

َّ
 في حياتهم الجامعية.  منها ، وتزويدهم بما يهمهم الل

 لإلعالن عن جميع الفعاليات، واألنشطة، واملسابقات داخل وخارج الجامعة.  ؛تكوين شبكة تواصل فاعلة مع طلبة الجامعة •

لبةتمكين  •
َّ
وائح من جميع األدلة أو املشورات التي تتضمن  الط

َّ
 واألنظمة املطبوع منها، واملنشور على موقع الجامعة.  الل

الب رضا  املحور الثاني:
َّ
اقع الدراس ي الط  :الجامعي عن الو

عليم رضا املتعلم كقضية رئيسة في  موضوع    برز   مهم  ؛التَّ
ً
 نفسيا

ً
 ألنه يعتبر عامال

ً
.  (Bolliger & Martindale, 2004)في نجاح تجربته األكاديمية    ا

أثيريشمل  ، و ناتجة عن تقييم املرء لوضع ماتأثير أو شعور أو عاطفة    : بأنهعامة  الرضا    (Stone, 2006, p.5)ويعرف ستون   لبي السَّ و اإليجابي )الرضا(    التَّ

احةمستوى  بأنهالرضا  فيعرف (Shockley, 2005, p.6))عدم الرضا(. أما شوكلي  م واملشاعر امللموسة لدى املتعلم فيما يتعلق بفعالية بيئات  الرَّ
ُّ
عل  . التَّ

 
ً
، ويماثلها قلة

ً
البتلك التي تبحث في رضا   وما تزال الدراسات في مجال رضا املتعلم قليلة جدا

َّ
عليمالجامعي عن بيئته  الط ومن الدراسات التي  ية. التَّ

الجامعي   الطالب  والعمركزت على رضا  )دراسة صوالحة  األكاديمية من وجهة نظر)2013ري  الحاجات  أهمية  إلى معرفة  التي هدفت  طلبة 365(  ( من 

بالهيئة   تتعلق:  مجاالت  ألربعة   
ً
وفقا تحقيقها  عن  رضاهم  ومدى  األهلية،  عمان  دريسجامعة  ومصادر  التَّ واإلدارية،  م ية، 

ُّ
عل الخاصة التَّ والحاجات   ،

لبةب
َّ
تائج.  الط النَّ تقدير  إلى    وأشارت  لبةأن 

َّ
األكاديمية    الط الحاجات  هيئة  -ألهمية  ألعضاء  دريسبالنسبة  ألهمية   جاء-التَّ تقديرهم  أما   ،

ً
جدا  

ً
عاليا

م الحاجات اإلدارية، ومصادر  
ُّ
عل لبة، وحاجات  التَّ

َّ
. كما أعطى    الط

ً
لبةفكان متوسطا

َّ
،   الط

ً
 عن تحقق الحاجات في الجامعة عموما

ً
مستوى رضا متوسطا

 
ً
لبة بالنسبة للهيئة اإلدارية، وحاجات  ومنخفضا

َّ
دريسالخاصة، أما مستوى الرضا عن تحقق املجاالت التي تتعلق بعضو هيئة    الط م، ومصادر  التَّ

ُّ
عل   التَّ

.
ً
 فكان متوسطا

نتائج تحليل االستبانة  ( فقد هدفت إلى تقص ي درجة رضا طلبة جامعة مؤتة عن الخدمات الجامعية. وأظهرت  2013أما دراسة القضاة وخليفات )

 وطالبة أن درجة رضاهم عن تلك الخدمات جاءت بدرجة متوسطة449املطبقة على )
ً
لبة ( إلى قياس رضا  2017وهدفت دراسة علة والود )  .( طالبا

َّ
 الط

عليمعن جودة الخدمات   ، ( من طلبة الجامعتين347قوامها )  وقد أجريت الدراسة على عينة  .ية بجامعة زيان عاشور وجامعة عمار اثليجي في الجزائرالتَّ

عليموأظهرت نتائج املقياس املستخدم أن مستوى الرضا عن الخدمات   كور مستوى رضا    كانية جاء بدرجة متوسطة لدى طلبة الجامعتين، كما  التَّ
ُ
 الذ

 .
ً
 أعلى من اإلناث في الجامعتين أيضا

إلى  2019أما دراسة فلوح وعبيدي )  عرُّف( فقد هدفت  لبةعلى مدى رضا    التَّ
َّ
الجامعية. إلعن الخدمات الجامعية التي تقدم إليهم في ا  الط قامات 

( على  طبقت  التي  االستبانة  نتائج  وطالبة300وأسفرت   
ً
طالبا املقدمة    عن   (  الجامعية  الخدمات  عن  العام  الرضا  مستوى  لبةأن 

َّ
بدرجة   للط كانت 

ال املنح، واإليواء، و منخفضة، وكذلك مستوى  شاطرضا عن خدمات 
َّ
   الن

َّ
رفيهقافي، والرياض ي، و العلمي، والث

َّ
ي كانت بدرجة منخفضة ما عدا خدمة الت

  النَّ 
ً
وحديثا متوسطة.  رضا  بدرجة  جاءت  )أجراها  دراسة  هدفت  قل  عن  2020صيفور  الرضا  بين  العالقة  معرفة  إلى  ص(  خصُّ الجامعي   التَّ الدراس ي 

افعيةو  افعية، ومقياس مقياس الرضا لإلنجاز لدى طلبة جامعة تاسوست جيجل في الجزائر. وتم تطبيق الدَّ . وأظهرت  ( 50)لإلنجاز على  الدَّ
ً
تائجطالبا   النَّ

صوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا عن  خصُّ افعيةو  التَّ لبةلإلنجاز لدى  الدَّ
َّ
صكما ظهر مستوى الرضا عن الجامعيين؛  الط خصُّ ومستوى   التَّ

افعية الجامعة.  الدَّ طلبة  لدى  و   مرتفعين  األكاديمية،  أبعادها:  بكافة  الجامعية  البيئة  أهمية   
ً
جليا يظهر  نظيموعليه،  والخدماتية التَّ واالجتماعية،  ية، 

البوالتي تجتمع لتكون املناخ الدراس ي العام في تشكيل شخصية 
َّ
 اته الجامعية، ورضاه عنها يؤثر في نجاحه وتميزه األكاديمي.في فترة حي الط

 : منهج الّدراسة وإجراءاتها

فأبرز املشكالت  استخدمت الّدراسة املنهج الوصفي للوقوف على   األستاذ الجامعي،    :االجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة ومصدره  يةالصَّ

البو 
َّ
فس، واملكونات املادية، و الط وائحاجتماعية، و  النَّ

َّ
  واألنظمة األكاديمية. الل

 : مجتمع وعينة الّدراسة
آراء طالبات جامعة طيبة حول   أن تستطلع  الجيد  أنه من  الباحثة  املشكالت  ارتأت  فأبرز  للّدراسة    هذا،ل  ؛الجامعية  يةالصَّ املجتمع األصلي  يمثل 

بكلياتها  الحالية   الجامعة  طالبات  فيجميع  ب  املختلفة  الرئيس  املنورة املقر  خاللاملدينة  ا   ،  من  الثاني  الدراس ي  الجامعي  الفصل  الدراس ي  -2019لعام 

العينةم.  2020 اختيار  يخضع  بشكل    وتم  ولم  الدراسة،  الباتاختيار  عشوائي ألداتي 
َّ
البألي معايير سوى موافقة    الط

َّ
واالستجابة الط املشاركة  ة على 

 لظروف تعليق الحضور للجامعة بسبب جائحة كورونا، توقف تطبيق األداة بعد مرور ثمانية أيام. ألداتي الدراسة
ً
( 2174) املستجيبات عدد وبلغ ،ونظرا

الباتفقد بلغ عدد الشخصية ملقابلة ا ، أما طالبة تم اعتبارها عينة الدراسة
َّ
 .( طالبة102الالتي وافقن على املشاركة ) الط
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 الّدراسة:  واتأد

 :
ً
فاملشكالت استبانة أوال  :يةالصَّ

فآراء طالبات جامعة طيبة حول أبرز املشكالت  صممت الباحثة استبانة بهدف استطالع   ، األستاذ الجامعيالجامعية التي قد يتسبب فيها    ية الصَّ

البو 
َّ
فساملكونات  ، و املكونات املادية، و الط وائح، و اجتماعية  النَّ

َّ
إلى تقص ي مستوى رضاهن العام عن املناخ الدراس ي   الل واألنظمة األكاديمية، باإلضافة 

بعض   الجامعي. )دبيات  األ وبناء على  العيالعربية  و؛  2018واملخالفي،    الضَّ األجنبية 2014القحطاني وصبحا،  ؛  2019فلوح،  ؛  2019،  الضَّ واألدبيات   )

(Aladwan et al., 2019; Djigic & Stojiljkovic, 2011،)    وأخرى تضم طالبة  (66)شعبة تضم  قائمة باملشكالت وناقشتها مع  صممت الباحثة  فقد ،

البيئة    طالبة  (65) ففي مقرر  النقاش يةالصَّ  مشكالت  التي  العبارات    حصر تم    في مجموعات مركزة   . ومن خالل 
ً
البتشكل فعال

َّ
البيئة  للط فات في    يةالصَّ

فت( عبارة، و 70من )التي تكونت  ستبانة  على ذلك، تم صياغة اال وبناء    الجامعية. ففي خمسة محاور تضم املشكالت  الباحثة  ها  صنَّ التي يسببها كلٌّ    ية الصَّ

البعبارة، و  (20وبلغت ) األستاذ الجامعي: من
َّ
فس( عبارات، واملكونات 10( عبارات، واملكونات املادية وتمثلها )10وبلغت ) الط ( 20اجتماعية وبلغت ) النَّ

وائحعبارة، و 
َّ
  ( عبارات.10واألنظمة األكاديمية وكانت ) الل

صنيف:  3-1)  الثالثيوتم استخدام مقياس ليكرت    ما،  أوافق( ذا التَّ
ً
مستويات متساوية    ثالث . كما ُصنفت تلك اإلجابات إلى  ال أوافق،  أوافق نوعا

 (. 1وهو مدى املتوسطات )جدول   0.66= 3  ÷( 1-3عدد درجات املقياس = ) ÷أقل قيمة(  –املدى بتطبيق املعادلة: طول الفئة= )أكبر قيمة 

ليكرت   مقياس  عنه  لإلجابة  استخدم  الجامعي،  الدراس ي  املناخ  عن  العام  الرضا  مستوى  حول  بسؤال  االستبانة  )واختتمت  ذو  3-1الثالثي   )

     .
ً
 ما، غير راٍض مطلقا

ً
، راٍض نوعا

ً
صنيف: راٍض جدا  التَّ

 توزيع الفئات وفق تدرج املقياس املستخدم في أداة الدراسة : (1)جدول 

 ما= أ  3  وافق = أ  الوصف 
ً
 1  وافق= ال أ  2  وافق نوعا

 1-1.66 1.67-2.33 2.34-3 مدى املتوسطات 

 منخفضة  متوسطة  مرتفعة  درجة التقدير 

 :
ً
خصيقابلة املثانيا

َّ
   :ةالش

أهمية   أي مشكالت ذات  البرغبة في استدراك 
َّ
الجامعي، و   ات للط الدراسة: األستاذ  البفي ظل محاور 

َّ
املادية، و الط فس، واملكونات  اجتماعية،   النَّ

وائحو 
َّ
الباتمع  شخصيةمقابلة إجراء خالل من إلجابة عنهما لفي االستبانة، حددت الباحثة سؤالين  تناولهاولم يتم  ،واألنظمة األكاديمية الل

َّ
 وهما:  الط

فتوصيات في رأيك يمكن أن تحّسن البيئة  3ما أبرز  .1  الجامعية؟ يةالصَّ

خلصفي ترغبين  مشكالت  3ما أبرز  .2 ففي بيئتك بشدة منها  التَّ  الجامعية؟ يةالصَّ

 : الستبانةل الظاهري صدق ال

دريس للحكم على سالمة فقرات األداة  تَّ العضوات هيئة  أعضاء و من    خمسةُعرضت االستبانة على    Face Validity  الظاهري صدق  الالستخراج  

األولى من ) الحذف واإلضافة. وتكونت االستبانة بنسختها  أو  عديل،  التَّ أو فيما يخّص  للمحاور،  العبارات  انتماء  ( محاور 7و)  عبارة (  78من حيث مدى 

فتضم املشكالت   رس  األستاذ الجامعيالتي يسببها: تخطيط    يةالصَّ عليمللعملية    األستاذ الجامعيإدارة  و ،  للدَّ ضعف و املناخ األكاديمي الجامعي،  و ية،  التَّ

فاالنضباط   فغرفة  و ،  يالصَّ وائحو ،  الصَّ
َّ
إلى مش  الل األكاديمية، باإلضافة  املحكمواألنظمة  حذف بعض   ن على ضرورة و كالت صفية عامة. وقد أجمع 

فرفة غملشكالت بسبب إلى ا الفقرات خاصة املنتمية    املحاور.بعض وإعادة ترتيب  ، %( على ضرورة دمج60، كما اتفق ثالثة محكمين أي ما نسبته )الصَّ

اليو  )بالتَّ فغرفة  محور  إلى  تنتمي  ( عبارات  5، تم حذف  وائححور  إلى م( عبارات تنتمي  3و)،  الصَّ
َّ
باعتبارها مكررة   واألنظمة  الل تم .  األكاديمية  كما 

تخطيط   محوري  الجامعيدمج  رس  األستاذ  وإدارة  للدَّ الجامعي،  عليم للعملية    األستاذ  بسبب    ،يةالتَّ مشكالت صفية  الجامعيوسمي  وبلغت   ،األستاذ 

ف( عبارة، وتم تغيير مسمى محور ضعف االنضباط 20عباراته ) البي الصَّ
َّ
البة إلى مشكالت صفية بسبب للط

َّ
( عبارات. 10وبلغت عباراته ) ،الجامعي الط

فكما تم دمج بعض مكونات محور مشكالت صفية عامة مع محور غرفة   املاديةوسمي مشكالت صفية بسبب    ،الصَّ )  ،املكونات  ( 10وبلغت عباراته 

فساملكونات وسمي مشكالت صفية بسبب  ،بقية عبارات محور مشكالت صفية عامة مع محور املناخ األكاديمي الجامعي وُدمجتعبارات،   اجتماعية النَّ

( عباراته  محور  20وبلغت  ظل   
ً
وأخيرا عبارة،  وائح ( 

َّ
األكاديمية  الل تعديل  واألنظمة  )حيث    ؛دون  عباراته  االستبانة (  10بلغت  أصبحت  وبذلك  عبارات. 

 بسؤال مستقل حول مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي.  وختمت( عبارة، 70تضم )و مكونة من خمسة محاور  

 : الّدراسة االستطالعية

بقت االستبانة على عّينة استطالعية مكونة من )
ُ
باتحساب معاملي الّصدق و ؛ لمن جامعة طيبة  طالبة(  20ط

َّ
عرُّف على سالمة العبارات الث ، وللتَّ

عليممن حيث الّصيغة، والبناء، و  تائجات املرفقة. وأظهرت  التَّ    النَّ
ً
ة على جميع املفردات  استجابة أفراد العينة االستطالعي  بناء علىسالمة العبارات لغويا

 الستفسار.إلى ا دون الحاجة 
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اخلي  :لعبارات االستبانة صدق االتساق الدَّ

و  العبارة  بين  العالقة  حساب  رجةتم  االرتباط    للمحور الكلية    الدَّ معامل  بحساب  اخلي  الدَّ االتساق  )ملعرفة  نتائج  و (،  Pearsonبيرسون  أظهرت 

الذي   للمحور  الكلية  رجة  الدَّ  مع 
ً
 موجبا

ً
ارتباطا الخمسة ترتبط  املحاور  أن كل عبارة من عبارات  حليل  االرتباط من  التَّ إليه. وتراوحت قيم معامل  تنتمي 

( األول  للمحور  لألدنى  )0.156-0.657األعلى  الثاني  وللمحور   ،)0.937-0.462( الثالث  وللمحور   ،)0.747-0.378( فكانت  الرابع  أما   ،)0.657-0.156 ،)

 لضعف قيمة م(.  0.282-0.849والخامس )
ً
( من املحور األول وهي "عدم  2العبارة رقم )  االستبانة، وهماهما من  تم حذفلعبارتين،  عامل االرتباط  ونظرا

( رقم  والعبارة  املقرر"،  أهداف  لوجود  11وضوح  وذلك  الجديدة"  واألنظمة  وائح 
َّ
بالل الخاصة  العامة  وجيهية  التَّ اللقاءات  "ندرة  وهي  الرابع  املحور  ( من 

رجة الكلية ملحاورهما، وتصبح بذلك فقر   بالدَّ
ً
تائج ارتباط    68ات االستبانة  عالقة ضعيفة جدا  عند  فقرة. كما أوضحت النَّ

ً
 إحصائيا

ً
 داال

ً
العبارات ارتباطا

 24، وهناك عدد )( عبارة 31( لعدد )0,01( عبارة، وعند مستوى )13( لعدد )0,05مستوى )
ً
حساب العالقة بين  لهذا تم إعادة  ؛( عبارة غير دالة إحصائيا

رجة الكلية للمحور ملع اخلي بحساب معامل االرتباط بيرسون )العبارة والدَّ  (.2استجابة لالستبانة جدول رقم ) ( 41)(، ألول Pearsonرفة االتساق الدَّ

رجةعبارات و الحساب معامل االرتباط بين : (2جدول )  الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  الدَّ

 الخامس املحور  املحور الرابع  املحور الثالث  املحور الثاني املحور األول 

معامل  م 

 االرتباط 

معامل  م

 االرتباط 

معامل  م

 االرتباط 

معامل  م

 االرتباط 

معامل  م

 االرتباط 

معامل  م

 االرتباط 

 معامل االرتباط  م

1 0.511** 11 0.614** 1 0.316* 1 0.727** 1 0.580**   1 0.811** 

  12 0.646** 2 0.641** 2 0.428** 2 0.418** 12 0.477** 2 0.735** 

3 0.488** 13 0.541** 3 0.601** 3 0.799* 3 0.488** 13 0.399** 3 0.753** 

4 0.719** 14 0.671** 4 0.724** 4 0.584** 4 0.371* 14 0.371* 4 0.742** 

5 0.553** 15 0.733** 5 0.505** 5 0.619** 5 0.444** 15 0.503** 5 0.650** 

6 0.589** 16 0.718** 6 0.569** 6 0.422** 6 0.738** 16 0.625** 6 0.792** 

7 0.514** 17 0.665** 7 0.604** 7 0.716** 7 0.427** 17 0.352* 7 0.733** 

8 0.344* 18 0.731** 8 0.527** 8 0.735** 8 0.437** 18 0.408** 8 0.760** 

9 0.572** 19 0.767** 9 0.446** 9 0.567** 9 0.502** 19 0.439** 9 0.793** 

10 0.564** 20 0.798** 10 0.649* 10 0.747** 10 0.446** 20 0.477** 10 0.761** 

 0.05*االرتباط دال عند مستوى   0.01 **االرتباط دال عند مستوى 

( حليل في جدول  التَّ نتائج   مع  2أظهرت 
ً
 موجبا

ً
ارتباطا الخمسة ترتبط  املحاور  أن كل عبارة من عبارات  رجة(  إليه.   الدَّ تنتمي  الذي  للمحور  الكلية 

(، أما 0.422-0.799(، وللمحور الثالث )0.316-0.724(، وللمحور الثاني )0.344-0.789للمحور األول )  من األعلى لألدنى   وتراوحت قيم معامل االرتباط

 عند مستوى )0.650-0.811(، والخامس )0.352-0.738الرابع فكانت )
ً
 إحصائيا

ً
 داال

ً
( لعدد 0,05(. كما يتضح من الجدول أن العبارات ترتبط ارتباطا

)  ،( عبارة 61) ب.  ات( عبار 7( لعدد )0,01وعند مستوى  العبارات  ارتباط  رجةوتراوحت قوة  )  الدَّ للمحور ما بين كبيرة  )48الكلية  (  20( عبارة، ومتوسطة 

 عبارة تتسم باالتساق الّداخلي.  68التي تتألف من بذلك اطمأنت الباحثة الستكمال تطبيق االستبانة . و عبارة

 : ثبات االستبانة

أكدتم   . عبارة  68للعبارات بعد حساب معامل االرتباط وهي  Cronbach’s Alphaألفا كرونباخ  معادلة من ثبات درجات االستبانة باستخدام التَّ

 معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة (: حساب3)جدول 

 ثبات االستبانة الخامس  الرابع الثالث الثاني األول  ن املحور 

 68 10 19 10 10 19 20 عدد العبارات 

بات 
َّ
 0.764 0.737 0.826 0.821 0.929 0.711 معامل الث

 68 10 19 10 10 19 41 عدد العبارات 

بات 
َّ
 0.805 0.915 0.791 0.794 0.761 0.900 معامل الث

بات  تقيم معامال أن    (3رقم )وكما يظهر من الجدول  
َّ
  ( عبارة ُتصّنف  68إلجمالي فقرات االستبانة البالغ عددها )ملحاور االستبانة و   الث

ً
من  جميعا

باتقيم  
َّ
وهذا يؤكد قلة األخطاء غير (، 41(، أو العينة املشتقة من عينة الدراسة األصلية )ن=20سواء على العينة االستطالعية األولى )ن=املرتفعة،    الث

 . املنتظمة، أو العشوائية في فقرات االستبانة مما انعكس على استجابات أفراد العينة

 : إجراءات الدراسة

أكدبعد   تم    التَّ ثم  لالستبانة،  النهائية  بالصيغة  الخروج  أمكن  وثبات،  صدق  من  الدراسة  ألداة  يكومترية  السَّ الخصائص  توزيع من  آلية  تحديد 

السَّ  في  تواجدهن  أثناء  الجامعة  طالبات  على  الجامعية،  االستبانة  املقاهي  أو  االستراحات  واحات،  صفي  قامت املخصَّ وقد  مجموعات.  في  للجلوس  ة 

أكدكانت املهمة تنحصر في  إذ    في يومين منفصلين  االستبانةفي توزيع    باملساعدة الباحثة    شعبحدى  طالبات إ  لجميع  املشاركات  من اكتمال استجابة    التَّ

خصيجراء املقابالت  إ ، والثاني،  توزيع االستبانةاألول،    أمرين:  علىبنفسها  طبيق  . وقد ركزت الباحثة أثناء التَّ البنود الباتمع    ةالشَّ
َّ
في   اغبات فقطالرَّ   الط
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  االستجابة
ً
 شديدا

ً
الباتمن  وإيجابية  . وقد وجدت الباحثة تقبال

َّ
  الط

ً
 و ، وكان البعض منهن يؤكدن أن العبارات تعكس واقعا

ً
.حقيقيا

ً
تفاوت قد  و   ملموسا

املقابالت خصية    زمن  الباتمع  الشَّ
َّ
أدنى    7من    الط أ دقيقة    11إلى  دقائق كحد  التَّ لكل    قص ىكحد  واستمر  مدة   لم تتجاوز إذ  أيام    8طبيق ملدة  طالبة. 

طبيق     ساعات    3التَّ
ً
الساعة  يوميا من   

ً
   11:30حتى    8:30بدءا

ً
الحضور  صباحا لتعليق   

ً
ونظرا ا .  يوم  إلى  وذلك  كورونا  جائحة  بسبب  مارس    8لجامعة 

الباتمع    وإجراء املقابالت  ،توقف توزيع االستبانة  ،م2020
َّ
خصية  و للمقابلةأ اكتفت الباحثة بعدد املستجيبات سواء لالستبانة  و   ،الط جمع تم  ثم  .  الشَّ

ترميز البيانات كانت مرحلة    بعدهاثم    .بانة مستبعدة فقطاست  27حيث بلغت    ؛وترتيب االستبانات، وفحصها، واالستغناء عن أي استبانة غير مكتملة

اإلحصائية   الحزم  برنامج  عن    SPSSباستخدام  اإلجابة  بهدف  اإلحصائية  االختبارات  استجابات  الدراسة.    أسئلةإلجراء  تفريغ  تم  البات كما 
َّ
في   الط

خصياملقابالت   صُ ، ثم ة على حدحيث جمعت بيانات كل سؤال  ةالشَّ
َّ
ظرشابه نفت حسب أوجه الت نتائج ذات قيمة مضافة بمنها والخروج   ،في تحليلها للنَّ

  لدراسة.إلى ا 

 :املعالجة اإلحصائية

الباحثة لحسابارتباط  معامل    استخدمت  الدَّ   بيرسون  كرونباخ  االتساق  ألفا  ومعامل  أكداخلي،  ثبات    للتَّ املتوسطات  و االستبانة،  درجات  من 

بايناختبار تحليل  و والتكرارات، والنسب املئوية.  الحسابية، واالنحرافات املعيارية،   درجات  في  اللي  الدَّ   االختالف إليجاد    One-Way ANOVAاألحادي    التَّ

عزى التي ، ى الرضا العام عن املناخ الدراس يمستو متوسطات 
ُ
فشكالت البيئة مل ت  . جامعةالالجامعية التي تواجه طالبات  يةالصَّ

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

حققلتحقيق هدف الدراسة، صيغت ثمانية أسئلة، وتم  حوعلى  عن طريق املعالجات اإلحصائية منها التَّ  اآلتي:  النَّ

 إجابة سؤال الدراسة األول:

عن   فاملشكالت  أبرز    حول   األول   ؤالسُّ اللإلجابة  مصدرها  يةالصَّ الجامعي  التي  تحليل    ،األستاذ   الراء  آ ستطالع  ا تم 
َّ
تائجوكانت    ،الباتط على    النَّ

حو  اآلتي:  النَّ

افات املعيارية ألبرز  (: املتوسطات4جدول ) فاملشكالت واالنحر  األستاذ الجامعي  التي مصدرها  يةالصَّ

املتوسط   الجامعي عبارات املحور األول: مشكالت صفية مصدرها األستاذ  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

رجة   الرتبة الدَّ

ص زيادة وقت املحاضرة عن   .1  1 مرتفعة  0.78 2.48 . الرَّسميفي الجدول  املخصَّ

البات ها دون إبالغ ؤ تأجيل املحاضرة أو إلغا  .2
َّ
 2 مرتفعة  0.79 2.47 .الط

 3 مرتفعة  0.76 2.43 قلة اإلملام باملادة العلمية وطرق تدريسها.  .3

 4 مرتفعة  0.78 2.42 غموض أنشطة وواجبات املقرر.   .4

 5 مرتفعة  0.77 2.41 ال توجد أنشطة صفية محفزة.   .5

 6 مرتفعة  0.76 2.40 عدم االلتزام بمواعيد بدء املحاضرات.  .6

ورية عدم تحديد مواعيد االختبارات   .7  7 مرتفعة  0.82 2.39 في خطة املقرر.  الدَّ

 8 متوسطة  0.80 2.33 العشوائية في عرض محتوى املقرر. شيوع   .8

 8 متوسطة  0.79 2.33 عدم االلتزام بمواعيد الساعات املكتبية.   .9

البات عدم تزويد   .10
َّ
 10 متوسطة  0.84 2.31 بخطة املقرر.  الط

وريةعدم االلتزام بمواعيد االختبارات   .11  11 متوسطة  0.86 2.29 املحددة في خطة املقرر.  الدَّ

 12 متوسطة  0.80 2.27 لغة الشرح تحتوي على مفاهيم غامضة.   .12

13.   .
ً
 13 متوسطة  0.84 2.26 عدم االلتزام بموضوعات املقرر املحددة سلفا

فضعف القدرة على ضبط   .14  14 متوسطة  0.82 2.26 وإدارته بفاعلية.  الصَّ

فإهمال اإلجابة عن األسئلة    .15  15 متوسطة  0.82 2.25 . يةالصَّ

 15 متوسطة  0.81 2.25 االلتزام باملطلوب من الواجبات واألنشطة املحددة. عدم   .16

 17 متوسطة  0.85 2.24 عدم معرفة موضوعات املقرر.   .17

فعدم االلتزام بمواعيد تسليم الواجبات واألنشطة    .18  18 متوسطة  0.84 2.17 . يةالصَّ

اعات عدم تخصيص مواعيد   .19  19 متوسطة  0.86 2.13 املكتبية.  للسَّ

تائجتوضح   )  النَّ جدول  سبع(  4في  قدرت  الدراسة  عينة  البيئة    أن  في  مرتفعة  بصورة  موجودة  فمشكالت  باألستاذ    ،الجامعية  يةالصَّ ومرتبطة 

رتالجامعي، و  صزيادة وقت املحاضرة عن  "مشكلة    تصدَّ البات. وتعد هذه مشكلة كبيرة تؤرق  (2.48بمتوسط )  "الرَّسميفي الجدول   املخصَّ
َّ
كما أنها   ، الط

من املشاكل التي يصعب حصرها.  ها  بسبب تجاوز الوقت املحدد، وغير   ؛رحان، وامللل، وعدم استيعاب املادة العلميةقد تولد مشكالت أخرى مثل السَّ 

ببوقد يعود   قدم  بحيث تُ   ؛يع الالزم طرحها في وقت املحاضرة املواض  في ذلك إلى عدم وضوح خطة أستاذ املقرر، أو سوء إدارة الوقت، وعدم تنظيم   السَّ

رتيبويليها في    املوضوعات واألنشطة املهمة على غيرها قبل نهاية وقت املحاضرة.
َّ
أو إلغا"  مشكلة  الت الباتها دون إبالغ  ؤ تأجيل املحاضرة 

َّ
بمتوسط    "الط

الباتوهذه مشكلة تدل على عدم احترام وقت  (،  2.47)
َّ
حضيرمجهودهن في  وبذلن    ، الالتي حضرن   الط رس  التَّ الباتتؤدي إلى ضياع وقت  ف،  للدَّ

َّ
، كما  الط
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بأحد حقوق    
ً
إخالال يعد  البأنه 

َّ
في  الط املوضحة  الجامعية  وائحة 

َّ
أن    الل كما  العينة على  الجامعية،  انتشارها موافقة  يدل على  بصورة مرتفعة   توافرها 

فبشكل كبير في بيئة   الجامعية.   الصَّ

ببكما قد يرجع   . وتأتي  ا   هم، وتأجيلاألساتذة   إلى تهاون األقسام في متابعة غياب  السَّ
ً
قلة اإلملام باملادة "  مشكلةملحاضرات دون إبالغ اإلدارة مسبقا

تدريسها وطرق  )العلمية  بمتوسط  رتيبفي    (2.43" 
َّ
املعلومات  ،  الت إيصال  طريق  في  عقبة  تشكل  مشكلة  البوهذه 

َّ
ضعف للط إلى  يؤدي  قد  مما  ات، 

صتحصيلهن العلمي، وانخفاض مستواهن في مجال   خصُّ افعية، إضافة إلى عدم  التَّ م إلى ا   الدَّ
ُّ
عل الباتلدى    لتَّ

َّ
عزى الجامعيات. وقد    الط

ُ
هذه املشكلة إلى   ت

في   خاصة  الجامعيين  األساتذة  لبعض  املنهي  اإلعداد  صضعف  خصُّ حرص  التَّ عدم  مع  والصحية،  العلمية  طويرعلى    بعضهم ات  خالل    التَّ من  املنهي 

ورات ربويةوورش العمل  الدَّ
َّ
دريسكما قد يرجع إلى حصر اهتمام بعض أعضاء الهيئة  ،الت وريةوإعداد االختبارات ية في االنتهاء من املقرر، التَّ والنهائية،   الدَّ

رجاتورصد  ظردون  الدَّ الباتفي مقدار إملام  النَّ
َّ
 واستيعابهن ملحتوى املقررات. الط

البوتعتبر مشكلة صفية    ، (2.42بمتوسط )فجاءت  "  غموض أنشطة وواجبات املقرر "  مشكلةأما  
َّ
ألنها قد تسبب اإلحباط، والفشل، وقد   ؛اتللط

الباتتؤثر على إبداع 
َّ
ببفي تأدية الواجبات بابتكارية وفي نطاق املطلوب أداؤه. وقد يرجع  الط باتفي هذا الغموض إلى عدم التزام أستاذ املقرر ب  السَّ

َّ
 متطل

البات لتتمكن ؛فاصيلمكتوبة ومحددة التَّ 
َّ
الباستيفائها بكل يسر وسهولة. إضافة إلى عدم إتاحة بعض األساتذة الفرصة من  الط

َّ
ؤالات بللط عن أي  السُّ

وضوح تحتاج   نقاط 
ً
املحاضراتثأك  ا خالل  مباشرة  بصورة  سواء  وسائل    ،ر  خالل  من  واصلأو  مشكلة    األخرى.    التَّ صفية  وجاءت  أنشطة  توجد  "ال 

فاعلوعدم املشاركة و الغياب املتكرر،    وهذا يؤدي إلى  (2.41محفزة" بمتوسط ) ف  التَّ وثقل املحاضرة  عور بامللل، واإلحساس ببطء  ي، مع تسرب الشُّ الصَّ

إلى لجوء أستاذ املقرر إلى أسلوب املحاضرة التي تعتمد سبب املشكلة  ُيعزى . وقد وعدم استيعابها ، إضافة إلى إعاقة فهم أجزاء أساسية من املقرراتهازمن

فقليدي، وعدم االلتفات إلى أهمية األنشطة رد التَّ ء والسَّ على اإللقا الباتإلثارة دافعية   يةالصَّ
َّ
وتواصلهن، وتنشيط قدراتهن العقلية، بل إن البعض  الط

  وتؤدي إلى تعطيل استكمال محتوى املقررات ،قد يعتبرها مضيعة للوقت
َّ
 ويلة منها.خاصة الط

الباتا كونها تعني عدم احترام    ؛( تعتبرها عينة الدراسة مشكلة كبيرة 2.40املحاضرات" بمتوسط )"عدم االلتزام بمواعيد بدء  كما أن  
َّ
خالل اإل و ،  لط

الجامعي،   النظام  التي يكفلها  بالشَّ بحقوقهن  املحاضرة  تأثير ذلك على تقديم محتوى  إلى  الصَّ إضافة  استهتار   هأنإلى  حيح، باإلضافة  كل  قد يتسبب في 

البات
َّ
   الط

ً
أن هذا  الحقا كما  املحدد،  الوقت  في  الحضور  في  أخير  املحاضرة   التَّ لوقت  تمديد  يعقبه  تأخير    ؛قد  في  يتسبب  الباتمما 

َّ
عن محاضرات    الط

إلى عد األقسام، إضافة  اإلدارية من  املراقبة  الجامعي، وغياب  إلى عدم مهنية األستاذ  باملسؤولية تجاه عملهم أخرى. وقد يرجع ذلك  الكافي  م شعورهم 

 األكاديمي. 

 مشكلة "عدم تحديد مواعيد االختبارات  
ً
وريةوأخيرا   مرتفعة  ة متوسطتشير إلى قيم  (، وهي2.39بمتوسط )  جاءت في خطة املقرر"  الدَّ

ً
، وهذا حتما

ط
 
غ  يسبب ض 

ً
 وتوتر  ا

ً
الب ا

َّ
 إلمكانية تقارب مواعيد ا ؛اتللط

ً
كما أن هذه املشكلة قد ، إلخفاق في بعضهاإلى ا يؤدي قد مما ، عدد من املقرراتل ختباراتال نظرا

الباتتوقد الشجار بين  
َّ
عزى من أجل اختيار الوقت املناسب للجميع بناء على رغبات متعددة، وأسباب متفاوتة األهمية. وقد    الط

ُ
أسباب هذه املشكلة    ت

وريةتحديد االختبارات بإلى عدم التزام األستاذ الجامعي  دريسخطة املقرر، إضافة إلى رغبة بعض أعضاء الهيئة  في   الدَّ توحيد اختبارات مقرراتهم في ية التَّ

ورية يؤخرون تحديد مواعيد االختبارات فحتى لو كانت من أقسام متعددة، في الشعب املختلفة  الباتمما يتسبب في ضغط ، الدَّ
َّ
عبفي بعض  الط  .   الشُّ

وتراوحت متوسطاتها بين   ،مشكلة بدرجة وجود متوسطة  ة عشر   تاعددها اثنالتي  بطة باألستاذ الجامعي  قدرت عينة الدراسة بقية املشكالت املرتو 

الباتعدم تزويد    وتتمثل املشكالت في:(. 2.13( إلى )2.33)
َّ
بخطة املقرر، وعدم معرفة موضوعات املقرر، أو االلتزام بها، وشيوع العشوائية في عرض    الط

رح الغامضة، أو إهمال اإلجابة عن األسئلة، وكذلك عدم االلتزام بما هو مطلوب من الواجبات واألنشطة، أو بمواعيد  املحتوى، سواء بسبب لغة الشَّ 

مواعيد   تخصيص  عدم  إلى  إضافة  اعاتتسليمها،  مع  املكتبية  للسَّ بها،  االلتزام  أو  ضبط  ،  على  القدرة  فضعف  بفاعلية.  الصَّ هذه   وإدارته  وجميع 

   .املهارات املهنية لألستاذ الجامعي، إضافة إلى عدم االلتزام بما تفرضه األقسام من قرارات، وأنظمة تشير إلى ضعفاملشكالت 

  (Saifi et al., 2018)صيفي وآخرون  (، ودراسة  2012(، ودراسة الجميلي )2010واتفقت نتائج هذا املحور مع نتائج دراسة العرجان والعضايلة )

العيودراسة   و(، ودراسة  2019واملخالفي )  الضَّ ( التي أكدت أن من بين املشكالت التي يعاني مها طلبة الجامعة ومصدرها األستاذ الجامعي: 2019)  الضَّ

قنياتاستخدام طرق تدريسية تقليدية، وضعف استخدام  دريسفي   التَّ لبةإهمال إجابة أسئلة و ، وعدم االلتزام بالساعات املكتبية، التَّ
َّ
 . الط

 إجابة سؤال الدراسة الثاني: 

فاملشكالت أبرز  ملعرفة الب التي مصدرها يةالصَّ
َّ
تائجوكانت  ،راء طالبات جامعة طيبةآ تم تحليل استطالع  ،الط حوعلى  النَّ  اآلتي:  النَّ

افات املعيارية ألبرز : (5جدول ) فاملشكالت املتوسطات واالنحر الب  التي مصدرها  يةالصَّ
َّ
 الط

البعبارات املحور الثاني: مشكالت صفية مصدرها  م 
َّ
املتوسط   الجامعي  الط

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

رجة   الرتبة الدَّ

رساألحاديث الجانبية في غير موضوع   .1  1 متوسطة  0.85 2.25 .الدَّ

خرية  .2  2 متوسطة  0.91 2.24 في الفصل أو على مجموعات الواتساب. الزَّميالت من إجابات  السُّ

 2 متوسطة  0.89 2.24 في الفصل أو على مجموعات الواتساب. الزَّميالت عدم احترام وتقبل آراء   .3

 2 متوسطة  0.88 2.24 عدم القيام باملهام املطلوبة ضمن فريق العمل الجماعي.  .4
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فالنقاش   .5  5 متوسطة  0.87 2.21 الفصل أو على مجموعات الواتساب.ي غير املنضبط في الصَّ

 6 متوسطة  0.86 2.20 استخدام األجهزة الذكية ألمور شخصية.  .6

 7 متوسطة  0.89 2.18 الرد بصورة غير الئقة على أساتذة املقررات.  .7

 8 متوسطة  0.91 2.12 . هنأو ممتلكات  الزميالت  عدم احترام خصوصية  .8

فاعل العزوف عن   .9 ففي األنشطة  التَّ  9 متوسطة  0.85 2.08 . وعدم االشتراك فيها يةالصَّ

واصل سوء اختيار أوقات   .10  9 متوسطة  0.87 2.08 الفردي اإللكتروني مع أساتذة املقررات.  التَّ

تائجتوضح   )  النَّ ب5في جدول  املرتبطة  املشكالت  الدراسة قدرت جميع  أن عينة  الب( 
َّ
إلى  الط الجامعية  درجة متوسطة، وتراوحت متوسطاتها بين  ة 

(2.25( إلى  في:    (.2.08(  املشكالت  هذه  الجانبيةوتتمحور  )  األحاديث  خريةو   ،(2.25بمتوسط  إجابات    السُّ و الزَّميالتمن  آراء  ،  احترام  ميالت عدم    الزَّ

العملعدم  و   ،وتقبلها )  العمل ضمن فريق  فالنقاش  ، وكذلك  (2.24بمتوسط  )  املنضبطي غير  الصَّ  ، و (2.21بمتوسط 
َّ
الذ كية ألمور  استخدام األجهزة 

املقرراتالرَّ ، و (2.21بمتوسط )  شخصية )  د بصورة غير الئقة على أساتذة  إلى  (2.18بمتوسط  احترام خصوصية، باإلضافة   ها أو ممتلكات  الزميلة  عدم 

فالعزوف عن االشتراك في األنشطة ، و (2.12بمتوسط ) واصلسوء اختيار أوقات ، و يةالصَّ    .(2.08بمتوسط ) الفردي اإللكتروني مع أساتذة املقررات التَّ

تيجةوقد ترجع هذه   الباتإلى قناعة    النَّ
َّ
لوك  أن هذه ب  الط  تؤدي    ياتالسُّ

ً
فإلى عدم سالمة البيئة  فعال الباتكما ترجع موافقة    ،الجامعية   يةالصَّ

َّ
  الط

أغلبية   إلى عدد من األسباب منها: تضايق  املحور بدرجة متوسطة  اعتبار مشكالت هذا  الباتعلى 
َّ
السُّ   الط املنضبط من بعض  لمن  الباتوك غير 

َّ
، الط

 فيسبب شرخيما    وهو
ً
املقررات  معالعالقة    ا أغلبية  و   ،أساتذة  إلى رفض  الباتقد ترجع 

َّ
لوكلهذه    الط  ياتالسُّ

َّ
بها كوسيلة  ، والت االقتناع  رفع عنها، وعدم 

الباتبعض  استبعادمرد، أو االعتراض، أو حتى حل املشكالت. يضاف إلى ذلك، للتَّ 
َّ
خضوعهن ألي نوع من العقاب سواء من أساتذة املقررات، أو من  الط

 عن الجامعةإدارة القسم، أو الكلية،  
ً
البات بعض    نسيانإلى  ذلك    ُيعزى كما قد    ن. مما يزيد من انضباطه  فضال

َّ
عادة التي  وك الجامعية  لقواعد السُّ ل  الط

  تسجيلهن في الجامعة. عندلمستجدات لتستعرضها الكليات 

املحور   نتائج هذا  إليه  واتفقت  األقران، وعدم االنضباط  في  (  2014دراسة دوابشة )مع ما توصلت  املتوترة مع  العالقات  فأن  استخدام  ، و يالصَّ

واصلشبكات   القاعات  االجتماعي  التَّ عد  في 
ُ
البمشكالت مصدرها    ت

َّ
مع    الجامعي.  الط اتفقت  أنها  )  ذكرتهما  كما  القحطاني وصبحا  أن ب(  2014دراسة 

لوك أخيرو كاألحاديث الجانبية، غير املنضبطة  ياتالسُّ فتؤثر في محيط البيئة وغيرها  التَّ  . الجامعية يةالصَّ

 إجابة سؤال الدراسة الثالث:

فاملشكالت أبرز  ملعرفة تائجوكانت  ،راء طالبات جامعة طيبةآ تم تحليل استطالع   ،املكونات املادية التي مصدرها يةالصَّ حوعلى  النَّ  اآلتي:  النَّ

افات املعيارية ألبرز : (6جدول ) فاملشكالت املتوسطات واالنحر  املكونات املادية التي مصدرها  يةالصَّ

املتوسط   عبارات املحور الثالث: مشكالت صفية مصدرها املكونات املادية   م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

رجة   الرتبة الدَّ

رستوفر أجهزة حاسب آلي داخل القاعات لتيسير عرض  تال   .1  1 مرتفعة  0.76 2.50 . الدَّ

 2 مرتفعة  0.76 2.48 إمكانية العمل في مجموعات.إلى تفتقد القاعة   .2

رساملقاعد غير مريحة في الجلوس   .3  3 مرتفعة  0.76 2.43 . للدَّ

اشة تتسم أجهزة العرض بعدم مناسبة حجم   .4  4 مرتفعة  0.78 2.34 املعروضة.  الشَّ

 4 مرتفعة  0.78 2.34 .وإغالقها يصعب فتح أجهزة العرض   .5

ديدةيتسم جو القاعة بالبرودة   .6  6 متوسطة  0.78 2.31 .الشَّ

ون تتسم أجهزة العرض بعدم دقة وضوح   .7
َّ
 7 متوسطة  0.83 2.20 والخط. الل

فضعف اإلضاءة في غرفة   .8  8 متوسطة  0.86 2.17 . الصَّ

فتخلو غرفة   .9 هويةمن نوافذ قابلة إلدخال  الصَّ مسوضوء  التَّ  9 متوسطة  0.88 2.15 . الشَّ

 10 متوسطة  0.84 2.07 يتسم جو القاعة بالحر الشديد.   .10

ظروب فموجودة بصورة مرتفعة في البيئة بأنها مشكالت  ( يتضح أن عينة الدراسة قدرت خمس6إلى جدول ) النَّ الجامعية ومرتبطة باملكونات   يةالصَّ

رت و   .فاملادية للصَّ  رستوفر أجهزة حاسب آلي داخل القاعات لتيسير عرض  مشكلة "عدم    تصدَّ ، واعتبرتها عينة الدراسة مشكلة  (2.50" بمتوسط )الدَّ

، ويبدو أن    ؛كبيرة 
ً
 ألهمية تجهيز القاعات تقنيا

ً
البات نظرا

َّ
الببحيث تسهل على األستاذ و   ؛الدراسية  القاعاتيقدرن مسؤولية الجامعة في تجهيز    الط

َّ
 الط

عليمعملية  ال كما  يةالتَّ عزى . 
ُ
تيجةهذه    ت اعتقاد    النَّ الباتإلى 

َّ
استخدام    الط بأهمية  قنيةالجازم  دريس    التَّ التَّ والصُّ بما  في  كاأللوان،  ور،  فيها من مميزات 

خلصوت، والحركة في والصَّ  افعيةأم، وقدرتها على إثارة من امللل والسَّ  التَّ فواملشاركة   الدَّ  . يةالصَّ

األهمية   في  عينة  من  -ويليها  نظر  القاعة    عبارة -الدراسةوجهة  )إلى  "تفتقد  بمتوسط  مجموعات"  في  العمل  تعتبرها    (2.48إمكانية  الباتإذ 
َّ
  الط

صفية    ؛مشكلة 
َّ
الث املقاعد  ذات  القاعات  الشَّ ألن  واملستطيلة  غرفة  ابتة  تجعل  القاعة  مقدمة  باتجاه  فكل  يحول    الصَّ  

ً
تقليديا  

ً
الباتمكانا

َّ
إلى   الط

و  ومتلقيات فقط،  ركيزصب  يمستمعات 
َّ
ب  الت تسمح  بصورة  القاعة  ترتيب  يستلزم  الجماعي  العمل  بينما  الجامعي.  األستاذ  واصلعلى  بحيث   التَّ البيني، 

  يمكن تشكيل املقاعد على شكل مجموعات دائرية أو مستطيلة
ّ
   ن من استثمار زمن املحاضرة بفاعلية.تعزز العمل الجماعي، وإجراء املناقشات، وتمك
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رسريحة في الجلوس  مشكلة "املقاعد غير موجاءت   فاملؤثرة على كفاءة البيئة  كأحد املشكالت    (2.43" بمتوسط )للدَّ البات . ويظهر أن  يةالصَّ
َّ
  الط

بالجلوس بشكل صحيح التي ال تسمح  املقاعد     علىتؤثر    ألنها  ؛يعانين من نوعية 
َّ
الظ . يضاف  استقامة 

ً
 وانزعاجا

ً
آالما صغر   أنذلك،  إلى  هر مما يسبب 

الباتقد  املقعد  
َّ
الط االختباراتألنه    ؛يزعج  أداء  أثناء  بسهولة  الحركة  أو  لوضع مخصصاتهن،  يكفي  األنشطة    ،ال  فأو  مع   كما،  يةالصَّ يتناسب  ال  أنه 

البات
َّ
ر إذ أن الطاولة املتصلة باملقعد في الفصول العُ  الط  ما يكون اتجاهها نحو اليمين.سَّ

ً
 الدراسية بجامعة طيبة غالبا

اشةتتسم بعدم مناسبة حجم  "  التي  أجهزة العرضأن    ، أن عينة الدراسة ترى ويتضح من الجدول أعاله   ومشكلة في "  املعروضة  الشَّ
ً
تشكل تحديا

فالبيئة   ائمةجودة العرض، والصيانة  إلى  قاعات الدراسية، إال أنها تفتقد  عرض في الالبالرغم من توافر أجهزة    ه. فيظهر أنيةالصَّ  ها لضبط إعدادات  الدَّ

الشَّ  أثناء  مناسبة لالستخدام  أن  ما يجعلها غير  الباترح. ويظهر 
َّ
القاعة    الط يتناسب مع حجم  العرض ال  فيجدن أن حجم شاشة  وأن موقع  ،  يةالصَّ

 من  
ً
 جدا

ً
اشةجهاز العرض فقد يكون قريبا  مما يجعل العرض يخرج عن محيط    ،مما يسبب صغر حجم العرض  الشَّ

ً
اشةأو بعيد جدا ويقلل جودة   الشَّ

ورة، العرض،  الباتويسبب عدم تركيز ودقة الصُّ
َّ
رس، وجذب انتباههن الط  .  للدَّ

، ويظهر أنها مكملة لسابقتها إذ  (2.34)  مرتفع  بمتوسطجاءت  قد  و فتح وإغالق أجهزة العرض"  "صعوبة    تتصل بأجهزة العرض  ومن املشكالت التي

الباتترى  
َّ
 في البيئة    وإغالقها  أن عدم وجود أجهزة تحكم عن بعد، أو قابسات كهربائية قريبة تسمح بفتح أجهزة العرض  الط

ً
فيعتبر تحديا . ومن يةالصَّ

الباحثة    يتبين  خبرة 
ً
املشكلة مقلقة جدا البات   تلجئألنها    ؛أن هذه 

َّ
ا   الط القاعة بطرق لتَّ إلى  امللتصقة بسقف  العرض  أجهزة  املقرر لفتح  أستاذ  عاون مع 

إيجاد عود على مقعد، أو باستخدام عصا طويلة مما قد يتسبب في وقوع حوادث خطرة. إضافة إلى ضياع جزء من وقت املحاضرة في محاولة خطرة كالصُّ 

  يقة لفتح أجهزة العرض.طر 

املرتبطة  و  املشكالت  بقية  الدراسة  عينة  لبيئة  قدرت  املادية  فباملكونات  متوسطة  مشكالت  خمس وعددها    الصَّ وجود  وتراوحت   ،بدرجة 

بين ) إلى )2.31متوسطاتها  القاعة بالبرودة    اتسام(. وتتمثل املشكالت في:  2.07(  ديدة جو  )  التي جاءت  الشَّ العرض بعدم دقة و (،  2.31بمتوسط  أجهزة 

ون وضوح  
َّ
ف(، وخلو غرفة  2.17ضعف اإلضاءة بمتوسط )كما جاءت مشكلة  (،  2.20متوسط )ب  جاءت  والخط  الل هوية من نوافذ قابلة إلدخال    الصَّ  التَّ

مس وضوء   2.15بمتوسط ) الشَّ
ً
 (. 2.07يتسم جو القاعة بالحر الشديد بمتوسط ) (، وأخيرا

هويةوركزت العبارات على مشكالت متصلة باإلضاءة، و  البات. ويظهر أن والبرودة  ، وجو القاعة من حيث درجة الحرارة التَّ
َّ
يعانين من جو القاعة  الط

بالبرودة   إما  يتسم  ديدة الذي  الحرارة    الشَّ أو   ،
ً
 املزعجة  جدا

ً
قدرة    ،جدا في  يؤثر  الباتوكالهما 

َّ
ركيزعلى    الط

َّ
و الت احة،  في الرَّ يتسببان  قد  أنهما  كما   ،

التَّ  الجهاز  أمراض  الرَّ مشكالت صحية مثل:  آالم  أو   نفس ي، 
َّ
والظ الشَّ قبة  البرد  في حالة  الباحثةهر  خبرة  الحقيقية عوبة  الصُّ أن    يتضح  ديد. ومن خالل 

الباتتكمن في عدم قدرة  
َّ
كييفألن أجهزة    القاعة؛حكم في درجة حرارة  لتَّ ا   على  الط إال بطلب رسمي  بحيثمركزية،    التَّ عديل  التَّ يتم    ،ال يمكن  وقد ال 

غيير في نفس اليوم، ف عليميبقى املناخ التَّ مي غير مناسب التَّ
ُّ
عل  . للتَّ

ملناخ   ف وتضاف  الخافتة  الصَّ اإلضاءة  ت  مشكلة  ظرعيق  التي  مشاهدة  النَّ أو  الكتابة،  معه  وتصعب  بورة ،  الخافتة  السُّ اإلضاءة  أن  إلى  إضافة  ؛ 

ركيزعاس، والخمول، وضعف تسبب النُّ 
َّ
عليممما يؤثر على عملية  ؛الت البات. وتظهر معاناة التَّ

َّ
ألخرى، عدم صيانة األضواء في القاعات بين الفينة وا  في الط

يشكل صعوبة في استكمال االختبار في ظروف تعليمية   مما، ختبارات خالل املواعيد املسائيةتكثر املعاناة في فترة اال  وجدت أنه وبناء على مالحظة الباحثة

 جيدة. 

أن   الباتكما 
َّ
بعض غرف    الط فيعانين من خلو  وافذمن    الصَّ مسالقابلة إلدخال ضوء    النَّ هويةو   الشَّ    التَّ

ً
جدا أنه مطلب صحي  رغم   ،الصحية 

مسفضوء   هوية، و الشَّ الباتويظهر أن    ،نتشار األوبئة واألمراض املوسميةاملتجددة تساعد على منع ا   التَّ
َّ
يفسواء في فصل    ،يجدنها مشكلة  الط أو   الصَّ

احةالطاقة اإليجابية، و  الحاجة إلى الشتاء، وقد يعود ذلك إلى فسية الرَّ مسضوء  مع توجدالتي  النَّ  والهواء.   الشَّ

وافذ وجدت أن مالحظات الباحثة وبناء على   النَّ
ً
، وال يسمح بفتحها ألسباب منها أنها تطل على مناطق تخضع ألعمال بناء  تغلق أحيانا

ً
في  بإحكام جدا

للجامعة الخارجية  احات  الضَّ   ؛السَّ يسبب  أنهامما  أو  والغبار،  الجدار    جيج  نصف  مساحة  تأخذ   
ً
جدا فكبيرة   

ً
بسبب تقريبا أو  لثقلها،  فتحها  يصعب 

.في مباني الكليات إطاللتها على منافذ داخلية 
ً
  فال منفعة من فتحها أصال

ون أما مشكلة عدم دقة وضوح  
َّ
 مقلقة    الل

ً
البوالخط في العروض بسبب أجهزة العرض، فهي أيضا

َّ
موقع جهاز العرض إلى  ات. وقد تعود أسبابها  للط

فمن قاعة   قنية، أو خصائصه  الصَّ ضعف تركيز    تقود إلىبب، فاملشكلة  سَّ ل، أو قد يكون بسبب طريقة أستاذ املقرر في إخراج العرض. ومهما كان ا التَّ

البات
َّ
 في تشتت الذهن أثناء املحاضرة.، وحرمانهن  الط

ً
فن البيئة  مما سبق يتضح أ و   من تدوين املالحظات، أو قد تكون سببا من وجهة الجامعية    ية الصَّ

البات  
َّ
 على املناخ  ، وهذا تفتقد إلى أبرز مكوناتها املاديةنظر الط

ً
عليمينعكس سلبا عليم ي املناسب التَّ  .  للت 

املشكالت  ولقد   محور  نتائج  فاتفقت  والعضايلة،    يةالصَّ )العرجان  الدراسات  بعض  إليه  توصلت  ما  مع  املادية  املكونات  مصدرها  ؛  2010التي 

العي؛  2012الجميلي،   و؛  2018واملخالفي،    الضَّ ركزت  التي  (  Shi, 2019؛  Saifi et al., 2018؛  Bulut-Ozsezer & Iflazoglu-Saban, 2017؛  2019،  الضَّ

املساحة، و  الدراسية من حيث  القاعات  هويةعلى عدم مالئمة  جهيزات، و التَّ قنية  التَّ عليم  التَّ وأعداد  التَّ املقاعد،  لبةية، ونوعية 
َّ
، وكذلك عدم توفر الط

 املعامل واملختبرات.  
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 إجابة سؤال الدراسة الرابع: 

فاملشكالت  أبرز    حول لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع   فساملكونات    التي مصدرها  ية الصَّ راء طالبات جامعة آ تم تحليل استطالع    ،اجتماعية  النَّ

تائجكانت ف ،طيبة حوعلى  النَّ  اآلتي:  النَّ

افات املعيارية ألبرز : (7جدول ) فاملشكالت املتوسطات واالنحر فساملكونات   التي مصدرها  يةالصَّ
َّ
 اجتماعية الن

فسعبارات املحور الرابع: مشكالت صفية مصدرها املكونات   م  املتوسط   اجتماعية  النَّ

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

رجة   الرتبة الدَّ

 1 مرتفعة  0.69 2.60 بسبب الجداول املزدحمة.  فيهاأو االشتراك  صعوبة حضور الفعاليات   .1

فندرة تكريم املتفوقات واملاهرات في   .2  2 مرتفعة  0.73 2.54 ، أو القسم، والكلية، والجامعة. الصَّ

 3 مرتفعة  0.75 2.49 عدم توافق فعاليات الجامعة مع مواعيد املحاضرات.   .3

قافيةقلة املسابقات العلمية و   .4  4 مرتفعة  0.74 2.42 املحفزة. الثَّ

 5 مرتفعة  0.79 2.36 ندرة الفعاليات على نطاق القسم املتخصص أو الكلية.   .5

حصيل تفضيل ذوي   .6 البات املرتفع على غيرهن من  التَّ
َّ
 6 مرتفعة  0.82 2.34 .الط

وترب اإلحباط و تسرُّ   .7 البات إلى نفوس  التَّ
َّ
 6 مرتفعة  0.82 2.34 .الط

 8 متوسطة  0.81 2.32 على نطاق الجامعة. األنشطة والفعاليات ضعف اإلعالن عن   .8

البات عدم تشجيع   .9
َّ
 8 متوسطة  0.81 2.32 على املشاركات العلمية املحلية واإلقليمية.  الط

شاطعدم التزام الكليات واألقسام بساعات   .10
َّ
ف الن  10 متوسطة  0.77 2.30 ي األسبوعية. الصَّ

البات ضعف تقدير املوهبة واإلبداع لدى   .11
َّ
 10 متوسطة  0.80 2.30 أثناء األنشطة والفعاليات. الط

البات االستهتار بقدرات   .12
َّ
 12 متوسطة  0.83 2.29 وإبداعاتهن.  الط

البات عدم العدالة بين   .13
َّ
ففي  الط  13 متوسطة  0.83 2.27 . الصَّ

رجات حسم   .14  14 متوسطة  0.85 2.26 مباشرة عند أي مشكلة عابرة.  الدَّ

راخ  .15 أنيبو  الصُّ الب التَّ
َّ
 15 متوسطة  0.85 2.25 ات بشكل متكرر. للط

البات عدم االستماع واإلصغاء آلراء   .16
َّ
 16 متوسطة  0.82 2.22 .الط

سلط  .17
َّ
فالظاهر في إدارة  الت  17 متوسطة  0.85 2.21 . الصَّ

عابةاالفتقاد إلى روح   .18  18 متوسطة  0.80 2.15 وحس الفكاهة.  الدُّ

فعدم فسح املجال للنقاش داخل   .19  19 متوسطة  0.84 2.13 . الصَّ

ظروب فبصورة مرتفعة في البيئة    ت ة مشكال سبع  وجود  ( يتضح أن عينة الدراسة قدرت7إلى جدول )  النَّ فس مرتبطة باملكونات    الجامعية  يةالصَّ   النَّ

للصف،   ا اجتماعية  فيها    ملشكالتوهذه  و عدة  تتشارك  الجامعي،  كاألستاذ  البأطراف 
َّ
األكاديمي،  ،  الط إدارة واإلرشاد  وكذلك  والكلية،  القسم  وإدارة 

غوط، وجميعها تؤدي إلى الجامعة  فسية الضُّ وتر، و النَّ  .  ، والقلقالتَّ

رتو    و أ والتي قد تعود إلى سياسة القسم،    (2.60بسبب الجداول املزدحمة" بمتوسط )  فيهاأو االشتراك    الفعاليات"صعوبة حضور    مشكلة  تصدَّ

الباتاألستاذ الجامعي لتيسير حضور  
َّ
الباتن  أ ومشاركتهن في الفعاليات. ويظهر    الط

َّ
م عند إعداد يؤكدن من خالل استجابتهن عدم تعاون األقسا  الط

صاعة  بحيث توضع محاضرات حتى في السَّ   ؛جداولهن الدراسية  املخصَّ
ًّ
 ة للن

ً
تعطي أعضاء  الدراسية  هذه الجداول  ، و على نطاق الجامعة  شاط أسبوعيا

دريسالهيئة  الباتا مشاركة ماح بية الحجة في عدم السَّ التَّ
َّ
  هذا يؤثر، و هنحضور أو  لط

ً
فالبيئة تقبل في  حتما  .يةالصَّ

ف"ندرة تكريم املتفوقات واملاهرات في أما املشكلة األخرى فتمثلت في  ؤرق  من امل ه، ويظهر أن(2.54، أو القسم، والكلية، والجامعة" بمتوسط )الصَّ

الب
َّ
دريسسواء من الهيئة  أو على نطاق املوهبة واإلبداع    ،األكاديميات أن يتم تجاهل تفوقهن  للط ى إحباطهن، إلهذا يؤدي  و ، أو القسم، أو الكلية،  يةالتَّ

 على تحصيلهن
ً
ف، وتقبلهن للمناخ ونفورهن، وقد يؤثر سلبا  الصَّ

ً
 .  ي والجامعي معا

مشكلة   جاءت  املحاضرات"كما  مواعيد  مع  الجامعة  فعاليات  توافق  )  "عدم  استجابات    (2.49بمتوسط  أن  كما  األولى،  املشكلة  تعضد  وهي 

البات
َّ
دريسيةبسبب مواعيد املحاضرات التي تخضع لرقابة األقسام، وأعضاء الهيئة  -عدم حضورهن أو مشاركتهن في الفعاليات  تؤكد أن    الط   تعتبر -التَّ

الباتاستجابات  مشكلة صفية تستدعي االهتمام. كما تؤكد
َّ
البات إكساببهدف رئيس وهو أهمية تواجدهن في فعاليات تقام قناعاتهن ب الط

َّ
مهارات  الط

وتعز  والعشرينيحياتية،  الحادي  القرن  مهارات  و لديهن  ز  واألخالق،  القيم،  لوك، وغرس  نفوسهن  املجتمعية  ياتالسُّ السيا  . في  نفس  تأتي مشكلة    قوفي 

قافية"قلة املسابقات العلمية و 
َّ
الباتكريم. ويظهر أن  وهي جزء من الفعاليات واألنشطة، كما أنها تستلزم التَّ   (2.42بمتوسط )  املحفزة"  الث

َّ
يؤكدن    الط

محفز   بإشاعة محيط  الجامعة  وإدارة  والكليات،  األقسام،  اهتمام  أن عدم  األخرى  تلو  البمرة 
َّ
وتحّدٍ للط يعتبر مشكلة  و   ات  بيلهن،  غوط شعرهن   الضُّ

فسية تكمل سلسلة متصلة من ل  ( 2.36بمتوسط )  "ندرة الفعاليات على نطاق القسم املتخصص أو الكلية"وتأتي عبارة    ، وعدم تقبل املناخ الجامعي.النَّ

فاملشكالت  فساملرتبطة باملكونات  يةالصَّ الباتللمرة الخامسة تؤكد استجابات ف ،اجتماعية النَّ
َّ
 من الرغم على  أنه  الط

َّ
 للت

ً
رويح أن الفعاليات تعتبر مكانا

غوطعن      الضُّ
ُّ
تعل إلى  باإلضافة  الدراس ي،  للروتين   

ً
يجدن  الدراسية، وكسرا زلن ال  ما  أمور مختلفة؛  شجيعم 

َّ
أو  الت القسم  نطاق  واالهتمام سواء على   ،

 الكلية.  
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الباتواعتبرت 
َّ
حصيل"تفضيل ذوي أن  الط الباتاملرتفع على غيرهن من  التَّ

َّ
فسمن املشكالت  (2.34بمتوسط ) "الط اجتماعية التي قد يتسبب   النَّ

دريسأعضاء الهيئة    بها البفضيل  ية، أو القسم، أو املرشدة األكاديمية. ومهما كان مصدر التَّ التَّ
َّ
فراد العينة أ تفوقات، فهو أمر تؤكد استجابات  ات املللط

الباتوتؤدي إلى زرع الحقد والكراهية بين    ،على اعتباره مشكلة صفية قد تتفاقم 
َّ
نمرمن الدراسة، وقد يؤدي إلى زيادة    والنفور ،  الط لوك ، وظهور  التَّ   السُّ

أن   املؤكد  البات العدواني. ومن 
َّ
النَّ   الط لوك وع من  يعانين من هذا     السُّ

ً
اإلدارة.  سواء كان صادرا أو  املشكلة "تسريب اإلحباط و   من األساتذة  يتصل بهذه 

وترا و  الباتإلى نفوس    لتَّ
َّ
أنواع املشكالت  وهذا (  2.34" بمتوسط مماثل )الط حصيلولعل تفضيل ذواتي    ؛ يحدث بسبب جميع  أحد  التَّ . األسباب   املرتفع 

 
َّ
البات بع تؤكد استجابات وبالط

َّ
وترأن شعورهن باإلحباط، و  الط . يؤدي لهن، ويؤثر على نفسياتهن، وقد  يعتبر مشكلة صفية، وتحّدٍ  التَّ

ً
 إلى تعثرهن دراسيا

باملكونات   املرتبطة  املشكالت  الدراسة بقية  فسكما قدرت عينة  لبيئة    النَّ ف اجتماعية  اثن  الصَّ   ، مشكلة بدرجة وجود متوسطة  ة عشر   تاوعددها 

( بين  متوسطاتها  )2.32وتراوحت  إلى  الدراسةو (.  2.13(  عينة  "  اعتبرت  عن  عبارتي  اإلعالن  والفعالياتضعف  الجامعة  األنشطة  نطاق  وعدم  "،  "على 

البات تشجيع  
َّ
واإلقليمية  الط املحلية  العلمية  املشاركات  املشكالت    ( 2.32)  متماثل  بمتوسطجاءتا    اللتان  "على  فمن  باملكونات    يةالصَّ فس املرتبطة    النَّ

تجدها  اجتماعية   الباتالتي 
َّ
أن    بصورة متوسطة.   الط البات ويبدو 

َّ
األنشطة   الط إعالنات  نشر  املسؤولة عن  الجامعة  تواصل قطاعات  يؤكدن ضعف 

واصلك   ،والفعاليات عيدعلى    التَّ أو    الصَّ اإللكتروني،  اإليميل  سائلالفردي من خالل  أو من خالل مواقع  النَّ   الرَّ الجوال،  واصلصية عبر  االجتماعي    التَّ

 ة للجامع الرَّسمي
َّ
الباتشر في أماكن تجمع  ة، مع الن

َّ
 الط

َّ
 أن -استجاباتهنمن خالل  -كما أنهن يؤكدن    وحات اإلعالنية في األقسام والكليات.، إضافة إلى الل

األقسام، والكليات، وإدارة   شاطإدارة 
َّ
الب  الن

ُّ
الباتعلى تحفيز  جميعها  ي ال تعمل  الط

َّ
املحلية  الط العلمية  املشاركات   في إال    واإلقليمية  ،وتشجيعهن على 

  ،
ً
افعيةزيادة  العلمية في    املشاركاتال يخفى على أحد أهمية دور  أنه  من  الرغم  على  نطاق ضيق جدا م  الدَّ

ُّ
عل والدراسة، مما ُيؤدي إلى زيادة   ،والبحث،  للتَّ

حصيل شعل فتيل املنافسة املشاركات  ألن ؛العلمي التَّ
ُ
 .                                                              ، وتدعم اإلبداع واالبتكارالعلمية ت

شاطعدم التزام الكليات واألقسام بساعات  "  اكما جاءت عبارت
َّ
ف  الن  ،  "ي األسبوعيةالصَّ

ً
الباتضعف تقدير املوهبة واإلبداع لدى  "  وأيضا

َّ
أثناء    الط

والفعاليات قناعة    (2.30)متماثل  بمتوسط    "األنشطة  الباتمؤكدة 
َّ
املشكالت    الط هذه  فبوجود  املشكالت  يةالصَّ كل  تؤكد  الواقع  في  وهي  ابقة،  .  السَّ

أن   الباتويبدو 
َّ
السَّ   الط في  دورية  اختبارات  أو  إجبارية،  محاضرات  تحديد  في  والكليات  األقسام  دور  صاعات  يؤكدن  يسبب املخصَّ مما  لألنشطة  ة 

غوط فسية  الضُّ الرضا  النَّ وعدم  وامللل،  األنشطة  في،  فوالفعاليات    ،حضور  استجابة  هذا  و   . يةالصَّ البات يؤيده 
َّ
املوهبة مل  الط تقدير  "ضعف  شكلة 

الباتى واإلبداع لد
َّ
 أثناء األنشطة والفعاليات"، إذ تقدير املواهب واإلبداعات يعني إظهارها، وتقديرها، وتكريمها. الط

 كما  
ُ
الباتعد مشكلة "االستهتار بقدرات  ت

َّ
 -  ( 2.29بمتوسط )  التي جاءت-  وإبداعاتهن"  الط

ً
ؤثر  ت  األنه؛  يعكر صفو بيئة تعلم طالبات الجامعة  تحديا

فسيةالجوانب  على    في زعزعة الثقة في نفوس  ت قدباإلحباط، واالكتئاب، أو    ن ؤدي إلى إصابتهت، وقد  النَّ
ً
الباتكون سببا

َّ
   ، الط

َّ
وبناء    شكيك في قدراتهن. والت

قائمة على إدارة الجامعة في تدشين برامج قوية تعمل على استقطاب املواهب، وتنميتها، واستثمارها بما تظل  املسؤولية    يتضح أن   على مالحظات الباحثة

البات، والجامعة، و يعود على 
َّ
 فع. الوطن بالنَّ الط

الباتكما أن عينة الدراسة ترى أن مشكلة "عدم العدالة بين 
َّ
يتوقعن بيئة لجامعة . ويظهر أن طالبات ا تؤرقهن- (2.27بمتوسط )التي جاءت -" الط

للعملية   هادفة  بمقومات  تتمتع  جاذبة  عليمصفية  الالتَّ مي يشوبها    ية  التي    زي التَّ العدالة  لبية املشاعر  تولد  وعدم  و النُّ و   ،السَّ نافسفور،  لبي  السَّ   التَّ

الباتوالعدواني بين  
َّ
    .الط

ً
البكذلك جاءت املشكلة املؤرقة دوما

َّ
رجاتات وهي "حسم  للط أي مش  الدَّ كما  -( ألنها  2.26كلة عابرة" بمتوسط )مباشرة عند 

 نفسية، وتزيد من قلق    تولد-يظهر
ً
البات ضغوطا

َّ
انسحاب  وتشتت تفكيرهن  الط إلى  البات، كما قد يقود 

َّ
 على معدالتهن    الط

ً
املقرر خوفا راكميمن 

َّ
ة، الت

وائحباإلضافة إلى أنها قد تخالف 
َّ
 واألنظمة األكاديمية، وتؤدي إلى زعزعة الثقة في أستاذ املقرر ومصداقيته املهنية.  الل

راخاحتلت مشكلة "و  أنيبو   الصُّ الب  التَّ
َّ
عليمحسب املوقف  قد يكون مصدرها  و (  2.25ات بشكل متكرر" بمتوسط )للط األستاذ الجامعي، أو ي إما  التَّ

الباتأو الكلية. ويظهر أن    ،األكاديمي، أو إدارة القسم املرشد  
َّ
لبيةلديهن خبرة سلبية بناء على استجاباتهن ملا تسببه لهن من املشاعر    الط شعور ال، و السَّ

  ، باط، واالحترام املتبادل، واألدب، ومراعاة القواعد قيم وسلوكيات مهمة مثل االنض التزامقد يكون له عواقب وخيمة على   الذي بعدم االحترام واالحتواء 

عليها.    ،والقوانين الخروج  الباتوتعتقد  وعدم 
َّ
واإلصغاء آلراء    الط االستماع  "عدم  أن  الباتالجامعيات 

َّ
بيئة  الط تؤثر على  م " مشكلة 

ُّ
عل جاءت    التَّ حيث 

( بسابق2.22بمتوسط  أنها مشكلة مرتبطة  ويبدو  ف(.  الباتتها، 
َّ
ُيستمع  الجامعي   الط لكي  كاٍف  بشكل  ناضجات  الحوار، إلى  ات  يسودها  أجواء  في  آرائهن 

 فور من املحيط األكاديمي برمته. الغضب، والنُّ و جاهل يقود إلى ضعف العالقات، والنقاش الهادئ والهادف. كما أن التَّ 

سلطوترتبط مشكلة "
َّ
فالظاهر في إدارة    الت   "  الصَّ

ً
  2.21سبقها، وتأتي بمتوسط )بما  أيضا

ً
  ( مما يؤكد أنها تسبب تحديا

ً
 ؛لطالبات الجامعةنفسيا

فألنها مرتبطة بعالقتهن بأساتذة املقررات داخل   أن هذا  الصَّ سلط. ويبدو 
َّ
 من االضطهاد    من أستاذ املقرر   الت

ً
فس يقد يولد شعورا الباتلدى    النَّ

َّ
، الط

وأستاذ للمقرر  نفوسهن  في  الكراهية  املتسلط  وزرع  األستاذ  أن  كما  و   يضعفه.  الحماس  افعيةمستوى  و الدَّ  ، 
ُّ
والط باألمن  من ويمأنينة،  الشعور  زيد 

فوعدم االنضباط    ،الفوض ى عابةي.  ويضاف إلى ما سبق من مشكالت صفية، "االفتقاد إلى روح  الصَّ (  2.15وحس الفكاهة" والتي جاءت بمتوسط )  الدُّ

وتروهي مشكلة تسبب   احةوعدم   التَّ فسية  الرَّ الب  النَّ
َّ
عليمات. والبيئة  للط ية الجادة والحازمة ال تعني خلوها من املرح املقنن، وهذا ما تؤكده استجابات التَّ

ملا له من ارتباط وثيق بتحسين قدرتهن على استذكار املعلومات، واالحتفاظ بها،   ؛توفير بيئة تعليمية إيجابية ومرحةعينة الدراسة الالتي يؤكدن أهمية  

فواالستفادة منها. فالحماس واملرح في البيئة  البات يساعد على توثيق العالقات بين  يةالصَّ
َّ
 ب الط

ً
احةوأستاذ املقرر، ويضفي شعورا فس ي، واألمان الرَّ  .النَّ
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" أن  للنقاش داخكما  املجال  فل  عدم فسح  )  " جاءت الصَّ وهي(2.13بمتوسط  فس يتأثيرها    لها مشكلة    ،  الباتعلى    النَّ
َّ
تجلبه من    الط ما  بسبب 

 على نجاح العملية و جمود، وملل، وتسلط من أستاذ املقرر؛ 
ً
عليمتؤثر سلبا عد املناقشة التَّ

ُ
فية التي ت فاعل، و يةالصَّ  .لنجاحها، وتشارك األفكار ثوابت التَّ

فواتفقت نتائج محور املشكالت   فسالتي مصدرها املكونات    يةالصَّ   ؛ 2010  ،العرجان والعضايلةبعض الدراسات العربية )اجتماعية مع نتائج    النَّ

مري   ؛ 2014  ،دوابشة )نتائج  وكذلك  (،  2019  ، الورثان  ؛2014  ،والعياصرة   الشَّ األجنبية  الدراسات    ؛Saifi et al., 2018  ؛Lin et al., 2015بعض 

(Aladwan et al., 2019    املشكالت على  تأكيدها  فسفي  اإلحباط   النَّ االختبارات،  من  والخوف  القلق  ومنها:  الجامعة  طلبة  منها  يعاني  التي  اجتماعية 

ائم  غوط،  الدَّ فسية  الضُّ مشكالت    النَّ حل  عدم  لبة واالجتماعية، 
َّ
عدم    الط حولها،  معهم  شجيعوالنقاش 

َّ
حفيزو   الت عدم  التَّ العدالة،  ميزان  اختالل   ،

شجيعاإلعالن عن املنح واملسابقات الجامعية، ندرة الجوائز 
َّ
لبة، عدم االهتمام بمشاعر ومشكالت يةالت

َّ
 . ، وتعزيز إنجازاتهم األكاديميةالط

 إجابة سؤال الدراسة الخامس:

فاملشكالت  أبرز  ملعرفة وائح التي مصدرها يةالصَّ
َّ
 الراء آ تم تحليل استطالع واألنظمة األكاديمية،  الل

ًّ
تائجكانت فالبات ط حوعلى  النَّ  اآلتي: النَّ

افات املعيارية ألبرز : (8جدول ) فاملشكالت املتوسطات واالنحر وائح التي مصدرها  يةالصَّ
َّ
 واألنظمة األكاديمية  الل

وائحعبارات املحور الخامس: مشكالت صفية مصدرها  م 
َّ
املتوسط   واألنظمة األكاديمية  الل

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

رجة   الرتبة الدَّ

 1 مرتفعة  0.72 2.58 عدم إتاحة مقررات اختيارية كافية ومنوعة.   .1

 2 مرتفعة  0.73 2.56 عدم إمكانية اختيار املرشدة األكاديمية.   .2

صعدم إمكانية اختيار املقررات   .3  3 مرتفعة  0.74 2.52 ية. التَّخصُّ

البات اإللكتروني بين اإلدارة و  التَّواصل ضعف   .4
َّ
 4 مرتفعة  0.75 2.50 .الط

 5 مرتفعة  0.77 2.48 عدم حرص القسم على ترتيب مواعيد املحاضرات بشكل مناسب.   .5

 6 مرتفعة  0.78 2.47 املقررات. ال تتاح فترة كافية لحذف وإضافة   .6

البات ال تقام لقاءات فصلية لتوجيه   .7
َّ
 7 مرتفعة  0.80 2.46 فيما يخص األنظمة الجديدة.  الط

 8 مرتفعة  0.83 2.36 ال يوجد دليل مفصل ملقررات القسم والكلية والجامعة.   .8

وائحال يوجد أدلة أو منشورات خاصة ب  .9
َّ
 9 متوسطة  0.83 2.31 واألنظمة األكاديمية.  الل

ص عدم تواجد املرشدة األكاديمية في ساعتها   .10  10 متوسطة  0.84 2.27 ة لإلرشاد.املخصَّ

ظر وب فمشكالت موجودة بصورة مرتفعة في البيئة    تعدُّ عبارات    يتضح أن عينة الدراسة قدرت ثماني (  8إلى جدول )  النَّ ومرتبطة   ،الجامعية  ية الصَّ

وائحب
َّ
األكاديمية، وهذه    الل فيها    املشكالتواألنظمة  وجميعها ك أطراف  عدة  تتشارك  الجامعة،  إدارة  والكلية، وكذلك  القسم  وإدارة  األكاديمي،  اإلرشاد 

 . الجامعي املناخمشكالت في تؤدي إلى 

ومنوعة"جاءت مشكلة  قد  و  كافية  اختيارية  مقررات  إتاحة  األولى    "عدم  املرتبة  تؤكد معاناة    (2.58)  بمتوسطفي  الباتوهي 
َّ
في عدم مالءمة   الط

بات
َّ
البات هاراتهن وقدراتهن، إضافة إلى أن محدودية املقررات االختيارية وعدد شعبها يسبب تكدس  ملاالختيارية املتاحة في الكلية    املتطل

َّ
ويعيق   ،فيها  الط

عليمسير العملية  سالسة   البات  إكسابأن الهدف من حزمة املقررات االختيارية هو    معية.  التَّ
َّ
ربيةثقافة عامة في مجاالت متنوعة ك   الط

َّ
فس وعلم    الت ،  النَّ

 .من املجاالت التي تقع ضمن تفضيالتهن ، والفنون، والعلوم ... وغيرهاواإلعالم

رتيب ويليها في  
َّ
األكاديمية"مشكلة    الت املرشدة  اختيار  إمكانية  )  "عدم  األكاديمية واإلدارية    (2.56بمتوسط  األمور   لسير 

ً
البوهي تشكل عائقا

َّ
ات  للط

واصلوبما أن    .بيسر وسهولة البال أمر ضروري بين  الفعَّ   التَّ
َّ
الباتة واملرشدة األكاديمية، فينبغي أن تعطى  الط

َّ
أن   فرصة اختيار املرشدة التي يمكنها  الط

األكاديمية،  تتعاون معها أمورها  لها  الجامعة  وتيسر  انتهاء فترة تعاقدها مع  أن فكرة االختيار غير واردة حسب نظام  خاصة عند تغييرها بسبب  . ويبدو 

البألن    ؛الجامعة
َّ
 اسم مرشدتها ضمن جدولها الدراس ي. وبناء علالط

ً
ال يسمح النظام ألعضاء    تأكد  أنه ى خبرة الباحثة كأستاذة أكاديميةة يصلها إلكترونيا

دريسالهيئة   اختيار التَّ
ً
الباتية أيضا

َّ
 بتغييرها.  وال يسمح  ،، بل تصدر قائمة باألسماء التي تقع ضمن نطاق اإلرشاد األكاديميالط

ً
 أيضا

املقررات  "كما جاءت مشكلة   اختيار  إمكانية  صعدم  خصُّ )  " يةالتَّ يؤرق    ( 2.52بمتوسط  كتحٍد  الثالثة  املرتبة  البات في 
َّ
أن    الط ويبدو  الجامعيات. 

الباتأكثر 
َّ
الباتمعاناة هن  الط

َّ
صفي  الالتي الط خصُّ   اتات الصحية والعلمية ذالتَّ

َّ
صابتة. أما الخطط الدراسية الث خصُّ فيعانين من مشكلة   ات األخرى التَّ

خرج في مدة قياسيةمما يقلل فرص االختيار ؛عدم إتاحة مقررات تخصصية في كل الفصول الدراسية  . ، أو تسريع الدراسة للتَّ

الدراسة  و  واصلضعف  "أن  اعتبرت عينة  اإلدارة و   التَّ بين  الباتاإللكتروني 
َّ
بيئة   (2.50بمتوسط )التي جاءت    "الط تتوافر في  التي  أحد املشكالت 

م 
ُّ
عل يفتقدن    التَّ الجامعة  طالبات  أن  ويظهر  مرتفع.  بشكل  واصلالجامعي  ائم   التَّ اإليميل   الدَّ خالل  من  الجامعة  أو  الكلية،  أو  األقسام،  إدارة  مع 

سائلاإللكتروني أو   الباتن تواجد  حيث إ   ؛صية بالجوالالنَّ   الرَّ
َّ
 حتى الرابع  الط

ً
على املكاتب  هن  ة أو الخامسة مساء يصعب معه ترددمن الثامنة صباحا

 اإلدارية التي ينتهي دو 
ً
الثانية ظهرا التي تحدث خارج وقت    كما  ،امها عند  املستجدات  وامأن بعض   لسرعة تجاوب  أ تحتاج    الرَّسمي  الدَّ

ً
القطاعات حيانا

الباتمع في القسم، أو الكلية، أو الجامعة اإلدارية 
َّ
 د على بعض االستفسارات العاجلة.والرَّ  ،الط

بشكل مناسب"  مشكلةوأما   املحاضرات  ترتيب مواعيد  القسم على  يبلغفقد    "عدم حرص  بمتوسط مرتفع  أن  و .  (2.48)  جاءت  البات يبدو 
َّ
  الط

 حتى الرابعة أو الخامسة مساء بدون فاصل سوى عشرة اليومية واألسبوعية غير املنظمة  يعانين من مواعيد املحاضرات  
ً
التي تتوالى من الثامنة صباحا
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أو  من محاضرة ألخرى   دقائق أربع ساعاتأنها  ،  أو  إلى ثالث  املؤكد  .بين محاضرة وأخرى   تنظم بفاصل يصل  انتظام    أن  ومن  ا عدم  ملحاضرات مواعيد 

  املفصولة.لة أو و صو امل باملحاضراتسواء  وإجهادهن، الطالبات يؤدي إلى إرهاق

وهي من العوائق التي تتسبب فيها إدارة القبول    (2.47بمتوسط )  "فترة كافية لحذف وإضافة املقررات  إتاحة" في نفس السياق، تأتي مشكلة عدم  

سجيلو 
َّ
الكليات  الت إدارات  مع  وبمتابعة  ،بالتنسيق  قسم   واألقسام،  كل  في  األكاديمي  اإلرشاد  أن    ،من  البات ويظهر 

َّ
الحرجة   الط الفترة  هذه  في  يعانين 

ازدحام و ة  والقصير  عباكتظاظ  للحذف واإلضافة من  الجامعةأعطال  وحدوث  ،  بسرعة  الشُّ الحذف واإلضافة  فنية في موقع  عدم رد  مع  ،  تعثر عملية 

اعات املرغوبة يؤدي إلى وهذا  ها؛أو تواجد املرشدة األكاديمية الي عدم اكتمال جداولهن بعدد السَّ  تعثر الخطة الدراسية. ، وبالتَّ

أنه  أكدت  كما   تتمثل في  املشكالت  أن أحد  الدراسة  الباتال تقام لقاءات فصلية لتوجيه  "عينة 
َّ
الجديدة   الط األنظمة    ، وقد جاءت "فيما يخص 

( الباحثة  (2.46بمتوسط  خبرة  على  وبناء  اللقاءاتضح  .  هذه  مثل  العالقة   ات أن  ذات  الجامعة  قطاعات  خالل  من  وال  الكليات،  من خالل  ال  تقام  ال 

الب
َّ
وائحتظل بعض األنظمة، و ف،  باتالط

َّ
البات، والقوانين املستجدة غير معلومة لجميع  الل

َّ
ال يوجد دليل أنه "  املتمثلة في  شكلةامل  وأما  بصفة رسمية.  الط

البوهي تؤكد غياب كثير من املعلومات عن    ،(2.36بمتوسط )فقد جاءت    "والجامعة  ،والكلية  ،مفصل ملقررات القسم 
َّ
ة الجامعية بسبب عدم توافر  الط

، ثم الكل الأدلة تفصيلية ومتجددة حو 
ً
ولكن    ،الجامعة و أدلة خاصة باألقسام، والكليات،    فإنه توجد  حسب خبرة الباحثةبلية والجامعة. و قسم تحديدا

الباتقد ال تكون مطبوعة بعدد كاٍف لتوزع على  
َّ
األكاديميات ال يُ الط املرشدات  أن  البات حلن  ، كما 

َّ
   الط

ُّ
الن اإللكترونية منهاإلى  إلى    ،سخ  أن هذه إضافة 

البات، وال ترسل على بريد جدد بصورة منتظمةاألدلة ال تُ 
َّ
   .لكترونياإل الط

قدَّ  الدراسة  كما  عينة  األخيرتينرت  وائحب  تيناملرتبط  املشكلتين 
َّ
األكاديمية  الل متوسطة  واألنظمة  وجود  في،  بدرجة  أو   وجودعدم  "  وتتمثل  أدلة 

وائحمنشورات خاصة ب
َّ
األقسام، أو   النتيجة  وهذه   (2.31)متماثل  بمتوسط    وقد جاءت  "واألنظمة األكاديمية  الل تؤكد أن عدم وجود أدلة على مستوى 

الجام أو  إلى  عةالكليات،  معرفة    يؤدي  الباتتقلص 
َّ
الباحثة  الط خبرة  ومن  املستجدة.  والقوانين  ب  يتضح   باألنظمة  خاصة  لوائح  هناك  لبةأن 

َّ
هي  و   الط

الجامعة مثل: الئحة حقوق   البمنشورة على موقع 
َّ
الدراسة واال   الط تأديب  وواجباته، الئحة  البختبارات، الئحة 

َّ
املكافآت، الئحة صندوق الط ، الئحة 

الب
َّ
شاط، الئحة إدارة الط

َّ
الب الن

ُّ
الباتفهناك ضعف في نشرها، وتوعية مطبوعة أو بصورة إلكترونية وإن كانت متوفرة  لكن. يالط

َّ
 .بمحتواها الط

" أن  الدراسة  عينة  ارتأت  ساعتها  كما  في  األكاديمية  املرشدة  تواجد  صعدم  لإلرشاداملخصَّ )"  ة  متوسطها  يبلغ  مشكلة2.27التي  عد 
ُ
ت تقلق   ( 

البات
َّ
أن    ،الط املؤكد  الباتومن 

َّ
األنظمة،    الط املكتبية يخالف  املرشدة في ساعاتها  عليمالعملية    ويخل بسيرمقتنعات بأن عدم تواجد  وبناء على ية.  التَّ

الباتن فإرة ومالحظة الباحثة بخ
َّ
 للمرشدات األكايضطررن للخروج من املحاضرات أو التَّ  الط

ً
 أو انتظارا

ً
وال   ديميات الالتي يحددن مواعيد  أخر عنها بحثا

 دونما اعتذار مسبق  ،ن بهايلتزم
ً
البإما لحضور دورات، أو اجتماعات، أو حتى الخروج مبكرا

َّ
الباتات، وهذا بدوره يسبب تعثر سير أمور للط

َّ
 . الط

مري ؛  2012واتفقت نتائج بعض الدراسات )الجميلي،   و؛  Lin et al., 2015 ؛2016؛ العتيبي،  2014والعياصرة،    الشَّ   ؛ 2019فلوح،    ؛ 2019،  الضَّ

Aladwan et al., 2019  ف( مع نتائج محور املشكالت وائحالتي مصدرها    يةالصَّ
َّ
تائجحيث أكدت    ؛واألنظمة األكاديمية  الل لبة جهل بعض    النَّ

َّ
بأنظمة   الط

مشاركة   حجب  مع  املقررات،  وتسجيل  الختيار  فرص  إتاحة  وعدم  املحاضرات،  مواعيد  مناسبة  وعدم  الجامعة،  لبةوقوانين 
َّ
مواعيد    الط تحديد  في 

 محاضراتهم بأنفسهم.

افات املعيارية ألبرز املشكالت : (9جدول ) فاملتوسطات واالنحر  الجامعية ملحاور االستبانة   يةالصَّ

فمحاور استبانة املشكالت   م  املتوسط   الجامعية  يةالصَّ

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

رجة   الرتبة الدَّ

فاملشكالت   .1 وائح التي مصدرها  ية الصَّ
َّ
 1 مرتفعة  0.78 2.45 واألنظمة األكاديمية  الل

فاملشكالت   .2 فسالتي مصدرها املكونات  ية الصَّ  2 متوسطة  0.80 2.33 اجتماعية  النَّ

فاملشكالت   .3  3 متوسطة  0.81 2.32 التي مصدرها األستاذ الجامعي  ية الصَّ

فاملشكالت   .4  4 متوسطة  0.80 2.30 التي مصدرها املكونات املادية  ية الصَّ

فاملشكالت   .5 الب التي مصدرها  ية الصَّ
َّ
 5 متوسطة  0.88 2.18 الط

ظرب )  النَّ رقم  املشكالت  9إلى جدول  أن  يتضح  ف(  وائحالتي مصدرها    يةالصَّ
َّ
)  الل بمتوسط  األولى  املرتبة  في  األكاديمية جاءت  وهي  2.45واألنظمة   )

املكونات   مصدرها  التي  املشكالت  يليها  مرتفعة،  تقدير  فسدرجة  )  النَّ بمتوسط  بمتوسط 2.33اجتماعية  الجامعي  األستاذ  مصدرها  التي  تلك  ثم   ،)

فاملشكالت ثم (، 2.32) الب(، ثم تلك التي مصدرها 2.30التي مصدرها املكونات املادية بمتوسط ) يةالصَّ
َّ
جاءت بدرجة تقدير ( وكلها 2.18بمتوسط ) الط

    متوسطة.
ً
تحديا أكثرها  حيث  من  املحاور  ترتيب  نتيجة  البواتفقت 

َّ
البيئة  للط في  فات  دراسة    يةالصَّ نتائج  مع  مري الجامعية  )  الشَّ ( 2014والعياصرة 

و وكذلك دراسة   كما تخالف نتائج الدراسة أكدتا أن اإلدارة سواء في الكليات أو الجامعات بلوائحها وأنظمتها تأتي في املرتبة األولى.    (، اللتين2919)  الضَّ

دراسة   بُ 2019)  فلوح الحالية  كآخر  والجامعة  الكليات  إدارة  صنفت  التي  للمشكالت  (  مسبب  فعد  أن  .  يةالصَّ تيجةكما  دراسة    النَّ مع  متفقة  جاءت 

( والعضايلة  )2010العرجان  دوابشة  ودراسة  مري ودراسة    (،2014(،  )  الشَّ وآخرون دراسةوكذلك  (،  2014والعياصرة   ,.Aladwan et al)  العدوان 

فسيةفي أن الجوانب    (2019 فواالجتماعية تعتبر مشكالت تؤثر في البيئة    النَّ    الجامعية  يةالصَّ
ً
الدراسة    .أيضا تتفق في ترتيب املحاور من كما أن نتيجة 

البمحور حيث جاء  ؛(2016مع دراسة العتيبي )حيث اعتبارها مصادر للمشكالت الصفية 
َّ
فالبيئة في آخر مصادر مشكالت  الط  .  يةالصَّ
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 الدراسة السادس:إجابة سؤال 

الدراسة   العام  حول  لإلجابة عن سؤال  الرضا  الجامعي  عن -طيبةلدى طالبات جامعة  -مستوى  الدراس ي  الباتتم تحليل    ،املناخ 
َّ
الط   ، املقابلة مع 

تائجكانت ف حوعلى  النَّ  اآلتي:  النَّ

 ملستويات الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي   النسب والتكرارات: (10جدول )

 املجموع الكلي  النسبة التكرار  مستويات الرضا  م 

1.   
ً
 2174 % 15.7 324 راِض جدا

(100)% 
 ما   .2

ً
 % 57.1 1242 راٍض نوعا

  غير راٍض   .3
ً
 % 27.1 590 مطلقا

( الجدول رقم  الجامعي10يوضح  املناخ  العام عن  الرضا  أن مستوى   "  عبارة في    جاء  ( 
ً
)  "راٍض نوعا بلغت  غير  "  عبارة ليها  ت(،  57.1ما بنسبة مئوية 

 
ً
جدا )  "راٍض    (27.1بنسبة 

ً
وأخيرا  "  عبارة ، 

ً
جدا )  "راٍض  وقد  15.7بنسبة  عزى (. 

ُ
تيجةهذه    ت امل  النَّ يجدن  الجامعة  طالبات  أن  الجامعي إلى  الدراس ي  ناخ 

 ي  مرض  
ً
الهيئة    :املثالسباب عديدة منها على سبيل  أل   ما؛  نوعا دريسإدارة أعضاء  للبيئة  التَّ فية  أثناء بكفاءة، وفاعلية، وتعاون، واحترام، ومهنية    يةالصَّ

فيةاملشكالت   دريسية. وقد يحتاج بعضهم إلى مزيد من فرص ا ور املشرقة ألغلبية  يمكن إخفاء الصُّ   ال-الخللوجود    ومع-  الصَّ طويرأعضاء الهيئة التَّ  لتَّ

فاملنهي في مجال اإلدارة  عامل مع ضغوط املهنةيةالصَّ  . ، وكيفية التَّ

أن   إلى  مادية  باإلضافة  بيئة  ما  توفر   
ً
نوعا م تساعد على  مرضية 

ُّ
عل يتخللها    ،التَّ الولكن   بعض 

َّ
بيئة مرضية التي  غرات  ث لتصبح  إصالح  إلى  تحتاج 

هويةكااللتفات إلى   جهيزات، واإلضاءة، و التَّ قنية  التَّ عليمية  وبعض الخدمات األكاديمية، وتوفير املطاعم الصحية،  التَّ وقد تكون    .التي تتصل بالعملية التًّ

البات املستفيدات منها، وتوزيع ت
َّ
 لك الخدمات بعدالة على مباني الجامعة وكلياتها. الخدمات متوفرة لكنها ال تكفي من حيث عدد الط

 بماكما أن هناك اهت 
ً
الباتما

َّ
افعيةمن حيث تحفيزهن على اإلبداع، واالبتكار، وإثارة    الط ، ولكن يبدو أن هذه الجهود تحتاج إلى توسيع قاعدة الدَّ

الباتاملستفيدات منها بحيث تتاح الفرص ألكبر عدد ممكن من  
َّ
كما يظهر أن هناك ضرورة ملحة للنظر     كنوع من تكافؤ الفرص، وتقدير املواهب.  الط

 في آليات الكشف عن املواهب واإلبداعات لتقديمها للمجتمع. 

املشكال  أكثر  أن  فت  ويبدو   على    يةالصَّ
ً
لبةتأثيرا

َّ
ي  الط فباملشكالت  تعلق  ما  وائحالتي مصدرها    يةالصَّ

َّ
أن   الل األكاديمية، ورغم هذا يبدو  واألنظمة 

 ما على جهود الجامعة في مجال إعداد األدلة، ونشرها، وإقامة اللقاءات  
ً
وجيههناك رضا نوعا هذه  تحتاج  قد  ية، واالهتمام باإلرشاد األكاديمي، إنما  التَّ

 الخدمات 
َّ
  شر، واإلعالن.إلى مزيد من االهتمام من حيث الن

ا  نتيجة مستوى  العام  وتتفق  الجامعي لطالبات جامعة طيبة  لرضا  الدراس ي  املناخ  نتائجعن  (، وعلة  2013القضاة وخليفات )دراسة كل من    مع 

لبةا مستوى رضا أن ( التي توصلت إلى 2017والود )
َّ
 .بدرجة متوسطةالجامعيين عن الخدمات الجامعية، واملناخ الجامعي كان  لط

الباتأما  
َّ
مثل االهتمام بأماكن جلوس    ،لّحٍ الخدمات إلى عناية واهتمام سريع ومُ   ذلك إلى حاجة بعض  ُيعزى فقد     لهنغير مرٍض   وجدنهالالتي    الط

البات
َّ
لحل املشكالت العاجلة،  خدمات اإللكترونية  لإلصالح ا ساخنة  هاتف  خطوط  توفير  وخدمات بنكية، وكذلك  ، وتوفير خدمات غذائية صحية،  الط

واصلمع تكثيف طرق  الباتمع   التَّ
َّ
بات سوق  ؛العناية بالبرامج األكاديمية يضاف إلى ذلك ،ليغ، وحل املشكالتبوالتَّ  ،لإلعالن الط

َّ
لتكون متسقة مع متطل

دريسحث أعضاء الهيئة  و   بعناية،  تنظيم الجداول الدراسيةمع  ملقررات االختيارية،  من ا توفير حزم منوعة  ، و العمل ية على توفير بيئة صفية تعليمية التَّ

وتربعيدة عن   البوالقلق الذي يؤثر على املستوى الدراس ي    التَّ
َّ
نتائج    رضا طالبات جامعة طيبة عن املناخ الدراس ي الجامعي مععدم    نتيجة تفقتو   ات.للط

لبةالتي توصلت إلى أن مستوى رضا  (2019فلوح وعبيدي )دراسة 
َّ
  الط

ً
    .عن خدمات الجامعة واملناخ األكاديمي كان منخفضا

 إجابة سؤال الدراسة السابع:

السابع الدراسة  ( في متوسطات درجات مستوى 0.05)  ى مستو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند    ال"الفرض  هذا  ، صيغ  لإلجابة عن سؤال 

عزى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي 
ُ
فملشكالت البيئة  ت باين تحليل تم استخدام اختبار ، و الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة" يةالصَّ  التَّ

التي  ملقارنة  (  One-Way ANOVA)  أحادي االتجاه بين املجموعات الجامعي  عزى متوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي 
ُ
ملشكالت    ت

فالبيئة   الطمئنان الباحثة لتجانس  الجامعية التي تواجه طالبات جامعة طيبة بمسبباتها املختلفة. يةالصَّ
ً
باينونظرا اللة حيث كانت قيم مستوى الدَّ  ؛ التَّ

 وأكبر من )اللمح  Leveneالختبار  
ً
واليعلى  (  0.520)(  0.190(، )0.267(، )0.514(، )0.067(، )0.269( وهي )0.05ور الخمسة غير دالة إحصائيا قد ؛ فالتَّ

باينتم إجراء اختبار تحليل  تائجوكانت  ،التَّ اليك  النَّ  : التَّ
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 ملشكالت البيئة  :  (11جدول )
ً
افات املعيارية ملستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي تبعا فاملتوسطات واالنحر  الجامعية  يةالصَّ

فيتضح من الجدول أعاله أن أعلى املتوسطات جاء لصالح املشكالت  (.التي مصدرها األستاذ الجامعي  يةالصَّ
ً
 ، وبدرجة )راٍض جدا

باينتحليل : (12جدول )
َّ
فمتوسطات درجات مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي ومشكالت البيئة  أحادي االتجاه بين  الت  الجامعية  يةالصَّ

 0.05عند مستوى  ة* دال

 ن هناك فروقإلى أ نتائج الجدول أعاله    تشيركما  
ً
درجات الرضا العام عن املناخ الدراس ي متوسطات  ( بين  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ا

التي   عزى الجامعي 
ُ
البيئة  إلى    ت فمشكالت  التي مصدرها    يةالصَّ الجامعيالجامعية  (  األستاذ 

ً
جدا )راٍض  )  ؛لالستجابة  )ف(  قيمة  بلغت  (،  11.543حيث 

إلى حد ما. وقد كانت قيمة    املجموعات ضئيل  نإال أن الفارق الفعلي في درجات الوسط الحسابي بي   الداللة اإلحصائيةورغم  (.  0.000وبمستوى داللة )

أثيرحجم  .0.011التي تم حسابها باستخدام إيتا تربيع هي ) التَّ
ً
 ( وهي قيمة ضئيلة جدا

تيجةوتتفق هذه   لبة( التي أكد فيها  2013صوالحة والعمري )وتختلف في نفس الوقت مع دراسة    النَّ
َّ
رضاهم بدرجة عالية عن أهمية األستاذ   الط

األكاديمية   الحاجات  لتحقيق  ذاته  الجامعي  الوقت  وفي  لبة، 
َّ
لبة    رصدللط

َّ
الحاجات  متوسطةدرجة  الط الواقع   لتحقق هذه  أرض  كما  على  تتفق هذه . 

تيجة ودراسة كل من  مع    النَّ املشكالت املرتبطة باألستاذ الجامعي   فيها ترتيب  جاء  التي  (Aladwan et al., 2019)العدوان وآخرون    ( ودراسة2019)  الضَّ

املشكالت مما يدل على رضا   آخر قائمة  لبةفي 
َّ
أداء أساتذته  الط نتائج دراستيعن  تتفق مع  )  م، ولكنها ال  اللتين2019)  فلوحو (،  2016العتيبي  ر  تصدَّ   ( 

لبةيدل على عدم رضا    مما  ؛املحاور محور املشكالت املرتبطة باألستاذ الجامعي غيره من  فيهما  
َّ
تيجة ال تتفق    .الط   كما أن هذه النَّ

ً
مع دراسة صيفور  أيضا

لبة بدرجة( 2020)
َّ
 عن حياتهم الجامعية  التي أكدت مستوى رضا الط

ً
افعية لإلنجاز. عالية جدا ص الدراس ي، والدَّ خصُّ  خاصة التَّ

يُ  الفرض  وبهذا  فرفض   الصَّ
ً
جزئيا إحصائية عند مستو لوجود    ؛ري  داللة  العام عن بين  (  0.05)  ى فروق ذات  الرضا  درجات مستوى  متوسطات 

فالبيئة ومصادر مشكالت  ،املناخ الدراس ي الجامعي   .األستاذ الجامعي، لصالح الجامعية يةالصَّ

 إجابة سؤال الدراسة الثامن: 

وصياتأبرز    حول لإلجابة عن سؤال الدراسة الثامن   ظر التي ترغب طالبات جامعة طيبة في طرحها    املشكالت و   التَّ فيها من قبل إدارة الجامعة    للنَّ

دريسوالهيئة   وصياتجمع تم  ،ية التَّ   ،وتصنيفها حسب مصادر املشكالت التي تبنتها الدراسة املشكالتو  التَّ
ُ
بعدت  ثم تم فرزها حسب تقارب املعنى، واست

وصيات أعادت الباحثة صياغة العبارات بصورة تسمح  و   اتها.محاور الدراسة، أو تكون ذات مطالب ال تخص إدارة الجامعة أو قطاعالتي ال تنتمي إلى    التَّ

وصيات ( أبرز 14( و)13والن )بطرح الفكرة بوضوح. ويوضح الجد  .املشكالتو  التَّ

 

 

 

فاملشكالت   م   مستوى الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعي  في البيئة الجامعية  يةالصَّ

 
ً
 ما  راٍض جدا

ً
  غير راٍض  راٍض نوعا

ً
 مطلقا

 االنحراف املتوسط  االنحراف املتوسط  االنحراف املتوسط 

 7.16 46.76 7.49 45.82 7.48 47.90 مشكالت صفية مصدرها األستاذ الجامعي  .1

الب مشكالت صفية مصدرها   .2
َّ
 6.72 21.60 6.53 21.99 6.22 21.74 الط

 4.80 22.86 4.58 22.79 4.78 23.10 مشكالت صفية مصدرها املكونات املادية   .3

 7.10 46.65 7.35 46.37 6.88 46.83 اجتماعية  النَّفسمشكالت صفية مصدرها املكونات   .4

وائحمشكالت صفية مصدرها   .5
َّ
 4.89 24.37 4.64 24.62 4.60 24.35 واألنظمة األكاديمية  الل

فاملشكالت   باينمصدر  في البيئة الجامعية  يةالصَّ درجات   مجموع املربعات  التَّ

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

مستوى   قيمة )ف(

 الداللة 

معامل مربع  

 إيتا

األستاذ  مشكالت صفية مصدرها 

 الجامعي 

 0.011 * 0.000 11.543 632.10 2 1264.19 بين املجموعات 

 54.76 2171 118888.44 داخل املجموعات 

الب مشكالت صفية مصدرها 
َّ
 -- 0.473 0.750 31.99 2 63.99 بين املجموعات  الط

 42.68 2171 92658.89 داخل املجموعات 

مشكالت صفية مصدرها املكونات  

 املادية 

 -- 0.549 0.599 13.10 2 26.19 بين املجموعات 

 21.86 2171 47464.17 داخل املجموعات 

مشكالت صفية مصدرها املكونات  

 اجتماعية  النَّفس

 -- 0.504 0.685 35.56 2 71.12 بين املجموعات 

 51.94 2171 112769.36 داخل املجموعات 

وائحمشكالت صفية مصدرها 
َّ
  الل

 واألنظمة األكاديمية

 -- 0.440 0.822 18.17 2 36.34 بين املجموعات 

 22.11 2171 48004.80 داخل املجموعات 
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الباتأبرز توصيات : (13جدول )
َّ
ف الجامعيات لتحسين البيئة  الط  الجامعية يةالصَّ

وصيات مجال املشكالت   النسبة التكرار  املقترحة  التَّ

األستاذ  توصيات تخص 

 الجامعي 

 23.53 24 وحديثة.  استخدام طرق تدريس منوعة  .1

دريستعاون أعضاء هيئة  .2 البات مع  التَّ
َّ
 12.75 13 خفيف عنهن.  والتَّ  الط

دريسالتزام الهيئة  .3  6.86 7 ية بوضع األسئلة من املنهج املقرر. التَّ

دريستقييم املستوى العلمي ألعضاء هيئة   .4  1.96 2   .التَّ

البتوصيات تخص 
َّ
  الط

 الجامعي 

عاون  .1  15.69 16 أثناء األعمال الجماعية. التَّ

 12.75 13 االهتمام بنظافة القاعات وأماكن االستراحات.  .2

 11.76 12 احترام الغير وتقبل اآلراء رغم االختالف. .3

فاالنضباط  .4 البي الصَّ
َّ
 4.90 5 ات أثناء املحاضرات. للط

فاعل  .5 دريسمع أعضاء هيئة  التَّ  1.96 2 في املحاضرات.  التَّ

توصيات تخص املكونات  

 املادية 

هويةاالهتمام ب .1 كييف و   التَّ  25.49 26 داخل القاعات. التَّ

جهيزات االهتمام ب .2 قنية التَّ  24.51 25 داخل القاعات.  التَّ

 20.59 21 وتنظيمها.  هاوزيادة أعداد  الكراس ي أماكن تغيير  .3

 14.71 15 .عاجٍل  االهتمام بإضاءة القاعات بشكٍل  .4

 11.76 12 في مباني الجامعة.  )دورات املياه( االهتمام باملرافق العامة  .5

 5.88 6 وضع لوحات إرشادية في املباني الجامعية.  .6

توصيات تخص املكونات  

فس  اجتماعية  النَّ

واصل  .1 ائم  التَّ البات والفعال مع  الدَّ
َّ
 28.43 29 .الط

دريس احترام أعضاء هيئة  .2 الب التَّ
َّ
 4.90 5 ات. للط

 4.90 5 عبير عن الرأي عند املشاركة.  ضمان حرية التَّ  .3

البات تحفيز  .4
َّ
 2.94 3 املتميزات واملوهوبات. الط

وائح توصيات تخص 
َّ
  الل

 واألنظمة األكاديمية

البات توفير فعاليات مناسبة لطبيعة  .1
َّ
 15.69 16 .الط

 8.82 9 تقليل أوقات الفراغ بين املحاضرات. .2

البات تقليل عدد  .3
َّ
عب في  الط  2.94 3 الدراسية.  الشُّ

أعاله    يعكس تواجهالجدول  التي  البات  املشكالت 
َّ
توصيات   الجامعيات  الط البيئة    في صورة  فلتحسين  وبالتَّ الجامعية  يةالصَّ العبارات ،  في  دقيق 

 عما ورد في عبارات االستبانة، بل
ً
وصياتإال أن بعض ود املشكالت في البيئة الجامعية،  معظمها يؤكد وج إن  يظهر أنها ال تختلف كثيرا   تدل على وجود التَّ

 في توصيات  .  بصورة أكبر  تلك املشكالت 
ً
البات فمثال

َّ
رتاألستاذ الجامعي،  خص  يفيما    الط " بنسبة  استخدام طرق تدريس منوعة وحديثة"  ّتوصيةال  تصدَّ

الهيئة  23.53) التفات أعضاء  دريس(، وهذا يؤكد ضرورة  إلى  التَّ دريسطرق  ية  املقررات. وهذه املستخدمة  التَّ الحديثة في تدريس  ، ودمج االستراتيجيات 

)  الّتوصية والعضايلة  العرجان  دراسة  نتائج  أكدت عليه  ما  )2010تتفق مع  الجميلي  ودراسة  ودراسة  2012(،  العي(،  )  الضَّ و و   (،2018واملخالفي   الضَّ

 . (Aladwan et al., 2019)وكذلك دراسة العدوان وآخرون ، (Saifi et al., 2018)صيفي وآخرون ( وكذلك دراسة  2019)

وصيات  تصدرتكما   مكون    التَّ تخص  البالتي 
َّ
"  الط عاون الجامعي  الجماعية  التَّ األعمال  )  "أثناء  رغبة  15.69بنسبة  على  تدل  وهي  البات( 

َّ
  الط

عاون الجامعيات في إنجاح املشاريع، واألعمال الجامعية من خالل   والتنسيق بينهن. وهذه النسبة رغم عدم ارتفاعها إال أنها تؤكد استمرار تواجد هذه   التَّ

فاملشكلة في البيئة  تيجةوهذه  .يةالصَّ  . (Lin et al., 2015)وآخرون  ليندراسة و ( 2019تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الورثان ) النَّ

تقاربت   فقد  املادية،  املكونات  يخص  فيما  البات    وصياتت أما 
َّ
اليالط في  التَّ رتيبة 

َّ
ب"  الت هويةاالهتمام  كييفو   التَّ القاعات  التَّ و"داخل  االهتمام "، 

جهيزاتب قنية  التَّ القاعات  التَّ أعداد   الكراس يأماكن  تغيير  "، و"داخل  والي( على  20.59(، )24.51(، )25.49" بنسب مئوية )وتنظيمها  هاوزيادة  .  وهي  التَّ

املحيطة   الفيزيقية  البيئة  تكون  أن  أهمية  على  وميسرة  مناسبةتدل  وصحية،  م ، 
ُّ
عل وهذه  للتَّ وصيات.  الدراسات    التَّ أغلب  نتائج  مع  )العرجان تتفق 

العي؛ 2012؛ الجميلي، 2010والعضايلة،  و؛ 2018واملخالفي،  الضَّ  (. Saifi et al., 2018؛  Bulut-Ozsezer & Iflazoglu-Saban, 2017؛ 2019،  الضَّ

الباتوفيما يخص توصيات  
َّ
املكونات    الط فسفي محور  رتاجتماعية،    النَّ واصل"  وصيةت  تصدَّ ائم   التَّ الباتال مع  والفعَّ   الدَّ

َّ
(  28.43" بنسبة )الط

 بينها وبين بقية 
ً
وصيات بفارق كبير جدا البوهذا يدل على أهميتها بالنسبة  ،في املحور  التَّ

َّ
فات الجامعيات لتحسين بيئة للط تيجة الجامعية. وهذه   الصَّ   النَّ

   .(Shi, 2019) ش ي ودراسة، (Lin et al., 2015)لين وآخرون ة (، وكذلك دراس2019(، والورثان )2010تتفق مع دراسة العرجان والعضايلة )

رتكما   "  تصدَّ لطبيعة  توصية  مناسبة  فعاليات  الباتتوفير 
َّ
)الط بنسبة  محور  15.69"  وائح ( 

َّ
تعتبر    الل ال  النسبة  أن  ورغم  األكاديمية.  واألنظمة 

يبدو  إال  مرتفعة،   البات خاصة بجة فعلية لتوفير فعاليات مناسبة  ن هناك حاأ أنه 
َّ
تيجة. وتتفق هذه  األنثويةتناسب طبيعتهن    الط نتائج دراسة   النَّ مع 

 . (Aladwan et al., 2019)العدوان وآخرون ودراسة  ،(Saifi et al., 2018)وصيفي وآخرون 

الباتأبرز املشكالت التي ترغب  أما
َّ
خلصفي  الط فلتحسين البيئة ة عاجلبصورة منها  التَّ  الجدول اآلتي:تم تصنيفها في فقد ، الجامعية يةالصَّ
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الباتالتي ترغب   املشكالتأهم : (14جدول )
َّ
خلصفي الجامعيات   الط

َّ
 لتحسين الت

ً
فالبيئة    منها عاجال  الجامعية  يةالصَّ

 النسبة التكرار  التي تستلزم تغييرات عاجلة  املشكالتأبرز  مجال املشكالت 

تخص  عاجلة  مشكالت 

 األستاذ الجامعي 

 16.67 17 الكلي على اإللقاء في املحاضرات.  األساتذة  اعتماد  .1

 6.86 7 األسئلة املوحدة في اختبارات املقررات. .2

 5.88 6 كثرة الواجبات واألبحاث املطلوبة في كل مقرر.   .3

 4.90 5 إلغاء املحاضرات العملية في املعامل رغم أهميتها. .4

ظر تغليب الجانب  .5 عليمعلى الجانب العملي في  ي النَّ  2.94 3 . التَّ

مشكالت عاجلة تخص  

الب
َّ
 الجامعي  الط

 19.61 20 عدم تحمل املسؤولية في األعمال الجماعية. .1

البات عدم احترام   .2
َّ
 11.76 12 آراء بعضهن البعض.   الط

نمر .3  7.84 8 .الزَّميالت بجميع أشكاله على  التَّ

 5.88 6 اإلزعاج أثناء املحاضرات.   .4

تخص  عاجلة  مشكالت 

 املكونات املادية 

هوية عدم االهتمام ب .1  28.43 29 وضبط درجات الحرارة والبرودة.   التَّ

وعيةعدم مناسبة مقاعد القاعات من حيث العدد و  .2  26.47 27 . النَّ

 16.67 17 سوء السبورات وأجهزة العرض. .3

 12.75 13 القاعات وعدم تنظيمها.  بعض ضيق  .4

 11.76 12 عدم مناسبة اإلضاءة في القاعات. .5

تخص  عاجلة  مشكالت 

فساملكونات   اجتماعية  النَّ

سلط .1
َّ
دريساملزعج من قبل بعض أعضاء هيئة  الت  11.76 12 .  التَّ

خرية .2 البات ب السُّ
َّ
 7.84 8 وعدم احترامهن.بهن واالستهزاء   الط

حُيز .3 البات لبعض  التَّ
َّ
 5.88 6 ألسباب عديدة.  الط

تخص  عاجلة  مشكالت 

وائح
َّ
 واألنظمة األكاديمية  الل

البعدم توفر خدمات أكاديمية كافية  .1
َّ
 12.75 13 ات.للط

البات تكدس  .2
َّ
عب في  الط  9.80 10 في معظم املقررات. الشُّ

 3.92 4 مواصالت. ُبعد املباني بعضها عن بعض مع عدم وجود  .3

 3.92 4 عدم توفر مطاعم صحية ذات جودة عالية.   .4

ظرب الباتيتضح أن أول ما ترغب    إلى الجدول أعاله،  النَّ
َّ
اعتماد األساتذة الكلي على  "  األستاذ الجامعيالجامعيات في تغييره فيما يخص محور    الط

املحاضرات في  )اإللقاء  بنسبة  العبارة  تيجة(، وهذه  16.67" وجاءت  توصية    النَّ الباتتطابق 
َّ
املحور    الط نفس  رتحينما  (  13في جدول )في  عبارة   تصدَّ

حديثة" تدريس  طرق  بالنسبة    مما،  "استخدام  أهميتها  البيؤكد 
َّ
تحتاجللط أخرى  مشكالت  جاءت  كما  عاجلة  إلى  ات.  "  ،نظرة  في منها  املوحدة  األسئلة 

لبة" بين  اختبارات املقررات
َّ
   الط

ُّ
الب" والتي تهدر وقت  كثرة الواجبات واألبحاث املطلوبة في كل مقرر واإلناث، و"  كور الذ

َّ
ة، وتؤثر على تحصيلها العام، الط

 
ً
أهميتها"  وأيضا رغم  املعامل  في  العملية  املحاضرات  ،  إلغاء 

ً
نظريا بتقديمها  واالكتفاء  على  "  يفوت  الباتوهذا 

َّ
و   الط دريباملمارسة  وأخالتَّ  ،"  

ً
تغليب يرا

ظر الجانب   عليم على الجانب العملي في    ي النَّ ابقةوهي تشابه املشكلة    ،"التَّ املقررات حتى في    ،السَّ صإال أنه يمكن تعميمها على جميع  خصُّ ظر ات  التَّ ة يالنَّ

ف طبيق فيها ولو داخل التي يمكن التَّ  دريبعن طريق األنشطة، و  الصَّ فات التَّ  .يةالصَّ

البأما فيما يخص املشكالت العاجلة التي تخص  
َّ
رتالجامعي، ف  الط (، 19.61" بنسبة )عدم تحمل املسؤولية في األعمال الجماعية"مشكلة    تصدَّ

  
ً
أيضا البات تطابق توصية  وهي 

َّ
رتحينما  (  13املحور في جدول )في نفس    الط عاون "  عبارة   تصدَّ الجماعية  التَّ املشكلة، "أثناء األعمال  ، وهذا يؤكد وجود 

ا   وإثارتها البلقلق 
َّ
والتَّ أل   ؛اتلط املشاريع،  معظم   ن 

ُ
ت  كليفات 

َّ
تتطل مشكالت  وهناك  جماعية.  أعمال  صورة  في  "عطى  مثل  عاجلة   

ً
حلوال احترام ب  عدم 

البات
َّ
نمر"  "، وآلراء بعضهن البعض  الط ضعف االنضباط مشكالت تعود إلى  أنها  ويظهر  "  اإلزعاج أثناء املحاضرات  "، و"الزَّميالتبجميع أشكاله على    التَّ

ف  . (2014القحطاني وصبحا ) ، وتؤكدها نتائج دراسةيالصَّ

الباتوأكدت  
َّ
"  الط هي   عاجلة 

ً
حلوال تحتاج  التي  املادية  البيئة  بأن مشكالت  االهتمام  هويةعدم  والبرودة   التَّ الحرارة  درجات  التي جاءت "  وضبط 

العدد و (، و"ع 28.43بنسبة ) القاعات من حيث  وعيةدم مناسبة مقاعد  )  وجاءت  "النَّ العاجلة تتطابق مع  26.47بنسبة  وصيات (. وهذه املشكالت   التَّ

رتالثالثة األولى التي   الباتمما يدل على أن    ؛ (13في جدول )نفس املحور    تصدَّ
َّ
 من نقص    الط

ً
، ويؤكدن ضرورة االلتفات  املكونات الفيزيقيةيعانين فعال

بيئة صف    ؛إليها الدراسية  القاعة  أن  مريحةلتصبح  كما  البات. 
َّ
ظريلفتن    الط "  النَّ أخرى مثل:  فيزيقية  السَّ إلى مشكالت  العرضسوء  وأجهزة  "، بورات 

 ألهميتها في جودة العملية عدم مناسبة اإلضاءة في القاعات "، و"ضيق بعض القاعات وعدم تنظيمهاو"
ً
عليم"، وهي جميعها ال يمكن تجاهلها نظرا  ية. التَّ

املكونات    أما العاجلة في محور  فس املشكالت  انزعاج    ت دلفقد    اجتماعية  النَّ الباتعلى 
َّ
رتحيث    ؛الجامعيات  الط "   تصدَّ سلط  مشكلة 

َّ
املزعج    الت

دريسمن قبل بعض أعضاء هيئة   خريةمشكلة "   م (، ث11.76بنسبة )  فجاءت   "التَّ الباتواالستهزاء ب  السُّ
َّ
(،  7.84بنسبة )  التي جاءت   "وعدم احترامهن  الط

 على  ورغم أنها نسب تميل إلى ا 
ً
الباتالنخفاض، إال أنها تؤثر سلبا

َّ
ففي بيئة    الط وتر، وتزيد من  الصَّ البات ، والخوف، وقد تؤدي إلى انسحاب  التَّ

َّ
من   الط

البات بعض املقررات. كما أن  
َّ
حُيزذكرن مشكلة "  الط البات لبعض    التَّ

َّ
دريس" كصلة القرابة ألعضاء هيئة  ألسباب عديدة   الط ، أو ألسباب اجتماعية، التَّ

الباتأو اقتصادية تسبب اإلحباط لدى  
َّ
 ، وتولد الحقد والكراهية بينهن.  الط

البات حددت  ،  ما سبقباإلضافة إلى  
َّ
ظربعض املشكالت العاجلة التي تستدعي    الط فيها من إدارة الجامعة، أو الكليات، أو األقسام وهي تتمثل   النَّ

أكاديمية كافية  في: " البعدم توفر خدمات 
َّ
البحثية كالتَّ 12.75" بنسبة )اتللط األوراق، والخدمات   ( كأماكن تصوير 

ُّ
الل  دقيق 

َّ
الت أو  رجمة، وبعض  غوي، 
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رفيهالخدمات  
َّ
أن  الت التي تقدم خدمات جيدة وبأسعار مناسبة. كما  الباتية 

َّ
الباتتكدس  مشكلة "ذكرن    الط

َّ
عبفي    الط املقررات  الشُّ وذلك  "  في معظم 

والحقيقة(9.80)  بلغت  بنسبة    أن  ، 
ً
حلوال تحتاج  مشكلة  تكدس    ؛ عاجلة  هذه  البات ألن 

َّ
عبفي    الط واالستيعاب    الشُّ الفاعلة،  املشاركة  عليهن  يفوت 

فالة داخل فعَّ  يجياتتالسترا الجيد، كما يحرمهن من استخدام األستاذ الجامعي   لألعداد الكبيرة.  ؛الصَّ
ً
 نظرا

البات كما نوهت بعض  
َّ
؛ ألنها تؤدي  اشر" وهي مشكلة ذات تأثير أكاديمي مبُبعد املباني بعضها عن بعض مع عدم وجود مواصالتإلى مشكلة "  الط

الباتإلى تأخر 
َّ
إلى    10التي تتراوح ما بين ي الفترة الفاصلة بين املحاضرات خر فدم تمكنهن من االنتقال من مبنى إلى آ لع ؛من املقرر  أو تغيبهن، فيحرمن   الط

منها    إنهادقيقة.    20 تعاني  الباتمشكلة 
َّ
دريسوالهيئة    الط الهيئة  التَّ أعضاء  أخف على  يجعلها  ما  إنما  دريسية على حد سواء،  -  ية وجود مواصالتالتَّ

 
ً
 املتباعدة. صة لالنتقال بين مبانيها الجامعة مخصَّ  داخل-أحيانا

، تجد  
ً
الباتوأخيرا

َّ
عد  "  عدم توفر مطاعم صحية ذات جودة عالية"  أن   الط

ُ
طاعم صحية  يمنع توفير م  ماأنه ال يوجد  لقناعتهن ب  ؛عاجلة  مشكلةت

العاملي يستدعي تضافر جهود مؤسسات   الصحي  النظام  عليم بجودة عالية، بل  لبةكافة في توفير وجبات صحية    التَّ
َّ
الباتو   للط

َّ
لتخفيف اإلصابة   ؛الط

الباتمنة، أو داء السكري، أو غيره من األمراض املرتبطة بنوعية الغذاء. كما أن  بأمراض السُّ 
َّ
لبةيختلفن عن    الط

َّ
ليس ففي كون بعضهن متزوجات،    الط

البتوفر غذاء صحي ، وهذا يستدعي واملرضعات بينهن الحواملوجود  من الغريب
َّ
 ساعات. 9أو  8ة يكفيها فترة تواجدها في الجامعة التي قد تصل إلى للط

وصياتالخاتمة و 
َّ
 : واملقترحات  الت

فتؤدي البيئة   في تحقيق أهداف الجامعية  يةالصَّ
ً
 مهما

ً
عليم دورا عليموتساهم في جودة العملية  الجامعي، التَّ بيئة   خاصة عندما تتسم بكونها ؛يةالتَّ

تشعر   البجاذبة 
َّ
و   ةالط افعيةباألمان  م نحو    الدَّ

ُّ
عل فإلى  هادفة  الدراسة  لهذا جاءت هذه    ؛التَّ عرُّ املشكالت    التَّ أبرز  فعلى  تواجه الجامعي  يةالصَّ التي  ة 

طيبة   جامعة  و   :مصدرهاالتي  طالبات  الجامعي،  الباألستاذ 
َّ
و الط املادية،  واملكونات  فس،  و   النَّ وائحاجتماعية، 

َّ
األكاديمية  الل لهذا   ؛واألنظمة   

ً
وتحقيقا

استبانة  الهدف   الباحثة  على  صممت  عشوائيطبقت  )ة  عينة  طالبة2174بلغت  تائجوكشفت    ،(  املشكالت    النَّ قدرت  الدراسة  عينة  فأن  التي   ية الصَّ

وائحمصدرها  
َّ
فاملشكالت    بقيةواألنظمة األكاديمية بدرجة مرتفعة، وقدرت    الل البات  أن  أكدت نتائج الدراسةكما    بدرجة متوسطة،  يةالصَّ

َّ
راضيات    الط

 ما عن املناخ  
ً
فومصادر مشكالت البيئة    ،الرضا العام عن املناخ الدراس ي الجامعيمتوسطات درجات مستوى  وبمقارنة  .  الجامعي الدراس ي  نوعا  ية الصَّ

تائج، أظهرت  الجامعية ".الجامعي  فروق ذات داللة إحصائية لصالح األستاذ    وجود  النَّ
ً
خصيملقابلة  أما نتائج    بمستوى "راٍض جدا مع عينة بلغت   ةالشَّ

وصياتعن مجموعة من ( طالبة جامعية، فأسفرت 102) البات، واملشكالت العاجلة التي اقترحتها التَّ
َّ
فلتحسين البيئة  الط  الجامعية.  يةالصَّ

هذه   على  تائجبناًء  الجامعات  ،النَّ من  كغيرها  طيبة  جامعة  جهود  املشكالت    ما-الدراسة  قيد-الجامعة  طالبات    فإن  ؛وعلى  بعض  لديهن  زال 

حدياتو  تؤثر  ختلفة  امل  التَّ البيئة  التي  ففي  الجامعي  ،يةالصَّ الدراس ي  ت  ؛واملناخ  تهديد وهي   شكل 
ً
الباحثة وعليه،  األكاديمي.    نونجاحه  نألدائه  ا تقدم 

وصيات الياإلجرائية  التَّ البفع من جودة الخدمات املقدمة للرَّ  ةالتَّ
َّ
 :اتللط

 :
ً
 : األستاذ الجامعيمتعلقة بتوصيات أوال

الهيئة   • أكاديمية مهنية بشهادات معتمدة ألعضاء  دريستنظيم برامج   ية  التَّ
َّ
الت لتنمية مهاراتهم في استخدام طرق  الجامعةفي  ربويين  غير  دريس؛   التَّ

 .اإللقاءفكير، واالبتكار، والحوار، واملناقشة، وتجنب األساليب التي تعتمد على الحديثة التي تشجع التَّ 

دريسستقطاب أعضاء الهيئة  صارمة ليخضع لها ا معايير  تحديد   • صاملتميزين وذوي الخبرة في  من  بحيث يكونون    ؛يةالتَّ خصُّ ، مع مراقبة أدائهم التَّ

البات، وتقص ي أدائهم من خالل تحليل معطيات استمارات تقييم يينألولنتين ا خالل السَّ 
َّ
 للمقررات في آخر كل فصل دراس ي.  الط

 :
ً
الب ب توصيات متعلقةثانيا

َّ
 : الجامعي الط

تهيئة   • إلى  تهدف  متكرر  بشكل  تدريبية  دورات  البات عقد 
َّ
ب  الط الثقة  وتعزيز  الجامعية،  الحياة  مع   

ً
واجتماعيا  

ً
فسنفسيا إدارة   ، النَّ دورات:  مثل 

غوطخطيط، و الوقت، وحل املشكالت، والتَّ  فسية الضُّ  ، وإدارة األزمات. النَّ

أداء   • لتقييم  االختبارات  على  االقتصار  الباتعدم 
َّ
تنويع  الط ينبغي  بل  أخرى ساليب  األ ،  و والتَّ   ،االستنتاجتقيس  لة  بدي  إلى  االبتكار طبيق،  تدعم 

الباتواإلبداع عند 
َّ
 الط

ً
ز، وتمنحهن فرصا ميُّ  .للتَّ

 :
ً
 : باملكونات املاديةتوصيات متعلقة ثالثا

قنيةتوفير األجهزة ضرورة التفات إدارة الجامعة إلى سرعة  • تجهيز  و املناسبة، مع صيانة املوجود منها،  بصريةالمعية و سَّ الوسائل الو في القاعات،   التَّ

البتيسر األدوات املعملية واملختبرية التي 
َّ
عليمالعملية ات للط  ية. التَّ

الدراسية من حيث اإلضاءة، و  • القاعات  كييفأهمية صيانة  املقاعد وأعدادها، و التَّ أكد، ونوعية  للتَّ   التَّ أي من وجود نوافذ  هوية، واالستغناء عن 

باتقاعات ال تتوفر فيها 
َّ
فالبيئة  متطل  الصحية.     يةالصَّ
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 :
ً
فسباملكونات  توصيات متعلقة رابعا  : اجتماعية النَّ

•  
َّ
البمة  ضرورة توفير أنشطة وفعاليات دورية ومنظ

َّ
فس يبهدف تحسين وضعهن    ؛اتللط عليم، وقدراتهن على مواصلة العملية  النَّ ية، وتحفيزهن التَّ

واصللزيادة تحصيلهن األكاديمي، مع أهمية اإلعالن عنها من خالل وسائل   املختلفة. التَّ

األقسام، وأعضاء   • إدارات  بين  دريسالهيئة  عقد لقاءت ودية  البات، و يةالتَّ
َّ
أو رحالت، وذلك إلتاحة ف  ،الط واصل  رصإما على شكل فعاليات،    للتَّ

ظرلتقريب وجهات و ال، الفعَّ   خارج القاعة الدراسية. النَّ

 :
ً
وائح بتوصيات متعلقة خامسا

َّ
 :واألنظمة األكاديمية الل

اجتماعات فصلية   • )لقاءً تتتخصيص   مفتوح  ضمن 
ً
و   ا القبول  في  واملختصين  األقسام،  ورؤساء  الكلية،  سجيلمع عميد 

َّ
البات، وشؤون  الت

َّ
(؛  الط

عرُّفعريف بمستجدات الكلية وأنظمتها ولوائحها، و للتَّ   على احتياجاتهن ومشكالتهن، وتزويدهن باملعلومات الالزمة لنجاحهن األكاديمي. التَّ

اإلرشاد  ياخت • في  الخبرة  ذوات  من  املرشدات  تار  دورات  عقد  مع  اإلرشاد  األكاديمي،  مركز  قبل  من  لهن  عمادة    ،الجامعةفي  دريبية  طويرأو   التَّ

عاملعلى فنيات  نالجامعي؛ لتدريبه الباتمع  التَّ
َّ
مسؤولياتهن  تبين بقائمة  نتزويده، و الالتي لديهن مشكالت نفسية، أو أكاديمية، أو اجتماعية الط

 ومهامهن.

أكدضرورة مراجعة الكليات لتوصيفات برامجها األكاديمية  • دريسمن مناسبة املحتوى، وكذلك طرق  للتَّ قييم املقترحة، وأساليب  التَّ املقررة على   التَّ

 
َّ
 األنشطة املصاحبة للمقررات الدراسية.نوعية ، واالهتمام باتلباالط

صاألقسام   ضرورة تعاون  • خصُّ سجيلعمادة القبول و و ية، وإدارات الكليات، التَّ
َّ
وازن يجاد نوع من إل  الت الباتأعداد  بين التَّ

َّ
عبفي   الط    ،الشُّ

َّ
اقة  والط

عليملضمان جودة العملية  خلص من األعداد املكتظة واملزعجة، للتَّ االستيعابية للقاعات الدراسية  . يةالتَّ

 أخرى مثل: كما تقترح الدراسة الحالية إجراء دراسات 

ففي البيئة جامعة طيبة  طالباتمشكالت  دراسة  • حصيلوعالقتها ببعض املتغيرات ك  ،الجامعية  يةالصَّ  الدراس ي، أو اإلبداع واالبتكار.  التَّ

ففي البيئة  دراسة مشكالت طالبات جامعة طيبة • دريسالهيئة الجامعية من وجهة نظر أعضاء  يةالصَّ  . يةالتَّ

 واملقارنة بين آرائهم.  ،كالدراسة الحالية على أن يتم تطبيقها على طالبات وطلبة جامعة طيبةدراسة مماثلة  •

 املراجع:

 :
ً
 :املراجع العربيةأوال

)  أنور،البنا،   .1 عائد  لبة(.  2006الربعي، 
َّ
الط نظر  وجهة  من  بغزة  األقص ى  جامعة  طلبة  الدراسات  مشكالت  )سلسلة  اإلسالمية  الجامعة  مجلة   .

 . 537-505 :(2) 14 :اإلنسانية(

2. ( أميمة  دريبية (.  2009تمام، شادية؛ عفيفي،  التَّ احتياجاتهم  في ضوء  دريس  التَّ أعضاء هيئة  لتنمية قدرات  تدريبي مقترح  برنامج  بحث فعالية   .

الجودة  الثالثة:  األلفية  في مطلع  عليم  "التَّ السابع:  الدولي  للمؤتمر  الفترة من  -اإلتاحة-مقدم  في  الحياة"،  م مدى 
ُّ
عل . معهد  2009يوليو    16-15التَّ

ربوية بجامعة القاهرة، مصر )
َّ
 (. 1224-1131الّدراسات الت

(،  3)  7. مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية،  وصل في ضوء بعض املتغيراتاملشكالت الدراسية لدى طلبة جامعة امل(.  2012الجميلي، علي ) .3

1-24 . 

دريسية(.  2014دوابشة، ليلى ) .4 لوكية لدى طلبة الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التَّ . مجلة الجامعة العربية املشكالت السُّ

 .62-47 : (0) 0 :األمريكية للبحوث

واعي، عثمان؛ قاسم، محمد ) .5 عليم االبتدائي(. 2005السَّ فية في التَّ  . األمارات العربية املتحدة، دبي: دار القلم.البيئة الصَّ

فسية(. 2003شحاتة، حسن؛ النجار، زينب ) .6 ربوية والنَّ  . القاهرة: الدار املصرية اللبنانية. معجم املصطلحات التَّ

7. ( املعرفة(.  2003الشخيبي، علي  دريس من منظور مجتمع  التَّ الب وعضو هيئة 
َّ
عليم الط التَّ املسؤولين عن  للوزراء  التاسع  للمؤتمر  بحث مقدم   .

املعرفة(،   مجتمع  في  العلمي  والبحث  العالي  عليم  )التَّ العربي  الوطن  في  العلمي  والبحث  قافة   18  –  15العالي 
َّ
والث للتربية  العربية  املنظمة  ديسمبر. 

 (. 487-439دمشق )والعلوم، 

مري، سعود؛ العياصرة، وليد ) .8 حضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة  (.  2014الشَّ املشكالت التي يواجهها طالب البرامج التَّ

 . 62-15 :32 :. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةنظرهم: دراسة ميدانية 

9. ( العمري، أسماء  لبة عن مدى (.  2013صوالحة، عونية؛ 
َّ
الط رضا  األهلية ومستوى  األكاديمية في جامعة عمان  الحاجات  دراسة وصفية ألهمية 

فسيةتحقق هذه الحاجات ربوية والنَّ
َّ
 . 447-401 :(1) 21 :. مجلة الجامعة اإلسالمية الت
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10. ( سليم  بجامعة (.  2020صيفور،  ميدانية  دراسة  الجامعيين:  لبة 
َّ
الط لدى  لإلنجاز  افعية  بالدَّ وعالقته  الجامعي  الدراس ي  ص  خصُّ التَّ عن  الرضا 

 .334-317 :(1) 31 :. مجلة العلوم اإلنسانيةتاسوست جيجل

11. ( افتهان  املخالفي،  زبيدة  العي،  طلبة  (.  2018الضَّ تحصيل  املؤثرة على  عليمية  التَّ نظرهم املشكالت  تعز من وجهة  ربوية  جامعة 
َّ
الت الدولية  املجلة   .

 .81-69 : (8) 7 :املتخصصة

و، محمد ) .12 ربية )أساس( جامعة بخت الرضا من وجهة نظرهم (. 2019الضَّ : . املجلة الدولية لضمان الجودة املشكالت األكاديمية لدى طلبة كلية التَّ

2 (1): 13-25 . 

الفعالة منظومة  (.  2009ابن طريف، عاطف ) .13 فية  الصَّ اإلدارة  ربية في ضوء معايير  التَّ فية في كليات  الصَّ اإلدارة  أداء  لتقويم  . مجلة كلية  مقترحة 

ربية
َّ
 . 568-537 :(11)ج 33 :جامعة عين شمس-الت

14. ( محمد  بيان،  نواف؛  ببعض  (.  2014الظفيري،  ربية وعالقتها  التَّ كليات  طلبة  تواجه  التي  األكاديمية  لبة:  املشكالت 
َّ
الط نظر  وجهة  من  املتغيرات 

ربية بجامعة البعث ف في كلية التَّ فسدراسة ميدانية على طلبة قسم معلم الصَّ  .90-70  :(1) 12 :. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النَّ
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Abstract: The study aimed to identify university classroom problems facing Taibah University female 
students and explore the differences between the average scores for the overall level of satisfaction with the 
university academic climate that are attributable to these problems. In addition, it tends to discover the most 
important recommendations and prominent defects that should be reconsidered urgently. A questionnaire 
that consisted of 5 dimensions and (68) items was designed. A sample of (2174) students was randomly 
chosen, during the 2nd semester of the 2020 academic year. The results revealed that academic regulations 
and systems problems came in a high degree and with an average of (2.45). Moreover, the students’ overall 
level of satisfaction indicated "somewhat satisfied" with a ratio of (57.1%). As well, there were statistically 
significant differences at the level (0.05) between the overall satisfaction levels in favor of the university 
professor at a rank of "very satisfied". The results of the interview with a sample of (102) students resulted 
in a set of recommendations and urgent problems proposed by the students to improve the university 
classroom environment. 

Keywords: Classroom Environment Problems; Level of Satisfaction; the Academic University Climate. 
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