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حممد بن علي   املشكالت األكادميية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف جامعة عمر املختار وجامعة
 السنوسي يف مدينة البيضاء

Abstract 

      The study aimed to identify the most prominent academic problems among postgraduate 

students at Omar Al-Mukhtar University and Muhammad bin Ali Al-Senussi University in 

Al-Bayda city and to clarify the effect of both sex and the university in the emergence of 

these problems, and the number of the sample members reached (105) students from 

postgraduate students The researcher used a measure of academic obstacles for postgraduate 

students prepared by the researcher and it consists of (20) items, and the researcher calculated 

the psychometric properties of the scale to ensure the validity of the scale, and the study 

reached the following result: 

1. There are differences in the academic problems of postgraduate students in terms of their 

order, as it was found that the highest problem is that graduate students do not have enough 

time to enjoy hobbies and social activities, and the least problem is the objection of some 

members of the teaching faculty from providing assistance to students.  

2. There are no statistically significant differences in the academic problems of postgfraduate 

students according to the difference between the sexes (male / female).  

3.  There are no statistically significant differences in the academic problems of graduate 

students according to the different university (Omar Al-Mukhtar / Muhammad bin Ali Al-

Senussi). 

 امللخص :
هدفت الدراسة إىل التعرف على أبرز املشكالت األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا يف جامعة عمر املختار وجامعة حممد       

اجلنس واجلامعة يف ظهور هذه املشكالت، وقد بلغ عدد أفراد بن علي السنوسي يف مدينة البيضاء وتوضيح أثر كال من 
( طالب وطالبة من طلبة الدراسات العليا، وقد استخدمت الباحثة مقياس للمعوقات األكادميية لطلبة الدراسات 105العينة)

لتأكد من صحة  ( فقرة وقامت الباحثة حبساب اخلصائص السيكومرتية للمقياس20العليا من إعداد الباحثة ويتكون من )
 :املقياس، وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

يوجد اختالفات يف املشكالت األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا من حيث ترتيبها حيث وجد أن أعلى مشكلة هي ليس  .1
اعرتاض بعض أعضاء هيئة  لدى طلبة الدراسات العليا وقت كاٍف لالستمتاع ابهلواايت واألنشطة االجتماعية ، وأقل مشكلة هي

 .التدريس عن تقدمي املساعدة للطلبة
 .(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا ابختالف اجلنس )ذكور /إانث .2
ف اجلامعة )عمر املختار يف املشكالت األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا ابختال  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .3

 .(/حممد بن علي السنوسي
 



 

 
 

 املقدمة:
مل تعد اجلامعة مؤسسة تعليمية وما تقدمه من خدمات أكادميية للدارسني فيها فحسب بل تطورت مهامها ومهام أعضاء       

ثقافة وحتقيق تطلعاته املستقبلية وآماله هيئة التدريس فيها ابعتبار أهنا من أهم املؤسسات الرتبوية اليت يعتمد عليها اجملتمع يف نشر ال
البشرية يف كافة اجملاالت والذي يتم عن طريق   يف بناء اجملتمع فهي تقدم تعليما يعد األساس يف التقدم العلمي وتنمية القوى

فتقدم وجناح أي  االعتماد الكلي على أعضاء هيئة التدريس ابعتبارهم حجر األساس والعنصر األساسي يف جناح العملية التعليمية
جامعة معتمد يف األساس على اهليئة التدريسية وتقدمي أفضل التخصصات واليت من املفرتض أن تبذل أقصى جهدها يف إعداد 
القادة واملفكرين والباحثني يف خمتلف التخصصات واجملاالت، فاجلامعة أصبحت فعال متثل دورا مؤثرا ومهما يف هنوض وتقدم 

األمم صوال إىل أرقى املستوايت العلمية واليت ال ميكن االستغناء عنها واليت تعد احلصن احلصني ملنع انتشار اجملتمعات والشعوب و 
 .اجلهل والتخلف والفوضى اليت تؤثر سلبا على حياة اجملتمعات

العايل يف اجلامعات وحتسني برانمج إن التفجر املعريف واستجاابت اجملتمع لالنفتاح والعوملة يتطلبان تغريات جذرية يف التعليم       
وتتمثل يف تفهم البحث العلمي  [6](1984الدراسات العليا وجيب على اجلامعة حتقيق األهداف اليت حددهتا صاحلة سنقر)

ل واملشاركة فيه وتنمية قدرات املتخصصني وحتدي معارفهم والتعمق فيها وتعزيز قيم املبادرة واالبتكار وخلق روح التعاون والعم
 . اجلماعي بني طلبة وتدريبهم على البحث املنهجي للعمل يف ميداين التعليم اجلامعي والبحث العلمي

أكد على اختيار طلبة الدراسات والعليا وتنسيبهم تعد أمهية كبرية ابعتبارهم سوف يكونون [5](1998كما أن حممد محد)      
يف إعداد وتنشئة جيل جديد قادم مستقبلي وحتقيق أهداف مؤسسات ابحثني أو أعضاء هيئة تدريس وعليهم االعتماد الكلي 

  التعليم العايل وتطور التعليم العايل
  مشكلة الدراسة

الحظت الباحثة من خالل عملها يف كلية الرتبية كعضو هيئة تدريس ومن عالقتها ببعض طلبة الدراسات العليا يف الكلية       
ن مرحلة الدراسات العليا وشكوى الطلبة من بعض املشكالت اليت تواجههم يف الكلية وجود بعض من مظاهر اخلوف والقلق م

وقد عزز ذلك رغبة لدى الباحثة يف حماولة للتعرف على املشكالت األكادميية لدى هؤالء الطلبة والكشف عنها من خالل 
 : اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 طلبة الدراسات العليا؟ ماهي أبرز املشكالت االكادميية اليت تواجه -1
 هل ختتلف املشكالت األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا ابختالف اجلنس )ذكور/إانث( ؟ -2
 هل ختتلف املشكالت األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا ابختالف اجلامعة ؟ -3
 

  



 

 
 

 اهداف الدراسة
 أهداف الدراسة

أبرز املشكالت األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا يف جامعة عمر املختار هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على       
 . وتوضيح أثر كال من اجلنس والكلية يف ظهور هذه املشكالت

 أمهية الدراسة
لطلبة األمهية النظرية: تتمثل يف أمهية مرحلة الدراسات العليا يف إعداد كوادر علمية وما تشهده جامعة املختار من ازدايد عدد ا -

املقبلني على برانمج الدراسات العليا مبختلف الكليات والتخصصات وآخرها ختصص تربية خاصة لندرة الكوادر املتخصصة يف 
 –منهجية  –إدارية  -هذا اجملال وما يرتتب على ذلك من وجود مشكالت تواجه طلبة الدراسات مبختلف أنواعها) اكادميية

 .خل( وحاولت هذه الدراسة الوقوف على أبرز املشكالت األكادميية اليت تواجه الطلبةنفسية ...ا –اقتصادية  –اجتماعية 
 :األمهية التطبيقية: وتتمثل يف إمكانية االستفادة من نتائج هذه الدراسة على النحو االيت -

 . طلبة الدراسات العليا أنفسهم وحماولة ضمان سري العملية الدراسية بشكل طبيعي .1
تدريسية املسؤولة عن حماضرات الدراسات العليا والتعرف هذه املشكالت وحماولة التخفيف منها وحتسني جودة الكوادر ال .2

 .برانمج الدراسات العليا
 .إدارة الكليات وحماولة التخفيف من الضغوط األكادميية على طلبة الدراسات العليا .3
 .العليا ابجلامعةإدارة اجلامعة بشكل أويل وحماولة حتسني وضع الدراسات  .4
 .وزارة التعليم العايل لوضع خطط ملواجهة املشكالت مقدما .5

  مفاهيم ومصطلحات الدراسة
 :املشكلة

تعرف املشكلة: أبهنا حاجة مل تشبع، أو وجود عقبة أمام إشباع بعض احلاجات. كما ُعرفت أبهنا: موقف غامض ال جند له       
 .]6]تفسريًا حمدًدا

 (األكادميية)اصطالحااملشكالت  
تعرف أبهنا تلك املشكالت اليت يواجهها الطالب أثناء دراسته يف اجلامعة واملتعلقة ابألمور األكادميية كالتخصص والكتب       

 .]4]وطرق التقومي وغري ذلك من األمور ذات الصبغة األكادميية
قبات اليت يتعرض هلا طالب الدراسات العليا أثناء فرتة دراسته العليا وتعرفها الباحثة إجرائيا أبهنا الصعوابت األكادميية والع      

 .واليت تعيق اجتيازه ملرحلة التحضريية أو ختطيها
 
 
 
 



 

 
 

 الدراسات العليا 
هي مرحلة ينتقل الطالب فيها من دراسات غري معمقة إىل التدريب على االستقصاء، والتحليل، واالستنتاج، والقدرة على التعامل 

 ]8]مصادر املعلوماتمع 
وتعرف الباحثة الدراسات العليا ابهنا هي املرحلة مابعد التخرج اجلامعي وتضم الطلبة املتحصلني على درجة الليسانس أو       

 .البكالوراي
 احلدود البحثية
 .الباحثة شهرين لتطبيق االداة على العينة  : حيث استغرقتاحلدود الزمنية
 .جامعة حممد بن علي السنوسي –جممع شهداء اجلبل  – جامعة عمر املختار : تتمثل يفاحلدود املكانية
 )105املاجستري(والبالغ عددهم) –: ومتثل عدد من طلبة وطالبات الدراسات العليا)الدكتوراه احلدود البشرية

 .ة الدراسات العليا: حيث تقتصر الدراسة احلالية على دراسة املشكالت األكادميية اليت تواجه طلب احلدود املوضوعية
 :الدراسات السابقة

قامت الباحثة ابستقصاء الدراسات اليت تناولت املشكالت األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا ومت سردها وفقا لتسلسل       
 .الزمين من األقدم إىل األحدث إمياان أبن يبدأ البحث من حيث من انتهى اآلخرون

 ]6]1991دراسة فيزى
األكادميي، والصعوابت اليت تعرتض الطلبة يف مرحلة التعليم العايل،   إىل الكشف عن مدى العالقة بني النجاح هدفت      

وتكونت العينة من الطلبة األجانب كلهم يف الدراسات العليا جبامعة سان فرانسيسكو، وأظهرت النتائج أن جماالت الصعوبة لدى 
 .ور املالية، ومدة اإلقامة، واملشكالت االجتماعية والشخصية، والقبول والتسجيلالطلبة تكمن يف: اللغة االجنليزية، واألم

 ]3]1993دراسة الشريدة 
( طالباً  229بدراسة هدفت إىل معرفة مشكالت طلبة الدراسات العليا يف جامعة الريموك من خالل عينة مؤلفة من )       

نت : مجود التعليمات، وارتفاع أمثان الكتب واملراجع، وعدم تقدمي اجلامعة وطالبة، وقد أشارت النتائج إىل أن أكثر املشكالت كا
الدعم املادي الكايف، وتفشي الوساطة، وتغيري اخلطط الدراسية دون إشعار الطالب، وقد انل اجملال االقتصادي املرتبة األوىل يف 

تلف جماالت املشكالت وهو ما يعزى إىل جنس قائمة املشكالت، وأظهرت النتائج غياب الفروق يف درجة شكوى الطلبة من خم
 . الطالب ابستثناء اجملال النفسي، إذ كانت الطالبات أكثر شكوى من الطالب

 
 



 

 
 

 ]1]2009دراسة كبيش
املشكالت النفسية واألكادميية واإلدارية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا جبامعة الفاتح وتوصلت   هدفت إىل تقصي أهم      

إىل أن الطلبة يعانون من ضعف يف حتقيق الذات ومستوى الطموح الذي يسعون إليه، ونقص الكتب واملراجع والدورايت الدراسة 
العلمية احلديثة، وعدم ربطها بشبكة املعلومات العاملية، وعدم قدرة الطلبة على استخدام األساليب االحصائية املناسبة، واالعتماد 

افآت أو حوافز مادية لطلبة الدراسات العليا خاصة املتفوقني منهم، وكذلك أظهرت النتائج على غريهم يف ذلك، وعدم وجود مك
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت النفسية واالجتماعية واألكادميية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا تعزى ملتغري 

 .اجلنس والتخصص األكادميي
 ]2]2010دراسة الشرمان

دفت إىل الكشف عن تصورات طلبة الدراسات العليا يف كلييت الرتبية يف جامعيت مؤته والريموك للمشكالت اليت تواجههم ه      
( فقرة موزعة على ثالثة جماالت وقد أظهرت نتائج الدراسة تقديرا متوسطا لتصور 53واستخدمت الباحثة استبانة مؤلفة من )
اجههم وكانت أبرزها ارتفاع تكاليف الدراسة وضعف الطلبة ابلغة اإلجنليزية كما بينت طلبة الدراسات العليا للمشكالت اليت تو 

الدراسة عدم وجود اختالفات يف تصور الطلبة للمشكالت يعزى ملتغريات الدراسة : اجلامعة والنوع االجتماعي واملستوى 
   .الدراسي

 منهج الدراسة
املختلفة والدراسات السابقة، وبعد حتديد مشكلة الدراسة ميكن القول أبن املنهج بعد اطالع الباحثة على املناهج البحثية       

 .املالئم للدراسة احلالية هو املنهج الوصفي التحليلي الذي ميثل وصفا دقيقا كميا للظاهرات اليت يتم دراستها
 عينة الدراسة

امعة عمر املختار وجامعة حممد بن علي السنوسي والبالغ قامت الباحثة ابلتطبيق على عينة من طلبة الدراسات العليا يف ج      
 (.105عددهم)

 جمتمع الدراسة
جامعة عمر املختار )اجلامعة القدمية وجممع شهداء   يف هذه الدراسة يتكون جمتمع الدراسة من طلبة الدراسات العليا يف      

 اجلبل(وجامعة
 .2020 -2019ن للعام اجلامعي حممد بن علي السنوسي، واستغرقت الدراسة حوايل شهري 
 
 



 

 
 

 أدوات الدراسة
مقياس املعوقات األكادميية لطلبة الدراسات العليا من إعداد الباحثة، حيث قامت الباحثة ابالطالع على عدة دراسات يف       

  .( فقرة25هذا اجملال ويف ضوء نتائج هذه الدراسات قامت الباحثة إبعداد مقياس للمعوقات األكادميية يضم )
 

حيث تقيس درجة وجود املعوق األكادميي ، واجلدول اآليت يوضح   إىل مخسة  وكانت درجات املقياس موزعة من واحد     
 . توزيعها

 ( يوضح درجة وجود املعوق األكادميي على مقياس املعوقات األكادميية1جدول )
 درجة وجود املعوق االكادميي                               

 درجة قليلة جدا درجة قليلة درجة متوسطة درجة كبرية كبرية جدادرجة  
5 4 3 2 1 

ابختيار درجة شعوره بوجود هذا املعوق وكل شعور يعرب عنه بدرجة معينة ففي حالة شعوره بوجود   يقوم الطالب            
(  25(.....اخل. وترتاوح درجات املقياس بني )5)( ولو اختار درجة كبرية جدا 1معوق أكادميي بدرجة قليلة جدا نكتب الرقم )

 .( كدرجة كربى للمقياس125كدرجة صغرى للمقياس و)
 :صدق األداة

( طالب وطالبة 28قامت الباحثة إبجراء دراسة استطالعية على عينة عشوائية من طلبة الدراسات العليا والبالغ عددهم )      
 .اسلغرض التأكد من اخلصائص السيكومرتية للمقي

 : صدق املقياس :الصدق هو قياس املقياس فعال ما وضع لقياسه، وهناك عدة طرق حلساب الصدق استخدمت الباحثة منها 
 :االتساق الداخلي/1

 :وقد مت حساب االتساق الداخلي من خالل ارتباط كل مفردة ابجملموع الكلي للمقياس كما هو موضح ابجلدول االيت      
 كل مفردة ابلدرجة الكلية ملقياس املعوقات االكادميية  ( يوضح ارتباط2جدول )

 حجم العينة مستوى الداللة معامل االرتباط ر.م
1 *0.467 0.012 28 
2 0.228 0.243 28 
3 *0.450 0.016 28 
4 *0.397 0.036 28 



 

 
 

          
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
      

 
 

 .0.05*دال عند مستوى داللة 
 .0.01**دال عند مستوى داللة     
(لذلك مت 12( )8()7()5() 2ارتباط موجبا وداال مع املقياس عدا الفقرة رقم )من خالل استعراض اجلدول السابق يتبني       

( وأقل نسبة ارتباط عند 0.821( )0.01استبعادها. ومن اجلدول واضح أن أعلى نسبة ارتباط دالة عند مستوي داللة )

5 -0.238 0.222 28 
6 *0.443 0.018 28 
7 0.351 0.067 28 
8 0.160 0.417 28 
9 **0.546 0.003 28 
10 **0.558 0.002 28 
11 **0.616 0.000 28 
12 0.068 0.731 28 
13 *0.375 0.049 28 
14 **0.611 0.001 28 
15 **0.663 0.000 28 
16 **0.794 0.000 28 
17 *4540. 0.015 28 
18 **8210. 0.000 28 
19 *0.405 0.033 28 
20 **0.732 0.000 28 
21 **0.516 0.005 28 
22 *0.398 0.036 28 
23 **0.567 0.002 28 
24 **0.749 0.000 28 
25 **0.678 0.000 28 



 

 
 

( وأقل نسبة داللة عند 0.467( )0.05(.بينما أعلى نسبة ارتباط دالة عند مستوى داللة )0.516( )0.01مستوي دالله )
 (0.375( )0.05مستوى داللة )

 :املقارنة الطرفية2
( ان هذا الصدق يسمي الصدق التمييزي او اجملموعات املتضادة هي تنقسم إىل مقارنة 1998يرى)سعد عبدالرمحن       

اعلى،  27يف احملك )  ابلثلث األدىناألطراف يف االختبار واحملك اخلارجي حيث مقارنة الثلث األعلى يف درجات االختبار 
ادين( ويكون االختبار صادقا إذا مل تكن هناك فروقا ذات داللة بني متوسطات الدرجات العليا لالختبار واحملك وكذلك 27

من   الدرجات الدنيا ويوجد أيضا مقارنة األطراف يف االختبار فقط حيث االعتماد على درجات الثلث األعلى والثلث األدىن
الختبار وحساب الفروق بني املتوسطني حيث االعتماد على درجات الثلث األعلى والثلث األدىن وحساب الفرق بني املتوسطني ا

 :فإذا كانت هناك داللة إحصائية بني املتوسطني دل على صدق االختبار كما هو مبني يف اجلدول اآليت
 ( يوضح حساب الصدق ابملقارنة الطرفية3جدول)

ومن خالل اجلدول يتضح أنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات االختبار مما يدل على صدق       
 .االختبار

 :ثبات املقياس
(.وتعد قيمة دالة على صالحية 0. 695حلساب ثبات املقياس وقد بلغت قيمته)  استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونبارخ      

  .املقياس
 :نتائج الدراسة

 :نتائج املتعلقة ابلسؤال األول
 ؟ينص السؤال األول على : ماهي أبرز املشكالت األكادميية لطلبة الدراسات العليا 

املقياس بغرض التعرف على أبرز املشكالت األكادميية لدي طلبة الدراسات العليا ومن النظر   قامت الباحثة بتحليل النتائج      
 :إىل اجلدول اآليت يتضح أنه توجد اختالفات بني املشكالت األكادميية من حيث الرتتيب كما يلي

 
 

 الداللة درجة احلرية ( احملسوبة(Tقيمة االحنراف املعياري توس  احلسايامل املقارنة
 32.458 6.06159 50.8000 الدنيا

 دال 14
 61.273 5.94579 94.0667 العليا



 

 
 

 ية لطلبة الدراسات العليا(املتوسطات احلسابية للمشكالت األكادمي4جدول )
 الرتتيب املتوسط احلسايب املشكلة االكادميية ر.م
 15 2.85 ضعف أساليب تقومي طلبة الدراسات العليا 1
يتااااااثر قباااااول طلباااااة الدراساااااات العلياااااا ابلعالقاااااات الشخصاااااية واالعتباااااارات السياساااااية  2

 واالجتماعية
2.65 16 

 9 3.11 تشتت الطلبة بسبب طول مدة احملاضرة 3
 10 3.10 الرسائل العلمية علىقله عدد االساتذة املؤهلني لإلشراف  4
 13 2.87 كثرة املواد الدراسية  يف الدراسات العليا 5
 11 3.09 خرىة الدراسة  قياسا ابجلامعات األطول فرت  6
لااااايس لااااادى طلباااااة الدراساااااات العلياااااا وقااااات كااااااٍف لالساااااتمتاع ابهلاااااواايت واألنشاااااطة  7

 االجتماعية
3.59 1 

 3 3.50 تدين فرص عمل طالب الدراسات العليا بعد التخرج 8
 17 2.55 ساتذة الدراسات العليا ال يعاملون الطالب كطالب دراسات علياأ 9

 18 2.49 صعوبة التكيف مع الوضع الدراسي داخل اجلامعة 10
 6 3.26 حمدودية الرسائل العلمية والدورايت واملراجع يف جمال التخصص 11
 7 3.17 دراسة إىلندرة وجود قوائم ابلقضااي اليت يعاين منها اجملتمع وحتتاج  12
 5 3.36 طلبة الدراسات العليا  يف اللغة االجنليزية ىتدين مستو  13
 8 3.11 كثر من مادةأتكرار بعض املفردات يف  14
 20 2.42 التدريس عن تقدمي املساعدة للطلبة  اعرتاض بعض أعضاء هيئة 15
 19 2.48  قصور آداء بعض احملاضرين أكادمييا 16
 14 2.86 الطرق التقليدية يف تناول املادة العلمية علىاعتماد بعض احملاضرين  17
 12 3.00 كثرة الواجبات الدراسية اليت يكلف هبا طالب الدراسات العليا 18
 2 3.56 ال توجد مكتبة تفي حباجة طالب الدراسات العليا لالطالع 19
عاان  ول إىل مواقااع املكتبااات العامليااةحااة الفرصااة لطلبااة الدراسااات العليااا للوصاام ااتعااد 20

 طريق اجلامعة
3.46 4 



 

 
 

من اجلدول السابق نالحظ أن أكثر املشكالت األكادميية اليت قد تواجه طلبة الدراسات العليا فكانت)ليس لدى طلبة        
( ويف املرتبة الثانية )ال توجد 3.59ابهلواايت واألنشطة االجتماعية( مبتوسط حسايب بلغ)الدراسات العليا وقت كاٍف لالستمتاع 

( يليها)تدين فرص عمل طالب الدراسات العليا 3.56مكتبة تفي حباجة طالب الدراسات العليا للطالع( مبتوسط حسايب بلغ )
ة الدراسات العليا للوصول إىل مواقع املكتبات ( مث يليها)عدم إاتحة الفرصة لطلب3.50بعد التخرج(مبتوسط حسايب بلغ)

يف اللغة اإلجنليزية( مبتوسط   ( مث يليها)تدين مستوي طلبة الدراسات العليا3.46عن طريق اجلامعة( مبتوسط حسايب بلغ)  العاملية
 (.3.36حسايب بلغ)

هي )اعرتاض بعض أعضاء هياه التدريس عن أما أقل الصعوابت األكادميية اليت ميكن أن تواجهه طلبة الدراسات العليا       
(وجاءت يف املرتبة الثانية )قصور آداء بعض احملاضرين أكادمييا( 2.42تقدمي املساعدة للطلبة(حيث بلغ متوسط احلسايب هلا)

( 2.49( ويف املرتبة الثالثة )صعوبة التكيف مع الوضع الدراسي داخل اجلامعة(مبتوسط حسايب بلغ )2.48بتوسط حسايب بلغ )
( ويف املرتبة 2.55ويف املرتبة الرابعة)أساتذة الدراسات العليا ال يعاملون الطالب كطالب دراسات عليا( مبتوسط حسايب بلغ)

 (.2.65اخلامسة)يتأثر قبول طلبة الدراسات العليا ابلعالقات الشخصية واالعتبارات السياسية واالجتماعية(مبتوسط حسايب بلغ)
 :ل الثايننتائج املتعلقة ابلسؤا

 هل ختتلف املشكالت االكادميية لدى طلبة الدراسات العليا ابختالف اجلنس )ذكور/إانث(؟ -2 
لتعرف على الفروق املتوسطات يف  (Independent Samples T Testقامت الباحثة ابستخدام حتليل اختبا)ر      

 :اليتاملشكالت األكادميية بني الذكور واالانث كما هو مبني يف اجلدول ا
 دميية٥(الفروق بني الذكور واإلانث يف املشكالت االكا5جدول)

 املتغريات
 الداللة قيمة ت (61انث )اإل (44الذكور )

 ع م ع م

املشكالت 
 االكادميية

60.8409 12.57525 60.0328 15.19097 0.279 
غري 
 دالة

( واحنراف يقدر 60.8409من اجلدول السابق نالحظ أن متوسط املشكالت األكادميية لدى الذكور)      
( وقيمة 15.19097(واحنراف معياري بلغ)60.0328( بينما متوسط املشكالت االكادميية لدى اإلانث )12.57525ب)

صائية بني متوسطات الذكور ٥ذات داللة اح ( وهي قيمة غري دالة إحصائيا وابلتايل ال توجد فروق0.279)ت( احملسوبة بلغت)
حيث أظهرت نتائج  2009دميية يف مرحلة الدراسات العليا. وهذا ما أكدته دراسة الكبيش٥واإلانث يف املشكالت االكا



 

 
 

 الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت األكادميية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا تعزى إىل متغري
 .اجلنس
وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل تساوى الذكور واإلانث يف الظروف اليت ميرون هبا أثناء مرحلة الدراسة العليا فال توجد       

كالمها يدرسون نفس املواد ويكلفون بنفس الواجبات واملهام ويدفعون نفس القيمة من املصاريف وابلتايل فإنه ال    مفاضلة بينهم
  .روقات مهمة بني الذكور واإلانث يف تصوراهتم حول هذه املشكالتيتوقع وجود ف

 :نتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث
 هل ختتلف املشكالت األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا ابختالف اجلامعة )عمر املختار /حممد بن علي السنوسي( ؟

لتعرف على الفروق املتوسطات يف  (Independent Samples T Test)قامت الباحثة ابستخدام حتليل اختبار      
 :كما هو مبني يف اجلدول اآليت   وطلبة جامعة حممد بن علي السنوسي  املشكالت األكادميية بني طلبة جامعة عمر املختار

 (الفروق بني طلبة جامعة عمر املختار وطلبة حممد بن علي السنوسي6جدول)
 يةيف املشكالت األكادمي

 املتغريات
 الداللة قيمة ت (51حممد بن علي ) (54عمر املختار )

 ع م ع م

املشكالت 
 االكادميية

 غري دالة 0.153 14.35016 56.5882 12.99262 63.9444

( واحنراف يقدر 63.9444من اجلدول السابق نالحظ أن متوسط املشكالت األكادميية لدى طلبة جامعة عمر املختار )      
(واحنراف 56.5882( بينما متوسط املشكالت األكادميية لدي طلبة جامعة حممد بن علي السنوسي )12.99262ب)

( وهي قيمة غري دالة إحصائيا وابلتايل ال توجد فروق ذات 0.153( وقيمة )ت( احملسوبة بلغت)14.35016معياري بلغ)
عمر املختار وطلبة جامعة حممد بن علي السنوسي يف املشكالت داللة إحصائية بني متوسطات طلبة الدراسات العليا يف جامعة 

لعدم وجود اختالفات يف تصور الطلبة  2010األكادميية يف مرحلة الدراسات العليا. وهذا ما أكدته نتائج دراسة الشرمان 
 .للمشكالت األكادميية اليت ميرون هبا ترجع إىل متغري اجلامعة

فاللوائح   إىل أن األنظمة املعول هبا يف اجلامعات واملعتمدة من وزارة التعليم العايل واحدة،وترى الباحثة أن ذلك يرجع       
 .والقوانني وشروط قبول الطلبة واحدة يف كل اجلامعات وابلتايل تكاد تنعدم الفروقات يف املشكالت ابختالف اجلامعة

 
 



 

 
 

 :نتائج الدراسة
لبة الدراسات العليا من حيث ترتيبها حيث وجد أن أعلى مشكلة هي ليس يوجد اختالفات يف املشكالت األكادميية لدى ط .1

لدى طلبة الدراسات العليا وقت كاٍف لالستمتاع ابهلواايت واألنشطة االجتماعية ، وأقل مشكلة هي اعرتاض بعض أعضاء هياه 
 .التدريس عن تقدمي املساعدة للطلبة

 (األكادميية لدى طلبة الدراسات العليا ابختالف اجلنس )ذكور /اانثال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت  .2
يف املشكالت االكادميية لدى طلبة الدراسات العليا ابختالف اجلامعة )عمر املختار   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .3

 .)/حممد بن علي السنوسي
 :التوصيات

 .ترونية٥داخل اجلامعة من إنرتنت ومكتبة الكتوفري خدمات إلكرتونية للطلبة الدراسات العليا  1-
 . توفري الكتب يف كافة اجملاالت والتخصصات -2
 .إقامة دورات تقوية جمانية يف اللغة االجنليزية لطلبة الدراسات العليا -3
 .تنوع أساليب التقومي للطلبة -4
 . معاملة طلبة الدراسات العليا معاملة تليق هبم كطلبة يف مرحلة متقدمة -5

 :البحوث املقرتحة
 .راء دراسة عن املشكالت اليت تواجه أساتذة الدراسات العليا٥اج .1
 .أثر طول املدة الدراسية يف مرحلة الدراسات العليا على طلبة الدراسات العليا .2
 .صعوبة التكيف مع الوضع الدراسي داخل احلرم اجلامعي وأثرها على عالمات طلبة الدراسات العليا .3
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