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 الممخص: 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى إسيام البيئة التعميمية )إدارة األقسام، أعضاء ىيئة 
التدريس، المقررات الدراسية، المباني والتجييزات( في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي 

ود، والتعرف عمى دور ىذه العناصر في تحسين لطالب كمية التربية في جامعة الممك سع
مستوى التحصيل األكاديمي لطالب كمية التربية بجامعة الممك سعود، وكذلك التعرف عمى 
الفروق ذات الداللة االحصائية في استجابة أفراد العينة لمتغير التخصص. واستخدمت الدراسة 

، كما استخدمت اختبار  اور الدراسة(المنيج الوصفي )من خالل النسب المئوية والتكرارات لمح
( لمتعرف عمى إسيام عوامل البيئة التعميمية Multiple Regressionمعامل االنحدار المتعدد )

)كمتغيرات مستقمة( في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي لطالب كمية التربية بجامعة الممك 
( طالب 152نة عمى عينو قواميا )سعود )كمتغير تابع(. كما اعتمدت الدراسة عمى توزيع استبا

( طالب في كمية التربية بجامعة الممك سعود. وتوصمت 2355بكالوريوس من أصل مجتمع )
الدراسة إلى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى دور البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة 

المبنى والتجييزات بالمرتبة  الممك سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي، حيث يأتي دور
األولى، يمييا دور أعضاء ىيئة التدريس، وبالمرتبة الثالثة يأتي دور المقررات الدراسية، وفي 
األخير يأتي دور أقسام الكمية كأقل أدوار البيئة التعميمية في تحسين مستوى الطالب األكاديمي 

       ىناك فروق ذات داللة احصائية)بدرجة موافقة إلى حد ما(. كما توصمت الدراسة إلى أن 
في استجابة أفراد العينة تعزي لمتغير التخصص وكانت لصالح تخصص الثقافة االسالمية. 
       وأيضا أشارت النتائج إلى ان عناصر البيئة التعميمية )إدارة األقسام، المقررات الدراسية(

البيئة التعميمية المتمثمة في ُتساىم في التحصيل األكاديمي لمطالب، في حين أن عناصر 
 )أعضاء ىيئة التدريس، المباني والتجييزات( ال ُتساىم في التحصيل األكاديمي لمطالب.

 : البيئة التعميمية، التحصيل الدراسي، المعدل األكاديمي، كمية التربية.الكممات المفتاحية
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Abstract:  
This quantitative study aimed to discover how learning 

environment (college departments, faculty, curriculum and courses, and 
buildings and equipment) contributes to improve students' academic 
achievement. It also aimed to describe the role of these elements of 
learning environment in enhancing students' academic achievement; 
and if there are statistically significant differences in the response of the 
sample members to the variable of major. The study utilized a 
questionnaire distributed to a sample of bachelor students (261) out of 
(1466) students in College of Education at King Saud University. It also 
used the descriptive statistics to answer the role of the factors of the 
learning environment through using percentages and frequencies for the 
scales; and the contribution of the learning environment elements to 
students' academic achievement was measured using (Multiple 
Regression) test. The results revealed that there was agreement among 
the members of the study on the role of the learning environment in the 
College of Education at King Saud University in improving the students' 
academic achievement, in which the role of the building and the 
equipment came first, followed by the role of faculty members. Then, 
curriculum and courses came in the tired level, and the college 
departments came as the lowest role of the learning environment in 
enhancing the students' academic achievement (Mildly Agree). The 
study found that there was a statistically significant difference in the 
response of the sample members to the variable of majors. In addition, 
the result showed that curriculum and courses and college departments 
contribute to the students' academic achievement. 
Keywords: Academic Learning, Academic Achievement, Academic 
GPA, College of Education.                                                         
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 مقدمة:
حاز التعميم العالي عمى كافة اىتمام الدول واألفراد مما دفعيم لدعمو عمى الصعيدين 

ذي يدفع بعجمة التنمية المادي والمعنوي كونو عنصرًا ىامًا في تنمية الرأس المال البشري ال
م( إلى أن العالقة بين التعميم في 1222ه(. فقد أشار الغامدي )2318)السنبل، وآخرون، 

الجامعات وتقدم األمم وتطورىا عالقة طردية، حيث أنو كمما زاد االىتمام بالتعميم العالي 
القتصادي ومؤسساتو في مجتمع ما أدى ذلك إلى تقدم ذلك المجتمع وتطوره عمى المستوى ا

 واالجتماعي والثقافي. 

بالرغم من وجود جوانب إيجابية حضي بيا التعميم من دعم وما إلى ذلك، إال أن 
أنظمة التعميم في أي دولة تشكو من بعض التحديات والمشكالت التي تؤثر في مستوى العممية 

التي تواجو  م(. ومن أبرز المشكالت1222التعميمية والمخرجات التربوية )الحولي وشمدان، 
أكثر المؤسسات التعميمية ىي مشكمة تدني مستوي التحصيل الدراسي لدى طالبيا، وأسباب ىذه 
المشكمة منيا ما يعود لمطالب نفسو ومنيا ما يعود لممؤسسة أو المجتمع. وفسر بعض الباحثون 

التفاوت أن مشكمة التحصيل الدراسي تتفاوت وتختمف من جامعة أو كمية إلى اخرى، ويعود ىذا 
 ه(.      2318إلى اختالف البيئة التعميمية والمناخ الدراسي )العساف،

من ىذا المنطمق تشكل البيئة التعميمية بمختمف عناصرىا أىمية قصوى في تحسين 
مستوى الطالب األكاديمي، حيث أن البيئة التعميمية ترتكز عمى الركائز االساسية لمعممية 

         ، المتعمم، اإلدارة، والمنيج الدراسي، والمباني والتجييزات التعميمية وىي: أستاذ المقرر
ىـ(. فقد اىتمت الدراسات العربية واألجنبية بالعوامل التي تساعد في تحسين 2316)العتيبي، 

مستوى التحصيل األكاديمي لطالب الجامعات مع أخذ االعتبار ليذه الركائز األساسية. ففي 
م( لدراسة العوامل التعميمية والعوامل االجتماعية المؤثرة 1221اوي )دراسة أجراىا حمادة والص

في تدني التحصيل األكاديمي تبين أن العوامل التعميمية أكثر تأثيرا عمى تدنى التحصيل الدراسي 
لمطمبة حيث احتل الترتيب األول، وتتمثل في طرق التدريس وعضو ىيئة التدريس والمناىج 

 العوامل التعميمية. واالمتحانات وغيرىا من 

ونظرًا ألىمية تحسين مستوى التحصيل الدراسي في ضمان الجودة والمخرجات 
التعميمية التي تسيم بدورىا في تطوير عجمة التنمية، تأتي ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى 
إسيام البيئة التعميمية في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي من وجية نظر طالب كمية التربية 

 في جامعة الممك سعود.
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 مشكمة الدراسة:
األىمية، حيث ُشرعت ليا األنظمة  نالت كميات التربية والدراسات اإلنسانية اىتمام بالغ

المستدامة. وعمى  التنمية التي تمكنيا من تحقيق وسخرت ليا وسائل الدعم المادية والبشرية
تعاني من مشكالت أكاديمية أثرت عمى الرغم من ذلك التزال كميات التربية والدراسات اإلنسانية 

تحصيل الطالب الدراسي، فمن خالل أخر إحصائيات وزارة التعميم وحساب مجموع الطالب 
المستجدين والخريجين لمتخصصات اإلنسانية أشارت النتائج إلى أن نسبة تسرب وتأخر طالب 

         المائة في في 44وطالبات الجامعات السعودية في تخصصات العموم اإلنسانية تجاوز 
  ىـ حيث بمغ مجموع طالب الجامعات السعودية الجدد الممتحقين بمرحمة2326عام 

ىـ 2326طالبًا وكان عدد الذين تخرجوا في عام  47544ىـ  2322البكالوريوس في عام 
، مما يؤكد أن ىناك تسربا أو تأخر دراسي وقد يعود ذلك إلى  عوامل بيئية وأكاديمية 14815

ة التعميم، . لذلك ركزت ىذه الدراسة عمى إسيام البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة )وزار 
 من وجية نظر الطالب. -الممك سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي

م( عمى أن تحصيل الطمبة األكاديمي مرتبط برضاىم عن 2881أكد الشامي وميني )
ي أكثر األحوال إلى انتقاليم من تخصص ألخر أو بيئتيم التعميمية، وعكس ذلك قد يؤدي ف

فصميم أكاديميا من الجامعة وتركيا طوعا أو كرىا، وبالتالي ضياع طاقات بشرية كان من 
 المتوقع أن تسيم في تقدم خطى التنمية الشاممة لألمة. 

فقد توصمت الدراسات السابقة لتحديد بعض المشكالت اإلدارية واألكاديمية واالجتماعية 
التي يواجيا طالب الجامعات السعودية خصوصا عمى مستوى أدائيم الدراسي. ففي دراسة 

ه( لدراسة األسباب األكاديمية واالجتماعية واإلدارية المؤدية لرسوب 2325أجرتيا أبوعباة )
طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وضعفيم األكاديمي نالت العوامل األكاديمية 

ىـ( بدراسة العالقة 2318بر لتدني مستوى تحصيل الطالبات. كما قامت العساف )الحصة األك
بين الرضا عن المناخ الجامعي والتحصيل الدراسي لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية وتوصمت إلى أن ىناك عالقة إيجابية بين العوامل التعميمية واألكاديمية والتحصيل 

 مما تحسنت العوامل التعميمية أدى ذلك لزيادة مستوى التحصيل الدراسي. الدراسي، أي انو ك
إضافة إلى ما توصمت إليو الدراسات السابقة من رصد لبعض االسباب اإلدارية 
واألكاديمية واالجتماعية التي يواجيا طالب الجامعات سواء السعودية أو العربية والعالمية، وبعد 

ة بالبيئة التعميمية وأثرىا عمى مستوى التحصيل األكاديمي، لم تقصي الباحث لمدراسات المتعمق
سياميا في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي  يجد الباحث دراسات متعمقة بالبيئة التعميمية وا 
وخصوصًا عمى مستوى كمية التربية بجامعة الممك سعود. ومن ىذا المنطمق برزت الحاجة إلى 

ي كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب دراسة إسيام البيئة التعميمية ف
 من وجية نظر الطمبة أنفسيم.  -األكاديمي
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 أهمية الدراسة:
 تتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يمي:

  عدم وجود دراسة حول إسيام البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين
عمى الرغم من أنيا الجامعة األقدم  –في حدود عمم الباحث –يميألكادمستوى الطالب ا

       بالمممكة العربية السعودية، وتتميز بتاريخيا العريق واستقباليا لمطالب من جميع 
 مناطق المممكة.

  إسيام ودور البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة سعت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى
، حيث أن معرفة الدور ونسبة اإلسيام ن مستوى الطالب األكاديميالممك سعود في تحسي

 يبرز ما نحن عميو وما نحتاج إليو مستقباًل لرفع الكفاءة وجودة األداء.
  تساىم الدراسة في تحديد أىم المشكالت األكاديمية التي تواجو الطالب بكمية التربية أثناء فترة

 متغيرات الدراسة.الدراسة، ومدى تنوع تمك المشكالت في ضوء 
  توجيو أنظار القائمين عمى التعميم الجامعي بطبيعة المشكالت القائمة ومسبباتيا المرتبطة

 وبيئة النظام الجامعي الحالي. 
  تساىم الدراسة في وضع تصور لبرامج أكاديمية لمواجية مشكالت ضعف التحصيل

 األكاديمي والتصدي ليا.
 أسئمة الدراسة:

 بة عن األسئمة اآلتية:تسعى الدراسة لإلجا
  ،ما دور البيئة التعميمية )إدارة األقسام، أعضاء ىيئة التدريس، المقررات الدراسية         

         المباني والتجييزات( في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي لطالب كمية التربية بجامعة
 الممك سعود؟ 

 د العينة تعزى لمتغير التخصص؟ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابة أفرا 
  ،ما نسبة اسيام المتغيرات التالية )إدارة األقسام، أعضاء ىيئة التدريس، المقررات الدراسية

 المباني والتجييزات( في التحصيل األكاديمي؟
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى:
سعود في تحسين مستوى التحصيل *معرفة دور البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة الممك 

 األكاديمي من وجية نظر طالبيا.
*معرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة عند مستوى 

 ( تعزى لمتغير التخصص.2،22)
*التعرف عمى نسبة اسيام المتغيرات التالية )إدارة األقسام، أعضاء ىيئة التدريس، المقررات 

 سية، المباني والتجييزات( في التحصيل األكاديمي.الدرا
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 مصطمحات الدراسة:
ه( بيئة التعمم عمى أنيا مجموعة من الظروف المادية 2316عرف فيمي )البيئة التعميمية: 

والتدريسية والتسييمية، حيث ترتبط الظروف المادية بالمكان الذي يشغمو الصف والمبنى 
التقنيات والمصادر التعميمية، وما إلى ذلك. أما الظروف المدرسي، ونوع المواد واألجيزة و 

التدريسية فتشمل دور المعممين داخل غرفة الصف، سواٍء ما تعمق منيا في تحديد األىداف 
 التدريسية، أو بأساليب التدريس أو بالتقويم. 

ة وتشمل جميع البيئة التعميمية ىي المحيط التعميمي القائم عمى البيئة المادي التعريف اإلجرائي:
العناصر المؤثرة في العممية التعميمية عمى مستوى الطالب وىي: إدارة القسم، أعضاء ىيئة 

 التدريس، المقررات، والمبنى والتجييزات. 
ىو المعدل العام لمطالب في كمية التربية، حيث اعتمد  التحصيل األكاديمي )التعريف اإلجرائي(:

 ي تحصيل الطالب األكاديمي. المعدل التراكمي كأداة لقياس مستو 
 حدود الدراسة:  

اقتصرت ىذه الدراسة عمى طالب كمية التربية بجامعة الممك سعود من المستوى 
الدراسي الخامس وحتى الثامن، حيث أن طالب المستوى األول والثاني كانت دراستيم في مبنى 

لث والرابع ال يزالوا جدد في السنة االولى المشتركة )مبنى مستقل(. كما أن طالب المستوى الثا
 الدراسة عينة أفراد عمى االستبانة تطبيق الكمية ولم يكمموا سنة دراسية داخل كمية التربية. كما تم

ه. بناء عمى 2328-2327خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  النيائي شكميا في
 ع الدراسة أو أي مجتمع مماثل لو.ىذه الحدود فإن تعميم ىذه الدراسة يكون مقتصرًا عمى مجتم

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 البيئة التعميمية وعالقتها بالتحصيل األكاديمي:

تعددت التعريفات حول البيئة التعميمية ولكن اتفق معظم العمماء عمى أن البيئة التعميمية 
والبشرية المحيطة بالعممية ىي المناخ التعميمي الذي تتشارك فيو مجموعة من العناصر المادية 

           التعميمية وتؤثر في فعاليتيا ومخرجاتيا، سواًء في مراحل التعميم األولى في المدرسة، أو
  مراحل التعميم األكثر نضجًا واتساعًا في الجامعة. وتقوم البيئة التعميمية عمى عدة عناصر

            التعميمية، والوسائل واألدوات وىي: المعمم، والطالب، والمكان، والمنيج، واألساليب 
 ىـ(.2316)العتيبي، 
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فقد أصبح من أىم التحديات التي تواجو المؤسسات التربوية اليوم ىو إعداد بيئة 
تعميمية مالئمة الحتياجات الطالب وتوجياتيم، والتي بدورىا تساىم في تحسين المخرجات 

مثمون العناصر البشرية المؤثرة في البيئة التعميمية، التعميمية. وبما أن كل من المعمم والمتعمم ي
ه( 2316فيذا يؤكد دورىم في خمق ىذه البيئة والتفاعل مع مكوناتيا المادية. فقد أكد فيمي )

ىذا الدور وقال "إذا كان المعمم والمتعمم عمى وعي بأىداف العممية التعميمية واتضحت ىذه 
سائل والميارات التربوية التي تساعدىما عمى تحقيق تمك األىداف في ذىنيما وتوافرت لدييما الو 

 (.23األىداف فإن مفاىيم تنظيم بيئة التعميم تساعدىما لتقديم التعمم الذي يناسب كل تمميذ" )ص
كما أكدت العديد من الدراسات العالقة القوية بين البيئة التعميمية والتحصيل 

كاديمية ومعرفة أثارىا عمى التحصيل األكاديمي. األكاديمي، حيث اتجيت إلى تحميل العوامل األ
( 2ه( العوامل التعميمية المؤثرة في تحصيل الطمبة الدراسي وكانت: )2325فقد قسم الصالح )

( عوامل مباشر 1عوامل مباشرة أساسية ارتبطت بالمعمم، والمتعمم، والمنيج والكتاب الدراسي؛ )
( وعوامل غير 2ة، والحدائق والخدمات المقدمة؛ )ثانوية ارتبطت باألقران، والتقنيات بالكمي

مباشرة تقع خارج البيئة المدرسية. وأيضًا أكد الحمدان ارتباط العوامل المباشرة األساسية 
بالتحصيل األكاديمي، حيث أن المؤسسات التعميمية )مدرسة، كمية، جامعة( قد ال تكون مؤىمة 

 رىا لمكثير من اإلمكانيات المادية والبشرية.  الستيعاب عمميات التعميم والتعمم بسبب افتقا
باإلضافة إلى ذلك يشكل المعمم وعضو ىيئة التدريس دورًا بالغ األىمية، حيث ال 
يقتصر عمى نقل المعرفة فقط بل يتبع ىذا الدور خمق بيئة تعميمية نموذجية تراعي اىتمامات 

ات واالتجاىات والقيم. ولتحقيق ذلك الطمبة، وتحقيق األىداف التربوية التي تضم اكساب الميار 
حيث يجب أن يتصف  البعد األخالقي، ميمة أوليا ىوينبغي أن يحقق المعمم ثالث أبعاد)كفايات(

المعمم بالشجاعة والمرونة، ويتميز بالموضوعية والعدل والحزم والتعاون مع اآلخرين، ويتمتع 
كاديمي ويتمثل في امتالك المعمم أو عضو أيضًا بأخالقيات مينية عالية...الخ. ثانيًا، البعد األ

بفاعمية من خالل  تمكنو من تدريس المادة أو المقرر الكفايات المعرفية الالزمة التي ىيئة التدريس
عممية التقصي واالكتشاف العممي، واستخدام خطوات المنيج العممي في التقصي  ميارات امتالكو

رتبطة بموضوع الدرس وأىدافو، وغيرىا من الميارات. والتدريس، واستخدام األمثمة التوضيحية الم
 والبعد الثالث ىو البعد التربوي لكفايات المعمم، حيث يقترن بالمقدرة عمى استخدام المفاىيم

 خالل منالتربوية  واتقان لتحقيق األىداف ويسر بسيولة األدائي في التدريس وأنواع السموك
 ىـ(.2321)الجاللي،  المتعممين واستراتيجيات ليبواسا المتعممين، وخصائص المحتوى، تحميل

كما أنو يأتي دور اإلدارة، وجاىزية المباني والخدمات التقنية مكممة لدور أعضاء ىيئة 
التدريس بالجامعات. فتسطيع إدارة الكمية واألقسام أن تكون عاماًل ميمًا وأساسيًا لرفع مستوى 

ل تشجيع الطمبة عمى التعمم بطرق وتقنيات حديثة، خال  الطمبة وذلك من األكاديمي لدى التحصيل
مساعدة الطالب في حل مشكالتيم، تخصيص برامج خاصة لمطمبة الذي يعانون من تدني في 
تحصيميم الدراسي، تشجيع عقد الندوات والمؤتمرات، وغيرىا من الخدمات الكثيرة )الجاللي، 

 القاعات الدراسية المناسبة، والمعامل، ىـ(. ويكمن دور إدارة الكمية واألقسام في توفير2321
 (. 1227)بوبشيت، والترفييي األكاديمي العد وسائل من وغيرىا والمطاعم الترفييية، واألنشطة
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وتشكل المقررات الدراسية أيضا عاماًل لدى الطمبة في مدى تكيفيم أكاديميًا. فقد أشار 
النشاط العقمي لمطمبة، ويجب أن  ه( عمى أىميتيا، حيث أنيا تسيم في إثارة2324الكريطي )

تتصف بوضوح األىداف، وعدم اعتمادىا عمى الحفظ واالستذكار أكثر من ربطيا بالنظرية 
 والتطبيق، عدم التكرار في المواضيع، ربطيا بالتقنيات الحديثة، مواكبتيا لخصائص المجتمع. 

 الدراسات السابقة:
األكاديمي وأبدوا تركيزىم عمى أىم  قام العديد من الباحثين بدراسة مشكمة التحصيل

( لمتعرف عمى أىم 2883العوامل المؤثرة فيو. فقد أشارت دراسة وصفية أجراىا الكاظمي )
المشكالت التعميمية التي تواجو طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة من وجية نظرىن إلى أن 

حتوى الدراسي في كثير من المواد أىم المشكالت التعميمية التي تواجو الطالبات ىي: كثافة الم
مقارنة بعدد الساعات، وعدم إلمام الطالبات بمفردات المادة من بداية الفصل، وعدم توفر 
المعامل العممية المناسبة لطبيعة المواد الدراسية. كما توصمت الدراسة أيضًا إلى عدم تقدير 

ت والواجبات األسبوعية من قبل أعضاء ىيئة التدريس الرجال لظروف الطالبات، وكثرة المتطمبا
أعضاء ىيئة التدريس، وخروج بعض أعضاء ىيئة التدريس عن المنيج المقرر، وضيق ىذه 
       القاعات وارتفاع مستوى تعطل األجيزة التمفزيونية، وضعف جانب اإلرشاد العممي

رة تغيير )الدراسي( بسبب عدم حرص المرشدة عمى الحضور المنتظم خالل فترة التسجيل، وكث
 مواعيد المحاضرات. 

( الصعوبات التي تواجو الطالبات المستجدات في الكميات 1221كما درست البكر )
األدبية بجامعة الممك سعود، ومعرفة العالقة بين درجة انتشار ىذه الصعوبات وعدد من 

ا الطالبات المتغيرات كنوع الكمية والحالة االجتماعية ومحل االقامة. وأيضًا وضحت الدراسة رض
عن تعميمين الجامعي وعالقة ىذا الرضا بالصعوبات التي تواجيين. وكان أبرز نتائج ىذه 
الدراسة ىو عدم رضا الطالبات عن المباني والمرافق الخدمية والتجييزات وغياب اإلرشاد 

 األكاديمي مما يؤثر سمبًا عمى رسوب الطالبات وحرمانين.
، مستخدمًا المنيج الوصفي التحميمي  م(1225وتوصمت دراسة أجراىا أبو حمادة )

واالستبانة، تحت عنوان " معرفة أىم العوامل المؤثرة عمى مستوى األداء األكاديمي لمطالب في 
جامعة القصيم واقتراح آليات لتحسين مستوى ىذا األداء لمطالب" إلى وجود انخفاض في مستوى 

أشارت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة  األداء األكاديمي لمطالب في جامعة القصيم. كما
إحصائية بين مستوى األداء األكاديمي لمطالب وكل عامل من العوامل الخاصة بإدارة الجامعة 
وأعضاء ىيئة التدريس. واستنتج الباحث وجود بعض المشكالت التي تواجو الطالب أثناء فترة 

م توافقيا مع قدرات وميول الطالب، وعدم الدراسة وىي عمى الترتيب التالي: صعوبة المناىج وعد
 دخول الطالب التخصص الذي يرغبو، وعدم التوزيع الجيد لمجداول الدراسي. 
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م( بإجراء دراسة ىدفت إلى الوقوف عمى 1226وبالمثل قام القطب ومعوض )
مشكالت طالب جامعة طيبة في ضوء معطيات القرن الحادي والعشرين وأثرىا عمى تحصيميم 

وعالقة تمك المشكالت ببعض المتغيرات: كالمستوى الدراسي، والمستقبل الوظيفي  العممي،
والبيئة الجامعية، وغيرىا. وكانت ااٍلستبانة ىي أداة الدراسة ومنيجيا ىو المنيج الوصفي 
التحميمي. وتوصمت الدراسة إلى أن طالب الجامعة يواجيون مشكالت شخصية ومشكالت 

الت عمى مستوى تحصيميم العممي واتجاىاتيم نحو البيئة الجامعية أكاديمية، وتؤثر ىذه المشك
بدرجة مرتفعة. ومن ىذه المشكالت الخدمات والمرافق الجامعية حيث تؤثر بدرجة متوسطة عمى 

 تحصيل الطالب العممي، كما أنيا تؤثر بدرجة كبيرة عمى اتجاىيم نحو البيئة الجامعية. 
م( إلى الكشف عن طبيعة المشكالت 1227كما سعت دراسة سميمان والصمادي )

األكاديمية لدى طالب كميات المعممين في المممكة العربية السعودية، وتحديد الفروق في طبيعة 
المشكالت من حيث التخصص والمستوى الدراسي، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 

ة إحصائية في طبيعة التحميمي، واالستبانة كأداة. ونتج عن ذلك أن ىناك فروقًا ذات دالل
المشكالت األكاديمية تعزى لممستوى الدراسي، وعدم وجود فروق قوية ذات داللة إحصائية تعزى 

 .لمتخصص األكاديمي
        وأيضًا قامت الدراسات األجنبية بدراسة التحصيل الدراسي والعوامل المؤثرة فيو.

د المؤسسات التعميمية م( بدراسة العالقة بين موار 1987) (Mohammed)فقام محمد 
          . واشتممت(Sokoto State)والتحصيل األكاديمي في مدارس مختارة في والية سكوتو 

           العينة ثمان مدراس من نفس الوالية تم الحصول عمييا من وزارة التربية لمعموم والتقنية
(the Ministry of Science and Technical Education)لدراسة أن ىناك . فنتج عن ا

ارتباط وثيق بين درجة امتالك المؤسسة التعميمية لموارد كافية ومستوى التحصيل األكاديمي 
لمطالب، حيث أن تحصيل الطالب في المدراس الغنية بالموارد التعميمية كان أرفع بكثير من 

 المدارس محدودة الموارد.             
م( ىدفت إلى تحميل العوامل  Di Gresia( )2002وفي دراسة أجراىا دي قارسيا )

المؤثرة عمى األداء األكاديمي لطالب الجامعات االرجنتينية الحكومية، وكان أبرز نتائج الدراسة 
أن النظام الداخمي لمجامعات بما فييا من مقررات تدريس، ومناىج تعميمية، ونظم امتحانات 

امل المؤثرة عمى مستوى األداء األكاديمي وغيرىا من العوامل الداخمية لمجامعات تعتبر من العو 
لمطالب. وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن اىتمام كاًل من عضو ىيئة التدريس والطالب بالعممية 
 التعميمية، واستثمار الوقت وتنظيمو تعتبر من العوامل التي تؤثر عمى األداء األكاديمي لمطالب.

م( إلى معرفة درجة 2007 ) (Uullah & Wilson)وسعت دراسة أواله وويمسون 
العالقة بين التحصيل األكاديمي لطالب البكالوريوس والعوامل المرتبطة بطبيعة العالقة ليؤالء 
بينيم وأيضا مع أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ميدوسترن الحكومية. استخدمت ىذه الدراسة 

مسح الوطني م( عن طريق ال1224-1222بيانات أو مدخالت جمعت خالل ثالث أعوام )
 اختبارىا، وتم (the National Survey of Student Engagement)لمشاركة الطالب 

وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن العالقة الجيدة .(Regression Test)من خالل معامل االنحدار
 بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس تؤثر بشكل إيجابي عمى تحصيل الطالب األكاديمي.
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م( استخدمت اختبار تحميل االنحدار المتعدد 2014 ) (Heng)ىينق كما أن دراسة 
(hierarchical linear modeling) لقياس العالقة بين سموك اعضاء ىيئة التدريس  

 812ومستوى التحصيل الطالب األكاديمي في دولة كمبوديا. استخدمت الدراسة عينة شممت 
 Phnom Penh)جامعات في مدينة بنوم بنو طالب وطالبة في السنة الدراسية األولى من تسع 

City) وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين سموك أعضاء ىيئة التدريس والتحصيل .
 األكاديمي خصوصا في دعميم لمطالب، والتغذية الراجعة، الواجبات والميام، وطرق التدريس.

 :موقع الدراسة الحالية من الدراسة السابقة
ن ىذه الدراسة اتفقت مع الدراسات السابقة العربية واألجنبية في من ىنا يتضح أ

الموضوع العام وىو إسيام البيئة التعميمية في تحسين التحصيل األكاديمي لمطمبة، واختمفت 
معيا في األىداف والحدود الموضوعية والبشرية والمكانية. ومما يتضح أن أغمب الدراسات 

يث تتمايز في الحجم والمكان والموارد، وأيضًا لم توجد كانت عمى مستوى جامعات مختمفة ح
دراسة شممت طالب كمية التربية بجامعة الممك سعود. كما أن معظم الدراسات كانت قديمة، 
ومع التغيرات الطبيعية في الحياة سواء عمى المستوى الثقافي أو المالي أو االجتماعي، يجدر أن 

الجامعات تم إعادة ىيكمتيا. فمذلك يرى الباحث إلى  البيئة التعميمية تتغير، حيث أن بعض
أىمية ىذه الدراسة في مواكبة التغيرات التي حدثت عمى المستوى التعميمي. ويالحظ في معظم 
الدراسات العربية السابقة أن المنيجية المستخدمة اعتمدت عمى المنيج الوصفي أو التحميمي، 

ة إسيام عوامل البيئة التعميمية في التحصيل األكاديمي بينما تميزت الدراسة الحالية بدراسة نسب
 مستخدمة معامل االنحدار المتعدد، كما قامت بعض الدراسات األجنبية المذكورة سابقا.    

جراءاتها  :منهجية الدراسة وا 
   أوال: منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنيج الوصفي من خالل أسموب المسح لمتعرف عمى دور البيئة 
تعميمية في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي من وجية نظر طالب كمية التربية بجامعة ال

الممك سعود. وقد اختير ىذا المنيج كونو يتالءم مع طبيعة الدراسة ويحقق أىدافيا حيث يتم فيو 
توزيع االستبانة عمى جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيم، وذلك بيدف التعرف عمى 

ىـ(. كما تم استخدام األسموب المقارن لمحكم 2316الظاىرة ودرجة وجودىا. )العساف، طبيعة 
عمى مدى اختالف استجابات الطالب تجاه العوامل البيئية المساىمة في تحسين مستوى 
تحصيميم األكاديمي بناًء عمى بعض المتغيرات ومنيا التخصص، والمستوى الدراسي. 

لمتعرف عمى  Multiple Regression)النحدار المتعدد )واستخدمت الدراسة أيضا معامل ا
نسبة إسيام كل من )إدارة األقسام، أعضاء ىيئة التدريس، المقررات الدراسية، المباني 

 والتجييزات( في التحصيل األكاديمي لمطالب. 
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 ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة:
رحمة البكالوريوس يمثل مجتمع الدراسة طالب كمية التربية بجامعة الممك سعود لم

متمثمة في: ( طالبًا. كما أن في الكمية ستة تخصصات لمرحمة البكالوريوس 2355وعددىم )
( طالبًا، والدراسات القرآنية 261( طالبًا، والثقافة اإلسالمية )244) المناىج وطرق التدريس

( 212ربية الفنية )( طالبًا، والت182( طالبًا، والتربية الخاصة )122( طالبًا، وعمم النفس )86)
 ىـ(. 2327طالبًا )مركز اإلحصاء، 

ومن ثم تم أخذ عينة قصدية من طالب مرحمة البكالوريوس في كمية التربية بجامعة         
الثامن، وسبب اختيار ىذه العينة كون -الممك سعود، وشممت الطالب من المستوى الخامس

 تيم التعميمية في تحسين مستواىم األكاديمي.طالبيا قضوا مدة كافية تؤىميم لمحكم عمى دور بيئ
 ثالثا: وصف أفراد الدراسة:

يتصف أفراد الدراسة بعدد من الخصائص الديموغرافية تتمثل في: التخصص، والمعدل 
 (، وذلك عمى النحو التالي:2التراكمي يوضحيا الجدول رقم )

 (2جدول رقم )
 توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمخصائص الديموغرافية

 النسبة المئوية التكرارات التخصص

 22.2 18 عمم نفس
 22.2 15 الدراسات القرآنية
 15.2 57 الثقافة اإلسالمية
 22.3 24 التربية الفنية
 24.6 32 التربية الخاصة

 12.7 51 المناىج وطرق التدريس
 222.2 152 اإلجمالي

 المعدل التراكمي
 7.3 11 مقبول
 42.5 232 جيد

 22.2 76 جيد جداً 
 3.5 21 امتياز
 222.2 152 اإلجمالي
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( وفيما يتعمق بمتغير التخصص: أن النسبة األكبر من 2يتضح من خالل الجدول رقم )
%(، كما أن ىناك 15.2( طالب وبنسبة )57أفراد الدراسة تخصصيم ثقافة إسالمية بتكرار )

( طالب بنسبة 15%( تخصصيم مناىج وطرق تدريس، وىناك )12.7( طالب بنسبة )51)
 %( تخصصيم الدراسات القرآنية حيث تمثل النسبة األقل عمى مستوى التخصص.22.2)

( أن ما يزيد عمى 2وبالنسبة لمتغير المعدل التراكمي، فقد بينت النتائج بالجدول رقم )
%(، في حين أن 42.5( طالب وبنسبة )232نصف أفراد الدراسة معدليم التراكمي جيد بتكرار )

       (11%( معدليم التراكمي جيد جدًا، كما أن ىناك )22.2( طالب بنسبة )76)ىناك 
%( معدليم 3.5( طالب بنسبة )21%( معدليم التراكمي مقبول، وىناك )7.3طالب بنسبة )
 التراكمي امتياز.

 رابعا: أداة الدراسة:
ن األداة بناء عمى طبيعة البيانات، وعمى المنيج المتبع في الدراسة، وجد الباحث أ
باالعتماد  األكثر مالءمة لتحقيق أىداف ىذه الدراسة ىي "االستبانة"، وقد تم بناء أداة الدراسة

وكان والرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوعيا،  عمى أىداف الدراسة
 ذلك بالخطوات التالية:

 تحديد أجزاء االستبانة وهي جزئيين رئيسيين:  -
 : يتعمق بالبيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة: التخصص، المعدل التراكمي.األولالقسم 

( عبارة تتناول "إسيام البيئة التعميمية في تحسين مستوى التحصيل 33: يتكون من )الجزء الثاني
 –أعضاء ىيئة التدريس  –األكاديمي" مقسمة عمى أربعة محاور تتمثل في )أقسم الكمية 

 مبنى والتجييزات(.ال –المقررات 
تدرجت االستجابات لمعبارات عمى النحو التالي: )موافق بشدة، موافق، موافق إلى حد 
ما، غير موافق، غير موافق بشدة(، وقد جاء مدى تمك االستجابات كما يوضحو الجدول رقم 

 (، وذلك عمى النحو التالي:1)
 (1جدول رقم )

 فئات المقياس المدرج الخماسي

 موافق بشدة موافق موافق إلى حد ما غير موافق دةغير موافق بش
2 – 2.72 2.72 – 1.52 1.52 – 2.32 2.32 – 3.12 3.12 – 4.2 
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 خامسا: صدق االستبانة )األداة(:
 ولقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما يأتي:

 أواًل: الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(:
إسيام البيئة التعميمية في تحسين مستوى من بناء أداة الدراسة والتي تتناول " بعد االنتياء
عدد من المحكمين ممن ىم عمى رتبة أستاذ مشارك فما "، تم عرضيا عمى التحصيل األكاديمي

لمتأكد من مدى وضوح ومناسبة العبارات لممحور من مالحظاتيم،  رأييم واالستفادة أعمى ألخذ
دى مالءمتيا لما وضعت ألجمو، مع وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن الذي تنتمي لو، وم

 من خالليا تطوير االستبانة لكتابة االستبانة في صورتيا النيائية. 
 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة:

بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبيقيا ميدانيًا عمى عينة 
( طالب، وعمى بيانات العينة تم حساب معامل االرتباط بيرسون 24تطالعية مكونة من )اس

لمعرفة الصدق الداخمي لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل محور من 
 محاور االستبانة بالدرجة الكمية لالستبانة، وذلك كما يتضح من خالل الجداول التالية.

 (3جدول رقم )
( دور البيئة التعميمية في رفع مستوى التحصيل األكاديميارتباط بيرسون لمحاور ) معامالت

 بالدرجة الكمية لألداة

 معامل االرتباط المحور

 **2.762 دور أقسام الكمية في تحسين مستوى الطالب األكاديمي.
 **2.772 دور أعضاء ىيئة التدريس في تحسين مستوى الطالب األكاديمي.

 **2.822 ت في تحسين مستوى الطالب األكاديمي.دور المقررا
 **2.682 دور المبنى والتجييزات في تحسين مستوى الطالب األكاديمي.

  (0.02دال عند مستوى ) **
( وىذا 2.22( أن جميع المحاور دالة عند مستوى )2يتضح من خالل الجدول رقم )

شير إلى مؤشرات صدق مرتفعة يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساق الداخمي، كما ي
 وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق الدراسة الحالية.
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 أداة الدراسة: سادسا: ثبات
ثبات االستبانة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبًا لو تكرر تطبيقيا عمى 

دراسة (، وقد قام الباحث بقياس ثبات ال2316األشخاص ذاتيم في أوقات مختمفة )العساف، 
 (.3باستخدام معامل الفا كرونباخ، وذلك كما يتضح من خالل الجدول رقم )

 (4جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور الرقم

 2.722 22 دور أقسام الكمية في تحسين مستوى الطالب األكاديمي. 2
 2.744 24 ي تحسين مستوى الطالب األكاديمي.دور أعضاء ىيئة التدريس ف 1
 2.734 22 دور المقررات في تحسين مستوى الطالب األكاديمي. 2
 2.747 7 دور المبنى والتجييزات في تحسين مستوى الطالب األكاديمي. 3

 2.762 33 الثبات الكمي

ث بمغت ( أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائيًا، حي6يوضح الجدول رقم )
       ( وىي درجة ثبات عالية، كما تراوحت معامالت2.762قيمة معامل الثبات الكمية )ألفا( )

(، حيث تعتبر مرتفعة يمكن الوثوق بيا في 2.747 - 2.722ثبات أداة الدراسة ما بين )
 تطبيق الدراسة. 

 سابعًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة لتحقيق أىداف الدراسة، فقد تم اس

 Statistical Package for Socialباستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
Sciences ( والتي يرمز ليا بالرمزSPSS وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية ،)

(، معامل Pearson correlationالتالية: التكرارات والنسب المئوية، معامل ارتباط بيرسون)
"، واالنحراف المعياري Mean(، المتوسط الحسابي " Cronbach's Alphaألفاكرونباخ )

"Standard Deviation"( لعينتين مستقمتين )اختبار )ت ،Independent Sample T-
Test( وتحميل التباين األحادي ،)One Way Anova ثم تم استخدام معامل االنحدار .)

لمتعرف عمى إسيام كل من )إدارة األقسام، أعضاء ىيئة  Multiple Regression)المتعدد )
 التدريس، المقررات الدراسية، المباني والتجييزات( في التحصيل األكاديمي لمطالب. 
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتناول ىذا الفصل عرض نتائج الدارسة الميدانية ومناقشتيا من خالل عرض إجابات 

     لدراسة عمى عبارات االستبانة وذلك من خالل اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة عمىأفراد ا
 النحو التالي:

ما دور البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين السؤال األولى: 
 مستوى التحصيل األكاديمي من وجهة نظر طالبها؟

ة التربية بجامعة الممك سعود من وجية نظر ولمتعرف عمى دور البيئة التعميمية في كمي
طالبيا، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة، 

 كما تم ترتيب ىذه األبعاد حسب المتوسط الحسابي لكل منيا، وذلك كما يمي:
 (5جدول رقم )

 راد الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أف
 حول دور البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة الممك سعود

المتوسط  البيئة التعميمية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب درجة الموافقة

دور المبنى والتجييزات في تحسين التحصيل  3
 2 موافق 2.73 2.66 األكاديمي لمطالب.

سين التحصيل دور أعضاء ىيئة التدريس في تح 1
 1 موافق 2.78 2.62 األكاديمي لمطالب.

دور المقررات في تحسين التحصيل األكاديمي  2
 2 موافق 2.78 2.51 لمطالب.

دور أقسام الكمية في تحسين التحصيل األكاديمي  2
 3 موافق إلى حد ما 2.87 2.14 لمطالب.

 - موافق 2.67 2.47 المتوسط الحسابي العام

( أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى دور البيئة 4لجدول رقم )يتضح من خالل ا
التعميمية في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي لمطالب 

(، حيث يأتي دور المبنى 2.67( وبانحراف معياري )4.2من  2.47بمتوسط حسابي عام )
(، يمييا دور 2.73( وبانحراف معياري )2.66سابي عام )والتجييزات بالمرتبة األولى بمتوسط ح

        (، 2.78( وبانحراف معياري )2.62أعضاء ىيئة التدريس بمتوسط حسابي عام )
(، وفي األخير يأتي 2.51وبالمرتبة الثالثة يأتي دور المقررات الدراسية بمتوسط حسابي عام )

في تحسين مستوى الطالب األكاديمي بمتوسط دور أقسام الكمية كأقل أدوار البيئة التعميمية 
 (.2.14حسابي عام )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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والجداول التالية تناقش بنوع من التفصيل دور البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة 
 الممك سعود في تحسن مستوى التحصيل األكاديمي لمطالب، وذلك عمى النحو التالي:

 الب األكاديمي:أواًل: دور أقسام الكمية في تحسين مستوى الط
ولمتعرف عمى دور أقسام كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب 
األكاديمي، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة الستجابات أفراد 

 ا يمي:عينة الدراسة، كما تم ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكاًل منيا، وذلك كم
 (6جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول دور 
 أقسام كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الموافقة

 2 موافق 2.25 2.37 الطالب األكاديمية.تساىم األقسام في حل مشكالت  2

 1 موافق 2.23 2.35 يستطيع الطالب استخدام نماذج األقسام بسيولة. 6

 2 موافق 2.24 2.35 تتعامل األقسام مع الطالب بسياسات عادلة. 4

 3 إلى حد ما 2.26 2.22 تقدم إدارة األقسام برامج إرشاد أكاديمي متميز. 1

تحضيرية تساعد الطالب عمى التعرف عمى تقدم األقسام برامج  2
 4 إلى حد ما 2.16 2.17 أىم أنظمة الكمية ومرافقيا.

 5 إلى حد ما 2.15 2.11 تقدم األقسام مطويات إرشادية لمتعريف باألنظمة األكاديمية. 3
2
2 

تنظم األقسام جداول االمتحانات بشكل يساعد الطالب عمى 
 6 إلى حد ما 2.24 2.25 المذاكرة.

تساعد األقسام عمى وصول أصوات الطالب إلى المسؤولين  5
 7 إلى حد ما 2.23 2.22 بالجامعة.

تعقد األقسام اجتماعات دورية مع الطالب لمناقشة القضايا  7
 8 إلى حد ما 2.24 2.23 األكاديمية.

 22 إلى حد ما 2.22 1.81 تتيح األقسام لمطالب المشاركة في صناعة القرارات ومناقشتيا. 8

 - إلى حد ما 2.87 2.14 المتوسط الحسابي العام لممحور

( أن محور دور أقسام كمية التربية بجامعة الممك سعود 5يتضح من خالل الجدول رقم )
( عبارات، تراوحت المتوسطات الحسابية ليم 22في تحسين مستوى الطالب األكاديمي يتضمن )

تين الثالثة والرابعة من فئات المقياس المتدرج (، وىذه المتوسطات تقع بالفئ2.37، 1.81بين )
موافق(، وُتشير النتيجة السابقة إلى  -الخماسي والتي ُتشير إلى استجابة )موافق إلى حد ما 

تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول دور أقسام كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين 
 مستوى الطالب األكاديمي.



 /عبد العزيز بن سالم الدوسريد     لتعميمية إسهام البيئة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، وىذا يدل عمى أن 2.87( بانحراف معياري )2.14بي العام )يبمغ المتوسط الحسا
ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى دور أقسام كمية التربية بجامعة الممك سعود في 
تحسين مستوى الطالب األكاديمي، وذلك يتمثل في موافقة أفراد الدراسة إلى حد ما عمى كل من 

إرشاد أكاديمي متميز، وكذلك أن األقسام تقدم برامج تحضيرية  )أن إدارة األقسام تقدم برامج
تساعد الطالب عمى التعرف عمى أىم أنظمة الكمية ومرافقيا، وغيرىا(. ويرى الباحث أن ضعف 
المتوسط ليذا المحور قد يعود إلى جيل الطالب بدور األقسام وذلك لضعف عالقتو بالقسم أو 

م( والتي أشارت إلى وجود 1225دراسة مع نتيجة أبو حمادة )زيارتو لو. وال تتفق نتائج ىذه ال
 عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى األداء األكاديمي لمطالب وعامل إدارات وأقسام الجامعة.
والعبارات التالية تناقش بالتفصيل دور أقسام كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين 

 زليًا وفقًا لممتوسط الحسابي ليا، وذلك عمى النحو التالي:مستوى الطالب األكاديمي مرتبة تنا
( وىي )تساىم األقسام في حل مشكالت الطالب األكاديمية( بالمرتبة 2جاءت العبارة رقم ) .1

األولى بين العبارات الخاصة بدور أقسام كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى 
(، وىذا يدل عمى أن 2.25( وانحراف معياري )2.37الطالب األكاديمي بمتوسط حسابي )

ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن األقسام تساىم في حل مشكالت الطالب األكاديمية. 
ويرى الباحث أن لألقسام دورًا فاعاًل في بعض القضايا االكاديمية المتعمقة بالطالب سواء 

ات التي يقضييا بعض الطالب حتى من حيث الرسوب أو اإلنذار أو الحرمان أو عدد السنو 
  يتم تخرجيم والتي قد تؤثر عمى مستوى األداء األكاديمي ليم.

( وىي )يستطيع الطالب استخدام نماذج األقسام بسيولة( بالمرتبة 6جاءت العبارة رقم ) .2
الثانية بين العبارات الخاصة بدور أقسام كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى 

(، وىذا يدل عمى أن 2.23( وانحراف معياري )2.35ب األكاديمي بمتوسط حسابي )الطال
 ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن الطالب يستطيع استخدام نماذج األقسام بسيولة. 

( وىي )تعقد األقسام اجتماعات دورية مع الطالب لمناقشة القضايا 7لعبارة رقم )جاءت ا .3
األكاديمية( بالمرتبة التاسعة بين العبارات الخاصة بدور أقسام كمية التربية بجامعة الممك 

( وانحراف معياري 2.23بمتوسط حسابي ) األكاديميسعود في تحسين مستوى الطالب 
ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى أن األقسام تعقد أن  عمى (، وىذا يدل2.24)

أسباب  دورية مع الطالب لمناقشة القضايا األكاديمية. ويرى الباحث أنو من اجتماعات
تنظيم  في الطالب شؤون عمى ىو االعتماد الكمي الطمبة والقسم بين ضعف التواصل

 االجتماعات والندوات.  
ىي )تتيح األقسام لمطالب المشاركة في صناعة القرارات ومناقشتيا( ( و 8جاءت العبارة رقم ) .4

بالمرتبة العاشرة بين العبارات الخاصة بدور أقسام كمية التربية بجامعة الممك سعود في 
(، وىذا 2.22( وانحراف معياري )1.81) تحسين مستوى الطالب األكاديمي بمتوسط حسابي

ن أفراد الدراسة عمى أن األقسام تتيح لمطالب يدل عمى أن ىناك موافقة إلى حد ما بي
المشاركة في صناعة القرارات ومناقشتيا. ويرى الباحث أن عدم إشراك الطمبة في صناعة 
القرارات قد يكون عائد إلى ضعف العالقة بين الطالب والقسم وعدم االستماع إلى أراء 

 الطالب ومقترحاتيم.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 سين مستوى الطالب األكاديمي:ثانيًا: دور أعضاء هيئة التدريس في تح
ولمتعرف عمى دور أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود في 
تحسين مستوى الطالب األكاديمي، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ودرجة 

لحسابي، وذلك الموافقة الستجابات أفراد عينة الدراسة، وتم ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط ا
 كما يمي:

 (7جدول رقم )
أعضاء هيئة ستجابات أفراد الدراسة حول دور المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ال

 التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الموافقة

يمتزم أستاذ المقرر بمواعيد المحاضرات أثناء الفصل الدراسي كما  22
 2 موافق 2.25 3.22 ىي في الجدول الدراسي.

يتعامل أستاذ المقرر مع الطمبة باحترام حتى لو اختمفوا معو في  22
 1 موافق 2.26 2.82 الرأي.

يسيل عمى الطالب التواصل مع أستاذ المقرر خارج القاعة  7
 2 موافق 2.26 2.76 ة.الدراسي

يستخدم أستاذ المقرر أنسب األساليب التعميمية الحديثة في  2
 3 موافق 2.22 2.64 التدريس.

 4 موافق 2.24 2.61 يتفيم أستاذ المقرر مشكالت الطالب وظروفيم الخاصة. 8

يعتمد أستاذ المقرر عمى قراءة أكثر من مرجع وتقديم ما ىو جديد  22
 5 موافق 2.28 2.62 لمطالب.

يستخدم أستاذ المقّرر تنّوعًا كبيرًا في أساليب تقويم الطالب في  23
 6 موافق 2.24 2.58 المقّرر.

 7 موافق 2.26 2.57 يكمف أستاذ المقرر طالبو بواجبات تتالءم مع قدراتيم. 24
 8 موافق 2.28 2.54 يساعد أستاذ المقرر الطالب عمى اكتساب الميارات البحثية. 1

يشّجع أستاذ المقّرر الطمبة عمى استكشاف محتوى المقّرر خارج  21
 22 موافق 2.27 2.54 متطمبات كتاب المقّرر.

يبدي أستاذ المقرر اىتمام ألي فكرة عممية يقدميا الطالب في  4
 22 موافق 2.22 2.53 المحاضرة.

 21 موافق 2.25 2.48 يقدم أستاذ المقرر المحاضرة بصورة جاذبة. 5

عد أستاذ المقرر الطالب عمى تنمية التفكير الذي يعتمد عمى يسا 3
 22 موافق 2.21 2.43 المالحظة والتأمل.

 23 موافق 2.12 2.42 يراعي أستاذ المقرر الفروق الفردية بين الطالب. 6
 24 موافق 2.27 2.34 يساعد أستاذ المقرر الطالب عمى االبتكار. 2

 - موافق 2.78 2.62 المتوسط الحسابي العام لممحور
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( أن محور دور أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية 6يتضح من خالل الجدول رقم )
( عبارة، تراوحت 24بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي يتضمن )

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات 3.22، 2.34المتوسطات الحسابية ليم بين )
المتدرج الخماسي والتي ُتشير إلى استجابة )موافق(، وُتشير النتيجة السابقة إلى تقارب  المقياس

استجابات أفراد الدراسة حول دور أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود في 
 تحسين مستوى الطالب األكاديمي.

وىذا يدل عمى أن  (،2.78( بانحراف معياري )2.62يبمغ المتوسط الحسابي العام )
ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى دور أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك 
سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي، وذلك يتمثل في موافقة أفراد الدراسة عمى كل من 

لجدول الدراسي، )التزام أستاذ المقرر بمواعيد المحاضرات أثناء الفصل الدراسي كما ىي في ا
وكذلك أن أستاذ المقرر يتعامل مع الطمبة باحترام حتى لو اختمفوا معو في الرأي، إضافة إلى 
سيولة تواصل الطالب مع أستاذ المقرر خارج القاعة الدراسية، وغيرىا(. وتتفق ىذه الدراسة مع 

ابي عمى م( والتي توصمت إلى دور أعضاء ىيئة التدريس اإليج1225دراسة أبو حمادة )
مستوى األداء األكاديمي لمطالب، ففاعمية عضو ىيئة التدريس من الجانب األخالقي 

 واألكاديمي ينعكس إيجابيا عمى تقدم الطالب األكاديمي.
والعبارات التالية تناقش بالتفصيل دور أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة 

 مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي: األكاديميالممك سعود في تحسين مستوى الطالب 
( وىي )يمتزم أستاذ المقرر بمواعيد المحاضرات أثناء الفصل الدراسي 22جاءت العبارة رقم ) .1

كما ىي في الجدول الدراسي( بالمرتبة األولى بين العبارات الخاصة بدور أعضاء ىيئة 
بمتوسط  األكاديميى الطالب التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستو 

(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد 2.25( وانحراف معياري )3.22حسابي )
الدراسة عمى التزام أستاذ المقرر بمواعيد المحاضرات أثناء الفصل الدراسي كما ىي في 

رة ة والتي توصمت إلى أن كث( تدعم ىذه النتيج2883الجدول الدراسي. فدراسة الكاظمي )
مواعيد المحاضرات كانت من أىم المشكالت التعميمية التي تواجو طالبات جامعة أم  تغيير
 بمكة المكرمة.  القرى

( وىي )يتعامل أستاذ المقرر مع الطمبة باحترام حتى لو اختمفوا معو 22جاءت العبارة رقم ) .2
ريس في كمية التربية في الرأي( بالمرتبة الثانية بين العبارات الخاصة بدور أعضاء ىيئة التد

( 2.82بمتوسط حسابي ) األكاديميبجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب 
(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن أستاذ 2.26وانحراف معياري )

المقرر يتعامل مع الطمبة باحترام حتى لو اختمفوا معو في الرأي، حيث أن ذلك يزيد من 
اح الطالب لمناقشة أستاذ المقرر بدون خوف أو تردد، وذلك يعزز من فرص التعميم ارتي

 الفعال بين المتعمم والمعمم والذي يشكمون أىم ركائز العممية التعميمية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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( وىي )يراعي أستاذ المقرر الفروق الفردية بين الطالب( بالمرتبة 6جاءت العبارة رقم ) .3
بدور أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الرابعة عشر بين العبارات الخاصة 

( وانحراف 2.42بمتوسط حسابي ) األكاديميالممك سعود في تحسين مستوى الطالب 
(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن أستاذ المقرر 2.12معياري )

تخدام طرق تدريسية تراعي ُيراعي الفروق الفردية بين الطالب، وقد يكون ذلك من خالل اس
 تمك الفروق وتتكيف مع البيئة الجامعية وتناسب قدرات الطالب.

( وىي )يساعد أستاذ المقرر الطالب عمى االبتكار( بالمرتبة الخامسة 2جاءت العبارة رقم ) .4
عشر بين العبارات الخاصة بدور أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود 

(، 2.27( وانحراف معياري )2.34بمتوسط حسابي ) األكاديميمستوى الطالب في تحسين 
وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن أستاذ المقرر ُيساعد الطالب عمى 
االبتكار. ويرى الباحث أنو من الميم تنمية ميارات األبداع واالبتكار، حيث أنو ينمي في 

 التعميم التقميدي والممل.   عن جو كما أنو يأخذه بعيداً  ، ويستغل وقتو يخطط لنفسو المتعمم كيف
 ثالثًا: دور المقررات في تحسين مستوى الطالب األكاديمي:

ولمتعرف عمى دور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى 
اري ودرجة الموافقة ، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياألكاديميالطالب 

 الستجابات أفراد عينة الدراسة، وتم ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي، وذلك كما يمي:
 (8جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول دور 
 ألكاديميالمقررات في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب ا

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الموافقة

 2 موافق 2.22 2.64 تستخدم التقنيات الحديثة في شرح محتوى المقررات. 22
 1 موافق 2.25 2.62 تتميز أىداف المقررات بالوضوح. 1
 2 موافق 2.21 2.62 تتوافر المراجع العممية المناسبة لدراسة المقررات. 22

تساىم المقّررات في تطوير ميارات الطالب في العمل ضمن  5
 3 موافق 2.27 2.62 الفريق الواحد.

 4 موافق 2.24 2.57 تتوافق الواجبات مع أىداف المقّررات. 2
 5 موافق 2.26 2.56 تتالءم المقررات مع التطورات العممية والتقنية الحديثة. 2
 مكرر 5 موافق 2.26 2.56 ر ميارات التحميل لدى الطالب.تساىم المقّررات في تطوي 3
 7 موافق 2.22 2.48 تساىم المقّررات في تطوير ميارات الطالب في التفكير الناقد. 4
 8 موافق 2.27 2.43 يربط محتوى المقررات النظرية بالتطبيق. 7
 22 موافق 2.28 2.43 يراعي محتوى المقررات ميول الطالب. 6
 22 إلى حد ما 2.11 2.22 لطالب في اختيار نوع التقويم.يشارك ا 8

 - موافق 2.78 2.51 المتوسط الحسابي العام لممحور
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( أن محور دور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك 7يتضح من خالل الجدول رقم )
بية ( عبارة، تراوحت المتوسطات الحسا22سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي يتضمن )

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والرابعة من فئات المقياس 2.64، 2.22ليم بين )
موافق(، وُتشير النتيجة السابقة  -المتدرج الخماسي والتي ُتشير إلى استجابة )موافق إلى حد ما 

سعود في إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول دور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك 
 تحسين مستوى الطالب األكاديمي.

(، وىذا يدل عمى أن 2.78( بانحراف معياري )2.51يبمغ المتوسط الحسابي العام )
ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى دور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك سعود في 

اسة عمى كل من )استخدام تحسين مستوى الطالب األكاديمي، وذلك يتمثل في موافقة أفراد الدر 
التقنيات الحديثة في شرح محتوى المقررات، وكذلك أن أىداف المقررات تتميز بالوضوح، إضافة 
إلى توافر المراجع العممية المناسبة لدراسة المقررات، وأن المقّررات تساىم في تطوير ميارات 

حالية مع دراسة دي قارسيا الطالب في العمل ضمن الفريق الواحد(. وتتوافق نتيجة الدراسة ال
(Di Gresia( )1221 التي أشارت إلى أن مقررات التدريس، والمناىج تعميمية تعتبر من )م

 العوامل التي تؤثر عمى مستوى األداء األكاديمي لمطالبة.
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل دور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك 

 ستوى الطالب األكاديمي مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي ليا:سعود في تحسين م
( بالمرتبة تستخدم التقنيات الحديثة في شرح محتوى المقررات( وىي )22جاءت العبارة رقم ) .1

األولى بين العبارات الخاصة بدور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين 
(، وىذا يدل 2.22( وانحراف معياري )2.64توسط حسابي )بم األكاديميمستوى الطالب 

التقنيات الحديثة في شرح محتوى عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى استخدام 
، حيث أن استخدام التقنية الحديثة يواكب متطمبات العصر التي لم يعد المقررات بالكمية

يا زاد االىتمام لتفعيل التقنية الحديثة في الطالب في غنى عنيا، فمع تقدم العموم والتكنولوج
 القاعات الدراسية لجعميا بيئة جاذبة ومحفزة لمطالب. 

( بالمرتبة الثانية بين العبارات تتميز أىداف المقررات بالوضوح( وىي )1جاءت العبارة رقم ) .2
الخاصة بدور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب 

(، وىذا يدل عمى أن ىناك 2.25( وانحراف معياري )2.62بمتوسط حسابي ) األكاديمي
. ويرى الباحث أنو وضوح أىداف المقررات تتميز بالوضوحموافقة بين أفراد الدراسة عمى أن 

ىذه االىداف يساعد الطالب عمى استيعاب المقرر وربط محتوياتو ببعضيا مما يساعد بشكل 
 توى الطالب األكاديمي.  إيجابي عمى تحسين مس



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102نىفمرب    –احلبدي عشر  العدد   – 43 اجمللد          244

 

 

( بالمرتبة العاشرة بين يراعي محتوى المقررات ميول الطالب( وىي )6جاءت العبارة رقم ) .3
العبارات الخاصة بدور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى 

أن  (، وىذا يدل عمى2.28( وانحراف معياري )2.43بمتوسط حسابي ) األكاديميالطالب 
ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن محتوى المقررات ُيراعي ميول الطالب. ويرى الباحث 
أن التحصيل األكاديمي يزداد عندما تنسجم خصائص الفرد وميولو مع طبيعة المقرر 
والمحتوى وذلك ينعكس بشكل كبير عمى العائد األكاديمي، حيث تقدم ىذه الميول جانبًا ميما 

 ألنشطة التي يسعى الفرد إلى القيام بيا كنتيجة لميمو ليا. في تحديد ا
( بالمرتبة الحادية عشر يشارك الطالب في اختيار نوع التقويم( وىي )8جاءت العبارة رقم ) .4

بين العبارات الخاصة بدور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى 
(، وىذا يدل عمى أن 2.11( وانحراف معياري )2.22بمتوسط حسابي ) األكاديميالطالب 

 ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى مشاركة الطالب في اختيار نوع التقويم.
 رابعًا: دور المبنى والتجهيزات في تحسين مستوى الطالب األكاديمي:

ي تحسين ولمتعرف عمى دور المبنى والتجييزات في كمية التربية بجامعة الممك سعود ف
مستوى الطالب األكاديمي، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة 
 الستجابات أفراد عينة الدراسة، وتم ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي، وذلك كما يمي:

 (9جدول رقم )
 ول دور المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة ح

 المبنى والتجهيزات في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الموافقة

 2 موافق 2.12 2.86 معظم القاعات الدراسية تكون في نفس مبنى الكمية. 1

عميمية والتقنية الحديثة في القاعات تتوفر في الكمية الوسائل الت 4
 1 موافق 2.22 2.84 الدراسية.

 2 موافق 2.22 2.83 تتوفر خدمات مساندة بالكمية كالتصوير والمكتبة. 7
 3 موافق 2.25 2.83 تتوفر في الكمية التيوية واإلضاءة المناسبة في القاعات الدراسية. 3
 4 موافق 2.21 2.82 طالب في الكمية.تتناسب مقاعد القاعات الدراسية مع عدد ال 2
 5 موافق 2.23 2.72 تتوفر بالكمية المعامل والمختبرات المجيزة. 2
 6 موافق 2.27 2.68 تتوفر في الكمية أماكن لالستراحة والترويح. 5
 7 إلى حد ما 2.36 1.68 تتوفر في الكمية مطاعم جيدة. 6

 - فقموا 2.73 2.66 المتوسط الحسابي العام لممحور
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( أن محور دور المبنى والتجييزات في كمية التربية 8يتضح من خالل الجدول رقم )
( عبارات، تراوحت 7يتضمن ) األكاديميبجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب 

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والرابعة 2.86، 1.68المتوسطات الحسابية ليم بين )
موافق(، -المتدرج الخماسي والتي ُتشير إلى استجابة )موافق إلى حد ما  من فئات المقياس

وُتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول دور المبنى والتجييزات في كمية 
 .األكاديميالتربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب 

(، وىذا يدل عمى أن 2.73ف معياري )( بانحرا2.66يبمغ المتوسط الحسابي العام )
ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى دور المبنى والتجييزات في كمية التربية بجامعة الممك سعود 

، وذلك يتمثل في موافقة أفراد الدراسة عمى كل من )أن األكاديميفي تحسين مستوى الطالب 
ك توّفر الوسائل التعميمية والتقنية معظم القاعات الدراسية تكون في نفس مبنى الكمية، وكذل

الحديثة في القاعات الدراسية بالكمية، إضافة توّفر خدمات مساندة بالكمية كالتصوير والمكتبة، 
وتوّفر التيوية واإلضاءة المناسبة في القاعات الدراسية بالكمية(. وذلك يعكس رضا الطالب عن 

كاديمي، وىذه النتيجة ال تتوافق مع دراسة المباني والتجييزات ودوره في تحسين تحصيميم األ
م( حيث توصمت إلى عدم رضا الطالبات المستجدات عن المباني والمرافق 1221البكر )

الخدمية والتجييزات في الكميات األدبية بجامعة الممك سعود والذي بدوره يؤثر سمبًا عمى رسوب 
 الطالبات وحرمانين.

تفصيل دور المبنى والتجييزات في كمية التربية والعبارات التالية تناقش بنوع من ال
مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي  األكاديميبجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب 

 ليا، وذلك عمى النحو التالي:
( بالمرتبة معظم القاعات الدراسية تكون في نفس مبنى الكمية( وىي )1جاءت العبارة رقم ) .1

ارات الخاصة بدور المبنى والتجييزات بكمية التربية في جامعة الممك سعود األولى بين العب
(، 2.12( وانحراف معياري )2.86بمتوسط حسابي ) األكاديميفي تحسين مستوى الطالب 

معظم القاعات الدراسية تكون في وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن 
محاضراتو في قاعات خارج الكمية قد يقمل من شعوره  نفس مبنى الكمية، فحضور الطالب

باالرتياح في المكان لعدم تكيفو فيو، كما أنو قد يؤدي إلى تأخيره عن المحاضرات أو تغيبو 
 .لبعد المسافة بين الكميات أو عدم امتالك الوقت الكافي

لحديثة في القاعات تتوفر في الكمية الوسائل التعميمية والتقنية ا( وىي )4جاءت العبارة رقم ) .2
( بالمرتبة الثانية بين العبارات الخاصة بدور المبنى والتجييزات في كمية التربية الدراسية

( 2.84بمتوسط حسابي ) األكاديميبجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب 
 (، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى توّفر2.22وانحراف معياري )

، حيث أن توفير الوسائل سائل التعميمية والتقنية الحديثة في القاعات الدراسية بالكميةالو 
التعميمية يسيم في تقديم بيئة تعميمية جاذبة لمطالب مما يؤثر إيجابا عمى بقاء المعمومة مدة 

م( 2876) (Mohammed)أطول في ذىن الطالب. وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 
 كان أرفع بكثير من التعميمية بالموارد المدراس الغنية الطالب في إلى أن تحصيل التي توصمت

   المدارس محدودة الموارد.  
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( بالمرتبة السابعة تتوفر في الكمية أماكن لالستراحة والترويح( وىي )5جاءت العبارة رقم ) .3
لممك سعود في بين العبارات الخاصة بدور المبنى والتجييزات في كمية التربية بجامعة ا

(، 2.27( وانحراف معياري )2.68بمتوسط حسابي ) األكاديميتحسين مستوى الطالب 
أماكن لالستراحة والترويح في  وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى توّفر

. ويرى الباحث أن وجود أماكن ترفييية وخدمية في الكمية يجعميا مكانًا محببًا لمطالب الكمية
م( إلى 1226القطب ومعوض )يمارس ىواياتو ويطور قدراتو الشخصية فقد أشارت دراسة 

أن الخدمات والمرافق الجامعية تؤثر بدرجة متوسطة عمى تحصيل الطالب العممي، كما أنيا 
  تؤثر بدرجة كبيرة عمى اتجاىيم نحو البيئة الجامعية.

( بالمرتبة الثامنة بين العبارات يدةتتوفر في الكمية مطاعم ج( وىي )6جاءت العبارة رقم ) .4
الخاصة بدور المبنى والتجييزات في كمية التربية بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى 

(، وىذا يدل عمى أن 2.27( وانحراف معياري )1.68بمتوسط حسابي ) األكاديميالطالب 
ير أماكن طعام مالئمة ، فتوفمطاعم جيدة في الكمية ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى توّفر

 يزيد من تييئة الطالب نفسا لتقبل البيئة التعميمية.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة ُتعزى لمتغير السؤال الثاني: 
 التخصص؟

لمتعرف عمى إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة 
(، وذلك One Way Anovaخصص، تم استخدام تحميل التباين األحادي )باختالف متغير الت

 (، وذلك عمى النحو التالي:22كما يتضح من خالل الجدول رقم )
 (20جدول رقم )

( لمفروق في استجابات أفراد الدراسة One Way Anovaنتائج تحميل التباين األحادي )
 باختالف متغير التخصص

متوسط  جات الحريةدر  مجموع المربعات المجموعات
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

 1.477 4 21.832 بين المجموعات
 2.462 144 234.348 داخل المجموعات 2.222 3.426

  152 247.322 المجموع
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( أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى 22يتضح من خالل الجدول رقم )
دراسة حول دور البيئة التعميمية في كمية التربية ( بين متوسطات استجابات أفراد ال2.22)

بجامعة الممك سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي باختالف متغير التخصص، ولمعرفة 
اتجاه الفروق ولصالح أي فئة من فئات متغير التخصص، تم استخدام اختبار شيفية، وذلك كما 

 لتالي:(، وذلك عمى النحو ا22يتضح من خالل الجدول رقم )
 (22جدول رقم )

( لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف scheffeاختبار شيفيه )
 متغير التخصص

 ن التخصص
المتوسط 
 الحسابي

 عمم النفس
الدراسات 
 القرآنية

الثقافة 
 اإلسالمية

التربية 
 الفنية

التربية 
 الخاصة

المناىج وطرق 
 التدريس

      - 2.22 18 عمم النفس
الدراسات 
     -  2.51 15 القرآنية

الثقافة 
 **2.222  *2.214 -  **2.222 2.82 57 اإلسالمية

   -    2.43 24 التربية الفنية

  -     2.53 32 التربية الخاصة
المناىج وطرق 

 -      2.22 51 التدريس

ة لمتوسطات (، والذي ُيبين نتائج المقارنات البعدي22يتضح من خالل الجدول رقم )
استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة الممك سعود في 
تحسين مستوى الطالب األكاديمي باختالف متغير التخصص، حيث يتضح أن تمك الفروق 
     جاءت بين أفراد الدراسة ممن تخصصيم ثقافة إسالمية، وأفراد الدراسة ممن تخصصيم 

المناىج وطرق التدريس(، وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن تخصصيم  –تربية فنية  –عمم نفس )
(، وُتشير النتيجة السابقة إلى أن أفراد الدراسة ممن 2.82)الثقافة اإلسالمية( بمتوسط حسابي )

عة تخصصيم ثقافة إسالمية يوافقون بدرجة أكبر عمى دور البيئة التعميمية في كمية التربية بجام
الممك سعود في تحسين تحصيميم األكاديمي، وال تتفق ىذه النتيجة مع دراسة سميمان والصمادي 

م( والتي توصمت إلى عدم وجود عدم وجود فروق قوية في طبيعة المشكالت األكاديمية 1227)
 والبيئية تعزى لمتخصص األكاديمي.
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ألقسام، أعضاء هيئة التدريس، ما نسبة إسهام المتغيرات التالية )إدارة االسؤال الرابع: 
 المقررات الدراسية، المباني والتجهيزات( في التحصيل األكاديمي؟

ولمتعرف عمى إسيام كل من )إدارة األقسام، أعضاء ىيئة التدريس، المقررات الدراسية، 
المباني والتجييزات( في التحصيل األكاديمي لمطالب، تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد 

(Multiple Regression( وذلك كما يتضح من خالل الجدول رقم ،)عمى النحو التالي:22 ) 
 (23جدول رقم )

 مة كل من )إدارة األقسام،( لمدى مساهMultiple Regressionتحميل االنحدار المتعدد )
 في التحصيل األكاديمي لمطالب ت الدراسية، المباني والتجهيزات(هيئة التدريس، المقررا أعضاء

 المتغير التابع )التحصيل األكاديمي( متغيرات المستقمةال
 مستوى المعنوية قيم ت قيم بيتا الخطأ المعياري Bقيمة 

 2.222 25.334  2.271 2.222 الثابت
 2.222 3.526 2.548 2.264 2.251 إدارة األقسام

 2.222 4.162 2.327 2.214 2.223 المقررات الدراسية

 2.126 2.275 2.246 2.234 2.222 المباني والتجييزات
 2.222 3.122 2.221 2.265 2.211 الدرجة الكمية لدور البيئة التعميمية

 2.162معامل التحديد =             2.222مستوى داللتيا =                4.215قيمة ف = 

 تم استبعاد متغير "أعضاء هيئة التدريس" من تحميل االنحدار
( أنو ُيمكن القول إن نموذج تحميل االنحدار المتعدد 22رقم ) يتضح من خالل الجدول

المقررات  –لمعالقة بين الدرجة الكمية ألبعاد البيئة التعميمية وأبعادىا الفرعية )إدارة األقسام 
المباني والتجييزات( كمتغير مستقل، والتحصيل األكاديمي لمطالب كمتغير تابع  –الدراسية 

(، ومستوى 4.215" )Fمرتفعة، وذلك وفق ما تشير لو قيمة اختبار "يتمتع بمعنوية إحصائية 
( مما يعني أن النموذج بمتغيراتو α =2.24( وىي أقل من مستوى الداللة )2.222داللتيا )

 المستقمة صالح لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
ولة ( أن أبعاد البيئة التعميمية كمتغير مستقل مسؤ 2.162) R2ويشير معامل التحديد 

%( من التباين في التحصيل األكاديمي لدى الطالب، وباقي 16.2عن تفسير ما يقارب من )
 النسبة تعود لعوامل أخرى.

( نجد عدم وجود تأثير لممباني 22وبإمعان النظر في القيم اإلحصائية في الجدول رقم )
ى الداللة والتجييزات عمى مستوى التحصيل األكاديمي لدى الطالب، حيث بمغت قيمة مستو 

 ( أي غير دالة إحصائيًا.2.24(، وىي قيم أكبر من )2،162لمُبعد )
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( أن ىناك تأثير واضح لمدرجة الكمية لدور 22في حين أوضحت النتائج بالجدول رقم )
المقررات الدراسية( عمى التحصيل  –البيئة التعميمية وأبعادىا الفرعية المتمثمة في )إدارة األقسام 

( بمستوى داللة 3.526لطالب، حيث بمغت قيمة )ت( إلدارة األقسام )األكاديمي لدى ا
(، ولمدرجة الكمية لدور البيئة 2.222( بمستوى داللة )4.162(، ولممقررات الدراسية )2.222)

(، وُتشير النتيجة السابقة إلى أن التغيرات التي 2.222( بمستوى داللة )3.122التعميمية )
المقررات الدراسية( تؤثر عمى مستوى التحصيل  –يمية )إدارة األقسام تحدث في أبعاد البيئة التعم

المباني  –األكاديمي لدى الطالب، في حين أن كال من متغير )أعضاء ىيئة التدريس 
والتجييزات( ال تساىم في تحسين مستوى الطالب االكاديمي في كمية التربية بجامعة الممك 

أىمية كبرى لجانب المقررات الدراسية وكذلك جانب  سعود، فقد يعود ذلك إلى إعطاء الطالب
تعامل إدارة األقسام معيم، مما يشعرىم بالرضا ويزيد من تحصيميم األكاديمي. وال تتفق الدراسة 

 (Heng)م( وىينق 2007 ) (Uullah & Wilson)وويمسون الحالية مع نتائج دراسة كال من 
القة إيجابية بين سموك أعضاء ىيئة م( حيث توصمت كال الدراستين إلى وجود ع1223)

 التدريس والتحصيل األكاديمي لمطمبة. 
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 خالصة ألهم نتائج الدراسة وتوصياتها:
      يشمل ىذا الجزء عمى عرض ألبرز نتائج الدراسة، والتوصيات المقترحة في ضوء

 تمك النتائج.

 أواًل: نتائج الدراسة
 ما يمي: توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها

أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى دور البيئة التعميمية في كمية التربية بجامعة الممك  .1
سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي، حيث يأتي دور المبنى والتجييزات بالمرتبة 
  ،األولى، يمييا دور أعضاء ىيئة التدريس، وبالمرتبة الثالثة يأتي دور المقررات الدراسية
        وفي األخير يأتي دور أقسام الكمية كأقل أدوار البيئة التعميمية في تحسين مستوى

 الطالب األكاديمي.
أن ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة عمى دور أقسام كمية التربية بجامعة الممك  .2

 سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي.
ة عمى دور أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة أن ىناك موافقة بين أفراد الدراس .3

 الممك سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي.
أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى دور المقررات في كمية التربية بجامعة الممك سعود  .4

 في تحسين مستوى الطالب األكاديمي.
مبنى والتجييزات في كمية التربية بجامعة الممك أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى دور ال .5

 سعود في تحسين مستوى الطالب األكاديمي.
( بين متوسطات استجابات أفراد 2.22أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6

الدراسة حول دور البيئة التعميمية بجامعة الممك سعود باختالف متغير التخصص، وذلك 
 ة ممن تخصصيم )الثقافة اإلسالمية(.لصالح أفراد الدراس

 األكاديمي( ُتساىم في التحصيل إدارة األقسام، المقررات الدراسيةأن عناصر البيئة التعميمية ) .7
لمطالب، في حين أن عناصر البيئة التعميمية المتمثمة في )أعضاء ىيئة التدريس، المباني 

 لمطالب. األكاديميوالتجييزات( ال ُتساىم في التحصيل 
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 ثانيًا: توصيات الدراسة
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما يمي:

دعم أقسم كمية التربية باألساليب التدريبية الحديثة والتي ُتساىم في تحسين مستوى الطالب  .1
األكاديمي، حيث بينت النتائج أن ىناك موافقة إلى حد ما عمى دور األقسام بكمية التربية 

 مستوى الطالب. في تحسين
 الحرص عمى مشاركة الطالب في تحديد نوع التقويم بالمقررات الدراسية. .2
 تحسين الخدمات الترفييية التي تقدميا كمية التربية مثل المطاعم وغيرىا. .3
 إجراء دراسة مماثمة تتناول واقع البيئة التعميمية في كميات أخرى بجامعة الممك سعود. .4
 البيئة التعميمية في الجامعات األىمية والحكومية بمدينة الرياض. إجراء دراسة مقارنة تتناول  .5
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 قائمة المصادر والمراجع
 العربية :              

م(. العوامل المؤثرة عمى مستوى األداء األكاديمي 1225أبو حمادة ، عبدالموجود عبداهلل. )
امعة القصيم(. لطالب التعميم الجامعي)دراسة تطبيقية عمى طالب ج

 (.2)المجمة العممية لإلدارة
األسباب اإلدارية واألكاديمية المؤدية لرسوب بعض طالبات جامعة ىـ(. 2325أبو عباة، آمال. )

. رسالة ماجستير اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ومقترحات عالجيا
غير منشورة، الرياض، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن 

 د اإلسالمية. سعو 
م(. الصعوبات التي تواجو الطالبات المستجدات في الكميات األدبية 1221البكر، فوزية بكر. )

مجمة بجامعة الممك سعود وعالقتيا بدرجة رضاىن عن التعميم الجامعي. 
 (.1)23جامعة الممك سعود، 

ان: دار المسيرة )المجمد األولى (. عم التحصيل الدراسيىـ(. 2321الجاللي، لمعان مصطفى. )
 لمنشر والتوزيع.

م(. أسباب اليدر التربوي بين طمبة بين طمبة الدراسات 1222الحولي، عميان؛ شمدان، فايز. )
المجمة العربية لضمان العميا في الجامعة االسالمية بغزة وسبل عالجيا. 

 .23-2(، الصفحات 21)5جودة التعميم الجامعي، 
 نظام التعميم في المممكة العربية السعودية.ىـ(. 2318آخرون. )السنبل، عبدالعزيز بن عبداهلل؛ 

 الرياض: دار الخريجي لمنشر والتوزيع.
م(. أسباب تدني المعدالت التراكمية كما يراىا الطالب 2881الشامي، إبراىيم؛ ميني، غنايم. )

رسالة الخميج والطالبات وأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك فيصل. 
  ض، السعودية.العربي، الريا

 الفيصل الثقافية. الرياض: دار االجتماعي والتحصيل الدراسي. التكيف ىـ(.2325مصمح.)الصالح،
المناخ المدرسي ومعوقاتو ودوره في أداء المعممين ىـ(. 2316العتيبي، محمد عبدالمحسن. )

رسالة ماجستير منشورة، جامعة نايف العربية لمعموم  مراحل التعميم العام.
 ية، كمية الدراسات العميا، قسم العموم االجتماعية.األمن

العالقة بين الرضا عن المناخ الجامعي والتحصيل الدراسي لدى (. 2318العساف، خولة. )
. رسالة ماجستير غير طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

منشورة، الرياض، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 اإلسالمية. 
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)المجمد الرابع(.  المدخل إلى البحث في العموم السموكيةىـ(. 2316العساف، صالح حمد. )
 الرياض: مكتبة ونشر العبيكان.

م(. مشكالت طالب وطالبات جامعة طيبة 1226القطب، سمير؛ معوض، صالح الدين. )
وأثرىا عمى تحصيميم العممي وعالقتيا ببعض المتغيرات في ضوء 

مجمة كمية التربية، دراسة ميدانية.  -القرن الحادي والعشرين معطيات
بحث مقدم في ندوة التحصيل العممي لمطالب الجامعي، الواقع والطموح، 

 .جامعة طيبة، المدينة المنورة
م(. المشكالت التعميمية التي تواجو طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 2883الكاظمي. )

حياء التراث اإلسالمي، مركز جامعة أم القرى، معيد  البحوث العممية وا 
 (.22)البحوث التربوية والنفسية، سمسمة البحوث التربوية والنفسية

)المجمد الطبعة  التقنيات التربوية رؤية منيجية معاصرةىـ(. 2324الكريطي، رياض كاظم. )
 األولى (. عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع.

م(. المشكالت األكاديمية التي تواجو طالبات كمية الدراسات 1227بو بشيت، الجوىرة إبراىيم. )
مجمة التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الممك فيصل من وجية نظرىن. 
(، 2)12جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، 

 .132-66الصفحات 
كامنة وراء تعثر الطالب م(. العوامل ال1221حمادة، عبدالمحسن؛ الصاوي، محمد وجيو. )
 (.221)مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربيةالمنذرين بجامعة الكويت. 

م(. المشكالت األكاديمية لدى طالب 1227سميمان، شاىر خالد؛ الصمادي ، محمد عبداهلل. )
كميات المعممين في المممكة العربية السعودية في ضوء متغيري 

(، الصفحات 228)رسالة الخميج مجمةالتخصص والمستوى الدراسي. 
222-238. 

 عمان: دار المسيرة. تنظيم بيئة تعمم الطفل.ىـ(. 2316فيمي، عاطف عدلي. )
م. إحصائيات التعميم العالي. المممكة العربية السعودية 1227وزارة التعميم. 

https://departments.moe.gov.sa/PLANNINGINFORMA
TION/RELATEDDEPARTMENTS/EDUCATIONSTATIS
TICSCENTER/EDUCATIONDETAILEDREPORTS/Pag

es/default.aspx 
ربية لمعام ىـ(. أعداد طالب وطالبات كمية الت2327مركز االحصاء بجامعة الممك سعود. )

 ىـ.2328-2327الجامعي 
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