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Abstract 

When a student is enrolled in one of the Iraqi universities, he does not know the basic 

means by which he can behave. When he has been at home, he has used the means he has 

seen suitable; but he is facing now a new environment with numerous implicit questions, 

various apprehensions, and different visions. Besides, he has to undergo several crises 

resulting from his growth, study, thinking of future, and attitude towards present life. He may 

overcome all his crises or may face some difficulties in solving them for it is not easy to 

overcome a crisis.      

 الممخص:
عندما يمتحق الطالب في إحدى الجامعات العراقية يقدم عمى جو ال يعرف وسائل التصرف األساسية فيو بينما كان 
في البيت يمارس ما يأنس إليو من أساليب، إنو يواجو ىذه البيئة الجديدة بأسئمة ضمنية كثيرة، ومخاوف متنوعة وتصورات 

يعاني عددًا من األزمات تأتيو من نموه، ودراستو، وتفكيره بمستقبمو، وموقفو من مختمفة األطر، وباإلضافة إلى ذلك فإنو 
حياتو الحاضرة. قد يتغمب عمى كل أزماتو، وقد يالقي صعوبات في حل بعضيا أو أكثرىا، وليس التغمب عمى األزمات 

 .باألمر السيل
 الفصل األول 

 التعريف بالبحث
 أوال: مشكمة البحث

في إحدى الجامعات العراقية يقدم عمى جو ال يعرف وسائل التصرف األساسية فيو بينما كان  عندما يمتحق الطالب
في البيت يمارس ما يأنس إليو من أساليب، إنو يواجو ىذه البيئة الجديدة بأسئمة ضمنية كثيرة، ومخاوف متنوعة وتصورات 

يو من نموه، ودراستو، وتفكيره بمستقبمو، وموقفو من مختمفة األطر، وباإلضافة إلى ذلك فإنو يعاني عددًا من األزمات تأت
حياتو الحاضرة. قد يتغمب عمى كل أزماتو، وقد يالقي صعوبات في حل بعضيا أو أكثرىا، وليس التغمب عمى األزمات 

 باألمر السيل.
الدراسية، بينيا وفي الواقع، تتطمب الجامعة من الطالب جيدًا غير قميل من أجل متابعة الدراسة في عدد من المواد 

اتصال أحيانًا، وبينيا تباعد واضح أحيانًا أخرى، ويكون الجيد ضروريًا من أجل النجاح في الدراسة واالنتقال من مرحمة 
إلى أخرى، ولكن يحدث أحيانًا أن يواجو الطالب مقررا ما بصعوبة خاصة، وقد تصبح الصعوبة مشكمة، ويحدث أحيانًا أن 

إلى المستوى التحصيمي المطموب الذي ترضى عنو الجامعة في أكثر المقررات، تعمل في ذلك يقصر الطالب في الوصول 
قدراتو، أو كثرة انقطاعو، أو عالقتو مع رفاق الجامعة، أو انشغالو بأمور بعيدة عن أمور الدراسة، وىنا نجده أمام صعوبة 

ت اإلحباط، وقد يضطر إلى تغيير الجامعة وتحمل قاسية، فقد يضطر إلى إعادة السنة في المرحمة نفسيا ومواجية مشكال
صعوبات اإلحباط من جية والتوافق مع بيئة جديدة من جية أخرى. وقد يضطر إلى تغيير نوع الدراسة، وبعض الطالب 

 يعانون من مثل ىذه الصعوبات الدراسية والتكيفية ويتعثرون، ولكن بعضيم اآلخر يستطيعون مواجيتيا بنجاح. 



 م0254/آذار            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     51العدد/

66 

مالحظات حول أوضاع الطالب لفتت نظر الباحث وشغمت بالو، وجعمتو يشعر أنو أمام مشكمة حقيقية ىذه أفكار و 
كونو عضو ىيئة تدريس في جامعة بابل، وفي الواقع لقد نمت ىذه المشكمة لديو عندما رأى تعثر بعض أبناء أقاربو 

الحظ ىو وزمالؤه من األساتذة في الجامعات ومعارفو وأصدقائو من طالب وطالبات في بعض الجامعات العراقية، وعندما 
 المختمفة ضعف مستوى طمبتيم الجامعيين في عممية التحصيل األكاديمي والدراسي. 

لذا فان الوقوف عمى طبيعة ووجوه ىذه المشكمة يتطمب القيام بالدراسة والبحث عن ىذه المشكمة من الطمبة أنفسيم 
 فف من حدة ىذه المشكالت.بغية الوصول إلى مقترحات من شأنيا أن تخ

 ثانيا: أهمية البحث
إن تقدم الحياة اإلنسانية وتعقدىا جعل عددًا غير قميل من الناس يعانون من مشكالت في حياتيم اليومية، فطفل 
المدرسة االبتدائية يبدو عميو سموك الخوف الشديد في كل مناسبة يتحدث فييا أمام معممو، وآخر طالب في المدرسة 

ة تشير نتائج امتحاناتو النيائية إلى تفوقو في المدرسة، فينشرح صدره ويبدو عميو السرور، وثالث يقضي الميل، وىو الثانوي
يفكر في كيفية الحصول عمى لقمة العيش ألبنائو في صباح اليوم التالي، ومثل ىؤالء البشر كثيرون ممن يعانون من 

ا ىذه المشكالت وغيرىا سوى صور يسيرة وكثيرة من االضطرابات مشكالت تتفاوت فيما بينيا بين الضعف والقوة، وم
السموكية التي يمكن أن نشاىدىا بين الناس في حياتيم اليومية مما يجعل من العالج النفسي نتيجة حتمية البد من التوسع 

جل الخدمات النفسية فييا. فضاًل عن ضرورة أعداد المرافق المتخصصة التي تمحق بأماكن تواجد التجمعات البشرية من ا
 الضرورية لإلفراد.

وتستمد المشكالت االجتماعية واالنفعالية أىميتيا من تأثيرىا المتعاظم في مجمل حياة الفرد، فبينما تؤثر المشكالت 
في  األكاديمية في مركز الفرد في المجاالت األكاديمية .فأن المشكالت االجتماعية واالنفعالية تؤثر بأشكال متباينة متعددة

 (.352: 2002مختمف جوانب شخصية الفرد من حيث توافقو االجتماعي واالنفعالي )ممحم، 
ويشكل طمبة الجامعة فئة ميمة من فئات المجتمع ألنيم يمثمون القوة التي سترفده بالطاقات الشابة المعدة والمؤىمة 

تمثل قوة ضبط اجتماعي يتحقق من خالليا  -والجامعات خاصة  -عمميا وثقافيا , ولّما كانت المؤسسات التربوية عامة 
اإلطار المرجعي الذي يوجو سموك الشباب، فان من الميام األساسية لتمك المؤسسات:  تنمية المسؤولية، وكذلك االستعداد 

)محمد،   لمتضحية من اجل اآلخرين  لدى ىؤالء الشباب مما يؤدي إلى إكسابيم القيم والمعايير االجتماعية الصحيحة
1979 :120   .) 

والجامعات ىي مجال خصب تنضج فيو مدارك المتعممين نضوجا يؤىميم إلدراك العمم وطمبو، ويساعدىم عمى 
 (.  1989:211معرفة نظرياتو ومناىجو، ويعطييم القدرة عمى معالجة سائر ميادينو )المدني، 

المجتمعات، ألنيا تؤثر في سموكيم،  وتعد الجامعات من المؤسسات المؤثرة في إعداد الطالب الجامعي وفي رقي 
وكذلك فإن أي تطوير أو ، وتوجييم التوجيو السميم الذي يحقق التفاعل اإليجابي والناجح مع المجتمع الذي يعيشون فيو

خاصة طمبة -تنوير في حركة المجتمع أو تحديث بعض قيمو ومفاىيمو ال يمكن أن يكون بفاعمية إذا لم يمثمو الشباب 
ويتفاعمون معو ويسيمون في قيادتو، لذلك ينبغي عمى الجامعة العمل عمى حل المشكالت التي تواجو الطمبة،  -الجامعة 

وتييئة األجواء المناسبة والفرص والفعاليات واألنشطة والبرامج التي تساعدىم عمى النمو المتوازن من جميع النواحي 
كسابيم الميارات والخبرات التي تجعل منيم مواطنين )العممية، الجسمية، العقمية، الوجدانية، الوطنية واال جتماعية( وا 

 (.33: 1987صالحين في المجتمع )عمي:
وىناك العديد من النماذج التي تقدم خطوات لمحد من المشكالت التي تعترض االفراد، والتي كان ليا أثرر قروي فري 

( والرذي يقروم عمرى الخطروات التاليرة: Jhon Dewey)التكنيكيات اإلرشادية، ومن وأىم ىذه النماذج ىرو نمروذج جرون ديروي 
 29)عرررض المشرركمة، ثررم تعريررف المشرركمة، ثررم توليررد افتراضررات، ثررم تقيرريم االفتراضررات، ثررم انتقرراء االفتررراض األكثررر كفرراءة 

Heppner,1978: .) 
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العرام نحرو  ( فيتكرون مرن الخطروات التاليرة: التوجروDzurilla & Gold Friedأمرا نمروذج دزويررال وجولرد فرايرد )
 (.Dixan,1984:23-27المشكمة، ثم تعريف المشكمة وتشكيميا، ثم توليد البدائل، ثم اتخاذ القرار، ثم التحقق والتقييم )

في حرين يررى المميجري أن أسراس حرل المشركالت يعتمرد عمرى إدراك العالقرات، حيرث قرال: تحرل بعرض المشركالت 
ك الحركرري العررادي. ىررذا النرروع مررن الحررل، ينرردرج تحررت عنرروان: )الررتعمم عمررى مسررتوى )اإلدراك( و)الفعررل( أي: مسررتوى السررمو 

بالمحاولة والخطأ( ويمعرب )االستبصرار( دورًا فري ىرذا النروع مرن الحرل عنردما يكرون الموقرف بسريطًا بدرجرة كافيرة تمكرن الفررد 
اوليرا يكرون بالنشراط العقمري من إدراك عالقات جديدة مفيدة، وفي ىذا النوع من الحرل تكرون األشرياء المحسوسرة موجرودة، وتن

 (. 213ت:  -)المميجي، ب
ويسررتنتج الباحررث ممررا سرربق أن أسررموب حررل المشرركالت يتكررون مررن الميررارات األساسررية التاليررة: الحساسررية لممشرركمة، 

 والتفكير ببدائل الحل، ثم التفكير بالوسائل والغايات، ثم التفكير بالنواتج، وأخيرًا التفكير السببي. 
( مررن أوائررل البرراحثين فرري مجررال حررل المشرركالت، وقررد اعتبررر حررل المشرركالت كأحررد Thorndikeدايك )ويعتبررر ثورنرر

أنمرراط الررتعمم، فيررو يرررى أن جميررع أنررواع الررتعمم يكررون بالمحاولررة والخطررأ وقررال: إن الررتعمم ترردريجي يحرردث فيررو تحسررن بنسررب 
فقرررد اتخرررذ موقفرررًا مناقضرررًا لموقرررف ثرررور نرررديك ( Kohlerبسررريطة ثابترررة، وأن حرررل المشررركالت ال يتوسرررط التفكيرررر، أمرررا كررروىمر )

باعتقاده أن عممية حل المشكالت عممية استبصارية عقالنية تبدأ بتعرف الفرد عمى المشكمة ثم بتجربترو لعردة حمرول عقالنيرة 
ممكنررة، ثررم يتحقررق االستبصررار لرردى الفرررد عنرردما يفكررر بالحررل، وقررد كرران لوجيررة نظررره ىررذه األثررر األكبررر فرري وجيررات النظررر 

( أن Gagneالمعاصررة، إذ أن التأكيرد عمررى الطبيعرة المعرفيرة لحررل المشركالت، ىررو ترراث االتجراه الجشررتالتي، ويررى جانيررو )
حررل المشرركالت ىررو نمررط مررن السررموك المحكرروم بقرروانين، وىررو عمميررة يرردمج فييررا الفرررد المفرراىيم والقرروانين المتكونررة لديررو مررن 

انين مرن مسرتوى أعمرى والتري تمكنرو مرن حرل المشركالت، ويررى أن حرل المشركالت معارفو وخبراتو السابقة لتكوين مفاىيم وقو 
 (.Dixan,1984:23ىو أكثر أشكال التعمم تعقيدًا )

( فيرررذكر أن حرررل المشررركالت ىرررو سمسرررمة مرررن العمميرررات المعرفيرررة الموجيرررة نحرررو ىررردف Andersonأمرررا أندرسرررون )
(Anderson,1980:20 .) 

( بأن حل المشكالت عممية يكتشف األفراد بواسرطتيا كيرف يتعرفرون Dzurilla & Nezuكما يرى دزوريال ونيزو )
عمررى الوسررائل الفعالررة لمتكيررف مررع المواقررف ذات الطررابع اإلشرركالي الترري يتعرضررون ليررا فرري حيرراتيم اليوميررة، ولررذلك فررإن حررل 

لتري تسريم فري تسرييل المحافظرة المشكالت من وجية نظره إستراتيجية تكيفيو عامة ىدفيا االكتشاف الواسع لمحمول الفعالة وا
 . ((Heppner,1978:17عمى الكفاءة االجتماعية العامة

لررذا فررإن ىررذا البحررث بجانررب أىميتررو العمميررة، لررو أىميررة عمميررة، وحاجررة واقعيررة، ألن مجتمررع البحررث يشرركل شررريحة  
يتيا المباشررة عمرى أسررىم وفري ذات كبيرة، تزداد أعدادىا عامًا بعد عام. وحل المشكالت التي تواجو ىؤالء الطمبة تقع مسرئول

الوقررت عمررى المؤسسررات التعميميررة الترري يمزميررا تضررمينو حركررة البحررث العممرري فييررا لتخرردم المجتمررع. كمررا مررا تخرررج بررو ىررذه 
الدراسة من نتائج وتوصيات من شأنيا اإلسيام في عرالج المشركالت المرتبطرة بالعمميرة التعميميرة، كري ال تفقرد حركرة التعمريم 

 ؤالء الطمبة، ويجني البمد ما يرجوه من ىذه الفئة مستقباًل. قدرات ى
 

ومررن ىنررا تبرررز أىميررة البحررث الحررالي فرري تشررخيص ىررذه المشرركالت، وذلررك لغرررض تقررديم التوصرريات والمقترحررات 
 المناسبة من اجل إيجاد الحمول والمعالجات التي تساعد عمى الحد منيا.

 ثالثا: هدف البحث
 ف عمى "المشكالت التي تواجو طمبة الجامعة من وجية نظر الطالب"ييدف البحث الحالي التعر 
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 رابعا:حدود البحث )المكانية والزمنية والبشرية(
-2007أقتصر البحث الحالي عمى طمبة كميتي "طب األسنان والتربية األساسية "في جامعة بابل لمعام الدراسي 

 م.2008
 خامسا: تعريف المصطمحات

  (  Problemالمشكمة:) -
( بأنيررررررا: "قضررررررية مطروحررررررة لمحررررررل كررررررأن تكررررررون قضررررررية او حالررررررة محيرررررررة لشررررررخص" webster,1951.عرفيررررررا وبسررررررتر)1
(webster,1951:672 .) 
( بأنيا:" أية وضعية محيرة حقيقة كانت أم اصطناعية يتطمب حميا اعمرال الفكرر" )نجرار، 1960.ويعرفيا نجار وآخرون )2

1960 :190 .) 
( بأنيررا: "حالررة حيررررة وقمررق تتممرررك عقررل اإلنسرران وتدفعرررو إلررى التأمررل والتفكيرررر إليجرراد حرررل 1967.وعرفيررا حررابر وحبيرررب )3

 (.59:1967وجواب، لمخروج من ىذه الحيرة" )جابر وحبيب، 
( عمررى أنيررا: "عنررردما يريررد اإلنسرران أن يحصرررل عمررى شرريء ال يعررررف بدقررة تسمسرررل Newell,(1972. بينمررا عرفيررا نيرررول 4

 .Newell  ),(1972:82يا لكي يحصل عمى ذلك الشئ، فأنو يكن آنذاك في مشكمة " األعمال التي ويجب أن يعمم
( بانيا:" حالة اىتمام أو ارتباك حقيقي أو اصطناعي، وحميا يتطمب تفكيرًا تأمميًا " Cood ,1973. ويعرفيا كود )5

Cood,1973:438).)  
د، وتتطمررب عمرراًل او بحثررًا لمررتخمص مررن ىررذه الحالررة ( بأنيررا: "حالررة شررك وارتبرراك يعقبيررا حيرررة وترررد1983.عرفيررا دمعررة )6

 (.1983:39واستبداليا بحالة شعور باالرتياح والرضا " )دمعة، 
( فرررري معجررررم عمررررم الررررنفس عمررررى أنيررررا: وعرررري الفرررررد باسررررتحالة التغمررررب عمررررى الصررررعوبات 1992. وعرفيررررا جررررابر وآخرررررون )7

 (.228: 1992المتوافرة )جابر واخرون، والتناقضات الناشئة في موقف معين عن طريق المعرفة والخبرة 
(: بأنيررا موقررف يسررعى فيررو الفرررد لمبحررث عررن وسررائل فعالررة لمتغمررب عمررى 1995(نقررال عررن )التررل، Smithويعرفيررا سررميث)-1

 (. 2: 1995عائق أو عوائق تحول دون الوصول ليدف ذي قيمة )التل، 
توافق، وتنجم المشكمة عادة عرن عرائق فري سربيل ىردف ال وعرفيا المميجي: بأنيا ىي أي نقٍص يواجو الكائن الحي في ال-2

يمكررن بموغررو بالسررموك الررذي اعترراد الفرررد، ممررا يررؤدي إلرررى شررعوره بررالتردد والحيرررة والترروتر، وىررذا يدفعررو إلررى أن يسررعى لحرررل 
 (.213ت: -المشكمة حتى يتخمص مما يعانيو من ضيق وتوتر )المميجي، ب

 ( كونو األقرب لمبحث الحالي.1967نى الباحث تعريف )جابر وحبيب، اما التعريف النظري لممشكمة، فقد تب -
 وُتعّرف المشكمة إجرائيًا بأنيا: العوائق والصعوبات التي يواجييا الطالب ويحددىا من وجية نظره في ىذا البحث.- 
 

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

 أوال: دراسات عراقية
 (1987.دراسة )الحسن، 1

 الجغرافية في مرحمة الدراسة المتوسطة من وجهة نظر مدرسيها وحمولهم المقترحة"."مشكالت تدريس مادة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن المشركالت التدريسرية لمرادة الجغرافيرة فري مرحمرة الدراسرة المتوسرطة مرن وجيرة 

 نظر مدرسييا، ومعرفة الحمول المقترحة ليا.
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( مدرسررة مررن المرردارس النياريررة فرري 170يررة العشرروائية، إذ تكونرت مررن )وقرام الباحررث باختيررار العينررة بالطريقررة الطبق
( مدرسرًا 297( مدرسرة لمدراسرة االسرتطالعية و)29( مدرسرًا، و)24بغداد، وبمغ عدد المدرسرين والمدرسرات فري ىرذه العينرة )

 ومدرسة لمدراسة النيائية.
وتضرررمن اسرررئمة مفتوحرررة عرررن الحمرررول ( فقررررة موزعرررة عمرررى سرررتة مجررراالت، 70وصرررمم الباحرررث اسرررتبيانًا تكرررون مرررن )

 المقترحة ليا.
وقد استخدم الباحث في دراسرتو معامرل ارتبراط سربيرمان، ومعامرل ارتبراط بيرسرون، والنسربة المئويرة، ومعادلرة فيشرر 

 )حدة المشكمة(.
فري خمرق ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة: ان مجال الوسائل التعميمية من اكثر المجاالت التي تتسبب 

مشكالت تعتررض عمميرة تردريس مرادة الجغرافيرة فري المرحمرة المتوسرطة، أمرا أقرل المجراالت التري تتسربب فري خمرق مشركالت 
تعترض عممية التدريس المادة فكان مجال االمتحانات، وان أعمى درجة حدة في مجال المشكالت الست حصمت عمييا فقررة 

(، امرا أقررل 1.842سرة االبتدائيرة(، إذ احتمرت المرتبررة األولرى بدرجرة حردة ))ضرعف المسرتوى العممري لمعديرد مررن خريجري الدرا
درجة حدة فحصمت عمييا فقرة ) قمة تدريب مدرسري المرادة عمرى االسرتخدام الجيرد فري وضرع األسرئمة االمتحانيرة(، إذ احتمرت 

 (.0.768المرتبة األخيرة بدرجة حدة )
 (1989.دراسة السامرائي ) 2

 ه المعممين والمعممات عند تدريسهم مادة التأريخ في المرحمة االبتدائية"" الصعوبات التي تواج
ىردفت ىررذه الدراسررة إلررى التعرررف عمرى الصررعوبات الترري تواجررو المعممررين والمعممرات عنررد تدريسرريم مررادة التررأري  فرري 

 المرحمة االبتدائية.
( معممررًا ومعممررة لمتطبيررق 342و) ( معممررًا ومعممررة لمتطبيررق االسررتطالعي،83وقررام الباحررث باختيررار عينررة بمغررت )

النيائي، وقد استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتيرة فري تحميرل البيانرات إحصرائيا وىري: النسربة المئويرة، والروزن المئروي، 
 والوسط المرجح.

%(، أمررا 50وقرد اظيرررت نترائج البحررث أن جميرع الفقرررات تمثرل صررعوبات حقيقيرة، إذ بمررغ وزنيرا المئرروي اكثرر مررن )
%( فري حرين كانرت 92.95أعمى درجة حدة فقد حصرمت عمييرا فقررة )قمرة عردد المعممرين المختصرين( إذ بمرغ وزنيرا المئروي )

 %( حصمت عمييا فقرة )ال ييتم بعض المعممين والمعممات بالنشاطات الالصفية لمادة التأري (. 57.85اقل درجة حدة )
 (2002.دراسة )العنبكي، 3

مبة والمدرسين عند تدريس مادة عمم االجتماع والفمسفة في الصف الخامس األدبي وحمولهم المشكالت التي تواجه الط
 المقترحة

 -استيدف ىذه الدارسة إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية: 
 أواًل: ما المشكالت التي تواجو الطمبة عند تدريس مادة عمم االجتماع والفمسفة في الصف الخامس األدبي من وجية نظرىم؟

يًا: ما المشكالت التي تواجو المدرسرين عنرد تدريسريم مرادة عمرم االجتمراع والفمسرفة فري الصرف الخرامس االدبري مرن وجيرة ثان
 نظرىم؟

ثالثًا: ما الحمول المقترحة لممشكالت التي تواجو الطمبة عند تدريس مادة عمم االجتماع والفمسفة فري الصرف الخرامس االدبري 
 من وجية نظرىم؟ 

مررول المقترحررة لممشرركالت الترري تواجررو المدرسررين عنررد ترردريس مررادة عمررم االجتمرراع والفمسررفة فرري الصررف الخررامس رابعررًا: مررا الح
 األدبي من وجية نظرىم؟ 

وبعررد ان حرردد الباحررث المجتمررع األصررمي، ومجتمررع البحررث، قررام باختيررار عينتررين اسررتطالعيتين، عينررة مررن الطمبررة 
( مدرسرين ومدرسرات، ثرم قرام باختيرار العينرة النيائيرة 10رسين تكونت من )( طالبًا وطالبة، وعينة من المد119تكونت من )
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( مدرسررًا ومدرسررة، وتمررت 68( طالبررًا وطالبررة، والعينررة النيائيررة لممدرسررين والترري تكونررت مررن )426لمطمبررة والترري تكونررت مررن )
 ة ديالى.عممية االختيار بالطريقة الطبقية العشوائية من المدارس اإلعدادية والثانوية في محافظ

وأعرررد الباحرررث اسرررتبيانًا، معتمررردًا فررري بنررراء خطواترررو عمرررى مرررا حصرررل عميرررو مرررن الدراسرررة االسرررتطالعية واألدبيرررات، 
( مجررراالت، أمرررا اسرررتبيان 4( مشررركمة موزعرررة عمررى )27والدراسررات السرررابقة، واشرررتمل اسررتبيان الطمبرررة بصررريغتو األوليرررة عمررى )

( محكمررًا لمعرفررة 15( مجرراالت، وقرد تررم عررض االسررتبيانين عمرى )5( مشركمة موزعررة عمرى )31المدرسرين فقررد اشرتمل عمررى )
الصرردق الظرراىري لررثداة، ثررم قررام الباحررث بحررذف الفقرررات الترري لررم تحررظ بموافقررة أغمبيررة المحكمررين وتعررديل بعررض الفقرررات، 

رسرين فأصربح ( مجراالت، أمرا اسرتبيان المد4( مشكمة موزعة عمرى)22فأصبح استبيان الطمبة بصيغتو النيائية يشتمل عمى )
 ( مجاالت.5( مشكمة موزعة عمى )29يشتمل عمى )

( 10( طالبرًا وطالبرة و)50ولمتأكد من ثبات األداة، تم تطبيق االستبيان مرتين بفاصرل زمنري قردره أسربوعان عمرى )
اسررتبيان مدرسررين ومدرسررات واسررتخدم الباحررث معامررل ارتبرراط بيرسررون لمعرفررة ثبررات االسررتبيانين، فبمررغ المتوسررط العررام لثبررات 

(، والوسائل اإلحصائية األخرى التي استخدميا الباحث ىي 0.80(، وبمغ المتوسط العام الستبيان المدرسين )0.82الطمبة )
 معادلة فيشر والوزن المئوي.

وأظيرت أىرم النترائج أ. افتقرار أسرموب عررض محتروى المرادة لعنصرر اإلثرارة والتشرويق فري مجرال الكتراب المدرسري 
عض المدرسين عمى خمق عنصر التشويق لدى الطمبة لرتعمم المرادة فري مجرال الطرائرق وأسراليب التردريس. ب. ضعف قدرة ب

جر.:ضعف قدرة بعض مدرسي المادة في إعداد أسئمة شاممة لممادة في مجال التقويم. د.تدريس المادة من قبل مدرسين غير 
 مختصين بيا في مجال المدرسين.

  (2002.دراسة)عبد، 4
التي تواجه طمبة الصف الثاني في أقسام الجغرافية في كميات التربية في مادة المنهج اإلقميمي )أوراسيا( من  "المشكالت

 وجهة نظر التدريسيين والطمبة"
ييدف البحث الحالي الى الكشرف عرن المشركالت التري تواجرو طمبرة الصرف الثراني فري أقسرام الجغرافيرة فري كميرات 

 مي )أوراسيا( من وجية نظر التدريسيين والطمبة.التربية في مادة المنيج اإلقمي
( طالبرًا وطالبرة مرن جميرع كميرات التربيرة التري تضرم 342( تدريسيًا لمادة المرنيج اإلقميمري و)17تكونت العينة من)

 أقساما لمجغرافية.
بة فيما يتعمق ( طالبًا وطال120( تدريسيين و)8وقد استطمعت الباحثة آراء عينتين من التدريسيين والطمبة بمغت )

 بمشكالت تدريس مادة المنيج اإلقميمي.
وصنفت الباحثة المشكالت التي تم التوصل الييا من خالل استطالع آراء العينتين من التدريسيين والطمبة وبعرض 

 ( فقرة لمطمبة.37( فقرة لمتدريسيين و)27األدبيات عمى خمسة مجاالت ضمن استبانتين بواقع )
دق الظراىري لالسرتبانتين مرن خرالل عرضريا عمرى مجموعرة مرن الخبرراء واسرتخرج ثباتيمرا واستخرجت الباحثرة الصر

تبعررًا لكررل مجرررال مررن مجررراالت االسررتبانتين، وعولجررت البيانرررات إحصررائيا باسرررتخدام معامررل ارتبرراط بيرسرررون والوسررط المررررجح 
 والوزن المئوي والنسبة المئوية، وكانت أىم نتائج البحث بالنسبة لمتدريسيين:

. نتائج مشكالت تدريس المنهج اإلقميمي لطمبة المرحمة الثانية في أقسام الجغرافية في كميات التربية من وجهنة نظنر أوالً 
 :التدريسيين هي

. مشرركالت الكترراب المنيجرري ىرري: يعررد الكترراب المقرررر المصرردر الوحيررد لممررادة. ب. عرردم كفايررة السرراعات المقررررة لتغطيررة 1
 مفردات المادة.

 ال الطمبة ىي: قيام الطمبة بحفظ المادة بداًل من فيميا.. مشكالت مج2
 . مشكالت مجال طرائق التدريس ىي: قمة الدورات التدريبية لتدريب التدريسيين عمى االتجاىات الحديثة في التدريس.3
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 . مشكالت مجال التقنيات والوسائل التعميمية ىي: قمة توفير الوسائل التعميمية لكل درس.4
 جال المدرس وىي: كثرة المسؤوليات والواجبات الممقاة عمى عاتق بعض التدريسيين.. مشكالت م5

 ثانيًا. بينما كانت اهم نتائج البحث لمطمبة عمى النحو التالي:
 . مشكالت الكتاب المنيجي ىي: كثرة المادة التعميمية قياسًا لمساعات المخصصة ليا.1
 حفظ المادة بداًل من فيميا واستيعابيا. . مشكالت مجال الطمبة ىي: اتجاه الطمبة نحو2
 . مشكالت مجال طرائق التدريس ىي: عدم تمخيص النقاط الرئيسية المتعمقة بالدرس عمى السبورة.3
 . مشكالت مجال التقنيات والوسائل التعميمية ىي: البيئة الصفية غير صالحة لعرض تقنيات تعميمية مالئمة.4
 يتجنب بعض التدريسيين تمخيص النقاط األساسية المتعمقة بالموضوع. . مشكالت مجال التدريسيين وىي:5

 ثانيا: دراسات عربية
 (1982.دراسة)الجبر، 5

 تواجه طالب التربية العممية في تدريس المواد االجتماعية" المشكالت التي"
عيررة، كمررا اىتمررت تواجررو طررالب التربيررة العمميررة فرري ترردريس المررواد االجتما ىرردفت الدراسررة تعرررف المشرركالت الترري

وعقبرات تعتررض  المشركالت واقترراح الحمرول ليرا، وذلرك مرن خرالل مرا الحظرو صراحب الدراسرة مرن صرعوبات بمعالجرة تمرك
والعقبات )المشكالت( أخذت تزداد وتتداخل فصراًل  سبيل الطالب وىو يتعرض لتجربة التربية العممية. بل إن ىذه الصعوبات

 الممحوظرة فري إعرداد الطمبرة المقبرولين فري كميرة التربيرة، ولعرل أىرم تمرك المشركالت: بعد فصل دراسري. وخاصرة بعرد الزيرادة
الجو التدريسي الجديد عمى الطالب، والخوف من الفشل في مينة التدريس، والخجل، والعبء التدريسي الذي يتحممو الطالب 

 المناسبة لممواد االجتماعية... ال . االستفادة منيا، وطرق التدريس المتدرب، والتعامل مع إدارة المدرسة. وكيفية
وانتيرى إلرى  الباحرث لدراسرة ىرذه المشركالت اسرتبانة طبقرت عمرى عينرة تتكرون مرن سربعة وسرتين طالبرًا. وقرد أعرد 

. أوضررح الكثيررر مررن الطمبررة )عينررة الدراسررة( أنيررم يرغبررون فرري التطبيررق داخررل 1مجموعررة مررن النتررائج نررذكر أىميررا فيمررا يمرري: 
. 3مررن الطمبررة المفحوصررين أنيررم يدرسررون مررادة تخصرريم أثنرراء التربيررة العمميررة.  أجابررت النسرربة األكبررر .2مدينررة الريرراض. 

تقويم زميمو بدون أي إحراج،  طالب التربية العممية لزمالئيم أثناء التطبيق من األمور اليامة ألن الطالب يستطيع مشاىدات
ربيررة الميدانيررة مررع إدارة المدرسررة ضررروري جرردًا، ألن ذلررك الت . تعرراون طالررب4حتررى ولررو كرران ذلررك مررع المشرررف األساسرري. 

الوسررائل  . أبرررزت الدراسررة أىميررة5لمتعرررف عمررى النررواحي اإلداريررة وعمميررة اإلشررراف االجتمرراعي.  يعطرري الطالررب الفرصررة
ت الدراسرة عمرى لمتمميذ أو بالنسبة لممدرس. وقد بنر التعميمية، ومساعدتيا في تحقيق األىداف المرجوة سواء كان ذلك بالنسبة

 طالبت بتنفيذىا. ىذه النتائج مجموعة من التوصيات
  (1986.دراسة)ديراني، 6

 "المممكة العربية السعودية مديري المدارس االبتدائية بالمناطق القروية في "دراسة استطالعية لمشكالت
دارس االبتدائيررة بالمنرراطق الفنيررة واإلداريررة الترري يواجييررا مررديرو المرر ىرردفت الدراسررة إلررى التعرررف عمررى المشرركالت

  المممكة العربية السعودية، ووضع مقترحات لإلسيام في حل تمك المشكالت أو الحد منيا. القروية في
لمرديري المردارس االبتدائيرة فري  اقتصرت الدراسة عمى مديري المدارس االبتدائية الذين شاركوا في البرامج التدريبية

م 1984/1985ىرررررررر )1405/1406ىرررررررر و1404/1405ي العرررررررامين الدراسررررررريينكميرررررررة التربيرررررررة بجامعرررررررة الممرررررررك سرررررررعود فررررررر
 م(. 1985/1986و

خمسرة وسربعين مرديرًا، ولتحقيرق أغرراض الدراسرة، فقرد صرمم الباحرث اسرتبانة مؤلفرة مرن  تكونرت عينرة الدراسرة مرن
حميرل واجبرات مردير دراسرة وت وخمسرين فقررة يجراب عنيرا برنعم أو ال، واعتمرد الباحرث فري إعرداد فقررات االسرتبانة عمرى سرت

المعارف. وقد جرى التأكد مرن ثبرات االسرتبانة بطريقرة إعرادة االختبرار  المدرسة االبتدائية كما حددتيا الموائح التنظيمية لوزارة
 تكراراتيا.  قدره أسبوعان، وبعد تصنيف المعمومات، رتبت المشكالت حسب أىميتيا اعتمادًا عمى عدد وبفارق زمني
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يتعمرق برالمعممين وبالتوجيرو التربروي، ومرن  تجابات المديرين أنيم يعانون من مشكالت فنية فيماوتبين من تحميل اس
مرن  مشكمة إدارية فيما يتعمق بالبناء المدرسي، وباإلدارة المدرسرية، وبالتالميرذ، وبأوليراء األمرور. وقرد قرام الباحرث بتقرديم عردد

 ميميا.التوصيات يمكن أن تسيم في الحد من ىذه المشكمة أو تق
  (2001 المحيسي، .دراسة)7

 وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية والتربوية" "المشكالت الدراسية لمشباب والطالب بالجامعات السودانية
ىدفت الدراسة التعرف عمى المشكالت الدراسية لمطالب الشرباب بالجامعرات السرودانية وعالقتيرا بربعض المتغيررات 

( طالرررب وطالبررة جررررى سرررحبيا بالطريقررة العشررروائية المرحميرررة مررن مجتمرررع الدراسرررة 100بمغرررت )النفسررية والتربويرررة عمرررى عينررة 
 ( طالبا وطالبة الذي يمثل الطالب والطالبات بالجامعات السودانية بوالية الخرطوم.525األصمي البالغ عددىم)

الررذي أعررده فررؤاد أبررو  (المشننكالت الدراسننيةولتحقيررق أىررداف البحررث اسررتخدمت الدراسررة ثالثررة مقرراييس ىرري مقيرراس )
، 1978( وىررو مررن إعررداد العررالم األمريكرري  ىيررو. م. بررل فرري عررامالشخصنني واالجتمنناعي حطررب فرري عررام، ومقيرراس )التوافررق

، وترم التأكرد مرن الصردق والثبرات ليرذه المقراييس، 1964( وىو من إعداد محمود الزيادى في عرام التوافق الدراسيومقياس )
 لمناسبة، وكانت النتائج عمى النحو التالي: وأجريت المعالجات اإلحصائية ا

.توجررررد نسرررربة مررررن الشررررباب الطررررالب بالجامعررررات السررررودانية يعررررانون مررررن مشرررركالت دراسررررية بمسررررتوياتيا المختمفررررة )بسرررريطة 1
 ومتوسطة(. 

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي واالجتماعي بين الطالب والطالبات بالجامعات السودانية.2
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في أبعاد التوافق الدراسي ماعدا بعد عالقة الطالب بزمالئو. 3
( بررين أبعرراد التوافررق الدراسرري والدرجررة الكميررة لممشرركالت الدراسررية لطمبررة 0.05.توجررد عالقررة ارتباطيررو دالررة عنررد مسررتوى )4

 الشيادة العربية. 
 جنبية ثالثا: دراسات أ

 مشكالت الطمبة األجانب في الجامعات البريطانية"": (1966نقال عن هرمز) .Senسين .دراسة8
أجريت الدراسة في بريطانيا لمتعرف عمى المعوقات والمشكالت التي تضعف تعمم الطمبة في الجامعات البريطانية       
 1966عام 

( بمرردًا مررن بمرردان العررالم اسررتخدم الباحررث 130ينتمررون إلررى)( طالبررا وطالبررة 2920بمغررت العينررة العشرروائية لمدراسررة )
 أداتين لجمع البيانات ىما االستبانة والمقابمة الشخصية.

وأظيرت اىم النترائج أن اغمرب الطمبرة يعرانون ضرعفاً فري المسرتوى الدراسري وىرذا بردوره نراتج عرن ضرعف الميرارات 
وكرذلك الممرل مرن تترابع المحراظرات وغيراب التنروع فري اسرتخدام طرائرق  المغوية األربعة )القراءة، الكتابة، االستماع، التحردث(

 (.12-1966:11التدريس إذ عد ذلك سببًا في صعوبة تعمم المغة اإلنكميزية ودراستيا )ىرمز، 
 (   Grawford ,1974 .دراسة كراوفورد )9

"Gurriculum problems of social studies teacher in quin mester extended years only 
High schools of Dade country" 

"مشكالت المنهج المدرسي لمعممي الدراسات االجتماعية في كونيستر الممتدة لسنة في المدارس االعدادية في مقاطعة 
 ديدي، بوالية فموريدا كما يراها معممو الدراسات االجتماعية ومعاونو مدراء المناهج"

التي تتميز بيا برامج الدراسات االجتماعية في كونيمستر، وتحديد الفروق في  ىدفت الدراسة إلى تحديد المشكالت
 أدراك المشكالت من قبل المعممين والمديرين المساعدين لممناىج في والية فموريدا بالواليات المتحدة االمريكية.

مرن ثرالث عشررة مدرسرة (، معممرا، اختيرروا 201( من المديرين المساعدين لممناىج و)13تألف عينة الدراسة من )
 اعدادية في كونيمستر في مقاطعة ديدي بوالية فموريدا.
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استخدمت الباحثة استمارة المسح التي احتوت قائمة بخمسين مشكمة محددة لمعممي الدراسات االجتماعيرة وسمسرمة 
رين المسراعدين اعية والمديمن االسئمة المفتوحة النيائية لمحصول عمى معمومات تتعمق بمدى أدراك معممي الدراسات االجتم

وقد أمكن معرفة ثماني مشكالت كبرى وثماني مشكالت صرغرى وذلرك مرن خرالل اسرتعمال المتوسرطات ، لممناىج لممشكالت
 الحسابية لمعرفة رتب المشكالت الخمسين لكل مجموعة.

رتررررب االزواج اسررررتخدمت الباحثررررة معامررررل ارتبرررراط سرررربيرمان لمرتررررب كوسرررريمة إحصررررائية لمعرفررررة رتررررب المجمرررروعتين و 
 المنتخبة من مجاميع المعممين.

 ومن بين النتائج التي توصل الييا البحث ما يمي:
. أن المعممين والمديرين المساعدين اتفقوا عمى أن أولوية المشكالت الكبرى تعطى كجيود إيجاد الحمول إلى تكييف المواد 1

جيات تفريد التعميم والى أشراك ىيئات التدريس في ( والى استراتيmini-Gourseالمدرسية عمى شكل مقررات صغيرة )
 تخطيط المناىج المدرسية.

. أن المشكالت التي تميزت بيا برامج الدراسات االجتماعية في كونيمستر تركزت في نقص التعاقب واالستمرار في وضع 2
 المقررات الصغيرة.

 اىممت كميًا.. أن الفروق الدالة بين استجابات المجموعات لمخمسين مشكمة قد 3
 . أن المشكالت التي برزت بشكل حاد، تركزت في مجال العالقات الشخصية داخل الصف.4

 (   Jintarax,1978.دراسة جنتاركس )10
The Teaching of History at the University Level in Thiland: Methods and" Problems" 

 "طرائق والمشكالتال –تدريس التأريخ بالمرحمة الجامعية في تايمند "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى المشكالت التي يواجييا التدريسيون في الجامعرة فري تايمنرد فري مجرال طرائرق 

( طالبًا 46( تدريسيًا من ثمان جامعات في تايمند، و)52تدريس التأري  عند تدريسيم لممادة. عمى عينة من المدرسين بمغت)
 ريكية.تايمنديًا من ثالث جامعات ام

قام الباحث باستخدام أداتين لغرض اجراء البحرث ىمرا: االسرتبيان والمقابمرة، إذ قرام بإعرداد اسرتبيان لمحصرول عمرى 
 استجابات من التدريسيين في جامعة ) تاي(، كما تم اعداد جدول  لممقابالت مع طمبة الدراسات العميا في نفس الجامعة.

دراسة ىي ان اغمب التدريسيين يستخدمون طريقة المحاضرة عنرد تدريسريم وكانت اىم النتائج التي توصمت الييا ال
المررادة، وان العالقررة بررين مدرسرري المررادة والطمبررة ضررعيفة إلررى حررد مررا، فضرراًل عررن بعررض المشرراكل االخرررى منيررا نرردرة كتررب 

 رسين.التأري  بالمغة التايمندية، وعدم توفر وسائل االيضاح، وفقدان ميارة التدريس لدى عدد من المد
  أهم المؤشرات من الدراسات السابقة التي افادت البحث الحالي:

 .اطالع الباحث عمى مصادر وأدبيات الدراسات السابقة المتعمقة واالستفادة منيا بموضوع البحث، )المشكالت(.1
ينسرجم مرع أىرداف  .وجد الباحث أن اغمب الدراسات السابقة كان اليدف منيا ىو التعرف عمى المشكالت وتحديدىا، وىذا2

 الدراسية الحالية.
. وجرررد الباحرررث أن ىنررراك انسرررجاما كبيررررا برررين خطررروات إعرررداد األداة)االسرررتبيان( فررري البحرررث الحرررالي واألدوات األخررررى فررري 3

 الدراسات السابقة.
( طالرب 100.وجد الباحث من خالل االطالع عمى العينات في الدراسات السابقة أن تحديد حجم عينة البحرث الحرالي برر )4

 وطالبة مناسب قياسا بحجم العينات في تمك الدراسات. 
.استفاد البحث الحالي من تعرف الوسائل اإلحصائية المناسبة لتحميل البيانات الواردة في البحث مرن خرالل االطرالع عمرى 5

 كيفية معالجة البيانات في الدراسات السابقة. 
 لدراسات السابقة في تفسير البحث الحالي والمعروضة في الفصل الرابع. .استفاد الباحث من المؤشرات المتعمقة بنتائج ا6
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 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

 أوال: منهج البحث
أتبع الباحث المنيج الوصفي في الدراسة الحالية، إذ يعد من أكثر مناىج البحث العممية شيوعًا وانتشارًا في 

بالتشخيص العممي لظراىرة مرا والتبصيرر بيرا كميرًا برموز لغوية ورياضية )داؤود وعبد البحوث التربوية والنفسية، ألنو يقوم 
 (.159: 1990الرحمن، 

 ثانيا: إجراءات البحث
                                         of the Research population  .مجتمنع البحث:1

ياء الرررذين يشررركمون موضررروع مشررركمة البحرررث )عيررردان يقصرررد بمجتمرررع البحرررث جميرررع األفرررراد أو األشرررخاص أو األشررر
 2008-2007(، ويتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة جامعة بابل لمعام الدراسي 76: 1996وآخرون، 

 of the Research The Sampleعينة البحث.1
سرتو عمييرا يقصد بعينة البحرث مجموعرة جزئيرة مرن المجتمرع الرذي تجرري عميرو الدراسرة يختارىرا الباحرث ألجرراء درا

 .(83- 82: 1989وفق قواعد خاصة وتكون ممثمة لذلك المجتمع )أبو عالم، 
قام الباحث باختيار عينة عشوائية من المجتمع الكمي لطمبة الجامعة في كميتي طب األسنان والتربية األساسية، إذ 

( طالب وطالبة في 50نان، و)( طالب وطالبة في كمية طب األس50( طالب وطالبة بواقع)100بمغ مجموع ىذه العينة)
 ( يوضح ذلك.1كمية التربية األساسية، والجدول)

 (: عينة البحث األساسية موزعة بالتساوي عمى الجنس والكمية1الجدول)
 المجموع العدد الكمي الجنس الكمية

 إناث ذكور
 100 50 25 25 طب األسنان

 50 25 25 التربية األساسية
   h tool Researc.أداة البحث:2
)استبيان استطالعي( لمجموعة من الطمبة في كال الكميتين بمغ  : قام الباحث بتوجيو سؤال مفتوحاالستبيان االستطالعي أ.

( طالبا في كل كمية وىم خارج عينة البحث األساسية، وذلك لمعرفة أىم المشكالت 25( طالبا وطالبة بواقع )50عددىم )
 (.1الجامعة وخارجيا. انظر الممحق) التي يعانون منيا في الكمية أو

لسؤال االستطالعي المفتوح، قام الباحث بجمع ا إلجابات الطمبة حول بعد استرجاع الباحث ب. االستبانة المغمقة:
اإلجابات )المشكالت( وتوحيدىا وصياغتيا عمى شكل فقرات وقد تم استبعاد اإلجابات المتشابو، وبعد استكمال جمع 

( فقرة، وقد أعطى الباحث ليذه الفقرات بدائل لإلجابة ىي 21ع الفقرات )المشكالت( بشكميا النيائي )الفقرات بمغ مجمو 
( عمى التوالي وذلك الستخراج الوسط المرجح 1-2-3)موافق، موافق لحد ما، غير موافق(، وأعطى لكل بديل درجة ىي )

 (.2لكل فقرة. انظر الممحق)
( طالبا وطالبة في كال الكميتين، 100الستبيان عمى عينة البحث األساسية البالغة )وزع الباحث ا جن. التطبيق النهائي:

وبعد استرجاع االستمارات بأكمميا، قام الباحث بتحميل االستجابات من خالل استعمال بعض الوسائل اإلحصائية المناسبة 
 كل مشكمة من المشكالت.كر)الوسط المرجح، المتوسط الحسابي، الوزن المئوي( وذلك لمتعرف عمى أىمية 
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 د. الوسائل اإلحصائية
 لمعالجة البيانات احصائيا استخدم الباحث الوسائل اآلتية:

 .الوسط المرجح1
 .الوسط الحسابي2
 .الوزن المئوي3

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

وتررم ترتيبيررا ترتيبررا تنازليررا  ،لفقرررات المشرركالت اسررتجابات افررراد العينررةتحميررل لتحقيررق ىرردف البحررث الحررالي فقررد تررم 
بحسررب األوسرراط المرجحررة والرروزن المئرروي والمتوسررط الحسررابي لكررل مشرركمة مررن المشرركالت، وقررد اعتمررد الباحررث معيررارا لمحكررم 
عمرررى قبرررول أو رفرررض كرررل فقررررة مرررن المشررركالت، وذلرررك مرررن خرررالل اسرررتخراج المتوسرررط المعيررراري لثوسررراط المرجحرررة الرررذي 

 ( بين ذلك.2(، والجدول)66,66ذي بمغ)(درجة والوزن المئوي ال2بمغ)
 (2الجدول)

الترتيب التنازلي لألوساط المرجحة واألوزان المئوية والمتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة )الطمبة( عمى فقرات 
 المشكالت

 المشكالت ت
الوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

 80 50,4 2,4 أو الجامعة.ارتفاع أجور النقل المؤدية إلى الكمية  1
 80 50,4 2,4 صعوبة الوصول إلى الكمية بالوقت المحدد بسبب االزدحام وكثرة السيطرات في الطريق المؤدي إلى الجامعة 2
 77,33 48,72 2,32 الخوف من المجهول بعد التخرج وعدم التعيين. 3
 76,33 48,09 2,29 عدم توفر الماء البارد والصالح لمشرب في الكمية. 4
 76 47,88 2,28 تكميف بعض األستاذة لمطمبة بالواجبات التي يتعذر عمى الطالب القيام بها. 5
 75,33 47,46 2,26 انقطاع التيار الكهربائي باستمرار أثناء المحاضرة. 6
 75,33 47,46 2,26 عدم عدالة التوزيع في الدرجات بين الطمبة عند بعض التدريسيين. 7
 o4 74,66,47 2,24 شبكة االنترنيت لمطمبة في الكمية أو الجامعة. عدم تخصيص 8
 o4 74,66,47 2,24 عدم وجود وسائل الراحة والترفيه في الكمية. 9
 o4 74,66,47 2,24 عدم مراعاة األستاذ لمظروف الصعبة )األمنية واالقتصادية( التي يمر بها الطالب في الوقت الحاضر. 10
 72 45,36 2,16 رئاسة القسم والطمبة مما ينعكس سمبا عمى حل مشكالتهم. ضعف العالقة بين 11
 71,33 44,94 2,14 عدم توفر وسائل اإليضاح الكافية لممواد الدراسية داخل الصف. 12
 70 44,1 2,1 انعدام التفاعل بين الطمبة في الكميات المناظرة. 13
 70 44,1 2,1 ضعف كفاءة بعض التدريسيين العممية. 14
 69,33 43,68 2,08 عدم االهتمام بالمرافق الصحية في الكمية والجامعة. 15
 68 42,84 2,04 عدم احترام األستاذ لمطالب. 16
 66,66 42 2 عدم توفر القاعات الدراسية الكافية لمطمبة في الكمية. 17
 66,66 42 2 عدم االهتمام بنظافة بعض القاعات الدراسية في الكمية من قبل القسم. 18
 65,33 41,16 1,96 عدم االهتمام باألقسام الداخمية من قبل الجامعة. 19
 64 40,32 1,92 قمة المصادر والمراجع العممية في الكمية والجامعة. 20
 64 40,32 1,92 ( لمطمبة.FPSسوء معاممة بعض أفراد حماية األمن الجامعي) 21
 58,66 36,96 1,76 التي يتعذر عمى الطالب القيام بها.تكميف بعض األستاذة لمطمبة بالواجبات  22
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( نجررررد أن اغمررررب المشرررركالت قررررد حصررررمت عمررررى أوسرررراط مرجحررررة أعمررررى مررررن المتوسررررط 2ومررررن مالحظررررة الجرررردول )
ارتفناع المعياري، وأوزان مئوية ذات قيمة عالية، وىذا يؤكد بأن جميع الطمبة يعانون من ىذه المشركالت، إذ حصرمت الفقررة )

يعنري أن  (، وهنذا80( ووزن مئنوي )2,4ل المؤدية إلى الكمية أو الجامعة( عمى المرتبة األولى بوسط منرجح )أجور النق
معظررم الطمبررة يعررانون مررن مشرركمة عرردم كفايررة المصررروف اليررومي الررذي يتقاضرروه مررن أسرررىم بسرربب عرردم قرردرة العائمررة عمررى 

ائمررة، وىررذا يتطمررب مررن الجيررات المسررئولة )الدولررة، الرروزارة، التوفيررق بررين احتياجررات أبنررائيم والمتطمبررات األخرررى الخاصررة بالع
الجامعررة، الكميررة( االلتفررات إلررى ىررذه الشررريحة الميمررة فرري المجتمررع، وذلررك عررن طريررق مسرراعدتيم بتحديررد مخصصررات )مبررالغ 

 شيرية (ليم أو توفير خطوط نقل مجانية خاصة تنقميم من أماكن سكنيم الكمية أو الجامعة. 
ة الوصول إلى الكمية بالوقت المحندد بسنبب االزدحنام وكثنرة السنيطرات فني الطرينق المنؤدي إلنى صعوبأما الفقرة)

( لمفقننرة أنفننة الننذكر التنني 80( والننوزن مئننوي )2,4عمننى المرتبننة الثانيننة وبنننفس الوسننط المننرجح ) (فقررد حصررمتالجامعننة
االزدحامان في الطريق المؤدي إلى الكميرة أو  عمى المرتبة األولى، وىذا يعني أنيا تشكل األىمية نفسيا، إذ أن كثرة حصمت

الجامعررة بسرربب الحررواجز والسرريطرات فضررال عررن رداءة معظررم الطرررق خاصررة أن ىنرراك بعررض الطمبررة مررن محافظررات مجرراورة 
لمدينة بابل أو من االقضية والنواحي التابعة ليا تؤدي إلى ترأخر الطمبرة عرن الوقرت المحردد لمردوام ممرا يتسربب ذلرك بمشركمة 

الب تكمن في عدم دخولو إلى القاعة الدراسية أو عدم السماح لو من قبل األستاذ لمررور وقرت كبيرر عرن المحاضررة، أن لمط
كل ذلك سينعكس سمبيا بالتأكيد عمى أدائو وحرمانو من االنتفاع بالعموم والمعارف التي تتعمق بتخصصو. وعميرو يجرب عمرى 

عن طريق فتح الطرق وتعبيدىا بالشكل الصحيح ليتسنى لمطالرب الوصرول  الجيات المسؤولة عن ذلك الحد من ىذه الظاىرة
 الى الجامعة بوقت مبكر لكي يكون مستعدا لمدراسة استعداد جيدا.  

( 2,32الخوف من المجهول بعد التخرج وعدم التعيين( عمى المرتبنة الثالثنة بوسنط منرجح )وقد حصمت الفقررة )
م الطمبرررة يشرررعرون باإلحبررراط واليرررأس مرررن عررردم التعيرررين فررري المسرررتقبل، ممرررا ، وىرررذا يعنررري أن معظررر(77,33ووزن مئنننوي )

 يستدعي بان تقوم الجيات المسؤولة بتوفير فرص العمل ليؤالء الطمبة بعد التخرج كل بحسب اختصاصو. 
( نجد أن معظم الفقرات األخرى )المشكالت( قد تركزت في داخل الكمية أو الجامعرة، لرذا 2وعند مالحظة الجدول)

يجب عمى إدارات الكميات والجامعة أن تعمل عمى وضرع خطرة أو برنرامج لمحرد مرن ىرذه المشركالت عرن طريرق تروفير كافرة 
المسررتمزمات واالحتياجررات الترري تررؤدي بررالنيوض بمسررتوى اداء الطالررب كررر)المصادر، االنترنيررت، التقنيررات ووسررائل اإليضرراح 

لدراسررية السررتيعاب الطمبررة، كمررا يجررب أن تقرروم الكميررة بترروفير الخرردمات الحديثررة....ال (، وكررذلك التوسررع فرري بنرراء القاعررات ا
األساسررية لمطالررب كررر)النادي الطالبرري، الحرردائق ومقاعررد الجمرروس، التيررار الكيربررائي، نظافررة الكميررة والمرافررق الصررحية، المرراء 

ب الحديثررة الترري تسرراعده عمررى البررارد والصررالح لمشرررب...ال ( كمررا يجررب عمررى األسررتاذ الجررامعي أن يتبنررى الطرائررق واألسررالي
 إيصال المادة لمطمبة بالشكل الصحيح والمفيوم وان يتحمى بالشخصية القوية التي تحترم من قبل الطالب واآلخرين. 

 االستنتاجات-
 .تمعب الظروف المحيطة بالطالب )العائمية واالجتماعية( دورا كبيرا في ظيور المشكالت.1
 مة لمطمبة في الكمية إلى ظيور المشكالت..يؤدي قمة توفير الخدمات المقد2
 .يرتبط ظيور بعض المشكالت بالظروف العامة التي يمر بيا البمد.3
 .يمعب األستاذ الجامعي دورا كبيرا في ظيور بعض المشكالت أو الحد منيا.4
 .يرتبط ظيور بعض المشكالت بمدى تكيف الطالب وانسجامو مع الواقع البيئي الذي يعيش فيو.5
 توصياتال-

 في ضوء ما توصل إليو الباحث من نتائج في الدراسة يوصي بما يأتي:
 .ضرورة توفير خطوط مجانية لنقل الطمبة مناطق سكنيم إلى موقع الجامعة والكميات.1
 .ضرورة اىتمام المسئولين بالطمبة وذلك عن طريق تخصيص مخصصات شيرية لكل طالب في الجامعة.2



 م0254/آذار            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     51العدد/

66 

مختمفة لمطمبة كالكيربراء والمراء الصرالح لمشررب والمرافرق الصرحية والترفيييرة فري داخرل الجامعرة .ضرورة توفير الخدمات ال3
 والكميات.

 .ضرورة احترام الطالب من قبل العاممين في الجامعة والكمية والنظر لمطالب كقيمة عميا في المجتمع. 4
 المقترحات-
 االجتماعية لدى طمبة الجامعة. .أجراء دراسة لتعرف المشكالت النفسية وعالقتيا بالضغوط1
. أجررراء دراسررة مماثمررة عمررى عينررة مررن كميررات أخرررى فرري الجامعررة أو الجامعررات العراقيررة األخرررى لمتحقررق مررن نتررائج البحررث 2

 الحالي.
 .أجراء دراسة لتعرف أسباب المشكالت التي تواجو الطمبة في الجامعة.3
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 المالحق
 جامعة بابل 

 كمية طب األسنان
 كمية التربية األساسية

 (1الممحق)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استطالعي)مفتوح(استبيان 
 عزيزي الطالب

 عزيزتي الطالبة 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته.....

يروم الباحث إجراء دراسة بعنوان"المشكالت التي تواجه طمبة الجامعة كما يراها الطالب"وذلك لموقنوف عمنى أهنم 
مية، إداريننة...الخ( مننن اجننل إيجنناد المشننكالت التنني يعنناني منهننا الطالننب سننواء كانننت) دراسننية، اقتصننادية، أمنيننة، مسننتقب

 الحمول المناسبة لها.
لننذا يرجننو الباحننث اإلجابننة بكننل صننراحة وأمانننة عننن هننذ  المشننكالت وعمننى شننكل نقنناط، عممننا أن اإلجابننة هنني 

 ألغراض البحث العممي ولن يطمع عميها احد سوى الباحث، وال داعي لذكر االسم. 
 شاكرين تعاونكم معنا

 الباحث
 (2الممحق)

 م اهلل الرحمن الرحيمبس
 جامعة بابل   

 كمية طب األسنان
 كمية التربية األساسية

 عزيزي الطالب
 عزيزتي الطالبة                         االستبيان المغمق)النهائي(

يهدف الباحث إجراء دراسة عممية بعنوان "المشكالت التي تواجه طمبة الجامعة كما يراها الطالب" لذا يرجو 
( فقرة، بكل دقة 21معاونتكم في اإلجابة عن فقرات المقياس المذكورة في ظهر هذ  الورقة والبالغ عددها)الباحث 

( أمام البديل وصراحة خدمة لمبحث العممي بشكل خاص ولمطالب العراقي بشكل عام، وذلك من خالل وضع عالمة)
 الذي تعتقد بأنه يناسب الفقرة)المشكمة(. 

 مثال عمى طريقة اإلجابة
 ( أمام كل فقرة وتحت البديل الذي يعبر عن رأيك حول المشكمة.   ضع عالمة )     

موافق  موافق الفقرات 
 غير موافق لحد ما

    عدم احترام األستاذ لمطالب 1
 مع شكر الباحث وامتنانه لتعاونكم 
 لطفا اقمب الورقة لغرض اإلجابة

 الباحث                 
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 غير موافق موافق لحد ما   موافق الفقرات)المشكالت( ت

    عدم احترام األستاذ لمطالب. 1

عدم مراعاة األستاذ لمظروف الصعبة)األمنية واالقتصادية( التي يمر بها  2
    الطالب في الوقت الحاضر.

    عدم توفر وسائل اإليضاح الكافية لممواد الدراسية داخل الصف. 3
    الواجبات التي يتعذر عمى الطالب القيام بها.تكميف بعض األستاذة لمطمبة ب 4
    انقطاع التيار الكهربائي باستمرار في الكمية والبيت. 5
    انعدام التفاعل بين الطمبة في الكميات المناظرة. 6
    ضعف كفاءة بعض التدريسيين العممية.  7
    عدم االهتمام باألقسام الداخمية من قبل الجامعة. 8
    المصادر والمراجع العممية في الكمية والجامعة. قمة 9
    عدم وجود وسائل الراحة والترفيه في الكمية. 10

ضعف العالقة بين رئاسة القسم والطمبة مما ينعكس سمبا عمى حل  11
    مشكالتهم.

    عدم توفر القاعات الدراسية الكافية لمطمبة في الكمية. 12
    ق الصحية في الكمية والجامعة.عدم االهتمام بالمراف 13
    عدم توفر الماء البارد والصالح لمشرب في الكمية. 14
    قمة الوقت المخصص الستراحة الطالب بين المحاضرات 15
    ( لمطمبة.FPSسوء معاممة بعض أفراد حماية األمن الجامعي) 16
    ة.عدم تخصيص شبكة االنترنيت لمطمبة في الكمية أو الجامع 17
    عدم االهتمام بنظافة بعض القاعات الدراسية في الكمية من قبل القسم. 18
    ارتفاع أجور النقل المؤدية إلى الكمية أو الجامعة. 19

صعوبة الوصول إلى الكمية بالوقت المحدد بسبب االزدحام وكثرة السيطرات في  20
    الطريق المؤدي إلى الجامعة.

    زيع في الدرجات بين الطمبة عند بعض التدريسيين.عدم عدالة التو  21
    الخوف من المجهول بعد التخرج وعدم التعيين. 22

 
 
 
 


