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مشكالت طالب كلية التربية في جامعة الفرات من وجهة نظرهم.

الملخص

د .إمساعيل علي العمري *

تعرف أكثر مشكالت طالب كلية التربية بجامعة الفرات (دير
تهدف هذه الدراسة إلى ّ
الزور ،الحسكة ،الرقة) شيوعاً ،والفروق الجوهرية في مشكالت طالب هذه الكلية ،ووضع تصور
مقترح إليجاد الحلول لهذه المشكالت من وجهة نظر الطالب أنفسهم ،وقد تم استخدام استبانة

مؤلفة من ( )6محاور؛ و( )66بنداً ،وتم تطبيق االستبانة على عينة مكونة من ( )866طالباً وطالبة
للعام الدراسي .5186-5182

وقد أكدت النتائج أ ّن أكثر المشكالت شيوعاً وفق تقدير الطالب هو المجال الثاني:
(المشكالت اإلدارية) التي جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي رتبي بلغ ( ،)5102وهو

مستوى مرتفع ،يليها في المرتبة الثانية المشكالت االقتصادية بمتوسط حسابي رتبي بلغ (،)90,3
يتبعها في المرتبة الثّالثة المشكالت األكاديمية بمتوسط حسابي رتبي بلغ ( ،)9.6,ثم جاء في
المرتبة الرابعة المشكالت الشخصية بمتوسط حسابي رتبي بلغ ( ،)9023يتبعها في المرتبة
الخامسة واألخيرة المشكالت االجتماعية والنفسية بمتوسط حسابي رتبي بلغ (.)9.52

الكلمات المفتاحية :مشكالت طالب ،كلية التربية ،جامعة الفرات.
* مدرس يف قسم أصول الرتبية  -كلية الرتبية  -جامعة الفرات  -سورية.
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 .1الدراسة النظرية ومشكلتها:
يشكل التعليم عامة والتعليم العايل خاصة السمة األبرز لتقدم اجملتمع ،فهو يعكس احلالة التنموية
له؛ وهذا ينعكس على اجلوانب األخرى للمجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها؛ فمؤسسات
التعليم العايل "اجلامعات" تسعى لتأهيل وإعداد النخب الفكرية يف اجملتمع لتليب متطلبات سوق العمل
وتعمل على النهوض بالواقع اجملتمعي ،ولكي تؤدي مؤسسات التعليم العايل الدور املنوط هبا ال بد من
العمل على توفري الشروط املالئمة هلا للقيام هبذا الدور من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية
وتزويدها بالكفاءات العلمية ،والدعم املادي واملعنوي ،أضف إىل ذلك واقع الطالب وما حيتاجونه من
توفري شروط الدراسة املالئمة والرعاية ،وهذا يتم من خالل حتسني واقع التواصل بني اجلامعة واجملتمع،
وخلق الرغبة لدى مجيع أفراد اجملتمع إلجناح العمل يف هذه املؤسسة التعليمية ،كل هذا يعزز اجتاهات
الطالب اإلجيابية حنو املستقبل؛ فاملشكالت اليت يواجهها الطالب يف هذه الكليات انعكاس لكل هذه
القضايا ،وهي خالصة جتربة ينبغي العمل على جتاوزها أو التخفيف منها لضمان جناح العمل العلمي يف
هذه الكليات ،وهذا يعين أن وجود هذه املشكالت من السهل جتاوزه إذا مت تالفيها منذ البداية بعد
حتديدها ومعاجلتها إن طبيعة العمل يف هذه الكليات واالحتياجات اليت متيزها جتعلها تنفرد مبشكالت
حمددة عن غريها ،فهذه الكليات هتدف إىل إعداد الكفاءات البشرية للمسامهة يف إعداد املعلمني يف مرحلة
التعليم األساسي ،ومرحلة رياض األطفال ،وتزويدهم باخلربات واملهارات اليت متكنهم من بناء جيل يسهم
يف بناء هذا اجملتمع ،ويقود عملية التنمية فيه مبختلف جوانبها ،إن جناح العمل الرتبوي يف هذه الكليات
ينعكس إجيابا على أداء معلمي املستقبل ،ومع التقدم العلمي والتكنولوجي باتت مهام كليات الرتبية
حباجة إىل متابعة حثيثة ،وتطوير يف مناهجها وأساليبها وطرائقها ونوعية اخلربات العلمية املقدمة ،كل هذا
يدفع هذه الكليات إىل إجراء مراجعة دورية يف كل ما تقدمه بدءا مبرحلة قبول الطلبة ومواصفاهتم وانتهاءا
بنوعية االختبارات والتقومي العملي ألدائهم ،وهذا يتطلب إجراء حبوث علمية رصينة تتابع العقبات اليت
تواجه هذه الكليات للعمل على تالفيها واحلؤول دون استمرارها ،والرتكيز على البناء اجليد والدعوة إىل
البناء عليه ،والنشاط البحثي يوازي األكادميي الذي ينهض به أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعات وهو ال
يقل عنه أمهية ،والسبيل للتنمية والتطوير يستند إىل البحث العلمي ،وهذا ما أدركته اجملتمعات املتقدمة
فأولته الكثري من االهتمام على الرغم من التكلفة املادية العالية من خالل البحث العلمي الذي ينهض
باجملتمع اقتصاديا ،وهو من أبرز مسات هذا العصر ،فالبحث العلمي يساعد على معاجلة مشاكل
اجملتمعات االقتصادية والتعليمية واالجتماعية (عقل ،)74 ،5002 ،لقد أصبحت احلاجة ملحة للعمل
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على ارتباط اجلامعة وخمرجاهتا التعليمية من الطالب باحتياجات اجملتمع من الكفاءات السيما يف
اجملتمعات النامية حيث هناك عدم توازن بني املخرجات التعليمية وسوق العمل ،فهناك بطالة بني املتعلمني
يف بعض التخصصات ،وهناك نقص يف العديد من الكوادر (.)World Bom, 2002, 70
ويواجه التعليم اجلامعي حتديات تتطلب إجراء مزيد من املراجعة ألهدافه وفلسفته وتنظيماته
ومناهجه ،وهذا يتطلب من القائمني على التعليم العايل مواجهة مشكالت احلاضر والتوجه إىل املستقبل
ومعاجلة مشكالته (الشرمان)5000 ،؛ ولذا البد من العمل على حتسني كفاياته الداخلية من خالل
وضع معايري حمددة الختيار املدخالت املناسبة ،لكي تليب متطلبات اجملتمع املتغرية ،وهذا ما جيعل املعلمني
الذين يتم إعدادهم أكثر فاعلية وتأثريا يف الطالب ،ومن هنا جاءت عملية رفع مستوى املعلمني ملواكبة
هذه التغريات (خزعلي ومومين.)222 ،5000 ،
وهناك ضعف يتسم به التعليم النظامي يف البلدان العربية من حيث النوعية؛ إذ إن حمتوى التعليم
العايل يف البلدان العربية ال يليب متطلبات العمل فيها ،وكذلك احتياجاته التنموية (العبداهلل،5000 ،
.)52
ومن السبل اليت متكن من إحداث عملية التغيري والتطوير يف النظام التعليمي والنهوض بواقعه
بشكل فاعل ومنظم ربط اخلربات النظرية باجلانب التطبيقي مبا ميكن من تفعيل التعليم ،أضف إىل ذلك
االهتمام بالتقنية العلمية ،اليت تساعد على تطوير القدرات عند الطالب ،واالرتقاء مبهاراهتم إلجياد احللول
للمشكالت ،وتوظيف اخلربات جيدا ،والربط بني ما تعلموه يف السابق وما يتعلمونه يف الوقت احلاضر،
وذلك من خالل تفعيل القدرة على اإلبداع والتحصيل وطرح اآلراء ،والعمل على اكتساب التعلم الذايت
()Gibbs, 1992, 63؛ ما يعين أن كل مؤسسة تعليمية جامعة أو غريها حباجة إىل التطوير
التنظيمي ،ومتكينها من حل مشكالهتا ،وتعزيز قدراهتا على مواجهة التغيريات يف البيئة احمليطة هبا ،وهذا
يتطلب حتسس املشكالت قبل وقوعها ،ووضع اخلطط للمعاجلة بصورة أكثر فاعلية ،وهذا يضمن البقاء
والنمو ومواجهة التغيريات وتاليف املشكالت (مكي.)3 ،5000 ،
وتعد اجلامعات جزءا من بنية اجملتمعات؛ وهي يف اجلانب االجتماعي تؤدي وظائف مهمة وفاعلة
(الكبيسي )507 ،5002 ،ومؤسسات التعليم العايل ال بد أن تسهم يف مواكبة احتياجات اجملتمع يف
ضوء االنفجار املعريف والتكنولوجي هذا من جهة ومن جهة أخرى ال بد من العمل على تنمية شخصية
املتعلم من كافة النواحي الفكرية واجلمالية والنفسية وغريها؛ فالعامل الذي نعيش فيه يتميز بالتغري السريع،
وهذا خيلق املزيد من املشكالت ،ويتطلب املزيد من احللول للنهوض بواقعها ،ووضع اخلطط
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واالسرتاتيجيات املالئمة الستشراف املستقبل ،وقد باتت شخصية املتعلمني أكثر نضجا من النواحي
كافة ،وهذا قد ميكنهم من ختطي العقبات اليت تعرتض طريقهم ،وهنا تربز احلاجة إىل تقدمي يد العون
واملساعدة للطالب ليكونوا أكثر جناحا وفاعلية ،وكلما قدمت احللول يف الوقت املناسب متكن الطالب من
النجاح ،ونتيجة عملي بكلية الرتبية يف احلسكة تسع سنوات حماضرا وإداريا الحظت العديد من
املشكالت اليت أدت ملعاناة الطالب ،ووقوفها يف وجه إجنازهم العلمي ،لذا قمت هبذه الدراسة اليت
ستتناول عددا من املشكالت اليت حتول دون جناح الطالب يف دراستهم من خالل وجهة نظرهم،
وتشخيص هذه املشكالت ،ووضع احللول املالئمة هلا ،وميكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس
اآليت:
ما أكثر املشكالت اليت يواجهها طالب كلية الرتبية جبامعة الفرات شيوعا من وجهة نظرهم؟

 .2أسئلة الدراسة:
أجابت الدراسة عن األسئلة اآلتية:
 .0 .5ما أكثر املشكالت اليت يواجهها طالب كلية الرتبية جبامعة الفرات من وجهة نظرهم شيوعا؟
 .5 .5هل ختتلف مشكالت طالب كلية الرتبية جبامعة الفرات وفق متغري احملافظة؟
 .3 .5هل ختتلف مشكالت طالب كلية الرتبية جبامعة الفرات وفق متغري اجلنس؟
 .3فروض الدراسة:

تتح ّدد أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:
 .0 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات
باملشكالت األكادميية؛ تبعا ملتغريي اجلنس – الكلية (احملافظة).
 .5 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات
باملشكالت اإلدارية؛ تبعا ملتغريي اجلنس – الكلية (احملافظة).
 .3 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات
باملشكالت االجتماعية والنفسية؛ تبعا ملتغريي اجلنس – الكلية (احملافظة).
 .7 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات
باملشكالت الشخصية؛ تبعا ملتغريي اجلنس – الكلية (احملافظة).
 .2 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات
باملشكالت االقتصادية؛ تبعا ملتغريي اجلنس – الكلية (احملافظة).
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 .4أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل:
 .0 .7حتديد املشكالت األكثر شيوعا لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الفرات من وجهة نظرهم.
 .5 .7بيان الفروق اجلوهرية بني املشكالت اليت يواجهها طالب هذه الكليات تبعا ملتغريي احملافظة
واجلنس.

 .5أهمية الدراسة:

ترجع أمهية هذه الدراسة إىل:
 .0 .2توضيح طبيعة املشكالت اليت تواجه طالب كلية الرتبية جبامعة الفرات وتضعف أداءهم.
 .5 .2العمل على حتديد السبل املناسبة لتاليف هذه املشكالت ،واحملافظة على املستوى العلمي املناسب
هلذه الكلية.
 .3 .2تقدمي رؤية واقعية لتجاوز هذه املشكالت انطالقا من الواقع ما جيعل احللول اليت سوف تتخذ
فاعلة ومؤثرة ،وميكن البناء عليها الختاذ اإلجراءات العملية.

 .6مصطلحات الدراسة:
اشتملت الدراسة على املصطلحات اآلتية:
 .0 .6املشكلة :عرفها ( )Webstersبأهنا قضية مطروحة للحل قد تكون موضوعا أو حالة مقلقة؛
وهي الصعوبات والعوائق اليت تعرتض الطالب كما حتددها أداة الدراسة ،وحتول دون جناح الطالب يف
دراستهم (أبو ناهية.)577 ،0997 ،
وتعرف إجرائيا بأهنا :جمموعة من العقبات اليت تعرتض الطالب يف كلية الرتبية جبامعة الفرات يف أثناء
دراستهم ،وختلق لديهم حالة من عدم القدرة على النجاح بالشكل الذي يتناسب مع قدراهتم العقلية
وأدائهم الدراسي.
 .5 .6الطالب؛ يعرفوا إجرائيا بأهنم :الطالب املسجلون بالسنة األوىل يف كلية الرتبية جبامعة الفرات (دير
الزور ،احلسكة ،الرقة) خالل العام الدراسي 5006.-5002
 .3 .6كلية الرتبية؛ تعرف إجرائيا بأهنا :مؤسسة تعليمية يف جامعة الفرات تتبع لوزارة التعليم العايل يف
اجلمهورية العربية السورية ،ومتنح درجة اإلجازة يف الرتبية للطالب الذين أكملوا متطلبات احلصول عليها،
ومدة الدراسة فيها أربع سنوات علما بأن برامج الدراسة فيها تشمل معلم صف ورياض األطفال فقط.
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 .7 .6جامعة الفرات؛ تعرف إجرائيا بأهنا :جامعة حكومية تأسست عام ( )5006مقرها مدينة دير
الزور ،وهلا فروع يف حمافظة احلسكة ،وحمافظة الرقة ،وتتبعها كليات الرتبية هبذه احملافظات الثالث.

 .7حدود الدراسة:

 .0 .4احلدود املكانية :كلية الرتبية  -جامعة الفرات (دير الزور ،احلسكة ،الرقة).
 .5 .4احلدود البشرية :طالب (السنة األوىل) قسم معلم صف بكلية الرتبية جبامعة الفرات (ديرالزور،
الرقة ،احلسكة) الذين مت استضافتهم يف احلسكة بسبب األحداث يف اجلمهورية العربية السورية إذ مت وضع
برنامج دوام خاص هبم ،ويتم أخذ احملاضرات لكل كلية من هذه الكليات الثالث يف مبىن منفصل.
 .3 .4احلدود الزمانية :متت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي .5006-5002

 .6دراسات سابقة:
جرى الرجوع إىل عدد من الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت موضوع مشكالت طالب
اجلامعة؛ وفيما يأيت عرض لعدد منها:
 .0 .2الدراسات العربية:
تعرف مشكالت طالب جامعة صنعاء يف
دراسة (آل مشرف )5000 ،هدفت هذه الدراسة اىل ّ
اجلمهورية اليمنية ،ومتثلت يف مثانية جماالت هي :اجملال الصحي ،والنفسي ،واملعريف ،واالنفعايل ،والتعليمي
والبناء واألسرة ،واجملتمع الدراسي ،واإلرشادي ،وتكونت عينة البحث من ( )524طالبا وطالبة يف السنة
األوىل والرابعة ،مشلت التخصصات النظرية والعلمية ،وكانت النتائج أن طالب اجلامعة يشاركون غريهم من
طلبة اجلامعات يف الكثري من املشكالت اليت جاء يف مقدمتها مشكالت اجملال اإلرشادي ،مث مشكالت
اجملال الدراسي ،والتعليمي ،والنفسي ،واملعريف ،واالنفعايل ،وبعد ذلك املشكالت اليت تتعلق باجملتمع،
واجملال االجتماعي األسري ،والصحي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجملال اإلرشادي والدراسي
تبعا ملتغري التخصص فقط؛ لصاحل طالب التخصصات العلمية الذين يعانون من مشكالت أكثر من
التخصصات النظرية ،وفروق ذات دالله إحصائية بني الذكور واإلناث يف مشكالت اجملال التعليمي
واإلرشادي؛ حيث يعاين الذكور مشكالت أكثر من اإلناث ،كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات
دالله إحصائية بني طالب السنة األوىل والرابعة يف اجملال الصحي؛ حيث يعاين طالب السنة الرابعة من
مشكالت أكثر من طالب السنة األوىل.
دراسة (الناجم )5005 ،هدفت الدراسة إىل حتديد املشكالت اليت يواجهها طالب وطالبات
كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل وفقا ملتغريات اجلنس والتخصص واملستوى الدراسي ،وتكونت عينة
711

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….......................المجلد السابع عشر  -العدد األول 9102 -

الدراسة من ( )309طالبا وطالبة من مستويات دراسية خمتلفة من اجلنسني ،وأظهرت النتائج أن أكثر
املشكالت شيوعا بني الطالب؛ هي :عدم أخذ شكواهم على حممل اجلد من املسؤولني ،وكثرة أعداد
الطالب يف الشعبة الواحدة ،وعدم موضوعية نتائج االختبارات ،وبتحليل الفروق بني اجلنسني يف وجود
املشكالت وأمهيتها ،كانت النتائج النهائية لصاحل الطالب ذوي العدد األكثر يف الشعبة الواحدة ،وقلة
النظافة يف املمرات ،وعدم وجود أماكن مالئمة لقضاء وقت الفراغ ،وتغيب أعضاء هيئة التدريس ،أما
النتائج اليت كانت لصاحل الطالبات فهي عدم كفاية املكتبة ملتطلبات الدراسة اجلامعية ،وقلة األنشطة غري
الصفية ،وعدم تشجيع الطالب والطالبات على التفاعل الصفي الفعال ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية
بني القسمني العلمي واألديب يف وجود املشكالت وأمهيتها ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف
املشكالت وأمهيتها بني املستويات الدراسية.
دراسة (سعادة وآخرون )5003 ،هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املشكالت اليت يعاين منها
الطالب املغرتبون يف جامعه النجاح الوطنية خالل انتفاضة األقصى وفقا ملتغريات اجلنس واملستوى
التعليمي ومكان إقامة األهل والتخصص األكادميي للطالب ،وطبقت الدراسة على ( )530طالبا وطالبة
من املغرتبني يف اجلامعة ،وبينت النتائج أن أكثر املشكالت حدة متثلت يف املشكالت الدراسية،
فاملشكالت النفسية والصحية ،فاملشكالت األمنية والسياسية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني
الذكور واإلناث يف املشكالت النفسية؛ لصاحل اإلناث ،وكذلك وجود فروق يف املشكالت االجتماعية بني
املستويات الدراسية ولصاحل املستويات (األول والثاين والرابع) ،ومل تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بني
الطالب تعزى ملتغري التخصص اجلامعي بالنسبة للمشكالت املختلفة.
دراسة (أبو محادة )5006 ،هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أهم العوامل املؤثرة يف مستوى األداء
األكادميي للطالب يف جامعة القصيم ،واقرتاح آليات لتحسني مستوى هذا األداء للطالب ،ووزع استبانة
مشلت ( )372طالبا وطالبة ،واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل أن اخنفاض
مستوى األداء األكادميي للطالب يف جامعة القصيم خيتلف باختالف نوع الكلية ،ووجود عالقة ذات
داللة إحصائية بني مستوى األداء األكادميي للطالب كمتغري تابع ،وكل عامل من العوامل اخلاصة بإدارة
اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس والطالب واألسرة والعملية التعليمية كمتغريات مستقلة ،ووجود ارتباط بني
مستوى األداء األكادميي للطالب كمتغري تابع ،وبني كل عامل من العوامل اخلاصة بإدارة اجلامعة وأعضاء
هيئة التدريس والطالب واألسرة كمتغريات مستقلة ،ووجود بعض املشكالت اليت تواجه الطالب أثناء فرتة
الدراسة؛ وهي على الرتتيب :صعوبة املناهج وعدم توافقها مع قدرات وميول الطالب ،وعدم دخول
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الطالب التخصص الذي يرغب به ،وقلة اهتمام األسرة اليت ينتمي إليها الطالب بالتعليم ،وعدم التوزيع
اجليد للجداول الدراسية ،يليها حتميل الطالب بعض األعباء األسرية أثناء فرتة الدراسة ،وجاءت باملرتبة
األخرية مشكلة زيادة عدد أفراد األسرة اليت ينتمي إليها الطالب.
دراسة (البنا والربعي )5006 ،هدفت هذه الدراسة إىل تعّرف أكثر مشكالت طالب جامعة
األقصى شيوعا ،واقرتاح احللول للتخفيف من حدة هذه املشكالت ،وذلك من خالل استبانة مؤلفة من
( )40فقرة موزعة على عينة مؤلفة من ( )500طالب وطالبة من جمتمع الدراسة ،وبينت نتائجها أن
ترتيب املشكالت بالنسبة لعينة البحث على الشكل اآليت :مشكالت احلياة واملباين اجلامعية ،واملشكالت
التعليمية ،واملشكالت النفسية واألخالقية واالجتماعية ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالة
إحصائية تعزى ملتغري التخصص ،بينما هذه الفروق موجودة وفقا ملتغري اجلنس يف املشكالت األخالقية
واالجتماعية؛ لصاحل الذكور ،ويف املشكالت التعليمية؛ لصاحل اإلناث.
دراسة (القطب ومعوض )5004 ،هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على مشكالت طالب
جامعة طيبة يف ضوء معطيات القرن احلادي والعشرين ،وأثرها على حتصيلهم العلمي ،وعالقة تلك
املشكالت ببعض املتغريات :كاملستوى الدراسي ،واملستقبل الوظيفي والبيئة اجلامعية ،وتكوين العالقات مع
اآلخرين ،كما هدفت الدراسة إىل وضع تصور لعالج تلك املشكالت ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي واالستبانة أداة للدراسة موزعة على عينة من ( )536طالبا وطالبة ،وقد توصلت الدراسة إىل أن
هناك جمموعة من املشكالت الشخصية واملشكالت األكادميية ،ومشكالت اخلدمات واملرافق اجلامعية،
واملشكالت األسرية تواجه طالب اجلامعة وتؤثر يف مستوى حتصيلهم العلمي ومستواهم الدراسي،
واجتاهاهتم حنو البيئة اجلامعية بدرجة مرتفعة ،كما توصلت الدراسة إىل أن مشكالت اخلدمات واملرافق
اجلامعية تؤثر بدرجة متوسطة يف حتصيل الطالب العلمي ،كما تؤثر بدرجة كبرية يف اجتاههم حنو البيئة
اجلامعية ،وقد كشفت الدراسة أيضا وجود فروق جوهرية دالة إحصائيا بني الطالب والطالبات؛ لصاحل
الطالب يف تأثري مشكالت اخلدمات واملرافق اجلامعية على اجتاهاهتم حنو البيئة اجلامعية.
تعرف طبيعة املشكالت اليت
دراسة (سليمان وأبو زريق )5004 ،هدفت هذه الدراسة إىل ّ
يواجهها طالب كلية املعلمني بتبوك يف اململكة العربية السعودية خالل دراستهم يف الكلية وعالقة كل من
املستوى األكادميي والتقدير الرتاكمي يف الكلية حبجم املشكالت اليت يواجهها طالب الكلية معتمدا على
االستبانة أداة للبحث موزعة على ( )506طالبا وطالبة ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن حمور
املشكالت الدراسية جاء يف املرتبة األوىل ،مث احملور الدراسي ،مث احملور االقتصادي ،كما أثبتت الدراسة أنه
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )%0.2بني املشكالت الدراسية واالجتماعية
واالقتصادية؛ وفقا ملتغريي املستوى الدراسي واملعدل الرتاكمي للطالب.
تعرف املشكالت اليت تواجه طالب كلية
دراسة (العناين )5002 ،هدفت هذه الدراسة إىل ّ
األمرية عالية اجلامعية ،والفروق يف املشكالت اليت تعزى للجنس واملؤهل العلمي والتخصص ،واعتمد على
عينة مكونة من ( )537طالبا وطالبة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن ترتيب املشكالت جاء كاآليت:
املشكالت القيمية ،اإلرشادية ،الدراسية النفسية ،االقتصادية ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
مستوى شعور الطالب باملشكالت تعزى للجنس أو املؤهل العلمي أو التخصص الدراسي.
تعرف أهم املشكالت الرتبوية واألكادميية
دراسة (النجار )5009 ،هدفت هذه الدراسة إىل ّ
والثقافية اليت تواجه طلبة املستوى الرابع بكلية الرتبية يف جامعة األزهر بغزة ،ومت اختيار عينة عشوائية منهم؛
بلغ حجمها ( )050طالبا وطالبة ،وقد استخدمت الباحثة استبانة توصلت من خالل نتائجها إىل أن
النسب املئوية للمشكالت الثقافية ( ،)%6289واملشكالت األكادميية ( ،)%6384واملشكالت الرتبوية
( ،)%23.0كما بينت الدراسة أن مستوى تقدير وجود املشكالت الرتبوية واألكادميية ككل عند الذكور
من الطالب أعلى من تقديرها عند اإلناث.
دراسة (الشرمان )5000 ،هدفت الدراسة إىل الكشف عن تصورات طالب الدراسات العليا
للمشكالت اليت تواجههم يف كلييت الرتبية يف جامعيت الريموك ومؤتة ،ومتت الدراسة على عينة مؤلفة من
( )357طالبا وطالبة ،ووزع استبيان عن املشكالت املتعلقة بكل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس
وإدارة اجلامعة ،وأظهرت النتائج تقديرا متوسطا لتصورات طالب الدراسات العليا للمشكالت اليت
تواجههم ،وكانت أبرز مشكالهتم :ارتفاع تكاليف الدراسة ،وضعف الطالب باللغة اإلنكليزية ،كما بينت
الدراسة عدم وجود اختالف يف تصورات طالب الدراسات العليا للمشكالت اليت تواجههم ،مما يعزى
ملتغريات الدراسة اجلامعية والنوع االجتماعي واملستوى الدراسي.
دراسة (السعايدة وآخرون )5002 ،هدفت هذه الدراسة إىل معرفة املشكالت األكادميية
واالجتماعية والنفسية اليت تواجه الطالب اخلليجيني يف اجلامعات األردنية الواقعة يف حمافظة البلقاء؛ ومها
جامعتا البلقاء التطبيقية ،وعمان األهلية ،وبيان الفروق يف مواجهة هذه املشكالت حسب بعض
املتغريات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )500طالب خليجي من الذكور واإلناث مستخدما االستبانة أداة
للبحث ،وأظهرت النتائج أن املشكالت النفسية حتتل املرتبة األوىل عند الطالب اخلليجيني يف اجلامعات
األردنية ،مث املشكالت األكادميية ،مث االجتماعية ،وإن أبرز املشكالت األكادميية؛ هي :عدم االرتياح
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والرضا عن التخصص ،وأبرز املشكالت االجتماعية؛ هي :ارتفاع أسعار املساكن للخليجيني ،أما
املشكالت النفسية؛ فأبرزها :الضيق واالكتئاب نتيجة االبتعاد عن األسرة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت األساسية تعزى ملتغري اجلامعة والعمر والدخل الشهري للطالب،
فيما وجدت فروق يف املشكالت االجتماعية والنفسية تعزى ملتغري اجلنس ،وكذلك بينت النتائج عدم
وجود فروق للمشكالت األكادميية والنفسية تعزى ملتغري احلالة االجتماعية ،ووجدت فروق يف املشكالت
االجتماعية تعزى إىل احلالة االجتماعية.
دراسة (إبراهيم )5002 ،هدفت هذه الدراسة إىل معرفة املشكالت اإلدارية والتعليمة واالقتصادية
اليت تواجه الطالب اجلامعي يف ليبيا ،وطبق البحث على ( )533طالبا وطالبة من جامعة عمر املختار يف
مدينة البيضاء وفقا ملتغريات اجلنس والعمر ومكان اإلقامة وسنة الدراسة ،وأظهرت النتائج عدم وجود
أساليب حديثة يف التدريس ،وال تقدير جلهود بعض الطالب من ناحية احلضور وإحضار أوراق العمل،
والرتكيز على اجلانب النظري أكثر من العملي ،كما أن هناك بعض األساتذة يستخدمون األلفاظ اليت
تسبب إحباطهم ،كما بينت الدراسة معاناة الطالب يف احلصول على الكتب واملراجع من املكتبات.
 .5 .2الدراسات األجنبية:
دراسة ( )DiGresia, 2002هدفت الدراسة إىل حتليل العوامل املؤثرة يف األداء األكادميي
لطالب اجلامعات األرجنتينية ،وذلك بالتطبيق على عينة من اجلامعات احلكومية ،وأهم ما توصلت إليه
الدراسة أن النظام الداخلي للجامعات مبا فيها من مقررات تدريس ،ومناهج تعليمية ،ونظم امتحانات
وغريها من العوامل الداخلية للجامعات تع ّد من العوامل اليت تؤثر يف مستوى األداء األكادميي للطالب،
كما أوضحت الدراسة أن اخلصائص اليت يتمتع هبا الطالب وعضو هيئة التدريس من حيث مدى اهتمام
كل منهم بالعملية التعليمية ،واستثمار الوقت وتنظيمه ،تع ّد أيضا من العوامل اليت تؤثر يف األداء
األكادميي للطالب.
دراسة ( )Lucas & Berkel, 2005هدفت الدراسة إىل دراسة حاالت الطالب الذين
يعانون من مشكالت ،وينشدون خدمات اإلرشاد املهين يف اجلامعة يف الواليات املتحدة األمريكية ،ومتت
الدراسة على عينة مكونة من ( )294طالبا وطالبة ،تنوعت خلفياهتم العرقية بني أمريكيني وإفريقيني
وآسيويني ،وأشار الطالب إىل وجود مشاكل لديهم يف كافة اجملاالت ،وأن الطالب من أصل إفريقي
يواجهون قيودا وعثرات عند متابعتهم ألهدافهم الوظيفية مقارنة بالطالب اآلخرين ،بينما عاىن الطالب من
أصل آسيوي أكثر من املشاكل النفسية ،كما أظهرت النتائج أن القلق واالكتئاب كان بدرجة أعلى لدى
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اإلناث مقارنة بالذكور يف كل اخللفيات العرقية ،حيث عانني من القيود يف جمال املهنة بالنظر إىل دورهن يف
اجلامعة وعالقتهن مع اآلخرين.
تعرف دور اإلعداد األكادميي
دراسة ( (Paramo, 2009هدفت هذه الدراسة إىل ّ
واسرتاتيجيات التعليم بالتنبؤ يف حتصيل طالب السنة األوىل من طالب اجلامعات الربتغالية ،ودراسة أثر
اجلنس والتخصص ،وتكونت العينة من ( )772طالبا من طالب اجلامعات يف السنة األوىل من جامعة
مينهو مسجلني يف االقتصاد ويف علوم احلاسب ويف العلوم اإلنسانية ،وتألف االستبيان من ( )77عبارة،
وزعت على مخسة أبعاد :املنهج الشامل ،املنهج السطح ،والكفاءة الشخصية والتصورات ،والدوافع الذاتية،
وتنظيم أنشطة الدراسة ،ومت قياس التحصيل األكادميي من خالل املعدل الرتاكمي للطالب من خالل
السجالت األكادميية للجامعة ،وأظهرت النتائج أن اإلعداد األكادميي كان أقوى وأوضح مؤشرا يف اإلجناز
األكادميي يف السنة األوىل.
 .3 .2التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلايل منها:
تبني من خالل الدراسات السابقة أمهية مواجهة املشكالت اليت يواجهها الطالب ،وذلك لالرتقاء
بأدائهم وتفعيل دور تلك الكليات وضرورة البحث عن احللول الواقعية هلذه املشكالت:
 .0 .3 .2أفاد الباحث من هذه الدراسات يف اإلحاطة باجلانب النظري وتفسري النتائج ،إال أن الدراسة
احلالية ختتلف عن تلك الدراسات يف املشكلة اليت يتم دراستها فهي هتتم مبشكالت طالب كلية الرتبية
جبامعة الفرات (دير الزور ،الرقة ،احلسكة).
 .5 .3 .2تتقاطع الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة بأهنا تناولت مشكالت الطالب بأنواعها
املختلفة ،كما متيزت هذه الدراسة بتفردها باملوضوع املدروس الذي مل يسبق ألي منها دراسته ،كما أهنا
حددت سبل مواجهة هذه املشكالت.

 .9منهجية الدراسة وإجراءاتها:

يشمل هذا اجلانب اخلطوات اليت مت تنفيذها لتطبيق الدراسة بصورهتا العملية:
 .0 .9منهج الدراسة :استخدم الباحث املنهج الوصفي ملعرفة املشكالت األكثر شيوعا لدى طالب كلية
الرتبية جبامعة الفرات ،واملنهج الوصفي يقوم على متابعة ظاهرة أو حدث ويعمل على رصدها من الناحية
الكمية والنوعية خالل مدة حمددة ،وهذا يساعد يف معرفة الظاهرة بالشكل األمثل ،وبعد ذلك إصدار
النتائج والتعميمات (عليان وغنيم )73 ،5000 ،وصوال إىل االستنتاجات وحتديد املقرتحات املناسبة.
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 .5 .9جمتمع الدراسة وعينتها :مشل جمتمع الدراسة طالب السنة األوىل بكليات الرتبية قسم معلم صف
جبامعة الفرات ،ووصل عدد أفراد جمتمع البحث ( )952طالبا وطالبة خالل الفصل الدراسي الثاين من
عام  ،5006-5002وقد اختريت عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية فبلغت ( )062طالبا وطالبة.
 .3 .9أداة الدراسة :وهي عبارة عن استبانة تضمنت ( )6حماور؛ و( )62بندا عن املشكالت اليت تواجه
طالب كلية الرتبية جبامعة الفرات ،حيث أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم ليكرت اخلماسي (كبري
جدا ،كبري ،متوسط ،ضعيف ،ضعيف جدا).
 .7 .9صدق مقياس املشكالت:
مت عرض االستبانة على جلنة من احملكمني املختصني بالرتبية ،وقد اقرتحت حذف بعض البنود
وتعديل بعضها اآلخر ،وطلب بعضهم دمج حموري املشكالت االجتماعية والنفسية مبحور واحد ،وقد مت
األخذ مبا قدمه احملكمون من مالحظات ،وهذا ما حقق صدقا لألداة.
وقد قام الباحث بإجراءات الصدق والثبات على استبانة املشكالت؛ وكانت النتائج:
 .0 .7 .9صدق البناء الداخلي :قام الباحث بإجراء ارتباط اجملموع الكلي باجملاالت الفرعية الستبانة
املشكالت؛ كما يظهر يف اجلدول رقم (.)0
جدول 0
معامالت االرتباطات (بريسون) بني اجملموع الكلي واجملاالت الفرعية يف استبانه املشكالت
جماالت استبانة املشكالت

معامل االرتباط بريسون

مستوى الداللة

اجملال األول( :املشكالت األكادميية)
اجملال الثاين( :املشكالت اإلدارية)

**0.675
**0.439

0.000
0.000

اجملال الثالث( :املشكالت االجتماعية والنفسية)
اجملال الرابع( :املشكالت الشخصية)

**0.604
**0.402

0.000
0.000

اجملال اخلامس( :املشكالت االقتصادية)

**0.620

0.000

أن ارتباط اجملموع الكلي مع األبعاد الفرعية يدل على َّ
يالحظ من اجلدول (َّ )0
أن استبانة
املشكالت اليت يواجهها الطالب متجانسة يف قياس الغرض الذي وضعت من أجله ،وتتسم بالصدق
الداخلي.
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 .5 .7 .9صدق الفقرة :قام الباحث بإجراء ارتباط اجملموع الكلي بالبنود الفرعية؛ كما يظهر يف اجلدول
رقم (.)5
جدول 5
االرتباطات بني اجملموع الكلي والعبارات الفرعية الستبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

س0
س5

**0.230
**0.203

س57
س52

**0.260
**0.272

س74
س72

**0.639
**0.606

س3
س7

**0.267
**0.240

س56
س54

**0.603
**0.253

س79
س20

**0.630
**0.659

س2
س6

**0.295
**0.262

س52
س59

**0.605
**0.260

س20
س25

**0.220
**0.200

س4
س2

**0.267
**0.272

س30
س30

**0.255
**0.292

س23
س27

**0.269
**0.243

س9

**0.274

س35

**0.634

س22

**0.779

س00
س00

**0.272
**0.224

س33
س37

**0.220
**0.234

س26
س24

**0.765
**0.749

س05
س03

**0.670
**0.224

س32
س36

**0.224
**0.227

س22
س29

**0.796
**0.262

س07
س02

**0.222
**0.250

س34
س32

**0.242
**0.600

س60
س60

**0.202
**0.272

س06
س04

**0.242
**0.244

س39
س70

**0.292
**0.652

س65
س63

**0.672
**0.220

س02
س09

**0.232
**0.253

س70
س75

**0.629
**0.665

س67
س62

**0.236
**0.263

س50

**0.202

س73

**0.226

س66

**0.262

س50
س55

**0.252
**0.269

س77
س72

**0.602
**0.299

س64
س62

**0.252
**0.297

س53

**0.222

س76

**0.222

يالحظ من اجلدول (َّ )5
أن ارتباط اجملموع الكلي مع العبارات الفرعية تراوح بني (0.779
و ،)0.629وهو ارتباط مقبول يدل على َّ
أن االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي.

711

مشكالت طالب كلية التربية في جامعة الفرات .................................................................د .العمري

 .2 .9ثبات استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب:
اعتمد الباحث يف حساب ثبات االستبانة على الطرائق التالية:
َّ
إن إعادة تطبيق املقياس يدل على االستقرار عرب الزمن لذلك متَّ تطبيق االستبانة على العينة
االستطالعية مرتني متتاليتني بفارق زمين ( )07يوما ،ومتَّ حساب معامل االرتباط سبريمان بني استجابات
األفراد حسب التجزئة النصفية ،وبريسون حسب اإلعادة ،وألفا كرونبا ،،وجاءت النتائج كما يوضح
اجلدول رقم (:)3
جدول 3
ثبات اإلعادة وسبريمان براون وألفا كرونبا ،الستبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب
جماالت استبانة املشكالت

ثبات اإلعادة

سبريمان براون

ألفا كرونبا،

اجملال األول( :املشكالت األكادميية)

0.236

0.420

0.692

اجملال الثاين( :املشكالت اإلدارية)
اجملال الثالث(:املشكالت االجتماعية والنفسية)

0.264
0.279

0.427
0.463

0.470
0.406

اجملال الرابع( :املشكالت الشخصية)
اجملال اخلامس( :املشكالت االقتصادية)

0.222
0.243

0.445
0.429

0.452
0.433

الدرجة الكلية

0.249

0.490

0.423

يالحظ من اجلدول ( )3أن قيمة الثبات باإلعادة الستبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب بلغت
يف الدرجة الكلية ( ،)0.249يف حني بلغت قيمة ثبات التجزئة النصفية ( ،)0.490كما بلغت قيمة
الثبات وفق قانون ألفاكرونبا ،)0.423( ،وهكذا جند َّ
أن مجيع قيم معامالت الثبات مرتفعة وتدل على
ثبات االستبانة ،وتسمح بإجراء الدراسة.
 .6 .9متغريات الدراسة :هناك عدة متغريات:
 .0 .6 .9املتغريات املستقلة :جنس الطالب  -الكلية (احملافظة).
 .5 .6 .9املتغريات التابعة :ترتيب املشكالت حسب درجة شيوعها بني الطالب وفقا لوجهة نظرهم.
 .4 .9املعاجلة اإلحصائية:
بعد االنتهاء من مجع البيانات املتعلقة بالدراسة مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية ()spss
إلجراء املعامالت اإلحصائية.
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 .10نتائج الدراسة:
 .0 .00سؤال الدراسة :ما أكثر املشكالت شيوعا اليت يواجهها الطالب وفق تقدير أفراد عينة الدراسة؟
حلساب مستوى املشكالت اليت يواجهها الطالب ودرجة شيوعها وفق تقدير أفراد عينة الدراسة مت
حساب املتوسط احلسايب لكل بند مثَّ لكل جمال ،وحتديد املستويات كما يلي:
جدول 7
درجة تقدير املشكالت اليت يواجهها الطالب
املتوسط

مستوى املشكلة

0.2 – 0
5.60 – 0.20

منخفض جدا
منخفض

3.70 – 5.60
7.50 – 3.70

متوسط
مرتفع

2 – 7.50

مرتفع جدا

ومتَّ االعتماد على استجابات االستبانة  ،0.2 = 2 ÷ 0-2وجاءت النتائج على الشكل اآليت:
جدول 2
ال ّدرجة الكلية ملتوسط احملاور كافة يف استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب
املتوسط

املستوى

م

جماالت استبانة املشكالت

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الرتبة
ّ

احلسايب الرتيب

.0

اجملال األول( :املشكالت األكادميية)

69829

60855

3

3864

مرتفع

.5
.3

اجملال الثاين( :املشكالت اإلدارية)
اجملال الثالث( :املشكالت االجتماعية والنفسية)

70820
22.56

3.206
2.053

0
2

7082
3.72

مرتفع
مرتفع

.7
.2

اجملال الرابع( :املشكالت الشخصية)
اجملال اخلامس( :املشكالت االقتصادية)

76.62
34.99

6.397
2.377

7
5

3.29
34849

مرتفع
مرتفع

ال ّدرجة الكلية

520835

50.250

3.62

مرتفع

يالحظ من اجلدول (َّ )2
أن متوسط الدرجة الكلية الستبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب كان
بدرجة مرتفعة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب الرتيب الستجابة أفراد عينة الدراسة ( ،)3.62وتبني من وجهة نظر
أفراد عينة الدراسة أ ّن أكثر املشكالت شيوعا وفق تقدير الطالب هو اجملال الثاين( :املشكالت اإلدارية)
اليت جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب رتيب بلغ ( ،)7082وهو مستوى مرتفع ،يليها يف املرتبة الثانية
املشكالت االقتصادية مبتوسط حسايب رتيب بلغ ( ،)3849يتبعها يف املرتبة الثّالثة املشكالت األكادميية
مبتوسط حسايب رتيب بلغ ( ،)3.64مث جاء يف املرتبة الرابعة املشكالت الشخصية مبتوسط حسايب رتيب بلغ
( ،)3829يتبعها يف املرتبة اخلامسة واألخرية املشكالت االجتماعية والنفسية مبتوسط حسايب رتيب بلغ
717

مشكالت طالب كلية التربية في جامعة الفرات .................................................................د .العمري

( ،)3.72تعزى الدرجة يف تلك املشكالت إىل قلة خربة الطالب بإجراءات التسجيل ،وكثرة أعداد
الطالب الراغبني بالتسجيل مقارنة بأعداد املوظفني.
 .5 .00فرضيات الدراسة :سيتم اختبار الفرضيات اآلتية عند مستوى الداللة (:)0802
 .0 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات إجابات أفراد عينة الدراسة املتعلقة
باملشكالت األكادميية تبعا ملتغري اجلنس.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب الفروق بني متوسط درجات إجابات أفراد
عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تعزى إىل متغري اجلنس( :ذكور ،إناث)؛ وذلك
باستخدام اختبار ( ،)t-testوجاءت النتائج كما يشري إليها اجلدول رقم (.)6
جدول 6
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) لدرجات الطالب على استبانة املشكالت يف اجملال
األكادميي تبعا ملتغري اجلنس
استبانة املشكالت

متغري اجلنس

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

اجملال األول:

الذكور

67

64.54

6.747

املشكالت األكادميية

اإلناث

007

69.02

2.672

درجة احلرية

قيمة ت

مستوى الداللة

066

0.902

0.022

القرار
غري
دالة

مناقشة الفرضية :من خالل اجلدول ( )6يُالحظ أن قيمة (ت) ستيودنت بلغت (،)0.902
والقيمة االحتمالية ( ،)0.022وهي غري دالة عند مستوى الداللة ()0.02؛ وبالتايل ال توجد فروق بني
متوسطات درجات إجابات الطالب على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب يف اجملال األكادميي
تُعزى إىل متغري اجلنس ،وهذا خيتلف مع نتائج دراسيت (آل مشرف5000 ،؛ النجار )5009 ،اللتني
أكدتا وجود فروق ذات داللة لصاحل متغري اجلنس ،بينما جند يف هذه الدراسة أن متغري اجلنس مل يؤثر،
وهذه النتيجة طبيعية فمتطلبات الدراسة للطالب والطالبات واحدة ،وكذلك تؤكد هذه النتيجة سعيهم
خبالف عامل اجلنس إىل ضرورة حتقيق اإلجناز العلمي ،يضاف إىل ذلك ما تفرضه كلية الرتبية بتحقيق
نسبة مئوية من الدوام يف كل فصل دراسي للرتشح لالمتحانات.
 .5 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات إجابات أفراد عينة الدراسة املتعلقة
باملشكالت اإلدارية تبعا ملتغري اجلنس.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب الفروق بني متوسط درجات إجابات أفراد
عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تعزى ملتغري اجلنس( :ذكور ،إناث) ،وذلك
باستخدام اختبار ()t-test؛ وجاءت النتائج كما يشري إليها اجلدول رقم (.)4
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جدول 4
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) لدرجات الطالب على استبانة املشكالت يف اجملال
اإلداري تبعا ملتغري اجلنس
استبانة املشكالت

متغري اجلنس

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

اجملال الثاين:

الذكور

67

32.00

7.003

املشكالت اإلدارية

اإلناث

007

32.00

3.675

درجة احلرية

قيمة ت

مستوى الداللة

066

0.000

0.000

القرار
غري
دالة

مناقشة الفرضية :من خالل اجلدول ( )4يُالحظ أن قيمة (ت) ستيودنت بلغت (،)0.000
والقيمة االحتمالية ( ،)0.000وهي غري دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل ال توجد فروق بني
متوسط درجات إجابات الطالب على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب يف اجملال اإلداري تُعزى
إىل متغري اجلنس.
 .3 .5 .00ال توجد فوق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات إجابات أفراد عينة الدراسة املتعلقة
باملشكالت االجتماعية والنفسية تبعا ملتغري اجلنس وهذا يرجع إىل طبيعة اإلجراءات اليت خيضع هلا كافة
الطالب دون متييز بني الذكور واإلناث.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب الفروق بني متوسط درجات إجابات أفراد
عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تعزى إىل متغري اجلنس( :ذكور ،إناث) ،وذلك
باستخدام اختبار ()t-test؛ وجاءت النتائج كما يبني اجلدول رقم (.)2
جدول 2
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) لدرجات الطالب على استبانة املشكالت يف اجملال
االجتماعي والنفسي تبعا ملتغري اجلنس
العدد

استبانة املشكالت

متغري اجلنس

اجملال الثالث :املشكالت

الذكور

67

االجتماعية والنفسية

اإلناث

007

املتوسط

االحنراف املعياري

22.23

2.293

22.09

7.754

درجة احلرية

قيمة ت

مستوى الداللة

066

0.226

0.249

القرار
غري
دالة

مناقشة الفرضية :من خالل اجلدول ( )2يُالحظ أن قيمة (ت) ستيودنت بلغت (،)0.226
والقيمة االحتمالية ( ،)0.249وهي غري دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل ال توجد فروق بني
متوسط درجات إجابات الطالب على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب يف اجملال االجتماعي
والنفسي تُعزى إىل متغري اجلنس ،وختتلف هذه الدراسة مع دراسيت (سعادة وآخرين5003 ،؛ & Lucas
 )Berkel, 2005اللتني أكدتا دور متغري اجلنس ،وتتفق مع دراسة (العناين )5002 ،يف عدم تأثري
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متغري اجلنس ،وميكن تفسري هذه النتيجة أي عدم تأثري متغري اجلنس يف هذا اجلانب بالعامل النفسي
والسعي إىل التكيف مع الربنامج الدراسي بكلية الرتبية ،فالطالب على دراية بشروط الدراسة فيها ،وهذا
كون لديهم رؤية مشرتكة للتعامل مع هذه الظروف الدراسية فانعكس على أدائهم الدراسي.
ما ّ
 .7 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات إجابات أفراد عينة الدراسة املتعلقة
باملشكالت الشخصية تبعا ملتغري اجلنس.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب الفروق بني متوسطات درجات إجابات أفراد
عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تعزى ملتغري اجلنس (:ذكور ،إناث) ،وذلك
باستخدام اختبار ()t-test؛ وجاءت النتائج كما يبني اجلدول رقم (.)9
جدول 9
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) لدرجات الطالب على استبانة املشكالت يف اجملال
الشخصي تبعا ملتغري اجلنس
استبانة املشكالت

متغري اجلنس

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

اجملال الرابع:

الذكور

67

76.37

2.040

املشكالت الشخصية

اإلناث

007

76.22

4.022

درجة احلرية

قيمة ت

مستوى الداللة

066

0.230

0.296

القرار
غري
دالة

مناقشة الفرضية :من خالل اجلدول ( )9يُالحظ أن قيمة (ت) ستيودنت بلغت (،)0.230
والقيمة االحتمالية ( ،)0.296وهي غري دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل ال توجد فروق بني
متوسط درجات إجابات الطالب على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب يف اجملال الشخصي تُعزى
إىل متغري اجلنس ،وختتلف هذه الدراسة مع دراسة (الناجم )5005 ،اليت أكدت أثر متغري اجلنس ،وميكن
تفسري هذه النتيجة بالتحوالت اليت أصابت اجملتمع وجتاوز العادات اليت كانت تتحفظ على تعليم اإلناث
فقد بات اجملتمع أكثر تقبال لتعليم اإلناث ،وواقع التنشئة االجتماعية اليت يتعرض هلا الطالب والطالبات
متشابه ،وهذا ما ساهم يف إزالة الفروق بني اجلنسني يف هذا اجملال.
 .2 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات أفراد عينة الدراسة
املتعلقة باملشكالت االقتصادية تبعا ملتغري اجلنس.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب الفروق بني متوسطات درجات إجابات أفراد
عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تعزى إىل متغري اجلنس( :ذكور ،إناث) ،وذلك
باستخدام اختبار ( :)t-testوجاءت النتائج كما يبني اجلدول رقم (.)00
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جدول 00
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) لدرجات الطالب على استبانة املشكالت يف اجملال
االقتصادي تبعا ملتغري اجلنس
استبانة املشكالت

متغري اجلنس

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

اجملال اخلامس:

الذكور

67

36.09

2.329

املشكالت االقتصادية

اإلناث

007

32.93

2.370

درجة احلرية

قيمة ت

مستوى الداللة

066

0.029

0.220

القرار
غري
دالة

مناقشة الفرضية :من خالل اجلدول ( )00يُالحظ أن قيمة (ت) ستيودنت بلغت (،)0.029
والقيمة االحتمالية ( ،)0.220وهي غري دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل ال توجد فروق بني
متوسطات درجات إجابات الطالب على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب يف اجملال االقتصادي
تُعزى إىل متغري اجلنس ،وتتفق مع دراسة (العناين )5002 ،يف عدم تأثري متغري اجلنس ،وهذه النتيجة تعود
إىل أن الدخل السنوي لألسر بالنسبة للطالب والطالبات متقارب متوسط أو دون الوسط ،والرعاية املادية
من قبل األسر ال متيز بني اجلنسني.
 .6 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات أفراد عينة الدراسة
املتعلقة بالدرجة الكلية للمشكالت تبعا ملتغري اجلنس.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب الفروق بني متوسطات درجات إجابات أفراد
عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تعزى ملتغري اجلنس( :ذكور ،إناث) ،وذلك
باستخدام اختبار ()t-test؛ وجاءت النتائج يبني اجلدول رقم (.)00
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جدول 00
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) لدرجات الطلبة على استبانة املشكالت يف الدرجة الكلية
تبعا ملتغري اجلنس
استبانة املشكالت
الدرجة الكلية

متغري اجلنس

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

الذكور

67

573.53

55.302

اإلناث

007

577.92

50.005

درجة احلرية

قيمة ت

مستوى الداللة

066

0.200

0.600

القرار
غري
دالة

مناقشة الفرضية :من خالل اجلدول ( )00يُالحظ أن قيمة (ت) ستيودنت بلغت (،)0.200
والقيمة االحتمالية ( ،)0.600وهي غري دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.02وبالتايل ال توجد فروق بني
متوسط درجات إجابات الطالب على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تُعزى إىل متغري اجلنس،
وميكن تفسري هذه النتيجة بتشابه الظروف االجتماعية واالقتصادية والنفسية اليت يعيشها الطالب
والطالبات ،وصعوبات احلياة تؤثر فيهم بصورة متوازية ،وما يواجهه كال اجلنسني من مشكالت ال خيتلف
كثريا لذا انعكس على الرؤية املشرتكة هلما.
 .4 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات أفراد عينة الدراسة
املتعلقة باملشكالت األكادميية تبعا ملتغري الكلية.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب داللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية( :احلسكة ،الرقة ،دير الزور) ،وذلك
باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ()One- Way ANOVA؛ وجاءت النتائج كما
يشري إليها اجلدول رقم (.)05
جدول 05
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ( )ANOVAلداللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت يف اجلانب األكادميي تبعا ملتغري الكلية
استبانة املشكالت

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

F

املشكالت

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

3440.902
5527.973

5
062

0222.727
03.272

36.025

اجملموع

6022.220

064

األكادميية

القيمة االحتمالية
0.000

القرار
دالة

يُالحظ من اجلدول (َّ )05
أن قيمة ( )Fبلغت ( ،)36.025والقيمة االحتمالية (،)0.000
وهي دالة عند مستوى الداللة ( ،)0802ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات
الطالب أفراد عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية يف اجملال
716

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….......................المجلد السابع عشر  -العدد األول 9102 -

األول( :املشكالت األكادميية) ،وكما تبني بعد تطبيق اختبار بونفريوين ( )Bonferroniملقارنة الفروق
بني املتوسطات َّ
أن الفروق لصاحل طالب كلييت الرقة ودير الزور.
جدول 03
اختبار ( )Bonferroniملقارنة الفروقات بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة الستبانة املشكالت
اليت يواجهها الطالب يف اجملال األكادميي
متغري الدراسة (أ)

متغري الدراسة (ب)

اختالف املتوسط

قيمة ()sig

القرار

احلسكة

الرقة
دير الزور

*-9.390
*-9.954

0.000
0.000

دالة لصاحل طالب الرقة
دالة لصاحل طالب دير الزور

الرقة

دير الزور

-0.234

0.000

غري دالة

ميكن تفسري هذه النتيجة بكون طالب الرقة ودير الزور مستضافني يف كلية الرتبية باحلسكة ما يؤثر
يف انتظامهم يف دراستهم ،وينعكس كل هذا سلبا على أدائهم الدراسي.
 .2 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات أفراد عينة الدراسة
املتعلقة باملشكالت اإلدارية تبعا ملتغري الكلية.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب داللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية( :احلسكة ،الرقة ،دير الزور) ،وذلك
باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ()One- Way ANOVA؛ وجاءت النتائج كما
يشري إليها اجلدول رقم (.)07
جدول 07
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ( )ANOVAلداللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت يف اجلانب اإلداري تبعا ملتغري الكلية
استبانة املشكالت

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

F

املشكالت

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

923.305
0742.692

5
062

746.620
2.965

53.024

اجملموع

5735.000

064

اإلدارية

القيمة االحتمالية
0.000

القرار
دالة

يُالحظ من اجلدول (َّ )07
أن قيمة ( )Fبلغت ( ،)53.024والقيمة االحتمالية (،)0.000
وهي دالة عند مستوى الداللة ( ،)0802ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات
الطالب أفراد عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية يف اجملال الثاين:
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(املشكالت اإلدارية) ،كما تبني بعد تطبيق اختبار بونفريوين ( )Bonferroniملقارنة الفروق بني
املتوسطات َّ
أن الفروق لصاحل طالب كلييت الرقة ودير الزور.
جدول 02
اختبار ( )Bonferroniملقارنة الفروقات بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على استبانة
املشكالت اليت يواجهها الطالب يف اجملال اإلداري
متغري الدراسة (أ)

متغري الدراسة (ب)

اختالف املتوسط

قيمة ()sig

القرار

احلسكة

الرقة
دير الزور

*-2.579
*-7.542

0.000
0.000

دالة لصاحل طالب الرقة
دالة لصاحل طالب دير الزور

الرقة

دير الزور

0.940

0.355

غري دالة

وتعزى هذه النتيجة إىل َّ
أن إجراءات القيد والتسجيل ال تتم يف كلية الرتبية باحلسكة بل يقوم هبا
موظفو فرع اجلامعة ما خيلق حالة إرباك لدى الطالب والطالبات املستضافني.
 .9 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات أفراد عينة الدراسة
املتعلقة باملشكالت االجتماعية والنفسية تبعا ملتغري الكلية.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب داللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية( :احلسكة ،الرقة ،دير الزور) ،وذلك
باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ()One- Way ANOVA؛ وجاءت النتائج كما
يشري إليها اجلدول رقم (.)06
جدول 06
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ( )ANOVAلداللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت يف اجلانب االجتماعي والنفسي تبعا ملتغري الكلية
استبانة املشكالت

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

F

املشكالت
االجتماعية

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

5773.564
0440.454

5
062

0550.633
00.435

03.237

والنفسية

اجملموع

7503.997

064

القيمة االحتمالية
0.000

القرار
دالة
عند
0.02

يُالحظ من اجلدول (َّ )06
أن قيمة ( )Fبلغت ( ،)03.237والقيمة االحتمالية (،)0.000
وهي دالة عند مستوى الداللة ()0802؛ ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات
الطالب أفراد عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية يف اجملال
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الثالث( :املشكالت االجتماعية والنفسية) .كما تبني بعد تطبيق اختبار بونفريوين ()Bonferroni
ملقارنة الفروق بني املتوسطات َّ
أن الفروق لصاحل طالب كلييت الرقة ودير الزور.
جدول 04
نتائج اختبار ( )Bonferroniملقارنة الفروقات بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على استبانة
املشكالت اليت يواجهها الطالب يف اجملال االجتماعي والنفسي
متغري الدراسة )أ(

متغري الدراسة )ب(

اختالف املتوسط

قيمة ()sig

القرار

احلسكة

الرقة
دير الزور

*-2.054
*-4.300

0.000
0.000

دالة لصاحل طلبة الرقة
دالة لصاحل طلبة دير الزور

الرقة

دير الزور

0.206

0.676

غري دالة

وتعزى هذه النتيجة إىل أن واقع األوضاع االجتماعية واألمنية اليت متر هبا كلتا احملافظتني من حالة
عدم االستقرار األمين انعكس سلبا على أوضاع الطالب والطالبات االقتصادية.
 .00 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات إجابات أفراد عينة الدراسة
املتعلقة باملشكالت الشخصية تبعا ملتغري الكلية.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب داللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية( :احلسكة ،الرقة ،دير الزور) ،وذلك
باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ()One- Way ANOVA؛ وجاءت النتائج كما
يشري إليها اجلدول رقم (.)02
جدول 02
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ( )ANOVAلداللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت يف اجلانب الشخصي تبعا ملتغري الكلية
استبانة املشكالت
املشكالت
الشخصية

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

7004.902

5

5003.927

داخل اجملموعات

5202.432

062

04.023

اجملموع

6256.673

064

F

القيمة االحتمالية

القرار
دالة

04.302

0.000

عند
0.02

يُالحظ من اجلدول (َّ )02
أن قيمة ( )Fبلغت ( ،)04.302والقيمة االحتمالية (،)0.000
وهي دالة عند مستوى الداللة ( ،)0802ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات
الطالب أفراد عينة البحث على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية يف اجملال الرابع:
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(املشكالت الشخصية) ،وكما تبني بعد تطبيق اختبار بونفريوين ( )Bonferroniملقارنة الفروق بني
املتوسطات َّ
أن الفروق لصاحل طالب كلييت الرقة ودير الزور.
جدول 09
نتائج اختبار ( )Bonferroniملقارنة الفروقات بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على استبانة
املشكالت اليت يواجهها الطالب يف اجملال الشخصي
متغري الدراسة (أ)

متغري الدراسة (ب)

اختالف املتوسط

قيمة ()sig

القرار

احلسكة

الرقة
دير الزور

*-9.506
*-00.623

0.000
0.000

دالة لصاحل طالب الرقة
دالة لصاحل طالب دير الزور

الرقة

دير الزور

-0.774

0.000

غري دالة

استبانة املشكالت

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

F

املشكالت

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

5225.202
0906.046

5
062

0756.709
00.603

05.254

اجملموع

7462.997

064

وتعزى هذه النتيجة إىل َّ
أن عدم توفر األوضاع املعيشية املالئمة وحاله عدم االستقرار الذي تعاين
منه أسرهم يف حمافظاهتم األصلية.
 .00 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات أفراد عينة الدراسة
املتعلقة باملشكالت االقتصادية تبعا ملتغري الكلية.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب داللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية( :احلسكة ،الرقة ،دير الزور) ،وذلك
باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ()One- Way ANOVA؛ وجاءت النتائج كما
يشري إليها اجلدول رقم (.)50
جدول 50
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ( )ANOVAلداللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت يف اجلانب االقتصادي تبعا ملتغري الكلية

االقتصادية

القيمة االحتمالية
0.000

القرار
دالة
عند
0.02

يُالحظ من اجلدول (َّ )50
أن قيمة ( )Fبلغت ( ،)05.254والقيمة االحتمالية (،)0.000
وهي دالة عند مستوى الداللة ( ،)0802ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات
الطالب أفراد عينة الدراسة على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية يف اجملال
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اخلامس( :املشكالت االقتصادية) ،وكما تبني بعد تطبيق اختبار بونفريوين ( )Bonferroniملقارنة
الفروق بني املتوسطات َّ
أن الفروق لصاحل طالب كلييت الرقة ودير الزور.
جدول 50
نتائج اختبار ( )Bonferroniملقارنة الفروقات بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على استبانة
املشكالت اليت يواجهها الطالب يف اجملال االقتصادي
متغري الدراسة (أ)

متغري الدراسة (ب)

اختالف املتوسط

قيمة ()sig

القرار

احلسكة

الرقة
دير الزور

*-2.907
*-4.697

0.000
0.000

دالة لصاحل طالب الرقة
دالة لصاحل طالب دير الزور

الرقة

دير الزور

0.550

0.554

غري دالة

وميكن تفسري هذه النتيجة بكثرة األعباء واملشكالت ذات البعد الشخصي املرتتبة عليهم ألهنم
خارج حمافظاهتم األم وما تعانيه أسرهم من صعوبات.
 .05 .5 .00ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابات أفراد عينة الدراسة
املتعلقة بالدرجة الكلية للمشكالت تبعا ملتغري الكلية.
للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب داللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية( :احلسكة ،الرقة ،دير الزور) ،وذلك
باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ()One-Way ANOVA؛ وجاءت النتائج كما
يشري إليها اجلدول رقم (.)55
جدول 55
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي أنوفا ( )ANOVAلداللة الفروق بني درجات أفراد عينة الدراسة
على استبانة املشكالت يف الدرجة الكلية تبعا ملتغري الكلية
استبانة املشكالت

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

F

الدرجة الكلية

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

66004.002
00559.565

5
062

3023.209
62.026

72.620

اجملموع

44336.520

064

القيمة االحتمالية
0.000

القرار
دالة
عند
0.02

يُالحظ من اجلدول (َّ )55
أن قيمة ( )Fبلغت ( ،)4.299والقيمة االحتمالية ( ،)0.000وهي
دالة عند مستوى الداللة ( ،)0802ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات الطالب
أفراد عينة البحث على استبانة املشكالت اليت يواجهها الطالب تبعا ملتغري الكلية يف الدرجة الكلية ،وكما
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تبني بعد تطبيق اختبار بونفريوين ( )Bonferroniملقارنة الفروق بني املتوسطات َّ
أن الفروق لصاحل
طالب كلييت الرقة ودير الزور.
جدول 53
اختبار ( )Bonferroniملقارنة الفروقات بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على استبانة
املشكالت اليت يواجهها الطالب يف الدرجة الكلية
متغري الدراسة (أ)

متغري الدراسة (ب)

اختالف املتوسط

قيمة ()sig

القرار

احلسكة

الرقة
دير الزور

*-70.226
*-39.263

0.000
0.000

دالة لصاحل طالب الرقة
دالة لصاحل طالب دير الزور

الرقة

دير الزور

0.053

0.000

غري دالة

وتعزى هذه النتيجة إىل َّ
أن الطالب والطالبات املستضافني يواجهون مشكالت مادية ومعنوية على
كافة األصعدة.
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 .11المقترحات:
يف ضوء النتائج اليت توصل إليها الباحث يقرتح ما يأيت:
 .0 .00إجراء املزيد من البحوث عن مشكالت طالب جامعة الفرات يف خمتلف الكليات؛ وذلك
للتعرف على تأثري هذه املشكالت يف حتصيل الطالب.
 .5 .00إقامة دورات تدريبية للموظفني لتمكينهم من امتالك مهارات التعامل مع الطالب.
 .3 .00عقد لقاءات دورية بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس واحملاضرين لتدارس خمتلف املشكالت اليت
تعرتض الطالب أثناء دراستهم.
 .7 .00إقامة ندوات للطالب اجلدد لتعريفهم بنظام اجلامعة والسبل اليت متكنهم من متابعة إجراءات
التسجيل والدراسة داخل اجلامعة.
 .2 .00وضع خطط إسرتاتيجية من قبل إدارة اجلامعة مبشاركة كلية الرتبية واحتاد الطالب لتاليف
املشكالت اليت تعرتض سري جناح الطالب يف هذه الكلية ،وختفيف الضغوط عن الطالب مبختلف
أشكاهلا.
 .6 .00وضع قوانني حتدد عالقة الطالب باملدرس؛ وإذا وجدت هذه القوانني ميكن أن ختضع للمناقشة
والتفسري ،وتكون يف متناول الطالب وأعضاء هيئة التدريس للعمل هبا.
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المراجع العربية
البنا ،أنور محود؛ الربعي ،عائد عبد اللطيف .)5006( .مشكالت طالب جامعة األقصى بغزة من
وجهة نظر الطالب .جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية).)5(07 ،
إبراهيم ،رهام فرج .)5002( .أهم املشكالت اليت تواجه الطالب اجلامعي  ،دراسة ميدانية على عينة من
طالب جامعة عمر املختار يف مدينة البيضاء .جملة الدراسات الرتبوية.)59( ،
أبو محادة ،عبد املوجود عبد اهلل .)5006( .العوامل املؤثرة على مستوى األداء األكادميي لطالب التعليم
اجلامعي "دراسة تطبيقية على طالب جامعة القصيم" .اجمللة العلمية لإلدارة.)0( ،
أبو ناهية ،صالح الدين .)0997( .مشكالت طالب جامعة األزهر يف غزة .جملة التقومي والقياس
النفسي والرتبوي.)7( ،
السعايدة وآخرون ،جهاد وآخرون .)5002( .مشكالت الطالب الوافدين من دول اخلليج العريب يف
اجلامعات األردنية من وجهة نظرهم .دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية.)0(75 ،
الشرمان ،منرية .)5000( .تصورات طلبة الدراسات العليا يف كلييت الرتبية يف جامعيت مؤتة والريموك
للمشكالت اليت تواجههم .جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية والنفسية.)7(56 ،
العبد اهلل ،فواز .)5000( .واقع التعليم العايل غري النظامي يف سورية من وجهة نظر الدارسني فيه ،جملة
جامعة دمشق.)3(56 ،
آل مشرف ،فريدة .)5000( .مشكالت طلبة جامعة صنعاء وحاجاهتم اإلرشادية "دراسة استطالعية".
اجمللة الرتبوية.)27(07 ،
العناين ،حنان عبد احلميد .)5002( .املشكالت اليت تواجه طالب كلية األمرية عالية اجلامعية وعالقتها
ببعض املتغريات .املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية بالقاهرة ،0 ،ج.0
القطب ،مسري؛ معوض ،صالح الدين .)5004( .مشكالت طالب وطالبات جامعة طيبة وأثرها على

حتصيلهم العلمي وعالقتها ببعض املتغريات يف ضوء معطيات القرن احلادي والعشرين "دراسة
ميدانية" .حبث مقدم يف ندوة التحصيل العلمي للطالب اجلامعي "الواقع والطموح" ،جامعة طيبة،

املدينة املنورة.
الكبيسي ،عبد الواحد محيد .)5002( .مشكالت تدين حضور احملاضرات اجلامعية من وجهة نظر
التدريسيني والطالب .جملة القادسية يف اآلداب والعلوم الرتبوية.)7-3(4 ،
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الناجم ،سعد .)5005( .املشكالت اليت تواجه طالب وطالبات كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل .اجمللة
العلمية جلامعة امللك فيصل ،العلوم اإلنسانية واإلدارية.)0( ،
النجار ،مىن عبد الوهاب .)5009( .املشكالت الرتبوية واألكادميية والثقافية اليت تواجه طالب املستوى
الرابع بكلية الرتبية جبامعة األزهر بغزة املتدربني يف مدارس حمافظات الغزة .جملة جامعة األزهر "سلسلة
العلوم اإلنسانية".)5(00 ،
خزعلي ،قاسم حممد؛ مومين ،عبد اللطيف عبد الكرمي .)5000( .الكفايات التدريسية لدى معلمات
املرحلة األساسية الدنيا يف املدارس اخلاصة يف ضوء متغريات املؤهل العلمي وسنوات اخلربة
والتخصص .جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية والنفسية.)3(56 ،
سعادة ،جودت وآخرون .)5003( .املشكالت اليت يعاين منها الطالب املغرتبون يف جامعة النجاح
الوطنية خالل انتفاضة األقصى .جملة إحتاد اجلامعات العربية.
سليمان ،شاهر؛ أبو زريق ،ناصر .)5004( .مشكالت طالب كلية املعلمني بتبوك يف اململكة العربية
السورية من وجهة نظر الطالب أنفسهم يف ضوء بعض املتغريات .رسالة الرتبية وعلم النفس.
عقل ،إياد زكي عبد اهلادي .)5002( .املشكالت الدراسية اليت تواجه طالب الدراسات العليا يف
اجلامعة اإلسالمية وسبل التغلب عليها .حبث تكميلي استكماال ملتطلبات احلصول على درجة
املاجستري.
عليان ،رحبي مصطفى؛ غنيم ،عثمان حممد .)5000( .مناهج وأساليب البحث العلمي "النظرية
والتطبيق" .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
مكي ،عواطف بنت إبراهيم بن علي .)5000( .املشكالت اإلدارية يف مكاتب اإلشراف الرتبوي
ومواجهتها يف ضوء مدخل التطوير التنظيمي بسلطنة عمان .استكمال متطلبات احلصول على درجة
املاجستري يف الرتبية ،جامعة نزوى ،كلية العلوم واآلداب.
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