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 و المعلمین إعداد الصعوبات التي تواجھ الطلبة الجدد في معاھد
  في محافظة دیالىالمعلمات 

  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة األساسیة                                         وفاء عبد الرزاق عباس .م.م
  جامعة دیالى/ ة التربیة األساسیة كلی                                     أزھار برھان اسماعیل     . م.م
  
                 

  : إلیھالبحث والحاجة  أھمیة
الناش犐犐ئین  إل犐犐ىینتق犐犐ل  أنلك犐犐ي ی犐犐نجح المجتم犐犐ع بمواكب犐犐ة التط犐犐ور العلم犐犐ي الع犐犐امي ینبغ犐犐ي علی犐犐ھ     

) .  ٥٦،ص ١٩٦١ة ، نی犐犐رو(حص犐犐یلتھ م犐犐ن المع犐犐ارف والمف犐犐اھیم والع犐犐ادات المادی犐犐ة والروحی犐犐ة 
ل犐ذا انتقل犐ت التربی犐ة . ھي عملیة توجیھ نمو الفرد لیحیا حیاة كاملة فتربیة ویتم ذلك عن طریق ال

یكون الشخص عل犐ى درج犐ة  أنعملیة تتطلب  إلىیقدم بھا أي فرد  أنمن كونھا عملیة یستطیع 
  ) . ١١، ص١٩٧٧محمد ،(  واإلعدادكافیة من التمرین 

خاص ، فھ犐ي لیس犐ت مج犐رد  إعداد لىإوتعد مھنة التعلیم من المھن الفنیة الدقیقة التي تحتاج     
وعل犐م ل犐ھ مقومات犐ھ ، وف犐ن ل犐ھ  أص犐ولھاأي ف犐رد وك犐ل ف犐رد ، ب犐ل ھ犐ي مھن犐ة لھ犐ا  یمارس犐ھ ألي أداء

س犐犐یلة التربی犐犐ة ف犐犐ي تھیئ犐犐ة البیئ犐犐ة ووتع犐犐د المدرس犐犐ة ).  ٨٣، ص ١٩٧٦اھري ، دال犐犐( مواض犐犐یعھ 
 أھداف犐ھتح犐دد  أنھ犐الحلھ犐ا كم犐ا  إمام犐ھالمش犐كالت  بإثارةالمناسبة والوسط الصالح للمتعلم ، وذلك 

) .  ٦١، ص ١٩٦٣ص犐犐犐الح عب犐犐犐د العزی犐犐犐ز ،(  األھ犐犐犐دافوتش犐犐犐جعھ وتق犐犐犐وده نح犐犐犐و تحقی犐犐犐ق ھ犐犐犐ذه 
وھ犐ي تطبی犐ع  األساس犐یةالمجتم犐ع لتقاب犐ل حاج犐ة م犐ن حاجات犐ھ  أنش犐أھافالمدرسة مؤسسة اجتماعیة 

،  ٢٠٠١الخ犐犐ولي ، (   ص犐犐الحین ف犐犐ي المجتم犐犐ع أعض犐犐اءتطبی犐犐ع اجتماعی犐犐ا یجع犐犐ل م犐犐نھم  إف犐犐راده
 أفض犐لف犐ال ب犐د م犐ن معل犐م ن犐اجح یبح犐ث ع犐ن  أھ犐دافھاتحقق التربیة والمدرسة ولكي    ) ١١٦ص

التربوی犐犐ة  األھ犐犐دافالتعلیمی犐犐ة والطرائ犐犐ق التعلیمی犐犐ة الحدیث犐犐ة الت犐犐ي تس犐犐اعده عل犐犐ى تحقی犐犐ق  األس犐犐الیب
 إنوھن犐犐اك مجموع犐犐ة م犐犐ن العقب犐犐ات الت犐犐ي م犐犐ن ش犐犐أنھا )  ١٩٩٠ع犐犐ایش ، ( بكف犐犐اءة وفعالی犐犐ة عالی犐犐ة 

النفس犐犐یة والجس犐犐میة واالجتماعی犐犐ة ث犐犐م بی犐犐نھم وب犐犐ین التكی犐犐ف  حاج犐犐اتھم وإرض犐犐اءتح犐犐ول ب犐犐ین الطلب犐犐ة 
الذي یستوجب دراس犐ة ھ犐ذه العقب犐ات دراس犐ة واقعی犐ة تس犐ھم ف犐ي  األمرالنفسي واالجتماعي معا ، 

االنتق犐ال م犐ن المدرس犐ة  إنحی犐ث .     أنواعھ犐االضوء على طبیعة ھذه الصعوبات بمختلف  إلقاء
ظھ犐ور  إل犐ىمھم犐ا ف犐ي حی犐اة الطال犐ب ق犐د ی犐ؤدي  المعلم犐ین یمث犐ل ح犐دثا إع犐دادمعھد  إلىالمتوسطة 

ف犐ي حیات犐ھ الیومی犐ة م犐م یعی犐ق تكیف犐ھ م犐ع الحی犐اة الجدی犐دة ف犐ي المعھ犐د وی犐ؤثر صعوبات ومشكالت 
  .دراستھ  أعمالسلبیا في تحصیلھ الدراسي وفي 

 إع犐دادالمعلمین من الشبان الذي یعول عل犐یھم ف犐ي  إعدادطلبة   إن،  أھمیةومما یزید البحث     
الرعای犐ة التام犐ة م犐ن خ犐الل الوق犐وف عل犐ى المش犐كالت الت犐ي یع犐انون  إل犐ى، فھم یحتاجون  األجیال

الباح犐ث بض犐رورة  أح犐سونظ犐را لم犐ا تق犐دم ، .  اإلمكانمنھا ، وتحدیدھا ووضع الحلول لھا قدر 
المعلمین في محافظة دیالى لما لھذه الفئة م犐ن  إعدادالقیام بدراسة تكشف مشكالت طلبة معاھد 

  .یر في بناء المجتمع اب من دور كبالشب
  :الدراسة  أھداف

و المعلم犐ین  إع犐داداستھدفت الدراسة تعرف الصعوبات التي تواجھ الطلبة الجدد في معاھ犐د     
  ): ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(في محافظة دیالى للعام الدراسي المعلمات 
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 المعلمین إعدادالصعوبات التي یعانیھا الطلبة الجدد في معاھد  .١
٢. 犐犐روق ذات دالل犐犐اك ف犐犐ل ھن犐犐ائیةة ھ犐犐دد  إحص犐犐ة الج犐犐ھ الطلب犐犐ي تواج犐犐عوبات الت犐犐ي الص犐犐ف

 .باختالف الجنس 
  

  :حدود الدراسة 
المعلمات في محافظة دی犐الى  إعدادالمعلمین للبنین ومعھد  إعدادتتحدد الدراسة بطلبة معھد     

  .وللدراسة الصباحیة فقط ،  ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(للعام الدراسي  األولى، المرحلة الدراسیة 
  :صطلحات تحدید الم

  
  :الصعوبات 
 أواصطناعي یتطل犐ب حل犐ھ تفكیری犐ا  أوحالة اھتمام وارتباك حقیقي "تعریف كود  .١

 ).Cood ,1973, p.12" (  تأملیا
یتطل犐ب اجتی犐ازه  أویعرق犐ل تحقی犐ق ھ犐دف مع犐ین  أوكل ما یعی犐ق " إبراھیمتعریف  .٢

 ) ١٠، ص ١٩٧٠،  إبراھیم"(العقلیة والجسدیة  الجھودیدا من زم
  -:ھذه الدراسة فھو  إلغراض اإلجرائي التعریف أما
یعرقل الطلبة ویحدد من قدراتھم على انج犐از واجب犐اتھم وتك犐یفھم ف犐ي المعھ犐د  أوكل ما یعیق     

  .التي بنتھا الباحثة  األداةوخارجھ وتظھر على نحو استجابات الطلبة لعبارات 
  

  :البحث  إجراءات
  -: اآلتیة اإلجراءاتثة الباح اتبعت البحث الحالي فقد أھداف لتحقیق    

  :عینة البحث . أوال
العش犐犐وائي م犐犐ن طلب犐犐ة  باألس犐犐لوبطال犐犐ب وطالب犐犐ة واختی犐犐روا ) ١٠٠(عین犐犐ة البح犐犐ث م犐犐ن  تألف犐犐ت    

) ٥٠(طالب犐ا و ) ٥٠(المعلم犐ات ف犐ي محافظ犐ة دی犐الى بواق犐ع  إع犐دادالمعلمین للبن犐ین ومعھ犐د  إعداد
وللدراس犐犐ة ، ال犐犐ب وطالب犐犐ةط) ٢٦٠(الب犐犐الغ األص犐犐ليم犐犐ن المجتم犐犐ع  %)٤٠(طالب犐犐ة ویمث犐犐ل نس犐犐بة 

   .الصباحیة فقط 
  :البحث  أداة. ثانیا
          عل犐犐ى وف犐犐ق الخط犐犐وات  األداةالباحث犐犐ة واع犐犐دت  أع犐犐دتھا اس犐犐تبانھاعتم犐犐د البح犐犐ث الح犐犐الي عل犐犐ى     

  -: اآلتیة
 باألس犐لوبالمعلم犐ین والمعلم犐ات  إعداداستطالعیة لعینة من طلبة معاھد  استبانھتقدیم  .١

س犐ؤاال بانة االس犐توتض犐منت  األول犐ىدد ف犐ي المرحل犐ة الدراس犐یة العشوائي من الطلبة الج
المعلم犐ین  إع犐دادالصعوبات التي یعانیھ犐ا الطلب犐ة الج犐دد ف犐ي معاھ犐د  أھممفتوحا لتعرف 

 .والمعلمات 
 
العینة االستطالعیة صیغت مجموع犐ة م犐ن العب犐ارات ث犐م  إفراد استجاباتحللت  أنبعد  .٢

العین犐ة  تألف犐تراس犐ات الس犐ابقة وب犐ذلك والد األدبی犐اتبع犐ض العب犐ارات م犐ن  إلیھا أضیفت
  .عبارة ) ٣٢(من  لألداة األولیة

عین犐ة م犐ن التدریس犐یین المختص犐ین ف犐ي التربی犐ة  إل犐ىمت دق犐 األداةللحصول على ص犐دق  .٣
عب犐犐ارة ) ٢١( األداةع犐犐دد عب犐犐ارات  أص犐犐بح%) ٨٠( إتق犐犐انبنس犐犐بة  ب犐犐أدائھموعل犐犐م ال犐犐نفس 
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 األوزان أعطی犐犐ت) .  ف犐犐قأوا، ال  أواف犐犐قبش犐犐دة ،  أواف犐犐ق. (ووض犐犐ع لھ犐犐ا مقی犐犐اس ثالث犐犐ي 
 د) .١(الملحق ) . ١( أوافق، ال ) ٢( أوافق، ) ٣(بشدة  أوافقلكل عبارة  اآلتیة

  
  :الوسائل اإلحصائیة . ثالثا 

  ٢× أوافقعدد استجابات +  ٣×بشدة  أوافقعدد استجابات                                    
  ١× أوافقعدد استجابات ال +                                            

  = الوسط المرجح  .١
  العینة إلفرادالتكرار الكلي                                              

  ) ١٨٣، ص ١٩٧٧،  ألبیاتي(                                                                            
  .النصفیة ثبات التجزئة  إلیجادمعامل ارتباط بیرسون  .٢
ال犐犐راوي (   النص犐犐فیة  التجزئ犐犐ة ثب犐犐ات  معام犐犐ل  لتص犐犐حیح  ب犐犐راون  معادل犐犐ة س犐犐بیرمان  .٣

  ). ٩٨، ص ٢٠٠٠،
       العین犐犐ة ف犐犐ي  المجم犐犐وعتین   أف犐犐رادف犐犐ي  حال犐犐ة تس犐犐اوي  )  T . test( االختب犐犐ار الت犐犐ائي   .٤

 ) . ٧٦، ص ١٩٧٧الغریب ، ( 
 

  :عرض النتائج 
ي ال犐犐ذي یس犐犐ال ع犐犐ن الص犐犐عوبات الت犐犐ي تواج犐犐ھ الطلب犐犐ة م犐犐ن البح犐犐ث الح犐犐ال األوللتحقی犐犐ق الھ犐犐دف     

الص犐عوبات البح犐ث ، ثب犐ت  أداةالعین犐ة ، وبع犐د االنتھ犐اء م犐ن تطبی犐ق  إفرادالجدد حللت استجابات 
تبعا لحدتھا وذلك بمعالجة البیانات باستخدام الوسط المرجح والوزن المئ犐وي كم犐ا ھ犐و موض犐ح 

 ) .١(في الجدول 
 

  )١( الجدول رقم 

  العبارات  ت
ط الوس

  المرجح
الوزن 
  المئوي

  ٩٨،٦٦  ٢،٩٦  صعوبة المواصالت من المعھد والیھ  ١
  ٨٨  ٢،٦٤  القلق من االمتحانات  ٢
  ٨٨،٣٣  ٢،٥٦  ازدحام الجدول بالدروس  ٣
  ٨٤  ٢،٥٢  صعوبة تنظیم البحوث والتقاریر  ٤
  ٨١،٣٣  ٢،٤٤  عدم اھتمام المدرسین للقضایا الطالبیة  ٥
  ٧٨،٦٦  ٢،٣٦  التربویینعدم معرفة الطلبة بالمرشدین   ٦
  ٧٧  ٢،٣٢  التربوي لإلرشادعدم توفر وقت ومكان   ٧
  ٧٧،٣٣  ٢،٣٢  الطلبة في الشعب الدراسیة إعدادكثرة   ٨
  ٧٦،٦٦  ٢،٣٠  كثرة انتقادات المدرسین للطلبة  ٩

  ٧٦  ٢،٢٨  استراحة في مباني وقاعات التدریس أماكنعدم توفر   ١٠
  ٧٠  ٢،١٢  عدم توفر الكتب والمراجع  ١١
  ٦٩  ٢،٠٨  عدم توفر وقت كاف للدراسة  ١٢
  ٦٣،٦٦  ١،٩١  صعوبة في تدوین المحاضرات  ١٣
  ٦٠  ١،٨٠  الدراسة إثناءالشعور بضعف القدرة على التركیز في   ١٤
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  ٥٧،٣٣  ١،٧٢  ال توجد حفالت تعارف في بدایة الدوام  ١٥
  ٥٦  ١،٦٨  الشعور بأنك ال تنجح في حیاتك الدراسیة  ١٦
  ٥٤،٦٦  ١،٦٤  ة استخدام المكتبةعدم معرفة كیفی  ١٧
  ٤٢،٦٦  ١،٢٨  تدني مستوى خدمات النادي الطالبي  ١٨
  ٤١  ١،٢٣  كثرة المواد والمتطلبات الدراسیة  ١٩
  ٣٦  ١،٠٨  معھم الشعور بالوحدة وعدم وجود أصدقاء للتحدث  ٢٠
  ٣٣  ١  قصر مدة الدوام بالمكتبة  ٢١

  
) الط犐الب والطالب犐ات ( الف犐رق ب犐ین الجنس犐ین  ما یتعلق بالھدف الثاني من الدراس犐ة ح犐ول أما    

باس犐犐تخدام  اآلتی犐犐ةف犐犐ي الص犐犐عوبات الت犐犐ي ت犐犐واجھھم ف犐犐ي المعھ犐犐د فق犐犐د توص犐犐ل الباح犐犐ث ال犐犐ى النت犐犐ائج 
لمص犐لحة الط犐الب كم犐ا  إحصائیةوتبین ان ھناك فروقا ذات داللة )  T . test( االختبار التائي 

  ) .٢(موضح في الجدول 
  )٢( الجدول رقم 

  

  العینة
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الدرجة 
  الحرجة

  القیمة التائیة

  الجد ولیة  المحسوبة

  ٣،٥  ٤،٩٦  ٤٩  ٢،٩  ٥٠،١٦  الطالب
دالة عند مستوى معنویة     ٢،٣  ٤٣،٢٨  الطالبات

)٠،٠٥(  

  
  :مناقشة النتائج 

ب犐ة الج犐دد شیوعا لدى الطل األكثرالمتعلق بالصعوبات  األولعن السؤال  اإلجابةیالحظ بعد     
ك犐ان ) ١(المعلمین والمعلمات ، مرتبة ترتیبا تنازلیا كما موض犐ح ف犐ي الج犐دول  إعدادفي معاھد 

ص犐犐عوبة المواص犐犐الت م犐犐ن المعھ犐犐د ( حص犐犐لت علی犐犐ھ الص犐犐عوبة ) ٢،٩٦(وس犐犐ط م犐犐رجح ھ犐犐و  اعل犐犐ي
  ) .قصر مدة الدوام في المكتبة ( ھي ) ١(واقل صعوبة كان الوسط المرجح لھا ) والیھ 

عوبات التي تعترض الطلبة الجدد في بدایة ال犐دوام وھ犐ذه الص犐عوبات تتب犐این ف犐ي ھذه الص إن    
 إن. لوج犐ود عوام犐ل وظ犐روف تس犐اعد عل犐ى اجتی犐از ھ犐ذه الص犐عوبات  أخر إلىحدتھا من طالب 

بس犐犐بب ب犐犐رامج التوعی犐犐ة . م犐犐ن دراس犐犐تھم  األول犐犐ىالطلب犐犐ة یتخط犐犐ون ھ犐犐ذه الص犐犐عوبات خ犐犐الل الس犐犐نة 
  .تقدیمھا للطلبة  إلىھد والخدمات الترویجیة التي تسعى المعا

 :صعوبة المواصالت من المعھد والیھ  .١
ووزن مئ犐犐犐وي بل犐犐犐غ ) ٢،٩٦(حص犐犐犐لت ھ犐犐犐ذه الص犐犐犐عوبة عل犐犐犐ى وس犐犐犐ط م犐犐犐رجح مق犐犐犐داره 

)٩٨،٦٦. (  
الس犐یئة الت犐ي تم犐ر بھ犐ا محافظ犐ة  األمنیةالظروف  إلىویرجع السبب في ھذه الصعوبة 

 إل犐ىف犐ي الرج犐وع  والت犐أخرمعاھ犐دھم  إل犐ى الطلب犐ةدیالى التي تؤثر سلبیا عل犐ى وص犐ول 
ف犐ي ض犐عف تنظ犐یم س犐یر وس犐ائط النق犐ل م犐ن جھ犐ة وقل犐ة وس犐ائط  اإلحساسالبیت وكذلك 

  .النقل من جھة أخرى 
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 :القلق من االمتحان  .٢
  ) ٨٨(ووزن مئوي مقداره ) ٢،٦٤(ه حصلت ھذه الصعوبة على وسط مرجح مقدار

ق犐د  أو ھمأنفس犐عدة عوامل منھا ما یتعلق بالطلبة  إلىویرجع السبب في ھذه الصعوبة 
یرج犐犐ع قل犐犐ق الطلب犐犐ة بس犐犐بب االمتحان犐犐ات المتب犐犐ع والمح犐犐اط بھال犐犐ة م犐犐ن االرتب犐犐اك م犐犐ن قب犐犐ل 

  .بعض المدرسین 
 :القلق من االمتحان  .٣

ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ٢،٥٦(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره 
)٨٨،٣٣. (  

المتوس犐犐طة  تق犐犐ارب نظ犐犐ام معھ犐犐د المعلم犐犐ین ونظ犐犐ام الم犐犐دارس  إل犐犐ىویرج犐犐ع الس犐犐بب ف犐犐ي ذل犐犐ك        
حیث الجدول المكتظ بالدروس وتقارب أوق犐ات المحاض犐رات م犐ن بعض犐ھا  واإلعدادیة

  .المنھج الدراسي من قبل إدارات المعاھد  إكمال إلىفي الوقت والتأكید 
 :صعوبة تنظیم البحوث والتقاریر  .٤

  ) ٨٤(ووزن مئوي مقداره ) ٢،٥٢(حصلت ھذه الصعوبة على وسط مرجح مقداره 
 ) ٧٩، ص ٢٠٠٦عب犐اس ، (ضعف المدرسین وقل犐ة كف犐اءتھم إلىالسبب في ذلك  ویرجع       

  .وسوء معاملة موظفات المكتبة في المعاھد 
 :عدم اھتمام المدرسین للقضایا الطالبیة  .٥

ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ٢،٤٤(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره 
)٨١،٣٣. (  

 إنتعام犐犐ل بع犐犐ض المدرس犐犐ین م犐犐ع الطلب犐犐ة وال س犐犐یما  أس犐犐لوب إل犐犐ىویرج犐犐ع الس犐犐بب ف犐犐ي ذل犐犐ك        
 طلبت犐ھالن الم犐درس ی犐ؤثر ف犐ي . مس犐اعدة والتوجی犐ھ م犐ن المدرس犐ین  إل犐ىالطلبة بحاج犐ة 

  ). ١٩٧، ص ١٩٦٥زیدان ، (ومظھره وسائر تصرفاتھ  وأفعالھ بأقوالھ
 :عدم معرفة الطلبة للمرشدین التربویین   .٦

ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ٢،٣٦(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره 
)٧٨،٦٦. (  

ض犐عف إمكانی犐ة المرش犐دین الترب犐ویین ف犐ي المعاھ犐د م犐ن تحقی犐ق  إل犐ىالسبب في ذلك  عودوی       
        م犐ن مھم犐ات إرش犐ادیة  إل犐یھمتقدم ایجابي في عالقاتھم مع الطلبة وف犐ي قب犐ول م犐ا توك犐ل 

  ) . ١٣٥، ص ١٩٩٨صالح مھدي صالح ،  –العزاوي ( 
 :التربوي   لإلرشادعدم توفر وقت ومكان  .٧

  ) ٧٧(ووزن مئوي مقداره ) ٢،٣٢(حصلت ھذه الصعوبة على وسط مرجح مقداره 
  . نفس األسباب الموجودة في الفقرة السادسة إلىویرجع السبب في ھذه الصعوبة        

 :الطلبة في الشعب الدراسیة   إعدادكثرة  .٨
ي مق犐犐داره ووزن مئ犐犐و) ٢،٣٢(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره 

)٧٧،٣٣. (  
ف犐ي البن犐اء  اإلمكانی犐اتویرجع السبب في ذلك تزاید الرغب犐ة عل犐ى المعاھ犐د م犐ن جھ犐ة وقل犐ة        

  .أخرىوالتوسیع في ھذه المعاھد من جھة 
 :كثرة انتقادات المدرسین للطلبة  .٩

ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ٢،٣٠(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره 
)٧٦،٦٦. (  
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تك犐وین عالق犐ات طیب犐ة  إل犐ى أھمی犐ةالمدرس犐ین ال یعط犐ون  إن إلىي ذلك ویعود السبب ف
 أنفس犐ھمھم نح犐و كیؤثر علیھم ویغی犐ر ف犐ي س犐لو أنمع طلبتھم التي عن طریقھا یستطیع 

  ) . ١٨، ص ٢٠٠٤العبیدي ، ( والمجتمع 
 :عدم توفر أماكن استراحة في مباني والقاعات التدریسیة  .١٠

ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ٢،٢٨(مق犐犐داره حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح  
)٧٦. (  

ض犐犐عف إمكانی犐犐ات وزارة التربی犐犐ة عل犐犐ى البن犐犐اء والتوس犐犐ع  إل犐犐ىویع犐犐ود الس犐犐بب ف犐犐ي ذل犐犐ك 
  .البنیات القدیمة للمعاھد التعلیمیة 

 :عدم توفر الكتب والمراجع  .١١
ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ٢،١٢(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره  
)٧٠. (  

قلة المصادر والمراجع في المكتبات وق犐دمھا ف犐ي المعاھ犐د  إلىذلك  ویرجع السبب في
ھذه المعاھد المحدودة ف犐ي ت犐وفیر الكت犐ب والمراج犐ع الحدیث犐ة الت犐ي یحتاجھ犐ا  وإمكانیات

  .الطالب 
 :عدم توفر وقت كاف للدراسة  .١٢

ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ٢،٠٨(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره  
)٦٩. (  

المناس犐犐بة  األوق犐犐اتالطلب犐犐ة وع犐犐دم ق犐犐درتھم عل犐犐ى تنظ犐犐یم وق犐犐تھم وتحدی犐犐د  إل犐犐ىد الس犐犐بب ویع犐犐و       
  .للدراسة 

 :الصعوبة في تدوین المحاضرات  .١٣
ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ١،٩١(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره  
)٦٣،٦٦. (  

 ةإدارانش犐غال المدرس犐ین ف犐ي ع犐رض الم犐ادة وذل犐ك لمطالب犐ة  إلىویعود السبب في ذلك 
الوق犐ت  أكث犐رالمنھج في نھایة السنة الدراسیة حیث یعطي المدرس犐ین  إنھاءالمعھد في 

مناقش犐犐犐ة الطلب犐犐犐ة ومعرف犐犐犐ة وجھ犐犐犐ات نظ犐犐犐رھم  إل犐犐犐ىف犐犐犐ي ع犐犐犐رض الم犐犐犐ادة دون االلتف犐犐犐اف 
  ) ١٥٨، ص ٢٠٠٤،  القرة غولي. ( والمشكالت التي تواجھھم 

 :الدوام  إثناءالشعور في ضعف القدرة على التركیز في .١٤
ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ١،٨٠(ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره حص犐犐لت  
)٦٠. (  

ضعف الثقة بالنفس والخوف من الفش犐ل وم犐ا یترت犐ب علی犐ھ ف犐ي  إلىویعود السبب في ذلك        
  .المستقبل 

 :توجد حفالت تعارف في بدایة الدوام  ال.١٥
ه ووزن مئ犐犐وي مق犐犐دار) ١،٧٢(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره  
)٥٧،٣٣. (  

والمتوس犐طة ف犐ي ع犐دم  اإلعدادی犐ةتقارب نظام المعاھد من نظام  إلىویعود السبب في ذلك        
  .حفالت للتعارف بین الطلبة  إقامة

 :الشعور في انك ال تنجح في حیاة الدراسة .١٦
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ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ١،٦٨(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره  
)٥٦. (  

  .والخوف من الفشل  أنفسھمعدم ثقة الطلبة في  إلىسبب في ذلك ویرجع ال       
 :عدم معرفة كیفیة استخدام المكتبة .١٧

ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ١،٦٤(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره  
)٥٤،٦٦. (  

  .سوء معاملة موظفات المكتبة مع الطلبة  إلىویرجع السبب في ذلك        
 :لنادي الطالبي تدني مستوى خدمات ا.١٨

ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ١،٢٨(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره  
)٤٢،٦٦. (  

 المواظب犐ةالطعام في النوادي الطالبی犐ة وغی犐اب  أسعارارتفاع  إلىویرجع السبب في ذلك        
  .المعاھد لھذه النوادي  إداراتمن قبل 

 :كثرة المواد والمتطلبات الدراسیة .١٩
ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ١،٢٣(الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره  حص犐犐لت ھ犐犐ذه 
)٤١. (  

الطلب犐ة  إل犐ىالمعلم حیث یقتصر دوره على نقل المعرفة  إعداد إلىویرجع السبب في ھذا        
الزی犐ود ( وق犐ت  وع犐دم اھتمام犐ھ  بمی犐ول  الطلب犐ة  واتجاھ犐اتھم   بأقص犐رالمنھج  وإكمال

  ) . ١٣٩، ص ١٩٨٩،  وآخرون
 :للتحدث  أصدقاءالوحدة وعدم وجود الشعور ب.٢٠

ووزن مئ犐犐وي مق犐犐داره ) ١،٠٨(حص犐犐لت ھ犐犐ذه الص犐犐عوبة عل犐犐ى وس犐犐ط م犐犐رجح مق犐犐داره  
)٣٦. (  

س犐ببھ  اآلخ犐رینعدم قدرة بعض الطلبة على التكیف مع الطلبة  إلىویعود السبب في ذلك        
  التنشئة االجتماعیة والتربیة  أسلوب

 :قصر الدوام في المكتبة .٢١
  ). ٣٣(ووزن مئوي مقداره ) ١(الصعوبة على وسط مرجح مقداره  حصلت ھذه

الكافی犐ة ودورھ犐ا ف犐ي  األھمی犐ة إعطائھ犐االمكتب犐ة وع犐دم  إھم犐ال إل犐ىویعود الس犐بب ف犐ي ذل犐ك        
  .في شخصیة المتعلم  وتأثیرھاتكوین میول واتجاھات ایجابیة نحو التعلم 

ھن犐اك فروق犐ا  أنعن السؤال الثاني تبین  بةاإلجاالدراسة في  إلیھاومن النتائج التي توصلت     
 إنف犐犐ي تبع犐犐ا لمتغی犐犐ر الج犐犐نس ف犐犐ي الص犐犐عوبات الت犐犐ي تواج犐犐ھ الطلب犐犐ة الج犐犐دد  إحص犐犐ائیةذات دالل犐犐ة 

الطلب犐ة یواجھ犐ون  إن إلىحدة من الطالبات ویعزى ذلك  أكثرالصعوبات التي یواجھھا الطالب 
المع犐اییر الب犐ات وطبیع犐ة م犐ن الط أكث犐رالنش犐اط  أل犐وانلممارس犐ة  أكث犐رومش犐كالت  أكثرصعوبات 

  .من الطلبة الذكور  أكثراالجتماعیة السائدة التي تحیط بالفتاة وتوفر لھا الحمایة 
  :التوصیات والمقترحات 

 .تنظیم برامج توعیة للطلبة المستجدین عن بدایة التحاقھم بالمعاھد  .١
 .توفر جو یشیع فیھ االرتیاح واالطمئنان في االمتحانات  .٢
ج犐犐دول الی犐犐ومي وتنظ犐犐یم الج犐犐دول الدراس犐犐ي بش犐犐كل ی犐犐تالئم م犐犐ع می犐犐ول قل犐犐ة ال犐犐دروس ف犐犐ي ال .٣

 .الطلبة 
 .جید في الكلیات  إعدادالمرشدین التربویین  إعداد .٤
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توفیر الكتب والمراجع الحدیث犐ة للتقلی犐ل م犐ن اعتم犐اد الطلب犐ة عل犐ى ت犐دوین المحاض犐رات  .٥
 .واالستنساخ 

معلوم犐ات الكافی犐ة حفالت تعارف ولقاءات م犐ع الطلب犐ة المس犐تجدین وتزوی犐دھم بال إقامة .٦
  .مع بیئة المعاھد واألكادیمياحتیاجاتھم وتسھیل تكیفھم النفسي  ومراعاة

 تواج犐犐ھدراس犐ة ش犐املة للتع犐犐رف عل犐ى جمی犐ع الص犐犐عوبات الت犐ي  ب犐犐إجراءیوص犐ي الباح犐ث  .٧
 لطلبة في جمیع المراحل الدراسیة ا

  
  

  :المصادر
روع مح犐و مش犐) الطلب犐ة والمش犐رفین ( ، یوسف حن犐ا ، ص犐عوبات الدارس犐ین  إبراھیم .١

ف犐犐ي قض犐犐اء الحمدانی犐犐ة وحل犐犐ولھم المقترح犐犐ة ،رس犐犐الة ماجس犐犐تیر غی犐犐ر  اإللزام犐犐ي األمی犐犐ة
  . ١٩٧٠، بغداد ، منشورة ، كلیة التربیة 

الوص犐犐في  اإلحص犐犐اءالخ犐犐ولي ،  ، عب犐犐د الجب犐犐ار توفی犐犐ق وزكری犐犐ا اثناس犐犐یوس ألبی犐犐اتي .٢
اد ، في التربیة وعلم النفس ، دار الكتب ، الجامعة المستنصریة ، بغ犐د واالستداللي

١٩٧٧ .  
التعل犐یم رؤى  أص犐ول اإلنس犐انیةف犐ي العل犐وم  أص犐ولمحمد عب犐د الفت犐اح ، سلس犐لة  أیمن .٣

مس犐犐تقبلیة لتط犐犐ویر التعل犐犐یم ف犐犐ي الق犐犐رن الح犐犐ادي والعش犐犐رین ، دار الرات犐犐ب الجامعی犐犐ة، 
  . ٢٠٠١لبنان ، 

اھري ، صالح ، دور المدرس في عملیة التطبیع االجتماعي ، مجل犐ة الترب犐وي ، دال .٤
  . ١٩٨٦، ) ٤(كلیة التربیة ، العدد جامعة بغداد ، 

،  ٢، كلیة الزراع犐ة والغاب犐ات ، ط اإلحصاء إلىالراوي ، خاشع محمود ، المدخل  .٥
 . ٢٠٠٠جامعة الموصل ، العراق ، 

ة ، ادبیر ، الج犐امع ف犐ي التربی犐ة العام犐ة ، ترجم犐ة عب犐د هللا عب犐د ال犐دائم ، مطبع犐ة نیرو .٦
  . ١٩٦١جامعة دمشق ، 

لمدرس犐犐犐ة الثانوی犐犐犐ة العام犐犐犐ة ، الق犐犐犐اھرة ، دار النھض犐犐犐ة زی犐犐犐دان ، محم犐犐犐د مص犐犐犐طفى ، ا .٧
  . ١٩٦٥العربیة ، 

، دار الفك犐ر العرب犐ي ،  ١، التعلم والتعلیم الص犐في ،ط وآخرونالزیود ، نادر فھمي  .٨
  . ١٩٨٩عمان ، 

ت犐دریس العل犐وم ، دار الش犐روق للنش犐ر والتوزی犐ع ،  أس犐الیبعایش ، محم犐د زیت犐ون ،  .٩
  . ١٩٩٠عمان ، 

م犐犐د حس犐犐ن ، الكفای犐犐ات التدریس犐犐یة الالزم犐犐ة لمدرس犐犐ات التربی犐犐ة العبی犐犐دي ، بش犐犐رى مح.١٠
ف犐犐ي المرحل犐犐ة الثانوی犐犐ة ، رس犐犐الة ماجس犐犐تیر غی犐犐ر منش犐犐ورة ، كلی犐犐ة التربی犐犐ة ،  األس犐犐ریة

  . ٢٠٠٤جامعة بغداد ، 
عباس ، وفاء عبد الرزاق ، الكافی犐ات التعلیمی犐ة الالزم犐ة لمعلم犐ي العل犐وم العام犐ة ف犐ي .١١

لى ، رس犐犐الة ماجس犐犐تیر غی犐犐ر منش犐犐ورة ، جامع犐犐ة ف犐犐ي محافظ犐犐ة دی犐犐ا االبتدائی犐犐ةالمرحل犐犐ة 
  ٢٠٠٦،  األساسیةدیالى ، كلیة التربیة 
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العزاوي ، سامي مھدي ، صالح مھدي صالح ، اتجاھ犐ات مرش犐دي الص犐فوف نح犐و .١٢
في بعض كلیات الجامعة المستنص犐ریة ، بح犐ث مقب犐ول للنش犐ر ف犐ي  اإلرشاديالعمل 

  . ١٩٩٨، العدد الرابع عشر ، مجلة المعلمین 
لغریب ، رمزیة ، التقویم والقیاس النفسیة والتربوی犐ة ، مكتب犐ة االنجل犐و المص犐ریة ، ا.١٣

  . ١٩٧٧القاھرة ، 
معلم犐犐ي الجغرافی犐犐ة ف犐犐ي ض犐犐وء كف犐犐ائتھم  أداء، عل犐犐ي موح犐犐ان ، تق犐犐ویم  الق犐犐رة غ犐犐ولي.١٤

، رس犐犐犐الة ماجس犐犐犐تیر غی犐犐犐ر منش犐犐犐ورة ،  األداءالتعلیمی犐犐犐ة واقت犐犐犐راح برن犐犐犐امج لتحس犐犐犐ین 
  . ٢٠٠٤،  األساسیةالتربیة  الجامعة المستنصریة ، كلیة

التربی犐ة الثقافی犐ة والفلس犐فیة ، ع犐الم الكت犐ب ، الق犐اھرة ،  أصولمحمد ، منیر مرسي ، .١٥
١٩٧٧ .  

عل犐犐م ال犐犐نفس الترب犐犐وي ، مطبع犐犐ة  أساس犐犐یاتمح犐ي ال犐犐دین ت犐犐وق وعب犐犐د ال犐犐رحمن ع犐دس ، .١٦
  . ١٩٨٣،  وأوالدهمالطا ، جون وایلي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١(ملحق رقم 

   الرحمن الرحیمبسم هللا
  "استبیان استطالعي "

  
  عزیزتي الطالبة..... عزیزي الطالب 
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تق犐犐وم الباحث犐犐ة بدراس犐犐ة لتش犐犐خیص الص犐犐عوبات الت犐犐ي تواج犐犐ھ الطلب犐犐ة الج犐犐دد ف犐犐ي معاھ犐犐د إع犐犐داد     
إم犐ام الب犐دیل ال犐ذي (  ) یرج犐ى من犐ك أن تض犐ع عالم犐ة . المعلمین والمعلمات ف犐ي محافظ犐ة دی犐الى 

  .....ة من االستبیان وال حاجة لذكر االسم مع التقدیر تراه مناسبا أمام كل عبار
  (        ) أنثى (      ) الجنس ذكر 

أوافق   العبارات  ت
  بشدة

  ال أوافق  أوافق

        كثرة المواد والمتطلبات الدراسیة  ١
        عدم توفر الكتب والمراجع  ٢
        عدم توفر وقت ومكان لإلرشاد التربوي  ٣
        لمكتبةقصر مدة الدوام في ا  ٤
        الشعور بالوحدة وعدم وجود أصدقاء للتحدث معھم  ٥
        عدم توفر وقت كاف للدراسة  ٦
        صعوبة في تدوین المحاضرات  ٧
        تدني مستوى خدمات النادي الطالبي  ٨
        القلق من االمتحانات  ٩

        ازدحام الجدول بالدروس  ١٠
١١  犐犐犐ي إثن犐犐犐ز ف犐犐犐ى التركی犐犐犐درة عل犐犐犐عف الق犐犐犐عور بض犐犐犐اء الش

  الدراسة
      

اوافق   العبارات  ت
  بشدة

  ال اوافق  اوافق

        صعوبة تنظیم البحوث والتقاریر  ١٢
        عدم اھتمام المدرسین للقضایا الطالبیة  ١٣
        ال توجد حفالت تعارف في بدایة الدوام  ١٤
        صعوبة المواصالت من المعھد والیھ  ١٥
 ع犐犐犐دم ت犐犐犐وفر أم犐犐犐اكن اس犐犐犐تراحة ف犐犐犐ي مب犐犐犐اني وقاع犐犐犐ات  ١٦

  التدریس
      

        عدم معرفة كیفیة استخدام المكتبة  ١٧
        كثرة انتقادات المدرسین للطلبة  ١٨
        القلق من المستقبل المھني بعد التخرج   ١٩
        كثرة أعداد الطلبة في الشعب الدراسیة   ٢٠
        الشعور بأنك ال تنجح في حیاتك الدراسیة  ٢١

  


