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ن أركانه فهم يمثلون    إن طلبة الجامعة يشكلون فئة من فئات المجتمع ويحتلون ركنا أساسيا م             

القوة االحتياطية التي سترفد المجتمع بالطاقات البشرية ، وفي الجامعة حيث يـشكل طلبتهـا احـد                 

عناصر الرقي والتقدم للمجتمع كونهم أمل األمة في نهضتها ورقيها  ألنهم المؤشر العلمـي لحركـة                 

 العناية واالهتمام بالطلبة وباألخص     ةالمجتمع والقوة المنطلقة إلى اإلمام لذا تقع على الجامعة مسؤولي         

  .الطلبة الجدد والذين يتوافدون سنويا إلى الجامعة بإعداد كبيرة

 وجامعة الموصل تضم ما يربو على أالف الطلبة المقبولين وبمختلف المستويات الدراسـية             

تـواجههم  والتخصصات العلمية وهوالء الطلبة منذ دخولهم إلى الحياة الجامعية، فمـن الطبيعـي إن        

العديد من المشكالت المتنوعة والتي تفرضها عليهم طبيعة الحياة الجديدة والتي تختلـف كليـا عـن                 

المدرسة لذلك نشعر بالحاجة الماسة إلى التعرف األمين على أهم المشكالت الدراسـية والـصعوبات            

ل رصد الصعوبات   التي تواجه الطلبة، والسيما طلبة المرحلة األولى من خالل فهم مشكالتهم من اج            

وتشخيصها للعمل على الحد منها كون أن البحث في هموم الطلبة هي من األمور التي يجـب أن ال                   

  . يغفل عنها كون أنهم يمثلون اللبنة األولى لبناء الجامعات 

تضمن البحث ثالثة مباحث ، عني األول باإلطار المنهجي للبحث ، أما المبحث الثاني فقـد                

دراسية للطلبة الجدد ، في حين خصص المبحث الرابع لعرض وتحليـل النتـائج              تناول المشكالت ال  

  .  الخاصة بالبحث وكذلك التوصيات والمقترحات 

  

                                                      

 .مركز دراسات الموصل/ مدرس  *
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  تحديد مشكلة البحث : أوال

 ، يمثل الطلبة في كل امة أملها ووسيلتها في تجديد نفسها وأداتها في النهوض بجوانب حياتها  

لذلك نرى توجه األمم المعاصرة بتوفير العناية واالهتمام الكبيرين من خالل ما تقدمه من جهود كثيفة                

من اجل رعاية طلبتها علميا والتصدي لمشكالتهم الدراسية من اجل أن تضمن لهـم حيـاة دراسـية                  

 المستقبل المـأمول  مناسبة مهما كلفها ذلك العمل من جهد ووقت إيمانا منهم بان هوالء الطلبة يمثلون            

  . والرصيد االستراتيجي والثروة الحقيقية التي تعقد عليها اآلمال في بناء المجتمع وتقدمه 

وطلبة جامعة الموصل والتي تضم آالف من الطلبة فهم بحاجة إلى من يمد لهـم المـساعدة                 

المناسـبة لهـم    ويهتم بهم من خالل التعرف على مشكالتهم الدراسية التي تواجههم وإيجاد الحلـول              

وخصوصا الطلبة الجدد فهم بال شك يعانون العديد من المشكالت والعقبات الدراسية المتنوعة التـي               

تفرزها المرحلة الجامعية كونها مرحلة دراسية جديدة ومختلفة تماما عن المرحلة المدرسية من حيث              

لعنايـة واالهتمـام بـأحوالهم      الخ لذلك ينبغي توجيه ا    ....طريقة التدريس والمناهج وأوقات الدوام        

  . الدراسية 

من هنا جاءت فكرة بحثنا هذه لتسليط الضوء على المشكالت الدراسية التي تواجـه الطلبـة             

  .  الجدد في أروقة جامعة الموصل

  أهمية البحث : ثانيا

إن المرحلة الجامعية مرحلة دقيقة وبالغة األهمية بوصفها مرحلة على مفترق الطريق بـين                

ة متأخرة ومرحلة الرشد فضال عن أنها مرحلة تواكبها العديد من المشكالت والعقبات الدراسية              مراهق

لذا ينبغي توجيه العناية واالهتمام بشريحة الطلبة ، إلى جانب ذلك يمكن من خالل نتائج البحـث أن                  

حلة األولـى   تساهم إلى حد ما في التخفيف أو التقليل من بعض المشكالت التي يعاني منها طلبة المر               

من خالل إيجاد الصيغ والسبل ذات الفعالية الحتواء من آثار هذه المشكالت وهذه مهمة تقـع علـى                  

عاتق المسؤولية التربوية في الجامعة والتي جزء من مهامها العمل على حل المشكالت والعوائق التي       

  .  تواجه الطلبة

  

  

  - دراسة ميدانية  - وصل المشكالت الدراسية لطلبة المرحلة األولى في جامعة الم
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  أهداف البحث : ثالثا

ة التي تواجه الطلبة الجدد في جامعة الموصل للعام الدراسي          التعرف على المشكالت الدراسي     

٢٠١١/ ٢٠١٠.   

  نوع البحث ومنهجيته : رابعا

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية والذي يتم من خالله وصف وتحليل المجتمـع               

من الطلبـة   المدروس ، وبناء على ذلك فقد اعتمدنا منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة لمجموعة              

  . الجدد في جامعة الموصل منهجا للبحث الحالي 

  أدوات البحث : خامسا

تم االستعانة باالستبيان كأداة رئيسة لجمع المعلومات من خالل عرضه على مجموعة مـن                

األساتذة المختصين في علم االجتماع واعتمادا على أرائهم تم حذف بعض الفقرات وأعيدت صياغتها              

  .لنهاية تم توزيعه بالشكل النهائي على العينة البعض األخر وبا

  عينة البحث : سادسا

طالب وطالبة من   ) ١٠٠(قامت الباحثة بأخذ عينة عرضية من المجتمع المبحوث حيث بلغت             

  . كال الكليات اإلنسانية والعلمية على حد سواء 

  مجاالت البحث : سابعا

  . طلبة المرحلة األولى -:المجال البشري  

  .  جامعة الموصل -: المكانيالمجال  

  . ١/٦/٢٠١١ولغاية ١/٣/٢٠١١ -:المجال ألزماني  

  تحديد المصطلحات والمفاهيم : ثامنا

 أنها المشكالت التي تتضمن اختيار مناهج الدراسية التي توافق ميول اإلفـراد             -:المشكالت الدراسية 

وى يناسبهم والعـادات  الـسيئة فـي         واستعداداتهم وعدم استقالل اإلفراد لقدراتهم واستعداداتهم بمست      

  . الدراسة والتحصيل وصعوبات القراءة وضعف الدافع للدراسة أو االجتهاد الزائد عن الحد فيها

  .  بأنها المشكالت المتعلقة بالتأخر الدراسي وعادات االستذكار واختيار نوع الدراسة-:وتعرف أيضا 

  هناء جاسم محمد السبعاوي.م
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التي تواجه طلبة الصف األول والخاصة بالناحية        هي عبارة عن مجموعة من العقبات        -:أما إجرائيا 

   . )١(الدراسية لهم سواء كانت داخل الحرم الجامعي أو خارجه

ïãbrÛa@szj¾a@ @

†‡§a@òjÜİÜÛ@òîaŠ‡Ûa@pýØ“¾a@ @

تؤكد التربية الحديثة بكل مستوياتها االستثمار األمثل للمدخوالت البشرية من منطلق إعدادها              

 تجاوز الصعوبات والمـشكالت التـي تعتـرض سـبيل تكـيفهم النفـسي               للحياة فتكون قادرة على   

 ، وتعد الكلية إحدى الدعائم األساسية في بناء المجتمع من خالل ما تفرزه من قابليـات                 )٢(واألكاديمي

وقدرات تسهم في تطوير المجتمع في الميادين كافة ، فهي تتحمل عب تزويد طلبتها بالمعرفـة فـي                  

ونها تمثل معقال من معاقل العلم والمعرفة ويقع على عاتقها تزويـد طلبتهـا              تخصصاتها المختلفة لك  

باالتجاهات السليمة في التعامل مع العلم والتقنية وغرس قيم جديدة في نفوسهم تنمي تطلعاتهم نحـو                

   .)٣(تجديد المجتمع

لذلك نجد ضرورة االهتمام وتوجيه الجهود لرعاية الطلبـة مـن خـالل فهمنـا ألحـوالهم                  

 ، فالطلبة في المرحلة الجامعية يواجهون بعض المشكالت خصوصا وان هـذه المرحلـة               )٤(الدراسية

تشكل فترة انتقال حرجة من حياة الطالب فهي مرحلة مختلفة تماما عن المدرسة الثانويـة إذ تكثـر                  

 طلبتهـا    ، لذلك نجد كيف إن األمم المعاصرة توجه جهودا كبيرة لرعاية           )٥(مشكالتهم ومنها الدراسية  

وتربتهم مهما كلفها ذلك العمل من وقت ومال وتحرص كـذلك علـى الدراسـة العلميـة لطلبتهـا                   

  ).٦(ومشكالتهم وتعرف وجهات نظرهم في حاضرهم ومستقبلهم

سيما أن التعليم الجامعي يشكل مرحلة إعداد مهني وإعداد تام للحياة وكذلك تزيد من تكيفهم                  

جيع روح االبتكار لهم ولكي تحقق أهدافها بنجاح ينبغـي االرتقـاء            وتأهيلهم في تنمية المواهب وتش    

، وذلك على اعتبار يمثلون عناصر رئيسة ومساهمة        )٧(بالمستوى العلمي للطلبة وتخريج كوادر علمية     

   .)٨(في عملية البناء والتطوير وعليهم تعقد الكثير من اآلمال لتحقيق طموحات وأمال المجتمع

ات التربوية الممثلة بالكليات والمربين العاملين أن يكونوا واقعيـين          لذلك يتطلب من المؤسس   

، والتي من   )٩(في تربية وإعداد الشباب من خالل الوقوف على مشكالتهم ووضع الحلول المناسبة لها            

شانها أن تحول بين الطلبة وإرضاء حاجاتهم النفسية والجسمية واالجتماعية ثم بينهم وبـين التكيـف                

  .تماعي النفسي واالج

 فكما هو معلوم أن االنتقال من المدرسة الثانوية إلى الجامعة يمثل حدثا مهمـا مـن حيـاة                  

الطالب والتي تؤدي إلى ظهور صعوبات ومشكال في حياته اليومية مما يعيق تكيفه مع الحياة الجديدة                

  - دراسة ميدانية  - المشكالت الدراسية لطلبة المرحلة األولى في جامعة الموصل 
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 ،   )١٠(جامعيـة في الجامعة ويؤثر سلبا بالتالي على تحصيله الدراسي وفي احتمال إكمال دراسـته ال             

فالوسط الجامعي يختلف عن المدارس الثانوية كمكان جديد للنمو المعرفي وتنمية القـيم االجتماعيـة               

وتنشئتها ، والجامعة تختلف عن المدرسة من حيث المناخ النفسي واالجتمـاعي واتخـاذ القـرارات                

 طلبتها حرية أوسع ومسؤولية     واختيار مهنة المستقبل وبالتالي الحياة العملية ، كما إن الجامعة تعطي          

  .)١١(أكثر بعكس المدرسة التي يكون فيها األشراف والرقابة أكثر أحكاما على طلبتها

توصل إلى أن هناك فروقا بين الدراسة الثانوية والدراسـة          ) Wilsonلولسون  (ففي دراسة   

لمكتبة والقراءة السريعة في الجامعة منها إن الدراسة الجامعية تحتاج إلى مهارات مميزة في استخدام ا

 ، فالصعوبات التي تواجه الطالب الجامعي سيما الطالب الجديد من األمور التي             )١٢(واخذ المالحظات 

يجب أن تحظى باهتمام من لدن المشرفين على شؤون الجامعات وتطويرها كون أن الطلبة هم الغاية                

لتربوية ليـصبحوا مـستقبال األداة البنائيـة        التي ينبغي أن تتفاعل مع العديد من المتغيرات العلمية وا         

 ، فمن المشكالت والصعوبات التي تواجه الطلبـة فـي   )١٣(المساهمة في التحديث الحضاري للمجتمع 

  .السنة األولى من الجامعة فهي كثيرة ومتنوعة والتي تختلف عن المرحلة الثانوية

ة أخرى انطالقا من أسـلوب      فالحياة في الحرم الجامعي مختلفة تماما عن أي مرحلة دراسي         

فهناك تباين كبير بين المناهج وطرائق التدريس في المدرسة  . )١٤(التعليم فيها وحتى برامجها المختلفة

والجامعة ففي المدرسة يقوم الطلبة بحفظ كمية محددة من المعلومات أي يتلقى الطالب تعليمه الثانوي               

 ، إلى جانب ذلك يعتمد الطالب في المرحلة )١٥(دراسةبأسلوب التلقين للمعارف والمعلومات كأسلوب لل

 ، بينمـا يختلـف      )١٥(الثانوية على المدرس في شرح المواد وإمالئها عليه ليدونها في دفتر مالحظاته           

الوضع في الجامعة ، ففي الجامعة يفترض أن ال يعتمد المقرر الدراسي على كتاب واحد وال ما يقوله 

 ، فقد يكـون     )١٦(بحثوا باستخدام كل الوسائل للوصول إلى معلومات جديدة       األستاذ فقط بل عليهم إن ي     

المتوفر مرجعا أو كتابا مختلفا في تنسيقه أو طريقة عرضه عن الكتاب الذي اعتاد عليه ، وقد تكون                  

الطريقة في التدريس هو الكتابة من وراء األستاذ في المحاضرة أو تـصوير األوراق مـن بعـض                  

   .)١٧( بالموضوع أو من الزمالء الذين قاموا بالكتابةالمراجع ذات الصلة

إلى جانب ذلك فان طريقة إلقاء المحاضرة تختلف في الجامعة فالمحاضر لـيس ملزمـا أن                   

 ، فانتقـال  )١٨(ينتظر الطالب ليكتب ما يقوله بل قد ال ينتظر وال يتسأل إن فهم الطالب مقـصده أم ال               

واجه نوعا من التعليم المزدوج ما بين الجهد التلقينـي المباشـر            الطالب إلى الجامعة فانه بدون شك ي      

 ، إلى جانب ذلـك      )١٩(للمدرس والبحث واالستقصاء الذاتي وإنماء المعرفة المعتمد على الطالب نفسه         

فهناك اختالفا كليا من جانب أخر وذلك من حيث النظام وأوقات الدوام واستخدام المكتبات وهذه مـن          

  هناء جاسم محمد السبعاوي.م
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جه الطالب في السنة األولى من دخوله الجامعة والتي يمكن أن تـنعكس أثارهـا               الصعوبات التي توا  

  .) ٢٠(على التحصيل الدراسي

وهناك مشكلة أخرى تتعلق بمسالة التكيف مع الجو الجامعي والذي يمكن أن يلعـب دورا                         

   .)٢١(هاما يترك أثاره السلبية وااليجابية عل مستوى تحصيل الطلبة األكاديمي

 فاالنتقال من المدرسة الثانوية إلى الجامعة يمكن أن ينطوي على مشكالت خاصـة تظهـر               

إن مشكالت سوء التكيف تظهـر فـي        ) chow(على شكل صعوبات في التكيف فقد ورد في دراسة          

السنة األولى وان مستويات القلق في هذه السنة تصل إلى درجتها القصوى حيـث نجـد إن الطلبـة                   

 ، فمشكالت   )٢٢(ن من مشكالت وصعوبات تؤثر في تكيف الطلبة مع الحياة الجامعية          المستجدين يعانو 

التكيف األكاديمي في الجامعة هي نتاج للفروق الفردية بين الجو التعليمي في المدرسة الثانوية والجو               

 وهي إن تكيف الطالب مع    ) الرياض وحمدي   (  ، ويؤكد على ما تقدم دراسة        )٢٣(التعليمي في الجامعة  

جو الجامعة وشعوره باالرتياح والرضا ينعكس على أداء الطلب وفي تحديد مدى اسـتعداده لتقبـل                

 ، فالطلبـة المتكيفـين أكاديميـا        )٢٤(االتجاهات والقيم التي تعمل الجامعة على تطويرها لدى طلبتها        

بـة غيـر    يحصلون على نتائج دراسية أفضل وهم أكثر احتماال إلنهاء برامجهم في الجامعة من الطل             

   .)٢٥(المتكيفين

 فضال عن ذلك فهناك مشكالت أخرى تتمثل بالتخصص الذي تفرض علـيهم الجامعـة أو               

الجهة الممولة أو التخصص الذي يرغب به األهل ألنهم يرون التخصص المناسب لهم مستقبال وذلك               

اء ومـستوياتهم   من منطلق رفع اسم أبنائهم واسم العائلة ال التخصص الذي يناسب ميول هوالء األبن             

الدراسية، إلى جانب ذلك هناك مشكالت تعلق بعدم توافر المختبرات العلميـة المجهـزة بـاألجهزة                

، فضال عن مشكالت متعلقة     )٢٦(الحديثة في بعض الكليات وغياب األمن والسالمة في هذه المختبرات         

سهم وال يجـرؤون    بالشعور بالخوف داخل المحاضرة هذا مما يجعل بعض الطلبة منطويين على أنف           

على إبداء أرائهم ألنهم يشعرون مسبقا بعدم بالخوف والتردد في إبدائهم أي معلومات ، إلى جانـب                 

ذلك صفة الخجل عند بعض الطلبة وخصوصا عند وقت المحاضرة فهناك من الطلبة يخاف أن يخطأ                

فضل أن يبقى صامتا    في المحاضرة أو يناقش معلومة ما حتى لو كانت لديه المعلومة الصحيحة لذا ي             

  .تجنبا من أن ينظر الطلبة إليه وهو يتكلم

إلى جانب ذلك مشكلة العالقات بما فيها االختالط بين الجنسين والتي تتسب نتائجها الـسلبية                  

على مستوى التحصيل ، كما أن معاملة األساتذة مع الطلبة تعد من المشكالت التي تواجـه الطلبـة                  

تذة من يتعامل مع الطلبة بجفوة مما يكون نتائج وعواقب وخيمة قد تتسبب             المستجدين فهناك من األسا   

  - دراسة ميدانية  - المشكالت الدراسية لطلبة المرحلة األولى في جامعة الموصل 



 

)٧( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UXH@O@¶ëüa@ô†b»@QTSS@ç@O@æbîã@RPQR@â@ @

في االبتعاد مثال عن الدراسة أو قد تؤدي الشدة المفرطة أو عدم العدالة بين الطلبـة إلـى ترسـبات                    

  .)٢٧(وضغوطات نفسية للطالب في شعوره ببعض األعراض النفسية كالقلق مثال

جامعة إن تراعي الطلبة الجدد وان تعمل على توعيتهم مـن حيـث             وعليه ينبغي على األساتذة في ال     

فدور الجامعة يأتي من خالل      ،   كيفية التعامل مع متغيرات هذه المرحلة وإعطائهم فرصة للتعود عليها         

  . مراعاة طلبتها وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات 

@sÛbrÛa@szj¾a@ @

@òîãa‡î¾a@òaŠ‡Ûa@wöbnã@ÝîÜ¥ë@‹Ç@ @

جل التعرف على المشكالت الدراسية التي تواجه الطلبة الجدد في جامعة الموصل تـم              من ا   

توزيع استمارة االستبيان على عينة من طلبة المرحلة األولى للكليات اإلنـسانية والعلميـة لغـرض                

الكشف عن تلك المشكالت وقد تضمن االستبيان الفقرات التالية والتـي تناولهـا البحـث بالوصـف                

  . حليل والت

 تمثل البيانات األولية وصفا لخصائص عينة البحث وقد ضمت أداة البحث            -:البيانات األولية   : أوال  

   -:عددا من المتغيرات الديموغرافية وكما يأتي 

  يوضح خصائص عينة البحث )١(جدول 

  المجموع  أنثى  ذكر  الجنس
  ١٠٠  ٤١  ٥٩  ك
%  ١٠٠  %٤١  %٥٩%  

    هندسة  ب األسنانط  زراعة  علوم  الكليات العلمية
  ٥٠  ١٣  ١٢  ١٤  ١١  ك
%  ١٠٠  %٢٦  %٢٤  %٢٨  %٢٢%  

    قانون  أدارة واقتصاد  تربية  آداب الكليات اإلنسانية
  ٥٠  ٩  ١٣  ١٢  ١٦  ك
%  ١٠٠  %١٨  %٢٦  %٢٤  %٣٢%  

المنطقة التي 
  تسكنها

أقسام 
  داخلية

الساحل 
  األيمن

 خارج المدينة  الساحل األيسر
  )قرية(

  المجموع

  ١٠٠  ١٠  ٤٢  ٣٥  ١٣  ك
%  ١٠٠  %١٠  %٤٢  %٣٥  %١٣%  

من اإلنـاث،   % ٤١من أفراد العينة هم من الذكور مقابل        % ٥٩تبين من الجدول أعاله إن      

وهذا له أهميته في معرفة آراء كال الجنسين حول أهم المشكالت الدراسية التـي تـواجههم خـالل                  

يات العلمية منها واإلنـسانية     أما عن الكليات فقد حاولت الباحثة ضم بعض من الكل         . دخولهم الجامعة   

  ء جاسم محمد السبعاويهنا.م
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، الزراعـة   % ١١كلية العلـوم    : إلى عينتها لتكون ممثلة لمجتمع البحث وقد جاءت النتائج كاألتي           

، % ١٣، أدارة واقتـصاد     % ١٢، تربية   % ١٦، آداب   % ١٣، هندسة   % ١٢، طب أسنان    % ١٤

  % .٩قانون 

  من الطلبـة يـسكنون األقـسام         %١٣ أما عن المنطقة التي يسكنها الطلبة فجاءت النتائج         

يسكنون الساحل األيسر % ٤٢من العينة يسكنون الساحل األيمن ، مقابل % ٣٥الداخلية ، في حين إن 

  . من أفراد العينة% ١٠فقد بلغت نسبتهم ) القرية( أما عن الذين يسكنون خارج حدود المدينة 

   -:البيانات العامة : ثانيا

مت الباحثة بتحليل ومعالجة البيانات الواردة فـي البحـث          ولغرض تحقيق أهداف البحث قا      

   -:والتي تم الحصول عليها من خالل تطبيق االستبيان فظهرت النتائج اآلتية 

  يبين المشكالت الدراسية التي تواجه الطلبة الجدد  )٢(جدول 

الكليات   المشكالت الدراسية
  العلمية

الكليات   م.ت
  اإلنسانية

المجمو م.ت
  ع

  ٤٧  ٩  ٢٠  ٤  ٢٧  بتفسير المادة العلمية نمام التدريسييقلة اهت

  ٦٩  ٤  ٣٢  ٣  ٣٧  كثرة االمتحانات خالل الفصل الدراسي

  ٥٥  ٤  ٣٢  ٦  ٢٣  كثرة المواد الدراسية 

  ٨٢  ٢  ٣٦  ١  ٤٦  عدم توافر وقت كاف للدراسة 

 طريقـة تمليـة     ناستخدام بعض التدريسيي  
  المادة العلمية للطلبة  

٣٥  ٦  ٢٨  ١٠  ١٧  

  ٦٣  ١  ٤١  ٧  ٢٢   المنهج الدراسي طول

 بإلقاء المحاضـرة    نتفرد بعض التدريسيي  
  مستبعد المناقشات العلمية مع الطلبة 

٣٩  ١٠  ١٤  ٥  ٢٥  

  ٧٤  ٥  ٢٩  ٢  ٤٥  ازدحام الصفوف الدراسية 

  ٣٨  ٧  ٢٤  ١١  ١٤  األساتذة ال يتعاملون بعدالة مع الطلبة 

التباين في طريقة التدريس اإلعدادي عـن       
  الجامعي 

٨١  ٣  ٣٥  ١  ٤٦  

  ٤٤  ٨  ٢٣  ٨  ٢١  عدم مالئمة التخصص مع ميول الطالب 

  ٤٦  ١١  ٩  ٣  ٣٧  استخدام اللغة االنكليزية في الدراسة 

ارتباك الطالب أثناء توجيه أسـئلة داخـل        
  المحاضرة 

٢٨  ٩  ٢٠  ١٢  ٨  

  ٢٧  ١٢  ٨  ٩  ١٩  غالء أسعار بعض المستلزمات الدراسية 

  - دراسة ميدانية  -  المرحلة األولى في جامعة الموصل المشكالت الدراسية لطلبة
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لمشكالت الدراسية التي تواجه الطلبة الجدد لكال الكليتـين         يتبين من الجدول أعاله إن أكثر ا      

العلمية واإلنسانية كانت ممثلة بعدم توافر الوقت الكافي للدراسة، فمن المعلوم إن طبيعة الـدوام فـي     

الجامعة يختلف عن ما هو عليه في المدرسة وذلك إلتباع نظام المحاضرات والتي تستغرق وقتا فنجد                

علمية يستغرق وقت المحاضرة ساعتين أو أكثر فضالعن التطبيقات العمليـة فـي             مثال إن الكليات ال   

المختبرات إلجراء تجربة أو القيام مثال بالرسم الهندسي هذا مما يستدعي إلى بقاء الطلبة إلى وقـت                 

متأخر أي إلى حين انتهاء عملهم من المختبر ، ناهيك عن ذلك مشكلة ازدحام الطرق والتـي تـؤثر                   

ة أثناء عودتهم إلى المنزل خصوصا وان هناك من الطلبة من يسكن في مناطق بعيدة عن                على الطلب 

الجامعة هذا مما ينعكس سلبا على الطلبة في الشعور بإرهاق وتعب والتي تؤثر بالنتيجة على الطالب                

في عدم توافر الوقت المخصص للدراسة والى تراكم العديد من المحاضرات يوما بعد يـوم ، إلـى                  

 ذلك فهناك بعض من الطلبة من يزاولون أعماال بعد الدوام لغرض كسب العيش والرزق وهذا                جانب

  .بطبيعة الحال سوف ينعكس سلبا على الطلبة في عدم إيجاد الوقت الكافي لمتابعة دروسهم اليومية 

أما فيما يتعلق بمشكلة التباين في طريقة التدريس اإلعدادي عن الجامعي، فمن المعلـوم إن               

تعليم الجامعي يختلف عن التعليم الثانوي حيث إن الطالب في المدرسة يتلقى تعليمه بأسلوب التلقين               ال

للمعارف والمعلومات كأسلوب وطريقة في التدريس ، أي عملية التدريس نمطية يعتمد الطالب كليـا               

 بالتحـضير  على المدرس في شرح المقرر والمتمثل بالكتاب المنهجي حيث يعتمد الطالب عليه ويقوم        

الدروس بشكل يومي ، لكن عندما ينتقل الطالب إلى الحياة الجامعية فان طبيعة التدريس تختلف عـن                

ما هو معتاد عليه في المدرسة ، ففي الجامعة يفترض أن ال يعتمد المقرر الدراسي على كتاب واحد                  

لومات جديدة ، فأسلوب    وال على ما يقوله األستاذ بل عليه أن يبحث عن كل الوسائل للوصول إلى مع              

التدريس في الجامعة يعتمد على البحث الذاتي والنقدي الذي لم يعتد عليه الطالب في الثانويـة إلـى                  

جانب ذلك فان طريقة عرض وشرح المادة العلمية فهي األخرى مختلفة والتي قد تكون أما كتابـا أو                  

لكتابة أثنـاء قيـام األسـتاذ بـشرح         مرجعا أو طريقة الكتابة من  وراء األستاذ في المحاضرة أو ا           

المحاضرة أو تصوير األوراق أما عن طريق الزمالء الذين قاموا بالكتابة أو من بعض المراجـع أو                 

محاضرة األستاذ نفسه هذا مما يشكل صعوبة عند طلبة المرحلة األولى لعـدم معـرفتهم وإلمـامهم                 

  .بأصول الدراسة في الجامعة في كيفية التحضير لدروسهم 

أما فيما يتعلق بمشكلة ازدحام الصفوف الدراسية فمما ال شك فيـه إن ازدحـام الـصفوف                 

الدراسية تمثل مشكلة تواجه الطلبة أثناء المحاضرة والتي تنعكس بالتالي على المستوى الدراسي لهم،              

سية فنجد إن هناك بعض أقسام الكليات من يتبع نظام دمج شعبتين أو ثالثة في بعض من المواد الدرا                 

وهذا األمر بالتأكيد له مردواته السليبة على الطالب في عدم التركيز بشكل فعلي في جو المحاضرة ،                 

إلى جانب ذلك هناك من الطلبة من ينشغل مع أصدقائه في أمور بعيدة عن جو المحاضرة منها اللهو                  

  هناء جاسم محمد السبعاوي.م
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ـ               ي المحاضـرة   بالموبايل مثال وهذا سوف ينعكس على الطالب في عدم التركيز والتشتت الـذهني ف

وبالتالي ستكون النتيجة في عدم االستفادة من المعلومات التي ذكرها األستاذ ، ومن جهة أخرى فـان       

تواجد أعداد كبيرة داخل الشعبة يمكن أن يشكل عبء على األستاذ نفسه في مسالة التفاعل مع الطلبة                 

وكذلك معانـاة الطلبـة مـن       فضال عن عدم إيصال الصوت إلى الطلبة الجالسين في المقاعد الخلفية            

  . الرؤية الواضحة بما يكتب على اللوحة هذا مما سيكون له تأثيراته السلبية على الطلبة 

أما عن مشكلة كثرة االمتحانات خالل الفصل الدراسي فهي من المشكالت التي تواجه الطلبة              

لق أن يلزم الطالب بقراءة     الجدد فهناك من بعض األساتذة من يتبع طريقة االمتحانات الكثيرة من منط           

المحاضرات وهذا يشكل صعوبة تواجه الطلبة الجدد كونهم على األغلب ليس لديهم إلمـام بطبيعـة                

االمتحانات وطريقة األسئلة وكيفية اإلجابة نتيجة الشعور باالرتباك مما يؤثر بالتالي على مـستواهم              

يـة الـدروس  لـذا ينبغـي أن تكـون            الدراسي، ومن جانب آخر فإنها تؤثر على عدم االهتمام ببق         

  . االمتحانات مناسبة من حيث عددها حتى ال يشعر الطالب بإرهاق وارتباك 

أما عن مشكلة استخدام اللغة االنكليزية فهي من المشكالت التي تواجه طالب الكليات العلمية أكثر     

ا يعانون من مـشكلة عـدم       من طالب الكليات اإلنسانية ، فمن المعروف إن اغلب الطلبة في مجتمعن           

إتقان أساسيات اللغة االنكليزية األمر الذي من شانه أن يشكل عقبة أمام الطلبة وخـصوصا األقـسام                 

العلمية والتي تستخدم كثيرا للمصطلحات االنكليزية في المحاضرة، فنالحظ إن الكثير من الطلبـة ال               

افي للمحاضرة  بل هناك من الكليـات التـي          يفهم مايقوله األستاذ بل يتبع نظام الحفظ دون الفهم الك         

تعتمد عليه بشكل أساسي كالطبية مثال، فعدم إتقان الطلبة للغة يمكن أن يشكل مشكلة من حيث تقليـل            

  . فضي إلى ضعف التحصيل الدراسي لهمالدافعية للتعليم الفتقارهم لمهارات اللغة وهذا بالتالي سي

طلبة من أشاروا إلى معاناتهم من طـول المـنهج          أما عن طول المنهج الدراسي فهناك من ال       

الدراسي خصوصا إننا ال زلنا نعتمد أسلوب الكم على حساب النوع إلى جانب ذلك مشكلة تأخر قبول                 

الطلبة الجدد كل عام والذي يمكن أن يساهم في خلق عقبة أمام الطلبة مع طول المنهج الدراسـي، أو                  

 المقرر بعيدا إن كان الطالب قد استفاد من المعلومـات أم ال،             أن هناك من األساتذة يميلون إلى إنهاء      

 بالمـادة العلميـة     يالمهم أكمل المنهج وهذا بالتالي ينعكس على الطالب في عدم االهتمام بشكل جد            

  . فيكتفي بقراءة المفيد منها بشكل مختصر

شكلة حيث إن كثرة المواد في      أما فيما يتعلق بكثرة المواد الدراسية فالطلبة الجدد يعانون من هذه الم             

بعض الكليات يمكن إن يكون لها تأثيراتها السلبية على الطالب في مسالة الفهم واالستيعاب لهذا الكم                

من المواد خصوصا أن هناك بعض منها فيها صعوبة وتحتاج إلى وقت لمراجعتها لذا نجد الطالـب                 

  . ذلك  قلة الوقت المخصص للدراسةسيعمل على االهتمام ببعض وإهمال البعض اآلخر فضال عن 

  - دراسة ميدانية  - المشكالت الدراسية لطلبة المرحلة األولى في جامعة الموصل 



 

)١١( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UXH@O@¶ëüa@ô†b»@QTSS@ç@O@æbîã@RPQR@â@ @

   استنتاجات البحث

من خالل ما تم عرضه في الصفحات السابقة للبحث فقد توصـل البحـث إلـى إن هنـاك                   

مشكالت دراسية مشتركة لكال الكليات العلمية واإلنسانية على حد سواء والتي تتمثل في التباين فـي                

افر الوقت الكافي للدراسة ،وكثـرة االمتحانـات        طريقة التدريس  اإلعدادي عن الجامعي ، وعدم تو        

خالل الفصل الدراسي ، أما عن مشكلة استخدام اللغة االنكليزية فكانت هذه مشكلة خاصة بالكليـات                

العلمية فقط ، في حين أن الكليات اإلنسانية لديها مشكالت تنفرد بها بمعزل عن العلمية وهي طـول                  

  . ية المنهج الدراسي وكثرة المواد الدراس

  التوصيات والمقترحات 

 عدم التأخر في أظهار نتائج القبول للطلبة الجدد في المرحلة األولى من الجامعة حتـى ال يـؤثر    -١

ذلك على دراستهم في المرحلة من خالل المعاناة الكبيرة لهم مع طول المناهج مـع قـصر الفتـرة                   

  . الزمنية التي يقضونها في الجامعة 

 المصطلحات العلمية في مناهج الدراسة في المرحلة اإلعدادية حتى ال تقف             محاولة إدخال بعض   -٢

  . اللغة عائقا أمام فهم الطلبة واستيعابهم للدراسة في الجامعة 

  . تنظيم برامج توعية للطلبة المستجدين عند بداية التحاقهم للكلية -٣

طلبة فـي جميـع المراحـل        إجراء دراسة شاملة للتعرف على جميع الصعوبات التي يواجهها ال          -٤

  . الدراسية 
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إعداد برنامج إرشادي جمعي مقترح لتخفيف المشكالت الدراسية لدى طلبـة كليـة             " نشعة كريم الالمي ،      -١
  . ٤٠٢ ، ص٢٠٠٠ ، ٢٣، مجلة كلية المعلمين ، كلية المعلمين ، الجامعة المستنصرية ، العدد " المعلمين 

، مجلة كلية المعلمين ، كلية      " بات التي تواجه الطلبة الجدد في كلية المعلمين         الصعو" احمد محمد نوري ،      -٢
  . ٢١١ ، ص٢٠٠١ ، ٢٨المعلمين ، جامعة الموصل ، العدد 

  . ٤٠٣ نشعة كريم الالمي ، مصدر سابق ، ص-٣
،  " اتجاهات طلبة جامعة صالح الدين نحو استخدام اإلرشاد النفـسي والتربـوي           " عمر ياسين إبراهيم ،      -٤

  . ٤٤ ، ص٢٠٠٨ آذار ، ٢ ، العدد ٧مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ، جامعة الموصل ، المجلد 
اهللا الكيالنـي     روبرت ثوراندايك ، القياس والتقويم من علم النفس والتربية ، ترجمة إليزابيث هيجن وعبد              -٥

   . ١٠ ، ص١٩٨٩وزميله ، عمان ، مركز الكيت األردني ، 
  . ٤٠٢م الالمي ، مصدر سابق ، ص نشعة كري-٦

  هناء جاسم محمد السبعاوي.م
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  . ٢١١ احمد محمد نوري ، مصدر سابق ، ص-٧
 أسيا بنت علي راجح ، التوافق النفسي لدى الفتاة الجامعية وعالقتها بالحالة االجتماعية والمستوى -٨

   http;// taibahuevents.com        االقتصادي والمعدل التراكمي
  . ٢٢بق ، ص عمر ياسين إبراهيم ، مصدر سا-٩
  . ٢١١ احمد محمد نوري ، مصدر سابق ، ص- ١٠
"  دراسة مسحية –الجناح المدني وحاجاتهم اإلرشادية / مشكالت طلبة جامعة مؤتة " رياض وريكات ، - ١١

  . ٣٩٥ ، ص١٩٩٩ ، ٢ ، العدد ٢٦، مجلة دراسات للعلوم التربوية ، الجامعة األردنية ، المجلد 
  . ٢١٢- ٢١١ سابق ، ص احمد محمد نوري ، مصدر- ١٢
/ ١٩٨٥الصعوبات التي واجهت الطلبة المقبولين في كلية التربية للعام الدراسي " ماجد حمزة وآخرون ، - ١٣

   . ٥٩ ، ص١٩٨٨ ، ٩، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، العدد ١٩٨٦
   .www.panoora.com. نبيلة شلش ، صعوبات التأقلم التي يواجهها الطالب في السنة األولى- ١٤
  . ٤٠٣ نشعة كريم الالمي ، مصدر سابق ، ص- ١٥
 www.alwasatnews.com            ني هيفاء المحرق ، هموم ومشكالت الطلبة الجامعي- ١٦

  com.almadaya.www             حياتك الجامعية- ١٧
   نبيلة شلش ، مصدر سابق -١٨
  . ٤٠٤-٤٠٣م الالمي ، مصدر سابق ، ص نشعة كري-١٩
   .٦٠ ماجد حمزة وآخرون ، مصدر سابق ، ص-٢٠
  . ٣٩٧ رياض وريكات ، مصدر سابق ، ص-٢١
  . ٢١٢ احمد محمد نوري ، مصدر سابق ، ص-٢٢
، " العالقة بين بعض العوامل المرتبطة بالطالب والتكيف األكـاديمي          " سليمان الريحاني ونزيه حمدي ،       -٢٣

  . ١٣٢ ، ص١٩٨٧ ، ٥ ، العدد ١٤اسات العلوم التربوية ، عمان ، المجلد مجلة در
  . ٢٢٠ احمد محمد نوري ، مصدر سابق ، ص-٢٤
  . ١٢٧ سليمان الريحاني ونزيه حمدي ، مصدر سابق ، ص-٢٥
  . هيفاء المحرق ، مصدر سابق -٢٦
 . معالجة تربوية  ياسمين ، انتقال األبناء من المرحلة الثانوية إلى الجامعية يتطلب -٢٧

com.madina-al.www  
 

  - دراسة ميدانية  - المشكالت الدراسية لطلبة المرحلة األولى في جامعة الموصل 


