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الملخص :

يرمي هذا البحث إلى التعرف على المشكالت التي يواجهها طلبة الدراسات العليا ألقسام اللغة العربية في البحث

العلمي.
ويتحدد البحث بطلبة الدراسات العليا في أقسام اللغة العربية في كليات التربية في جامعة بغداد (كلية التربية ابن
رشد ،وكلية التربية للبنات) ،وللعام الدراسي ( .)2019–2018والبالغ عددهم ( )70طالبا وطالبة.
ولتحقيق هدف البحث الحالي استعملت الباحثة المنهج الوصفي في التعرف على المشكالت التي تواجه طلبة
الدراسات العليا ألقسام اللغة العربية في البحث العلمي .والمنهج الوصفي يهتم بوصف الظاهرة  ،أو الحدث وجمع
الحقائق والمالحظات عنها ووصف الظروف الخاصة بها  ،ومحاول التنبؤ بها في المستقبل .
استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية المالئمة إلجراءات البحث الحالي ونتائجه باإلستتعانة بالبرنتامج ااحصتائي (
)  :SPSSمربتتع كتتا  ،اارتبتتار التتتائي لعينتتتين مستتتقلتين ،معامتتل إرتبتتاس بيرستتود  ،معادلتتة ألفتتا – كرونبتتا ،
واارتبار التائي لعينة واحدة.
ولتحقيق هتدف البحتث قامتت الباحثتة ببنتاء أداة البحتث المتمثلتة ب ستتبانة مشتكالت طلبتة الد ارستات العليتا ألقستام
اللغتتة العربيتتة ،وإرت ت ت الباحثتتة أد تاتتود األستتتبانة هتتي األداة المالئمتتة  ،طبقتتت الباحثتتة اإلستتتبانة بصتتورتها النهائيتتة
على عينة البحث البالغة ( )50طالباً وطالبة.
الكلمات المفتاحية  :المشكالت  ،طلبة  ،الدراسات العليا .
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Abstract
This research aims at identifying the problems that post-graduate students of the
Arabic language departments face in scientific research.
The research is limited to postgraduate students whose number are (70) students in
Arabic language departments at the faculties of education at University of Baghdad
(Faculty of Education Ibn Rushd, College of Education for Women) for the academic
year (2018-2019).
To achieve the objective of the present research, the researcher uses the descriptive
approach in identifying the problems facing post-graduate students of the Arabic
language departments in scientific research. The descriptive approach is concerned with
describing the phenomenon or event, collecting facts and observations, describing the
specific circumstances, and trying to predict them in the future.
The researcher uses the suitable statistical means for the current study depending on the
statistical program (SPSS): the square of Kay, the T- test of two independent samples,
Pearson correlation coefficient, the alpha-cronbach equation, and the T-test of one
sample.
To achieve the objective of this research, the researcher coustructs the research tool of
identifying the problems of postgraduate students of the Arabic language departments.
The researcher decided that the questionnaire is the appropriate tool. The researcher
applied the final questionnaire to the sample of (50) students.
Keywords: Graduate studies, Problems, Students.

 التعريف بالبحث/ الفصل االول
مشكلة البحث
متتن

 وطلبتتة أقستتام اللغتتة العربيتتة بنحتو رتتا، تعتتد مشتتكلة البحتتث العلمتتي عنتتد طلبتتة الد ارستتات العليتتا بنحتتو عتتام

 التتتي بموجبهتتا،المشتكالت المهمتتة التتي تواجتته و ازرة التعلتتيم العتالي والبحتتث العلمتي والمؤسستتات التربويتتة اات العالقتة
 وهتتذ،تنفتتق الجامعتتات أمتتوااً طائلتتة لحلهتتا بستتبب الرمبتتة المت ايتتدة بتتتوفير جتتو يلبتتي حاجتتات طلبتتة الد ارستتات العليتتا
 ونتيجة للظروف التتي يعيشتها، وحدتها تختلف بحسب الظروف والبيئة التي يعيشها الطلبة،المشكالت ليست بجديدة
 وكتتذلب بالعولمتتة التتتي، وهتتذا جعتتل ش ترائت المجتمتتع تعتتاني مشتتكالت مت ت ةرة بهتتذا الو تتع،الع تراف فتتي اآونتتة األري ترة
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أوجتتدت مشتتكالت جديتتدة أرهقتتت كتتاهلهم  ،وجعلتتتهم يشتتعرود بتتالقلق وال تتيق ،ومنهتتا مشتتكالت تتعل تتق بالجوانتتب (
ااكاديمية  ،وااجتماعية  ،والثقافية  ،وااقتصادية  ،والسياسية) (ال بيد ،2011 ،

Zubaidi, 2011 ,p ( )2

 ، )2ومن هذ الشترائت شتريحة طلبتة الد ارستات العليتا فتي الجامعتات العراقيتة ،إا تحسستت الباحثتة عتن طريتق إجتراء
المقتابالت وااستفستتار متتن الطلبتتة والمالكتات التدريستتية وجتتود مشتكالت يعتتاني منهتتا طلبتتة الد ارستتات العليتتا فتتي أقستتام
اللغة العربية  ،التي أةرت في مستواهم العلمي وأنجازهم للبحوث العلمية  ،اسيما أنهم يعيشود فتي عصتر العولمتة ؛
مما يؤد إلى صعوبة تعاملهم معها  ،األمر الذ يتطلتب اإلستتعانة بالتتدرل اإلرشتاد للتعامتل متع هتذ المشتكالت
 ،وحلها بما يؤد إلى تحسين المستوى العلمي والبحثي لهم.
واستناداً إلى ما تقدم تجد الباحثة أد مشكلة الدراسات العليا في أقسام اللغة العربية موجودة ،ومتوقعة  ،لتذا
تتجلى مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال اآتي:
 -ما المشكالت التي يواجهها طلبة الدراسات العليا ألقسام اللغة العربية في البحث العلمي؟

أهمية البحث
ُيعد التعليم الجامعي قمة الهرم التعليمي في بلداد العالم كافة ،وتامن أهميتة هتذا النتو متن التعلتيم فتي أنته يتؤد

دو اًر مهمتاً فتتي متتد المجتمتتع بكافتتة قطاعاتتته بالمالكتتات المؤهلتتة والقتتادرة علتتى إدارة هتتذ القطاعتتات وتستتييرها بكفايتتة،
ومواكبة عجلة التقدم والتطور وتحقيق األمن وااستقرار  ،والرفاهيتة عتن طريتق ت ةيرهتا الفاتر والعلمتي فتي اتجاهتات
العمل واإلنتاج  ،ومما ا شب فيه أد نجاح التعليم الجامعي في أداء مهماته على أكمل وجه ،يتوقف إلى حتد كبيتر
علتى تهيئتتة الظتتروف المالئمتتة للجامعتتة وإحاطتهتتا بت نوا الرعايتة وااهتمتتام ،ومتتن هتتذا المنطتتق تتبتين أهميتتة د ارستتة
المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا ألقسام اللغة العربية ،إا نالت اهتمام العديتد متن البتاحثين والمتخصصتين
فتي التربيتة والتعلتيم ،وتت تي

تمن أولويتات رطت وبترامج تحستين وتطتوير ورفتع كفايتة هتذا النتو متن التعلتيم ،إا إد

المشكالت التي تواجه طلبة الد ارستات العليتا قتد يكتود لهتا أةتر كبيتر فتي الحتد متن مواصتلتهم للد ارستة والتفتوف والنبتو
فيها األمر الذ ا يتوقف أةر السلبي في طلبة الدراسات العليا فق بل وفي المجتمع بنحو عتام ،والتب نظت اًر لمتا قتد
ينتج عن الب من هدر لطاقات المجتمع المادية والبشرية وموارد .
وتمثل الدراسات العليا أحدى ركائ

تغيير الشعوب والمصير فال بد من الجميع النهوض ،وتامن أهمية هذ

الدراسة في كونها من الدراسات العلمية التي ترك في المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا والتي تبرز مدى
الحاجة لدراسة مثل هذ المشكالت من الناحيتين العلمية والعملية.
وعن طريق ما تقدم ارت ت الباحثة

رورة الوقوف على مشكالت طلبتة الد ارستات العليتا ألقستام اللغتة العربيتة فتي

البحث العلمي ،ويمكن إيجاز مسوغات أهمية البحث بالنقاس اآتية:
 -1أهمية دراسة المشكالت التي تواجه طلبة الد ارستات العليتا ألقستام اللغتة العربيتة بنحتو دور  ،والوقتوف علتى آرتر
المستجدات في األحداث الجارية التي قد تؤةر فيهم وت يد حدة هذ المشكالت والعمل على تالفيها.
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 - 2أهمية طلبة المرحلة الجامعية بنحو عام واهمية طلبة الدراسات العليتا ألقستام اللغتة العربيتة بنحتو رتا

لاتونهم

أحد ااعمدة المهمة في التعليم العراقي.
 -3أهميتتة الجامعتتة فتتي بنتتاء المجتمتتع التتذ يتطلتتب مواجهتتة هتتذا الخلتتل والبحتتث عتتن أستتبابه ومصتتادر والعمتتل علتتى
تداركه.
 - 4شدة ارتباس طلبة الجامعة بنحو عام وطلبة الدراسات العليا بنحو را

ب حوال العراف وما يمر به من تغييرات

وانفتاح على العالم.

هدف البحث
يرمتتي هتتذا البحتتث إلتتى التعتترف علتتى المشتتكالت التتتي يواججهتتا طلبتتة الد ارستتات العليتتا ألقستتام اللغتتة العربيتتة فتتي
البحث العلمي.

حدود البحث
يتحتتدد البحتتث الحتتالي بطلبتتة الد ارستتات العليتتا فتتي أقستتام اللغتتة العربيتتة فتتي كليتتات التربي تة فتتي جامعتتة بغتتداد (كليتتة
التربية ابن رشد ،وكلية التربية للبنات) ،وللعام الدراسي (.)2019–2018

تحديد المصطلحات:
المشكالت:
 (" :)Gunenther,1998عوائق تمنع الفترد متن الوصتول إلتى الهتدف التذ يرغتب فتي تح،يقته  ،وهتي عبتارة عتنتع تتارض ف تتي النت تتائج أو نق تتي ف تتي األدل تتة  ،مم تتا ت تتؤد إل تتى حال تتة م تتن انع تتدام ف تتي التت توازد وإعاق تتة عملي تتة التفاي تتر"
(ال غلول، 2001،

,)Zaghloul , 2001 , p 285 ( )285

 ( كامل" :)2004،عوائق تمنع الفرد من الوصول إلى الهدف التذ يرغتب فتي تح،يقته  ،وهتي عبتارة عتن تعتارضفي النتائج أو نقي في األدلة  ،مما تؤد الى حالة من إنعدام في التوازد وأعاقة عملية التفاير" ( كامل، 2004 ،
.)Kamel, 2004 ,p 8( )8

الفصل الثاني  /خلفية نظرية
أصناف المشكالت:
تقستم المواقتف والمشتكالت التتي تصتادف األفتراد ،وتتطلتب متنهم التفاعتل معهتا ،و ترورة إيجتاد الحلتول لهتا علتى
وفق عدد من األبعاد تتمثل باآتي:
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 - 1مشكالت محددة وتقابلها غير محددة :تتمثل المحددة بالمشكالت الوا حة التي لها حل وا ت ومحدد ،ولها
مجموعة أدوات ووسائل محددة تعين في الوصول للحل ،أما غير المحددة فتتمثل بالمشكالت التي تفتقر إلى واحدة
أو أكثر من الخصائي الموجودة في المحددة.
 - 2مشكالت ندية وتقابلها غير ندية :تتمثل الندية بالمشكالت التي تتطلب المنافسة بين فردين أو طرفين أو أكثر،
إا أد طرفاً واحداً يمكن أد يحقق الفوز أو الربت أو النصر ،أما غير الندية فتتمثل بالمشكالت التي ا تتطلب
المنافسة.
 - 3مشكالت قابلة للحل وتقابلها غير قابلة للحل :تتمثل القابلة للحل بالمشكالت التي يمكن حلها بطريقة أو أكثر،
أما غير القابلة للحل فتتمثل بالمشكالت التي يصعب ايجاد حل لها( .ال غلول، 2001 ،

)286 - 285

()Zaghloul, 2001 ,p 285 286

أنواع المشكالت:
 -1مشكالت نفسية واجتماعية :تتمثل بمشكالت اوات تاوينات تختلف من واحد الى آرر  ،وبدرجات متفاوتة من
الخطورة تقلق حياة الفرد وحياة المجتمع الذ

يعيش فيه ،وتهدف دراستها إلى تحقيق أغراض نمائية ووقائية

وعالجية ،ومن أكثر هذ المشكالت حدوةها الغيرة والحقد بين األفراد ،والعدواد  ،والمشاجرة  ،والتخريب  ،والعنف
واإلرهاب ،والع لة واإلنطواء ،واانحرافات األرالقية ،واإلنحرافات الجنسية ،والف ار النفسي وااجتماعي ،والشخصية
المعتلة نفسياً (السيكوباتية) ،واإلدماد على المحرمات المخدرة ،والتعصب ون عات التميي العنصر (الهاشمي،
،2008

.)Hashemi, 2008 ,p 292 - 293( )293 - 292

 - 2مشكالت كالمية :تتمثل بمشكالت الحبسة ،والت ت ة ،واللعثة ،والخنق ،والصوت البديل اكر أم أنثى ،وغيرها.
 - 3مشكالت انفعالية :تتمثل بمشكالت القلق ،واإلكتئاب ،والتوتر ،والف  ،والتبلد ،والالمبااة.
 - 4مشكالت المظهر :تتمثل بمشكالت النحافة ،والبدانة ،وا طرابات تعبير الوجه كالح د والاآبة والسرور
وسواها.
 - 5مشكالت الشخصية :تتمثل بمشكالت اإلنطواء ،والعصبية ،والم اجية ،والتشاؤم ،ما شابهها.
 - 6مشكالت النوم :تتمثل بمشكالت كثرة النوم ،واإلرف ،وقلة النوم ،وتقطع النوم ،والاالم في أةناء النوم ،والمشي
في أةناء النوم وسواها.
 - 7مشكالت األنتبا  :تتمثل بمشكالت زيادة األنتبا  ،وقلة األنتبا  ،وتحول األنتبا والسرحاد والسهياد وتشتت
األنتبا وغيرها ( أبو حمادة ، 2008 ،

.)Abu Hamada, 2008 ,p 40-41( )41 - 40

ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي :2019 –2018
أوالا  :الشروط العامة للتقديم والقبول :
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 - 1إد ا يقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير أو ما يعادلها عن % 65ويستثنى من الب الربع األول بالنسبة
لالرتصاصات الطبية والهندسية يكود على وفق المادة  5من البند ااول من تعليمات الدراسات العليا رقم 26
لسنة  ، 1990ووفق المادة  / 4البندين سادساً وسابعاً من تعليمات منت االجازة الدراسية بالرقم  165لسنة .2011
 - 2إد ا يقل معدل المتقدم لدراسة الدكتو ار عن . % 70
 - 3إد ا ي يد عمر المتقدم لدراسة الماجستير أو ما يعادلها عن  45سنة ( يسمت لمواليد  1973/6/15فما فوف
بالتقديم بالنسبة للموظفين ) و 50سنة ( ُيسمت لمواليد  1968/6/15فما فوف بالتقديم بالنسبة للموظفين ) للمتقدم
لدراسة الدكتو ار  ،ويكود احتساب العمر على أساس السنة والشهر ،ويوم تولد المتقدم ولغاية بدء التقديم للدراسات
العليا.
ُ - 4يستثنى المتقدم لدراسة الدبلوم العالي من شرطي العمر والمعدل  /استناداً إلى قانود رقم  14لسنة / 2009

إشارة ةانياً  /أ منه  ،ووفقاً ألعمامنا المرقم ب ت  9758/5في  2012/9/18للمادة .1

ُ - 5يشترس في المتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير من الموظفين أد تاود لديه ردمة وظيفية فعلية لمدة
سنتين بعد حصوله على آرر شهادة وتُحتسب ِهذ الخدمة لغاية األول من أيلول لعام  2018والتفر التام
للدراسة.
 - 6أُ -يشترس في ا لمتقدم لدراسة الدكتو ار من الموظفين { عدا منتسبي و ازرتي التعليم العالي والبحث العلمي ،
والتربية والمؤسسات التي تخ ع لقانود الخدمة الجامعية ويكود منحهم اإلجازة الدراسية وفقاً لحكام قانود رقم 23
لسنة  2008قانود الخدمة الجامعية ( أد تاود لديه ردمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على آرر شهادة
 ،وتُحتسب هذ الخدمة لغاية األول من أيلول لعام  2018والتفر التام للدراسة (.

 - 6ب -يحق للمتقدمين لدراسة الدكتو ار من الموظفين من غير المشمولين بقانود الخدمة الجامعية  ،ومن منحوا

شهادة الماجستير

من المدة المحددة دود تمديد وحصلوا على تقدير ا يقل عن جيد جداً ) الرسالة  +السنة

واستثناء آرر شهادةً والسنة التح يرية ( التقديم مباشرًة من شرس الخدمة سنتين(.

 - 6ج – استثناء اع اء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الماجستير المشمولين بقانود الخدمة الجامعية رقم 23
على قناة النفقة الخاصة حص اًر  .لسنة ( )2008من شرس العمر لدى تقديمهم لدراسة الدكتو ار .
 - 7تُجرى مقابلة لتحديد أهلية المرشت للقبول بالدراسات العليا ؛ للت كد من سالمته البدنية والعقلية  ،والنفسية من
لجنة مختصة وبما يتناسب مع ارتصا

المرشت للقبول على إد تحصل المقابلة قبل إعالد نتائج القبول للمتقدمين

 .المرشحين للقبول وعلى وفق ااستمارة رقم . 506
 - 8يكود التقديم للدراسات العليا للجامعات كافة الاتروني ًا Online

 ،وعن طريق الموقع ااكتروني

. Hs.agsiu.net
 - 9يحق لخريجي الجامعات األهلية دارل ورارج العراف المعترف بها من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
التقديم للدراسات العليا وفق شروس و واب التقديم والقبول .

82

مجلة األستاذ للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

المجلد( )59العدد ( )1مارس لسنة  2020م –  1441هـ

 - 10عدم السماح لخريجي الالية التربوية المفتوحة التابعة لو ازرة التربية بالتقديم للد ارسات العليا للعام الدراسي
. 2019 / 2018
 - 11يكود تقديم المتقدم للدراسات العليا (الدبلوم العالي  ،الماجستير  ،الدكتو ار ) ممن سبق أد ُقبل في الد ارسات
العليا دارل العراف او رارجه وتم ترقين قيد اسباب مختلفة عدا حالتي الغش والت وير( على قناة قبول النفقة
الخاصة )حصرا( باإلشارة إلى ما ورد بم مود اعمامنا المرقم ب ت 1927/5في . 2015/3/15
 - 12يجوز للمرقن القيد بسبب الرسوب بمادة واحدة أو بالمعدل إعادة التقديم للدراسات العليا على جامعة أررى
وبتوصية من مجلس الالية على قناة القبول العام وفق ال واب

النافذة وبما يتالءم مع نمواج التعهد رقم 504

باإلشارة إلى ماورد بم مود إعمامنا المرقم ب ت 1927/5في . 2015/3/15
ُ - 13يشترس النجاح بامتحاد القبول ويترك لمجلس الجامعة إتخاا القرار المناسب لمعالجة اشغال المقاعد الشاغرة
عن طريق جلسة استثنائية تُعقد قبل إعالد نتائج أمتحاد القبول.

ثاني ا :معايير المفاضلة بين المتقدمين - :للمعادلة اآتية :
 - 1يكود احتساب معدل أساس المفا لة بالنسبة للمتقدمين لدراسة الدكتو ار وفق معدل اساس المفا لة = 70
 %معدل شهادة الماجستير  % 30 +األمتحاد التنافسي.
 - 2لتقليل التباين في معدات تخرج المتقدمين لدراستي الدبلوم العالي والماجستير لدفعات مختلفة من الخريجين
من جامعات مختلفة ف الً عن رريجي الدفعة الواحدة للجامعة الحكومية  ،واألهلية يكود احتساب معدل اساس
المفا لة بالنسبة للمتقدمين لدراستي الدبلوم العالي والماجستير بااعتماد على معدل تخرج المتقدم للدراسات العليا
وفقاً لمعدل تخرج الطالب األول من الدفعة نفسها  ،للمعادلة التالية معدل أساس المفا لة =  % 70المعدل
النسبي للمتقدم  % 30 +األمتحاد القبول  ،ويكود احتساب المعدل النسبي بااعتماد على معدل تخرج الطالب
األول على الدفعة الواحدة للقسم الذ تخرج منه المتقدم  ،ومعدل تخرج المتقدم للدراسات العليا من الدفعة نفسها .

الفصل الثالث  /منهجية البحث واجراءاته
منهجية البحث
لتحقيق أهداف البحث الحالي استعملت الباحثة المتنهج الوصتفي فتي التعترف علتى المشتكالت التتي تواجته طلبتة
الدراسات العليا ألقسام اللغة العربية فتي البحتث العلمتي .والمتنهج الوصتفي يهتتم بوصتف الظتاهرة  ،أو الحتدث وجمتع
الحق تتائق والمالحظ تتات عنه تتا ووص تتف الظ تتروف الخاص تتة به تتا ( ج تتابر وك تتاظم ، 1973 ،

( )40

 ، )andKazim, 1973 , p 40ومحتاول التنبتؤ بهتا فتي المستتقبل (الايالنتي والشتريفين، 2007 ،
)(Kilani and Sherifin 2007 ,p 27
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مجتمع البحث
جميع العناصرر الظراهرة التري يقروم الباحرث بدراسرتها ( ملحرم  2002ص (Melhem, 2002 ,p )247
) 247والباحث أو اإلحصائي هو الذي يحدد المجتمع المناسب بحسب الخاصية مدار البحث ( عرودة والخليلري
 2000 ,ص  , )Aodia and Khalili, 2000 ,p 15( ) 15ويخضرع المجتمرع الرذي ت خرذ منره العينرة
لتوزيع معين هو توزيع المجتمع  ,وهذا التوزيع االحتمرالي لمتغيرر عشروائي يمثرل أفرراد للرت المجتمرع  ,ويسرم
المجتمررع بالمجموعررة الكليررة  ,وتسررم مجموعررة العناصررر المتعلقررة بالمشرركلة بررر " المجتمررع اإلحصررائي " ( أبررو
صرالح وعرو

 2010 ,ص , )Abu Saleh and Awad, 2010 ,p 169 - 178( )178 - 169

وتمثل مجتمع البحث الحالي برطلبة الدراسات العليا في أقسام اللغة العربية في كلية التربية ابن رشد وكلية التربية
للبنات التابعتين لجامعة بغداد والبالغ عددهم ( )70طالبا وطالبة .والجدول ( )1يوضح للت.

جدول ()1

مجتمع البحث الحالي موزع بحسب الكليات والتخصص والجنس
الكلية

التخصص الدقيق

العدد

الكلي

اللغة
ماجستير

االدب
ماجستير

دكتو ار

اكور

اناث

اكور

اناث

اكور

اناث

طرائق التدريس
دكتو ار

اكت تتو اناث
ر

دكتو ار

ماجستير

اكت تتو ان ت ت ت تتا اكت تتو ان ت ت ت تتا
ر

ث

ر

ث

التربية ابن رشد

52

4

5

3

4

2

7

2

5

6

6

1

7

التربية للبنات

18

-

5

-

3

-

6

-

4

-

-

-

-

المجمو

70

4

10

3

7

2

13

2

9

6

6

1

7

عينة البحث
مجموعة ج ئية من المجموعة الالية (عودة والخليلي ، 2000,

Aodia and Khalili, 2000 ,p ( )15

 )15ممثلتة لمجتمتع البحتث لهتتا رصتائي مشتتركة ( أبتتو صتالت وعتوض ، 2010 ,

Abu Saleh ( )170

 , )and Awad, 2010 ,p 170وتحقق أهتداف البحتث وتستاعد فتي التوصتل إلتى نتائجته ،وتتمثتل عينتات البحتث
الحالي باآتي:
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 - 1العينة االستطالعية:
وه تتي عينتتة ااستتتبانة المفتوحت تة لو تتع فقتترات اإلس تتتبانة المغلقتتة بع تتد تع تترف المش تتكالت ،وكتتذلب تع تترف الثب تتات،
والتحليل ااحصائي لفقرات ااستبانة ،وبلغت العينة ااستطالعية ( )20طالباً وطالبة ،وعلى ما مو ت فتي الجتدول
( .)2

جدول ()2

العينة االستطالعية موزعة بحسب الكليات والتخصص والجنس
الكلية

العدد

التخصص الدقيق

الكلي

اللغة

االدب
دكتو ار

ماجستير

طرائق التدريس
دكتو ار

ماجستير

اكور

اناث

اكور

اناث

اكور

اناث

ماجستير

اكت تتو اناث
ر

دكتو ار

اكت تتو ان ت ت ت تتا اكت تتو ان ت ت ت تتا
ر

ث

ث

ر

التربية ابن رشد

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

التربية للبنات

8

-

2

-

2

-

2

-

2

-

-

-

-

 -2العينة األساسية
بلغت العينة األساسية مجتمع البحث كله ( )50طالبا وطالبة ،بعد استبعاد افراد العينتة ااستتطالعية  ،وعلتى متا
مو ت في الجدول (.)3

جدول ()3

عينة البحث الحالي األساسية موزعة بحسب الكليات والتخصص والجنس
الكلية

التخصص الدقيق

العدد

الكلي

اللغة
ماجستير

االدب
ماجستير

دكتو ار

اكور

اناث

اكور

اناث

اكور

اناث

طرائق التدريس
دكتو ار

اكت تتو اناث
ر

دكتو ار

ماجستير

اكت تتو ان ت ت ت تتا اكت تتو ان ت ت ت تتا
ر

ث

ر

ث

التربية ابن رشد

40

3

4

2

3

2

6

1

4

5

5

-

6

التربية للبنات

10

-

3

-

1

-

4

-

3

-

-

-

-
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7

3

4

2

10

2

1

7

5

5

6

-

أداة البحث
ت من البحث الحالي تعرف المشكالت التي تواجه طلبة الد ارسات العليا ألقسام اللغة العربية ،ولتحقيق الب قامتت
الباحثتتة ببنتتاء أداة البحتتث المتمثلتتة ب ستتتبانة مشتتكالت طلبتتة الد ارستتات العليتتا ألقستتام اللغتتة العربيتتة ،وإرت ت ت الباحثتتة أد
تاود األستتبانة هتي األداة المالئمتة استتطال آراء أفتراد العينتة  ،فهتي تعطتي للمجيتب الحريتة والوقتت الاتافي للتفايتر
ِ
إجابته  ،وتتيت المجتال إلتى أد يتدلي بآ ارئته وإنهتا ستهلة التطبيتق وتمكتن الباحتث متن جمتع البيانتات متن عتدد كبيتر
في
فتتي متتدة زمنيتتة قصتتيرة  ،وفتتي الظتتروف التتتي يختارهتتا لنفست ِته ممتتا يقلتتل متتن ال تتغ عليت ِته  ،وتدفعت ُته إلتتى التتتدقيق فتتي

المعلومتتات ف تالً عتتن التتب أنهتتا تتمي ت بستتهولة تفستتير البيانتتات وتحليليهتتا ( .العستتاف وال تواد ، 2011,

)261

( ، )Assaf and Valley, 2011 ,p 261وتطلب بناء إستبانة مشكالت طلبة الدراسات العليا إاجراءت اآتية :
 -1إطال الباحثة على الدراسات التي تناولت المشكالت في البحث العلمي.
 -2إطال الباحثة على الدراسات الوصفية التي تناولت طلبة الدراسات العليا.
 -3اإلطال والرجو إلى األدبيات والاتب والمصادر اات العالقة.
 -4ا لمقابالت التتي أجريتت متع عتدد متن التدريستيين والطلبتة فتي الد ارستات العليتا فتي أقستام اللغتة العربيتة فتي كليتات
التربية.

ِ
توجيه إستبانة مفتوحة إلى أفراد العينة اإلستطالعية لتعرف أهم المشكالت.
-5
 -6إعداد قائمة أولية بالمشكالت استانداً إلى ماسبق ،ف الً عن ربرة الباحثة.
 -7عرض الفقرات على المحكمين المختصين استخراج الصدف الظاهر للم،ياس ،وتم عتن طريتق عترض الباحثتة
فقرات الم،ياس من (  ) 32فقرة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (  ) 8محكمين ،فبعد بياد آ ارئهم وتحليلهتا
استعمل (مربع كتا ) لمعرفتة دالتة الفتروف بيتنهم متن حيتث ت ييتدهم صتالحيتها أو رف تها ،وفتي

توء هتذا اإلجتراء

إبق تي علتتى فقتترات الم،يتتاس جميعهتتا ،إا كانتتت الفتتروف بتتين الم توافقين وغيتتر الم توافقين لهتتا اات دالتتة إحصتتائية عنتتد
مستوى ( )0,05ولصالت الذين أبدوا صالحيتها ،ومثلما مو ت في الجدول (.)4

جدول ()4

أراء المحكمين في صالحية فقرات استبانة مشكالت طلبة الدراسات العليا في البحث العلمي
الموافقون

غير الموافقين

قيمة كاي

قيمة كاي

الفقرات ومجاالتها

العدد

النسبة

العدد

النسبة

المحسوبة

الجدولية

كل الفقرات ( )32فقرة

8

% 100

-

-

8

3,84
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 - 8و تتوح فق ترات الم،يتتاس وتعليماتتته وحستتاب الوقتتت ،بع تتد أد وزع تت الفق ترات الت ت (  ) 32فق ترة  ،التتتي بقيتتت
جميعها حسب قوة دالتها اإلحصائية فتي

توء أراء المحكمتين  ،ومتوافقتهم علتى تعليمتات الم،يتاس وبدائلته طبقتته

الباحثتتة علتتى العينتتة ااستتتطالعية المكون تة متتن (  ) 20طالب تاً وطالبتتة  ،لمعرفتتة متتدى و تتوح فق ترات الم،يتتاس
وتعليماتتته وحستتاب الوقتتت المناستتب ليجابتتة عليتته  ،ووجتتدت الباحثتتة أد الفق ترات جميعهتتا وا تتحة ومفهومتتة فيمتتا
يخي الطلبة  ،والبدائل المو وعة مالئمة للحصول على اإلجابة ،وأد الوقت المالئتم ليجابتة علتى الم،يتاس هتو
(  )20دقيقة.
 - 9تصحيت اإلستبانة  ،من متطلبات الحصول على الدرجة الالية إلجابة الطلبة تحديد مواقف اإلجابة لال فقرة
 ،وحددت الباحثة أمام كل فقرة متن الفقترات رمستة بتدائل ،ولاتل بتديل درجتته التتي يحستب عتن طريقهتا وزد الفقترة
وهي على التوالي (  ) 1 , 2 , 3 ، 4 ، 5هذا لفقرات الم،ياس جميعهتا متا عتدا الفقترات ( )30 ، 20 ، 10؛
فالعكس صحيت وهي على التوالي ( . ) 5 ، 4 ، 3 , 2 , 1
 –10ةبتات األداة ،يعنتي الثبتات متدى الدقتة واإلتستاف فتي أداء األفتراد وااستتقرار فتي النتتائج إاا متا طبقتت مترتين (
)  ،Barron ,1981 ,p 418والم،ياس الثابت ي ودنا بنتائج متستقة ومستتقرة عتن قتدرة المستتجيب بتين وقتت وآرتر
على أساس افتراض استمرار قدرته على المستوى نفسه ( البسيلي ، 1997 ,

al –Basil , 1997 ( ) 373

طرئتق تقلتتل هتتذ اارطتتاء
 ، ) , p 373فالهتتدف متتن حستتاب الثبتتات هتتو تحديتتد أرطتتاء ال،يتتاس  ،وإيجتتاد ا

(

).Murphy ,1988 ,p 63
واستعملت الباحثة طريقة الثبات بوساطة معادلة ألفا-كرونبا  ،أو معامل ااتساف الدارلي ( Alpha Formula
 ) for Internal Coefficientالتتي تعتمتد علتى اتستاف استتجابة الفترد متن فقترة إلتى أرترى ( ةورنتدايب وهجتين ,
، 1989

 , )(Thorndike and Hagen ,1989 ,p 79 )79وبلتغ معامتل الثبتات ( ،)0,88وتعتد هتذ

النتيجتتة عاليتتة  ،وتتتدل علتتى وجتتود ةبتتات عتتال بتتين مجمتتو تبتتاين األجت اء والتبتتاين الالتتي

(Anastasi, 1988,p

).126
الوسائل اإلحصائية:

استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية المالئمة إلجراءات البحث الحالي ونتائجه باإلستتعانة بالبرنتامج ااحصتائي (

) .SPSS
 - 1مربع كا .
 - - 2معامل إرتباس بيرسود.
 - 3معادلة ألفا – كرونبا \.
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الفصل الرابع  /عر

النتائج وتفسيرها

لتحقيتق هتدف البحتتث طبقتت الباحثتتة اإلستتبانة بصتتورتها النهائيتة علتى عينتتة البحتث البالغتتة ( )50طالبتاً وطالبتتة،
وأشارت النتائج أد الفقرة (  " ) 7قلة المصادر العلمية المتعلقة بمو و الرسالة  ،أو األطروحة وصتعوبة الحصتول
عليهتتا فتتي دارتتل العتراف ورارجتته " كانتتت أكثتتر المشتتكالت حتتدة ،إا تمثتتل وزنهتتا المتترجت ووزنهتتا المئتتو علتتى التتوالي
( ، )92,71( ، )4,64اما ادنى درجته فقد كانت من نصيب الفقرة ( " )17المعاملة السيئة من بعض الموظفين في
الجامعتتة  ،استتيما متتوظفي التستتجيل والمكتبتتة لطلبتتة الد ارستتات العليتتا " إا تمثتتل وزنهتتا المتترجت ووزنهتتا المئتتو علتتى
التوالي ( ، )62,3( ، )3,11وكما مو ت في الجدول ( . ) 5

جدول ()5

المشكالت مرتبة بحسب الوسط المرجح والوزن المئوي
تسلسل
المشكالت

ت

الفقرة

1

7

2

4

قيام المشرف بت رير تقديم الرسالة أو ااطروحة للمناقشة من أجل تحقيق مكاسب مادية

3

2

قلة عدد التدريسيين المؤهلين ليشراف على الرسالة أو األطروحة

4

9

قلة التخصصات الدقيقة في القسم العلمي موازنة مع الجامعات العالمية واإلكتفاء في بعض األقسام

5

11

6

29

7

19

عف اإلنسجام بين الطلبة والمشرفين على الرسالة أو األطروحة

8

1

عف تعاود لجنة السمنار مع طلبة الدراسات العليا وتقديم المشورة لهم وارتيار عنواد الرسالة أو

9

20

تقبل وانسجام طلبة الدراسات العليا لمو وعات الرسالة أو األطروحة

10

6

عدم الدقة في ارتيار المناقشين للرسالة أو األطروحة

11

16

شدة التعليمات واألنظمة والقوانين الخاصة بالدراسات العليا مثل (التفر الج ئي لطلبة الدكتو ار  ،وغيرها)

12

5

عدم الدقة في أرتيار مو و األطروحة أو الدراسة

بالمقياس

قلة المصادر العلمية المتعلقة بمو و الرسالة أو األطروحة وصعوبة الحصول عليها في دارل العراف
ورارجه

بالتخصي العام
عف وجود آلية لتقدير الرسالة او األطروحة المتمي ة مثل تقديم الدعم لهم من قبل الجامعات أو
الو ازرات المعنية والعمل على اإلستفادة منهم
الشعور بالغربة لدى طلبة الدراسات العليا الساكنين في األقسام الدارلية

األطروحة
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الشعور ب عف التركي المالئم في إنجاز الرسالة أو األطروحة

13

32

14

26

15

21

قلة مراعاة رصائي التعامل مع طلبة الدراسات العليا موازنة بطلبة البكالوريوس

16

14

افتقار المكتبة لجهاز استنسا أو أ تيسيرات أررى لخدمة طلبة الدراسات العليا في البحث العلمي

17

8

18

30

19

18

20

25

الشعور باإلرهاف معظم األوقات

21

22

صعوبة تحقيق ما يصبو إليه طالب الدراسات العليا من جراء دراسته

22

28

شعور طالب الدراسات العليا باإلحباس من انجاز الرسالة أو األاطروحة

23

24

طلبات التدريسيين التعجي ية المادية والمالية مثال كثرة الترجمة ،ونفقات ااستنسا  ،وسواها

24

12

افتقار المكتبة المرك ية ومكتبة الالية للاتب والمجالت العربية والعالمية الحديثة

25

31

القدرة على تحمل نفقات إنجاز الرسالة أو األطروحة ،واسيما غالء أسعار الاتب والمراجع وسهولة

26

23

الخوف من الفشل في الدراسة

27

27

قلة مراعاة بعض التدريسيين لمشاعر طلبتهم المشرفين عليهم

28

3

29

15

افتقار المكتبة لخدمة اانترنيت

30

13

شدة التعليمات واألنظمة والقوانين الخاصة باإلستعارة للرسائل واألطاريت والدوريات ،إا يتم اإلعارة فق

31

10

أمتالك المكتبة المرك ية ومكتبة الالية لدليل فهارس ببلوغرافية لعناوين الرسائل واألطروحات

32

17

المعاملة السيئة من بعض الموظفين في الجامعة  ،واسيما موظفي التسجيل والمكتبة لطلبة الدراسات

عف ااندفاعية إلنجاز الرسالة أو ااطروحة

عف أساليب تقويم الرسالة أو األطروحة إا يتم التقويم وفقاً آراء غير مو وعية
التالفة العالية لطلبة الدراسات العليا للسكن في األقسام الدارلية من شراء الطعام والمستل مات ال رورية
األررى
صعوبة التنسيق بين الت ام طالب الدراسات العليا بوظيفته والعمل على الرسالة أو األطروحة المكلف
ب نجازها ،واسيما لدى طلبة الدكتو ار

الحصول عليها في دارل العراف ورارجه

عف التعاود والتنسيق ما بين الطلبة والتدريسيين المشرفين على الرسالة أو األطروحة

ألجل ااستنسا

العليا
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االستنتاجات:
في

وء نتائج البحث الحالي تستنتج الباحثة ما ي تي:

 -1أةرت الظروف الصعبة التي مر بها العراف في شرائت المجتمع جميعها  ،بما فيها شريحة طلبة الدراسات العليا
اسيما المشكالت المتعلقة بالبحث العلمي.
 -2تتمثل مشكالت الدراسات العليا بمشكالت تتعلق صعيد اإلشرف والتدريسيين المشرفين ،ومشكالت األطروحتة أو
الرسالة ،ومشكالت المكتبة ،ومشكالت إدارية ،ومشكالت اجتماعية والنفسية ،ومشكالت اقتصادية.

التوصيات:
في
-1

وء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة ما ي تي:
رورة اإلفادة من إستبانة مشتكالت طلبتة الد ارستات العليتا التذ أعدتته الباحثتة فتي الاشتف عتن هتذ المشتكالت

ومحاولة معالجتها.
-2

رورة حث الباحثين والدارسين على إجراء الم يد من األبحاث والد ارستات لمشتكالت طلبتة الد ارستات العليتا عتن

طريق األهتمام بحاجاتهم ومحاولة اشباعها ،اسيما الحاجات النفسية.
-3

رورة نشر ةقافة الت قلم والتآلف بين الطلبة والتدريسيين وجعلهم يتعاملود مع بع هم ومع أساتذتهم بنحو

إيجابي ،وهذا يحصل عن طريق ادرالهم في دورات إرشادية نفسية تنمي لديهم اعتبار الذات  ،واعتبار اآررين
واألسلوب الصحيت في التعامل مع المحيطين بهم باعتبارهم مجموعة واحدة

من مجتمع الجامعات.

المقترحات:
يمكن اقتراح بعض الدراسات واألبحاث لتاود مكملة للبحث الحالي منها:
 -1ال،يتتام ببحتتث للتعتترف علتتى مشتتكالت طلبتتة الد ارستتات العليتتا فتتي مجتتال البحتتث العلمتتي  ،وعالقتهتتا متتع متغي ترات
تربوية ونفسية.
 -2ال،يتتام ببحتتث للتعتترف علتتى فاعليتتة استتتعمال أستتاليب وفنيتتات إرشتتادية فتتي تنميتتة ااتجاهتتات اإليجابيتتة للد ارستتات
العليا نحو إنجاز البحوث العلمية مثل استعمال أساليب النظريات المعرفية.

 -3ال،يتتام ببحتتث للتعتترف علتتى فاعليتتة استتتعمال أستتاليب وفنيتتات إرشتتادية فتتي رفتتض ااتجاهتتات الستتلبية للد ارستتات
العليا نحو إنجاز البحوث العلمية مثل استعمال أساليب النظريات السلوكية.
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