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 التي تواجه الطمبة المستجديف  أهـ المشكالت

  في كمية التربية األساسية مف وجهة نظرهـ

 )دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الديموجرافية(
 * العتؿ محمد حمد د/

  :المقدمة
األبناء ىـ رأس ماؿ األمة الواعية، وىـ نورىا، ومصدر نموىا، برعايتيـ 

أولئؾ األبناء، ويكوف ألمتيـ وتممس مشكالتيـ والعمؿ عمى حميا، يكتمؿ نمو 
ي مؤخرة الركب، عالة عمى الريادة بيف األمـ، وبإىماليـ يتأخر تطورىا، وتكوف ف

 .(8102)العجمي، حمد غيرىا 
يتعرض الطالب عند انتقالو مف المدرسة الثانوية إلى الدراسة الجامعية يتغير 

لدراسة ونوعية بسبب ما يحدث لو مف تغير في البيئة وفي النظاـ وفي طريقة ا
 المعمومات واألفكار التي يتعمميا في المرحمة الجامعية.

ويعد انتقاؿ الطالب إلى المرحمة الجامعية انتقااًل كبيرًا في حياتو بسبب ما 
تحمؿ ىذه المرحمة مف أىمية في بناء شخصية الطالب، وتختمؼ المشكالت التي 

االجتماعية والشخصية تواجو الطالب باختالؼ مصادرىا فمنيا االقتصادية و 
 والدراسية. 

 :مشكمة الدراسة
يواجو طمبة المرحمة الجامعية عددًا مف المشكالت التي تؤثر سمبًا عمى 
مسيرتيـ التعميمية، وخاصة أنيـ في مرحمة عمرية حرجة، وذلؾ لما يحدث في 

نفسية وسموكية، حيث توصؼ بأنيا فترة عواصؼ  مرحمة المراىقة مف تغيرات
ة، تكتنفيا األزمات النفسية، وتسودىا المعاناة واإلحباط والصراع والقمؽ وتوتر وشد

ة المراىؽ مجموعة مف والمشكالت وصعوبات التوافؽ، بؿ يرى البعض أف حيا
  .(0999زىراف، )التناقضات 

ويواجو الطمبة المستجديف عدة مشكالت بسبب النقمة النوعية السريعة، حيث 
العطمة الصيفية(، فبعد أف في خالؿ ثالثة أشير )ب حياتيـ تغيرت كثير مف جوان

                                                           

 .كمية التربية األساسية –قسـ المناىج وطرؽ التدريسد/ محمد حمد العتؿ: 
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كانوا يعيشوف تحت مسئولية مباشرة مف الوالديف، وضغط نفسي وتقييد حرية بسبب 
االعتكاؼ شبو الدائـ والعزلة عف الناس لمذاكرة الدروس لمحصوؿ عمى أعمى 
درجات في اختبارات الصؼ الثاني عشر، وفجأة وخالؿ ثالثة أشير يجد الطالب 

بحرية فكرية واستقاللية في الشخصية وفي  يتمتع سو في المرحمة الجامعيةنف
دينار، فضال  811الموارد المالية حيث أصبح لكؿ طالب مساعدة شيرية تبمغ 

لديو سيارة يممكيا، وفي نفس الوقت  وأصبحعف الحصوؿ عمى إجازة قيادة السيارة 
مف مشكالت التسجيؿ ة ودراستو وما يصحب ذلؾ يفإنو قد تحمؿ مسئولية نفس

واإلرشاد، فضال عف التفكير في الزواج، وما ينتاب الطالب مف شعور بأنو أصبح 
عف ما كاف عميو قبؿ  رجاًل مف المفترض أف يعتمد عميو وقد اختمؼ اختالفًا كمياً 

عمى الطالب فجأة  ألقيتوتمؾ المسئوليات التي  االنتقاؿإف ذلؾ  ،ثالثة أشير
د ليا االستعداد الكافي لكفيمة أف تحدث لديو بعض ودوف أف يكوف قد أستع

المشكالت والتي مف الميـ أف نقؼ عمييا ونعرفيا لكي نتالفاىا قدر االستطاعة، 
الطمبة  ولذا فإف مشكمة الدراسة تتحدد في معرفة أىـ المشكالت التي تواجو

 .المستجديف مف وجية نظرىـ
الكشؼ عنيـ ولـ تشمميـ  ( أف المتفوقيف الذيف لـ يتـ0998) وترى سرور

البرامج التعميمية في المدرسة يكونوف أكثر عرضة لخطر بعض الصعوبات 
النفسية واالجتماعية، كما أف ىناؾ طالبًا يتواجدوف في مدارس وبرامج خاصة 
يعانوف مف عدة مشكالت نفسية وانفعالية، وأنو يوجد بعض الموىوبيف والمتفوقيف 

جد البعض اآلخر في السجوف، حيث أثبتت بعض في المستشفيات العقمية، ويو 
% مف الشباب المحكوميف بجنايات كبرى ويحولوف إلى دار 08الدراسات أف 

األحداث ىـ مف المتميزيف، مف ذلؾ كمو، فإف مشكمة ىذه الدراسة تتمثؿ في 
الكشؼ عف أىـ المشكالت التي تواجو الطالب ومدى اختالفيا وتباينيا بتبايف 

 ، ويمكف تمخيص مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:بعض المتغيرات
 :أسئمة الدراسة

ما أىـ المشكالت التي يعاني منيا الطمبة المستجديف في كمية التربية  -0
س، األساسية مف وجية نظرىـ حسب متغيرات الدراسة الديمجرافية )الجن

  ؟التخصص العممي، منطقة السكف(
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لمشكالت بيف الطمبة حسب ي اىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ف -8
 ؟الجنس

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المشكالت بيف الطمبة حسب  -2
 التخصص العممي؟

الت بيف الطمبة حسب ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المشك -4
 ؟محافظة السكف

 هدؼ الدراسة:
الوقوؼ عمى أىـ المشكالت وأكثرىا شيوعًا لدى الطمبة المستجديف مف وجية 

التخصص العممي،  الجنس،ا تيدؼ إلى أثر متغيرات كؿ مف: )نظرىـ، كم
 محافظة السكف( عمى درجة وجود تمؾ المشكالت التي تضمنتيا أداة الدراسة.

 أهمية الدراسة:
ندرة الدراسات عمى حد عمـ الباحث التي أجريت في الكويت حوؿ موضوع  .0

 الدراسة ومدى تأثره بمتغيرات الدراسة.
ـ المختصيف مف أكاديمييف ومسؤوليف عف العممية التربوية نحو إثارة اىتما .8

  .رعاية الطمبة المستجديف
تحديد المشكالت الطالبية، التي مف شأنيا إعاقة قدرات الطالب عف التعمـ،  .2

 .المعمـ واإلدارة وأولياء األمور بؿ وتعرقؿ عممية التعمـ، وتشغؿ باؿ
 :حدود الدراسة

الطمبة المستجديف في كمية التربية األساسية  اسة عمىطبقت الدر  الحدود البشرية:
  .81 – 07وبنات( وتتراوح أعمارىـ بيف  –)بنيف 

 .بنات( في منطقة العارضية –كمية التربية األساسية )بنيف  الحدود المكانية:
اني مف العاـ الدراسي الدراسة في الفصؿ الدراسي الث طبقت الحدود الزمانية:

 .8107مايوير ، في ش8106-8107
 :ريػػػار النظػػػاإلط

 :مفهـو المشكالت
، ويكوف غير قادر عمى القياـ عوبة يواجييا الفرد في موقؼ معيف"ص 

باالستجابات المالئمة ليذا الموقؼ وتحقيؽ ىدفو؛ مما يسبب لو توترًا وقمقًا"، 
"مواجية الفرد لموقؼ جديد مشكؿ عميو يكوف عائقًا دوف  :ويمكف تعريفيا بأنيا
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وانب نموه وتحقيؽ أىدافو، ال تكفي لحمو خبراتو السابقة مما يشعره بالحيرة ج
 .(8111)المشرؼ، والضعؼ والقمؽ" 

 :أسباب المشكالت الطالبية
 (8118؛ الزىراني، 8119)العجمي، 

الصراعات الداخمية التي تطرأ مف انتقاؿ المراىؽ مف مرحمة الطفولة إلى  .0
، إال أنو يحتاج إلى يسعى لالستقالؿمرحمة المراىقة، فمع أف المراىؽ 

المساعدة، ومع أنو يسعى لتحمؿ المسؤولية إال أنو محتاج ألف يظؿ طفاًل 
 ينعـ باألمف والطمأنينة. 

 عدـ توافر النوادي العممية داخؿ المدارس لتوجيو النشاط العممي لممتفوؽ. .8
 .اتجاىات بعض المعمميف السمبية نحو مينة التدريس .2
ثابة التمميذ عميو،اىتماـ المدرس  .4 وفشمو في تنمية  بالتحصيؿ األكاديمي وا 

 .القدرات األخرى
الطابع التقميدي لمعممية التعميمية، والتصمب والجمود في بعض اإلدارات  .5

المدرسية واألخطاء المتعمقة بالنظاـ؛ مما يجعميا ال تتناسب مع النمو العقمي 
 لمطالب المتفوؽ.

  .ط الحر والعالقات االجتماعية مع األندادعدـ إتاحة الفرص الكافية لمنشا .6
 تدني مفيـو الذات العاـ. .7
نجاز  .8  وخاصة المتفوقيف.  أبنائيـضغط الوالديف واستعجاليـ نمو وا 
اإلفراط في تيذيب الميوؿ العقمية لموصوؿ إلى التفوؽ في اإلنجاز عمى  .9

  .حساب النمو الجسمي واالجتماعي
  .وعدـ وجود ما يثيرىا في المنزؿ عدـ اكتراث الوالديف بمواىب األبناء .01
 .استياء تالميذ الفصؿ مف الطالب المتفوؽ في األعماؿ المدرسية .00
اتجاىات بعض المعمميف نحو المتفوؽ والتي تتسـ بالتسمط الشديد، ورغبة  .08

بعض المعمميف في انصياع الطالب، وامتثالو لألوامر في حالة المغايرة أو 
 السموؾ االستقاللي.

لطفؿ المتفوؽ مف إحساس بالنقص أو الوحدة، فال يمكنو زمالؤه ما ينتاب ا  .02
مف المعب إما ألنو أكثر مياًل ألوجو النشاطات العقمية أو لعدـ اكتسابو 

 الميارات التي يتطمبيا المعب. 
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أف يفكر لنفسو ويختار ويحقؽ الضغوط االجتماعية عمى المتفوؽ، فعميو   .04
كذلؾ وكو مع المعايير االجتماعية، و سم، ولكف البد أف يتطابؽ تفكيره و ذاتو

يريد المراىؽ أف يحقؽ ميولو، ويشبع حاجاتو، في إطار توافقو االجتماعي مع 
 اآلخريف. 

اتخاذ القرارات الحيوية التي تحدد مستقبؿ حياة المتفوؽ عقميًا تسبب لو   .05
بعض المشكالت، مثؿ ما يتعمؽ بالتعميـ، أو اختيار مينة المستقبؿ أو تكويف 

 الصداقات.  بعض
الغموض وعدـ الوضوح في أذىاف الكبار )اآلباء والمربيف( بخصوص بعض   .06

المفاىيـ، مثؿ: السمطة، والحرية، والنظاـ، والطاعة، والديمقراطية... وغيرىا، 
  .واختالؼ وجيات النظر بيف الكبار والمراىقيف بخصوص ىذه المفاىيـ

الحياة إال ولديو مشكالت أنو ليس ىناؾ فرد في ىذه  8102ويشير العجمي، 
في التكيؼ مع بيئتو وال يقاس التكييؼ السميـ بمدى خمو الفرد مف المشكالت، إنما 

، أي أف وجود اتمؾ المشكالت وحميا حاًل سميمً  يقاس بمدى قدرتو عمى مجابية
المشكالت في حياة األفراد أمر عادي ولكف األمر غير العادي ىو الفشؿ المستمر 

معيا إذا استعصى عمى الفرد حميا،  شكالت أو العجز في التكيؼفي مواجية الم
يمكف التعرؼ عمى أف الفرد يعاني مف مشكالت إذا انطوى سموكو عمى واحد أو و 

  :أكثر مف األعراض التالية
  .التوتر الزائد عف الحد -0
  .فقداف الحماس واالىتماـ بعممو -8
  .مقيةالتناقض بيف سموؾ الفرد والمعايير االجتماعية والخ -2
  .محاولة الفرد جذب انتباه اآلخريف -4
  .السموؾ العدائي المستمر -5
  .االنشغاؿ الزائد بيواية معينة، أو ميوؿ معينة -6
مكانياتو.  -7  عدـ التناسب بيف األىداؼ التي يضعيا الفرد لنفسو مع قدراتو وا 
  عدـ الثقة في النفس واالعتماد عمى الغير -8
  .ا يناقض ما ىو معروؼ عنوالتغيرات المفاجئة في سموؾ الفرد بم -9

التأخر الدراسي المتمثؿ في الرسوب أو تدني التحصيؿ في مادة دراسية أو  - 01
 أكثر. 

  .الحزف والتعاسة وبدوف سبب واضح - 00
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 .ظيور أعراض عضوية كاستجابة متكررة مصاحبة لمتوتر - 08
 الدراسات السابقة:

أىـ المشكالت وأكثرىا ( ىدفت الدراسة إلى معرفة 8102دراسة العجمي )
شيوعًا لدى الطالب المتفوقيف تحصيميًا مف وجية نظرىـ، كما تيدؼ إلى معرفة 

الجنس، فترة المراىقة، المنطقة التعميمية،لتخصص العممي، ) أثر متغيرات كؿ مف:
مستويات التحصيؿ( عمى درجة وجود تمؾ المشكالت التي تضمنتيا أداة الدراسة، 

دة نتائج مف أىميا: أف أىـ المشكالت التي تواجو الطمبة وأسفرت الدراسة عف ع
شدة تعامؿ اإلدارة مع الطمبة، عدـ وجود فكرة عف الكميات ) بشكؿ عاـ ىي:

والمعاىد التي تناسب قدرات الطالب، عدـ تفيـ المعمميف لظروؼ الطالب 
الخاصة، عدـ وجود أنشطة مدرسية لتنمية الميوؿ، االنزعاج مف غموض 

، عدـ الشعور بالسعادة في كثير مف األحياف، عدـ معرفة كيفية قضاء المستقبؿ
وقت الفراغ (، في حيف كاف ىناؾ اختالؼ في ترتيب بروز تمؾ المشكالت 
باختالؼ متغيرات الدراسة، كما أبرزت الدراسة عدة نتائج بناء عمى متغيرات 

لطمبة حسب الدراسة، وىي: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المشكالت بيف ا
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مراحؿ المراىقة الجنس لصالح الذكور؛ و 

الثالث )المبكرة، المتوسطة، المتأخرة( في المشكالت الطالبية، ولـ تظير فروؽ 
في المشكالت التي تواجو عينة الدراسة، حسب المنطقة التعميمية، ما عدا منطقتي 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية أثبتت الدراسة كما العاصمة ومبارؾ الكبير، 
 في المشكالت الطالبية حسب التخصص، وحسب مستويات التحصيؿ. 

( والتي ىدفت لمعرفة األسباب 8118دراسة الزبوف، والديسي، والزبوف، ) 
التي تؤدي إلى مشكمة تسرب الطمبة في األردف مف وجية نظر المعمميف، وقد 

( معممًا ومعممة، وقد خمصت الدراسة إلى وجود 591ف )تكونت عينة الدراسة م
أربعة أسباب تؤدي إلى تسرب الطمبة مف المدارس األردنية الحكومية مف وجية 
نظر المعمميف وىي عمى التوالي: العامؿ االقتصادي، ومف ثـ العامالف 

راسة االجتماعي والنفسي في المرتبة الثانية، ثـ التربوي في األخيرة، ولـ تظير الد
فروقًا تعزى لمجنس أو المؤىؿ العممي عند المعمميف، بينما أظيرت أف ىناؾ فروقًا 

 ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير الخبرة التعميمية لصالح فئة الخبرة الطويمة.
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ما  :( ىدفت الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية8116) دراسة العجيمي 
ف في العراؽ ونظرائيـ في األردف في الضغوط النفسية لدى الطمبة المسرعي

نس والمرحمة مرحمتي الثانوية والجامعة ؟ وىؿ توجد بينيما فروؽ بحسب الج
( طالب وطالبات في األردف ومثميـ في العراؽ، 018؟ وبمغت العينة )الدراسية

وأسفرت الدراسة عف عدة نتائج، مف أىميا: أف جميع الطمبة المسرعيف في البمديف 
وتوجد فروؽ لصالح  ،تيف يعانوف مف ضغوط نفسية أكبر مف اإلناثوفي المرحم

 طالب المرحمة الثانوية.
حددوا أف أعظـ  (Davidson & Beck, 2006) وفي دراسة دافيدسوف وبؾ

مشكمة تواجو الطمبة المستجديف وتجعميـ ال يستمروف في الدراسة الجامعة ىي 
راسة أف المستجديف الذيف كيفية ترغيبيـ في دراسة تخصصاتيـ حيث وجدت الد

يواضبوف عمى دراسة مناىجيـ العممية باستمراريتشكؿ لدييـ عامؿ نفسي ايجابي 
في مواجية أي مشكمة في الدراسة. في  االستسالـيحثيـ عمى المثابرة وعدـ 

يواضبوف عمى دراسة مناىجيـ ىـ أكثر  المقابؿ أقرانيـ المستجديف الذيف ال
 اتماـ الدرجة العممية. عرضة لمرسوب الدراسي وعدـ

تعرؼ المشكالت الشائعة لدى ( ىدفت الدراسة إلى 8115) دراسة األحمدي 
كما ىدفت إلى التعرؼ عمى آثر  ،الطالب الموىوبيف في المممكة العربية السعودية

وقد  ،متغيري الجنس والعمر الزمني عمى درجة وجود ىذه المشكالت وأبعادىا
( مف الطالب 049ة أساسية بمغ عدد أفرادىا )أجرى الباحث دراستو عمى عين

الموىوبيف والطالبات الموىوبات الذيف ينتموف إلى ثالث مناطؽ تعميمية في 
والطائؼ، وأسفرت النتائج أف أكثر  ،وجدة ،المدينة المنورة :المنطقة الغربية، ىي

ًا قد تمحورت عموم ،الذكور واإلناث () المشكالت شيوعًا لدى الطالب الموىوبيف
وكذلؾ المشكالت  ،حوؿ بعديف، ىما: مشكالت النشاطات واليوايات وأوقات الفراغ

كما أظيرت النتائج أف لمتغير الجنس تأثيرًا دااًل إحصائيًا عمى  ،االنفعالية
باستثناء بعض  ،مشكالت الطالب الموىوبيف والطالبات الموىوبات وأبعادىا

ير العمر الزمني أيضًا تأثيرًا دااًل وأف لمتغ ،المشكالت األسرية لصالح الطالبات
  .لصالح الطالب الموىوبيف األكبر عمراً  ،عمى تمؾ المشكالت

في  (Dennis, Phinney, &Chuateco, 2005) ذكر دينيز وشوتكو
دراستو أف المستجديف يعانوف مف ضعؼ الدعـ المعنوي الذي يحتاجو كؿ مستجد 

ؿ أو مف المجتمع وذلؾ لظروؼ مقبؿ عمى حياة جامعية جديدة سواء مف المنز 
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عدة أىميا عدـ تسميط اإلعالـ الكاميرا عمى الطمبة المستجديف وتشجيعيـ 
عدـ وجود ذلؾ الدعـ المعنوي لممستجديف مف  ،لالستمرار في تحصيميـ العممي

قبؿ المنزؿ والمجتمع خمؽ مشكمة جديدة أال وىي أف المستجديف اليدعموف 
ة مساندة المستجديف بعضيـ لبعض تكاد تكوف بعضيـ البعض معنويا ألف ثقاف

 غير موجودة لدى المجتمع.
الت الطالب ( والتي ىدفت لمتعرؼ عمى ترتيب مشك8115دراسة الحميدي )

تعرؼ الفروؽ بيف الطالب المتفوقيف عقميًا بالنسبة لمجنسيف المتفوقيف عقميًا، و 
لبة متفوقًا عقميًا ( طالبًا وطا885والتخصص العممي، تكونت عينة الدراسة مف )

وأسفرت الدراسة عف  ،مف الصفيف الثالث والرابع الثانوي بقسميو العممي واألدبي
  :النتائج التالية

جاءت نتائج الدراسة الميدانية حوؿ ترتيب المشكالت األبرز شيوعًا لدى عينة  .0
الدراسة مف الطمبة المتفوقيف عقميًا في المدارس الثانوية بقسميو العممي 

 –شخصية  –مينية  –مدرسية ) ( عمى النحو التالي:إناث –ذكور ) بيواألد
  .أسرية( –اقتصادية 

جاءت معظـ الفروؽ عمى درجات قائمة المشكالت لصالح الطمبة المتفوقيف  .8
  .(إناث) عقميًا )ذكور( عف الطالبات المتفوقات عقمياً 

جاءت معظـ الفروؽ في درجات قائمة المشكالت لصالح طالب القسـ  .2
  .األدبي المتفوقيف عقميًا عف طالب القسـ العممي المتفوقيف عقمياً 

 (Tym, McMillion, Barone, & Webster, 2004)  ووبسترفي دراسة تيـ 
عدد بعض المشكالت التي تواجو الطمبة المستجديف في الجامعة منيا أف الجيؿ 

مف الجامعي األوؿ الذي يدخؿ الجامعة مف والديف مستوى تحصيميـ العممي أقؿ 
عادة ما يكونوف أقؿ استعدادا لمحياة األكاديمية مقارنة بنظرائيـ المستجديف مف 
الجيؿ الثاني الذي يدخؿ الجامعة أي مف والديف مستواىـ العممي جامعي وأعمى. 
كذلؾ الرسـو الجامعية تشكؿ عائؽ كبير لممستجديف مف ذوي الدخؿ البسيط مما 

الجزئي كي يوفر المبالغ المطموبة لمرسـو  يمـز بعض المستجديف إلى العمؿ
الدراسية وفي نفس الوقت قد يتسبب ذلؾ العمؿ بعدـ قدرة الطالب المستجد عمى 

 االستمرارية في الجامعة.
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( ىدفت الدراسة إلى رسـ صورة لمتغير الذي يطرأ 8114دراسة المطيري )
مشكالت بيئية خالؿ مرحمتي الطفولة المتأخرة والمراىقة عمى حدة الشعور بال

المصدر لدى الطمبة الموىوبيف بالمقارنة مع العادييف، وقد أجريت الدراسة عمى 
(، وتراوحت 449) طالب المرحمتيف المتوسطة والثانوية، وبمغت عينة الدراسة

 :(، وقد أسفرت الدراسة عف عدة نتائج مف أىميا07.2–01.6) أعمارىـ بيف
المشكالت باستثناء مشكمة توقعات األىؿ  تشابو العالقة بيف العمر وجميع أنواع

ففي حالة المشكالت المذكورة بّيف التحميؿ أف معدؿ انخفاض حدة  ،واآلخريف
كما بيف التحميؿ  ،الشعور بالمشكالت ال يختمؼ لدى الموىوبيف عنو لدى العادييف

أف مجموعة الموىوبيف ىي األكثر شعورًا بحدة المشكالت خالؿ تقدـ الطالب في 
ر، أما في حالة توقعات األىؿ واآلخريف فقد بيف التحميؿ أف معدؿ انخفاض العم

حدة ىذه المشكمة لدى الموىوبيف يقؿ عف معدؿ انخفاضيا لدى العادييف، ومف ثـ 
فإف الفجوة بيف المجموعتيف تتزايد بحيث يعاني الموىوبوف مف ىذه المشكمة بقدر 

 .لمدى العمري موضع الدراسةوذلؾ في حدود ا ،أكبر بالمقارنة مع العادييف
لتعرؼ أىـ مشكالت الصحة النفسية التي (، ىدفت 8112دراسة منسي ) 

يعاني منيا طالب وطالبات المرحمة اإلعدادية مف ذوي القدرات اإلبداعية العالية، 
-08( طالبة، تراوحت أعمارىـ بيف )851( طالبًا و)851تكونت العينة مف )

ىناؾ خاصة بالتالميذ المبدعيف )كالعزلة، (، وتوصمت الدراسة إلى أف 04
والسرحاف، وليـ أراء غير شائعة وغير مقبولة، والشعور باإلحباط عند الفشؿ، 
والتشكؾ والحيرة، وعدـ الوثوؽ باآلخريف(، أما المشكالت الخاصة بالمبدعات 
فتمثمت في )الخجؿ، والشعور بالضيؽ عند التفوؽ عمى اآلخريف، والسرحاف، 

الغيرة، وعدـ القدرة عمى شغؿ وقت الفراغ(، أما المشكالت المشتركة بيف والشعور ب
وتوجد فروؽ  ،اإلحساس بالخجؿ، والرغبة في العزلة والسرحاف() الجنسيف فيي:

في المشكالت بيف األقؿ إبداعًا واألكثر إبداعًا، وال توجد فروؽ في المشكالت بيف 
  الجنسيف بالنسبة لمستوى اإلبداع.

ىػ( ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكالت النفسية 0488قرني )دراسة ال 
واالجتماعية، والكشؼ عف التصورات التي يحمميا الطالب عف المشكالت النفسية 

( األساليب) والكشؼ عف السبؿ ،واالجتماعية التي تقابميـ في المرحمة الثانوية
سية واالجتماعية، الذاتية التي يستخدميا الطالب لمتغمب عمى مشكالتيـ النف

  :وأسفرت الدراسة عف النتائج التالية
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في طبيعة المشكالت النفسية واالجتماعية  .0
 تعزى إلى أثر االنتقاؿ بيف المرحمة المتوسطة إلى المرحمة الثانوية. 

يوجد لدى الطالب تصورات عف المشكالت التي سيواجيونيا في المرحمة  .8
 ية أكبر مف المشكالت الفعمية. الثانو 

يستخدـ الطالب أساليب ذاتية لمتغمب عمى المشكالت النفسية واالجتماعية  .2
  .التي تعترض طريقيـ

تعرؼ تأثير بعض المتغيرات ( ىدفت الدراسة إلى 8118العمر )دراسة  
 األسرية عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة المتفوقيف عقميا بالبرامج اإلثرائية، وأسفرت
 ،نتائج الدراسة عف وجود فروؽ بيف الجنسيف في التحصيؿ الدراسي لصالح اإلناث

الترتيب  ،كما أشارت إلى وجود أثر لممتغيرات األسرية )العالقة بيف الوالديف
( عمى التحصيؿ الدراسي وأف المستوى االقتصادي واالجتماعي ،الجنس ،الوالدي

لدى بعض الطالب المتفوقيف  تدني مستوى التحصيؿ في بعض المواد الدراسية
  .عقميا يؤكد عمى وجود مشكالت تعترض قدراتيـ

(، ىدفت الدراسة إلى استطالع آراء عينة مف طمبة 8118دراسة الزىراني ) 
المرحمة الثانوية بمحافظة الطائؼ، ذوي مستويات مختمفة بالنسبة لمذكاء واالبتكار 

الصفوؼ الدراسية، وأسفرت فيما يتعمؽ بالمشكالت التي يعانوف منيا داخؿ 
أف المشكالت التي تعاني منيا كؿ مجموعة  :الدراسة عف عدد مف النتائج، أىميا
 مف مجموعات الدراسة كما يمي: 

تعاني مف مشكالت  ،مرتفعو الذكاء مرتفعو االبتكار :المجموعة األولى . أ
 ،األوضاع المنزلية األسرية ،األخالؽ والديف ،الصحة العضوية والعقمية

 .األوضاع بعد المدرسة الثانوية ،لتربية وعادات االستذكارا
تعاني مف مشكالت  ،منخفضو الذكاء مرتفعو االبتكار :المجموعة الثانية . ب

األوضاع المنزلية األسرية،  ،واألخالؽ والديف ،الصحة العضوية والعقمية
األوضاع بعد المدرسة  ،أنشطة أوقات الفراغ، التربية وعادات االستذكار

 انوية. الث
تعاني مف مشكالت  ،منخفضو الذكاء منخفضو االبتكار :المجموعة الثالثة . ت

 قيـ العمؿ.  ،المواد واألنشطة المدرسية ،الصحة العضوية والعقمية
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تعاني مف مشكالت  ،مرتفعو الذكاء منخفضو االبتكار :المجموعة الرابعة . ث
 .قيـ العمؿ ،المواد واألنشطة المدرسية

لتعرؼ الفروؽ في المشكالت (، ىدفت الدراسة 8118دراسة الحربي ) 
االنفعالية واالجتماعية لمطمبة المتميزيف الممتحقيف بالبرامج الخاصة والمشكالت 
االنفعالية واالجتماعية لمطمبة المتميزيف غير الممتحقيف في البرامج الخاصة ومدى 

لتعرؼ عمى كما تيدؼ ىذه الدراسة إلى ا ،اختالؼ مشكالتيـ عف الطمبة العادييف
اختالؼ المشكمة لدى المجموعات الثالث باختالؼ الجنس، وتكونت عينة الدراسة 

غير  52متميزيف ممتحقيف ببرامج خاصة، و 52( طالبًا وطالبة )059مف )
عادييف( وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج، مف  52ممتحقيف ببرامج خاصة، و

ير الممتحقيف في البرامج أىميا: وجود فروؽ دالة إحصائية بيف المتميزيف غ
الخاصة وكؿ مف المتميزيف الممتحقيف، في البرامج الخاصة والعادييف لصالح 
المتميزيف غير الممتحقيف وىذا يعني أف المتميزيف غير الممتحقيف لدييـ مشكالت 
انفعالية واجتماعية بدرجة أكبر مف أقرانيـ المتميزيف الممتحقيف في البرامج 

كما توصمت نتائج الدراسة إلى أنو ال يوجد تفاعؿ داؿ بيف  الخاصة والعادييف،
الجنس والمجموعة، وىذا يعني أف الفروؽ بيف المجموعات الثالث ال تختمؼ 
باختالؼ الجنس، في حيف توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتميزيف غير 

اصة الممتحقيف في البرامج الخاصة، وكؿ مف المتميزيف الممتحقيف في البرامج الخ
والعادييف في كؿ مف المشكالت خارجية المنشأ والمشكالت داخمية المنشأ، لصالح 

 المتميزيف غير الممتحقيف في البرامج الخاصة. 
تعرؼ المشكالت السموكية لدى (، ىدفت الدراسة إلى 0997ماني )دراسة الع 

شكالت تالميذ وتمميذات الصفيف الخامس والسادس االبتدائي، وتحديد أكثر ىذه الم
( تمميذ وتمميذة سعودييف تتراوح أعمارىـ 8111تكونت عينة الدراسة مف ) ،شيوعاً 
سنة، وأسفرت الدراسة عف عدة نتائج مف أىميا بروز المشكالت  08-01بيف 

التالية: أفكر في بعض األمور الخاصة أثناء الدرس، أنشغؿ بالمعب مع زمالئي 
خؿ الفصؿ، ال أحتـر مشاعر زمالئي أثناء الدرس، ألعب بالكرة أو الطاوالت دا

ألنو أمر ال ييمني، أترؾ بعض فضالت الطعاـ في الفناء المدرسي، أصرخ في 
تحدث مشكالت بيني  ،فناء المدرسة أحيانًا، أستخدـ بعض األلفاظ السيئة أحياناً 

لدي مشاعر الكره نحو اآلخريف، إذا خسر فريقي  ،وبيف زمالئي بسبب نقمي لمكالـ
نتشاجر مع الفريؽ الفائز، أحقد عمى بعض الزمالء كثيرًا، أما بالنسبة في المعب 
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كاف السموؾ العدواني أكثرىا شيوعًا يميو الغيرة ثـ  ،لشيوع المشكالت السموكية
ضعؼ االنتباه والتركيز، كما اتضح أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية في 

أصرخ في  :إلناث، مثؿبعض المشكالت السموكية بيف الذكور واإلناث لصالح ا
فناء المدرسة أحيانًا، أفكر في بعض األمور الخاصة أثناء الدرس، ال أحتـر 
مشاعر زمالئي ألنو أمر ال ييمني، لدي مشاعر كره نحو اآلخريف، ألعب بالكرة 

  .أو الطاوالت داخؿ الفصؿ، وباقي المشكالت كانت الفروؽ لصالح الذكور
 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

 يتبيف مف الدراسات السابقة ما يمي:
، ولـ ,تناولت الدراسات السابقة مشكالت الطمبة المتفوقيف والطمبة بشكؿ عاـ .0

إال أف الباحث في حدود عممو لـ  ،تتطرؽ إلى مشكالت الطمبة المستجديف
 يجد دراسة تناولت موضوع الدراسة بصفة مستقمة.

خوؼ مف الفشؿ، القمؽ، عدـ برزت عدة مشكالت عند الطمبة، مف أىميا: )ال .8
تفيـ الوالديف، التوقعات العالية، عدـ مناسبة المناىج الدراسية، الكمالية(، في 

أف سبب مشكمة تسرب الطمبة  8118حيف توصمت دراسة الزبوف وآخروف 
العامؿ االقتصادي، ومف ثـ العامالف االجتماعي  :مف وجية نظر المعمميف

 ـ التربوي في األخيرة.والنفسي في المرتبة الثانية، ث
تضارب نتائج الدراسات بالنسبة لمتغير الجنس حيث ترى دراسة العماني  .2

( أف ىناؾ مشكالت برزت عند الجنسيف وكانت لصالح اإلناث، 0997)
أف المشكالت األسرية كانت أكثر بروزًا عند  (8115وترى دراسة األحمدي )

المشكالت السموكية  ( أف8115اإلناث؛ في حيف أثبتت دراسة الحميدي )
 كانت أكثر ظيورًا عند الذكور مف اإلناث بداللة إحصائية.

 (8118كاف نصيب دولة الكويت مف تمؾ الدراسات دراستاف، دراسة العمر ) .4
والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير بعض المتغيرات األسرية عمى التحصيؿ 

( 8115دراسة الحميدي )و  ،الدراسي لمطمبة المتفوقيف عقميا بالبرامج اإلثرائية
 ،والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى ترتيب مشكالت الطالب المتفوقيف عقمياً 

( والتي 8102) والتعرؼ عمى الفروؽ بيف ىؤالء الطالب. ودراسة العجمي
ىدفت إلى معرفة أىـ المشكالت وأكثرىا شيوعًا لدى الطالب المتفوقيف 

  .تحصيميًا مف وجية نظرىـ
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الدراسات التي أجريت في الكويت لمبحث في مشكالت  يتبيف مما سبؽ ندرة
الطمبة المستجديف، كما أف تمؾ الدراسات القميمة التي أجريت في الكويت حاليا 
حاؿ بقية الدراسات السابقة األخرى ركزت عمى مشكالت الطمبة المتفوقيف عقميًا 

راسات دوف النظر إلى مشكالت الطمبة المستجديف، فضاًل عف تضارب نتائج الد
 السابقة بالنسبة لمجنس، مف خالؿ ذلؾ كمو يتبيف أىمية موضوع الدراسة الحالية.

 :منهج الدراسة
إلى معرفة أىـ  اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المقارف، حيث ىدفت 

 تىدفب المستجديف مف وجية نظرىـ، كما المشكالت وأكثرىا شيوعًا لدى الطال
التخصص العممي، المنطقة السكنية(  الجنس،) إلى معرفة أثر متغيرات الدراسة:
 .عمى درجة وجود تمؾ المشكالت
 مجتمع وعينة الدراسة:

وعددىـ 8107-8106جديف لعاـ شمؿ مجتمع الدراسة جميع الطمبة المست
( طالبًا وطالبة، منيـ 511مف ) وتكونت عينة الدراسة ة،( طالب وطالب2098)
 ( إناث.851( ذكور، و)851)

 :أدوات الدراسة
 مقياس مشكالت الطمبة:

 ،لقياس مشكالت الطمبة حمد ،استخدـ الباحث مقياسًا مف تصميـ العجمي
كما أنو غير موقوت بزمف،  ،ويطبؽ عمى األفراد منفصميف أو بشكؿ جماعي

)المشكالت اإلدارية، المشكالت الذاتية، المشكالت،  :ويحتوي ستة أبعاد ىي
 .(األخالقيةمشكالت االقتصادية، المشكالت المستقبمية، المشكالت االجتماعية، ال

 تصحيح المقياس: -
 21درجة، وبمغت أقؿ درجة لممقياس  051بمغت الدرجة الكمية لممقياس 

استجابات  5ويتضمف كؿ بند  ،بنداً  21ف المقياس يحتوي عمى إحيث  ،درجة
يتراوح تقدير الدرجة لتمؾ االستجابات مف درجة إلى خمس درجات، مع مراعاة 

 قدير بعض العبارات السالبة.ت
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

 :صدؽ المقياس -أولً 
: عرض الباحث المقياس في صورتيه األولية والنهائية عمى أ( آراء المحكميف

وتـ إجراء بعض التعديؿ  ،مف ذوي الختصاص في التربية خمسة محكميف
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يـ الثاني اعتمد في صياغة بعض العبارات في التحكيـ األوؿ، وفي التحك
% كأقؿ نسبة لمناسبة كؿ بند وارتباطه بأحد أبعاد 88الباحث نسبة اتفاؽ 

 .المقياس
قاـ الباحث بحساب صدؽ التساؽ الداخمي بيف  صدؽ التساؽ الداخمي:ب( 

معامالت الرتباط بيف  بنود المقياس بعضها البعض، حيث تراوحت
صائيًا عند مستوى (، وقد كانت جميعها دالة إح1.518)( و1.388)
( وهذا يدؿ عمى أنه يوجد هناؾ اتساؽ بيف بنود المقياس والدرجة 1.11)

الكمية لممقياس، وبالتالي يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة صدؽ 
 مقبولة.

 استخدـ الباحث لقياس ثبات المقياس: ثبات المقياس: -ثانياً 
 ت الثبات:، والجدوؿ التالي يبيف معامالمعادلة ثبات ألفا كرنباخ ( أ

 معامالت ثبات المقياس بطريقة ألفا كرنباخ (0جدوؿ )
 البعد ألفا

 المشكالت اإلدارية 1.508
 المشكالت الذاتية 1.680
 المشكالت المستقبمية 1.680
 المشكالت االجتماعية 1.591
 المشكالت االقتصادية 1.728
 المشكالت األخالقية 1.605

اخ حيث بمغ معامؿ الثبات الكمي لممقياس استخرج المعد معامؿ ألفا كرنب
 .وىذا يدؿ عمى أنو يتمتع بثبات عاؿ ،1.84

 ثبات التساؽ: ب(
والذي يعني مدى ارتباط درجة األبعاد الفرعية لممقياس بالدرجة الكمية 

 لممقياس، والجدوؿ التالي يبيف معامالت االتساؽ لألبعاد الفرعية لممقياس.
 اس المشكالت الطالبيةصدؽ االتساؽ لمقي (8جدوؿ )

 البعد معامؿ االتساؽ الداخمي مستوى الداللة
 المشكالت اإلدارية 1.577 1.110
 المشكالت الذاتية 1.720 1.110
 المشكالت المستقبمية 1.628 1.110
 المشكالت االجتماعية 1.774 1.110
 المشكالت االقتصادية 1.650 1.110
 المشكالت األخالقية 1.641 1.110
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 يتبيف مما سبؽ ما يتميز بو المقياس مف صدؽ وثبات عالييف.
 :صدؽ وثبات المقياس في الدراسة الحالية

قاـ الباحث في الدراسة الحالية باستخراج صدؽ وثبات جديديف عمى طمبة 
 ( طالبًا وطالبة61كمية التربية األساسية، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ المقياس عمى )

  :أسفرت النتائج عف طالبة( وقد 21طالبًا و 21)
  الصدؽ: 

قاـ الباحث بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي بيف بنود المقياس والدرجة الكمية 
وقد كانت  ،(1.688)( و1.248) حيث تراوحت معامالت االرتباط بيف ،لممقياس

وىذا يدؿ عمى أنو يوجد ىناؾ اتساؽ بيف  ،1.0جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى 
جة الكمية لممقياس مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة بنود المقياس والدر 

 صدؽ مقبولة.
 الثبات: 

كرنباخ حيث بمغ معامؿ الثبات الكمي  ألفاقاـ الباحث باستخراج معامؿ 
 .وىذا يدؿ عمى أنو يتمتع بثبات عاؿ ،1.76لممقياس 

وذلؾ بعد أف قاـ الباحث بتعديؿ العبارات التالية لمتناسب مع طمبة كمية 
 :تربية األساسيةال
 .أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد -1
 ال يتفيـ األساتذة ظروفي الخاصة. -8
 .ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي -3
 .ال أجد أنشطة لتنمية ميولي -4
 .أواجو مشكمة بعد سكني مف الكمية -5

وقد تـ عرض التعديؿ عمى خمسة محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في 
 .% عمى كؿ بند تـ تعديمو 81ـ أخذ درجة اتفاؽ كمية التربية األساسية، وت

 :نتائج الدراسة
 :السؤاؿ األوؿ

ما أهـ المشكالت التي يعاني منها الطالب والطالبات حسب متغيرات الدراسة 
 التخصص العممي، المنطقة السكنية(؟ ،الديمغرافية )الجنس
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يد أىـ لإلجابة عمى السؤاؿ السابؽ قاـ الباحث باستخداـ فترة الثقة لتحد
المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات قاـ الباحث بحساب فترة الثقة وتوزيعيا 

 :عمى أربعة فترات كالتالي
 قترة الثقة (2جدوؿ )

 فترة الثقة مستوى المشكالت
 0.75 – 1.5 غير ميمة

 2.11 – 0.76 متوسطة األىمية
 4.85 – 2.10 ميمة

 5.5 – 4.86 بالغة األىمية
مستوى المشكالت فإف الباحث سوؼ يعتبر بنود المقياس التي تقع بعد تحديد 

في فترتي ميمة وبالغة األىمية ىي أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات 
 بحسب متغيرات الدراسة التالية:

 :حسب الجنس -أولً 
قاـ  لمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات بحسب الجنس

باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياس  الباحث بدايةً 
 :والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ ،لمذكور

 (4جدوؿ )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياس بالنسبة لمذكور

 نوع المشكمة ع ـ البنود ـ
 إدارية 0.88 2.44 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 إدارية 0.81 2.80 تفيـ األساتذة ظروفي الخاصةال ي 8
 ذاتية 0.50 2.04 ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي 2
 ذاتية 0.45 2.02 ال أجد أنشطة لتنمية ميولي 4
 ذاتية 0.28 2.10 لدي وقت فراغ ال أعرؼ كيؼ أقضيو 5

لبنود  باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ثـ قاـ الباحث
 :والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ ،المقياس لإلناث
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 (5جدوؿ )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياس بالنسبة لإلناث

 نوع المشكمة ع ـ البنود ـ
 إدارية 0.25 2.67 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 مستقبمية 0.84 2.26 يزعجني غموض المستقبؿ 8
 ذاتية 0.21 2.20 السعادة في كثير مف األحيافال أشعر ب 2
 ذاتية 0.42 2.89 ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي 4
 ذاتية 0.42 2.88 ميولي ةلتنميال أجد أنشطة  5
 ذاتية 0.87 2.06 ال تمثؿ المقررات الدراسية تحد لقدراتي 6
 إدارية 0.28 2.19 ال يتفيـ األساتذة ظروفي الخاصة 7
 مستقبمية 0.86 2.19 عرؼ كيؼ أبني خططي المستقبميةال أ 8
  :بالنسبة لمتخصص -ثانياً 

قاـ  لمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات بحسب التخصص
باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياس  الباحث بدايةً 

 :ؾوالجدوؿ التالي يبيف ذل ،لمتخصصات األدبية
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6) جدوؿ

 لبنود المقياس بالنسبة لتخصصات األدبية
 نوع المشكمة ع ـ البنود ـ
 إدارية 0.84 2.87 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 إدارية 0.80 2.08 ال يتفيـ األساتذة ظروفي الخاصة  8
 ميةمستقب 0.41 2.07 يزعجني غموض المستقبؿ 4
 ذاتية 0.24 2.04 ال أشعر بالسعادة في كثير مف األحياف 5
 ذاتية 0.54 2.01 ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي 6
 ذاتية 0.46 2.19 ال أجد أنشطة لتنمية ميولي 7
 مستقبمية 0.26 2.6 ال أعرؼ كيؼ أبني خططي المستقبمية 8
 مستقبمية 0.52 2.14 ال أعرؼ كيؼ أبني خططي المستقبمية 9
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ولمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات في التخصصات 
باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود  العممية، قاـ الباحث

 :والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ ،المقياس
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (7جدوؿ )

 متخصصات العمميةلبنود المقياس بالنسبة ل
 نوع المشكمة ع ـ البنود ـ
 مدرسية 0.25 2.87 ال أجد أنشطة لتنمية ميولي  0
 مدرسية 0.18 2.59 ال يتفيـ األساتذة ظروفي الخاصة  8
 مدرسية 0.50 2.48 ال تمثؿ المواد الدراسية تحد لقدراتي 4
 ذاتية 0.40 2.42 ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي 5
ستفيد مف المناىج الدراسية في شئوف حياتي ال أ 6

 اليومية
 مدرسية 0.05 2.85

 مدرسية 0.41 2.80 ال يسمح لي بالمناقشة الكافية أثناء المحاضرة 7
 مدرسية 0.48 2.06 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 9

طالب وطالبات في التخصصات  ولمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود ب قاـ الباحث ،النوعية
 :والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ ،المقياس

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (8جدوؿ )
 لبنود المقياس بالنسبة لمطمبة في التخصصات النوعية

 نوع المشكمة ع ـ البنود ـ
 رسيةمد 0.86 2.28 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 ذاتية 0.46 2.80 ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي 8
 مدرسية 0.86 2.01 ال يتفيـ األساتذة ظروفي الخاصة  2
 ذاتية 0.28 2.18 ال أشعر بالسعادة في كثير مف األحياف 4
 ذاتية 0.40 2.16 ال أجد أنشطة لتنمية ميولي 5
 مستقبمية 0.22 2.16 ال أعرؼ كيؼ أبني خططي المستقبمية 6
 مستقبمية 0.44 2.15 يزعجني غموض المستقبؿ 7

 :بالنسبة لممناطؽ السكنية -ثالثاً 
لمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات بحسب المنطقة السكنية 

باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود  قاـ الباحث بدايةً 
 :جدوؿ التالي يبيف ذلؾوال ،المقياس لمنطقة األحمدي
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (9)جدوؿ 
 لبنود المقياس بالنسبة لمنطقة األحمدي

نوع  ع ـ البنود ـ
 المشكمة

 مدرسية 0.89 2.51 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 مدرسية 0.51 2.88 سكني مف الكمية أواجو مشكمة بعد 8
 مدرسية 0.04 2.81 روفي الخاصةال يتفيـ األساتذة ظ 2
ال أستفيد مف المناىج الدراسية في شئوف حياتي  4

 .اليومية
 مدرسية 0.85 2.01

ولمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات في منطقة حولي 
باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود  قاـ الباحث التعميمية
 :دوؿ التالي يبيف ذلؾوالج ،المقياس

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (01)جدوؿ 
 لبنود المقياس بالنسبة لمنطقة حولي

 نوع المشكمة ع ـ البنود ـ
 مدرسية 0.88 2.28 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 مدرسية 0.40 2.86 ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي 8
 مدرسية 0.22 2.08 ميوليال أجد أنشطة لتنمية  2
 مستقبمية 0.44 2.04 يزعجني غموض المستقبؿ 4
 مستقبمية 0.28 2.14 ل أعرؼ كيؼ أبني خططي المستقبمية 5
 ذاتية 0.29 2.18 لدي وقت فراغ ل أعرؼ كيؼ أقضيه 6

 ،ولمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات في منطقة الفروانية
 ،خراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياسباست قاـ الباحث

 :والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (00)جدوؿ 

 لبنود المقياس بالنسبة لمنطقة الفروانية التعميمية
نوع  ع ـ البنود ـ

 المشكمة
 سيةمدر  0.28 2.67 .أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 مدرسية 0.44 2.48 .ال أجد أنشطة لتنمية ميولي 8
ال تمثؿ المقررات الدراسية تحد  2

 .لقدراتي
 مدرسية 0.88 2.20
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ولمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات في منطقة مبارؾ 
باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود  قاـ الباحث الكبير
 :والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ ،سالمقيا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (08جدوؿ )
 لبنود المقياس بالنسبة لمنطقة مبارؾ الكبير التعميمية

نوع  ع ـ البنود ـ
 المشكمة

 مدرسية 0.20 2.46 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 ذاتية 0.46 2.80 ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي 8
 مستقبمية 0.45 2.80 يزعجني غموض المستقبؿ 2
 مدرسية 0.87 2.01 ظروفي الخاصة ال يتفيـ األساتذة 4
 ذاتية 0.45 2.17 ال أجد أنشطة لتنمية ميولي 5
 مدرسية 0.24 2.12 بعد الكمية مف منزلي 6

 ،ولمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات في منطقة األحمدي
 ،باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياس حثقاـ البا

 :والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ
 الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات (02)جدوؿ 

 لبنود المقياس بالنسبة لمنطقة العاصمة التعميمية
نوع  ع ـ البنود ـ

 المشكمة
 مدرسية 0.15 2.26 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 مدرسية 0.26 2.20 ظروفي الخاصة  ال يتفيـ األساتذة 8
 ذاتية 0.57 2.85 ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي 2
 ذاتية 0.28 2.08 ال أشعر بالسعادة في كثير مف األحياف 4

 ،ولمعرفة أىـ المشكالت التي تواجو الطالب والطالبات في منطقة الجيراء
 ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياسباستخراج  قاـ الباحث

 :والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (04جدوؿ )
 لبنود المقياس بالنسبة لمنطقة الجيراء التعميمية

 نوع المشكمة ع ـ البنود ـ
 مدرسية 0.19 2.86 أواجو مشكمة في تسجيؿ المواد 0
 مدرسية 0.27 2.46 ال يتفيـ األساتذة ظروفي الخاصة 8
 مدرسية 0.24 2.88 ال أجد أنشطة لتنمية ميولي 2
 ذاتية 0.86 2.88 ال أشعر بالسعادة في كثير مف األحياف 4
 ذاتية 0.52 2.85 ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي 5
 ذاتية 0.20 2.80 لدي وقت فراغ ال أعرؼ كيؼ أقضيو 6
 ذاتية 0.40 2.81  أستطيع تنظيـ وقتيال 7
 اجتماعية 0.44 2.08 يضايقني عدـ فيـ اآلخريف لي 8
 اجتماعية 2.26 2.00 ال أستطيع تكويف عالقات مع أصدقاء جدد 9

 السؤاؿ الثاني:
 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المشكالت بيف الطمبة حسب الجنس؟ 

( لمعينات المستقمة ت) اختبار باستخداـ لمتحقؽ مف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث
 .والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ

 (05)جدوؿ 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكالت الطالبية بالنسبة لمجنس

 الدللة قيمة ت إناث ذكور  
 ع ـ ع ـ

المشكالت 
 الطالبية

79.08 08.64 86.67 02.62 4.64 1.110 

السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف كؿ مف الذكور يتبيف مف الجدوؿ 
ومف خالؿ المتوسطات الحسابية يتبيف أف  ،واإلناث في المشكالت الطالبية

 الفروؽ لصالح الذكور.
 :السؤاؿ الثالث

  هؿ توجد فروؽ ذات دللة إحصائية في المشكالت بيف الطمبة حسب
 التخصص العممي؟

باستخراج المتوسطات الحسابية لمتحقؽ مف هذا السؤاؿ قاـ الباحث 
ات )العممية والنحرافات المعيارية في المشكالت الطالبية لمطمبة حسب التخصص

 .(النوعية –األدبية  –
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية06)جدوؿ 
 لممشكالت الطالبية بالنسبة لنوع التخصص

 ع ـ التخصصات
 19.37 83.78 العممية
 17.11 88.83 األدبية
 17.35 81.55 النوعية

يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ وجود بعض االختالفات بيف المتوسطات 
  .الحسابية لألبعاد المختمفة مما يوجب إجراء اختبار أنوفا

لمتحقؽ مف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لممشكالت الطالبية في 
والجدوؿ التالي  يف األحادي،المجموعات الثالث قاـ الباحث بإجراء تحميؿ التبا

 .يبيف نتائج ذلؾ التحميؿ
 اختبار أنوفا لممشكالت الطالبية بحسب التخصص (07)جدوؿ 

متوسط  (ؼ) قيمة الدللة
 المربعات

درجات 
 الحرية

 األبعاد مجموع المربعات

 بيف المجموعات 642.81 8 280.61 0.15 1.250
داخؿ  052188.88 511 216.065  

 المجموعات
 المجموع 052785.48 518   

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 المجموعات الثالث في المشكالت الطالبية 

 السؤاؿ الرابع:
 بيف الطمبة حسب  هؿ توجد فروؽ ذات دللة إحصائية في المشكالت

 ؟المنطقة السكنية
توسطات الحسابية لمتحقؽ مف هذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج الم

 والنحرافات المعيارية لمطمبة في المشكالت الطالبية بحسب المنطقة السكنية
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية08)جدوؿ 
 لممشكالت الطالبية بالنسبة لممناطؽ السكنية

 ع ـ المحافظة السكنية
 18.51 76.95 األحمدي
 17.59 78.38 حولي

 15.89 85.45 الفروانية
 16.38 88.15 مبارؾ الكبير
 18.88 81.86 العاصمة
 19.61 83.51 الجهراء

يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ وجود بعض االختالفات بيف المتوسطات 
  .الحسابية لألبعاد المختمفة مما يوجب إجراء اختبار أنوفا

لمتحقؽ مف الفروؽ في المتوسطات الحسابية لممشكالت الطالبية في 
مجموعات الست قاـ الباحث بإجراء تحميؿ التبايف األحادي، والجدوؿ التالي ال

 يبيف نتائج ذلؾ التحميؿ
 (19)جدوؿ 

 اختبار أنوفا لممناطؽ التعميمية بحسب المشكالت الطالبية
متوسط  (ؼ) قيمة الداللة

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 األبعاد

 ف المجموعاتبي 2491.66 5 698.02 8.201 1.142
 داخؿ المجموعات 051824.80 8.86 218.88  
 المجموع 052785.48 518   

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ستة  لوجودونظرًا  ،بيف المحافظات السكنية في المشكالت الطالبية 1.142

بارات التتبعية، وعميو قاـ إجراء أحد االخت مستويات في المتغير المستقؿ فقد لـز
والجدوؿ التالي يبيف نتائج ىذا  ،التتبعي Tukeyالباحث بإجراء اختبار توكيا 

 :التحميؿ
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 (81)جدوؿ 
المناطؽ 
 السكنية

 مستوى المشكمة
 مشكالت كبيرة مشكالت بسيطة

  76.95 األحمدي
 78.38 78.38 حولي

 81.86 81.86 العاصمة
 88.15 88.15 مبارؾ الكبير

 83.51 83.51 الجهراء
 85.45  الفروانية

يتضح مف نتائج التحميؿ في الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ في المشكالت 
السكنية عف المشكالت التي  األحمدي التي تواجو الطمبة والطالبات في منطقة

بينما لـ تظير أية فروؽ  ،تواجو أقرانيـ في منطقة مبارؾ الكبير التعميمية
  .قية المناطؽ السكنية األخرىإحصائية بيف ب

 :مناقشة النتائج
ة ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى أىـ المشكالت وأكثرىا شيوعًا لدى الطمب

 أثر متغيرات كؿ مف:معرفة إلى  تىدفالمستجديف مف وجية نظرىـ، كما 
  ،التخصص العممي، منطقة السكف( عمى درجة وجود تمؾ المشكالت ،الجنس)

و مشكمة في تسجيؿ المواد( كأىـ مشكمة واألولى في برزت مشكمة )أواج
ناث( أ) جميع المتغيرات سواء حسب الجنس  حسب التخصصات ـذكور وا 

حسب منطقة السكف، ولعؿ السبب يرجع لمشكمة واقعية  ـعممي، أدبي، نوعي( أ)
تعاني منيا كمية التربية األساسية كؿ فصؿ وىي مشكمة قمة الشعب الدراسية وذلؾ 

طالب وطالبة،  85111لطالب والطالبات حيث بمغ عددىـ أكثر مف لكثرة ا
أضؼ إلى ذلؾ قمة عدد القاعات الدراسية وقمة أعضاء ىيئة التدريس، وينعكس 

البنر( عف طريؽ التسجيؿ ) ذلؾ عمى نظاـ التسجيؿ والذي يكوف باستخداـ نظاـ
ة لمتسجيؿ لكتروني بالنت مما يجعؿ آالؼ مف الطمبة يدخموف في ساعة واحداإل

بالنظاـ وتقؿ كفاءتو، فضاًل عف قمة المقررات المطروحة ومحدودية  يبطئمما 
عدد الطمبة الذيف يسمح ليـ بالتسجيؿ في الشعبة ويرجع ذلؾ لصغر حجـ 

 .القاعات الدراسية
ال يتفيـ األساتذة ظروفي الخاصة( ) فبرزت مشكمة وبالنسبة لمطمبة الذكور

ليات الطمبة الذكور فقد يكوف متزوجًا ولديو أوالد، أو ولعؿ السبب يرجع لكثرة مسئو 
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موظفًا ويجمع بيف الوظيفة والدراسة، كما أف طبيعة المجتمع الكويتي أف الولد 
الذكر يتحمؿ كثير مف مسئوليات البيت، ولذا برزت ىذه المشكمة عند الذكور دوف 

أمر طبيعي  فبرزت مشكمة )يزعجني غموض المستقبؿ( وىذا اإلناث، أما اإلناث
لطالبات يغمب عمى أكثرىف عدـ الزواج، ويغمب عمى المجتمع الكويتي أف زواج 

سنة، والدراسة الجامعية تعني في كثير مف األحواؿ 81-08البنت في حدود عمر 
تأخير الزواج إلى ما بعد التخرج مما يجعؿ الطالبة في قمؽ أف يطوفيا قطار 

واد وتفرقيا ما بيف أوؿ النيار مف قمة المالزواج، فضال عف ما يعانيو الطالبات 
 مساءً  8صباحًا وتنتيي الساعة  8خره حيث تبدأ الدراسة في الكمية مف الساعة أو 

ويتوزع جدوؿ الطالبة بيف تمؾ الساعات فضاًل أف أغمب الطالبات يأتوف لمكمية 
عف طريؽ الباصات مما يعني أنيف يخرجف مف بيوتيف مف الصباح الباكر وال 

مستوى دراستيا  عف ليا إلى في وقت متأخر بعد العشاء وذلؾ مما يؤثر عمىيرج
دارة منزليا  .وصحتيا، وعالقتيا االجتماعية بأىميا وأطفاليا وزوجيا وا 

وبالنسبة لمتخصص برزت عند طمبة التخصص العممي واألدبي مشكمة )ال  
مف ظروؼ يتفيـ األساتذة ظروفي الخاصة( ويصدؽ عمى ذلؾ ما ذكرناه سابقًا 

عند كؿ مف الذكور واإلناث تحتاج مف األستاذ أف يتفيـ تمؾ الظروؼ ويقدرىا لكف 
أو طالبة  اطالبً  81كثرة الطمبة في الشعبة والتي يصؿ عدد الطمبة فييا إلى 

 .وأكثر، ال يعطي عضو ىيئة التدريس الفرصة أف يسمع لظروؼ طمبتو وتقديرىا
التصميـ الداخمي، البدنية،  ،الفنية) صات النوعيةأما بالنسبة لطمبة التخص

فبرزت مشكمة )ال أعرؼ إف كاف تخصصي يناسب قدراتي( وذلؾ لما  الموسيقى(
تعتمد عميو تمؾ التخصصات مف ميارات فنيو وقدرات خاصة، والطمبة المستجديف 
مازالوا في أوؿ سنة وليسوا متأكديف مف مياراتيـ وقدراتيـ ولذا برزت مثؿ ىذه 

 .ف غيرىا مف المشاكؿ األخرىالمشكمة دو 
وبالنسبة لممناطؽ السكنية لـ تختمؼ المشكالت عف المشكالت السابقة إال 
أنيا برزت مشكمة )أواجو مشكمة بعد سكني مف الكمية( عند طمبة منطقة األحمدي 
التعميمية وىذا أمر طبيعي حيث أف الكمية تقع في محافظة الفروانية وجميع 

ما عدا منطقة األحمدي التي تقع بعد منطقة مبارؾ المحافظات مالصقة بيا 
الكبير، فضاًل أف محافظة األحمدي ىي أكبر المحافظات مساحة وبيا مناطؽ 

الجنوبية لمدولة مثؿ منطقة مدينة صباح األحمد ومنطقة  سكنية قريبة مف الحدود
 الوفره.
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ي وبالنسبة لمفروؽ في المشكالت فقد كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا ف
الجنس لصالح الذكور ولعؿ السبب يرجع لما ذكرناه سابقًا مف طبيعة المجتمع 
العربي بشكؿ عاـ والخميجي عمى وجو الخصوص أف األسر تعتمد عمى أبنيا 

 الذكر أكثر مف األنثى في متطمبات البيت وحوائج األسرة.
وبالنسبة لممشكالت فيما يخص متغير التخصصات العممية فمـ تظير فروؽ 

حديثي تخرج بالثانوية  إلى كوف الطمبة ت داللة إحصائية ولعؿ السبب يرجعذا
مف تخصصاتيـ إال المقدمات بؿ لعؿ بعضيـ لـ  ومازالوا مستجديف لـ يدرسوا

 .مف المقررات التخصصية شيءيدرس 
وبالنسبة لممحافظة السكنية فقد ظيرت فروؽ بيف منطقة األحمدي والفروانية 

بيف بقية المناطؽ السكنية، ويرجع السبب كوف الكمية تقع في حيف لـ تظير فروؽ 
في محافظة الفروانية، وكما ذكرنا سابقًا تعد منطقة األحمدي أبعد المحافظات عف 

جنوبية في محافظة محافظة الفروانية، وتوجد مناطؽ سكنية نائية عمى الحدود ال
 .حمديأف تبرز ىذه المشكمة عند طمبة محافظة األ يـأساألحمدي، مما 

 :التوصيات
 .إنشاء جامعات وكميات أخرى وخاصة في محافظة األحمدي -
تفعيؿ قانوف جامعة جابر األحمد الصباح بتحويؿ المعاىد والكميات التطبيقة  -

 .إلى جامعة مستقمة
تطوير وتحسيف نظاـ تسجيؿ المواد في الكميات التطبيقية وخاصة في كمية  -

 .التربية األساسية
التدريس إلى مراعاة وتقدير ظروؼ الطمبة بما ال يخؿ توجيو أعضاء ىيئة  -

 .في الجانب األكاديمي
التأكيد عمى اختبار القدرات الخاصة لألقساـ النوعية وتطويره بما يقيس  -

 قدرات الطالب المستجد قبؿ دخوؿ تمؾ التخصصات.
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 عػػػػػالمراج
 المراجع العربية: -أولً 

الموهوبيف بالسعودية وعالقتها مشكالت الطالب (. 8115).األحمدي، محمد
، ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر العممي الرابع لرعاية بعدد مف المتغيرات

 .08/7/8115-06الموىوبيف والمتفوقيف، األردف 
المشكالت النفعالية والجتماعية لمطمبة المتميزيف (. 8118الحربي، خمؼ. )

دييف في المدارس الممتحقيف في البرامج الخاصة، وغير الممحقيف والعا
، رسالة ماجستير غير منشورة، البحريف: جامعة العادية بدولة الكويت

 الخميج العربي.
تصور مقترح لرعاية المتفوقيف عقميًا بالمدارس  (.8115).الحميدي، حسف

، رسالة دكتوراه غير الثانوية في ضوء مشكالتهـ وحاجاتهـ اإلرشادية
 المنيا. منشورة، القاىرة: جامعة القاىرة فرع

(. األسباب التي تؤدي إلى 8118).الزبوف، محمد؛ الديسي، جابر؛ الزبوف، سميـ
تؤدي إلى تسرب الطمبة في األردف مف وجية نظر المعمميف، وعالقتيا 

مجمة كمية ببعض المتغيرات: الجنس، والمؤىؿ العممي، والخبرة العممية، 
 .854 -820، ص ص 66، الجزء الثاني، العدد التربية بالمنصورة

، الطبعة الخامسة، الطفولة والمراهقة -عمـ نفس النمو (. 0999).زىراف، حامد
 القاىرة: عالـ الكتب.

مشكالت طمبة المرحمة الثانوية المتميزيف وغير  (.8118).الزىراني، سعيد
، رسالة ماجستير المتميزيف في الذكاء والبتكار ومتطمباتهـ اإلرشادية

 امعة الخميج العربي.غير منشورة، البحريف: ج
، عماف: دار مدخؿ إلى تربية المتميزيف والموهوبيف(. 0998).سرور، ناديا

 الفكر.
أىـ المشكالت الطالبية التي تواجو المتفوقيف وغير ( 0102) العجمي، حمد

المتفوقيف في المدرسة الثانوية بدولة الكويت، )دراسة مقارنة في بعض 



 ه الطمبة المستجديف في كمية التربية األساسية أهـ المشكالت التي تواج 

 ()دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الديموجرافية مف وجهة نظرهـ
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اسات الخميج والجزيرة العربية، تصدر مف المتغيرات الديمغرافية( مجمة در 
 .(048مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، عدد رقـ )

 ، الكويت: الدار األكاديمية.الموهبة والتفوؽ العقمي(. 8119).العجمي، حمد بميو
دراسة مقارنة في الضغوط النفسية لدى الطمبة (. 8116).العجيمي، شذى

 ،، المؤتمر اإلقميمي لمموىبةألردفالمسرعيف في العراؽ ونظرائهـ في ا
-86جدة: مؤسسة الممؾ عبدالعزيز ورجالو لرعاية الموىوبيف 

21/8/8116. 
المشكالت السموكية الشائعة لدى عينة مف تالميذ (. 0997).العماني، بندري

وتمميذات الصفيف الخامس والسادس بالمرحمة البتدائية بمدينة 
 جامعة الممؾ سعود. ، الرياض:، رسالة ماجستير غير منشورةالرياض

(. التحصيؿ الدراسي لطمبة البرامج اإلثرائية ومدى تأثيره عمى 8118).العمر، بدر
 .06،مجمد 62، العدد المجمة التربويةبعض المتغيرات األسرية،

المشكالت النفسية الجتماعية المصاحبة لالنتقاؿ ىػ(. 0488).القرني، صالح
رحمة الثانوية وسبؿ التغمب عميها كما مف المرحمة المتوسطة إلى الم

جامعة الممؾ  ، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض:يدركها الطالب
  .سعود

، المجمة (. مشكالت طمبة صنعاء وحاجاتيـ اإلرشادية8111).المشرؼ، فريدة
 .جامعة الكويت –، مجمس النشر العممي 54، العدد التربوية
الشعور بحدة المشكالت بيئية المصدر مع  التغير في(. 8114المطيري، ثامر.)

، رسالة ماجستير غير تقدـ العمر مف الطفولة المتأخرة إلى المراهقة
 منشورة، البحريف: جامعة الخميج العربي.

مشكالت الصحة النفسية لممبدعيف مف (. 8112).منسي، محمود عبدالحميـ
، ـ العاـتالميذ المرحمة اإلعدادية في اإلبداع والموهبة في التعمي

 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
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