
 
 

 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 
177 

 

الصعوبات التي تواجه الطالب في إعداد بحث التخرج من وجهة نظر عينة من طالب قسمي التربية 
 وعلم النفس بكلية اآلداب جامعة مصراتة. دراسة استطالعية

  *د. خالد مفتاح قزيط

 **أ. بسمة بشير زقلوم             

 

:ملخصال  

داب جامعة كلية اآلبنفس مي الرتبية وعلم اليهدف هذا البحث إىل حتديد الصعوبات اليت تواجه طلبة قس
من  ة مكونةشوائيعمصراته عند اجراء حبوث التخرج، وذلك من وجهة نظرهم، حيث ضمت الدراسة عينة 

ث قام دف البحقيق ه( طالبة. وقد اعتمد الباحثان املنهج الوصفي لتحقيق هدف البحث، ولغرض حت24)
مكونه  لى جلنٍة من احملكمنيقرة، ومت التحقق من صدقها بعرضها ع( ف36الباحثان ببناء استبانة مكونه من )

وصلت ت(. 0.89نباخ )( حمكماً، ومت حساب معامل الثبات لالستبانة باستخدام معادلة ألفاكرو 14من )
التخرج،  يف حبث اجههمنتائج الدراسة إىل اتفاق طلبة قسمي الرتبية وعلم النفس على وجود صعوبات تو 

وما هلا  لصعوباتاستوى موعتني على وجود صعوبات تواجههم، واختالفهم من حيث حتديد مواتفاق كال اجمل
ؤكد النتائج تس. كما النف من مشاكل بسيطة من وجهة نظر طلبة قسم الرتبية، ومشاكل كبرية لطلبة قسم علم

 م النفس".لرتبية وعل( بني إجابات طلبة قسمي ا0.05على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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 المقدمة: 

حتديد  علمي يفب الشهدت اجملتمعات اليوم املزيد من االهتمام بالبحث العلمي، واستخدام األسلو 
عات تمام يف اجلامذا االهقاد هو مشكالته اليومية، سواء االقتصادية، أو االجتماعية، أو الرتبوية والنفسية، 

طبيعة  صصه حسبال ختجممبتطلبات التخرج بتقدمي حبث يف لكل طالب أن يفي  اوالكليات، وأصبح ضروري  
راسة الب مبفرده بدط يقوم حياناً الكلية والقسم ونظامه، فأحياناً يشرتك جمموعة من الطالب يف عنوان واحد، وأ

 (.2، ص2013موضوع حمدد. )منصور،

الدول  ارنة معق محيث تؤكد البحوث أن هناك إمهال هائل لتطور البحوث العلمية يف الوطن العريب
علومات اهلائل من امل يف الكمم لتضاملتقدمة، عند النظر إىل الدول املتقدمة، فهناك حبوث علمية تظهر يوًمأ بيو 

االت جمددة يف ل متعوتكشف عن حقائق جديدة نتيجة االنفجار املعريف وتطور التكنولوجيا، حلل مشاك
ن آلكما احلال ا  لعلمية،ابحوث ميزانية عالية إلنتاج ال أكدت الدراسات أن الدول املتقدمة تضع خمتلفة، حيث

يار مل 9ية قدرها ت ميزاند وضعيف إسرائيل، حيث إسرائيل اآلن متفوقة على الدول العربية يف هذا اجملال، فق
نفق ما ما الوطن العريب ي% من إنتاجها على البحوث العلمية، بين4.7، أي أهنا تنفق ما يعادل 2008عام 

 (2006%. )منصور، 0.2يعادل 

ضوع ون املو ن يكوحبث التخرج جهد حمدد يهدف حلل مشكلة حقيقية يف أي جمال كان، مع مراعاة أ
ذ يًا للطالب؛ إًا حقيقختبار اجديًدا، يتبع ذلك ختطيط سليم للقدرات وللوقت واجلهد، كما ميثل حبث التخرج 

ستخدام شروع باميم مدة هلا عن طريق تصيكشف عن قدرات الطالب يف حتليل املشاكل وابتكار حلول جدي
تكون مقدمة  للطالب مهمة إحدى التقنيات اليت مت دراستها قبل الوصول ملشروع التخرج، وهو جتربة فعلية
وثهم بصورة وعات حبن موضللحياة العملية له بعد التخرج، واملالحظ عادة أن عدًدا من الباحثني خيتارو 

ق للمستوى يقدودون حتديد  سجيل دون قراءة عميقة جملاالت هذه البحوث.عشوائية، ويكون كل مههم جمرد الت
ة علم، وال فائديقية للفة حقالذي جيب عليهم البدء به، وهلذا نرى رسائل كبرية احلجم مجيعها ال تقدم إضا

 (2005)ملحم،  تطبيقية تعود على اجملتمع.

اء يف ليات سو الك يعاين منها طلبة ويعد إعداد حبوث التخرج اآلن واحدة من أبرز املشاكل اليت
لصعوبات، ومن يد من االعد التخصصات العلمية، أو اإلنسانية على حد سواء، فكثريًا ما يعاين بعض الطلبة

 أبرز الصعوبات اليت تواجه الطالب يف إعداده لبحثه كما يراها )القاسم(:
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 النغالق لة من اود حابحث عنه، ووجعدم وجود خلفية كافية، أو نقص هائل عن املوضوع الذي يريد ال

 الفكري لدى الطالب.
 يث ينظر إىل مات، حبملعلو افتقار الطالب للوسائل والطرق واألساليب الصحيحة اليت تساعد على جتميع ا

ة إمهال لك نتيجأيت ذيالبحث العلمي نظرة مبهمة فيها نوع من الغموض، ال يعلم من أين يبدأ، وقد 
تصميم حبثه رارات و ذ القوضيح له بشكل كاٍف ليستطيع الطالب من خالهلا اختااملشرف للطالب وعدم الت

 ( 2006 ،العلمي. )املنيزل

لشروط ستويف امرج ويف كلية اآلداب جامعة مصراته جبميع ختصصاهتا يطلب من الطالب تقدمي حبث خت
ة يف نهجية املتبعتلف املت ختانالعلمية البحثية، وهي واحدة من املقررات الواجب على الطالب إعدادها، وإن ك

بوية بالبحوث الرت  مصراته آلداباإعدادها، ويطلق على البحوث العلمية اليت يتناوهلا طلبة قسم الرتبية بكلية 
قوم يق للطالب أن حياجستري ة املالتدريبية، وعادة ما تكون هذه البحوث وصفية، حتليلية، جتريبية... ويف مرحل

، أو جت  حوث الرتبويةبلوتقدم هذه ا رييبٍّ، وخيتلف البحث الوصفي عن البحث التجرييب،بإجراء حبٍث وصفيٍّ
راسة التخرج بعد د ر مشروعج مقر التدريبية استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة الليسانس يف الرتبية، ويندر 

لة مباشرة صهلا إحصاء استداليل( وهذه املواد  –إحصاء وصفي  –تصميم حبوث  -املواد التالية )مناهج حبث
بدء يف  واد حيق له الذه املسته هلبكيفية إعداد البحث، أو مرتبطة ببحث التخرج، ومن مث بعد انتهاء الطالب درا

نظمة تربز معلمية  نطقيةمكتابة حبث التخرج، وتوظيف هذه املهارات يف دراسة املشكالت الرتبوية دراسة 
 ن الطالب قادر  كد من أالتأ ألول، فاهلدف من مشروع التخرجاحلقائق وتفسرها، أي يكون باحثًا يف املقام ا

إلرشاد لنصح وااوافر على تطبيق املهارات واملعارف اليت حصل عليها خالل دراسته اجلامعية يف ظل ت
ده وحبثه على جه شروعوالتوجيهات من املشرف على املشروع، ومن املفرتض أن يعتمد الطالب يف عمل امل

 ونوعادة ما يك راسيني،لني ديًا مع إرشاد وتوجيه املشرف، ويقسم مشروع التخرج على فصوقدرته اعتمادًا كل
 يف الفصل السابع والثامن يف السنة الرابعة. 

وبات اليت هم الصعلى أويف ضوء ما سبق ذكره رأى الباحثان أمهية بالغة إلجراء هذا البحث للوقوف ع
ظرهم نن وجهة موثهم حباآلداب جامعة مصراته يف إعداد تواجه طلبة )قسمي الرتبية وعلم النفس( كلية 

 للوقوف على هذه الصعوبات وتقدمي التوصيات ملعاجلتها.
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  مشكلة البحث:
دادهم  إعيفتأيت إشكالية هذا البحث من منطلق شكاوى بعض األساتذة من ضعف بعض الطلبة  

از هذا ة املقررة إلجني الفرت تنته مباالة إىل أنلبحوثهم، وذلك من خالل غياهبم املتكرر، وعدم اهتمامهم، والال
افية كقررات  تهم ملالبحث، كما أن البعض من الطلبة لديهم قلق وختوف من مشروع التخرج، رغم دراس

وع الذي يريد د املوضحتدي تساعدهم على تطبيق خطوات البحث والسري فيه، إال أن الطالب مازال ال يستطيع
 دراسته، وكيف يبدأ. 

 -نا جاءت أمهية هذا البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتية: ومن ه

عداد حبث إاته يف ة مصر ما الصعوبات اليت تواجه طلبة كلية اآلداب قسمي )الرتبية وعلم النفس( جامع  -1
 التخرج؟

 ؟هل توجد فروق دالة إحصائيا بني قسمي الرتبية وعلم النفس يف مستوى الصعوبات -2
 فروض البحث: 

 ات.الصعوب ستويملة إحصائية بني إجابات طلبة قسمي الرتبية وعلم النفس وفقا توجد فرق ذو دالل -

  أهداف البحث: 
 يهدف هذا البحث إىل:

 ته.عة مصراب جامالتعرف على الصعوبات اليت تواجه طلبة قسمي الرتبية وعلم النفس بكلية اآلدا -1

 عوبات؟الص س يف مستويالتعرف على داللة الفروق بني إجابات طلبة قسمي الرتبية وعلم النف -2

  أهمية البحث:
 تكمن أمهية البحث فيما يلي

 بعض ، وتقدميوثهمحبميكن أن يسهم هذا البحث يف حتديد الصعوبات اليت تواجه الطلبة أثناء إعداد  -1
 التوصيات اليت من شأهنا التقليل من حدوثها.

اءات الختاذ اإلجر  لصعوباتذه اوتقدمي ه إطالع بعض األساتذة املكلفني بتدريس املواد املرتبطة ببحث التخرج  -2
 وتغري السياسات املتبعة يف تدريسهم.
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 .إعالم املشرفني على البحوث هبذه الصعوبات لالستفادة وجتنب حدوثها مستقبالً  -3

 :حدود البحث

 تقتصر حدود البحث على:

 حدود مكانية: جيرى البحث احلايل بكلية اآلداب جامعة مصراته. -1
 .2017البحث احلايل خريف  حدود زمانية: جيرى -2
 م النفس؛ وذلكبية وعلالرت  احلدود البشرية: اقتصرت العينة على الطلبة الذين لديهم مشروع خترج من قسمي -3

ان األساتذة ك(، وإن  اءمبادئ اإلحص -تصميم حبوث-ألهنم يشرتكون يف دراسة املقررات التالية )مناهج حبث
 اهبة.خيتلفون يف تدريسها إال إن مفرداهتا متش

 مفاهيم البحث:
 -اقتصرت مصطلحات البحث على بعض املفاهيم منها: 

لتزامهم ابة حبوهتم وايفية كتكرج يف  الباحثان إجرائيا بأهنا: العائق الذي يعرقل طالب حبث التخيعرفها الصعوبة: 
 .بآلية كتابة البحث األكادميي سواء من ناحية النظرية أو التطبيقية

و يع الرتبوية أاملواض ع منان بأنه: الطالب الذي يقوم بإجراء حبث التخرج يف موضو يعرفه الباحث الباحث:
 النفسية؛ وصوالً للحقيقة، حتت إشراف أستاذ مكلف من قبل إدارة القسم.

ت إشراف حت اويتم تنفيذه دارسة يقوم هبا طلبة الفصول األخرية يف دراستهم اجلامعية، هيبحث التخرج: 
صصاهتم خت جمال مية يفها تدريب الطالب على إجراء البحوث واستخدام الطرق العلأساتذة متخصصني، هدف

 ( 33، ص2000سركز، امطري،)                                                                 األكادميية".

 :الدراسات السابقة

 :2001دراسة العزاوي وفندي 
ة للمعلمني، واستهدفت حتديد أهم الصعوبات اليت حتد من كفاية أجريت الدراسة يف كلية الرتبية األساسي

الطلبة يف مشاريع حبوث التخرج من وجهة نظر التدريسيني والطلبة واليت متثلت يف قلة املصادر العلمية املوجودة 
ات الدراسية يف مكتبة الكلية، وعدم التزام األستاذ املشرف باملوعد احملدد لتوجيه الطلبة، وعدم جدية جلان احللق

يف توجيه الطلبة قبل تسجيل البحث، وضعف ارتباط ما يدرس يف الكلية مبوضوعات البحث. وأهم املقرتحات 
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من وجهة نظر التدريسيني والطلبة رفد مكتبة الكلية مبا يستجد من مصادر، والتأكيد على تنمية 
تسهيل آلية استعارة املصادر من املكتبة،  املهارات البحثية امليدانية أثناء تدريس مناهج البحث، وكذلك ضرورة

 وضرورة تكرمي البحوث املتميزة.

 :2008دراسة الفتلي 
باحث العلمي واجه التليت أجريت هذه الدراسة يف جامعة القادسية وكانت حماولة لتحديد نوع املعوقات ا
أن العوامل  ج البحثتائن اجلامعي من وجهة نظر التدريسيني، واقرتاح احللول الناجعة حللها، وقد أظهرت

ي البحث أ ركذلك مل يظه  امعي،املتصلة بالدعم املايل تعد من أكثر املعوقات اليت تواجه الباحث العلمي اجل
ضرورة زيادة  ات منهاتوصي فرق ذا داللة احصائية يعزى ملتغريي اجلنس واللقب العلمي. وخرج البحث جبملة

 سة مشاهبة علىراء دراحث إجث الذي ينجز ويقوم، كما اقرتح البمكافأة التدريسي واملقوم العلمي على البح
 .أكثر من جامعة عراقية

 :2012دراسة محسن 
 جهة نظرو من  هدفت الدراسة إىل حتديد الصعوبات اليت تواجه البحث العلمي يف جامعة بغداد

البحث  لى حركةبري عالتدريسيني، لقد اسفرت نتائج الدراسة إىل وجود صعوبات ومعوقات تؤثر بشكل ك
من التقدم يف  بري على الرغمثر الكا االالعلمي يف اجلامعة، وهي ترتبط باجلوانب املادية والفنية والتنظيمية اليت هل

، إال معات يف العاملني اجلابة ما عملية االتصال وتقنية املعلومات اليت أوجدت مسامهات كبرية يف توظيف املعرف
املية. إن العربية والع جلامعاتيف ا ما بني مراكزنا البحثية يف اجلامعة واملراكز أن هناك ضعف يف عملية االتصال

و صعوباهتا، وه من حيث ساويةالصعوبات واملعوقات اليت تواجه البحث العلمي كثرية ومتنوعة، وتكاد تكون مت
 حث.ما ظهر من خالل نتائج البحث وتقارب يف املستويات يف إجابات أفراد عينة الب

 :2014مهدي  دراسة
هدفت الدراسة إىل تقومي حبوث خترج طلبة املرحلة الرابعة يف كلية الرتبية االساسية / جامعة دياىل من وجهة 

توصلت الباحثة إىل عدد من االجيابيات اليت متثل نواحي القوة يف حبوث طلبة  .نظر أعضاء هيئة التدريس
شرف بصورة دورية، ومراعاة التنوع يف األلقاب العلمية ألعضاء املرحلة الرابعة، وأمهها مراجعة الطالب لألستاذ امل

هيئة التدريس عند تقسيم اللجان اخلاصة مبناقشة حبوث الطلبة مع وجود ألية منظمة ألجراء مناقشة حبوث 
الطلبة. أما أهم نقاط الضعف فتمثلت يف قلة السماح للطلبة باختيار عناوين حبوث خترجهم من قبلهم، وقلة 

احلرية يف اختيار البحوث اليت تنسجم واهتماماهتم ورغباهتم، وحتقيق أهدافهم، وإشباع حاجاهتم، أدت  منحهم
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ىل تدين نسبة موضوعية الطلبة يف كتابة البحث العلمي وامتالك الطلبة أخالقيات البحث العلمي إ
 .مثل الصدق واألمانة

 االستفادة من الدراسات السابقة: ىمد
تائج اليت من الن تفادةعلى هذه الدراسات إىل وضوح فكرة البحث ونضوجها، واالسأدى إطالع الباحثني 

 ة اختيار عينةب وكيفيملناستوصلت إليها الدراسات السابقة يف دعم مشكلة البحث احلايل واختيار املنهج ا
 .بحثها الالبحث والوسائل االحصائية املناسبة لغرض التوصل إىل النتائج اليت يرمي إلي

 ات البحث:إجراء
  .اتهواجراء لبحثااستعان الباحثان باملنهج الوصفي لتحقيق هديف البحث وذلك ملالءمته لطبيعة 

  عينة البحث:
مقصودة  يارهم بطريقة( طالب وطالبة بقسمي الرتبية وعلم النفس مت اخت24اشتملت عينة البحث على )

 حث. تمع األصلي للبتضم مجيع الطلبة الذين لديهم مقرر ألعداد مشروع التخرج اجمل

 ( إجراءات توزيع عينة البحث وحركة االستبانة1جدول )

 القسم
عدد الطالب 

المجتمع 
 األصل

االستبيانات 
 الموزعة

االستبيانات 
 المفقودة

االستبيانات 
غير 

 الصالحة

االستبيانات 
الخاضعة 
 للتحليل

نسبة العينة 
من 

 المجتمع
 % 37.93 11 / 2 13 13 علم النفس

 %44.82 13 / 3 16 16 يةالرتب

 أداة البحث:
وث جلمع سباً يف مثل هذه البح( فقرة، واليت تعد أسلوباً منا45استبانة مكونه من ) ىمتثلت أداة البحث عل

ات ليت متثل "فقر األسئلة من ا البيانات وآراء املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معني خالل اإلجابة على جمموعة
ت لقياس متغريا تصميمهادها و قفل كأداة جلمع البيانات من عينة البحث، ويتم إعدااالستبانة" من النوع امل

 لي:البحث والوصول إىل حقائق علمية حوهلا وإلعداد فقراهتا متت االستعانة مبا ي
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إجراء مقابلة مع بعض الطلبة عن الصعوبات اليت واجهتهم يف إعداد حبوثهم من اخلرجيني، تبني  .1
 ت مت صياغتها على هيئة فقرات باالستبانة. هنالك بعض الصعوبا

ت ومشكالت ع صعوباموضو  إطالع الباحثان على عدد من املراجع والبحوث والدراسات السابقة اليت تناولت .2
 حبث التخرج، ومت من خالهلا حتديد بعض الفقرات.

 بحوث.الرجوع إىل شبكة املعلومات الدولية وما تناولته حول موضوع صعوبات إجراء ال .3
لعرضها على  ستبانةية لالويف ضوء حتليل هذه املراجع مت بناء فقرات االستبانة والتوصل إىل صورة مبدئ

 احملكمني.

  صدق األداة:
ي أن أقياسه، لضعت و مت استخدام الصدق الظاهري )صدق احملكمني(، والذي يعين أن األداة تقيس ما 

موعة من ة على جمستبانصدق الظاهري مت عرض االالفقرات ذات صلة باملتغري الذي يقاس، وللتأكد من ال
مدى عنوان البحث، و ل( حمكماً؛ وذلك ألخذ آرائهم حول مناسبة الفقرات 14احملكمني والبالغ عددهم)

غوية ن الصياغة الللتأكد مباً، وااقرتاح ما يرونه مناس حذف أو مصداقية ومناسبة الفقرات وصياغتها، وتعديل أو
فقرة، ورأوا أن تقتصر  (14ن)مئهم ومالحظاهتم مت حذف اجملال األول بأكمله واملتكون للفقرات، ويف ضوء آرا

ات من اجملال ض الفقر ذف بعحاالستبانة على اجملال الثاين فقط؛ وذلك ألنه األنسب لعنوان البحث، كما مت 
فقرات ل الثاين فأصبحت ال( من اجملا41-36-31-29تعديل الفقرات) (، كذلك مت16-15الثاين وهي)

االضافة تتكون ( فقرات، وبذلك أصبحت االستبانة بعد احلذف و 7( فقرة وأضيفت )29بعد احلذف )
يرى  ستبانة وبذلك( فما فوق لقبول أي فقرة من فقرات اال%78( فقرة، وكانت نسبة االتفاق )36من)

 البحث. الظاهري ألداة الصدق الباحثان توفر

ألداة، وبذلك ة على اطلوبق احملكمني(، مت إدخال التعديالت املبعد إمتام إجراءات الصدق الظاهري )صد
مث أصبحت جاهزة للتطبيق  ( فقرة بدون جماالت، ومن36أصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية، تتكون من )

 على أفراد العينة. 

 ثبات األداة: 
خالهلا تطبيق األداة على جمموعة  مت استخراج الثبات على معادلة ألفا كرونباخ، وهي الطريقة اليت يتم من   

(؛ وذلك لقياس االتساق الداخلي أي قوة االرتباط بني كل 30من الطلبة غري أفراد العينة كان عددهم )
الفقرات، ويأخذ الثبات قيمة ترتواح بني الصفر والواحد الصحيح، وكلما اقرتب معامل الثبات من الواحد 
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فاضه كلما اقرتب من الصفر، واجلدول اآليت يبني الصحيح دل ذلك على ارتفاع الثبات، واخن
 مستويات الثبات:

 ( يبين مستويات الثبات2جدول )
 %فأكثر80 %80-%70 %70-%60 %60أقل من  املعامل
 ممتاز جيد مقبول ضعيف الثبات

( وهي قيمة 0.896)فكان معامل الثبات ) (SPSS) ومت حتليل النتائج باستخدام برنامج اإلحصائي
 ول االيت يوضحث واجلدالبح ة جدًا وميكن الوثوق هبا، وعليها يتم توزيع باقي االستبانات على عينةمرتفع
 ذلك:

 معامل الثبات

 الفا كرونباخ
درجة الفاكرونباخ وفقا ملعيار 

 الفقرات
 عدد الفقرات

.896 .879 36 

  التطبيق النهائي:
ية، واعتمدت مبوضوع ليهاعتوضيح طريقة اإلجابة مت تطبيق االستبانة على عينة البحث، وقام الباحثان ب

 لعينة.اسخة من أفراد عشرون نو ربعة الباحثة يف توزيع االستبانة طريقة االتصال املباشر بالكلية، ومت اسرتجاع أ

  مفتاح تصحيح األداة:
 جات(،ثالث در ة )لتصحيح إجابات فقرات االستبانة فقد أُعطيت اإلجابة على البديل صعوبة كبري  

 حدة(.درجة وا)عوبة واإلجابة على البديل صعوبة متوسطة )درجتان(، واإلجابة على البديل المتثل ص

 صعوبة كبيرة صعوبة متوسطة التمثل صعوبة
1 2 3 
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  أحد عشر: المعالجات اإلحصائية:

 آليت:و الى النحعبحث تبعاً ألهداف البحث مت حتديد األسلوب اإلحصائي املستخدم لتحليل بيانات ال

 النسبة املئوية: تستخدم ملعرفة التوزيع النسيب ألفراد العينة. -

 نةالوسط احلسايب: يستخدم لقياس متوسط إجابات أفراد العينة على فقرات االستبا -

 ة.الستباناقرات االحنراف املعياري: يستخدم لقياس االحنرافات يف إجابات أفراد العينة على ف -

 نة(.مقدار االتساق الداخلي ألداة البحث)االستبا معامل ألفا كرونباخ: للتحقق من -

 داللة إحصائية روق ذاتهناك ف لعينتني مستقلتني للمقارنة بني جمموعتني: وذلك ملعرفة ما إذا كانت Tاختبار -
 تعزى الختالف القسمني )الرتبية وعلم النفس(.

 عرض النتائج وتحليلها:  
ل التحليل الوصفي لفقرات االستبانة لبيانات العينة تنقسم النتائج إىل قسمني: يستعرض القسم األو 

( طالًبا وطالبة من قسمي الرتبية وعلم النفس، حيث مت 24اخلاضعة للتحليل اإلحصائي والبالغ عددها )
حساب اجلداول التكرارية للبيانات اليت مت احلصول عليها من االستبانة املعدة باخلصوص. والقسم الثاين اختبار 

 ( لعينتني مستقلتني. ومت حساب هذه املقاييس باستخدام برنامج اإلحصائيT استخدام اختبار )الفرضية، ومت
(SPSS) :وأظهرت النتائج االيت 

 اجلداول التكرارية لفقرات االستبانة: القسم األول:

كل د االجتاه لدف حتدي، هبحيث مت إجياد الوسط احلسايب املرجح، واالحنراف املعياري لكل فقرة على حدة
 فقرة من فقرات االستبانة؛ وذلك باملقارنة مبقياس )ليكارت الثالثي(.

تحديد ستخدم لامل وقبل عرض اجلداول التكرارية لفقرات االستبانة، نوضح مقياس ليكارت الثالثي
متثل صعوبة( التوسطة، معوبة االجتاهات، مبا أن املتغري الذي يعرب عن اخليارات املتاحة )صعوبة كبرية، ص

، ال متثل صعوبة: 2توسطة: م، صعوبة 3اس ترتييب، واألرقام اليت تدخل يف الربنامج هي )صعوبة كبرية: مقي
 ت عينة البحث.ى إجاباكم عل(. ومتثل هذه األرقام مساحة من املقياس كنسبة مئوية، ومن خالهلا ميكن احل1

 ويكون الوسط احلسايب املرجح كما يف اجلدول اآليت:
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 كيفية تحديد االتجاه العام( يبين  3الجدول ) 
 االجتاه العام الوسط احلسايب املرجح

1 –   01.65  ال متثل صعوبة 
1.66 – 2.32  صعوبة متوسطة 
2.33 – 3.00  صعوبة كبرية 

 :باجلدول اآليت سط( كمالمتو ويتم حتديد مقياس مستوى األمهية النسبية )استجابة أفراد العينة بالنسبة ل
 ية تحديد األهمية النسبية للفقرة( يبين كيف4الجدول )

 مرتفع متوسط منخفض مستوى األهمية
 3 –2.50 2.49  – 1.5 1.49أقل من -0 املقياس

 أوال: اجلداول التكرارية إلجابات طلبة قسم الرتبية 
رة من لنسبية لكل فقمهية ايد األومت فيها حساب النسبة والوسط احلسايب املرجح، واالحنراف املعياري، ومت حتد

 ات االستبانة كما باجلدول االيت:فقر 
 نةقرات االستباسبية لفية الن( يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري االتجاه العام واألهم5جدول )

 الفقرة ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه المعياري

األهمية 
 النسبية

 متوسطة طةمتوس صعوبة 0.78625 2.2727 الرتدد يف املوافقة على عنوان البحث. 1
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.90453 2.2727 عدم تعاون األستاذ املشرف مع الطالب. 2

ذ هاجس اخلوف من املناقشة والتفكري يف األستا 3
 املناقش.

 متوسطة صعوبة كبرية 0.82020 2.4545

 متوسطة صعوبة كبرية 0.68755 2.4545 ج.تخر قلة توافر املشرف اجليد لإلشراف على حبث ال 4
 متوسطة صعوبة كبرية 0.68755 2.4545 .وسةعدم وجود مطوية مطبوعة توضح املشاريع املدر  5
 متوسطة صعوبة كبرية 0.68755 2.5455 عدم مراعاة رغبة الطالب يف اختيار املشرف. 6
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.82020 2.4545 قلة قدرة الطالب على االقتباس من املراجع. 7
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.75076 2.1818 ضعف  قدرة الطالب يف حتديد خطوات البحث. 8
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.63246 2.0000 قلة خربة الطالب يف استخدام اإلنرتنت. 9

 متوسطة صعوبة كبرية 0.82020 2.4545 النقص يف املراجع والدراسات السابقة. 10
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.68755 2.5455 صعوبة احلصول على مراجع حديثة. 11
 متوسطة صعوبة متوسطة 1.04447 2.0909 كثرة املواد اليت ترافق حبث التخرج. 12
 مرتفعة صعوبة كبرية 68755. 2.5455 .ئيةارتفاع تكاليف طباعة البحث والربامج اإلحصا 13



  
 

 

 ومأ. بسمة بشير زقل          مفتاح قزيطد د. خال                  ج الصعوبات التي تواجه الطالب في إعداد بحث التخر                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
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 متوسطة ريةصعوبة كب 0.82020 2.4545 ضعف قدرة الطالب على الصياغة اللغوية. 14
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.83121 1.9091 قلة صرب الطالب والسلبية املفرطة. 15
 متوسطة مشكلة متوسطة 0.75076 2.1818 عدم تكليف الطالب بنشاطات حبثية منظمة. 16
 متوسطة صعوبة كبرية 0.82020 2.4545 ل.جلماالفتقار إىل مهارة الكتابة والتنسيق بني ا 17
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.78625 2.2727 يف صياغة مشكلة البحث. الصعوبة 18
 متوسطة صعوبة كبرية 0.67420 2.3636 قلة معرفة الطالب لتنظيم فصول البحث. 19

صعوبة احلصول على مكتب إحصائي جيد ملعاجلة  20
 متوسطة صعوبة كبرية 0.80904 2.3636 البيانات.

 مرتفعة صعوبة كبرية 0.68755 2.5455 صعوبة ترتيب وتنظيم جداول البحث. 21
 متوسطة صعوبة كبرية 0.80904 2.3636 صعوبة توثيق املراجع وترتيبها. 22
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.83121 1.9091 قلة املعرفة يف بناء أداة البحث. 23
 متوسطة صعوبة كبرية 0.68755 2.4545 ية.افتقار املكتبة إىل اجملالت والرسائل العلم 24
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.83121 2.0909 صعوبة توزيع األداة على عينة البحث. 25
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.94388 2.0909 عدم تنفيذ توجيهات املشرف من قبل الطالب. 26
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.94388 2.0909 عدم اهتمام الطالب مبواعيد املشرف. 27

 الدراسات السابقةضعف قدرة الطالب يف تنظيم  28
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.70065 2.0909 ومناقشتها.

 متوسطة صعوبة متوسطة 0.87386 2.1818 قلة الوعاء الزمين املخصص إلجناز حبث. 29
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.75076 2.1818 ث.لبحاقلة اهتمام األساتذة احملكمني بتحكيم أداة  30
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.87386 2.1818 ابة ملخص البحث.افتقار الطالب إىل مهارة كت 31

 وثحبطول الفرتة الزمنية بني اجناز ماديت تصميم  32
 واإلحصاء ومشروع التخرج.

 متوسطة صعوبة متوسطة 0.80904 2.3636

 متوسطة صعوبة متوسطة 0.68755 2.4545 .نقص خربة الطالب يف تفسري النتائج وحتليلها 33
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.78625 2.2727 لطالب يف حتديد أمهية البحث.نقص خربة ا 34
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.87386 2.1818 ضعف قدرة الطالب يف صياغة أهداف البحث. 35

ئج نتاقلة خربة الطالب يف إعداد توصيات ذات صلة ب 36
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.83121 2.0909 البحث.

 متوسطة صعوبة متوسطة 0.42293 2.2854 نتيجة إمجايل الفقرات

 



 
 

 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                
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 من اجلدول أعاله يتبني أن:

  عددهم  متوسطة عوباتصاالجتاه العام إلجابات طلبة قسم الرتبية على فقرات االستبانة من حيث وجود
 (.%61.11( بنسبة )22)
 رية وعددهم كب  وباتود صعأن االجتاه العام إلجابات طلبة قسم الرتبية على فقرات االستبانة من حيث وج

 (. %38.88( بنسبة )14)
 ( 2.28امجايل نتيجة الفقرات تبني أن قيمة الوسط احلسايب بلغت) وأن األمهية (0.42ملعياري )ا، واالحنراف ،

صعوبات  نة وجودالعي النسبية متوسطة، واالجتاه العام وجود صعوبات بسيطة، حيث عكست إجابات أفراد
 ث التخرج. اده لبح إعديف، وتعترب من الصعوبات اليت تؤثر على الطالب متوسطة تواجه طلبة قسم الرتبية

 ثانياً: الجداول التكرارية إلجابات طلبة قسم علم النفس 
رة من لنسبية لكل فقمهية ايد األومت فيها حساب النسبة والوسط احلسايب املرجح، واالحنراف املعياري، ومت حتد

 فقرات االستبانة كما باجلدول االيت:

 نةقرات االستباسبية لفية الن( يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري االتجاه العام واألهم6جدول )

 الفقرة ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه المعياري

األهمية 
 النسبية

 متوسطة صعوبة كبرية 0.50000 2.3333 الرتدد يف املوافقة على عنوان البحث.  1
 متوسطة صعوبة كبرية 1.00000 2.3333 املشرف مع الطالب.عدم تعاون االستاذ  2
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.52705 2.5556 ش.ناقامل هاجس اخلوف من املناقشة والتفكري يف األستاذ 3
 متوسطة صعوبة كبرية 0.72648 2.4444 .خرجقلة توافر املشرف اجليد لإلشراف على حبث الت 4
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.46291 2.7500 سة.ملشاريع املدرو عدم وجود مطوية مطبوعة توضح ا 5
 متوسطة صعوبة كبرية 0.72648 2.4444 عدم مراعاة رغبة الطالب يف اختيار املشرف. 6
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.50000 2.0000 قلة قدرة الطالب على االقتباس من املراجع. 7
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.50000 2.6667 ضعف قدرة الطالب يف حتديد خطوات البحث. 8
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.83333 1.7778 قلة خربة الطالب يف استخدام اإلنرتنت. 9

 متوسطة صعوبة كبرية 0.70711 2.3333 النقص يف املراجع والدراسات السابقة. 10
 متوسطة صعوبة كبرية 0.86603 2.3333 صعوبة احلصول على مراجع حديثة. 11
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.72648 2.5556 واد اليت ترافق حبث التخرج.كثرة امل 12
 متوسطة صعوبة كبرية 0.50000 2.3333 ية.ارتفاع تكاليف طباعة البحث والربامج اإلحصائ 13



  
 

 

 ومأ. بسمة بشير زقل          مفتاح قزيطد د. خال                  ج الصعوبات التي تواجه الطالب في إعداد بحث التخر                
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 مرتفعة صعوبة كبرية 0.52705 2.5556 ضعف قدرة الطالب على الصياغة اللغوية. 14
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.66667 2.7778 .قلة صرب الطالب والسلبية املفرطة 15
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.52705 2.5556 عدم تكليف الطالب بنشاطات حبثية منظمة. 16
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.78174 2.1111 .ملاالفتقار إىل مهارة الكتابة والتنسيق بني اجل 17
 مرتفعة ةصعوبة كبري  0.50000 2.6667 الصعوبة يف صياغة مشكلة البحث. 18
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.78174 2.1111  قلة معرفة الطالب لتنظيم فصول البحث. 19

صعوبة احلصول على مكتب إحصائي جيد ملعاجلة  20
 متوسطة صعوبة كبرية 0.72648 2.4444 البيانات.

 متوسطة صعوبة كبرية 0.70711 2.3333 صعوبة ترتيب وتنظيم جداول البحث. 21
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.83333 2.2222 وثيق املراجع وترتيبها.صعوبة ت 22
 متوسطة صعوبة كبرية 0.50000 2.3333 قلة املعرفة يف بناء أداة البحث. 23
 متوسطة صعوبة كبرية 0.72648 2.4444 ة.افتقار املكتبة إىل اجملالت والرسائل العلمي 24
 متوسطة صعوبة متوسطة 0.66667 2.2222 صعوبة توزيع األداة على عينة البحث. 25
 متوسطة صعوبة كبرية 0.86603 2.3333 عدم تنفيذ توجيهات املشرف من قبل الطالب. 26
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.72648 2.5556 عدم اهتمام الطالب مبواعيد املشرف. 27

ضعف قدرة الطالب يف تنظيم الدراسات السابقة  28
 مرتفعة كبرية  صعوبة 0.50000 2.6667 ومناقشتها.

 مرتفعة صعوبة كبرية 0.52705 2.5556 قلة الوعاء الزمين املخصص إلجناز حبث. 29
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.52705 2.5556 ث. لبحقلة اهتمام األساتذة احملكمني بتحكيم أداة ا 30
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.70711 2.6667 افتقار الطالب إىل مهارة كتابة ملخص البحث.  31

 وثطول الفرتة الزمنية بني اجناز ماديت تصميم حب 32
 واإلحصاء ومشروع التخرج.

 مرتفعة صعوبة كبرية 0.33333 2.8889

 مرتفعة صعوبة كبرية 0.44096 2.7778 نقص خربة الطالب يف تفسري النتائج وحتليلها. 33
 مرتفعة ةصعوبة كبري  0.52705 2.5556 نقص خربة الطالب يف حتديد أمهية البحث. 34
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.44096 2.7778 ضعف قدرة الطالب يف صياغة أهداف البحث. 35

ج تائقلة خربة الطالب يف إعداد توصيات ذات صلة بن 36
 مرتفعة صعوبة كبرية 0.50000 2.6667 البحث.

 متوسطة صعوبة كبرية 0.17800 2.4591 نتيجة امجايل الفقرات

 



 
 

 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
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 بني أن:من اجلدول أعاله يت

  سطة بات متو د صعو االجتاه العام إلجابات طلبة قسم علم النفس على فقرات االستبانة من حيث وجو
 ( %16.66( بنسبة )6وعددهم )

 كبرية   صعوبات وجود أن االجتاه العام إلجابات لطلبة قسم علم النفس على فقرات االستبانة من حيث
 ( %83.33( بنسبة )30وعددهم )

 ( وأن االمهية 0.17ملعياري )( واالحنراف ا2.45قرات تبني أن قيمة الوسط احلسايب بلغت )امجايل نتيجة الف
 صعوبات كبرية نة وجودالعي النسبية متوسطة، واالجتاه العام وجود صعوبات كبرية، حيث عكست إجابات افراد

 . التخرج لبحث تواجه طلبة علم النفس، وتعترب من الصعوبات اليت تؤثر على الطالب يف إعداده

نمية املهارات البحثية تاليت تؤكد على  2001العزاوي وفندي وتتفق النتائج السابقة مع كل من دراسة 
مي ة، وضرورة تكر املكتب در منامليدانية اثناء تدريس مناهج البحث، وكذلك ضرورة تسهيل آلية استعارة املصا

عفا يف عملية االتصال ما ض تؤكد بان هناك اليت 2008البحوث املتميزة. كما تتفق أيضا مع دراسة الفتلي 
اليت  2014راسة مهدي فق مع دما تتكبني املراكز البحثية يف اجلامعة واملراكز يف اجلامعات العربية والعاملية.  

، وقلة منحهم ن قبلهمجهم متؤكد بأن هناك عراقيل تتمثل يف قلة السماح للطلبة باختيار عناوين حبوث ختر 
  وعية الطلبة يفسبة موضدين نحوث اليت تنسجم مع اهتماماهتم ورغباهتم؛ االمر الذي أدى لتحرية اختيار الب

 مانة.لبحث العلمي مثل الصدق واألكتابة البحث العلمي، وامتالك الطلبة أخالقيات ا

 القسم الثاني: اختبار الفرضية:
ستقلتني ينتني معني بائية يتم اختبار الفرضية اليت حددت يف البحث وهي وجود عالقة ذات داللة إحص

 حول موضوع البحث واملتعلق بالصعوبات اليت تواجه الطلبة يف حبث التخرج.

 فرضية البحث:

 وعلم النفس" بني إجابات طلبة قسمي الرتبية 0.05" يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -

 :  ها كما باجلدول االيتنتائج وحتليلللمجموعتني مستقلتني   Tولغرض اختبار الفرضية مت استخدم اختبار
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 ( الختبار للمقارنة بين إجابات الطلبةT( نتائج اختبار )7الجدول )

 القسم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 T قيمة
مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المعتمد

 0.42293 2.2854 علم النفس
1.17- 0.257 0.05 

 0.17275 2.4618 الرتبية

(، وهي أكرب من 0.257، ومستوى الداللة احملسوبة )T (1.17-) الحظ من اجلدول السابق أن قيمةن
اللة نه " يوجد فرق ذو د(، وبذلك رفض الفرضية اليت تنص على أ0.05مستوى الداللة املعتمد يف البحث )

 .(0.05إحصائية بني إجابات طلبة قسمي الرتبية وعلم النفس عند مستوى معنوية )

لنفس من حيث اسم علم بة قلتايل ال توجد فروق ذو داللة إحصائية بني إجابات طلبة قسم الرتبية وطلوبا
 ها.الصعوبات اليت توجههم أي أن هناك صعوبات لدى القسمني ولكن تتفاوت يف مستوا

 تحليل النتائج:
جود و نفس على الظهرت نتائج التحليل الوصفي لفقرات االستبانة اتفاق طلبة قسمي الرتبية وعلم أ -

 صعوبات تواجههم يف إعداد حبث التخرج.

وجود  لنفس علىظهرت نتائج التحليل الوصفي لفقرات االستبانة اتفاق طلبة قسمي الرتبية وعلم اأ -
جهة طة من و بسي صعوبات تواجههم واختلفوا من حيث حتديد مستوى الصعوبات، وما هلا من صعوبات

 كبرية لطلبة قسم علم النفس.نظر طلبة قسم الرتبية، وصعوبات  

 إجابات بني 0.05 ظهرت نتائج حتليل فرضية رفض الفرضية "" يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوىأ -
بني  0.05 د مستوىة عنطلبة قسمي الرتبية وعلم النفس"، وقبول فرضية" اليوجد فرق ذو داللة إحصائي

 إجابات طلبة قسمي الرتبية وعلم النفس".
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 ــعـــقــــيــبالتــ
معيقات عوبات و صناك اتضح من العرض السابق من خالل استخدام املعاجلات اإلحصائية املالئمة أن ه

دُّ مشاريع ، وتُ ع  ة هبمخاصة يف البداية، وهذه الصعوبات ختتلف من طالب آلخر باختالف الظروف احمليط
ث هر، كما أن  حبة الظوادراس العلمي وكيفية التخرج للطلبة حبوثًا تدريبية تعويدًا هلم على مهارات البحث

 يفكن أن تفيده ميزات ميه املالتخرج  ما هو إال تعويد للطالب على األمانة العلمية، والتحلي بالصرب، وهذ
ن تتطلبان اتان املرحلتاراه، فهلدكتو حياته اخلاصة والعامة، ملن أراد استكمال دراسته مبرحلة املاجستري ومرحلة ا

ا. ويتضح داًدا جنس إعتدقيقًا جاًدا ألدائه، وهلذا جيب أن يكون إعداده يف مرحلة اللسا من الباحث ن ميد 
ع استمارات نه توزيمتطلب نتائج البحث أن البحوث اإلنسانية مكلفة، فعندما يقوم الطالب ببحث ميداين ي

ادية ات أغلب الطلبة امل( نسخة، وتكاليف الطباعة مرتفعة، وإمكاني100)استبانة( أحيانًا ال يقل عن )
ة، وإن ساعد ا بسهولوفريهحمدودة، وخاصة يف ظل ظروف البالد اآلن. كما أن املصادر واملراجع ال ميكن ت

ن يكون ه جيب أما أنك  االنرتنت يف احلصول على بعضها إال أن النقص قد يعرتيها يف بعض املعلومات. 
ة تكرب، وأنه الب نظر ر للطالب قدر املستطاع، وال ينظللمشرف دور كبري ال يستهان به يف التواصل مع الط

شاد توجيهات ولإلر تاج للحمطالب أعلى منه مكانه، أو أن تكون له نظرة استحقار، بأنه غيب ال يعرف شيئاً، فال
ملكاتب ه حنو اإرشاديف كل خطوة من خطوات البحث، وخاصة من قبل املشرف املكلف من إدارة القسم، و 

، والبعد شرف باملرونةتمتع املأن ي سبة دون تكاليف مبالغ فيها تفوق قدرة الطالب املادية، وجيباإلحصائية املنا
ة موضوع ال لب دراسالطا عن التسلط وفرض الرأي، بل يكون التعامل باإلقناع ورحابة صدر، وال يفرض على
ملدروسة، من امشاريع م للييرغب فيه، إال إذا دعت احلاجة لذلك. كذلك جيب أن يكون لألقسام العلمية تنظ

راستها من تكرار دلنًبا خالل منظومة أو مطوية مطبوعة يسرتشد به الطالب قبل اختيار موضوعه؛ وذلك جت
لتطبيقي فيها جلانب اكون اجديد، وخبصوص املواد املرتبطة ببحث التخرج؛ جيب أن ترافق حبث التخرج وأن ي

 لبحث التخرج. بارزًا؛ أي أن يطلب منهم األستاذ تطبيق مصغر

  التوصيات:

 يوصي الباحثان باآليت:

 يدة.عية جزيادة تأهيل الساعات التدريبية من خالل االطالع والتحليل لعدة أحباث من نو  -1

 زيادة الوقت املخصص إلجناز حبث التخرج. -2

 طوة.وة خبزيادة اهتمام املشرفني بالطلبة الذين يقومون باإلشراف عليهم، ومتابعتهم خط -3
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 يفربة مع بعضها رج متقاالتخ تنسيق يف تنظيم املواد الرتاتبية؛ حبيث تكون املواد املرتبطة ببحثضرورة ال -4
 الدراسة، ومن مث يكون مباشرة البدء يف إعداد البحث.

 جيب أال يكون للطالب مع حبث التخرج مواد صعبة وكثرية.  -5

 رج.ببحث التخ الرتكيز على اجلانب التطبيقي عند تدريس املقررات اليت هلا عالقة  -6

رات الطالب سبة لقدومنا جيب أن توفر اجلامعة مكاتب إحصائية تابعة هلا؛ حبيث تكون تكاليفها معقولة  -7
 املادية؛ حىت ال يتم استغالله من جهات أخرى.

 المقترحات:  
 يقرتح الباحثان التايل

من وجهة نظر  التخرج بطة ببحثملرتاإجراء حبث يتناول الطريقة أو األسلوب اليت يتم هبا تدريس املواد  -1
 الطلبة.

 ريس.إجراء حبث يتناول مشكالت حبث التخرج من وجهة نظر أعضاء هيئة التد -2
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Abstract 

The aim of the research was to identify the difficulties faced by students of 
the Departments of Education and Psychology at the Faculty of Arts, 
Misurata University in preparing their graduation research projects, and to 
take together students from the two sections of education and psychology 
at the time of preparing their graduation projects. The sample was random 
in size (24), followed by a descriptive analysis of the syllabus and its 
suitability for the nature of the research. To achieve the objective of the 
study, the researchers prepared a questionnaire of (36) paragraphs and 
validated by a group of 14 referees. The persistency factor has been 
calculated using the Alfa Kronbah equation (0.89).                                                                                      
A-The results of the descriptive analysis of the questionnaire paragraphs 
showed agreement of the students of the Education and Psychology 
Departments that there are difficulties in doing their graduation projects.                                                                  
B-The results of the descriptive analysis of the questionnaire paragraphs 
showed agreement of the students of the Education and Psychology 
Departments that there are difficulties in doing their research projects with 
differences in determining the level of difficulty, minor problems for the 
students of the Education Department and major problems for the students 
of the Psychology Department.                                      
C-The results of the analysis showed that there are statistically significant 
differences at (0.05) between the answers of the students of the Education 
and Psychology Departments 


