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:  بيان

أقر أنا مقدـ الدراسة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة 

أبحاثي الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الدراسة أك أم جزء منيا لـ 

. يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك معيد

 

 

 

:  التكقيع

إبراىيـ سميماف المصرم 
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:التاريخ  

ممخ  الدراسة 

 

المشكبلت التي تكاجو الطمبة  ي جامعة الخميؿ كعبلقتيا ببعض المت يرات 

إعداد 

إبراىيـ المصرم 

اشراؼ 

د. تيسير عبد اهلل 

 

 ىد ت ىذه الدراسة التعرؼ إل  مشكبلت طمبة جامعة الخميؿ كعبلقتيا بالمت يرات  التالية: 

الجنس، كالكمية، كالسنة الدراسية، كالمعدؿ التراكمي، كالحالة االجتماعية. كتحقيقا لذلؾ تـ تطكير 

( مجاالت ىي: المجاؿ األكاديمي، 4( عبارة مكزعة عم  )50أداة البحث التي ت منت )

كاالجتماعي، كالنفسي، كمجاؿ نقص الدا عية، كالتفكير  ي المستقبؿ. 

( 4084كت لؼ مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة  ي جامعة الخميؿ كالبال  عددىـ حكالي )

 ،  ي2003/4200طالب كطالبة المسجميف  ي الجامعة  ي مستكل البكالكريكس لمعاـ الدراسي 

( طالبا كطالبة تـ 408الفصؿ الدراسي الثاني، كطبقت أداة الدراسة عم  عينة الدراسة المككنة مف )

 % مف عدد العينة األصمية. 10اختيارىـ عشكائيا حيث اعتبرت ىذه النسبة ممثمة بنسبة 

كقد أجابت الدراسة عف الفر يات  التية: 

 بيف مجاالت المشكبلت التي (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .1

 يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ.
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Abstract 

Problems Encountered by Students at Hebron University and their 

Relations with Some Variables 

Prepared by: 

Ibrahim Al-Masri 

Supervised by: 

Dr. Taisir Abdullah 

 

      The purpose of this study was to explore encountered problems by students at  

Hebron University and their relationship with these variables: sex, faculty, the studying 

year, averages, and the social status. A questionnaire of (50) items classified into 

academic, social, psychological, motivation deficiency and thinking in the future 

dimensions was used in this study. 

      The population of the study consisted of the entire students body enrolled at Hebron 

University at the B.A level for the scholastic year (2004- 2003) in the second semester. 

The questionnaire was administered to at sample of (408) out of (4084) male and female 

students who were randomly chosen (10%).   

The present study aimed to examine the following hypotheses: 

1. There are no statistically significant main effects at alpha level ( a=0.05) between 

problems fields from which student in Hebron University suffer .  
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بيان:  

أقر أنا مقدـ الدراسة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا 

نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الدراسة أك أم 

جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك معيد. 

 

 

 

التكقيع:  

إبراىيـ سميماف المصرم 

 2005 /3 / 6التاريخ:
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  إلىد ء

...إ َ  من  رطم   الب ظ مة علَ  جبْنِ  أمِ  ًأبِ   

...سًج ِ... أخٌ تِ... إخٌتِ... إ َ من ض ٌ  من أجل أن أكٌن   

...ىٌ ئي ... تز بي ... إ َ  لظطْن  

   شيد ء  ألبز ر... إ َ من رً ى  بدم ئو   شكْة

...أطزٍ   بطٌ ة ً   ض ْة...  ِ طجٌن  الح الل... إ َ  ألبط ل  ألحز ر  

...إ َ كل من طلل  زّي ًا ّل  ض بو عل  ًا   

....إ َ كل من ط عدنِ  ِ إعد د در ط ِ ىذه  

...إ ْيم ج ْي ًا   

... ىدُ ىذ    جيد   
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 الشكر والتقدير

:الحمد هلل الذم أعانني عم  إتماـ ىذه الدراسة كبعد  

ال يسعني  ي نياية دراستي ىذه إال أف احمد اهلل عز كجؿ، لما منحني مف عـز 

.كصحة كمثابرة مف اجؿ إنياء ىذه الدراسة  

كالصدر ، صاحب الفكر المستنير، كأتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف إل  الدكتكر تيسير عبد اهلل

كما تركو مف بصمات عممية كا حة  ي كؿ كممة مف ، لما بذلو مف جيد متكاصؿ، الرحب

كالسير بيا حسب ،  قد كاف شديد الحرص عم  إظيارىا ب سمكب عممي راؽٍق ، كممات الدراسة

كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر لمجنة المناقشة كالمتمثمة بكؿ مف ، ما تقت يو أصكؿ البحث العممي

كببال  ، كالدكتكرة رجاء العسيمي، كالدكتكر ىاني مراد، الدكتكر تيسير عبد اهلل: المشرؼ

اعتزازم أتقدـ بالشكر إل  األستاذ بساـ بنات عم  تعاكنو  ي تحميؿ ىذه الدراسة إحصائيا 

.مما أغناىا بالمنيج العممي  

نني ألشكر شكران خاصان األستاذ الدكتكر جماؿ أبك مرؽ عميد كمية التربية كعمـ  كا 

لما قدمكه ، كالدكتكر نبيؿ الجندم رئيس قسـ التربية كعمـ النفس  ي جامعة الخميؿ، النفس

. ي إنجاز ىذه الدراسة، مف مساعدة كتشجيع  

كأقدـ شكرم لؤلخ األستاذ ىيثـ عمي المصرم الذم اشرؼ عم  تدقيؽ الدراسة كتنسيقيا 

. إلخراجيا بشكؿ جيد  

كال يفكتني أف اشكر جميع الذيف قدمكا لي التسييبلت لتنفيذ ىذه الدراسة كخاصة 

كرئيس جامعة الخميؿ الدكتكر ، التربية- الدكتكر غساف السرحاف رئيس قسـ الدراسات العميا
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ككذلؾ ، لما قدمكه مف مساعدة  ي إتماـ ىذه الدراسة، كالعامميف  ييا كطمبتيا، خمقي خنفر

.لمساىمتو  ي طباعة الدراسة،  المتقدمة لبللكتركنيات كالكمبيكتراألنظمةاشكر مركز   

ل  إخكاني كالذم كاف ، كخالص شكرم كتقديرم إل  كالدم الذم بذؿ جيدا لتحقيؽ حممو كا 

تماـ مسيرة حياتي العممية كالشكر كؿ الشكر لكؿ مف أسيـ  ليـ الف ؿ الكبير  ي تعميمي كا 

.ب م جيد أك قدـ أم نصيحة أك مساعدة  
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الفصل ا ول 
مشكمة الدراسة وخمفيتيا 

 

:- مقدمو 

كتعد العناية ، كتحقيؽ خطط التنمية يجب أف تكاكبيا عمميو بناء اإلنساف، إف عمميو بناء األمـ

عدادىا حت  تصبح ، بالثركة البشرية  ركرة حتمية مف  ركرات المجتمعات لمكاجية التزايد السكاني كا 

لبنو أساسيو  ي المجتمع كخاصة  ي ظؿ التطكر العممي كالتكنكلكجي السريع، كما أحدثو مف ت ير أدل 

كمف الطبيعي أف تختمؼ متطمبات كخصائص النمك  ي كؿ مرحمو ، إل  الشعكر بالحيرة كالقمؽ كاالغتراب

حسب درجة النمك الجسمي، كالعقمي، كاالنفعالي، لمفرد  ي ىذه المرحمة، كعم  خبلصة ما مّر بو الفرد 

مف تجارب كحكادث  ي مراحؿ نمكه السابقة، كبناءن عميو تزداد حدة الفردية بيف األ راد  ي ىذه المرحمة 

(. 1998عبد القادر، )

مف خبلليا يكتسب الفرد مياراتو اإلنسانية، ،  كتعد مرحمو الشباب مف أىـ المراحؿ  ي الحياة

، كالبدنية، كالعقمية، كالنفسية، كاالجتماعية البلزمة لتدبير شؤكف حياتو، كتنظيـ عبلقاتو مع اآلخريف

 التفكير كعمـ ة مرحمو الشباب ىي مرحمو التطمع نحك المستقبؿ، كىي مرحمو المثؿ العميا لمحياة، كطيار

(. 1998عبد القادر، )الفرد  ييا بمستقبؿ زاىر كاسع، 

كيشكؿ تزايد االىتماـ بق ايا الشباب كمشكبلتو ظاىرة عالمية حديثة ال ينفرد بيا تخصص دكف 

ف  تكجو ىذا االىتماـ كجية مختمفة لمتفسير، كالتحميؿ كينطمؽ ىذا تياألطر النظرية اؿ اختمفت  خر، كا 

االىتماـ  ي االعتراؼ لما لمشباب مف مكانو  ي بناء المجتمعات المعاصرة ككشريحة ليا كزنيا، كدكر ىاـ 

.  (1987السيد،  ) ي تقدمو 
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     كما أفَّ التفكير  ي مشكبلت الشباب كأزماتو كمحاكلو إيجاد الصي ة المبلئمة لتكجييو اجتماعيان، 

، كالكتاب، كاألدباء، كعمماء طكأخبلقيان، كتربكيان، كىذه مح كلة قديمة تصدل ليا الفبلسفة منذ عيد سقرا

األمر الذم يعكس االىتماـ الجدم . النفس، كالتربية، كالسنة، كالمصمحكف االجتماعيكف، كرجاؿ األعماؿ

. بيذه الشريحة المجتمعية عبر المراحؿ التاريخية التي مرت بيا البشرية

كليس أدؿ عم  مدل االىتماـ بق ايا الشباب عم  الصعيد الدكلي مف الجيكد الكبيرة لؤلمـ 

كذلؾ بيدؼ تقكية السبلـ العالمي كالتكصؿ إل  دعـ الحقكؽ ، المتحدة كمنظماتيا  ي ىذا الصدد

كيظير اىتماـ األمـ المتحدة بالشباب  ي تقرير سكرتيرىا العاـ الذم يك ح أف الشباب . اإلنسانية

 منذ االجتماع . كاألطفاؿ ىـ الدكا ع األساسية لمبرامج االقتصادية كاالجتماعية التي تفي بيا األمـ المتحدة

األكؿ لممجمس االقتصادم كاالجتماعي كجيت أنظار األمـ المتحدة لفئة الشباب ب رض التع كف مع 

كاليكنسكك كالصحة العالمية ، الككاالت المتخصصة مثؿ منظمة العمؿ الدكلية كمنظمة األغذية كالزراعية

كاف اىتماميا بالشباب ىك بند مف بنكد . التي كاف اىتماميا العمؿ  ي مجاالت التخطيط لمستقبؿ الشباب

برنامج طكيؿ األمد يشمؿ الصحة كالتعميـ كالتدريب الميني عف طريؽ تحقيؽ نظرة شاممة كدراسة كاممة 

بدر، )عف المظاىر المختمفة لمكقؼ الشباب كدكرىـ  ي التخطيط كالتطكر االقتصادم كاالجتماعي، 

2000). 

  كتشكؿ أزمة الشباب العربي الشعار المشترؾ ألغمب الدراسات كاألبحاث السيككلكجية العربية، 

 بالم اميف النفسية كالنمائية ة يي تمثؿ االنعكاس الطبيعي لسمسة مف المشكبلت ذات العبلقة الكثيؽ

، كلكف ما يجب الت كيد عميو ىك أف مشكبلت مف ىذا القبيؿ ال تكفي لتحديد األسباب الحقيقية ةكاالجتماعي

كيعني ىذا أف ىذه األزمة ال يمكف ، ألزمة الشباب العربي ما لـ يتـ ربطيا  ي األطر المرجعية الفعمية

اختزاليا  ي أزمة جنسية أك نفسية أك ما يشبو ذلؾ، بؿ إنيا أزمة عامة تمتد جذكرىا  ي الكجكد العربي 

(. 1992ال الي، )ب كممو، 
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كلعؿ الدكر الميـ نجده  ي المؤسسات التربكية كبشكؿ خاص الجامعة، إذ أنيا ال يمكف أف تككف 

صكرة مص رة ساذجة عف الحياة االجتماعية ألنيا تممؾ ىكية كجكدىا الخاص، كتمتمؾ  عميا المميز، 

كىذا يعني إنو يمكف لمجامعة أف تمعب دكرا حيكيا  ي عممية التجديد االجتماعي،  الشباب العربي يككنكف 

كىـ يعانكف مشكبلت تحكؿ دكف تحقيؽ طمكحاتيـ ، قطاعا  خما مف السكاف  ي عصر الحركة كالت يير

سكاء كانت داخمية أـ خارجية، تتمثؿ  ي جكانب عدة الحياة المعاصرة، كالتكنكلكجية، كالعممية،  تتطمب 

نجاز  (. 1999كنعاف كالمجيدؿ،  )أف يككنكا مستعديف ليا كقادريف عم  مكاجية مكاقفيا بحكمة كتمكف كا 

، كال شؾ أف المجتمع العربي يمر بمرحمو تطكر سريعة متبلحقة األحداث، كمتعددة االتجاىات

كعندما كاف الشباب ، كيح كؿ أف يمحؽ بركب التقدـ كالتطكر عم  مشارؼ القرف الحادم كالعشريف

الجامعة  ي المجتمع يمثمكا قطاعا حيكيان ىامان، ككنو يعيش  ي الجامعة كينتمي إلييا لذا  يك أحكج ما 

يككف إل   يـ نفسو مف ناحية ك يـ اآلخريف مف ناحية أخرل، خاصة أف معظـ جيؿ الشباب يعانكف مف 

عيشو فكىذا ما . كثرة المشاكؿ التي تحيط كتعكؽ تكا قيـ النفسي كاالجتماعي بشكؿ مباشر أك غير مباشر

عف المشكبلت التي تكاجو التعميـ  (2002صّكاف، )عؿ كأكدت عميو كثير مف الدراسات كدراسة ؼباؿ

( 2000زعتر، )كدراسة ، المدرسي  ي القدس كالتي ىد ت إل  بحث مشاكؿ التعميـ  ي مدينة القدس

عف مشاكؿ  (1989عكده،  الشريؼ،)كدراسة ، كالتي ىد ت إل  التعرؼ عم  مشاكؿ الطمبة الجامعييف

الطالب الجامعي كحاجاتو اإلرشادية، لذا تتكقؼ إمكانية االستفادة مف الشباب الجامعييف، كمف طاقاتيـ 

 ي بناء مجتمع ال د عم   ركرة  يمنا لمظركؼ المختمفة التي تميز ىذه المرحمة العمرية، كعم  كجو 

 التحديد الظركؼ النفسية التي يعيش كسطيا كالتي ال بد كأف تترؾ  ثارىا المختمفة عميو

 (. 2000زعتر،  )
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كمف المبلحظ أف تدىكر األك اع التعميمية  ي ال فة ال ربية كقطاع غزة، كما يتعرض لو 

الطمبة مف ممارسات قمعية مستمرة كعدـ استقرار األك اع السياسية، كصعكبة األك اع االقتصادية، 

. كعدـ ك كح المستقبؿ بالنسبة لقطاع كبير مف الطمبة أدل إل  انعكاسات سمبية عم  نفسية ىؤالء الطمبة

  مف الخاصية السيككلكجية يعاني الطمبة تحت االحتبلؿ مف القمؽ كعدـ االستقرار كالتمرد الذم 

ينجـ عف مشكمة غياب اليكية السياسية كغياب الدكلة، كما يعاني ىؤالء الطمبة مف مشكبلت االقتبلع 

المستمر مف األرض، كاالغتراب عنيا   بل عف سياسة التذكيب كالتخريب، التمزؽ االجتماعي، كال زك 

الشعكر كعادات غسؿ الدماغ عم  جميع األصعدة كباختبلؼ الكسائؿ، كالسياسي، كالفكرم كاإلعبلمي، 

(. 1982صالح، )بالي س كال ياع كغياب األمف كالحرية 

كبالرغـ مف ذلؾ قد تمكف اإلنساف الفمسطيني بالت مب عم  ظركؼ التشريد، كاالقتبلع، كمف 

خبلؿ اإلرادة القكية لت ميف كجكده كاستمراره  ي تحقيؽ ك ع تعميمي متفكؽ، يتناسب مع ما حققتو أكثر 

 كجد الشعب 67المجتمعات تقدما كغنان، كبعد االحتبلؿ اإلسرائيمي لم فة ال ربية كقطاع غزة  ي عاـ 

الفمسطيني نفسو  ي مرحمة حصار جديدة، كعمؿ عم  تعميؽ إمكانيات تحصيؿ أبناءه تعميمان عاليان 

كانطبلقا مف الحاجة الماسة  ي ىذا المجاؿ، كنظرا لمدكر الذم لعبو التعميـ لمحفاظ عم  حيكية ككجكد 

 إل  تطكير معاىدىـ ا القائمكف عم  قطاع التعميـ الثانكم الخاص كبادركؾالشعب الفمسطيني، تحر

ل  تكسيع برامجيـ التعميمية، لتصؿ إل  مستكل درجة البكالكريك كقد نما التعميـ بكا ة . سكمدارسيـ، كا 

مستكياتو نمكا كميان، يت ح ذلؾ مف خبلؿ عدد المؤسسات التعميمية المتزايدة مف جية، إ ا ة لمتكسع 

(. 1982صالح،)  ي برامج تمؾ المؤسسات التعميمية مف جية أخرل رالمستـ

، ككذلؾ تعرض الشباب الجامعي الفمسطيني لمعديد مف األعماؿ اإلجرامية المتمثمة  ي االعتقاؿ

كالتعذيب، كاالغتياؿ، كالمبلحقة مف جانب جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ انتفا ة ، كالقتؿ، كالتشريد

كاإلحباط مف ،  قداف األمف كاألماف:  قد أدل ذلؾ إل  ظيكر صدامات غير متكقعة مف بينيا، األقص 
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كال بد أف يككف لمثؿ تمؾ الصدامات العنيفة ت ثير سمبي عم  شخصية ، الحا ر المؤلـ كالمستقبؿ المظمـ

، كذلؾ  ي  كء ظيكر بعض االنفعاالت النفسية كاالكتآب كالخكؼ كالقمؽ، الطالب الجامعي كمستقبمو

 يتخذ شكؿ انفعاالت ، كالتي قد تؤثر سمبا  ي تحصيمو الدراسي كأنشطتو الجامعية كالمجتمعية المختمفة

كمف بيف ىذه االنفعاالت التي ، كلكف أساسا  ي الكاقع يعكد إل  الخكؼ، أخرل قد ال تمت لمخكؼ بصمة

سعادة ك خركف، )ك عؼ الثقة بالنفس ، كالخجؿ، كالتكتر، كالكسكاس، القمؽ: تتفرع عف الخكؼ ذاتو

2002 .)

م أف الجامعات تكاجو نكعيو جديدة مف الطمبة ق كالمشكمة القائمة داخؿ الجامعات الفمسطينية، 

الجامعييف الكاقع عمييـ   كط نفسية كعقمية كاجتماعية أقرتيا مجمكعة مؤثرات منيا االحتبلؿ العسكرم، 

كبسبب األك اع االقتصادية الصعبة لؤلسرة الفمسطينية، كاالنتفا ة، كؿ ذلؾ خمؽ نكعية مف الطبلب 

لذلؾ تعد مشكمة التكيؼ مع النظاـ الجامعي ، يتميزكف ب نيـ  ي محيط نفسي كاجتماعي يكاد يككف صعب

ذات أثر كا ح كخاصة  ي الجامعات الفمسطينية كالتي عانت الكثير مف اجؿ العمؿ عم  تقديـ الخدمات 

خراج جيؿ كاعي قادر عم  مكاجية التحديات كالصعاب كالنظر إل  المستقبؿ   كني ة،  االغا،)البلزمة كا 

1997 .)

كيشعر ، كمف ىذا المنطمؽ يعد التكيؼ الناجح طريقا يكصؿ الفرد إل  حالة مف التكازف كاالستقرار

. كنقص  ي التكتر مما قد يزيد مف  اعميتو عم  مختمؼ المجاالت كاألصعدة، معيا باألماف كاالطمئناف

كالتكيؼ السميـ ينمي  ي الفرد درجة التحكـ  ي انفعاالتو إزاء مثيرات البيئة المتعددة كيمنحو قدرة عم  

(. 1998كجعنيني، ، ناصر)تحمؿ المسؤكلية ك يما كا حا لؤلىداؼ 

كيرل الباحث أف جامعة الخميؿ كالتي كاف ليا الدكر الريادم  ي تخريج الكثير مف المتعمميف، 

كاجيتيـ صعكبات كمشاكؿ تكاد تككف كا حة لجميع لطمبتيا، كقد تمحكرت ىذه المشاكؿ  ي عدة 

مجاالت منيا ما يتعمؽ بالمشاكؿ األكاديمية، ككيفية استخداـ الحاسكب، كالمختبرات العممية، كممارسة 
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نشاء عبلقات اجتماعية  النشاطات الريا ية، كمنيا ما يتعمؽ بالمشاكؿ االجتماعية، كالتكيؼ االجتماعي كا 

مع الجنس اآلخر، كمنيا ما يتعمؽ بالمشاكؿ الجنسية كاأل كار الخاطئة كغيرىا، كعم  حد عمـ الباحث 

 اف مثؿ ىذه المشاكؿ معو مممكسة بيف طمبة جامعة الخميؿ كيترتب عم  ذلؾ كجكد مشاكؿ نفسية عند 

طمبة جامعة الخميؿ، إ ا ة عم  ذلؾ محاصرة جيش اإلحتبلؿ لمدينة الخميؿ كبالتحديد جامعة الخميؿ 

.  حيث عانت مف حصار مرير أثر كبشكؿ كا ح عم  سير العممية التعميمية

 كتعد جامعة الخميؿ التي كثيرا ما لج ت إل  العديد مف الكسائؿ مف بينيا استخداـ المدارس 

كبناءن عم  ذلؾ ، كاقتحاـ الجامعة كاعتقاؿ مكظفييا كطمبتيا، كبديؿ عف الجامعة أثناء اإلغبلقات المتكررة

يرل البعض أف جامعو الخميؿ ك يرىا مف الجامعات كالتي ال بد أف طمبتيا تعر كا لمجمكعة مف 

المشاكؿ، كقد ت كد الباحث مف عمؽ المشكمة ك خامتيا، كذلؾ مف خبلؿ معايشة ىؤالء الطمبة  ي 

الجامعة أثناء دراسة البكالكريكس كمقابمتيـ كالحديث معيـ عف الصعكبات كالعقبات التي يمركف بيا  ي 

 .ظؿ أحداث انتفا ة األقص 
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: مشكمة الدراسة
 

كىـ يعتبركف را دان أساسيان مف ركا د المجتمع ،  يشكؿ الطمبة أحد المحاكر األساسية  ي الجامعات

كالذم ال بد أف تت مف الكثير مف األحداث كالمكاقؼ االجتماعية، كالثقا ية، كالنفسية، كيكاجو ، الجامعي

الطالب الجامعي الكثير مف المشاكؿ، كعم  كا ة األصعدة إذ أنو ينتقؿ مف المدرسة إل  الجامعة، كبما 

أف الجامعة بحد ذاتيا تممي عم  ىذا الطالب تحمؿ مسؤكليات، كاتخاذ قرارات  يما يتعمؽ بمستقبمو كحياتو 

.  إنو يبق   ي حاجة ماسة لمف يرشده لمت مب عم  ىذه المشكبلت كالتكيؼ مع الحياة، الحا رة

كخاصة  ي ، كبما أف الجامعات الفمسطينية  ي األرا ي المحتمة تعيش  ي أك اع صعبة لم اية 

ظؿ انتفا ة االقص  التي ت يرت  ييا الكثير مف الظركؼ السياسية،التي أدت إل  تعرض الشعب 

كقد تـ ، الفمسطيني إل  ممارسات عدكانية عديدة ، ككاف منيا ما تعر ت لو جامعة الخميؿ كطمبتيا

اختيار جامعة الخميؿ كذلؾ لمعايشة الطالب لممشاكؿ التي كاجيت الطمبة  ي جامعة الخميؿ، ككذلؾ 

انتماء الباحث كت ثره بطبيعة الظركؼ البيئية لمجامعة ىذا مف جية، كمف جية أخرل حيث تـ إغبلؽ 

كبيذا ا طر ، الجامعة نفسيا مما حـر الطمبة عدد مف الخدمات الخاصة كالعامة داخؿ الحـر الجامعي

الطمبة إل  االستمرار  ي العممية التعميمية، كقامت إدارة الجامعة بفتح بعض المراكز التعميمية كاستخداـ 

. المدارس بعد دكاـ الطمبة كأثناء العطؿ الصيفية مف أجؿ إتماـ العممية التعميمية

كما قامت  ليات الجيش اإلسرائيمي بمداىمتيا عدة مرات كاعتقاؿ عدد مف أع اء الييئة التدريسية 

كالطمبة عم  حد سكاء، ككما عانت الجامعة معاناة الجامعات األخرل  ي األرا ي المحتمة مف ك ع 

غبلؽ الطرؽ المؤدية إل  المدينة، كاعتقاؿ الطمبة، كالمدرسيف . الحكاجز العسكرية، كا 

    كيرل الباحث أف ىذه األحداث كما شيدتو الجامعة سكاءن مف ك ع سياسي، أك اقتصادم، أك 

كىذا قد يؤثر عم  مستقبميـ، كدا عيتيـ نحك ، اجتماعي، أك نفسي تركت أثران كا حان عم  كؿ الطبلب

. التعميـ
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 سئمة الدراسة 

 ىؿ ىناؾ  ركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الجنس ؟ -1

 ىؿ ىناؾ  ركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الكمية ؟ -2

ىؿ ىناؾ  ركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير السنة  -3

الدراسية ؟ 

 المعدؿ ىؿ ىناؾ  ركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير -4

 كمي؟االتر

ىؿ ىناؾ  ركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الحالة  -5

 االجتماعية ؟

   :فر يات الدراسة

 ي المشكبلت التي يعاني   (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  -1

 .منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الجنس

  ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  -2

 .الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الكمية

  ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  -3

 .الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير السنة الدراسية

 ي المشكبلت التي يعاني منيا   (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  -4

 .الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ التراكمي

  ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  -5

 .الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الحالة االجتماعية
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:  ىمية الدراسة

حيث يشكؿ الشرياف الرئيسي  ي عممية التنمية  ي ، يمثؿ شباب الجامعات العمكد الفقرم لنمك أم مجتمع

كليذا اىتمت المؤسسات التعميمية كالباحثكف بدراسة المشكبلت التي يتعر كف ، مختمؼ مجاالت الحياة

كقد نالت ىذه الفئة العمرية اىتماما ، ليا، كتك ير الخدمات الكقائية، كالعبلجية ل ماف نمك اكثر تكا قا

. كبيرا مف قبؿ الباحثيف،كظيرت دراسات عربية كغير عربية تبحث مشكمتيـ المتنكعة

       كتكمف أىمية ىذه الدراسة مف كجية نظر الباحث  ي أنيا تناقش مشكبلت طمبة جامعة الخميؿ  ي 

،  مسطيف كعبلقتيا ببعض المت يرات، كخاصة  ي ظؿ الظركؼ الصعبة التي يعيشيا الطالب الفمسطيني

كي مؿ الباحث أف تساعد ىذه الدراسة المرشديف كخاصة المتكاجديف  ي الجامعات، كالمساىمة  ي حؿ 

كأف تساعدىـ ىذه الدراسة  ي تطكير الطالب ، مشاكؿ الطمبة، كالعمؿ عم  تقديـ المساعدة البلزمة ليـ

، الفمسطيني نفسو لحؿ مشاكمو كمكاجيتيا، كالقدرة عم  اتخاذ القرارات الصائبة  ي جميع المكاقؼ الحياتية

كما ي مؿ الباحث أف تساىـ ىذه الدراسة  ي إثراء المكتبة الجامعية كالعامة منيا حت  يستفاد منيا بشكؿ 

. كا ح كالعمؿ عم  تطكيرىا

 :حدود الدراسة

، تناكلت ىذه الدراسة كميات جامعة الخميؿ  ي مدينة الخميؿ كالتي تتمثؿ  ي كميات اآلداب

كيستثن  مف ىذه الدراسة . كالتمريض، كالشريعة، كالزراعة، كالعمـك المالية كالمصر ية، كالتربية، كالعمكـ

.  طمبة الدراسات العميا ألف ليـ نظاـ يختمؼ عف نظاـ طمبة البكالكريكس

ك ي الفترة الزمنية التي ، كتككف نتائج ىذه الدراسة محددة حسب طبيعة العينة التي اختيرت

، ككذلؾ أداة البحث المستخدمة 2004أجريت  ييا الدراسة، كىك الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

. كىي االستبانة المعدة بشكميا الحالي
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 :تعري  المصطمحات

:  جامعة الخميل- 

، ـ  ي مكقع مدينة الخميؿ كت ـ كميات اآلداب1971 الجامعات الفمسطينية ت سست سنة إحدل

كيبم  عدد طمبتيا . كالتمريض، الشريعة اإلسبلمية، الزراعة، العمـك المالية كالمصر ية، التربية، العمكـ

.  طالبان ك طالبة4084 حكالي 2005-2004المسجميف لمفصؿ الدراسي الثاني عاـ 

(. 2005-2004دليؿ جامعة الخميؿ )

: المستوى الدراسي- 

 يقصد بو السنة الدراسية التي أتميا الطالب بناء عم  أنظمة كقكانيف دائرة القبكؿ كالتسجيؿ 

. الخاصة لمنح درجة البكالكريكس

: المشكمة- 

. باألمر الصعب الممتبس: عر يا الم كيكف

ب نيا المفيـك الذم يعني إحساس الطالب بالحيرة، كال يؽ، كالقمؽ  (2000الدسكقي، )عر يا 

كيكد لك أمكنو إيجاد ، إزاء مكقؼ، أك ظاىرة، أك مجمكعة مكاقؼ أك ظكاىر تعترض سير حياتو

.  كمف ثـ إيجاد الحمكؿ الكفيمة إلزالتو، الطرؽ كالكسائؿ لمكاجية ىذه المكاقؼ أك الظاىرة

يعرؼ الباحث المشكمة ب نيا حالة مف عدـ التكازف عند الفرد تجعمو غير متكا ؽ، كيسع  

. إليجاد الحمكؿ التي تمكنو مف العكدة إل  حالة التكازف بشكؿ طبيعي

كىي حالة مزعجة يدركيا الفرد كتسبب لو نكعا مف ال يؽ قد يؤدم إل  إحداث خمؿ  ي 

األمر الذم يؤدم إل  قيامو بالبحث عف حؿ ىذه ، تكازنو، كيؤثر عم  مستكل تكيفو مع البيئة

، كالنفسية، كاالجتماعية، كليذه المشكبلت مجاالت حددتيا استبانة الدراسة كىي األكاديمية. المشكمة

. كنقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ
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 (. 1999محمد الشريدة، ، رياض كريكات، عبد الفتاح خميفات، عباطة التكايية)
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الفصل ال اني 

الخمفية النظرية 

 ي نظر الكثير مف الشعكب تعتبر المكارد البشرية مف أىـ العناصر الرئيسية إلحداث التنمية 

االقتصادية كاالجتماعية، بحيث يمكف القكؿ باف الفرؽ بيف مجتمع ك خر عم  سمـ الح ارة ىك  رؽ كمي 

 ي المكارد البشرية، لذا أصبح ينظر لمتربية كالتعميـ عم  أنيما عممية استثمار لممكارد البشرية، كمف اجؿ 

نفاؽ األمكاؿ الطائمة إلعداد القكل البشرية إعدادا سميما حت   ىذا اتجيت األمـ كالشعكب إل  بذؿ الجيد كا 

. يمكنيا مف التكا ؽ مع العصر الذم تعيش  يو

 نجد أف مرحمة الشباب تحظ  ؾكيمثؿ الشباب العمكد الفقرم لمقكل البشرية  ي أم مجتمع، كلذؿ

باىتماـ كبير يتمثؿ  ي مكاجية مشكبلت ىذه المرحمة، كمساعدة الشباب عم  مجابيتيا، كالتعرؼ عم  

كمشكبلتيا ،  كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك ليا عمميتيا االرتقائية، الحاجات كالمطالب المختمفة ليا

نما  ي قدرتو عم  مكاجيتيا، كالت مب عمييا، سكال يقا، كحاجاتيا، كتكيؼ الفرد  بخمكه مف المشاكؿ كا 

، كالنجاح  ي ايجاد الحمكؿ ليا، كمف خبلؿ ذلؾ كمو تتككف حالة الشباب النفسية كمكقفو مف المجتمع

(.  2003بيكمي، )

كتعتبر رسالة الجامعة اليكـ ىي رسالة اإلنساف التي كمفو اهلل بيا ليكف خميفتو  ي ىذه األرض، 

.   أسرار الطبيعة، كيستثمر الطاقات التي سخرىا اهلل لوؼكالتي يسع  كراء العمـ كالمعر ة، كيستكش

كىكذا  جامعة اليكـ ال بد ليا مف أف ت ع المياـ التالية ك ىداؼ لبرامجيا لت مف أ راد مؤىميف 

: لمقياـ بيذا الدكر الكبير كىي

 .إثراء المعر ة كتنميتيا -1

عداد الكفاءات المتخصصة -2  .نشر العمـ كا 

 .تنمية المجتمع اقتصاديان كاجتماعيان  -3

 



 28 

 .نشر الثقا ة -4

 .النيكض بالشباب  كران ككعيان  -5

 .النيكض بالشباب ركحيان كخمقيان  -6

كعم  الجامعة أف تعمؿ عم  تحقيؽ التكازف بيف ىذه .  رسالة الجامعة كبيرة متشعبة األىداؼ

مكاناتو عم  الرغـ مف ارتباطو كتخريج جيبل مف الشباب ك قا لظركؼ ،  بع يا ببعضااألىداؼ، كا 

مكانياتو البطش كالطكيؿ، )كذلؾ تبل يا لحدكث خمؿ  ي البناء االجتماعي كاالقتصػػادم ، المجتمع كا 

1998 .)

عم  أف التعميـ الجامعي يعمؿ عم  تحقيؽ طمكحات الشباب مف  (2000 ؿ مشرؼ،  )كيؤكد

، كىك بذلؾ يمثؿ نكعية مف التعميـ، خبلؿ الدخكؿ  ي تخصصات مختمفة تتناسب مع قدراتو كميكلو

تختمؼ عف النمط النظامي  ي مدارس التعميـ العاـ مف حيث طبيعية الدراسة، كنكعية التخصصات، 

، كتعزيز قدراتو الذاتية  ي التعميـ، ڨكأنماط التفاعؿ االجتماعي، مما يساعد عم  نمك شخصية الطاؿ

كما أف التحاؽ الطالب بالجامعة يساعده عم  اكساب . كتحمؿ المسؤكلية، كالتفكير، كاتخاذ القرارات

كذلؾ مف ، كالحركي، كاالنفعالي، كالعقمي، الطالب لمميارات االجتماعية المختمفة، كزيادة النمك المعر ي

كالتي تساعده عم   يـ نمط شخصيتو، كالعمؿ عم  ترقيتيا مف ، خبلؿ األنشطة التي تقدميا الجامعة

خبلؿ مكاجية الصعكبات المختمفة كاالندماج  ي الحياة الجامعية مع ما تتكا ؽ كظرك و الشخصية 

. كاألكاديمية
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: مفيوم مرحمة الشبا 

مرحمة الشباب عم  أنيا مرحمة مف مراحؿ العمر تمر باإلنساف كتتميز  (2002الصديقي،  )تفسر

كترتبط بالقدرة عم  التعمـ،  ، كىي طاقة متجددة ت في عم  المجتمع طابعا مميزان ، بالحيكية

كالشباب طاقة قكمية بما تحكيو مف قدرات، ، كالمركنة  ي العبلقات اإلنسانية، كتحمؿ المسؤكلية

كتعتبر ىذه القدرات االجتماعية خبلصة الميارات كالخيرات التي يكتسبيا .  كأ كار، كانفعاالت منطمقة

. كيتشبع بيا مف خبلؿ تجاربو كعبلقاتو بالمجتمع

،  كتعتبر الطاقة اإلنسانية خبلصة مجمكع القدرات الجسمية، كالعقمية، كالنفسية التي يكلد بيا

كتختمؼ مف  رد آلخر  ي  كء  اختبل ات . كت خذ أشكاؿ متف كتة بيف مرحمة كأخرل مف مراحؿ العمر

. ىذه الخبرات كالعبلقات االجتماعية، كتتكيؼ نتيجة ظركؼ تعميمية، كاقتصادية، كصحية  ي المجتمع

كمتابعة األنشطة المختمفة التي يمارسيا الشباب  ي ، كترل الكثير مف الدراسات أف رعاية الشباب

كقت  راغو ب رض است بلؿ ىذا الكقت كاالستفادة منو  ي مزاكلة ألكاف األنشطة المحببة لنفس كؿ  رد 

ككذلؾ مراكز تكجيو الشباب ترع  الشباب بتبصيره باحتياجاتو، كتكجييو لمطريؽ المناسب لقدراتيـ ، منيـ

كبيذا يككف مفيـك رعاية الشباب كؿ عممية، أك مجيكد، أك ت ثير  ي مظاىر حياة الشباب . كميكليـ

كعبلقاتو االجتماعية،  ، كسمككو، كعاداتو، بطريقة إيجابية  ي عقمو، كجسمو

. كحر تو حت  يحقؽ حياة سكية، ناجحة، كيكتسب الخصائص النفسية كالخمقية التي يستمزميا المجتمع

: خصائ  الشبا  وسماتيم

 قد اختمفت ىذه ، لقد كجد أف ىناؾ صعكبة تبرز عند التفكير  ي تحديد أك تعريؼ كا ح لمشباب 

 منيـ مف عرؼ الشباب عم  أنو قطاعان مف مف القطاعات ، الدراسات كاألبحاث  ي تعريؼ مكحد لمشباب

 الذم يربط مرحمة الطفكلة بمرحمة دكيعتبر الجس. الرئيسة التي يتككف منيا البنياف السكاني لممجتمع

(. 1998عبد القادر، )الشيخكخة كلكنو يختمؼ  ي نكعية مشاكمو 
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كالشباب ىي مرحمة مف مراحؿ العمر تقع بيف الطفكلة كالشيخكخة كتتميز مف الناحية االجتماعية 

كتتميز مف الناحية ، سكاء كاف مستقبمو الميني أك العائمي، ب نيا المرحمة التي يتحدد  ييا مستقبؿ اإلنساف

(. 2000ميسمكف، )البيكلكجية باالكتماؿ الع كم كن ج القكل

 يي بداية مرحمة بمكغ الحمـ أك  (Adolescence)أك المراىقة  (Youth)أما مرحمة الشباب 

كقد حدد مؤتمر كزراء . كبداية بمكغ القدرة عم  التناسؿ كيقظة الحاجة الجنسية، اكتماؿ الن ج الجنسي

- 15 تمؾ المرحمة بمف تترأكح أعمارىـ ما بيف 1969الشباب األكؿ بجامعة الدكؿ العربية بالقاىرة عاـ 

كلكف ظركؼ الكطف العربي كطبيعة الشخصية الشابة ، انسجاما مع المفيـك الدكلي المتفؽ عميو،  سنة25

(. 2000ميمسكف، )تستكجب رعاية مرحمة الطبلئع التي تسبؽ سف الخامسة عشر

كعم  الرغـ مف كؿ ذلؾ نجد أف ىنالؾ صعكبة  ي الفصؿ أك التحديد بيف مراحؿ عمر اإلنساف مف 

ل  الشيخكخة، كالكيكلة .  يي متداخمة مع بع يا البعض، الطفكلة، إل  المراىقة، إل  الشباب كالرشد، كا 

كتمثؿ مرحمة الشباب  ترة التحكؿ الكبرل  ي حياة اإلنساف مف حالة طفكلة كاعتماد عم  غيره، إل  حالة 

يتـ  ييا االعتماد عم  النفس، كاكتماؿ النمك الجسمي، كالعقمي، كالعاطفي، كمف الناحية الجسمية تشيد 

بداية مرحمة الشباب اقتراب شكؿ الجسـ ككظائفو مف أخر درجات الن ج كعندىا يصبح اإلنساف مكتمبلن 

 ي شكمو، كيبلحظ ىذا الت ير كيبق   ي حيرة مف أمره، كعندىا تبدأ مرحمة التكتر كالقمؽ، كيشكبيا الكثير 

(.  2000ميمسكف، )مف المشكبلت سكاءن بالنسبة لمشباب، أك أىمو، أك المجتمع 

 كيميؿ الشباب  ي ىذه الفترة إل  تككيف الميارات ال ركرية كالمفاىيـ المتعمقة بالمكاطنة 

كتككيف السمكؾ االجتماعي المناسب، كالمساىمة كع ك بال   ي حؿ مشاكؿ ، كالكاجبات كالحقكؽ المدنية

ك ي نفس الكقت يميؿ إل  تككيف مجمكعة مف القيـ ، بيئتو كمجتمعو  ي إطار القيـ السائدة  ي المجتمع

كلذلؾ  كمما تزكد الشباب بخبرات  ي ىذه ، كاالتجاىات الخمقية التي ييتدم بيا  ي سمككو مع اآلخريف
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عبد القادر، )المرحمة أصبح أكثر أمنان كاطمئنانان نفسيان عف غيره كبالتالي يصبح أكثر مقدرة عم  اإلنتاج 

1998 .)

       كأنو نتيجةن لتمؾ التحكالت التي يمر بيا الشباب كاألك اع التي يترتب عمييا تظير حاجات جديدة 

 قد أصبح شخصا  خر مختمفا عما كاف عميو منذ سنكات قميمة كمختمفا عف كثير مف ر اؽ ، لدل الشباب

كمف ثـ يسع  إل  الحصكؿ عم  تقبؿ . كما ت ايقو بعض األ كار، كالخكاطر، كالرغبات الجديدة، سنوِه 

كىذه األزمة تككف أكثر حدة ، اآلخريف لو  ي ك عو الجديد كيترتب عم  ذلؾ كجكد أزمة لدل الشباب

مما يد عيـ ، بالنسبة لمذيف ين جكف مبكران ألف النمك الجسمي كالجنسي قد ال يكازنو نمك عقمي كاجتماعي

إل  االبتعاد عف أقرانيـ، كاالنسحاب، كمحاكلة االنتماء إل  جماعات الكبار الذيف ال يبدكف ترحيبا 

كتد ع ىذه التحكالت الخطيرة أحيانان  ي نفكس الشباب انفعاالت الخكؼ مف الذات بعد أف . بالقادميف الجدد

أصبحت غير م لك ة ليـ كلآلخريف كخاصة اآلباء، نتيجة لمخبل ات معيـ كالمستقبؿ الذم يبدكا غام ان 

. مميئان باالحتماالت، كيصاحب ذلؾ القمؽ، كالتكتر، كسيكلة االستثارة، كالعصبية، كتقمب الحالة المزاجية

 كالتي تنش  مف عدـ قدرة الشاب Identity Crisis (ب زمة اليكية)كأخطر ما  ي ىذه المرحمة ما يسم  

بدر، )كتقبميا كالتعامؿ معيا كىي أزمة يتكقؼ عم  حميا استمرار ن كج الشخص. عم   يـ ذاتو الجديدة

2000  .)

:- مشكالت الشبا  الجامعي 

تعتبر مشكبلت الشباب  ي صكرىا المختمفة ىي المسئكلة عف إنحراؼ الشباب حيث يترتب عم  

. ىذه المشكبلت حالة مف سكء التكا ؽ بيف الفرد كذاتو، كبيف الفرد كمجتمعو

كعندىا يصبح الفرد  ي حالة عدـ تكا ؽ كيبق   ي دكامة مف الحيرة  ي أمره، كيح كؿ التخمص 

 قد تكاجو الشباب مشكبلت عديدة منيا ما يتصؿ بصحتو، أك نفسيتو، أك ، مف مشاكمو بعدة كسائؿ كطرؽ

كمنيا ما ، كيكاد يككف منيا مشكبلت اجتماعية، كثقا ية، كمادية، ما يتصؿ بمكقفو  ي أسرتو، أك بيئتو
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كمنيا مشكبلت قيادية كتكجييية، كالنقص  ي ذلؾ كمان ككيفان يكاد ، يتعمؽ بظركؼ تحصيمو، كعممو، ككقتو

يككف مشكمة كالتي تؤثر  ي حياة الناشئيف، كتحدد مكقفيـ مف المجتمع كما تحدد المستقبؿ الذم ينتظره أك 

. ينتظرىـ

كلقد ابرزت دراسات أف ىناؾ مؤشرات تدؿ عم  زيادة حجـ المشكبلت لدل طمبة الجامعات حيث 

ال  اف مسحان حكؿ عدد المسترشديف مف طمبة الجامعات الذيف ، (Shorkin,1997)تشير دراسة شاركيف 

كلعؿ ىذا ما جعؿ ، تنصب عم  الجكانب النفسية كالنمائية مف حياة الشباب الجامعي، يطمبكف المساعدة

(. 2001ابك عيطة كالطحاف، )، مراكز االرشاد النفسي  ي الجامعات تكاجو تحديات كثيرة

صحكة الجنس، صراع األجياؿ، : أف مف مشاكؿ المراىقة كالشباب (1979دسكقي، )كيذكر 

كمشاعر المركز االقتصادم كاالجتماعي، كالشعكر باال طياد، ككراىية المدرسة، كالتييج العقمي، 

. كتحقيؽ الذات، كالم امرة

أف معظـ الدراسات كشفت عف أىـ المجاالت التي تصادؼ الشباب  (1985جبلؿ، )كقد أك ح 

كمشكبلتيـ التي تتعمؽ بتحقيؽ ذاتو، كىي تقبؿ الشباب لجسمو، كشكمو، كتقبمو لدكره الجنسي، كتحقيقو 

لعبلقات ناجحة مع مف ىـ  ي سنو مف الجنسيف، كالتحرر العاطفي مف سمطة المنزؿ، كالكبار، كاال تقار 

نعداـ التربية السياسية  ي المدرسة، كالجامعة، كاال تقار إل  القدكة الصالحة، كالبحث  إل  األيدكلكجية، كا 

(. 2003المشار اليو  ي بيكمي، )عف الذات كاليكية 

كيطبعيا ، أنو اذا كانت مرحمة الشباب تفتقر ال  االتزاف كاالستقرار (1992ال الي، )بينما يرل 

 في ىذه المرحمة تتخذ حاجات الشباب كرغاباتيـ الفسيكلكجية، كالنفسية، ، نكع مف التذبذب كاال طراب

 عم  الصعيد الفسيكلكجي ، كاالجتماعية اشكاالن كمظاىر جديدة تستدعي اشبعات كمتطمبات مف نكع  خر

نتيجة الصراع بيف االطر المرجعية ، تبرز رغبات الشباب الجنسية المحممة بحممة مف التكترات الداخمية
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التي ستتيح لو اشباعا تبعان النكاع القيـ السائدة، كطبيعة الممنكعات، كالمسمكحات المتبعة داخؿ ىذه 

. االطر

أف مف مشكبلت الشباب تتطمب منا  يـ طبيعة تمؾ المشكمة،  (1998، رعبد القاد) ي حيف كجد 

. أك المرحمة، كأىـ ما تتعرض لو مف ت يرات يمكف أف تؤثر  ي سكية الشاب أك سمككو طريقان جديدان 

ف مرحؿ  الشباب يحدث  ييا الكثير مف النمك، ك ي نفس الكقت  ييا الكثير مف المشكبلت، ةكا 

رشاد لنساعدىـ عم   يـ ذكاتيـ، كالتعامؿ  كبالتالي عادة ما يككف الشباب  ي حاجةٍق إل  تكجيوٍق كا 

دراؾ مشكبلت مجتمعيـ، ككيفية التصدم ليا، كالعمؿ عم  عبلجيا . معيـ، كا 

 أف مرحمة الشباب 1996بينما يراىا المنعـ ككيؿ مساعد كزارة التربية كالتعميـ  ي  مسطيف عاـ 

كىي مرحمو ، أكثر المراحؿ بحاجة لئلرشاد لما يتخمميا مف مشكبلت  سيكلكجية، كنفسية، كمينية

كيمر الشخص  ي ىذه المرحمة بت يرات جسمية، كانفعالية، كاجتماعية، ، تحقيؽ الذات كبناء الشخصية

كت يرات سريعة  ي النمك كما يتبعو مف ت يرات عقمية، كاكتساب أنماط سمككية جديدة، كيبلحظ أف 

منعـ، )مرحمة الشباب تمر بنمك سريع كمرحمة انتقالية حرجة تحتاج إل  إرشاد  ي جميع النكاحي 

1996 .)

  كىناؾ العديد مف الرؤل لتحديد أبعاد، كمظاىر، كنتائج ىذه المشكبلت بع يا استند إل  

التفسيرات العممية، كبع يا اآلخر خاصة  ي مجتمعنا العربي استند إل  التفسيرات الدينية، كالتي تعمؿ 

ك ي ىذا اإلطار يت ح أف أسباب . الخ.....أصحابيا بالبعد عف ديف اهلل كتعميماتو، كتقميد ال رب

: مشكبلت الشباب  ي عالمنا العربي تتمثؿ  يما يمي

. أم بيف ما يجب أف يككف كبيف الممارسة الفعمية، التناقض بيف القيـ كالمجتمع -1

 .، كتراثيا، كتقاليدىا، كعقيدتيااألمةا تقاد اليكية الذاتية كسبب ذلؾ البعد عف ثقا ة  -2
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. مشكمة الجنس كصعكبة تكيؼ الشباب مع ىذه المشكمة، كعدـ كجكد التربية الجنسية الصحيحة -3

كالمثيرات ، كترجع ىذه المشكمة إل  كالمفاىيـ الم مكطة عف الجنس، ككظيفتو  ي الحياة

الخارجية، كالعقبات التي تك ع أماـ الشباب  ي الزكاج المبكر، كالفراغ الفكرم، كالعقمي، 

كأخيران عجز منتديات الشباب عف ، كالعاطفي، كالريا ي، كتك ر أسباب االنحراؼ لدل الشباب

 .أداء دكرىا

 عؼ التعميـ، كالثقا ة، كالتخمؼ العممي 

الخصائ  التي تكسبيا رعاية الشبا  لمشبا  

ىناؾ العديد مف الخصائص التي يمكف أف يتزكد بيا الشباب  ي مراحؿ حياتو كمف ىذه الخصائص ما 

: يمي

. اإليماف باألىداؼ المشتركة، كمعر ة أىداؼ الجماعة -1

 .القدرة عم  القيادة كتحمؿ المسئكلية، كذلؾ عف طريؽ الفيـ كالممارسة عم  القيادة -2

 .القدرة عم  الخدمة العامة كىك ىدؼ  ركرم لمشباب خاصة كالمجتمع عامة -3

دراؾ الحقائؽ كاألمكر -4  .القدرة عم  التفكير الكاقعي، كا 

 .إكساب الشباب الميارات المناسبة لقدراتو كميكلو حت  يشعر بالسعادة -5

كمف خبلؿ الخصائص السابقة البد أف تقـك المؤسسات المعنية بيذه الشريحة مف العمؿ عم  أف 

حت  يككف لبنة أساسية تعمؿ مف ، تجعؿ كؿ شاب رائد  ي مجالو كعممو كتك ح دكره  ي ىذا المجتمع

(.  2002الصديقي، )أجؿ الجميع ال مف أجؿ مصالحو الشخصية 

كلكف  ي ظؿ الظركؼ النفسية كالبيئة المحيطة لمشباب  إف ىناؾ مجمكعة مف االحتياجات التي 

:  يشعر بيا الشباب كىي
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يحتاج الشباب إل   رص مختمفة لمنجاح، كتت ثر بك كح األىداؼ سكاء كانت أىداؼ لمعمؿ  -1

. أك لمدراسة

 . يحتاج الشباب إل   رص لمتخمص مف التكتر االنفعالي، كىذا يحتاج إل  است بلؿ كقت  راغو -2

 يحتاج الشباب إل  الشعكر باالنتماء إل  جماعة كىي مت ثرة بالحاجة إل  ميارات الفرد االجتماعية  -3

 .كالمكانة التي يتمتع بيا

 يحتاج الشباب إل  الشعكر بقيمتو، كيتكقؼ ذلؾ عم  تقدير جيكد الشباب كتنفيذ مقترحاتو كمشاركتو  -4

 . ي المناقشات كالمشاكرات كمعاممتو كقطاع مسئكلو عف بناء المجتمع

الصديقي، ). يحتاج الشباب إل  العمؿ مف أجؿ تك ير دخؿ ألسرتو كسد حاجة الم كؿ كالمشرب -5

2002 .) 

:  ا ىدا  ا ساسية لمعمل مع الشبا 

. االرتقاء بالمستكل التعميمي لمشباب -1

 زيادة القدرة االستيعابية البلزمة لمكاجية تزايد االقباؿ عم  التعميـ كتقديـ النصح كاإلرشاد    -2

 .لتنكيع التعميـ

 .ر ع نسبة مساىمة اإلناث  ي قكة العمؿ الجاد -3

 .خفض نسبة األمية كسد منابعيا -4

 .االرتقاء بالمستكل الصحي لمشباب الجامعي -5

 .تعبئة طاقات الشباب كتنظيـ اإل ادة بجيكده  ي التنمية -6

 .تنمية الشباب  كريان كثقا يان كعقائديان نحك بناء الشخصية السكية -7

 .دعـ الجيكد التطكعية كالذاتية لممساىمة  ي العممية التعميمية  -8

 .تبادؿ الخبرات مع الدكؿ األخرل  ي مجاؿ التعميـ الميني كالفني كغيره -9
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 .ربط سياسة التعميـ باحتياجات سكؽ العمؿ كالمت يرات المحمية كالبيئة -10

كبيذه ال اية تككف األىداؼ التي ت عيا المؤسسات الراعية لمشباب ىي المسئكلة عف الكيفية 

(. 2002الصديقي، )كالطريقة البلزمة لتنفيذىا كلتحقيؽ قدر أكبر مف التكعية البلزمة 

اإلرشاد النفسي لمشبا  الجامعي          

 ي عممية إرشاد الشباب ينب ي أف تقدـ خدمات إرشادية كقائية، كذلؾ بتييئة البيئة المناسبة 

تاحة الجك النفسي المبلئـ لنمك الشخصية السكية، كذلؾ بتقديـ أمثمة  التي ينمك  ييا الشباب، كا 

صالحة كنماذج حسنة ليقتدم بيا الشباب كتساعدىـ عم   يـ النفس كتقبؿ الذات كالت يرات التي 

كينب ي االبتعاد عف أسمكب األمر كالنصح المباشر،  (مرحمة المراىقة)تطرأ  ي المراحؿ العمرية، 

كتييئة المناخ النفسي المشبع بالحب، كالفيـ، كالرعاية، كاالىتماـ بإشباع الحاجات النفسية لمشباب، 

:  كاألمف، كالحب، كالقبكؿ، كاالعتراؼ، كتحقيؽ الذات، كيجب مساعدة الشباب  ي المجاالت التالية

. تدعيـ قيـ المثابرة، كالتصميـ، كاحتراـ اإلرادة اإلنسانية لمشباب -1

ت ير اتجاىات الشباب نحك العمؿ ال ير مقبكؿ كجعمو دا ع مف أجؿ العمؿ الصالح، كتدعيـ قيمة  -2

 .احترامو

مساعدة الشباب عم  تقبؿ كاقعيـ تقببلن قانعان بد عيـ لتطكيره، كليس تقببلن خائفان يد عيـ إل   -3

 .ر  و

 .مساعدة الشباب عم  تقكية دكا عيـ كتمبية حاجتيـ -4

 .االقتراب مف الشباب كالتعرؼ عم  مشكبلتيـ، كمح كلة مساعدتيـ -5

القياـ بدكر تنكيرم  ي المجتمع إلزالة العراقيؿ أماـ الشباب، كخاصة المرتبطة بالمير، كالزكاج  -6

 .كجعؿ ىذا األمر ميسران 

 .إرشاد الشباب إل  رسـ مستكيات طمكح كاقعية تتماش  كقدراتيـ -7
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 .تحديد دكر كا ح لمشباب  ي المشركعات الكطنية -8

 .ت كيد تبعية الشباب كانتمائو لمجتمعو، كشعكره بالقبكؿ االجتماعي -9

 .بث ركح التفاؤؿ، كألمؿ، اإلقباؿ عم  الحياة  ي نفكس الشباب -10

 .إتاحة  رص التعبير عف الذات كالرأم أماـ الشباب مف خبلؿ القنكات الشرعية -11

مساعدة األبناء عم  كيفية المكاجية لممشكبلت كخاصة  ي مرحمة المراىقة التي يصاحبيا كثير  -12

. مف المشكبلت النفسية كاالجتماعية، كمكاجيتو لتمؾ التحديات يشعره بالنجاح كاألمؿ

: رعاية شبا  الجامعات

ككائف اجتماعي يحتاج إل  بناء كتككيف عبلقات مع اآلخريف تتسـ بالتعاطؼ  ال شؾ أف اإلنساف

. كالكدّ 

كالشباب . مما يؤكد حاجة الفرد إل  كجكدة  ي جماعة تككف إحدل الجماعات المككنة لممجتمع

بشكؿ عاـ بحاجة إل  مثؿ ىذه العبلقات حيث أف مرحمة الشباب أكثر مف غيرىا مف المراحؿ  ي حاجة 

ماسة إل  عبلقات صالحة،  ي مناخ اجتماعي، كسياسي، كاقتصادم يشبع حاجات الشباب مف كبل 

الجنسيف ماديان كمعنكيان، كنجاح الشاب أك الفتاة  ي تككيف عبلقات جيدة مع المحيطيف سكاء كانكا أ راد أك 

. جماعات،  إنيا تساعد عم  النمك االجتماعي كالنفسي السميـ

كتختمؼ المنظمات المكجكدة  ي المجتمع مف حيث بناءىا، كأىدا يا، كأنشطتيا، كمسؤكليتيا، 

 تعتبر الجامعة إحدل المنظمات الرئيسة التي يتعامؿ معيا الشاب أك الفتاة  ي مرحمة ىامة تعتبر بداية 

تككيف الن ج النفسي، كاالجتماعي، كالمعر ي، كالثقا ي لمشباب، كىي مخزف كبير لمعبلقات المتعددة، 

كمرحمة الدراسة الجامعية تت ح  ييا بصكرة كبيرة االتجاىات نحك القدكة، كتحديد المثؿ العميا لمطبلب، 

: كعم  األسر الطبلبية  ي الجامعات كالمعاىد أف تقـك بالتركيز عم  النكاحي التالية
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 العمؿ عم  بث ركح الجماعية لدل الشباب مف الجنسيف كتدريبيـ عم  ممارسة العقؿ الجمعي  -1

.  ي إتخاذ القرارات المرتبطة بصالح الجماعة كالفرد

 .الشباب عم  تككيف عبلقات سميمة تؤدم إل  عبلقات صداقة بيف الشباب مساعدة -2

إشباع االحتياجات األساسية لشباب الجامعة نظران ألىمية األسر الطبلبية  ي ىذه المرحمة مف  -3

 .العمر

عداد المشركعات التي تكفؿ تنظيـ ش ؿ كقت الفراغ لدل الشباب مف الجنسيف بما يعكد  -4 تنظيـ كا 

 (. 1998عبد القادر، )عمييـ بالفائدة كاإلشراؼ عم  تنفيذ ىذه المشركعات بدقة 

 

 

 

 

 

 

الدراسات السابقة 

 

:- الدراسات العربية .1
 :-اختيرت مجمكعة مف الدراسات العربية كاألجنبية المتصمة بمجاؿ الدراسة كىي كالتالي

دراسة ىد ت إل  تحديد المشكبلت التي يعاني منيا الطبلب  (2003)كزياد ، زامؿ، أجرل سعادة

إ ا ة إل  معر ة دكر مت يرات ، الم تربكف  ي جامعة النجاح الكطنية بنابمس خبلؿ انتفا ة األقص 

.  الجنس، كالمستكل الدراسي، كمكاف إقامة األىؿ، كالتخصص األكاديمي لمطمبة  ي ىذه المشكبلت
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،  قد استخدـ القائمكف عمييا المتكسطات الحسابية، كلئلجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف  ر ياتيا

كتحميؿ التبايف األحادم ، لمجمكعتيف مستقمتيف (ت)كاختبار ، كالنسب المئكية، كاالنحرا ات المعيارية

One Way Anovaكتحميؿ التبايف متعددة القياسات ،  كاختبار تككي لممقارنات البعديةRepeated 

MANOVA كاختبار سيداؾ  لممقارنات البعدية  Sidak Method . 

كتمثمت أىمية نتائج الدراسة  ي أف أكثر المشكبلت ىي الدراسية، ثـ المشكبلت النفسية، 

كما أظيرت  ركؽ دالة إحصائيا بيف المشكبلت المادية . كالصحية، ثـ المشكبلت األمنية كالسياسية

. كبيف المشكبلت األمنية كالمشكبلت النفسية كانت لصالح األكل ، كالمشكبلت الدراسية لصالح األخيرة

ك ركؽ  ي ، كما ظيرت  ركؽ بيف الذككر كاإلناث  ي المشكبلت النفسية كلصالح اإلناث

، ك ركؽ بيف (األكؿ، كالثاني، كالرابع)المشكبلت االجتماعية بيف المستكيات الدراسية كلصالح المستكيات 

ك ي الكقت نفسو لـ تظير . الطمبة مف حيث إقامة األىؿ لصالح مف يقطنكف ال فة ال ربية كقطاع غزة

. أية  ركؽ دالة إحصائيا بيف الطمبة تعزل لمت ير التخصص الجامعي بالنسبة لمشكبلتيـ المختمفة

دراسة تيدؼ إل  تحديد المشكبلت التي تكاجو التعميـ المدرسي  ي القدس  (2002)أجرل صكاف 

المحتمة مف كجية نظر المعمميف، كالمديريف، كالمشر يف، كقد ح كلت الدراسة اإلجابة عم  أسئمة الدراسة 

كالختبار ىذه  (a =0.05)بعد أف تـ تحكيميا إل   ر يات صفرية عند مستكل ذم داللة إحصائية 

الفر يات طبقت الدراسة عم  عينة طبقية عشكائية مف معممي ك معممات مدارس القدس التابعة لمسمطة 

 معمـ ،كبم ت نسبة 160الكطنية الفمسطينية كالمدارس الخاصة كمدارس ككالة غكث البلجئيف كعددىـ 

ككذلؾ عم  المدراء كالبال   (2002،2001)مف مجتمع الدراسة كذلؾ خبلؿ العاـ الدراسي % 12العينة 

:  كىـ جميع مجتمع الدراسة، كقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي 103عددىـ 
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إف المشكبلت التي تكاجو التعميـ المدرسي  ي القدس المحتمة عم  مستكل األبعاد الستة كبدرجة  -1

كبيرة جدا كانت لمبعد السادس المتعمؽ بالمشكبلت المرتبطة بكجكد االحتبلؿ  ي القدس المحتمة 

 . ك كذلؾ

عبارة غياب الشعكر باألمف بسبب االحتبلؿ احتمت المرتبة الثانية كيعكد ىذا إل  صعكبة كصكؿ  -2

 . المعمميف لمدارسيـ بسبب الحكاجز العسكرية

 أكص  الباحث  ركرة تكجيو اىتماـ المسؤكليف  ي مدارس القدس إل  معالجة المشكبلت التي تكاجو دكؽ

. التعميـ المدرسي

، بدراسة تيدؼ إل  تقيـ الحاجات اإلرشادية لدل طمبة الجامعة (2001)قاـ الطحاف كأبك عيطة 

الياشمية ب ية التخطيط إليجاد خدمات إرشادية  ي الجامعة، تك ر الدعـ كالمساندة لمطمبة لمتخفيؼ مف 

حدة ما يعانكف مف مشكبلت  ي المجاالت المينية كاالجتماعية كالنفسية كاألكاديمية كاألخبلقية، كلتحقيؽ 

كطبقت اإلستبانة عم  عينة عشكائية تمثؿ ، ذلؾ تـ بناء إستبانو تشتمؿ عم  الحاجات اإلرشادية المتكقعة

 .طالبا كطالبة(1233)كا ة كميات الجامعة بم ت 

كبعد تحميؿ النتائج إحصائيا باستخداـ المتكسط كاالنحراؼ المعيارم كالتحميؿ البياني المتعدد تبيف أف 

الحاجات )ترتيب الحاجات اإلرشادية  ي المجاالت المختمفة حسب أىميتيا مف كجية نظر الطمبة كالتالي 

 (المينية كاألكاديمية  النفسية  االجتماعية كأخيرا األخبلقية

،  كما أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف ىناؾ  ركؽ بيف الجنسيف مف حيث الحاجات اإلرشادية

إذ يعاني الذككر بدرجة أكبر مف اإلناث باستثناء المجاؿ النفسي الذم بدت  يو معاناة اإلناث أكثر مف 

كما تبيف أف ىناؾ  ركقا بيف طمبة الكميات مف حيث حدة الحاجات اإلرشادية ككذلؾ ، معاناة الذككر

ظيرت مثؿ ىذه الفركؽ بيف طمبة المستكيات الدراسية األربعة حيث كاف طمبة المستكل األكؿ أكثر معاناة 

. مف طمبة المستكيات األخرل
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، دراسة تيدؼ إل  التعرؼ عم  مشكبلت الطمبة الجامعييف، عم  عينة (2000)أجرل زعتر 

 مف طمبة جامعة اإلماـ محمد بف 83 طالب مف جامعة الزقازيؽ، ك83مصرية كسعكدية، مككنة مف 

كبحثت . سعكد اإلسبلمية، كحرص الباحث عم  أف يككف الطمبة مف المستكييف الثاني كالثالث مف الكميات

المجاؿ الصحي، كالمجاؿ النفسي، كالمجاؿ المعر ي،   )الدراسة  ي خمسة مجاالت كىي 

كالمجاؿ االنفعالي، كالمجاؿ االجتماعي، كالمجاؿ االرشادم، كالمجاؿ الدراسي، كالمجاؿ القيمي، كمجاؿ 

 .(المنزؿ كاألسرة، كمجاؿ المجتمع

المجاؿ : كقد أظيرت النتائج أف ترتيب المشكبلت  ي العينة المصرية جاءت عم  النحك التالي

كمجاؿ المنزؿ ، كالمجاؿ القيمي، كالمجاؿ االنفعالي، كالمجاؿ المعر ي، اإلرشادم، كالمجاؿ الدراسي

. كمجاؿ المجتمع، كالمجاؿ الصحي، كالمجاؿ النفسي، كاألسرة

كالمجاؿ ، كالمجاؿ المعر ي، المجاؿ القيمي: أما العينة السعكدية  كانت المشكبلت مرتبة كما يمي

كمجاؿ المجتمع، كالمجاؿ ، كمجاؿ الدراسة، كالمجاؿ اإلرشادم، االنفعالي، كمجاؿ المنزؿ كاألسرة

. الصحي

، دراسة ىد ت إل  الكشؼ عف مشكبلت طبلب جامعة صنعاء  ي (2000)أجرت  ؿ مشرؼ 

الجميكرية اليمنية، حيث استخدمت قائمة مشكبلت الطالب الجامعي كحاجاتو اإلرشادية، كىي مككنة مف 

، كالمجتمع الدراسي، كالبيت كاألسرة، كالقيمي، كاالنفعالي، كالمعر ي، كالنفسي، الصحي: ثمانية مجاالت

طالبا كطالبة  ي السنة الدراسية األكل  " 257"كطبقت القائمة عم  عينة مككنة مف ، كالمجاؿ اإلرشادم

كالرابعة كمف التخصصات النظرية كالعممية، كأك حت النتائج أف طبلب جامعة صنعاء يشارككف غيرىـ 

مف طمبة الجامعة  ي الكثير مف المشكبلت ك ي ىذه الدراسة جاءت مشكبلت المجاؿ اإلرشادم  ي 

،  األسرمماالجتماع، كاالنفعالي، كالنفسي المعر ي، يمييا مشكبلت المجاؿ الدراسي كالقيمي، المقدمة

 ي  (01.)ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل . كذلؾ الصحي
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حيث أت ح أف طبلب ، متكسط القائمة الكمية  ي المجاؿ اإلرشادم كالدراسي تبعا لمت ير التخصص  قط

كما كجدت  ركؽ . التخصصات العممية يعانكف مف مشكبلت أكثر مف طبلب التخصصات النظرية

بيف الذككر كاإلناث  ي مشكبلت المجاؿ القيمي كاإلرشادم حيث يعاني  (01.)إحصائية دالة عند مستكل 

. الذككر مف مشكبلت أكثر مف اإلناث

ىد ت التعرؼ عم  المشكبلت التي  (1999) ي دراسة مسحية أجراىا التكايية كخميفات ككريكات كالشريدة

طالبا كطالبة يمثمكف ما  (229)كقد تككنت عينة الدراسة مف .  رع معاف/ يكاجييا الطمبة  ي جامعة مؤتة

. 97/98مف مجتمع الدراسة  ي مختمؼ التخصصات الجامعية  ي بداية العاـ الجامعي  (%48)نسبتو 

 قرة مف نكع ليكرت، حسب ثباتيا باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا  بم   (63)كقد تككنت أداة الدراسة مف

كقد دلت نتائج الدراسة عم  أف أبرز عشر مشكبلت مف حيث قيـ متكسطاتيا الحسابية ىي عم   (87.)

 عؼ ، التكالي، عدـ كجكد كتب كدكريات كا ية  ي المكتبة، عدـ كجكد مركز صحي داخؿ الفرع

عدـ تكا ؤ نظاـ الت ميف ، عدـ كجكد أماكف لمتركيح كالنشاطات  ي الجامعة، التكاصؿ مع الجامعة األـ

عدـ الشعكر بالراحة النفسية مما ، ككف جميع المعمكمات نظرية، الصحي لمفرع مع الجامعات األخرل

، تدني مستكل الخدمات الصحية  ي مدينة معاف، إغبلؽ البريد  ي ساعة مبكرة ، ينعكس عم  الدراسة 

. غبلء الكتب المقررة

أما مف حيث المجاالت  قد كانت أكثر المجاالت التي يت ثر الطمبة بمشكبلتيا مرتبو عم  النحك 

.  االجتماعي كالنفسي،  اإلدارم  األكاديمي،  المجاؿ االقتصادم، المجاؿ الصحي: التالي

االقتصادم كالصحي : ليس ىناؾ  ركؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمت ير الجنس  ي المجاالت

كما لـ يتبيف أم  رؽ تبعا لتخصص الطالب  ي الثانكية سكاء كاف الفرع العممي أك ، كاإلدارم كاألكاديمي

أما بالنسبة لتخصص الطالب  ي الجامعة  قد أظيرت النتائج  ركقا بيف كجيات ، األدبي أك مكاف اإلقامة
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كأخيرا لـ يكف ىناؾ  ركؽ بيف ، نظر الطمبة  ي جميع المجاالت باستثناء المجاليف األكاديمي كاالقتصادم

. الطمبة تبعا لدخؿ العائمة باستثناء عبلقة الطالب بإدارة الكمية

ىذا كلـ تكشؼ الدراسة عف  ركؽ ذات داللة إحصائية  ي درجة شعكر الطمبة بالمشكبلت تبعان 

إذ يعاني الطمبة الذككر أكثر مف اإلناث  ي ىذا ، لمت ير الجنس ما عدا  ي المجاؿ االجتماعي كالنفسي

كقد بينت الدراسة عدـ كجكد  ركؽ ذات داللة إحصائية  ي درجة شعكر الطمبة بالمشكبلت تبعا ، المجاؿ

 طمبة السنة الثانية يعانكف ، بينما أظيرت النتائج  ركقا تعكد لمسنة الدراسية، لمتخصص  ي الثانكية العامة

كما لـ يكف لمت ير المكاف كالسكف أثر  ي درجة ، مف المشكبلت بدرجة أكثر مف طمبة السنة األكل 

 قد أظيرت النتائج  ركقا ، أما بالنسبة لمت ير تخصص الطالب  ي الجامعة، معاناة الطمبة مف المشكبلت

دالة إحصائيا  ي درجة شعكر الطمبة بيذا المت ير  ي جميع مجاالت الدراسة عدا المجاليف األكاديمي 

كأخيرا لـ تظير النتائج  ركقا ذات داللة إحصائية  ي درجة معاناة الطمبة تبعا لمت ير دخؿ ، كاالقتصادم

. عدا المجاؿ اإلدارم عم  مستكل األداة ككؿ، األسرة

، دراسة ىد ت إل  التعرؼ عم  المشكبلت التي يشعر بكجكدىا كأىميتيا (1999)أجرل الناجـ 

األكؿ، )طبلب كطالبات كمية التربية بجامعة الممؾ  يصؿ ك قا لمجنس، كالتخصص، كالمستكل الدراسي 

طالبا كطالبة مف " 319"، كتككنت عينة الدراسة التي أجرم عمييا البحث مف (كالثاني، كالثالث، كالرابع

 قرة، كقد  (30)مستكيات دراسية مختمفة مف الجنسييف، كتككنت أداة الدراسة مف اإلستبانة المككنة مف 

أسفرت النتائج عف شعكر الطبلب كالطالبات ب ف أكثر المشكبلت كجكدا عدـ أخذ شك كل الطبلب 

ككثرة أعداد الطبلب ، كالطالبات بجدية مف المسؤكليف، كعدـ مراعاتيـ  ي ك ع جدكؿ اإلختبارات

ككذلؾ عدـ تك ر مناخ ديمكقراطي، كا تقار المناىج الدراسية إل  تنمية القدرة عم  ، كالطالبات  ي المساؽ

التفكير كالميارة، كبتحميؿ الفركؽ بيف الجنسييف  ي كجكد المشكبلت كأىميتيا،  كانت نتائج الدراسة  ي 

أما ، بعض المشكبلت لصالح الطبلب  ي كثرة الطمبة  ي الشعب الدراسية، كقمة النظا ة  ي الممرات
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النتائج لصالح الطالبات  كانت  ي مشكبلت عدـ كفاية المكتبة لمتطمبات الدراسة الجامعية، كقمة األنشطة 

غير الصفية كعدـ تشجيع الطبلب كالطالبات عم  التفاعؿ الصفي كما أسفرت النتائج عف كجكد  ركؽ 

ككذلؾ  ركؽ ذات داللة إحصائية  ي كجكد المشكبلت كأىميتيا بيف ، بيف القسـ األدبي كالعممي

 .المستكيات الدراسية المختمفة

، دراسة تيدؼ إل  التعرؼ عم  المشكبلت الدراسية لطمبة (1999)أجرل مكس  كالدسكقي 

، كنكع الكمية، كالجنس، جامعة األزىر  ي القاىرة كارتباطيا ببعض المت يرات مثؿ المستكل الدراسي

كقد أشارت النتائج إل  ،  طالب كطالبة  ي المستكل الدراسي الثاني كالرابع339كتككنت عينة الدراسة مف 

، أف طبلب كطالبات كمية العمـك كالزراعة أكثر معاناة  ي المشكبلت الدراسية المرتبطة بالنظاـ األكاديمي

كأثبتت الدراسة أف ىؤالء أكثر شعكران بالمشكبلت ، كطبلب المستكل الرابع أكثر شعكران بالمشكبلت الدراسية

كأت ح أف الذككر ، المرتبطة بالتفاعؿ االجتماعي  ي حيف أف الذككر أكثر شعكرا بالمشكبلت الشخصية

(. 2000المشار إليو  ي مكس  كالدسكقي  )أكثر معاناة بالمشكبلت الدراسية 

 ، دراسة ىد ت إل  التعرؼ أىـ المشكبلت التي تكاجو طمبة التربية(1998)أجرل القاعكد 

كما ىد ت إل  تقصي قدرة بعض الت يرات . اإلبتدائية أثناء دراستيـ ليذا التخصص  ي جامعة اليرمكؾ

: عم  التنبؤ بتمؾ المشكبلت كىي بذلؾ تح كؿ اإلجابة عف األسئمة التالية

 ما تقديرات طمبة التربية االبتدائية لممشكبلت التي تكاجييـ  ي جامعة اليرمكؾ؟ :1س

الجنس، كالمستكل ) كيؼ تتنب  المت يرات التالية بالمشكبلت التي تكاجو طمبة التربية اإلبتدائية؟ :2س

 (األكاديمي، كالخمفية العممية السابقة، كالمعدؿ التراكمي، عدد المساقات

مشكمة، كزعت عم  عينة مف طمبة التربية  (25)لقد استخدـ الباحث إستبانة اشتممت عم  

طالبا كطالبة، كقد  رغت البيانات كاستخرجت المتكسطات الحسابية  (231)اإلبتدائية، تككنت مف 

.  عف السؤاؿ الثانيةكتحميؿ االنحدار المتعدد لئلجاب، لئلجابة عم  السؤاؿ األكؿ
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 كقد دلت النتائج عم  أف أكثر مشكبلت الطمبة ىي مشكبلت إدارية تتعمؽ باإلرشاد كمشكبلت 

منيجية تتعمؽ بالخطة الدراسية، كما كشفت الدراسة عف قدرة كؿ مف الجنس، كالخمفية العممية السابقة 

كأكصت الدراسة ب ركرة العمؿ عم  حؿ مشكبلت الطمبة بتطكير . لمطالب  ي التنبؤ بكجكد المشكبلت

. الخطط كاإلرشاد

، بدراسة تيدؼ إل  التعرؼ عم  طبيعة اتجاىات طمبة الجامعة األردنية (1998)قاـ الحديدم 

 طالبان كطالبة مف مستكل البكالكريكس 836كتككنت عينة الدراسة مف ، نحك أىـ مجاالت الحياة الجامعية

تـ اختيارىـ عشكائيان مف مجتمع الدراسة الذم يمثؿ الطمبة  ي الكميات العممية كاإلنسانية بالجامعة 

 .األردنية

 كاستخدمت اإلستبانة ك داة بحثية لمتعرؼ عم  طبيعة اتجاىات الطمبة نحك مجاالت الحياة 

كىي تتمثؿ  ي مجاالت الدراسة كالتحصيؿ، كالتكجيات الفكرية كالسياسية ، الجامعية كمدل االستجابة ليا

. لطمبة الجامعة كاألمكر المادية، كالعمؿ، كمشكبلت التكيؼ، كالنشاطات االجتماعية، كالثقا ية

إيجابية ككانت  (المقياس الكمي)كأظيرت النتائج أف اتجاىات الطمبة نحك المجاالت مجتمعة 

 كانت ( المقياس الفرعي)أما االتجاىات نحك المجاالت منفردة ، بدرجة عالية ( %70,4)نسبة األداء

أعبلىا الدراسة كالتحصيؿ ثـ التكجيات الفكرية، كالسياسية لطمبة الجامعة ثـ مشكبلت ، إيجابية متباينة

. ثـ األمكر المادية كالعمؿ كأقميا مجاؿ النشاطات االجتماعية كالثقا ية، التكيؼ

ككشفت النتائج عف كجكد  ركؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء الذككر كاإلناث لصالح اإلناث 

ككجكد  ركؽ بيف الذككر كاإلناث عم  مجاؿ ، عم  مجاؿ التكجيات الفكرية كالسياسية لطمبة الجامعة

ككجكد  ركؽ ذات داللة ، األمكر المادية، كالعمؿ، كالنشاطات االجتماعية، كالثقا ية لصالح الذككر

إحصائية بيف طمبة التخصصات العممية كاإلنسانية عم  مجاؿ الدراسة كالتحصيؿ لصالح طمبة 

.  التخصصات اإلنسانية كعم  مجاؿ األمكر المادية كالعمؿ لصالح طمبة التخصصات العممية
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دراسة استيدؼ التعرؼ عم  المشكبلت التي تكاجو طمبة جامعة مؤتة  (1998)أجرل كريكات 

الجناح المدني كت ثير كؿ مف مت ير الجنس، كمكاف اإلقامة، كالتخصص، كالمستكل الدراسي، كمعدؿ 

دخؿ أسرة الطالب عم  درجة معاناة الطمبة مف ىذه المشكبلت، كلتحقيؽ ىذه ال اية تـ تطكير أداة 

( 935) قرة مكزعة عم  خمسة مجاالت تـ تكزيعيا عم  (83)لمدراسة مككنة مف ىذه المت يرات، كمف 

. مف مجتمع الدراسة% 13طالبا كطالبة مف طمبة البرنامج الصباحي لدرجة البكالكريكس، يمثمكف نسبة 

كالخدمي، ، المجاؿ األكاديمي ) قد أظيرت النتائج أف مشكبلت الطمبة جاءت متكاترة عم  النحك التالي 

 .(، كالصحي، كاالقتصادممكالنفسي، كاالجتماع، كاإلدارم

تعزل لمت ير الجنس  ي  (a =0.05)كقد بينت الدراسة  ركقا ذات داللة إحصائية عند مستكل 

كما كشفت النتائج عف كجكد أثر لمت ير مكاف إقامة ، قتصادمالالمجاالت الخدمي، كاإلدارم، كالنفسي، كا

األسرة عم  كا ة الحاالت الدراسية،  يما لـ تكشؼ النتائج عف أثر يعزل لمت ير التخصص  ي الجامعة 

ككذلؾ بالنسبة ، عم  المشكبلت  يما عدا بيف طمبة العمـك كالعمـك التربكية، ك ي المجاؿ االجتماعي  قط

لمت ير المستكل الدراسي لـ تظير  ركؽ ذات داللة إحصائية إال  ي المجاؿ الخدمي كاإلدارم  يما بيف 

أما  يما يتعمؽ بمت ير دخؿ ، طمبة السنة الرابعة مف جية كالسنكات األكل  كالثانية كالثالثة مف جية أخرل

. األسرة  قد أظيرت الدراسة كبشكؿ عاـ أف درجة المعاناة مف المشكبلت تزداد بانخفاض دخؿ األسرة

 مف 144 مف طمبة الجامعة األردنية، ك290، عم  عينة مككنة مف (1998)ك ي دراسة لػحمدم 

استيد ت تقييـ الطمبة لنكعية الحياة الجامعية التي عاشكىا كاستقصاء العبلقة بيف ، طمبة جامعة البحريف

بيف أف كثيران مف طمبة الجامعة يعانكف مف مشكبلت متعددة  ي ، ميارة حؿ المشكبلت كاإلكتئاب

مما يجعميـ عر ة لممشاعر اإلكتئابية مثؿ الشعكر بالعجز، كالدكنية، ، المجاالت الدراسية كاالجتماعية

كأف ىذه المشاعر اإلكتئابية تؤدم بدكرىا إل  مزيد ، ك عؼ التركيز، كانخفاض مستكل الدا عية، كالنشاط

كخمص الباحث إل  أف تقديـ الدعـ كالرعاية لطمبة الجامعة . مف المشكبلت الدراسية كاالجتماعية



 47 

يمكف أف يحسف مف مستكل ، كتعري يـ لبرامج تدريبية تساعدىـ عم  حؿ المشكبلت كالت مب عمييا

كاقترح إدخاؿ ىذه البرامج . تكيؼ الطالب كتحصيمو كنكعية حياتو الجامعية كحياتو كمكاطف  بشكؿ عاـ

 يدرسيا الطالب كمتطمب جامعة مع عقد مشاغؿ تدريبية ألع اء ىيئة مكالتدريبات  مف المقررات الت

المشار اليو  ي أبك قديس ). التدريس حكؿ كيفية استخداميا لتحسيف مستكل ميارات كخبرات الطالب

2002.)  

، دراسة استيد ت التعرؼ عم  مشكبلت طمبة الجامعة الياشمية ( 1997)أجرل  أبك عميا كمحاظفة 

الخدمات )مجاالت كىي   (4)عبارة مكزعة عم   (41)كتحقيقا لذلؾ تـ تطكير أداة البحث التي ت منت 

كطبقت األداة عم   (كميارات الدراسة ، كالتكيؼ الجامعي، كالعبلقة مع أع اء ىيئة التدريس، الجامعية

. طالبا كطالبة (235)عينة الدراسة المككنة مف 

مجاؿ الخدمات : كقد أظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة يعانكف مف المشكبلت التالية مرتبة تنازليان 

، كمجاؿ التكيؼ الجامعي، كمجاؿ ميارات الدراسة، كمجاؿ العبلقات مع أع اء ىيئة التدريس، الجامعية

إذ ، تعزل إل  الجنس  (a =0.05)كبينت النتائج أي ا أف ىناؾ  ركقا ذات داللة إحصائية عند مستكل 

بينما لـ تظير  ركؽ ذات داللة ، يعاني الطبلب أكثر مف الطالبات مف مشكبلت الخدمات الجامعية

. إحصائية لنكع الكمية أك التفاعؿ بيف الجنس كالكمية

، بدراسة استيد ت التعرؼ عم  درجة التكا ؽ لدل طمبة جامعة (1998)قاـ سميماف كالمنيزؿ 

كقد ، السمطاف قابكس كعبلقتيا بمت يرات الجنس، كالفصؿ الدراسي، كالمعدؿ التحصيمي، كالمكقع السكني

لمبيئة العمانية كطبؽ خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني  (1996سميماف،)استخدـ مقياس التكا ؽ الذم طكره 

 طالبان كطالبة، كلئلجابة عم  أسئمة الدراسة استخدمت 1226، عم  عينة مؤلفة مف 97لمعاـ الجامعي 

. كتحميؿ التبايف األحادم" ت"نحرا ات المعيارية كاختبار الالمتكسطات كا
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كقد أشارت النتائج إل  كجكد تكا ؽ عند الطمبة عم  جميع األبعاد التي يقيسيا مقياس التكا ؽ ما 

كذلؾ أشارت النتائج إل  كجكد  ركؽ ذات داللة بعد التكا ؽ الشخصي كالبعد ، عدا بعد التكا ؽ االجتماعي

ل  كجكد  ركؽ ذات داللة عم  جميع األبعاد ، تعزل لمجنس كلصالح الذككر (التكا ؽ العاـ)الكمي  كا 

الفرعية كالبعد الكمي لمقياس التكا ؽ ما عدا بعد التكا ؽ الشخصي كالتكا ؽ األكاديمي تعزل إل  المكقع 

باإل ا ة إل  ذلؾ أشارت النتائج إل  كجكد  ركؽ ، السكني لصالح الذيف يقطنكف داخؿ الحـر الجامعي

تعزل إل   (ما عدا بعد التكا ؽ األسرم)ذات داللة عم  جميع األبعاد الفرعية كالبعد الكمي لمقياس التكا ؽ 

مستكل الفصؿ الدراسي، كأخيران أشارت النتائج إل  كجكد  ركؽ ذات داللة إحصائية  ي بعد التكا ؽ 

  .األكاديمي تعزل إل  المعدؿ التحصيمي

، دراسة عبر ثقا ية تيدؼ إل  التعرؼ عم  مشكبلت طالبات المرحمة (1997) أجرت الميدم 

الجامعية  ي مصر، كالسعكدية، كقد أعدت الباحثة إستبانة بيدؼ الكشؼ عف أىـ المشكبلت التي تنتمي 

مصر، كالمممكة العربية : جتماعي داخؿ بيئة كمجتمع كميات البنات لكؿ مفاللممجاؿ الدراسي كالمجاؿ ا

عم  طالبات البكالكريكس مف  %81,4 طالبة أم بنسبة 500كتككنت عينة الدراسة مف ، السعكدية

مستكل السنة الرابعة كقد أسفرت نتائج الدراسة عف تشابو كثير مف العكامؿ كاألسباب لمشكبلت طالبات 

كيعزل ىذا إل  دكا ع تعميـ البنات  ي مجتمعي ، التعميـ العالي لمبنات  ي كؿ مف مصر كالسعكدية

. الدراسة كىي دكا ع تاريخية كثقا ية  ي المقاـ األكؿ

جتماعية السائدة  ي الجتماعي أم العبلقات االك ي إطار ما أسفرت عنو النتائج  ي المجاؿ ا

كىذا ، المجتمع  قد أت ح أف ثمة نقص  ي مستكل  اعمية كحيكية مجتمع الكمية إلشباع حاجات الطالبات

. كا ح  ي عبلقات الطالبات بع يف ببعض، كعبلقاتيف بييئة التدريس كاإلدارة
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 مشكبلت الطمبة اليمنييف  ي الجامعات األردنية كمعر ة م، دراسة ىد ت إل  تقص(1996)أجرل غالب

كالجية ، كالجنس، كالكمية، الجامعات األردنية )عبلقة ىذه المشكبلت مع كؿ مف المت يرات التالية 

 :-كقد ح كلت الدراسة اإلجابة عم  أسئمة الدراسة التالية (المبعكث منيا الطالب

ما المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة اليمنيكف  ي الجامعات األردنية؟  .1

 ما مجاالت المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة اليمنيكف  ي الجامعات األردنية؟ .2

 ىؿ تختمؼ المشكبلت باختبلؼ الجامعات، كالكمية، كالجنس، كالجية المبعكث منيا؟ .3

كقد تككنت ىذه االستبانة مف ، كلئلجابة عم  ىذه األسئمة طكر الباحث استبانة مف خبلؿ الطمبة أنفسيـ

ىما االستبياف المفتكح الذم طمب مف الطالب أف يعدد  يو المشكبلت التي يعاني منيا كالجزء ، جزئيف

 67بعد تعديمو مف قبؿ أع اء ىيئة التدريس، ت لؼ االستبياف مف ، الثاني تككف مف االستبياف الم مؽ

المجاؿ الدراسي، كالمجاؿ النفسي، كاالجتماعي، كالصحي، :  قرة مكزعة عم  خمسة مجاالت كىي

كقد شمؿ مجتمع الدراسة جميع الطمبة اليمنييف الدارسيف  ي الجامعات األردنية كالبال  . كاالقتصادم

المجاؿ االقتصادم، : )ككانت نتائج الدراسة كما يمي مرتبة تنازليا، طالب كطالبة (1100)عددىـ 

كأثبتت الدراسة ب نو تكجد عبلقة  (كالمجاؿ النفسي، كالمجاؿ الدراسي، كالمجاؿ الصحي، كالمجاؿ الصحي

بيف مستكيات مت ير الكمية  ي حالة مجاالت المشكبلت  (a=.050)ذات داللة إحصائية عند مستكل 

 .مع المجاالت الخمسة (a =0.05)كال تكجد عبلقة بيف مت ير الجنس عند مستكل، جتماعيةالالدراسية كا

كما تمت دراسة تيدؼ إل  كشؼ الحاجات اإلرشادية لطمبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة مف 

( 60)طالبا كطالبة، استخدمت أداة تت مف  (642)عم  عينة تتككف مف  (1996)قبؿ حمادم كالطحاف 

حاجة عم  اىتماـ أ راد العينة، كقد احتمت مشكبلت المجاؿ األكاديمي المرتبة  (20)حاجة كقد حازت 

كما تبيف مف ىذه ، األكل ، ثـ المجاؿ الميني،  مجاؿ المعمكمات، كالمجاؿ النفسي،  المجاؿ االجتماعي
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الدراسة إل  أف ىناؾ  ركقا ذات داللة تعزل لمت يرات الجنس كالمستكل الدراسي مما دعا الباحثيف إل  

 .إدخاؿ ىذيف المت يريف  ي الدراسة الحالية

، بدراسة مشابية لمتعرؼ عم  المشكبلت التكيفية لدل طالبات المنازؿ (1995)قامت السعدم 

ما أبرز المشكبلت التي تكاجييا طالبات ، كح كلت اإلجابة عف سؤاؿ رئيسي، الداخمية  ي جامعة اليرمكؾ

المنازؿ الداخمية؟ كما ترتيبيا مف حيث األىمية؟ بينت النتائج أف أكثر المشكبلت حدة كانت عدـ نقاء 

أما مف ، كعدـ كجكد قاعات خاصة لممطالعة، كعدـ كجكد خدمات الكا تيريا داخؿ السكف، مياه الشرب

ثـ ، يمييا المجاؿ الخدمي، حيث ترتيب المشكبلت  كانت المشكبلت  ي المجاؿ الصحي بالمرتبة األكل 

  (.1998المشار إليو  ي الحديدم ).  االجتماعي كالنفسي،  اإلدارم

، بدراسة لمتعرؼ عم  المشكبلت التعميمية، كاالجتماعية، كالمالية لطبلب (1995)كقاـ الكايد 

،   طالب كطالبة693مستخدمان أداة مف إعداده كتطكيره كطبقيا عم  ، الجامعة األىمية  ي األردف

، المالية، كالتعميمية، ثـ االجتماعية: كأشارت النتائج إل  ترتيب المشكبلت حسب حدتيا جاءت كالتالي

كأف الطالبات يعانيف بدرجة أكبر مف الطبلب مع كجكد  ركؽ دالة بيف الذككر كاإلناث عند مستكل 

.  ي جميع المجاالت (050.)

، دراسة تيدؼ إل  الكشؼ عف أىـ مشكبلت طمبة جامعة األزىر ب زة (1994)أجرل أبك ناىية 

كتـ تطكير صكرة جديدة مف قائمة المشكبلت الدراسية لطمبة ، كالمتعمقة بالمجاؿ األكاديمي التعميمي

، كقد تـ ك ع تصكرات مستقبمية كحمكؿ مقترحة لتطكير جامعة األزىر ب زة كزيادة  اعميتيا، الجامعة

 طالبا كطالبة 316كلتحقيؽ ىذا تـ تطبيؽ قائمة المشكبلت الراسية لطمبة الجامعة عم  عينة مككنة مف 

كقد بينت النتائج أف مجاؿ تركيب المشكبلت الدراسية بالنسبة لمعينة كما ، مف طمبة كمية التربية بالجامعة

، عممية التعميـ الجامعي عممية ال تخمك مف مشاكؿ  قد عاف الطبلب مف مشكمة االمتحانات كالتقكيـ: يمي
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كمشكبلت ، كما كاجيت الطمبة مشكمة محتكل المقرر الدراسي، كمشكبلت المستقبؿ التعميمي كالميني

(. 2000المشار اليو  ي مكس ، كالدسكقي، ). كالمشكبلت الشخصية كاألسرية، العبلقات التفاعمية

، إل  التعرؼ عم  المشكبلت لشباب كمية المعمميف  ي (1994)كىد ت دراسة قاسـ كحسف ثاني 

كأعد الباحث أداة ،  طالب بالمستكييف الثاني كالثالث163المدينة المنكرة مف خبلؿ عينة بم  عدد أ رادىا 

 عبارة 70كاشتممت عم  ، خاصة ليذه الدراسة تبحث  ي مشكبلت شباب كمية معمميف المدينة المنكرة

كالمينية، كأك حت ، كالسمككية، كاإلنفعالية، الدراسية: مكزعة عم  عدة مجاالت مف المشكبلت كىي

المشار إليو ).النتائج أف طبلب القسـ األدبي يعانكف مف المشكبلت بدرجة كبيرة مف طبلب القسـ العممي

 (  1998 ي سميماف، المنيزؿ،

مشكبلت الطمبة الجدد  ي دراسة ىد ت إل  التعرؼ عم   (1994)تناكلت دراسة داككد 

كاستقصاء عبلقة ىذه الصعكبات ببعض ، الصعكبات التي يكاجييا الطمبة الجدد  ي الجامعة األردنية

مثؿ الجنس كالبمدة التي أكمؿ  ييا الطالب دراستو الثانكية، كتخصص الثانكية، كالمعدؿ، ، المت يرات

كما ىد ت إل  التعرؼ عم  ت ثير ىذه الصعكبات كمجمكعة العكامؿ ، ككيفية القبكؿ  ي الجامعة

 . الديمكغرا ية المتعمقة بالطمبة عم  درجة ر اىـ عف الحياة الجامعية

،  نكعا أىميا ما يتعمؽ بمعر ة األمكنة18كبينت النتائج أف ىناؾ صعكبات متعددة اندرجت  ي 

، كعدـ تكا ر معمكمات عف البرامج كالنشاطات التر ييية، كالقبكؿ  ي الجامعة، كاختيار المكاد، كالكميات

مف الطمبة أك أكثر يعانكف مف ىذه الصعكبات، ككانت أكثر الصعكبات التي يكاجييا  (%20)كأف نسبة 

مف الطمبة، كمعر ة الدكائر كالكميات بنسبة  (%57.8)اختيار المكاد حيث يعاني ما نسبتو ، الطمبة

كالتعامؿ مع  (%49.6)، كعدـ تكا ر معمكمات عف البرامج كالنشاطات المختمفة بنسبة، (49%)

، كأظيرت النتائج  يما يتعمؽ بالفركؽ بيف متكسطات درجات الر   عف الحياة (%38)المدرسيف بنسبة 

الجامعية، كجكد  ركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات الذككر كاإلناث لصالح اإلناث كبيف طمبة 
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 1998المشار إليو  ي الحديدم  ). التخصصات العممية، كاإلنسانية لصالح طمبة التخصصات اإلنسانية

 .)

، ىد ت إل  تقصي مشكبلت الطمبة المستجديف  ي جامعة (1992) ي دراسة قاـ بيا الحركب 

كمعر ة عبلقة ىذه المشكبلت مع كؿ مف مت ير الجنس كالجنسية  ، العمـك كالتكنكلكجيا األردنية

كالتخصص، كالمستكل االقتصادم، كمكاف النش ة، كالديانة، كمكاف السكف، كمستكل تعميـ األـ، كمستكل 

 قائمة مكني لمشكبلت الشباب الجامعي المعربة كالمعدلة لمبيئة األردنية عم  ةتعميـ األب، طبقت الباحث

 .1990/1991طالبا كطالبة لمعاـ الدراسي  (860)عينة مككنة مف 

: كأظيرت نتائج الدراسة إل  أف ترتيب مجاالت المشكبلت تنازليا جاء عم  النحك التالي

كمجاؿ مشكبلت النشاط االجتماعي ، مجاؿ مشكبلت المناىج كطرؽ التدريس، كالتكا ؽ لمحياة الجامعية

كالمستقبؿ الميني، كمجاؿ مشكبلت العبلقات ، كمجاؿ مشكبلت الحالة المالية كالمعيشية، كالتر ييي

. كمجاؿ مشكبلت البيت كاألسرة، كمجاؿ مشكبلت الصحة كالنمك البدني، كالنفسية، كاالنفعالية، الشخصية

بيف مت ير  (a =0.05)كَأظيرت النتائج أنو يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عم  مستكل 

التخصص، كمجاؿ مشكبلت المناىج كطرؽ التدريس كالتكا ؽ لمحياة الجامعية، كمجاؿ مشكبلت البيت 

(. 1996المشار إليو  ي غالب  )كاألسرة، كمجاؿ مشكبلت الصحة، كالنمك البدني 

، دراسة ىد ت إل  تقصي المشكبلت التي يشكك منيا طمبة الميف  ي كميات (1989)أجرل أبك حجر

كلئلجابة عف أسئمة الدراسة قامت الباحثة بتطكير استبانة ، المجتمع الحككمية، كتحديد حاجاتيـ اإلرشادية

 قرة، كما ت منت االستبانة سؤاال لمكشؼ عف حاجة الطمبة إل  المساعدة لحؿ  (143)تككنت  قراتيا مف 

كتككف مجتمع الدراسة مف طمبة السنة الثانية لمميف التعميمية  ي كميات المجتمع الحككمية  ي ، مشكبلتيـ

، طالبان كطالبة (2861)المممكة األردنية الياشمية ممف أم كا  ي الكمية سنة دراسية كاحدة كالبال  عددىـ 

. طالبان كطالبة  ي كميتي اربد كحكارة  (636)ككزعت االستبانة عم  عينة تتككف مف 
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، المجاؿ الدراسي )كتشير النتائج أف ترتيب مجاالت المشكبلت تنازليا جاء عم  النحك التالي 

، كتبيف النتائج (كالمجاؿ الصحي، كالمجاؿ االقتصادم، كالمجاؿ النفسي كالركحي، كالمجاؿ االجتماعي

أف الطالبات أكثر شككه مف الطبلب مف مشكبلت المجاؿ الدراسي، كالمجاؿ االجتماعي، كالمجاؿ 

 ي حيف تبيف أف الطبلب أكثر شككه مف الطالبات  ي مشكبلت المجاؿ االقتصادم ، النفسي، كالركحي

. كالمجاؿ الصحي

لمت مب عم  مشكبلتيـ ككعييـ ،  ككشفت النتائج عف حاجة الطمبة إل  مساعدة اآلخريف ليـ

 احتؿ المرشد النفسي المرتبة األكل  كالمعمـ المرتبة ، بالنسبة لمجيات التي يمكف أف تقدـ ليـ المساعدة

.  الثانية

، استخدـ  ييا (1989)ك ي دراسة لمشكبلت مرحمة الشباب الجامعي قاـ بيا أحمد شعباف 

 طالبا كطالبة أت ح أف أبرز 555لعينة مف ، استبيانا لمتعرؼ عم  مشكبلت شباب الجامعة  ي مصر

المشكبلت التي كاجيت شباب الجامعة مف عينة الدراسة كانت مشكمة التناقض بيف ما تعممو الفرد ككاقع 

%( 88.7)كمف المشكبلت التي أكد عمييا، مما يعكس عدـ الر   مف البرامج الدراسية، الحياة اليكمية

باإل ا ة ، منيـ ب ف التعميـ أصبح عممية زائفة (%68.5)كما أكد ، مف الشباب قممكا مف جدكل التعميـ

كأف ما يقدـ  ي برامج الدراسة ال يساير ، إل  الشككل مف أف برامج الدراسة ال تساعد عم  تحقيؽ الذات

ككؿ ىذه ، باإل ا ة إل   قداف الثقة باألساتذة كعدـ مبلءمة البرامج المقدمة لقدرات الدارس، ركح العصر

كخمصت الدراسة ، مف استجابات أ راد العينة (%60أكثر مف  )المشكبلت حصمت عم  تكرارات مرتفعة 

إل   شؿ المؤسسات التربكية  ي ربط مناىجيا، كبرامجيا، كخبراتيا بكاقع المجتمع الذم تقـك  يو، كبفمسفة 

ىذا المجتمع، كأىدا و، كخططو، كمشركعاتو، كاحتياجات الدارس مما يؤكد عدـ الر   عف برامج 

 (.1995المشار إليو  ي السادة كالبكىي  )الدراسة 
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، دراسة تيدؼ إل  التعرؼ عم  مشكبلت الطمبة الفمسطينييف  ي جامعة (1989)أجرل أبك بكر 

أجاب منيـ عم  االستبانة ، طالبان كطالبة (273)النجاح الكطنية بنابمس، كقد تككنت عينة الدراسة مف 

، كقد تـ اختيارىـ 87طالبان كطالبة درسكا  ي الجامعة  ي الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي (229)

 .مف مجمكع الطمبة المسجميف  ي سجبلت الجامعة% 8بطريقة عشكائية بنسبة 

 قرة، طرحت عم  الطمبة الذيف قامكا بدكرىـ باإلجابة عنيا بنعـ أك  (86)كقد اشتممت أداة الدراسة عم  

. ال كتعتبر اإلجابة التي ال إجابة ليا محايدة ال تدخؿ  ي التحميؿ اإلحصائي

المشكبلت المتعمقة  )  كقد أظيرت النتائج أف مشكبلت الدراسة كانت مكزعة بالشكؿ التالي

كالمشكبلت ، كالمشكبلت المتعمقة بالمناىج كأساليب التدريس، باالحتبلؿ كالمشكبلت الفكرية كالسياسية

كالمشكبلت التربكية، كاإلدارية، ، كالمشكبلت المالية كاالقتصادية، الشخصية، كالنفسية، كاالجتماعية

كدلت الدراسة عم  أنو ال يكجد اختبلؼ ذك داللة إحصائية . كالمينية، كأخيران المشكبلت البيتية كاألسرية

.  ي إجابات الذككر كاإلناث تعزل إل  كمياتيـ كمستكياتيـ الدراسية كمكاف إقامتيـ

طالبا كطالبة يمثمكف طمبة  ( 495)، التي أجراىا عم  عينة مؤلفة مف (1989)ك ي دراسة العيسكم 

تكصؿ الباحث إل  أف المشكبلت الخمس األكثر م ايقة لمطمبة ىي . جامعة العمـك كالتكنكلكجيا األردنية

كعدـ تكا ر مراكز لبيع الكتب داخؿ الحـر ، ارتفاع نفقات الدراسة، كأسعار الكتب، كأجكر المكاصبلت )

كما بينت النتائج أي ا أف ترتيب ، كبعد أماكف ممارسة األنشطة الريا ية عف مركز الجامعة، الجامعي

المجاؿ الدراسي، كالمجاؿ اإلدارم، كالمجاؿ  ): مجاؿ المشكبلت تنازليان جاء عم  النحك التالي

كذلؾ أبرزت . (االجتماعي، كمجاؿ المكاصبلت، كالمجاؿ النفسي، كالمجاؿ االقتصادم، كالمجاؿ الصحي

النتائج أف الطالبات أكثر شككل مف الطبلب  ي مشكبلت المجاؿ الدراسي كالمجاؿ الصحي كالمجاؿ 

 ي حيف بينت أف الطبلب أكثر شككل مف الطالبات  ي مشكبلت المجاؿ اإلدارم، كمجاؿ ، النفسي

 . المكاصبلت، كالمجاؿ االجتماعي، كالمجاؿ االقتصادم
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، دراسة ىد ت إل  التعرؼ إل  المشكبلت التكيفية التي يكاجييا الطمبة (1988)كأجرت العمايرة 

، كعبلقة ىذه المشكبلت بجنس الطالب كالكمية التي ينتمي إلييا كمكاف سكنو، الجدد  ي جامعة اليرمكؾ

: طالبا كطالبة طبقت عمييـ إستبانة مككنة مف خمسة مجاالت ىي (582)كقد تككنت عينة الدراسة مف 

مشكمة مكزعة بشكؿ غير  (87)كتت مف ، الدراسي، كاالجتماعي، كالنفسي، كاالقتصادم، كالصحي

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف أكثر المشكبلت التكيفية تكراران حسب مجاالتيا ، متس ك عم  ىذه المجاالت

.  ىي  ي المجاالت االقتصادية،  الدراسية، كاالجتماعية، كالنفسية، كالصحية

 متكسط المشكبلت التكيفية تعزل إل  جنس فكما بينت نتائج الدراسة كجكد  ركؽ دالة إحصائيا بي

كما أظيرت الدراسة ، حيث كانت متكسطات المشكبلت بالنسبة لمذككر أعم  منيا لدل اإلناث، الطالب

عدـ كجكد  ركؽ دالة إحصائيا  ي متكسطات المشكبلت تعزل إل  الكمية التي ينتمي إلييا الطالب، أك 

لمكاف سكنو، أك التفاعؿ بيف أم مف ىذه المت يرات المستقمة، كقد أ اؼ الطمبة مشكمة كاحدة كىي عدـ 

( 1998المشار إليو  ي التكايية ك خركف، ).القدرة عم  التحكيؿ مف دائرة ألخرل

، دراسة ىد ت إل  بحث المشكبلت التي عان  كما زاؿ يعاني منيا (1988التؿ كبمبؿ، )كما أجرل 

كلتحديد المشكبلت كمجاالتيا، طكر الباحثاف استبانة مف خبلؿ الطمبة أنفسيـ ، طمبة جامعة اليرمكؾ

مشكبلت التسجيؿ، كاإلرشاد األكاديمي،  : صنفت  ي ثبلث مجاالت كىي، مشكمة (62)تحتكم عم  

 بيف الطمبة كأع اء ىيئة ت العامة، كالعبلقادكالكتب المقررة، كالمكتبة، كتسييبلت التعمـ كالتعميـ، كالقكاع

، كالخدمات الجامعية، كاالمتحانات، كالتميز بيف أ راد الجنسيف، التدريس كالعبلقة بيف الطمبة كاإلدارييف

 طالب كطالبة مف طمبة 721كل ة التدريس، كت ير متطمبات المساؽ كالدائرة، كت لفت عينة الدارسة مف 

الكتب المقررة غالية الثمف، : جامعة اليرمكؾ، كدلت النتائج عمي أف المشكبلت الخمس األكثر تطكر ىي

 الكساطة  ي ؿال يسمح لمطمبة باإلطبلع عم  امتحاناتيـ النيائية، تدخ، كالرسـك الجامعية لمساعة مرتفعة

حؿ معظـ المشكبلت، كأشارت النتائج إل  أف الطمبة الذككر يعانكف مف مشكمتي التميز بيف أ راد 
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 ي حيف تعاني الطالبات مف مشكمتي التسجيؿ كالقكاعد ، الجنسييف كالخدمات التي تقدميا الجامعة

( 1989المشار إليو  ي العيساكم، ).العامة

، دراسة عف مشكبلت الطالب الجامعي كحاجاتو اإلرشادية ككاف (1986الشريؼ كعكدة، )أجرل 

اليدؼ منيا التعرؼ عم  مشكبلت الطالب الجامعي بجامعة الككيت  ي المجاالت المختمفة التي تؤثر 

مف كميات ( كغيرككيتييف، ككيتييف)طالبا كطالبة  (296)ككانت العينة ، عم  تكا قو النفسي، كاالجتماعي

، كالمجاؿ االجتماعي، كالمجاؿ النفسي، ككانت األداة استبياف شمؿ المجاؿ الصحي، الجامعة المختمفة

عف ترتيب المشكبلت كاف المجاؿ : ككانت أىـ النتائج ما يمي، كالمجاؿ اإلرشادم، كالمجاؿ الدراسي

كالمجاؿ الدراسي مف أىـ المشكبلت التي يعاني منيا ، كالمجاؿ القيمي مف المجاؿ النفسي، اإلرشادم

 (ككيتي كغير ككيتي)الشباب كالتي تسبب ليـ قمؽ كتكتر مجاالت المشكبلت تبعا لمت ير الجنسية 

أما المجاؿ الدراسي  قد اختمؼ ترتيبو لدل ، تشابيت إل  حد كبير  ي المجاؿ اإلرشادم كالقيمي

. (األكؿ لدل الككيتييف كالثاني لدل غير الككيتييف)المجمكعتيف 

، بدراسة ىد ت إل  الكشؼ عف مشكبلت طمبة جامعة اليرمكؾ كتحديد حاجاتيـ (1983)قاـ صكانة 

كلتحقيؽ ىذه الدراسة قاـ الباحث باستخداـ قائمة مكني ، اإلرشادية مف خبلؿ اإلجابة عم  أسئمة الدراسة

كتككف ،  مشكمة190كتككنت مف ستة مجاالت  مف ، ل بط المشكبلت لممرحمة الجامعية بعد تعديميا

مجتمع الدراسة مف طبلب كطالبات كميات اآلداب، كالعمكـ، كاالقتصاد، كالعمـك اإلدارية  ي جامعة 

طالبا كطالبة اختيركا  (1120)كتككنت عينة الدراسة مف .  طالبا كطالبة7200اليرمكؾ كالبال  عددىـ 

 .دائرة مف دكائر الكميات الثبلث السابقة الذكر (12)بالطريقة العشكائية العنقكدية مف 

: ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي

 )المجاالت التي تكثر  ييا مشكبلت طمبة جامعة اليرمكؾ مرتبة تنازليا حسب نسبة تكرارىا كىي 

، الحالة المالية كالمعيشية، النشاط االجتماعي التر ييي، كالتكا ؽ لمحياة الجامعية، المناىج كطرؽ التدريس
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. كالصحة كالنمك البدني، كالبيت كاألسرة، كالعبلقات الشخصية كاالنفعالية كالنفسية،  المينيؿكالمستقب

كأكجدت الدراسة أف ىناؾ  ركؽ بيف متكسطات طمبة التحصيؿ المرتفع كالتحصيؿ المتكسط كالمنخفض 

حيث زاد متكسط مشكبلت طمبة التحصيؿ المنخفض كمتكسط ،  ي مجاؿ التكا ؽ مع الحياة الجامعية

. طمبة التحصيؿ المتكسط عف مشكبلت طمبة التحصيؿ المرتفع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسات ا جنبية  .2

بدراسة تبحث  ي خصائص الطمبة كأسباب تركيـ  (Zahi and Mnozon, 2001)كقد قاـ الباحث 

 كاشتممت الدراسة عم  ثبلثة أنكاع مف الطمبة الذيف  San Diego Community Collegeلكمية

 :ترككا الجامعة

. الطمبة الذيف قامكا بتعبئة الطمب لكف لـ يتـ تسجيميـ -1

 .الطمبة الذيف ترككا  ي الفصؿ الدراسي -2

 .الطمبة الذيف لـ يكاصمكا دراستيـ -3

بشكؿ عشكائي، .       كقد تـ ارساؿ عدد مف النماذج ليؤالء مف أجؿ تحديد سبب تركيـ لمجامعة

: كقد تـ ك ع األسئمة الثبلثة التالية

 . الديم را ية بيف الطبلب الذيف ترككا الجامعةتما الفركقا -1
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كىؿ ىذه األسباب تختمؼ بيف الطبلب . ما األسباب التي تؤثر عم  قرار الطبلب بترؾ الجامعة -2

 .الذيف ترككا الجامعة  ي الفترات المختمفة

ما األسباب التي تؤثر عم  قرار الطبلب لبلنسحاب مف الجامعة ك ىؿ ىذه األسباب تختمؼ بيف  -3

 .الطمبة الذيف انسحبكا  ي األكقات المختمفة

كقد تـ استخداـ اإلحصاء الكصفي مف أجؿ تحميؿ النتائج، كأشارت النتائج إل  أف الطمبة الذيف 

مف الذككر بينما اإلناث أعم  حيث  (%50.7)قدمكا طمباتيـ كلـ يسجمكا  ي الجامعة بم ت 

كبالنسبة لسؤاؿ الدراسة عف أسباب تركيـ لمجامعة كىؿ ىذه األسباب . (%54.1) بم ت نسبتيـ 

تختمؼ بيف الطبلب الذيف انسحبكا  ي  ترات الفصكؿ المختمفة؟  قد تـ إعطاءىـ مجمكعة مف 

: األسباب لتركيـ لمجامعة حيث كانت النتائج كما يمي

إف الطمبة الذيف قدمكا طمب كلـ يسجمكا أشاركا إل  الناحية المادية كعدـ مبلئمة كقت الدراسة مع  -1

 .العمؿ

كدراستيـ ، إف الطمبة الذيف سجمكا كانسحبكا لكميات أخرل يركف أنو لـ يكجد مكاد متك رة لمدراسة -2

حسب رغبة العائمة كتصادميـ مع  رص العمؿ ككذلؾ مشاكؿ مالية  ي الكميات ذات المصاريؼ 

 .العالية

، الذىاب لمعمؿ، كالطمبة الذيف ينسحبكف مف الفصؿ ثـ يعكدكا لمدراسة كانت االسباب أمكر مالية -3

 .مشاكؿ شخصية كعائمية كمع األقراف، عدـ كجكد مكاد دراسية

كأما بالنسبة لئلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بكيفية المحا ظة عم  أكبر عدد ممكف مف الطمبة  
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كتحقيؽ تكيؼ لمطمبة ،  قد أكدت الدراسة ب ركرة تك ير مساعدات مالية، كمنعيـ مف التسرب كاالنسحاب

يجاد دكاـ مسائي ك تح شعب دراسية لجميع المكاد كقد . كالعمؿ عم  تقديـ المساعدة أثناء التسجيؿ. كا 

أكصت الدراسة ب ركرة العمؿ عم  تك ير الراحة النفسية لمطمبة مف خبلؿ التساىؿ األكاديمي ك 

. المساعدات المقدمة لمطمبة

دراسة بعنكاف ق ايا تكيؼ الطبلب األتراؾ  (Poyrazli and gother, 2001)أجرل الباحث 

 طالب تركي 79 ي الجامعات األمريكية كاستخدـ الباحث استبانة التكيؼ لدل الطمبة حيث بم ت العينة 

كقد أشارت نتائج الدراسة إل  أف الطمبة يكاجيكف عدة مشاكؿ  ي التكيؼ . يدرسكف  ي الكميات األمريكية

كأشارت الدراسة عم  أف الطبلب الذيف يكسبكف ميارة تحدث الم ة اإلنجميزية ك الكتابة . أثناء الدراسة

كبذلؾ أكصت الدراسة عم   ركرة تزكيد الطبلب بتمؾ . لدييـ تكيؼ أ  ؿ مف الطمبة اآلخريف  ي العينة

.  الميارات حت  يستطيعكا التبلـؤ كالتكيؼ داخؿ الجامعات األمريكية

 ي بحث بعنكاف دكر التحكؿ االجتماعي  ي  ( ,Kantanis 2000)ك ي دراسة قاـ بيا كانتانيس 

تكيؼ الطبلب  ي السنة األكل  الجامعية، كأشارت الدراسة عم  أف الطبلب الذيف ليس لدييـ ميزة ايجابية 

 100كقد كانت العينة مككنة مف .  ي عمؿ التكيؼ االجتماعي  ي الجامعة يكاجيكف مشاكؿ متزايدة

كقد كاف ىناؾ سؤاؿ قبمي لمطمبة كذلؾ بمعر ة التكقعات عف الحياة الجامعية لمطمبة  قد ، طالب كطالبة

 :اشارت تمؾ التكقعات ال  عدة امكر منيا

. التعرؼ عم  طمبة جدد -1

 .امتبلؾ المزاج -2

 .التمتع بالحرية الشخصية كالتعميمية ال ير مكجكدة  ي المدارس -3

 .حياة جديدة لمشباب -4
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 .الت كيد عم  مظير الحياة الجامعية، كالمكانة االجتماعية لمطمبة الجامعييف -5

 كعند لقاء الطمبة  ي السنة الدراسية األكل  كانت االماؿ عم  ما يمي

. أف عمؿ صداقات بيف الطبلب ليس سيبل بؿ صعبان  -1

 . اكتشاؼ الجامعة أمر محبط ليس مرغكب بيا عم  النحك الذم يجب -2

 .ال يمكف الكصكؿ إل  الييئة التدريسية عم  النحك المتكقع -3

 .الصعكبة  ي بعض المكاد الدراسية -4

    كأكدت الدراسة عم  أف مستكل التكيؼ االجتماعي عند عدد كبير مف الطمبة متكسط كأغمبيـ 

يكاجيكف مشاكؿ تتعمؽ بالتكيؼ  ي الجامعة ككاف ىناؾ نسبة كبيرة متحفظة لمناقشة اسباب قمقيـ أك 

ىناؾ مف يف ؿ مناقشة اسباب قمقيـ كعدـ تكيفيـ مع الزمبلء ال اف يذىبكا ال  االساتذة كىذا ما يؤكد 

عم  أف الطبلب يحتاجكف ال  مف يعطييـ  رصة التعبير عف الذات كشرح ىمكميـ كمشاكميـ التي 

. يكاجيكنيا

بدراسة بعنكاف الطمبة الذيف ترككا الجامعة كىد ت  (Li and Killian, 1999)    كقاـ الباحث 

حيث أشار الباحث ب ف ىناؾ ظركؼ مالية، ، لفحص صفاتيـ كاألسباب المتعمقة بتركيـ لمجامعة

كأكاديمية، كشخصية تحيط بالطمبة كمف أجؿ معر ة تمؾ الظركؼ بالتفاصيؿ كأسباب تركيـ لجامعة 

 طالب كطالبة مف مختمؼ البيئات 622 عم  عينة تككنت مف  Midwestern Univeristyالمدكسترف 

 .الثقا ية، كمف طمبة السنكات الخمس، كمف جميع الكميات، كمف كبل الجنسيف

كطمب منيـ تقديـ السبب الرئيس الذم جعميـ ،     كقد سئؿ المشارككف عف أسباب تركيـ لمجامعة

كقد أشارت النتائج إل  أف الطمبة يعانكف مف عدة مشاكؿ منيا مشاكؿ أكاديمية تتمثؿ . يترككف الجامعة

كعدـ قدرتيـ عم  ،  ي عدـ القدرة عم  مكاصمة الدراسة لم عؼ  ي المكاد كقمة التحصيؿ التراكمي
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كمنيـ مف يعاني ، كمنيا مشاكؿ اجتماعية كمنيا مشاكؿ مالية. التكيؼ األكاديمي مع المحا رات كالمكاد

: كلذلؾ  قد أكص  الباحث بعدة أمكر منيا، مف عدـ قدرتو عم  اختيار التخصص المناسب

معظـ الطمبة الذيف أجابكا عم   عؼ األداء األكاديمي تمثؿ  ي : عمؿ نظاـ تنبيو مبكر -1

عدـ معر تيـ بال عؼ خبلؿ الفصؿ الدراسي كىذا ممكف أف يساعد الطمبة عم  مكاجية 

 .االنذارات كالتنبييات

مف الممكف أف يستفيد الطمبة مف برامج التقكية التي تعقدىا . االستفادة مف مراكز التقكية -2

الجامعة لم عؼ  ي التحصيؿ ككذلؾ عمىالمرشديف األكاديميف كاألساتذة تنبيو الطمبة إل  

 .مراكز التدريب ك التقكية

 .مساعدة الطمبة ماديا مف خبلؿ دعـ المؤسسات الحككمية -3

أيجاد نظاـ ارشادم لمطمبة كذلؾ مف أجؿ اختيار التخصص المناسب ك التخطيط لممستقبؿ  -4

بدال مف التفكير الفك كم كأيجاد مرشديف يعممكف عم  مساعدة الطمبة مف أجؿ التخطيط 

. لممستقبؿ ك تحفيزىـ عم  الدراسة ك مكصمة التعميـ

إل  دراسة استيد ت إل  التعرؼ عم   (Chiste & Rathgeber, 1998)    كأجرل كست كميبلني 

كقد تـ   (Saskatchewanٍق)سبب انخفاض عدد طبلب السنة الدراسية األكل   ي جامعة ساسكا تشيكاف 

ما ىي األسباب التي أدت إل  عدـ قدرتيـ عم  التر ع عم  : اعتماد السؤاؿ التالي  ي محكر الدراسة

الصفكؼ القادمة؟ 

 كالتي تشمؿ معر ة الخدمات المقدمة لطبلب ت    كقد تـ البحث عف طريؽ المقاببلت كاالستبيانا

كقد أشارت النتائج إل  أف الخمفية . السنة األكل  كمعر ة أسباب انخفاض عدد الطبلب  ي الجامعة
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كالتشكيش االجتماعي ، كالخدمات الجامعية القميمة لمطبلب، كالتكامؿ األكاديمي، كالتجارب السابقة لمطبلب

. كاإلىماؿ األكاديمي ليـ  ي السنة الدراسية األكل ، كميا ليا عبلقة بانخفاض عدد الطبلب، بيف األقراف

: كقد أكصت الدراسة العديد مف التكصيات

 يجب تشجيع الطبلب الذيف يرغبكف بااللتحاؽ بالجامعة كالعمؿ عم  تشجيعيـ عم  مكاصمة  -1

 .كتك يح الفرؽ بيف الجامعة كالمدرسة، دراستيـ قبؿ تخرجيـ مف المدرسة 

حت  يستطيعكا ، يجب إعطاء الطمبة  ي مستكل السنة الدراسية األكل  اإلرشاد األكاديمي البلـز -2

 .التكيؼ كالتبلؤـ مع الجامعة

يجب عم  الجامعة العمؿ عم  تزكيد الطبلب ببرامج تدريبية تشرح لمطبلب كيفية استخداـ  -3

 . الميارات  ي حياتو اليكمية

بدراسة تيدؼ إل  بحث  (Winttington and McCormick, 1998)كقد قاـ الباحث 

المستكل االدراكي لمخدمات األكاديمية كالمشاكؿ التي يكاجييا الطمبة  ي جامعة بنسمفانيا حيث 

حددت الدراسة مجمكع أىداؼ لتحديد التقييـ اإلدراكي لممشاكؿ األكاديمية المكجكدة  ي المكاد المختارة 

 :حيث كانت مف أىداؼ الدراسة ما يمي.  ي كمية العمـك الزراعية  ي جامعة بنسمفانيا

. تحديد التحديات ك المشاكؿ األكاديمية  ي كمية العمـك  ي جامعة بنسمفانيا -1

 .تحديد المستكل االدراكي لتحديات الطمبة -2

 حص مستكيات االدراؾ ليذه التحديات األكاديمية ك قيمة ذلؾ ك ت ثيرىا عم  الدرجة النيائية  -3

 .لمطالب

كلقد تـ تصنيؼ التحديات لكؿ مادة دراسية ككانت  ييا مجمكعة مف المشاكؿ األكاديمية مثؿ مشاكؿ  ي 

. كاالمتحانات الص يرة المكجزة، كالتقارير الكتابية، كالعرض، النشاطات كالمشاركة
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.  كىكذا  قد تـ تحميؿ المعمكمات كات ح أف الطمبة يعانكف مف مشاكؿ كا حة  ي المستكل األكاديمي

كقد أكصت الدراسة ب ركرة معر ة أساتذة الجامعة ك التربكييف كيفية ك ع تحديات تح يرية تساعد 

 .الطمبة  ي تخمييـ عف مشاكميـ المماثمة

دراسة لتحديد كتحميؿ العكامؿ المؤثرة  ي البرامج التربكية بيف طمبة ما  (Winter, 1997 )كطبؽ        

 كقد تـ جمع البيانات المطمكبة مف خبلؿ مقاببلت .الكنديةبعد الثانكية  ي مقاطع شماؿ غرب أكنتاريك 

 ىذه دة كمع ذلؾ  قد شكمت المقاببلت الطبلبية جك،أي ان  ةستبافإ لمطمبة كمف خبلؿ تطبيؽ أجريت

ك ي الكقت نفسو ركزت الدراسة عم  المقاببلت، ستبانة اإلطار الداعـ لتمؾ إل ي حيف شكمت االدراسة، 

مف طمبة الجامعة الذيف تمت مقابمتيـ  ي إحدل المساقات الدراسية كالتي أعطتيـ مطمؽ الحرية  (11)

. كخبراتيـلمتعبير عف  رائيـ 

ثرة  ي مسيرة الطمبة األكاديمية تتمثؿ  ي ال  كط ؤ العكامؿ الـأىـكقد أشارت نتائج الدراسة إل  أف 

 كتنظيـ الكقت، كالدعـ العنصرم، كالتميز ، كقمة التشجيع أك التعزيزالصحية،المالية، كالمشكبلت 

.    المعنكم كالعداد األكاديمي ، كالبيئة المحيطة شبو المنعزلة

، بدراسة ىد ت إل  معر ة معيقات اكماؿ (Mienner and other, 1995) كقاـ الباحث مينر 

كقد لخص الباحث ثبلث تقارير منيا ما يتعمؽ باألمريكاف ، الدراسة الجامعية، كبحثت عدة ق ايا أخرل

ت ثير ،  طالب الدراسة لعدة أسباب منيا22كقد ترؾ ، األصمييف عندما يريدكف اكماؿ الدراسة الجامعية

كالتحذير ، كمسؤكليات األسرة المادية السيئة، كمكقؼ حـر الجامعة مف األمريكييف األصمييف، عائمية

كقد أظيرت مجمكعة أخرل أف أسباب تركيـ تعكد ألسباب مادية،  . األكاديمي السيء

باال ا ة ال  عكائؽ ، كالبعد عف األسرة، كالعادات الثقا ية ال ير مناسبة، كشرب الكحكؿ، كالمخدرات

كىكذا أجممت الدراسة اف الطمبة يكاجيكف مشاكؿ منيا ما يتعمؽ بنقص االستشارة . متعمقة بالم ة

 .األكاديمية، كمنيا ما يتعمؽ بالمعيقات الثقا ية كالتكيؼ االجتماعي
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 ي بحثو الذم ييدؼ إل  التعرؼ عم  التكيؼ األكاديمي  (Beder, 1995)كتناكؿ بيدر 

كقد اعتمد الباحث عم  أسمكب  (Wollongong) ي جامعة كلكن ن  ، كاالجتماعي لطبلب السنة األكل 

كقد خمصت الدراسة إل  أف طبلب السنة األكل  يكاجيكف عدة ، جمع المبلحظات كاالستبياف الفردم

عدـ : مشاكؿ عند دخكليـ الحياة الجامعية، بسبب عدـ معر تيـ بنمط الحياة الجامعية كمف ىذه العكائؽ

ككذلؾ عدـ تحصيؿ ميارات ، كعدـ االندماج االجتماعي  ي الجامعة، التطكير  ي التكييؼ بشكؿ مبلئـ

كقد كجد الباحث إل  أف بعض ىذه المشاكؿ كخصكصا . كصفات عامة مثؿ التفكير النقدم كالقكة الذىنية

. المتعمقة بالتكامؿ االجتماعي تخص بشكؿ أساسي طبلب كمية اآلداب

كقد أكص  الباحث بإعطاء بعض التكصيات التي يمكف أف تقكـ بيا الكميات مف اجؿ التعامؿ مع ىذه 

دخاؿ مادة تطكيرية لطبلب ، إعطاء دكرات تكيفية لطبلب كمية اآلداب: المشاكؿ كتشمؿ ىذه الخيارات كا 

، كتحسيف األداء األكاديمي، مف اجؿ تدعيـ التكامؿ األكاديمي كاالجتماعي، اآلداب  ي السنة األكل 

ككذلؾ تطبيؽ برنامج تدريس مزدكج مف اجؿ تحسيف النصح كاإلرشاد لطبلب السنة األكل  كالعمؿ عم  

 .تييئة المنياج ليـ

 إل  تحديد مشكبلت التكيؼ مع البيئة مف جانب طمبة ىكنج (Baine, 1995)كىد ت دراسة     

كقد طبؽ الباحث األسمكب الكيفي المتمثؿ  ي  ككنج الممتحقيف بالدراسة  ي جامعة البرتا الكندية،

المقاببلت  كقد كاف اليدؼ مف كراء . قاـ بتطكيرىاةستبافإ كاألسمكب الكمي المتمثؿ  ي تكزيع ،المقاببلت

  ي المساعدة عم  تطكير لكحة عم  شكؿ جدكؿ لتحديد تكرار الخبرات التكيفية التي يرتئييا يتمثؿ

جؿ أستبانة  قد تـ تكزيعيا عم  طمبة ىكنج ككنج  قط الممتحقيف بجامعة البرتا مف اإل عف أما، الطمبة

. تحديد مقدار حدكث المشكبلت التي تؤثر  ي مدل تكيؼ الطمبة  ي الجامعة

: أىمياكقد أكدت نتائج الدراسة كجكد تنكع كبير لممشكبلت التكيفية التي تكاجو الطمبة كمف     

 تككيف أصدقاء مع ةلممستقبؿ، كصعكب كصعكبة التخطيط اإلنجميزية،مشكبلت تتعمؽ بال عؼ  ي الم ة 
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 مالية، العبء الدراسي كما يتطمبو مف جيكد عديدة كقمة الحصكؿ عم  مساعدات طالكندييف، ك  

 جعؿ الباحث يكصي ب ركرة التركيز عم  عمميات االمحمي، مـك عؼ التفاعؿ كالمشاركة مع المجتمع 

  خركفسعادة كالمشار اليو  ي ) الطمبة األجانب بتمؾ الجامعة التحاؽ ذاإلرشاد  ي األسابيع األكل  مف

2003).  

دراسة لتحديد المشكبلت الشخصية، كالحاجات اإلرشادية  ((Morrow, 1995 أجرل مكرك

مف المعمميف % 73لدل التبلميذ معتمدان عم  تقكيـ المعمميف، كلقد جاءت النتيجة لتشير إل  أف ما نسبتو 

مف تبلميذىـ يحتاجكف إل  اإلرشاد الميني لمكاجية مشكبلتيـ النفسية، كأف % 20قدركا أف حكالي 

 أكثر حاجة إل  اإلرشاد مف اإلناث، كما تبيف أي ا أف المشكبلت تتنكع حسب مستكل االذككر كانك

الصفكؼ كما أظيرت نتائج الدراسة أف لؤلسرة دكران كبيران  ي تحديد حجـ المشكبلت كنكعيتيا التي يكاجييا 

 تتزايد لدل طمبة المرحمة الثانكية ذمف المعمميف إل  أف مشكبلت التبلمي% 91كأشار ما نسبتو . التبلميذ

حيث تككف المعاناة أكثر ما تككف مف المشكبلت اإلنفعالية كتمييا مشكبلت انخفاض مفيـك الذات ثـ 

(. 2001المشار إليو  ي أبك عيطة ). المشكبلت األخرل مثؿ تن كؿ المخدرات كالكحكؿ

بدراسة لمعر ة أثر  ( (Brackneg and Karbenick, 1995 كما قاـ براكني ككراف بيؾ 

كقد ،  طالبان جامعيان 326المعاناة النفسية عند الطبلب عم  تحصيميـ الدراسي كتن كلت الدراسة عينة مف 

كانكا أدن  قدرة عم   (الكآبة أك انخفاض تقدير الذات )تكصؿ إل  أف الطمبة ذكم التكيؼ السيئ مثؿ 

تنظيـ دراستيـ، كيعانكف مف الصعكبات كيبحثكف عف المساعدة األكاديمية مف أقرانيـ، كقد استنتج 

ستراتيجيات التعمـ كبالتالي  الباحثاف أف المعاناة النفسية يمكف أف تتداخؿ كتؤثر عم  مستكل الدا عية كا 

 .عم  التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة  ي الجامعة

بجمع معمكمات تتعمؽ بتكرار كحدة المشكبلت  (Kenneth, 1995 ) كقاـ الباحث كنيث 

مرشدان يعممكف  ي  (65)المينية، كالشخصية، كالتربكية التي يحتاجيا طبلب الجامعة كذلؾ مف خبلؿ 
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دماف  كميات المجتمع، كأظيرت النتائج أف أكثر المشكبلت حدة  ي المجاؿ الشخصي ىي األسرية، كا 

دارة  الكحكؿ، كتقدير الذات، كتحديد األىداؼ، كسكؽ العمؿ  ي المجاؿ الميني، ك عؼ الميارات، كا 

 .الكقت  ي المجاؿ التربكم

  ي جامعة تكساس، ككاف ف، عف مشكبلت التكا ؽ لمطبلب الدكليي( ,1993Abu- Ein)كعف دراسة 

  ي جامعة جنكب تكساس، فاليدؼ منيا تحديد كتحميؿ مشكبلت التكا ؽ التي تكاجو الطبلب الدكليي

كالتعرؼ عم  الفركؽ  ي مشكبلت التكا ؽ بيف الطبلب  ي مت يرات متعددة كمجمكعات  رعية، ككانت 

 مف 36 مف الشرؽ األكسط، 39 مف  سيا، 115 طالب مف إ ريقيا 226)طالبان دكليان  (416)العينة 

، أما أىـ نتائج الدراسة  قد فككانت األداة  قائمة ميتشجاف لمشكبلت الطبلب الدكليي (أقطار أخرل

 المساعدة المالية، الخدمات المكانية، فأك حت أف معظـ المشكبلت التكا قية التي كاجييا الطبلب الدكليي

 . كالدرجات النفسية، كاالجتماعية، كالشخصية

.  تكجد مشكبلت تكا ؽ مختمفة حيث حدد الطبلب األ ارقة صعكبات أكثر  ي التكا ؽ العاـ    - 

 أظيركا صعكبات أكبر  ي الم ة اإلنجميزية، كطبلب الشرؽ األكسط أظيركا ف    ػ الطبلب اآلسيكيي

صعكبات أقؿ  ي النكاحي المادية كتعمـ الم ة اإلنجميزية، الطبلب المسا ريف دائما كاف لدييـ 

مشكبلت أكثر مف الطبلب الذيف تدعميـ أسرىـ ماديا  ي الخدمات، كالتكجيو، كالمساعدة المالية 

كذلؾ أظيرت الدراسة أف الطبلب الذيف ساندتيـ أسرىـ مركا بصعكبات أكثر مف ، كالخدمات المكانية

الذيف كانكا مسانديف ذاتيا  ي الم ة اإلنجميزية كالطبلب الذيف كاف تفاعميـ مقصكر عم  الطبلب 

 .الكطنييف، كأظيركا أف لدييـ مشكبلت أكثر  ي التكا ؽ العاـ

إل  أف الحاجات   ((Oiszewskiet, 1992 كقد أشارت دراسة الكزاسكي ك خريف 

حيث أف الدا عية كمستكل الطمكح     ، اإلرشادية لطمبة الجامعة تت ثر بالمستكل االقتصادم لمطمبة

كأك حت الدراسة أف البرامج  ، لدل الطبلب ذكم المستكل االقتصادم المتكسط كالمرتفع
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المشار    ). اإلرشادية المكجية لدل الفريقيف يجب أف تككف مختمفة لمطمبة نظران الختبلؼ احتياجاتيـ

  (.2001إليو  ي أبك عيطة 

، بدارسة مصادر ال  كط التي  (,1992Higbee & Dwinell) كتناكلت ىجبي كدكنيؿ 

يتعرض ليا الطبلب المستمركف  ي الجامعات، كتـ إعداد أداة لمدراسة طبقت عم  الطبلب المسجميف  ي 

 المشكبلت :  كجاء ترتيب المشكبلت حسب أىميتيا كالتالي1986،1987مقر اإلرشاد لعاـ 

األكاديمية، ك بط الكقت، التفاعؿ مع اآلخريف، كاستيبلؾ المكاد المنبية كالشام كالقيكة كالعقاقير 

 .كالمخدرات ، كمشكبلت كرت الفيزا التي ترتبط ب سمكب الحساب كعادة األكؿ، كالنكـ، كالريا ة

ككاف  . ، عف المشكبلت المدركة لطبلب الجامعة المسمميف(  ,Luna 1992)    ك ي دراسة لكنا 

كالم كم لمطبلب المسمميف ، كاألكاديمي، كاالقتصادم، اليدؼ منيا  حص مشكبلت التكا ؽ االجتماعي

ككانت العينة ، الذيف يتمقكف التعميـ العالي  ي ساف  رانسيسكك ككاليفكرنيا الشمالية كما يراه ىؤالء الطبلب

ككانت (. بكرتر)ككانت األداة قائمة مشكبلت الطالب الدكلية التي طكرىا ، مف الطبلب المسمميف (79)

ككجدت  ركؽ ، أىـ النتائج أف الطبلب المسمميف كانكا  ي ال الب ميتميف بالمشكبلت الدينية كاالجتماعية

 ي المشكبلت كاالىتمامات لمطبلب المسمميف  ي الكاليات المتحدة حيث الذككر كاف لدييـ مشكبلت أكثر 

كالطبلب المكظفكف لبعض ، مف اإلناث كالطبلب األكبر كانت لدييـ مشكبلت أكثر مف األص ر سنان 

الذككر لدييـ ، أك الذيف يعممكف طكؿ الكقت، الكقت كاف لدييـ مشكبلت أكبر مف الذيف ال يعممكف

كمكاف الخدمة، النشاطات المالية الحياتية كالمعيشية ، مشكبلت أكثر مف اإلناث  ي التكا ؽ المادم

أىـ التكصيات كانت نحك تطكير الخدمات الطبلبية ، لمطالب كانت أكثر شيكعان بيف الطبلب األكبر

 (.2000المشار إليو  ي زعتر، ). كاألنشطة الطبلبية كاإلرشاد الطبلبي

 بدراسة بعنكاف التكيؼ Latvia ي جامعة التفيا  (Voitkane, 1992)    قاـ الباحث  كتكيف 

 طالب ك طالبة مف 607حيث بم ت العينة ، الجتماعي كاالكاديمي  ي الجامعة لدل طمبة السنة األكل 
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كقد طمب مف الطمبة تحديد المجاالت التي يحتاجكف  ييا المساعدة كنكع الت ثير، . جميع أقساـ الجامعة

كقد أكدت الدراسة عم  أف ىناؾ مجمكعة كبيرة ترل أف االنتقاؿ . كالتشجيع الذم يحتاجو ىؤالس الطمبة

 لمحياة الجامعية ليا ت ثير قكم  ي ظيكر المشاكؿ، كبالتالي مكاجية التحديات، كالصعكبات  ي 

 

 

كأكدكا عم  أف الخمفية ليؤالء الطمبة ليا عبلقة كبيرة  ي تحديد مدل االندماج عند ، الحياة الجامعية

. الطمبة  ي البيئة الجامعية كبالتالي عدـ ظيكر مشاكؿ اجتماعية ألف خمفيتيـ الثقا ية تساعد عم  ذلؾ

عندىـ شعكر بالي س كالكآبة كأف  (62.8)    كقد أكدت الدراسة عم  أف أكثر مف نصؼ الطمبة 

عندىـ شعكر بالكاحدانية  (%54)عندىـ حاجة ماسة مف أجؿ العمؿ عم  المساعدة ليـ كأف  (35.7%)

%( 65)عندىـ مشاكؿ  ي تككيف عبلقات اجتماعية مع اآلخريف كأف  (%52.6)كاالنعزالية كأف نسبة 

كأكد ما نسبتو . عدـ الراحة  ي البيئة االجتماعية عندىـ (%38.8)عندىـ شعكر بالخجؿ بينما أبدل 

مف الطمبة شعكرىـ بالقمؽ كقد أشاركا إل  كجكد القمؽ مف االمتحانات كمشاكؿ تتعمؽ باالجياد  (68.8%)

 .كعدـ قدرتيـ عم  التكيؼ الدراسي كاالجتماعي كأعربكا عف حاجتيـ الماسة لطمب المساعدة. الدراسي

، دراسة ىد ت إل  تحديد المشكبلت لدل الطمبة األجانب (Wong, 1991)        كما أجرل كن  

المسجميف  ي جامعة اركنساس، ككشفت الدراسة أف أىـ المشكبلت التي تكاجو الطمبة ىي مشكبلت 

كما كشفت نتائج الدراسة عف أنو لـ . مالية، أك عبلقات اجتماعية، كل ة كثقا ة، كسكف، كطعاـ، كصحة

تكف ىناؾ اختبل ات متميزة بيف الذككر كاإلناث الذيف ىـ دكف سف الخامسة كالعشريف أك  ي سف الخامسة 

 (1997المشار إليو  ي أبك عميا، كمحا ظة، ). كالعشريف  ما  كؽ
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بدراسة ىد ت إل  تقييـ حاجات  (Sandhu & Asrabadi, 1991)    كقد قاـ الباحث ساندك 

 طالب كطالبة مف مختمؼ الكميات  ي 128الطمبة األجانب  ي الجامعات األمريكية كتككنت مف 

كقد بحثت  ي عدة أمكر تتعمؽ بالطمبة األجانب، حيث أف ىؤالء الطمبة يكاجيكف . الجامعات األمريكية

عدة مشاكؿ  ي تكيفيـ كحياتيـ األكاديمية، كاالجتماعية  ي الكاليات المتحدة األمريكية، كأشارت الدراسة 

كقد تكصمت . كالكآبة كاال طرابات النفسية، إل  أف ىؤالء الطمبة يشعركف بمشاكؿ الكحدة كالحنيف لمكطف

الدراسة إل  أف مف ال ركرم كسر ىذه الحكاجز النفسية كذلؾ عف طريؽ التبادؿ الثقا ي بيف دكؿ 

 .الجكار، كتطكير معيار تبادؿ الثقا ات حت  يستطيع الطمبة اإلحساس بالتكيؼ داخؿ الجامعات األمريكية

طالبان مستجدان مف جامعة  (128)الحاجات التكيفية  لػ (Stoughton, 1990)        حدد استكتكف 

 مف خبلؿ أداة المسح الذاتي لمحاجات كتكصمت الدراسة إل  أف sulippery rock (سمبرم ركؾ)

 الجامعية تمف الطمبة اعتقدكا أف برنامج التييئة الذم تعر كا لو أعدىـ لمكاجية معظـ المتطمبا (70%)

منيـ لـ يشعركا بال ربة عف  (%29)كما أ اد أف.  عمميات التسجيؿ كالمشاركة  ي االجتماعاتءباستثنا

كىذا يعني أف .  قط أنيـ انتقمكا مف جك المدرسة إل  جك  خر ىك الحياة الجامعية (%9)البيت، كأشار

مف  (%28)كأشارت النتائج إل  أف . معظـ الطمبة ما زالكا يشعركف ب نيـ لـ ينتقمكا إل  جك الجامعة

 . الطمبة صنفكا مف قبؿ أساتذتيـ ب نيـ ال يمتمككف عادات دراسية تتناسب كالمستكل الجامعي

بيف مشكبلت الطمبة التقميدييف أم الذيف التحقكا بالجامعة بعد  (Murray, 1990)        قارف مكرام 

الثانكية العامة مباشرة أك مف نقمكا مف جامعات أخرل كالطمبة غير التقميدييف كىـ الذيف التحقكا بالجامعة 

كتكصمت نتائج الدراسة إل  أف األسباب الرئيسة .  ي أكقات متقطعة لعدة سنكات بعد الثانكية العامة

كما تكصمت إل  المجمكعتيف مف . اللتحاؽ الطمبة بالجامعة تتعمؽ بالجانبيف الميني كميارات الدراسة

دارة الكقت، كأف لدل كؿ منيما تكقعات غير كاقعية حكؿ  الطمبة تعانياف مف مشكبلت  ي الكتابة كا 
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مستكل التحصيؿ كأف المحددات الرئيسة ل  كط الطمبة كقمتيـ خبلؿ السنة األكل  ىي التكقعات غير 

 .الكاقعية كعدـ المشاركة  ي الحياة الجامعية ك عؼ التحصيؿ

 

إل  تحديد المشكبلت التي تكاجو الطمبة األجانب  ي  (Richard, 1986)        ىد ت دراسة ريتشارد 

الجامعة األمريكية  ي بيركت، كتقديـ خدمات تتناسب كاحتياجات الطمبة، كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث 

طالبان كطالبة ،  (272)قائمة مكني لمشكبلت الطمبة الجامعييف كأجريت الدراسة عم  عينة تت لؼ مف

، كالثانية كانت مف الطمبة (198)قسمت إل  مجمكعتيف األكل  كانت مف الطمبة المبنانييف كعددىـ 

طالبان كطالبة مف جنسيات  (75)األجانب الدارسيف عم  نفقة برنامج المساعدات األمريكية كعددىـ 

مختمفة ، كقد أشارت النتائج إل  أف معظـ الفقرات التي تـ اختبارىا لدل المجمكعتيف ىي تمؾ التي تخص 

الك ع المالي : الجكانب االجتماعية، كالتر ييية، حيث تركزت مشكبلت الطمبة األجانب  ي ثبلث مجاالت

عداد المناىج كقد أعرب  مف الطمبة المبنانييف  (%41)كالمعيشي كالتكيؼ مع المحيط،كطرؽ التدريس كا 

مف الطمبة األجانب أيدكا ىذه الرغبة مجرد  (%68)عف رغبتيـ  ي تك ير الخدمات اإلرشادية  ي حيف أف 

( 2001المشار إليو  ي أبك عطية). ت ييد
 

: التعقي  عمى الدراسات السابقة

        يمكف أف نستنتج مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة كالتي تتمحكر حكؿ المشكبلت التي يعاني 

: منيا طمبة الجامعة سكاء  ي الكطف العربي أك الببلد األخرل كما يمي

أشار الباحثكف إل  العديد مف المت يرات التي تؤثر أك ليا عبلقة بالتكا ؽ عند طمبة الجامعات  - 1

كبينكا أف التفاعؿ بيف ىذه المت يرات يتصؼ بالتعقيد  يي تت مف الخصائص المتعمقة بالفرد باإل ا ة 

إل  الخصائص المتعمقة بالمكقؼ، كأف مكقؼ الطبلب  ي الجامعة ىي عممية تمبية حاجات جديدة، 

كاالندماج  ي البيئة الجامعية كالتي يمكف أف تختمؼ مف بيئة إل  أخرل، ككذلؾ اختبلؼ سيرة الطالب 
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، كدراسة كريكات 1999كشخصيتو كخبرات الطالب التعميمية كىذا ما أكدت عميو دراسة الحديدم 

. Baine 1995 ، كدراسة Winter  1997، ككاف أك ح كبشكؿ كبير  ي دراسة 1998

يت ح مف نتائج الدراسات السابقة المتصمة بمك كع الدراسة الحالية أف الطمبة الجدد  ي الجامعات - 2

يكاجيكف مشكبلت تؤثر عم  تكيفيـ األكاديمي، أك االجتماعي، أك النفسي، أك االقتصادم مما يستدعي 

. الحاجة ليذا النكع مف الدراسات لعميا تساىـ  ي حؿ ىذه المشكبلت

أظيرت نتائج الدراسة ت اربان بش ف كجكد  ركؽ دالة  ي النتائج حسب مت يرات الجنس، كالتخصص،  -3

، 2001، كأبكعيطة كالطحاف 1998، كالحديدم 2003حيث جاءت دراسة كؿ مف سعادة ك خركف 

.  لتؤكد عم  كجكد   ركؽ دالة إحصائيان 1998كالعمايرة 

 عم  1998، كالتكايية ،خميفات كريكات ك خركف، الشريدة 1999 بينما أكدت دراسة التكايية، 

. عدـ كجكد  ركؽ دالة إحصائية تعزل لمت ير الجنس 

، كدراسة الطحاف كأبك عيطة، 2003اتفقت معظـ الدراسات العربية مثؿ دراسة سعادة ك خركف، - 4

، كدراسة الكايد، 1998، كدراسة الحديدم، 1998، كدراسة القاعكد، 1999، كدراسة التكايية، 2001

 عم  أف الجنس مت ير ىاـ كىذا ما أكدتو معظـ الدراسات العربية، كىـ يتحدثكف بم ة الفرؽ بيف 1995

الذكر كاألنث  بينما اختمفت كت اربت  ي نتائجيا  ي أييما أكثر كجكدان لممشاكؿ عنده بينما يبلحظ ىذا 

، عممان ب نيا كانت دراسة تستيدؼ الطمبة 1992المت ير  ي الدراسات األجنبية سكل دراسة لكنا، 

. المسمميف

 1996مثؿ دراسة غالب، ، ركزت بعض الدراسات السابقة عم  الطمبة الم تربيف  ي الجامعات- 5

. Weiss, 1998 كدراسة Poyrazili, 2001كدراسة 

أك جامعتيف مثؿ دراسة ، قارنت بعض الدراسات السابقة بيف مشكبلت الطمبة الجامعييف  ي دكلتيف- 6

 .1998، كدراسة حمدم، 1997، كدراسةالميدم، 2000زعتر، 
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: امتازت الدراسة الحالية عف مثيبلتيا بتقصي أثر العديد مف المت يرات  ي كقت كاحد كىي مت يرات -7

كاختمفت ىذه الدراسة عف مثيبلتيا بتقصي اثر مت ير الحالة ، كالكمية، كالمستكل الدراسي، الجنس

. كالمعدؿ التراكمي، االجتماعية

  ي تناكليا لمشكبلت الطمبة الجامعييف 1989تشابيت الدراسة الحالية مع دراسة أبك بكر،  -8

كلكنيا اختمفت  ي الزمف كطبيعة الحكادث كخاصة انتفا ة األقص  كما شيدتو مف عمميات ، الفمسطينييف

حيث شممت الدراسة الحالية عم  ، كما إنيا اختمفت ب داة البحث، تدمير كقتؿ، كاعتقاؿ، كاقتحاـ الجامعات

كما أف ىذه الدراسة تشابيت مع دراسة سعادة ، 2000بنكد مرتبطة بانتفا ة األقص  التي انطمقت عاـ 

بينما ،  عم  الطمبة الجامعييف كلكنيا كانت عم  الطمبة الجامعييف الم تربيف  ي  مسطيف2002ك خركف، 

. الدراسة الحالية كانت عم  الطمبة الجامعييف الفمسطينييف  ي جامعة الخميؿ

        يت ح مف العرض السابؽ لمدراسات العربية كاألجنبية مدل الحاجة لتقصي المشكبلت التي يعاني 

منيا الطمبة الجامعيف مف أجؿ مساعدتيـ عم  التمكف مف متابعة مسيرتيـ التعميمية كالتقميؿ مف 

المشكبلت التي قد تحكؿ دكف مكاصمة المسيرة التعميمية  ي الجامعة، ك ي بعض األحياف تحرميـ مف 

. ىذه الفرصة
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الطريقـــة واإلجــراءات 
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الفصل ال الث 

الطريقة واإلجراءات 

يت مف ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدراسة كعينتيا، كأداة الدراسة، كالطرؽ التي تـ بيا إعدادىا 

. كما يت مف كصفان إلجراءات الدراسة، كالمعالجة اإلحصائية التي استخدمت  ييا، كتطكيرىا

: مجتمع الدراسة

( 4084)يتككف مجتمع الدراسة مف طمبة جامعة الخميؿ  ي برنامج البكالكريكس، كالبال  عددىـ 

، كالشريعة،  مكزعيف عم  كميات الجامعة كىي اآلداب2004 – 2003طالب كطالبة لمعاـ الدراسي 

. كاإلدارة، كالتمريض، كالزراعة، كالتربية، كالعمكـ

: عينة الدراسة 

 طالبان كطالبة، مف طمبة جامعة الخميؿ لمسنكات األربع لمعاـ 408تككنت عينة الدراسة مف 

كتـ ، مف مجمكع المجتمع األصمي% 10 كمف مختمؼ الكميات ككانت نسبتيـ 2003/2004الدراسي 

: اختيارىـ بطريقة عنقكدية عشكائية كىي مك حة حسب المت يرات  ي الجداكؿ التالي

( 1)جدول رقم 
 يبيف تكزيع أ راد العينة ك ؽ الجنس

 

النس  المئوية العدد الجنس 
 46.1 188ذكر 
 53.9 220أنث  

 100.0 408المجمكع 
 

أما عدد المجيبات مف اإلناث ، (46.1)بنسبة  (188)بم  عدد المجيبيف مف الذككر  (1) ي الجدكؿ رقـ 

(. 53.9)بنسبة  (220) كاف 
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( 2)جدول رقم 
يبيف تكزيع أ راد العينة ك ؽ الكمية 

 
النسبة المئوية العدد الكمية 

 29.4 120اآلداب 

 6.9 28الشريعة 

 16.2 66العمـك 

 27.2 111التربية 

 6.4 26الزراعة 

 4.4 18التمريض 

 9.6 39اإلدارة 

 100.0 408المجمكع 

كبم  عدد المجيبيف ، (29.4)طالبان بنسبة  (120)بم  عدد المجيبيف مف كمية اآلداب (2) ي الجدكؿ رقـ 

(، 16.2)بنسبة  (66)كما بم  عدد المجيبيف  ي كمية العمـك  (6.9)أم نسبة  (28) ي كمية الشريعة 

كبم  عدد المجيبيف مف كمية الزراعة ، (27.2)أم ما نسبتو  (111)كبم  عدد المجيبيف  ي كمية التربية 

كبم  عدد ، (4.4)أم ما نسبتو  (18)كبم  عدد المجيبيف مف كمية التمريض ، (6.4)أم ما نسبتو  (26)

(. 9.6)أم ما نسبتو  (39)المجيبيف مف كمية اإلدارة 
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( 3)جدول رقم 

يبيف تكزيع أ راد العينة حسب السنة الدراسية 
النسبة المئوية العدد السنة 
 12.7 52أكل  
 23.3 95ثانية 
 37.5 153ثالثة 
 26.5 108رابعة 
 100.0 408المجمكع 

كعدد الطمبة ، (12.7)أم ما نسبتو  (52)بم  عدد المجيبيف مف طمبة السنة األكل   (3) ي الجدكؿ رقـ 
أم ما نسبتو  (153)كعدد الطمبة  ي السنة الثالثة ، (23.3)أم ما نسبتو  (95) ي السنة الثانية

(. 26.5)أم ما نسبتو (108)كعدد الطمبة  ي السنة الرابعة ، (37.5)
 

( 4)جدول رقم 
 يبيف تكزيع أ راد العينة حسب المعدؿ التراكمي

العدد  ةالنسبة المئوي  المعدل التراكمي
ممتاز  18 4.4
جيد جدا  113 27.7
 جيد 263 64.5
 مقبكؿ 14 3.4

 المجمكع 408 100.0
كعدد المجيبيف مف  ئة جيد جدا ، (4.4)أم ما نسبتو  (18)بم  عدد المجيبيف مف الطمبة مف  ئة الممتاز 

كعدد ، (64.5)أم ما نسبتو  (263)كعدد المجيبيف مف  ئة الجيد ، (27.7)أم ما نسبتو  (113)
(. 3.4)أم ما نسبتو  (14)المجيبيف مف  ئة المقبكؿ 

( 5)جدول رقم 
يبيف تكزيع أ راد العينة حسب الحالة االجتماعية 

 ةالنسبة المئويالعدد الحالة االجتماعية 
 15.0 61متزكج 
 85.0 347أعزب 
 100.0 408 المجمكع 
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كبم  عدد المجيبيف  (15.0)أم ما نسبتو  (61)بم  عدد المجيبيف مف المتزكجيف  (5) ي الجدكؿ رقـ 
(. 85.0)أم ما نسبتو  (347)مف غير المتزكجيف 

 

:  داة الدراسة

        قاـ الباحث بتطكير إستبانو مف خبلؿ الطمبة أنفسيـ لدراسة المشكبلت التي يشككا منيا طمبة 

: جامعة الخميؿ ككاف اإلجراء المتبع كما يمي

طالبا كطالبة مف مختمؼ التخصصات  ي  (85)كجو الباحث سؤاالن لمطمبة كالبال  عددىـ 

، ككاف المطمكب منيـ ذكر المشكبلت التي 2003/2004الجامعة، كمف مختمؼ السنكات لمعاـ الدراسي 

كتـ جمع األكراؽ ، كطمب منيـ عدـ ذكر االسـ، يشكك منيا الطمبة خبلؿ  ترة دراستيـ  ي الفصؿ الدراسي

كبناء عم  ذلؾ تـ صياغة  قرات االستبانة بعد اإلطبلع عم  بعض ، كتفري  ما تـ تسجيمو مف قبؿ الطمبة

ككذلؾ ، ، بعد تعديميا عم  البيئة األردنية(1983صكانة، )المقاييس مثؿ قائمة مكني ل بط المشكبلت 

(، 2002القحطاني، )كاألداة المستخدمة  ي دراسة ، (1997الميدم،  )أداة البحث المستخدمة  ي دراسة 

كقد ك ع الباحث لكؿ مجاؿ عدة  قرات كطمب ، (1989العيساكم،  )ك أداة البحث المستخدمة  ي دراسة

ككاف تصنيؼ مجاالت الدراسة  ي ، مف المحكميف اختيار الفقرة األنسب كاألكثر مبلءمة لممجاؿ

كمجاؿ نقص الدا عية ، كالمجاؿ النفسي، كالمجاؿ االجتماعي، المجاؿ األكاديمي)المجاالت التالية 

ثـ عر ت اإلستبانة عم  عشرة محكميف مف حممة شيادة الدكتكراه  ي عمـ  ( المستقبؿمكالتفكير ؼ

كالقدس ، النفس، كعمـ االجتماع، كاإلرشاد، كالقياس، كالتقكيـ، كالتربية  ي جامعة بيرزيت كالقدس كالخميؿ

.  المفتكحة  ي منطقة الخميؿ، كيطا، كدكرا

، كقد طمب مف المحكميف تك يح الرأم مف حيث مدل مبلئمة الفقرات بالمجاؿ كالمقياس نفسو

. كسبلمة ل ة الفقرات كصياغتيا، كطمب منيـ إ ا ة أية مبلحظات أخرل يركنيا مناسبة لمقياس

كتـ حذؼ بعض الفقرات كتعديؿ صياغة ، كبناءن عم  تكصيات المحكميف قاـ الباحث بحذؼ

كبعد التعديؿ ، كما تـ نقؿ بعض الفقرات إل  المجاؿ اآلخر حسب ما ىك مناسب لممجاؿ، البعض اآلخر
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كأخيران ،  قرة (13)كالمجاؿ النفسي ،  قرة (14)كالمجاؿ االجتماعي ،  قرة (17)ت مف المجاؿ األكاديمي 

.  قرة (50) قرات كبذلؾ يبم  عدد مجمكع الفقرات  (6)مجاؿ نقص الدا عية كالتفكير  ي المستقبؿ 

 5)كلتقدير درجة المشكمة عند الطالب تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي التدرج مكا ؽ بشدة 

(. درجة كاحدة)معارض بشدة ، (درجتاف)معارض ، ( درجات3)ال رأم ، ( درجات4)مكا ؽ ، (درجات

: كقد تككنت اإلستبانة  ي صياغتيا النيائية مف قسميف

اشتمؿ عم  صفحة البيانات األكلية كتشمؿ عدد مف المت يرات المستقمة : القسـ األكؿ .1

 .كالجنس، الكمية، كالسنة الدراسية، كالحالة االجتماعية، كالمعدؿ التراكمي

اشتمؿ القسـ الثاني عم  مقياس لحؿ المشكبلت التي تكاجو الطمبة  ي : القسـ الثاني .2

  قرة مدرجة بطريقة ليكرت الخماسي 50الجامعة، كيت لؼ المقياس  ي صكرتو النيائية  ي 

. يك ح تكزيع الفقرات حسب كؿ بعد مف أبعاد االستبانة (6)كالجدكؿ رقـ 

( 6)جدول رقم 

يبيف تكزيع الفقرات عم  أعداد الدراسة 

عدد الفقرات الفقرات المم مة لمبعد البعد 

 17 17-1مجاؿ االكاديمي 

 14 31-18مجاؿ االجتماعي 

 13 44-32مجاؿ النفسي 

مجاؿ نقص الدا عية كالتفكير  ي  

المستقبؿ 
45-50 6 

: تطبي   داة البحث واإلجراءات
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بعد بناء االستمارة كتعديميا مف قبؿ المحكميف مف قسـ التربية، كعمـ النفس، كاإلرشاد التربكم، 

،  كالقدس المفتكحة  ي مدينة الخميؿ كيطا كدكرا، الخميؿ، كالقدس،  ي جامعة بير زيت، كعمـ االجتماع

  ي 2003/2004كتـ تكزيع االستمارة عم  الطمبة كذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 

ككذلؾ تـ اخذ مكا قة رئيس جامعة الخميؿ، ، غرؼ التدريس بعد أف تـ أخذ المكا قة مف قبؿ جامعة القدس

كقاـ الباحث بشرح التعميمات ليـ قبؿ مباشرتيـ بتعبئتيا كبيف ، كعمداء الكميات، كأساتذة المحا رات

كلتشجيعيـ عم  ، الباحث ليـ  ركرة تع كنيـ كأىمية الصراحة كالصدؽ  ي إعطاء اإلجابة الصحيحة

ذلؾ طمب منيـ عدـ ذكر أسمائيـ أك اإلدالء ب ية معمكمات شخصية تدؿ عم  شخصياتيـ كذلؾ كي 

كما أكد ليـ عم  أف المعمكمات التي سيذكركنيا لف يطمع عمييا أحد سكل ، يشعركا باألمف كالطم نينة

. الباحث كستككف النتائج ل رض البحث العممي  قط

 Validity:       صد   داة الدراسة 

تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعر يا عم  مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص 

. كالخبرة، كالذيف أبدكا عددان مف المبلحظات حكؿ بعض الفقرات، كعميو تـ إخراج اإلستبانة بشكميا الحالي

لفقرات  (Pearson Correlation)كما تـ استخراج الصدؽ أي ان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف 

(. 7)الدراسة مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلؾ كما ىك كا ح  ي الجدكؿ 

 

 

 

 

 

( 7)الجدول رقم 
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لمصفك ة ارتباط  قرات مقياس المشكبلت  (Pearson Correlation)      نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف
التي يعاني منيا طمبة جامعة الخميؿ مع الدرجة الكمية لممقياس 

الداللة قيمة ر الفقرات 
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

1.  0.40 0.01 26 0.45 0.01 

2.  0.22 0.01 27 0.33 0.01 

3.  0.28 0.01 28 0.35 0.01 

4.  0.33 0.01 29 0.46 0.01 

5.  0.26 0.01 30 0.33 0.01 

6.  0.35 0.01 31 0.14 0.004 

7.  0.22 0.01 32 0.33 0.01 

8.  0.40 0.01 33 0.37 0.01 

9.  0.43 0.01 34 0.31 0.01 

10.  0.23 0.01 35 0.25 0.01 

11.  0.19 0.01 36 0.43 0.01 

12.  0.32 0.01 37 0.47 0.01 

13.  0.27 0.01 38 0.43 0.01 

14.  0.36 0.01 39 0.47 0.01 

15.  0.49 0.01 40 0.47 0.01 

16.  0.32 0.01 41 0.45 0.01 

17.  0.38 0.01 42 0.44 0.01 

18.  0.51 0.01 43 0.39 0.01 

19.  0.42 0.01 44 0.45 0.01 

20.  0.46 0.01 45 0.34 0.01 

21.  0.39 0.01 46 0.40 0.01 

22.  0.41 0.01 47 0.39 0.01 

23.  0.49 0.01 48 0.37 0.01 

24.  0.50 0.01 49 0.12 0.012 

25.  0.34 0.01 50 0.43 0.01 
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أف جميع قيـ مصفك ة ارتباط  قرات مقياس المشكبلت التي يعاني  (7)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

منيا طمبة جامعة الخميؿ مع الدرجة الكمية لممقياس كانت دالة إحصائيان، مما يشير إل  االتساؽ الداخمي 

لفقرات المقياس كأنيا تشترؾ معان  ي قياس مك كع الدراسة عم   كء اإلطار النظرم الذم بني المقياس 

.  عم  أساسو

  Reliability:    بات  داة الدراسة 

تـ حساب الثبات ألداة الدراسة لمجاالت الدراسة كالدرجة الكمية بطريقة االتساؽ الداخمي حسب معادلة 

(.  8)الثبات كركنباخ ألفا، كقد جاءت النتائج كما ىي كا حة  ي الجدكؿ رقـ 

( 8)الجدول رقم 
لمقياس المشكبلت التي يعاني منيا  (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كركنباخ ألفا

طمبة جامعة الخميؿ  ي مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية  

 Alphaقيمة  عدد الفقرات مجال الرقم

 0.75 17 أكاديمية .1

 0.81 14 إجتماعية .2

 0.76 13 نفسية .3

 0.63 6 نقص الدا عية كالتفكير  ي المستقبؿ .4

 0.87 50 الدرجة الكمية .5

أف جميع مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية تتمتع بدرجة عالية  (8)تشير المعطيات الكاردة  ي الجدكؿ رقـ 

.  مف الثبات

التحميل اإلحصائي 
بعد جمع بيانات الدراسة، قاـ الباحث بمراجعتيا كذلؾ تمييدان إلدخاليا لمحاسكب، كقد تمت ىذه 

العممية بإعطائيا أرقامان معينة، أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إل  رقمية بحيث كمما زادت الدرجة كمما 

. زادت درجة المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة كالعكس صحيح
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:-  كلفيـ نتائج الدراسة تـ اعتماد مفتاح المتكسطات الحسابية التالي

 المعيار درجة المشكالت المتوسط الحسابي
1-2.78  انحراؼ معيارم كاحد عف المتكسط الحسابي منخف ة 

2.79-3.72  الكسط متكسطة 
3.73-5  انحراؼ معيارم كاحد عف المتكسط الحسابي عالية 

 

كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األعداد، النسب المئكية، المتكسطات الحسابية، 

 One Way Analysis of)، كاختبار تحميؿ التبايف األحادم (t-test)االنحرا ات المعيارية، اختبار ت 

Variance)كاختبار تككي ،(Tukey) كمعامؿ االرتباط بيرسكف ،(Pearson Correlation) كمعادلة ،

 .SPSS، كذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية (Cronbach Alpha)الثبات كركنباخ ألفا 
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الفصـــل الرابــــع 
 

 نتــائـج الـــــدراسـة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
يت مف ىذا الفصؿ عر ان كامبلن كمفصبلن لنتائج الدراسة، كذلؾ لئلجابة عم  تساؤالت الدراسة 

.  كأىدا يا، كلمتحقؽ مف صحة  ر ياتيا باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة

 زضْ     در طة  

  الفر ية ا ولى

 بيف مجاالت المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل 

 .الطمبة  ي جامعة الخميؿ

لئلجابة عف ىذه الفر ية تـ  استخراج األعداد، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرا ات المعيارية 

لحجـ المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ  ي مجاالت الدراسة، كعم  الدرجة الكمية 

(.  9)كذلؾ كما ىك كا ح  ي الجدكؿ 

( 9 )جدول رقم 
األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرا ات المعيارية لحجـ المشكبلت التي  (9)يبيف جدكؿ رقـ 

يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ  ي مجاالت الدراسة كعم  الدرجة الكمية  

المتوسط  العدد مجال
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 0.54 3.46 408 أكاديمية

 0.69 2.97 408 اجتماعية
 0.67 3.11 408 نفسية

 0.74 3.56 408 نقص الدا عية كالتفكير ي مستقبؿ
 0.47 3.25 408 الدرجة الكمية
أف درجة المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ كانت  (9)يت ح مف الجدكؿ رقـ 

متكسطة، حيث بم  المتكسط الحسابي لمستكل ىذه المشكبلت عم  الدرجة الكمية لمقياس الدراسة 
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المشكبلت المتعمقة بنقص الدا عية : ، كقد جاء  ي مقدمتيا(0.47)، مع انحراؼ معيارم (3.25)

،  المشكبلت النفسية (3.46)،  المشكبلت األكاديمية (3.56)كالتفكير لممستقبؿ بمتكسط حسابي 

( . 2.97)، كأخيران المشكبلت االجتماعية بمتكسط حسابي (3.11)

يوضح انمتوسط انحسابي واالنحراف انمعياري نكم بند من بنود انمجاالت انسابقة  (10) وانجدول رقم 

 :وهي كما يهي
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( 10)الجدول رقم 

عدد  العبــارة الرقم
 الطمبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

عدـ تك ر شعب كا ية لتسجيؿ بعض المساقات التي  -1
 . أدرسيا

408 4.22 0.987 

  1.153  4.05 408 . أعمؿ جاىدان ألف أنيي دراستي بشكؿ سريع  -2

  1.071  4.02 408 . عدـ تك ر كسائؿ الراحة داخؿ حـر الجامعة -3

 1.150 3.97 408 .الجامعة ال تكترث لحاجات الطمبة -4

 1.165 3.91 408 .أق ي كقتان طكيبل  ي التفكير  ي مستقبمي -5

 1.109 3.86 408 .يراكدني الشؾ  ي المستقبؿ المنتظر -6

 1.248 3.80 408 .ي ايقني تحيز األساتذة بالمعاممة مع اآلخريف -7

 1.057 3.71 408 .غرؼ التدريس غير مناسبة -8

 1.223 3.70 408 . أشعر بالقمؽ الدائـ مف االمتحانات -9

 1.224 3.70 408 .أخاؼ مف اقتراب مكعد االمتحاف -10

 1.111 3.67 408 .أشعر بصعكبة  ي الحصكؿ عم  المراجع المطمكبة -11

 1.239 3.63 408 . المحا راتأثناءأعاني مف تشتت االنتباه  -12

 1.197 3.63 408 .عدد الطمبة  ي المساؽ كبير جدان  -13

 1.272 3.59 408 .أتمن  أف تككف لي شعبية كبيرة -14

 1.214 3.57 408 .أشعر بالحاجة إل  الحناف -15

 1.256 3.56 408 .ليس لدم الكقت الكا ي لتر يو نفسي -16

 1.261 3.47 408 .ال يتك ر لي جك دراسي مناسب -17

 1.290 3.42 408 .أجد أف دا عيتي لمدراسة قميمة -18

 1.295 3.40 408 .الدراسة  ي الجامعة ال تساعد عم  اإلبداع -19

 1.289 3.40 408 .أشكك مف عدـ مقدرتي عم  است بلؿ كقت  راغي -20

 1.301 3.39 408 .المكتبة الجامعية ال تفي بحاجة الطالب -21

عدـ انتظار المرشديف التربكييف  ي مكاتبيـ أثناء الحاجة  -22
 .ليـ

408 3.39 1.259 

 1.270 3.36 408 .ركح التعاكف ال تسكد بيف الطمبة -23

 1.229 3.35 408 .أجد صعكبة  ي أسئمة االمتحاف -24
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 1.243 3.34 408 .المناىج الجامعية غير مرتبطة بحاجاتي -25

 1.411 3.22 408 .أميؿ لمكحدة -26

 1.377 3.22 408 .أشعر بالحزف -27

 1.372 3.15 408 .أرتبؾ بسرعة -28

 1.334 3.15 408 .ال يكجد مف أ    إليو بما ي ايقني -29

 1.358 3.11 408 .ال أستطيع أف أعبر عف رأيي  ي الجامعة -30

 1.186 3.09 408 .أجد صعكبة  ي  يـ المحا رات -31

 1.404 3.07 408 . أشؾ  ي قيمة الشيادة الجامعية  ي الحياة العممية -32

 1.398 3.07 408 . أنني عاجز عف بمكغ المينة التي أرغبيا -33

 1.205 2.97 408 . أشعر ب نني ا تقد الكثير مف ميارات االتصاؿ االجتماعي -34

 1.267 2.93 408 . أعاني مف  عؼ التحصيؿ األكاديمي -35

 1.219 2.92 408 . الصراع الفكرم بيف الطمبة أ سد عبلقاتي االجتماعية -36

 1.348 2.91 408 . أخاؼ االختبلط بالجنس اآلخر -37

 1.540 2.90 408 .مجاؿ تخصصي ال ينسجـ مع رغبتي -38

 1.230 2.89 408 .  الجامعيةثأشعر بعدـ قدرتي عم  إعداد البحك -39

 1.358 2.87 408 .أشعر ب نني غير جرمء -40

 1.182 2.82 408 . نقص الخبرة الدراسية لدل األستاذ الجامعي -41

 1.276 2.81 408 .  الدخكؿ بمناقشات ذات قيمة كبيرةعال أستطي -42

 1.370 2.80 408 . أعاني مف قمت األصدقاء الذم يمكف أف أعتمد عمييـ -43

 1.305 2.79 408 . حياتي االجتماعية محدكدة جدان  -44

 1.302 2.71 408 . أشعر بالحرج مف التحدث أماـ اآلخريف -45

 1.351 2.62 408 . أشعر بعدـ الثقة بالنفس -46

ليس لدم القدرة عم  مقابمة أم ع ك مف أع اء ىيئة  -47
 . التدريس مف تمقاء نفسي

408 2.55 1.297 

 1.193 2.46 408 . أجد صعكبة  ي التفاىـ مع زمبلئي -48

 1.295 2.37 408 . أ كر كثيرا  ي المشكبلت النفسية -49

 1.144 2.04 408 . أشعر ب نني غير مرغكب مف زمبلئي  ي الجامعة -50

 

 

الفر ية ال انية 
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  ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

. الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الجنس

لمفركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا  (t- test)    لمتحقؽ مف صحة الفر ية األكل  استخدـ اختبار 
 (.11)الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الجنس، كذلؾ كما ىك كا ح  ي الجدكؿ رقـ 

 ) 11(جدول رقم 
لمفركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير  (t- test)نتائج اختبار ت 

الجنس 
 

المشكالت 
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

اإلنحرا  
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.55 3.40 188 ذكر أكاديمية
406 

 
2.275- 

 
 0.52 3.52 220 أنث  0.023

  0.70 2.90 188 ذكر إجتماعية
406 

 
1.980- 

 
 0.68 3.03 220 أنث  0.048

  0.70 3.12 188 ذكر نفسية
406 

 
0.312 

 
 0.63 3.10 220 أنث  0.755

نقص الدا عية 
 كالتفكير  ي المستقبؿ

  0.80 3.67 188 ذكر
406 

 
2.786 

 
 0.68 3.46 220 أنث  0.006

 
 الدرجة الكمية

  0.49 3.22 188 ذكر
406 

 
1.058- 

 
 0.45 3.27 220 أنث  0.291

      

 ي  (α =0.05)أنو تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (11)يت ح مف الجدكؿ رقـ 

كقد كانت ىذه الفركؽ  ي . المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الجنس

المشكبلت األكاديمية كاالجتماعية لصالح الطالبات المكاتي كانت درجة ىذه المشكبلت عندىف أعم  منيا 

أما بالنسبة . (3.03)أك االجتماعية  (3.40)لدل الذككر سكاء  ي المشكبلت األكاديمية بمتكسط حسابي 
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لممشكبلت المتعمقة بنقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ،  قد كانت الفركؽ لصالح الطمبة الذككر بمتكسط 

(.  3.12)لمدا عية كالتفكير لممستقبؿ، كالنفسية  (3.67)حسابي 

الفر ية ال ال ة  

  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
 .جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الكمية

 لمتحقؽ مف صحة الفر ية الثانية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كا ح  ي 
 (. 12)الجدكؿ رقـ 

(12)جدول رقم   

لمفركؽ  ي المشكبلت  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
. التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الكمية

 المشكالت
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة   
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 
 أكاديمية

  0.460 2.758 6 بيف المجمكعات
 

1.581 

 
 

0.151 

 0.291 116.622 401 داخؿ المجمكعات

 - 119.380 407 المجمكع

 
 إجتماعية

  0.407 2.440 6 بيف المجمكعات
 

0.838 

 
 

0.541 

 0.485 194.664 401 داخؿ المجمكعات

 - 197.105 407 المجمكع

 
 نفسية

  0.654 3.925 6 بيف المجمكعات
 

1.465 

 
 

0.189 

 0.446 179.021 401 داخؿ المجمكعات

 - 182.945 407 المجمكع

نقص الدا عية 
كالتفكير  ي 
 المستقبؿ

  1.255 7.528 6 بيف المجمكعات
 

2.278 

 
 

0.036 

 0.551 220.857 401 داخؿ المجمكعات

 - 228.385 407 المجمكع

 
 الدرجة الكمية

  0.366 2.195 6 بيف المجمكعات
 

1.663 

 
 

0.129 

 0.220 88.235 401 داخؿ المجمكعات

 - 90.430 407 المجمكع
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  ي (a =0.05)، أنو تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (12) يت ح مف الجدكؿ رقـ 

كقد كانت ىذه الفركؽ  ي ، المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الكمية

، كانحرا يا (3.56)المشكبلت المتعمقة بنقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ، كالتي كاف متكسطيا الحسابي 

لممقارنات البعدية  ي  (Tukey)، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ تـ استخراج اختبار تككي(0.74)المعيارم 

. المشكبلت المتعمقة بنقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ تعزل لمت ير الكمية

( 13)جدول رقم 
األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرا ات المعيارية لدرجة المشكبلت  (13)يبيف الجدكؿ رقـ 

التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الكمية 
المتوسط  العدد الكمية المشكالت

 الحسابي
االنحرا  
 المعياري

 
 

 أكاديمية

 0.58 3.50 120 اآلداب

 0.60 3.41 28 الشريعة

 0.53 3.53 66 العمكـ

 0.47 3.47 111 التربية

 0.50 3.22 26 الزراعة

 0.63 3.56 18 التمريض

 0.50 3.36 39 اإلدارة

 
 
 
 

 إجتماعية

 0.72 3.03 120 اآلداب

 0.76 2.90 28 الشريعة

 0.56 2.93 66 العمكـ

 0.63 2.94 111 التربية

 0.81 2.87 26 الزراعة

 0.83 3.25 18 التمريض

 0.75 2.94 39 اإلدارة

 
 
 

 0.66 3.20 120 اآلداب

 0.75 2.98 28 الشريعة

 0.71 3.11 66 العمكـ
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 نفسية

 0.57 3.04 111 التربية

 0.74 2.97 26 الزراعة

 0.84 3.38 18 التمريض

 0.63 3.11 39 اإلدارة

 
 
 
 

نقص الدا عية 
كالتفكير   ي 
 المستقبؿ

 0.77 3.55 120 اآلداب

 0.84 3.36 28 الشريعة

 0.77 3.49 66 العمكـ

 0.62 3.59 111 التربية

 0.86 3.30 26 الزراعة

 0.83 3.72 18 التمريض

 0.67 3.87 39 اإلدارة

 
 
 
 

 الدرجة الكمية

 0.50 3.30 120 اآلداب

 0.62 3.15 28 الشريعة

 0.46 3.25 66 العمكـ

 0.39 3.22 111 التربية

 0.51 3.45 18 التمريض

 0.47 3.07 26 الزراعة
 0.37 3.24 39 اإلدارة

االعداد المتكسطات الحسابية كاالنحرا ات المعيارية لدرجة المشكبلت التي يعاني  (13)يبيف جدكؿ رقـ 
: تعزل لمت ير الكميات كما يمي، منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ

ككمية العمـك  (3.15)لكمية الشريعة  (3.30) ي مجاؿ المشكبلت كاف المتكسط الحسابي لكمية االداب 
ككاف المتكسط الحسابي  (3.07)ككمية الزراعة  (3.45)ككمية التمريض  (3.22)ككمية التربية  (3.25)

 (.3.24)لكمية االدارة المالية كالمصر ية 

  

 

( 14)جدول رقم 
لممقارنات البعدية  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة  (Tukey)نتائج اختبار تككي

الخميؿ المتعمقة بنقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ تعزل لمت ير الكمية 
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المقارنات 
 

 اإلدارة التمريض الزراعة التربية العموم الشريعة اآلدا 

 -0.32 -0.17 0.24 -0.04 0.05 0.18  اآلدا 

 -0.51 -0.35 0.05 -0.22 -0.12   الشريعة

 -0.38 -0.22 0.18 -0.09    العموم

 -0.28 -0.13 0.28     التربية

 -0.56* -0.41      الزراعة

 -0.15       التمريض

        اإلدارة 

أف الفركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا  (14)        تشير المقارنات الثنائية البعدية  ي الجدكؿ رقـ 

الطمبة  ي جامعة الخميؿ المتعمقة بنقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ كالتي كاف متكسطيا الحسابي 

( 3.30)تعزل لمت ير الكمية، كانت بيف الطمبة  ي كمية الزراعة كالتي كاف متكسطيا الحسابي  (3.56)

كلصالح الطمبة  ي كمية اإلدارة، كالذيف  (3.87)كالطمبة  ي كمية اإلدارة كالتي كاف متكسطيا الحسابي 

. كانت المشكبلت المتعمقة بقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ عندىـ أعم  منيا لدل الطمبة  ي كمية الزراعة

الفر ية الرابعة 

  ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

 .الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير السنة الدراسية

 لمتحقؽ مف صحة الفر ية الثانية أستخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  

(One Way Analysis of Variance)  لمفركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي

(. 15)جامعة الخميؿ تعزل لمت ير السنة الدراسية ، كذلؾ كما ىك كا ح  ي الجدكؿ 

 

 

(15)جدول رقم   
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لمفركؽ  ي المشكبلت  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير السنة الدراسية 

 المشكالت
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة   
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 
 أكاديمية

  0.009 0.026 3 بيف المجمكعات
0.029 

 
0.993 

 

 0.295 119.354 404 داخؿ المجمكعات

 - 119.380 407 المجمكع

 
 إجتماعية

  0.743 2.228 3 بيف المجمكعات
1.540 

 
 0.482 194.877 404 داخؿ المجمكعات 0.204

 - 197.105 407 المجمكع

 
 نفسية

  0.105 0.315 3 بيف المجمكعات
0.233 

 
 0.452 182.630 404 داخؿ المجمكعات 0.874

 - 182.945 407 المجمكع

نقص الدا عية 
كالتفكير  ي 
 المستقبؿ

  0.852 2.555 3 بيف المجمكعات
1.523 

 
 0.559 225.831 404 داخؿ المجمكعات 0.208

 - 228.385 407 المجمكع

 
 الدرجة الكمية

  0.210 0.631 3 بيف المجمكعات
0.947 

 
 0.222 89.799 404 داخؿ المجمكعات 0.418

 - 90.430 407 المجمكع

   ي (a =0.05)أنو ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (15)    يت ح مف الجدكؿ رقـ 

 قد كاف مستكل ىذه . المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير السنة الدراسية

المشكبلت متكسط لدل الطمبة كعم  إختبلؼ سنكاتيـ الدراسية، كذلؾ كما ىك كا ح مف المتكسطات 

(. 16)الحسابية لمستكل ىذه المشكبلت تعزل لمت ير السنة الدراسية  ي الجدكؿ رقـ 

( 16)جدول رقم 
األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرا ات المعيارية لدرجة المشكبلت  (16)يبيف الجدكؿ رقـ 

التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير السنة الدراسية 
 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العدد السنة الدراسية المشكالت
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 أكاديمية

 0.57 3.48 52 أكل 

 0.54 3.47 95 ثانية

 0.51 3.46 153 ثالثة

 0.55 3.45 108 رابعة

 
 

 إجتماعية

 0.61 3.11 52 أكل 

 0.67 2.97 95 ثانية

 0.75 3.00 153 ثالثة

 0.65 2.87 108 رابعة

 

 
 نفسية

 0.67 3.17 52 أكل 

 0.70 3.10 95 ثانية

 0.64 3.12 153 ثالثة

 0.68 3.08 108 رابعة

 
نقص الدا عية 
كالتفكير  ي 
 المستقبؿ

 0.63 3.67 52 أكل 

 0.72 3.57 95 ثانية

 0.70 3.60 153 ثالثة

 0.86 3.43 108 رابعة

 
 

 الدرجة الكمية

 0.47 3.32 52 أكل 

 0.49 3.25 95 ثانية

 0.44 3.26 153 ثالثة

 0.48 3.19 108 رابعة

اف المتكسط الحسابي لمشكبلت التي يعاني منيا  الطمبة  ي السنة األكل   (16)يت ح مف الجدكؿ رقـ 

كالمتكسط الحسابي لطمبة السنة الثالثة  (3.25)كالمتكسط الحسابي لطمبة السنة الثانية  (3.32)بم  

(. 3.19)كالمتكسط الحسابي لطمبة السنة الرابعة  (3.26)

الفر ية الخامسة 
   ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

 .الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ التراكمي
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 One Way) لمتحقؽ مف صحة الفر ية الرابعة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Analysis of Variance)  لمفركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل

(.   17)لمت ير المعدؿ التراكمي، كذلؾ كما ىك كا ح  ي الجدكؿ رقـ 

(17 )جدول رقم   

 One Way Analysis of)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم  (17)يبيف الجدكؿ رقـ 

Variance)  لمفركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ

التراكمي 

 المشكالت
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة   
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 
 أكاديمية

  0.961 2.884 3 بيف المجمكعات
3.334 

 
 0.288 116.496 404 داخؿ المجمكعات 0.020

 - 119.380 407 المجمكع

 
 اجتماعية

  0.063 0.188 3 بيف المجمكعات
0.128 

 
 0.487 196.917 404 داخؿ المجمكعات 0.943

 - 197.105 407 المجمكع

 
 نفسية

  0.347 1.041 3 بيف المجمكعات
0.770 

 
 0.450 181.905 404 داخؿ المجمكعات 0.511

 - 182.945 407 المجمكع

نقص الدا عية 
كالتفكير  ي 
 المستقبؿ

  0.488 1.463 3 بيف المجمكعات
0.868 

 
 0.562 226.923 404 داخؿ المجمكعات 0.458

 - 228.385 407 المجمكع

 
 الدرجة الكمية

  0.189 0.566 3 بيف المجمكعات
0.848 

 

 
 0.222 89.864 404 داخؿ المجمكعات 0.468

 - 90.430 407 المجمكع

   ي (a =0.05)أنو تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (17)يت ح مف الجدكؿ رقـ 

المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ التراكمي، كقد كانت الفركؽ  ي 
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لممقارنات البعدية  (Tukey)المشكبلت األكاديمية، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ تـ استخداـ إختبار تككي

 ي المشكبلت األكاديمية التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ التراكمي ، كذلؾ 

(. 18)كما ىك كا ح  ي الجدكؿ رقـ 

( 18)جدول رقم 
األعداد، المتكسطات الحسابية كاإلنحرا ات المعيارية لحجـ المشكبلت  (18)يبيف الجدكؿ رقـ 

التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ التراكمي 
 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العدد المعدل التراكمي المشكالت

 
 

 أكاديمية

 0.76 3.22 18 ممتاز

 0.55 3.41 113 جيد جدان 

 0.51 3.49 263 جيد

 0.38 3.77 14 مقبكؿ

 
إجتماعية 

 0.78 3.04 18 ممتاز

 0.70 2.95 113 جيد جدان 

 0.67 2.98 263 جيد

 0.85 2.92 14 مقبكؿ

 
 نفسية

 0.65 3.18 18 ممتاز

 0.75 3.03 113 جيد جدان 

 0.64 3.14 263 جيد

 0.54 3.17 14 مقبكؿ

 
نقص الدا عية 
كالتفكير  ي 
 المستقبؿ

 0.52 3.80 18 ممتاز

 0.82 3.52 113 جيد جدان 

 0.73 3.55 263 جيد

 0.60 3.69 14 مقبكؿ

 
 
 الدرجة الكمية

 0.46 3.23 18 ممتاز

 0.52 3.20 113 جيد جدان 

 0.45 3.26 263 جيد

 0.37 3.37 14 مقبكؿ
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اف المتكسطات الحسابية  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة مف  ئة  (18)يت ح مف الجدكؿ رقـ 

كالمتكسط الحسابي لطمبة الفئة  (3.20)كالمتكسط الحسابي لطمبة الفئة الجيد جدا  (3.23)الممتاز كاف 

(. 3.37)كالمتكسط الحسابي لطمبة الفئة المقبكؿ  (3.26)الجيد 

( 19)جدول رقم 
لممقارنات البعدية  ي المشكبلت األكاديمية التي يعاني منيا الطمبة  (Tukey)نتائج اختبار تككي

 ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ التراكمي 

 المقارنات
 

 مقبول جيد جيد جداً  ممتاز

 ممتاز
 

 0.18-  0.26-  *0.54-  

 جيد جدان 
 

  0.08-  0.36-  

 جيد
 

   0.27-  

 مقبكؿ
 

    

 

أف الفركؽ  ي المشكبلت األكاديمية التي  (19)تشير المقارنات الثنائية البعدية  ي الجدكؿ رقـ 

يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ التراكمي، كانت بيف الطمبة ذكم المعدؿ 

كالطمبة ذكم المعدؿ التراكمي المقبكؿ ككاف متكسطيـ  (3.23)الممتاز كالذم كاف متكسطيـ الحسابي 

كلصالح الطمبة ذكم المعدؿ التراكمي المقبكؿ، كالذيف كانت المشكبلت األكاديمية  (3.37)الحسابي 

.  عندىـ أعم  منيا لدل الطمبة ذكم المعدؿ التراكمي الممتاز

الفر ية السادسة  
   ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

. الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الحالة االجتماعية
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لمفركؽ  ي المشكبلت التي  (t- test)لمتحقؽ مف صحة الفر ية الخامسة استخدـ اختبار ت 

يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الحالة االجتماعية ، كذلؾ كما ىك كا ح  ي الجدكؿ 

(.   20)رقـ 

(20)جدول رقم   

لمفركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل  (t- test)نتائج اختبار ت 

لمت ير الحالة االجتماعية 

 المشكالت
 

الحالة 
 االجتماعية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

اء/أعزب  كاديمية  347 3.44 0.54  
406 

 
2.432-  

 
ة/متزكج 0.015  61 3.62 0.50 

اء/أعزب اجتماعية  347 2.97 0.69  
406 

 
0.288-  

 
ة/متزكج 0.774  61 2.99 0.69 

اء/أعزب نفسية  347 3.11 0.68  
406 

 
0.239-  

 
ة/متزكج 0.811  61 3.13 0.61 

نق  الدافعية 
والتفكير في 
 المستقبل

اء/أعزب  347 3.56 0.74  
406 

 
0.186 

 
ة/متزكج 0.853  61 3.54 0.78 

 
 الدرجة الكمية

اء/أعزب  347 3.23 0.47  
406 

 
1.117-  

 
ة/متزكج 0.265  61 3.31 0.45 

 
   ي (a =0.05)أنو تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (20)يت ح مف الجدكؿ رقـ 

كقد كانت ىذه . المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الحالة اإلجتماعية

الفركؽ  ي المشكبلت األكاديمية كلصالح الطمبة المتزكجيف، كالذيف كانت درجة ىذه المشكبلت عندىـ 

.  لدل الطمبة العزاب ( 3.44)،  مقابؿ (3.62)أعم  منيا لدل الطمبة العزاب بمتكسط حسابي 
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الفصــل الخــامــس 
 

منـاقشـة النتـائج والتـوصيـات 
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الفصل الخامس 

مناقشة النتائج والتوصيات 

يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة ك ر ياتيا التي تيدؼ إل  

.  تحديد المشكبلت التي تكاجو طمبة جامعة الخميؿ كعبلقتيا ببعض المت يرات

: ومناقشة النتائج المتعمقة بالفر ية ا ولى

ىؿ ىناؾ  ركؽ بيف مجاالت المشكبلت التي يعاني منيا طمبة جامعة الخميؿ؟ 

نبلحظ أف نتائج إجابات الطمبة عم  جميع العبارات أكدت عم  كجكد مجمكعة مف المشكبلت 

كذلؾ مف خبلؿ استخراج النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية، كدرجة ، التي تكاجو طمبة جامعة الخميؿ

يك ح الصكر الكاممة إلجابات أ راد العينة  (9)كالجدكؿ رقـ ، المشكبلت لدرجات المكا قة عم  كؿ عبارة

، عف جميع عبارات اإلستبانة ممثمة بالنسبة المئكية كالمتكسطات الحسابية كدرجة المشكمة لكؿ عبارة

األمر الذم يعكس صكرة حية لكاقع المشكبلت  (%60)كيت ح أف أغمب العبارات جاءت نسبتيا  كؽ 

. التي تكاجو الطمبة  ي جامعة الخميؿ

أف المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ  (9)كبذلؾ يككف كا ح  ي جدكؿ رقـ 

حيث بم  المتكسط الحسابي لمستكل ىذه المشكبلت عم  الدرجة الكمية لمقياس الدراسة ، كانت متكسطة

المشكبلت المتعمقة بنقص ) كقد جاء  ي مقدمة ىذه المشكبلت  (0,47)مع انحراؼ معيارم  (3,25)

 المشكبلت النفسية ، (3,46) المشكبلت األكاديمية  ، 3,56الدا عية كالتفكير لممستقبؿ بمتكسط حسابي 

(. 2,97)كأخيران المشكبلت االجتماعية بمتكسط حسابي  (3,11)

ككانت العبارات التي متكسطيا الحسابي مرتفع كالتي دلت عم  كجكد مشكبلت بشكؿ كبير 

عدـ تك ر شعب كا ية لتسجيؿ بعض المساقات التي أدرسيا  )العبارات العشرة المرتبة بالشكؿ التالي 
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كعبارة أعمؿ جاىدان ألف أنيي دراستي بشكؿ سريع ككاف ، (4,22)كالتي كاف متكسطيا الحسابي 

كعبارة عدـ تك ر كسائؿ الراحة داخؿ الحـر الجامعي التي حصمت عم  ،  (4,05)متكسطيا الحسابي 

،  كعبارة الجامعة ال تكترث لحاجات الطمبة كالتي كاف متكسطيا الحسابي،  (4,02)متكسط حسابي 

(،  3,91)، كعبارة أق ي كقتان طكيبلن  ي التفكير  ي مستقبمي كالتي كاف متكسطيا الحسابي (3,97)

كعبارة ت ايقني تحيز ، (3,86)كعبارة يراكدني الشؾ  ي المستقبؿ المنتظر كالتي كاف متكسطيا الحسابي

كعبارة غرؼ تدريس غير مناسبة ، (3,80)األساتذة بالمعاممة مع اآلخريف ك التي متكسطيا الحسابي 

كعبارة أشعر بالقمؽ الدائـ مف االمتحانات كالتي كاف متكسطيا ، (3,71)كالتي كاف متكسطيا الحسابي 

كأي ان حصمت عبارة أخاؼ مف اقتراب مكعد االمتحاف بنفس المتكسط الحسابي ،  (3,70)الحسابي 

كىذا ربما دليؿ كمكا قة مف قبؿ المستجيب عم  نفس العبارة كىي ، (3,70)لمعبارة السابقة أم بنسبة 

الشعكر بالقمؽ مف االمتحاف كىذا يبق  دليبلن كا حان لمباحث كالتي تؤكد صحة استجابة المفحكص كثبات 

كأخيران حصمت عبارة أشعر بصعكبة الحصكؿ عم  المراجع المطمكبة كالتي كاف متكسط ، إجابتو لمعبارتيف

. عم  مقياس اإلستبانة (3,67)حسابيا 

كمف بيف ىذه العبارات عبارة عدد ،       كلقد كجد أف ىناؾ تناسؽ كا ح بيف العبارات التي أجاب عمييا

 بالتالي نتيجة زيادة عدد الطبلب  ي المساؽ  (3,63)الطمبة  ي المساؽ كبير جدا كالتي حصمت بنسبة 

كىذا يدع  تشتت االنتباه لمطمبة كىي ، البد مف كجكد نكع مف عدـ االنتباه لممحا ر أثناء شرح الدرس

تتفؽ مع عبارة أعاني مف تشتت االنتباه أثناء المحا رات كالتي جاءت بنفس النسبة لمعبارة السابقة ككاف 

كما ىك ، كىذا أمر طبيعي أف يحدث ذلؾ لزيادة عدد الطمبة  ي المساؽ (3,63)متكسطيا الحسابي 

(. 10)مك ح  ي الجدكؿ رقـ 
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كقد حصمت عبارة أعمؿ ، يبلحظ تقدـ المشكبلت المتعمقة بنقص الدا عية كالتفكير  ي المستقبؿ     ك

كعبارة اق ي كقتا طكيبل  ي ، (4.05)جاىدا الف انيي دراستي بشكؿ سريع عم  متكسط حسابي 

كعبارة يراكدني الشؾ  ي المستقبؿ المنتظر عم  ، (3.91)التفكير  ي مستقبمي عم  متكسط حسابي 

كيبلحظ أف ىذه العبارات قد حصمت عم  متكسط حسابي عالي جدا كىذا يدؿ ، (3.86)متكسط حسابي 

 الطالب عادة ، أف مجاؿ مشكمة نقص الدا عية كالتفكير  ي المستقبؿ تكاجو الطمبة الجامعييف بنسبة عالية

كالتي ىي ربما قد جاءت مكا قة مع ، يق ي كقتا طكيبل  ي التفكير  ي المستقبؿ الذم أصبح مظمـ

  صبح إنسانان مبلحقان ، تكقعات الباحث كخاصة  ي ظؿ الظركؼ الصعبة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني

 إف شعكر الطمبة كحاجاتيـ لمدا عية نحك المستقبؿ أك التفكير  ي أمكر ، حت   ي مستقبمو المنتظر

حياتيـ المختمفة ىذا يساعد عم  منحيـ الشعكر بالراحة ك يـ الذات  مف قدراتو التي يعيشيا كبالتالي 

يساعد عم  التكا ؽ مع الحياة كيدؿ عم  أىمية تساؤلو عف المستقبؿ المشرؼ لمطالب  ي حياتو كربما 

كالتي أكدت عم  أف مستكل الطمكح عند الطمبة  (2004الطيطي، )ىذه الدراسة تختمؼ مع دراسة 

كاالنحراؼ المعيارم  (3.69)كقد بم  متكسطو الحسابي ، الجامعييف  ي ال فة ال ربية كاف مرتفعان 

كالتي أكدت عم  أف أكثر ما يصيب الشباب بالقمؽ  ي ىذه المرحمة  (2002مرسي، )كدراسة  (0.63)

كيرل أف اإلعداد لممستقبؿ الميني مف المياـ الرئيسة لمشباب ، ىك عدـ القدرة عم  تحديد صكرة المستقبؿ

عم  أف الطمبة بحاجة إل   (Li and Killiana, 1990)بينما أكدت دراسة ، التي يجب أف يسع  إلييا

كلعؿ ىذا ، إرشاد نفسي مبكر قبؿ الدخكؿ  ي مرحمة الجامعة كقبؿ أف يشعر بكجكد مشاكؿ  ي حياتو

 ,2004Beghetto) يما أكد ، يؤكد عم  أف الطمبة يعانكف مف مشاكؿ نفسية عند دخكليـ الحياة الجامعة

 ي بحثو نحك صكرة كاممة عف الطمبة إل  أنيـ يحتاجكف إل  تحفيزات ىامة حت  يستطيع ك ع صكرة  (

كىذا بالفعؿ يؤدم ، عف مستقبمو كالتي تشمؿ تكجيو الطمبة نحك المستقبؿ كتكيفيـ االكاديمي كاالجتماعي
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( 1992الكزاسكي، )كأكد ،  كعم  المعمميف أف يعممكا عم  ىذا البرنامج التحفيزم، إل  النجاح األكاديمي

 (.1989الشريؼ كعكدة، ) دراسة ؾككذؿ، عم  ارتباط الدا عية لممستكل الطمكح بكجكد الحاجة اإلرشادية
 

كجاء مجاؿ المشكبلت األكاديمية  ي المرتبة الثانية كىذه المشكبلت أي ان تبدك ذات أىمية بال ة 

ككنيا ىي التي احتمت المرتبة الثانية كىذا يدؿ عم  مدل حاجة الطمبة إل   يـ مشكبلتيـ األكاديمية التي 

كقد حصمت عبارة عدـ ، بدكف الجانب األكاديمي  ي الحياة كال يمكف العبكر بيا كيبق  جسران لممستقبؿ

تك ر شعب كا ية لتسجيؿ بعض المساقات التي ادرسيا الرتبة األكل  عم  قائمة المشكبلت  مف بنكد 

كىذا مؤشر عم  أف مثؿ ىذه المشكمة مكجكدة عند  (4.22)كقد حصمت عم  متكسط حسابي ، االستبانة

بينما حصمت عبارة ال تكترث الجامعة بحاجات الطمبة عم  متكسط حسابي ، أكثر الطمبة  ي الجامعة

( (Whittington, 1998كتتفؽ ىذه الدراسة مع الكثير مف الدراسات العربية كاألجنبية كمنيا ، (3.97)

باف الطمبة يعانكف مف جممة مشاكؿ أكاديمية عند دخكليـ الجامعة كخاصة  ي مجاؿ ترتيب الكقت، 

عم  أف الطمبة يترككف  ( ,1999Li and Killian) يما أكدت دراسة ، كاالمتحانات كالتقارير الكتابية

كماؿ المسيرة التعميمية كبالتالي تسربيـ . الجامعة بسبب مشاكؿ أكاديمية كىذا يعكؽ تكا قيـ األكاديمي كا 

حيث احتمت المشكبلت األكاديمية المرتبة األكل  ككذلؾ دراسة  (1999كريكات، )كأكدت دراسة 

(. 1998القاعكد، )، كدراسة (1989الحركب، )

 قد شمؿ ىذا ،   كقد جاء مجاؿ المشكبلت النفسية  ي المرتبة الثالثة، مع العمـ ب نو جانب ىاـ

الجانب عدة عبارات ىامة تتعمؽ بميارات الدراسة، كاالنتباه، كالسرحاف، كالنسياف، كالشخصية، كمكاجية 

ب نيـ يعيشكف  ي مخاطر نفسية كعند  ((LI and killian, 1999كقد اكدت دراسة ، المشكبلت، كحميا

المكازنة بيف نتائج الدراسة كنتائج دراسات أخرل يت ح لنا أف ىناؾ الكثير مف الدراسات التي 

، حيث أحتؿ الجانب النفسي المرتبة (2003سعادة ك خركف، )ركزت عم  الجانب النفسي منيا دراسة 

كقد احتمت المرتبة الثالثة كىذا يؤكد عم  أىمية المجاؿ  ( 2002الطحاف كأبك عطية، )الثالثة كدراسة 
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كمف ثـ يصبح إنساف سكم ، النفسي  ي حياة الشباب ككنو مجاؿ يستطيع الطالب  يو التبلئـ كالتكيؼ

. قادر عم  مكاجية مشكبلتو كحميا بشكؿ سميـ

كأخيران أحتؿ الجانب االجتماعي المرتبة األخيرة كيؤكد الباحث عم  أف ىذا الجانب ىاـ  قد أكدت 

 كالتي أكدت أف Kantanis, 2000))الكثير مف الدراسات عم  أىمية المجاؿ االجتماعي مثؿ دراسة 

الطمبة يعيشكف  ي جك مف المشاكؿ االجتماعية كىـ بحاجة ال  مف يساعدىـ كعادة يمج كف ال  مف 

 (Sandha &Astrabadi, 1991)بينما أكدت دراسة ، يثقكف بو مف اجؿ العمؿ عم  تقديـ المساعدة لو

سميماف  )عم  أف الطمبة يكاجيكف مشاكؿ أكاديمية كاجتماعية تعكؽ دراستيـ كتكا قيا ككذلؾ دراسة 

كالتي أكدت عم  أف الطمبة يكاجيكف مشاكؿ  (1989أبك حجر، )، كدراسة (1997كالمنيزؿ، 

.  اجتماعية تتطمب العمؿ عم  حميا 

كبيذا يت ح لنا أف مجاؿ مشكبلت نقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ كمجاؿ مشكبلت األكاديمية،  

كالنفسية، كاالجتماعية، اتفقتا مع الدراسات السابقة، كلكف ارتفاع النسبة المئكية لو مدلكؿ خاص  قد 

كانحراؼ معيارم  (3.56)حصمت مشكمة نقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ عم  متكسط حسابي 

: كيعزك الباحث ذلؾ إل  مجمكعة مف العكامؿ التي يكاد يككف ليا األثر الكا ح كىي (74%)

تعر ت الجامعات الفمسطينية عامة كجامعة الخميؿ خاصة إل  العديد مف مح كالت  -1

ككذلؾ ،  قد مر عم  إغبلؽ جامعة الخميؿ مدة طكيمة خبلؿ االنتفا ة األكل . اإلغبلؽ

 قد درس ، خبلؿ انتفا ة األقص  كا طر الطمبة إل  المجكء إل  المراكز التعميمية البديمة

كىذا جعؿ ، طمبة جامعة الخميؿ  صميف دراسييف  ي المدارس االبتدائية كالمراكز األخرل

الطالب يشعر بالمعاناة أثناء التسجيؿ كالح كر لممحا رات  ي كقت مت خر أم بعد انتياء 

كىذا يعني أف الدراسة أصبحت مسائية كبو إعتاد الطمبة عم  ، الدكاـ الدراسي لطمبة المدارس

. كبالتالي ترؾ أثران كا حان  ي معاناة ىؤالء الطمبة، جك غير الذم كانكا  يو  ي السابؽ
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تعرض مجمكعة كبيرة مف الطمبة كالمكظفيف إل  االعتقاؿ كمنيـ مف استشيد  ي سبيؿ اهلل  -2

كبيا ترؾ  راغان كبيران عند غيرىـ لمتفكير بيـ كالتفكير  ي مستقبؿ الطالب إذا كاف مصيره 

ظيار البطاقة  االعتقاؿ أك االستشياد أك يبق  يعاني أثناء المركر عف الحكاجز العسكرية، كا 

 الشخصية  ي الذىاب كاإلياب كتفتيش الحقائب الخاصة بالفتيات كىذا يعني اإلذالؿ 

 .    كالشعكر بالكطئة  ي ظؿ احتبلؿ مجـر ال يرحـ

كثرة تعطيؿ الجامعة بسبب اإلغبلقات المستمرة لممناطؽ كاإلجتياحات اليمجية لممناطؽ  -3

كربما ىذا د ع بيـ إل  عدـ التركيز أك القراءة ، الفمسطينية عامة كلجامعة الخميؿ خاصة

 .لممكاد الدراسية ألنيـ ال يعر كف مت  يعكدكف أك مت  االمتحاف 

حيث الدخؿ ال ئيؿ  ي ظؿ ، منيا ما يتعمؽ باألسرة، انش اؿ الطمبة ب مكر حياتيـ كثيران  -4

 يكاد ال يككف ، أك االنش اؿ باألقارب مف شيداء ك معتقميف كجرح ، ك ع اقتصادم سيء

ىناؾ بيت إال  يو مف أعتقؿ أك حت  أستشيد أك مف جرح  كغيرىا الكثير مف األمكر 

. األخرل

:  مناقشة النتائج المتعمقة بالفر ية ال انية

: لقد نص سؤاؿ الفر ية الثانية عم  ما يمي

ىؿ ىناؾ  ركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمجنس ؟ 

: لقد انبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفر ية اآلتية

  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي a =0.05))ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

. جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الجنس

لمفركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا  (t-test)   لمتحقؽ مف صحة الفر ية األكل  أستخدـ اختبار ت 

(.   11)الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الجنس ، كذلؾ كما ىك كا ح  ي الجدكؿ رقـ 
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 =0.05)أنو تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (11)حيث يت ح مف الجدكؿ رقـ 

a) ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الجنس كقد كانت كا حة  ي  

المشكبلت األكاديمية كاالجتماعية لصالح الطالبات المكاتي كانت درجة المشكبلت عندىف اعم  مف 

، أك االجتماعية بمتكسطيا (3.52)الذككر سكاء  ي المشكبلت االكاديمية كالتي كاف متكسطيا الحسابي 

إذ أف الطالبات  (1998القاعكد، )كتتفؽ ىذه الدراسة  ي المجاؿ األكاديمي مع دراسة ، (3.03)الحسابي 

، (2001الطحاف كأبك عطية، )ك تتعارض مع دراسة . يعانيف مف مشكبلت أكاديمية أكثر مف الذككر

كالذم أكدت عم  أف الطبلب أكثر معاناة مف المشكبلت  ي المجاالت المينية كاالجتماعية  

. كاألكاديمية كاألخبلقية،  ي حيف أف اإلناث أكثر معاناة  ي الجانب النفسي 

كبينت الدراسة الحالية عم  أف الذككر أكثر معاناة  ي مجاؿ المشكبلت المتعمقة بنقص الدا عية 

، كالتي (Baine, 1995)ككانت لصالح الذككر كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة ، كالتفكير  ي المستقبؿ

كدراسة حمدم التي أكدت عم  أف ، أكدت عم  أف الطبلب يكاجيكف مشاكؿ كصعكبة التخطيط لممستقبؿ

الطمبة يكاجيكف مشاكؿ تجعميـ عر ة لممشاعر االكتئابية مثؿ العجز، كالدكنية، كانخفاض مستكل 

كتتفؽ ، الدا عية، كالنشاط كاف ىذه المشاكؿ كدكرىا تؤدم إل  المزيد مف المشكبلت الدراسية كاالجتماعية

كالتي أكدت عم  إف الطبلب يعانكف مف مشاكؿ  ي المستقبؿ  (1994أبك ناىية، )ىذه الدراسة مع دراسة 

كالتي أكدت عم  أف الطمبة يكاجيكف مشاكؿ ليا  ( (Voitkane, 1992ككذلؾ دراسة  كتكيف. التعميمي

. عبلقة بالعمؿ األكاديمي كالمستقبمي

كيرل الباحث أف سبب احتبلؿ الطالبات معاناة  ي مجاؿ المشكبلت األكاديمية كاالجتماعية إل  ما 

:- يمي

 اعتماد األىؿ كبشكؿ كبير عم  اإلناث  ي تدبير شؤكف المنزؿ كمستمزمات البيت الداخمي  -1

. كربما ىذا يقمؿ مف دراستيف كعبلقاتيف االجتماعية
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سكء الك ع السياسي كاألمني بحيث أصبحت الفتاة ال تخرج مف البيت لتبني عبلقات اجتماعية  -2

 .ككذلؾ النظر إل  المستقبمية لمفتاة بعد التعميـ كىذا حد مف دراستيف، كاسعة

أما بالنسبة الحتبلؿ الطبلب مجاؿ مشكبلت التفكير  ي المستقبؿ  يذا يعكد لمك ع السياسي  -3

كاالقتصادم الذم يعيشو الشعب الفمسطيني، حيث أصبح اإلنساف الفمسطيني أمامو خياران كاحدان 

حيث ييمؾ الطالب نفسو التفكير  ي ىذا الجانب كالتخطيط الجيد ، ال بديؿ عنو ىك التعميـ

 .لممستقبؿ

كما أف مجتمعنا العربي عامة كالفمسطيني خاصة ينظر عم  انو مجتمع ذككر  الرجؿ ىك الذم  -4

 .ينتج كىك الذم يعمؿ كىذا يد عو لمتخطيط لممستقبؿ

كىذا ، خكؼ الطمبة مف المستقبؿ الذم أصبح  يو احتبلؿ لممدف كالجامعات كالتعرض لبلعتقاؿ -5

 .جعميـ يفكركف  ي كيفية التخطيط لممستقبؿ كك ع أىداؼ لمطالب يسع  لتحقيقيا

 

:  مناقشة النتائج المتعمقة بالفر ية ال ال ة

:  لقد نص سؤاؿ الفر ية الثالثة عم  ما يمي

ىؿ تكجد  ركؽ  ي المشكبلت التي يكاجييا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الكمية؟ 

: لقد انبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفر ية الثالثة

  ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05) ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

. الطمبة  ي الجامعة تعزل لمت ير الكمية

 One Way Analysis)كلمتحقؽ مف صحة الفر ية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

of Variance ) لمفركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الكمية ،

ككانت ىذه الفركؽ  ي المشكبلت  (a=0.05)كأت ح أنو تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

مع دراسة الباحث مف  (1996غالب، )ىذا كتتفؽ دراسة ، المتعمقة بنقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ 



 108 

، حيث كجكد  ركؽ تعزل لمت ير الكمية بينما كانت عند غالب  ي مجاؿ المشكبلت الدراسية كاالجتماعية

كالتي أكدت عم  عدـ  (1997كأبك عالية كمحا ظة،  )(1998كريكات، )كتعارض الدراسة الحالية دراسة 

( Tukey) الفركؽ تـ استخداـ اختبار تككي قكإليجاد مصدر ىذ، كجكد  ركؽ تعزل لمت ير الكمية

، لممقارنات البعدية  ي المشكبلت المتعمقة بنقص الدا عية كالتفكير  ي المستقبؿ تعزل لمت ير الكمية

كالذيف كانت ، كأت ح  ي المقارنات أنو تكجد بيف الطمبة  ي كمية الزراعة كالطمبة  ي كمية اإلدارة

 .المشكبلت المتعمقة بنقص الدا عية كالتفكير لممستقبؿ عندىـ أعم  منيا لدل الطمبة  ي كمية الزراعة 

: كيفسر الباحث أف سبب ارتفاع ىذه النسبة عند طمبة كمية اإلدارة إل  عدة أمكر منيا 

أف عدد الطمبة الخريجيف الذيف ال يعممكف كبير جدان كال تتك ر ليـ  رص عمؿ بسبب سكء الك ع  -1

غبلؽ الكثير مف الشركات كبالتالي يبق  الطالب  ي حيرة مف أمره  ي مستقبمو بعد  االقتصادم كا 

. التخرج

كثيران مف الطمبة يمتحقكف بالكمية كىـ ال يعر كف ب ف أغمب الدراسة بالم ة اإلنجميزية كربما ىذا  -2

 .سبب يحبط الكثير مف الطمبة

حيث أف معظـ مف ىـ  ي كمية اإلدارة مف حممة الماجيستير كبالتالي  قد ، كما أف لممدرس دكر -3

، أم أف األستاذ الجامعي ال (1998الخثيمة، )يؤثر عم  مستكل الطالب كىذا ما يشير إليو 

كتتعارض دراسة الباحث مع دراسة ، (2002 ي الناجـ،  )يصؿ مستكاه إل  درجة الكفاية المتكقعة

كالتي كانت تيدؼ إل  التعرؼ عم  مشكبلت الطمبة الفمسطيني  ي جامعة  (1989أبك بكر، )

 قد أظيرت نتائج الدراسة عم  أنو ال يكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية ، النجاح الكطنية بنابمس

 .   ي إجابات الذككر كاإلناث تعزل إل  كمياتيـ أك مستكياتيـ الدراسية كمكاف إقامتيـ

 كاف ىناؾ اختبلؼ بيف ، كقد  سر الباحث ىذا عم  إختبلؼ الظرؼ الحالي عف السابؽ

غبلؽ  االنتفا ة األكل  كانتفا ة األقص  الحالية حيث التشريد، كالدمار، كالتخريب، كاالعتقاؿ، كا 
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 ي كجكد  ركؽ  (1999كريكات، )كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة ، الجامعات المتكرر كغيرىا الكثير

. ذات داللة إحصائية تعزل لمت ير الكمية

كالتي تيدؼ إل  تقييـ الحاجات  (2001الطحاف كأبك عيطة، )كتتطابؽ ىذه الدراسة مع دراسة 

اإلرشادية لدل طمبة الجامعة الياشمية ب ية التخطيط إليجاد خدمات إرشادية  ي الجامعة تك ر 

الدعـ كالمساندة لمطمبة لمتخفيؼ مف حدة ما يعانكف مف مشكبلت  ي المجاالت المينية، 

كقد أكدت الدراسة عم  أنو تكجد  ركؽ دالة ، كاإلجتماعية، كالنفسية، كاألكاديمية، كاألخبلقية

كىي لصالح طمبة ، إحصائيا تعزل لمت ير الكمية بيف طمبة كمية االقتصاد كطمبة كمية العمـك التربكية

ك سر الباحثاف ذلؾ ب ف ىذه النتيجة تعكس مدل اىتماـ كقمؽ طمبة كمية االقتصاد ، كمية االقتصاد 

إذ أنيـ يعانكف بدرجة أشد مف أقرانيـ طمبة كمية العمـك ، بش ف إيجاد  رص عمؿ بعد التخرج 

كذلؾ ألف كزارة التربية كالتعميـ تعيف معظـ الخريجيف مف كمية العمـك التربكية  ي الكزارة ، التربكية

. كمعمميف لذلؾ  إف الحصكؿ عم  عمؿ ال يقمقيـ بنفس الدرجة
 

: مناقشة النتائج المتعمقة بالفر ية الرابعة

: لقد نص سؤاؿ الفر ية الرابعة عم  ما يمي

ىؿ تكجد  ركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير السنة 

الدراسية؟ 

: لقد انبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفر ية التالية

  ي المشكبلت التي يعاني منيا ،(a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

. الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير السنة الدراسية

 One Way)كلمتحقؽ مف صحة الفر ية الثالثة تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

Analysis of Variance)  كيك ح أنو ال تكجد  ركؽ ذات داللة (11)الكا ح  ي جدكؿ رقـ ،
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 ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل  (a =0.05)إحصائية عند المستكل 

 قد كاف مستكل ىذه المشكبلت متكسط لدل الطمبة كعم  اختبلؼ ، لمت ير السنة الدراسية

(. 12)كذلؾ كما ىك مك ح  ي جدكؿ رقـ ، مستكياتيـ الدراسية

:       كتكقع الباحث ىذه النتيجة سمفان كذلؾ لعدة أسباب منيا

أف جميع المجتمع الفمسطيني عامة كالطمبة خاصة يعانكف نفس الظركؼ القاسية التي يعيشكنيا  -1

كذلؾ إغبلؽ الجامعات كاعتقاؿ المكظفيف ، مف تدمير، كتشريد، كاعتقاؿ، كاجتياح المدف كالقرل

. كالطمبة، كبالتالي ىميـ كمشاكميـ كاحدة

يعاني الطمبة  ي المدارس مف مشاكؿ قبؿ مجيئيـ إل  الجامعة كىي نفس المشاكؿ عند طمبة  -2

الجامعة كخاصة  ي المرحمة الثانكية العامة حيث اليـ األكاديمي كاجتياح المدف كاستشياد 

 .الزمبلء، كالمعممكف، كاالعتقاؿ ىي نفسيا مشابية لمشاكؿ الطمبة الجامعييف

حيث اتصؼ الشعب بطبقة كاحدة مما جعميـ سكاسية  ي الجانب ، سكء الك ع االقتصادم -3

 .االقتصادم

( 1996طحاف كصمادم، )كدراسة  (2001الطحاف كأبك عيطة، )دراسة ، تعارض ىذه الدراسة -4

كالتي أكدت عم  عدـ كجكد  ركؽ تبعا  (1999الناجـ، )كدراسة ، (Baine, 1995)كدراسة 

 (. 2002سعادة، )ككذلؾ دراسة ، لمسنة الدراسية 

أكدت ىذه الدراسة أف معظـ طمبة الجامعة يعانكف مف مشاكؿ قد تختمؼ  ي نكعيتيا لكف ال تختمؼ 

( 2001الطحاف كأبك عيطة، ) يما تعارض ىذه الدراسة دراسة ، بالنسبة لمسنة الدراسية لمطالب

ربما ، كالتي أكدت عم  أف الطمبة الجدد يعانكف أكثر مف غيرىـ (1996طحاف كصمادم، )كدراسة 

يككف ذلؾ صحيح ألنيـ األكثر  ي عدـ التكيؼ  ي البيئة الجديدة، كلكف طبيعة الظرؼ المكجكدة 

. اآلف قد تجعؿ الجميع  ي نفس المستكل مف المشاكؿ
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: مناقشة النتائج المتعمقة بالفر ية الخامسة

: لقد نص سؤاؿ الفر ية الخامسة عم  ما يمي

ىؿ تكجد  ركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ 

التراكمي؟ 

: لقد انبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفر ية التالية

،  ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

. الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ التراكمي

 One Way Analysis)كلمتحقؽ مف صحة الفر ية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

of Variance)  أنو تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية  (11)كأشارت النتائج الكا حة  ي جدكؿ رقـ

،  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير (a =0.05)عند المستكل 

.  المعدؿ التراكمي

لممقارنات البعدية  ي المشكبلت  (Tukey)كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ تـ استخداـ اختبار تككي

كذلؾ كما ىك ، األكاديمية التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير المعدؿ التراكمي

كقد أشار إل  أف الفركؽ كانت بيف الطمبة ذكم المعدؿ الممتاز كالطمبة  (13)كا ح  ي الجدكؿ رقـ 

كالذيف كانت المشكبلت األكاديمية عندىـ أعم  منيا لدل الطمبة ذكم ، ذكم المعدؿ التراكمي المقبكؿ

ألف الطمبة ذكم المشكبلت األكاديمية الممتاز يكاد ، كيعتبر ىذا أمران طبيعيان . المعدؿ التراكمي الممتاز

، كالتي دلت ( 1983صكانة، )يككف أكثر تكيفان مف الطالب المقبكؿ كتتفؽ مع ىذه الدراسة دراسة 

عم  أف ىناؾ  ركؽ بيف متكسطات طمبة التحصيؿ المرتفع كالتحصيؿ المتكسط كالمنخفض  ي مجاؿ 

حيث زادت متكسط مشكبلت طمبة التحصيؿ المنخفض كمتكسط طمبة ، التكا ؽ مع الحياة الجامعية

، كالتي ىد ت ( ,1998Weiss)كدراسة ، التحصيؿ المتكسط مف مشكبلت طمبة التحصيؿ المرتفع
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ككما أكد . إل  الكشؼ عف العكامؿ المؤثرة  ي مدل تكيؼ الطمبة األمريكييف  ي الجامعات األسترالية

كما تتفؽ ىذه الدراسة ، عم  أف الطالب المستجد سيكاجو مشكبلت سكء التكيؼ (1987الر اعي، )

، كالتي أشارت إل  كجكد  ركؽ ذات داللة إحصائية  ي (1998سميماف كالمنيزؿ، )تماما مع دراسة 

 ,LI and Killiana)ككذلؾ تتفؽ مع دراسة، بعد التكا ؽ األكاديمي يعزل إل  المعدؿ التحصيمي

، كالتي أشارت نتائجيا إل  اف الطمبة يعانكف مف مشاكؿ أكاديمية تتمثؿ بعدـ القدرة عم  (1999

كعدـ قدرتيـ عم  التكيؼ األكاديمي مع المحا رات ، مكاصمة التعميـ كقمة التحصيؿ التراكمي

كما تتفؽ دراسة  ، كالمكاد

   ( 1998 (Chiste and Ratugeber,    كالتي أكدت عم  أف انخفاض الطمبة بسبب اإلىماؿ 

 .    األكاديمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-مناقشة النتائج المتعمقة بالفر ية السادسة

:-  لقد نص سؤاؿ الفر ية السادسة عم  ما يمي

ىؿ تكجد  ركؽ  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الحالة 

 االجتماعية ؟

:- لقد انبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفر ية اآلتية
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،  ي المشكبلت التي يعاني منيا (a =0.05)ال تكجد  ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

الطمبة  ي جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الحالة االجتماعية كلمتحقؽ مف صحة الفر ية تـ استخداـ 

،  كقد أشارت النتائج أنو تكجد (19)، كذلؾ كما ىك مك ح  ي الجدكؿ السابؽ (t-test)اختبارات 

،  ي المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  ي (a =0.05) ركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

جامعة الخميؿ تعزل لمت ير الحالة االجتماعية ك قد كانت ىذه الفركؽ  ي المشكبلت األكاديمية  

كلصالح الطمبة المتزكجيف كالذيف كانت درجة ىذه المشكبلت عندىـ أعم  منيا لدل الطمبة العزاب 

كذلؾ ألف ، لدل الطمبة العزاب كيعتبر ىذا  مف المقبكؿ (3,44)مقابؿ  (3,62)بمتكسط حسابي 

الطالب المتزكج باإل ا ة إل  ىمو الدراسي كمتابعة الح كر اليكمي ككنو طالب ممتـز بالح كر 

إال أنو يبق  أب أسرة يسع  بعد محا راتو الجامعية إل  جمب لقمة العيش مف أجؿ ، كعدـ الت يب

 يك بالتالي مطمكب منو عمبلن إ ا يان كبالتالي البد مف أنو يشعر بعبء كبير عم  كاىمو ال ، األسرة 

كيرجع الباحث  عؼ التحصيؿ األكاديمي ، بد مف التخمص منو كىذا يشعره بنكع مف عدـ االستقرار

:  لمطمبة المتزكجيف ألسباب التالية

يعتبر المتزكج رب أسرة عميو حقكؽ كمسؤكلية كبيرة اتجاه البيت كاألكالد، كالبد مف تك ير قسط  -1

. مف الكقت لتدبير شؤكف المنزؿ

 شعكر المتزكج ب نو أصبح مقيد داخؿ الجامعة  كقتو محصكر  ي الدكاـ  قط، كبذلؾ ال يستطيع  -2

بالتالي  قد .  كغيرىاتأف يمارس حياتو كطالب  خر مف أنشطة كح كر  عاليات كميرجانا

 .يككف الطالب المتزكج غير متكيؼ نفسيان  ي الجك الجامعي كىذا يعيؽ تقدمو األكاديمي

كيبلحظ الباحث أف ىناؾ ندرة  ي األبحاث التي تن كلت الحالة االجتماعية عم  اعتباره 

.  مت ير لمدراسة
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:-   التوصيات 

توصيات خاصة لجامعة الخميل 
 

  ركرة دراسة سكؽ العمؿ بالتنسيؽ مع كزارة التربية كالتعميـ كمؤسسة المجتمع، حيث أف الكثير مف 

 .الخريجييف ال يجدكف  رص عمؿ

 ركرة أف تقـك الجامعة بتفعيؿ دكرىا  ي المؤسسات لر ع مستكل الطمبة . 

 دمج نشاطات الطمبة  ي مؤسسات مجتمعية لصقؿ قدرات الطمبة. 

  لزيادة انتمائيـ لمجامعة (خدمة مجتمع)تكميؼ الطمبة بميمات خاصة لخدمة الجامعة. 

 تفعيؿ دكر المرشد التربكم كتكثيؼ لقاءاتو لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة. 

 أف يتـ تخصيص كقت كا ي لمناقشة األمكر األكاديمية مع الطمبة. 

  تعاكف مؤسسات المجتمع مع جامعة الخميؿ لر ع مستكل الخدمات التعميمية، كالثقا ية، كاالجتماعية

 .لمطمبة المقدمة لمطمبة  ي جامعة الخميؿ

  عطاء محا رات خبلؿ السنة األكل  تتعمؽ ب مكر حياة الطالب الجامعي كتكيفو داخؿ عقد ندكات كا 

 .الجامعة كتعريفو ب نظمة كقكانيف جامعة الخميؿ المعمكؿ بيا

 كالدراسات التي تبحث  ي مشاكؿ الطمبة كمستكل التكيؼ عندىـ ثالقياـ بالمزيد مف البحك  

يجاد         كمقارنة مشاكؿ الطمبة  ي الجامعات مع بع يا البعض كذلؾ لتحديد الخدمات المناسبة كا 

.     الحمكؿ البلزمة لمكاجية ىذه المشكبلت

  عم  إدارة جامعة الخميؿ أف ت خذ بعيف االعتبار أنيا بحاجة إل  أف يككف ىناؾ مرشد  ي كؿ كمية

 .يتابع أمكر الطمبة كالمشاكؿ التي تكاجييـ كالعمؿ عم  تقديـ المساعدة البلزمة ليـ
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توصيات عامة لمجامعات الفمسطينية 

 تساعده عم  التكيؼ كاالندماج  ي ثبحي، المساىمة  ي ك ع خطط كبرامج تربكية لرعاية الشباب 

 .المجتمع خبلؿ  ترات حياتو كخاصة المراىؽ منيا

  إعطاء  رص لمنشاط البلصفي كمجاؿ تدريبي لممارسة األدكار االجتماعية كالسياسية كىذا يظير

بشكؿ كا ح خبلؿ حياة الطالب الجامعي ك لكف البد مف تنميتيا كبشكؿ سميـ كالعمؿ عم  تفعيؿ 

. األدكار كخاصة  مف الجماعات كاإلتحادات الطبلبية

  ركرة حث الطمبة عم  المشاركة الفعالة  ي المؤسسات الخارجية كالتي تعمؿ تنمية شخصياتيـ 

شراكيـ  ي النشاطات التي تمبي حاجاتو كتتماش  مع قدراتو كميكلو كالتي تككف  ي صالح نكعية  كا 

. الشباب كتزكيده بالبيئة التي يعيش  ييا

 كخاصة الطمبة ، يجب أف تقـك كسائؿ اإلعبلـ المحمية، كالخارجية بدكر  عاؿ  ي ق ية الشباب

بداعو العممي كا  شاؿ مخططات ، الجامعييف كما يتعرض لو مف تعذيب، كاعتقاؿ، كىدر لقدراتو، كا 

 .التعميـ الياد ة إل  ر ع مستكل المجتمع

  ركرة قياـ الجامعات الفمسطينية بمراسمة أخكاتيا  ي الجامعات العربية كالعالمية لف ح ممارسات 

كالعمؿ عم  تشكيؿ  ريؽ ، االحتبلؿ الصييكني كالمساعدة  ي الحدة مف مشكبلت الطمبة الجامعييف

 .مختص  ي إدارة األزمات الجامعية لر عو أعم  الييئات العالمية المسؤكلة لحؿ مثؿ ىذه النتائج

  إجراء دراسة ميدانية عم  المدرسيف  ي الجامعات الفمسطينية لتك يح كجية نظرىـ  ي الكثير مف

 .الق ايا كمف بينيا حؿ النزاعات كالمشاكؿ العامة كالخاصة

  إيجاد جسـ طبلبي مشترؾ كتككيف جسر طبلبي بيف أقطار الدكؿ المختمفة لمساعدة الطمبة ال ير

قادريف عم  إيجاد الصب ة المبلئمة كالتكيؼ السميـ مف خبلؿ العمؿ عم  الحد مف ظاىرة تذمر 
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كتك يح المشاكؿ التي تعانييا الجامعات األخرل كالعمؿ عم  االستفادة ، الطمبة مف أم جية كانت

 .مف طريقة الحؿ لكثير مف ىذه المشكبلت
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   درجة ر ا طمبة الدفعة ا ولى التي التحقت بالجامعة الياشمية عن (، 2002)محمكد ، ابك قّديس

. 71-53 ،63(، 16)، المجمة التربكية، ،       الخبرات والخدمات التي قدمتيا ليم الجامعة

  الفرو  في المشكالت والحاجات اإلرشادية بين الطمبة المتميزين، (1994)أبك جريس،  اديا الياس 

. ، رسالة ماجيستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، األردفوغير المتميزين      

   الميارات التدريسية الفعمية والم الية كما يراىا الطمبة في جامعة الممك، (1998)الخثيمة، ىند ماجد 

 .1007-989،(2)-السعكدية" رؤية مستقبمية " (ندكة التعميـ العالي) سعود       

   طمبة التعميم المينية في كميات المجتمع الحكومية و تمشكال(، 1989)أبك حجر كرد خميس محمد 

 .رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، األردف، حاجاتيم اإلرشادية      

    المشكالت التي تواجو قسم التربية الريا ية في جامعة مؤتة   ناء تطبي  ، (1996)أبك عبيد، أنمار 

 .406-397، (2)، 23دراسات العمـك التربكية ، ،       التربية العممية

          ر العن  المدرسي في درجة شعور الطمبة بالقم  وتكيفيم ، (2001)أبك عميا، محمد مصطف  

 .114-102، (1)، 28دراسات العمـك التربكية،، المدرسي      

  مشكالت طمبة الجامعة الياشمية كما يراىا الطمبة (، 1997)سامح ، أبك عميا، محمد، محا ظة

 .339-329، (2)، 24، دراسات العمـك التربكية،  نفسيم       

 مجمة ، الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الجامعة الياشمية(، 2001)محمد ، أبك عيطة، سياـ، كالطحاف

 .152-129، (1)، 29، الدراسات العمـك التربكية      

 ، ، بحكث كدراسات  ي عمـ النفسمشكالت الشبا  وحاجاتيم اإلرشادية(، 2001)أمؿ ، األحمد

 .مؤسسة الرسالة، : مصر       



 118 

. مركز اإلسكندرية: ، اإلسكندريةدراسة سيكولوجية الشبا ، (1998)أحمد، سيير كامؿ 

 .دار الفكر العربي: ، القاىرةالمرجع في عمم النفس، (1985)جبلؿ، سعد 

 الصمكد :  مسطيف، 1ط، التربية و مشكالت المجتمع المعاصر(، 1997)رياض، االغا، ني ة ، االغا

 .العربي      

، 14، المجمة التربويةمشكالت طمبة جامعة صنعاء وحاجاتيم اإلرشادية، ، (2000) ؿ مشرؼ،  ريدة 

(54) ،171-207. 

     تقييم خرجي الجامعة ا ردنية إلعدادىم ا كاديمي والعممي ، (1998)البطش، محمد، الطكيؿ، ىاني

 .309-305، (2)، 25دراسات العمـك التربكية، ، والشخصي واالجتماعي واإلعداد الجامعي ككل     

     دار قباء : القاىرة، الجزء األكؿ، انحرافات الشبا  في عصر العولمة(، 2003)محمد محمد ، بيكمي

. لمطباعة كالنشر كالتكزيع   

  مجمة أبحاثدراسة امبريقية،: مشكالت طمبة جامعة اليرموك، (1988)التؿ، شادية، بمبؿ، رمزم 

 .162- 137، (2)، 4اليرمكؾ، 

 مشكالت طمبة كمية (، 1999)كريكات، الشريدة، محمد ، رياض، اخميفات، عبد الفتاح، عباطة، التكايية

دراسة  ، (دراسة مسحية)العموم واآلدا  في جامعة مؤتة فرع معان وعالقتيا ببعض المتغيرات      

 .229-223، (1)، 26العمـك التربكية      

       اتجاىات طمبة الجامعة ا ردنية نحو عدد من المتغيرات المتعمقة (، 1998) ايز محمد ، الحديدم

 .57-50، (1 ، )26، دراسات العمـك التربكية ، بالحياة الجامعية      

 ،  سبا  عزو  طمبة جامعة الكويت عن االشتراك في ا نشطة الطالبية، (2002)الدعيج، عبد العزيز 

. 79-67، (64)، 16المجمة التربكية،      
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    ، التصنيفات وا عراض (عمم ا مراض النفسية)الط  العقمي والنفسي ( 1998)دسكقي، كماؿ محمد

 . دار الني ة العربية لمطباعة كالنشر: ، بيركتالمر ية   

       طمبة جامعة الكويت نحو مستقبميم في مجاالت الدراسة والعمل تاتجاىا(، 2002)أنطكاف ، رحمة

 . 135-129، (2)، 1، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس، والدخل  

 ، مجمة عمـ النفس، يناير ،دراسة عبر  قافية لمشكالت طال  الجامعة،  (2000)زعتر، محمد عاطؼ 

 . 82-68، (32)، 2مارس، ،  براير      

  .عالـ الكتب: ، القاىرةالصحة النفسية والعالج النفسي، (1997)زىراف، حامد 

 العالقة بين الر ى عن الدراسة واإلنجاز الدراسي ، (1995)السادة، حسيف بدر، البكىي،  اركؽ 

مجمة مركز البحكث التربكية بجامعة  ،       لطال  دبموم دراسات العميا بكمية التربية جامعة البحرين

 .198-173، (7)قطر،       

   المشكالت التي يعاني منيا الطمبة المغتربون ، (2003)مجدم، زياد، اسماعيؿ ، جكدة، زامؿ، سعادة

العدد  ، مجمة إتحاد الجامعات العربية،  مسطيف، في جامعة النجاح الوطنية خالل انتفا ة ا قصى    

     (40)، 205-256. 

  التواف  لدى طمبة جامعة السمطان قابوس وعالقتيا درجة ، (1998)عبد اهلل ، المنيزؿ، سعاد، سميماف

دراسات    و الفصل الدراسي والمعدل التحصيمي و الموقع السكنيسالجن، بكل من المتغيرات    

 .16-1، (1، )26 ،العمـك التربكية     

          دار : ، اإلسكندريةدراسة في  قافة الشبا ، صراع األجياؿ، (1987)السيد، عبد العاطي السيد 

. المعرفة الجامعية     

     ، دراسة مشكالت الطال  الجامعي وحاجتو اإلرشادية، (1986)شريؼ، نادية محمكد، كمحمد، عكدة 

. ميدانية، غير منشكرة، الككيت، جامعة الككيت،   
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         ، الذاتية لمؤسسات التعميم العالي في ال فة وقطاع غزةالمشكالت ، (1982)صالح عبد الجكاد 

 .دار الصمكد العربي: القدس    

       منياج الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي ورعاية الشبا ، (2002)سمكل عثماف ، الصديقي

 .المكتب الجامعي الحديث :اإلسكندرية    

   ، رسالة ماجيستير اإلرشاديةمشكالت طمبة جامعة اليرموك و حاجاتيم ، (1986)عمي محمد ، صكانة

 .جامعة اليرمكؾ: غير منشكرة، األردف    

  التي تواجو التعميم المدرسي في القدس المحتمة من وجية المشكالت ، (2002)صكاف، محمد عمياف 

جامعة  : ، رسالة ماجيستير غير منشكرة،  مسطيفنظر المعممين والمدراء والمشرفين والتربوين     

.      القدس

  مجمة أبحاث ،الحاجات اإلرشادية لطمبة جامعة اإلمارات، (1996)طحاف، محمد خالد، صمادم، أحمد 

. 35- 21 ،(2)، 13اليرمكؾ، سمسمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،      

      المناخ الجامعي وعالقتو بدافع االنجاز ومستوى الطموح عند (، 2004)محمد عبد اإللو ، الطيطي

جامعة   : رسالة ماجيستير غير منشكرة،  مسطيف،  طمبة جامعات ال فة الغربية في فمسطين     

 .      القدس

       مجمة العمـك ، مشكالت طمبة جامعة ا مارات العربية المتحدة(، 2002)إبراىيـ شكقي ، عبد الحميد

 .96-39 ،(1)، 18، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، اإلنسانية كاالجتماعية    

 .منشئة المعارؼ باإلسكندرية: اإلسكندرية، الشبا  في التنمية دور، (1998)محمد عبلء ، عبد القادر

          . ، الطبعة األكل التوجيو واإلرشاد النفسي واالجتماعي والتربوي، (1996)عبد المنعـ، عبد اهلل 

 .حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ   
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     المساندة االجتماعية و حداث الحياة ال اغطة وعالقتيما بالتواف  مع ، (2000)عمي، عبد السبلـ 

مجمة   ، الحياة الجامعية لدى طال  الجامعات المقيمين مع  سرىم والمقيمين في المدن الجامعية     

 .18-6 ،(7)، 2عمـ النفس،      

       رسالة ،  مشكالت طمبة جامعة العموم والتكنولوجيا ا ردنية(، 1989)عبد الرازؽ جاسـ ، العيساكم

 .الجامعة األردنية: ماجيستير غير منشكرة، عماف  

     الدارسين في الجامعات ا ردنية وحاجاتيم ن الطمبة اليمنييتمشكال(، 1996)منصكر أحمد ، غالب

 .الجامعة األردنية: رسالة ماجستير غير منشكرة، األردف، اإلرشادية    

،     12مجمة شؤكف عربية، ، المنظور السيكولوجي الزمة الشبا  العربي(، 1992)احرشاد ، ال الي

(3)، 107-117. 

. دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع: بيركت، لمشبا  خاصة، (2002)عائض بف عبد اهلل ، القرني

مجمة               ، المشكالت التي تواجو طمبة التربية اإلبتدائية في جامعة اليرموك، (1998)إبراىيـ : القاعكد

 .482-461 ،(2)، 24دراسات العمـك التربكية،       

صكرة المستقبؿ كما يراىا طمبة   ) الشبا  والمستقبل(، 1999)احمد عمي، كالمجيدؿ، عبد اهلل ، كنعاف

 .89-84، 21، المستقبؿ العربي، دراسة ميدانية (      جامعة دمشؽ

مكتبة   : ، القاىرة زمة اليوية في المراىقة والحاجة لإلرشاد النفسي، (2002)مرسي، أبك بكر 

 .      الني ة المصرية

مستقبؿ  دراسة عبر ثقا ية، ، بعض مشكالت طالبات المرحمة الجامعية(، 1997)الميدم، سكزاف محمد 

 .166-129، (20)، 7، التربية العربية      

الفاركؽ   : مصر، المشكالت والصحة النفسية(، 2000)مديحة منصكر ، الدسكقي، رشاد عمي، مكس 

 .      لمطباعة كالنشر
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 .دار اليدل لممطبكعات: ، حمكاف1ط، الشبا  في مجتمع متغير(، 2000)بدر، يحي  مرسي عيد 

المشكالت التي يشعر بوجودىا و  ىميتيا طال  وطالبات كمية  (، 1999)سعد بف عبد الرحمف ، الناجـ

المجمة العممية  ،       التربية بجامعة الممك فيصل وفقا لمجنس و التخص  و المستوى الدراسي

 .176-137، (1)، 3، (العمـك اإلنسانية ك اإلدارية )بجامعة الممؾ  يصؿ        

تكي  الطمبة الوافدين إلى الجامعات ا ردنية مع  قافة  ، (1998)ناصر، إبراىيـ، جيعيني، نعيـ 

، دراسة  ي الجامعة        المجتمع ا ردني في النواحي ا كاديمية واالجتماعية وال قافية والشخصية

 .385-373، (2)، 25دراسات العمـك التربكية،       األردنية، 

دراسة   )، طمبة جامعة مؤتة الجناح المدني و حاجاتيم اإلرشادية مشكالت(، 1999)كريكات رياض 

 .411-397، (1)، 26دراسة العمـك التربكية ، (      مسحية

دراسة  قافية مقارنة بين طال  الجامعة من المصريين  (، 1997)عبد المطيؼ محمد ، خميفة

-60، (2)، 21،  مجمة عمـ النفس،       والسودانيين في الدافعية لالنجاز وعالقتيا ببعض المتغيرات

70. 
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