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 داءـــاإله

إلى روح والدي رحمه هللا الذي تعب وكّد من أجل تربيتي وتعليمي... وأفنى حياته 
 ليضيء لنا درب الحياة والسعادة...

  إلى من رآني قلبها قبل عينيها... وضمتني أحشاؤها قبل يديها... أمي الحنون...

إلى زوجتي رفيقة دربي... التي ساندتني في حياتي وكانت بجانبي في السراء 
 والضراء...

 إلى أخوتي وأخواتي...

 إلى أوالدي قرة عيني...
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تثناء ما تم االشارة اليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي الخاصة باس

 درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر.
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 انــر والعرفـالشك

 

الدكتور بسام بنات، مشرفي ومنير دربي في هذه الدراسة، فلوال  أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى
رشادته الكبيرة لما استطعت الخروج بهذه الدراسة بهذه الشاكلة وهذه الطريقة،  جهوده الضخمة وا 

 بارك هللا له وأثنى عليه العطاء الوفير.

لى كافة أساتذتي في عمادة الدراسات العليا، ومحكمي االستبانة ومن أعطان ي النصح واإلرشاد وا 
 منهم جزيل الشكر والعرفان.
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 ةـات الدراسـمصطلح

وذلك  الطالب، إلقامة كخدمة الجامعة أعدته الذي المكان هو الطالبي اإلسكان السكن الجامعي:
: 2002، القناديلي) العلمي التحصيل على الطالب هؤالء يعين الذي المناسب المناخ توفيرل

101). 

 والضغوط المتطلبات على التغلب على تساعد التي النفسية العمليات مجموع عن عبارة :التوافق
 ثم ذاته فيها بما األمور تقبل على الشخص قدرة أنهب التوافق روجرز كارلوعّرف . المتعددة
 مستمرة يةدينام عملية أنه على فهمي وعرفه. شخصيته تنظيم في تبنيها على ذلك بعد من العمل
 القدرة أي بيئته، وبين بينه تالؤما   أكثر عالقة إلحداث سلوكه تغيير إلى الشخص فيها يهدف
 (.211: 1122 فروجة، بلحاج) وبيئته المرء بين مرضية عالقات بناء على

 التي التغيرات تلك هو االجتماعي التوافقأن  إلى (2001) السكران يشير :التوافق االجتماعي
قامة البيئية الموائمة بهدف وعاداته اتجاهاته وفي الفرد كسلو  في تحدث  المنسجمة العالقات وا 
 .البيئة ومتطلبات الفرد لحاجات اشباعا   معها

مؤسسةةةة وطنيةةةة عربيةةةة اطلقةةةت جةةةذورها مةةةن الصةةةخرة المشةةةرفة، لتحقةةةق االمتةةةداد  جامعـــة القـــدس:
فهةةةي الجامعةةةة العربيةةةة  الحضةةةاري، وتثبةةةت كيانهةةةا الوجةةةداني والروحةةةي فةةةي قلةةةب القةةةدس الشةةةري ،

رثةةي العربةي واالسةالمي فةي بيةةت االولةى والوحيةدة التةي تأسةةست فةةي بيةت المقةدس لتغنةي الفكةر اإل
 (.  2002 )جامعة القدس، المقدس، وتحافظ على عراقتها واصالتها
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 ملخص الدراسة

عية الخارجية في التوافق االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامإلى  لتعرفالحالية ا الدراسة هدفت
عالجت الدراسة موضوعها كظاهرة متعددة األبعاد، تناولتها األبحاث النظرية . جامعة القدس

على حد علم –باكورة الدراسات التي تناولت موضوعها والميدانية. وتنبع أهمية الدراسة كونها 
      .في المجتمع الفلسطيني بعامة وفي الجامعات الفلسطينية بخاصة –الباحث 

اشتمل القسم أقسام: خمسة على  وّزعت( فقرة 231تضمنت ) استبانة الباحث رلك طوّ وتحقيقا  لذ
( فقرة، 01) االجتماعي التوافق وتناول القسم الثاني مقياس، عن المبحوثين بيانات عامةاألول 

 القسم واشتمل، ( فقرة44) الخارجية الجامعية السكنات واقعفي حين ضم القسم الثالث مقياس 
القسم  وضم فقرة،( 31) الخارجية الجامعية السكنات وسلبيات ايجابيات مقياس على الرابع

أداة وطبقت  .( فقرة14في ) الخارجية الجامعية بالسكنات االلتحاق معوقاتمقياس  الخامس
اختيرت بالطريقة الطبقية من طلبة السكنات الجامعية الخارجية ( 304على عينة بلغت )الدراسة 
برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم  باستخداموبعد جمع البيانات عولجت إحصائيا  . يةالعشوائ

 (.SPSS) االجتماعية

 الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق درجة أن إلى الدراسة نتائج وأشارت
 من الرغم على، الصدارة مكان المحيطة البيئة مع التوافق واحتل متوسطة، كانت القدس بجامعة
، وأكد الطلبة وجود ايجابيات وسلبيات باالغترابطلبة السكنات الجامعية الخارجية  شعور
بجامعة القدس أخذين بعين االعتبار واقع هذه السكنات التي ال  ةلسكنات الجامعية الخارجيل

ت السكناتخضع الشراف الجامعة. وأشار الطلبة إلى أن هناك معوقات عالية اللتحاق الطلبة ب
، ضع  البنية التحتية للسكنات الجامعية الخارجيةة بجامعة القدس ومن أهمها الجامعية الخارجي

 في الجامعة. عدم توفر سكنات جامعية داخليةو 

السكنات درجة التوافق االجتماعي لدى طلبة  فيوبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  
 ت: الجنس، ومنطقة السكن الجامعي. كما وفقا  لمتغيرا الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 د



 ه 

أشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائيا  بين متغيرات المعدل التراكمي، والمدة التي قضاها 
 الطالب في السكن الجامعي الخارجي، وعدد الطلبة في السكن الواحد ودرجة التوافق االجتماعي.

 . الدراسة متغيرات ةوفقا  لبقي بينما لم تظهر الدراسة فروقا  دالة إحصائيا  

جامعية  اتسكن نشاءضرورة إ الجامعة على أهمها:خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات و 
على طلبة السكنات الجامعية و ، وتعري  طلبة الجامعة بفوائد السكنات الجامعية، شرافهاتخضع ال

استغالل أوقاتهم في الدراسة  الخارجية مراعاة العادات والتقاليد لسكان المنطقة، والعمل على
 الجامعية.   
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Abstract: 

The current study aimed at identifying the impact of the university 

external housing on social adjustment among the students of Al-Quds 

University. The study has tackled its subject as a multi-dimensional 

phenomenon addressed by both theoretical and applied researches. The 

significance of the recent study came from that it’s the first study which 

dealt with   this theme in the Palestinian society in general and in the 

Palestinian universities in particular. 

To achieve this end, the researcher developed a 139-item questionnaire; 

divided into five sub-scales as follows: the general information of the 

participants, the second section dealt with the social adjustment (50) 

items, while the third section included the reality of the university 

housing (44) items, the fourth section had the pros and cons of the 

university housing (31) items, while the fifth section included the 

obstacles of enrollment of the university housing in (14) items. The tool 

of the study was conducted on a sample of (354) male and female 

students selected by random stratified method. Following collection of 

data, they were statistically processed using statistical package for social 

sciences (SPSS).  

Results showed that the degree of social adjustment among the students 

of the university external housing at Al-Quds university were 

intermediate. The adjustment with the surrounding environment occupied 

the forefront, despite the students feeling with alienation. The students 

indicated that there are some pros and cons of the university housing, 

taking into account the reality of these housing which are not under the 

supervision of the university. Also, results showed that there are high 

obstacles to enroll the university housing the most important of them are: 

the weakness of the infrastructure, and the lack of internal university 

housing.  

Findings showed that there are statistical significant differences in the 

social adjustment among the external housing students at Al-Quds 

University due to the following variables: gender and the region of the 

housing; while the study did not show any statistically significant 

differences according to the rest of the variables of the study. Besides,  
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findings showed a significant correlation between the GPA; time spent in 

the housing; number of students in the housing and the degree of social 

adjustment.  

In the light of the current study and its discussion, the researcher 

recommended: the necessity of establishing internal university housing 

under the supervision of the university. The demand to introuduce 

students to the benefits of the university housing. The necessity to take 

into consideration the norms and traditions of the people in the 

surrounding area in addition to the need to exploit their time in the 

university external housing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 __________________________________________ألولل اـالفص

 ة ـدمـمق 1.1

، الرئيسي في التنمية البشرية في كافة نواحي  الحياة واألسلوب الهدف أصبحالتعليم الجامعي 
  أوجهمن   والتنمية السياسية  والكثير  األسرية االجتماعية  والتنمية  والتنمية العلمية التنمية

التنمية  هي بحاجة  الى التعليم  الجامعي بكافة مجاالته  لذلك كان ال بد  من االهتمام  
ومنها  اإلنسانيةبالجامعات  وبالتنوع  في التخصصات  ذات الشأن  بمتطلبات  المجتمعات  

جتمعات  المحيطة  بالجامعات بحاجة  الى الم أصبحتالمجتمع الفلسطيني ومن هذا المنطلق 
التطوير في  المرافق  العامة والخدمات التي تعتني بخدمة هذه الجامعات وطلبتها  فكان ال بد 

المحالت التجارية والمكتبات العامة  ومراكز االنترنت  وتصوير  الكتب الجامعية  إيجادمن  
بات وهذا ما هو مهم بالنسبة لهذه الدراسة  السكن للطالب  والطال أيضاواالهم في هذا المجال 

هذه السكنات  ودورها في  تنمية  من يسكنها  من طلبة الجامعة  في من تنمية  أهميةلبيان 
 اإليفاءالمهارات الفردية  وتنمية االعتماد على النفس وصقل شخصية الطالب والقدرة على 

 بمتطلبات حياته.

 المجاالت شتي في المجتمع تطور في الكبير عبءال عليهم يقع الجامعة طلبة أن شك ال
 بفعل التطورات، تلك تصاحب التي التغيرات إحداث في وتأثيرا   تأثرا   األكثر الفئة ألنهم والميادين،

 بها، مروا التي اإلنمائية مراحلهم في الحياتي تفاعلهم في اتجاهات و ومفاهيم قيم من اكتسبوه ما
 خاصة ،االغتراب لمشاعر يمهد قد مما ،يومية وصراعات يةحيات ضغوطات يتخللها قد والتي
 وآمال لطموحات مجهضة دراسية ومناخات داعمة غير تنشوية بمعاملة األمر يتعلق عندما
 يؤثر ما وهو ،القدوة و  التربية في العشوائي التخبط و الرؤى  ووضوح مع تتداخل  الطلبة وأهداف
 والتوافق النفسية الصحة وأن خاصة الشباب، ءهؤال شخصية وتكوين بناء في باخر أو بشكل
 بمؤسساته والمجتمع األسرة إلى ذاته الطالب أثرها يتجاوز الجامعي للطالب االجتماعي النفسي
 . (2001)كسناوي،  عام بشكل المجتمع حركية ىإل بل  المتعددة،

 وبينه ذاته وبين بينه دلالمتبا والتقدير والتقبل بالقبول والشعور ذاته تأكيد إلي الطالب سعي وفي
 والتي الجامعية، والدراسة الحياة طبيعة تفرضها وتحديات صعوبات واجههتس اآلخرين، وبين



 2 

 أن (11: 2002) ورد في الجماعي فقد اآلخرين ومع ذاته مع االجتماعي النفسي توافقه تعيق
 الدارسين بغير ارنتهمبمقوعدم التوافق االجتماعي  لالغتراب استعدادا أكثر يعدون  الجامعة طالب
  .بنجاح المرحلة هذه تحديات واجه ما إذا الفرد ثقة وتزداد العمر، نفس من

هذا في الوضع الطبيعي، فكي  يكون الحال مع طلبة السكنات الجامعية، الذين يعيشون بعيدا  
عن أسرهم، ويتحملون مسئوليات جديدة، ويقومون بأداء مراكز وأدوار جديدة، من هنا تكمن 

   مشكلة الدراسة.

 

 ةـة الدراسـمشكل 1.2 

جامعة السكنات في التوافق االجتماعي لدى طلبة واقع تتمحور مشكلة الدراسة في التعرف 
القدس، فانتقال الطالب من بيئته األسرية إلى السكن الجامعي الخارجي مرحلة هامة في حياته 

لرهبة، واالغتراب، وعدم التوافق ويصاحبها عادة الكثير من المشاكل السلوكية: كالخوف، وا
تفرضها طبيعة الحياة الدراسية الجامعية من جهة، والحياة العامة من جهة أخرى. االجتماعي 

مشكالت كثيرة على الصعد  يواجهو ويشكل الطلبة أحد المحاور الرئيسة في المجتمع الجامعي، 
الحاجة إلى من يرشده للتغلب س أمالمختلفة، إذ إنه ينتقل من المدرسة إلى الجامعة، ويبقى في 

 على هذه المشكالت من أجل تكّيفه معها. 

 

 ةـة الدراسـأسئل 1.3

 تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

   القدس؟ بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق درجة ما .1
  القدس؟ بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق مؤشرات ما .2
   القدس؟ بجامعة الخارجية الجامعية السكنات واقع ما .3
من حيث االيجابيات  القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات واقع مؤشرات ما .4

   ؟والسلبيات على الطالب والمجتمع
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معية الخارجية السكنات الجاهل هناك فروق في درجة التوافق االجتماعي لدى طلبة  .2
 ومنطقة السكن، ومكان الجامعي، والتخصص الجنس،وفقا  لمتغيرات:  بجامعة القدس

 التي والمدة العمل، بقوة والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن،

 السكن في الطلبة وعدد الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها

 ؟الواحد الجامعي

من وجهة نظر  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسل هناك فروق في واقع ه .2
 السكن، ومنطقة السكن، ومكان الجامعي، والتخصص الجنس،الطلبة وفقا  لمتغيرات: 

 قضاها التي والمدة العمل، بقوة والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل

 الجامعي السكن في الطلبة وعدد الجامعي، سكنال تغيير ومدى السكنات، في الطالب

 الواحد؟

من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسايجابيات وسلبيات  في فروق  هناك هل .2
 السكن، ومكان الجامعي، والتخصص الجنس،وجهة نظر الطلبة وفقا  لمتغيرات: 

 العمل، بقوة والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن، ومنطقة

 الطلبة وعدد الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة

 .الواحد الجامعي السكن في

من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمعوقات االلتحاق ب في فروق  هناك هل .1
 السكن، ومكان الجامعي، والتخصص الجنس،وجهة نظر الطلبة وفقا  لمتغيرات: 

 العمل، بقوة والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن، ومنطقة

 الطلبة وعدد الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة

 .الواحد الجامعي السكن في
 
 
 

 ةـمبررات الدراس 1.4

 يمكن تلخيص مبررات الدراسة فيما يلي:



 4 

 في تنمية قدرات الطلبة الجامعيين. ةجامعيال اتأهمية السكنبيان  .1

 كثرة أعداد الطلبة الملتحقين بالسكنات في القرى المحيطة بالجامعة وخصوصا  أبو ديس. .2

دبيات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة في المجتمع الفلسطيني بعامة وفي األندرة  .3
 .الجامعات الفلسطينية بخاصة

طلبتها أو الجامعي لساعد الجامعة على توفير السكن أن ت تطبيقات الدراسة التي يمكن .4
خاصة تفي بمتطلبات الجامعة جامعية البحث عن جهات تتفق معها على إنشاء سكنات 

 على غرار الجامعات في الدول المتقدمة.

 

 أهميـة الدراسـة 5.1

ع طلبة أهمية نابعة من حدود البحث الزمانية والمكانية وخصوصية المجتمع المبحوث وهو مجتم
كما يمكن تلخيص . بعيدا عن أسرهم الطبيعيةالخارجية،  جامعة القدس ممن يقطنون السكنات

 أهمية الدراسة فيما يلي:

ستسهم  هذه الدراسة  في  ايجاد  حلول للطلبة الباحثين عن السكن  االهمية العلمية: -1
اجهونها في يو قد المناسب والقريب من الجامعة وايجاد حلول  للمشاكل التي الجامعي 

 خر وايجاد  الوقت الكافي للدراسة.التنقل  من سكن آل

ذات لباحد طلبتها  أو ، حد موظفي الجامعةأ كونه الباحث رغبة أهمية مرتبطة بالباحث: -2
معاناة طلبة الجامعة في بداية كل فصل دراسي  شاهديو  من الجامعة يسكن بالقربوأنه 
 لقلتها. نظرا  ات الجامعية عن السكنمشكلة البحث من 

يتم في هذه الفترة عمل الكثير من السكنات حول الجامعة لزيادة رغبة أهمية  زمانية:  -3
الطلبة في االلتحاق بهذه السكنات نظرا  لصعوبة المواصالت، لذلك فقد وجب بيان 

 .إيجابيات وسلبيات السكنات في هذا الوقت بالذات

الحلول المجاورة اليجاد   بعض التوصيات للمسؤولين في الجامعة والمنطقةتقديم  -4
 .جامعية تليق بالطلبة النشاء سكناتمناسبة ال
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 متغيـرات الدراسـة 1.6

بأبعادها السكنات الخارجية لدى طلبة جامعة القدس هو مستقال  تحوي الدراسة الحالية متغيرا  
ضم التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعة. كما وت :المختلفة، إضافة إلى المتغير التابع

التخصص الجامعي، ومكان السكن الدائم، ومنطقة و  الجنس،اآلتية: الثانوية المتغيرات المستقلة 
السكن الدائم، والمعدل التراكمي، ومنطقة السكن الجامعي، والعالقة بقوة العمل، والمدة التي 

ومدى تغيير الطالب للسكن الجامعي، وعدد الطلبة في قضاها الطالب في السكن الجامعي، 
ق حبمل الدراسةاة في أدكما هو واضح س متغيرات الدراسة إجرائيا  اقيتم و السكن الجامعي الواحد. 

 .243ص (2.0رقم )

 

 فرضيـات الدراسـة 7.1

 تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضيات اآلتية:

 األولى الرئيسية الفرضية

 لدى االجتماعي التوافق درجة في α≤0.05 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 والتخصص الجنس،: لمتغيرات وفقا   القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة

 والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن، ومنطقة السكن، ومكان الجامعي،
 وعدد الجامعي، نالسك تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة العمل، بقوة

 تفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:وي .الواحد الجامعي السكن في الطلبة

 درجة في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: األولى الفرعية الفرضية
 .الجنس لمتغير تعزى  القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق

 درجة في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الثانية الفرعية ضيةالفر 
 لمتغير تعزى  القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق

 .الجامعي التخصص
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 درجة في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الثالثة الفرعية الفرضية
 مكان لمتغير تعزى  القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق
 .السكن

 درجة في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الرابعة الفرعية الفرضية
 منطقة لمتغير تعزى  القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق
 .السكن

 درجة في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الخامسة الفرعية الفرضية
 منطقة لمتغير تعزى  القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق
 .الجامعي السكن

 درجة في α≤0.02 ى المستو  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: السادسة الفرعية الفرضية
 العالقة لمتغير تعزى  القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق
 .العمل بقوة

 درجة في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: السابعة الفرعية الفرضية
 مدى لمتغير تعزى  القدس ةبجامع الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق
 .الجامعي السكن تغيير

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: الثامنة الفرعية الفرضية
 بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى االجتماعي التوافق ودرجة التراكمي المعدل
 .القدس

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات قةعال توجد ال: التاسعة الفرعية الفرضية
 طلبة لدى االجتماعي التوافق ودرجة الخارجية الجامعية السكنات في الطالب قضاها التي المدة
 .القدس جامعة

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: العاشرة الفرعية الفرضية
 .القدس جامعة طلبة لدى االجتماعي التوافق ودرجة الخارجية الجامعية السكنات في الطلبة عدد
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 الثانية الرئيسية الفرضية

 الجامعية السكنات واقع في α≤0.05 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 الجامعي، والتخصص الجنس،: لمتغيرات وفقا   الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية

 بقوة والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن، ومنطقة ن،السك ومكان
 الطلبة وعدد الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة العمل،

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: .الواحد الجامعي السكن في

 واقع في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: األولى الفرعية الفرضية
 .الجنس لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات

 واقع في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الثانية الفرعية الفرضية
 التخصص لمتغير تعزى  بةالطل نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات
 .الجامعي

 واقع في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الثالثة الفرعية الفرضية
 .السكن مكان لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات

 واقع في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الرابعة الفرعية الفرضية
 .السكن منطقة لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات

 واقع في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الخامسة الفرعية الفرضية
 السكن منطقة يرلمتغ تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات
 .الجامعي

 واقع في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: السادسة الفرعية الفرضية
 بقوة العالقة لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات
 .العمل



 1 

 واقع في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: السابعة الفرعية الفرضية
 تغيير مدى لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات
 .الجامعي السكن

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: الثامنة الفرعية الفرضية
 .القدس معةبجا الخارجية الجامعية السكنات وواقع التراكمي المعدل

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: التاسعة الفرعية الفرضية
 .القدس بجامعة السكنات هذه وواقع الخارجية الجامعية السكنات في الطالب قضاها التي المدة

 متغير بين α≤0.05 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: العاشرة الفرعية الفرضية
 .القدس بجامعة السكنات هذه وواقع الخارجية الجامعية السكنات في الطلبة عدد

 

 الثالثة الرئيسية الفرضية

 السكنات وسلبيات ايجابيات في α≤0.05 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 والتخصص جنس،ال: لمتغيرات وفقا   الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية

 والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن، ومنطقة السكن، ومكان الجامعي،
 وعدد الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة العمل، بقوة

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: .الواحد الجامعي السكن في الطلبة

 في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: األولى لفرعيةا الفرضية
 تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات وسلبيات ايجابيات
 .الجنس لمتغير

 ايجابيات في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الثانية الفرعية الفرضية
 لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات وسلبيات
 .الجامعي التخصص
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 ايجابيات في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الثالثة الفرعية الفرضية
 مكان لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات وسلبيات
 .السكن

 في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الرابعة الفرعية الفرضية
 تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات وسلبيات ايجابيات
 .السكن منطقة لمتغير

 في α≤0.05 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الخامسة الفرعية الفرضية
 تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات وسلبيات ايجابيات
 .الجامعي السكن منطقة لمتغير

 في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: السادسة الفرعية الفرضية
 تعزى  الطلبة نظر ةوجه من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات وسلبيات ايجابيات
 .العمل بقوة العالقة لمتغير

 في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: السابعة الفرعية الفرضية
 تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات وسلبيات ايجابيات
 .الجامعي السكن تغيير مدى لمتغير

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: نةالثام الفرعية الفرضية
 .القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات وسلبيات وايجابيات التراكمي المعدل

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: التاسعة الفرعية الفرضية
 السكنات هذه وسلبيات وايجابيات الخارجية الجامعية ناتالسك في الطالب قضاها التي المدة
 .القدس بجامعة

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: العاشرة الفرعية الفرضية
 .القدس بجامعة السكنات هذه وسلبيات وايجابيات الخارجية الجامعية السكنات في الطلبة عدد

 ابعةالر  الرئيسية الفرضية
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 بالسكنات االلتحاق معوقات في α≤0.05 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 والتخصص الجنس،: لمتغيرات وفقا   الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية

 والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن، ومنطقة السكن، ومكان الجامعي،
 وعدد الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة عمل،ال بقوة

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: .الواحد الجامعي السكن في الطلبة

 معوقات في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: األولى الفرعية الفرضية
 لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة ارجيةالخ الجامعية بالسكنات االلتحاق
 .الجنس

 معوقات في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الثانية الفرعية الفرضية
 لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية بالسكنات االلتحاق
 .الجامعي التخصص

 معوقات في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: ثالثةال الفرعية الفرضية
 مكان لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية بالسكنات االلتحاق
 .السكن

 معوقات في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الرابعة الفرعية الفرضية
 منطقة لمتغير تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية سكناتبال االلتحاق
 .السكن

 في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الخامسة الفرعية الفرضية
 تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية بالسكنات االلتحاق معوقات
 .الجامعي نالسك منطقة لمتغير

 في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: السادسة الفرعية الفرضية
 تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية بالسكنات االلتحاق معوقات
 .العمل بقوة العالقة لمتغير
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 في α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: السابعة الفرعية الفرضية
 تعزى  الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية بالسكنات االلتحاق معوقات
 .الجامعي السكن تغيير مدى لمتغير

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: الثامنة الفرعية الفرضية
 .القدس بجامعة الخارجية الجامعية تبالسكنا االلتحاق ومعوقات التراكمي المعدل

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: التاسعة الفرعية الفرضية
 السكنات بهذه االلتحاق ومعوقات الخارجية الجامعية السكنات في الطالب قضاها التي المدة
 .القدس بجامعة

 متغير بين α≤0.02 المستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: العاشرة الفرعية الفرضية
 .القدس بجامعة السكنات بهذه االلتحاق ومعوقات الخارجية الجامعية السكنات في الطلبة عدد

 ةـدود الدراسـح 8.1

فةةي منةةاطق الخارجيةةة الجامعيةةة فةةي السةةكنات المقيمةةين جامعةةة القةةدس طلبةةة تةةم تنةةاول عينةةة مةةن 
، مةةع افتةةراض تمثيةةل العينةةة 2013/2014للعةةام الدراسةةي  رة الشةةرقيةالعيزريةةة، أبةةو ديةةس والسةةواح
 المختارة لمجتمع الدراسة.
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 ________________________________________اني_ـل الثـالفص

 اإلطار النظري للدراسة 1.2

 مقدمة 3.3.1

 االجتماع موعل النفس علمإليها  طرق ت التي المواضيع أهم من االجتماعي التوافق موضوع إن
 في كبيرا   حيزا   التوافق موضوع ويشغل واالجتماعية، النفسية ذاته الفرد يحقق طريقها وعن

 بيانإلى  الدراسات من الكثير وهدفت عامة، بصفة اإلنسان حياة في ألهميته والبحوث الدراسات
 عقد خالل من واالجتماعية النفسية حاجاته إلشباع الفرد محاولة في المتمثل التوافق أبعاد

 الفرد تمتع على دليل التوافق وألن المجتمع، متطلبات مع التكي  إلى والسعي مرضية، عالقات
 الجانب ومنها البشري  بالسلوك متمثلة عديدة وأبعاد بمجاالت يتصل فهو الجيدة النفسية بالصحة
 االجتماعي نبالجا يقابله الذات وتقدير للمجتمع واالنتماء بالحرية الشعور يتضمن الذي النفسي
 وفي األسرة داخل إيجابية بعالقات والتمتع للمجتمع المضادة الميول من التحرر يمثل والذي
 (1112)الشيخ وآخرون،  .مختلفة اجتماعية مهارات امتالك إلى باإلضافة البيئة

 ذواتخا المجتمع، في ومكانته ذاته تحقيق على القدرة إلى دائما يسعى فإنه اإلنسان سن كان مهما
 من مستوى  أكبر تحقيق إلى فيها ويسعى وحساسة، مميزة،تبقى  الجامعية مرحلته لكن ته،اقرار 

 .به تلم التي والدراسية االجتماعية والتوقعات الفسيولوجية التغيرات مع وخصوصا   التوافق
 (1122)فروجة، 

 اندماجه أسلوب خالل من الدراسي مسارة على يؤثر أن يمكن للمتعلم االجتماعي والتوافق
 الثانية المؤسسة تكون  الجامعة أن حيث الجامعية، البيئة في التربوية العناصر مع وتفاعله
 منالتي تعد  والتعليم، التربية المعرفة، أنواع فيها يتلقى وقته جل فيها فيقضي األسرة، بعد للطالب
 مع العالقة سوء خالل من يظهر االجتماعي التوافق وسوء السلوك، تعديل في الناجحة الطرق 
 على القدرة لعدم المستمر الغياب ثم ومن واالنعزال، الثقة فقدان ثم ومن والزمالء، واألسرة الذات،
 (.1122)فروجة،  .للتعلم الدافعية وتدني التحصيل انخفاض وبالتالي التعليمية المواق  مواجهة
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 التوافق، عملية نا تبدأفمن ه معينة، غاية نحو سلوكه توجه اإلنسان عند معينة رغبة وجود عند
 إلى الوصول من اإلنسان هذا سبيل يعترض ما عائق ظهور وعند الرغبة، هذه إشباع يتم حتى
 إلى الوصول من يتمكن حتى العائق، هذا على يتغلب أن الوسائل من بالكثير يحاول فإنه هدفه،
 يعيش الذي للوسط الشخص إدراك إن .تتم التوافق عملية فإن الهدف هذا إلى وبالوصول هدفه،
 بعدم الفرد شعور من يزيد األسرية الخالفات فوجود أيضا ، الشخصي التوافق بتحقيق يرتبط فيه
 .(111: 1122 ،راشد. )اإلنفعالي التنظيم على لديه القدرة ويقلل األمن

 

 االجتماعي التوافق 2.1.2

ن ،والنفسي الشخصي للتوافق ا  طبيعي ا  امتداد االجتماعي التوافق يعتبر  توافقه اإلنسان فقد وا 
 التوافق فإن ولذلك مدرسته مع أو أسرته مع أو الجماعة معالتوافق  يستطيع لن حتما   فإنه النفسي

 للمعايير ومسايرته ،المجتمع بأخالقيات وااللتزام ،اآلخرين مع السعادة يتضمن االجتماعي
 لخير والعمل السليم االجتماعي التغيير وتقبل ،االجتماعي الضبط لقواعد واالمتثال االجتماعية
 بالتطبيع عليه يطلق ما وهذا المجتمعية، الصحة تحقيق إلى يؤدي ما الزوجية والسعادة الجماعة

ن ،الجماعة ظل في الحياة على اإلنسان قدرة في يتمثل والذي االجتماعي  االجتماعي التطبيع وا 
 أو األسرة مجتمع في العالقات هذه كانت سواء معه ويتفاعل الفرد فيهافي المحيط والذي يعيش 

 ألن تكوينية طبيعة ذو الناحية هذه في يحدث والذي الكبير المجتمع أو الرفاق او المدرسة
 (.1120 ،فهمي) للمعتقدات والتقبل السائدة والتقاليد العادات الفرد يكسب المجتمع

 األمن تحقيق إلى وتسعى طفلال كنفها في يعيش التي األولى النواة تعتبر: األسري  التوافق أبعاد
 (2013)فوارس،  .والرحمة المودة فيهم وتغرس ألفرادها والطمأنينة

 األساسية النواة فهي األسرة بعد األهمية في الثاني المحضن المدرسة تعتبر: المدرسي التوافق
 .كبيرا   تأثيرا   هكسلو  في وتؤثر الفرد شخصية تشكيل في تساهم التي الثانية

 سلوك في تحدث التي التغيرات تلك: على أنه االجتماعي التوافق إلى (2001) انالسكر  ويشير
قامة البيئية الموائمة بهدف وعاداته اتجاهاته وفي الفرد  اشباعا   معها المنسجمة العالقات وا 

 .البيئة ومتطلبات الفرد لحاجات
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 التوافق 3.1.3.1

 معه واتفق ووفاقا   موافقة ووافقه  ئمه،ال الشيء فوافق المالئمة، أنه على لغويا   التوافق يعرف
 (.343 :منظور ابن) وتوافق

 تعري  فيهما قدم اللذان ثانيا   والزمن أوال   الموق  عامل الختالف وذلك للتوافق تعاري  عدة هناك
 -:التعاري  هذه ومن. التوافق

 البيئة مع سجاماالن أنه على التوافق برونو يعرفأما اصطالحا  فهناك عدة تعريفات للتوافق، ف
. واالجتماعية الجسمية المتطلبات معظم ومواجهة الفرد حاجات أغلب اشباع على القدرة ويشمل

 (.212 :1123 بوشاشي،)

 أنه على ولمان وعرفه ،(113 :1122 راشد،. )بيئته مع الشخص تفاعل أنه على أركوف وعرفه
 وتستجيب الفرد، حاجات معظم اشباع على القدرة على تنطوي  والتي البيئة مع المتناغمة العالقة
 (.113: 1122 راشد، محمد. )واالجتماعية الفيزيائية الفرد لمتطلبات

 البيئة ومتطلبات ناحية من الفرد حاجات فيها تكون  حالة أنه على التوافق وأرنولد أيزنك يعرف
 :1122 د،راش محمد. )االجتماعية وبيئته الفرد بين وتتناغم تماما ، مشبعة أخرى  ناحية من
111). 

أن  إلى أشار والذي الزاروس تعري  منها للتوافق، تعاري  ةعد( 211: 1122) بلحاج عن وورد
 والضغوط المتطلبات على التغلب على تساعد التي النفسية العمليات مجموع عن عبارة قفالتوا

 بما ألمورا تقبل على الشخص قدرة أنه على التوافق عرف الذي روجرز كارل وتعري . المتعددة
 فهمي وأشار بلحاج إلى تعري . شخصيته تنظيم في تبنيها على ذلك بعد من العمل ثم ذاته فيها
 أكثر عالقة إلحداث سلوكه تغيير إلى الشخص فيها يهدف مستمرة دينامية عملية أنه على
 . وبيئته المرء بين مرضية عالقات بناء على القدرة أي بيئته، وبين بينه تالؤما  

)بالحاج،  ، وذلك كما هو واضح في الشكل اآلتيلنا أن التوافق يشتمل على ثالثة اتجاهاتيتبين 
1122 ،211) :  
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 لحاجاته الفرد إشباع طريق عن التوافق تحقيق يعني والذي -االتجاه الفردي أو الشخصي:
 .ودوافعه

 .لجماعةا إرضاء طريق عن التوافق تحقيق يعني والذي -:االجتماعي أو الجمعي االتجاه

 :1122، )بلحاج .ومجتمعه الفرد رغبات بين والتوافق التكامل يعني والذي -:المتكامل االتجاه
211.) 

 عليه فوجب الثالث، االتجاهات هذه بين الجمع عليه وجب التوافق تحقيق إلى الفرد يصل وحتى
 .المجتمع تورغبا رغباته بين الجمع ثم الجماعة، ارضاء ثم رغباته، واشباع حاجياته تحقيق

 

 نظريات التوافق 1.1.3.1

 النفسي التحليل نظرية .3

 أو إشباعات يليها الصراعات من سلسلة عن عبارة الحياة بأن يرون  النظرية هذه أصحاب إن
 ال الفرد أن أي شعورية، ال تكون  ما غالبا   التوافق عملية أنه فرويد نظر وجهة ومن إحباطات،

 المتطلبات إشباع يستطيع من هو المتوافق فالشخص وكياته،سل من لكثير الحقيقية األسباب يعي
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 التوافق، سوء أشكال من شكل والذهان والعصاب اجتماعيا ، مقبولة بوسائل" للهو" الضرورية
 ثالث في تتمثل النفسية بالصحة والمتمتعة المتوافقة للشخصية األساسية السمات أن ويقرر
 على تسيطر التي هي القوية فاألنا. الحب على القدرة العمل، على القدرة األنا، قوة: هي سمات
 أتواتر ويرى (. 18ص :1123 بوشاشي،) .الواقع وبين بينهما، ا  توازن وتحدث األعلى واألنا الهو
 العقاب وتقليل الغرائز إشباع خالل من يحدث السوي  التوافقأن  إلى أشارت النظرية هذه أن

 .(43 :1118 ثابت،) الداخلية الصراعات مع عاملالت كيفية تعلم ثم ومن بالذنب، والشعور

 ووضح تعطل، أو توق  دون  الشخصي النمو استمرار في يمكن التوافق حامفت أن يونغ ويعتقد
 ويجب متوافقة، تكون  حتى الشخصية في التوازن  وتحقيق الحقيقية، الذات عن الكش  أهمية
 (33: 1122)كباجة،  .االنبساطية ىإل والميل االنطوائية إلى الميل بين ما التوازن  تحقيق

 الفرد عالقة وعلى للشخص االجتماعي الجانب على ركزت التي نظريته في هورني ووضح
 .(11 :1123 بوشاشي،. )بوضوح االجتماعية العوامل أثر بذاته،

 مستقبلة وتكون  الحياة، في موجه تنظيم لديها يكون  التي هي المتوافقة الشخصية أن فروم ويعتقد
 لآلخرين الحب عن التعبير على والقدرة الثقة، تحمل على قدرة ولها عليهم، منفتحة رينلآلخ
  (11: 1122أبو عمرة، ) .ذلك توابع عن قلق بدون 

 اجتيازها عليه يوجب بأزمات نموها مراحل عبر الشخص فمرور بالنمو، التوافق إريكسون  وربط
ن. متوافقا   يكون  حتى  والشخصية. التوافق بسوء يصاب فإنه زماتاأل من أزمة اجتياز في فشل وا 

 التنافس، الهدف، نحو التوجه االستقاللية، الثقة،: تحوي  أن يجب إلريكسون  وفقا   المتوافقة
 القدرةأن له  كما (211-11 :1123 بوشاشي،. )الحب على والقدرة بالهوية، الواضح اإلحساس
  .له بالنسبة التوافق ةوسهول نضجه على دليلوذلك  ةالمتغير  الظروف مالئمة على

 النظرية السلوكية .1

 النظرية، هذه رواد ذلك إلى أشار حيث الخبرات، بحكم ومكتسبة متعلمة عملية التوافق إن
 الحياة، تحديات إلى االستجابة كيفية إلى تشير التي الخبرات على يشتمل التوافقي والسلوك
 كيفية في الخبرة يعطيه بمثله المرور له شابه بموق  الفرد فمرور والتدعيم، بالتعزيز ومقابلتها
 .(43 :1118 ثابت،). الموق  هذا مع التعامل
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 التوافق عملية ينمي ال الشعوري  الجهد بأن وسكينر واطسون  مثلويرى رواد هذه النظرية 
ثابتها وما ينجم عن ذلك للفرد،  البيئة تلميحات خالل من آلية بطريقة يتشكل ولكنه الشخصي، وا 
جد األفراد أن عالقتهم مع اآلخرين ال تعود عليهم باإلثابة فإنهم ينسلخون عن وفي حال و 

اآلخرين ويبدون اهتماما  أقل بالعالقات مع اآلخرين. األمر الذي يؤدي إلى سلوك غير متوافق. 
 (.211 :1123 بوشاشي،)

 يحدث أنه حيث من الفرد عند التوافق تفسير وماهوني بندورا أمثال ن و السلوكي ن و الباحث واستبعد
 في والفرد تتم البشرية الوظائ  من الكثير أن واعتبروا البشرية، الطريقة عن تبعده آلية بطريقة
 وماهوني بندورا فإن وبالتالي األساسية، والمفاهيم لألفكارمالزمة  واإلدراك الوعي من عالية درجة
 .(223 :1122 ،بالحاج. )بحتة آلية بطريقة اإلنسان طبيعة تفسير رفضوا

 النظرية اإلنسانية .1

 وما الفرد على تحصل التي الوقائع على السلوكية والنظرية النفسي التحليل نظرية أخذت حين في
 وكرد   االتجاه لهذا رافضة   آخر منحى   اإلنسانية النظرية أخذت مسلمات، من لذلك نتيجة يحصل
 وله توزانه، وتحقيق تهمشكال حل يستطيع فعال ككائن لإلنسان االتجاه هذا رواد فنظر عليه،
 اآلخرين من القبول على والحصول ومكنوناتهم مشاعرهم عن اآلخرين مع التداول ويحاول قيمته،
 البيولوجية للحتميات عبدا   ليس النظرية هذه رواد حسب فاإلنسان. السليم التوافق تحقيق وبالتالي
 واطسون  أمثال الراديكاليون  السلوكيون  يعتقد كما الخارجية المثيرات أو والعدوان، كالجنس
 القدرة بعدم الفرد شعور عن ينتج التوافق سوء أن حين في الفعالية كمال يعني فالتوافق وسكنر،
  .(223 :1122 بالحاج،. )نفسه عن سالب مفهوم وتكوين

 فهي للسلوك، أساسي كمحرك اإلنسان ذات - النظرية هذه رواد أحد وهو - روجرز كارل وحدد
 في اإلتساق بعدم يتميزون  ما كثيرا   التوافق وسيئ فاألفراد الفرد، شخصية بناء في الزاوية حجر

 ببعض االحتفاظ فيها الفرد يحاول التي الحالة) بأنه التوافق سوء روجرز ويعرف سلوكاتهم،
 توافقه سوء على دليل لذاته الفرد قبول عدم إن الواقع وفي الوعي أو اإلدراك عن بعيدا   الخبرات
 (.211 :1123 بوشاشي،)(. واألسى التوتر فيه يولد ما وهذا
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 ما فإذا المثالية، والذات االجتماعية الذات الواقعية، الذات: أقسام ةثالث إلى الذات روجرز ويقسم
 ومع نفسه مع بتوافق يشعر فإنه المثالية والذات االجتماعية الذات مع للفرد الواقعية الذات اتفقت
 قدرة في تكمن المعايير من مجموعة عن عبارة عنده التوافق أن لكذ خالل من يتبين محيطه،
 .(223 :1122 بالحاج،) .الخبرة على واالنفتاح بالحرية اإلحساس بمشاعره، الثقة على الفرد

ذا  مستوى  على وخطرا   تهديدا   له يمثل للموق  الفرد استيعاب فإن سلبيا   الذات مفهوم كان وا 
 نفسها عن الذات تدافع وبالتالي والقلق، والضغط للضيق رضةع يجعله وهذا لديه، التوافق
 (.44 :1118 ثابت،) .مختلفة دفاعية بأساليب

 التوافق خصائص 1.1.3.1

 -:وهي للتوافق خصائص ستة هناك

 -:كلية عملية التوافق. 2

 بيئته عم يتفاعل حيا   كائنا   باعتباره اإلنسان لعالقة الوظيفية الداللة إلى يشير التوافق أن حيث
 .العالقة لهذه المميزة الخاصية يعد والتوافق كله، بكيانه المحطية

 -:دينامية عملية التوافق. 1

 يحاول الحاجات من سلسلة فالحياة الحياة، باستمرارية مستمر ولكنه واحدة، دفعة يتم ال فالتوافق
 يحاول الصراعات من وعدد هاءإرضا الفرد يحاول والحوافز الدوافع من وجملة ،اإشباعه الفرد
 القوى  صراع عنالتي تنجم  المحصلة يمثل فالتوافق خفضها، يحاول التوترات من وعدد فضها،
 والقيمية المادية البيئية والقوى  والمكتسبة، الفطرية القوى  وبعض والبيئية، ةالذاتي المختلفة

 (.8-1 :1113 بركات،. )القوى  تلك لكل النهائية المحصلة هو والتوافق واالجتماعية،

 -:وظيفية عملية التوافق. 3

 تحقيقه يجب الذي والتوافق البيئة، مع التوازن  تحقيق وهي ؛أساسية وظيفة على التوافق ينطوي 
 .والكلي الشامل بمعناه يكون  أن

 -:النفس طبوغرافية إلى يستند التوافق. 4
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: وهي النفسي، لالتحلي مدرسة إليه تشير ما حسب النفسية للطبوغرافية مكونات ةثالث هناك
 األول النظام ويقوم. األخالقي والنظام األنا، اإلداري  والنظام الهو، للشخصية األساسي النظام
 بإصدار الثالث النظام ويقوم الواقع، مبدأ وفق بالعمل األنا نظام ويقوم اآلخرين، النظامين بتغذية
 .فعله ينوي  ما أو اإلداري  النظام يفعله ما على األحكام

 التي الصراعات محصلة يكون  والتوافق ناجحا   يكون  أن يجب اإلداري  النظام فإن التوافق قولتحقي
 .األخالقي والنظام اإلداري  النظام أو ،األساسي والنظام اإلداري  النظام بين تنتج

 -:اقتصادية عملية التوافق. 0

 الطاقة ناخر اآل نالنظاما ويستمد للشخصية، األساسي النظام هو النفسية الطاقة مصدر إن
 .األساسي النظام خالل من لهما الالزمة

 -:ارتقائية عملية التوافق. 3

 الراشدين بأسلوب البيئة مع توازنه يعيد فالراشد ذلك، توضح الفرد يعيشها التي المرحلة أن حيث
 .(1-8 :1113 بركات،). السابقة المراحل بأسلوبه ويتخطى

 التوافق االجتماعي 4.1.3.1

من التعريفات التي وردت عن التوافق االجتماعي، حيث أنه يشكل أهمية في العديد هناك العديد 
من نواحي البحث العلمي، وأحد هذه المجاالت ما يتعلق بموضوع هذه الدراسة حول السكنات 

 الجامعية وعالقتها في التوافق االجتماعي.

 .لذلك كان البد من تعري  التوافق االجتماعي وبيان أهميته وخصائصه

 تعريف التوافق االجتماعي 5.1.3.1

 والظروف الفرد بين ما المنسجمة العالقة -:أنه على االجتماعي التوافق  وكولب جولد يعرف
 (.18 :1123 الجموعي،) واالجتماعية الطبيعية بيئته يكونون  الذين األفراد و والمواق 

 له تحقق التي للبيئة بالنسبة ومطالبه الفرد حاجات تتناول التي الحالة أنه على أيزنك ويعرفه
 (.18 :1123 الجموعي،.  )الكامل اإلشباع
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 -:منها تعاري  عدة( 00 :1111 حشمت،) عن وردو 

مع  واالحتكاك ،يخشاها ال صالت يعقد أن على الفرد قدرة -:فهمي مصطفى الباحث تعري . 2
 .االضطهادب الشعورعدم و المحيط 

 وشعوره الفرد تمتع على تدل التي المختلفة ستجاباتاال مجموعة -:هنا عطية محمود تعري . 1
 .االجتماعي باألمن

 التي القدرة أنه على االجتماعي التوافق وأرنولد إيزنك تعري ( 248 :1111 النيال،) عن وورد
 بين منسجمة عالقة خالل االجتماعي االتزان من حالة إلى الوصول الجماعة أو الفرد يستطيع
 .عيةاالجتما وبيئته الفرد

 مثمرة بصورة اآلخرين مع اجتماعية عالقات إقامة على الفرد قدرة أنه علىالتوافق  ويعرف
 العمل على القدرة أخرى  ناحية ومن ناحية، من والعطاء الحب على الفرد بقدرة وتتسم وممتعة
 (.18 :1123 الجموعي،) االجتماعي محيطه في نافعا   شخصا   الفرد يجعل الذي الفعال

 سواء الخارجية البيئة مع التكي  على الفرد قدرة يعني االجتماعي التوافق أن يرى  من هناك إذن
 مادية، طبيعية وظروف عوامل من بالفرد يحيط ما هي المادية فالبيئة اجتماعية، أو ماديةكانت 
 المعايير إلى وثقافي، فكري  تبادل من االنسانية، العالقات فتشمل االجتماعية البيئة أما

 .وغيرها العاداتو  القيمو  عية،االجتما

 بيئته مع للفرد تتم التي التوافق أو التكي  عملية االجتماعي التوافق أن يرى  من وهناك
 .لظروفها وخضوعه لمتطلباتها وتلبيته فيها، اندماجه وحسن االجتماعية

 -:منها نذكر تعاري ، عدةإلى ( 12 :1113) عوضأشار  كما

 االلتزام األمر كذلك اآلخرين مع السعادة يتضمن أنه على ياالجتماع التوافق زهران عرف -
 بالنسبة نفسه األمر االجتماعية، العادات و والتقاليد المعايير ومسايرة المجتمع بأخالقيات
 لخير والعمل السليم والتفاعل االجتماعي التغيير وتقبل االجتماعي، الضبط لقواعد لالمتثال
 (42: 2118)زهران،  .االجتماعية الصحة تحقيق إلى يؤدي مما الزوجية، والسعادة الجماعة



 21 

 من وذلك ناجحة اجتماعية صالت إقامة على القدرة أنه على والشمري  الزبيدي يعرفه وأيضا   -
 األمر كذلك االنشطة، في المشاركة و االجتماعية المعايير ومسايرة والعادات بالقيم االلتزام خالل
 اآلخرين مع لالتعام في واإلحراج الخجل تجنب

 أن في االجتماعية، وبيئته الفرد بين ومتفاعلة منسجمة عملية عن عبارة االجتماعي التوافقف
 في واالستقرار االتزان وتحقيق المجتمع، متطلبات وفق الذاتيه رغباته اشباع بين التوفيق يستطيع
 . (212 :1122 الحاج،ب) المجتمع يفرضها التي بالمعايير االلتزام مع باألمن والشعور العالقات

 خالله من والذي االجتماعي باألمن الفرد شعور عن عبارة االجتماعي التوافق أن يتبين هنا ومن
 االجتماعي وااللتزام اآلخرين مع بالسعادة يشعر خاللها من والتي االجتماعيةحالته  عن يعبر

 والتفاعل الثقافية ساليبواأل االجتماعي الضبط وقواعد االجتماعية المعايير ومسايرة باألخالق
 واالختالط االندماج وسهولة النقد وتقبل اآلخرين مع الناجحة العالقات وبناء السليم االجتماعي

 التوافق تحقيق إلى يؤدي ذلك كل االجتماعية، النشاطات في المشاركة في األمر كذلك بهم
 .االجتماعي

 :1111) باهيو  حشمتكما أشار  يةاآلت بالمعايير األخذ يجب االجتماعي التوافق ولتحقيق
03-08:)- 

 مكان نفسه وضع الشخص يستطيع وأن ذاته، الفرد يتقبل كما لآلخرين، تقبل هناك يكون  أن. 2
 .اآلخرون  يعقلها التي الطريقة بنفس والتصرف والشعور والتفكير اآلخرين

 الذين يساند نوأ ومساوئهم، اآلخرين ضع  نقاط عن متغاضيا   متسامحا   الفرد يكون  أن. 1
 .المساعدة يحتاجون 

 أهداف مع أهدافه تتعارض ال وأن الجماعة، أهداف مع متماشية الفرد أهداف تكون  أن. 3
 .الجماعة

 أو المشاكل حل في والتشاور التعاون  حيث من االجتماعية، بالمسؤولية الفرد شعور توفر. 4
 .األخرين آلراء احترامه الجماعة،وضرورة مع مناقشتها
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 فإن والمودة باأللفة واالحساس الجماعة مسايرة إلى ميله زاد كلما الفرد أن سبق مما ضحويت
 .تزيد االجتماعي التوافق على قدرته

 االجتماعي التوافق معوقات 6.1.3.1

 ذلك، تحقيق دون تحول  عقبات يواجه ذلك رغم واالتزان، التوافق تحقيق الحياة في الفرد هدف إن
 .فيها يعيش التي البيئة من أو نفسه، الفرد من بسبب ذلك يكون  وقد

 االجتماعي للتوافق الفردية المعوقات 2.1.3.1

 الصحة في ضع  أو البصر أو السمع نقص مثل الشخص لها يتعرض قد عضوية عوائق هناك
 األمر الذكاء، معدل انخفاض مثل العقلية النواحي في ضع  هناك يكون  أو عضوي، قصور أو
 الثقة وجود وعدم والتعب، كالقلق ا  نفسي العائق يكون  وقد االستعداد، أو داءاأل نقص يؤدي الذي
 وال النفس عن الرضا بعدم والشعور اآلخرين مع العالقات إقامة على ينعكس الذي األمر بالنفس
 :1122 بالحاج،) .للشخص طيبة أسرية عالقات وجود عدم في يظهر كما عنها، الدفاع يستطيع
213.) 

 الصراعات من يخلو الذي والفرد الفردية، الحاجات إشباع تمنع عوائق البيئة تضع ما غالبا  و 
 بطريقة الجديدة للمؤثرات ويستجيب المرونة من بقدر ويتحلى والالشعورية الشعورية الداخلية
يكون قد حقق التوافق النفسي  المختلفة العمرية مراحله عبر النمو مطالب على مناسبة

 حيثتبرز االتجاهات التي تقول بأن التوافق االجتماعي يكون باتجاه الفرد،  وهنا االجتماعي له.
 حاجاته باشباع الفرد ويهتم الصيغة ذاتية التوافق عملية أن يعتبرون  االتجاه هذا أنصار أن

 هذا أنصار أن إال .اجتماعية أو نفسية أو بيولوجية كانت سواء الدوافع تستثيرها التي ورغباته
 من عدلالذي ي واالجتماعي الطبيعي الجانب وتناسوا الحاجات إشباع في كثيرا   الغواب قد االتجاه
 االجتماعي كيانه عن اإلنسان يعزلون  أنهم إال البيئة ينكرون  ال أنهم من وبالرغم الفرد، سلوك

 هذه وفي معين، اجتماعي إطار ضمن المذهب هذا حسب اإلنسان يكون  أن يمكن فال والثقافي،
 .(11 :1123 الجموعي،) اجتماعيا ؟ متوافقا   اإلنسان هذا سيكون  كي  الحال
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 االجتماعي للتوافق االجتماعية المعوقات 2.1.3.1

 من تقلل أن شأنها ومن االجتماعي لتوافقه الفرد تحقيق دون  تحول التي االجتماعية البيئة إن
 وتقبله االجتماعية اراتالمه اكتساب على الفرد قدرة عدم في أيضا   وتظهر الفرد، لدى المهارة
 :1122 بالحاج،) .الخاصة التقاليد لبعض االمتثال وعدم المجتمع، وتقاليد عادات لمختل 
214.) 

 رضا عن النظر بصرف للمجتمع، االنصياع على تقوم اجتماعية عملية االجتماعي التوافق إن
 االجتماعي واالتزان ناآلخري مع والسعادة االجتماعي الذكاء وتتضمن االنصياع، هذا عن الفرد

 والتغيير االجتماعي الضبط وقواعد االجتماعية المعايير ومسايرة المجتمع، بأخالقيات واإللتزام
 الناجحة والعالقات السليم االجتماعي والتفاعل المجتمع في السائدة الثقافية واألساليب االجتماعي

 أنصار ويرى . االجتماعي النشاط في والمشاركة بهم، االختالط وسهولة نقدهم وتقبل اآلخرين مع
 وفي ومعاييره وثقافته المجتمع تساير التي تلك هي اجتماعيا   المتوافقة الشخصية أن االتجاه هذا
 المعايير تلك وجه في تق  ما غالبا   والتي المبدعة وطاقاته الفرد قيمة من قللوا الوقت ذات

 .بالرضا للشعور الفرد إيصال شأنه نم المعيقات لهذه وتجاوزه الفرد تأقلم إن .وتغييرها
 (.81 :1123 الجموعي،)

 االجتماعي التوافق أنواع 2.1.3.1

 األسري  والتماسك االستقرار في تتمثل التي األسرية السعادة ويتضمن -:األسري  التوافق. 2
 ء،األبنا وبين وبينهما كليهما الوالدين بين العالقات وسالمة األسرة مطالب تحقيق على والقدرة
 بين المتبادل واالحترام والثقة المحبة تسود حيث ببعض، بعضهم األبناء بين العالقة وسالمة
 وحل األقارب مع األسرية العالقات سالمة ليشمل كذلك األسري، التوافق ويمتد الجميع،
 (24: 1121)فحجان،  .األسرية المشكالت

 عن للتعبير مسرحا   يكون  ما كثيرا  و  للفرد النفسي التركيب من جزء وهو -:الديني التوافق. 1
 عقيدة الدين أن حيث الصادق، باإليمان يتحقق الديني التوافق أن شك وال داخلية، صراعات
تزانها، الشخصية تكامل في عميق أثر وذو الناس بين للمعامالت تنظيم  حاجة يرضي فهو وا 
 (83: 1123)الجموعي،  .األمن إلى اإلنسان
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 النواحي كافة من لها واالستعداد للمهنة، المناسب االختيار يتضمن ثحي -:المهني التوافق. 3
رضاء العمل عن بالرضا والشعور  (20: 1121)فحجان،  .فيه اآلخرين وا 

 محصلة ويعتبر الزوجية العالقة تقبل مدى إلى تشير وجدانية حالة وهو -:الزواجي التوافق. 4
 للطرف الوجدانية المشاعر عن التعبير منها عدة جوانب في الزوجين بين المتبادلة عالتاللتف

بداء فيه والثقة اآلخر  والعادات واألفكار القيم في معه والتشابه معه االستمرار على الحرص وا 
 (83: 1121)الجموعي،  .األطفال تنشئة أساليب على واإلتفاق

 الطالب ستيعابفا واالجتماعي، العقلي البعدين على هذا التوافق ويتوق  -:الدراسي التوافق. 0
 أن كما للمذاكرة، وقته تنظيم على وقدرته دروسه، مواد طبيعة نحو يساعد على اتجاهه لدروسه
 الذاتي توافقه عليه يساعد أن إما وزمالئه أستاذه وبين بينه التالؤم تحقيق على الطالب قدرة

 مما الدراسية ياةللح والثقافي االجتماعي النشاط في االشتراك من تمكنه التي الشخصية وسماته
 (.81 :1123 الجموعي،) .الدراسي توافقه يحقق

 -:االجتماعي التوافق مؤشرات 30.1.3.1

 -:خالل من االجتماعي التوافق مؤشرات تظهر

 وعدم بالتعب شعوره هو يطاق ال جحيم إلى الفرد تحيل التي العوامل أهم: النفسية الراحة .2
 أو باالكتئاب فالشعور حياته، جوانب من جانب أي في النفسية الناحية من والتأزم الراحة
المرض. وقد  توهم أو المتسلطة، والوساوس األفكار أو بالذنب، الشعور أو الشديد، القلق

يشعر أي فرد بأمر من األمور سالفة الذكر إال أنه يستطيع التغلب عليها في حالة كونه 
: 1121)العرعير،  لمجتمع.يشعر بالراحة النفسية والطمأنينة، بطريقة يرضاها هو وا

11) 
 الذي الواقع أو البيئة مع التوافق يتسطيع ال الناس من الكثير إن -:للحياة الواقعية النظرة .1

 يقبل من هناك العكس وعلى شيء، لكل رافضين متشائمين، تعساء ونجدهم يعيشونه،
: 1123، )الجموعي .بسعادة الحياة على وقبلين متفاعلين تفاصيلها بكافة الحياة على
12) 
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 به تسمح بما واالنتاج بكفاءة العمل على الفرد قدرة إن -:بكفاءة العمل على الفرد قدرة .3
 أن على النظر يمكن ال فإنه لذلك الصحية، النفسية الدالئل من لهو ومهاراته قدراته
 (12: 1123)الجموعي،  .للفرد النفسي االتزان يهدد العمل

 يسعى وهو إمكاناته، مستوى  مع المتوافق الفرد وحاتطم تتوافق -:وآماله الفرد طموحات .4
 يضع ال المتوافق والفرد. تحقيقها إمكانه في طالما المشروعة الطموحات تحقيق إلى
نما بالفشل، يشعر ال حتى التحقيق، صعبة وطموحات أهدافا   لنفسه  تحقيق على يعمل وا 
 بطموحات يطمح من عكس على.  ولذته بالنجاح يشعر فإنه وبالتالي تحقيقه، يمكن ما

 عن ينجم قد مما حاقدا   غيورا   يصبح وبالتالي تعثره، حال في الحظ ويلعن المنال بعيدة
 األمر اليقظة، بأحالم مليء واقعي، ال الخاص، عالمه في يعيش الفرد يصبح أن ذلك
 .(11-12 :1123، الجموعي. )مجتمه مع التوافق سوء عنه ينجم الذي
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 امعيةالسكنات الج 1.3.1

 مقدمة 3.1.3.1

 إلى وصوله لدى طالب كل عنها يبحث التي الضروريات أهم من مالئم سكن على الحصول إن
 يكون  كأن السلبيات من العديد يحوي  ال سكن على الحصول دائما   الطالب ويحاول دراسته، بلد
 يريد ما بالعادة الطالب أن كما. مرتفعة إيجاره قيمة أو الرئيسة، الخدمات أو الجامعة عن بعيدا  
 بين المشاكل تكثر ال وحتى والعادات، الفكر في تقارب بينهم يكون  حتى منطقته أبناء مع السكن
 .الواحد السكن طالب

معظمها في بويهدف السكن الجامعي عادة إلى توفير المصاري  اليومية للطالب والتي تتعلق 
لذوي المسافات البعيدة عن المواصالت، وتهدف إلى توفير الوقت على الطالب خصوصا  

الجامعة، حيث أن الطالب يقضي معظم يومه في المواصالت بدال  من االنشغال بالدراسة في 
 معظم وقته.

كما ويهدف السكن أيضا  إلى توفير الجو الدراسي المالئم للطالب، حيث أن الطالب مع وجوده 
على خلق جو جدون أنفسهم مجبرين يمع طلبة آخرين عليهم نفس االلتزامات الدراسية والواجبات 

دراسي مالئم لهم. ويستطيع الطالب الجدد االستعانة بالطالب ذوي الخبرة في مجال دراستهم 
 حتى يمكن أن يأخذوا منهم بعض المعونة في دراستهم وتوجيههم.

على من يريد االستفادة من  إن وجود إيجابيات للسكن الجامعي ال ينفي وجود سلبيات له، ولكن
السكن االبتعاد عن سلبياته، وبخاصة تلك التي تبعده عن الدراسة، وتزيد من مشاكله  زايام

 وخاصة في محيط سكنه.

ومن أهم السلبيات التي تواجه الطلبة، انحرافهم عن السلوك الصحيح واعتقادهم أنهم أصبحوا بال 
التسكع وفي الملهيات رقابة من األهل، وسوء استغاللهم للحرية في سكناتهم، وتمضية الوقت في 

إلى تجربته أشياء مخلة قد تصل التي تبعد عن الدراسة، واحتمالية تطور األمور مع الطالب 
 باآلداب، كشرب الخمر والمخدرات في السكنات.
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هم إلى سكنات الجامعات ال يجب أن يغفلهم ذلك عن الرقابة عليهم، إن إرسال األهالي أبناء
ن كانت ثقتهم في أبنائه م عالية، فالطالب الخلوق قد يتأثر بالطالب السيء الخلق، والذي حتى وا 

 من الممكن أن يثنيه عن دراسته ويحبب الملهيات له.

 المسكن تعريف 1.1.3.1

 والتسهيالت الضروريات كل على ويشمل اإلنسان ي يؤو  الذي البناء أنه على المسكن يعرف
 والعقلية الطبيعية الصحة تحقيق لضمان الفرد يرغبها أو يحتاجها التي واألدوات والتجهيزات
 (1124)القبج،  .االجتماعية والسعادة

 واالستقرار والسكينة ،يومه من معتبرا   جزءا   فيه ليقضي اإلنسان إليه يلجأ الذي المقر بأنه ويعرف
 .الحياة أعباء مواجهة على المقدرة وبالتالي نشاطه تجديد أجل من لإلنسان ضرورية شروط

 .هذه أيامنا في كما فخما   أصبح حتى والكهوف المغر من كنالمس وتطور

 يتخذ دهليز له واحد لمسق  اسم وهو منزل، بيت، مثل للمسكن، مرادفة أخرى  كلمات عدة وهناك
 وتتوطن تقيم أن معناها منزال   تسكن وأن غيره،من  أو حجر من كان سواء منه، مأوى  اإلنسان
 (2113)التاهوني،  .فيه

 إليه وصل وما اإلنسان طموحات بسبب مأوى، عن عبارة المسكن أن لكلمة تباراع أي يعد لم
 المهتمين جعل المساكن شكل في الحاصل التطور هذا واجتماعي، واقتصادي علمي تطور من

 توفير ومدى الحديث، اإلنسان متطلبات مع تناسبها درجة حسب المساكن هذه أشكال يصفون 
 يحتوي  سكن هو القياسي والسكن والمريح، اآلمن المسكن على حاليا   يطلق والسكن له، الراحة
 األسرة أفراد من فرد كل يمد كما جيدة حالة في البقاء على يساعد مما والتدفئة التهوية على
 يحتوي  أن يجب كما واالستقاللية، والحرية بالخصوصية للشعور الكافية بالمساحة الواحدة
 من التخلص ووسائل الكهرباء، إلى باإلضافة ساخن،وال البارد الماء على القياسي المسكن
 (.222 :1111 وناسي،. )النفايات

 

 ووظيفته المسكن أهمية 1.1.3.1
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 ويمكن والكساء، الغذاء مثل مثله االنساني، للتواجد الالزمة الثالث الضروريات من المأوى  إن
 -:كاآلتي للمسكن اآلثار تقسيم

 ونوعيته واالجتماعية، السيكولوجية الناحية من اإلنسان ىعل يؤثر المسكن إن -:النفسية اآلثار
 الشخصية، االحتياجات مقابلة وكيفية المكشوفة والمساحات الخصوصية راومقد رفهغ وتصميم
 بالحياة واإلرتضاء المتداخلة الشخصية والعالقات العقلية، والصحة االتجاهات على ويؤثر
 تلك عن االجتماعية اآلثار فصل الصعب فمن وحانيا ،ر  لقاطنيه بالنسبة المسكن ويؤثر .األسرية
 وتحقيق المرضية العائلية والحياة العقلية، بالصحة تتعلق كثيرة عوامل هناك حيث النفسية،
 العوامل من العديد هناك أن حيث السلوك على المسكن تأثير تقدير الصعب ومن الذات،

 األسطل،) واحد آن في العقلية وسالمته ردالف سلوك على تؤثر قد والتي المتداخلة االجتماعية
1111: 3-4). 

 حيث يسكنونها، الذين الناس بثقافة كثيرا   ونوعياتها المساكن عدد تتأثر -:للمسكن الثقافية اآلثار
 نحو بقوة يشعرون  معينة ثقافة إلى ينتمون  الذين واألفراد ثقافية كمعايير تعرف السلوك قواعد أن

 مع التمشي على المقدرة وعدم. الثقافة هذه مع للتمشي والتضحيات ييرالمعا لمسايرة اإلحتياج
. معين جانب في النقص أو بالضغط الشعور مثل سلبية فعل ردود عنه ينتج المعايير هذه
 (.4: 1111 األسطل،)

 

 اآلدمي للسكن المالئم المسكن شروط 4.1.3.1

 ومعامل المطلوبة واللوازم ةالضروري والخدمات التسهيالت كل يوفر مسكن على الحصول إن
 تتوفر أن يجب التي والشروط والجسمية، النفسية والصحة السالمةوألفرادها  لألسرة يوفر الراحة
 -:هي السكن في

 -:وهي النفسية، الحاجات توفير. 2

 .المسكن زوايا من زواية لكل والتكيي  والتدفئة واإلضاءة التهوية -

 .المسكن داخل الضوضاء حدوث تجنب -
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 .األطفال ولعب الرياضة لممارسة كافية مجاالت توفير -

 -:بة المعدية األمراض من األسرة حماية ضرورة. 1

 .المنزلي لاواالستعم للشرب الصالحة بالمياه المسكن تزويد -

 مخصصة أماكن إلى ونقلها جمعها طريق عن صحية بطريقة بأنواعها الفضالت من التخلص -
 .لألفراد الجراثيم انتقال تمنع بوسائل لها

 .األمراض انتشار على تساعد التي الحشرات مكافحة -

 (.34 :1111 دليمي،. )األطعمة حفظ -

 المسكن وظائف 5.1.3.1

 -:وهي أساسية وظائ  عدة المسكن يقدم

 .والشمس والثلج واألمطار العواص  من الفرد يقي. 2

 .الخارجي العدوان من الفرد على يحافظ. 1

 (.31-30 :1111 الديلمي،. )السرية األشياء على يحافظ. 3

 

 الجامعية السكناتتعريف  6.1.1.2

 العادة وفي الجامعية، الدراسة فترة خالل سويا   ليقيموا الطلبة من عدد يستأجرها التي المنازل هي
 أن منها والهدف ،(الكلية المعهد، الجامعي، الحرم) الدراسة مكان من ما حد إلى قريبة تكون 
 الممكن من الذي الكبير والوقت المواصالت مصاري  تخف  وأن دراسية، بيئة في لطالبا يكون 
 أن أو الدراسية، المنطقة عن جدا   بعيدا   سكنه كون  حال في المواصالت في الطالب يقضيه أن

 (.2011 بارث،) مغتربا   طالبا   يكون 

 الجامعة في للدراسة تون يأ الذين للطالب ملجأفهو  السكنإيجابيات ( 2011) بارثكما ويبين 
 .للدراسة مواتية أجواء في البعض، بعضهم مع الطلبة يعيش حيث بعيدة، أماكن من
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 بالمسؤولية، الشعور ويعلمهم والتعاون، االنضباط بقيمة الطلبة يعرف أنه السكن إيجابيات ومن
 (2011 بارث،. )الظروف كافة في أنفسهم وضبط بأيديهم، والواجبات باألعمال وبالقيام

 إلقامة كخدمة الجامعة أعدته الذي المكان هو الطالبي اإلسكان"وعرفه القناديلي على أنه 
 "العلمي التحصيل على الطالب هؤالء يعين الذي المناسب المناخ توفيروذلك ل الطالب،

 .(101 :2002، القناديلي)

 الطالبي اإلسكان أهداف 7.1.1.2

 وتعويده القيادية واألعمال المسئولية تحمل لىع وتدريبه المتكامل الطالب شخصية بناء -1
 .االنضباط على

 .العلمي تحصيلهم لزيادة لهم المالئم المناخ وتهيئة للطالب المريحة اإلقامة تأمين -2

 .الهادفة الترويح ببرامج والعناية للطالب النفسية و الصحية الرعاية توفير -3

ت للمناطق البعيدة عن منطقة توفير المصاري  على الطالب، وذلك ألن تكلفة المواصال -4
 الدراسة تكون باهظة.

توفير الوقت الذي يقضيه الطالب في المواصالت، واألمر الذي قد يؤدي إلى وصوله  -2
متاخرا  عن الدوام والمحاضرات في كثير من األحيان، خصوصا  للعوامل العديدة 

القات، قلة التي قد تواجه الطالب الفلسطيني في طريقه إلى جامعته، ومنها اإلغ
 المواصالت، وسوء الطرقات.

 الجامعي السكن مزايا 8.1.1.2

 والتصرف الكافية الحرية الطالب يعطي أنه في الجامعي السكن مزايا( 2012) تشاترجي بين
 وأناس طلبة مع جديدة عالقات وتكوين العام، والسلوك القواعد عن النظر بغض يشاء كيفما
 المواضيع الطلبة مع فيناقش الثقافي، لمستواه مقاربة اءأجو  في يعيش الطالب أن كما جدد،

 .الثقافي والوعي التفكير من متقارب مستوى  مع والرياضية واالقتصادية االجتماعية
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 في الدراسي الجو وتوفر أسرته، مع كان لو مما أكثر نفسه على يعتمد الطالب أن إلى إضافة
مكانية البيت، في يتوفر مما أفضل السكن  او سنا ، منه أكبر طلبة من مساعدة الطالب جدي أن وا 
 .دراسية صعوبات واجه حال في وذلك زمالئه، مع تواجده خالل من

 -:السلبيات حيث من أما

 .الجدد الزمالء ومع السكن في الجديد المعيشي الوضع مع الطالب يتكي  ال قد -

 قبال ، يعرفها يكن لم سيئة عادات إلى يميل يجعله مما االصدقاء اختيار في الطالب يسيء قد -
 .الملهيات في الوقت واضاعة التدخين مثل

 في الوقت من الكثير يصرف أنه حيث عليه، نقمة السكن في للطالب الزائدة الحرية تكون  قد -
 مشاهدة على واإلقبال الرياضية، المباريات ومشاهدة التسكع مثل الدراسة، عن تبعده ظواهر
 .ذلك وغير بكثرة السينمائية اإلفالم

 بال يشغل قد للمغتربين خصوصا   والوطن األهل إلى الحنين بان أيضا  ( 2011) بارث وأضاف
 .دراسته عن كثيرا   الطالب

 السكن في تؤثر التي العوامل 2.1.1.2

 وحياته، دراسته وفي الطالب في سلبا   سيؤثر فهذا سيئة، السكن في البيئة كانت فإن: البيئة. 1
 .الطالب على سلبا   يؤثر رئيس عامل أهم لالعام هذا ويعتبر

 على ذلك يؤثر ال حتى صحيا ، السكن في المصنوع أو المقدم الغذاء يكون  أن يجب: الغذاء. 2
 .الطلبة صحة

 ألن ساعة، 24 مدار على بالكهرباء مزودا   السكن يكون  أن يجب: الكهربائية التجهيزات. 3
 الحاسوب مثل الكهرباء، تحتاج التي األجهزة بعضاستخدام و  الدراسة، إلى بحاجة الطالب
 .وغيره الشخصي

 .للطالب مالئم بشكل مؤثثا   السكن يكون  أن يجب: المسكن أثاث. 4
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 األمن ضمان وجب وبالتالي وأقاربهم، أهاليهم عن بعيدا   يعيشون  الطالب أن حيث: األمن. 2
 على يؤثر ما هناك يكون  ال تىح الوقت وبنفس لذويهم، ا  قلق ذلك يشكل ال حتى للطلبة بالنسبة
 .وحياته الطالب أمن

 بالمجتمع، إحاطته إلى إضافة الدراسة، مكان عن وقربه بعده خالل من وذلك: المسكن موقع. 2
 .فيه والطمأنينة األمان وتوفر

 المياه تتوفر أن ويجب التنظي ، أو للشرب سواء المسكن في المياه تتوفر أن فيجب: المياه. 2
 .اء  شت الدافئة

 وآخرون، كور هارميت) المسكن من قريبة طبية خدمات توفر يجب: الطبية الخدمات. 1
2013). 
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 الـدراسـات السـابقـة 2.2

 

 مقـدمـة

 

هتمام الباحثين والمفكرين، وذلك لما له من تأثيرات على السكنات الجامعية ا لقد شغل موضوع 
إذ ظهرت أبحاث ودراسات لعملية التعليمية، وأن الطلبة محور ا ، خاصةالطلبة بالذاتحياة 

عديدة، عربية وأجنبية، عالجت هذا الموضوع من زوايا مختلفة. وقد رجع الباحث إلى عدد من 
 هذه الدراسات وذلك كما يلي:

  
 الـدراسـات العـربيـة 2.2.2

 

 طلبة دىل االجتماعي النفسي بالتوافق وعالقته العدواني السلوك (:2013) بوشاشي دراسةففي 
 السلوك بين العالقة بيان إلى دفته ،في الجزائر معمري  مولود بجامعة ميدانية دراسة الجامعة،
 طالبا   340 من الدراسة عينة وتكونت الدراسة، منطقة في واالجتماعي النفسي والتوافق العدواني
 السلوك مقياس تطبيق وتم عشوائية، بطريقة اختيارهم تم معمري، مولود جامعة من وطالبة
 وتوصلت .للدراسة كأدة االستبانة اعتماد وتم واالجتماعي، النفسي التوافق ومقياس العدواني،
 احصائية داللة ذات فروق  ووجود متوسط، عدواني سلوك الجامعة طالب لدى أن إلى الدراسة
 في احصائية داللة ذات فروق  توجد وال الذكور، لصالح الجنسين بين العدواني السلوك في
 ذات سالبة عالقة هناك أن إلى الدراسة توصلت وأيضا   الجنسين، بين االجتماعي النفسي وافقالت

 أبحاث عمل بضرورة الباحثة وأوصت .النفسي والتوافق العدواني السلوك بين احصائية داللة
 المستوى  مثل العينة، أفراد نفس لدى أخرى، بمتغيرات وعالقته العدواني السلوك عن مستقبلية
 منها يستفيد حلول ايجاد أجل من وذلك المتغيرات، من وغيرهم الديني، االلتزام صادي،االقت

 .والمجتمع واالسرة بنفسه الطالب

، من خالل التعرف إلى ومعاناة ا  السكنات الطالبية واقع: (2013الشيكلي )تناول كما 
 .قيمين فيهاالمصاريف المالية ومدى خلق الجو الدراسي في هذه السكنات لدى الطلبة الم

 مجملها التي تواجه الطلبة في الصعوباتوتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ومن أهمها: أن 
 يحصل لكي بالجهود يسعى طالبا كونه األكاديمي المستوى  وفي شخصيته بناء في سلبا تؤثر قد
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 نعدامإوأن  .اليومية حياته في العملية و العلمية الجوانب في ممتاز تحصيلي مستوى  على
نها ،للطالب التحصيلي المستوى  تدني إلى يقود النفسي اإلستقرار  عدم على الطالب تعَود وا 
 نوعية في حتى يؤثر هذا ،والتعب اإلرهاقمما يزيد عنده  البدنية و النفسية الجوانب من المباالة
ات من وأوصى الباحث بعدة توصي .فيه يسكن الذي المكان نظافةيؤثر في و  يأكله الذي الطعام
 صارمة رقابة هناك تكون  ان تقدير اقل على أو الداخلية السكنات لتوفير الحاجةاهمها: 
 مستوى  على كون السكنات لت ، وان يتم خفض أجوراألفراد من السكنات الصحاب وواضحة
 لتوفير الدراسة مكان من بالقرب او داخل للطالب وداخلية خاصة سكنات تبنى، وأن الطالب
 كلية كلاخرى، وان تشرف  جهة من الدخل الستغالل الحرية ومنحهم جهة من للطالب الراحة
 تدني في تتسبب قد التي للمشاكل طالب أي يتعرض ال لكي الطالبية السكنات حالة على

 من تحد التي الحلول في الطالبية المقترحات بعضالدراسي، آخذين بعين االعتبار  المستوى 
 الطالبية. السكنات مشكلة

 الطالب تواجه التي بالصعوبات التنبؤ بعمل دراسة بعنوان(: 2011) وآخرون  الحارثي كما قام
 على التعرف إلى هدفت .الديموغرافية المتغيرات بعض ضوء في الجامعي الحرم خارج القاطنين
 من عدد خالل من وذلك الجامعي، الحرم خارج القاطنون  الطالب يواجهها التي الصعوبات
 يقطنون  ا  طالب 212 من مكونة عشوائية عينة على استبانة تطبيق وتم افية،الديموغر  المتغيرات
 التي المشاكل أكثر هي االقتصادية الصعوبات أن تبين النتائج خالل ومن الجامعي، الحرم خارج
 الحياة لمتطلبات والنقل اإلعاشة مبلغ كفاية وعدم مرتفع، المسكن إيجار أن حيث الطلبة، تواجه
 والمشكالت والمواصالت بالحصة المتعلقة الصعوبات ذلك بعد ياتي ثم ،الخارجي والسكن

 متابعة يتم أن: الباحث قدمها التي التوصيات ومن. االجتماعية المشكالت وأخيرا   األكاديمية،
 سكنية مجمعات وبناء عليها، باإلشراف وذلك الجامعة، إدارة خالل من للطلبة الخارجية السكنات
 .للجامعة ثابتة

 في المسارات توحيد بعد واالجتماعي والشخصي الدراسي التوافق (:2011) راشد دراسة وفي
 الدراسة هدفت .الوسطى بالمحافظة الثانوية المرحلة طلبة على ميدانية دراسة البحرين، مملكة
 المرحلة طلبة لدى الدراسي والتوافق واالجتماعي الشخصي التوافق بين العالقة على التعرف إلى
 الشخصي التوافق حيث من واإلناث الذكور بين والمقارنة البحرين، في الوسطى يةالثانو 
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 وتم اإلناث، من 113و الذكور من 10 طالب، 203 الدراسة عينة شملت. والدراسي واالجتماعي
 الدراسي التوافق بين عالقة وجود الدراسة نتائج أهم وكانت .للدراسة كأداة االستبانةاستخدام 
 الشخصي التوافق في واإلناث الذكور بين فروق  وجودوأيضا   .واالجتماعي صيالشخ والتوافق

 توحيد برنامج دعمب الباحث أوصىومن خالل النتائج  .اإلناث عينة لصالح واالجتماعية
 البرامج تطويرو  .حاجياتهم تلبية على وقدراتهم الطلبة تطوير في دور من له لما المسارات
 من الطلبة مشكالت على التعرفو  .ذلك في واالستمرار العلمي، ورالتط لمواكبة وذلك الوزارية
 النفسي الدعم وتقديم مشكالتهم، حل على الطلبة ومساعدة ارشادية، تربوية برامج وضع خالل
 .للطلبة والتربوي 

إلى  التعرف إلى دفته الداخلية األقسام طلبة مشكالت بدراسة حول(: 2010) محمودوقام 
 الطلبة، منها يعاني التي المشكالت أبرز وتحديد الداخلية، األقسام في كنينالسا الطلبة مشكالت
 واستخدم المنصور، حي في الداخلي القسم في الساكنين من مبحوثا   20 من البحث عينة وتألفت
 الطلبة أن أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت .للدراسة كأداة االستبانة الباحث
 المشكالت عن فضال   األولى، بالدرجة أمنية مشكالت من يعانون  الداخلي القسم في المقيمن

 الداخلية لألقسام وجيدة مناسبة حراسة وضع بضرورة الباحث وأوصى .والعلمية االقتصادية
 الطلبة تقسيم عند العلمية االختصاصات مراعاة ووجوب فيها، الساكنين الطلبة حياة على حفاظا  
 .اخليالد القسم في الغرف على

الفروق في تأثير السكنات الداخلية والخارجية  ( إلى التعرف على2001وهدفت دراسة ملحم )
في اضطرابات السلوك والتحصيل الدراسي ودافعية االنجاز لدى طالبات كلية التربية بعبري في 

طالبة تم اختيارهن بصورة عشوائية، من طالبات  441، وتم إجراء الدراسة على سلطنة عمان
مقياس اضطرابات استخدام سكن الداخلي والخارجي في الكلية وتم اخذ مستويين دراسيين، وتم ال

يكن هناك فروق ذات داللة  وتبين من خالل الدراسة أنه لم السلوك ومقياس دافعية اإلنجاز.
احصائية على مستوى اضطراب السلوك تعزى لمتغير السكن والحالة االجتماعية، بينما كان 

 ذات داللة احصائية لمتغير المستوى التعليمي لصالح طالبات السنة األولى دراسيا .هناك فروق 
وجود فروق ذات داللة اجصائية في دافعية االنجاز، لمتغيرات المستوى التعليمي والتحصيل و 

هناك عالقة ذات داللة وأن  الدراسي، ولم تظهر فروق احصائية لمتغير الحالة االجتماعية.
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وأوصى الباحث  من اضرابات السلوك والتحصيل الدراسي ودافعية االنجاز. احصائية بين كل
بأن يتم دراسة مشكالت الطالب وبحث سبل حلها بشكل علمي ودقيق، حيث أنها توجه تحدي 

كما أوصى الباحث بان يتم عمل دراسات  للمجتمع، وأنه ال يمكن حلها ضمن تصورات جاهزة.
االضطرابات السلوكية والضغوط النفسية التي تواجه طالب مشابهة تأخذ بعين االعتبار أسباب 

 السكنات، وما يمكن أن تفرزه عليهم من نتائج سلبية أو إيجابية.

 دراسة" الجامعة طالبات لدى الدراسي التوافق :بعنوانالتوافق في دراسة ( 2002) بركاتوتناول 
 التعرف إلى الدراسة هدفت ،"المتغيرات بعض ضوء في المتزوجات وغير المتزوجات بين مقارنة
 مكان: للمتغيرات تبعا   وذلك المتزوجات، وغير المتزوجات الطالبات بين الدراسي التوافق على

 طالبة،( 110) من مكونة عينة الباحث واختار. التراكمي المعدل التخصص، العمر، السكن،
 درجات بين ئيةاحصا فروق  وجود النتائج بينت وقد متزوجة، 10 و متزوجة غير 100 منهن

 الطالبات لصالح الدراسي التوافق على القدرة في المتزوجات وغير المتزوجات الطالبات
 الدعم توفير خالل من المتزوجة للطالبة اإلدارية الخدمة تقديم الباحث واقترح .المتزوجات
 ذلكو  الجامعية دراستها أثناء تواجهها التي الضغوطات من يقلل مما ،لها والمادي المعنوي 
 للطالبة واالجتماعي النفسي الدعم زيادةو  .المناسب بالشكل الدراسي التوافق على لمساعدتها
 بحيث الجامعة مكان من قريبة المتزوجات الطالبات ألبناء حضانة دور فتح خالل من المتزوجة
 توافقها في ايجابيا   ويسهم المتزوجة للطالبة نفسيا   استقرارا   يوفر مما ،لهم المناسبة الرعاية توفر

 ووضعها يتفق الذي الدراسي التخصص اختيار نحو المتزوجات الطالبات توجيهو  .الدراسي
 .وألسرتها لها مناسب عمل على الحصول لها ويتيح األسري 

 العربية اإلمارات جامعة طلبة لدى الجامعي السكن مشكالت (:2002) العامري  دراسةوتناولت 
 اإلمارات جامعة طلبة لدى الجامعي السكن مشكالت شافاستك إلى الدراسة هدفت .المتحدة
 والمستوى ( وطالبات طالب) الجنس نوع حيث من لتباينهم وفقا   الفئات مختلفة من المتحدة العربية
 الطالب مشكالتاختالف  الدراسة نتائج أهم من وكان .الدراسي والتحصيل والكلية، الدراسي،
 اإلمكانيات، وتوفر الفيزيقية بالنواحي تتعلق اكلهممش كانت فالطالب الطالبات، مشكالت عن
 العاطفية الناحية في الطالبات مشكلة كانت بينما السكن، في الرياضي والمشرف الحاسوب، لثم

 توفر وعدم السهر وكثرة الضوضاء بسبب مشكالتيواجهون  الطالبكما أن  .بأسرهن وتعلقهن
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 االهتمام بضرورة الباحثة وأوصت .راسيالد تحصيلهم على ينعكس نفسي، وأخصائي مكتبة،
 للمشكالت للتصدي الحيوي  دورها وتفعيل اإلرشادية النفسية للخدمات الكبير الدعم وتقديم الجدي
 وتقديمها والندوات والمحاضرات العمل وورش االرشادية البرامج وتكثي  الطلبة، تواجه التي
 .للطلبة

 الشخصية المشكالت طبيعة على تعرفال إلى بدراسة هدفت (2003) الطراحكما قام 
 بدراسة الباحث قام .الجانب هذا فيواإلناث  الذكور بين والفروق  الكويتي، للشباب والمجتمعية

 نموذج عليهم وطبق الكويت، جامعة في الجامعيين من وطالبة طالبا   1214 مقدارها عينة
 والقسم الديمغرافية، لمعلوماتا من االول القسم تكون  ،أقسام ةثالث من تأل  والذي االستبيان
 ،مشكلة 21والتي حصرها في  الطلبة تواجه التي الشخصية للمشكالت الفرعية القائمة من الثاني
أظهرت النتائج ان الطلبة يجدون أن المشاكل و  .اجتماعية مشكلة 42 من تكون  الثالث والقسم

ا، وهناك تقارب في استجابات التي تمثل المظاهر النفسية واالجتماعية األكثر أهمية من غيره
الذكور واإلناث عليها، ومن هذه المشاكل عدم استغالل وقت الفراغ لديهم، والحرمان والتهميش 

كما تبين أيضا  أن المحسوبية من إحدى المشاكل التي  االجتماعي، والشعور بالحزن والملل.
 خفاض فرص العمل المستقبلية.يعاني منها الطلبة، وغلبة الطائفية، وحب المظاهر والتفاخر، وان

 وتبين وجود تمزق اجتماعي كبير في الكويت، بالرغم من الرفاهية التي يعيشها سكان الكويت.
بالرغم من أن  ،كاملة التي تهتم بقضايا الشبابتهناك غياب في السياسات االجتماعية الموأن 

 لدى سكانها.الكويت إحدى الدول األولى في العالم من حيث الرفاهية المتحققة 

 للطالبات التراكمي المعدل تدني إلى المؤدية العوامل تناولتفقد  (2002) بوبشيت دراسةأما 
 باإلحساء فيصل الملك بجماعة واألغذية الزراعية العلوم وكلية التربية كلية طالبات تراها كما

 تدني إلى ديةالمؤ  العوامل على التعرف إلى الدراسة هدفت حيث، السعودية العربية بالمملكة
 واألغذية، الزراعية والعلوم التربية كلية طالبات نظر وجهة من وذلك للطالبات، التراكمي المعدل
 بتصميم الباحثة وقامت طالبة، 1432 من الدراسة عينة وتكونت باإلحساء، فيصل الملك بجامعة
 تدني على تأثيرا   أكثر ليميةالتع البيئية العواملأن  الدراسة نتائجبينت  وقد البيانات، لجمع استبانة
 .للطالبة التراكمي المعدل تدني على تأثيرا   أقل االجتماعي العامل بينما للطالبة، التراكمي المعدل

 التراكمي المعدل تدني إلى مؤد   كعامل السكن لمتغير احصائية داللة ذات ا  فروقوأن هناك 



 31 

 من وذلك الجامعية الدراسة بمتطلبات الطالبات وتوجيه إرشاد بضرورة الباحثة وأوصت .للطالبة
 للحياة لتهيئتها بالجامعة التحاقها من األول الفصل في طالبة لكل يسجل إجباري  مقرر خالل

 تدريبية دورات عمل خالل من للطالبات األكاديمي اإلرشاد برامج وتعزيز. الجديدة الجامعية
 .عمليا   تفعيلهو  األكاديمي اإلرشاد ممارسة بكيفية التدريس هيئة ألعضاء

 طلبة تحصيل على للسكن المادية البيئة متغير أثر (:2001) وآخرون  الشيخ دراسةوفي 
 تحصيل في المؤثرة للسكن المادية العوامل أكثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت، الجامعة
 اليرموك، ةجامع من وطالبة طالبا   231 من الدراسة عينة اختيار وتم الجامعي، التعليم في الطلبة
 ذات المتغيرات من والمكتبة الدراسة ومكان الخاصة الغرف توافر أن إلى الدراسة نتائج وأشارت
 كان والحاسوب، الجيدة االضاءة توافر وأيضا  . للطلبة األكاديمي التحصيل على اإليجابي التأثير
 الطلبة حصيلت على سلبي أثر له التلفاز ووجود األكاديمي، التحصيل على ايجابي أثر لهم

 األخرى  المتغيرات دراسة بضرورة الباحث أوصىحيث  .للجامعة الخارجية السكنات فيالقاطنين 
 الهدوء على ينطوي  الذي السليم الدراسي الجو توفير وضرورة الطلبة، تحصيل على تأثيرها في

 ،لهم الدراسةو  للنوم خاصة أماكن وتوفير. للدراسة دافعيتهم وزيادة الطلبة حماس لرفع والتركيز
 .لهم المناسب الجو وتوفير استقالليتهم يضمن مما

 الشباب لدى الفراغ ووقت الترويحإلى بيان  دراسةهدفت ال (2010وفي دراسة درويش )
 وبالتالي الوقت هذا إلشباع وحاجتهم رغباتهم على والتعرف جدة بمدينة الجامعية بالمرحلة
 دور على والتعرف لهم المناسبة الترويحية نشطةواأل الشباب سمات بين العالقة الى التعرض
 اإلعالم وأجهزة االجتماعي النظام خالل من الفراغ وقت في الشباب سلوك توجيه في المجتمع
 الفراغ ووقت بالترويح المتصلة للظواهر العامة االتجاهات اكتشاف محاولة ثم التعليم وبرامج
. سنة 23.2 أفرادها رعم متوسط يبلغ عينة على الدراسة أجريت وقد.  للمستقبل حلول واقتراح
 متوسط وأن الدراسة جانب الى يعملون  العينة أفراد من %22.1 نسبة أن النتائج أوضحت وقد
 والتسلية واالستماع المشاهدة ظاهرة أن تبين ولقد.  ساعة 4.12 الدراسة أثناء الفراغ ساعات عدد
 إلشباع كوسيلة التجارى  الترويح على لبالط في زيادة هناك وأن الفراغ نشاط على ىغتط

 صيفية معسكرات في االشتراك في رغبة لديهم العينة أفراد من %20 وأن الفراغ احتياجات
 يشاهدونها التي الترويحية البرامج نحو تميل الشباب اتجاهات وأن بالمملكة السياحية بالمناطق
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 العينة أفراد من %21 وأن %24.4 نةالعي أفراد بين تنتشر الورق  لعب ظاهرة وأن. الخارج في
 ثم العربية البالد ثم أوربا الى السفر ويتجه الصيفية األجازة أثناء للخارج السفر على يقبلون 
 ثم الرياضي الطالبي النشاط في تشترك الشباب من %24 نسبة وأن الشرق، وبالد أمريكا

 .الجوالة ثم االسالمية التوعية ثم االجتماعي

 التوافق أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت ( حول التوافق االجتماعي2010) ردراسة عنبوفي 
 لمعرفة واألسرية التعليمية المتغيرات بعض وتحديد الدراسي التحصيل على االجتماعي

 السمات معرفة إلى باإلضافة ،التعليمية البيئة مع متوافقينال وغير المتوافقين المتدربين
 المتدرب منها يعاني التي المشكالت على والتعرف العينة ألفراد ميزةالم واالجتماعية التعليمية
 العلمية العناصر بعض معرفة إلى الدراسة هدفت كما،الدراسي التحصيل في وأثرها المعهد داخل

 بالمعهد المتدربين على الدراسة طبقت وقد.  االجتماعي بالتوافق وعالقتها بالمعهد والتعليمية
 رئيس، كمنهج االجتماعي المسح منهج الباحث فيها واستخدم جدة افظةبمح الصناعي الثانوي 
 في ا  متدرب 112 العينة حجم بلغ وقد والمقابلة االستبيان أداة بواسطة الميدانية البيانات وجمعت
 الميكانيكا- اإللكترونيات المعدنية اإلنشاءات - السيارات - الكهرباء وهي التخصصات كافة
:  يلي ما أهمها النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصلت الطبقية العينة أسلوب بإتباع وذلك العامة
 أكد كما.  وطموحاتهم لرغباتهم والتخصص القسم مالئمة أكدوا العينة أفراد من(  %12) إن
 أن الدراسة نتائج من تبين كذلك ،المعهد داخل تخصصاتهم مع ن منسجمو  أنهم(  11%)
 الدراسة نتائج ومن ،التعليمية البيئة داخل متميزة بزمالئهم معالقاته العينة أفراد من( 12%)

 داخل المشكالت من ومعاناته المتدرب تخصص بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود أيضا  
 لزمالئهم تقليدا   بالمعهد التحاقهم سبب كان الذين العينة أفراد أن الدراسة من تبين كما.  المعهد
 الوالدين لرغبة تحقيقا   التحاقهم سبب كان من يليهم ،التعليمية البيئة داخل للمشكالت تعرضا   أكثر
 بالدراسة إلتحاقهم سبب كان من وأخيرا   التخرج بعد عمل فرص وجود للمعهد إنتسابهم كان من ثم

 . الدراسة بأهداف المتعلقة األخرى  النتائج بعض إلى باإلضافة شخصية رغبة
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 الدراسات األجنبية 2.2.2

العالقة بين عادات طالب إلى التعرف على  (Khurshid ،2012) خورشيداسة هدفت در 
اجريت هذه الدراسة في ، وأثر ذلك على التحصيل األكاديمي السكنات من الذكور واإلناث

فقرة تم تطويرها من قبل نموذج دينيس، وتم اختيار عينة عشوائية  41استخدام وتم الباكستان، 
من جامعة إسالم أباد، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة دالة طالب وطالبة  200مؤلفة من 

احصائيا  بين عادات الدراسة والتحصيل االكاديمي، طالبات الجامعة تمتلك إقباال  أكثر على 
الدراسة وبالتالي التحصيل العلمي من الذكور، كما أن الطالب غير المقيمين في سكنات الطلبة 

وأوصت الباحثة من خالل  المقيمين في سكنات الطالب.تحصيلهم العلمي أكبر من الطلبة 
على الطلبة الذين يريدون الحصول على درجات أعلى أن يحسنوا مهاراتهم الدراسية بأن النتائج 

يجب على طلبة السكنات كما و  وأن يستعدوا بشكل أكبر في االمتحانات واالختبارات الجامعية.
يل الدراسي لديهم أقل من الطلبة غير المقيمين في تنظيم وقتهم بصورة أفضل، وذلك ألن التحص

كما  السكنات، وهذا يدل على أن طلبة السكنات غير عابئين بالحمل الدراسي، وافتقارهم للتنظيم.
يجب على هؤالء الطلبة المقيمين االستعانة بالطلبة غير المقيمين ذوي التحصيل األكاديمي و 

إدارة الجامعة أن تعمل على وأوصت  لئك المتفوقين.األعلى  من غير المقيمين، خصوصا  من أو 
بحث مشاكل الطلبة المقيمين في السكنات الجامعية، وذلك من أجل إيجاد الحلول لتدني 

 تحصلهم األكاديمي.

الطلبة المقيمين وغير المقيمين في سكنات بدراسة   (CHATERJEE ،2012)تشاترجي وقام 
حيث أبدى الباحث وجهة نظره في مزايا أن في سلوفاكيا، أجريت هذه الدراسة  بشكل عام. الطلبة

يكون الطالب مقيما  في إحدى سكنات الجامعات، حيث أن الطالب يجد لديه الحرية الكافية 
والتصرف كيفما شاء بصرف النظر عن القواعد والسلوك المتبعة سواء في داخل منزل األسرة أو 

ة أكبر لدى الطالب المقيم في السكنات أكثر من في الحياة بشكل عام. كما ان هناك فرص تسلي
عهم أم مع المقيم في أسرته، إضافة إلى تكوينه عالقات جديدة سواء مع الطلبة الذين يقيم م

المنطقة المحيطة بسكنه، كما أن الباحث يجد بان طالب السكنات يعيش مع طالب بنفس الوعي 
من حيث األفكار، ومن حيث  ا  شهم يكون متوازيالثقافي وبنفس المستوى العمري، وبالتالي فإن نقا

الباحث بأن السكنات من الممكن أن تكون أفضل في الجو الدراسي، يرى  التسلية المرغوبة لديهم.
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خصوصا  من حيث المنافسة بين أفراد السكن الواحد في عالماتهم التحصيلية، إضافة إلى أن 
ووجد الباحث هناك  ية التي يواجهها.طالب السكنات يجد من يساعده في الصعوبات الدراس

الجديد غير متكي  مع الوضع الجديد قد يكون الطالب  بعض السلبيات في حياة السكنات منها:
قد يلجأ طالب السكنات كما  الذي يراه في حياة السكنات ومع الطلبة الجدد الذين يتعرف بهم.

كما انهم قد يسيؤون في  ينما وغيرها.إلى العادات السيئة مثل التدخين، والروتين في زيارات الس
ومن خالل  اختيار األصدقاء. االمر الذي يجعلهم يميلون عن دراستهم إلى أشياء وعادات أخرى.

على اآلباء متابعة أبنائهم في السكنات وعدم تركهم بعدة توصيات منها أن ذلك أوصى الباحث 
ة بشكل فائض دون السؤال عن مصاريفهم بدون مراقبة، وأن ال يقوموا بتزويدهم بحاجياتهم المالي

هم في تحصيلهم األكاديمي وأخذ كشوفات أن يراجع اآلباء أبناءو  وكيفية إنفاقها ومتابعتها.
 بالعالمات بشكل دوري. ومراجعة أستاذة الطلبة بشأن طالبهم باستمرار.

وضح الباحث بأن السكن  ( ,2012Sharma and othersدراسة شارما وآخرون )وفي 
جامعي يعد لطالب المرحلة الثانوية بمثابة عالم المجهول الذي يريدون استكشافه، وهدفت هذه ال

الدراسة إلى التعرف على مستوى رضا الطلبة الذين يعيشون في سكنات الطالب داخل الحرم 
الجامعي في المعهد الوطني في الهند، وافترض الباحث بانه لن يكون هناك فروق ذات داللة 

ول استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى رضا الطالب عن سكنهم الجامعي احصائية ح
كما قام الباحث بدراسة أسباب تفضيل الطالب للسكن  وذلك استنادا  إلى متغيرات الدراسة.
وقام الباحث باختيار عينة من الطالب المقيمين في  المفضل لديهم وأسباب تفضيلهم له.

وتبين من خالل النتائج أن الطلبة  من اإلناث. 11الذكور ومن  212السكنات وكان عددها 
ية يفضلون السكن داخل الحرم الجامعي للوضع الصحي الجيد والنظافة المتوفرة فيه، والبنية التحت

الصاالت الرياضية الموجودة فيه، وخدمة الكهرباء المجانية  لىالمتوفرة للسكن  باإلضافة إ
 في استجابات الجنسين في مدى الرضا عن خدمات السكن. ا  قالمتوفرة فيه. ووجد الباحث فرو 

وأوصى الباحث بان يتم إجراء دراسات تتعلق بمستوى الرضا في السكنات المختلطة بين الجنسين 
 عن طبيعة المسكن.

همية سكنات الطلبة وذلك وفقا  لبعد منازل ذوي الطلبة فتناولت أ (2012دراسة اينهاي  )أما 
فة إلى تفضيل الشباب للسكنات الجامعية للطلبة الذين يمتلك ذويهم اإض عن اماكن دراستهم
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ومن  أكثر سكنات الطلبة. في بيوتا  ليست بالبعيدة عن الجامعة، العتقادهم بتوفر المناخ الدراسي
المزايا التي يجدها الطالب من وجهة نظر الباحث في حياة السكن أن الطلبة يشجعون أنفسهم في 

بة السكنات، والذي يجعلهم األمر بالنسبة للمتسوى الثقافي والعمري المتقارب لطلالدراسة، كذلك 
أما سلبيات السكن من  الحال يتناقشون االوضاع االجتماعية لهم بيسر وتقارب فكري. بطبيعة

لحرية الزائدة للطالب وجهة نظر الباحث فكانت تتمثل في البعد عن االهل واألقارب، وقد تكون ا
حيث البذخ في االنفاق، على الرغم من أن السكن باألساس لتوفير النفقات على مضرة له من 

 الطالب، وما يمكن أن تؤدي له الحرية من أمور أخرى مثل التسيب الدراسي، أو االنحالل.
وأوصى الباحث الطلبة بأن يستشعروا ما يفعله والديهم من أجلهم ووجوب تقدير ذلك ببذل الجهد 

 الجامعية. المضاع  في الدراسة

 

للمعايير القيم قام الباحث بتعري  سكن الطالب، وتوضيح  (2011دراسة بارث )وفي 
وبين الباحث أن السكنات القريبة  .واإلنضباط في السكنات، والتعاون وأجواء الدراسة المناسبة

هم من المعاهد والكليات والجامعات تحظى بمتابعة دقيقة من المدرسين، وهذا يعني اإلشراف علي
وبين الباحث أن سكن الطالب مفيد في أن الطالب يشعر  وتوفير الوقت للطلبة من أجل الدراسة.

بالمسؤولية من خالل وجوده في السكن، وترتيب أموره والعناية بصحته ونظافته ونظافة مالبسه 
لب ومن خالل السكنات التي تخضع إلدارة الجامعة والتي تكون جزءا  منها ال يشعر الطا وسكنه.

بانه وحده، فهو خاضع للمراقبة الصارمة من قبل المشرف واإلدارة الجامعية، وبالتالي فإن هذا 
يشكل رقابة عليه تجبره على االلتزام بالساعات الدراسية المحددة، والساعات التي يتم فيها تناول 

ون محددة، كما أن ساعات الرفاهية تك وجبات الطعام، إضافة إلى االلتزام بالدوام بشكل تام.
وتكون منظمة وقليلة، وتسمح للطالب بان يغير من االجواء الدراسية التي يلتزم بها من خالل 

وأيضا  يخف  السكن الجامعي من االلتزام المادي المفروض على  وجوده في السكن الجامعي.
طالب إضافة إلى ان الوجبات المقدمة لل مبلغ الذي يتم دفعه للسكن رمزيا  الطالب، حيث أن ال

ويرى الباحث بأن اإليجابيات  تكون مشمولة من ضمن المصاري  التي يدفعها الطالب للسكن.
التي يحظى بها الطالب عديدة غير تلك التي تم ذكرها سابقا ، فالطالب يكون عالقات جديدة مع 

ة أما من السلبيات التي تواجه الطلب الطلبة اآلخرين، وعالقات اجتماعية مع الناس المحيطين.
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لى البيت، وهذا يجعل من الطالب قليل  في السكنات، فهناك مثال  الحنين الدائم إلى الوطن، وا 
االهتمام بدراسته، مشغول البال في كثير من األوقات، كما ان الحرية المفرطة التي قد يحظى 
بها طالب السكن تكون ذات ضرر عليه من حيث عدم استغالله لوقته في الدراسة، بل في 

 كثيرة تبعده عن الجو الدراسي. ملهيات

 

كيفية تتشكل مشكلة هذه الدراسة في كونها تعالج  ( ,2012Pavithranدراسة بافيثران )وفي 
، خصوصا  وأن الطلبة من شتى انحاء العالم، ليسوا فقط من الطلبة مزج الطلبة في الجامعة

فة واختالفها فيما بينهم كونهم إن من العقبات التي يواجهها طالب السكنات ليس فقط الثقا الهنود.
من كافة انحاء العالم، إنما هناك اختالف اللغة باألساس، والذي يصعب عليهم التعرف خليط 

اللغة االنجليزية في استخدام إن  على بعض بشكل أكثر وأن يتم االمتزاج فيما بينهم بشكل جيد.
ون فيما داخل السكنات، وبالتالي السكنات وفي الجامعة تحديدا  يسهل على الطلبة أن يتم التعا

تقع العديد من المشاكل نظرا  الختالف الدين والثقافة، إال أن  يسهل عليهم التعاون فيما بينهم.
 الطلبة في العديد من األحيان يجمعهم رابط الغربة.

 

 في يعيشون  الذين الجامعية المرحلة على طالب ( ,2010Khozaeiراسة خوزي )دوبينت 
 أهم على التعرف الدراسة هذه من األساسي الغرض وكان. في ماليزيا سينز سكنات جامعة

 يعيشون  يالذ سكن الطلبة عن الرضاو  الجامعية المرحلة طالب بمستوى  تتنبأ التي العوامل
 يعيشون  الذين قبل الطالب من الرضا مستويات في وكشفت هذه الدراسة االختالف أيضا فيها
. الجامعي الحرم خارج بيوت في يعيشون  وأولئك الذين لجامعي،ا الحرم داخل الشباب بيوت في
 بين رضا مستوى  في اختالف هناك يكون  لن أنه االفتراض كان األدبيات، استعراض على وبناء
 باإلضافة. في السكن الخصائص مختل  إلى راجعا سكان سكنات الطلبة من المجموعتين هاتين
 أسباب على والتعرف الطالب بين تفضيال األكثر ةسكنات الطلب الدراسة هذه بحثت ذلك، إلى

 الجامعي الحرم داخل بيوت في يعيشون  الذينمن  ٪41.3 الدراسة هذه في وشارك. تفضيلهم لها
 البحث تألفت من عينة الرئيسي؛ الجامعي الحرم سكنات قريبة من منطقة في يعيشون  ٪21.2 و
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 مع أن وجود االرتياح إلى تشير الدراسة ونتائج(. إناث 21 و ذكور 220) وطالبة ا  طالب 211
 عن مرافق المسافة والتي تحدد مدى الرضا مثل: بعد بعض األشياء التي يجب أن تكون متوفرة،

حيث  ،الموفرة في السكنات والمرافق في السكنات، واألمن الغرفة، حجم الغرفة، وسالمة الجامعة،
 كبير اختالف أيضا هناك كان. الجامعية حلةالمر  طالب رضا توقع التي العوامل أنها تعتبر أهم

 أهم. للطالب الجامعي الحرم والسكان خارج الجامعي الحرم سكان داخلال بين الرضا مستوى  في
وطبيعة السكن  الجامعة، من المسافة كانت الطالب رضا مستويات على أثرت التي العوامل
 . الغرفة سالمةو  الغرف، وحجم في المواصالت وأمان السكن، ورضا الخارجي،



 42 

 ةـابقـات السـدراسـب على الـتعقيال 1.2

بالبحث االجتماعي التوافق تناولت موضوع ها أن العديد من لدراسات السابقةا يتبين لنا من عرض

لم يتم البحث فيه الجامعية سكنات الحيث احتل مكانا  بارزا  فيه، غير ان موضوع ، والدراسة

، وكان هناك بعامة وفي األدبيات المحلية الفلسطينية بخاصة ةالعربياألدبيات في  بصورة وافية

من حيث السلبيات الجامعية من الدراسات االجنبية التي تناولت موضوع السكنات  بعض

وهدفت هذه  ،وااليجابيات، وتم توظي  جزء منها في االطار النظري الخاص بهذه الدراسة

طلبة الجامعية من وجهة نظر كنات مزايا وعيوب الستوضيح الدراسات في مجملها إلى 

وتنوعت الدراسات من حيث شكلها وطبيعة إجرائها، فمنها ما تناول عينة بحثية، ، الجامعات

ومنها ما تناول منطقة دراسية، ومنها ما كان نظريا ، ومنها ما أجري بواسطة المقابلة كاداة 

وافق االجتماعي لدى طلبة السكنات وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الدراسات لم تتناول الت، للدراسة

وخصوصا  ان الدراسات التي تتعلق بالسكنات  كما في هذه الدراسة التي يقوم الباحث بإعدادها.

باللغة العربية تكاد تكون معدومة، وفي الدراسات التي تم العثور عليها تناولت مزايا وعيوب 

االجتماعي لدى الطلبة المقيمين في تلك السكنات بالنسبة للطلبة في معظمها ولم تتناول التوافق 

، وفي المحصلة فإن الدراسات بشكل عام كانت مفيدة من حيث اإلطار النظري في هذه السكنات

الدراسة، حيث أنها كانت زاخرة بالمعلومات، وأيضا كونت لدى الباحث فكرة جيدة عن كيفية 

وستكون الدراسة لومات، ب السرد أو من حيث جمع المعدراسته سواء من حيث أسلو إجراء 

 الحالية امتدادا لها وما نادت به من توصيات.

وتشابهت هذه الدراسة مع دراسة بركات ودراسة بوبشيت ودراسة بالحاج فروجة في أسلوب عرض 

المعلومات، واختلفت معها في عينة الدراسة حيث كانت العينة في هذه الدراسة أكبر منها في 
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ان عمل الدراسة، فقد ُأجريت دراسة بركات في فلسطين مثلما في هذه الدراسات سابقة الذكر، ومك

 .على الترتيب الجزائر السعودية و الدراسة، بينما كانت دراستي بوبشيت وفروجة في

كما ركزت الدراسات في معظمها على أثر العوامل مثل التوافق واالجتماعي والنفسي وغيرها على 

هذه الدراسة وهو قياس التوافق االجتماعي للطالب  تحصيل الطالب، بينما كان الغرض من

القاطن في السكنات الجامعية مع محيط سكنه، معتمدين على العوامل المؤثرة على التوافق 

 االجتماعي.

كما استعرضت الدراسات السابقة بعض النواحي المتعلقة بالسكنات الجامعية، ولم تتطرق إلى 

 الطراح( و 0202ُيستثنى من ذلك دراستي محمود )بتوسع، االيجابيات والسلبيات لهذه السكنات 

، كالت التي تواجه الشباب الجامعي بالكثير من التفصيل والتعمقتا للمشتعرض ( اللتان0222)

وتناول محمود مشكالت طلبة االقسام الداخلية بتوسع، وتم االستفادة من دراسة محمود من حيث 

 .نتائج الدراسة وتوصياتها
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 ________________________________________لث_اـل الثـصالف

 مقدمة 1.1

هذا الفصل منهجية الدراسة، ومجتمعها وعينتها، وأدوات الدراسة، وطرق التحقق من  يوضح
 صدقها وثباتها، وطريقة المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة.

 

 منهج الدراسة 2.1

ستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي، وذلك لمالئمته استنادا  إلى طبيعة الدراسة وأهدافها ا
رصد وتحليل واقع مشكلة الدراسة في الوقت الحاضر وكما هي في حيث ألغراض الدراسة، من 

في رأي -وصفها، وتفسيرها، والتنبؤ بها، وهو المنهج المناسب واألفضلمن خالل الواقع 
 لمثل هذه الدراسات. -الباحث

 

 مجتمع الدراسة 1.1

عددهم  البالغطلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس يتكون مجتمع الدراسة من جميع 
 (. 1123)وزارة الحكم المحلي،  1123/1124 لعامطالبا  وطالبة ل( 4011)

 

 عينة الدراسة 4.1

باإلعتماد على األسس اإلحصائية إلختيار ها ممثلة لمجتمعبحيث تكون عينة الدراسة تم إختيار 
منطقة السكن الجامعي )العيزرية،  ة من حيث متغيريالعشوائية، طبقالطبقية  بالطريقةالعينات، 

( من مجتمع %1.8) أي بنسبةطالبا  وطالبة، ( 304من ) العينة توتكونأبو ديس، السواحرة(. 
من مجتمعها، باالستناد إلى موقع  %5وتم حساب حجم العينة بنسبة خطأ مقدارها . الدراسة
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(. 5.5كما هو واضح في ملحق رقم ) ،www.surveysystem.comالعينات حساب 
 للعينة. الديمغرافية الخصائص (2.3) رقم الجدول يوضحو

    (. خصائص العينة الديمغرافية1.1دول رقم )ج

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

    الجنس

- 

 

 4200 040 ذكر

 9505 000 أنثى

    التخصص الجامعي

 9205 089 آداب 00

 4.00 098 علوم

    مكان السكن الدائم

 

- 

 

 2009 009 مدينة

 9.09 022 قرية

 0002 25 مخيم

    منطقة السكن الدائم

 

. 
 

 0000 77 شمال الضفة

 0505 024 وسط الضفة

 4802 0.7 جنوب الضفة

    ل التراكميالمعد

 

00 
 

72- 90 0904 

72-84 008 .807 

89+ 92 0.02 

http://www.surveysystem.com/
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    منطقة السكن الجامعي

 

. 
 

 0900 92 العيزرية

 508. 042 أبو ديس

 0405 90 السواحرة

    العالقة بقوة العمل

- 

 

 0800 4. أعمل

 8005 052 ال أعمل

المدة التي قضيتها في السكنات الجامعية 
 الخارجية

   

 

0. 
 

 0208 78 سنة

 2200 025 سنتين

 4202 040 سنوات فأكثر 2

    هل غّيرت سكنك الجامعي الحالي

02 
 

 4400 090 نعم

 9908 050 ال

عدد الطلبة الذين يسكنون معك في السكن 
 الجامعي الحالي

   

 

09 
 

0-0 54 080. 

2-4 097 4707 

9+ 78 0207 
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 الدراسة لعينة وغرافيةالديم صائصالخ 5.1

 والتخصص الجنس، لمتغيرات: وفقا   الديمغرافية العينة خصائص (2.3) رقم الجدول يوضح

 السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل الدائم، السكن ومنطقة الدائم، السكن ومكان الجامعي،

 الخارجية، الجامعية السكنات في الطالب قضاها التي والمدة العمل، بقوة والعالقة الجامعي،

 يلي: كما وذلك الواحد، الجامعي السكن في الطلبة وعدد الجامعي، السكن تغيير ومدى

 الجنس لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 3.5.1

 مقابل ذكور العينة أفراد من %41.2 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

 إناث. 01.1%

 الجامعي التخصص يرلمتغ وفقا   العينة أفراد توزيع 1.5.1

 علوم. %3.2 مقابل دابآ %03.1 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة النتائج بينت

 الدائم السكن مكان لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 1.5.1

 %03.0 نمدال في يسكنون  %31.0 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات من يتضح
 .المخيمات يف يسكنون  منهم %22.1 وكان القرى، في

 الدائم السكن منطقة لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 4.5.1

 شمال سكان من العينة أفراد من %11.2 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة النتائج بينت

 الضفة. جنوب %48.1 مقابل الضفة وسط %11.1 ،الضفة

 التراكمي المعدل لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 5.5.1

 المعدالت وي ذ من المبحوثين من %20.4 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة نتائجال تشير

 المعدالت وي ذ من %23.1 وكان ،84-11 بين %38.1 مقابل ،11 من األقل التراكمية

 .فوق  فما 80 العالية التراكمية
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 الجامعي السكن منطقة لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 6.5.1

 الجامعية السكنات طلبة أفراد من %20.1 أن (2.3) رقم الجدول يف الواردة النتائج بينت

 ة.السواحر  بلدة ون كنيس %24.1 مقابل ديس بوأ %31.8 ،العيزرية ون يسكن

 العمل بقوة العالقة لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 2.5.1

 من الجامعية السكنات طلبة من %28.2 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة النتائج بينت
 .العاملين غير من %82.1 مقابل العاملين

 الجامعي السكن في الطالب قضاها التي المدة لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 2.5.1

 الخارجي

 سنة مدة واقض العينة أفراد من %13.8 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير
 سنوات ثالث %43.1 مقابل ،سنتين منهم %33.1 وقضى الجامعية، السكنات في واحدة

 فأكثر.

 الجامعي السكن تغيير مدى لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 2.5.1

 ةالجامعي اتهمسكن واغير  الطلبة من %44.1 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة النتائج بينت
 .منهم %00.8 ذلك وعارض

 الواحد الجامعي نالسك في الطلبة عدد لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 30.5.1

 معهم يسكن أنه العينة أفراد من %18.3 تأكيد (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

 منهم. %0207 لدى فوق  فما طالب 9 مقابل طالب، 4-2 بين %41.1 طالب، 2-1
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 داة جمع البياناتسلوب وأأ 6.1

فبالرجوع إلى  ة أداة  لجمع البيانات،بالعينة، واالستبانالمسح أسلوب الدراسة الحالية  تمإستخد
التوافق االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية في موضوع  ، ولفحصيات السابقةاألدب

القسم األول شتمل أقسام رئيسية، إ خمسةة تكونت من ستبانإطور الباحث ، جامعة القدس
 الدائم، السكن ومكان ،الجامعي والتخصص الجنس، معلومات عامة عن المبحوثين من حيث:

 والمدة العمل، بقوة والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل الدائم، السكن ومنطقة

 وعدد الجامعي، السكن تغيير ومدى الخارجية، الجامعية السكنات في الطالب قضاها التي

لذي افق االجتماعي حين ضم القسم الثاني مقياس التوا في ،الواحد الجامعي السكن في الطلبة
( فقرات، التوافق مع 10وهي: التوافق النفسي ) محاوروّزعت على أربعة  ( فقرة،20تكون من )

وضم القسم الثالث ( فقرة، 12( فقرة، واالغتراب )13( فقرة، التوافق الدراسي )12البيئة المحيطة )
شتمل القسم الرابع على وا ( فقرة،44الذي تكون من )واقع السكنات الجامعية الخارجية  مقياس

( 12( فقرة كان منها )31مقياس ايجابيات وسلبيات السكنات الجامعية الخارجية الذي تكون من )
( أخرى للسلبيات، وضم القسم الخامس مقياس معوقات االلتحاق 12فقرة لاليجابيات، مقابل )

ة االجابة عن أداة لما  بأن طريقع( فقرة، 14بالسكنات الجامعية الخارجية، الذي تكون من )
(، وذلك كما Likert Scaleالدراسة تركزت في االختيار من سلم خماسي، على نمط ليكرت )

 أوافق بشدة، أوافق، بين بين، ال أوافق، وال أوافق بشدة.يأتي: 

 

 صدق أداة الدراسة 1.6.1

ا  من تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين الذين أبدوا عدد
، هذا من النهائيالمالحظات حولها التي تم أخذها بعين االعتبار عند إخراج األداة بشكلها 

( Factor Analysisالتحليل العاملي )ناحية، ومن ناحية أخرى، تم التحقق من الصدق بحساب 
 (.2.3-2.3رقم ) الجدول، وذلك كما هو واضح في لفقرات األداة
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التوافق  ات مقياسفقر ( لFactor Analysisليل العاملي )(. نتائج التح2.1جدول رقم )
 االجتماعي

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 1.30 أعاني من اضطرابات في النوم  . 2
 1.01 قادر على عمل أى شيء أنني غيرأشعر   . 1
 1.32 النفعالاأشعر أنني سريع   . 3
 1.04 أشعر بانخفاض في نشاطاتي اليومية  . 4
 1.01 اني من آالم ومشاكل  جسميةأع  . 0
 1.33 أستطيع اتخاذ القرارات ال  . 3
 1.31 أغضب ألبسط األمور  . 1
 1.30 أجد صعوبة في حل المشاكل التي تواجهني  . 8
 1.08 أعاني من تخيالت غير واقعية  . 1
 1.34 تراودني أحالم وكوابيس مزعجة أثناء النوم  . 21
 1.32 مني في منطقة سكني الجامعيال يوجد أحد يفه  . 22
 1.11 أشعر بالعزلة حتى في وجود اآلخرين  . 21
 1.3 حس باالشياء من حوليأ ال  . 23
 1.31 آلخرين من حولياال أثق ب  . 24
 1.3 هتمام بمن حوليإلافقدت   . 20
 1.03 الختالط بالناساأتجنب   . 23
 1.03 أشعر بالخجل عند الحديث مع اآلخرين  . 21
 1.33 أشعر بالراحة أثناء وجودى مع اآلخرين  . 28
 1.31 أستمتع بالحديث مع اآلخرين حولي  . 21
 1.08 أتقبل انتقادات اآلخرين  . 11
 1.01 أبادر  إلى تحقيق المساعدة إلى من يحتاجها  . 12
 1.02 أشعر ببعد المسافة بيني وبين جيراني  . 11
 1.3 التركيز أعاني من صعوبات في  . 13
 1.03 أتوقع الفشل في الجامعة  . 14
 1.01 أثق بقدراتي في تحقيق نتائج جيدة في الجامعة  . 10
 1.03 أرغب في ترك الجامعة  . 13
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 1.01 أعطي القضايا الجامعية قدرا  من األهمية  . 11
 1.32 أتغيب عن المحاضرات  . 18
 1.38 ليس لدَى رغبة في الدراسة  . 11
 1.1 ال أعرف كي  أدرس  . 31
 1.3 أجد صعوبة في تنظيم بحوثي وتقاريري   . 32
 1.32 ال أعد واجباتي الدراسية في موعدها  . 31
 1.33 إنني غير قادر على التركيز في الدراسة  . 33
 1.01 أحصل على عالمات منخفضة  . 34
 1.11 أتضايق من المحاضرات الصباحية  . 30
 1.30 عن الجدوى من الشهادة الجامعيةأتسائل   . 33
 1.01 عالقاتي في الجامعة ال معنى لها  . 31
 1.01 الصداقة الجامعية قائمة على المصالح الشخصية  . 38
 1.31 من الصعب أن تجد شخصا  وفيا  هذه األيام  . 31
 1.3 أالحترام من القيم المفقودة في الجامعة  . 41
 1.03 الجامعية أصبحت مملةأشعر أن الدراسة   . 42
 1.01 ال قيمة لألنسان في هذه الحياة  . 41
 1.33 به محدودة قدرتي في الدفاع عما أؤمن  . 43
 1.3 ال أشعر باألنتماء لهذا المجتمع  . 44
 1.01 أشعر أنني وحيد في هذا العالم  . 40
 1.01 أشعر بسعادة مع زمالئي في الجامعة  . 43
 1.03 لعالقات ضعيفة بين الناسأصبحت ا  . 41
 1.01 أشعر بالوحدة عندما أكون في الجامعة  . 48
 1.34 الجامعة ال أرغب في تكوين صداقات جديدة في  . 41
 1.38 أستمتع بوجودى في الجامعة بين الزمالء  . 01
 

ات أداة الدراسة فقر ألغلبية أن التحليل العاملي  إلى (2.3رقم )تشير المعطيات الواردة في الجدول 
التوافق في المشاركة دال إحصائيا ، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشترك معا  في قياس 
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، في ضوء اإلطار النظري االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس
 الذي بني المقياس على أساسه.

 

واقع السكنات  ات مقياسفقر ( لFactor Analysis(. نتائج التحليل العاملي )1.1جدول رقم )
 الجامعية الخارجية

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 1.08 السكن الجامعي مكان لطي   . 2
 1.38 أجد نفسي في السكن الجامعي  . 1
 1.33 أنتظرنهاية العام الدراسي بفارغ الصبر  . 3
 1.3 طلبةمفهوم السكن الجامعي غير واضح في ذهن غالبية ال  . 4
 1.3 ينتابني شعور باليأس جراء البعد عن أفراد أسرتي  . 0
 1.01 من الضرورى تعري  الطلبة بفوائد السكن الجامعي  . 3
 1.38 ال تكترث الجامعة ألحتياجات طلبة السكنات الجامعية  . 1
 1.01 إن تخوف األهالي من السكن الجامعي أمر مبالغ فيه  . 8
 1.13 قتراحات الطلبة المتعلقة بتحسين السكنات الجامعيةال امعةال تهتم الج  . 1
 1.0 حتى اآلن ال أستطيع أألنسجام مع زمالئي في السكن الجامعي  . 21
 1.31 أشعر وكأنني في بيتي الثاني في السكن الجامعي  . 22
 1.30 أقضي معظم وقتي في الجامعة  . 21
 1.03 الجامعية أنصح زمالئي بالسكن في السكنات  . 23
 1.32 ال يوجد أحد يفهمني في السكن الجامعي  . 24
 1.14 في السكن الجامعي ستمرارالالست واثقا  من قدرتي على   . 20
 1.11 أتمنى أن تضع الجامعة السكنات الجامعية على سلم أولوياتها  . 23
 1.32 الطالب الجيد جيد سواء كان مع أسرته أو في السكن الجامعي  . 21
 1.03 أشعر بالراحة في السكن الجامعي  . 28
 1.31 ال أشعر باألمن النفسي في السكن الجامعي  . 21
 1.31 هناك جدوى كبيرة في السكن الجامعي  . 11
 1.31 أنا سعيد في سكني الجامعي  . 12
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 1.30 أنا راضي عن خدمات السكن الجامعي  . 11
 1.32 السكن الجامعي مضيعة للوقت  . 13
 1.12 يجب التعامل بحذر مع موضوع السكنات الجامعية  . 14
 1.31 لتحاقي  بالسكن الجامعي أمر تعسفيا  . 10
 1.10 لتحاقي بالسكن الجامعياحتى اآلن ال أعرف الهدف من   . 13
 1.31 أشعر بالندم على التحاقي في السكن الجامعي  . 11
 1.38 با مقيما في السكن الجامعيمن األمور الصعبة أن تكون طال  . 18
 1.31 تحولت حياتي في السكن الجامعي ألحداث عشوائية  . 11
أشعر أنني عاجز عن القيام باألعمال التي كنت أقوم بها أثناء إقامتي   . 31

 مع أفراد أسرتي
1.31 

 1.03 أجد صعوبة في التعامل مع المواق  الجديدة  . 32
 1.03 ستيقاظ من النومأخر في االلتاأعاني من مشكلة   . 31
 1.31 أشعر بعدم األمان عندما أكون خارج السكن  . 33
 1.31 أشعر بانخفاض في نشاطاتي اليومية  . 34
 1.01 أشعربانخفاض في شهيتي لألكل  . 30
 1.33 أعاني من فقدان الوزن   . 33
 1.08 أتجنب الخروج من السكن  . 31
 1.38 أخطط لدراستي  . 38
 1.1 شتراك في األعمال التطوعية في منطقة سكني الجامعيأحب اال  . 31
 1.38 أعطي القضايا المجتمعية في منطقة سكني الجامعي قدرا  من األهمية  . 41
 1.03 أفضل األحتفاظ بآرائي لنفسي في السكن الجامعي  . 42
 1.11 أشعر أن اآلخرين في السكن الجامعي ال يتقبلون تصرفاتي  . 41
 1.30 أشعر بأن اآلخرين في السكن الجامعي يحاولون استغاللي  . 43
 1.32 لو عاد بي الزمن الى الوراء لما التحقت بالسكن الجامعي  . 44
 

أن التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة الدراسة إلى ( 3.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
بولة من التشبع، وأنها تشترك معا  في قياس واقع السكنات دال إحصائيا ، وتتمتع بدرجة مق

 الجامعية الخارجية بجامعة القدس، في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.
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ايجابيات  ات مقياسفقر ( لFactor Analysis(. نتائج التحليل العاملي )4.1جدول رقم )
 قدسوسلبيات السكنات الجامعية الخارجية بجامعة ال

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 1.04 التحاقي بالسكن الجامعي غّير من اتجاهاتي نحو الحياة  .2
 1.33 توفير االستقرار الدراسي  .1
 1.03 استقالليبة الشخصية  .3
 1.33 زيادة تقدير الذات  .4
 1.01 الحرية في اتخاذ القرارات  .0
 1.30 زيادة التحصيل الدراسي  .3
 1.30 يةالقدرة على تحمل المسؤول  .1
 1.32 تكوين صداقات جديدة  .8
 1.12 االعتماد على النفس  .1
 1.32 يضع الطالب في مواجهة ظروف اجتماعية جديدة  .21
 1.30 يسهم في فهم الطلبة ألنفسهم  .22
 1.32 زيادة الثقة بالنفس  .21
 1.08 يقلل من األعباء المادية  .23
 1.03 يساعد الطلبة على األندماج في الجامعة  .24
 1.08 اء الجامعييعزز أألنتم  .20
 1.31 يقلل من نسبة التسرب الجامعي  .23
 1.03 األنقطاع عن العالم الخارجي  .21
 1.30 صعوبة التكي   .28
 1.32 عدم القدرة على القيام بالواجبات الجامعية  .21
 1.01 الشعور بالخوف  .11
 1.01 الشعور بالقلق  .12
 1.02 الشعور بفراغ كبير  .11
 1.31 ساب الدراسةانشغال الطلبة في أمور جانبيه على ح  .13
 1.34 ارتفاع وتيرة العن  الجامعي  .14
 1.01 صعوبة التعامل مع االخرين  .10
 1.30صعوبة التوفيق بين الدراسة الجامعية ومتطلبات السكن الجامعي   .13
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 المنزلية
 1.12 صعوبة األنسجام مع اآلخرين  .11
 1.31 الشعور بالوحدة  .18
 1.03 الشعور باألغتراب  .11
 1.33 بأسرهم يضع  عالقات الطلبة  .31
 1.01 كثرة المؤوليات  .32

 
أن التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة الدراسة إلى ( 4.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

دال إحصائيا ، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشترك معا  في قياس ايجابيات وسلبيات 
في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس، 

 أساسه.

معوقات  ات مقياسفقر ( لFactor Analysis(. نتائج التحليل العاملي )5.1جدول رقم )
 االلتحاق بالسكنات الجامعية الخارجية

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 1.03 صعوبة تقبل األهل للسكن الجامعي بالذات لدى االناث  .31
 1.33 مان في البيئة المحيطة بالجامعةعدم توفر اآل  .33
 1.01 الخوف من مداهمات الجيش االسرائيلي  .34
 1.32 الخوف من االنحراف األخالقي  .30
 1.32 زيادة األعباء المادية  .33
 1.03 عدم قدرة األهل على متابعة أمور أبنائهم الدراسية  .31
 1.02 نظرة المجتمع الدونية لطلبة السكنات الجامعية الخارجية  .38
 1.33 عدم توفر سكنات جامعية داخلية  .31
 1.11 عدم إشراف الجامعة على السكنات الجامعية الخارجية  .41
 1.33 شعور الطلبة بعدم جدوى السكنات الجامعية الخارجية  .42
 1.38 عدم قناعة الطلبة بالسكنات الجامعية الخارجية  .41
 1.31 قلة الثقة بالنفس  .43
 1.38 ةعدم توفر السكنات الجامعية المناسب  .44
 1.38 ضع  البنية التحتية للسكنات الجامعية الخارجية  .40
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أن التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة الدراسة إلى ( 2.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
دال إحصائيا ، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشترك معا  في قياس معوقات االلتحاق 

 الخارجية، في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.بالسكنات الجامعية 
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 ثبات أداة الدراسة 2.6.1 

تم حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات 
ائج كما هي واضحة في الجدول رقم ، وقد جاءت النت(Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا 

(2.3). 

الدراسة ( ألداة Cronbach Alpha) نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا(. 6.1)جدول رقم 
 بأبعادها المختلفة  

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم

 2084 02 التوافق النفسي  .0

 .208 00 التوافق االجتماعي  .0

 2082 02 التوافق الدراسي  .2

 2082 09 االغتراب  .4

 2082 44 الجامعية الخارجية واقع السكنات  .9

 2080 .0 ايجابيات السكنات الجامعية الخارجية   ..

 .208 09 سلبيات السكنات الجامعية الخارجية  .7

 2089 04 معوقات االلتحاق بالسكنات الجامعية الخارجية  .8

 2080 025 الدرجة الكلية  .5

 

بعادها المختلفة تتمتع بدرجة بأالدراسة أن أداة  (2.3رقم )تشير المعطيات الواردة في الجدول 
 من الثبات. عالية 

 

 

 

 

 



 21 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات 7.1

لحاسوب ا ، وأدخلت إلىللحاسوب إلدخالهابمراجعتها تمهيدا   حثالبا ماق بعد جمع بيانات الدراسة
ق أواف اإلجابة أعطيتاللفظية إلى رقمية، حيث  اإلجاباتبإعطائها أرقاما  معينة، أي بتحويل 

جة درجات، ال أوافق درجتين، وال أوافق بشدة در  3درجات، بين بين  4أوافق درجات،  2بشدة  
 الدرجةادت دز ابحيث كلما ة وعكست في الفقرات السالبة، واحدة، وذلك في الفقرات الموجب

ازدادت درجة التوافق االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس وكان 
 . صحيحلعكس أفضل وا واقعها

المتوسطات و النسب المئوية، و باستخراج األعداد،  الالزمة للبيانات اإلحصائيةالمعالجة  توتم
، عن α≤0.02فرضيات الدراسة عند المستوى  تفحصقد المعيارية. و  االنحرافاتو الحسابية، 

 oneين األحادي تحليل التبااختبار ، و t.testاختبار ت  :آلتيةا اإلحصائيةطريق االختبارات 

way analysis of variance،  واختبار توكيtukey test ، معامل الثبات كرونباخ ألفا و
Cronbach Alpha، اإلحصائية للعلوم برنامج الرزم استخدام ب الحاسوباستخدام وذلك ب

 ولفهم نتائج الدراسة يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية وذلك كما .SPSS االجتماعية
 (. 2.3هو واضج في الجدول رقم )

 مفتاح المتوسطات الحسابية. (. 7.1)جدول رقم 

 درجة التوافق االجتماعي وواقع السكنات الجامعية الخارجية المتوسط الحسابي
 منخفضة 0-0022

 ةمتوسط 0024-20.7
 عالية 20.8-9
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 _________________________________________رابـعل الـالفص

 مقدمة 3.4

التوافق االجتماعي لدى طلبة حول الدراسة، لنتائج يتضمن هذا الفصل عرضا  كامال  ومفصال  
وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة  ،السكنات الجامعية الخارجية في جامعة القدس

 التقنيات اإلحصائية المناسبة. استخدام لتحقق من صحة فرضياتها باوأهدافها و 

 

 ئلة الدراسةأسنتائج  1.4

 السؤال األول 2.2.1
 

 ؟  التوافق االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسما درجة 
 

المعيارية،  االنحرافاتوالمتوسطات الحسابية، و االعداد،  استخرجتسؤال هذا اللإلجابة عن 
ة الخارجية بجامعة القدس، والنسب المئوية لدرجة التوافق االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامعي

 (. 1.4وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافات(. األعداد، والمتوسطات الحسابية، و 1.4جدول رقم )
 لدرجة التوافق االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 العدد المتغير
 

المتوسط 
 الحسابي

راف اإلنح
 المعياري 

% 

 20.5 0050 294 التوافق النفسي
58.2 

 2097 2002 294 التوافق مع البيئة المحيطة
.402 

 20.9 0057 294 التوافق الدراسي
59.4 

 2090 2027 294 االغتراب
61.4 

 2005 2024 294 الدرجة الكلية
60.8 

 



 23 

ق االجتماعي لدى طلبة درجة التواف ( أن1.4يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم )
حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه ، متوسطةكانت  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

واحتل التوافق مع  (.0.21(، مع إنحراف معياري )3.04)على الدرجة الكلية للمقياس الدرجة 
لرغم من (، على ا3.20البيئة المحيطة مكان الصدارة لدى طلبة السكنات بمتوسط حسابي )

(، فالتوافق النفسي 2.11(، تاله التوافق الدراسي )3.02شعورهم باالغتراب بمتوسط حسابي )
 (، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله.  2.11بمتوسط حسابي )

 السؤال الثاني 2.2.1
 ؟  معة القدسالتوافق االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجاما مؤشرات 

 

المعيارية،  االنحرافاتوالمتوسطات الحسابية، و االعداد،  استخرجتسؤال هذا اللإلجابة عن 
والنسب المئوية لمؤشرات التوافق االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة 

 (. 2.4-2.4القدس مرتبة حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )

المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات  االنحرافات(. المتوسطات الحسابية، و 2.4) جدول رقم
 مرتبة حسب األهميةالتوافق النفسي لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس 

المتوسط  التوافق النفسيمؤشرات 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 0024 2048 أشعر أنني سريع االنفعال
69.6 

 2058 2044 عر بأنخفاض في نشاطاتي اليوميةأش
68.8 

 .000 2009 أعاني من اضطرابات في النوم
.902 

 0000 2005 أشعر أنني غير قادر على عمل أى شيء
63.8 

 0000 2000 أغضب ألبسط أألمور
62.2 

 0000 .005 أعاني من تخيالت غير واقعية
59.2 

 0028 0052 أعاني من آالم ومشاكل  جسمية
9802 

 .002 0088 أجد صعوبة في حل المشاكل التي تواجهني
57.6 

 0000 0087 تراودني أحالم وكوابيس مزعجة أثناء النوم
57.4 

 0025 0082 ال أستطيع اتخاذ القرارات
9.02 
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( مؤشرات التوافق النفسي لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية 2.4يوضح الجدول رقم )
ثم االنخفاض في  ،سرعة االنفعالوقد جاء في مقدمتها: األهمية،  مرتبة حسببجامعة القدس 
ثم الشعور بعدم القدرة على عمل أى  ،ضطرابات في النوميليها المعاناة من اال ،نشاطاتي اليوميه

وحيث كان  الترتيب  األخير لعدم القدرة على اتخاذ  ،وبعدها الغضب ألبسط االمور ،شيء
 من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله. وذلك كما هو واضح القرارات .

المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات  االنحرافات(. المتوسطات الحسابية، و 1.4جدول رقم )
مرتبة حسب لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس مع البيئة المحيطة التوافق 
 األهمية

المتوسط  التوافق مع البيئة المحيطةمؤشرات 
 لحسابيا

اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 0028 3.64 أبادر إلى تحقيق المساعدة إلى من يحتاجها
72.8 

 0028 3.43 أستمتع بالحديث مع اآلخرين حولي
68.6 

 0020 3.40 أشعر بالراحة أثناء وجودى مع اآلخرين
.802 

 0020 3.38 أتقبل انتقادات اآلخرين
67.6 

 0002 3.15 أشعر ببعد المسافة بيني وبين جيراني
.202 

 0002 3.05 فقدت االهتمام بمن حولي
.002 

 0028 3.04 ال أثق باآلخرين من حولي
60.8 

 0000 2.90 أشعر  بالعزلة حتى في وجود اآلخرين
9802 

 0002 2.86 ال أحس باالشياء من حولي
57.2 

 0000 2.82 أتجنب االختالط بالناس
56.4 

 0007 2.81 الجامعي ال يوجد أحد يفهمني في منطقة سكني
56.2 

 0004 2.72 اشعر بالخجل  عند الحديث مع اآلخرين
54.4 

 

لدى طلبة السكنات الجامعية ( مؤشرات التوافق مع البيئة المحيطة 3.4يوضح الجدول رقم )
إلى تحقيق المبادرة وقد جاء في مقدمتها: مرتبة حسب األهمية، الخارجية بجامعة القدس 

ثالثا الشعور بالراحة  ،ثانيا  االستمتاع بالحديث مع اآلخرين حولي ،تاجهاالمساعدة إلى من يح
خامسا الشعور ببعد المسافة بين وبين  ،رابعا تقبل إنتقادات اآلخرين ،أثناء وجودى مع اآلخرين
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وذلك كما هو  ،الخجل عند الحديث مع اآلخرينبالشعور  جيراني حيث كان في الترتيب االخير
 ت الحسابية في الجدول أعاله.واضح من المتوسطا

 

المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات  االنحرافات(. المتوسطات الحسابية، و 4.4جدول رقم )
 مرتبة حسب األهميةلدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس الدراسي التوافق 

المتوسط  مؤشرات التوافق الدراسي
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 68.2 2.11 3.41 ايق من المحاضرات الصباحيةأتض
 66.2 2.23 3.31 أثق بقدراتي في تحقيق نتائج جيدة في الجامعة

 65.4 2.11 3.27 ال أعد واجباتي الدراسية في موعدها
 65.2 2.22 3.26 أعاني من صعوبات في التركيز

 64.8 2.22 3.24 أعطي القضايا الجامعية  قدرا  من األهمية
 64.2 2.11 3.21 ير قادر على التركيز في الدراسةإنني غ

 63.4 2.20 3.17 أجد صعوبة في تنظيم بحوثي وتقاريرى 
 62.4 2.10 3.12 أحصل على  عالمات منخفضة

 32.1 2.23 3.05 ال أعرف كي  أدرس
 31.1 2.21 3.00 ليس لدى رغبة  في الدراسة
 57.2 2.11 2.86 أتغيب عن المحاضرات

 54.8 2.21 2.74 ل في الجامعةأتوقع الفش
 54.6 2.32 2.73 أرغب في ترك الجامعة

 
لدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية ( مؤشرات التوافق الدراسي 4.4يوضح الجدول رقم )

، المحاضرات الصباحية : التضايق منوقد جاء في مقدمتهامرتبة حسب األهمية، بجامعة القدس 
وبعدها  ،ثم ال أعد واجباتي  الدراسية في موعدها ،جيدة في الجامعةأثق بقدراتي في تحقيق نتائج 

وفي الترتيب ، أعطي القضايا الجامعية قدرا  من األهمية المعاناة في صعوبات التركيز ويليها
وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول  .أرغب في ترك الجامعةاألخير 
 أعاله.
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المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات  االنحرافاتات الحسابية، و (. المتوسط5.4جدول رقم )
 مرتبة حسب األهميةلدى طلبة السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس االغتراب 

المتوسط  مؤشرات االغتراب
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 69.4 1.11 3.41 االحترام من القيم المفقودة في الجامعة
 68.4 2.13 3.42 شخصا وفيا  هذه األيام من الصعب أن تجد

 67.8 2.24 3.39 أشعر أن الدراسة الجامعية أصبحت مملة
 31.1 2.23 3.35 أصبحت العالقات ضعيفة بين الناس

 66.4 2.18 3.32 الصداقة الجامعية قائمة على  المصالح الشخصية
 65.8 2.11 3.29 أتساءل عن الجدوى من الشهادة الجامعية

 65.4 2.21 3.27 بسعادة مع زمالئي في الجامعةأشعر 
 30.1 2.21 3.25 أستمتع بوجودى في الجامعة بين الزمالء

 32.1 2.28 3.05 ال أرغب في تكوين صداقات جديدة في الجامعة
 60.6 2.28 3.03 عالقاتي في الجامعة ال معنى لها
 60.4 2.23 3.02 ال أشعر باألنتماء لهذا المجتمع

 60.2 2.13 3.01 لألنسان في هذه الحياةال قيمة 
 31.1 2.28 3.00 أشعر أنني وحيد في هذا العالم

 59.6 2.28 2.98 قدرتي في الدفاع عما أؤمن به محدودة
 59.4 2.24 2.97 أشعر بالوحدة عندما أكون في الجامعة

 
ية بجامعة لدى طلبة السكنات الجامعية الخارج( مؤشرات االغتراب 2.4يوضح الجدول رقم )

، أن االحترام من القيم المفقودة في الجامعة :وقد جاء في مقدمتهامرتبة حسب األهمية، القدس 
ثالثا الشعور بأن الدراسة الجامعية اصبحت  ،ثانيا من الصعب أن تجد شخصا وفيا  هذه األيام

لى المصالح ن الصداقة الجامعية قائمة عإيليها أصبحت العالقات ضعيفة بين الناس  ثم  ،مملة
وذلك كما هو واضح  وجاء المؤشر االخير الشعور بالوحدة عندما أكون في الجامعة. ،الشخصية

 من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله.
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 السؤال الثالث 4.2.1
 ؟  ما واقع السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 

المعيارية،  االنحرافاتلحسابية، و والمتوسطات ااالعداد،  استخرجتسؤال هذا اللإلجابة عن 
وذلك  طلبة،الوالنسب المئوية لواقع السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر 

 (. 3.4كما هو واضح في الجدول رقم )

 

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافات(. األعداد، والمتوسطات الحسابية، و 6.4جدول رقم )
 طلبة الية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر لواقع السكنات الجامع

 
 العدد المتغير

 
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 58.8 1.30 1.14 304 واقع السكنات الجامعية الخارجية
 

واقع السكنات الجامعية الخارجية بجامعة ( أن 2.4يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم )
(، مع إنحراف معياري 2.14)ا الواقع ث بلغ المتوسط الحسابي لهذحي، متوسطا كانالقدس 

(0.32) 
 

 السؤال الرابع 1.2.1
 ؟  واقع السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمؤشرات  ما
 

المعيارية،  االنحرافاتوالمتوسطات الحسابية، و االعداد،  استخرجتسؤال هذا اللإلجابة عن 
 طلبةالالسكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر واقع لمؤشرات والنسب المئوية 

 (. 1.4وذلك كما هو واضح في الجدول رقم ) ،مرتبة حسب األهمية
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المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافات(. األعداد، والمتوسطات الحسابية، و 7.4جدول رقم )
مرتبة حسب  طلبةالوجهة نظر واقع السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من مؤشرات ل

  األهمية
المتوسط  مؤشرات واقع السكنات الجامعية الخارجية

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 72.8 1.11 3.64 ال تكترث الجامعة الحتياجات طلبة السكنات الجامعية 
 72.4 1.06 3.62 من الضروري تعري  الطلبة بفوائد السكن الجامعي

 11.1 1.07 3.60 ة السكنات الجامعية على سلم أولوياتهاأتمنى أن تضع الجامع
ال تهتم الجامعة إلقتراحات الطلبة المتعلقة بتحسين السكنات 

 الجامعية
3.59 1.17 

71.8 
 69.8 1.14 3.49 أنتظر نهاية العام الدراسي بفارغ الصبر

 69.2 1.04 3.46 ينتابني شعور باليأس جراء البعد عن أفراد أسرتي
 31.1 1.08 3.45 لتعامل بحذر مع موضوع السكنات الجامعيةيجب ا

 68.8 1.04 3.44 مفهوم السكن الجامعي غير واضح في ذهن غالبية الطلبة
 66.2 1.06 3.31 ان تخوف األهالي  من السكن الجامعي أمر مبالغ فيه
 33.1 1.10 3.30 أشعر وكأنني في بيتي الثاني في السكن الجامعي

 65.4 1.15 3.27 جيد سواء كان مع أسرته أو في السكن الجامعي الطالب الجيد
 65.2 1.05 3.26 أخطط لدراستي

 30.1 1.05 3.25 نخفاض في نشاطاتي اليوميةاأشعر ب
 64.8 1.05 3.24 هناك جدوى كبيرة في السكن الجامعي

 64.8 1.09 3.24 من األمور الصعبة أن تكون طالبا  مقيما  في السكن الجامعي
 64.8 1.09 3.24 أنا سعيد في سكني الجامعي

 64.8 1.11 3.24 أعاني من مشكلة التأخر في االستيقاظ من النوم
 64.6 1.14 3.23 لو عاد بي الزمن الى الوراء لما التحقت بالسكن الجامعي

 64.6 1.15 3.23 أعاني من فقدان الوزن 
بها أثناء أشعر أنني عاجز عن القيام باألعمال التي كنت أقوم 

 إقامتي مع أفراد أسرتي
3.22 1.04 

64.4 
 64.4 1.04 3.22 اشعر بالراحة في السكن الجامعي
 64.4 1.13 3.22 اشعر بإنخفاض في شهيتي لألكل



 21 

 64.2 1.11 3.21 أتجنب الخروج من السكن
 64.2 1.03 3.21 أقضي معظم وقتي في الجامعة

 63.8 1.04 3.19 وائيةتحولت حياتي في السكن الجامعي ألحداث عش
 63.8 1.07 3.19 ال أشعر باألمن النفسي في السكن الجامعي

 63.6 1.07 3.18 أحب اإلشتراك في األعمال التطوعية في منطقة سكني الجامعي
 63.6 1.19 3.18 السكن الجامعي مكان لطي 

 63.4 1.12 3.17 أشعر بعدم األمان عندما أكون خارج السكن
 63.2 1.10 3.16 لسكن الجامعيأجد نفسي في ا

 62.8 1.15 3.14 أشعر بأن اآلخرين في السكن الجامعي ال يتقبلون تصرفاتي 
أعطي القضايا المجتمعية في منطقة سكني الجامعي قدرا  من 

 األهمية
3.12 1.07 

62.4 
 62.4 1.20 3.12 أنا راض عن خدمات السكن الجامعي
 31.1 1.07 3.10 سكن الجامعيأفضل اإلحتفاظ بآرائي لنفسي في ال

 31.1 1.09 3.10 أجد صعوبة في التعامل مع المواق  الجديدة
 31.1 1.07 3.10 أنصح زمالئي بالسكن في السكنات الجامعية

 61.8 1.11 3.09 السكن الجامعي مضيعة للوقت
 61.6 1.11 3.08 أشعر بالندم على التحاقي في السكن الجامعي

 60.8 1.14 3.04 ي على اإلستمرار في السكن الجامعيلست واثقا  من قدرت
 60.6 1.04 3.03 ال يوجد أحد يفهمني في السكن الجامعي

 60.4 1.14 3.02 أشعر أن اآلخرين في السكن الجامعي ال يتقبلون تصرفاتي
 60.4 1.09 3.02 التحاقي بالسكن الجامعي أمر تعسفي

 60.2 1.14 3.01 في السكن الجامعيحتى اآلن ال أستطيع اإلنسجام مع زمالئي 
 59.4 1.13 2.97 حتى اآلن ال أعرف الهدف من التحاقي بالسكن الجامعي

 
واقع السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة  ( مؤشرات2.4يوضح الجدول رقم )

جات طلبة أن الجامعة ال تكترث الحتيا: وقد جاء في مقدمتها مرتبة حسب األهمية، طلبةالنظر 
أتمنى أن تضع  ،ثم من الضرورى تعري  الطلبة بفوائد السكن الجامعي ،السكنات الجامعية

القتراحات الطلبة المتعلقة  يليها ال تهتم الجامعة ،الجامعة السكنات الجامعية على سلم أولوياتها
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نهاية مؤشر ال وجاء في ال ،نهاية العام الدراسي بفارغ الصبر وبعدها أنتظر ،بالسكنات الجامعية
وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في   أشعر باألمن النفسي في السكن الجامعي.

 الجدول أعاله.

 

 السؤال الخامس 4.2.1
 ؟  ما مستوى ايجابيات وسلبيات السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 

المعيارية،  االنحرافات، و والمتوسطات الحسابيةاالعداد،  استخرجتسؤال هذا اللإلجابة عن 
ايجابيات وسلبيات السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة لمستوى والنسب المئوية 

 (. 8.4نظر الطلبة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )

 

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافات(. األعداد، والمتوسطات الحسابية، و 2.4جدول رقم )
 جابيات وسلبيات السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر الطلبة ايلمستوى 

 
 العدد األبعاد

 
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 68.4 1.04 3.41 304 السكنات الجامعية الخارجيةايجابيات 
 64.6 1.32 3.13 304 السكنات الجامعية الخارجية سلبيات

 
لسكنات هناك ايجابيات وسلبيات ل( أن 1.4اردة في الجدول رقم )يتضح من المعطيات الو 

سواء االيجابيات منها بمتوسط  ا  بجامعة القدس والتي كان مستواها متوسط ةالجامعية الخارجي
 (.3.23( أو السلبيات )3.42حسابي )
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 السؤال السادس 4.2.1
 ؟  القدس ايجابيات وسلبيات السكنات الجامعية الخارجية بجامعةمؤشرات  ما
 

المعيارية،  االنحرافاتوالمتوسطات الحسابية، و االعداد،  استخرجتسؤال هذا اللإلجابة عن 
السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من لمؤشرات ايجابيات وسلبيات والنسب المئوية 

 (. 21.4-1.4ول رقم )اوذلك كما هو واضح في الجد ،مرتبة حسب األهمية طلبةالوجهة نظر 

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافات(. األعداد، والمتوسطات الحسابية، و 2.4جدول رقم )
مرتبة  طلبةالالسكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر مؤشرات ايجابيات ل

  حسب األهمية
المتوسط  مؤشرات ايجابيات السكنات الجامعية الخارجية

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 11.1 1.05 3.60 تكوين صداقات جديدة
 71.2 1.00 3.56 القدرة على تحمل المسؤولية
 71 0.98 3.55 يسهم في فهم الطلبة أنفسهم

 70.8 0.97 3.54 يضع الطالب في مواجهة ظروف اجتماعية جديدة
 70.6 1.02 3.53 اإلعتماد على النفس
 11.1 1.01 3.50 زيادة الثقة بالنفس

 69.8 1.08 3.49 سكن الجامعي غّير من اتجاهاتي نحو الحياةالتحاقي بال
 69.4 0.97 3.47 استقاللية الشخصية

 68.2 1.05 3.41 الحرية في اتخاذ القرارات
 38.1 1.01 3.40 توفير االستقرار الدراسي
 67.6 1.03 3.38 زيادة التحصيل الدراسي

 67.6 1.00 3.38 زيادة تقدير الذات
 65.4 1.03 3.27 الجامعييعززاالنتماء 

 30.1 1.09 3.25 يساعد الطلبة على االندماج في الجامعة
 64.2 1.05 3.21 يقلل من األعباء المادية

 63.6 1.15 3.18 يقلل من نسبة التسرب الجامعي
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السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من ايجابيات  ( مؤشرات1.4يوضح الجدول رقم )
ثانيا ، تكوين صداقات جديدة: وقد جاء في مقدمتها مرتبة حسب األهمية، طلبةالوجهة نظر 

ثم يضع الطالب في مواجهة  ،ثالثا يسهم في فهم الطلبة أنفسهم ،القدرة على تحمل المسؤولية
المؤشر األخير كان يقلل من نسبة التسرب  ،يليها اإلعتماد على النفس ،ظروف إجتماعية جديدة

 واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله. وذلك كما هو الجامعي .

 

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافات(. األعداد، والمتوسطات الحسابية، و 10.4جدول رقم )
مرتبة  طلبةالالسكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر مؤشرات سلبيات ل

  حسب األهمية
المتوسط  مؤشرات سلبيات السكنات الجامعية الخارجية

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 69.8 1.06 3.49 كثرة المسؤوليات
 66.2 1.03 3.31 الشعور بالقلق

 65.8 1.06 3.29 يضع  عالقات الطلبة بأسرهم
 65.2 1.02 3.26 ارتفاع وتيرة العن  الجامعي

 30.1 0.99 3.25 حساب الدراسة انشغال الطلبة في أمور جانبية على
 64.8 1.05 3.24 غترابالشعور باال

 64.6 0.99 3.23 الشعور بفراغ كبير
 64.4 1.07 3.22 الشعور بالوحدة

 64.2 1.09 3.21 االنقطاع عن العالم الخارجي
صعوبة التوفيق بين الدراسة الجامعية ومتطلبات السكن الجامعي 

 المنزلية
3.20 1.06 34.1 

 63.6 1.04 3.18 وبة التعامل مع اآلخرينصع
 63.2 1.06 3.16 صعوبة التكي 

 33.1 1.04 3.15 صعوبة االنسجام مع اآلخرين
 62.8 1.07 3.14 الشعور بالخوف

 62.6 1.06 3.13 عدم القدرة على القيام بالواجبات الجامعية
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جية بجامعة القدس من السكنات الجامعية الخار سلبيات  ( مؤشرات10.4يوضح الجدول رقم )
ثم الشعور  ،كثرة المسؤوليات: وقد جاء في مقدمتها مرتبة حسب األهمية، طلبةالوجهة نظر 

ومن ثم  ،إرتفاع وتيرة العن  الجامعي يليها ،وبعدها يضع  عالقات الطلبة بأسرهم ،بالقلق
لى القيام بالواجبات وأخيرا  جاء عدم القدرة ع ،ل الطلبة في أمور جانبية على حساب الدراسةاانشغ

 وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله. الجامعية .

 

 السؤال السابع 4.2.1
 ؟  ما درجة معوقات االلتحاق بالسكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 

ة، المعياري االنحرافاتوالمتوسطات الحسابية، و االعداد،  استخرجتسؤال هذا اللإلجابة عن 
السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة لدرجة معوقات االلتحاق بوالنسب المئوية 

 (. 22.4نظر الطلبة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )

 

المعيارية، والنسب المئوية  االنحرافات(. األعداد، والمتوسطات الحسابية، و 33.4جدول رقم )
 الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر الطلبة السكناتلدرجة معوقات االلتحاق ب

 
 العدد المتغير

 
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 71.8 20.2 2095 294 معوقات االلتحاق بالسكنات الجامعية الخارجية

 

 
هناك معوقات أقرب إلى العالية ( أن 11.4يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم )

حيث بلغ المتوسط الحسابي ، ة بجامعة القدسالسكنات الجامعية الخارجيلطلبة باللتحاق ا
 (.0.23(، مع إنحراف معياري )3.21)مستوى هذه المعوقات ل
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 السؤال الثامن 4.2.1
 ؟  معوقات االلتحاق بالسكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمؤشرات  ما
 

المعيارية،  االنحرافاتلمتوسطات الحسابية، و وااالعداد،  استخرجتسؤال هذا اللإلجابة عن 
السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من لمؤشرات معوقات االلتحاق بوالنسب المئوية 

 (. 21.4ول رقم )اوذلك كما هو واضح في الجد ،مرتبة حسب األهمية طلبةالوجهة نظر 

 

المعيارية، والنسب المئوية  فاتاالنحرا(. األعداد، والمتوسطات الحسابية، و 12.4دول رقم )ج
 طلبةالالسكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر مؤشرات معوقات االلتحاق بل

  مرتبة حسب األهمية
المتوسط  مؤشرات معوقات االلتحاق بالسكنات الجامعية الخارجية

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

% 

 13.1 1.03 3.80 لخارجيةضع  البنية التحتية للسكنات الجامعية ا
 74.2 1.07 3.71 عدم توفر سكنات جامعية داخلية

 14.1 1.08 3.70 عدم إشراف الجامعة على السكنات الجامعية الخارجية
 73.8 1.07 3.69 عدم توفر السكنات الجامعية المناسبة

 73.6 1.02 3.68 صعوبة تقبل األهل للسكن الجامعي بالذات لدى األناث
 73.4 1.04 3.67 ر األمان في البيئة المحيطةبالجامعةعدم توف

 13.1 1.07 3.65 الخوف من مداهمات الجيش اإلسرائيلي
 71.4 1.08 3.57 الخوف من االنحراف األخالقي 

 71.2 1.05 3.56 عدم قدرة األهل على متابعة أمور أبنائهم الدراسية
 70.6 1.12 3.53 ارجيةنظرة المجتمع الدونية لطلبة السكنات الجامعية الخ

 70.2 1.07 3.51 زيادة األعباء المادية
 69.4 1.06 3.47 شعور الطلبة بعدم جدوى السكنات الجامعية الخارجية

 31.1 1.12 3.45 عدم قناعة الطلبة بالسكنات الجامعية الخارجية
 66.8 1.15 3.34 قلة الثقة بالنفس
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السكنات الجامعية الخارجية بجامعة اللتحاق بمعوقات ا ( مؤشرات12.4يوضح الجدول رقم )
ضع  البنية التحتية : وقد جاء في مقدمتها مرتبة حسب األهمية، طلبةالالقدس من وجهة نظر 

ثالثا عدم إشراف الجامعة  ،ثانيا عدم توفر سكنات جامعية داخلية ،للسكنات الجامعية الخارجية
يليها صعوبة تقبل  ،لسكنات الجامعية المناسبةثم عدم توفر ا ،على السكنات الجامعية الخارجية
وذلك كما   وفي الترتيب األخير قلة الثقة بالنفس . ،ى اإلناثداألهل للسكن الجامعي بالذات ل

 هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله.

 

 نتائج فرضيات الدراسة 1.4

 الفرضية الرئيسية األولى 1.1.4

درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05إحصائية عند المستوى ال توجد فروق ذات داللة 
 والتخصص الجنس، وفقا  لمتغيرات: السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة 

 الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن، ومنطقة السكن، ومكان الجامعي،

 الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة العمل، بقوة والعالقة

 .الواحد الجامعي السكن في الطلبة وعدد

 

 األولىالفرعية  الفرضية 1.1.1.4

درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 تعزى لمتغير الجنس. السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة 

درجة التوافق االجتماعي  في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام ن صحة هذه الفرضية تم للتحقق م
تعزى لمتغير الجنس، وذلك كما هو واضح في  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة لدى 

 (.13.4الجدول رقم )
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طلبة تماعي لدى درجة التوافق االج في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )24.1جدول رقم )
 تعزى لمتغير الجنس السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

المتوسط  العدد الجنس األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

التوافق 
 النفسي

  1.33 3.10 241 ذكر

301 

 

3.183 

 

 1.11 1.82 121 أنثى 1.112

فق مع التوا
البيئة 
 المحيطة

  1.01 3.30 241 ذكر

301 

 

3.111 

 

 1.04 3.22 121 أنثى 1.111

التوافق 
 الدراسي

  1.11 3.11 241 ذكر

301 

 

2.182 

 

 1.31 1.14 121 أنثى 1.182

  1.00 3.11 241 ذكر االغتراب

301 

 

1.231- 

 

 1.01 3.21 121 أنثى 1.133

الدرجة 
 الكلية

  1.31 3.21 241 ذكر

301 

 

1.113 

 

 1.11 3.12 121 أنثى 1.114
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( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 0204تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

السكنات الجامعية الخارجية بجامعة طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05المستوى 
أبعاد: التوافق النفسي، والتوافق مع البيئة  . وكانت الفروق فيتعزى لمتغير الجنس القدس

المحيطة، واالغتراب، لصالح الطلبة الذكور في بعدي التوافق النفسي والتوافق مع البيئة المحيطة 
في المقابل كانت الفروق لصالح الطالبات في بعد االغتراب  ،الذين كانوا أكثر توافقا  من االناث
وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول ر، اللواتي كن أكثر اغترابا  من الذكو 
 .رفضتأعاله، وبذلك تكون الفرضية قد 

 

  ثانيةالالفرعية  الفرضية 2.1.4.1

درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 التخصص الجامعي. تعزى لمتغير السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة 

درجة التوافق االجتماعي  في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، وذلك كما التخصص الجامعيتعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة لدى 

 (.14.4هو واضح في الجدول رقم )

 

طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )21.1جدول رقم )
 التخصص الجامعيتعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

التخصص  األبعاد
 الجامعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

التوافق 
 النفسي

  1.12 1.83 280 آداب

342 

 

2.234- 

 

 1.31 1.10 208 علوم 1.108

التوافق مع 
البيئة 
 المحيطة

  1.01 3.28 280 آداب

342 

 

1.303- 

 

 1.01 3.11 208 علوم 1.021
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التوافق 
 الدراسي

  1.38 1.11 280 آداب

342 

 

1.003 

 

 1.31 1.10 208 علوم 1.018

  1.01 3.21 280 آداب االغتراب

342 

 

2.323 

 

 1.00 3.13 208 علوم 1.211

الدرجة 
 الكلية

  1.11 3.10 280 آداب

342 

 

1.301 

 

 1.18 3.14 208 علوم 1.113

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم ( إلى 0404تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

معية الخارجية بجامعة السكنات الجاطلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05المستوى 
 .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد التخصص الجامعي. تعزى لمتغير  القدس

 

 

 ثالثةالالفرعية  الفرضية 1.1.4.1

درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 ن السكن.تعزى لمتغير مكا السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة 

 one way analysisاختبار تحليل التباين األحادي )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of variance)  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  فيللفروق
 (.12.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )تعزى لمتغير مكان السكن القدس
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 one way analysis ofاختبار تحليل التباين األحادي )(. نتائج 24.1جدول رقم )

variance)  السكنات الجامعية الخارجية طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  فيللفروق
 تعزى لمتغير مكان السكن بجامعة القدس

درجات  مصدر التباين األبعاد
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

ف قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  20252 20080 0 بين المجموعات التوافق النفسي
20084 

 
 20450 0700208 290 داخل المجموعات 20820

 ----- 0700455 292 المجموع
التوافق مع البيئة 
 المحيطة

  20279 20092 0 بين المجموعات
20009 

 
 20222 00.0708 290 داخل المجموعات 20755

 ----- 00.0878 292 المجموع
  20009 20490 0 بين المجموعات التوافق الدراسي

20909 
 

 20405 5..0920 290 داخل المجموعات 20950
 ----- 0900002 292 المجموع

  20808 .00.2 0 بين المجموعات االغتراب
20220 

 
 20072 2..590 290 داخل المجموعات 20290

 ----- 570055 292 عالمجمو 
  20229 20200 0 بين المجموعات الدرجة الكلية

202.4 
 

 20289 0505.0 290 داخل المجموعات 20528
 ----- 050570 292 المجموع

 
( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 0904تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

السكنات الجامعية الخارجية بجامعة طلبة الجتماعي لدى درجة التوافق ا في α≤0.05المستوى 
رفضت. وكانت الفروق في بعد وبذلك تكون الفرضية قد مكان السكن، تعزى لمتغير  القدس

للمقارنات الثنائية  (tukey testاالغتراب، واليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي )
السكنات الجامعية الخارجية بجامعة طلبة دى درجة التوافق االجتماعي لالبعدية للفروق في 

 (.0.04مكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )تعزى لمتغير  القدس
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 فيللمقارنات الثنائية البعدية للفروق  (tukey testتوكي )(. نتائج اختبار 36.4جدول رقم )
تعزى لمتغير  جامعة القدسالسكنات الجامعية الخارجية بدرجة التوافق االجتماعي لدى طلبة 

 مكان السكن
 مخيم قرية مدينة المقارنات األبعاد

 

 االغتراب

 -20085.9 2022400  مدينة

 -2000287*   قرية

    مخيم

 

درجة التوافق  في أن الفروق إلى ( 0.04تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم )
تعزى لمتغير مكان السكن  امعية الخارجية بجامعة القدسالسكنات الجاالجتماعي لدى طلبة 

الطلبة من سكان القرى وسكان المخيمات لصالح الطلبة من سكان المخيمات الذين كانت بين 
في الجدول الغتراب وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية لدرجة ا ،كانوا أكثر اغترابا  

  (.0704رقم )
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التوافق االجتماعي درجة لالمعيارية  االنحرافاتطات الحسابية و المتوس(. 32.4)جدول رقم 
 تعزى لمتغير مكان السكن السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسلدى طلبة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مكان السكن األبعاد

 

 التوافق النفسي

 20.5 0085 009 مدينة

 2070 0050 022 قرية

 2098 .008 25 مخيم

 

التوافق مع البيئة 
 المحيطة

 20.2 2002 009 مدينة

 2097 2000 022 قرية

 2049 2004 25 مخيم

 

 التوافق الدراسي

 20.2 2020 009 مدينة

 20.5 0057 022 قرية

 .209 0088 25 مخيم

 

 االغتراب

 2094 2027 009 مدينة

 2090 2022 022 قرية

 2048 .200 25 مخيم

 

 رجة الكليةالد

 2008 2029 009 مدينة

 2022 2024 022 قرية

 2005 2029 25 مخيم
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 رابعةالالفرعية  الفرضية 4.1.4.1

درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 تعزى لمتغير منطقة السكن. السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة 

 one way analysisاختبار تحليل التباين األحادي )استخدام لتحقق من صحة هذه الفرضية تم ل

of variance)  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  فيللفروق
 (.11.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )تعزى لمتغير منطقة السكن القدس

 
 one way analysis ofاختبار تحليل التباين األحادي )(. نتائج 24.1دول رقم )ج

variance)  السكنات الجامعية الخارجية طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  فيللفروق
 تعزى لمتغير منطقة السكن بجامعة القدس

درجات  مصدر التباين األبعاد
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

داللة ال
 اإلحصائية

  00282 ..400 0 بين المجموعات التوافق النفسي
40249 

 
 20475 0.90405 249 داخل المجموعات 20204

 ----- 0.50989 247 المجموع
التوافق مع البيئة 
 المحيطة

  00952 .2008 0 بين المجموعات
408.. 

 
 20207 0000507 249 داخل المجموعات 20228

 ----- 00.0022 247 المجموع
  20222 202.7 0 بين المجموعات التوافق الدراسي

20277 
 

 20424 0450.02 249 داخل المجموعات .2050
 ----- 0450.87 247 المجموع

  20920 002.0 0 بين المجموعات االغتراب
00547 

 
 20072 540252 249 داخل المجموعات 20044

 ----- 590099 247 المجموع
  20042 20089 0 بين المجموعات الدرجة الكلية

00.79 
 

 20289 050254 249 داخل المجموعات 20085
 ----- 050.75 247 المجموع
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( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 0804تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
السكنات الجامعية الخارجية بجامعة لبة طدرجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05المستوى 
رفضت. وكانت الفروق في بعدي وبذلك تكون الفرضية قد منطقة السكن، تعزى لمتغير  القدس

التوافق النفسي والتوافق مع البيئة المحيطة، واليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي 
(tukey test)  السكنات طلبة ة التوافق االجتماعي لدى درجللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في

منطقة السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس
 (.0504رقم )

 

 فيللمقارنات الثنائية البعدية للفروق  (tukey testتوكي )(. نتائج اختبار 32.4جدول رقم )
تعزى لمتغير  ت الجامعية الخارجية بجامعة القدسالسكنادرجة التوافق االجتماعي لدى طلبة 

 السكننطقة م
 جنوب الضفة وسط الضفة شمال الضفة المقارنات األبعاد

التوافق 
 النفسي

 -2009750 2028572  شمال الضفة

 -20047.0*   وسط الضفة

    جنوب الضفة

التوافق مع 
البيئة 
 المحيطة

 -2002285 ..20282  شمال الضفة

 -2000799*   ضفةوسط ال

    جنوب الضفة

درجة التوافق  في ( أن الفروق 0504تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم )
السكن نطقة تعزى لمتغير م السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدساالجتماعي لدى طلبة 

من سكان الجنوب الذين كانوا  الطلبة من سكان وسط الضفة وجنوبها لصالح الطلبةكانت بين 
وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية أكثر توافقا  في البعد النفسي والبيئة المحيطة، 

  (.0204في الجدول رقم )التوافق االجتماعي لدرجة 
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التوافق االجتماعي درجة لالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 10.4)جدول رقم 
 نطقة السكنتعزى لمتغير م كنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسالسلدى طلبة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد منطقة السكن األبعاد

 

 التوافق النفسي

 2072 0087 77 شمال الضفة

 20.4 0078 024 وسط الضفة

 20.5 2020 0.7 جنوب الضفة

 

التوافق مع البيئة 
 المحيطة

 2092 2007 77 شمال الضفة

 2092 2028 024 وسط الضفة

 20.0 2022 0.7 جنوب الضفة

 

 التوافق الدراسي

 20.2 2020 77 شمال الضفة

 2097 0057 024 وسط الضفة

 2070 0057 0.7 جنوب الضفة

 

 االغتراب

 2092 2000 77 شمال الضفة

 2090 2000 024 وسط الضفة

 2092 2020 0.7 جنوب الضفة

 

 لكليةالدرجة ا

 2005 2029 77 شمال الضفة

 2004 2022 024 وسط الضفة

 2020 2027 0.7 جنوب الضفة
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 خامسةالالفرعية  الفرضية 5.1.4.1

درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 قة السكن الجامعي.تعزى لمتغير منط السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة 

 one way analysisاختبار تحليل التباين األحادي )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of variance)  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  فيللفروق
 (.21.4رقم )، وذلك كما هو واضح في الجدول تعزى لمتغير منطقة السكن الجامعي القدس

 one way analysis ofاختبار تحليل التباين األحادي )(. نتائج 22.1دول رقم )ج

variance)  السكنات الجامعية الخارجية طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  فيللفروق
 تعزى لمتغير منطقة السكن الجامعي بجامعة القدس

درجات  مصدر التباين األبعاد
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

التوافق 
 النفسي

  002.8 00727 0 بين المجموعات
00850 

 
 20472 0.20089 249 داخل المجموعات 20297

 ----- 0200..0 247 المجموع
التوافق مع 
البيئة 
 المحيطة

  00792 20922 0 بين المجموعات
90925 

 
 .2020 0280550 249 وعاتداخل المجم 20224

 ----- 0000450 247 المجموع
التوافق 
 الدراسي

  000.0 40204 0 بين المجموعات
90222 

 
 20428 0420.47 249 داخل المجموعات 20229

 ----- 0440572 247 المجموع
  20047 20059 0 بين المجموعات االغتراب

20929 
 

 .2007 590252 249 داخل المجموعات .2098
 ----- 590288 247 المجموع

  20.08 .0009 0 بين المجموعات الدرجة الكلية
70582 

 
 20275 070025 249 داخل المجموعات 20222

 ----- 080259 247 المجموع
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( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 0004تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
السكنات الجامعية الخارجية بجامعة طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05المستوى 
رفضت. وكانت الفروق وبذلك تكون الفرضية قد منطقة السكن الجامعي، تعزى لمتغير  القدس

في بعدي التوافق النفسي والتوافق مع البيئة المحيطة، واليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار 
طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في  (tukey testتوكي )

منطقة السكن الجامعي، وذلك كما هو تعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس
 (.0004واضح في الجدول رقم )

 

 فية للفروق للمقارنات الثنائية البعدي (tukey testتوكي )(. نتائج اختبار 11.4جدول رقم )
تعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسدرجة التوافق االجتماعي لدى طلبة 

 الجامعي السكننطقة م
 السواحرة أبو ديس العيزرية المقارنات األبعاد

التوافق 
 النفسي

 -202.222* -2009.00  العيزرية

 -2002.85*   أبو ديس

    السواحرة

التوافق مع 
ئة البي

 المحيطة

 -2005208* .202095  العيزرية

 -2020.04*   أبو ديس

    السواحرة

درجة التوافق  في ( أن الفروق 0004تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم )
 السكننطقة تعزى لمتغير م السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدساالجتماعي لدى طلبة 

الطلبة في سكنات العيزرية والسواحرة، لصالح السواحرة، وبين الطلبة في ت بين كان الجامعي
سكنات أبو ديس والسواحرة لصالح السواحرة أيضا ، الذين كانوا أكثر توافقا  في البعدين النفسي 

التوافق االجتماعي وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية لدرجة ومع البيئة المحيطة، 
  (.0204قم )في الجدول ر 
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التوافق االجتماعي درجة لالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 11.4)جدول رقم 
 نطقة السكن الجامعيتعزى لمتغير م السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسلدى طلبة 

منطقة السكن  األبعاد
 الجامعي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد

 

 نفسيالتوافق ال

 2075 0080 92 العيزرية

 20.7 0088 042 أبو ديس

 20.9 2002 90 السواحرة

 

التوافق مع البيئة 
 المحيطة

 2097 2024 92 العيزرية

 2094 2005 042 أبو ديس

 20.0 2042 90 السواحرة

 

 التوافق الدراسي

 2098 0054 92 العيزرية

 20.0 0050 042 أبو ديس

 2072 2002 90 السواحرة

 

 االغتراب

 2095 2027 92 العيزرية

 2090 2025 042 أبو ديس

 2048 2020 90 السواحرة

 

 الدرجة الكلية

 2022 0058 92 العيزرية

 .200 2022 042 أبو ديس

 2020 2008 90 السواحرة
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  سادسةالالفرعية  الفرضية 6.1.4.1

درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال
 تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل. السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة 

درجة التوافق االجتماعي  في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، وذلك كما هو لعالقة بقوة العملاتعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة لدى 

 (.24.4واضح في الجدول رقم )

طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )21.1جدول رقم )
 العالقة بقوة العملتعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

العالقة  األبعاد
 بقوة العمل

المتوسط  العدد
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

التوافق 
 النفسي

  1.11 1.14 34 يعمل
301 

 
1.311 

 
 1.31 1.11 111 ال يعمل 1.113

التوافق مع 
البيئة 
 المحيطة

  1.03 3.21 34 يعمل
301 

 
1.281- 

 
 1.01 3.11 111 ال يعمل 1.803

التوافق 
 يالدراس

  1.01 1.18 34 يعمل
301 

 
1.218 

 
 1.33 1.11 111 ال يعمل 1.818

  1.43 3.22 34 يعمل االغتراب
301 

 
1.383 

 
 1.03 3.13 111 ال يعمل 1.414

الدرجة 
 الكلية

  1.31 3.13 34 يعمل
301 

 
1.013 

 
 1.18 3.14 111 ال يعمل 1.323

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم ( إلى 0404)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
السكنات الجامعية الخارجية بجامعة طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05المستوى 
 .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد العالقة بقوة العمل. تعزى لمتغير  القدس
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  سابعةالالفرعية  الفرضية 7.1.4.1

درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05ائية عند المستوى توجد فروق ذات داللة إحص ال
 تعزى لمتغير مدى تغيير السكن الجامعي. السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة 

درجة التوافق االجتماعي  في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، مدى تغيير السكن الجامعيتعزى لمتغير  ة بجامعة القدسالسكنات الجامعية الخارجيطلبة لدى 

 (.22.4وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )

 

طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )24.1دول رقم )ج
 مدى تغيير السكن الجامعيتعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

مدى تغيير  داألبعا
السكن 
 الجامعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

التوافق 
 النفسي

  1.33 1.80 201 نعم

341 

 

2.214- 

 

 1.11 1.14 211 ال 1.142

التوافق مع 
البيئة 
 المحيطة

  1.08 3.11 201 نعم

341 

 

1.043 

 

 1.00 3.28 211 ال 1.088

التوافق 
 الدراسي

  1.33 1.13 201 نعم

341 

 

1.811- 

 

 1.33 1.11 211 ال 1.413

  1.04 3.13 201 نعم االغتراب

341 

 

1.483- 

 

 1.01 3.11 211 ال 1.331

الدرجة 
 الكلية

  1.11 3.11 201 نعم

341 

 

2.138- 

 

 1.11 3.10 211 ال 1.311
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم ( إلى 0904الواردة في الجدول رقم )تشير المعطيات 
السكنات الجامعية الخارجية بجامعة طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى  في α≤0.05المستوى 
 .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد مدى تغيير مكان السكن. تعزى لمتغير  القدس

 

  ثامنةالالفرعية  الفرضية 8.1.4.1

درجة بين متغير المعدل التراكمي و  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة توجد  ال
 .السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسطلبة التوافق االجتماعي لدى 

( perason correlation)معامل االرتباط بيرسون استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
السكنات الجامعية الخارجية طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى تراكمي و عالقة بين متغير المعدل اللل

 (.22.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )بجامعة القدس

 

عالقة بين ( للperason correlation)معامل االرتباط بيرسون (. نتائج 24.1جدول رقم )
سكنات الجامعية الخارجية الطلبة درجة التوافق االجتماعي لدى متغير المعدل التراكمي و 

 بجامعة القدس
 الداللة االحصائية (رقيمة ) العدد األبعاد

 20222 20000** 294 التوافق النفسي

 20222 20049** 294 التوافق مع البيئة المحيطة

 20220 ..200** 294 التوافق الدراسي

 20207 -20000* 294 االغتراب

 20222 20020** 294 الدرجة الكلية

ذات داللة إحصائية عند عالقة ( إلى وجود 0.04ير المعطيات الواردة في الجدول رقم )تش
السكنات طلبة درجة التوافق االجتماعي لدى بين متغير المعدل التراكمي و  α≤0.05المستوى 

، حيث كانت العالقة طردية بين المعدل التراكمي وكل من الجامعية الخارجية بجامعة القدس
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، والتوافق مع البيئة المحيطة، والتوافق الدراسي، بحيث كلما ازداد المعدل التراكمي التوافق النفسي
ازدادت درجة التوافق النفسي، ومع البيئة المحيطة، والتوافق الدراسي والعكس صحيح، في 
المقابل وجدت عالقة عكسية بين المعدل التراكمي ودرجة االغتراب، بحيث كلما ازداد المعدل 

 .رفضتوبذلك تكون الفرضية قد ت درجة االغتراب والعكس صحيح، التراكمي قل
 

  تاسعةالالفرعية  الفرضية 2.1.4.1

بين متغير المدة التي قضاها الطالب  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة توجد  ال
 .جامعة القدسطلبة درجة التوافق االجتماعي لدى في السكنات الجامعية الخارجية و 

( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام ق من صحة هذه الفرضية تم للتحق
درجة التوافق للعالقة بين متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية الخارجية و 

 (.22.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )جامعة القدساالجتماعي لدى طلبة 

( للعالقة بين perason correlationعامل االرتباط بيرسون )(. نتائج م24.1جدول رقم )
درجة التوافق االجتماعي متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية الخارجية و 

 جامعة القدسلدى طلبة 
 الداللة االحصائية (رقيمة ) العدد األبعاد

 20099 -20275 294 التوافق النفسي

 .2082 20204 294 يطةالتوافق مع البيئة المح

 20222 -20050** 294 التوافق الدراسي

 20252 20252 294 االغتراب

 20287 -20259 294 الدرجة الكلية

 
ذات داللة إحصائية عند عالقة ( إلى وجود 0704تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

درجة الجامعية الخارجية و بين متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات  α≤0.05المستوى 
، حيث وجدت عالقة عكسية بين متغير المدة جامعة القدسطلبة التوافق االجتماعي لدى 
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والتوافق الدراسي، بحيث كلما ازدادت المدة التي يقضيها الطالب في السكنات الجامعية الخارجية 
 .رفضتوبذلك تكون الفرضية قد قلت درجة التوافق الدراسي والعكس صحيح، 

 

 

  عاشرةالالفرعية  الفرضية 10.1.4.1

بين متغير عدد الطلبة في السكنات  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة توجد  ال
 .جامعة القدسطلبة درجة التوافق االجتماعي لدى الجامعية الخارجية و 

( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
درجة التوافق االجتماعي لدى طلبة للعالقة بين متغير عدد الطلبة في السكنات الجامعية الخارجية و 

 (.21.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )جامعة القدس

( للعالقة بين perason correlation(. نتائج معامل االرتباط بيرسون )24.1جدول رقم )
جامعة درجة التوافق االجتماعي لدى طلبة ت الجامعية الخارجية و متغير عدد الطلبة في السكنا

 القدس
 الداللة االحصائية (رقيمة ) العدد األبعاد

 20004 20287 294 التوافق النفسي

 20228 20047** 294 التوافق مع البيئة المحيطة

 200.0 -202.0 294 التوافق الدراسي

 20207 -20000* 294 االغتراب

 20202 20040* 294 ليةالدرجة الك

 
ذات داللة إحصائية عند عالقة ( إلى وجود 0804تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

درجة التوافق بين متغير عدد الطلبة في السكنات الجامعية الخارجية و  α≤0.05المستوى 
وبعد ، حيث وجدت عالقة طردية بين متغير عدد الطلبة جامعة القدسطلبة االجتماعي لدى 

التوافق مع البيئة المحيطة، بحيث كلما ازداد عدد الطلبة في السكنات الجامعية ازدادت درجة 



 13 

التوافق مع البيئة المحيطة والعكس صحيح، في المقابل وجدت عالقة عكسية بين متغير عدد 
الطلبة ودرجة االغتراب، بحيث كلما ازداد عدد الطلبة قلت درجة االغتراب والعكس صحيح، 

 .رفضتلك تكون الفرضية قد وبذ
 

 الفرضية الرئيسية الثانية 2.1.4

السكنات الجامعية واقع  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 الجامعي، والتخصص الجنس، وفقا  لمتغيرات:من وجهة نظر الطلبة  الخارجية بجامعة القدس

 بقوة والعالقة الجامعي، السكن ومنطقة ،التراكمي والمعدل السكن، ومنطقة السكن، ومكان

 الطلبة وعدد الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة العمل،

 .الواحد الجامعي السكن في

 

 الفرضية الفرعية األولى 1.2.1.4

رجية السكنات الجامعية الخاواقع  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الجنسمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  بجامعة القدس

السكنات الجامعية واقع  في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، وذلك كما هو واضح في الجنسمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الخارجية بجامعة القدس

 (.21.4الجدول رقم )
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السكنات الجامعية الخارجية واقع  في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )22.1جدول رقم )
 الجنسمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  بجامعة القدس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  1.42 1.11 241 ذكر

301 

 

2.041- 

 

 1.32 1.11 121 نثىأ 1.213

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  ( إلى0504تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
من وجهة نظر الطلبة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  في α≤0.05المستوى 

 قبلت.وبذلك تكون الفرضية قد  ،الجنستعزى لمتغير 
 

 

 ية الثانيةالفرضية الفرع 2.2.1.4

السكنات الجامعية الخارجية واقع  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير التخصص الجامعي بجامعة القدس

السكنات الجامعية واقع  في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، وذلك كما هو التخصص الجامعيمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  ة القدسالخارجية بجامع

 (.30.4واضح في الجدول رقم )
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السكنات الجامعية الخارجية واقع  في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )43.1جدول رقم )
 الجامعي التخصصمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  بجامعة القدس

التخصص 
 الجامعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  1.30 1.10 280 آداب

342 

 

1.243 

 

 1.33 1.14 208 علوم 1.881

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  ( إلى2204تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

من وجهة نظر الطلبة  نات الجامعية الخارجية بجامعة القدسالسكواقع  في α≤0.05المستوى 
 .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد  ،الجامعي التخصصتعزى لمتغير 

 

 الفرضية الفرعية الثالثة 1.2.1.4

السكنات الجامعية الخارجية واقع  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .بة تعزى لمتغير مكان السكنمن وجهة نظر الطل بجامعة القدس

 one way analysis) حليل التباين األحادياختبار تاستخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of variance من وجهة نظر الطلبة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  في( للفروق
 (.31.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )مكان السكنتعزى لمتغير 
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 one way analysis of) حليل التباين األحادياختبار ت(. نتائج 42.1جدول رقم )

variance)  من وجهة نظر  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  فيللفروق
 السكن مكانالطلبة تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.538 1.077 2 بين المجموعات

4.285 
 

 0.126 44.104 351 داخل المجموعات 0.014
 ----- 45.181 353 المجموع

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ( إلى31.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

من وجهة نظر الطلبة  جامعة القدسالسكنات الجامعية الخارجية بواقع  في α≤0.05المستوى 
واليجاد مصدر هذه الفروق  .رفضتوبذلك تكون الفرضية قد  ،السكن مكانتعزى لمتغير 

 السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع للفروق في  (tukey testاستخرج اختبار توكي )
 رقم الجدول في واضح هو كما وذلك السكن، مكانمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير 

(31.4). 
 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في  (tukey testتوكي )(. نتائج اختبار 11.4جدول رقم )
 مكانمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع 

 السكن
 مخيم قرية مدينة المقارنات

 200702 -202287  مدينة

 200720*   قرية

    مخيم

 

السكنات واقع في ( أن الفروق 2004تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم )
كانت بين  السكن مكانمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس
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واقع  قرى الذين أكدوا بدرجة أكبر علىلصالح سكان ال وسكان المخيماتقرى سكان الالطلبة 
كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في وذلك ، السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

  (.2204الجدول رقم )
  

السكنات الجامعية واقع لالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 11.4)جدول رقم 
 السكن مكانمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الخارجية بجامعة القدس

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد كان السكنم

 2027 0088 009 مدينة

 .202 0055 022 قرية

 2002 0087 25 مخيم

 

 الفرضية الفرعية الرابعة 4.2.1.4

السكنات الجامعية الخارجية واقع  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .لبة تعزى لمتغير منطقة السكنمن وجهة نظر الط بجامعة القدس

 one way analysis) حليل التباين األحادياختبار تاستخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of variance من وجهة نظر الطلبة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  في( للفروق
 (.34.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )منطقة السكنتعزى لمتغير 
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 one way analysis of) حليل التباين األحادياختبار ت(. نتائج 41.1جدول رقم )

variance)  من وجهة نظر  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  فيللفروق
 السكن منطقةالطلبة تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 سوبةالمح

الداللة 
 اإلحصائية

  .2085 00750 0 بين المجموعات
00298 

 
 20282 .020025 249 داخل المجموعات .2025

 ----- 0200887 247 المجموع
 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 34.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
من وجهة نظر الطلبة  الخارجية بجامعة القدسالسكنات الجامعية واقع  في α≤0.05المستوى 

 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. السكن منطقةتعزى لمتغير 

 
السكنات الجامعية واقع لالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 15.4)جدول رقم 

 السكن نطقةممن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الخارجية بجامعة القدس
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي عددال السكننطقة م

 2040 2020 77 شمال الضفة

 2005 0050 024 وسط الضفة

 2027 0054 0.7 جنوب الضفة

 

 الفرضية الفرعية الخامسة 5.2.1.4

السكنات الجامعية الخارجية واقع  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الطلبة تعزى لمتغير منطقة السكن الجامعي من وجهة نظر بجامعة القدس
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 one way analysis) حليل التباين األحادياختبار تاستخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of variance من وجهة نظر الطلبة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  في( للفروق
 (.32.4واضح في الجدول رقم )، وذلك كما هو منطقة السكن الجامعيتعزى لمتغير 

 
 one way analysis of) حليل التباين األحادياختبار ت(. نتائج 44.1جدول رقم )

variance)  من وجهة نظر  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  فيللفروق
 الجامعي السكن منطقةالطلبة تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  20222 20295 0 بين المجموعات
20005 

 
 20005 .440.0 249 داخل المجموعات .2075

 ----- .440.8 247 المجموع
( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 32.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

من وجهة نظر الطلبة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  يف α≤0.05المستوى 
 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. الجامعي السكن منطقةتعزى لمتغير 

السكنات الجامعية واقع لالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 12.4)جدول رقم 
 الجامعي السكن نطقةمتغير من وجهة نظر الطلبة تعزى لم الخارجية بجامعة القدس

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجامعي السكننطقة م

 2024 .005 92 العيزرية

 2029 0059 042 أبو ديس

 2025 0050 90 السواحرة
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 الفرضية الفرعية السادسة 6.2.1.4

الجامعية الخارجية السكنات واقع  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل بجامعة القدس

السكنات الجامعية واقع  في( للفروق t.test) اختبار تاستخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، وذلك كما هو العالقة بقوة العملمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الخارجية بجامعة القدس

 (.31.4ضح في الجدول رقم )وا

 
السكنات الجامعية الخارجية واقع  فيللفروق  (t.test) اختبار ت(. نتائج 44.1جدول رقم )

 العالقة بقوة العمل من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير بجامعة القدس
العالقة بقوة 

 العمل
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 بةالمحسو

الداللة 
 االحصائية

  1.34 1.12 34 يعمل

301 

 

1.144- 

 

 1.30 1.80 111 ال يعمل 1.401

 
( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 31.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

من وجهة نظر الطلبة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  في α≤0.05المستوى 
 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. العمل بقوة العالقةلمتغير  تعزى 

 

 الفرضية الفرعية السابعة 7.2.1.4

السكنات الجامعية الخارجية واقع  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مدى تغيير السكن الجامعي بجامعة القدس
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السكنات الجامعية واقع  في( للفروق t.test) اختبار تاستخدام هذه الفرضية تم  للتحقق من صحة
، وذلك مدى تغيير السكن الجامعيمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الخارجية بجامعة القدس

 (.31.4كما هو واضح في الجدول رقم )

 
الجامعية الخارجية السكنات واقع  فيللفروق  (t.test) اختبار ت(. نتائج 42.1جدول رقم )

 مدى تغيير السكن الجامعي من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير بجامعة القدس
مدى تغيير 

السكن 
 الجامعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  1.38 1.11 201 نعم

341 

 

2.111- 

 

 1.33 1.18 211 ال 1.141

 
( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 31.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

من وجهة نظر الطلبة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  في α≤0.05المستوى 
وكانت الفروق لصالح الطلبة الذين لم يغيروا سكناتهم  ،مدى تغيير السكن الجامعي تعزى لمتغير

وبذلك تكون ية الذين أكدوا أن واقع السكنات الجامعية الخارجية في الجامعة أفضل، الجامع
 . رفضتالفرضية قد 

 

 الفرضية الفرعية الثامنة 8.2.1.4

واقع بين متغير المعدل التراكمي و  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة ال توجد 

 .السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس
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( perason correlation)معامل االرتباط بيرسون استخدام ق من صحة هذه الفرضية تم للتحق
وذلك كما  ،السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع عالقة بين متغير المعدل التراكمي و لل

 (.40.4هو واضح في الجدول رقم )

عالقة بين ( للperason correlation)معامل االرتباط بيرسون (. نتائج 13.1جدول رقم )
 السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع متغير المعدل التراكمي و 

 الداللة االحصائية قيمة )ر( العدد المتغيرات

واقع السكنات  المعدل التراكمي*

 الجامعية الخارجية

 

294 

 

20257 

 

20278 

 
قة ذات داللة إحصائية عند ( إلى عدم وجود عال4204تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

السكنات الجامعية الخارجية بجامعة واقع بين متغير المعدل التراكمي و  α≤0.05المستوى 
    ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. القدس

 

 الفرضية الفرعية التاسعة 2.2.1.4

الطالب بين متغير المدة التي قضاها  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة ال توجد 

 .بجامعة القدسوواقع هذه السكنات الخارجية في السكنات الجامعية 

( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
وواقع هذه السكنات الخارجية للعالقة بين متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية 

 (.41.4كما هو واضح في الجدول رقم ) ، وذلكبجامعة القدس
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( للعالقة بين perason correlation(. نتائج معامل االرتباط بيرسون )12.1جدول رقم )
بجامعة وواقع هذه السكنات الخارجية متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية 

 القدس
 الداللة االحصائية قيمة )ر( العدد المتغيرات

واقع السكنات الجامعية  *المدة
 الخارجية

294 20208- 20.08 

( إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 4004تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
وواقع الخارجية بين متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية  α≤0.05المستوى 

    فرضية قد قبلت. ، وبذلك تكون البجامعة القدسهذه السكنات 
 

 الفرضية الفرعية العاشرة 10.2.1.4

بين متغير عدد الطلبة في السكنات  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة ال توجد 

 .بجامعة القدسوواقع هذه السكنات الخارجية الجامعية 

( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، بجامعة القدسوواقع هذه السكنات الخارجية بين متغير عدد الطلبة في السكنات الجامعية للعالقة 

 (.42.4وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )

 
( للعالقة بين perason correlation(. نتائج معامل االرتباط بيرسون )12.1جدول رقم )

 بجامعة القدسوواقع هذه السكنات الخارجية  متغير عدد الطلبة في السكنات الجامعية
 الداللة االحصائية قيمة )ر( العدد المتغيرات

واقع السكنات  *عدد الطلبة
 الجامعية الخارجية

294 20278- 2009. 

( إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 4004تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
وواقع هذه السكنات الخارجية دد الطلبة في السكنات الجامعية بين متغير ع α≤0.05المستوى 

    ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. بجامعة القدس
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 الفرضية الرئيسية الثالثة 1.1.4

السكنات ايجابيات وسلبيات  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 والتخصص الجنس، وفقا  لمتغيرات:الطلبة من وجهة نظر  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن، ومنطقة السكن، ومكان الجامعي،

 الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة العمل، بقوة والعالقة

 .الواحد الجامعي السكن في الطلبة وعدد

 ية األولىالفرضية الفرع 1.1.1.4

السكنات ايجابيات وسلبيات  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الجنسمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 ايجابيات وسلبيات في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، وذلك كما الجنسمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الخارجية بجامعة القدسالسكنات الجامعية 

 (.43.4هو واضح في الجدول رقم )

 
السكنات ايجابيات وسلبيات  في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )14.1جدول رقم )

 الجنسمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

المتوسط  العدد سالجن األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 

 االيجابيات

  1.01 3.38 241 ذكر

301 

 

2.210- 

 

 1.00 3.44 121 أنثى 1.142

 

 السلبيات

  1.32 3.11 241 ذكر

301 

 

1.111 

 

 1.32 3.12 121 أنثى 1.331
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  ( إلى4204دة في الجدول رقم )تشير المعطيات الوار 
من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسايجابيات وسلبيات  في α≤0.05المستوى 

 قبلت.وبذلك تكون الفرضية قد  ،الجنسنظر الطلبة تعزى لمتغير 
 

 الفرضية الفرعية الثانية 2.1.1.4

السكنات ايجابيات وسلبيات  في α≤0.05لة إحصائية عند المستوى ال توجد فروق ذات دال 

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير التخصص الجامعي الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 ايجابيات وسلبيات في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
التخصص من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  سالسكنات الجامعية الخارجية بجامعة القد

 (.44.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )الجامعي

السكنات  ايجابيات وسلبيات في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )11.1جدول رقم )
 الجامعي التخصصمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

التخصص  األبعاد
 الجامعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 

 االيجابيات

  1.00 3.43 280 آداب

342 

 

2.014 

 

 1.03 3.31 208 علوم 1.233

 

 السلبيات

  1.34 3.11 280 آداب

342 

 

1.831 

 

 1.03 3.12 208 علوم 1.413

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  ( إلى4404ات الواردة في الجدول رقم )تشير المعطي
من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس ايجابيات وسلبيات في α≤0.05المستوى 

 .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد  ،الجامعي التخصصنظر الطلبة تعزى لمتغير 
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 الفرضية الفرعية الثالثة 1.1.1.4

السكنات  ايجابيات وسلبيات في α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مكان السكن الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 one way analysis) حليل التباين األحادياختبار تاستخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of variance من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس ايجابيات وسلبيات في( للفروق
 (.42.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )مكان السكنوجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير 

 

 one way analysis of) حليل التباين األحادياختبار ت(. نتائج 14.1جدول رقم )

variance)  من  ت الجامعية الخارجية بجامعة القدسالسكنا ايجابيات وسلبيات فيللفروق
 السكن مكانوجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين األبعاد
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 
 االيجابيات

  20202 20247 0 بين المجموعات
20275 

 
 20059 .0220.2 290 داخل المجموعات 20504

 ----- 0220.92 292 المجموع
 
 السلبيات

  .2028 20770 0 بين المجموعات
00208 

 
 20275 0200542 290 داخل المجموعات 202.0

 ----- 0220700 292 المجموع
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  ( إلى4904تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس ايجابيات وسلبيات في α≤0.05المستوى 

  .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد  ،السكن مكاننظر الطلبة تعزى لمتغير 
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السكنات  يجابيات وسلبياتالالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 46.4)جدول رقم 

 السكن مكانجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير من و  الجامعية الخارجية بجامعة القدس
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مكان السكن األبعاد

 

 االيجابيات

 2090 2042 009 مدينة

 .209 2042 022 قرية

 .204 2040 25 مخيم

 

 السلبيات

 ..20 2008 009 مدينة

 20.0 2005 022 قرية

 2040 2020 25 مخيم

 

 رضية الفرعية الرابعةالف 4.1.1.4

السكنات ايجابيات وسلبيات  في α≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير منطقة السكن الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 one way analysisاختبار تحليل التباين األحادي )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of variance من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسايجابيات وسلبيات  في( للفروق
 (.42.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير منطقة السكن
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 one way analysis of) حليل التباين األحادياختبار ت(. نتائج 14.1جدول رقم )

variance)  من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس يجابيات وسلبياتا فيللفروق
 السكن منطقةوجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين األبعاد
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 
 االيجابيات

  20094 20225 0 بين المجموعات
20922 

 
 20052 550550 249 داخل المجموعات 20988

 ----- 0220222 247 المجموع
 
 السلبيات

  .2085 00750 0 بين المجموعات
00298 

 
 20282 .020025 249 داخل المجموعات .2025

 ----- 0200887 247 المجموع
 

ة إحصائية عند ( إلى عدم وجود فروق ذات دالل42.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسايجابيات وسلبيات  في α≤0.05المستوى 

 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. السكن منطقةنظر الطلبة تعزى لمتغير 

السكنات  يجابيات وسلبياتالالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 42.4)جدول رقم 
 السكن نطقةممن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  خارجية بجامعة القدسالجامعية ال

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد السكن منطقة األبعاد
 

 االيجابيات
 2098 2042 77 شمال الضفة

 2094 2047 024 وسط الضفة

 2090 2040 0.7 جنوب الضفة

 
 السلبيات

 20.0 2000 77 شمال الضفة

 20.2 2024 024 ضفةوسط ال

 20.2 2008 0.7 جنوب الضفة

 

 الفرضية الفرعية الخامسة 5.1.1.4
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السكنات ايجابيات وسلبيات  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير منطقة السكن الجامعي الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 one way analysis) حليل التباين األحادياختبار تاستخدام ه الفرضية تم للتحقق من صحة هذ

of variance من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس ايجابيات وسلبيات في( للفروق
، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم منطقة السكن الجامعيوجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير 

(41.4.) 

 one way analysis of) حليل التباين األحادياختبار تتائج (. ن12.1جدول رقم )

variance)  من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس يجابيات وسلبياتا فيللفروق
 الجامعي السكن منطقةوجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين األبعاد
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 حسوبةالم

الداللة 
 اإلحصائية

 
 االيجابيات

  20249 20250 0 بين المجموعات
20092 

 
 .2005 0200284 249 داخل المجموعات 20898

 ----- 0200079 247 المجموع
 
 السلبيات

  200.7 20929 0 بين المجموعات
20702 

 
 20279 0050472 249 داخل المجموعات 20450

 ----- 0220227 247 المجموع
 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 41.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسايجابيات وسلبيات  في α≤0.05المستوى 

 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. الجامعي السكن منطقةنظر الطلبة تعزى لمتغير 

السكنات  يجابيات وسلبياتال المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 50.4)قم جدول ر 
 الجامعي السكن نطقةممن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 السكننطقة م األبعاد
 الجامعي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد
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 االيجابيات

 20.2 2025 92 العيزرية

 2090 2042 042 أبو ديس

 2090 2040 90 السواحرة

 

 السلبيات

 ..20 2000 92 العيزرية

 20.2 .200 042 أبو ديس

 2095 2009 90 السواحرة

 

 الفرضية الفرعية السادسة 6.1.1.4

السكنات  ايجابيات وسلبيات في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل الخارجية بجامعة القدس الجامعية

ايجابيات وسلبيات  في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 (.21.4و واضح في الجدول رقم )وذلك كما ه
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السكنات  يجابيات وسلبياتا فيللفروق  (t.test) اختبار ت(. نتائج 42.1جدول رقم )

  العالقة بقوة العمل من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجامعية الخارجية بجامعة القدس

العالقة  األبعاد
بقوة 
 العمل

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 

 االيجابيات

  1.02 3.31 34 يعمل

301 

 

1.131- 

 

 1.04 3.43 111 ال يعمل 1.448

 

 السلبيات

  1.01 3.12 34 يعمل

301 

 

1.103- 

 

 1.31 3.14 111 ال يعمل 1.118

 

جود فروق ذات داللة إحصائية عند ( إلى عدم و 21.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسايجابيات وسلبيات  في α≤0.05المستوى 

 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. العمل بقوة العالقةنظر الطلبة تعزى لمتغير 

 

 الفرضية الفرعية السابعة 7.1.1.4

السكنات ايجابيات وسلبيات  في α≤0.05ستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الم

من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مدى تغيير السكن  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 .الجامعي
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ايجابيات وسلبيات  في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
نظر الطلبة تعزى لمتغير مدى تغيير السكن من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 (.22.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )الجامعي

السكنات  يجابيات وسلبياتا فيللفروق  (t.test) اختبار ت(. نتائج 42.1جدول رقم )
مدى تغيير السكن  من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجامعية الخارجية بجامعة القدس

  الجامعي

مدى تغيير  داألبعا
السكن 
 الجامعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 

 االيجابيات

  1.01 3.31 201 نعم

341 

 

2.004- 

 

 1.00 3.43 211 ال 1.212

 

 السلبيات

  1.32 3.13 201 نعم

341 

 

1.213- 

 

 1.32 3.14 211 ال 1.111

 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 22.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسايجابيات وسلبيات  في α≤0.05المستوى 

 . قبلتوبذلك تكون الفرضية قد  ،نظر الطلبة تعزى لمتغير مدى تغيير السكن الجامعي

 

 فرضية الفرعية الثامنةال 8.1.1.4

بين متغير المعدل التراكمي  α≤0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى ال

 .السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسايجابيات وسلبيات و 
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( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
السكنات الجامعية الخارجية بجامعة ايجابيات وسلبيات المعدل التراكمي و للعالقة بين متغير 

 (.23.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )القدس

( للعالقة بين perason correlation(. نتائج معامل االرتباط بيرسون )44.1جدول رقم )
 ة بجامعة القدسالسكنات الجامعية الخارجيايجابيات وسلبيات متغير المعدل التراكمي و 

 الداللة االحصائية قيمة )ر( العدد األبعاد

 20057 20270 294 االيجابيات

 20072 -20279 294 السلبيات

 
( إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 9204تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

السكنات الجامعية الخارجية  ايجابيات وسلبياتو بين متغير المعدل التراكمي  α≤0.05المستوى 
    ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. بجامعة القدس

 

 الفرضية الفرعية التاسعة 2.1.1.4

بين متغير المدة التي قضاها الطالب  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة ال توجد 

 .القدسبجامعة هذه السكنات  ايجابيات وسلبياتو الخارجية في السكنات الجامعية 

( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
ايجابيات وسلبيات و الخارجية للعالقة بين متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية 

 (.24.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )بجامعة القدسهذه السكنات 
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( للعالقة بين perason correlation(. نتائج معامل االرتباط بيرسون )41.1جدول رقم )
ايجابيات وسلبيات هذه و الخارجية متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية 

 بجامعة القدسالسكنات 
 الداللة االحصائية قيمة )ر( العدد األبعاد

 20520 -20227 294 االيجابيات

 20288 20254 294 السلبيات

 
( إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 9404تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

الخارجية بين متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية  α≤0.05المستوى 
    ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. بجامعة القدسهذه السكنات  ايجابيات وسلبياتو 
 

 الفرضية الفرعية العاشرة 10.1.1.4

بين متغير عدد الطلبة في السكنات  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة ال توجد 

 .بجامعة القدسهذه السكنات  ايجابيات وسلبياتو الخارجية الجامعية 

( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
ايجابيات وسلبيات هذه السكنات و الخارجية لعالقة بين متغير عدد الطلبة في السكنات الجامعية ل

 (.22.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )بجامعة القدس
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( للعالقة بين perason correlation(. نتائج معامل االرتباط بيرسون )44.1جدول رقم )
بجامعة ايجابيات وسلبيات هذه السكنات و الخارجية ية متغير عدد الطلبة في السكنات الجامع

 القدس
 الداللة االحصائية قيمة )ر( العدد األبعاد

 20957 -20205 294 االيجابيات

 20552 20222 294 السلبيات

 
( إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 9904تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

 ايجابيات وسلبياتو الخارجية متغير عدد الطلبة في السكنات الجامعية بين  α≤0.05المستوى 
    ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. بجامعة القدسهذه السكنات 

 

 الفرضية الرئيسية الرابعة 4.1.4

السكنات معوقات االلتحاق ب في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 والتخصص الجنس، وفقا  لمتغيرات:من وجهة نظر الطلبة  القدس الجامعية الخارجية بجامعة

 الجامعي، السكن ومنطقة التراكمي، والمعدل السكن، ومنطقة السكن، ومكان الجامعي،

 الجامعي، السكن تغيير ومدى السكنات، في الطالب قضاها التي والمدة العمل، بقوة والعالقة

 .الواحد الجامعي السكن في الطلبة وعدد

 

 الفرضية الفرعية األولى 1.4.1.4

السكنات ب معوقات االلتحاق في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الجنسمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس
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ق معوقات االلتحا في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
، وذلك كما الجنسمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسب

 (.22.4هو واضح في الجدول رقم )

 
السكنات بمعوقات االلتحاق  في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )44.1جدول رقم )

 الجنسر من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغي الجامعية الخارجية بجامعة القدس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  1.33 3.31 241 ذكر

301 

 

1.082 

 

 1.33 3.08 121 أنثى 1.031

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 9.04تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمعوقات االلتحاق ب في α≤0.05المستوى 

 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت.الجنسنظر الطلبة تعزى لمتغير 
 

 الفرضية الفرعية الثانية 2.4.1.4

السكنات معوقات االلتحاق ب في α≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير التخصص الجامعي ية بجامعة القدسالجامعية الخارج

 معوقات االلتحاق في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير التخصص  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسب

 (.22.4ل رقم )، وذلك كما هو واضح في الجدو الجامعي
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السكنات ب معوقات االلتحاق في( للفروق t.test(. نتائج اختبار ت )44.1جدول رقم )
 الجامعي التخصصمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

التخصص 
 الجامعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

لة الدال 
 االحصائية

  1.31 3.00 280 آداب

342 

 

2.018- 

 

 1.33 3.30 208 علوم 1.220

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  ( إلى9704تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسب معوقات االلتحاق في α≤0.05المستوى 
 .قبلتوبذلك تكون الفرضية قد  ،الجامعي التخصصعزى لمتغير نظر الطلبة ت

 

 الفرضية الفرعية الثالثة 1.4.1.4

السكنات معوقات االلتحاق ب في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مكان السكن الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 one way analysisاختبار تحليل التباين األحادي )استخدام ه الفرضية تم للتحقق من صحة هذ

of variance من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمعوقات االلتحاق ب في( للفروق
 (.21.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مكان السكن
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 one way analysis of) حليل التباين األحاديتبار تاخ(. نتائج 44.1جدول رقم )

variance)  من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسب معوقات االلتحاق فيللفروق
 السكن مكانوجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  20079 20992 2 بين المجموعات
20.8. 

 
 20420 0420.82 351 داخل المجموعات 20924

 ----- 0400022 353 المجموع
 

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 21.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
من وجهة  القدس السكنات الجامعية الخارجية بجامعةمعوقات االلتحاق ب في α≤0.05المستوى 

 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. السكن مكاننظر الطلبة تعزى لمتغير 

السكنات ب معوقات االلتحاقلالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 52.4)جدول رقم 
 السكن مكانمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 االنحراف المعياري  توسط الحسابيالم العدد مكان السكن

 20.5 .209 009 مدينة

 20.0 2095 022 قرية

 2099 2072 25 مخيم

 

 الفرضية الفرعية الرابعة 4.4.1.4

السكنات معوقات االلتحاق ب في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .ى لمتغير منطقة السكنمن وجهة نظر الطلبة تعز  الجامعية الخارجية بجامعة القدس
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 one way analysisاختبار تحليل التباين األحادي )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of variance من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمعوقات االلتحاق ب في( للفروق
 (.20.4رقم )، وذلك كما هو واضح في الجدول وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير منطقة السكن

 

 one way analysis of) حليل التباين األحادياختبار ت(. نتائج 43.1جدول رقم )

variance)  من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسب معوقات االلتحاق فيللفروق
 السكن منطقةوجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 بعاتالمر 

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  20402 20800 0 بين المجموعات
00204 

 
 20420 0280029 249 داخل المجموعات 202.2

 ----- 0250299 247 المجموع
( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 20.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسااللتحاق بمعوقات  في α≤0.05المستوى 
 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. السكن منطقةنظر الطلبة تعزى لمتغير 

السكنات ب معوقات االلتحاقلالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (. 63.4)جدول رقم 
 السكن نطقةمتعزى لمتغير من وجهة نظر الطلبة  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد السكننطقة م

 20.5 2094 77 شمال الضفة

 2098 20.7 024 وسط الضفة

 20.2 2095 0.7 جنوب الضفة
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 الفرضية الفرعية الخامسة 5.4.1.4

السكنات بمعوقات االلتحاق  في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير منطقة السكن الجامعي الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 one way analysisاختبار تحليل التباين األحادي )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

of variance ن م السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمعوقات االلتحاق ب في( للفروق
، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير منطقة السكن الجامعي

(22.4.) 

 
 one way analysis of) حليل التباين األحادياختبار ت(. نتائج 42.1جدول رقم )

variance)  من  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسب معوقات االلتحاق فيللفروق
 الجامعي السكن منطقةبة تعزى لمتغير وجهة نظر الطل

 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  20709 00492 0 بين المجموعات
00825 

 
 20420 0280092 249 داخل المجموعات 200.9

 ----- 0250720 247 المجموع
 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 22.4ة في الجدول رقم )تشير المعطيات الوارد
من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمعوقات االلتحاق ب في α≤0.05المستوى 

 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. الجامعي السكن منطقةنظر الطلبة تعزى لمتغير 
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السكنات ب معوقات االلتحاقلالمعيارية  االنحرافاتو المتوسطات الحسابية (. 61.4)جدول رقم 
 الجامعي السكن نطقةممن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجامعي السكننطقة م

 2075 2049 92 العيزرية

 20.2 20.0 042 أبو ديس

 2098 20.7 90 السواحرة

 

 الفرضية الفرعية السادسة 6.4.1.4

السكنات معوقات االلتحاق ب في α≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال

 .من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل الجامعية الخارجية بجامعة القدس

معوقات االلتحاق  فيروق ( للفt.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير العالقة بقوة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسب

 (.24.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )العمل
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السكنات ب معوقات االلتحاق فيللفروق  (t.test) اختبار ت(. نتائج 41.1جدول رقم )
 العالقة بقوة العمل من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير القدسالجامعية الخارجية بجامعة 

 

العالقة بقوة 
 العمل

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  1.38 3.01 34 يعمل

301 

 

1.318- 

 

 1.31 3.31 111 ال يعمل 1.108

 
( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 24.4لجدول رقم )تشير المعطيات الواردة في ا

من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمعوقات االلتحاق ب في α≤0.05المستوى 
 ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. العمل بقوة العالقةنظر الطلبة تعزى لمتغير 

 

 الفرضية الفرعية السابعة 7.4.1.4

السكنات معوقات االلتحاق ب في α≤0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال توجد فروق 

من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مدى تغيير السكن  الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 .الجامعي

معوقات االلتحاق  في( للفروق t.testاختبار ت )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مدى تغيير السكن  رجية بجامعة القدسالسكنات الجامعية الخاب

 (.22.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )الجامعي
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السكنات ب معوقات االلتحاق فيللفروق  (t.test) اختبار ت(. نتائج 44.1جدول رقم )
تغيير السكن مدى  من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجامعية الخارجية بجامعة القدس

 الجامعي
 

مدى تغيير 
السكن 
 الجامعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  1.08 3.33 201 نعم

341 

 

2.034 

 

 1.31 3.00 211 ال 1.221

 
ت داللة إحصائية عند ( إلى عدم وجود فروق ذا22.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمعوقات االلتحاق ب في α≤0.05المستوى 
 . قبلتوبذلك تكون الفرضية قد  ،نظر الطلبة تعزى لمتغير مدى تغيير السكن الجامعي

 

 الفرضية الفرعية الثامنة 8.4.1.4

معوقات بين متغير المعدل التراكمي و  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسب االلتحاق

( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
 السكنات الجامعية الخارجية بجامعةمعوقات االلتحاق بللعالقة بين متغير المعدل التراكمي و 

 (.22.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )القدس
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عالقة بين ( للperason correlation)معامل االرتباط بيرسون (. نتائج 44.1جدول رقم )
 السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسب معوقات االلتحاق متغير المعدل التراكمي و

 

 الداللة االحصائية قيمة )ر( العدد المتغيرات

معوقات  عدل التراكمي*الم

االلتحاق بالسكنات الجامعية 

 الخارجية

 

294 

 

20292- 

 

20222 

 
( إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 04..تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

السكنات الجامعية الخارجية معوقات االلتحاق ببين متغير المعدل التراكمي و  α≤0.05المستوى 
    ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. لقدسبجامعة ا

 

 الفرضية الفرعية التاسعة 2.4.1.4

بين متغير المدة التي قضاها الطالب  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .بجامعة القدسومعوقات االلتحاق بهذه السكنات الخارجية في السكنات الجامعية 

( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام م للتحقق من صحة هذه الفرضية ت
ومعوقات االلتحاق الخارجية للعالقة بين متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية 

 (.22.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )بجامعة القدسبهذه السكنات 
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( للعالقة بين perason correlation(. نتائج معامل االرتباط بيرسون )44.1جدول رقم )
هذه ب معوقات االلتحاقو الخارجية متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية 

 بجامعة القدسالسكنات 
 

 الداللة االحصائية قيمة )ر( العدد المتغيرات

 معوقات االلتحاق المدة*

 بالسكنات الجامعية الخارجية

 

294 

 

20208 

 

20748 

 
( إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 704.المعطيات الواردة في الجدول رقم )تشير 

الخارجية بين متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية  α≤0.05المستوى 
    ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. بجامعة القدسومعوقات االلتحاق بهذه السكنات 

 

 ية العاشرةالفرضية الفرع 10.4.1.4

بين متغير عدد الطلبة في السكنات  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .بجامعة القدسومعوقات االلتحاق بهذه السكنات الخارجية الجامعية 

( perason correlationمعامل االرتباط بيرسون )استخدام للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 
ومعوقات االلتحاق بهذه السكنات الخارجية دد الطلبة في السكنات الجامعية للعالقة بين متغير ع

 (.21.4، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم )بجامعة القدس
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( للعالقة بين perason correlation(. نتائج معامل االرتباط بيرسون )44.1جدول رقم )
بجامعة هذه السكنات ب االلتحاقمعوقات و الخارجية متغير عدد الطلبة في السكنات الجامعية 

 القدس
 الداللة االحصائية قيمة )ر( العدد المتغيرات

 معوقات االلتحاق عدد الطلبة*

 بالسكنات الجامعية الخارجية

 

294 

 

2020.- 

 

207.8 

 
( إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 804.تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

ومعوقات االلتحاق الخارجية ين متغير عدد الطلبة في السكنات الجامعية ب α≤0.05المستوى 
    ، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. بجامعة القدسبهذه السكنات 
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 ________________________________________خامسال لـالفص

 مقدمة 3.5

تبار أسئلة الدراسة يعالج الفصل الحالي نتائج الدراسة واستنتاجاتها، مع األخذ بعين االع
وفرضياتها، وأهدافها، إضافة لتحليل نتائج الدراسة ومقارنتها بالدراسات السابقة إن وجدت، وبلورة 

 لتوصيات استنادا لنتائج الدراسة.بعض ا

 ومناقشتها ملخص نتائج الدراسة 1.5

 أوال : ملخص النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
 بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى جتماعياال التوافق درجةبينت النتائج أن  .0

 طلبة لدى الصدارة مكان المحيطة البيئة مع التوافق واحتل متوسطة، كانت القدس

 .النفسي فالتوافق الدراسي، التوافق تاله، باالغتراب شعورهم من الرغم على السكنات

التكي  في العديد من االمور  إن التوافق النفسي لدى الطلبة قليل نتيجة لعدم قدرتهم على

األمر الذي ينعكس سلبا  على نفسيتهم.  وهذا قد ينعكس سلبا  على التحصيل العلمي، وتتفق هذه 

 (.0228النتيجة مع دراسة ملحم )

 الجامعية السكنات طلبة لدى النفسي التوافق مؤشراتأن أهم إلى أشارت النتائج  .0

 اليوميه، نشاطاتي في االنخفاض ثم عال،االنف سرعةكانت:  القدس بجامعة الخارجية

 شيء، أى عمل على القدرة بعدم الشعور ثم النوم، في ضطراباتاال من المعاناة يليها

 اتخاذ على القدرة لعدم األخير  الترتيب  كان وحيث االمور، ألبسط الغضب وبعدها

 .القرارات

بأن التوافق النفسي لدى ( الذي وجد 0225وال تتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد المحسن )

وهناك ما يبرر ذلك، فالسكنات طالب السكنات أكثر عندهم من الذي يسكنون لدى أسرهم، 
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الجامعية في الدول االخرى يشعر طلبتها باألمن واالستقرار، في حين أن الطالب في السكنات 

من نتيجة في منطقة الدراسة وخصوصا  أبو ديس عرضة للمشاكل، إضافة إلى عدم شعوره باأل

 للظروف االجتماعية وعدم االستقرار فيها.

 الجامعية السكنات طلبة لدى المحيطة البيئة مع التوافق مؤشراتأوضحت النتائج ترتيب  .2

 تحقيق إلى المبادرة: مقدمتها في جاءوالتي  األهمية، حسب القدس بجامعة الخارجية

 الشعور ثالثا حولي، اآلخرين مع بالحديث االستمتاع ثانيا   يحتاجها، من إلى المساعدة

 ببعد الشعور خامسا اآلخرين، إنتقادات تقبل رابعا اآلخرين، مع وجودى أثناء بالراحة

 الحديث عند الخجل في الشعور االخير الترتيب في كان حيث جيراني وبين بين المسافة

 .اآلخرين مع

ع البيئة المحيطة ( من حيث أن التوافق م0200وتتفق هذه الدراسة مع دراسة أينهاي  )

عالي، وأيضا  إيجابيات السكن، فالطالب يكون صداقات ويناقش العديد من األمور مع 

 رفاقه في السكن، دون الشعور بالخجل في الحديث معهم.

 القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات طلبة لدى الدراسي التوافق مؤشراتوبالنسبة ل .4

 تحقيق في بقدراتي أثق الصباحية، المحاضرات من قالتضايأشارت النتائج إلى ما يلي: 

 في المعاناة وبعدها موعدها، في الدراسية  واجباتي أعد ال ثم الجامعة، في جيدة نتائج

 األخير الترتيب وفي األهمية، من قدرا   الجامعية القضايا أعطي ويليها التركيز صعوبات

 . الجامعة ترك في أرغب

في السكنات غير عابئين (، حيث أن الطلبة 0200خورشيد )تتفق هذه الدراسة مع دراسة 

إلى بالحمل الدراسي مثل الطلبة المقيمين مع أسرهم، ويرجع هذا إلى سوء تنظيم الوقت، وأيضا  

 افتقارهم للشعور بالمسؤولية، ويتضح ذلك أيضا  من عدم التزامهم بواجباتهم.
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 الخارجية الجامعية السكنات بةطل لدى االغتراب مؤشراتأن أهم إلى أشارت النتائج  .9

 من ثانيا الجامعة، في المفقودة القيم من االحترام نإ: كانت كما يلي القدس بجامعة

 اصبحت الجامعية الدراسة بأن الشعور ثالثا األيام، هذه وفيا   شخصا تجد أن الصعب

 على قائمة الجامعية الصداقة نإ ثم  الناس بين ضعيفة العالقات أصبحت يليها مملة،

 . الجامعة في أكون  عندما بالوحدة الشعور االخير المؤشر  وجاء الشخصية، المصالح

إن كثرة المشاكل التي تحصل في الجامعة تدفع الطلبة إلى الشعور بعدم وجود االحترام بين 

كما أن الطلبة فقدوا الطلبة أنفسهم وبين الطلبة وسكان البلدات الثالث التي يسكنون سكناتها، 

 بزمالئهم، حيث أنهم يشعرون بأن المصلحة شعار الصداقة مع بعضهم البعض. الثقة

 نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات واقعوبالنسبة لمؤشرات  ..

 ثم الجامعية، السكنات طلبة الحتياجات تكترث ال الجامعة أن: مقدمتها في جاء الطلبة

 السكنات الجامعة تضع أن أتمنى الجامعي، السكن بفوائد الطلبة تعري  الضرورى  من

 بالسكنات المتعلقة الطلبة القتراحات الجامعة تهتم ال يليها أولوياتها، سلم على الجامعية

 ال مؤشر النهاية في وجاء الصبر، بفارغ الدراسي العام نهاية أنتظر وبعدها الجامعية،

 .الجامعي السكن في النفسي باألمن أشعر

ة ال تكترث أبدا  بالطالب السكنات، وال تعطيهم أي نوع من االهتمام وال حتى إن إدارة الجامع

اإلشراف بأي وجه من األوجه، وهذا يزيد من شعور الطالب بعدم األمن، وعدم التفات الجامعة 

 إلى مطالب طالب السكنات.

 الطلبة نظر وجهة من القدس بجامعة الخارجية الجامعية السكنات ايجابياتوعن أهم  .7

 يسهم ثالثا المسؤولية، تحمل على القدرة ثانيا جديدة، صداقات تكوين: مقدمتها في اءج

 يليها جديدة، إجتماعية ظروف مواجهة في الطالب يضع ثم أنفسهم، الطلبة فهم في
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في المقابل  الجامعي التسرب نسبة من يقلل كان األخير المؤشر النفس، على اإلعتماد

 بجامعة الخارجية الجامعية لسكناتة لسلبيؤشرات الوجود بعض المعلى كد الطلبة أ

 يضع  وبعدها بالقلق، الشعور ثم المسؤوليات، كثرة: مقدمتها في جاءوالتي  القدس

 في الطلبة انشغل ثم ومن الجامعي، العن  وتيرة إرتفاع يليها بأسرهم، الطلبة عالقات

 .الجامعية بالواجبات القيام ىعل القدرة عدم جاء وأخيرا   الدراسة، حساب على جانبية أمور

تتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات من حيث أن تكوين الصداقات الجديدة من أهم 

واالعتماد على النفس كذلك من حيث إدارتهم لوقتهم وتنظيمهم طالب السكنات، إيجابيات حياة 

 للسكن والمصاري  اليومية.

 من القدس بجامعة الخارجية الجامعية اتبالسكن االلتحاق معوقاتبينت النتائج أهم  .8

 التحتية البنية ضع : مقدمتها في جاء وقد األهمية، حسب مرتبة الطلبة نظر وجهة

 إشراف عدم ثالثا داخلية، جامعية سكنات توفر عدم ثانيا الخارجية، الجامعية للسكنات

 المناسبة، ةالجامعي السكنات توفر عدم ثم الخارجية، الجامعية السكنات على الجامعة

 قلة األخير الترتيب وفي اإلناث، ىدل بالذات الجامعي للسكن األهل تقبل صعوبة يليها

 .  بالنفس الثقة

إلى المستوى الصحي الجيد،  ن في بلدة أبو ديس خصوصا  ال ترقىإن أنظمة بناء السكا

يقدمونها ويعود ذلك إلى أن القائمين على بناء السكنات غير عابئين بمدى الخدمات التي 

 حاجة الطالب إلى سكن قريب من الجامعة.بللطالب، مع علمهم 
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 ثانياً: ملخص النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة ومناقشتها 

درجة  في α≤0.05أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .0
تعزى لمتغير  ة القدسالسكنات الجامعية الخارجية بجامعالتوافق االجتماعي لدى طلبة 

الجنس. وكانت الفروق في أبعاد: التوافق النفسي، والتوافق مع البيئة المحيطة، 
واالغتراب، لصالح الطلبة الذكور في بعدي التوافق النفسي والتوافق مع البيئة المحيطة 
الذين كانوا أكثر توافقا  من االناث، في المقابل كانت الفروق لصالح الطالبات في بعد 

 االغتراب اللواتي كن أكثر اغترابا  من الذكور.
الباحث ذلك إلى أن الطالبات يشعرن بالحنين أكثر إلى أسرهن من الطالب، وبالتالي ال ويعزو 

 يعاني الطالب الذكور من حيث النفسية ومن حيث اختالطهم واعتيادهم على البيئة المحيطة.

درجة التوافق  في α≤0.05المستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية عندبينت النتائج  .2
تعزى لمتغير مكان  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدساالجتماعي لدى طلبة 

 السكن، لصالح الطلبة من سكان المخيمات الذين كانوا أكثر اغترابا .

أن سكان المخيمات بالعادة ما يقيمون في تقارب شديد، واختالط االسر إلى ويعزو الباحث ذلك 
 الطلبة.سكنات ببعضها البعض في المخيمات كبير، وهذا ال يجده الطالب في 

درجة  في α≤0.05أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .3
تعزى لمتغير  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسالتوافق االجتماعي لدى طلبة 

نوب الذين كانوا أكثر توافقا  في البعد النفسي منطقة السكن، لصالح الطلبة من سكان الج
 والبيئة المحيطة.

إن العادات والتقاليد بين الجنوب والقرى المحيطة بالجامعة متقاربة إلى حد ما، وظروف المعيشة 
أفضل منها في قراهم، وبالتالي فإن طلبة الجنوب سيجدون راحة في السكن في المناطق المحيطة 

 بالجامعة.

درجة التوافق  في α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ئج بينت النتا .4
تعزى لمتغير منطقة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدساالجتماعي لدى طلبة 
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السكن الجامعي، لصالح طلبة السكنات الجامعية الخارجية في منطقة السواحرة، الذين 
 ومع البيئة المحيطة.كانوا أكثر توافقا  في البعدين النفسي 

ويعزو الباحث ذلك إلى إن األمن النفسي للطلبة المقيمين في السواحرة أكثر منه في أبو ديس، 
كما أن أهالي السواحرة بشكل عام يعتبرون الطلبة ضيوفا  لديهم، ويتم إكرامهم بصورة أكثر من 

 الطالب القاطنين في سكنات ابو ديس والعيزرية.

بين متغير  α≤0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود أوضحت النتائج  .2
السكنات الجامعية الخارجية درجة التوافق االجتماعي لدى طلبة المعدل التراكمي و 
، حيث كانت العالقة طردية بين المعدل التراكمي وكل من التوافق بجامعة القدس

يث كلما ازداد المعدل النفسي، والتوافق مع البيئة المحيطة، والتوافق الدراسي، بح
التراكمي ازدادت درجة التوافق النفسي، ومع البيئة المحيطة، والتوافق الدراسي والعكس 
صحيح، في المقابل وجدت عالقة عكسية بين المعدل التراكمي ودرجة االغتراب، بحيث 

 كلما ازداد المعدل التراكمي قلت درجة االغتراب والعكس صحيح.

ئيس للسكن هو زيادة درجات الطالب في الجامعة، وكلما زاد المعدل بالتأكيد أن الهدف الر 
كما أن التوافق مع البيئة المحيطة ينعكس  التراكمي زاد التوافق النفسي والراحة النفسية للطالب.
 إيجابيا  على كل من التوافق النفسي والتوافق الدراسي.

بين متغير المدة  α≤0.05ى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند المستو بينت النتائج  .2
درجة التوافق االجتماعي لدى التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية الخارجية و 

، حيث وجدت عالقة عكسية بين متغير المدة والتوافق الدراسي، جامعة القدسطلبة 
بحيث كلما ازدادت المدة التي يقضيها الطالب في السكنات الجامعية الخارجية قلت 

 وافق الدراسي والعكس صحيح.درجة الت

إن زيادة المدة التي يقضيها الطالب في السكن تدل على أنه غير عابيء بالدراسة إلى حد كبير، 
وبقضائه عدة سنوات في الجامعة وفي السكنات زيادة عن المعدل الطبيعي للطالب داللة على 

باألساس بالجو األسري ذلك، والطالب الذي يقضي تلك المدة الطويلة أيضا  يكون غير مهتم 
 لديه، ومتهرب منه، وهذا أيضا  ينعكس على التحصيل األكاديمي للطالب.
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بين متغير  α≤0.05أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  .2
جامعة درجة التوافق االجتماعي لدى طلبة عدد الطلبة في السكنات الجامعية الخارجية و 

عالقة طردية بين متغير عدد الطلبة وبعد التوافق مع البيئة  ، حيث وجدتالقدس
المحيطة، بحيث كلما ازداد عدد الطلبة في السكنات الجامعية ازدادت درجة التوافق مع 
البيئة المحيطة والعكس صحيح، في المقابل وجدت عالقة عكسية بين متغير عدد الطلبة 

 قلت درجة االغتراب والعكس صحيح.ودرجة االغتراب، بحيث كلما ازداد عدد الطلبة 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن التوافق االجتماعي يزيد بزيادة اختالط الطالب بالمحيطين به، سواء 
من الطلبة أو من سكان المجتمع المحيط بالطالب، وكلما زاد عدد أفراد السكن الخارجي زادت 

تي تربط أفراد السكن بالطلبة معارف الطلبة من طالب السكنات األخرى، نتيجة للصداقات ال
اآلخرين في السكنات األخرى سواء كانوا من نفس التخصص أو من نفس منقطة السكن 
األساسية للطالب، ونتيجة لذلك يزداد عدد الطلبة معرفة  باآلخرين ويزداد التوافق االجتماعي 

ن الطلبة غير راغبين فإن هذا النوع م لديهم، وعلى العكس فإن كان عدد الطلبة في السكن قليال  
باألساس في معرفة الكثير من الطلبة، وهذا يقلل من التوافق االجتماعي لديهم. وبالتأكيد فإن 
درجة االغتراب لديهم تزيد، حيث أنهم يكونون في شبه عزلة عن األصدقاء وعن المجتمع، بينما 

 .ال يشعر الطلبة في السكن الذي يحوي عددا  كبيرا  من الطلبة بالغربة

درجة  في α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى بينت النتائج عدم وجود  .1
لبقية وفقا   السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسالتوافق االجتماعي لدى طلبة 

  .متغيرات الدراسة

واقع  في α≤0.05أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .1
 مكانمن وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير  عية الخارجية بجامعة القدسالسكنات الجام

سكان القرى الذين أكدوا بدرجة أكبر على واقع السكنات الجامعية  الطلبة لصالح ،السكن
 الخارجية بجامعة القدس.
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إن واقع الطلبة المعيشي كقرية في األساس وانتقالهم إلى قرية أخرى يشعرهم بنفس العادات 
المعيشي وبالتالي فإن التوافق االجتماعي لديهم يكون مرتفعا  مقارنة مع  الجود ونفس والتقالي

 أقرانهم من بيئة مختلفة، وأيضا  يقل الشعور بالغربة لديهم.

واقع  في α≤0.05بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .10
الطلبة تعزى لمتغير مدى من وجهة نظر  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس

، وكانت الفروق لصالح الطلبة الذين لم يغيروا سكناتهم الجامعية تغيير السكن الجامعي
 الذين أكدوا أن واقع السكنات الجامعية الخارجية في الجامعة أفضل.

إن الطالب الذين ال يغيرون مكان سكناهم يشعرون باألمن النفسي والتوافق االجتماعي والبيئي 
لسكن، وبالتالي فال داعي لهم لتغييره، وهم الذين يؤكدون على أن السكن الطالبي أفضل، في ا

أما الطلبة الذين يغيرون مكان سكنهم فهم اساسا  ال يشعرون بالراحة في السكن وبالتالي يبحثون 
 باستمرار عن سكنات جديدة حتى يجدوا التوافق النفسي واالجتماعي فيه.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  أشارت النتائج إلى عدم .11
α≤0.05 من وجهة نظر الطلبة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسواقع  في

 .وفقا  لبقية متغيرات الدراسة

 في α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى بينت النتائج  .12
من وجهة نظر الطلبة  معة القدسالسكنات الجامعية الخارجية بجاايجابيات وسلبيات 

 وفقا  لجميع متغيرات الدراسة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطلبة يجدون بعض السلبيات وبعض االيجابيات في السكنات وهذا 
 ُيقاس على جميع الطلبة، وبالتالي فإنه من المنطق عدم وجود فروق بينهم.

ة عند المستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيأشارت النتائج إلى  .13
α≤0.05 من وجهة  السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدسمعوقات االلتحاق ب في

 وفقا  لجميع متغيرات الدراسة.نظر الطلبة 
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ويقاس ذلك على الفرضية السابقة من حيث منطقية عدم وجود فروق في استجابات الطلبة نحو 
 هذه الفرضية.

 

 ات ـاالستنتاج 1.5

ج الدراسة ومناقشتها وتحليل بياناتها، خلصت الدراسة إلى مجموعة من باالستناد لنتائ

 ، ومن أهمها:االستنتاجات

على طريق التوافق االجتماعي لدى طلبة خطوة رئيسية السكنات الجامعية المالئمة  .1
وذلك من حيث تكون صداقات جديدة، ومناقشة العديد من األمور بحرية مع  .الجامعات

 من األصدقاء الجدد من الجيران. الزمالء في السكن أو
ية وفوائد السكنات الجامعية لدى طلبة الجامعة نظرا  لغياب مهناك غياب واضح أله .2

فالسكنات الخارجية ال تخضع إلشراف  السكنات الجامعية الداخلية في جامعة القدس.
دارة له، كما ويفتقر إلى مالئمته الصحية في  ومتابعة، فال يوجد فيها تنظيم للوقت وا 

 العديد من األحيان.

هناك تخوف كبير من التحاق الطلبة في السكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس  .3
آخدين بعين االعتبار المالحقات االسرائيلية للطلبة في المنطقة، وانتشار العن  الجامعي 

ما يتعلق فيها، باالضافة إلى البيئة التقليدية المحافظة في المجتمع الفلسطيني بالذات عند
 .األمر بالفتيات

ات الجامعية الخارجية في الجامعة على مستوى طلبة السكنبروز دور للثقافات الفرعية  .4
 فيما يتعلق بالفائدة من السكن الجامعي وكيفية استغالله في أوقات الدراسة الجامعية.

بعض هناك قلق عام من التحاق الطلبة بالسكنات في منطقة أبو ديس نظرا  لما يعانيه  .5
الطلبة من المضايقات من أهالي البلدة، وخصوصا  فيما يتعلق بالحرية الشخصية داخل 

 المسكن وحوله.

يعطي السكن مزايا للطالب، من حيث اعتماده على النفس وصقل شخصيته، إضافة إلى  .6
 إعطائه طابعا  إداريا ، وذلك في تدبير أموره الذاتية وأمور السكن بشكل عام.

العقبات التي تواجه طالب السكنات الجامعية في محيط جامعة القدس، هناك العديد من  .7
 Khozaeiتتمثل في البعد عن األهل والشعور باالغتراب، وهذا يتوافق مع دراسة 

(2212.) 
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عدم الشعور باألمن لدى طلبة السكنات الجامعية وذلك بسبب المضايقات التي يتعرض  .8
ائيلي، أو من بعض سكان القرى المجاورة لها الطلبة باستمرار سواء من الجيش االسر 
(، حيث أشار إلى أن المشكلة األساسية 2212للجامعة، وهذا يتوافق مع دراسة محمود )

 التي يعاني منها طلبة السكنات الجامعية هي بالدرجة األولى انعدام األمن.
 

 اتـالتوصي 1.4
 

 بما يأتي: وصي الباحثياستنادا لنتائج الدراسة 

 :ت للجامعةتوصيا 0.209

 .بطلبتهاخاص جامعي داخلي نشاء سكن ضرورة االسراع في إ. على الجامعة 2

 ومتطلباتهم.الخارجية الجامعية السكنات على الجامعة ضرورة االهتمام بطلبة  .1

 . ترتيب وتنظيم السكنات الخارجية للطلبة بآلية تضمن للطلبة االستقرار واالمان فيها.3

 في السكنات الخارجية، وذلك لضمان عدم وقوعهم في المشاكل.. متابعة ظروف الطلبة 4

 فةةي خصوصةةا   الخارجيةةةالجامعيةةة  السةةكنات بطلبةةة تتعلةةق التةةي المشةةكالت بحةةث علةةى العمةةل. 0

 ومحاولة حلها. األكاديمي التحصيل تدني مسألة

 

 :لطلبةلتوصيات  1.3.0

 سكناتهم.مراعاة العادات والتقاليد لسكان المنطقة المحيطة بضرورة  .2

 .هم الجامعيةاألفضل أن يختار الطلبة السكن مع طلبة من نفس تخصصاتمن . 1

 . ضرورة استغالل األمثل للسكنات الجامعية في الدراسة الجامعية. 3

 . على الطالب أن يتعلم إدارة وقته وتنظيمه.4

 . ضرورة أن يقدر الطالب حجم المسؤولية الملقاة على عاقته.0
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 ـحث ومصــادرهمـراجـع الب 4.5

 قـائمـة المـراجـع العـربيـة 3.4.5
 

 ، دار صادر، بيروت، لبنان.3(. لسان العرب، ط2114ابن منظور، محمد )

(. االغتراب وعالقته بموضوع الضبط والتحصيل الدراسي. رسالة 2112إبراهيم، أحمد )

 دكتوراه غير منشورة، القاهرة: جامعة الزقازيق.

المشكالت السلوكية واالغتراب بين الشباب الكويتي. دراسة مقدمة  .(2110اإلبراهيم، فائقة )

 لمؤتمر الخدمة االجتماعية وقضايا الشباب، الكويت: رابطة االجتماعيين.

 بالنضج وعالقته األبناء يدركه كما الزواجي التوافق ،(1122) نصار، أكرم عمرة، أبو

 .فلسطين - غزة األزهر، امعةج غزة، مدينة في الثانوية المرحلة طلبة لدى الخلقي

 .اليمن صنعاء، جامعة في الجامعي السكن طالبات مشكالت. (2111) فضل غانم، أبو

 المتزوجات بين مقارنة ةسدرا" الجامعة طالبات لدى الدراسي التوافق ،(1113) زيادة بركات،

 .ينفلسط طولكرم، المفتوحة، القدس جامعة ،"المتغيرات بعض ضوء في المتزوجات وغير

 المراهق لدى للتعلم بالدافعية وعالقته االجتماعي النفسي التوافق. (1122) فروجة بلحاج،

 .الجزائر وبومرداس، وزو تيزي  بوالية ميدانية دراسة الثانوي، التعليم في المتمدرس

المواق  الحياتية الضاغطة لدى طلبة جامعة األقصى بمحافظة غزة،  .(1118البنا، أنور، )

 .األقصى غزة: جامعة

 تراها كما للطالبات التراكمي المعدل تدني إلى المؤدية العوامل. (1112) الجوهرة بوبشيت،

 بالمملكة باالحساء فيصل الملك بجامعة واألغذية الزراعية العلوم وكلية التربية كلية طالبات

 .السعودية العربية المملكة فيصل، الملك جامعة السعودية، العربية
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 طلبة لدى االجتماعي النفسي بالتوافق وعالقته العدواني السلوك. (1123) سامية بوشاشي،

 .الجزائر معمري، مولود بجامعة ميدانية دراسة الجامعة،

 عبدهللا. د ترجمة والعلوم، الفنون  اصطالحات كشاف موسوعة ،(2113) محمد التهانوي،

 .بيروت ناشرون، لبنان مكتبة ،2ط الخالدي،

 والزواجي واالجتماعي النفسي بالتوافق وعالقتها النفسية الضغوط ،(1118) أوهام، ثابت،

 المفتوحة العربية األكاديمية دكتوراة، رسالة األردن، في المبكر الثدي بسرطان المصابات لدى

 .األردن الدنمارك، في

االغتراب النفسي واالجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي . (1111الجماعي، صالح الدين )

 مكتبة مدبولي.: عي، القاهرةواالجتما

 لدى االجتماعي النفسي بالتوافق وعالقتها االجتماعية القيم. (1123) مؤمن الجموعي،

 .الجزائر الوادي، بجامعة ميدانية دراسة الجامعي، الطالب

 الحرم خارج القاطنين الطالب تواجه التي بالصعوبات التنبؤ ،(1122) حمود، الحارثي،

 .مصر المنصورة، جامعة الديموغرافية، المتغيرات بعض ضوء في الجامعي

التكي  االجتماعي لألسر الفلسطينية في مدينة جدة دراسة . (1121الحروب، صبحي )

 مقارنة بين أسرة قديمة الهجرة وأسرة حديثة الهجرة

 الدار الوظيفي، والتوازن  النفسي التوافق ،(1111) مصطفى، باهي، حسين، حشمت،

 .مصر لتوزيع،وا للنشر العالمية

 الترويح اإلجتماعي للشباب في المرحلة الجامعية بمدينة جدة. (1121درويش، أحمد )

 عمان للنشر، الدولية العلمية الدار الحضري، التخطيط ،(1111) خل ، الديلمي،

  في المسارات توحيد بعد واالجتماعي والشخصي الدراسي فقاالتو . (1122) محمد راشد،
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 جامعة مجلة ،(الوسطى بالمحافظة الثانوية المرحلة طلبة على ميدانية سةدرا) البحرين مملكة

 .دمشق والعشرون، السابع المجلد دمشق،

 .القاهرة الكتب، عالم ،3ط النفي، واإلرشاد التوجيه(: 2118) حامد زهران،

 الجامعة، طلبة تحصيل على للسكن المادية البيئة متغيرات أثر. (1112) عدنان الشيخ،

 .السعودية العربية المملكة عشر، الثالث المجلد سعود، الملك امعةج مجلة

المشكالت الشخصية والمجتمعية للشباب الجامعي الكويتي دراسة . (1113الطراح، علي )

 جامعة الكويت.الكويت: ميدانية مقارنة، 

 العربية اإلمارات جامعة طلبة لدى الجامعي السكن مشكالت. (2111) فاطمة العامري،

 .شمس عين جامعةالقاهرة:  تحدة،الم

 غزة قطاع في داون  متالزمة ذوي  أمهات لدى النفسية الصحة ،(1121) محمد العرعير،

 .فلسطين - غزة اإلسالمية، الجامعة ماجستير، رسالة المتغيرات، ببعض وعالقتها

 اإلرشاد نحو غزة بمحافظات الحكومية المدراس مديري  اتجاهات ،(1113) أحمد عوض،

 .فلسطين - غزة اإلسالمية، الجامعة التربوي، المرشد بأداء وعالقتها بوي التر 

 لدى األنا بمرونة وعالقتها االجتماعية والمسؤولية المهني التوافق ،(1121) سامي فحجان،

 .فلسطين - غزة اإلسالمية، الجامعة ماجستير، رسالة الخاصة، التربية معلمي

 دراسة" المعاصر العالم في المسلمة لألسرة ويةالترب الوظيفة ،(1123) هيفاء، فوارس،

 جامعة الثالث، العدد والنفسية، التربوية للدراسات االسالمية الجامعة مجلة ،"نقدية تحليلية

 .األردن اليرموك،

 القاهرة.، الخبرات المهنية لإلدارة مركز (. الخدمات الطالبية.1113القناديلي، جواهر )
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 لإلحصةةاء المركةةزي  الجهةةاز الغربيةةة، الضةةفة جنةةوب فةةي سةةكاناإل واقةةع ،(1124) ربةةا القةةبج،

 .فلسطين الفلسطيني،

(. توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات 1112كسنةاوي، محمود )

توجهات مستقبلية("،  -السعودية، لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية )الواقع 

 سعود. جامعة الملكجدة: عات السعودية، ندوة الدراسات العليا بالجام

( أنموذجا   المنصور قسم) الداخلية األقسام طلبة مشكالت. (1121) عبدالرزاق محمود،

 .العراق ،32 العدد موصلية، دراسات ميدانية، دراسة

تأثير خبرات السكن الداخلي على إضطرابات السلوك والتحصيل . (1118ملحم، سامي )

نجاز لدى طالبات كلية التربية بعبري في سلطنة عمان، البصائر، افعية اإل\الدراسي ود

 .1، عدد21المجلد 

 لدى واالجتماعي النفسي بالتكي  وعالقته االجتماعي الذات مفهوم. (1121) ماجدة موسى،

 المجلد دمشق، جامعة مجلة ،(دمشق في المكفوفين رعاية جمعية في ميدانية دراسة) الكفي 

 .شقدم والعشرون، السادس

 .القاهرة التوافق، سيكولوجية ،(1111) مايسة، النيال،

 كلية في الطلبة معدالت على السكن عامل أثر. (2111) جورج، وسرمد خالد الواوي،

 .ليبيا قاريونس، جامعة االقتصاد،

 جامعة ماجستير، رسالة واإلسكان، السكن ومشكلة الحضري  النمو ،(1111) سهام وناسي،

 .الجزائر باتنة، لخضر الحاج

  1111-3-8 ،بتاريخ  االنترنت على منشورة محاضرة والمسكن، اإلسكان أحمد، األسطل،

 : االلكتروني الموقع على
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 قـالحـالم 5.5

  أداة الدراسة. (1.5)رقم ملحق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جـــامعــة القـــدس
 عمـادة الدراسـات العليــا

 ةـمعهـد التنميـة المستدام

 برنامج الماجستير في التنمية الريفية المستدامة

 الطالبة/ أختي  الطالبأخي 

 تحية وبعد،،،

 "،الخارجية في جامعة القدس التوافق االجتماعي لدى طلبة السكنات الجامعية"بإجراء دراسة حول الباحث قوم ي
، وقد وقع عليك االختيار استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامةوذلك 

علما  بما يتوافق مع وجهة نظرك، بتعبئة هذه االستبانة  التعاون  كرجو منألذا ضمن عينة الدراسة،  ن عشوائيا  لتكو 
وال يطلب منك كتابة اسمك أو ، وسيتم الحفاظ على سريتها ألغراض البحث العلمي فقط، بأن بيانات الدراسة هي

 لك حسن تعاونك.ين شاكر ما يشير اليك، 

 إشراف: د.بســام بنــات                         إعداد: باسـم السـرخي

 القسم األول: معلومات عامة

 الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك

 أنثى .1  ذكر .2   الجنس (2
 . علوم1  . آداب2  التخصص الجامعي (1
. 4  . مخيم3  . قرية1  . مدينة2  مكان السكن الدائم (3

  بادية
 . جنوب الضفة3 . وسط الضفة1 . شمال الضفة2  منطقة السكن الدائم (4
 المعدل التراكمي الجامعي ......... . (0
 . السواحرة3 . أبو ديس1 . العيزرية2 منطقة السكن الجامعي (3
 . ال أعمل1  . أعمل2  العالقة بقوة العمل (1
 المدة التي قضيتها في السكنات الجامعية الخارجية ........ سنة. (8
 . ال 1  . نعم2 هل غّيرت سكنك الجامعي الحالي (1
    عدد الطلبة الذين يسكنون معك في السكن الجامعي الحالي ........ .  (21
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 القسم الثاني: التوافق االجتماعي

 التي تراها / ترينها مناسبة. اإلجابةعنها بوضع دائرة حول رمز  واإلجابةأرجو منكم قراءة الفقرات اآلتية بعناية، 

أوافق  أوالً: التوافق النفسي الرقم

 بشدة
بين  أوافق

 بين
ال أوافق  ال أوفق

 بشدة

 2 4 3 2 1 أعاني من اضطرابات في النوم  00

 2 4 3 2 1 ءأشعر أنني غير قادر على عمل أي شي  00

 2 4 3 2 1 أشعر أنني سريع االنفعال  20

 2 4 3 2 1 أشعر بانخفاض في نشاطاتي اليومية  40

 2 4 3 2 1 أعاني من آالم ومشاكل جسمية  90

 2 4 3 2 1 ال أستطيع اتخاذ القرارات  0.

 2 4 3 2 1 أغضب ألبسط األمور  70

 2 4 3 2 1 أجد صعوبة في حل المشاكل التي تواجهني  80

 2 4 3 2 1 ن تخيالت غير واقعيةأعاني م  50

 2 4 3 2 1 تراودني أحالم وكوابيس مزعجة أثناء النوم  020

      ثانياً: التوافق مع البيئة المحيطة 

 2 4 3 2 1 ال يوجد أحد يفهمني في منطقة سكني الجامعي  000

 2 4 3 2 1 أشعر بالعزلة حتى في وجود اآلخرين  000

 2 4 3 2 1 ال أحس باألشياء من حولي  020

 2 4 3 2 1 ال أثق باآلخرين من حولي  040

 2 4 3 2 1 فقدت االهتمام بمن حولي  090

 2 4 3 2 1 أتجنب االختالط بالناس  0.0

 2 4 3 2 1 أشعر بالخجل عند الحديث مع اآلخرين  070

 2 4 3 2 1 أشعر بالراحة أثناء وجودي مع اآلخرين   080

 2 4 3 2 1 أستمتع بالحديث مع اآلخرين حولي  050

 2 4 3 2 1 ادات اآلخريناتقبل انتق  020

 2 4 3 2 1 أبادر إلى تحقيق المساعدة إلى من يحتاجها  000

 2 4 3 2 1 أشعر ببعد المسافة بيني وبين جيراني  000
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      ثالثاً: التوافق الدراسي 

 2 4 3 2 1 أعاني من صعوبات في التركيز  020

 2 4 3 2 1 أتوقع الفشل في الجامعة  040

 2 4 3 2 1 جيدة في الجامعةأثق بقدراتي في تحقيق نتائج   090

 2 4 3 2 1 أرغب في ترك الجامعة  0.0

 2 4 3 2 1 أعطي القضايا الجامعية قدراً من األهمية  070

 2 4 3 2 1 أتغيب عن المحاضرات  080

 2 4 3 2 1 ليس لدّي رغبة في الدراسة  050

 2 4 3 2 1 ال أعرف كيف أدرس  220

 2 4 3 2 1 أجد صعوبة في تنظيم بحوثي وتقاريري  200

 2 4 3 2 1 أعد واجباتي الدراسية في موعدها ال  200

 2 4 3 2 1 إنني غير قادر على التركيز في الدراسة  220

 2 4 3 2 1 أحصل على عالمات منخفضة  240

 2 4 3 2 1 أتضايق من المحاضرات الصباحية  290

           رابعاً: االغتراب  

 2 4 3 2 1 أتساءل عن الجدوى من الشهادة الجامعية  2.0

 2 4 3 2 1 في الجامعة ال معنى لهاعالقاتي   270

 2 4 3 2 1 الصداقة الجامعية قائمة على المصالح الشخصية  280

 2 4 3 2 1 من الصعب أن تجد شخصاً وفياً هذه األيام  250

 2 4 3 2 1 االحترام من القيم المفقودة في الجامعة  420

 2 4 3 2 1 أشعر أن الدراسة الجامعية أصبحت مملة  400

 2 4 3 2 1 ي هذه الحياةال قيمة لالنسان ف  400

 2 4 3 2 1 قدرتي في الدفاع عما أؤمن به محدودة  420

 2 4 3 2 1 ال أشعر باالنتماء لهذا المجتمع  440

 أشعر أنني وحيد في هذا العالم  490

 

1 2 3 4 2 
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أوافق  الفقرات الرقم

 بشدة
بين  أوافق

 بين
ال أوافق  ال أوفق

 بشدة

 2 4 3 2 1 أشعر بسعادة مع زمالئي في الجامعة  4.0

 2 4 3 2 1 أصبحت العالقات ضعيفة بين الناس  470

 2 4 3 2 1 أشعر بالوحدة عندما أكون في الجامعة  480

 2 4 3 2 1 ال أرغب في تكوين صداقات جديدة في الجامعة  450

 2 4 3 2 1 أستمتع بوجودي في الجامعة بين الزمالء  920

 

 القسم الثالث: واقع السكنات الجامعية الخارجية

 

 التي تراها / ترينها مناسبة. اإلجابةعنها بوضع دائرة حول رمز  واإلجابةقراءة الفقرات اآلتية بعناية، أرجو منكم 

أوافق  الفقرات الرقم

 بشدة

بين  أوافق

 بين

ال أوافق  ال أوفق

 بشدة

 1 4 3 2 5 السكن الجامعي مكان لطيف    .15

 1 4 3 2 5 أجد نفسي في السكن الجامعي    .12

 1 4 3 2 5 ظر نهاية العام الدراسي بفارغ الصبرأنت    .13

 1 4 3 2 5 مفهوم السكن الجامعي غير واضح في ذهن غالبية الطلبة    .14

 1 4 3 2 5 ينتابني شعور باليأس جراء البعد عن أفراد أسرتي    .11

 1 4 3 2 5 من الضروري تعريف الطلبة بفوائد السكن الجامعي    .15

 1 4 3 2 5 الجامعة الحتياجات طلبة السكنات الجامعية ال تكترث    .15

 1 4 3 2 5 إن تخوف األهالي من السكن الجامعي أمر مبالغ فيه    .15

 1 4 3 2 5 ال تهتم الجامعة القتراحات الطلبة المتعلقة بتحسين السكنات الجامعية    .15

 1 4 3 2 5 جامعي حتى اآلن ال أستطيع االنسجام مع زمالئي في السكن ال   .56

 1 4 3 2 5 أشعر وكأنني في بيتي الثاني في السكن الجامعي   .55

 1 4 3 2 5 أقضي معظم وقتي في الجامعة   .52

 1 4 3 2 5 أنصح زمالئي بالسكن في السكنات الجامعية    .53

 1 4 3 2 5 ال يوجد أحد يفهمني في السكن الجامعي   .54

 1 4 3 2 5 ي على االستمرار في السكن الجامعيلست واثقاً من قدرت   .51
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أوافق  الفقرات الرقم

 بشدة

بين  أوافق

 بين

ال أوافق  ال أوفق

 بشدة

 1 4 3 2 5 أتمنى أن تضع الجامعة السكنات الجامعية على سلم أولوياتها   .55

 1 4 3 2 5 الطالب الجيد جيد سواء كان مع أسرته أو في السكن الجامعي   .55

 1 4 3 2 5 أشعر بالراحة في السكن الجامعي   .55

 1 4 3 2 5 ال أشعر باألمن النفسي في السكن الجامعي   .55

 1 4 3 2 5 هناك جدوى كبيرة في السكن الجامعي   .56

 1 4 3 2 5 أنا سعيد في سكني الجامعي   .55

 1 4 3 2 5 أنا راض عن خدمات السكن الجامعي   .52

 1 4 3 2 5 ي مضيعة للوقتالسكن الجامع   .53

 1 4 3 2 5 يجب التعامل بحذر مع موضوع السكنات الجامعية   .54

 1 4 3 2 5 التحاقي بالسكن الجامعي أمر تعسفي   .51

 1 4 3 2 5 حتى اآلن ال أعرف الهدف من التحاقي بالسكن الجامعي   .55

 1 4 3 2 5 أشعر بالندم على التحاقي في السكن الجامعي   .55

 1 4 3 2 5 من األمور الصعبة أن تكون طالباً مقيماً في السكن الجامعي   .55

 1 4 3 2 5 تحولت حياتي في السكن الجامعي ألحداث عشوائية   .55

أشعر أنني عاجز عن القيام باألعمال التي كنت أقوم بها أثناء إقامتي    .56

 مع أفراد أسرتي 

5 2 3 4 1 

 1 4 3 2 5 تعامل مع المواقف الجديدةأجد صعوبة في ال   .55

 1 4 3 2 5 أعاني من مشكلة التأخر في االستيقاظ من النوم   .52

 1 4 3 2 5 أشعر بعدم األمان عندما أكون خارج السكن   .53

 1 4 3 2 5 أشعر بانخفاض في نشاطاتي اليومية   .54

 1 4 3 2 5 أشعر بانخفاض في شهيتي لألكل   .51

 1 4 3 2 5 ني من فقدان الوزنأعا   .55

 1 4 3 2 5 أتجنب الخروج من السكن   .55

 1 4 3 2 5 أخطط لدراستي   .55

55.   

 

 1 4 3 2 5 أحب االشتراك في األعمال التطوعية في منطقة سكني الجامعي
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أوافق  الفقرات الرقم

 بشدة

بين  أوافق

 بين

ال أوافق  ال أوفق

 بشدة

 1 4 3 2 5 تمعية في منطقة سكني الجامعي قدراً من األهميةأعطي القضايا المج   .56

 1 4 3 2 5 أفضل االحتفاظ بآرائي لنفسي في السكن الجامعي   .55

 1 4 3 2 5 أشعر أن اآلخرين في السكن الجامعي ال يتقبلون تصرفاتي   .52

 1 4 3 2 5 أشعر بأن اآلخرين في السكن الجامعي يحاولون استغاللي   .53

 1 4 3 2 5 لو عاد بي الزمن إلى الوراء لما التحقت بالسكن الجامعي   .54

 

 القسم الرابع: ايجابيات وسلبيات السكنات الجامعية الخارجية

 التي تراها / ترينها مناسبة. اإلجابةعنها بوضع دائرة حول رمز  واإلجابةأرجو منكم قراءة الفقرات اآلتية بعناية، 

أوافق  تأوالً: االيجابيا الرقم

 بشدة

بين  أوافق

 بين

ال أوافق  ال أوفق

 بشدة

 1 4 3 2 5 التحاقي بالسكن الجامعي غيّر من اتجاهاتي نحو الحياة .51

 1 4 3 2 5 توفير االستقرار الدراسي .55

 1 4 3 2 5 استقاللية الشخصية .55

 1 4 3 2 5 زيادة تقدير الذات .55

 1 4 3 2 5 الحرية في اتخاذ القرارات .55

 1 4 3 2 5 زيادة التحصيل الدراسي .566

 1 4 3 2 5 القدرة على تحمل المسؤولية .565

 1 4 3 2 5 تكوين صداقات جديدة .562

 1 4 3 2 5 االعتماد على النفس .563

 1 4 3 2 5 يضع الطالب في مواجهة ظروف اجتماعية جديدة .564

 1 4 3 2 5 يسهم في فهم الطلبة ألنفسهم .561

 1 4 3 2 5 زيادة الثقة بالنفس .565

 1 4 3 2 5 يقلل من األعباء المادية .565

 1 4 3 2 5 يساعد الطلبة على االندماج في الجامعة .565

 1 4 3 2 5 يعزز االنتماء الجامعي .565

 1 4 3 2 5 يقلل من نسبة التسرب الجامعي .556
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           ثانياً: السلبيات 

 1 4 3 2 5 لعالم الخارجياالنقطاع عن ا .555

 1 4 3 2 5 صعوبة التكيف  .552

 1 4 3 2 5 عدم القدرة على القيام بالواجبات الجامعية .553

 1 4 3 2 5 الشعور بالخوف .554

 1 4 3 2 5 الشعور بالقلق .551

 1 4 3 2 5 الشعور بفراغ كبير .555

 1 4 3 2 5  انشغال الطلبة في أمور جانبيه على حساب الدراسة .555

 1 4 3 2 5 ارتفاع وتيرة العنف الجامعي .555

 1 4 3 2 5 صعوب التعامل مع اآلخرين .555

صعوبة التوفيق بين الدراسة الجامعية ومتطلبات السكن الجامعي  .526

 المنزلية 

5 2 3 4 1 

 1 4 3 2 5 صعوبة االنسجام مع اآلخرين .525

 1 4 3 2 5 الشعور بالوحدة .522

 1 4 3 2 5 الشعور باالغتراب .523

 1 4 3 2 5 يضعف عالقات الطلبة بأسرهم .524

 1 4 3 2 5 كثرة المسؤوليات .521

 

 القسم الخامس: معوقات االلتحاق بالسكنات الجامعية الخارجية

 رينها مناسبة.التي تراها / ت اإلجابةعنها بوضع دائرة حول رمز  واإلجابةأرجو منكم قراءة الفقرات اآلتية بعناية، 

 

أوافق  معوقات االلتحاق بالسكنات الجامعية الخارجية الرقم

 بشدة

بين  أوافق

 بين

ال أوافق  ال أوفق

 بشدة

 1 4 3 2 5 صعوبة تقبل األهل للسكن الجامعي بالذات لدى اإلناث .525

 1 4 3 2 5 عدم توفر األمان في البيئة المحيطة بالجامعة .525

 1 4 3 2 5 ت الجيش اإلسرائيليالخوف من مداهما .525

 1 4 3 2 5 الخوف من االنحراف األخالقي .525

 1 4 3 2 5 زيادة األعباء المادية .536
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أوافق  الفقرات الرقم

 بشدة

بين  أوافق

 بين

ال أوافق  ال أوفق

 بشدة

 1 4 3 2 5 عدم قدرة األهل على متابعة أمور أبنائهم الدراسية .535

 1 4 3 2 5 لدونية لطلبة السكنات الجامعية الخارجيةنظرة المجتمع ا .532

 1 4 3 2 5 عدم توفر سكنات جامعية داخلية .533

 1 4 3 2 5 عدم إشراف الجامعة على السكنات الجامعية الخارجية  .534

 1 4 3 2 5 شعور الطلبة بعدم جدوى السكنات الجامعية الخارجية    .531

 1 4 3 2 5 ت الجامعية الخارجية عدم قناعة الطلبة بالسكنا .535

 1 4 3 2 5 قلة الثقة بالنفس .535

 1 4 3 2 5 عدم توفر السكنات الجامعية المناسبة .535

 1 4 3 2 5 ضعف البنية التحتية للسكنات الجامعية الخارجية  .535

 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،
 الباحث: باسـم السرخـي.
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 حساب حجم عينة الدراسة.( 2.5ق رقم )ملح
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 الدراسة. قائمة المحكمين ألداة( 3.5ملحق رقم )

 أسماء المحكمين

 الرقم إسم الدكتور إسم الجامعة

 1 د. جمال جامعة الخليل

جامعة ميتشجن / الواليات المتحدة 

 األمريكية

 2 د. حسن

 3 د. خالد كتلو جامعة القدس المفتوحة
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عزى لمتغير منطقة بالسكنات الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر الطلبة ت

 السكن الجامعي

.8 

( للفروق في معوقات االلتحاق بالسكنات t.test(0 نتائج اختبار ت )404.جدول رقم ) 002

 الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل

.5 

عوقات االلتحاق بالسكنات ( للفروق في مt.test(0 نتائج اختبار ت )904.جدول رقم ) 004

الجامعية الخارجية بجامعة القدس من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير مدى تغيير السكن 

 الجامعي

72 

( للعالقة perason correlation(0 نتائج معامل االرتباط بيرسون )04..جدول رقم ) 009

لخارجية بجامعة بين متغير المعدل التراكمي و معوقات االلتحاق بالسكنات الجامعية ا

 القدس

70 

( للعالقة perason correlation(0 نتائج معامل االرتباط بيرسون )704.جدول رقم ) .00

بين متغير المدة التي قضاها الطالب في السكنات الجامعية الخارجية ومعوقات االلتحاق 

 بهذه السكنات بجامعة القدس

70 

( للعالقة perason correlationبيرسون )(0 نتائج معامل االرتباط 804.جدول رقم ) 007

بين متغير عدد الطلبة في السكنات الجامعية الخارجية ومعوقات االلتحاق بهذه السكنات 

 بجامعة القدس

72 
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 فهـرس المحتـويـات

 

 الصفحـة المحتـوى 
 أ إقرار

 ب شكر وعرفان
 ج مصطلحات الدراسة

 د ملخص الدراسة
 و الملخص باالنجليزية

  الفصةل األول

 0  مقـدمـة  1.1

 0 مشكلـة الدراسـة 000

 0 أسئلـة الدراسـة  3.1

 2 مبررات الدراسـة 400

 4 أهميـة الدراسـة  5.1

 9 متغيـرات الدراسـة 00.

 9 فرضيـات الدراسـة  7.1

 00 حـدود الدراسـة  8.1

  الفصل الثاني

 00 اإلطار النظري للدراسة  1.2

 00 مقدمة  1.1.2

 02 التوافق االجتماعي  2.1.2

 04 التوافق االجتماعي 00000

 04 التوافق 0000000

 09 نظريات التوافق 0000000

 08 خصائص التوافق 2000000

 05 التوافق االجتماعي 4000000

 05 تعري  التوافق االجتماعي 9000000

 00 معوقات التوافق االجتماعي 000000.

 00 وقات الفردية للتوافق االجتماعيالمع 7000000

 02 المعوقات االجتماعية للتوافق االجتماعي 8000000

 02 أنواع التوافق االجتماعي 5000000
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 04 مؤشرات التوافق االجتماعي 02000000

 .0 السكنات الجامعية  3.1.2

 .0 مقدمة 0020000

 07 تعري  المسكن 0020000

 07 تهأهمية المسكن ووظيف 2020000

 08 شروط المسكن المالئم للسكن اآلدمي 4020000

 05 وظائ  المسكن 9020000

 05 تعري  السكنات الجامعية 020000.

 22 أهداف اإلسكان الطالبي 7020000

 22 مزايا السكن الجامعي 8020000

 20 العوامل التي تؤثر في السكن 5020000

 22 الةدراسةات السةابقةة  2.2

 22 ةدراسةات العةربيةةال  1.2.2

 42 الدراسات األجنبية  2.2.2

 09 التعقيةب على الةدراسةات السةابقةة  3.2

  الفصل الثالث

 47 مقدمة  1.3

 47 منهج الدراسة  2.3

 47 مجتمع الدراسة  3.3

 47 عينة الدراسة  4.3

 92 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة  5.3

 90 البيانات أسلوب وأداة جمع  6.3

 0. المعالجة اإلحصائية للبيانات  7.3

  الفصل الرابع

 0. مقدمة 004

 0. الدراسة أسئلة نتائج 004

 79 الدراسة فرضيات نتائج 204

  الفصل الخامس

 007 مقدمة 009
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 007 ومناقشتها الدراسة نتائج ملخص 009

 029  االستنتاجةات 209

 .02 التوصيةات 409

 027 ومصــادره البـحث ـعمـراج 909

 040 المـالحـق 09.

 092 الجداول فهرس

 .09 المحتويات فهرس

 

 


