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 وحاجاتهم الشمالية احلدود جامعة طلبة مشكالت
 املتغريات ببعض ضىء يف اإلرشادية

 _ممخصال
استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى المشكالت التي تواجو طمبة        

 جامعة الحدود الشمالية ومتطمباتيـ اإلرشادية، وتأثير كؿ مف متغير
)الجنس، نوع الكمية، المستوى الدراسي، المستوى االقتصادي لألسرة، 
ومستوى التحصيؿ الدراسي الحالي( عمى ىذه المشكالت. ولتحقيؽ 

( 35ىذه الغاية تـ إعداد استبانة لتقيس ىذه المشكالت مكونة مف )
مى خمسة مجاالت: )المجاؿ االكاديمي، المجاؿ النفسي، فقرة موزعة ع

المجاؿ االجتماعػػػػػػػػػي، المجػػػػػػػػاؿ االقتصادي، مجػػػػػاؿ االنشطة 
( 1400والخدمات(، وتـ تطبيقيا عمى عينة عشوائية مكونة مف )

%( تقريبًا مف مجتمع 10طالبًا وطالبة والذيف يمثموف ما نسبتو )
النتائج أف مشكالت الطمبة جاءت متواترة عمى الدراسة. وقد أظيرت 

النحو التالي: )المجاؿ االجتماعي، تـ االقتصادي، ثـ المجاؿ النفسي، 
ثـ مجاؿ األنشطة والخدمات وأخيرًا المجاؿ األكاديمي(. وقد بينت 

 ( = 0.05) الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
الت األكاديمية لطالب السنة لمتغير المستوى الدراسي في المشك

األولى، باإلضافة الى وجود فروؽ ذات داللة لمتغير المستوى 
االقتصادي عمى المشكالت األكاديمية لصالح الطالب مف أصحاب 
المستوى المتدني، وبينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

في مستوى المشكالت التي  ( = 0.05) مستوى إحصائية عند
الطمبة في المجاؿ النفسي، والمجاؿ االجتماعػػػػػػػػػي،  يعاني منيا

 والمجػػػػػػػػاؿ االقتصادي، ومجػػػػػاؿ األنشطة والخدمات تعزى لمتغير
)الجنس، والمرحمة الدراسية، ونوع الكمية، والمستوى االقتصادي(. 
وعمومًا فقد أشارت النتائج إلى أف طمبة جامعة الحدود الشمالية 

ت في مختمؼ المجاالت عمى اختالؼ متغيرات يعانوف مف مشكال
الدراسة، وىـ بحاجة إلى خدمات إرشادية يجب أف تؤخذ بعيف 
االعتبار، وأوصى الباحثاف بضرورة تعميـ الخدمات اإلرشادية عمى 

 .طالب الجامعة في مختمؼ األقساـ والكميات وفي مختمؼ المجاالت

لنفسية، المشكالت : مشكالت الطمبة، الجوانب االكممات المفتاحية
 النفسية، جامعة الحدود الشمالية.

 . المقدمة1
يتعرض الطمبة في الجامعات ألنواع مف الضغوط      

والمشكالت التي مف شأنيا أف تزيد لدييـ القمؽ االجتماعي 
واحتماؿ تطوره تدريجيًا، والمعاناة مف آثاره مستقباًل مما يؤثر 

، وطريقة تعامميـ مع سمبًا في سموكيـ، وتكيفيـ األكاديمي
اآلخريف في المواقؼ االجتماعية المختمفة. فالطمبة بحاجة إلى 
العالقات الحميمة التي تربطيـ باآلخريف، والتي يشعروف مف 
خالليا بأنيـ جزء مف المجتمع، وأف ىناؾ مف يشاركيـ أفكارىـ، 
واىتماماتيـ ويمد ليـ يد العوف إذا ما احتاجوا إلى المساعدة 

ف المشكالت التي تواجو الطالب الجامعي: عدـ االتزاف [. وم1]
في انفعاالتو، وتفكيره، وآرائو، وأحكامو، ومعتقداتو، فقد يسمؾ 
سموكًا اجتماعيًا غير سوي ال يتفؽ ومبادئ ومعايير وقوانيف 
وأىداؼ المجتمع الذي يعيش فيو، وبالتالي فإف عدـ السيطرة 

ـ التكيؼ فإنيا ستؤدي بو عمى العوامؿ التي تؤدي بالفرد إلى عد
إلى اإلحباط جراء المشكالت التي يتعرض ليا، وعدـ قدرتو عمى 
التغمب عمييا والتكيؼ معيا، مما يؤدي إلى شعوره بالتوتر والقمؽ 

[. يتعرض الفرد خالؿ 2النفسي وسوء التكيؼ االجتماعي ]
حياتو إلى بعض المشكالت الناجمة عف المرحمة النمائية التي 

إذ تصبح معوقات لتكيفو، وخاصة في المرحمة  يمر بيا
الجامعية، فيذه المرحمة تنطوي عمى بعض مشكالت التي مف 
أىميا مشكالت تتعمؽ بالدراسة، والتكيؼ مع البيئة الجامعية 
سواًء االجتماعية، أو األكاديمية. فطمبة الجامعة ليـ أىمية كبيرة 

تصادي، وىـ في المجتمع لما ليـ مف دور ثقافي واجتماعي واق
قوى فاعمة في نمو المجتمع وتقدمو وبنائو، كما أنيـ يعّدوف 
طاقة محركة لمختمؼ جوانب المجتمع، وركنًا أساسيًا في تحمؿ 
مسؤوليات وأعباء ىذا المجتمع، وما يؤكد أىمية ىذه الشريحة 
كثرة الدراسات والبحوث التي أجريت عمييـ بيدؼ التعرؼ إلى 
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ا في المجتمعات التي تمر بتغيرات ميوليـ ورغباتيـ ال سيم
سريعة بسبب األزمات التي تتعرض ليا تمؾ المجتمعات والتي 
تمتاز بحدتيا وشموليا لكؿ جانب مف جوانب الحياة المادية 
واالجتماعية، ومف أبرز ىذه التغيرات ما يصيب االتجاىات 

[. فالطمبة بحاجة إلى الشعور بالحب 3والقيـ واألخالؽ ]
شباع شعورىـ باالنتماء إلى جماعة إنسانية، وال بد والطمأنينة  وا 

مف أف يشعر الطمبة باألماف وبوجود مف يقؼ بجانبيـ في 
المواقؼ واألزمات، والشدائد لمساعدتيـ عمى تجاوز ىذه 
المواقؼ وتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف التكيؼ ليصبحوا قادريف 

ة لـ [. وتمثؿ الجامعة لمفرد بيئة جديد4عمى حؿ مشكالتيـ ]
يألفيا حينما كاف في المدرسة، فيناؾ اختالؼ كبير بيف البيئتيف 
في معظـ النواحي، وبالتالي فإف قرار الطالب بدخوؿ الجامعة 
واالستقالؿ بشكؿ جزئي عف األسرة، أو الحياة التي اعتاد عمييا، 
يعد انتقااًل مف مرحمة المراىقة إلى مرحمة الرشد، وتشيد ىذه 

التغيرات النمائية، وقد يعاني الطالب فييا عددًا  المرحمة كثيرًا مف
مف االضطرابات والصراعات لتطوير ما يسمى باليوية الذاتية، 
أو اليوية المتعمقة بحياة الراشد فالفرد بحاجة إلى تشكيؿ ىوية 

[. إف الطمبة الذيف يواجيوف ضغوطات 5جديدة في ىذه البيئة ]
شباع حاجاتيـ النفسية وصعوبات، يعانوف في الغالب نقصًا في إ

مما يؤثر سمبًا في أمنيـ النفسي الذي يمثؿ عاماًل ميمًا في 
نشوء مشاعر عدـ الرضا عف الذات وعف اآلخريف مما يزيد مف 
حدة مشكالتيـ، وقد يؤدي ذلؾ إلى إحساسيـ بأنيـ مرفوضوف 
اجتماعيًا باعتبار أف بعض ىذه الصعوبات، والضغوطات ترتبط 

االجتماعية سواَء ما كاف يتعمؽ منيا بعالقتيـ أساسًا بالمواقؼ 
مع زمالئيـ، أـ مع مدرسييـ، أو ما يرتبط منيا بتحصيميـ 
األكاديمي الذي يعتبر حصيمة التفاعؿ بيف ىذه المتغيرات، 
بحيث تشكؿ أطراؼ ىذه العالقات طبيعة تكيفيـ االجتماعي 

ة [. فالطالب الذيف يعانوف مف صعوبات تعميمي6واألكاديمي ]
وسموكية يميموف إلى إبداء مستويات في التكيؼ االجتماعي أدنى 
مف تمؾ التي يبدييا أقرانيـ ممف يتمتعوف بتحصيؿ أكاديمي 

 ].7طبيعي ]

وىناؾ مشكالت يواجييا الطمبة كالمشكالت األكاديمية،      
والصحية واألزمات المالية، باإلضافة إلى المشكالت الشخصية 

شكمة الرئيسة التي يواجييا غالبية الطمبة واالجتماعية، وأف الم
ىي المشكمة المالية وتأخر الدعـ المادي الذي قد يؤدي إلى 

[. وتبرز المشكالت لدى 8الفشؿ الدراسي وعدـ إكماؿ الدراسة ]
الطمبة الجامعييف مف خالؿ المواقؼ الخاصة المنبعثة مف 
المجتمع المحيط بيـ التي تمتد لتشمؿ مختمؼ جوانب 

يـ، وتختمؼ المشكالت التكيفية لدى الطمبة الجامعييف شخصيت
 ].9باختالؼ البيئة الجامعية التي يعيشوف فييا ]

ويتعرض الطمبة خالؿ مرحمة الدراسة الجامعية إلى بعض      
الضغوط األكاديمية، واالجتماعية، والنفسية التي قد تدفعيـ 
 لمتوجو نحو وضع أكاديمي واجتماعي وسموكي غير مستقر،
األمر الذي يضعيـ في موقؼ حرج بيف ضغوط المجتمع مف 
جانب، وبيف مشكالتيـ مف جانب آخر. ومع ىذا الوضع يفقد 
الطمبة القدرة عمى التعامؿ اجتماعيًا سواًء داخؿ البيئة الجامعية 
أـ خارجيا، ويعجزوف عف مواجية مشكالتيـ الذاتية، مما يؤدي 

خطر تدني مستوى  إلى تطوير وضع آخر لدييـ ووضعيـ أماـ
التحصيؿ األكاديمي، وانخفاض مستوى قدراتيـ بيف زمالئيـ، 
األمر الذي ينعكس عمى تكيفيـ االجتماعي، واألكاديمي مما 

 ].10يبعدىـ عف تحقيؽ طموحاتيـ ]
وُتعد عالقة الطمبة بزمالئيـ مف العوامؿ الميمة التي تؤثر في 

دييـ سواًء في حياتيـ الجامعية، وتحقيؽ التكيؼ األكاديمي ل
 .المجتمع بصفة عامة، أو في البيئة الجامعية بصفة خاصة

كما أف الطمبة الذيف ينجحوف في تحقيؽ التكيؼ األكاديمي      
واالجتماعي يحققوف قبواًل بيف زمالئيـ، وقدرة عالية عمى التفاعؿ 
االجتماعي مستقباًل. وعمى النقيض مف ذلؾ فإف الطمبة الذيف 

ؽ التكيؼ األكاديمي واالجتماعي يواجيوف نفورًا يفشموف في تحقي
مف زمالئيـ مما يؤثر سمبًا في حياتيـ األكاديمية، واالجتماعية 

[. ومف المشكالت التي يعاني منيا الطمبة، عدـ 11والنفسية ]
االستقاللية، وخاصة لدى اإلناث، فيف أكثر ضعفًا مف الذكور 

والضغط النفسي  بسبب اعتمادىف عمى العائمة، ويظير التوتر
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لدييف، باإلضافة إلى اختالؼ بيئة المعيشة والعادات المتبعة 
خصوصًا عند اإلناث، وتحمؿ عدة أدوار داخؿ المجتمع مثؿ 
العمؿ خارج المنزؿ وداخمو. كما أف ىناؾ عدة مشكالت، منيا 
ضعؼ الدخؿ المادي لبعض األسر، وانعداـ نشاطات الترفيو 

وتدني اإلحساس باالنتماء لممجتمع االجتماعي، وخاصة لإلناث، 
نتيجة لبعض العادات والمعتقدات، وفقداف األمف النفسي 

 ].12واالجتماعي ]
ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تسيـ في حؿ مشكالت الطمبة، 

 ]:13ومف أبرز ىذه العوامؿ ما يأتي ]
 :أواًل: العوامؿ الفردية

؛ حيث يمعب مف العوامؿ الميمة لمواجية مواقؼ التوتر     
اإلحساس بالضبط والسيطرة دورًا ميمًا كاستراتيجية تأقمـ مع 
الضغوط في تكيؼ الفرد اجتماعيًا ونفسيًا وأكاديميًا، إال أف ىذه 
العوامؿ قد تتوسطيا استراتيجيات التأقمـ كاستجابة لألحداث 
الضاغطة. كما أف االندماج والحوار مع الزمالء وتوكيد الذات 

 .، واآلخريف مف أىـ العوامؿ الفرديةوالثقة بالنفس
 :ثانيًا: العوامؿ األسرية

إف العالقة االرتباطية اإليجابية بيف أسرة الطالب ومستوى تكيفو 
خالؿ سنوات الدراسة في الجامعة ليا أثر في تكيفو األكاديمي. 
حيث أف تماسؾ األسرة اإليجابي مع بعضيا يحقؽ أعمى 

 .يظيرىا الطالب داخؿ الجامعةمستويات التأقمـ والتكيؼ التي 
 :ثالثًا: الدعـ االجتماعي

يعمؿ الدعـ االجتماعي عمى تخفيض االكتئاب أثناء فترات 
التوتر ويعرؼ الدعـ االجتماعي بأنو درجة تحقؽ احتياجات 
الفرد االجتماعية مف خالؿ التفاعؿ مع اآلخريف. وتشمؿ 

والتقبؿ  االحتياجات االجتماعية األساسية التعاطؼ والتقدير
واالنتماء واألمف، ويمكف أف تحقؽ ىذه االحتياجات لمفرد تكيفًا 

 .أكاديميًا واجتماعيًا إف كانت الشبكة االجتماعية لمفرد فعالة
 مشكمة الدراسة. 2

الحظ الباحثاف أثناء عمميـ في وحدة التوجيو واإلرشاد      
برامج الطالبي تنوعًا وتباينًا واضحًا في مشكالت الطمبة وفي ال

اإلرشادية األكثر حاجة لتطبيقيا، لتحديد نوعيا وشدتيا ومستوى 
وجودىا، في ضوء متغيرات نفسية، ذات صمة وعالقة، كالجنس، 
والمستوى الدراسي، واالقتصادي، وغير ذلؾ مف المتغيرات التي 
تناولتيا الدراسة الحالية، وال سيما أنو أصبح متفًقا عمية في 

أف فشؿ الطالب األكاديمي قد ال يعزى  معظـ األوساط التربوية
إلى نقص الجيد المبذوؿ واالستعداد األكاديمي بؿ إلى مشكالت 
نفسية أو تربوية أخرى، عالوة عمى ذلؾ عدـ وجود دراسة 
أجريت عمى طالب جامعة الحدود الشمالية، تبحث مشكالت 
الطالبة لذا ظيرت الحاجة إلجراء دراسة تبحث في مشكالت 

كور واإلناث، عمى مستوى الجامعة بجميع الفروع الطمبة الذ
والكميات واإلقساـ لتحقيؽ مزيد مف الفيـ ليذه المشكالت مف 
خالؿ التعرؼ عمييا في ضوء متغيرات متعددة، وىذا يساعدنا 
مف الناحية النظرية والتطبيقية عمى تصميـ الخطط والبرامج 

ة مف اإلرشادية الوقائية والعالجية عمى أسس عممية نابع
المشكالت الحقيقية لمطالب، ونييئ بذلؾ لمطمبة بيئًة نفسيًة 
وتربويًة سميمًة، يمكنو مف خالليا أف يتكيؼ الطالب مع ظروفيا 

  .المختمفة والمتجددة
 اسئمة الدراسةأ. 
  ما ىي المشكالت التي تواجو طمبة جامعة الحدود الشمالية؟ -1
 = α)ستوىىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند م -2

في مشكالت طمبة جامعة الحدود الشمالية بحسب  (0.05
متغيرات: الجنس، والمرحمة الدراسية، والكمية، والمستوى 

 االقتصادي؟
 أهداف الدراسةب. 

 :ىدفت الدراسة الحالية الى ما يمي
الكشؼ عف مشكالت الطمبة وىؿ يوجد اختالؼ تبعًا  -1

االقتصادي ومجاؿ لممجاؿ األكاديمي والنفسي واالجتماعي و 
 .واألنشطة والخدمات

لمكشؼ عف الفروؽ في مستوى المشكالت تبعًا لمغير  -2
 .الجنس والمرحمة الدراسة، ونوع الكمية، والمستوى االقتصادي

 أهمية الدراسةج. 
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تنبثؽ أىمية الدراسة مف تناوليا لموضوع بالغ األىمية في      
ديمي والمستقبمي إذ حياة الطالب، وذي صمة وثيقة بنجاحة األكا

تؤثر المشكالت بمختمؼ أشكاليا عمى المستوى األكاديمي 
صرارىـ عمى النجاح والتقدـ، فقد  لطالبة ومستوى دافعيتيـ وا 
يواجو الطمبة مشكالت عديدة باإلضافة إلى األعباء الدراسية 
والتخطيط لمحياة المستقبمية، فمف ىنا ندرؾ أىمية إجراء الدراسة 

ؼ عمى ىذه المشكالت وكيفية التعامؿ معيا، الحالية لمتعر 
ووضع الخطط، والبرامج العالجية، والوقائية المناسبة، لمتخفيؼ 
مف آثارىا عمى صحتيـ النفسية، والتي مف الممكف أف تساعد 
أصحاب القرار في الجامعة عمى تخطيط البرامج اإلرشادية 

اديمي والنفسية المناسبة، وىذا كمة يفسح الطريؽ لمنجاح األك
 .والتفوؽ الدراسي

 التعريفات اإلجرائيةد. 
الطمبة: طمبة جامعة الحدود الشمالية المسجميف في الجامعة  -

 .ـ2015/2016 لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي
مشكالت الطمبة: ىي الصعوبات والمعيقات التي يواجيا  -

 الطمبة ويدركونيا في مواقؼ معينة، ويكونوا غير قادريف عمى
التخمص منيا وحميا، مسببة ليـ الضيؽ والتوتر وعدـ الرضا 

[. وتعرؼ إجرائًيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى 24]
 .مقياس المشكالت المستخدـ في ىذه الدراسة

 حدود الدراسةه. 
الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى المشكالت  -

واالقتصادية، واألنشطة األكاديمية، والنفسية، واالجتماعية، 
 .والخدمات لطمبة مرحمة البكالوريوس في جامعة الحدود الشمالية

 الحدود الزمانية: تحددت نتائج الدراسة الحالية لمعاـ الدراسي -
2015/2016. 

الحدود الموضوعية: تحددت الدراسة بالمنيج الوصفي  -
ذلؾ واألدوات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة، وك

 .بالخصائص السيكومترية التي وفرتيا أداة الدراسة
 الدراسات السابقةاالطار النظري و . 3

 ى ػػػػػأجريت العديد مف الدراسات العربية واألجنبية لمتعرؼ عم     

المشكالت التي يعاني منيا طمبة الجامعات فتناولت دراسة 
التي [، المشكالت 14التوايية، وخميفات، ووريكات، والشريدة ]

( 229يواجييا طمبة جامعة مؤتة، وقد تكونت عينة الدراسة مف )
طالبا وطالبة، وقد أظيرت نتائج الدراسة عمى أف أكثر عشر 
مشكالت مف وجية نظر الطالب مف حيث متوسطيا الحسابي 
قد جاءت عمى النحو التالي: عدـ وجود كتب ودوريات كافية في 

امعة، وضعؼ المكتبة، عدـ وجود مركز صحي داخؿ الج
التواصؿ مع الجامعة المركزية، وعدـ وجود أماكف لمترويح 
والترفيو في الجامعة، وعدـ وجود نظاـ تأميف صحي، وعدـ 
الشعور بالراحة النفسية ، وتدني مستوى الخدمات الصحية، كما 
دلت نتائج الدراسة عمى أف أكثر المجاالت التي تأثرت بيا 

التالي: المجاؿ الصحي،  مشكالت الطمبة مرتبة عمى النحو
فاالقتصادي، فاإلداري، فاالكاديمي، فاالجتماعي، وأخيرا 

 .النفسي
[، عمى مستوى 15] وفي دراسة الطحاف وابو عطية     

الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الجامعة الياشمية عمى عينو 
( طالًبا وطالبة، وأظيرت النتائج أف الحاجات 1233بمغت )

بة عمى النحو التالي حسب أىميتيا: اإلرشادية جاءت مرت
الحاجات المينية، األكاديمية، النفسية، ثـ االجتماعية، وأخيًرا 
األخالقية ، وأشارت النتائج أيًضا إلى أف طمبة السنة األولى 

 .أكثر معاناة مف طمبة السنوات األخرى
[، إلى تقييـ مشكالت الطمبة في 16وىدفت دراسة الكنجي ]     

( طالًبا وطالبة، 412مى عينة مكونة مف )جامعة قطر ع
وأظيرت نتائج الدراسة إلى أف طالب الجامعة ليـ مشكالت 
نفسية بدرجة عالية مثؿ قمؽ االختبار، الخوؼ مف الفشؿ، 
الغضب، تأكيد الذات، كما سجؿ الطمبة درجات عالية في 
المتطمبات والحاجات اإلرشادية في المجاؿ الميني واألكاديمي 

دارة والتي ت ضمنت )قمؽ إيجاد الوظيفة، التخطيط لمنجاح، وا 
دارة الوقت( كما سجؿ الطمبة درجات متدنية  الضغط الدراسي، وا 

 .عمى: تعاطي الكحوؿ، محاوالت األنتحار، المشكالت الزوجية
 طبيعة [، دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف17وأجرى أوميتسو ]    
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ير المتغيرات المشكالت التي يعاني منيا طمبة الجامعة وتأث
الديموغرافية واالجتماعية واألقراف والجنس والعمر وخمفية العائمة 
وأثرىا عمى التكيؼ األكاديمي. تكونت عينة الدراسة مف 

( مف الذكور 1113( مف اإلناث، و)993( طالبًا منيـ )2106)
مف جامعات الجنوب الغربي النيجيري. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

( فقرة 25التكيؼ األكاديمي مكونة مف )تـ استخداـ استبانة 
حوؿ مشكالت التكيؼ األكاديمي لدى الطمبة. أظيرت نتائج 
الدراسة أف مشكالت التكيؼ األكاديمي لدى الطمبة تمثمت بعدـ 
وجود مكاف مناسب لمدراسة، وصعوبة فيـ المواد الدراسية، 
وعبء العمؿ والوظائؼ المدرسية، واالنتقاؿ بيف قاعات 

ت، والقيود التي تفرضيا الجامعات إلى جانب المحاضرا
مشكالت المجتمع والفقر بشكؿ عاـ. كما أشارت النتائج إلى أف 
مستوى التكيؼ األكاديمي لدى الطمبة كاف بدرجة متوسطة، 
وبينت النتائج عدـ وجود فروؽ في مستوى التكيؼ األكاديمي 

 .تعزى لمجنس، أو العمر
[، 18ـ بيا البنا والربيعي ]وقد حاولت الدراسة التي قا     

التعرؼ إلى أكثر المشكالت شيوًعا لدى طمبة جامعة األقصى 
( طالًبا وطالبة، وبينت 200بغزه عمى عينة دراسة تكونت مف )

النتائج أف ترتيب المشكالت كاف عمى النحو التالي: مشكالت 
الحياة والمباني الجامعية، والمشكالت األكاديمية، والمشكالت 

ة، ثـ المشكالت األخالقية واالجتماعية، وأخيًرا المشكالت النفسي
الجنسية، وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ تعزى لمتغير الجنس 
في المشكالت األخالقية واالجتماعية، والمشكالت الجنسية 

ناث، وكذلؾ اإللصالح الذكور، والمشكالت التعميمية لصالح 
في المشكالت وجود فروؽ تعزى لمتغير المستوى الدراسي 

الجنسية لصالح طالب السنة األولى مقارنة مع طمبة السنوات 
 .األخرى
[ فيدفت إلى الكشؼ عف الصعوبات 19أما دراسة تاييي ]     

التي يواجييا الطالب األجانب األسيويوف أثناء دراستيـ في 
( طالبًا 2125الجامعات األمريكية. تكونت عينة الدراسة مف )

يدرسوف في الكميات، والجامعات األمريكية أسيويًا أجنبيًا 

المختمفة. وقاـ المشاركوف في ىذه الدراسة باإلجابة عمى استبانة 
إلكترونية تـ إرساليا عف طريؽ شبكة اإلنترنت حوؿ مشكالت 
التكيؼ الرئيسية التي تواجييـ أثناء دراستيـ الجامعية. أشارت 

الت التكيؼ النتائج إلى أف المغة والثقافة ىي مف أىـ مشك
المسجمة لدى الطالب األجانب األسيوييف الذيف يدرسوف في 
الجامعات، والكميات األمريكية المختمفة، كما أشارت النتائج إلى 
أف اختالؼ المساقات الجامعية مف حيث المحتوى، ومف حيث 
طريقة العرض ىي مف المشكالت اليامة أيضًا، والتي تؤثر في 

 .الفئة مف الطالب التكيؼ األكاديمي لدى ىذه
[ بدراسة مشكالت الطالب 20كما قاـ نوري ويحيى ]     

النفسية واالجتماعية والدراسية لطمبة جامعة الموصؿ، والتعرؼ 
عمى الفروؽ في الحاجات اإلرشادية تبًعا لمتغير الجنس 

( طالًبا وطمبة، 422والمرحمة الدراسية، وبمغت عينة الدراسة )
( فقرة، وأظيرت النتائج 35انة مكونة مف )واستخدـ الباحثاف استب

وجود حاجات دراسية ونفسية واجتماعية لدى الطالب، كما 
اظيرت الدراسة فروؽ ذات داللة في الحاجات النفسية 
واالجتماعية والدراسية بيف الذكور واإلناث بشكؿ عاـ لصالح 
الذكور أكثر مف اإلناث، كما أظيرت الدراسة فروؽ ذات داللة 

اجات اإلرشادية تبعا لمتغير المرحمة الدراسية، حيث اف في الح
 .طالب السنة الرابعة أكثر معاناة مف طالب السنة الثانية الثالثة

لياس ومحي الديف وعمي ]      [، دراسة 21كما قاـ عبد اهلل وا 
ىدفت الكشؼ عف مشكالت التكيؼ األكاديمي واالجتماعي لدى 

لى في الجامعات الحكومية عينة مف طمبة السنة الجامعية األو 
الماليزية. كما ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دور الجنس في 
التكيؼ األكاديمي ودور ىذا التكيؼ في التحصيؿ األكاديمي. 

( طالبًا وطالبة مف طمبة السنة 250تكونت عينة الدراسة مف )
( 179األولى في ستة كميات بجامعة بولوا الماليزية، منيـ )

( سنة، 22 - 18طالبًا، تراوحت أعمارىـ بيف ) (71طالبة، و)
كما أف عرقيات الطمبة توزعت عمى: ماليزي، صيني، وىندي. 
واستجاب أفراد عينة الدراسة لمقياس التكيؼ األكاديمي الذي 
توزع عمى مجاالت التكيؼ األكاديمي، والتكيؼ االجتماعي، 
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ج والتكيؼ الشخصي، والعاطفي والتكيؼ النفسي. أظيرت نتائ
الدراسة أف التكيؼ األكاديمي واالجتماعي لدى أفراد عينة 
الدراسة كاف بدرجة متوسطة، كما بينت النتائج أف الذكور حققوا 
تكيفًا أكاديميًا أعمى وأسرع مما تحقؽ لدى اإلناث، وبينت النتائج 
أف التحصيؿ األكاديمي يعد مؤشرًا عمى مدى تحقؽ التكيؼ 

لتكيؼ االجتماعي والنفسي لدى األكاديمي لمطالب، كما أف ا
الطالب يؤدي إلى تحقيؽ التكيؼ األكاديمي، كما بينت النتائج 
أف نسبة التكيؼ الكمي عند الطمبة الماليزييف أعمى منو عند 

 .طمبة العرقيات األخرى
[، دراسة بعنواف مشكالت طمبة 22واجر حسوف وعيمبوني ]     

وتأثير كؿ مف متغير  جامعة إربد األىمية وحاجاتيـ اإلرشادية،
)الكمية، والمستوى الدراسي والنوع االجتماعي، والتحصيؿ 
األكاديمي(عمى درجة معاناة الطمبة مف ىذه المشكالت. 
واستخدـ الباحثاف قائمة موني لضبط المشكالت، وتـ تطبيؽ 

ت نتائج وأظير ( طالبًا وطمبة. 534) الدراسة عمى عينة بمغت
جاءت متواترة عمى النحو التالي: الدراسة أف مشكالت الطمبة 

)مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس، ومالءمتيا لمحياة الجامعية، ثـ 
النشاط االجتماعي والترفييي، فالصحة والنمو البدني، ثـ البيت 
واألسرة، فعالقات الشخصية واالنفعالية والنفسية، وأخيرًا مجاؿ 

سة أف موقؼ الحالة المادية والمعيشية(. كما أوضحت نتائج الدرا
الطالب مف الخدمات اإلرشادية كاف إيجابًيا وأف الطالب 
يشعروف بحاجة لنفس الخدمات عمى اختالؼ متغيرات الدراسة، 

ت النتائج أف طالب الجامعة يعانوف مف مشكالت في وأشار 
 .مختمؼ المجاالت وىـ بحاجة لخدمات إرشادية

الى  [، دراسة تيدؼ23واجرى الرضا ومحمود وداؤد ]      
مقارنة الحاجات اإلرشادية بيف طالب السنة األولى والربعة 
لطالب كمية التربية الرياضية في جامعة الموصؿ، والتعرؼ 

( 160عمى الفروؽ في ىذه الحاجات، وبمغت عينة الدراسة )
( مف طالب 80مف طالب السنة األولى ) 80طالبا وطمبة )

ى الحاجات السنة الرابعة، وأظيرت النتائج انخفاض مستو 
اإلرشادية لدى طبة التربية الرياضية في كال السنتيف األولى 

 الجسمية واألسرية واالجتماعية والرابعة إذ جاءت المشكالت(
 الدراسية واالنفعالية )بنسبة منخفضة جدا وجاءت المشكالت(

. وأظيرت ايضا وجود فروؽ معنوية بيف طمبة ()بنسبة منخفضة
الحاجات اإلرشادية لمصمحة طمبة  السنة األولى والرابعة في

 .السنة الدراسية األولى
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

يتضح مف العرض السابؽ لمدارسات العربية واألجنبية مدى      
الحاجة لتقصي المشكالت التي يعاني منيا الطمبة الجامعيوف 
لمساعدتيـ عمى حؿ ىذه المشكالت وزيادة تكيفيـ داخؿ البيئة 

معية، والتقميؿ مف حدة ىذه المشكالت، والدراسات السابقة الجا
تناولت متغيرات متعددة مثؿ الجنس والمستوى االقتصادي 
والتخصص، أما ىذه الدراسة فقد تناولت وألوؿ مرة مشكالت 
طمبة جامعة الحدود الشمالية، وىي جامعة جديدة وما زالت في 

ة حاولت التعرؼ طور البناء والنشاءة، كما أف الدراسة الحالي
عمى مشكالت الطمبة مف عدة متغيرات الجنس، والمستوى 
االقتصادي، والمستوى التعميمي، ونوع الكميبة، أي حاولت أف 
تشمؿ أكبر عدد مف المتغيرات التي اعتقد الباحثاف أف ليا 

 .عالقة وأثر بمشكالت الطمبة
 . الطريقة واالجراءات4

 مجتمع الدراسةأ. 
لدراسة مف جميع طمبة البكالوريوس في تكوف مجتمع ا    

جامعة الحدود الشمالية في عرعر، ورفحاء، وطريؼ، مف كافة 
-2015) التخصصات )العممية واإلنسانية(، لعاـ الدراسي

ـ(، والمسجميف بالفصؿ الدراسي الثاني والبالغ عددىـ 2016
 .( طالبًا وطالبة14000)

 عينة الدراسةب. 
( طالبًا وطمبة في جامعة 1400) مفتكونت عينة الدراسة      

الحدود الشمالية تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية عنقودية مف مجتمع 
ناث  الدراسة، حيث تـ تقسيـ مجتمع الدراسة إلى فئتيف، ذكور وا 
بجميع الكميات والفروع، ومف ثـ تقسيـ كؿ فئة إلى أربع 

ثر( مستويات )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة فأك
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بعد ذلمؾ تـ اختيار خمس شعب عشوائيًا مف كؿ مستوى دراسي 
%( مف 10) ( وىـ يمثموف ما نسبة1400فأصبح حجـ العينة )

 .( خصائص أفراد العينة1مجتمع الدراسة، ويبيف الجدوؿ رقـ )

 1 جدول
 توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الدراسة

 النسبة المئوية التكرار المستوى  المتغير
 

 الجنس
 32 444 ذكور
 68 956 إناث

 100 1400 المجموع
 61 854 عممية نوع الكمية

 39 546 ادبية
 100 1400 المجموع

 41 582 سنة أولى المستوى الدراسي
 12 164 سنة ثانية
 27 374 سنة ثالثة

 20 280 سنة رابعة فأكثر
 100 1400 المجموع

 31 438 مرتفع  المستوى االقتصادي
 60 842 متوسط
 9 120 منخفض
 100 1400 المجموع

 8 120 مقبوؿ التحصيؿ الدراسي
 38 533 جيد

 36 500 جيد جدا
 18 247 ممتاز
 100 1400 المجموع

 الدراسة ج. أداة
 خالؿ مف وذلؾ الباحثيف قبؿ مف المشكالت استبانة تصميـ تـ

 االستبانة وتتكوف السابقة، والدراسات األدبيات عمى االطالع
 خالؿ مف عنيا اإلجابة تمت فقرة،( 35) مف النيائية بصورتيا
 الفرعية األبعاد عمى موزعة خماسي، تدرج ذي ليكرت مقياس
 :التالية
 فقرات،( 9) النفسي والمجاؿ فقرات،( 9) األكاديمي المجاؿ
( 5: )االقتصادي والمجاؿ فقرات،( 6) االجتماعي والمجاؿ
 .فقرات( 6) والخدمات نشطةاال ومجاؿ فقرات،
 :األداة صدؽ
 بصورتيا االستبانة عرض تـ الظاىري الصدؽ مف لمتأكد      
 في مختصيف محكميف عشرة عمى فقرة( 46) مف المكونة األولية

 منيـ طمب إذا الشمالية، الحدود بجامعة والنفسية التربوية العمـو
 ووضوح ،المغة وسالمة البعد، إلى الفقرة انتماء مدى بياف

 آلراء ووفقاً  الحالية، الدراسة لمتغيرات الفقرات ومناسبة الفقرات،
 مف مكونة االستبانة لتصبح فقرة( 11) حذؼ تـ المحكميف

 المجاؿ ،9-1 الفقرات ويشمؿ األكاديمي المجاؿ فقرة( 35)
 ويشمؿ االجتماعي المجاؿ ،18-10 الفقرات ويشمؿ النفسي
 ،29-25 الفقرات ويشمؿ دياالقتصا المجاؿ ،24-19 الفقرات
 .35-30 الفقرات ويشمؿ والخدمات األنشطة مجاؿ
 :األداة ثبات
 تطبيؽ تـ حيث كرونباخ، ألفا بطريقة الثبات معامؿ حساب تـ

 الدراسة عينة أفراد خارج مف استطالعية عينة عمى االستبانة
 ـػػػػػػقي يبيف( 2) رقـ والجدوؿ وطالبة، طالباً ( 160) عددىا والبالغ
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 .آلفا كرونباخ طريقة حسب الثبات معامالت
 2جدول 

 الدراسة لمستويات آلفا كرونباخ اختبار قيم
 قيمة آلفا مستويات الدراسة

 70 .0 المجاؿ األكاديمي  
 82 .0 المجاؿ النفسي 
 68 .0 المجاؿ االجتماعي 
 85 .0 المجاؿ االقتصادي 

 74 .0 مجاؿ الصحة الجسمية
 86 .0 خدماتمجاؿ األنشطة وال

 92 .0 االستبانة ككؿ
تدؿ معامالت الثبات ىذه عمى تمتع األداة بصورة عامة بمعامؿ 

( وىذا يدؿ عمى قدرة األداة عمى تحقيؽ 92. 0ثبات عاؿ )
 .أغراض الدراسة
 :تصحيح االداة

( فقرة يجيب عمييا الطالب، 35تكونت االستبانة مف )     
يتضمف البدائؿ: )دائمًا، غالبًا، وبذلؾ فإف األداة ذو تدرج خماس 

أحيانًا، نادرًا، مطمقًا( حيث تعطى دائمًا عند التصحيح خمس 
درجات، وتعطى غالبًا عند التصحيح اربع درجات، وأحيانًا ثالث 
درجات، ونادرًا درجتيف ومطمقًا درجة واحدة. وبذلؾ تتراوح 

( أقؿ درجة 35( حيث أف )173 - 35درجات المقياسيف )
( أعمى درجو، وكمما 175ف يحصؿ عمييا المفحوص )ممكف أ

ارتفعت الدرجة كاف ذلؾ مؤشرًا عمى ارتفاع مستوى المشكالت 
 (.وارتفاع الحاجة لوجود خدمات إرشادية لدى المستجيب

 متغيرات الدراسةد. 
 :المتغيرات المستقمة -1
 مشكالت الطمبة وفؽ المجاالت التي تقيسيا أداة الدراسة وىي:  •

ؿ األكاديمي والنفسي، واالجتماعي، والجسمي، والتوجيو المجا
 .واإلرشاد ومجاؿ األنشطة والخدمات

 :المتغيرات التابعة -2
 (.الجنس: ولو مستوياف ىما )ذكور، إناث •
المرحمة الدراسية: ولو أربعة مستويات )السنة األولى، السنة  •

 (.الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة فأكثر
 (.ية الدراسية: ولو مستوياف ىما )عممية، أدبيةالكم •
)متدني،  المستوى االقتصادي: ولو ثالث مستويات ىما •

 (.متوسط، مرتفع
 النتائج ومناقشتها .5

السؤاؿ األوؿ: ما ىي المشكالت التي تواجو طمبة جامعة الحدود 
  الشمالية؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف بحساب المتوسطات 
ابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت مشكالت الحس

 :الطالب ومتطمباتيـ لإلرشاد لكؿ مجاؿ عمى حدى كما يمي
 المجاؿ األوؿ: المجاؿ األكاديمي

 3جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجال األكاديمي مرتبة تنازليا

 أهمية الفقرة رتبة الفقرة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 2 33 .1 83 .3 أعاني مف تسمط بعض األستاذة عمي 5
 متوسطة 3 29 .1 41 .3 أجد صعوبة في التحدث في المحاضرة  8
 متوسطة 4 33 .1 40 .3 أعاني مف مشكالت في التواصؿ مع اساتذتي 3

 وسطةمت 5 29 .1 31 .3 اشكو مف تدني مستوى تحصيمي األكاديمي  12
 متوسطة 6 19 .1 08 .3 جؿ الوجبات الدراسية المطموب مني انجازىا أ 2

 متوسطة 7 39 .1 07 .3 أشعر بقمة استخداـ وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ أثناء المحاضرة  11
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 متوسطة 8 35 .1 06 .3 أشعر بضغط مف المتطمبات الدراسية  10
 متوسطة 9 982 . 93 .2 أجد صعوبة في التذكر والحفظ أثناء دراستي 1
 متوسطة 10 26 .1 91 .2 أجد صعوبة في التنظيـ بيف دراستي واألعماؿ األخرى  7

  608 . 10 .3 المتوسط العاـ
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 3) يبيف الجدوؿ     

المعيارية لممجاؿ األكاديمي، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية 
لعاـ قارنة مع المتوسط الحسابي ا( بالم4.12، 2.30بيف )

(. إذ جاءت الفقرة التي تنص عمى" 3.10لممستوى البالغ )
المرتبة شيادتي الجامعية ليس ليا قيمة بحياتي العممية. " في 

( 1.24( وانحراؼ معياري )4.12األولى بمتوسط حسابي )
بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العاـ واالنحراؼ المعياري العاـ. 

نظيـ بيف "أجد صعوبة في الت حصمت الفقرة التي تنص عمىفيما 
" عمى المرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسط دراستي واألعماؿ األخرى

( بالمقارنة مع 1.26( وانحراؼ معياري بمغ )2.91) حسابي بمغ
 .المتوسط الحسابي العاـ واالنحراؼ المعياري العاـ

اؿ األكاديمي ويمكف تفسير الفقرات التي تقيس مشكالت المج
 :كاآلتي

أعاني مف تسمط بعض األساتذة عمي" حصمت عمى " -1
 ( مقارنة بالمتوسط العاـ ليذا المجاؿ3.83متوسط حسابي )

( وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ صعوبات تواجو الطمبة في 3.10)
التعامؿ مع المدرسيف بسبب وجود مواد محتكره وصعوبة في 

عممية وكره الطالب لممادة بعض المواد وىذا يؤثر عمى المادة ال
 .وبالتالي انخفاض مستوى تحصيمو

أجد صعوبة في التحدث في المحاضرة" حيث أخذت " -2
المتوسط العاـ ليذا المجاؿ ( مقارنة ب3.41) متوسط حسابي قدره

( ويعزى السبب في ذلؾ إلى مشكالت تخص الجانب 3.10)
القدرة الشخصي في الطالب مثؿ وجود الرىاب االجتماعي، فعدـ 

عمى التحدث والمشاركة في المحاضرة يقؼ حاجزًا أماـ الطالب 
 .في فيـ المادة العممية لعدـ تمكنو مف االستفسار والمناقشة

أساتذتي" فقد أخذت أعاني مف مشكالت في التواصؿ مع " -3
 ( مقارنة بالمتوسط العاـ ليذا المجاؿ3.40متوسط بمغ )

التواصؿ واالتصاؿ ما ( وىذا يعود لوجود مشكالت في 3.10)

بيف الطالب واألستاذ في الجامعة، إما بسبب الخجؿ مف 
المدرس، باإلضافة إلى وجود مدرسيف مف جنسيات وثقافات 
مختمفة قد ال يستطيع الطالب التواصؿ الفعاؿ معيـ، وأغمب 
الطمبة يعانوف مف مشاكمة الخجؿ الذي يسيطر عمى أغمب 

طرح أفكارىـ أو مناقشة  الطمبة مما يجعميـ ال يتمكنوف مف
األساتذة بما يخص المادة العممية، وأسيـ في ىذا قمة أو عدـ 
مشاركة الطمبة في الدرس وطرح األسئمة في المراحؿ الدراسية 
السابقة، ابتداء مف المرحمة االبتدائية إلى المرحمة الثانوية، إذ 
تعمؿ المشاركات، عمى إعطاء الطالب الثقة بالنفس وتخميصو 

 .حالة الخوؼ والحرج مف التحدث أماـ اآلخريفمف 
كاديمي" فقد أخذت أشكو مف تدني مستوى تحصيمي األ" -4

 ( مقارنة بالمتوسط العاـ ليذا المجاؿ3.31متوسط بمغ )
( وىذا يعود إلى مشكالت ترتبط بالمناىج والبرامج 3.10)

 الدراسية وعدـ االنتظاـ والتوازف في توزيع الوقت وعادات الدراسة
 .وكفاءة المدرسيف

أؤجؿ الواجبات الدراسية المطموب مني إنجازىا" فقد بمغ " -5
( مقارنة بالمتوسط العاـ 3.08المتوسط الحسابي ليذه الفقرة )

( ويعود ذلؾ إلى قمة التنظيـ في استخداـ 3.10) ليذا المجاؿ
الوقت باإلضافة لمتسويؼ األكاديمي عند بعض الطالب ونقص 

عدـ رغبتيـ وميوليـ لتخصصيـ الدراسي  دافعيتيـ أو بسبب
 .الحالي

اشعر بقمة استخداـ وسائؿ تكنولوجيا التعميـ اثناء " -6
( مقارنة 3.07المتوسط الحسابي ليذه الفقرة )المحاضرة" فقد بمغ 

( وىذا يكشؼ بأف الطمبة 3.10) بالمتوسط العاـ ليذا المجاؿ
وع الوسائؿ بحاجو إلى عنصر مف التشويؽ واإلثارة مف خالؿ تن

 .التعميمية مف خالؿ استخداـ التقنيات التربوية الحديثة لمتدريس
ة " فقد بمغ متوسطيا أشعر بضغط مف المتطمبات الدراسي" -7

( 3.10المتوسط العاـ ليذا المجاؿ )( مقارنة ب3.06الحسابي )
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ويعزى السبب في ذلؾ لعدـ تنظيـ المواد الدراسية لمطمبة 
الدراسي النظري وصعوبة بعض المواد  باإلضافة لزيادة العبء

األكاديمية عند بعض الطالب مما يسبب عامؿ إرباؾ وتوتر 
 .لكثير مف الطمبة ويؤثر سمبا عمى أدائيـ الدراسي

" فقد بمغ أجد صعوبة في التذكر والحفظ في أثناء دراستي "-8
 ( مقارنة بالمتوسط العاـ ليذا المجاؿ2.93المتوسط الحسابي )

كف تفسير ىذا إلى عدـ توفر عادات مذاكرة ( ويم3.10)
صحيحة أو طرقة مناسبة في فيـ المادة العممية، وعدـ التركيز 

يالء االىتماـ بالمادة الدراسية  .وا 
أجد صعوبة في التنظيـ بيف دراستي واألعماؿ األخرى" فقد  "-9

( مقارنة بالمتوسط العاـ ليذا 2.91) بمغ المتوسط الحسابي
ىذا يكشؼ عمى أف الطمبة بحاجة إلى تعمـ ( و 3.10) المجاؿ

كفاءة إدارة الوقت والتنظيـ والتنسيؽ ما بيف دراستيـ وأعماليـ 
األخرى كوف أف بعض الطالب والطالبات يكوف مرتبط بأعماؿ 
أسرية وارتباطات عائمية واجتماعية أخرى وىذا يؤثر سمبا عمى 

عمى المجاؿ أدائيـ وتحقيؽ أىدافيـ التعميمية وىذا ينعكس سمبا 
 .األكاديمي لمطالب

وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة      
[، و دراسة 14دراسة توايية، وخميفات، ووريكات، والشريدة ]

[، 18[، البنا والربيعي ]17[، وأوميتسو ]15الطحاف وأبو عطية ]
لياس ومحي الديف وعمي ]20نوري ويحيى ] [، 21[، عبداهلل وا 

[، التي 23[، والرضا ومحمود وداؤد ]22سوف وعيمبوف ]وح
توصمت جمييا إلى أف المشكالت األكاديمية والتربوية والدراسية 
مف المشكالت التي تواجيو طمبة الجامعة، فجميع الطالب 
باختالؼ البيئات لدييـ مشكالت أكاديمية، وتربوية، متعددة، 

 .ومتنوعة، ومختمفة
أف ىذا المجاؿ يعتبر مف المجاالت ويرى الباحثاف إلى      

الميمة، ويؤكد الباحثاف عمى ضرورة إنشاء برامج اإلرشاد 
األكاديمي والميني المناسبة لتساعد الطمبة عمى تجاوز وتخطي 
العقبات والمشكالت التربوية التي تواجو الطمبة. ومف التضمينات 
اإلرشادية ضرورة تخطيط وتنظيـ عمميات اإلرشاد األكاديمي 
لضماف توجيو الطالب والطالبات وحؿ مشكالتيـ المختمفة، 
وتنظيـ وعقد برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة 
لتنمية مياراتيـ في استخداـ طرؽ التدريس الحديثة واالختبارات، 
ووضع استراتيجية شاممة لحؿ ومنع حدوث المشكالت األكاديمية 

عادة ت صميـ المناىج والبرامج التي تواجو طمبة الجامعة، وا 
الجامعية وتنفيذىا وتقويميا وتطويرىا، وعمؿ برنامج إرشاد 
أكاديمي وتربوي مثؿ برنامج إدارة الوقت، عادات المذاكرة، 
التسويؼ، التواصؿ واالتصاؿ، مف خالؿ نخبو مف 

 .المتخصصيف باإلرشاد التربوي والنفسي
 المجاؿ الثاني: المجاؿ النفسي

 4جدول 
 ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجال النفسيالمتوسطا

 أهمية الفقرة رتبة الفقرة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 1 30 .1 06 .4 أشعر اني دائما أقؿ مف اآلخريف 21
 مرتفعة 3 32 .1 97 .3 أشعر اني غير واثؽ بنفسي 16
 متوسطة 4 45 .1 61 .3 أشعر بالحزف والكآبة 18
 متوسطة 5 38 .1 58 .3 أعاني مف افكار تسيطر عمي ال أستطيع التخمص منيا 19
 متوسطة 7 42 .1 44 .3 أعاني مف مشكالت أثناء نومي 17
يضايقني عدـ وجود برامج لمتوعية مف المشكالت الخاصة  24

 تقدميا الجامعة
 متوسطة 8 53 .1 37 .3

 متوسطة 9 44 .1 31 .3 ياتقمقني دائما أشياء ال وجود ل 14
 متوسطة 10 41 .1 11 .3 أشعر أني سريع الغضب 13
 منخفضة 12 36 .1 63 .2 أشعر بخوؼ وقمؽ االختبار 15

  819 . 44 .3 المتوسط العاـ
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4) يبيف الجدوؿ   
يف لممجاؿ النفسي، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ب

لحسابي العاـ لممستوى ( بالمقارنة مع المتوسط ا4.06، 2.63)
(. إذ جاءت الفقرة التي تنص عمى" أشعر اني 3.44البالغ )

المرتبة األولى بمتوسط حسابي دائما اقؿ مف االخريف. " في 
( بالمقارنة مع المتوسط 1.30( وانحراؼ معياري )4.06)

فيما حصمت الفقرة  الحسابي العاـ واالنحراؼ المعياري العاـ.
عمى المرتبة . "التي تنص عمى" أشعر بخوؼ وقمؽ االختبار

( وانحراؼ معياري 2.63ة واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ )التاسع
( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العاـ واالنحراؼ 1.36بمغ )

  .المعياري العاـ
 :ويمكف تفسير فقرات المجاؿ النفسي كاالتي

ا أقؿ مف اآلخريف" فقد بمغ الوسط الحسابي أشعر أني دائم "-1
العاـ بالمجاؿ النفسي البالغ ( مقارنة بالمتوسط 4.06) ليذه الفقرة

( وىذا يشير إلى انخفاض ثقة بعض الطمبة بأنفسيـ 3.44)
وعدـ إيجاد التمكيف األسري لتحفيزىـ وعدـ التثبيط وىذا يشير 

ثقة بالنفس إلى ضرورة تقديـ خدمات متنوعة لزيادة مستوى ال
 .وزيادة مستوى الدعـ االجتماعي والكفاءة االجتماعية لمطالب

أشعر أني غير واثؽ بنفسي" فقد بمغ الوسط الحسابي ليذه  "-2
العاـ بالمجاؿ النفسي البالغ ( مقارنة بالمتوسط 3.97) الفقرة

( وىذا يرتبط مع الفقرة السابقة بشعور الطمبة أنيـ أقؿ 3.44)
يكشؼ عمى وجود مشكالت تتعمؽ في الشعور مف اآلخريف وىذا 

 .بفيـ الذات والحاجو بالشعور لالنتماء والتعزيز
المتوسط الحسابي ليذه الفقرة أشعر بالحزف والكآبة" فقد بمغ  "-3
( 3.44عاـ بالمجاؿ النفسي البالغ )( مقارنة بالمتوسط ال3.61)

ويعزى ىذا إلى وجود مشاعر مف الحزف ونقص االستمتاع 
مبات المزاجية نتيجة وجود مشكالت نفسية واجتماعية وربما والتق

 .أسرية أو مشكالت في التخصص الحالي أدت إلى ىذا الشعور
أعاني مف |أفكار تسيطر عمي ال أستطيع التخمص منيا "  "-4

العاـ ( مقارنة بالمتوسط 3.58فقد بمغ المتوسط ليذه الفقرة )
إلى أف الطمبة لدييـ  ( وىذا يشير3.44بالمجاؿ النفسي البالغ )

مشكالت نفسيو تتعمؽ في وجود أفكار وربما أعماؿ تسمطية 

تسيطر عمييـ وىذا يكشؼ لنا ضرورة التعرؼ عمى مشكمة 
  .الوسواس القيري ومدى انتشارىا لدى طمبة الجامعة

فقد بمغ المتوسط ليذه أعاني مف مشكالت أثناء نومي "  "-5
عاـ بالمجاؿ النفسي البالغ ال( مقارنة بالمتوسط 3.44الفقرة )

( وىذا يشير لوجود مشكالت اضطراب النـو واألرؽ لدى 3.44)
طمبة الجامعة ويعزى ىذا لوجود مشكالت نفسيو أو تربوية أو 
أكاديمية والتكيؼ االجتماعي في البيت واألسرة مسببة ليـ األرؽ 
والتوتر واضطرابات في النـو ووجود ىذا النوع مف المشكالت 

بة الجامعة يؤثر عمى مستوى تركيزىـ وانتباىيـ لدى طم
 .وصحتيـ العامة

يضايقني عدـ وجود برامج لمتوعية مف المشكالت الخاصة  "-6
( مقارنة 3.37فقد بمغ المتوسط ليذه الفقرة )تقدميا الجامعة" 

( وىذا يشير إلى 3.44العاـ بالمجاؿ النفسي البالغ )بالمتوسط 
ت الطالب والطالبات عمى حد نقص في برامج التوعية لمشكال

سواء في المشكالت الجنسية والعاطفية التي يحتاجيا كال 
الجنسيف ويؤكد الباحثاف عمى ضرورة تقديـ خدمات إرشادية 
متخصصة في ىذا المجاؿ نمائية، ووقائية، وعالجية لطالب 

 .الجامعة
 تقمقني دائما أشياء ال وجود ليا" فقد أخذت متوسط يبمغ "-7
( 3.44العاـ بالمجاؿ النفسي البالغ )قارنة بالمتوسط ( م3.31)

وىذا يشير إلى درجة معينة مف الخوؼ والقمؽ لدى الطمبة كما 
يمكف أف يعكس الخوؼ والقمؽ مف المستقبؿ وىذا نتيجة ازدياد 
جياد عمى الطمبة، أما مف الناحية  في مشكالت وضغوط وا 

ؿ، أو القمؽ مف األكاديمية أو مف ناحية قمؽ المينة في المستقب
  .مشاكؿ الحياة بشكؿ عاـ

( 3.11لغضب" فقد أخذت متوسطًا يبمغ )أشعر أنني سريع ا -8
( وىذا 3.44العاـ بالمجاؿ النفسي البالغ )مقارنة بالمتوسط 

يشير إلى وجود الغضب كحالة أو كسمة لدى الطمبة نتيجة 
عوامؿ تعود لمتنشئة، أو نقص ألساليب التواصؿ واالتصاؿ مع 

آلخريف، أو نتيجة مجموعة مف العوامؿ األسرية التي تثير ا
الغضب لدى الطمبة مثؿ: وجود جو أسري مشحوف بالتوتر 
والمشاجرة، أو أسباب تعود إلى أساليب تنشئة اجتماعية خاطئة، 
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أو أسباب داخمية كالقمؽ واالحباط، أو خارجية كاألزمات المالية 
ر االنفعالي المناسب وضغوط العمؿ، أو نقص في امتالؾ التبري

 .في مواقؼ الحياة
" فقد أخذت متوسط أشعر بخوؼ وقمؽ مف االختبار  "-9

العاـ بالمجاؿ النفسي ( مقارنة بالمتوسط 2.63حسابي يبمغ )
( وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ قمقًا لدى الطمبة مف 3.44البالغ )

االختبار، والقمؽ مف االختبار فيو جانباف )الجانب اإليجابي( 
مؽ ضمف المستوى المعتدؿ )الجانب السمبي( القمؽ الزائد عف الق

 .الحد، وىناؾ فروؽ كبيرة بيف الطمبة في ذلؾ
وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة      

، ودراسة الطحاف [14] توايية، وخميفات، ووريكات، والشريدة

[، نوري 18[، البنا والربيعي ]17، وأوميتسو ][15] وأبو عطية
[، والتي توصمت إلى وجود 22[، حسوف وعمبيوف ]20ويحيى ]

مشكالت نفسية وتكيفية لدى طالب الجامعة مثؿ قمؽ االختبار، 
دارة الوقت وعدـ  الخوؼ مف الفشؿ، الغضب، تأكيد الذات، وا 
الشعور بالراحة النفسية، ويعتقد الباحثاف في ذلؾ ضرورة تفعيؿ 

سري عمى جميع المستويات، خدمات اإلرشاد النفسي واأل
والمشكالت لطمبة الجامعة لمساعدتيـ عمى التكيؼ، وتحقيؽ 
مستوى أفضؿ مف الصحة النفسية، مما ينعكس عمى توافقيـ 

 .ورضاىـ عف ذواتيـ وحياتيـ بشكؿ عاـ
 المجاؿ الثالث: المجاؿ االجتماعي

 5جدول 
 ماعي مرتبة تنازلياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجال االجت

 أهمية الفقرة رتبة الفقرة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 1 14 .1 23 .4 أصدقائي دائمو الضجر مني 29
 مرتفعة 2 93 .1 21 .4 أشعر بعدـ األلفة مع مف حولي 27
 ةمرتفع 4 19 .1 97 .3 أجد صعوبة في بناء عالقات ناجحة مع اآلخريف 25
 مرتفعة 5 27 .1 85 .3 أحب العزلة وعدـ االختالط 26
 مرتفعة 6 28 .1 76 .3 أشعر بالحرج عند الحديث مع اآلخريف 31
 متوسطة 7 48 .1 76 .2 أحب االلتزاـ بعادات وتقاليد المجتمع 28

  816 . 85 .3 المتوسط العاـ
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 5) يبيف الجدوؿ     

اوحت المتوسطات معيارية لممجاؿ االجتماعي، حيث تر ال
سابي ( بالمقارنة مع المتوسط الح4.23، 2.76الحسابية بيف )

(. إذ جاءت الفقرة التي تنص عمى" 3.85العاـ لممستوى البالغ )
المرتبة األولى بمتوسط أصدقائي دائمو الضجر مني. " في 

مع  ( بالمقارنة1.14ؼ معياري )( وانحرا4.23حسابي )
المتوسط الحسابي العاـ واالنحراؼ المعياري العاـ. فيما حصمت 
. الفقرة التي تنص عمى" أحب االلتزاـ بعادات وتقاليد المجتمع

( 2.76ة واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ )عمى المرتبة السادس"
( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي 1.48وانحراؼ معياري بمغ )

 .عاـالعاـ واالنحراؼ المعياري ال
فقد أظيرت النتائج أف السبب األىـ في المجاؿ االجتماعي      

لدى الطمبة ىو "أصدقائي دائمو الضجر مني" بوسط حسابي 

( وىذا يعود ربما إلى 3.85( مقارنة بالمتوسط العاـ )4.23)
نقص في التكيؼ االجتماعي والقدرة عمى بناء عالقات اجتماعية 
مع زمالئو بشكؿ مالئـ، ثـ جاءت فقرة "أشعر بعدـ األلفة مع 

( مكممة لمفقرة السابقة في ىذا 4.21) مف حولي" بوسط حسابي
المجاؿ مؤكدة عمى نقص أساليب بناء العالقة الناجحة مع 

المشكمة جاءت متفقة مع مشكمة "أجد صعوبة في اآلخريف وىذه 
بناء عالقات ناجحة مع اآلخريف" مؤكدة إلى عدـ كفاية 
األساليب وزيادة في المشكالت في ىذا المجاؿ، ثـ جاءت 

( 3.85ة وعدـ االختالط" بوسط حسابي )مشكمة "أحب العزل
مؤكدة عمى وجود مشكمة في بناء العالقات االجتماعية وقد يتجو 

راد لعدـ تمكنيـ في ذلؾ إلى العزلة وشعورىـ بنقص كفاءتيـ األف
االجتماعية، ثـ جاءت مشكمة "أشعر بعدـ القدرة عمى التصرؼ 
المناسب في المناسبات االجتماعية" وتعكس ىذه المشكمة جانب 
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التفاعؿ بيف الفرد والبيئة المحيطة بو أو ربما تعكس جانب مف 
ى الطالب، ثـ جاءت فقرة وجود مشكالت نفسية أو انفعالية لد

( 2.76) "أحب االلتزاـ بعادات وتقاليد المجتمع" بوسط حسابي
وىذا عكس حالة مف عدـ التوازف واالنتظاـ، وصراعًا بيف بعض 

 .العادات والتقاليد السائدة في المجتمع وما ىو جديد وحديث
وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة      

، ودراسة الطحاف [14] وخميفات، ووريكات، والشريدةتوايية، 
[، نوري 18[، البنا والربيعي ]17[، وأوميتسو ]15وأبو عطية ]

لياس ومحي الديف وعمي ]20ويحيى ] [ حسوف 21[، وعبد اهلل وا 
 [ التي أكدت جميعيا 23[، والرضا ومحمود وداؤد ]22وعمبيوف ]

 .ةعمى وجود مشكالت اجتماعية لدى طمبة الجامع
ومف التضمينات اإلرشادية في ىذا المجاؿ عمى المستوى      

الوقائي ضرورة أنشاء برامج تدريبية تعمؿ عمى رفع الكفاءة 
االجتماعية لدى الطمبة الجامعييف، وبرامج تساعد عمى بناء 
العالقات االجتماعية، والقيادة الناجحة باإلضافة إلى برامج 

الخجؿ، العزلة، ضعؼ  عالجية لممشكالت االجتماعية، مثؿ
الثقة بالنفس والرىاب االجتماعي العاـ أو الخاص أو إي 
مشكالت اجتماعية قد تواجو الطمبة يمكف أف تقمؿ مف مستوى 

 .تكيفيـ مع أنفسيـ ومع مف حوليـ
 المجاؿ الرابع: المجاؿ االقتصادي

 6جدول 
 رتبة تنازلياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجال االقتصادي م

 أهمية الفقرة رتبة الفقرة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 1 38 .1 92 .3 أعاني مف قمة مصروفي مقارنة بزمالئي 33
 مرتفعة 2 38 .1 85 .3 سرتي مف مشكالت ماليةأتعاني  35

 مرتفعة 3 40 .1 76 .3 مكاناتي المادية ال تفي بحاجاتي الترفيييةإ 34

 مرتفعة 4 47 .1 68 .3 حتاج ألداء عمؿ لتغطية نفقاتي الدراسيةأ 32

 متوسطة 5 67 .1 97 .2 المكافأة الطالبية ال تكفي لتغطيو نفقاتي الدراسية 36
  17 .1 64 .3 المتوسط العاـ

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 6) يبيف الجدوؿ     
اوحت المتوسطات يث تر المعيارية لممجاؿ االقتصادي، ح

( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي 3.92 - 2.97الحسابية بيف )
(. إذ جاءت الفقرة التي تنص عمى" 3.64عاـ لممستوى البالغ )ال

المرتبة األولى أعاني مف قمة مصروفي مقارنة بزمالئي. " في 
( بالمقارنة 1.38( وانحراؼ معياري )3.92بمتوسط حسابي )
سابي العاـ واالنحراؼ المعياري العاـ. فيما مع المتوسط الح

تكفي  حصمت الفقرة التي تنص عمى" المكافأة الطالبية ال
ة واألخيرة بمتوسط عمى المرتبة الخامسلتغطيو نفقاتي الدراسية. "

( بالمقارنة مع 1.67( وانحراؼ معياري بمغ )2.97حسابي بمغ )
 .ـالمتوسط الحسابي العاـ واالنحراؼ المعياري العا

 ويعزو الباحثاف السبب في وجود مشكالت اقتصادية لدى       
 

طالب الجامعة الرتفاع نفقات الدراسة، وشراء المستمزمات 
الدراسية، أو انقطاع مكافأة بعض الطالب نتيجة انخفاض 
المعدؿ وألسباب أخرى، إضافة إلى وجود طالب مقيميف مف 

لنتيجة التي مناطؽ وبمداف أخرى. وتتفؽ ىذه النتيجة مع ا
توصمت إلييا دراسة دراسة توايية، وخميفات، ووريكات، والشريدة 

[، 18[، البنا والربيعي ]15[، ودراسة الطحاف وابو عطية ]14]
[، والرضا ومحمود 22[، حسوف وعيمبوني ]20نوري ويحيى ]

[ التي أكدت جميعيا عمى وجود مشكالت اقتصادية 23وداؤد ]
الباحثاف عمى ضرورة توفير خدمات لدى طمبة الجامعة، ويؤكد 

إرشادية تساعد الطمبة عمى التكيؼ مع اوضاعيـ المالية 
 .والمعيشية

 المجاؿ السادس: مجاؿ األنشطة والخدمات
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 7جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجال األنشطة والخدمات

 أهمية الفقرة فقرةرتبة ال االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 1 34 .1 70 .3 توفر الجامعة وسائؿ لقضاء وقت الفراغ 47
 متوسطة 7 48 .1 20 .3 النشاطات الطالبية تفتقر لمتنظيـ 49
 متوسطة 8 52 .1 18 .3 النشاطات الطالبية غير معممة عمى جميع األقساـ والكميات 50
 متوسطة 9 58 .1 13 .3 عةأشكو مف قمة األجيزة الرياضية في الجام 51
أعاني مف عدـ توفر النشاطات التي تتالءـ مع اىتماماتي  52

 واحتياجاتي
 متوسطة 10 52 .1 98 .2

 متوسطة 11 58 .1 72 .2 الجامعة تنقصيا وسائؿ الترفيو والتسمية 48
  939 . 32 .3 المتوسط العاـ

ات ( المتوسطات الحسابية واالنحراف7) يبيف الجدوؿ     
اوحت المتوسطات المعيارية لمجاؿ األنشطة والخدمات، حيث تر 

لحسابي ( بالمقارنة مع المتوسط ا3.70 - 2.72الحسابية بيف )
(. إذ جاءت الفقرة التي تنص عمى" 3.32العاـ لممستوى البالغ )

المرتبة األولى توفر الجامعة وسائؿ لقضاء وقت الفراغ. " في 
( بالمقارنة 1.34معياري ) ( وانحراؼ3.70بمتوسط حسابي )

مع المتوسط الحسابي العاـ واالنحراؼ المعياري العاـ. فيما 
حصمت الفقرة التي تنص عمى" الجامعة تنقصيا وسائؿ الترفيو 

ة واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ والتسمية. " عمى المرتبة السادس
( بالمقارنة مع المتوسط 1.58( وانحراؼ معياري بمغ )2.72)

 .العاـ واالنحراؼ المعياري العاـالحسابي 
 :ويمكف تفسير فقرات ىذا المجاؿ كاالتي

توفر الجامعة وسائؿ لقضاء وقت الفراغ" حيت حصمت  "-1
( 3.32) ( مقارنة بالمتوسط العاـ3.70) عمى متوسط حسابي

ويعزو الباحثاف السبب في ذلؾ كوف الجامعة ناشئة وفي مرحمة 
وجود كميات مستأجرة ومتفرقة في البناء العمراني باإلضافة إلى 

أماكف مختمفة وعدـ توفر أماكف مخصصة لترفيو الطالب مثؿ 
الحدائؽ، وعدـ توفر أماكف ترويحية في البيئة المحيطة 

 .لمجامعة
ـ" حيث حصمت عمى النشاطات الطالبية تفتقر لمتنظي" -2

( ويعزو 3.32( مقارنة بالمتوسط العاـ )3.20متوسط حسابي )
السبب في ذلؾ إلى عدـ وجود العدد الكافي مف مشرفي الباحثاف 

النشاطات عمى مستوى كميات الذكور واالناث سواء في مجاؿ 

النشاطات الرياضية او الفنية او االجتماعية بما يتناسب ذلؾ مع 
 .أعداد الطالب والطالبات بتوزيع الكميات وتباعدىا

ـ النشاطات الطالبية غير معممة عمى جميع األقسا "-3
( مقارنة بالمتوسط 3.18والكميات" حيث حصمت عمى متوسط )

( ويعزو الباحثاف السبب في ذلؾ إلى أف النشاطات 3.32العاـ )
الطالبية مقتصرة عمى نشاطات معينة وقمة األنشطة التي تخص 

 .اإلناث
قمة األجيزة الرياضية في الجامعة" حيث حصمت أشكو مف " -4

( ويعزو 3.32توسط العاـ )( مقارنة بالم3.18عمى متوسط )
الباحثاف السبب في ذلؾ إلى قمة المالعب والصاالت واألنشطة 
الرياضية التي تتيح لمطمبة فرصة االلتقاء والترويح والمنافسة 
وممارسة األنشطة الرياضية المختمفة لتفريغ طاقاتيـ وشحناتيـ 
عمما بأف ىذه األنشطة تؤدي إلى انغماس الطالب في الحياة 

 .عية وتحقيؽ ذواتيـالجام
أعاني مف عدـ توفر النشاطات التي تتالءـ مع اىتماماتي " -5

( مقارنة بالمتوسط 3.13تياجاتي" فقد أخذت متوسط بمغ )واح
( ويعزو الباحثاف السبب في ذلؾ إلى قمة األندية 3.32العاـ )

االجتماعية والثقافية والمجاف الطالبية التي تسمح بتنمية 
حتياجات المتنوعة لمطمبة وتمنحيـ فرصة التعبير االىتمامات واال

 .عف انفسيـ بما يتالءـ مع ميوليـ ورغباتيـ وقدراتيـ
وتتفؽ ىذه النتيجة في ىذا المجاؿ مع دراسة حسوف       

[ التي وصمت إلى أف 14[، ودراسة وريكات ]22وعيمبوني ]
مجاؿ النشاط االجتماعي والترفييي يحتؿ المرتبة الثانية 
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ت الطمبة بعد مشكالت التحصيؿ األكاديمي ليـ. ومف بمشكال
التضمينات في ىذا المجاؿ ضرورة العمؿ عمى توفير النشاطات 
الترفييية لمطالب في جميع الكميات واألقساـ بحيث تكوف 

 .متنوعة تمبي احتياجات واىتمامات الطالب والطالبات
 توىالسؤاؿ الثاني: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مس

(α = 0.05)  في مشكالت طمبة جامعة الحدود الشمالية بحسب

متغيرات: الجنس، والمرحمة الدراسية، والكمية، والمستوى 
 االقتصادي؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف الخماسي 
((5-way ANOVA إليجاد الفروقات تبعًا لمجاالت الدراسة

 .كؿ عمى حدى
  لمجاؿ األكاديميالمجاؿ األوؿ: ا

 8جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى المجال األكاديمي عمى حسب متغيرات الدراسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  المتغيرات 
 710 . 21 .3 444 ذكر الجنس

 534 . 05 .3 956 أنثى
 580 . 13 .3 854 عممية الكمية

 628 . 06 .3 546 أدبية
 620 . 20 .3 582 أولى المستوى الدراسي

 595 . 04 .3 164 ثانية
 606 . 03 .3 374 ثالثة
 527 . 04 .3 280 رابعة

 649 . 27 .3 438 متدني المستوى االقتصادي
 569 . 06 .3 842 متوسط
 428 . 77 .2 120 مرتفع

 482 . 72 .2 120 مقبوؿ اسيمستوى التحصيؿ الدر 
 621 . 03 .3 533 جيد

 438 . 10 .3 500 جيد جدا
 722 . 43 .3 247 ممتاز

( وجود فروؽ ظاىرية بيف 8يتضح مف الجدوؿ )     
المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عمى المجاؿ 
األكاديمي في ضوء توزيعيا حسب متغيرات الدراسة. ولمتأكد مف 

         النتيجة فقد أجري تحميؿ التبايف الخماسي المتعددىذه 

(5-WAYS MANOVA without interaction)  عمى
( 9درجات أفراد العينة عمى المجاؿ األكاديمي، والجدوؿ )

 .يمخص النتائج

 9جدول 
 تحميل التباين الخماسي عديم التفاعل ألثر متغيرات الدراسة عل المجال األكاديمي

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية وع المربعاتمجم المصدر
 802 . 063 . 014 . 1 014 . الجنس

 269 . 221 .1 266 . 1 266 . الكمية الدراسية
 000 . 623 .27 008 .6 3 025 .18 المستوى الدراسي

 000 . 221 .12 658 .2 2 316 .5 المستوى االقتصادي
 000 . 810 .13 004 .3 3 011 .9 يمستوى التحصيؿ الدراس

   218 . 1321 336 .287 الخطأ
    1400 722 .14008 المجموع
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يظير جدوؿ تحميؿ التبايف الخماسي ألثر متغيرات الدراسة      
 :ما يمي

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
(< 0.05) اديمي تعزى إلى متغير الجنس عمى المجاؿ األك

 ).0.802(، وبداللة إحصائية )0.063) حيث كانت قيمة ؼ
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

(< 0.05) ؿ تعزى إلى متغير الكمية الدراسية عمى المجا
 (، وبداللة إحصائية1.221األكاديمي حيث كانت قيمة ؼ )

(0.269.( 
 ستوى الداللةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند م -

(< 0.05)  يعزى إلى المستوى الدراسي عمى المجاؿ
(، وبداللة إحصائية 27.26األكاديمي حيث كانت قيمة ؼ )

(، ومف خالؿ اختبار شفيو لممقارنات البعدية تبيف أف 0.00)

ىذه الفروقات تعزى لصالح طالب المستوى الدراسي مف السنة 
 .االولى

      ة عند مستوى الداللةوجود فروؽ ذات داللة إحصائي -
(< 0.05)  يعزى إلى المستوى االقتصادي عمى المجاؿ

(، وبداللة إحصائية 12.22األكاديمي حيث كانت قيمة ؼ )
(، ومف خالؿ اختبار شفيو لممقارنات البعدية تبيف أف 0.00)

ىذه الفروقات تعزى لصالح الطالب مف أصحاب المستوى 
 .االقتصادي المتدني

     وؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوجود فر  -
(< 0.05)  يعزى إلى مستوى التحصيؿ الدراسي عمى المجاؿ

(، وبداللة إحصائية 13.81االكاديمي حيث كانت قيمة ؼ )
(، ومف خالؿ اختبار شفيو لممقارنات البعدية تبيف أف 0.00)

ىذه الفروقات تعزى لصالح طالب مف مستوى التحصيؿ 
 .الممتازالدراسي 

 10جدول 
 اختبار شفيه لممقارنات البعدية عمى المجال األكاديمي تعزى لمتغيرات الدراسة

 رابعة ثالثة ثانية  المتغير
 *16112 . *-16936 .- *15972 . أولى المستوى الدراسي

 غير داؿ غير داؿ  ثانية
 غير داؿ  غير داؿ ثالثة

  مرتفع متوسط  المستوى االقتصادي
  *49536 . *20316 . دنيمت

  *29220 .  متوسط
 ممتاز جيد جدا جيد  مستوى التحصيؿ الدراسي

 *71425 . *37964 . *31105 . مقبوؿ 
 *40320 . غير داؿ  جيد

 *33461 .  غير داؿ جيد جداً 
  المجاؿ الثاني: المجاؿ النفسي

 11جدول 
 بات أفراد عينة الدراسة عمى المجال النفسي عمى حسب متغيرات الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  المتغيرات 
 787 . 69 .3 444 ذكر الجنس

 810 . 33 .3 956 أنثى
 741 . 50 .3 854 عممية الكمية

 923 . 35 .3 546 أدبية
 813 . 42 .3 582 أولى المستوى الدراسي

 05 .1 27 .3 164 ثانية
 844 . 50 .3 374 ثالثة
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 649 . 50 .3 280 رابعة
 790 . 64 .3 438 متدني المستوى االقتصادي

 828 . 38 .3 842 متوسط
 695 . 13 .3 120 مرتفع

 881 . 86 .2 120 مقبوؿ مستوى التحصيؿ الدراسي
 869 . 37 .3 533 جيد

 688 . 42 .3 500 جيد جداً 
 665 . 92 .3 247 ممتاز

 بيف ظاىرية فروؽ وجود( 11) الجدوؿ مف يتضح      
 النفسي المجاؿ عمى العينة أفراد لدرجات الحسابية المتوسطات

 ىذه مف ولمتأكد. الدراسة متغيرات حسب توزيعيا ضوء في

 WAYS-5) المتعدد الخماسي التبايف تحميؿ أجري فقد النتيجة

MANOVA without interaction) أفراد درجات عمى 
.النتائج يمخص( 12) والجدوؿ النفسي، المجاؿ عمى العينة

 12 جدول
 النفسي المجال عمى الدراسة متغيرات ألثر التفاعل عديم الخماسي التباين تحميل

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 447 . 578 . 211 . 1 211 . الجنس

 077 . 260 . 585 .5 1 585 .5 الكمية الدراسية
 080 . 275 . 199 .1 3 596 .3 المستوى الدراسي

 230 . 761 . 305 .4 2 610 .8 المستوى االقتصادي
 410 . 234 . 138 .8 3 414 .24 مستوى التحصيؿ الدراسي

   366 . 1321 513 .483 الخطأ
    1400 458 .17569 المجموع

يظير جدوؿ تحميؿ التبايف الخماسي ألثر متغيرات الدراسة      
 :ما يمي

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
(< 0.05)  تعزى إلى متغير الجنس عمى المجاؿ النفسي

 (.0.447(، وبداللة إحصائية )0.578حيث كانت قيمة ؼ )
 مستوى الداللة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند -

(< 0.05)  تعزى إلى متغير الكمية الدراسية عمى المجاؿ
(، وبداللة إحصائية 0.260) النفسي حيث كانت قيمة ؼ

(0.077.) 
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

(< 0.05)  يعزى إلى المستوى الدراسي عمى المجاؿ النفسي 

 (.0.080وبداللة إحصائية ) (،0.275) حيث كانت قيمة ؼ
ة داللة إحصائية عند مستوى الدالل عدـ وجود فروؽ ذات -

(< 0.05)  يعزى إلى المستوى االقتصادي عمى المجاؿ
 (، وبداللة إحصائية0.761النفسي حيث كانت قيمة ؼ )

(0.230.) 
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

(< 0.05)  مستوى التحصيؿ الدراسي عمى المجاؿ يعزى إلى
(، وبداللة إحصائية 0.234النفسي حيث كانت قيمة ؼ )

(0.410.) 
 : المجاؿ الثالث: المجاؿ االجتماعي
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 13جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى المجال االجتماعي عمى حسب متغيرات الدراسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  يراتالمتغ
 715 . 89 .3 444 ذكر الجنس

 859 . 83 .3 956 أنثى
 719 . 86 .3 854 عممية الكمية

 949 . 84 .3 546 أدبية
 765 . 70 .3 582 أولى المستوى الدراسي

 914 . 79 .3 164 ثانية
 734 . 92 .3 374 ثالثة
 893 . 09 .4 280 رابعة

 926 . 00 .4 438 متدنى المستوى االقتصادي
 767 . 79 .3 842 متوسط
 639 . 72 .3 120 مرتفع

 906 . 50 .3 120 مقبوؿ مستوى التحصيؿ الدراسي
 775 . 78 .3 533 جيد

 741 . 91 .3 500 جيد جداً 
 932 . 04 .4 247 ممتاز

يف ( وجود فروؽ ظاىرية ب13يتضح مف الجدوؿ )     
المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عمى المجاؿ 
االجتماعي في ضوء توزيعيا حسب متغيرات الدراسة. ولمتأكد 

-5مف ىذه النتيجة فقد أجري تحميؿ التبايف الخماسي المتعدد )

WAYS MANOVA without interaction)  عمى
( 14درجات أفراد العينة عمى المجاؿ االجتماعي، والجدوؿ )

 .مخص النتائجي

 14جدول 
 تحميل التباين الخماسي عديم التفاعل ألثر متغيرات الدراسة عل المجال االجتماعي

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 082 . 221 . 309 .2 1 309 .2 الجنس

 634 . 227 . 100 . 1 100 . الكمية الدراسية
 098 . 106 .2 931 . 3 793 .2 الدراسيالمستوى 

 079 . 970 . 756 .1 2 511 .3 المستوى االقتصادي
 091 . 852 . 588 .2 3 764 .7 مستوى التحصيؿ الدراسي

   442 . 1321 129 .584 الخطأ
    1400 796 .21719 المجموع

يظير جدوؿ تحميؿ التبايف الخماسي ألثر متغيرات        
 :يميالدراسة ما 

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
(< 0.05)  تعزى إلى متغير الجنس عمى المجاؿ االجتماعي

 (.0.082) (، وبداللة إحصائية0.221حيث كانت قيمة ؼ )

داللة إحصائية عند مستوى  عدـ وجود فروؽ ذات -
ى تعزى إلى متغير الكمية الدراسية عم  (< 0.05)ةالدالل

(، وبداللة 0.227المجاؿ االجتماعي حيث كانت قيمة ؼ )
 (.0.634) إحصائية
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 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
(< 0.05)  يعزى إلى المستوى الدراسي عمى المجاؿ

 (، وبداللة إحصائية 2.106االجتماعي حيث كانت قيمة ؼ )
(0.098.) 
 حصائية عند مستوى الداللةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إ -

(< 0.05)  يعزى إلى المستوى االقتصادي عمى المجاؿ

(، وبداللة إحصائية 0.970) االجتماعي حيث كانت قيمة ؼ
(0.079.) 
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

(< 0.05)  يعزى إلى مستوى التحصيؿ الدراسي عمى المجاؿ
(، وبداللة إحصائية 0.852ت قيمة ؼ )االجتماعي حيث كان

(0.091.) 
  المجاؿ الرابع: المجاؿ االقتصادي

 15جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى المجال االقتصادي عمى حسب متغيرات الدراسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  المتغيرات 
 23 .1 27 .3 444 ذكر الجنس

 10 .1 81 .3 956 أنثى
 14 .1 68 .3 854 عممية الكمية

 202 .1 57 .3 546 أدبية
 22 .1 36 .3 582 اولى المستوى الدراسي

 948 . 03 .4 164 ثانية
 145 .1 59 .3 374 ثالثة
 019 .1 04 .4 280 رابعة

 938 . 24 .4 438 متدني المستوى االقتصادي
 057 .1 53 .3 842 وسطمت

 171 .1 16 .2 120 مرتفع
 223 .1 33 .3 120 مقبوؿ مستوى التحصيؿ الدراسي

 194 .1 51 .3 533 جيد
 124 .1 59 .3 500 جيد جدا
 038 .1 15 .4 247 ممتاز

( وجود فروؽ ظاىرية بيف 15يتضح مف الجدوؿ )     
ى المجاؿ المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عم

االقتصادي في ضوء توزيعيا حسب متغيرات الدراسة. ولمتأكد 

عمى  مف ىذه النتيجة فقد أجري تحميؿ التبايف الخماسي المتعدد
( 16درجات أفراد العينة عمى المجاؿ االقتصادي، والجدوؿ )

 .يمخص النتائج
 16جدول 

 المجال االقتصادي تحميل التباين الخماسي عديم التفاعل ألثر متغيرات الدراسة عل
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر

 530 . 680 . 200 .16 1 200 .16 الجنس
 093 . 663 . 686 .5 1 686 .5 الكمية الدراسية

 077 . 285 . 500 .1 3 499 .4 المستوى الدراسي
 630 . 075 . 556 .31 2 112 .63 المستوى االقتصادي

 062 . 906 . 220 .3 3 661 .9 مستوى التحصيؿ الدراسي
   656 . 1321 098 .867 الخطأ

    1400 320 .20484 المجموع
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 يظير جدوؿ تحميؿ التبايف الخماسي ألثر متغيرات الدراسة ما
 :يمي 

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة- 
(< 0.05) ير الجنس عمى المجاؿ االقتصادي تعزى الى متغ

 ).0.530(، وبداللة إحصائية )0.680) حيث كانت قيمة ؼ
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة- 

(< 0.05)  تعزى إلى متغير الكمية الدراسية عمى المجاؿ
(، وبداللة إحصائية 0.663) االقتصادي حيث كانت قيمة ؼ

(0.093.( 
 فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةعدـ وجود - 

(< 0.05) اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعزى إلى المستوى الدراسي عمى المج 

  (، وبداللة إحصائية0.285) االقتصادي حيث كانت قيمة ؼ
(0.077.( 

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة- 
(< 0.05) إلى المستوى االقتصادي عمى المجاؿ  يعزى

(، وبداللة إحصائية 0.075االقتصادي حيث كانت قيمة ؼ )
(0.630.( 

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة- 
(< 0.05)  يعزى إلى مستوى التحصيؿ الدراسي عمى المجاؿ

 (، وبداللة إحصائية0.906) االقتصادي حيث كانت قيمة ؼ
(0.062.( 

  المجاؿ الخامس: مجاؿ الصحة الجسمية
 17جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال الصحة الجسمية عمى حسب متغيرات الدراسة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  المتغيرات 
 827 . 92 .3 444 ذكر الجنس

 977 . 63 .3 956 أنثى
 837 . 75 .3 854 عممية الكمية

 086 .1 67 .3 546 أدبية
 976 . 63 .3 582 اولى المستوى الدراسي

 099 .1 36 .3 164 ثانية
 855 . 89 .3 374 ثالثة
 788 . 89 .3 280 رابعة

 899 . 92 .3 438 متدني المستوى االقتصادي
 925 . 70 .3 842 متوسط
 962 . 14 .3 120 مرتفع

 011 .1 37 .3 120 مقبوؿ مستوى التحصيؿ الدراسي
 072 .1 62 .3 533 جيد

 788 . 79 .3 500 جيد جدا
 807 . 97 .3 247 ممتاز

( وجود فروؽ ظاىرية بيف 17يتضح مف الجدوؿ )      
المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عمى مجاؿ الصحة 

متغيرات الدراسة. ولمتأكد مف الجسمية في ضوء توزيعيا حسب 
          ىذه النتيجة فقد أجري تحميؿ التبايف الخماسي المتعدد

-WAYS MANOVA without interaction)5)  عمى
( 18درجات أفراد العينة عمى مجاؿ الصحة الجسمية، والجدوؿ )

 .يمخص النتائج
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 18جدول 
 ات الدراسة عمى مجال الصحة الجسميةتحميل التباين الخماسي عديم التفاعل ألثر متغير 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 220 . 692 . 250 .11 1 250 .11 الجنس

 401 . 707 . 351 . 1 351 . الكمية الدراسية
 510 . 270 . 109 .3 3 326 .9 المستوى الدراسي

 82 . 055 . 430 .11 2 859 .22 المستوى االقتصادي
 412 . 407 . 176 .3 3 529 .9 مستوى التحصيؿ الدراسي

   496 . 1321 897 .654 الخطأ
    1400 200 .20655 المجموع

يظير جدوؿ تحميؿ التبايف الخماسي ألثر متغيرات الدراسة       
 :ما يمي

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
(< 0.05)  تعزى إلى متغير الجنس عمى مجاؿ الصحة

 .(0.692) الجسمية حيث كانت قيمة ؼ
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

(< 0.05)  تعزى إلى متغير الكمية الدراسية عمى مجاؿ
(، وبداللة 0.707) الصحة الجسمية حيث كانت قيمة ؼ

 ).0.401) ةإحصائي
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

(< 0.05)  يعزى إلى المستوى الدراسي عمى مجاؿ الصحة

 (، وبداللة إحصائية0.270) الجسمية حيث كانت قيمة ؼ
(0.510.( 
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

(< 0.05) تصادي عمى مجاؿ يعزى إلى المستوى االق
(، وبداللة 0.055) الصحة الجسمية حيث كانت قيمة ؼ

 ).0.82) إحصائية
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

(< 0.05)  يعزى إلى مستوى التحصيؿ الدراسي عمى مجاؿ
(، وبداللة 0.470) الصحة الجسمية حيث كانت قيمة ؼ

 ).0.412) إحصائية
 دس: مجاؿ األنشطة والخدماتالمجاؿ السا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال األنشطة والخدمات عمى حسب متغيرات الدراسة. 19جدول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  المتغيرات 
 061 .1 32 .3 444 ذكر الجنس

 877 . 32 .3 956 أنثى
 841 . 34 .3 854 عممية الكمية

 074 .1 29 .3 546 أدبية
 932 . 22 .3 582 اولى المستوى الدراسي

 080 .1 14 .3 164 ثانية
 932 . 43 .3 374 ثالثة
 826 . 50 .3 280 رابعة

 833 . 73 .3 438 متدني المستوى االقتصادي
 895 . 19 .3 842 متوسط
 039 .1 74 .2 120 مرتفع

 950 . 87 .2 120 مقبوؿ مستوى التحصيؿ الدراسي
 047 .1 20 .3 533 جيد

 818 . 36 .3 500 جيد جدا
 744 . 72 .3 247 ممتاز
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( وجود فروؽ ظاىرية بيف 19يتضح مف الجدوؿ )     
المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عمى مجاؿ االنشطة 

ت الدراسة. ولمتأكد مف والخدمات في ضوء توزيعيا حسب متغيرا
-5ىذه النتيجة فقد أجري تحميؿ التبايف الخماسي المتعدد )

WAYS MANOVA without interaction)  عمى
درجات أفراد العينة عمى مجاؿ االنشطة والخدمات، والجدوؿ 

 .( يمخص النتائج20)

 22جدول 
 جال االنشطة والخدماتتحميل التباين الخماسي عديم التفاعل ألثر متغيرات الدراسة عمى م

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 584 . 301 . 152 . 1 152 . الجنس

 334 . 506 . 273 . 1 273 .2 الكمية الدراسية
 085 . 357 . 198 . 3 594 .6 المستوى الدراسي

 304 . 671 . 879 . 2 758 .9 المستوى االقتصادي
 510 . 722 . 391 . 3 173 .10 مستوى التحصيؿ الدراسي

   504 . 1321 428 .666 الخطأ
    1400 182 .16734 المجموع

 الدراسة متغيرات ألثر الخماسي التبايف تحميؿ جدوؿ يظير      
 :يمي ما
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -

(< 0.05) األنشطة مجاؿ عمى سالجن متغير الى تعزى 
 إحصائية وبداللة ،(0.301) ؼ قيمة كانت حيث والخدمات

(0.584.( 
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -

(< 0.05) مجاؿ عمى الدراسية الكمية متغير إلى تعزى 
 وبداللة ،(506). ؼ قيمة كانت حيث والخدمات األنشطة
 ).0.334) إحصائية

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ دوجو  عدـ -
(< 0.05) األنشطة مجاؿ عمى الدراسي المستوى إلى يعزى 

 إحصائية وبداللة ،(0.506) ؼ قيمة كانت حيث والخدمات
(0.334.( 
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -

(< 0.05) مجاؿ عمى االقتصادي المستوى إلى يعزى 
 وبداللة ،(0.671) ؼ قيمة كانت حيث والخدمات نشطةاأل

 ).0.304) إحصائية
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ -

(< 0.05) مجاؿ عمى الدراسي التحصيؿ مستوى إلى يعزى 

 وبداللة ،(0.722) ؼ قيمة كانت حيث والخدمات االنشطة
 ).0.510) إحصائية

 داللة ذات فروؽ وجود عدـ الثاني اؿالسؤ  نتائج أظيرت     
 وعدـ األكاديمي، المجاؿ عمى الجنس متغير إلى تعزى إحصائية

 الدراسية الكمية متغير إلى تعزى إحصائية داللة ذات فروؽ وجود
 سواء الطالب أف إلى ذلؾ عزو ويمكف المجاؿ، ذات عمى

 فيواجيو  واالنسانية العممية الكميات جميع في اإلناث أو الذكور
 إلى متشابية الظروؼ ىذه وأف تقريبًا، نفسيا األكاديمية الظروؼ

 النوع في تتأثر ال الطمبة مشكالت أف لنا بيف وىذا كبير حدى
 نتيجة مع يتفؽ وىذا إنسانية، عممية،: الكمية ونوع أناث ذكور،
 وأوميتسو ،[14] والشريدة، ووريكات، وخميفات، توايية دراسة

 مع وتختمؼ ،[16] والكنجي ،[22] وعمبيوف وحسوف ،[17]
 نتائج مف تبيف كما ،[23] وداؤد ومحمود الرضا دراسة نتيجة

 المجاؿ في المشكالت في واضحاً  اختالفاً  ىنالؾ اف الدراسة
 ىنالؾ وأيضاً  األولى الدراسة السنة طالب لصالح األكاديمي،

 التحصيؿ لمستوى تأثير إلى إضافة االقتصادية، لمظروؼ تأثير
 الدراسي التحصيؿ لذوي األكاديمي المجاؿ عمى يالدراس
 .الممتاز
 األولى الدراسية السنة طالب أف إلى ذلؾ عزو ويمكف     

 كبيرٌ  اختالؼ فينالؾ بالجامعة العيد حديثو( التحضرية السنة)
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 الظروؼ معظـ في المدرسية البيئة عف الجامعية البيئة في
 ومستوى المواد ؼكاختال األكاديمية الناحية وخاصة والنواحي
 معرفة عدـ إلى باإلضافة الدراسية، التخصصية ووجود صعوبتيا

 النجاح بأسس الخاصة والقوانيف األنظمة ببعض الطمبة بعض
 كانت فقد المتدنية االقتصادية الناحية أما بجامعة، والرسوب

 المستوى أو الدخؿ فأصحاب األكاديمي، المجاؿ في مؤثرة
 مف أكاديمية ومشكالت معاناة أكثر المتدني االقتصادي
 قد االقتصادية الضغوط فكثرة والمرتفع؛ المتوسط الدخؿ أصحاب

 يعمؿ أف إلى المنخفض الدخؿ أصحاب مف الطالب بعض تدفع
 تؤثر قد وبذلؾ الجامعية دراستو جانب الى أخرى أعماؿ في

 الدراسي التحصيؿ ذوي الطالب أما األكاديمي، تحصيمو عمى
 أف إلى ذلؾ يعود وقد أكاديمية مشكالت أكثر نواكا فقد المرتفع
 والجودة االعتماد عمى بعد تحصؿ ولـ حديثة زالت ما الجامعة

 إلى بحاجة الخطط أو الدراسية المواد في مشكالت توجد فقد
 وابو الطحاف دراسة نتيجة مع تتفؽ النتيجة وىذه وتقويـ، تعديؿ
[ 22] يوفوعمب وحسوف ،[18] والربيعي البنا[، 15] عطية

 ].20] ويحيى نوري ،[17] أوميتسو دراسة مع وتختمؼ
 االىتماـ إيالء المجاؿ بيذا اإلرشادية التضمينات ومف     

 خدمات بتوفير أكاديمياً  ومساعدتيـ األولى الدراسة السنة لطالب
 أضافة التدريبية، والدورات والعالجية الوقائية األكاديمي اإلرشاد

 المنخفض، االقتصادي المستوى ابأصح الطالب مساعدة إلى
 إيجاد عمى والعمؿ والمساعدة، العوف، وتقديـ حالتيـ، ودراستو
 ال حتى المالية مشكالتيـ لتخطي ومساعدتيـ لتشغيميـ فرص
 .األكاديمي أدائيـ مجاؿ في عائقاً  تقؼ
 في داللة ذات فروؽ وجود عدـ الدراسة نتاج وأظيرت     

 المستوى الجنس،) متغير في المتعمقة المشكالت مستوى
 مشكالت عمى الكمية ونوع الدراسي، المستوى االقتصادي،

 ومجاؿ واالجتماعي، واالقتصادي، النفسي، المجاؿ في الطمبة
 ذكور،) االجتماعي النوع لمتغير وبالنسبة والخدمات، األنشطة

 إحصائية ذاللة ذات فروؽ وجود عدـ النتائج أظيرت فقد( اناث
 ذلؾ يرجع وقد النوع اختالؼ عمى الطمبة تمشكال مستوى في

 يخص بما نفسيا الظروؼ يواجيوف واناثاً  ذكوراً  الطمبة أف إلى
 باألنشطة يتعمؽ وبما واالجتماعية واالقتصادية النفسية مشكالتيـ
 أفراد ليا ويستجيب يدركيا والتي الجامعة، داخؿ والخدمات
 ظيور عدـ ىإل يودي قد مما تقريبًا، المشاعر بنفس الجنسيف
 .الجنسيف بيف فروؽ
 دراسة الييا توصمت التي النتيجة مع النتيجة ىذه وتتفؽ     
 والربيعي البنا[، 14] والشريدة، ووريكات، وخميفات، توايية دراسة

[ 20] ويحيى نوري دراسة مع وتختمؼ ،[17] وأوميتسو ،[18]
 ].22] وعمبيوف وحسوف

 في إحصائياً  دالة وؽفر  وجود عدـ إلى النتائج وأشارت     
 مشكالت عمى الدراسية المرحمة لمتغير تعزى المشكالت مستوى
 ومجاؿ واالجتماعي، واالقتصادي، النفسي، المجاؿ في الطمبة

 السنة: الدراسي المستوى أف يعني وىذا والخدمات، األنشطة
 عمى يؤثر ال فأكثر، الرابعة السنة أو والثالثة، والثانية، االولى،
 الطمبة فمشكالت المجاالت مختمؼ عمى مشكالتال مستوى
 في نقص إلى يرجع السب أف الباحتاف ويعتقد معيـ استمرت
 رغـ الجامعة في لمطمبة المقدمة اإلرشادية والبرامج الخدمات

رشاد توجيو وحدة وجود  في ووحدة الطالب، شؤوف عمادة في وا 
 مف المزيد إلى بحاجة زالوا ما الطالب فأف التحضرية، السنة

 وبمختمؼ المجاالت مختمؼ في اإلرشادية والبرامج الخدمات
 النتيجة مع النتيجة ىذه وتتفؽ الدراسية، والمستويات المراحؿ

 وعيمبوني حسوف ،[18] والربيعي البنا دراسة إلييا توصمت التي
 ].15] عطية وابو الطحاف دراسة مع واختمفت ،[22]

 في داللة ذات وؽفر  وجود عدـ الدراسة نتائج وأظيرت     
 واالقتصادي، النفسي، المجاؿ في الطمبة مشكالت مستوى

 نوع لمتغير بالنسبة والخدمات، األنشطة ومجاؿ واالجتماعي،
 الكمية نوع اختالؼ عمى متشابية الطمبة مشكالت أف أي الكمية،
 في الطمبة بأف ذلؾ تفسير ويمكف اإلنسانية، أو العممية سواء

 تقريبًا، الظروؼ نفس يعيشوف الكمية وعن اختالؼ عمى الجامعة
 عمى الطمبة وأف تقريبًا، متشابية الجامعية البيئة ظروؼ وأف

 ىذه وتتفؽ المشكالت، نفس مف يعانوف تخصصاتيـ اختالؼ
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 والربيعي البنا دراسة الييا توصمت التي النتيجة مع النتيجة
 مع وتختمؼ ،[22] وعمبيوني حسوف ،[17] وأوميتسو ،[18]

 ].15] عطية وأبو الطحاف ةدراس
 في داللة ذات فروؽ وجود عدـ الدراسة نتاج وأظيرت     

 واالقتصادي، النفسي، المجاؿ في الطمبة مشكالت مستوى
 مستوى لمتغير بالنسبة والخدمات، األنشطة ومجاؿ واالجتماعي،

 النفسية المشكالت بأف ذلؾ تفسير ويمكف الطالب، تحصيؿ
 ومستوى الطالب بمعدؿ تتأثر ال يةواالقتصاد واالجتماعية

 مف يعانوف التحصيمي المستوى اختالؼ عمى فالطالب تحصيمو
 تتأثر الطمبة مشكالت أف سيما ال ومتنوعة، مختمفة مشكالت
 ىذه لظيور الدراسة أداة تغطيا لـ مختمفة أخرى بمجاالت
 .الفروؽ

 :التالية األسئمة عف اإلجابة الطمبة مف الباحثاف طمب وقد
 فقد المشكالت؟ جميع تغطي أعاله القائمة أف تشعر ىؿ .1

%( 70) نسبتو ما ويمثموف بنعـ، وطالبة طالباً ( 770) أجاب
 ،%(30) نسبتو ما ويمثموف ال بػ وطمبة طالباً ( 330) وأجاب
 الطمبة واف شاممة، السابقة األسئمة أف يشعروف الطمبة فنعظـ
 .ةاالستبان فقرات عمى لإلجابة مرتاحيف كانوا

 ويمكف ىنا؟ اكتب بالقائمة تذكر لـ مشكالت ىنالؾ كاف اذا. 2
 أنيا إلى وأشاروا الطمبة أضافيا التي المشكالت أبرز تمخيص
 في اإلرشاد خدمات كفاية عدـ: االتي في تواجييـ مشكالت
 في والمدرسيف الطالب بعض بيف ما فجوة وجود الجامعة،
 مف القمؽ حياؿ مشكالت أيضا الطمبة وأضاؼ الجامعة،
 عمييا، والمحافظة صدقات تكويف ومشكالت الميني، المستقبؿ
 وجود وعدـ الفراغ، وقت مؿء عدـ ومشكمة النفسي، والضغط
 .والنشاطات اليويات لممارسة مخصصة أماكف

  معينة إرشادية برامج ىنالؾ أف ترى ىؿ الخاص رأيؾ حسب. 3
 بضرورة بةالطم أجاب واإلرشاد؟ التوجيو وحدة تقدميا أف يجب
 في تساعدىـ وأكاديمية، واجتماعية نفسية إرشادية برامج وجود
 التحصيؿ، مستوى تدني لعالج برنامج مثؿ مشكمتيـ حؿ

 .والتسمط لمخجؿ إرشادي وبرامج االختبار، مف الخوؼ وبرنامج

 إرشادية دورات ىنالؾ اف ترى ىؿ الخاص رأيؾ حسب -4
 الطمبة أضاؼ رشاد؟واال التوجيو وحدة تقدميا اف يجب معينة

 ميارة مثؿ ليا بحاجة أنيـ شعروا التي الدورات مف مجموعة
 التفوؽ ميارة الوقت، إدارة ميارة بكفاءة، لمحياة التخطيط
 االجتماعي، التقدير ميارة السريعة، القراءة ميارات الدراسي،
 ميارات االخريف، مع اإليجابي والتعامؿ االتصاؿ ميارات

 السيرة وكتابة لعمؿ األساسية الميارات ة،االجتماعي المسؤولية
 .األسرية الحياة ميارة الغضب، إدارة الذاتية،

 التوصيات. 6
 الباحثاف يوصي نتائج مف الدراسة ىذه إليو توصمت ما ضوء في
 :يمي بما
 في والعالجية والنمائية الوقائية اإلرشادية الخدمات تقديـ -1

عداد االجتماعية،و  واألكاديمية النفسية المجاالت مختمؼ  وا 
 .الطمبة مشكالت مع لمتعامؿ المؤىمة اإلرشادية الكوادر

 التي الجوانب في والدورات، والندوات، المحاضرات، عقد -2
 عمى الطمبة وحفز بيا، مشكالت يواجيوف أنيـ الطمبة يشعر

 الصحة مستوى ورفع التكيؼ عمى لمساعدتيـ بيا المشاركة
 .النفسية

 يتـ بحيث الطمبة، مشكالت حوؿ الدراسات مف المزيد إجراء -3
 .الحالية الدراسة تتناوليا لـ وأبعاد متغيرات تناوؿ

 الكميات جميع عمى وتعميميا الطالبية األنشطة دور تفعيؿ -4
 ألثرىا بيا المشاركة عمى الطمبة وحفز الجامعة، في واألقساـ
 .الطالب شخصية تنمية عمى اإليجابي

 المراجع
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THE PROBLEMS OF STUDENTS OF THE 

NORTHERN BORDERS UNIVERSITY AND THEIR 

GUIDANCE NEEDS UNDER SOME VARIABLES 

MOHAMMAD S'LAL AL D'ALA'AN              SALEH E'LAYYAN AHMAD DARADKAH 

                   Assistant Professor                                                 Assistant Professor 

                 College of Education                               Department of Education and Psychology 

         Northern Borders University                                    Northern Borders University 

ABSTRACT_ This study aimed at identifying the problems that face the students of the Northern 

Borders University, and their guiding requirements , and the effect of each variable (gender, 

faculty type, educational level, family's economic level, The current academic level of 

achievement) on these problems. To achieve this goal, a questionnaire consisting of 

(35)paragraphs distributed to five aspects (The academic field, the psychological sphere, the 

social sphere, the economic sphere, the field of activities and services) and is applied on a 

Random sample consisting of (1400) student And who represent 10% of the study population. The 

study has revealed that the problems of the students were frequent as follows: (the social sphere, 

then the economic sphere, then the psychological sphere, followed by the field of activities and 

services and finally the academic field. The study has also shown statistically significant 

differences at the level (0. 05= a) to the studying level variable for first year students in the 

academic problems. In addition to statistically significant differences to the economic level 

variable on the academic problems for the benefit of low-level students. The study showed that 

there were no statistically significant differences at the level of (0. 05= a) In the level of problems 

experienced by students in the psychological field, the social sphere, the economic sphere and the 

field of activities and services due to the variable of (gender, faculty type, educational level, 

family's economic level). Generally, the study has shown that the students of the Northern Borders 

University do suffer from problems in different aspects according to the different variables of the 

study, and they need Counseling services, the researchers also recommended the need to 

generalize the Counseling services to On university students in various departments and colleges 

and on various fields.  

KEY WORDS: students' problems, psychological aspects, psychological problems. Northern 

Borders University.  

 

 

 

 

 

 

 


