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 :ملخص

هم المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجه أهدفت الدراسة إلى الكشف عن 
الفروق  طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمـام، ومعرفة

الحالة  –المدرسة الثانوية التي تخرجت منها  -التخصص)تبعا لمتغيرات  هاتجاه
استخدم قد و  .ر مقترح للتغلب على هذه المشكالتوتقديم تصو ، (ينة المد -االجتماعية

الباحثون في دراستهم استبانة تم تطبيقها على عينة عشوائية من طالبات السنة العامة 
 :لى النتائج التاليةإاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وتوصلت كما  ،بكليات الفروع

كما  ،الحاليـة تقليـدية وغير متجـددة تدريـسأسـالـيب ال :هي كاديميةهم المشكالت األ أ -
 (البيـبول سـوفـت)نظـام وأن  ،تستغـرق المعامالت األكاديميـة وقتا طويال لالنتهـاء منها

اإليضـاح  نقـص وسـائـلو ، ـواد الـدراسيــةتعـارض بعـض الـمإضافة ل،  األعطالكثير 
 .واألجهـزة التعليميـة

لقلة فـترات الـراحـة بين نتيجة الـشعـور بالملل : هيهم المشكالت االجتماعية أ إن -
المنـاخ السـائـد ال يحـقـق و ، مبنى الكلية غير مهيأ للبيئة الجامعيةوأنَّ ، المحاضـرات

، عـدم وجـود أماكـن لممارسـة األنشطـة المختلفـة للطـالباتإضافة ل، الـشعـور بالـسعـادة
 .ولالمستوى المأمبالكفتيريا ليست كما أن 

هم المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجه أتجاه توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
بين  طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام

 . دبيالتخصص العلمي والتخصص األ
ماعية التي هم المشكالت األكاديمية واالجتأتجاه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

بين تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام 
 .المدارس الحكومية و المدارس األهليةفي  اتالدارس

هم المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي أتجاه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
بين لجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة ا

 .غير المتزوجات المتزوجات و 
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هم المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي أتجاه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
بين تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام 

 .رية والجبيل والدمامالباطن والنعي مدن الخفجي وحفر
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Academic And Social Problems Faced By Students Of General 

Year Within The University Environment In Branches Colleges 

At The University Of Dammam 

Summary: 
This Study Aimed To Reveal The Most Important Academic And 

Social Problems Facing Students Of General Year Within The University 

Environment In Colleges Branches Of University Of Dammam, And 

Figer Out The Differences Towards The Most Important Academic And 

Social Problems Facing Students Of The General Year Within The 

University Environment In Colleges Branches Of University Of 

Dammam Due To The Variables (Specialization - High School -Social 

Status - City). Visualize Proposed To Overcome These Problems, The 

Researchers Used In Their Study Questionnaire Was Applied To A 

Random Sample Of Students In The General Year  In Colleges Branches 

And Used A Descriptive Approach , The Study Found The Following 

Results: 

- The Most Important Academic Problems Are: Current Traditional 

Teaching Methods And Non-Renewable, Take Academic Transactions 

And Takes A Long Time To Finish Them, People Soft System Have 

Many Problems, Is Opposed By Some Subjects, Lack Of Ways Of 

Illustration And Educational Devices. 

- That The Most Important Social Problems Are: Being Bored For Lack 

Of Breaks Between Lectures, The Faculty Is Not Ready For A University 

Environment, Climate Does Not Achieve A Feeling Of Happiness, Lack 

Of Places To Practice The Various Activities Of The Students, The 

Cafeteria Is Not At The Desired Level. 

- There Are Significant Differences Towards The Most Important 

Academic And Social Problems Facing The General Year Students 

Within The University Environment In Branches Colleges At The 

University Of Dammam Between Scientific Specialization And 

Specialization Literary. 

- There Is  No Statistically Significant Differences Towards The Most 

Important Academic And Social Problems Facing The General Year 

Students Within The University Environment In Branches Colleges At 

The University Of Dammam Between Public Schools And Graduates Of 

Private Schools. 
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- There Is No Statistically Significant Differences Towards The Most 

Important Academic And Social Problems Facing The Students Within 

The University Environment In Branches Colleges At The University Of 

Dammam Between Married And Unmarried . 

- There Is No Statistically Significant Differences Towards The Most 

Important Academic And Social Problems Facing The Students  Within 

The University Environment In Branches Colleges At The University Of 

Dammam Between The Cities Of Al Khafji And Hafer Albatin,Al 

Naeria, Jubail And Dammam. 
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 :مقدمة

عداد أوخاصة في  ،في كافة المجاالت ملحوظا   تشهد المملكة العربية السعودية نموا  
ولما كانت مخرجات التعليم العام هي ذاتها مدخالت  .الدارسين والخريجين من التعليم العام

التعليم العالي، فإنه من الضروري أن تتسق استراتيجيات التعليم العالي وخططه ومناهجه مع 
 .و المطرد في واقع التعليم العامالنم

خارطة  فيمساحة كبيرة  -في الوقت الحاضر -ويحتل التعليم الجامعي السعودي 
 ذلك أولويات المسئولين واهتماماتهم ليس فقط في األوساط األكاديمية والتربوية بل يتجاوز

كثر من أي وقت فقد أخذت األنظار تتجه إلى الجامعات أ .إلى األوساط االقتصادية والسياسية
مضى لما تتمتع به من دور حيوي وحاسم، باعتبارها تمثل الخبرة ومصادر المعرفة التي تعد 

 .األداة الفعالة للتعامل والتكيف مع المتغيرات المتسارعة والمذهلة في حياة الفرد

لذلك أصبحت الجامعات في المملكة العربية السعودية مطالبة باالستجابة والتفاعل 
والتي تمر بمرحلة تطور سريع في سعيها ألن تلحق بركب  ،همجتمعها ومتطلبات مع ظروف

من  مهما  رافدا للطالب الذين يعدون التقدم، وذلك من خالل نشر المعارف العلمية والتقنية 
 .روافد المجتمع الجامعي

صعدة تربوية كانت ويواجه الطالب في حياتهم الجامعية مواقف جديدة على شتى األ
عملية التكيف مع هذه المواقف تتطلب من الجامعات  ن  أو  ،أكاديميةو أو اجتماعية أية و نفسأ

عداد طلبتها لمختلف المستويات العلمية واالجتماعية إعن  المسئولةهي ف، االهتمام بهم
ي تساعدهم والنفسية ومواكبتهم لمستجدات العصر وذلك بتزويدهم بالمعارف والمهارات الت

قدام والتفاعل والتوافق النفسي كاديمي والشخصي بروح من اإلهم األ على تكوين مستقبل
، العبيدي) فهي تؤدي دورا كبيرا في التوافق االجتماعي والنفسي وتعديل السلوك ،السليم
2102 ،333.) 

تشرف هي و  ،بالمملكة العربية السعوديةالجامعات الناشئة  وجامعة الدمام هي إحدى
كأم الفتاة  إعدادفي  وتسهم بدور مهم ،لدمام وحتى حفر الباطنعلى كلياتها التي تمتد من ا

التي تتناسب مع قدراتها  مجاالت المجتمع وقطاعاته في مختلفمرأة عاملة اوزوجة متعلمة وك
 .أضحت الحياة الجامعية ضربا  من التفاعل الثقافي والفكري على أعلى مستوىو  .ورغباتها



 م3104يوليو ( 43)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7 

لتحمل  نوتهيئته الباتجها  نحو إعداد الطمن أجل هذا ينبغي أن يكون جهدها مو و 
، وهذا يمثل الدور االستراتيجي للجامعة والذي نمشكالته هةلمواج نالمسئولية، ومساعدته

 .يميزها عن باقي المؤسسات التربوية األخرى

منذ السنة بجوانب الحياة األكاديمية ن يتم تعريف الطالب الجامعي أمن المفترض و 
. (Khalil, 2010, 1747)مع هذه المرحلة الجديدة  لتي تجعله يتكيفولى وبذل الجهود ااأل 
جهدا وخبرات جديدة بواسطتها  -بأبسط مظاهره -يتطلب التكيف داخل الحرم الجامعي و 

ولتحقيق التكيف بدرجة مقبولة ال بد  .تستطيع الطالبة أن تتالءم مع الظروف المحيطة بها
وبينها وبين البيئة المحيطة  ،وبين نفسها من جهة من المعاناة الناتجة عن الصراعات بينها

 ( 65، 0811، القريطي والشخص)بها من جهة أخرى 

لذلك فإن المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجهها الطالبات في السنة العامة 
أفضل تكّيف ممكن، ومن هنا  إلىلى إيجاد خدمات التوجيه واإلرشاد وذلك للوصول إحتاج ت

همية تحديد هذه المشكالت وذلك من أجل مساعدتهن لحل مشاكلهن ألنه البد من تبرز أ
العناية بطالبة السنة العامة بشكل متكامل من جميع النواحي العقلية والجسمية واالنفعالية 
والروحية من خالل تعريضها لخبرات متعددة مدروسة وهادفة مما ينعكس إيجابا  على الجانب 

 .ي خصوصا وهي حديثة عهد بالدراسة الجامعيةاألكاديمي واالجتماع

 :مشكلة الدراسة 

مرحلة الشباب من المراحل المهمة في حياة األفراد، خصوصا أولئك الذين بداية تعد 
، فربما يتعرضون لمشكالت ناتجة عن عدم التوافق النفسي أو اتالجامع يستوعبون في

تعد الجامعة ميدانا  ، كما (223 ،2115، الخطيب ) أو األكاديمي أو األسري االجتماعي
 .جديدا  بالنسبة لهم، وخبرة من نوع مختلف عن خبرة الدراسة الثانوية

رئيسة  -وكيلة كلية  -عميد )ي هذه الدراسة من خالل عملهم ونظرا  لمالحظة معدّ 
مستويات اليعانين مشكالت أكثر من غيرهن من الطالبات في  عامةأن طالبات السنة الف( قسم
لحداثة عهدهن بالجامعة وانتقالهن إلى بيئة جديدة وغير مألوفة من حيث نظام نظرا قدمة متال

التدريس وزيادة النفقات المالية والطبيعة العلمية لتخصصات الجامعة، لذلك رأى الباحثون 
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ألن استمرار الدراسة وعدمها  ورصدها عامةمشكالت طالبات السنة الهم أأهمية التعرف على 
تهدف هذه الدراسة  فإنوبناء  على ما سبق  .مدى تكيفهن في هذه المرحلة يعتمد على 

 :جابة عن األسئلة اتآتيةلإل

التي تواجه طالبات السنة العامة داخل  المشكالت األكاديمية واالجتماعية همأما  -0
 البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام؟

تي ال المشكالت األكاديمية واالجتماعية همأحصائية تجاه إهل توجد فروق ذات داللة  -2
تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام 

 لمتغير التخصص؟تبعا 

التي  المشكالت األكاديمية واالجتماعيةهم أتجاه  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -3
ة في كليات الفروع بجامعة الدمام تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعي

 لمتغير المدرسة الثانوية التي تخرجت منها؟تبعا 

التي  المشكالت األكاديمية واالجتماعيةهم أحصائية تجاه إهل توجد فروق ذات داللة  -4
تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام 

 ماعية؟لمتغير الحالة االجتتبعا 

التي  المشكالت األكاديمية واالجتماعيةم أهحصائية تجاه إهل توجد فروق ذات داللة  -6
تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام 

 لمتغير المدينة؟تبعا 

للتغلب على المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجه  التصور المقترحما  -5
 لبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام؟طا

 :أهمية الدراسة

 :تتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يلي
  أهمية كبيرة من حيث تصديه للمشكالت األكاديمية  اذتناولها لموضوع تربوي

يعد تلبية لما أوصت  والذي، واالجتماعية التي تواجه الطالبات داخل البيئة الجامعية
 .به كثير من الدراسات السابقة والندوات والمؤتمرات
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 تعد من أولى الدراسات التي تناولت المشكالت التي تواجه  ،على حد علم الباحثين
 . داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام طالبات السنة العامة

  األكاديمية واالجتماعية التي تواجه طالبات للتغلب على المشكالت  ا  مقترح ا  تصور تقدم
 .السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام

 :حدود الدراسة

 :ويمكن عرضها على النحو التالي

 :حدود موضوعية -
تقتصر الدراسة على رصد المشكالت األكاديمية واالجتماعية داخل البيئة الجامعية 

 .وتشخيصها وتفسيرها

 :حدود بشرية ومكانية -
تقتصر الدراسة على طالبات السنة العامة في كليات الفروع التي تمنح درجة 

 .الباطن البكالوريوس في الدمام والجبيل والخفجي والنعيرية وحفر

 : حدود زمنية -
 /هـ0432تتمثل الحدود الزمنية للدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 .م2102/ م2100 - ه0433

 :مصطلحات الدراسة

    :تتبنى الدراسة المصطلحات اإلجرائية التالية

التي تواجه الطالبة و هي الصعوبات المرتبطة بنظام الدراسة : المشكالت األكاديمية -
أو تحول دون تقدمها بصورة طبيعية  ،وتؤدي إلى خفض مستوى تحصيلها الدراسي
 .لصعوباتوتتطلب التدخل لمساعدتها في مواجهة تلك ا

جتماعية تقتضي تغييرا إلى األفضل من أجل توافر اهي مواقف : المشكالت االجتماعية -
 .حرم الجامعياالجتماعي داخل الوالتوافق  مناخ سليم للتفاعل 
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ولى من سنوات الدراسة في الجامعة والتي يكون فيها هي السنة األ : السنة العامة -
الل فصلين دراسيين وفي نهاية الفصل يدرس خاللها مواد عامة خو  ا  الطالب مستجد

الدراسي الثاني يتم توزيعه على التخصصات المتاحة وفق ترتيب رغبات يضعها الطالب 
 ،6فأعلى من  2ن يكون معدله التراكميأمن المواد الدراسية و % 61 جتازين أعلى 

 .ميةيعللتا قسامللشروط التي تضعها األ هجتياز إضافة ال

تتبع من الناحية األكاديمية إلى و  ،يتم القبول فيها للبنات فقطات هي كلي: كليات الفروع  -
 –كلية العلوم بالدمام  -كلية اتآداب بالدمام )وكيل جامعة الدمام لشؤون الفروع وهي 

 -كلية التربية بالجبيل -كلية العلوم الصحية للبنات بالقطيف  -بالقطيف  كلية المجتمع
 كلية التربية بحفر –ية اتآداب والعلوم بالنعيرية كل -كلية اتآداب والعلوم بالخفجي 

 (.الباطن  كلية العلوم الصحية للبنات بحفر -الباطن 

 :داتهاأمنهج الدراسة و

، 0813، فان دالين ) الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  هستخدم الباحثون في هذا
ودراستها  عينةالذي يهتم بمالحظة العوامل المؤثرة في موقف معين أو مشكلة م (303

 .ما يوصفوتفسير باإلضافة إلى اهتمامه بتحليل  ووصفها،

من استخدام هذا المنهج في تنفيذ خطوات البحث من جمع البيانات  وتم االستفادة
حول مجال الدراسة، ورصد الواقع عن طريق تصميم استبيان لرصد المشكالت األكاديمية 

وتحديد المشكالت التي سوف يتم دراستها  مةلعاواالجتماعية التي تواجه طالبات السنة ا
للتغلب على المشكالت األكاديمية واالجتماعية  وتفسير نتائج الدراسة وتقديم تصور مقترح

 .داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام لعامةالتي تواجه طالبات السنة ا

 :والدراسات السابقة  النظري اإلطار

 :نظري ال اإلطار:  واًلأ

طالب الجامعة هم القوة الحيوية في المجتمع وهم الطاقة الحقيقية التي تمتلك 
لما يتميزون به من سمات  وقات الحرجة لعملية التغير االجتماعيخصوصية الفعل في األ 

 كيد الذات مع رفضهم للضغط والقهر من السلطةأمنها الفضول وحب االستطالع وت وخصائص
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وقدرتهم على  ،رونة المتسمة باالندفاع واالنطالق والتحرر والتضحيةوالم والحركة والحيوية
 أبو) االستجابة للمتغيرات مع سرعة االستيعاب وتقبل الجديد المستحدث وتبنيه والدفاع عنه 

 .(065،  2101، بكر

، يواجهون مشكالت عديدة ومتنوعة فإنهم يمرون بهاوبحكم المرحلة العمرية التي  
لى هدفه بالطرق المباشرة إعندما يجد الطالب صعوبة في الوصول  تنشأ المشكلةحيث 

 .(223، 2100، الغريب)  والمتاحة

والتوتر  ،حالة من عدم الرضا "هي  ن المشكالتأ(  064، 0833) يرى خير اهلل و 
و القصور في الحصول على أ لى الهدفإدراك وجود عوائق تعترض الوصول إالذي ينشأ عن 

باالستفادة من العمليات  فضلأمكانية الحصول على نتائج إو توقع أالمتوقعة  النتائج
ه الفرد وتعجز هموقف يواج نهاأهناك من يرى و  ."كثر كفايةأنشطة المألوفة على درجة واأل 

يستطيع  ن تصاب قدراته فجأة بعجز ما بحيث الأو أ ،قدراته عن مواجهته بفاعلية مناسبة
 (. 2331، 2100،عبدالعزيز) التعامل معه بنجاح

الفرد  عبارة عن توتر داخلي يضايق بأنها( 46، 2111) وآخرونويعرفها المجيدل 
سواء كانت هذه  حباطوالتوتر واإل يقدر على مواجهه المثيرات التي تسبب له القلق ويجعله ال

 .م كلتيهما معاأم خارجية أالمثيرات داخلية 

لحداثة  ،كثر من غيرهمأكالت ن طالب الجامعة الجدد يعانون من مشأ اعتقادوهناك 
وزيادة النفقات ، والتنوع ، لى بيئة غير مألوفة من حيث التدريس إعهدهم بالجامعة وانتقالهم 

تؤدي لوجية ونفسية ويواجهون في حياتهم اليومية تغيرات فسيو  ( 366، ه0422،البكر)
   Suwannimitr & et. al 49)  لى ممارسة سلوكيات غير الئقة وغير مرغوب بهاإ

كاديمي والتوافق االجتماعي وهذه المشكالت ذات تأثير كبير على التحصيل  األ  (  ,2010,
 .تجنبهاعلى للطالب  وهذا يتطلب فهم طبيعة المشكالت التي تواجههم ومن ثم العمل 

 كاديميةاأل نا سوف نوضح المشكالت إنال ، إنواع وتصنيفات المشكالتأومع تعدد 
 :كما يلي ــــــوهما محور هذه الدراسةــــ  ،ب الجامعةلدى طال االجتماعيةوالمشكالت 

ساليب التدريس أيواجه الطالب من صعوبات تتعلق ب هي ما :كاديميةاأل المشكالت  -
 والتأجيل واالعتذار،ضافة واإل ، والحذف، لوعملية التسجي ،ونظام االختبارات ومواعيدها
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، 2113، العمايرة)بحاث والتقارير المطلوبة ألوكثرة المواد الدراسية وكثرة ا ،االنسحابو 
النسيان وضعف الذاكرة والطرق الخاطئة في يضا أو  ،وصعوبة التركيز واالنتباه، (52

عضاء هيئة أوعدم التجاوب مع  ،االستذكار وعدم القدرة على تنظيم الوقت والتأخر الدراسي
، 0883، زهران) ةره الدراسالتدريس وعدم معرفة كيفية االستعداد لالختبارات والملل وك

كاديمي والعزوف عن رشاد التربوي واأل ضعف اإل و  ،ة يونقص التجهيزات الماد( 441
 .(654، 2100، بافقية والسقاف)التخصص الدراسي 

فيها من  عدم قبول الطالب للحياة االجتماعية بالجامعة بما هي: المشكالت االجتماعية -
الموجود في المجتمع  م تقبل النظام القيميوعد ،بناء صداقات وعالقات اجتماعية

 ،للصداقة مع التفسيرات الخاطئة صدقاءأود وعدم وج ،مع الشعور بالوحدة الجامعي
 ,Jenkins& 52، 2113،العمايرة) ووجود الفوارق االجتماعية الكبيرة بين الطالب

خطاء األ والخوف من ارتكاب ،واالرتباك في المسائل والمواقف االجتماعية (159 ,2009
ونقص القدرة على  األصدقاءوقلة  اتآخريننقص القدرة على التواصل مع و االجتماعية 

والقلق بخصوص التعصب  ونقص الشعبية خرينمع عدم فهم لآل ةتكوين عالقات جديد
 . (611،  0886، زهران)  وتبادل االحترام االجتماعي وعدم التسامح

ة حيث تؤثر ب مع الحياة الجامعيالوافق الطوبطبيعة الحال فهذه المشكالت تؤثر على ت
واستعدادهم لتقبل االتجاهات والقيم التي تطمح الجامعة  ،كاديميعلى مستوى التحصيل األ 

كانت الجامعات في السابق تنظر  فإذا (.211، 2101، المطالقة) لى تطويرها لدى الطالبإ
للتغلب عليها  ببذل جهود كبيرةالحاضر  الوقت نها مطالبة فيإظرة ثانوية فنلهذه المشكالت 

 .جل تحقيق قدر كاف من توافق الطالبأيجاد حلول مناسبة من إعبر 

 :  الدراسات السابقة:  ثانيًا

لى إقدم من األ تعرض الدراسة فيما يلي الدراسات التربوية المرتبطة بمجال الدراسة
 : إلىوالتي تم تصنيفها حدث األ

 :دراسات عربية 
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لى الكشف عن الفروق في التوافق مع إالتي هدفت ( 0883)دراسة جمل الليل 
المجتمع الجامعي بين طالب وطالبات جامعة الملك فيصل وفقا لمتغيرات الجنس والحالة 

قامة في المدينة التي توجد فيها الجامعة وتغيير التخصص واإل ،االجتماعية والجنسية
نه ال توجد فروق ذات داللة أ اوكانت من نتائجه ،والتخصص والكلية والمستوى الدراسي

ال فيما يتعلق بمتغيري إ ،حصائية في التوافق مع المجتمع الجامعي طبقا لمتغيرات الدراسةإ
بين  حصائياإقامة في المدينة التي توجد فيها الجامعة حيث وجدت فروق دالة الجنس واإل

هذه المدينة من عينة  وبين غير المقيمين في التي توجد فيها الجامعة المقيمين في المدينة
 . طالب وطالبات جامعة الملك فيصل وذلك في درجة التوافق مع المجتمع الجامعي

لى التعرف على مشكالت طلبة جامعة صنعاء إ( 2111) وهدفت دراسة المشرف 
سفرت الدراسة أن الطالب في جامعة صنعاء يشاركون غيرهم من الطلبة في أو اليمنية، 

مشكالت المجال : همها على التواليأير من المشكالت، ومن خرى في كثالجامعات األ
، النفسي ، والمعرفي، واالنفعالي ، والمجال القيمي، ثممشكالت المجال الدراسي ،رشادياإل 

ظهرت أكما  .سري، والمجال الصحيوالمشكالت ذات العالقة بالمجتمع، والمجال االجتماعي األ
رشادي والدراسي تبعا لمتغير التخصص ي المجال اإل حصائية فإالنتائج وجود فروق ذات داللة 

كثر من التخصصات أ، والذين يعانون من مشاكل العملية فقط، ولصالح طلبة التخصصات 
ولى والرابعة بين طلبة السنة األ  إحصائيةظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة أكما  .النظرية

 .ولىكثر من السنة األ أمشكالت  في المجال الصحي، حيث يعاني طلبة السنة الرابعة من

لى الكشف عن الصعوبات التي تواجه الطالبات إ( ه0422)وهدفت دراسة البكر 
دبية بمركز الدراسات الجامعية التابع لجامعة الملك سعود بالرياض المستجدات في الكليات األ

هذه وعالقتها بدرجة رضاهن عن التعليم الجامعي، ومعرفة العالقة بين درجة انتشار 
ظهرت أو . امةقكنوع الكلية، والحالة االجتماعية، ومحل اإل الصعوبات وعدد من المتغيرات

أبواب الخروج، دارية مثل التباعد بين المباني والتزاحم عند ن المشكالت اإلأ نتائج الدراسة
صول البحث أمعرفة بالكاديمية مثل الخوف من امتحانات الجامعة، وعدم وكذلك المشكالت األ 

 ،برز الصعوبات التي تواجه المستجداتأمن  تكاديمي كانرشاد األ لمي، وعدم توافر اإل الع
فيما ظهرت  ،كثر من غيرهن من مجمل المشكالتأمعاناة طالبات كلية التربية وجدت أن و 

ظهرت الدراسة ارتباطا أو  .داريةأكثر شيوعا بين طالبات العلوم اإلدارية بشكل المشكالت اإل
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أي  ؛ومقياس الرضا عن التعليم لدى عينة الدراسة بين قائمة الصعوبات يةإحصائذات داللة 
كثر أن الصعوبات التي تواجه الطالبات المستجدات تؤثر في درجة رضاهن عن تعليمهن، و أ

ظهرت أكما  .كاديميةالبات عن تعليمهن هي الصعوبات الـأثيرا في درجة رضا الطأالصعوبات ت
   .دراك حجم الصعوباتإدة على المستجالدراسة قدرة الطالبة 

إلى التعرف على المشكالت التي يواجهها طالب فهدفت  (ه0422) الناجمما دراسة أ
وطالبات كلية التربية بجامعة الملك فيصل وفقا  للجنس والتخصص والمستوى الدراسي األول 

 ىعدم أخذ شكاو : هيوتوصلت الدراسة إلى أن أكثر المشكالت وجودا   .والثاني والثالث والرابع
، وعدم مراعاة ظروف الطالب والطالبات في وضع المسئولينالطالب والطالبات بجدية من 

وعدم توفر المناخ  ،جدول االختبارات، وزيادة أعداد الطالب والطالبات في الشعبة الواحدة
وق ولم توجد فر . عدم موضوعية نتائج االختباراتإضافة لالديمقراطي في التعامل مع الطالب، 

بين الجنسين فيما يتعلق بعدم مراعاة ظروف الطالب والطالبات لظروفهم في وضع جداول 
وكثرة أخطاء الحاسب  المسئولين،الطالب والطالبات بجدية من  ىاالختبارات، وعدم أخذ شكاو 

اتآلي في التسجيل، وسوء وضع أسئلة االختبارات، وافتقار المناهج الدراسية إلى تنمية القدرة 
 .لتفكير والمهارةعلى ا

ولى من الطلبة لى معرفة درجة رضا الدفعة األ إ( 2112)بو قديس أوهدفت دراسة 
سيسها عن الخبرات التي اكتسبوها أول سنة لتأالذين التحقوا بالجامعة الهاشمية في 

ليها الدراسة درجة رضا إومن النتائج التي توصلت  .والخدمات التي قدمتها لهم الجامعة
تعزى لمتغيرات الجنس  إحصائيةلخبرات المقدمة لهم مع وجود فروق ذات داللة الطلبة عن ا

 .ةفراد العينة لدرجة رضاهم عن بعض الخبرات المحددأوالكلية والتفاعل بينهما على تقدير 
شيوعا   مشكالتاللى التعرف على أكثر إفقد هدفت ( 2115)دراسة البنا والربعي أما 

. ك اقتراح بعض الحلول للتخفيف من حدة هذه المشكالتقصى، وكذلطلبة جامعة األ بين
مشكالت الحياة والمباني  :نت نتائج الدراسة أن ترتيب المشكالت بالنسبة للعينة هيوبيَّ 

واجتماعية، وأخيرا المشكالت  أخالقيةمشكالت ، مشكالت نفسية، مشكالت التعليم، الجامعية
 .الجنسية

على المشكالت األكاديمية التي تواجه  (ه0421)بوبشيت هدفت دراسة تعرفت بينما 
 .طالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل من وجهة نظرهن
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وتوصلت إلى اختالف المشكالت األكاديمية التي تواجه طالبات كلية الدراسات التطبيقية 
أكثر  الطالبات، وأنوخدمة المجتمع من حيث درجة وجودها ودرجة أهميتها من وجهة نظر 

المتغيرات المؤثرة في إدراك الطالبات ألهمية المشكالت األكاديمية هو متغير مكان الدراسة 
 –علمي )، بينما كانت متغيرات التخصص الدراسي في الثانوية العامة (الدمام -االحساء)

لمشكالت والمعدل التراكمي للطالبات أقل المتغيرات تأثيرا في إدراكهن ألهمية ا( أدبي
 .األكاديمية

لى الكشف عن طبيعة المشكالت إ( 2111) وهدفت دراسة سليمان والصامدي
األكاديمية لدى طالب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية، والفروق في طبيعة 

سنة أولى، سنة ثانية، )والمستوى الدراسي  (علمي، أدبي)المشكالت من حيث التخصص 
ومن نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة المشكالت (. بعةسنة ثالثة، سنة را

، وعدم (سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة)األكاديمية تعزى للمستوى الدراسي 
أوصت الدراسة باالهتمام ، كما (علمي، أدبي)وجود فرق ذو داللة يعزى للتخصص 
 . لجتها باألساليب المناسبةبالمشكالت األكثر انتشارا والعمل على معا

الوقوف على واقع المشكالت األكاديمية  إلى (2118)بينما هدفت دراسة الدمياطي 
التعرف على ترتيب المشكالت األكاديمية ، و التي تواجهها طالبات جامعة طيبة وأسبابها

عة الوقوف على طبيو  ،(الكلية - الدراسي ىالمستو : )للطالبات وعالقتها ببعض المتغيرات
وضع تصور مقترح ، و طالبات جامعة طيبة ومستوى األداءالعالقة بين المشكالت األكاديمية ل

وأوضحت  .لدور جامعة طيبه لمواجهه هذه المشكالت واالرتقاء باألداء األكاديمي للطالبات
ولى بالنسبة كاديمية المتعلقة بالمقررات احتلت المرتبة األ ن المشكالت األ أنتائج الدراسة 

تلتها المشكلة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، ثم المشكلة المتعلقة بالمكتبة  ،لباتللطا
أن  إلى -أيضا –كما توصلت  الجامعية والمقررات الدراسية، ثم المتعلقة بالجداول الدراسية،

  .أهم المتغيرات المؤثرة على األداء األكاديمي للطالبات تتمثل في الدائرة التلفزيونية 

كاديمية لدى طلبة لى المشكالت األ على التعرف إ( 2101)دراسة المطالقة هدفت و   
ظهرت أوقد  .كلية العقبة الجامعية وعالقتها بمتغيرات الجنس والعمر والتخصص والمستوى

التمييز بين  :عضاء هيئة التدريس مثلأبرزها المشكالت المتعلقة بأوجود مشكالت  نتائجها
ة على حساب الفاعلية في عطاء الحرية للطلبا  المكتبية، و الطلبة وعدم التقيد بالساعات 
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تباع، ء هيئة التدريس على ضبط المحاضرةعضاأ، وعدم قدرة بعض المحاضرة بعض  وا 
المشكالت المتعلقة بالطلبة  ذلك تالو  .نماطا تقليدية في التدريسأتدريس عضاء هيئة الأ

ثم المشكالت  ،كاديمي للطلبةأل عضاء هيئة التدريس وضعف المستوى اأوالتعامل السيء مع 
طات ال منهجية كافية داخل الناتجة عن السياسة التعليمية والمتمثلة في عدم توفر نشا

 . ، ومحدودية التخصصات المطروحة الكلية
 

 : األجنبيةدراسات 

لى التعرف على إهدفت والتي  (Das & Ruther , 1986) دراسة داس وروثر
أن الطلبة يعانون في بداية  هاوأظهرت نتائج ،معة منسوتاحاجات الطالب الدوليين في جا

التحاقهم بالجامعة من مشكالت السكن والتسجيل والتخطيط الدراسي، وكذلك المشكالت 
كمال الدراسة واالنتقال من تخصص تآ بدى كثير من الطلبة أخر، و المتعلقة بالدرجات وا 

وقد أظهر مجال المشكالت  .الحصول على عالمات عالية ومساعدات مالية إلىحاجتهم 
 .الشخصية أهمية كبيرة من حيث االغتراب 

لى التعرف على إ( Higbee & Dwinell, 1992)وهدفت دراسة هجبي ودوينيل 
لى إالمواد الدراسية وتوصلت  ىحدإمصادر الضغوط التي يتعرض لها الطالب المسجلين في 

همية ثم ولى من حيث األمرتبة األ كاديمي جاءت في الرشاد األ ن مشكالت اإل أنتائج منها 
 .والتفاعل مع الوقت في المرتبة الثالثة  مشكالت ضبط الوقت في المرتبة الثانية

لى التعرف على أنواع المشكالت إبدراسة هدفت   (Wilson, 1994) ولسون وقام
ثر وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم المشكالت التي تؤ ، التي يواجهها الطلبة في جامعة زامبيا

كبر الدراسي األ  ءكاديمية التي تشكل العبعلى تكيف الطالب بالجامعة هي المشكالت األ 
وجاءت  .لزام الطالب بتخصص معينا  و  ،والحصول على المراجع المقررة للمادة الدراسية
والتي تبدو على شكل عدم توفر موارد  األهميةالمشكالت المالية في الدرجة الثانية من حيث 

 . أو المصروف اليومي  شراء الكتب المقررةمالية كافية ل

التأكد من أن االنفعاالت والجوانب  لىإ( (Shoffner , 2009وهدفت دراسة شوفنر 
حداث عملية التعلم إكاديمية واالجتماعية في أل هما في الجوانب امالعاطفية تلعب دورا 

تكشاف المجال العاطفي الجامعات األميركية، الس ىحدإوالتعليم، وقد أجريت هذه الدراسة في 
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وبينت النتائج  .للطلبة واستخدمت شبكة االنترنت وبيانات الوظائف للمناقشة على االنترنت
والتعرف على اتآثار المترتبة على ذلك، وما ينتج عنها من  أهمية معالجة القضايا العاطفية،

 .سلبية على الطالب آثار لما لها من وأكاديميةمشاكل اجتماعية 

التي هدفت الى التعرف و ( et. al ,2010  &  Mark) ونخر آو  ماركاسة يضا در أو 
ن أهم نتائجها  أوكان من ( Toledo)على مشاكل الطالب الدوليين في جامعة توليدو 

الثقافة الجديدة وهناك مشكالت مرتبطة مع في التكيف  صعوبةالطالب الدوليين يواجهون 
 .ية وعدم الفهم الواسع للمجتمع الجامعيالنجليزية مع وجود مشاكل مبتعلم اللغة اإل 

التعرف على لى إ( et. al ,2012 & Erkan) وآخرونإركان  هدفت دراسةو 
لى إوتوصلت الدراسة  .عدة النفسيةمشكالت الطالب في الجامعات التركية وتفضيالتهم للمسا

كثر من أالطالب الذين مستواهم االجتماعي واالقتصادي مرتفع لديهم مشاكل عاطفية أن 
 .استعدادا لطلب المساعدة النفسيةأكثر الطالبات  أنو  ،غيرهم

إلى هدفت الدراسة (    ,Doygun & Gulec 2012)دراسة دويجن و جيولك و 
تحديد وجهات نظر الطالب إلى اجه طالب الجامعات، و كذلك التحقق من المشاكل التي تو 
النتائج أهم وكان من  .حول المشكالت التي تواجههم( Uludag)المقيدين بجامعة اولوداغ 

وهناك نسبة كبيرة من الطالب ال ، سرهما  قامة مع الغالبية العظمى من الطالب يفضلون اإلأن 
نهم بصورة عامة وأساعدوهم في مشاكلهم يأن شخاص الذين يمكن يعلمون شيئا عن األ

المستقبل و  حولالقلق  منمعاناة أكثر  الطالباتأن  إلىالنتائج  وأشارت .يواجهون صعاب
 .البطالة 

http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Serdar+Erkan%22
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 :التعليق على الدراسات السابقة 

إما دراسات كشفية أو : إن معظم الدراسات التي بحثت مشكالت الطلبة الجامعيين هي  -
يلية وبالتالي ال تسعى لفهم المشكالت الطالبية ألبعادها المختلفة استطالعية وليست تحل

 .باعتبارها ظاهرة واحدة بجوانب متعددة 

والتعرف على  (Higbee & Dwinell, 1992) نتائج الدراسات كانت في إطار اإلرشاد -
& 2111، يسليمان والصامد) مشكالت الطالب االجتماعية والمالية والنفسية واألكاديمية

 Wilson, 1994     Et. Al& &2111،المشرف& 0422،البكر&2118،لدمياطي ا

,2012 & Erkan) ثم مشكالت اختيار المهنة ونقص المعرفة بطريقة استغالل وقت ،
  Et. Al ,2010     Mark &)د وتكيف الطالب الشخصي واالنفعالي الفراغ بشكل مفي

&  Doygun & Gulec,2012   ) . 

تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التأكيد على أهمية دراسة مشكالت طالب  -
 .لمنهج الوصفيل هااستخدام يضا فيأالجامعة و 

 :ة فيما يلي تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابق -

  لم تتناول الدراسات السابقة المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجه طالبات السنة
 .العامة داخل البيئة الجامعية

  انفردت الدراسة الحالية بتقديمها لتصور مقترح للتغلب على المشكالت بينما الدراسات
 .السابقة اكتفت بالتوصيات

 ليات الفروع بجامعة الدمام وهي احدى الجامعات الناشئةإن الدراسة الحالية تتم في ك. 

 :الدراسة امليدانية

 :الـدراسة وخصائصها عينة

إن اختيار طالبات السنة العامة في كليات الفروع بجامعة الدمام تحديدا  قد جاء من 
منطلق طبيعة هذه الفئة وخصوصيتها؛ إذ يبدو أن طالبات السنة العامة هن أكثر الطالبات 

 ،أثرا  بما يحدث داخل البيئة الجامعية باعتبارهن األقل وعيا  واألكثر انفعاال  بما يحيط بهنت

http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Serdar+Erkan%22
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بطريقة عشوائية على عينة بلغ عددهم ( ستبانةاال)بتطبيق أداة الدراسة  قام الباحثونلذلك 
استبانة ، وبذلك  15الستبانات او بلغ الفاقد من ، طالبات السنة العامة منطالبة ( 0211)

النسبة  ( 0)ويوضح جدول  استبانة 0004حصل عليها  يأصبح العدد الكلى للعينة الت
 :المئوية لالستبانات
 :عدد االستبانات الموزعة و المستلمة و النسبة المئوية لها( 0) جدول 

 النسبة المئوية عدد االستبانات المستلمة عدد االستبانات الموزعة
0011 0001 8029% 

 :يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة على النحو التاليوالجدول التالى 
 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات البحث و النسب المئوية لها( 2)جدول 

 النسبة المئوية التكرار الدراسةعينة متغيرات 
 36.31 381 عـلمـي   التخصص

 54.31 305 أدبــي
الثانوية التي 
 تخرجت منها

 80.21 0105 حكومية
 1.11 81 أهلية  

الحـالة 
 االجـتماعـية

 03.51 062 متزوجـة
 15.41 852 غير متزوجـة  

 21.31 230 الخفـجي المدينة
 44.31 481 بحفـر الـباطن

 22.31 263 النعيرية
 5.01 51 الجبيـل
 6.31 54 الدمام

 : يلييتضح من الجدول السابق ما 

( % 36.3)طالبة بنسبة مئوية ( 381)بلغ  العلمي التخصص الطالبات فين عدد إ -0
 (.% 54.3)طالبة بنسبة مئوية ( 305) األدبيالتخصص  فيما بلغ عدد الطالبات في
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طالبة بنسبة مئوية (  0105) الثانوية الحكومية بلغ المدارس عدد المتخرجات من إن  -2
طالبة (  81) غ فبل األهليةالثانوية  المدارس أما عدد المتخرجات من( % 80.2)

 (.%1.1)بنسبة مئوية 

أما عدد و  ،% ( 03.5)طالبة بنسبة مئوية (  062) بلغ  الطالبات المتزوجاتعدد إن  -3
 % (. 15.4)طالبة بنسبة مئوية (  852) متزوجات فبلغ ال الطالبات غير

عدد أما  ،% ( 21.3)بنسبة مئوية ( 230) بلغ الخفـجي  مدينة منالطالبات عدد إن  -4
وعدد الطالبات من  ،% ( 44.3)بنسبة مئوية ( 481) بلغ حفـر الـباطنطالبات من ال

عدد الطالبات من الجبيـل أما  ،% ( 22.3)بنسبة مئوية طالبة (  263) بلغ النعيرية 
( 54)أما عدد الطالبات من الدمام بلغ  ،% ( 5.0)بنسبة مئوية  طالبة( 51)بلغ  فقد

 % (.6.3)بنسبة مئوية  طالبة

 :داة الدراســةأ

كاديميـة هـم المشـكالت األ أ في هـذه الدراسـة علـى تصـميم اسـتبانة لتحديـد وناعتمد الباحث
عيــة بكليــات الفــروع بجامعــة واالجتماعيــة التــي تواجــه طالبــات الســنة العامــة داخــل البيئــة الجام

 .الدمام

 :خطوات بناء االستبانة

هـم ألسـنة العامـة للتعـرف علـى طالبات ابعض  لى مقابلة مفتوحة معإ ونتوجه الباحث -0
 . المشكالت التي تواجههن داخل البيئة الجامعية

 ضـوء مـا التـي تواجـه الطـالب الجـامعيين فـي تالمشـكالببعض قـوائم تمت االستعانة   -2
التي عرضـت فـي الدراسـة الحاليـة  دبيات التربوية وبعض الدراسات السابقةاألجاء في 

. 

كاديميـــة ألـــى مشـــكالت إات الســـنة العامـــة تصـــنيف المشـــكالت التـــي تواجـــه طالبـــتـــم  -3
 . ومشكالت اجتماعية
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دبيـات جـاء فـي األ وكـذلك مـا الطالبـاتتـم الحصـول عليـة مـن مقابلـة  تمت مراجعة ما -4
التربوية وبعض الدراسات السابقة ثم تحديد وصياغة مفردات كل محور على حـدة فـي 

صـــورة األوليـــة صـــورة عبـــارات بســـيطة وواضـــحة ومناســـبة لعينـــة الدراســـة، وعمـــل ال
 .لالستبانة

التربيـة تخصـص تم عرض االستبانة فـي صـورتها األوليـة علـى مجموعـة مـن أسـاتذة  -6
، الستطالع آرائهـم واالسـتفادة مـن خبـراتهم ( جامعة الدمام)وعلم النفس بكلية التربية 

 . ومالحظاتهم حول بنود االستبانة

وبناء  على ذلك تم تعـديل  %81تم حذف المفردات التي تقل نسبة االتفاق عليها عن  -5
 .االستبانة في ضوء ما أبداه المحكمون من مالحظات

طالبـات السـنة العامـة تم القيام بدراسـة اسـتطالعية لتطبيـق االسـتبانة علـى عينـة مـن  -3
 .  ، وذلك لحساب صدق وثبات االستبانةبكليات الفروع بجامعة الدمام

 :تقنيـن أداة الدراسـة

 :يلي ماباستخدام  (االستبانة)الدراسة  بتقنين أداة ونقام الباحث

 :احملكمني صدق -1

تخصــص  ســاتذةاألعلــى مجموعــة مــن  تــم التأكــد مــن صــدق االســتبانة مــن خــالل عرضــها
وذلـك للتأكـد مـن الصـدق الظـاهري لالسـتبانة ( جامعة الـدمام)التربية وعلم النفس بكلية التربية 

 . تباطها بقياس ما وضعت من أجله،حيث تضمن االستفسار عن وضوح المفردات، ومدى ار 

، وبعــد عــرض  محــورينمفــردة فــي  (43)هــذا وقــد كــان عــدد مفــردات االســتبانة المبــدئي 
التــي لــم تتجــاوز نســبة و د مــن المفــردات يــعدالالمحكمــين تــم اســتبعاد  مجموعــةعلــى  االســتبانة

صـورتها  ، وتعـديل الـبعض اتآخـر منهـا، وأصـبحت عبـارات االسـتبانة فـي% 81اتفاقهم عليها 
كمـا يوضـحها جـدول  مفردة لكل محور( 22)محورين بواقع مفردة موزعة على ( 44)النهائية 

 .االتساق الداخلي

 (:الصدق التميزي ) حساب صدق املقارنة الطرفية  -2
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أفراد  من%( 36أعلى من ) والصدق التميزي يقصد به المقارنة بين الفئة العليا   
من أفراد العينة على محاور االستبانة و المجموع الكلى %( 26أقل من )العينة والفئة الدنيا 

 :لالستبانة والجدول التالي يوضح هذه المقارنة
 الصدق التميزي لالستبانة بين أفراد العينة في محاور االستبانة( 6)جدول 

محاور 
 االستبانة

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 ةالدالل

المشكالت 
 األكاديمية

دالة عند  38.1 6.23     41.42    231      الفئة الدنيا 
مستوى 
1.10 

 3.14     66.80    231      الفئة العليا 

المشكالت 
 االجتماعية

دالة عند  35.85 5.08     43.13    231      الفئة الدنيا
مستوى 
1.10 

 3.42     61.34    231      الفئة العليا

الدرجة 
 الكلية

دالة عند  48.64 8.30     13.48    231      الفئة الدنيا
مستوى 
1.10 

 4.13     004.56  231      الفئة العليا

دالـــة إحصـــائيا  عنـــد مســـتوى " ت"أن جميـــع قـــيم (  6)يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق  
سـتبانة ككـل وهـذا يؤكـد صـالحية ، مما يدل على الصدق التمييزي لمحاور االسـتبانة واال1.10

 .االستبانة للتطبيق

 :لالستبانةالداخلي  االتساق حساب -3

تم حسابه عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين المفردة و الدرجة الكلية للمحور الذى 
 :وضح هذه المعامالت ي ول التاليتنتمى إليه والجد

 انةاالستبور المح الداخلييوضح صدق االتساق (  3) جدول 

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور المحاور
 المشكالت االجتماعية األكاديميةالمشكالت  المشكالت االجتماعية األكاديميةالمشكالت  المفردة
0 1.28** 1.44 1.20** 1.46 
2 1.42** 1.53 1.37** 1.51 
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 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور المحاور
 المشكالت االجتماعية األكاديميةالمشكالت  المشكالت االجتماعية األكاديميةالمشكالت  المفردة

3 1.39** 1.49 1.34** 1.44 

4 1.35** 1.40 1.27** 1.37 

5 1.43** 1.46 1.36** 1.40 

6 1.40** 1.34 1.39** 1.35 

7 1.36** 1.27 1.30** 1.24 

8 1.41** 1.44 1.34** 1.39 

9 1.29** 1.44 1.27** 1.42 

01 1.36** 1.26 1.32** 1.23 

00 1.47** 1.36 1.43** 1.30 

02 1.41** 1.41 1.41** 1.36 

03 1.40** 1.46 1.38** 1.38 

04 1.41** 1.47 1.37** 1.40 

05 1.32** 1.40 1.31** 1.39 

06 1.46** 1.49 1.44** 1.43 

07 1.46** 1.51 1.40** 1.39 

08 1.44** 1.50 1.39** 1.45 

09 1.44** 1.41 1.40** 1.34 

21 1.34** 1.48 1.33** 1.42 

20 1.52** 1.47 1.49** 1.45 

22 1.33** 1.52 1.26** 1.49 

 1.10دال عند ** 

كاديمية المشكالت األ  ي  محور كل من أن عبارات ( 3)يتضح من الجدول السابق 
مما ( 1.10)عبارة جميعها دالة عند مستوى ( 22) كل منهما المشكالت االجتماعية وعددو 

 .لعبارات االستبانةيوضح االتساق الداخلي 

الجدول لفرعية و الدرجة الكلية لألداة و تباط بين المحاور اكما تم حساب معامالت االر 
 :التالى يوضح هذه المعامالت 



 م3104يوليو ( 43)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24 

 يوضح معامالت االرتباط بين المحاور الفرعية ( 4)جدول 
 لالستبانةوالدرجة الكلية 

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية المحور
**  األكاديميةالمشكالت       1.18  

**  المشكالت االجتماعية      1.81  

 1210دال عند **                      

 معامال كانحيث بأكملها  ةستبانتتسق مع االالمحاور أن  السابقجدول اليتضح من     
مما يشير إلى (  1.10) عند مستوى  نال دا و هما(  1.81 - 1.18: ) هما  االرتباط
بمحوريها على درجة مقبولة من وبذلك فإن االستبانة ، االستبانة محوريبين  اتساق وجود

 .االتساق الداخلي مما يعطي ثقة في نتائجها

 :االستبانةثبات حساب  -4

طريقة ألفا كرونباخ و طريقة : ستبانة بطريقتين هما بحساب ثبات اال ونقام الباحث
يوضح معامالت الثبات  التاليستبانة ككل  و الجدول التجزئة النصفية لمحاور االستبانة و اال

: 
 يوضح معامالت الثبات لمحاور اإلستبانة و اإلستبانة ككل( 5)جدول 

معامل ألفا  المحور
 كرونباخ

 التجزئة النصفية 
 (سبيرمان براون ) 

 1.32 1.34 كاديميةالمشكالت األ 
 1.30 1.38 المشكالت االجتماعية

 1.35 1.16 ستبانة ككلاال

ثبات مرتفعة والذى يؤكد ثبات أن جميع معامالت ال( 5)يتضح من الجدول السابق 
االستبانة وذلك من خالل أن قيم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية كانت مرتفعة، 

 . بذلك فإن األداة المستخدمة تتميز بالصدق و الثبات و يمكن استخدامها علميا  و 
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 : األساليب اإلحصائية املستخدمة

( 0 - 0 - 3)طاممممم  د  ممممم،  تمممممخ اممممممت داخ ت اممممم،  يا ممممم   اي   ممممم    اممممم   ع  
التـي   وتخ امت داخ األم،ياب اإل ص،ئاة (غا  تو ودة –ال  د ي –تو ودة )ي مت ،ب،  

تتناســـب مـــع طبيعـــة الدراســـة للتحقـــق مـــن فروضـــها باســـتخدام الرزمـــة اإلحصـــائية للعلـــوم 
 :، وذلك على النحو التالي(Spss)االجتماعية 

 .ان النسبية استخدام التكرارات والنسب المئوية واألوز  -0

 .  T-Test" ت " استخدام اختبار  -2

 .استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -3

 . (One-Way Anova)استخدام تحليل التباين األحادي  -4

 .استخدام صدق االتساق الداخلي والصدق التميزي لصدق االستبانة -6

 .استخدام معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة -5

 ..صفية لسبيرمان براون لثبات االستبانةالتجزئة الن -3

، للمقارنـــة بـــين التكـــرارات (Chi Square)( 2كـــا)اختبـــار حســـن المطابقـــة مربـــع  -1
 :، وذلك وفق ا للمعادلة التالية(ق)، والتكرارات المتوقعة (هـ)المشاهدة أو المالحظة 

، 0 = 
اســتجابات أفــراد  فــي البحــث الحــالي لبيــان داللــة الفــروق بــين( 2كــا)وقــد تــم اســتخدام    

 .العينة على كل عبارة، من حيث درجة تحققها في الواقع الفعلي

 .استخدام معامل االرتباط لبيرسون  -8

 (:حتليلها وتفسريها)نتائج الدراسة امليدانية 

وفـق محـاور االسـتبانة ( تحليلها وتفسيرها)لنتائج الدراسة الميدانية  ونويعرض الباحث
 :على النحو التالي

 2(ق  -هـ )مج 

 ق
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 :كادمييةمبحور املشكالت األاخلاصة النتائج  -

وداللتهــا، واألوزان النســبية  2ويوضــح الجــدول التــالي التكــرارات والنســب المئويــة وقــيم كــا
 .الستجابات العينة ككل على العبارات في المحور األول

 يوالوزن النسبالتكرارات والنسب المئوية  (3)جدول رقم 
 كاديميةاأل المشكالت  لمحور عينة الدراسة الستجابات

 باراتـــــلعا م
الوزن  تو ودة ال  د ي غا  تو ودة

 الترتيب النسبي
 اختبار التطابق

 الداللة 2كا % ك % ك % ك

 ال ا ف  وقم  اال تبم،   0
 1210دال عند  039238 01 0287 11230 118 07278 097 10280 179 .ايتطم و مة يألمئلة

0 
ت اعم   اال تبم، ا  ال

ايف دامة بان ايفم وق 
 .ايطم،يبم، 

 1210دال عند  007270 9 0207 17211 001 30210 370 01207 008

3 
 ايمت   ا  ايد اماة ال
تتنم،مب تع قد اتم  

 وامتعمدادات 
 1210دال عند  007238 09 0219 11299 011 09211 010 37217 103

1 
ا موخ األمت،ذ  نم،د ا ت،

بت ا عة ايت م   ايد ام  
 .يلط،يب، 

 1210دال عند  070218 01 0200 00203 071 00210 038 07210 310

 مم،يماب ايتد ام  اي ،يامة  0
 1210دال عند  070233 0 0231 07208 707 00209 037 00270 000 .ت لامداة وغا  تت مددة

7 
ايتواصمل تع ايت شمدة 
األ ،داتامة  ت  ب،يمغ 

 .ايصعوبمة
 1210دال عند  30200 08 0213 39287 131 00203 091 30280 111

نمد ة و مود ايت ا مع اي دا مة  7
 1210دال عند  017210 00 0200 10207 173 10208 171 07200 090 .ف  ت تبمة اي ملامة

 ايتعم،تمل وايت تبم ا  ال 9
 1210دال عند  007218 00 0207 30210 381 17203 000 09277 018 .تعتمل ب فم،ءة وانتظمم،خ

نظم،خ ايبامبول مموفم   م ا   8
 1210دال عند  107277 0 0201 09291 700 30230 371 9298 88 ايتعطال 

ايشب م،  ايتلمفزاونامة  م ا ة  01
 1210دال عند  07298 07 0218 38201 137 31213 338 31213 338 .ايتعطال

عمدخ ايمتزاخ بعض  مم،تذة  00
 1210دال عند  09200 07 0200 37270 108 37201 117 00290 099 .ايتمواد ب،يم،عم،  ايت تبامة

00 
تمتغم ق ايتع،ت   
األ ،داتامة وقت، طوا  

 .ي نتهم،ء تنه،
 1210دال عند  119280 0 0200 71201 771 31270 310 9298 88

مم،ع،  ايدواخ ال تتنم،مب  03
 1210دال عند  01211 00 0287 31217 391 07239 310 39200 100تع   خ ايت   ا  
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 باراتـــــلعا م
الوزن  تو ودة ال  د ي غا  تو ودة

 النسبي
 الترتيب

 اختبار التطابق
 الداللة 2كا % ك % ك % ك

 .وتوصافهم،

ت مد  اي م،عم،  ايتد امامة  01
 1210دال عند  000201 8 0207 01290 700 07271 097 09217 307 .ب،يطم،يبم، 

االعتتم،د على ايتعمادا   00
 1210دال عند  07207 01 0207 38208 110 37270 108 00291 001 .ف  عتلامة ايتمد ام  

ا   ممم،ياب ايت وامخ غم 07
 1210دال عند  018207 00 0200 17200 007 31278 313 00288 010 .تتنموعممة

ن مص ايمتواد واأل همزة  07
 1210دال عند  033211 7 0207 10200 013 37207 101 07279 087 .اي ،صمة ب،يتعم،تمل

نم مص  مدتم،  ايمنممخ  09
 1210دال عند  087211 7 0207 00287 081 00210 038 00209 090 .وايتصموام 

تعم، ض بعمض ايمتمواد  08
 1210دال عند  101277 3 0217 70213 780 00211 001 00203 073 .ايمد اماممة

 م م ة ايمت لافم،  وايموا مبم،   01
 1210دال عند  010207 03 0208 00230 070 07271 097 30287 307 .

ن مص ومم،ئمل اإلاضم،ح   00
 1210دال عند  310200 1 0238 07273 710 03287 077 09211 010 .واأل همزة ايتعلاتامة

غام،ب بعمض األمم،تمذة عن  00
 1210دال عند  397217 00 0209 08213 000 08291 000 70203 790 . ضمو  ايت م،ضم ا 

تراوحــت بـــين  ةللمشــكالت األكاديميــ النســبييتضــح مــن الجــدول الســابق أن الـــوزن 
تستغــرق المعـامالت األكاديميــة وقتـا طـويال )تـنص علـى  التيو  ( 02)للمشكلة رقم ( 2.62)

غيــاب بعــض األسـاتــذة )تنص على  والتي(  22) للمشكلة رقم و (  0.61) و ( لالنتهـاء منها
من المشكالت مـن حيـث الـوزن %  26و قد حدد الباحثون أعلى  .(عن حضـور المحـاضـرات 

ـــات ، بينمـــا حـــددوا أدنـــى توا التـــيالمشـــكالت  هـــمأعلـــى أنهـــا  النســـبي مـــن % 26جـــه الطالب
تواجـه الطالبـات ،  التـي األكاديميـةعلى أنها أقل المشكالت  النسبيالمشكالت من حيث الوزن 

 .مشكالت متوسطة الوجود فهيأما بين هاتين الفئتين 

 : التاليكاديمية  من وجهة نظر عينة البحث كانت على النحو المشكالت األ أهم على ذلك ف 

ــم جــا-0 ــارة رق ــة( 02)ءت العب ــي المرتب ــى ف ــى  األول ــي تــنص عل ــامالت : "والت ـــرق المع تستغ
ـــاء منهــا ــا طــويال لالنته ـــة وقت ــا" األكاديمي ــت قيمــة ك ، وهــي دالــة   441،80=  2، وكان

بـين كليـات الفـروع  وعمـادة  ةعـد المسـافب   إلىوقد يرجع ذلك  1.10إحصائيا  عند مستوى 
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تســتلزم العــرض علــى المجــالس األكاديميــة  ض المعــامالت ن بعــأكمــا   ،القبــول والتســجيل
 .المختصة

نظـام البيــبول سـوفــت كــثير : "والتي تنص على  الثانية في المرتبة( 8)جاءت العبارة رقم -2
 1.10، وهــي دالــة إحصــائيا  عنــد مســتوى  405،33=   2، وكانــت قيمــة كــا"  التعطيــل

 .الشركة المشغلة للبرنامج  إلىويرجع ذلك 

تعــارض بعــض الـمــواد : " والتـي تـنص علـى  الثالثـة فـي المرتبـة( 08)جاءت العبارة رقـم -3
  1.10، وهي دالة إحصائيا  عند مستوى  421،33 =   2، وكانت قيمة كا"الـدراسيــة

نقــص وسـائــل اإليضــاح  : " والتي تـنص علـى  الرابعة في المرتبة( 20)جاءت العبارة رقم -4
، وهـي دالـة إحصـائيا  عنـد مسـتوى 310،00=   2، وكانـت قيمـة كـا" عليميــةواألجهـزة الت

1.10  

أسـالـــيب التدريـــس  : " والتــي تــنص علــى    الخامســة فــي المرتبــة( 6)جـاءت العبــارة رقــم -6
وهــي دالــة إحصــائيا   252،33=  2، وكانــت قيمــة كــا"   الحاليـــة تقليـــدية وغيــر متجـــددة

و أك الى افتقار هذه الكليات للوسـائل التعليميـة الحديثـة  وقد يرجع ذل 1.10عند مستوى 
 عضــاء هيئـة التــدريس اســتخدامها  وهــذه النتيجـة تتفــق مــع دراســةأ دوال يجيــنهـا متــوفرة أ
 (.2101،المطالقة)

 : التاليعلى النحو  فكانت هميةأقل األ األكاديميةأما المشكالت  -

غيــاب بعــض : "والتـي تـنص علـى  لعشـرونالثانيـة وا في المرتبة( 22)جاءت العبارة رقم -0
ــــذة عـــن حضــــور المحـاضــــرات ـــا"   األسـات ـــت قيمـــة ك ـــة 313،43=  2، وكان ، وهـــي دال

ــد مســتوى  ــك يرجــع  1.10إحصــائيا  عن ــىولعــل ذل ــدريسعــدم إ  إل ــة الت  يمــان عضــو هيئ
 .بمهنته والتزامه الخلقي بمتطلبات عمله المتغيب 

ســـاعات : " والتــي تــنص علــى ون ر حاديــة والعشــال ةالمرتبــفــي ( 03)جــاءت العبــارة رقــم -2
، وهــي  21،14=   2، وكانــت قيمــة كــا"الـدوام ال تتنـــاسب مــع حجــم المقــررات وتوصيفهــا

  1.10دالة إحصائيا  عند مستوى 
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 غيـر كـافوقـت االختبـار : "والتي تنص على  العشرون المرتبة في( 0)جاءت العبارة رقم -3
، وهـي دالـة إحصـائيا  عنـد مســتوى 031،38=  2كانـت قيمـة كــا، و " سئلــة المطـروحــةلأل

عضــاء هيئــة أغلــب ألكترونيــة عنــد خــذ بنظــام االختبــارات اإل األ إلــىوقــد يعــود ذلــك  1.10
 .التدريس

التواصـــل مــع : "والتــي تــنص علــى  التاســعة عشــر المرتبــةفــي ( 5)جــاءت العبــارة رقــم -4
ــــغ الصعوبــــة ، وهـــي دالـــة 36،26=  2كانـــت قيمـــة كـــا، و "المرشــــدة األكاديميــــة أمـــر بال

وهـذه .بهـذه الكليـات  األكاديمي اإلرشادتفعيل  إلىويعود ذلك  1.10إحصائيا  عند مستوى 
 (.0422،البكر) النتيجة تتعارض مع دراسة

 الــمقررات الدراسـية ال: "والتي تنص على  الثامنة عشر المرتبةفي ( 3)جاءت العبارة رقم -6
، وهـي دالـة إحصـائيا   023،38 =   2، وكانت قيمة كـا"استعـداداتيتتنـاسب مع قدراتـي و 

 لــى  عمليــة التصــفية واالنتقــاء التــي فرضــتها الجامعــة إويرجــع ذلــك  1.10عنــد مســتوى 
  .لاللتحاق بها أساسيا  ااجتياز اختبار القدرات والتحصيلي شرطشرط بوضع 

د جاءت كمشكالت متوسطة فق ،لةمشك 02وعددها  بقيةأما المشكالت األكاديمية المت -
 .الوجود بالنسبة ألراء الطالبات

 :مبحور املشكالت االجتماعيةالنتائج اخلاصة  -

وداللتهـا، واألوزان النسـبية  2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا التاليويوضح الجدول 
 .الثاني المحورالستجابات العينة ككل على العبارات في 

 عينة الدراسة الستجابات النسبيو الوزن سب المئوية التكرارات والن ( 1)جدول رقم 
 لمحور المشكالت االجتماعية

 باراتـــعال م
الوزن  موجودة ال أدري غير موجودة

 الترتيب النسبي
 اختبار التطابق

 الداللة 2كا % ك % ك % ك

0 
تعـامـل المـوظفـات 
باستعـالء مع 

 .الطـالبـات
017 09218 010 09211 717 73217 0210 00 100209 

دال عند 
1210 

0 
 نظـام الكليـة صـارم
 109208 01 0217 70238 780 00201 011 07217 078 .وال يسمـح بالحـوار

دال عند 
1210 
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 باراتـــعال م
الوزن  موجودة ال أدري غير موجودة

 النسبي
 الترتيب

 اختبار التطابق
 الداللة 2كا % ك % ك % ك

3 
المنـاخ السـائـد ال 
يحـقـق الـشعـور 

 .بالـسعـادة
018 03239 070 00270 781 71280 0209 3 719287 

دال عند 
1210 

1 
 الـشعـور بالملل
لقلة فـترات الـراحـة 

 .بين المحاضـرات
071 00207 018 8279 930 71287 0271 0 973217 

دال عند 
1210 

0 
صعـوبة التواصـل 

 100298 7 0217 73201 711 00201 030 00270 070 .مع إدارة الـكليـة
دال عند 
1210 

7 
فـر شبكـة عـدم تو 

الـواي فـاي 
 .االنـترنتالستخدام 

010 03210 311 07208 770 08278 0217 9 390210 
دال عند 
1210 

7 

كـثرة عالقـاتي 
االجتمـاعيـة 

مضيعـة لوقت 
 .االستذكـار

070 00270 301 08219 000 08231 0279 00 093207 
دال عند 
1210 

9 

المصلحـة 
الشخصية صفـة 
سائدة للعالقـات 

 .بين الطالبـات

009 01209 073 03270 783 70200 0219 7 130290 
ال عند د

1210 

8 
مع  مسـاحة الحـوار

األسـاتذة والطالبـات 
 .محـدودة

009 08207 090 07200 700 71209 0210 00 179281 
دال عند 
1210 

01 

الصداقـات بين 
الطالبـات مرتبطة 
بانتمـاءات العـشيرة 

 .والقبيـلة

111 38297 377 30281 313 07201 0297 00 07290 
دال عند 
1210 

00 
وازع ضـعف الـ

الدينـي بين 
 .الطـالبـات

088 07297 110 38208 171 10200 0200 07 000211 
دال عند 
1210 

00 
ضـعف كفـاءة  

 007271 01 0200 09281 300 03201 080 07280 011 .لجـان التـأديب
دال عند 
1210 
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 باراتـــعال م
الوزن  موجودة ال أدري غير موجودة

 النسبي
 الترتيب

 اختبار التطابق
 الداللة 2كا % ك % ك % ك

03 
عـدم وجـود أماكـن 
لممارسـة األنشطـة 

 .الباتالمختلفـة للطـ
000 00200 003 01210 777 79277 0209 1 710201 

دال عند 
1210 

01 
نقـص السـاحـات 

 091288 01 0207 00270 700 00219 079 08207 300 .المظلـلة 
دال عند 
1210 

00 
محـدودية االلـتزام 
باألنظمة الجامعية 

 .من قبل الطالبات
099 07299 111 38297 190 13207 0207 00 037270 

دال عند 
1210 

07 
ج ضعف برام
 .النشاط الطالبي

003 08200 101 37207 197 13270 0200 07 019211 
دال عند 
1210 

07 
مبنى الكلية غير 
مهيأ للبيئة 

 .الجامعية
037 00231 097 07278 781 71280 0208 0 700210 

دال عند 
1210 

09 
ليست  (فتيريااالك)

في المستوى 
 .المأمول

070 01290 007 01211 783 70209 0207 0 709230 
دال عند 
1210 

08 
حارسات األمن 
يتعاملن بقسوة مع 

 .الطالبات
090 07231 031 01270 710 73210 0217 8 111278 

دال عند 
1210 

01 
سوء نظافة مرافق 

 011281 08 0200 17201 009 00207 017 30233 318 .الكلية
دال عند 
1210 

00 
ضعف دور 

األخصائية 
 .االجتماعية

077 01288 001 10279 137 38203 0201 09 070293 
دال عند 
1210 

00 
افتقار كثير من 
الطالبات لمهارات 

 .االتصال
000 00200 110 38280 011 19293 0239 03 009230 

دال عند 
1210 

 2.51) للمشكالت االجتماعيـة تراوحـت بـين  النسبييتضح من الجدول السابق أن الوزن 
و .( ـشعـور بالملل لقلة فـترات الـراحـة بـين المحاضــراتال)تنص على  يوالت( 4)للمشكلة رقم ( 
كــثرة عالقـــاتي االجتمـاعيـــة مضيعـــة لوقــت )تــنص علــى  التــيو (  3)للمشـكلة رقــم (  0.51) 

علـى  النسـبيمـن المشـكالت مـن حيـث الـوزن %  26و قد حـدد البـاحثون أعلـى  .(االستذكـار
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مـن المشـكالت مـن حيـث % 26نمـا حـددوا أدنـى تواجه الطالبات ، بي يالمشكالت الت أكثرأنها 
تواجــه الطالبــات، أمــا بــين هــاتين  التــيعلــى أنهــا أقــل المشــكالت االجتماعيــة  النســبيالــوزن 

 .مشكالت متوسطة الوجود  فهيفئتين ال

المشكالت االجتماعية  من وجهة نظر عينة البحث كانت علـى النحـو أهم ى ذلك فوعل -
 : التالي

الـشعـــور بالملــل لقلــة  : " والتــي تــنص علــى  األولــى فــي المرتبــة( 4)جــاءت العبــارة رقــم -0
، وهــي دالــة إحصــائيا  133،45=  2، وكانــت قيمــة كــا"  فـــترات الـراحـــة بــين المحاضـــرات

ويرجع ذلك لقلة الفترة المخصصة للدراسـة فـي اليـوم الواحـد مـع عـدم  1.10عند مستوى 
 .لى المساءإمد اليوم الدراسي ب السماح 

مبنـى الكليـة غيـر مهيـأ : " والتـي تـنص علـى  الثانيـة في المرتبة( 03)اءت العبارة رقم ج-2
، وهــي دالــة إحصــائيا  عنــد مســتوى   300،42 =  2، وكانــت قيمــة كــا" للبيئــة الجامعيــة

ــك  1.10 ــب مــدارس إويرجــع ذل ــي الغال ــى تقادمهــا وهــي ف ــارة مــن جهــات أو ل ــاني مع مب
وهـذه النتيجـة تتفـق مـع .المقبـوالت عـام بعـد عـام بات الطالعداد أحكومية مع الزيادة في 

 (. 2115،البنا والربعي) دراسة

المنــاخ السـائــد ال يحـقــق : " والتـي تـنص علـى  الثالثة في المرتبة( 3)جاءت العبارة رقم -3
، وهـي دالـة إحصـائيا  عنـد مسـتوى 311،83 =  2، وكانـت قيمـة كـا" الـشعـور بالـسعـادة

ضغط على الخدمات المتـوفرة ال تزيد منـالطالبات أعداد زيادة  أن  إلىويرجع ذلك  1.10
 (.2101، المطالقة)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  .يؤدي لعدم الراحةوبالتالي 

عـــدم وجـــود أماكـــن : " والتــي تــنص علــى  الرابعــة فــي المرتبــة( 03)جــاءت العبــارة رقــم -4
، وهــي دالــة   542،04 =   2وكانـت قيمــة كـا، "الباتارســة األنشطـــة المختلفــة للطـــلمم

غلــب هــذه المبــاني لــم تكــن مهيــأة أ أن إلــىويرجــع ذلــك  1.10إحصــائيا  عنــد مســتوى 
 . عداد الكبيرة من طالبات الجامعةالستقبال األ

الكفتيريـا ليسـت فـي  : " والتـي تـنص علـى  الخامسـة في المرتبة( 01)جاءت العبارة رقم -6
، وهــي دالــة إحصــائيا  عنــد مســتوى 301،36 = 2نــت قيمــة كــا، وكا" المســتوى المــأمول
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ــدوري إلــى إويرجــع ذلــك  1.10 ــة همــال الكشــف ال مــع عــدم وجــود متخصصــة فــي التغذي
  .عليها  لإلشراف

 : التاليعلى النحو فكانت   هميةأقل األ االجتماعية أما المشكالت -

كـــثرة عالقـــاتي : "ص علــى والتــي تــن الثانيــة والعشــرون فــي المرتبــة( 3)جــاءت العبــارة رقــم -0
، وهــي دالــة   013،65 =  2، وكانــت قيمــة كــا" االجتمـاعيـــة مضيعـــة لوقــت االستذكـــار

ـــد مســـتوى  ـــك  1.10إحصـــائيا  عن ـــين إويرجـــع ذل ـــرات المخصصـــة للراحـــة ب ـــة الفت ـــى قل ل
 .المحاضرات

اقــات الصد: " والتـي تـنص علـى    رونالحاديـة والعشـ المرتبة في( 01)جاءت العبارة رقم -2
،   25،16 =   2، وكانت قيمـة كـا"   بين الطالبـات مرتبطة بانتمـاءات العـشيرة والقبيـلة

 نظـام القبـول فـي الجامعـة ال إلـى أنويرجـع ذلـك  1.10وهي دالة إحصـائيا  عنـد مسـتوى 
فضـلية لسـكان محافظـة مـا أمواطنة بالتقـديم ولـيس هنـاك  أليبالمعدل ويسمح  إاليعترف 
 .حد وهكذاأعلى 

ضــعف كفــاءة  لجــان  : " والتي تـنص علـى  العشرون في المرتبة( 02)جاءت العبارة رقم -3
 1.10، وهي دالة إحصـائيا  عنـد مسـتوى   205،34  =  2، وكانت قيمة كا"   التـأديب

 .تفعيل لجان للتأديب في كل كلية إلىويرجع ذلك 

سـوء نظافـة مرافـق : "تـنص علـى  والتـي التاسعة عشر في المرتبة( 21)جاءت العبارة رقم -4
  1.10، وهي دالة إحصائيا  عند مستوى    011،81  = 2، وكانت قيمة كا"الكلية

ـــة عشـــر فـــي المرتبـــة( 20)جـــاءت العبـــارة رقـــم -6 ضـــعف دور : "والتـــي تـــنص علـــى  الثامن
، وهـــي دالـــة إحصـــائيا  عنـــد   036،13=  2، وكانـــت قيمـــة كـــا"األخصـــائية االجتماعيـــة

غلـب كليـات الفـروع  أعدم توفر هذا المسـمي الـوظيفي فـي  إلىيرجع ذلك و  1.10مستوى 
 .هميتها ووظيفتهاألذلك فالطالبات  غالبا يجهلن 

فقد جاءت كمشكالت متوسطة  لةمشك 02و عددها المتبقية أما المشكالت االجتماعية  -
 . الوجود بالنسبة ألراء الطالبات

 :النتائج املتعلقة بفروض الدراسة 
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 :دراسة نتائج فروض الدراسة على النحو التاليوتعرض ال

المشـكالت األكاديميـة هـم أتجـاه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية : الفرض األول ونصـه -
التــي تواجــه طالبــات الســنة العامــة داخــل البيئــة الجامعيــة فــي كليــات الفــروع  واالجتماعيــة
 .(أدبي - علمي) التخصصير حسب استجابات أفراد العينة تعزى إلى متغ بجامعة الدمام

للعينـــات المســـتقلة ، و " ت "  اختبـــار ينوللتحقـــق مـــن هـــذا الفـــرض اســـتخدم البـــاحث 
 :إليه من نتائج  واوضح ما توصليالجدول التالي 

 محوري فيو داللتها " ت " يوضح األعداد و المتوسطات و االنحرافات المعيارية و قيمة ( 8)جدول 
 للتخصصلألداة تبعا  الدرجة الكلية االستبانة و 

المتوسط  العدد التخصص ستبانةمحاور اال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "ت"قيمة 

داية عند  1210 7279     17207    389      علت   ،داتاةاألايتش    
 7287     18210    707       دب  1210تمتوى 

ايتش    
 اال تت،عاة

 0217 7297     00209    389      علت 
 غا  داية

 7207     00293    707       دب 
داية عند  3211 00203    89210    389      علت  ايد  ة اي لاة

 00290    011291  707       دب  1210تمتوى 

التخصــص يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين  
 هـيو  4.16" = ت"حيـث كانـت قيمـة  كاديميـة األ المشـكالت  فـي  دبـياألالعلمي والتخصـص 

و يتضـح أيضـا  أنـه ال توجـد فـروق  األدبيالتخصص  لصالح 1.10عند مستوى  دالة إحصائيا  
حيـث المشـكالت االجتماعيـة  فـياألدبي التخصص العلمي والتخصص بين ذات داللة إحصائية 

يظهــر مــن الجــدول الســابق أنــه توجــد صــائيا ، و غيــر دالــة إح هــيو  0.45" = ت"كانــت قيمــة 
الدرجـــة الكليـــة  فـــياألدبـــي التخصـــص العلمـــي والتخصـــص بـــين فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية 

لصــالح   1.10دالــة إحصــائيا  عنــد مســتوى  هــيو  3.14" = ت"ســتبانة حيــث كانــت قيمــة لال
 .ياألدبالتخصص 



 م3104يوليو ( 43)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35 

المشـــكالت هـــم أ تجـــاه  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية :ونصــــه الثـــانيالفـــرض  -
التي تواجه طالبـات السـنة العامـة داخـل البيئـة الجامعيـة فـي كليـات  األكاديمية واالجتماعية
حسب استجابات أفراد العينـة تعـزى إلـى متغيـر نـوع المدرسـة الثانويـة  الفروع بجامعة الدمام

 (.أهلية  -حكومية) تم التخرج منها  التي

للعينــات المســتقلة ، و الجــدول " ت " ختبــار ام البــاحثين و للتحقــق مــن هــذا الفــرض اســتخد   
 :التالي توضح ما توصلوا إليه من نتائج 

و " ت " يوضح األعداد و المتوسطات و االنحرافات المعيارية و قيمة (  01) جدول 
الثانوية التي  لنوع المدرسةاالستبانة و الدرجة الكلية لألداة تبعا   محوري فيداللتها 

 هاتخرجت من

المتوسط  العدد نوع المدرسة ستبانةمحاور اال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 الداللة

 0297 7287     19207    0107       وتاة  ،داتاة  األايتش    
 غا  داية

 7230     18273    89        هلاة
 0230 7208     00200    0107       وتاة ايتش    اال تت،عاة

 غا  داية
 7218     00203    89        هلاة

 0279 00270    88279    0107       وتاة ايد  ة اي لاة
 غا  داية

 00210    010207   89        هلاة

 متخرجــاتتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين ال  يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه  
" = ت"حيــث كانــت قيمــة  األكاديميــة  المشــكالت  فــي  ةالمــدارس الحكوميــة والمــدارس األهليــ

بـين يتضـح أيضـا  أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية ، و غير دالـة إحصـائيا   هيو  0.15
حيـث كانـت قيمـة  المشـكالت االجتماعيـة  في المدارس الحكومية و المدارس األهلية متخرجات

فـروق ذات  عدم وجودالجدول السابق يظهر من  كما .غير دالة إحصائيا   هيو  0.36" = ت"
فـــي الدرجـــة الكليـــة الحكوميـــة و المـــدارس األهليـــة  المـــدارس متخرجـــاتبـــين داللـــة إحصـــائية 

 .غير دالة إحصائيا   هيو  0.31" = ت"ستبانة حيث كانت قيمة لال

المشـكالت األكاديميـة هـم أتجاه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية  :ونصـهالثالث الفرض  -
التــي تواجــه طالبــات الســنة العامــة داخــل البيئــة الجامعيــة فــي كليــات الفــروع  تماعيــةواالج
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)  الحالـــة االجتماعيـــةتعـــزى إلـــى متغيـــر و حســـب اســـتجابات أفـــراد العينـــة  بجامعـــة الـــدمام
 (. غير متزوجة -متزوجة

للعينــات المســتقلة ، و الجــدول " ت "  اختبــار ونوللتحقــق مــن هــذا الفــرض اســتخدم البــاحث   
 :تالي توضح ما توصلوا إليه من نتائج ال
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 فيو داللتها " ت " يوضح األعداد و المتوسطات و االنحرافات المعيارية و قيمة (  00) جدول 
 للحالة االجتماعيةاالستبانة و الدرجة الكلية لألداة تبعا   محوري

المتوسط  العدد نوع المدرسة ستبانةمحاور اال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "ت"مة قي
 الداللة

 1200 7219     19200    000      تتزو ة  ،داتاةاألايتش    
 غا  داية

 7290     19237    870      غا  تتزو ة
 1200 7200     00299    000      تتزو ة ايتش    اال تت،عاة

 غا  داية
 7201     00200    870      غا  تتزو ة

 1210 03211    011239   000      تتزو ة ةايد  ة اي لا
 غا  داية

 00201    88283    870      غا  تتزو ة

المتزوجـات و بـين  وجد فروق ذات داللة إحصائيةتيتضح من الجدول السابق أنه  ال  
غيـر دالـة  هـيو  1.22" = ت"حيـث كانـت قيمـة  كاديميـة المشـكالت األ  فـي  غير المتزوجات

بــين المتزوجــات و غيــر فــروق ذات داللــة إحصــائية  عــدم وجــود -أيضــا   –و يتضــح إحصــائيا ، 
غيـــر دالـــة  هـــيو  1.60" = ت"حيـــث كانـــت قيمـــة  المشـــكالت االجتماعيـــة فـــيالمتزوجـــات  

ـــة إحصـــائية  كمـــا، إحصـــائيا   ـــين يظهـــر مـــن الجـــدول الســـابق أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات دالل ب
و  1.40" = ت"سـتبانة حيـث كانـت قيمـة ليـة لالالدرجة الك فيالمتزوجات و غير المتزوجات  

 .غير دالة إحصائيا   هي

ـــروق ذات داللـــه إحصـــائية  :الفـــرض الرابـــع  ونصــــه - المشـــكالت هـــم أتجـــاه  ال توجـــد ف
التي تواجه طالبـات السـنة العامـة داخـل البيئـة الجامعيـة فـي كليـات  األكاديمية واالجتماعية
 -الخفجــي) المدينــةراد العينــة تعــزى إلــى متغيــر حســب اســتجابات أفــ الفــروع بجامعــة الــدمام

 . (الدمام –الجبيل  -النعيرية -حفرالباطن
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 يوضح األعداد و المتوسطات و االنحرافات المعيارية (  02) جدول 
 للمدينةفي جميع محاور االستبانة و الدرجة الكلية لألداة تبعا  

 ع م ن مدينةال المحور
  ،داتاةايتش    األ
 

 7271 18208 030  ف  اي
 7207 17289 189 ايمب،طممن   ف 

 7271 19230 003 اينعما اة
 7281 19217 79 اي بمامل
 7203 19298 71 ايمدتم،خ

 9203 00203 030 اي فم    ايتش    اال تت،عاة
 7217 00201 189  فم  ايمب،طممن 

 7270 00209 003 اينعما اة
 7217 00217 79 اي بمامل
 7233 00233 71 ايمدتم،خ

 00200 011210 030 اي فم   ايد  ة اي لاة
 01210 88200 189  فم  ايمب،طممن 

 01210 011298 003 اينعما اة
 00299 011201 79 اي بمامل
 00287 011200 71 ايمدتم،خ
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 انة ستبحاور االبين متوسطات م للمقارنة األحادييوضح تحليل التباين (   03) جدول 
 للمدينةوالدرجة الكلية تبعا  

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

ايتش    
  ،داتاةاأل

 

غا  داية  0208 70291 1 017200 بان ايت توع، 
 17270 0018 00800270 دا ل ايت توع،  إ ص،ئا،  

  0003 03070280 اي لى
ايتش    
 اال تت،عاة

غا  داية  0277 98237 1 307210 بان ايت توع، 
 01277 0018 07081210 دا ل ايت توع،  إ ص،ئا،  

  0003 07717291 اي لى
ايد  ة 
 اي لاة

غا  داية  1299 010239 1 070201 بان ايت توع، 
 008217 0018 07793723 دا ل ايت توع،  إ ص،ئا،  

  0003 07711029 لىاي 

 المـــدنيتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  
غير دالـة إحصـائيا ،  هيو   0.28" = ف"حيث كانت قيمة  كاديميةالمشكالت األ  في المختلفة

 فـيالمختلفـة  المـدن فروق ذات داللة إحصائية بـين عدم وجوديتضح من الجدول السابق  كما
 – هـى غيـر دالـة إحصـائيا ، ويتضـحو   0.35" = ف"حيـث كانـت قيمـة  الت االجتماعية المشك
 فـيالمختلفـة  المـدنمن الجـدول السـابق أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  -أيضا

 .غير دالة إحصائيا   هيو   1.11" = ف"الدرجة الكلية حيث كانت قيمة 

 :خالصة نتائج الدراسة

 :يلي دراسة كمايمكن عرض نتائج ال

، أسـالـــيب التدريـــس الحاليـــة تقليـــدية وغيــر متجـــددة: كاديميــة هــي المشــكالت األ   هــمأن إ -
نظـــام البيـــبول سـوفـــت كـــثير ،  تستغـــرق المعــامالت األكاديميـــة وقتــا طــويال لالنتهـــاء منهــا

 جهــزة التعليميــةنقــص وسـائــل اإليضــاح  واأل ،تعـارض بعـض الـمـواد الـدراسيـــة،  األعـطـال
. 
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 ،الـشعـور بالملـل لقلـة فــترات الـراحــة بـين المحاضــرات: المشكالت االجتماعية  هي همأن إ  -
 عــدم ،المنـاخ السـائـد ال يحـقــق الـشعــور بالـسعــادة ،الكلية غير مهيأ للبيئة الجامعية مبنى

تيريـــا ليســـت فـــي المســـتوى فاالك ،الباتارســــة األنشطــــة المختلفــــة للطــــوجــــود أماكــــن لمم
 .المأمول

التـي تواجـه  المشـكالت األكاديميـة واالجتماعيـة  هـمأ تجـاهتوجد فروق ذات داللة إحصـائية  -
بـين التخصـص  طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام

 .  دبيالعلمي والتخصص األ

التـي تواجـه  المشكالت األكاديميـة واالجتماعيـة همأ اهتجال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
بـين متخرجـات طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعـة الـدمام 

 .المدارس الحكومية والمدارس األهلية

المشكالت األكاديميـة واالجتماعيـة التـي تواجـه  همأتجاه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
ـــدمام طال ـــة ال ـــروع بجامع ـــات الف ـــي كلي ـــة ف ـــة الجامعي ـــة داخـــل البيئ ـــات الســـنة العام ـــين ب ب

 .المتزوجات و غير المتزوجات 

المشكالت األكاديميـة واالجتماعيـة التـي تواجـه  همأ تجاهال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
بــين مــدن طالبــات الســنة العامــة داخــل البيئــة الجامعيــة فــي كليــات الفــروع بجامعــة الــدمام 

 .والنعيرية والجبيل والدمام نوحفر الباطالخفجي 
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 اليت تواجه للتغلب على املشكالت األكادميية واالجتماعية مالمح تصور مقرتح

 يف كليات الفروع جبامعة الدمام طالبات السنة العامة داخل البيئة اجلامعية

ي تواجـه طـالب كالت التمن عرض للمش هوما تضمنتفي ضوء اإلطار النظري للدراسة 
 ونتائج بعض الدراسـات السـابقة التـي تعرضـت لهـا فـي هـذا الشـأن باإلضـافة إلـى مـاالجامعات 
مقتــرح للتغلــب علــى يمكــن وضــع مالمــح لتصــور ، ليــه الدراســة الميدانيــة مــن نتــائج إتوصــلت 

فـي المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجه طالبـات السـنة العامـة داخـل البيئـة الجامعيـة 
 :محاوره كما يلي  يمكن تحديد ،كليات الفروع بجامعة الدمام

  ومسلماته سس بناء التصورأ: المحور األول. 

  هداف التصور المقترحأ: المحور الثاني. 

  وآلياته هداف التصورأتحقيق  إجراءات: المحور الثالث. 

  الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ التصور: المحور الرابع. 

 :المحاور فيما يلي ويمكن عرض هذه 

 :ومسلماته سس بناء التصورأ:  واًلأ

ن مرحلة الشباب الجامعي مرحلـة مهمـة فـي تكـوين الشخصـية حيـث تشـكل منعطفـا حـادا إ -0
 .في حياة الطالبات

نقطة تحـول فـي حيـاة الطالبـات مـن حيـث االعتمـاد علـى الـنفس  دالمرحلة الجامعية تع إن -2
 .مكانات والفرص المتاحةإلوتحديد الهوية المهنية في ظل ا

الطالبات في المرحلة الجامعية عرضة للكثير من التغيرات النفسـية واالجتماعيـة التـي إن  ا -3
 .تؤثر على توافقهن داخل البيئة الجامعية

ــه االهتمــام بمصــير األ إن -4 ــل فــي حــد ذات ــي الجامعــة يمث مــة االهتمــام بمشــكالت الطــالب ف
 .حسن استخدامهاأذا ما تمع إفهم قوة بناء المجو ومستقبلها 
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توجب البحـث فـي مشـكالتهن وقضـاياهن سـزيادة عدد الطالبات الملتحقات بكليات الفـروع ي -6
 .كاديمية ومشكالتهن االجتماعيةوضاعهن األ أالذي يستدعي دراسة  مراأل

لقــاء الضــوء علــى مشــكالت طــالب إهنــاك رغبــة حقيقيــة مــن قيــادة الــبالد ومســؤوليها فــي  -5
يجادت الجامعا  .الحلول العملية المناسبة بشكل سريع وا 

واالجتماعيـة التـي  األكاديميـةإن نتائج الدراسة الميدانية تسهم  في تحديـد أهـم المشـكالت  -3
وذلـك لالسـتفادة منهـا فـي  ،تواجه طالبات السنة العامـة فـي كليـات الفـروع بجامعـة الـدمام

 :أهمهابنية التصور للتغلب على المشكالت والتي كانت من 

أسـالــــيب التدريــــس الحاليــــة تقليــــدية وغيـــر :   وتشـــمل األكاديميـــةمجـــال المشـــكالت  –أ 
نظــام البيــبول ، تستغـرق المعامالت األكاديميــة وقتـا طـويال لالنتهــاء منهـا، متجـددة

نقــص وسـائــل اإليضــاح  ،  تعـارض بعـض الـمـواد الـدراسيــة،  سـوفـت كـثير األعـطـال
 . ـزة التعليميـةواألجه

الـشعــــور بالملـــل لقلـــة فــــترات الـراحــــة بـــين : وتشـــمل مجـــال المشـــكالت االجتماعيـــة –ب 
ــة الجامعيــة ،المحاضـــرات المنـــاخ السـائـــد ال يحـقـــق  ،مبنــى الكليــة غيــر مهيــأ للبيئ

 ،الباتعـــدم وجـــود أماكـــن لممارســـة األنشطـــة المختلفـــة للطـــ ،الـشعـــور بالـسعـــادة
 .يا ليست في المستوى المأمولالكفتير 

 :هداف التصور املقرتحأ :ثانيا

 .كاديمية للطالباتاختصار الوقت والجهد في انجاز المعامالت األ -0

 .كاديميةأل هداف البرامج اأتفعيل استخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم في تحقيق -2

 .تساعد على عملية التعليم داخل الحرم الجامعي توفير بيئة صحية-3

 الجامعية ةالبيئحل المشكالت التي تواجههن داخل مساعدة الطالبات على -4

 .نشطة الطالبية في ضوء احتياجات الطالباتتفعيل األ -6

 .تحقيق التوازن بين عدد الطالبات وشعب المقررات الدراسية-5
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 :وآلياته هداف التصورأحتقيق  إجراءات: ثالثا

 .كادميية للطالباتالت األاختصار الوقت واجلهد يف اجناز املعام  -1

 :ليات حتقيقهآو إجراءات

اســتحداث وظيفــة مســاعد لعميــد القبــول والتســجيل فــي كليــات الفــروع خصوصــا المحافظــات  -
 .البعيدة

  عالتـدريس مـهيئـة  وأعضـاءعالن التقويم السنوي لعمادة القبـول والتسـجيل علـى الطالبـات إ -
 .دراسي بداية كل فصل

واالنسـحاب  واإلضـافةالحـذف  بأعمـالللتسجيل داخـل كـل كليـة تقـوم توفير وحدة متخصصة  -
 .عادة القيد ا  و  واالعتذار والتأجيل

ــدريب  - ــى مهــام وخــدمات اأت ــدريس ومــن فــي حكمهــم عل ــة الت ــاديمي أل رشــاد اإل عضــاء هيئ ك
 .للطالبات

 .كادمييةألهداف الربامج اأ تفعيل استخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم يف حتقيق -2

 :ليات حتقيقهآو تإجراءا

 .احتياج الكليات من وسائل وتكنولوجيا التعليم في كل فصل دراسي وتوفير حصر -

عضـــاء هيئـــة التـــدريس ومـــن فـــي حكمهـــم علـــى توظيـــف التكنولوجيـــا فـــي العمليـــة أتـــدريب  -
 .التعليمية

 .تخصيص بريد الكتروني لكل عضو هيئة تدريس خاص باستقبال واجبات الطالبات -

لتعلــيم االلكترونــي ااســتخدام ب (يناو متعاقــد ينســعودي) تــدريسالهيئــة  اءعضــأع لــزام جميــإ -
 .اتآليومنحهم حافز بدل الحاسب 
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 .تساعد على عملية التعليم داخل احلرم اجلامعي توفري بيئة صحية-3

 :ليات تحقيقهآو  إجراءات
ن تسـليمها فـي الوقـت نشاء المباني الجديـدة بـالفروع والتأكـد مـإدارة المشاريع بمتابعة إقيام  -

 .المحدد

 .عمال الترميم والصيانة والنظافة في المنشآت الحاليةأزيادة االهتمام ب -

 .خصائية غذاء وتغذية في الكليات أاستحداث وظيفة بمسمى  -

 .تجهيز عيادة طبية للطالبات في كل فرع من فروع الجامعة -

 .كلية  تجهيز وحدة للسالمة والصحة المهنية داخل كل -

 .ئة اجلامعيةيمساعدة الطالبات على حل املشكالت اليت تواجههن داخل الب -4

 :ليات حتقيقهآو إجراءات

 .تعيين وكيلة لشؤون الطالبات في كل فرع من فروع الجامعة-

اجتماعيـة فــي خصــائية أنفسـية و  بأخصــائيةمـزودة وتــوجيههن  رشــاد الطالبـاتإل تـوفير وحـدة -
 .كل كلية

 .دارة الكلية لمناقشة المشاكل التي تواجههنا  ين الطالبات و تخصيص لقاء شهري ب-

 .الجامعة دارةا  و عقد لقاء فصلي مفتوح بين الطالبات -

الطالبــات واقتــراح الحلــول  هتواجــ التــيتشــكيل مجلــس للطالبــات فــي كــل كليــة لطــرح المشــاكل -
 .ناسبةالم

 .الطالبية يف ضوء احتياجات الطالبات األنشطةتفعيل  -5

 :ليات حتقيقهآو إجراءات

 .الطالبية  لألنشطةفي وضع الخطة السنوية  السماح للطالبات بالمشاركة-
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نشـطة الثقافيـة واالجتماعيـة والفنيـة والحاسـب والتطـوع أل ندية علمية متخصصـة فـي اأتكوين -
 .وغيرها لتنمية مواهب الطالبات

 .ة المجتمعخدمب النسائية الخاصة مشروعاتالتشجيع الطالبات على المشاركة في -

  يتتخللـــه أ نشـــطة الطالبيـــة بحيـــث التخصـــيص وقـــت كـــاف لجميـــع الطالبـــات لممارســـة األ -
 .كاديمية أ محاضرات

 .نشطة الطالبية بعيدا عن النمط البيروقراطي الحاليأل توفير ميزانية مناسبة للصرف على ا-

 .حتقيق التوازن بني عدد الطالبات وشعب املقررات الدراسية -6

 :ليات حتقيقهآو إجراءات

النظريـــة الدراســـية عـــدد الطالبـــات داخـــل شـــعب المقـــررات  إصـــدار قـــرار فـــي الجامعـــة يحـــدد -
 .والعملية

هــي ف مجــالس الكليــات تقترحهــا التــي  للطالبــات الجــدد د مجلــس الجامعــة بنســب القبــولتقي ــ -
 .وقدراتها بإمكاناتها األكثر دراية 

داول المحاضـرات المعتمـدة للحـد مـن عمليـة ضـم عضاء هيئة التـدريس بجـأالتأكد من التزام  -
 .شعب المقررات الدراسية

 . هداف نظام الساعات المعتمدةأمد ساعات اليوم الدراسي بشكل يسمح بتحقيق جميع  -
ــأة الســاعات الزائــدة  - ــل مكاف ــذين تســند  لألعضــاءتفعي ــى نصــابهم إال ــدة عل ــررات زائ لــيهم مق

 .التدريسي بشكل مباشر

 : ت اليت قد تعيق تنفيذ التصورالصعوبا: رابعا

 .مكاناتها المادية والبشريةإفي ضوء للمشكالت دارة الجامعة إلحلول  الطالبات عدم تفهم  -

 .للكليات طالبات بشكل يفوق الطاقة االستيعابية  ألعداد الجامعةقبول  -

شـــطة نأل قـــد تعيـــق بعـــض العـــادات والتقاليـــد لمجتمـــع كليـــات الفـــروع  تنفيـــذ بعـــض بـــرامج ا -
 .الطالبية



 م3104يوليو ( 43)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 46 

والعـاملين بالكليـات  بعـد   مـن المتعاقـدين عضاء هيئة التـدريسأعدم ضمان استمرار بعض  -
 .التدريب

 :يلي زالة عامل الخطر من خالل ماا  ويمكن التغلب عليها و 
 .المتاحة للجامعة في تنفيذ البرامج وحل المشكالت مكاناتبشفافية عن اإلتبصير الطالبات  -

 .مية بشكل يحقق التوازن في قبول الطالباتيعلتقسام البعض الكليات واألعادة هيكلة إ -

نشــطة الطالبيــة مــن مشــاركة الطالبــات فــي األ  بالهــدفســر الطالبــات ألعمــل بــرامج توعويــة  -
 .المتنوعة

ــين ا - ــات ألتوســع فــي تعي ــدريس ومــن فــي حكمهــم مــن الســعوديين  فــي كلي ــة الت عضــاء هيئ
 .الفروع
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 عـــاملراجــــ

 املراجع العربية:  أوال

ايت  ايت    ب،ي ،تعة ايه،شتاة عمن  األويىد  ة  ض، طلبة ايدفعة : ( 0110) ت تود  قدا   بو -0
ايت لممد    ،تعممة اي وامم   ايت لممة ايت بواممة  اي بمم ا  واي ممدت،  ايتمم  قممدتته، يهممخ اي ،تعممة

 .87 -03ص ص    (73) ايعدد  (07)

 ؤاممممة تمممممت بلاة يلممممت لص تممممن : ب،ب فمممم  ايت تتممممعايتعلمممماخ وتت ممممان ايشمممم :(0101)زانممممب  ب مممم  بممممو  -0
   اال تتمم،عاان  تعاممة   ت لممة شممؤون ا تت،عاممة  ايتشمم     ايتمم  توا مم  قطمم،  ايشممب،ب 

 (.017)ايعدد  ت، ا  ايع باة ايتت دةاأل

ايتشممممم     إيمممممىايعواتمممممل ايذاتامممممة وايتؤممممممماة ايتؤدامممممة (: 0100) اتفممممم،ق  شمممممف،ء وايمممممم ،   ب،ف امممممة -3
 ،تعممة   ت لممة  لاممة ايت باممة    ههمم، طمم ب  لامم،  ايت باممة  ،تعممة عممدناأل ،داتاممة ايتمم  اوا

 (.30)ايعدد  عان شت 

ايصعوب،  ايت  توا   ايط،يب،  ايتممت دا  فم  اي لام،  األدبامة ب ،تعمة (: ه0100)ايب    فوزاة  -1
ت لمممة ايعلممموخ ايت بوامممة    ايتلمممع ممممعود  وع قتهممم، بد  مممة  ضممم،هن عمممن ايتعلممماخ اي ممم،تع 

 . 387 -303ص ص   (0)ايعدد     م تاة   ،تعة ايتلع معودوايد ام،  اإل

بغمممزة تمممن و همممة نظممم   األقصمممىتشممم    طلبمممة  ،تعمممة ( : 0117)ع،ئمممد     نمممو  واي بعممم    ايبنممم، -0
   ( 01)ايت لمممممد    (اإلنمممممم،ناةملمممممملة  ايد امممممم،  ) اإلمممممم تاةت لمممممة اي ،تعمممممة    ايطلبمممممة
 .037 -010ص ص    (0)ايعدد

ايتش    األ ،داتاة ايت  توا   ط،يبم،   لامة ايد امم،  ( : ه0109)  اهاخاي وه ة إب     بو بشا  -7
ت لة  ،تعة  خ اي  ى    ايتطبا اة و دتة ايت تتع ب ،تعة ايتلع فاصل تن و هة نظ هن

   -077ص ص    (0)ايعمممدد   ( 01)ايت لمممد    يلعلممموخ ايت بوامممة واال تت،عامممة واإلنمممم،ناة
010 . 

د امممة يممبعض ايتتغامم ا  ايت تبطممة بمم،يتوافق تممع ايت تتممع اي مم،تع   :(0883)ت تممد     تممل ايلاممل  -7
ايتنظتة ايع باة يلت باة    ايت لة ايع باة يلت باة    يط ب وط،يب،   ،تعة ايتلع فاصل 

 . 001-099ص ص    (0)ايعدد    (03)ايت لد   واي  ،فة وايعلوخ
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د امممممة :ايت تتممممع ايمممممعودي قضمممم،ا، ايشممممب،ب وتشمممم  ت  فمممم ( : 0117)ف،طتممممة عبممممدا     اي طاممممب -9
ايتعهمد ايعم،ي  يل دتمة اال تت،عامة   ت لة اي م،ه ة يل دتمة اال تت،عامة  تاداناة بتدانة  دة

 (.07)ايعدد  ب،ي ،ه ة

 .ن لو ايتص اةاأل: اي ،ه ة   ايعلوخ ايملو اة إيىايتد ل : ( 0873)ماد   ا  ا  -8

يط،يبمم،   ،تعممة طابممة وع قتهمم، بتمممتوى ايتشمم    األ ،داتاممة (:0118)ممملط،ن  إبمم اهاخ  ايمدتا،ط  -01
    ،تعممة طابمممة    وايتطلعمم،   األبعمم،د: د امممة تاداناممة   نممدوة ايتعلمماخ ايعمم،ي  يلفتمم،ة:األداء
 .011-87ص ص    ايتدانة ايتنو ة   ت  خ  01-09تن 

 .دا  اي تب: اي ،ه ة  0ط  علخ نف  اينتو: ( 0880) ،تد   زه ان -00

 .ع،يخ اي تب: اي ،ه ة  3ط  ينفماة وايع ج اينفم ايص ة ا: ( 0887) ،تد   زه ان -00

ايتش    األ ،داتاة يمدى طم ب  لام،  ايتعلتمان (:0119)ت تد    ش،ه  وايصت،دي    ملات،ن  -03
ت لمممة فممم  ايتتل مممة ايع بامممة ايممممعوداة فممم  ضممموء تتغاممم ي ايت صمممص وايتممممتوى ايد امممم   

 .018-013ص ص    (018)  ايعدد م،ية اي لاج

ايتش    ايت  تعوق إبدا  ايشب،ب اي م،تع   تمن و همة نظم  طم ب (: 0100) ايا،د   عبدايعزاز -01
ت لمة د امم،  فم  اي دتمة اال تت،عامة وايعلموخ    ،تعة ايتلع فاصل وايت طماط يتوا هتهم،

 (.31)ايعدد   ،تعة  لوان  اإلنم،ناة

يممممدى طلبمممممة  قلممممق اال تامممم،  وع قتممممم  ب،يت ،نممممة اال تت،عاممممة واينفممممماة( : 0100)تظهمممم    ايعباممممدي -00
 (.19)ايعدد     ،تعة دا،ي   ت لة ايفتح   اي ،تعة

ف   ب،أل دناي ،صة  اإلم اءايتش    ايت  توا   ايطلبة اي دد ب ،تعة  :( 0117)ت تد  ايعت،ا ة -07
 (.00)ايعدد   قط  ،تعة     ت لة ايعلوخ ايت بواة  ضوء بعض ايتتغا ا  

 تت،عامة ايتنبئمة ب مل تمن اي لمق واال تئم،ب يمدى  ل ايتشم    اال  بع،د( : 0100)  م،تة   غ اب -07
   (01)ايت لد   تص   ت لة د ام،  ع باة ف  علخ اينف   األم،ماةط ب  لاة ايت باة 

 (.0)ايعدد
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ت تمد نبامل نوفمل : تن،هج ايب   ف  ايت باة وعلخ ايمنف   ت  تمة ( : 0893)داوبويد ب  ف،ن دايان -09
 .اةت تبة األن لو ايتص  : وآ  ان  اي ،ه ة

د اممة ظم،ه ة االغتم اب يمدى عانمة تمن (  : 0899)عبمدايعزاز   عبدايتطلب و ايش ص   اي  اط  -08
    مم،ية اي لماج  ايع بم    ط ب اي ،تعة ايمعوداان وع قته، ببعض ايتتغام ا  األ م ى 

 ( .38)ايعدد   ت تب ايت باة ايع ب  يدول اي لاج

تشمم    ايشممب،ب تممن و هممة نظمم  : ( 0119)ممم،يخ   امم،ض و شممت،   عبممدا  وايع،مممت   ايت اممدل -01
  ة  لامم،  ايت باممة  فمم  مممو اة وعتمم،ند امممة تاداناممة ت ، نممة بممان طلبمم: طلبممة  لامم،  ايت باممة
 (.0)ايعدد   (01)ايت لد  ت لة  ،تعة دتشق

  د امممة امممتط عاة  ايت لممة ايت بواممة : تشمم    طلبممة  ،تعممة صممنع،ء و ، مم،تهخ اإل شمم،داة( : 0111)ايتشمم    ف اممدة  -00
 .71-17ص ص    (1)ايعدد  (01) ،تعة اي وا   ايت لد 

ايتش    األ ،داتاة ايت  توا   طلبة  لاة ايع بة اي ،تعاة تن ( : 0101)ايتط،ي ة  فاصل اب اهاخ -00
ت لمممة تؤتممم  يلب مممو  وايد امممم،    ملمممملة ايعلممموخ اإلنمممم،ناة اال تت،عامممة    و همممة نظممم هخ 

 . 019 -010صص   (1)ايعدد (00) ،تعة تؤت    ايت لد 

ايتش    ايت  توا م  طم ب وط،يبم،   لامة ايت بامة  ،تعمة (: ه0100) معد عبداي  تن   اين، خ  -03
ايت لمة ايعلتامة    ايتلع فاصل ف  ضموء تتغام ا  اي من  وايت صمص وايتممتوى ايد امم 

ص ص     (0)ايعممدد   (3)ايت لممد   (خ اإلنممم،ناة واإلدا اممةايعلممو )ي ،تعممة ايتلممع فاصممل 
037 – 077 . 

 املراجع األجنبية: ثانيا 

24- Das ,A.  &   Ruther,  F. (1986): The Counselling  Needs Of Foreign  

Students, International Journal For The Advancement Of 

Counseling, Vol. (9), No (1) , pp. 167-174. 

25- Higbee, J. & Dwinell, P. (1992) : The Development Inventory Of 

Sources Of Stress, Journal Of Research And Teaching In 

Developmental Education, Vol. (8), No (2), Pp. 27-40. 

26- Wilson, B. ( 1994) : Problems  Of  University Adjustment  Experienced  

By Undergraduates  In  A  Developing Country,  Journal  

Of  Higher  Education, Vol. (13), No (1), Pp.1-22. 



 م3104يوليو ( 43)ـــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 51 

27- Shoffner, M. (2009): The Place Of The Personal: Exploring The 

Affective Domain Through Reflection In Teacher 

Preparation Teaching And Teacher Education, International 

Journal Of Research And Studies, Vol. ( 25), No (6), P 

P783-789. 

28- Doygun, Ozlem & Gulec, Selma (2012): The Problems Faced By 

University Students And Proposal For Solution ,Journal Of 

Procedia -Social And Behavioral Sciences, No (47), 

Pp.1115-1123. 

29- Jenkins, John R & Galloway, Fred (2009) : The Adjustment Problems 

Faced By International And Overseas Chinese Students 

Studying In Taiwan Universities: A Comparison Of Student 

And Faculty/Staff Perceptions, Asia Pacific Education 

Review, Vol. (10), No. (2). 

30- Khalil, Rania (2010 ): Learning Reconsidered: Supporting The 

Preparatory Year Student Experience, Procedia - Social And 

Behavioral Sciences, Vol. ( 9). 

31- Mark, Sherry & Peter, Thomas & Wing, Chui  (2010): International 

Students: A Vulnerable Student Population, Journal Of  

Higher Education, Vol. ( 60), No. ( 1), Pp. 33 – 46. 

32- Erkan, Serdar & Ozbay, Yasar & Cihangir, Zeynep & Terzi, Serife 

(2012): University Students' Problem Areas And 

Psychological Help-Seeking Willingness, Journal Of  

Education And Science, Vol. (37), No. (164), Pp.94-107. 

33- Suwannimitr, Amorn & Deeromramand, Choochart & Jundeekrayom, 

Suwadee (2010): The Development Of Potential Problem 

Solving Of Students, Mahasarakham University, Journal Of 

Social Sciences, Vol. (6), No ( 1). 

http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Jenkins%2C+John+R%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Galloway%2C+Fred%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTV0xDsIwEMvAF2DmA5Wa5JLLraCWTh2AhTG53P3_Cb1IDN09WrY82HbuLqGwuWKS1AA1dEy-UQVg1k5Iozf8-OG-x_crb2eFX6_usy7f5zb9jwAm9qnE0eqZRRksDIy9KO3jcmcmEWMPM5prCkb1WJVixZwNDNoKBA3VOHZzF4vScgDSVSVm
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTV0xDsIwEMvAF2DmA5Wa5JLLraCWTh2AhTG53P3_Cb1IDN09WrY82HbuLqGwuWKS1AA1dEy-UQVg1k5Iozf8-OG-x_crb2eFX6_usy7f5zb9jwAm9qnE0eqZRRksDIy9KO3jcmcmEWMPM5prCkb1WJVixZwNDNoKBA3VOHZzF4vScgDSVSVm
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTV0xDsIwEMvAF2DmA5Wa5JLLraCWTh2AhTG53P3_Cb1IDN09WrY82HbuLqGwuWKS1AA1dEy-UQVg1k5Iozf8-OG-x_crb2eFX6_usy7f5zb9jwAm9qnE0eqZRRksDIy9KO3jcmcmEWMPM5prCkb1WJVixZwNDNoKBA3VOHZzF4vScgDSVSVm
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTV0xDsIwEMvAF2DmA5Wa5JLLraCWTh2AhTG53P3_Cb1IDN09WrY82HbuLqGwuWKS1AA1dEy-UQVg1k5Iozf8-OG-x_crb2eFX6_usy7f5zb9jwAm9qnE0eqZRRksDIy9KO3jcmcmEWMPM5prCkb1WJVixZwNDNoKBA3VOHZzF4vScgDSVSVm
http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Khalil%2C+Rania%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTZ07DgIxDERTcAWouUAksomddQti2WoLBAVl_Lv_EfBKFPSWy5l5hccpnW2aJVwRDLh1n7RDYRqtibhSp_1u-Prp21afD1z_1Hw5pvdyf93W_PsDkGXvM8vio-AYARaM4KRksVCgjMrVXV2qshlOxECmMTkjX4g1onTgDbZySodgafsCQeEm2g
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwTZ07DgIxDERTcAWouUAksomddQti2WoLBAVl_Lv_EfBKFPSWy5l5hccpnW2aJVwRDLh1n7RDYRqtibhSp_1u-Prp21afD1z_1Hw5pvdyf93W_PsDkGXvM8vio-AYARaM4KRksVCgjMrVXV2qshlOxECmMTkjX4g1onTgDbZySodgafsCQeEm2g
http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Sherry%2C+Mark%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Thomas%2C+Peter%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Chui%2C+Wing+Hong%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwRZ07DgIxDES3oKSFW0SKE-fjFsSy1RYICkrbce5_BBKEROkLzMyTZc88A2YkZkitZNVo1GrNKBkbAlf_bVC4vMu-x8c9b8e_eK2n5bXentfN_XoAnA53iY5nzCWTbtVzsKqE88tbFyuepwWq9OIbkcHcI4eB6CkkURSIfQxwXg6Dpe0DyvIktA
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwRZ07DgIxDES3oKSFW0SKE-fjFsSy1RYICkrbce5_BBKEROkLzMyTZc88A2YkZkitZNVo1GrNKBkbAlf_bVC4vMu-x8c9b8e_eK2n5bXentfN_XoAnA53iY5nzCWTbtVzsKqE88tbFyuepwWq9OIbkcHcI4eB6CkkURSIfQxwXg6Dpe0DyvIktA
http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Serdar+Erkan%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Yasar+%C3%96zbay%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Zeynep+Cihangir+%C3%87ankaya%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Serife+Terzi%22
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQsExKMk80BVZ8acDWd1JysoFZYiqwW5BiYpxsaWmaAprNdYo09_MzDnI38-BBFFpuogxybq4hzh66sFIxPiUnJ97IHNiJAVZLFoaGYgwswE5xKgCPfRfd
http://ud.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQsExKMk80BVZ8acDWd1JysoFZYiqwW5BiYpxsaWmaAprNdYo09_MzDnI38-BBFFpuogxybq4hzh66sFIxPiUnJ97IHNiJAVZLFoaGYgwswE5xKgCPfRfd

