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 الشكر والتقدير
 

 
سلطان قدير العضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس بجامعة الكل الشكر والت

/ سعاد نذر عبد الحميد الضامن والدكتورة/ مقابوس واخص بالشكر الدكتور
بنت محمد بن سلليمان ... وإللى النبلع المتلدفد اللدكتور عللي محملد إبلراهيم 

األسللتاا المسلللاعد بمركللز البحلللو  التربويلللة بالجامعللة  كملللا ال يفلللوتني أن 
حضللر صخصلللية حببتنللي وصلللجعتني علللى مواصللللة دراسللتي فلللي هلللذا است

التخصلص اال وهلي صخصلية األسللتاا اللدكتور يوسل  قطلامي ... واألسللتاا 
الدكتور أحمد عبد المجيد الصلمادي أسلتاا اإلرصلاد النفسلي والتربلوي بكليلة 

المحكم الخارجي لهذه الدراسلة ... وإللى جميلع  –جامعة اليرموك  –التربية 
 على استكمال دراستي هذه كل الشكر والتقدير من ساعدني
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 ملخص الدراسة
 

 مشكالت طلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتها ببعض المتغيرات
 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس    

لة إاا كانت هناك فروق اات دال عماوأهم المجاالت التي تزيد فيها حدة المشكالت   والتعرا 
إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت المشكالت تعزى إلى جنس الطلبة والكلية التي 

 والمعدل التراكمي . والموقع السكنيينتمون إليها ) إنسانية أو علمية (   والسنة الدراسية 

  

( فقرة موزعة إلى أربعلة مجلاالت  76تكونت من )  التيقام الباحث بتطوير أداة الدراسة 

  .: المجال األكاديمي   والمجال النفسي   والمجال االجتماعي   والمجال األسريهي 

 
السللطان قلابوس المسلجلين لنيلل الدرجلة الجامعيلة ة تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعل

( طالبللاً  8761  والللذين بلللد عللددهم )  2002/  2001األولللى ) البكللالوريوس ( للعللام الجللامعي 

حسلب إحصلائية عملادة القبلول والتسلجيل . ووزعلت أداة الدراسلة عللى  2001وطالبة في خري  

 ( طالباً وطالبة . 861عينة مكونة من ) 

 
وقد أصارت نتائج الدراسة إلى أن  المشكالت الخمس األكثر أهمية التي يعلاني منهلا طلبلة 

هيئللة جامعلة السلللطان قلابوس هللي : ازدحللام الطلبلة أثنللاء عمليلة التسللجيل   تحيللز بعلض أعضللاء 

التدريس لبعض الطلبة مما يؤثر سلباً على توزيع العالمات   صعوبة أسئلة االمتحانلات   الشلعور 

 بالقلد من االمتحانات   كثرة الواجبات والبحو  المطلوبة .

 
: المجلال  يللي املكما بينت النتائج أن ترتيب مجاالت المشلكالت ملن حيلث األهميلة جلاء ك

 المجال االجتماعي   المجال األسري . األكاديمي   المجال النفسي   

 

كذلك أظهرت النتائج أنل  ال توجلد فلروق اات دالللة إحصلائية بلين المتوسلطات الحسلابية 

(  تعزى إلى جنس الطلبة . فلي حلين أصلارت النتلائج  ةواالجتماعي ةالمشكالت ) األكاديمي ليّ لمجا

أن الطالبللات أكثللر عرضللة  حيللث   إلللى وجللود فللروق اات داللللة إحصللائية فللي المجللال النفسللي
  فلروق اات دالللة إحصللائية فلي المجلال األسللري  ظهللرتللمشلكالت النفسلية مللن الطلالم   كملا 

 حيث أن الطالم أكثر عرضة للمشكالت األسرية من الطالبات .

 

مجللاالت المشللكالت التللي فلي  وأوضلحت النتللائج عللدم وجلود فللروق اات داللللة إحصللائية

غيلر الكليلة ) إنسلانية أو علميلة ( باسلتثناء المجلال األكلاديمي   حيلث يعاني منها الطلبلة تعلزى لمت
 أن طلبة الكليات اإلنسانية أكثر عرضة للمشكالت األكاديمية من طلبة الكليات العلمية .أتضح 

 

بين متوسطات جميع مجااتت  كما كشفت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  
أن الطلبلة المقيملين داخلل السلكن الجلامعي حيث المشكالت تعزى إلى متغير مكان السكن 

يعانون من مشكالت أكاديمية أكثر من الطلبة المقيمين خارج السكن الجامعي مع األسلرة   كملا أن 

الطلبة  المقيمين خارج السكن الجامعي مع الزمالء يعانون من مشكالت أكاديمية أكثلر ملن الطلبلة 

ا نالحللأ أن طلبلة السللكن الجلامعي يعللانون مللن المقيملين خللارج السلكن الجللامعي ملع األسللرة   كمل

مشكالت نفسية أكثر من الطلبة المقيمين خارج السكن الجامعي مع الزمالء وملع األسلرة   أملا ملن 



 9 

الناحيللة االجتماعيللة فنجللد أن طلبللة السللكن الجللامعي أكثللر معانللاة مللن المشللكالت االجتماعيللة مللن 

ي حلين أن الطلبلة المقيملين خلارج السللكن فل  الطلبلة المقيملين خلارج السلكن الجلامعي ملع األسلرة 

الجللامعي مللع الللزمالء أكثللر عرضللة للمشللكالت االجتماعيللة مللن الطلبللة المقيمللين خللارج السللكن 
ومن الناحية األسرية نجد أن طلبة السكن الجلامعي أكثلر عرضلة للمشلكالت . الجامعي مع األسرة 

رة   كملا أن الطلبلة المقيملين خلارج األسرية من الطلبة المقيملين خلارج السلكن الجلامعي ملع األسل

السكن الجامعي مع الزمالء يعلانون ملن مشلكالت أسلرية أكثلر ملن الطلبلة المقيملين خلارج السلكن 

 الجامعي مع األسرة .   

 
أن هنللاك فللروق اات داللللة إحصللائية بللين متوسللطات مجللاالت  إلللى كمللا أصللارت النتللائج

للى متغيلر السلنة الدراسلية   فلي حلين للم توجللد المشلكالت األكاديميلة والنفسلية واألسلرية تعلزى إ

 فروق في المجال االجتماعي تعزي لمتغير السنة الدراسية . 

 

وكذلك بينت النتائج عدم وجود فروق اات داللة إحصائية في مختل  مجاالت المشكالت 

كمية تعزى للمعدل التراكمي باستثناء المجال النفسي   حيث إن الطلبة الحاصلين على معدالت ترا
  منخفضة يعانون من مشكالت نفسية أكثر من الطلبة الحاصلين على معدالت تراكمية عالية 

 اقتراح بعض التوصيات . وفي ضوء ما توصلت إلي  الدراسة من نتائج   تم

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 10 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة :

م عمللاد المسللتقبل ومصللدر الطاقللة والتجديللد فهلل   الشللبام أهللم قللوة بشللرية ألي مجتمللع

وثروات األمم ال تقاس بمدى ما في أرضها من موارد ومعلادن بقلدر ملا تقلاس  .والتغيير واإلنتاج 

حلدا  إلبمدى ما تقدم  لشبابها ملن عنايلة ورعايلة واهتملام   فالشلبام هلم الطاقلة التلي ال تنضلب 

ن عللى اسلتمرار الحيلاة فلي المجتملع  فالشلبام التغيير وتحقيد التطور   وهم أيضا اللذين يحلاف و

اليوم هم دعامة اإلنتاج في جميع ميادين الحياة   وهم أغلى رأسمال لألمم التي تريد أن تصلنع لهلا 

حاضراً زاهراً ومسلتقبالً مشلرقاً .  والتخطليط لمسلتقبل األملم ملرتبط بحسلن إعلداد صلبابها   وحلل 

ي مسليرتها الخيلرة   فلي البنلاء   والتطلوير .  وللذا تعنلى مشكالتهم وتهيئتهم ليكونوا عدة األملم فل

الدول بتوفير المؤسسات التربوية والتعليمية واالجتماعية  التي تعلد الشلبام اإلعلداد األمثلل اللذي 

يؤهلهم لتسلم زمام المسؤولية والمشاركة في عملية التنمية والك من أجل مستقبل أفضل . ويعتبلر 

طاعات التلي توليل  اللدول اهتماملاً بالغلا ن لراً ألنهلم القلوة الواعيلة ملن صبام الجامعات من أهم الق

 في دفع عجلة التنمية . االشبام التي يمكن االعتماد عليه

  

لقيلادة  مسلؤوليت وتعد الدراسة الجامعيلة إحلدى قنلوات اإلعلداد التلي تهيلء اللنيء لتلولي 

نها تسعى كغيرها من المؤسسلات إ  فج مل و. ولكي تقوم الجامعات بتأدية رسالتها على أكالمجتمع

 ً . ونوعلاً ملع متطلبلات المجتملع التربوية عند إعداد برامجها على أن تكون هذه البرامج متسلقة كملا

  ة اوى مستويات معينة كملدخالت لهلاوفي الوقت اات  تحرص الجامعة على قبول نخبة من الطلب

كوادر التي تستطيع النهوض بلالمجتمع حتى تتمكن من تزويد المجتمع بنوعيات من المخرجات وال

 .(  1996وتحقد آمال  وتطلعات  ) العمر   

 

ويوفر التعليم الجامعي مجاالت عديدة للتخصص تحقد طموحات الطالب وتناسلب قدراتل  

وهو بذلك يمثل نوعية من التعليم تختل  عن النمط الن امي في مدراس التعليم العام من    وميول 

آل مشللرا    )         ونوعيللة التخصصللات وأنمللاط التفاعللل االجتمللاعي حيللث طبيعللة الدراسللة

ى الطالللب نمطللا حيللث أن الجامعللة كمؤسسللة تربويللة مسللتقلة تمثللل خبللرة غنيللة تملللي عللل .(2000
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فاالنتقال من المدرسة إلى الجامعة يمثل حدثاً مهماً فلي حيلاة الطاللب   قلد يلؤدي   مختلفاً من الحياة

وأن  ات  اليومية تؤثر في مستواه التحصيلي وتعيد مسليرت  الدراسلية  إلى ظهور مشكالت في حي

هنلاك فروقللا بللين الجللو التعليمللي فللي الجامعلة والجللو التعليمللي فللي المدرسللة   فمشللكالت التوافللد 

. ويلرى ( Genn  , 1973 االكلاديمي فلي الجامعلة تلزداد كلملا ازدادت تللك الفلروق            ) 

تملاده اعأن اعتملاد الطاللب فلي المدرسلة عللى الملدرس أكثلر ملن  ( Wilson , 1984ولسلون ) 

علي  في الجامعة . كما تتطلب الدراسة في الجامعة مهارات تختل  عن مهارات المدرسلة الثانويلة 

طلور أسلاليب للطاللب أن ي وبالتالي ال بد  القراءة السريعة وأخذ المالح اتمثل استخدام المكتبة و

وحياتل    د مع هذه الحياة   إا علي  أن يتخذ  قرارات هامة تتعلد بمستقبلجديدة تساعده على التواف

األكاديمية  والمهنية كاختيار الدراسة والتوافد مع التخصلص الجديلد واالختيلار المهنلي واإلعلداد 

لمهنة المستقبل   كما علي  أن يتخذ قرارات أخرى تتعلد بحيات  االجتماعية مثل اختيار األصلدقاء 

( .  وتعلد هلذه الخبلرة تجربلة جديللدة  1993) الشلريدة    ء برأيل  فلي كثيلر ملن المواقل    واإلدال

تسلاعد عللى نملو صخصلية الطاللب وتعزيلز قدراتلل  الذاتيلة فلي التعلليم والتفكيلر واتخلاا القللرارات 

 .وتحمل المسؤولية

 

ثانيلة تبدأ مرحلة التعليم الجامعي األولى في حدود سلن الثامنلة عشلرة ملن العملر وحتلى ال

ولهلذه المرحللة أهميلة كبيلرة  . (1995زهلران   في  والعشرين وتقابل مرحلة المراهقة المتأخرة )

في حياة الفرد وفي صقل صخصيت  لما يرافقهلا ملن  تغيلرات نفسلية وصخصلية واجتماعيلة وعقليلة 

يشلها الطاللب لها آثارها في مراحل الحياة الالحقة وأبعادها التكوينية   وقلملا تملر المرحللة التلي يع

الجامعي بسالم دون أن يتعرض  لبعض المشكالت . على الرغم من أن بعلض علملاء اللنفس مثلل 

يصلفون هلذه المرحللة عللى أنهلا مرحللة نملو علادي   قلد تتخللهلا بعلض المشللكالت  Searsسليرز 

للنفس نتيجة الضغوط في البيئة األسرية واالجتماعية والتعليمية   إال أن البعض اآلخر من علماء ا

يصلفها بأنهللا فتللرة عواصل  وتمللرد وتللوتر تكتنفهلا األزمللات النفسللية   Eriksonريكسللون  إمثلل 

زهللران    وتتخللهللا اإلحباطللات والصللراعات ويلونهللا القلللد واالكتئللام والخللوا مللن المجهللول )

(   حيث تتسم هذه المرحلة بتقلب الحالة المزاجيلة   ملن الشلعور الغلامر بالسلعادة والراحلة  1998

لى اإلحساس باالنقباض   والك نتيجة االستغراق فلي أحلالم اليق لة ملن جهلة والمخلاوا والقللد إ

 ً فلي مراحلل  والغيرة من جهة أخرى   وقلد تكلون حاللة التقللب المزاجلي هلذه أقلوى وأصلد وضلوحا

الشبام األولى منها قرم نهاية مرحلة الشبام   وتختل  دواعي تقللب الحاللة المزاجيلة ملن أزملة 

واالرتقلللاء النفسلللي واالجتملللاعي فلللي سلللنوات الشلللبام األوللللى إللللى مشلللكالت العالقلللات  الهويلللة
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االجتماعية والعاطفية والتحصيل الدراسي   وإلى هموم االستقرار في العمل والزواج في سلنوات 

 ( . 1985الشبام المتأخرة  ) حجازي   

  

انتقال حرجة تبلدأ  ومن  خصائص النمو التي تميز هذه المرحلة بصفة عامة   أنها مرحلة

بالبلوغ الجنسي الذي يصلاحب  الكثيلر ملن التغيلرات العقليلة والجسلمية واالنفعاليلة واالجتماعيلة   

كما تتميز هذه المرحلة بطفرة في النمو الجسمي والنضج الهيكللي ونملو المهلارات الحركيلة   كملا 

واالسلتنتاج والمناقشلة واإلقنلاع يتميز النمو العقلي المعرفي بزيلادة القلدرة عللى التفكيلر والتحليلل 

واتخاا القرار   كما تنمو االنفعلاالت وتتميلز بلالعن  والحملاس والتنلاقض والحساسلية ) زهلران   

(   ثم تميل نحو الثبات والنضلج ويبلدو اللك فلي اهتماملات الطاللب بلأمور اآلخلرين وتقبلل  1998

(   وي هللر النمللو  2000را   المسللؤولية وتحمللل اإلحبللاط وانخفللاض الحللدة االنفعاليللة )آل مشلل

االجتماعي في االستقالل  ونضج الذات وتبلورهلا والمبلادرة فلي اتخلاا القلرار وتحملل المسلؤولية 

االجتماعية واالتصال باألصدقاء   ونمو االتجاهات والمعايير الدينية   ونملو اللذكاء االجتملاعي   

عي بمشكالت المجتمع   كما يتم  في وحسن التصرا في المواق  االجتماعية المختلفة وزيادة الو

 ( .1998هذه المرحلة اختيار المهنة   وتبنى نسقاً خاصاً للقيم وتتحدد فلسفة الحياة ) زهران   

 

تفاعلل   فليل  من آثار  ويلعب التوافد مع المجتمع الجامعي دوراً هاماً في حياة الطالب لما

فتوافلد الطاللب ملع  (   1987   ني وحملدياالجتماعي وتحصيل  األكاديمي في الجامعة ) الريحلا

متطلبات الحياة الجامعية يتأثر بجنس  وبحاجات  الشخصية واالجتماعية وقدراتل  العقليلة ومهاراتل  

وملا الحيلاة فلي الجامعلة ويتلأثر توافلد الطاللب بطبيعلة الدراسية واالجتماعية وظروفل  االسلرية   

ألساتذة والزمالء   وما تقدم  الجامعة ملن خلدمات فيها من أن مة وتعليمات ومناهج وعالقات مع ا

اختيلار التخصلص وبلرامج تنميلة  فليعداد للدراسة الجامعيلة والمسلاعدة إلفي مجاالت اإلرصاد وا

المهلارات الدراسلية والشخصللية واالجتماعيلة التللي تسلاعد عللى النجللاح فلي التوافللد ملع المجتمللع 

ى جمللع المعلومللات عللن البللرامج والخللدمات الجللامعي . كمللا يتللأثر بمبللادرة الطالللب وحرصلل  عللل

 والنشاطات التي تقدمها الجامعة وسعي  لإلفادة منها وتوظيفها في المجاالت المختلفة .

 

ً بوعنللدما يلتحللد الطلبللة   واسللعة فللي تلللك العوامللل  الجامعللة فللإنهم يحملللون معهللم فروقللا

ة الكافيلة للنجلاح فلي التعلليم بعض الطلبلة ال يمتلكلون المهلارات الدراسليف المساعدة على التوافد  

  كما أنهم يختلفون فيما بينهم من حيث آليات التعامل واستراتيجيات التفاعل مع الدراسلة  الجامعي

األكاديميلة   وكلملا ضللعفت حصليلة الطاللب مللن أسلاليب التعامللل ملع الدراسلة صللكلت لل  الدراسللة 
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  كملا تعلوز واألداء فلي االمتحانلاتالسلتذكار عقبة في كل مكوناتهلا فيواجل  عقبلة الفهلم وطريقلة ا

اللك    وكللاسب ملع زمالئهلم الطلبلة وأسلاتذتهمبعضهم المهارات االجتماعية الالزمة للتفاعل المن

. وقلد أظهلرت كثيلر ملن الدراسلات وجلود عالقلة ارتبلاط موجبلة يؤدي إللى صلعوبات فلي التوافلد

ً  ونومرتفعة بين مستوى التحصيل ومسلتوى التوافلد   فالطلبلة المتفوقل أكثلر توافقلاً وأكثلر  دراسليا

مشاركة في النشاطات وأكثر استمتاعاً بالدراسة الجامعيلة   فلي حلين أن الطلبلة اللذين يعلانون ملن 

(  1997صعوبات في الدراسة أكثر قلقاً وأقل مشاركة في النشلاطات الجامعيلة  ) التلل وآخلرون   

. 

   وتؤدي دورها هيء المناخ المالئمللجامعة أن ت ولتحقيد قدر كاا من توافد الطلبة ال بد

المتميزة في مجال المعرفة : الرسالة ن ام التعليم والتي تتسم بعنصرينكمؤسسة اجتماعية في قمة 

والمهللن المتخصصللة ومجللاالت   وعنصللر إعللداد النخبللة وتزويللد هللذه النخبللة بالمعللارا والفكللر

يكتسلب الملتعلم مجموعلة ملن القلدرات   ليختارها  الطالب بناء على ميول  واهتماماتل    ولالمعرفة

 ( .  1995) عمار    العقلية ومهارات العمل وقيم  وعادات 

 

وتتحللدد    إا تتبلللور خاللهللا أفكللارهجامعيللة فتللرة هامللة فللي حيللاة الطالللبالمرحلللة ال دوتعلل 

ملتعلم ملن الجانلب . وال تقتصلر مهملة الجامعلة عللى تنميلة صخصلية الاتجاهات  وتتكامل صخصليت 

التي قد تؤثر   بة للتغلب على مشكالتهم المختلفة  بل تتعداها إلى العمل على مساعدة الطليالمعرف

ممثللة فللي:  (  ( , . Huebner et al  والتلي رآهللا هيلوبنر وآخللرون فلي مسلارهم الدراسللي

المشكالت الدراسية والخوا بسبب التحصيل ونقلص الوقلت والمهلارات الدراسلية  باإلضلافة إللى 

 ( . 1999الحديدي    هني وتخطيط العمل والمشاركة الشخصية  )االختيار الم

  

المعللارا والعلللوم أو إلجللراء التجللارم  يفالجامعللة علللى هللذا األسللاس ليسللت مكانللاً لتلقلل

واالختبللارات فحسللب بللل هللي ميللدان تفاعللل واحتكللاك معرفللي وعللاطفي واجتمللاعي وثقللافي بللين 

فاعلل يتلأثر بعلدد ملن العواملل والمتغيلرات مثلل . وال صك أن هلذا الترتادهاأعضاء الجماعة التي ت

خليلة المناهج وأعضاء هيئة التدريس واألبنيلة الجامعيلة وتجهيزاتهلا والملحقلات بهلا وهندسلتها الدا

  ألنها تشكل اإلطلار الملادي اللذي تنملو فيل  عالقلات معينلة يمكلن أن وتوزيعاتها ون م العمل فيها

  إا أن كثيللرا مللن المشللكالت النفسللية عيلة والثقافيللةوين صخصلليت  االجتماتسلاعد الطالللب علللى تكلل

إضافة إلى ما    لبناء المادي والتن يمي للمؤسسةواالجتماعية عند الطالب يكون مصدرها طبيعة ا

هللو معمللول بلل  فللي حرمهللا مللن القللوانين واألن مللة والتعليمللات والقلليم ومللا يؤخللذ فيهللا باالعتبللار 
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لية الجامعلة مرتبطلة ارتباطلاً وثيقلاً ؤوملن هنلا تصلبح مسل .( 1988والتقاليد )العملايرة   كالعادات 

 . االكاديميبقضايا طالبها بأبعادها المختلفة   ويتعدى دور الجامعة الجانب 

 

ن لكل مرحلة من مراحل النمو حاجات ومتطلبات مادية ونفسية ال بد من تلبيتها وإصلعار إ

مرحللة الجامعيلة مرحللة ملن هلذه المراحلل   من هم في هذه المرحلة باهتمام المجتمع بتلبيتها   وال

لها متطلباتها وحاجاتها وغالبا ما تنشأ األزملات والمشلكالت التلي يعلاني منهلا الطاللب بسلبب علدم 

البلد ملن تشلخيص المشلكالت لبلة تلبية تلك الحاجات والمتطلبات . ولكي نتغلب على مشلكالت الط

دود قيم المجتمع وتراث  وآمال  وطموحات    التي تحول دون تلبية حاجاتهم ومتطلبات نموهم في ح

 ( .1987وبالتعاون مع سائر المؤسسات المعنية في  ) فرحان   

  

ن توافد الفرد ال يقاس بمدى خلوه من المشاكل   ولكلن يقلاس بقدرتل  عللى مواجهلة هلذه إ

  . فلالفرد إيجابية تساعد على توافق  مع نفس  وملع المجتملع اللذي يعليي فيل تقديم حلول  المشاكل و

تسيره حاجات  وفكرت  عن نفس    وهو في سبيل  إلصباع حاجات  تقابل  المشاكل ومواقل  االختيلار 

  ويؤدي عدم إصباع الحاجات إلى حالة من التوتر واختالل توازن الفرد مع بيئت    وحينئلذ يمكننلا 

 ( . 1985ن  لدى لفرد مشكلة ) جالل   إالقول 

 

بجوانبهلللا المتعلللددة ملللن أكاديميلللة ونفسلللية وصلللحية وإداريلللة وتشلللكل الحيلللاة الجامعيلللة  

أثنللاء  لبللةواجتماعيللة  واقتصللادية مصللادر صللتى للضللغوط والمواقلل  التللي قللد يتعللرض لهللا الط

دراسللتهم الجامعيللة   األمللر الللذي يكللون للل  أكبللر األثللر فللي مللدى تللوافقهم ونجللاحهم األكللاديمي 

 .واالجتماعي 

لبة الجامعات في عددها وفي صدتها تبعلاً لعواملل اات وتتفاوت المشكالت التي يواجهها ط 

وعواملل اات عالقلة بالطاللب كجلنس الطاللب وحاجاتل     لفتل أُ عالقة بالموق  من حيلث جدتل  أو 

النفسية واالجتماعية وقدرات  العقلية والتحصيلية ومهارات  األكاديمية وظروف  الصحية والجسمية 

ستواها االجتماعي والثقلافي واالقتصلادي   ومفهلوم اللذات   وظروا األسرة التي ينتسب إليها وم

لدي الطالب ومدي تقبل  وتقديره لنفس    ومستوى طموح  وآمال  بالمستقبل   باإلضافة إللى تلأثره 

بطبيعة الحياة الجامعية وما فيهلا ملن أن ملة وتعليملات وعالقلات ملع المدرسلين واللزمالء وبلرامج 

ريقة التي يدرك بها الطالب األمور تؤدي دوراً هاماً في تحديد عدد للتوعية واإلرصاد   كما أن الط

 ( . 1994المشكالت التي يواجهها وصدتها ) داود   
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عالقة بالمشكالت التي يواجههلا طلبلة ال ااتولقد أصار الباحثون إلى العديد من المتغيرات  

  فهللي تتضللمن الخصللائص الجامعللات   وبينللوا ان التفاعللل بللين هللذه المتغيللرات يتصلل  بالتعقيللد 

 ( . 1999المتعلقة بالفرد باالضافة إلى الخصائص المتعلقة بالموق  ) سليمان ومنيزل   

 

فكل ما يتصلل بالطاللب الجلامعي كلذات تحلوي سلمات  الشخصلية واالنفعاليلة والعقليلة لهلا 

)  ضلل صخصلي أف وافلددور كبير في النجاح   فعلى سبيل المثال تقود الثقة بلالنفس إللى حلدو  ت

ملع البيئلة المحيطلة مملا يجعلل الفلرد أكثلر فاعليلة   كملا أن  وافلد( ومنل  إللى ت 1978أبو علالم   

ضع  التهيؤ النفسي للدراسلة يلؤدي إللى حلدو  مشلكالت معوقلة لمسليرة الطاللب الدراسلية منهلا 

  كملا أن (  1994عدم التركيز واالفتقار للدافعية وعدم القدرة عللى التهيلؤ للدراسلة ) أبلو علالم   

التحصلليل األكللاديمي يلللرتبط بطللول مللدة الشلللعور بالوحللدة أو قصللرها   فقلللد وجللد أن االنعلللزال 

واالنطواء ل  أثر كبير في التحصيل واإلدراك   فالطالب الذي يح ى بجو اجتملاعي ولل  عالقلات 

ً وصداقات بالجامعة يكون مستواه التحصيلي إيجابيل ً يسللب    أملا الطاللب المنطلوي يكلون تحصليل ا  ا

( . فالحياة الجامعيلة لهلا   Ginter & Dwinell , 1994)  إلى حد ما خصوصا في المواد العلمية

الطلبلة حيلث أن نجلاح الطاللب يتلأثر بطريقلة مباصلرة بالحيلاة الجامعيلة ملن  فيتأثير قوي ومباصر 

لملوس خالل احتكاك  بزمالئ  وملا تقدمل  الجامعلة ملن خلدمات   فعلدم احتكلاك الطاللب بلالواقع الم

 ( .Nelson &  Bryan , 1984حول  يجعل  ال يهتم بالعملية التعليمية وبكل ما حول  ) 

 

كما  تواج  طلبة الجامعات مشكالت نفسية مثل القلد والتعب دون القيام بمجهود عضللي  

الثقللة بللالنفس   وقلد وجللد أن هللذه السللمات  انوصلعوبة التركيللز واالنتبللاه وسللرعة االسلتثارة وفقللد

( كملا أن الطلبلة المتفلوقين  1971ي الكليات العلمية عنها في الكليات الن رية ) سلطان   تختل  ف

يتمتعللون بمسللتويات أعلللى مللن األمللن النفسللي مللن الطلبللة العللاديين   وهللذا يرجللع إلللى مسللتوى 

( . كما يعاني الطاللب الجلامعي ملن مشلكلة  1990تحصيلهم العالي الذي يحقد لهم الك ) حسين   

) محمللود    الثقللافي والصللراع النفسلي والشللعور بفقللدان األمللن والخلوا مللن المسللتقبلاالغتلرام 

1993 . ) 

 

ن ألعضاء هيئة التدريس و اإلداريين والمرصدين األكاديميين ومشلرفي السلكن الجلامعي إ

  أكبر األثر في تعضيد قيم الطالم وتوجي  سللوكهم كملا أن تكلوين هويلة الطاللب يلرتبط بلالخبرة 

تشكيل الهويلة ملن قبلل الجامعلة يتعللد بشلكل مباصلر بمقلدار التفاعلل  في  فمقدار التأثير الجامعية 

وأعضلاء هيئلة التلدريس   فعنلدما يقلل مقلدار التفاعلل بلين الجلانبين فلإن أعضلاء هيئلة  ةبللبلين الط
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قلد . وبما أن الحياة الجامعية قد ترفع أحيانا من مستوى ال لبةعلى الط اً أقل تأثير ونالتدريس يكون

حول الهوية لدى الطالب فقد يشعر بالضياع والتشتت وهو بصلدد تكلوين هويتل  الشخصلية . وهنلا 

في تعزيز النمو الشخصي والمعرفلي للطاللب وتشلجيع   فكلملا زاد التفاعلل بلين  ستاايأتي دور األ

 1997الطالب ورضاه علن الحيلاة الجامعيلة ) عبلد اللطيل     وافدالطالب واألستاا الجامعي زاد ت

     . ) 

  

كما أن هناك ارتباط بين العوامل األكاديمية كلالمواد الدراسلية وأسلاليب االمتحانلات ولغلة 

وبين المشكالت التي تواج  الطالب الجامعي فالطالب خلالل تواجلده  وغيرها من العواملالتدريس 

ثم يحدد موقف  منهلا    كون ُحكماً لهافي الجامعة يقوم بتقويم ال روا األكاديمية التي يمر بها   ويُ 

سلبباً للفشلل   اآلخلر يلرى اللبعض   بينملا فمنهم من يرى بلأن هلذه العواملل مسلاعدة عللى النجلاح 

ويختلل  الطلبلة فيمللا بيلنهم ملن حيللث املتالك آليللات التعاملل واسلتراتيجيات التفاعللل ملع الدراسللة 

صللكلت لل  الدراسللة  ةاألكاديميلة   وكلملا ضللعفت حصليلة الطاللب مللن أسلاليب التعامللل ملع الدراسل

فيواجل  عقبلة الفهلم وطريلد االسلتذكار واالداء فلي االمتحانلات ) العملر      عقبة في كل مكوناتها

التحصلليل  فللي( . فالمهللارات الدراسللية وادارة الوقللت مللن أكثللر األبعللاد التللي لهللا تللأثير  1996

 Bakerكر وسيرك ) ( . وقد وجد بي 1987األكاديمي للطالب في الجامعة ) الريحاني وآخرون   

& Siryk , 1984 اات داللة بين الدرجة الكليلة عللى اختبلار التكيل   ة( أن هناك عالقة ارتباطي

األكاديمي وبين المعدل العام للطلبة في السنة األولى الجامعية . كملا كلان الطلبلة األكثلر تكيفلاً فلي 

متفوقين اللذين يلتم اختيلارهم فلي مستوى السنة األولى أكثر احتماال ألن يكونوا من ضمن الطلبة ال

السنتين الثالثة والرابعة ليكونوا أعضاء في جمعية خاصة للطلبة المتفوقين . كملا أن الطلبلة اللذين 

علللى تخصللص معللين يكونللوا اقللل تكيفللاً مللن ناحيللة أكاديميللة   خاصللة التكيلل  المنهجللي  نيجبلرو

 ( .  1992   ونضج األهداا ومستوى الطموح والصحة النفسية ) صالح وآخرون

 

تحصليل  الجلامعي والمشللكالت  فليولل لروا االجتماعيلة المحيطلة بالطاللب أثللر واضلح 

التللي يواجههللا   مثللل صللعوبة تكللوين الصللداقات وصللعوبة التحللد  مللع اآلخللرين وضللع  الثقللة 

باآلخرين ونقص مهارات االتصال واالفتقار إلى الجاابية االجتماعيلة . يضلاا إللى اللك صلعوبة 

الجنس اآلخللر الناتجللة عللن الطبيعللة المحاف للة للمجتمعللات العربيللة . فشللعور الطالللب االخللتالط بلل

  تأثير على تفاعل  األكاديمي واالجتماعي باإلضافة إلى تفاعل  مع ل عن أدائ  األكاديمي ىبالرض

 ( .  Nelson , Scott & Bryan , 1984األقران   ) 
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إعلادة تن لليم خلريطتهم االدراكيللة    ن عمليلة التوافلد عنللد طلبلة الجامعلات تتطلللب ملنهمإ

وتعلللم قواعللد جديللدة   واكتسللام مهللارات ضللرورية للنجللاح فللي الموقلل  الجديللد . فالبللد لطالللب 

)                   الجامعلة أن يلتعلم كيلل  يلبلي حاجاتل  الجديللدة وكيل  ينلدمج مللع البيئلة الجامعيللة 

Lopez , Campbell & Watkin , 1986  للب فلي الجامعلة تعتملد عللى (   فاهتماملات الطا

)                       سليرت  الشخصلية وادراكاتلل  وخبراتل  والتللي قلد تختللل  ملن بيئللة إللى أخللري

Zitzow , 1984    ففي السنة الجامعيلة األوللى يكلون اهتملام الطاللب بشلكل رئليس عللى كفايتل )

اجتماعية مثلل الهويلة االجتماعيلة األكاديمية والعقلية أما في السنوات الالحقة فإن اهتمامات  تكون 

  واألمن االجتماعي   وإقامة عالقات مع البيئة الجديدة فنجاح الطالب يتلأثر بطريقلة مباصلرة بجلو 

لطالللب ل تالجامعللة واالحتكللاك مللع الطلبللة ومللا تقدملل  الجامعللة مللن خللدمات للطالللب   فكلمللا كانلل

 ً ا أن تحقيللد تقللدم فللي العالقللات   كملل  عالقللات اجتماعيللة جيللدة سللاعد الللك علللى تقدملل  دراسلليا

اجتماعياً عن األسرة ويعتملد عللى نفسل  فلي كثيلر  الً االجتماعية داخل الجامعة يجعل الطالب مستق

ملن األملور   ففللي المرحللة الجامعيللة تتسلع حلقلة األصللدقاء   وتكلون للطالللب عالقلات وصللداقات 

ة   فهلذه العالقلات لهلا دور فلي واسعة   وهذا بدوره يسهم في نجاح الطالب واستمراره في الجامعل

 Upcraftعداد صخصيت  وإظهار مواهبل  ومهاراتل  ) إتسهم في كما انها تحفيز الطالب وتشجيع  

& Gardner , 1989    . ) 

 

ولل لروا األسللرية المحيطلة بالطالللب أثللر واضلح علللى تحصليل  الجللامعي والمشللكالت  

افعلة للتحصلليل الجيللد والتوافلد مللع الحيللاة التلي يواجههللا   فهلذه ال للروا إمللا أن تكلون معينللة ود

 ً وتثقلل تفكيلره فتصلبح  الجامعية أو أن تكون معيقة . حيث أن حدة هذه ال روا تحمل الطالب عبئا

(   فن لرة األسلرة للحيلاة وفلسلفتها االجتماعيلة  1996مثيرات مشتتة النتباه  وتركيلزه ) العملر   

باإلضافة إلى   اتها من أبنائها في أدائهم لهذا الدوروما تضع  من قيمة على التعليم الجامعي وتوقع

مسللتوى االسللتقرار األسلللري الللذي تتمتللع بللل  األسللرة والللذي يتلللأثر بللدرجات متفاوتللة بلللالمركز 

االجتماعي االقتصادي لألسرة وفلسفتها االجتماعية ون رتها للحياة وطبيعة العالقلات بلين أفرادهلا 

ط صخصلليت  ونسللق  القيمللي ومسللتوى نضللج  الجسللمي   فأسللرة الفللرد تحللدد إلللى درجللة كبيللرة نملل

لتحقيلد مطاللب النملو .  نلاتوالعقلي واالنفعالي واالجتماعي من خالل ملا تقدمل  ملن فلرص وإمكا

كما تمثل أسرة الفرد القاعدة التي ينفذ من خاللها إلى مؤسسات المجتمع األخرى   وتحدد بصلورة 

 ( . 1995) العرابي    ة داخلهاعرضية درجة نجاح  في أدائ  ألدواره االجتماعي
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أن  إلللى قللد أصللارت بعللض الدراسللات التللي أجريللت علللى عينللات مللن المجتمللع العربلليول

عالقلات الشلبام األسلرية أصلبحت تتسلم بالصلراع والتبلاين   فالشلام يشلعر بأنل  مسلللوم اإلرادة 

يؤدي إلى صعوره  باء التسلطية التي تعيق  في نموه وخبرت    ممااآلنتيجة ما تنطوي علي  مواق  

بنقص تقديره لذات    فالشام يشعر بأن  ليس لل  مكانلة فلي العائللة وخاصلة اإلنلا    بسلبب تلدخل 

العاطفية   وقد يتخذ الك طابع اإلنكار للحياة العاطفية ورغبة السيطرة على حيات   حياتةاألهل في 

الرفاق   وقلد يسليطر األهلل ومستقبل  العاطفي   كما يتدخل األهل في اختيار األصدقاء وجماعات 

عللى الشللبام مهنيلا بحيللث يلتم تللوجيههم مللن قبلل األبللاء وفقلا لمطللامحهم دون الن لر إلللى رغبللات 

األبناء مما يتعارض مع رغبة الشبام فلي االسلتقالل واالختيلار   وقلد يفلرض األبلاء عللى أبنلائهم 

 ( .  1987حسب المجموع وليس حسب الرغبة ) معاليقي    االلتحاق بتخصص معين

 

التوافد الجلامعي للدى الطلبلة   حيلث أن  فيمن العوامل المؤثرة  دإن البعد عن األسرة يع

دخلول الطالللب إللى الجامعللة قللد يلؤدي إلللى انفصللال  علن والديلل  جغرافيللا ونفسليا   ويبللدأ الطالللب 

ل الجغرافلي . فاالنفصا(  1999)سليمان والمنيزل   باالندماج في البيئة الجديدة أو الثقافة الجديدة 

علن األهلل يمكلن أن يسلهل عمليلة االسلتقاللية عللن الواللدين   فقلد وجلد أن الطلبلة اللذين انفصلللوا 

بصلفات عديللدة منهللا زيللادة  نجغرافيلاً عللن أسللرهم ) أي يسللكنون داخلل الحللرم الجللامعي ( يتسللمو

فس للناالرتبلاط األسلري واإلحسلاس بالمسلؤولية إللى جانلب اعتملادهم عللى أنفسلهم والرضلا علن ا

لنملو لأن االنفصلال علن األبلوين هلو طريلد جيلد  إللى   وهذا يشيرواإلحساس بالشخصية المستقلة

هلذا إللى جانلب خللد اتجاهلات انفعاليلة   الشخصي والبعد عن االعتماد على الوالدين في كل صلء 

ة اإليجابية إيجابية عند اآلباء نحو أبنائهم   وهذا بدوره أدى إلى زيادة االتجاهات العاطفية االنفعالي

أن إللى صلارت بعلض الدراسلات وأ.   & Sullivan , 1980  )  ( Sullivan ملن قبلل األبنلاء

العلام األول باللذات يحصللون عللى فلي الطلبة اللذين يسلكنون ملع أسلرهم أثنلاء الدراسلة الجامعيلة 

 درجلات منخفضللة فللي الفصللل األول   كمللا أنهللم ال يعتملدون كثيللراً علللى أنفسللهم   ويكونللوا غيللر

أقلل نضلجاً فلي أهلدافهم وطموحلاتهم   فلي  انلووكيقادرين على التعبير عن رغباتهم الشخصلية   و

حللين أن الطلبللة الللذين يسللكنون داخللل الحللرم الجللامعي يختلفللون مللن حيللث درجللة الثقافللة والنمللو 

وتكون خبرات النمو العقلي والمعرفي في العام األول من الجامعة مناسبة جداً الجتيلاز   الشخصي

 ( . Graff & Cooley , 1970ختبارات بطريقة جيدة ) اال
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  والعمللل علللى حلهللا   يعللد  للذا فللإن رعايللة الطالللب الجللامعي   والتعللرا علللى مشللكالت 

حيلث أن توجيل  وارصلاد ضرورة  تحتمها مصلحة الطالب   ومصلحة المجتمع اللذي ينتملي إليل  . 

العقليلللة والوجدانيلللة والجسلللمية اسلللتعدادات  وقدراتللل  علللن كشللل  لل يهلللء لللل  الفرصلللة  الطاللللب

 ً ضلرورة اجتماعيلة   حيلث أن  واالجتماعيلة   والعملل عللى تنميلة هلذه االسلتعدادات . وهلي أيضلا

يحلافأ عللى يعتز بتلرا  أمتل    و تطلب جيالً   ت   وقوة مؤسسات بنيان   وسالمة  تماسك المجتمع 

 ( . 1986تمسك بقيمها ) الشري  وعودة   يقافتها وث

 

ءت الدراسللة الحاليللة بهلدا التعللرا عللى المشللكالت التللي يعلاني منهللا طلبللة ملن هنللا جلا

لكلي يتمكنلوا ملن السلير فلي بلرامج الدراسلة على حلها جامعة السلطان قابوس من أجل مساعدتهم 

وفي بعض األحيلان حرملانهم ملن هلذه   أمامهم لمواصلة تعليمهم الجامعي  تمثل عقبةدون مشاكل 

 الفرصة . 

 

  -ة الدراسة وأسئلتها :مشكل
 

)             فللي العللام الجللامعي (  طالبللاً وطالبللة  8761تضللم جامعللة السلللطان قللابوس  ) 

يتبلاينون فلي كثيلر  وهلمبمختل  المسلتويات الدراسلية وبمختلل  التخصصلات   (  2002/  2001

ي يلأتون منهلا االقتصادي   والبيئة االجتماعية التواالجتماعي  ستوىمن الخصائص كالجنس والم

غرافية للطلبة في الجامعة فمن المتوقع أن تواجههم العديد و. ونتيجة لهذا التباين في التركيبة الديم

من المشكالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية في نطاق الوضع االجتملاعي الجديلد اللذي يجلدون 

اد لمهنلة المسللتقبل ومللا فيل  أنفسللهم   وملا يحملونلل  معهللم ملن األسللرة والمجتملع ومشللكالت اإلعللد

يرتبط بها من اتخاا قرارات لها أهمية كبيرة في مستقبلهم في الحياة العمليلة ) التوايهلة وآخلرون   

(   حيث إن قرار الطالب دخول الجامعة واالستقالل بشلكل جزئلي علن األسلرة   أو الحيلاة  1999

الرصلد   إا أن هلذه المرحللة تشلهد انتقلاالً ملن مرحللة المراهقلة إللى مرحللة  دالتي اعتلاد عليهلا يعل

الكثير من التغيرات النمائية   وقد يعاني الطالب فيها بعض االضطرابات والصراعات لتطوير ملا 

ي أن الفرد بحاجة إلى تشكيل هوية جديلدة أيسمى بالهوية الذاتية أو الهوية المتعلقة بحياة الرصد   

عاني الطالب بطريقة مباصرة أو غيلر مباصلرة  ملن في البيئة الجديدة   ونتيجة لهذه الصراعات قد ي

الشعور بالوحدة والقللد   وهلذا بلدوره قلد يلؤدي إللى انسلحام الطاللب ملن الجامعلة   أو يمكلن أن 

( وبالتلالي  1999يؤدي إلى  العديد ملن المشلكالت فلي صلتى مجلاالت الحيلاة ) سلليمان ومنيلزل   

 لى هذه المشكالت والتوافد مع الحياة الجديدة .  يبقى الطالب في حاجة ماسة لمن يرصده للتغلب ع
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وتعد الدراسة الحالية محاولة لتلبيلة هلذه الحاجلة   وتقلديم التوصليات الضلرورية فلي هلذا 

المجال   إا تستهدا  الدراسة التعرا على المشكالت التلي تواجل  طلبلة جامعلة السللطان قلابوس 

  والسللنة  راكملليوقللع السللكني   والمعللدل التوتللأثير كللل مللن متغيللرات الجللنس   والكليللة   والم

درجلة معانللاة الطلبللة ملن هللذه المشللكالت . وبالتحديلد فللإن هللذه الدراسلة تهللدا إلللى  فلليالدراسلية 

 اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس ؟أهم . ما  1

 السللطان          ت بلين طلبلة جامعلة . ما أهم المجاالت التلي تزيلد فيهلا حلدة المشلكال 2

 ؟س قابو

هل توجد فروق دالة إحصائياً في المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعلة السللطان  .  3

  موقلع سلكن    وسلنت  الدراسلية   ومعدللوجنس    و قابوس تعزى إلى كلية الطالب  

 التحصيلي ؟ 

 
 -أهمية الدراسة :

 
مجتملع هاملة فلي ال ةة في كونها تهتم بمشكالت فئلة عمريلتبرز أهمية هذه الدراس

 ةبلل  كما أنهلا تهلدا إللى إعلداد أداة مالئملة لقيلاس مشلكالت طالعماني تمثل عماد التنمية

اك فللروق بللين إاا كانللت هنلل مللا   واسللتخدام تلللك األداة فللي تبللينجامعللة السلللطان قللابوس

كلن توظيفهلا فلي تخطليط بلرامج   حيث أن المعرفة بتلك الفروق يمالجنسين في المشكالت

اإلرصاد والتوجي  النفسلي والتربلوي للطلبلة بحيلث يمكلن اسلتخدام األسلاليب الفعاللة التلي 

ملن الطلبلة اللذكور واإلنلا  عللى التوافلد النفسلي السلليم كلل حسلب احتياجاتل   تمكن كلالً 

جامعيللة وميولل  واسلتعدادات    كملا أن الدراسلة تهللدا إللى تبلين أي السلنوات الدراسلية ال

  .يكون فيها الطالب أكثر عرضة للمشكالت 

 

ن المعرفللة بتفللاوت المشللكالت التللي يعللاني منهللا الطلبللة عبللر أوممللا ال صللك فيلل  

ملن تسلهيل العقبلات  والمشرفين األكادميينمكن إدارة الجامعة واألساتذة سنوات الدراسة يُ 

ن هللذه أعيللة. كمللا التللي قللد تحللول دون نجللاح الطالللب فللي حياتلل  الجام التوتللذليل المشللك

مكن القلائمين عللى أملور الجامعلة ملن التعلرا عللى مشلكالت الطلالم وتحديلد الدراسة تُ 
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طبيعتهللا   ممللا يسللاعد فللي تطللوير بللرامج اإلرصللاد النفسللي التربللوي والرعايللة الطالبيللة 

وتوفير اإلمكانات والخلدمات فلي مرافلد الجامعلة   كملا أن التعلرا عللى هلذه المشلكالت 

ة التخطيط السليم لحلها   وتفاعل الجهات المختلفة لتجاوزها    مما يسلاعد  يساعد في عملي

الطلبة على التوافد السوي خالل هذه المرحلة الهامة فلي حيلاتهم   ويلنعكس إيجابيلا عللى 

 انتمائهم لهذه الجامعة وعطائهم الدراسي . 

 

 -تعريف مصطلحات الدراسة :
 

لطاللب / الطالبلة فلي حياتل  اليوميلة داخلل المشكلة : وضع  مزعج يشعر ب  ويدركل  ا  .1

درجة توافق  مع البيئة   األمر الذي يدفعل  إللى  فيالجامعة وخارجها ويسبب ل  ضيقاً  ويؤثر 

 .اتخاا ردود فعل معينة للتغلب علي    والبحث عمن يساعده لحل  

راء جلإالعام للطالب / الطالبلة حتلى وقلت  التحصيل المعدل التراكمي : يقصد ب  معدل .2

 . الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة 

يتناول هذا الفصل عرضا للدراسات السابقة التي بحثت في مشكالت  الطلبة الجامعيين والتي 

 أجريت في مختل  المجتمعات العربية والغربية توافرت للباحث من مصادر مختلفة . 

 

ت إللى تقصلي المشلكالت التللي ( دراسلة هلدف Weissburg , 1982أجلرى وايزبلرج ) 

يشلكو منهلا طلبلة جامعلة جورجيلا فلي الواليلات المتحلدة األمريكيلة   ولتحقيلد هلدا الدراسللة 

استخدم الباحث قائمة موني لضبط مشكالت الشلبام فلي مرحللة الدراسلة الجامعيلة   وتكونلت 

يميللة هللي ( طالبللاً   وأظهللرت نتللائج الدراسللة أن المشللكالت االكاد 295عينللة الدراسللة مللن ) 

االبللرز   مثللل مشللكلة القلللد مللن االمتحانللات   وجللاءت المشللكالت الشخصللية والمهنيللة فللي 

 المرتبة الثانية   في حين كانت المشكالت االجتماعية واالخالقية في آخر قائمة المشكالت .

 

( إلللى تقصللي مشللكالت الطلبللة فللي جامعللة  Wilson ,1984وهللدفت دراسللة ولسللون ) 

مشلكلة موزعلة عللى  40احث بتطوير استبانة خاصة للدراسة مكونة ملن زامبيا   حيث قام الب

ثالثة مجاالت االجتماعي واالقتصادي واألكاديمي   وصملت عينة الدراسة جميلع طلبلة السلنة 

( طالباً وطالبة في كليات العللوم االنسلانية  60( طالباً وطالبة والسنة الرابعة )  243األولى ) 

بيعية والتربية   واظهرت النتائج أن ملن أهلم المشلكالت التلي تواجل  واالجتماعية والعلوم الط

الطلبلة وتللؤثر فللي درجللة تللوافقهم هللي المشلكالت االكاديميللة المتمثلللة فللي العللبء الدراسللي   

والتلللزام الطاللللب بالتخصلللص المحلللدد   وصلللعوبة الحصلللول عللللى المراجلللع   والمشلللكالت 

كافية لشلراء المراجلع أو المصلروا اليلومي   االقتصادية المتمثلة في عدم توفر موارد مالية 

كملا أظهلرت النتللائج علدم وجلود فللروق اات دالللة احصلائية بللين المتوسلطات فلي المشللكالت 

 المختلفة بين طلبة السنتين االولى والسنة الرابعة.  

 

( بدراسلللة هلللدفت إللللى تحديلللد المشلللكالت التلللي يواجههلللا الطلبلللة  1986وقلللام الشلللدوخي ) 

سات التعليم العالي بالواليات المتحدة األمريكيلة   ومعرفلة إاا ملا كانلت هنلاك السعوديون في مؤس

فروق بين مختل  المجموعات في تصورهم للمشكالت التي يواجهونهلا أثنلاء دراسلتهم   ولتحقيلد 

أهداا الدراسة استخدم الباحث مقياس ) ميتشغان ( لمشكالت الطلبة األجانب بعد تعريب  وتعديلل  

( طالباً وطالبة   وقد دلت نتلائج الدراسلة عللى أن أهلم مشلكلة  834ة الدراسة من )   وتكونت عين



 23 

يواجهها الطلبة السعوديون ترتبط بالمساعدة المالية   يليها السجالت الدراسية   ثم السكن والتغذية 

ومشللكالت القبللول واالختيللار فللي الدراسللة   كمللا بينللت نتللائج الدراسللة أن جللنس الطالللب وحالتلل  

تماعية والتفاعل بينهما ال عالقة ل  بالمشكالت التي يواجههلا الطلبلة   كملا أصلارت النتلائج أن االج

الطلبة األصغر سناً يواجهون مشكالت أكثر من الطلبة األكبر سلناً ملنهم واللك فلي ثلال  مجلاالت 

 هللي : السلللجالت الدراسلللية   المسلللاعدة الماليلللة   خللدمات التوجيللل    هلللذا وقلللد بينلللت النتلللائج أن

المشكالت تقل كلما ارتفع المستوى الدراسي للطالب   كملا أن المشلاركة فلي برنلامج التوجيل  قبلل 

 السفر إلى أمريكا يحد من المشكالت في مجاالت المساعدة المالية وخدمات التوجي  . 

 

( إللى تحديلد المشلكالت التلي تواجل    Richard , 1986وقلد هلدفت دراسلة ريتشلارد ) 

سلتخدم الباحلث قائملة ملوني االجامعلة األمريكيلة فلي بيلروت   ولتحقيلد اللك  الطلبة األجانلب فلي

( طالبلاً  172لضبط مشكالت الطلبة فلي مرحللة الدراسلة الجامعيلة   تكونلت عينلة الدراسلة ملن ) 

(   والمجموعة  98ن وعددهم ) يوطالبة   قسمت إلى مجموعتين : األولى كانت من الطلبة اللبناني

الطلبة األجانب الدارسلين عللى نفقلة برنلامج المسلاعدات األمريكيلة  وعلددهم ) الثانية تكونت من 

ً ( طالب 75 وطالبة من جنسليات مختلفلة . وأظهلرت النتلائج أن مشلكالت الطلبلة األجانلب تركلزت  ا

فللي ثللال  مجللاالت هللي : المجللال المللالي   والمجللال المعيشللي   والمجللال التكيفللي مللع المحلليط   

 التدريس ومجال إعداد المناهج الدراسية .  والمجال المتعلد بطرق

 

( دراسة بهدا التعرا على المشكالت التكيفيلة التلي يواجههلا  1988العمايرة )  أجرتو

الطلبة الجدد في جامعة اليرموك   واستقصلاء عالقلة هلذه المشلكالت بجلنس الطاللب والكليلة التلي 

ة للكش  عن تلك المشلكالت   تكونلت ينتمي إليها ومكان سكن  . وقد طورت الباحثة استبانة خاص

مجاالت هي الدراسي واالجتماعي والنفسي واالقتصلادي والصلحي   واصلتملت عللى )  ةمن خمس

( طالباً وطالبة من السنة الدراسية األولى . وبينت  582( مشكلة . تكونت عينة الدراسة من )  87

هلي التكيفية لدى الطلبة مرتبة تنازليا النتائج أن المجاالت التي ظهر فيها أكبر عدد من المشكالت 

: المجال االقتصادي   المجال الدراسي   المجال االجتماعي   المجال النفسي   والمجلال الصلحي 

  كما دلت النتائج على وجود فروق اات دالللة إحصلائية بلين متوسلطات المشلكالت التكيفيلة للدى 

يلث كانلت متوسلطات مشلكالت الطللالم الطلبلة الجلدد بجامعلة اليرملوك تعلزى لجلنس الطاللب   ح

متغير الكلية التلي إلى أعلى من متوسطات مشكالت الطالبات   في حين لم ت هر أي فروق تعزى 

 مكان سكن   .إلى ليها الطالب   أو إينتمي 
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( إلى بحلث المشلكالت التلي يعلاني منهلا طلبلة جامعلة  1988وهدفت دراسة التل وبلبل ) 

( مشلكلة صلنفت  63)  تضلم ةتحقيلد اللك طلور الباحثلان اسلتبياناليرموك وملدى خطورتهلا . ول

 ( طالبلاً وطالبللة ملن جامعلة اليرمللوك   721تكونلت عينلة الدراسللة ملن )  إللى ثلال  عشلرة فئللة  

 الكتللب المقللررة  غللالء ثمللن وأصللارت النتللائج  إلللى أن المشللكالت الخمللس األكثللر خطللورة هللي: 

للطلبلة باسلتعارة أكثلر ملن ثالثلة كتلب فلي عدم السماح   الرسوم الجامعية للساعة المعتمدة  ارتفاع

الوقت الواحد . كما بينت النتائج أن الطلبة اوي التحصيل المنخفض ملن السلنتين الثالثلة والرابعلة 

مللن كليللة اآلدام والعلللوم اإلنسللانية واالجتماعيللة يعللانون مللن مشللكالت أكبللر مللن جميللع الطلبللة 

تائج إلى أن الطلبة اللذكور يعلانون ملن مشلكلتي التمييلز بلين اآلخرين في الجامعة . كما أصارت الن

أفلراد الجنسللين والخللدمات الجامعيللة   فللي حللين تعلاني الطالبللات مللن مشللكلتي التسللجيل والقواعللد 

 العامة .  

( إللى بنلاء قائملة للمشلكالت الدراسلية للشلبام  1989وهدفت دراسة ) أبو ناهية واآلغا   

دامها في جمع البيانلات ودراسلة العالقلة بلين النتلائج التلي يحصلل الجامعي في قطاع غزة   الستخ

عليهللا بواسلللطة هلللذه األداة وبللين بعلللض المتغيلللرات الديمغرافيللة   كلللالجنس ومسلللتوى التعلللليم   

والمسلتوى االقتصللادي واالجتمللاعي   وال للروا الثقافيللة واالجتماعيللة والحضللارية التللي تسللاعد 

(  500وطبقلت القائملة عللى     )  د لهلذه المشلكالت .على الوصول إلى فهم واضح وتفسلير أعمل

وأظهلرت نتللائج الدراسلة وجللود عالقلة موجبللة بللين  طالبلاً وطالبللة ملن الجامعللة االسلالمية بغللزة  

متغيرات الجنس وعلدد أفلراد األسلرة   وأن هنلاك عالقلة سلالبة بلين متغيلرات المسلتوى التعليملي 

د غلرا السلكن   وحلدة المشلكالت الدراسلية   وأن للوالد ومهنت  واللدخل الشلهري لألسلرة   وعلد

ً هنلاك ارتباطل االرتبلاط بللين بلين المتغيلرات الديمغرافيلة والمشللكالت الدراسلية  حيلث كلان أعلاله  ا

علدد أفللراد األسلرة . كمللا  االرتبلاط بللين المشلكالت الدراسلية والمسللتوى التعليملي للوالللد وأضلعف 

ا  فلي المشلكالت الدراسلية   وأن هلذه المشلكالت اظهرت الدراسة أن اللذكور أكثلر حلدة ملن اإلنل

 تزداد حدة بزيادة عدد أفراد األسرة .

 

تخدم العيسلاوي          ) اسلولتقصي مشكالت طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيلا األردنيلة 

( طالباً وطالبة من جميع الكليلات فلي جامعلة  495عداده وتطويره وطبقها على ) إ( أداة من 1989

لتكنولوجيا األردنيلة   وأصلارت النتلائج إللى أن ترتيلب مجلاالت المشلكالت حسلب حلدتها العلوم وا

جللاء كالتللالي : المجللال الدراسللي   المجللال اإلداري   المجللال االجتمللاعي   مجللال المواصللالت   

المجلال النفسللي   المجللال االقتصللادي   المجللال الصلحي . كللذلك بينللت النتللائج ان الطالبللات أكثللر 

الم في مشكالت المجال الدراسي والصحي والنفسلي   فلي حلين بينلت أن الطلالم صكوى من الط
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أكثر صكوى من الطالبات في مشلكالت المجلال اإلداري ومجلال المواصلالت والمجلال االجتملاعي 

والمجللال االقتصللادي . وأوضللحت النتللائج تقللارم صللكوى الطلبللة مللن مختللل  التخصصللات مللن 

هنلاك تقاربلا فلي صلكوى الطلبلة   فلي مختلل  المسلتويات  في حين أن  مشكالت المجال الدراسي 

إلداري واالقتصللادي والصللحي   واخللتالفهم فللي االدراسللية   مللن مشللكالت المجللال الدراسللي و

الشكوى من مشكالت المجال االجتماعي والمجال النفسلي ومجلال المواصلالت  . وكلذلك أظهلرت 

 ً ل وجيللد وجيللد جللداً مللن مشللكالت المجللال فللي صللكوى الطلبللة اوي التقللديرات مقبللو النتللائج تقاربللا

الدراسي والمجال اإلداري والمجال االجتماعي والمجال االقتصادي   واختالفهم في الشلكوى ملن 

صلكوى الطلبلة الحاصللين عللى  أن مشكالت المواصالت والمجال النفسي   في حلين بينلت النتلائج

 ادي .تقدير ممتاز كانت من مشكالت المجال النفسي والمجال االقتص

 

الطلبللة األجانللب فلي جامعللة واليلة مشلليغان بالواليللات  اوبهلدا التعللرا عللى مللدى رضل

(  Lange , 1990) النلج لجلامعي والحيلاة األكاديميلة   صلمم االمتحدة األمريكية علن السلكن 

ً ( طالبلل 1359أداة   تللم توزيعهللا علللى )  ً أجنبيلل ا ً ( طالبلل 671ن ) ي  وكللان أجمللالي المسللتجيب ا تللم  ا

إلى سبع مجموعلات ثقافيلة )  جنلوم أفريقيلا   الشلرق األوسلط   أوروبلا   كنلدا   أمريكلا  تقسيمهم

الالتينية   جنوم آسيا الوسطى   جنوم صرق آسليا ( . وأوضلحت النتلائج أن الطلبلة األجانلب فلي 

جامعلة واليلة مشليغان راضلون علن الخلدمات فلي السلكن الجلامعي   وكلان طلبلة أمريكلا الالتينيلة 

ثر رضا عن اإلسكان الجامعي والحياة األكاديمية  بين المجموعلات السلبع   فلي حلين أن وأوربا أك

طلبلة صللرق آسليا هللم أقللل رضلا بللين المجموعللات الخملس . كمللا كشللفت نتلائج الدراسللة أن الطلبللة 

 المقيمين خارج السكن الجامعي أكثر رضا أكاديميا من الطلبة المقيمين داخل السكن الجامعي . 

 

( فقد قام بدراسة للتعرا على المشكالت التلي يواجههلا الطلبلة  Barker , 1991 أما باركر )

األجانلب فللي ثللال  مللن الجامعللات السللويدية   وقلام بجمللع البيانللات مللن خللالل اسللتبانة ديمغرافيللة 

 141) وصخصية   كما استخدم مقياس ) ميتشغان ( لمشكالت الطلبلة األجانلب   وقلد حصلل عللى 

طالباً من أجل الحصول على المزيلد ملن  ( 92) بانة   كما أجرى مقابالت لـ استجابة على االست (

المعلومات   وقسمت عينة الدراسة إلى ست مجموعلات جغرافيلة أفريقيلا وآسليا الوسلطى والشلرق 

األقصى وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية وأوربا الغربية   وأظهرت نتائج الدراسة أن مشلكالت 

المالية كانت هي األبرز   واعتبر االبتعاد عن البللد األم العاملل اللرئيس الملؤثر  اللغة والمشكالت

في الحياة الدراسية   كما أن طلبة أوربلا الغربيلة كلانوا أقلل تلأثرا بالدراسلة االجنبيلة ومشلكالتها   

 بينما سجل طلبة الشرق األقصى أكبر عدد من المشكالت .
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كالت الطلللالم الجلللدد فللي كليلللة التربيلللة ( بدراسلللة مشلل 1992وفللي مصلللر قللام خليلللل ) 

علداد الباحلث عللي عينلة بللد حجمهلا   ) إالرياضية للبنين بالزقازيد   من خالل تطبيد قائمة ملن 

( طالباً    وضمت القائمة أربعة مجاالت هي : العلمي   النفسي   اإلمكانات   ن لام الدراسلة  180

ليهلا المشلكالت المرتبطلة تفلي المرتبلة األوللى     وقد جاءت المشكالت المرتبطة بمجال الدراسة 

 باإلمكانات   ثم المشكالت المرتبطة بالمجال النفسي ثم المشكالت المرتبطة بالمجال العلمي .

 

( دراسلللة هلللدفت إللللى التعلللرا عللللى  1993جلللرى عبلللادة والعملللران ) أوفلللي البحلللرين 

تحقيد الك قام الباحثلان بتطبيلد المشكالت االنفعالية لدى عينة من الشبام الجامعي البحريني   ول

( طالبللاً وطالبلة مللن جامعلة البحللرين  431مقيلاس التوافلد االنفعللالي للشلبام علللى عينلة قوامهلا ) 

فروق داللة إحصلائياً بلين اللذكور  وجودالتربية   والعلوم   واآلدام . وأصارت النتائج إلى  اتكليب

شلكالت االنفعاليلة التاليلة : ضلع  العزيملة المحيث أن اإلنا  تعاني أكثر من الذكور في واألنا  

وعدم القدرة على اتخاا القلرار وضلع  القلدرة عللى االتلزان االنفعلالي   وضلع  الثقلة بلالنفس   

والحساسية الزائدة   والخوا من الفشل   والخوا من ارتكلام األخطلاء   كملا دللت النتلائج عللى 

 ً اسلي للطلبلة والمشلكالت االنفعاليلة التاليلة : بين التحصليل الدر وجود ارتباط سالب ودال إحصائيا

 دمضع  العزيمة وعدم القدرة على اتخاا القرار   وصرود الذهن وعدم القدرة على التركيلز   وعل

 القدرة على االتزان االنفعالي .

 

( دراسللة هللدفت إلللى التعللرا علللى مشللكالت طلبللة الدراسللات  1993وأجللرى الشللريدة ) 

أسلئلة الدراسلة قلام الباحلث  نقتها ببعض المتغيلرات   ولإلجابلة علالعليا في جامعة اليرموك وعال

  مجلاالت : األكلاديمي   واالجتملاعي  ة( فقرة موزعة على خمس 65بتطوير استبانة مكونة من ) 

( طالباً وطالبة   ومن النتائج التي 229والنفسي   واالقتصادي   واإلداري . وتكونت العينة من ) 

أن أكثر المشكالت التلي تواجل  طلبلة الدراسلات العليلا هلي : ارتفلاع أسلعار توصلت إليها الدراسة 

الكتللب والمراجللع   وعللدم تقللديم الجامعللة الللدعم المللادي الكللافي للطللالم   وتفشللى الواسللطة فللي 

الجامعة   كما أصارت النتائج إلى أن ترتيب مجاالت المشكالت ال يختلل  بلاختالا جلنس الطاللب 

تصادي المرتبة األولى في قائمة المشلكالت   يليل  المجلال األكلاديمي   ثلم   وقد احتل المجال االق

ل النفسللي   واخيلراً المجللال االجتملاعي   كمللا بينلت النتللائج علدم وجللود االمجلال اإلداري   فالمجل

فروق اات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجلنس فلي مختلل  مجلاالت المشلكالت باسلتثناء المجلال 

البللات أكثللر تللأثراً مللن الطللالم  بمشللكالت هللذا المجللال   وأصللارت نتللائج النفسللي   حيللث أن الط

الدراسة أيضا إللى علدم وجلود فلروق اات دالللة إحصلائية فلي درجلة صلكوى الطلبلة فلي مجلاالت 
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إلللى الكليللة التللي ينتمللي إليهللا الطالللب   مللا عللدا فللي المجللال  ىالمشلكالت المختلفللة يمكللن أن تعللز

دام والعلللوم اإلنسلانية واالجتماعيللة   واالقتصلادية   والعلللوم اإلداري حيلث أن طللالم كليلات اآل

 اإلدارية   أكثر صكوى من الطلبة في كلية التربية والفنون والشريعة من مشكالت هذا المجال .

 

جامعلة القلاهرة فلرع الفيلوم وأسلاليبهم فلي  لبلة( فقد تناول مشكالت ط 1993أما محمود ) 

قائمة بهذه المشكالت من إعداده مكونة من ثمانية مجلاالت    مواجهتها   حيث استخدم في الدراسة

كمللا اسللتخدم مقيللاس أسللاليب اسللتيعام المواقلل  الضللاغطة   وتكونللت عينللة الدراسللة مللن طللالم 

( طالباً وطالبة   وأوضلحت النتلائج أن المشلكالت التلي  184األولى الرابعة بلد عددهم )  تينالسن

شلكالت الدراسلية   الدينيلة   التعبيلر علن اللرأي   المشلكالت يعانيها الطلبة بدرجلة كبيلرة هلي الم

النفسية   كما دلت النتائج  على عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس   كملا اتضلح وجلود فلروق 

  حيث أن طالم السنة الرابعلة  األولى والرابعة بالنسبة للمشكالت الدينيةتين دالة بين طالم السن

 . المشكالت من طالم السنة األولى كانوا أكثر تاكيداً على هذه

 

( إلي التعرا على بعض  الصعوبات التلي يواجههلا الطلبلة  1994وهدفت دراسة داود ) 

درجة رضا الطالب عن الحياة الجامعية   كملا  فيالجدد في الجامعة األردنية وأثر هذه الصعوبات 

ر الصلعوبات التلي يواجههلا حاولت التعرا على أثر بعض المتغيرات المتعلقة بالطالب على مقلدا

(  1116تكونلت عينلة الدراسلة ملن )  .عند التحاقل  بالجامعلة ودرجلة رضلاه علن حياتل  الجامعيلة 

طالباً وطالبلة   ولقيلاس متغيلرات الدراسلة اسلتخدمت الباحثلة مقيلاس الرضلا علن الحيلاة الجامعيلة 

لبيكلر   Adjustment – to – college scale  المقتلبس علن مقيلاس التكيل  للحيلاة الجامعيلة  

وقائمة الصعوبات التي يواجهها الطالب المسلتجد ملن إعلداد الباحثلة    Baker & Sirykوسيرك 

وقد أظهرت النتائج أن أكثر الصعوبات تكراراً هي صعوبة اختيار المواد   وعدم توافر معلوملات 

لكليللات وقاعللات عللن البللرامج والنشللاطات المتاحللة فللي الجامعللة وعللدم معرفللة أمكنللة الللدوائر وا

  ودللت نتلائج الدراسلة عللى أن اإلنللا  الل   …المحاضلرات   وعلدم وجلود وقلت كلاا للدراسللة 

 ً عللن حيللاتهن الجامعيللة مللن الللذكور   كمللا أظهللرت النتللائج فرقللاً اا داللللة فللي مقللدار  أكثللر رضللا

أقللل مللن  كانللت الصللعوبات تبعللاً لمتغيللر الجللنس حيللث أن الصللعوبات التللي تعللاني منهللا اإلنللا 

لصعوبات التي يعلاني منهلا اللذكور    كملا كانلت هنلاك فلروق فلي علدد الصلعوبات تعلود لمتغيلر ا

الكلية حيث يعاني طلبة الحقوق والشريعة مثال صعوبات أقل من طلبة التجارة والهندسلة والتربيلة 

 الرياضية .
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ي وللتعلرا عللى المشلكالت التعليميلة واالجتماعيلة والماليلة لطلالم الجامعلات األهليلة فلل

( طالبلاً وطالبلة    693داده وتطويره وطبقها عللى ) إع( أداة من  1995األردن   أستخدم الكايد ) 

 ثللم وأصللارت النتللائج إلللى أن ترتيللب المشللكالت حسللب حللدتها جللاء كالتللالي : الماليللة   التعليميللة  

لح اإلنلا  االجتماعية   كما أصارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين اللذكور واإلنلا  لصلا

في جميع المجاالت حيث أن الطالبات يعانين بدرجة أكبلر ملن الطلالم   كملا كشلفت الدراسلة علن 

الثانيلة فملا فلوق لصلالح طلبلة  واتفروق اات داللة إحصائية بين طلبة السلنة األوللى وطلبلة السلن

لبلة الكليلات السنة الثانية فما فوق   كما دلت النتائج على وجود فلروق اات دالللة إحصلائية بلين ط

العلميللة فللي مجللال ) المقللررات وطللرق العلميللة وطلبللة الكليللات اإلنسللانية لصللالح طلبللة الكليللات 

  إا واجهت طلبة الكليات  التدريس والمحاضرات ( ومجال المكتبة   والمجال االجتماعي والمالي

قلاً اات دالللة العلمية مشكالت بدرجة أعلى من طلبة الكليات االنسانية. كملا أظهلرت الدراسلة فرو

إحصائية بين طلبة الكليات العلمية وطلبة الكليلات االنسلانية   لصلالح طلبلة الكليلات االنسلانية فلي 

مجلال االمتحانلات ومجلال عضلو هيئلة التلدريس وفلي االرصلاد األكلاديمي والتسلجيل   إا واجهلت 

 طلبة الكليات االنسانية مشكالت بدرجة أعلى من طلبة الكليات العلمية .

 

( بدراسلة مشلكالت الطاللب الجلامعي وحاجاتل  اإلرصللادية  1996م الشلري  وعلودة ) وقلا

بجامعة الكويت   وأعدا اسلتبانة تضلمنت ثمانيلة مجلاالت   وطبقلت عللى عينلة مكونلة ملن       ) 

( طالبلللاً وطالبلللة ملللن مختلللل  التخصصلللات . وأظهلللرت نتلللائج الدراسلللة أن أهلللم مجلللاالت  296

لطلبلة فلي جامعلة الكويلت وتسلبب لهلم كثيلر ملن القللد والتلوتر هلي : المشكالت التي يعاني منها ا

المجال اإلرصادي والمجال القيمي والمجال النفسي والمجال الدراسي . كما أظهرت نتائج الدراسلة 

أن ترتيب مجلاالت المشلكالت كانلت متقاربلة إللى حلد كبيلر بلين اللذكور واالنلا    كملا أن متغيلر 

 مجاالت المشكالت .    التخصص لم يؤثر على ترتيب 

 

هللدفت إلللى التعللرا علللى حجللم المشللكالت التللي التللي (  1996أمللا دراسللة الشللتيوي ) 

في جامعة اليرملوك وعالقتهلا  –معلم مجال تربية مهنية  –يواجهها طلبة برنامج التأهيل التربوي 

الدراسللة  ( طالبللاً وطالبللة   وكانللت أداة 59تكونللت عينللة الدراسللة مللن )  فقللد بللبعض المتغيللرات  

( فقرة . أظهرت النتائج أن الطلبة يواجهون مشكالت تتلراوح فلي حجمهلا  38استبانة مكونة من ) 

بين كبير وكبير جداً فلي مجلاالت المشلكالت اإلداريلة   ومسلتلزمات الدراسلة ومرافلد التلدريب   

ة   ولللم والمشللكالت الشخصللية   والمشللكالت الدراسللية ) تعلللم وتقللويم (   والمشللكالت األكاديميلل
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ت هللر الدراسللة فروقللاً اات داللللة إحصللائية فللي حجللم المشللكالت فيمللا يتعلللد بمتغيللري الجللنس 

 والتخصص .

 

( بدراسللة مشللكالت طللالم كليللة التربيللة األساسللية فللي الكويللت  1997وقللام الكنللدري ) 

 60)        ( طالباً وطالبة   وقد استخدم الباحث أستبانة مكونة من 186ممثلين بعينة بلد عددها ) 

  اعتمدت في محتوى بنائها على المشكالت المتضمنة بقائمة )موني( بعد تعلديلها لتتناسلب  فقرة( 

مللع البيئللة الكويتيللة   وأصللارت النتللائج إلللي أن الطلبللة يعللانون مللن جملللة مشللكالت كالمشللكالت 

ل إلللى ) العملل         الدراسلية ) التخصللص   صللعوبة فهللم الللدروس (   والمشللكالت االقتصللادية 

جانلب الدراسلة   ضلع  دخلل األسلرة (   ومشلكالت صخصلية ) قللة األصلدقاء المخلصلين   علدم 

(   ومشلكالت صلحية ) التعلب أثنلاء المحاضلرة   االتجلاه السلالب  همرغيلالقدرة عللى التفلاهم ملع 

نحللو الطبيللب (   والمشلللكالت األسللرية ) معامللللة الوالللدين (   والمشلللكالت االنفعاليللة ) سلللرعة 

فعال ( كما دلت النتائج على وجود فروق بين الجنسين في حجم ونوعيلة المشلكالت   حيلث أن االن

حجم المشكالت االقتصادية والصحية التي يواجهها الطالم أكبر مما لدى الطالبات   فلي حلين أن 

حجم المشكالت الدراسية واالنفعاليلة التلي تواجههلا الطالبلات أكبلر مملا للدى الطلالم   كملا توجلد 

وق بين الطالم والطالبات في نوعية وحجم المشكالت داخل كل مجال ملن مجلاالت المشلكالت فر

 . المحددة بالدراسة

 

وللتعللرا علللى درجللة التوافللد لللدى طلبللة جامعللة السلللطان قللابوس وعالقتهللا بكللل مللن 

سللعاد متغيللرات الجللنس والفصللل الدراسللي والمعللدل التحصلليلي والموقللع السللكني    اسللتخدمت 

)      سلليمان للبيئلة العمانيلةسلعاد ( مقياس التوافد اللذي بنلي ملن قبلل  1999نيزل ) والمسليمان 

Sulaiman , 1996  ( وقد تأل  المقياس من   )( فقلرة توزعلت عللى أربعلة أبعلاد فرعيلة )  58

التوافللد الشخصللي   التوافللد األسللري   التوافللد األكللاديمي   التوافللد االجتمللاعي (   وأصللارت 

جود توافد عند الطلبة على جميلع األبعلاد التلي يقيسلها المقيلاس ملا علدا بعلد التوافلد النتائج إلى و

االجتماعي   كذلك أصارت النتائج إلى وجلود فلروق اات دالللة فلي بعلد التوافلد الشخصلي والبعلد 

أن التوافللد الشخصلي عنللد الللذكور أي  الكللي ) التوافللد العلام ( تعللزى للجللنس ولصلالح الللذكور  

جود فروق اات داللة على جميع األبعاد الفرعيلة ن  عند اإلنا    كما أصارت النتائج إلى وأعلى م

والبعللد الكلللي للمقيللاس   مللا عللدا بعللد التوافللد الشخصللي والتوافللد األكللاديمي تعللزى إلللى الموقللع 

السلكني ولصلالح اللذين يقطنللون داخلل الحلرم الجللامعي   باإلضلافة إللى الللك أصلارت النتلائج إلللى 

روق اات دالللة علللى جميلع األبعللاد الفرعيلة والبعللد الكللي للمقيللاس ملا عللدا بعلد التوافللد وجلود فلل
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األسللري تعللزى إلللى مسللتوى الفصللل الدراسللي   حيللث أظهللرت نتللائج هللذه الدراسللة أن التوافللد 

الشخصي واألكاديمي واالجتماعي يلزداد بازديلاد مسلتوى الفصلل الدراسلي   كملا أصلارت النتلائج 

داللة في بعد التوافد األكاديمي فقط تعلزى إللى المعلدل التحصليلي   أي أن  إلى وجود فروق اات

كاديميلة ملن االناحيلة الكثلر توافقلاً ملن أجيلد جلداً فملا فلوق  الطلبة الذين يتمتعون بمعلدل تحصليلي

 الطلبة اوي المعدالت التحصيلية األقل .

 

التعلرا  بهلدا(  1999ريكات   والشلريدة )   ووالتوايهة و خليفات في دراسة اجراها و

ملن خلالل عينلة بللد عللدد  -فلرع معلان  -عللى المشلكالت التلي يواجههلا الطلبلة فلي جامعلة مؤتلل  

 طالباً وطالبة من مختل  التخصصات الجامعية   وأعلد البلاحثون أداة مكونلة ملن ( 229) أفرادها 

التلي يتلأثر أظهلرت النتلائج أن أكثلر المجلاالت حيلث فقرة موزعلة عللى خمسلة مجلاالت    ( 63 )

االجتملاعي واألكلاديمي   واإلداري   والقتصلادي   واالطلبة بمشلكالتها هلي : المجلال الصلحي   

. وللم تكشل  الدراسلة علن فلروق داللة فلي صلعور الطلبلة بالمشلكالت تبعلا على الترتيلب والنفسي 

ملن اإلنلا  لمتغير الجنس ما عدا في المجال االجتماعي والنفسي   إا يعلاني الطلبلة اللذكور أكثلر 

لسنة الدراسية   فطلبة السنة الثانية يعانون ا إلى في هذا المجال . بينما أظهرت النتائج فروقاً تعود

من المشكالت بدرجة أكثر من طلبة السنة األولى   كما لم يكن لمتغير مكان السكن أثر فلي درجلة 

لجامعللة   فقللد أظهللرت معانلاة الطلبللة مللن المشلكالت   أمللا بالنسللبة لمتغيلر تخصللص الطالللب فلي ا

األكلللاديمي  ينالنتلللائج فروقلللاً بلللين وجهلللات ن لللر الطلبلللة فلللي جميلللع المجلللاالت باسلللتثناء المجلللال

 واالقتصادي .    

 

 -( إلى التعرا على المشكالت التلي تواجل  طلبلة جامعلة مؤتلة  1999دراسة وريكات ) 

  ولتحقيللد هللذه الغايللة  وحاجللاتهم اإلرصللادية فللي ضللوء عللدد مللن المتغيللرات -الجنللاح المللدني 

فقرة موزعة على خمسة مجلاالت طبقلت عللى (  83 ) عداد الباحث تكونت منإاستخدمت أداة من 

( طالباً وطالبة   أظهرت النتائج أن المشكالت جاءت متواترة عللى النحلو التلالي : المجلال  935) 

دي   وقد بينلت الدراسلة األكاديمي   الخدمي واإلداري   النفسي   االجتماعي والصحي واالقتصا

الصللحي ومتغيللر الجلنس فللي المجلاالت الخللدمي واإلداري والنفسلي  إللى فروقلاً اات دالللة تعللزى

بالمشلكالت ملن اإلنلا  فلي المجلال الخللدمي  واالقتصلادي   حيلث تبلين أن اللذكور هلم أكثلر تللأثراً 

لمجلال النفسلي ملن واإلداري والصحي واالقتصادي   في حين كانت اإلنا  أكثر تأثراً بمشكالت ا

يوجلد أثلر لمتغيلر الجلنس بالنسلبة للمجلال االجتملاعي واألكلاديمي   وللم تكشل   بينما لمالذكور   

النتائج عن أثر يعزى لمتغيلر التخصلص فلي الجامعلة عللى المشلكالت فيملا علدا بلين طلبلة العللوم 
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كلية العلوم التربوية والعلوم التربوية وفي المجال االجتماعي فقط   حيث أظهرت النتائج أن طلبة 

و بالنسلبة لمتغيلر المسلتوى الدراسلي  .هم أكثر معاناة للمشكالت االجتماعية من طلبة كلية العلوم 

 ً ال فلي المجلال الخلدمي واإلداري فيملا بلين طلبلة السلنة الرابعلة ملن إ لم ت هر فروق دالة إحصائيا

طلبلة السلنوات األوللى والثانيلة  كلانجهة والسنوات األولى والثانية والثالثة من جهة أخرى حيلث 

 والثالثة أكثر تأثراً بالمشكالت الخدمية واإلدارية من طلبة السنة الرابعة .

 

( إللي تحديلد أهلم مجلاالت المشلكالت التلي يعللاني  2000عبلد الوهلام ) وهلدفت دراسلة 

سلتخدام تلم تطبيلد الدراسلة با  وقلد منها طلبة جامعة صنعاء ويحتاجون فيها إلى خدمات إرصلادية 

 1986)  قائمة مشكالت الطالب الجامعي وحاجات  اإلرصادية من إعداد نادية صري  ومحملد علودة

ً ( طالب 257كونة من ) تطبقت القائمة على عينة و   ( وطالبة فلي السلنة األوللى والرابعلة   وملن  ا

مللن  التخصصلات الن ريلة والعلميلة . وأوضلحت النتلائج أن طللالم جامعلة صلنعاء يعلانون الكثيلر

جاءت مشكالت المجال اإلرصادي في المقدمة   يليها مشكالت المجلال الدراسلي  حيث المشكالت  

االجتملللاعي والمجتمع   والمشلللكالت المتعلقلللة بلللاالنفعلللالي   والنفسلللي المعرفلللي   والقيملللي   و  

فلي متوسلط  األسري وكذلك الصحي   كما كشفت نتائج الدراسلة علن وجلود فلروق إحصلائية داللة

  حيللث أتضللح أن  مللة الكليللة فللي المجللال اإلرصللادي والدراسللي تبعللاً لمتغيللر التخصللص فقللط القائ

كمللا  . االدبيللةطللالم التخصصللات العلميللة يعللانون مللن مشللكالت أكثللر مللن طللالم التخصصللات 

وجدت فروق إحصائية دالة بين الذكور واإلنا  في مشكالت المجال القيمي   حيث يعاني اللذكور 

ً إحصللائي دالللة إلنللا  . كمللا دلللت النتللائج علللى وجللود فللروقملن مشللكالت أكثللر مللن ا بللين طللالم  ا

األولى والرابعة في المجال الصحي حيث يعاني طالم السلنة الرابعلة ملن مشلكالت أكثلر  تينالسن

 من طالم السنة األولى .  

 

( بدراسلة هلدفت إللى اكتشلاا وتحليلل المشلكالت التلي يعلاني منهلا  2000وقام األسعد ) 

( طالباً وطالبة . وأعد الباحلث أداة مكونلة  445عة اللبنانية   وقد بلغت عينة الدراسة ) لجاماطلبة 

فقرة موزعة على عشرة بنود   وقد وجد الباحث أن أكثر المشلكالت تكلراراً كانلت قللة  ( 75) من 

الوقت المكرس للدراسة خارج المحاضرات وعدم التمكن ملن حضلور المحاضلرات بشلكل كلاا   

ملنهج بلين التعلليم الثللانوي والتعلليم الجلامعي   علدم كفللاءة األسلاتذة   علدم تفهلم العائلللة إخلتالا ال

 ألوضاع أبنائهم الطلبة .  
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 -خالصة الدراسات السابقة :

من خالل عرض الدراسات السلابقة التلي تناوللت مشلكالت الطلبلة الجلامعيين فلي مختلل  

في الجامعة إلى دراسلات تتقصلى المشلكالت    يتضح مدى حاجة الطلبةة واألجنبيةالثقافات العربي

منها علها تسهم في وضلع حللول مناسلبة تسلاعدهم عللى اللتمكن ملن متابعلة دراسلتهم  نالتي يعانو

وفلي بعلض األحيلان   قد تحول دون مواصللة تعلليمهم الجلامعي التي مشكالتال مع تقليلالجامعية 

 حرمانهم من هذه الفرصة . 

 

تللك  ن هنلاك تشلابها فلي بعلض المتغيلرات التلي تناولتهلاكما يتضح من العلرض السلابد أ

علة المشلكالت   وجاءت نتائج تللك الدراسلات متباينلة سلواء فلي طبيالدراسات بالبحث واالستقصاء

  وملن الطبيعلي أن تكلون كلذلك خصوصلاً أنهلا أجريلت فلي بيئلات مختلفللة   أو حجمهلا أو أهميتهلا

طر الثقافيللة واالجتماعيلة للمجتمعلات المختلفللة . حيلث انل  ملن المعللروا أن المشلكالت تتلأثر بلاأل

ت المدروسللة ومللدى وظهللر أثللر البيئللة الثقافيللة واالجتماعيللة واضللحاً فللي نللوع مجللاالت المشللكال

 .أهميتها للطلبة

 

وقد استخدمت بعض الدراسات قائمة موني لضبط مشكالت الطلبة في المرحلة الجامعيلة  

وايزبللللرج                   )  جريللللت فيهللللا الدراسللللةبعلللد تعريبهللللا وتقنينهللللا وفللللد البيئللللة التللللي أ

Weissburg , 1982 ؛ Richard , 1986     ستخدم أغلب البلاحثين او  (  1997؛ الكندري

؛ التل وبلبل ؛ أبلو ناهيلة  1988؛ العمايرة    Weissburg , 1982)أدوات ومقاييس من إعدادهم 

بلأدوات والبعض استعان     ؛ ... ( Lange , 1990  ؛  1989؛ العيساوي    1989واآلغا   

مقيللاس ) ميتشللغان (   فللي حللين نجللد بعللض الدراسللات اسللتخدمت  وردت فللي دراسللات أخللرى

 .(     Barker , 1991؛  1986لمشكالت الطلبة األجانب ) الشدوخي   

 

الدراسلات العربيلة أن الطلبلة فلي الجامعلات يواجهلون مشلكالت مختلفلة   تتعللد  وضحوت

ألكاديمية   واإلدارية   واالجتماعية   والنفسية واالقتصادية   والصلحية   ومشلكالت بالمجاالت ا

 أخرى تتعلد بالمستقبل المهني   والحياة العاطفية والشخصية .
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الدراسات األجنبية وجود مشكالت أكاديمية ونفسية مثل القلد ملن االمتحانلات  وضحكما ت

 Wilson؛  Weissburg , 1982راجللع )وصللعوبة الحصلول علللى الم   والعلبء الدراسللي  

 Richard)           وكذلك مشكالت التوافد مع المحيط والمشكالت اللغوية والمالية  ) 1984,

 . )   Barker , 1991؛  1986 ,

 

ويالحأ من خالل الدراسات السابقة أن المجالين األكاديمي واالقتصادي قد احتال المرتبلة 

 , Richard؛  Wilson ,1984؛  Weissburg , 1982) ت األوللى فلي الكثيلر ملن الدراسلا

؛ التلل وبلبلل ؛ أبلو ناهيلة  1988؛ العملايرة    1986؛ الشلدوخي    Barker , 1991؛    1986

؛  1995؛ الكايللللد    1993؛ محمللللود    1992؛ خليللللل    1989؛ العيسللللاوي    1989واآلغللللا   

 ( . 2000؛ عبد الوهام    1999وريكات   

 

فللي نتللائج الدراسللات حللول أثللر متغيللرات الجللنس والمسللتوى تباينللاً أن هنللاك  كمللا نجللد 

  فقد اظهرت نتائج بعض الدراسلات فروقلا فلي المشلكالت التلي يعلاني منهلا الدراسي والتخصص 

 1989؛ العيسلاوي    1989؛ أبلو ناهيلة واآلغلا    1988الطلبة تعزى لمتغير الجنس ) العمايرة   

وريكللللات    ؛ 1997  الكنللللدري ؛  1995؛ الكايللللد    1994 داود ؛  1993  عبللللادة والعمللللران ؛ 

. فللي حللين بينللت نتللائج بعللض  ؛ ( 1999  ريكللات   والشللريدة   ووالتوايهللة و خليفللات ؛  1999

الدراسللات عللدم وجللود فللروق فللي المشللكالت التلللي يعللاني منهللا الطلبللة تعللزى لمتغيللر الجلللنس 

 .  ( 1996   الشتيوي؛  1993؛ محمود    1986)الشدوخي   

  

سلتحاول توضليح  أنهاا إ  عن الدراسات السابقة  من حيث مجتمع الدراسةالحالية تتميز الدراسة و

  والكشلل  عللن العالقللة بللين هللذه ي منهللا طلبللة جامعللة السلللطان قللابوسأهللم المشللكالت التللي يعللان

معلدل التراكملي المشكالت وعدد من المتغيرات مثل جنس الطالب   والكلية التي ينتمي إليها   وال

   والمستوي الدراسي   ومكان السكن .
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 الفصل الثالث
 

 إجراءات الدراسة 
 
 مجتمع الدراسة : 

 
تأل  مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين في جامعة السللطان قلابوس لنيلل الدرجلة  

(  8761واللذين بللد علددهم )   2002/  2001الجامعية األولى ) البكا لوريوس ( للعلام الجلامعي 

حسب إحصائية عمادة القبلول والتسلجيل   ويبلين الجلدول رقلم )    2001طالباً وطالبة في خري  

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة  .  1

 

 ( 1الجدول رقم ) 

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة 

ية  الكل     التربية اآلدام التجارة العلوم الطب الزراعة الهندسة المجموع

 الجنس

 اكور 659 611 926 554 341 441 935 4467

 إنا  1222 897 829 596 347 268 135 4294

 المجموع 1881 1508 1755 1150 688 709 1070 8761

 
 

 عينة الدراسة :

( مللن مجتمللع  % 10( طالبللاً وطالبللة أي مللا نسللبت  )  861تكونللت عينللة الدراسللة مللن ) 

جميلع الكليلات البللالد  قيلة أختيلرت ملن السلنوات االربلع األوللى فليكانلت عينلة طبالدراسلة . وقلد 

  وقلد تلم اختيلار الشلعب المتاحلة علن حسب الحجم الكلي للطلبة فلي كلل كليلة  .عددها سبع كليات 

 .طريد التنسيد مع إدارة كل كلية بعيدا عن القصدية 
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 ( 2جدول رقم ) 

 الجنس ومكان السكن و سيةالسنة الدرا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات

 المجموع
 الجنس

 السنة الدراسية مكان السكن
 اكور إنا 

 داخل السكن الجامعي 28 87 115

 االولى
 خارج السكن الجامعي مع الزمالء 61 - 61

 خارج السكن الجامعي مع األسرة 22 21 43

 المجموع 111 108 219

 داخل السكن الجامعي - 91 91

 الثانية
 خارج السكن الجامعي مع الزمالء 70 - 70

 خارج السكن الجامعي مع األسرة 21 37 58

 المجموع 91 128 219

 داخل السكن الجامعي 4 89 93

 الثالثة
 خارج السكن الجامعي مع الزمالء 59 - 59

 خارج السكن الجامعي مع األسرة 26 34 60

 المجموع 89 123 212

 لجامعيداخل السكن ا 7 91 98

 الرابعة
 خارج السكن الجامعي مع الزمالء 69 - 69

 خارج السكن الجامعي مع األسرة 22 22 44

 المجموع 98 113 211

 المجموع الكلي 389 472 861
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 ( 3جدول رقم ) 

 الجنس والكلية و السنة الدراسية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات

 المجموع
 الجنس

 الدراسيةالسنة  الكليات
 اكور إنا 

 االنسانية 61 69 130

 العلمية 50 39 89 االولى

 المجموع 111 108 219

 االنسانية 50 80 130

 العلمية 41 48 89 الثانية

 المجموع 91 128 219

 االنسانية 55 75 130

 العلمية 34 48 82 الثالثة

 المجموع 89 123 212

 االنسانية 63 67 130

 العلمية 35 46 81 عةالراب

 المجموع 98 113 211

 المجموع الكلي 389 472 861

 
 ( 4جدول رقم ) 

 الجنسومكان السكن  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات

 مكان السكن الجنس المجموع

 اكر  أنثى

 لجامعي اداخل السكن  39 358 397

 خارج السكن الجامعي مع الزمالء 259 - 261

 خارج السكن الجامعي مع األسرة 91 114 203

 المجموع 389 472 861

 

 متغيرات الدراسة : 
 تشتمل هذه الدراسة على عدد من المتغيرات التي يمكن تقسيمها إلى : 

 المتغيرات المستقلة وتشمل :  -أ 

 جنس الطالب ول  مستويان : ) اكر   أنثي ( . .1

التربيلة واآلدام والعللوم االجتماعيلة   اتنية ) كليكليات اإلنساالالكلية ول  مستويان :  .2

 ( . العلوم و الهندسة و الزراعة والطب اتوالتجارة واالقتصاد( والكليات العلمية ) كلي

نمط السكن : ) داخل السكن الجلامعي   خلارج السلكن الجلامعي ملع اللزمالء   خلارج  .3

 السكن الجامعي مع األسرة ( .
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) متساوية العلدد تقريبلاً  م أفراد العينة إلى ثال  مستوياتالمعدل التراكمي : تم تقسي  .4

 كالتالي : بواسطة الحاسب اآللي ( 

 .(  2.59 – 1.00المستوى األدنى )  -

 .(  3.05 – 2.6المستوى المتوسط )  -

 ( . 3.92 – 3.07المستوى األعلى )  -

 السنة الدراسية : ) األولى   الثانية   الثالثة   الرابعة ( . .5

 

 غير التابع : المت –م 

األكلاديمي   النفسلي   االجتملاعي   األسلري التلي  المجلاالت األربعلةحدة المشكالت فلي  

 " . Likert  بمقياس تقدير خماسي من نوع ) اليكرت ( "  تقيسها األداة

 

 المنهج الوصفي .منهج الدراسة : 

 

 أداة الدراسة :

را على المشكالت التي يعاني منها لتحقيد هدا هذه الدراسة   أعد الباحث  استبان  للتع

 طلبة جامعة السلطان قابوس   وقد أتبع في تطوير االستبانة الخطوات التالية :

واللك لالطلالع  الرجوع إلى األدم التربوي  والدراسلات السلابقة المتعلقلة بهلذا المجلال   -

 1994   يلدالكا؛  1988  العملايرة  )على محتوى االدوات التي استخدمت في تلك الدراسلات 

 ( . 1993   الشريدة  ؛

الطالبللي فللي مركللز اإلرصللاد  االرصللاد والتوجيلل  أخصللائيينمللن اسللتطالع رأي بعللض  -

والك للحصول على أكبلر طلبة جامعة السلطان قابوس    تواج المشكالت التي  عن بالجامعة 

 قدر ممكن من المعلومات .

مختل  الكليلات لباً وطالبة من ( طا 110إجراء دراسة استطالعية على عينة مكونة من )  -

المشللكالت األكاديميللة   والنفسللية    أهللم   حيللث طلللب مللنهم أن يكتبللواوالسللنوات الدراسللية

  بعلد تعلريفهم واالجتماعية   واألسرية    التي  تواجههم كطالم في جامعة السللطان قلابوس 

حريللة الكامللة فللي بهلدا الدراسلة وأهميتهللا   وللم يطلللب ملنهم كتابللة أسلمائهم حتللى يأخلذوا ال

األجابللة والتعبيلللر علللن المشللكالت التلللي تلللواجههم   وقللد بللللد وقلللت األجابللة عللللى الدراسلللة 

 دقيقة . 40 – 30االستطالعية من 
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قللام الباحللث بعللد الللك بجمللع تلللك المعلومللات التللي حصللل عليهللا وتصللنيفها إلللى عبللارات  -

 وتوزيعها على مجاالت الدراسة .

أصلبحت االسلتبانة مكونلة ملن أربعلة مجلاالت اصلتملت  وبعلد التحكليم على ضوء ما تقدم  -

( توزيلع أرقلام الفقلرات عللى مجلاالت الدراسلة  4( فقرة . ويوضح الجدول رقلم )  76على ) 

 كما وردت في األداة بشكلها النهائي .

 (  5جدول رقم ) 

 * يبين أرقام فقرات كل مجال من مجاالت مشكالت الدراسة

عدد 

 الفقرات
 م جالالم رقم الفقرات

27 

1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 – 29 –33 – 37 - 41 – 45 – 49 – 

51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63  64 – 65 – 66 – 68 – 70 – 
72 – 73 

 1 األكاديمي

20 
2– 6 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 – 34 – 39 - 42 – 46 – 50 

– 54 – 58 – 60 – 62 – 74 – 75 – 76   
 2 ي النفس

 3 االجتماعي  69 - 47 – 43 - 38 – 35 – 31 – 27 – 23 – 19 – 15 – 11 – 7 –3 13

16 
4– 8 – 12 – 16 – 20 –24 – 28 – 32 – 36 – 40 - 44 – 48 – 52 

– 56 – 67 - 71  
 4 األسري

 المجموع 76

 

  ( 2ان ر الملحد رقم  )–  االداة المستخدمة في الدراسة 

 

 

 سة :صدق أداة الدرا
 

تكونلت ملن   )  المحكملين وللتحقد من صدق أداة الدراسة تم عرضها عللى مجموعلة ملن

ً مختص(  12 وقلد قلام    من أساتذة التربية وعلم النفس بكلية التربية في جامعة السلطان قلابوس صا

   سلواء ملن الناحيلة(  3) ان لر الملحلد رقلم  الباحث بإجراء التعديالت التي أصار إليها المحكمون

اللغوية   أو من حيث انتماء العبارة إلى المجال الذي حدد لها ) األكلاديمي   النفسلي   االجتملاعي 

 رأواجديللدة  ات  األسلرى (   أو حللذا بعللض العبللارات وتعللديل بعضللها اآلخللر أو  إضللافة عبللار

  وقد تم حلذا أربلع  فقلرات حيلث كلان علدد وجوم أضافتها إلى أي مجال من المجاالت األربعة 

 .( فقرة  76( فقرة وبالتالي أصبحت االداة مكونة من )  80لفقرات ) ا
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 ثبات أداة الدراسة :
تم اسلتخراج دالالت ثبلات أداة الدراسلة علن طريلد اسلتخدام طريقلة ألفلا كرونبلاخ       )  

Cronbach alpha ( طالبلاً وطالبلة ملن غيلر  50ملن )  ت( واللك بتطبيلد األداة عللى عينلة تألفل

كانللت  ( للمقيللاس ككللل بعللد حللذا ثللال  فقللرات 0.93اسللة   وقللد بلللد معامللل الثبللات ) عينللة الدر

كما تلم حسلام معاملل ثبلات كلل بعلد ملن األبعلاد معامالت ارتباطها بمجموع بقية الفقرات سالبة   

. وبالتللالي أصللبحت االداة (  0.89 – 0.82األربعللة حيللث تراوحللت قلليم معللامالت الثبللات بللين ) 

 . فقرة(  76مكونة من ) 

  

وهكذا يتضح أن أبعاد المقيلاس تتمتلع بمعلامالت ثبلات مرتفعلة مملا يعنلي إمكانيلة تطبيقل  

( يبللين قلليم معللامالت الثبللات لكللل مجللال مللن مجللاالت  6والوثللوق فللي نتائجلل  . والجللدول رقللم ) 

 الدراسة   وثبات المقياس ككل . 

 

 (  6جدول رقم ) 

 من مجاالت الدراسةقيم معامل الثبات للمقياس ككل   وكل مجال 

 م المجال عدد الفقرات معامل الثبات

 1 األكاديمي 27 0.82

 2 النفسي  20 0.86

 3 االجتماعي  13 0.83

 4 األسري 16 0.89

 5 المقياس ككل 76 0.93

 

 

 -المعالجة اإلحصائية :
 

ختبلار ) السؤال األول تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراا المعيلاري   وان لإلجابة ع 

T – test  كملا اسلتخدم ( وتحليلل التبلاين األحلادي ( اختبلارL S D  )           Least 

Significant Difference السؤال الثاني .  نللمقارنات البعدية لإلجابة ع 
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 الفصل الرابع 

 النتائج

 
هلا طلبلة جامعلة السللطان قلابوس هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المشلكالت التلي يعلاني من

وأهم المجاالت التي تزيد فيها حدة هذه المشكالت   والتعرا عللى ملا إاا كانلت هنلاك فلروق اات 

دالللة إحصلائية فلي تقلدير حللدة المشلكالت تعلزى إللى جلنس الطالللب وكليتل  ومكلان سلكن  وسللنت  

 الدراسية ومعدل  التراكمي .

توصللت إليهلا الدراسلة ملن خلالل االجابلة علن  ن هذا الفصل عرضلاً للنتلائج التليمويتض

 أسئلتها .

 

النتائج المتعلقة باالجابة علن السلؤال االول " ملا أهلم المشلكالت التلي يعلاني منهلا طلبلة جامعلة أوالً : 

 السلطان قابوس ؟ "
 

  تلم حسلام المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة لكلل ولالجابة عن هلذا السلؤال

 . ولتحديد أهم المشكالت التي يعاني منها الطلبة تم تحديدانةالت التي تضمنتها االستبمشكلة من المشك

 :مدى لدرجة حدة كل مشكلة كالتالي

 المدى درجة حدة المشكلة

 4.5 – 5.00 كبيرة جداً 

 3.5 – 4.4 كبيرة

 2.5 – 3.49 متوسطة

 1.5 – 2.4 قليلة

 1.00 – 1.4 غير موجودة

رجللة كبيللرة جللداً   وخمسللة وعشللرين مشللكلة بدرجللة كبيللرة   وبللرزت مشللكلة واحللدة بد

( أهلم  7وأربعون مشكلة بدرجة متوسطة   وعشر مشكالت بدرجلة قليللة . هلذا ويبلين الجلدول رقلم ) 

المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السللطان قلابوس   حيلث ي هلر الجلدول المتوسلطات الحسلابية 

 ن مشكلة االولى من هذه المشكالت .واالنحرافات المعيارية للستة وعشري
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 ( 7جدول رقم ) 

 ترتيب المشكالت التي يعاني منها الطلبة بدرجة كبيرة مرتبة 

 تبعاً لقيم المتوسط الحسابي لكل مشكلة على حده

االنحراا 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي
 الرتبة المشكلة

 1 ازدحام الطلبة أثناء عملية التسجيل 4.50 0.927

1.3 4.01 
تحيلز بعلض أعضلاء هيئلة التلدريس للبعض الطلبلة مملا يللؤثر 

 سلباً على توزيع العالمات
2 

 3 صعوبة أسئلة االمتحانات 3.94 1.0

 4 الشعور بالقلد من االمتحانات 3.94 1.10

 5 كثرة الواجبات والبحو  المطلوبة 3.90 1.13

1.30 3.87 
النفلللاق انتشللار األمللراض االجتماعيللة مثلللل الكللذم والحقللد و

 والغي في االمتحانات
6 

1.21 3.81 
يعامل بعض أعضاء هيئة التدريس الطلبة بمستوى ال يتناسب 

 مع مرحلتهم العمرية
7 

 8 الخوا من الفشل في الدراسة 3.80 1.30

 9 الشعور باإلرهاق والتعب 3.79 1.09

 10 عدم توفر الوقت الكافي للدراسة 3.79 1.17

 11 انات على الحفأ أكثر من الفهمتركيز االمتح 3.79 1.26

 12 عدم تمكن بعض أعضاء هيئة التدريس من المادة العلمية 3.75 1.24

1.53 3.72 
الخوا من عدم الحصلول عللى وظيفلة بعلد التخلرج لمسلاعدة 

 األسرة
13 

 14 بشكل فعالعدم إجادة تن يم الوقت للمذاكرة  3.69 1.22

 15 قلة الوقت المتاح لممارسة الهوايات 3.69 1.23

 16 مواعيد بعض المحاضرات غير مناسب 3.67 1.27

1.28 3.66 
إهتملللام مشلللرفي السلللكن بمشلللكالت الطلبلللة لللليس بالمسلللتوى 

 المطلوم
17 

1.27 3.65 
عدم تقبل أعضاء هيئلة التلدريس األعلذار المقدملة ملن الطلبلة 

 نتيجة الغيام
18 

 19 صعوبة التركيز في المحاضرات 3.63 1.15

 20 ضع  االرصاد األكاديمي في الجامعة 3.63 1.29

1.26 3.61 
استخدام أسلوم التدريس التقليدي في الجامعة والذي يحد ملن 

 االبداع 
21 

 22 الصعوبة في تذكر المواد التي تم دراستها 3.59 1.21

1.20 3.57 
يس عللى الجوانلب الن ريللة تركيلز بعلض أعضلاء هيئلة التلدر

 في تدريس المساقات أكثر من الجوانب العملية
23 

 24 ضع  التركيز المناسب أثناء الدراسة 3.54 1.19

 25 كثرة المواد الدراسية المقررة في كل فصل دراسي 3.52 1.09

 26 كثرة االختبارات للمقرر الدراسي الواحد 3.51 1.35

 

  



 42 

أن أهم خمس مشكالت تواج  طلبلة جامعلة السللطان قلابوس (  7يتضح من الجدول رقم ) 

هللي علللى النحللو التللالي : أحتلللت المرتبللة االولللى مشللكلة  " ازدحللام الطلبللة أثنللاء عمليللة التسللجيل"   

وبرزت بدرجة كبيرة جداً   واحتلت المرتبة الثانية مشكلة " تحيز بعض أعضاء هيئة التدريس لبعض 

يع العالملات " وبلرزت بدرجلة كبيلرة   أملا المرتبلة الثالثلة فقلد احتلتهلا الطلبة مما يؤثر سلباً على توز

مشللكلة " صللعوبة أسللئلة االمتحانللات " وبللرزت بدرجللة كبيللرة   واحتلللت المرتبللة الرابعللة مشللكلة " 

الشعور بالقلد من االمتحانلات " وبلرزت بدرجلة كبيلرة   واملا المرتبلة الخامسلة فقلد احتلتهلا مشلكلة " 

 البحو  المطلوبة " وبرزت أيضا بدرجة كبيرة .كثرة الواجبات و

  

النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الثاني " ما أهم المجاالت التي تزيد فيها حدة المشكالت بين ثانياً : 

 طلبة جامعة السلطان قابوس ؟ "

  تلم حسلام المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة لكلل عن هلذا السلؤال ولإلجابة

( ترتيلب مجلاالت المشلكالت تنازليلا  8. ويبلين الجلدول رقلم ) حلده ل من مجاالت المشكالت عللىمجا

 تبعا لقيم المتوسط الحسابي .  

 ( 8جدول رقم ) 

 ترتيب مجاالت المشكالت تنازلياً تبعاً لقيم المتوسط الحسابي 

االنحراا 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي
 الرتبة المجاالت

 1 كاديميالمجال األ 3.51 0.595

 2 المجال النفسي 3.44 0.715

 3 المجال االجتماعي 3.08 0.708

 4 المجال األسري 2.58 0.837

 

( أن أهللم المجللاالت التللي تزيللد فيهللا حللدة المشللكالت بللين طلبللة جامعللة  8ويبللين الجللدول رقللم )  

ن مشلكالت هلذا السلطان قابوس هو المجال األكاديمي اللذي أحتلل المرتبلة االوللى فلي االهميلة . ومل

المجال على سبيل المثلال " ازدحلام الطلبلة أثنلاء عمليلة التسلجيل "  وبلرزت بدرجلة كبيلرة جلداً   " 

تحيز بعض أعضلاء هيئلة التلدريس للبعض الطلبلة مملا يلؤثر سللباً عللى توزيلع العالملات " وبلرزت 

شلعور بلالقلد ملن بدرجة كبيلرة . يليل  فلي االهميلة المجلال النفسلي   وملن مشلكالت هلذا المجلال " ال

االمتحانللات " وبللرزت بدرجللة كبيللرة   " يعامللل بعللض أعضللاء هيئللة التللدريس الطلبللة بمسللتوى ال 

يتناسلب مللع مللرحلتهم العمريللة " وبلرزت بدرجللة كبيللرة أيضللا . ثلم المجللال االجتمللاعي الللذي أحتللل 

والحقلد والنفلاق المرتبة الثالثة. ومن مشكالت هذا المجال " انتشار األمراض االجتماعية مثل الكذم 

والغي في االمتحانلات " وبلرزت بدرجلة كبيلرة  " قللة الوقلت المتلاح لممارسلة الهوايلات " وبلرزت 
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بدرجة كبيرة . ثم المرتبة الرابعة واالخيرة المجال االسلري   وملن مشلكالت هلذا المجلال " الخلوا 

  " التوقعللات ملن علدم الحصللول عللى وظيفللة بعلد التخللرج لمسلاعدة األسللرة وبلرزت بدرجللة كبيلرة 

 العالية من قبل األباء في أبنائهم " وبرزت بدرجة متوسطة .

  

 لمجللاالتهللل توجللد فللروق دالللة إحصللائياً النتللائج المتعلقللة باالجابللة عللن السللؤال الثالللث " ثالثللاً : 

والكلية التلي ينتملي  الطالب جنسالمشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى إلى 

 " ؟ السنة الدراسي  ومكان السكن والمعدل التحصيليإليها و

المشلكالت  لمجلاالتهلل توجلد فلروق داللة إحصلائياً لإلجابة عن الشد األول ملن هلذا السلؤال " 

تلم حسلام المتوسلطات  ؟ "  الطالب جنسالتي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى إلى 

التلي يعلاني لمجلاالت المشلكالت   T – TESTت "  الحسابية واالنحرافات المعيارية   واختبار "

ً منهلا طلبلة جامعللة السللطان قلابوس  ( قليم المتوسللطات  9لجنسلهم . ويبلين الجللدول رقلم     )  وفقللا

الحسابية واالنحرافات المعيارية   ونتائج اختبلار   " ت "  لكلل مجلال ملن مجلاالت الدراسلة وفقلاً 

 لمتغير الجنس .

 ( 9الجدول رقم   ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   ونتائج اختبار   " ت "       

 لكل مجال من مجاالت المشكالت وفقا لمتغير الجنس  

مستوى 

 الداللة

 قيمة 

 ت

االنحراا 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م المجاالت / الجنس العدد

0.186 1.32 
596. 

593. 

3.48 

3.53 

389 

472 

 الذكور األكاديمي    

 االنا                
1 

0.001 *  3.32 
698. 

722. 

3.35 

3.51 

389 

472 

 النفسي        الذكور

 االنا                
2 

0.775 286. 
711. 

706. 

3.08 

3.09 

389 

472 

 االجتماعي   الذكور

 االنا               
3 

0.020 *  2.32 
838. 

832. 

2.65 

2.52 

389 

472 

 الذكور األسري     

 االنا               
4 

 

 *  الفروق دالة إحصائيا .

( أن  ال توجد فروق اات داللة إحصلائية للمجلالين االكلاديمي  9يالحأ من الجدول رقم )  

واالجتملاعي   فلي حلين توجلد فلروق اات دالللة أحصلائية فلي المجلال النفسلي حيلث أن الطالبللات 

  كما توجد فلروق داللة احصلائياً فلي المجلال األسلري  أكثر عرضة للمشكالت النفسية من الطالم

 حيث أن الذكور أكثر عرض  للمشكالت األسرية .
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 لمجلاالتهلل توجلد فلروق داللة إحصلائياً على الشد الثاني من السؤال الثاللث "  ولإلجابة

ا الطاللب الكلية التي ينتمي إليه إلى المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى

   TEST -T"  تللم حسللام المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة   واختبللار " ت "  ؟

وفقا لنلوع الكليلات التلي ينتملون التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس لمجاالت المشكالت 

نحرافللات ( قلليم المتوسللطات الحسللابية واال 10. ويبللين الجللدول رقللم )  إليهللا ) انسللانية   علميللة (

 المعيارية   ونتائج اختبار   " ت " لكل مجال من مجاالت الدراسة وفقا لمتغير الكلية.

 ( 10 الجدول رقم   )

 قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   ونتائج اختبار   " ت "   

  T - TEST  لكل مجال من مجاالت المشكالت وفقا لمتغير الكلية 

مستوى 

 الداللة

 مة قي

 ت

االنحراا 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م المجاالت / الكلية العدد

0.05 * 1.95 
0.595 

0.593 

3.54 

3.46 

520 

341 

 األكاديمي     االنسانية

 العلمية                
1 

0.25 1.15 
0.732 

0.689 

3.42 

3.47 

520 

341 

 النفسي        االنسانية

 العلمية                
2 

0.34 0.964 
0.713. 

0.699 

3.10 

3.05 

520 

341 

 االجتماعي   االنسانية

 العلمية                
3 

0.52 0.641 
0.837 
0.834 

2.59 
2.56 

520 
341 

 األسري      االنسانية
 العلمية                

4 

 *  الفروق دالة إحصائيا .

المشلكالت التلي  لمجلاالتفلروق داللة إحصلائياً ( إلى عدم وجلود  10يشير الجدول رقم ) 

الكليلة   باسلتثناء المجلال األكلاديمي   حيلث  لنلوع يعاني منها طلبة جامعة السلطان قلابوس تعلزى

( وهلي اات داللللة إحصلائية   حيللث أن طلبلة الكليللات االنسلانية أكثللر  1.95بلغلت قيمللة " ت " ) 

 عرضة للمشكالت األكاديمية من طلبة الكليات العلمية . 

 لمجلاالتهلل توجلد فلروق داللة إحصلائياً من السؤال الثاللث "  الثالثى الشد عل ولإلجابة

"   تم حسام  ؟ إلى السنة الدراسية المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى

التلي لمجلاالت المشلكالت  األحلاديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   وتحليل التبلاين 

(  11  ويبلين جلدول رقلم )  لمتغيلر السلنة الدراسليةوفقلا لبة جامعة السلطان قلابوس يعاني منها ط

وفقلا لمتغيلر  المشلكالتقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافلات المعياريلة لكلل مجلال ملن مجلاالت 

 .السنة الدراسية 
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 ( 11جدول رقم ) 

 مشكالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت ال 

 السنة الدراسيةوفقا لمتغير   

 م السنة الدراسيةالمجاالت /  العدد الوسط الحسابي االنحراا المعياري

0.569 
0.550 

0.657 

0.591 

3.566 
3.570 

3.460 

3.428 

219 
219 

212 

211 

 1  األكاديمي    
               2 

               3 

               4 

1 

0.663 

0.708 

0.730 

0.750 

3.486 

3.494 

3.468 

3.313 

219 

219 

212 

211 

 1      النفسي  

               2 

               3 

               4 

2 

0.693 

0.677 

0.726 
0.732 

3.14 

3.12 

3.07 
2.99 

219 

219 

212 
211 

 1     االجتماعي

               2 

               3 
               4 

3 

0.838 

0.837 

0.804 

0.836 

2.78 

2.59 

2.49 

2.45 

219 

219 

212 

211 

 1     األسري  

               2 

               3 

               4 

4 
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 ( 12جدول رقم ) 

 لكل مجال من مجاالت المشكالت  نتائج تحليل التباين األحادي

 السنة الدراسيةوفقا لمتغير 

 مستوى

 الداللة

 قيمة 

 ا

متوسطات 

 تالمربعا

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات
 م مصدر التباين المجاالت / 

0.022 * 3.22 

 

 
 

1.13 

0.351 
3 

857 

860 

3.39 

301.12 

304.41 

 بين المجموعاتاألكاديمي     

 داخل المجموعات               

 المجموع              

1 

0.027 * 3.07 

 

 
 

1.56 

0.508 
3 

857 

860 

4.69 

435.51 

440.19 

 بين المجموعاتفسي        الن

 داخل المجموعات              

 المجموع              

2 

0.152 1.77 

 

 

 

0.883 

0.499 
3 

857 

860 

2.65 

428.07 

430.72 

 بين المجموعاتاالجتماعي    

 داخل المجموعات               

 المجموع               

3 

0.001 * 6.78 

 

 

 

4.66 

0.687 
3 

857 

860 

13.97 
588.55 

602.53 

 بين المجموعاتاألسري       
 داخل المجموعات               

 المجموع               

4 

 ً  . *  الفروق دالة إحصائيا

المشكالت التلي يعلاني  لمجاالت( وجود فروق دالة إحصائياً  12ي هر من الجدول رقم ) 

الدراسلية ملا علدا المجلال االجتملاعي   السلنة  منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى إللى متغيلر

و   (  LSD)    باسلتخدام اختبلار ة هلذه الفلروق تلم إجلراء المقارنلات البعديل مصلدر وللكش  عن

 ( نتائج تلك المقارنات . 13يبين جدول رقم ) 
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 ( 13جدول رقم ) 

 ( للمقارنات البعدية وفقا لمتغير السنة الدراسية  LSDنتائج اختبار ) 

الوسط  ة الفرقمستوى دالل

 الحسابي
 السنة الدراسيةالمجاالت / 

4 3 2 1 

0.016 * 
0.013 * 

0.577 

 

0.65 

0.055 
 

 

 

0.940 

 
 

 

 

 3.566 
3.570 

3.460 

3.428 

 1  األكاديمي    

               2 

               3 

               4 

0.012 * 

0.009 * 
0.025 * 

0.796 

0.709 
 

 

 

0.906 

 
 

 

 

 

 
 

3.486 

3.494 
3.468 

3.313 

 1      النفسي  

               2 

               3 

               4 

0.001 * 
0.062 

0.596 

0.001 
0.181 

 

 

 

0.023 * 
 

 

 

 

 2.78 
2.59 

2.49 

2.45 

 1     األسري  

               2 

               3 
               4 

 *  الفروق دالة إحصائيا .

 

االكاديميللة  المشللكالتفلي ( أن هنللاك فلروق دالللة إحصللائياً  13ن الجلدول رقللم ) يتبلين ملل

السلنة الدراسلية  التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى إلى متغير والنفسية واالسرية

األولى والثانية يعانون من مشكالت أكاديمية أكثر من طلبة السنة الرابعة  تين  حيث أن طلبة السن

األوللى والثانيلة والثالثلة يعلانون ملن مشلكالت نفسلية أكثلر ملن طلبلة  واتنجد أن طلبة السلن. كما 

نالحأ أن طلبة السنة األولى يعانون من مشلكالت أسلرية فالسنة الرابعة . أما من الناحية األسرية 

الثانيللة والثالثللة والرابعللة   فللي حللين ال توجللد أيللة فللروق فللي المجللال  واتأكثللر مللن طلبللة السللن

 جتماعي بالنسبة لمتغير السنة الدراسية .اال
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 لمجلاالتهلل توجلد فلروق داللة إحصلائياً من السؤال الثاللث "  لرابععلى الشد ا ولإلجابة

"   تللم حسللام لمكللان السلكن ؟  المشلكالت التللي يعلاني منهللا طلبللة جامعلة السلللطان قلابوس تعللزى

التلي ن اآلحلادي لمجلاالت المشلكالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   وتحليل التبلاي

( قلليم  14وفقللاً لمكللان السللكن   ويبللين جللدول رقللم ) يعللاني منهللا طلبللة جامعللة السلللطان قللابوس 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت المشلكالت وفقلاً لمتغيلر مكلان 

 السكن .

 (14جدول رقم ) 

 فات المعيارية لكل مجال من مجاالت المشكالت قيم المتوسطات الحسابية واالنحرا 

 وفقا لمتغير مكان السكن

االنحراا 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي
 المجاالت / مكان السكن العدد

0.587 

0.539 

0.657 

3.56 

3.53 

3.37 

397 

261 

203 

 داخل السكن الجامعي   المجال األكاديمي    

 مع الزمالء خارج السكن الجامعي                        

 خارج السكن الجامعي مع األسرة                        

0.699 

0.646 

0.788 

3.56 

3.40 

3.26 

397 

261 

203 

 المجال النفسي        داخل السكن الجامعي

 خارج السكن الجامعي مع الزمالء                        

 ةخارج السكن الجامعي مع األسر                        

0.710 

0.669 

0.728 

3.13 

3.14 

2.92 

397 

261 

203 

 المجال االجتماعي    داخل السكن الجامعي

 خارج السكن الجامعي مع الزمالء                        

 خارج السكن الجامعي مع األسرة                        

0.825 

0.812 

0.872 

2.62 

2.65 

2.40 

397 

261 

203 

 داخل السكن الجامعي    المجال األسري   

 خارج السكن الجامعي مع الزمالء                        

 خارج السكن الجامعي مع األسرة                        

 ً  . *  الفروق دالة إحصائيا
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 ( 15جدول رقم ) 

 لكل مجال من مجاالت الدراسة  نتائج تحليل التباين األحادي

 وفقا لمتغير مكان السكن

 ىمستو

 الداللة

 قيمة 

 ا

متوسطات 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات
 م مصدر التباين المجاالت / 

0.001* 7.46 

2.60 

349. 

2 

858 

860 

5.21 

299.20 

304.41 

 بين المجموعاتاألكاديمي     

 داخل المجموعات               

 المجموع              

1 

0.001* 12.9 

6.47 

498. 

2 

858 

860 

12.94 

427.25 

440.19 

 بين المجموعاتالنفسي        

 داخل المجموعات              

 المجموع              

2 

0.001 * 7.51 

3.70 

493. 

2 

858 

860 

7.41 

423.31 

430.72 

 بين المجموعاتاالجتماعي    

 داخل المجموعات               

 المجموع               

3 

0.003 * 6.02 

4.17 

693. 

2 

858 
860 

8.34 

594.19 
602.53 

 بين المجموعاتاألسري       

 داخل المجموعات               
 المجموع               

4 

 *  الفروق دالة إحصائيا .

 

المشكالت التلي يعلاني  لمجاالت( وجود فروق دالة إحصائياً  15ي هر من الجدول رقم ) 

هللذه مصللدر   وللكشلل  عللن  مكللان السللكن إلللى متغيللرمنهلا طلبللة جامعللة السلللطان قللابوس تعللزى 

(  16)      ( . و يبلين جلدول رقلم   LSDباسلتخدام اختبلار )  ةالفروق تم إجراء المقارنات البعدي

 نتائج تلك المقارنات .
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 ( 16جدول رقم ) 

 لكل مجال من مجاالت المشكالت( للمقارنات البعدية   LSDنتائج اختبار )   

 ن السكنمكاوفقا لمتغير  

الوسط  مكان السكن
 الحسابي

 المجاالت / مكان السكن
3 2 

0.001* 

0.004* 
 

 

0.506 

 
 

 

3.56 

3.53 
3.37 

  داخل السكن الجامعي -1األكاديمي 

  خارج السكن الجامعي مع الزمالء -2           

  خارج السكن الجامعي مع األسرة -3           

0.001* 

0.025* 
 

 

0.006 * 

 
 

 

3.56 

3.40 
3.26 

  داخل السكن الجامعي -1النفسي    

  خارج السكن الجامعي مع الزمالء -2           

  خارج السكن الجامعي مع األسرة -3           

0.001* 

0.001* 

 
 

0.857 

 

 
 

3.13 

3.14 

2.92 

  داخل السكن الجامعي - 1االجتماعي 

  خارج السكن الجامعي مع الزمالء -2           

  خارج السكن الجامعي مع األسرة -3           

0.003* 

0.001* 

 
 

0.637 

 

 
 

2.62 

2.65 

2.40 

  داخل السكن الجامعي -1األسري   

  خارج السكن الجامعي مع الزمالء -2           

  خارج السكن الجامعي مع األسرة -3           

 ً  . *  الفروق دالة إحصائيا

المشللكالت التللي  لمجلاالت( أن هنللاك فلروق دالللة إحصللائياً  16يتبلين مللن الجلدول رقللم ) 

  حيلث أن الطلبلة المقيملين  مكان السكن يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى إلى متغير

داخللل السللكن الجللامعي يعللانون مللن مشللكالت أكاديميللة أكثللر مللن الطلبللة المقيمللين خللارج السللكن 

قيمللين خلارج السللكن الجلامعي مللع اللزمالء يعللانون مللن الجلامعي مللع األسلرة   كمللا أن الطلبلة  الم

مشكالت أكاديميلة أكثلر ملن الطلبلة المقيملين خلارج السلكن الجلامعي ملع األسلرة   كملا نالحلأ أن 

طلبة السكن الجامعي يعانون من مشكالت نفسية أكثر من الطلبلة المقيملين خلارج السلكن الجلامعي 

جتماعيلة فنجلد أن طلبلة السلكن الجلامعي أكثلر معانلاة مع الزمالء ومع األسرة   أما ملن الناحيلة اال

ي حلين أن فل  من المشكالت االجتماعيلة ملن الطلبلة المقيملين خلارج السلكن الجلامعي ملع األسلرة 

الطلبة المقيمين خارج السكن الجامعي مع الزمالء أكثر عرضة للمشكالت االجتماعيلة ملن الطلبلة 

وملن الناحيلة األسلرية نجلد أن طلبلة السلكن الجلامعي  .المقيمين خارج السكن الجامعي مع األسرة 

أكثر عرضة للمشكالت األسرية من الطلبة المقيملين خلارج السلكن الجلامعي ملع األسلرة   كملا أن 

الطلبة المقيمين خارج السكن الجلامعي ملع اللزمالء يعلانون ملن مشلكالت أسلرية أكثلر ملن الطلبلة 

  المقيمين خارج السكن الجامعي مع األسرة .  
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 لمجلاالتهل توجد فروق دالة إحصلائياً من السؤال الثالث "  خامسعلى الشد ال ولإلجابة

أوالً "  تلم ؟إللى المعلدل التراكملي المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السللطان قلابوس تعلزى

ت وكان مستويات بناًء على متغير المعدل التراكمي ةبواسطة الحاسب اآللي توزيع الطلبة إلى ثالث

 3.05 – 2.6المتوسلط )   (  2.59 – 1.00األدنلى )  المستويات التي حلددها الحاسلوم كالتلالي :

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   وأُجلري  تحسب(   ثم  3.92 – 3.07(   األعلى ) 

ان التلي يعلاني منهلا طلبلة جامعلة السللطالمشلكالت  ملن مجلاالت مجالكل ل األحاديتحليل التباين 

( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال ملن  17ويبين جدول رقم ) قابوس . 

 .المعدل التراكمي  وفقاً لمتغير المشكالت مجاالت 

 

 (17جدول رقم ) 

 قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت المشكالت 

 يالمعدل التراكموفقاً لمتغير 

االنحراا 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي
 المعدل التراكميالمجاالت /  العدد *

0.539 

0.619 
0.625 

3.54 

3.46 
3.41 

163 

173 
169 

 ( 2.59 – 1.00المستوى األدنى    ) األكاديمي     

  (  3.05 – 2.60المستوى المتوسط )                
                    (  3.92 – 3.07المستوى األعلى  )                

0.626 

0.771 

0.790 

3.52 

3.41 

3.31 

163 

173 

169 

 ( 2.59 – 1.00المستوى األدنى   ) النفسي        

  (  3.05 – 2.60المستوى المتوسط )                

 ( 3.92 – 3.07المستوى األعلى )                

0.670 

0.766 

0.688 

3.12 

3.07 

3.00 

163 

173 

169 

 ( 2.59 – 1.00المستوى األدنى ) االجتماعي    

  (  3.05 – 2.60المستوى المتوسط )                

 ( 3.92 – 3.07المستوى األعلى )                

0.805 

0.825 
0.877 

2.61 

2.57 
2.42 

163 

173 
169 

 ( 2.59 – 1.00المستوى األدنى ) األسري       

  (  3.05 – 2.60توسط ) المستوى الم               
 ( 3.92 – 3.07المستوى األعلى )                

 

 * وهو يمثل عدد الطالم الذين اكروا معدلهم التراكمي .
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 ( 18جدول رقم ) 

 لكل مجال من مجاالت المشكالت نتائج تحليل التباين األحادي  

 المعدل التراكميوفقاً لمتغير 

 مستوى

 الداللة

 قيمة 

 ا

سطات متو

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات
 مصدر التباين المجاالت / 

0.135 

2.01 

0.717 

0.356 
2 

502 

504 

1.43 

178.77 

180.20 

 بين المجموعاتاألكاديمي     

 داخل المجموعات               

 المجموع              

0.035 * 
3.39 

1.825 
0.539 

2 
502 

504 

3.65 
270.38 

274.03 

 بين المجموعاتلنفسي        ا
 داخل المجموعات              

 المجموع              

0.289 

1.24 

0.627 

0.504 

2 

502 
504 

1025 

253.16 
254.42 

 بين المجموعاتاالجتماعي    

 داخل المجموعات               
 المجموع               

0.082 

2.51 

1.76 

699. 

2 

502 

504 

3.51 

350.90 

354.41 

 بين المجموعاتاألسري       

 داخل المجموعات               

 المجموع               

 *  الفروق دالة إحصائيا .

 

المشلكالت التلي  لمجلاالت( عدم وجود فلروق داللة إحصلائياً  18ي هر من الجدول رقم ) 

ما عدا المجلال النفسلي المعدل التراكمي  يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى إلى متغير

باسللتخدام ة هللذه الفللروق فللي المجللال النفسللي تللم إجللراء المقارنللات البعديللمصللدر    وللكشلل  عللن

 ( نتائج المقارنات .18( . و يبين جدول رقم  )   LSD)  اختبار

 

 (  19جدول رقم ) 

ً   LSDنتائج اختبار )   لمتغير المعدل التراكمي ( للمقارنات البعدية وفقا

 السنة الدراسيةالمجاالت /  لوسط الحسابيا 1 2 3

0.010* 

0.192 

 
 

0.186 

 

 
 

 
3.54 

3.46 

3.41 

 المستوى األدنى   -1النفسي  

 المستوى المتوسط   -2         

 المستوى األعلى   -3         

 *  الفروق دالة إحصائيا .

بلة الحاصللين عللى ( أن هنلاك فلروق داللة إحصلائياً بلين الطل 19يتبين من الجدول رقم )  

معدالت تراكمية منخفضة والطلبة الحاصلين على معدالت تراكميلة عاليلة فلي المشلكالت النفسلية 
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لصالح الطلبة اوي المعدالت المرتفعة   حيث أن الطلبلة الحاصللين عللى معلدالت تراكميلة عاليلة 

 .        أقل عرضة للمشكالت النفسية من الطلبة الحاصلين على معدالت تراكمية منخفضة 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المشلكالت التلي يعلاني منهلا طلبلة جامعلة السللطان قلابوس 

وأهم المجاالت التي تزيد فيها حدة هذه المشكالت   والتعرا عللى ملا إاا كانلت هنلاك فلروق اات 

الطالللب وكليتل  ومكلان سلكن  وسللنت   دالللة إحصلائية فلي تقلدير حللدة المشلكالت تعلزى إللى جلنس

 ومعدل  التحصيلي . الدراسية

 

فلي ضلوء الدراسلة  أسفرت عنهلا هلذهللنتائج التي والتحليل  لمناقشةباالفصل  ناول هذاويت

 إجرائها .أهدافها ومحدداتها وطريقة 

 

اني منهلا طلبلة " ملا أهلم المشلكالت التلي يعل األولعلن السلؤال  باإلجابةالنتائج المتعلقة مناقشة أوالً : 

 جامعة السلطان قابوس ؟ "

 

تواج  طلبة جامعة السللطان قلابوس  مشكلة واحدةأظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أن 

( مشللكلة    76)  علددها والبلالدالتلي صلملت االسلتبانة مشللكالت البدرجلة كبيلرة جلداً ملن مجملوع 

. فلي حلين بلغلت نسلبة المشلكالت  ل "" ازدحلام الطلبلة أثنلاء عمليلة التسلجي وهي مشكلة أكاديمية

خملس وعشلرون مشلكلة بدرجلة حيث برزت   (  % 32.8التي يعاني منها الطلبة بدرجة كبيرة ) 

  (  % 52.6)          . وبلغلت نسللبة المشلكالت التللي يعلاني منهلا الطلبللة بدرجلة متوسللطةكبيلرة 

في حلين كانلت بعون مشكلة   أرحيث كان عدد المشكالت التي يعاني منها الطلبة بدرجة متوسطة 

( حيلث كلان علدد هلذه المشلكالت  % 13.2نسبة المشكالت التي يعاني منها الطلبلة بنسلبة قليللة ) 

  عشر .

 

وتضمنت النتائج المتعلقة باإلجابة علن هلذا السلؤال ترتيبلاً تنازليلاً لسلتة وعشلرين مشلكلة  

 األولللىالمرتبلة  احتللت  لجامعيلة يعتبرهلا الطلبلة ملن أهلم المشلكالت التلي تللواجههم فلي حيلاتهم ا

اللك ويمكلن تفسلير   وبرزت بدرجة كبيلرة جلداً    الطلبة أثناء عملية التسجيل " ازدحاممشكلة  " 

التسلجيل   حيلث سلرعان ملا تغللد بعلض الشلعب بسلبب  عمليلة أثنلاء عدة جوانلب تبلرزفي ضوء 

المسلاقات وطلرح بعضلها فلي اإلقبال المتزايد عليها   باإلضافة إللى التعلارض فلي مواعيلد بعلض 

كالمتطللب السلابد للبعض المسلاقات   إلى غير الك من مشلكالت  …أحد الفصلين الدراسيين فقط 
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وما يترتب على الك من عدم سير الخطة الدراسية للطالب كملا ينبغلي أن تكلون   كلل اللك يلؤدي 

لقبول والتسجيل في ضلوء إلى ازدحام الطلبة أثناء عملية التسجيل رغم الجهود التي تبذلها عمادة ا

الللك مللن خللالل توسللعة أمللاكن التسللجيل وتن لليم مواعيللد التسللجيل بالنسللبة للللذكور واإلنللا  وفقللا 

لتخصصات والكليات   ولكن رغم كل الك ال يكون هنلاك التلزام ملن قبلل الطلبلة نتيجلة األسلبام ل

(   حيث أصلارت نتلائج  1988سالفة الذكر   وتتفد هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة التل وبلبل ) 

 التسجيل .   في أن الطلبة يعانون من مشكلةإلى  الدراسة

 

يعلانون ملن مشلكالت تعكلس نوعيلة العالقلة بلين  السلطان قابوس كما نجد أن طلبة جامعة

الطلبة وعضو هيئة التدريس ومستوى أدائ  في الفصل   ويبدو أن الطلبة ال يشعرون بالرضا ملن 

هيئة التدريس من المادة العلمية أو توزيع الدرجات وأسلوم المعامللة مستوى تمكن بعض أعضاء 

" تحيز بعض أعضاء هيئة التدريس للبعض الطلبلة مملا يلؤثر سللباً فلي توزيلع   فقد جاءت مشكلة 

(  حيلث  1986في المرتبة الثانية   وتتفد هلذه النتيجلة ملع دراسلة الشلري  وعلودة )  العالمات "

أعضلاء هيئلة التلدريس فلي توزيلع اللدرجات فلي المرتبلة األوللى   جاءت مشكلة عدم عدل بعلض 

وجاءت مشكلة عدم استماع األساتذة لوجهات ن ر الطلبة المختلفلة فلي المرتبلة الثانيلة . كملا تتفلد 

ملن وجلد الباحلث أن   حيلث  لجامعة اللبنانيةااجراها على طلبة  التي(  2000األسعد ) مع دراسة 

(  1988. وتتفلد أيضلا ملع دراسلة التلل وبلبلل )  األسلاتذة ت عدم كفاءةأكثر المشكالت تكرارا كان

 .   حيث أصارت النتائج إلى أن الطلبة الذكور يعانون من مشكلتي التمييز بين أفراد الجنسين

 

وهناك مشكالت تعكس قلد الطلبة على مستقبلهم الدراسي وطموحهم فقد أصلارت  النتلائج 

س يعلانون ملن مشلكالت أكاديميلة تتعللد بالنجلاح والتفلوق مثلل إلى أن طلبة جامعلة السللطان قلابو

" الشلعور بلالقلد          مشلكلة   و الثالثة" صعوبة أسئلة االمتحانات "   واحتلت المرتبة مشكلة 

مشلكلة " كثلرة الواجبلات والبحلو  المطلوبلة " و    جاءت فلي المرتبلة الرابعلة من االمتحانات " 

وتتفلد هلذه النتيجلة ملع بدرجلة كبيلرة  جميع هذه المشكالتوبرزت    وجاءت في المرتبة الخامسة

حيث جاءت مشلكلة القللد ملن االمتحانلات  ملن  (  Weissburg , 1982وايزبرج ) نتائج دراسة 

 أبرز المشكالت األكاديمية التي يشكو منها طلبة جامعة جورجيا في الواليات المتحدة .
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يوجلد   المتفوقين والعاديين والمتأخرين   كما أن من   إن قلد االمتحان ينتشر بين الطلبة 

في مختل  المستويات العمرية   وفي جميع المراحل التعليمية   ويرى البعض أن قلدراً ملن القللد 

يصللل إللى حلد القلللد  أالالمتعللد باالمتحلان يعلد بمثابللة انفعلال دافعلي لإلنجللاز والتحصليل بشلرط 

 ( .  1999المرضي ) أحمد   

 

اآلخلرون وفلد هلذا  إليل االمتحان ونتائج  تعطي حكما قيميلاً عللى الفلرد   وين لر  نأكما 

الحكم   حيث أن مستقبل الطالب األكلاديمي يتحلدد ملن خلالل نتائجل  فلي االمتحلان وعالمتل  التلي 

درجلة كبيلرة عللى بيحصل عليها لمتابعة دراست  . للذلك نجلد أن مسلتقبل الطاللب الجلامعي يتقلرر 

مي في المتطلبات الدراسية   وأما الفشل الدراسي للطالب فيمكن أن يؤدي إلى كثيلر نجاح  األكادي

 من القلد والتوتر .

 

كمللا نجلللد أن طلللالم جامعلللة السللللطان قلللابوس يعلللانون ملللن مشلللكالت تتعللللد بمسلللتقبلهم 

واألسري مثل " الخوا من الفشل في الدراسلة " و " الخلوا ملن علدم الحصلول عللى  األكاديمي

تخللرج لمسللاعدة األسللرة " ومشللكالت تتعلللد بعللدم إجللادة تن لليم الوقللت وغيرهللا مللن وظيفلة بعللد ال

يمكن تفسير الك في  والمشكالت التي تعكس حقيقة المرحلة العمرية التي يمر بها طلبة الجامعة . 

ضوء الضغوط الكبيرة التي تضعها الدراسة في الجامعة على الطالب   وتعطي األسلرة والمجتملع 

كملال الدراسلة الجامعيلة   ونتيجلة لتللك الضلغوط ي هلر للدى الكثيلر ملن الطلبلة أهمية ملحوظة ال

خلوا ملن الفشلل الدراسلي الللذي قلد يلؤدي إللى إعاقلة التحصلليل   حيلث ينشلغل الطاللب بللالخوا 

والقلللد إللللى درجللة قلللد تللؤدي إللللى ضللع  التركيلللز الدراسللي وإهملللال الواجبللات والمللللل أثنلللاء 

  وقللد يكللون سللبب إفتقللار الطالللب إلللى المهللارات تحانللات المحاضللرات والخللوا الشللديد مللن االم

 المناسبة كالمهارات الدراسية وتن يم الوقت .
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" ملا أهلم المجلاالت التلي تزيلد ثانياً : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثلاني 

 . فيها حدة المشكالت بين طلبة جامعة السلطان قابوس ؟

 

لطلبلة هلي المجلال ااالت التي تزيد فيها حلدة المشلكالت بلين النتائج أن أهم المج أوضحت

وجلاء المجلال األسلري    الثانيلة والثالثلة تيناألكاديمي ثم النفسي واالجتماعي اللذين احتال الملرتب

 في آخر القائمة .

 

مثلل  ملن جسللر يويعكلس تقلدم المجلال األكلاديمي أهميلة هلذا الجانلب فلي حيلاة الطلبلة بملا 

  ويعكس الك قلد الطلبة على مستواهم األكاديمي الذي سيحدد مصيرهم المهنلي لمستقبل للعبور ا

  كما أن  وسيلة لتأكيد الذات والتميز لذلك حصلت مشكالت  المجال األكاديمي على اهتملام أوسلع 

 حتل المرتبة األولى بين مجاالت المشكالت .امن الطلبة حيث 

  

 ؛ 1992  خليلل    ؛  1989  العيسلاوي  يها كل ملن )وتتفد هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إل

( حيلللث جلللاءت المشلللكالت المرتبطلللة   1999  وريكلللات  ؛ 1997  الكنلللدري  ؛ 1993  محمللود 

   حيلث أظهلرت(  Wilson ,1984دراسلة ولسلون ) بالمجال األكاديمي فلي المرتبلة األوللى   و 

لللى درجللة تللوافقهم هللي المشللكالت النتللائج أن مللن أهللم المشللكالت التللي تواجلل  الطلبللة وتللؤثر ع

صلعوبة الحصلول والمتمثلة في العبء الدراسي   والتزام الطالب بالتخصص المحدد    األكاديمية

أظهللرت نتللائج الدراسللة أن فقللد  (  Weissburg , 1982وايزبللرج ) . ودراسللة عللى المراجللع 

ظهلرت نتلائج دراسلة داود و أ   مثل مشكلة القلد من االمتحانلات األبرزهي  األكاديميةالمشكالت 

( أن أكثر الصعوبات تكراراً هي صعوبة اختيار المواد وعدم وجود وقلت كلاا للدراسلة  1994) 

( حيلث كانلت المشلكالت الدراسلية ملن أبلرز المشلكالت  1996. كما تتفلد ملع دراسلة الشلتيوي ) 

 1989ناهيلة واآلغلا    التي يعاني منها الطلبة بدرجة كبيرة . كما تتفد مع ما جاء في دراسة ) أبو

بللين بعلللض المتغيلللرات الديمغرافيلللة  يلللة(    حيللث توصللللت الدراسلللة إلللى وجلللود عالقلللة ارتباط

( حيلث جلاءت   Richard , 1986ريتشارد ) والمشكالت األكاديمية . وتتفد أيضا مع دراسة 

 مشللكالت مجللال طللرق التللدريس ومجللال إعللداد المنللاهج الدراسللية مللن بللين أبللرز المجللاالت التللي

 تركزت فيها مشكالت الطلبة األجانب في الجامعة األمريكية في بيروت .
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 1988  العملايرة ) ل األكاديمي في المرتبة الثانية في األهمية في دراسة كلل ملن اكما جاء المج  

 ( . 2000  فريدة  ؛ 1995  الكايد  ؛ 1993  الشريدة ؛ 

  

ضا مرتبة هذا المجال على أهميت  بالنسبة للطلبة وتدل أي  وجاء المجال النفسي في المرتبة الثانية 

  حيث يتضمن هذا المجال مشكالت هامة تتعلد بالقلد من االمتحانات   واالنتباه والنسليان والثقلة 

 بالنفس . وتتفد هذه النتيجة مع ما جاء في نتائج دراسات كل من 

(  2000  فريلللدة  ؛ 1999  وريكلللات ؛  1997  الكنلللدري  ؛ 1993  محملللود؛  1992  خليلللل  )

 حيث جاء المجال النفسي في المراتب األولى من حيث األهمية .

  

الثالثة والرابعة ملن حيلث األهميلة وهلذا ملا  تينأما المجالين االجتماعي واألسري فقد احتال المرتب

والكايلد  ؛ 1993    الشلريدة  ؛ 2000  فريلدة   ؛ 1999  ) وريكات  يتفد مع نتائج دراسة كل من

مراتللب  النالمجللا ينهللذل حيللث احتلل (  Weissburg , 1982وايزبللرج ) ودراسللة (  1995  

متأخرة من حيث األهمية . وربما جاءت هذه المجاالت في آخر القائمة ألنها تمثل للطلبلة مشلكالت 

خارجية المصدر كالعالقات مع اآلخرين والمشكالت األسرية   مملا يعنلي صلعوبة سليطرة الطلبلة 

ها   أو قللد تكلون مشللكالت هللذه المجلاالت متوسللطة األهميللة وال تشلكل هاجسللاً مقلقللاً عليهلا وتعللديل

 للطلبة . 

  

تحفلأ الكثيلر ملن الطلالم علن كما أن احتالل الجانب األسري المرتبة األخيرة ربملا يكلون بسلبب 

وصلعوبة التعبيللر علن مشلكالت  ويتوافللد هلذا ملع نتللائج بالمشلكالت المتعلقلة بهللذا المجلال  البلوح 

   ( 1986)        دراسللات السللابقة فقللد جللاء فللي المرتبللة السادسللة فللي دراسللة الشللري  وعللودةال

 ومرتبة مماثلة أو متأخرة في أغلب الدراسات .
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 لمجلاالتهلل توجلد فلروق داللة إحصلائياً علن السلؤال الثاللث "  باإلجابلةالنتائج المتعلقة مناقشة ثالثاً : 

والكليلة التلي ينتملي  الطاللب جلنسة جامعة السلطان قابوس تعزى إللى المشكالت التي يعاني منها طلب

 " ؟ ومكان السكن  والمعدل التحصيليالدراسية إليها والسنة 

 

 لمجللاالتهللل توجللد فللروق دالللة إحصللائياً " الثالللث الشللد األول مللن هللذا السللؤال  مناقشللة نتللائج

 . "  الطالب جنسلى المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى إ

  

أن  حيللث اتضللح  فللي المجلال النفسللي  إحصللائيةفلروق اات داللللة بينلت نتللائج الدراسللة أن هنللاك 

  وتتفد هذه النتيجلة ملع دراسلة العيسلاوي )  الطالبات أكثر عرض  للمشكالت النفسية من الطالم

سة ولدى اإلنا  فلي (   فقد كان ترتيب مشكالت المجال النفسي لدى الذكور بالمرتبة الخام 1989

 المرتبة الرابعة . 

 

ن هللذه الفللروق بللين الجنسللين ال ترجللع إلللى اعتبللارات تتعلللد بللاختالا طبيعللة المرحلللة إ

عزى إلى اعتبارات ثقافية وبخاصة ما يتعلد بأساليب التنشئة االجتماعية المتبعة تالعمرية بقدر ما 

 .منهما في المحليط األسلري والمجتمعلي  مع كل من الجنسين   والتأكيد المبالد في  على أدوار كل

حيث ان طبيعة التقاليد تفرض على الفتاة االلتزام التام بلبعض المعلايير األخالقيلة باإلضلافة طبعلا 

إلى طبيعتها الفسيولوجية التي تتطلب االهتمام والرعاية الكافية   يضاا إلى الك تجاربها الجديدة 

قللد وتلوتر ملن أجلل إثبلات اللذات والنجلاح فلي وخلر. الناتجة عن عمليلة االخلتالط ملع الجلنس اآل

الك أن ابرز المشكالت النفسية للدى الطالبلات كانلت " الشلعور بلالقلد يدلل على التخصص   وما 

من االمتحانات " ومشكلة " الخوا من الفشل في الدراسة " ومشكلة " الشعور باإلرهلاق والتعلب 

الكنلدري  ؛ 1999  وريكلات  ؛ 1986  ري  وعلودة الش ) كل من ". وتتفد هذه النتيجة مع درسة

( حيث دلت النتائج أن حجم المشلكالت االنفعاليلة التلي تواجههلا الطالبلات أكبلر مملا للدى  1997  

( حيلث أوضلحت  1993)    كملا تتفلد ملع دراسلة عبلادة و العملران  .الطالم من تلك المشكالت 

واألنا  ولصالح األنا  في المشلكالت االنفعاليلة  أن هناك فروق دالة إحصائياً بين الذكور هانتائج

التالية : ضع  العزيمة وعدم القدرة على اتخلاا القلرار وضلع  القلدرة عللى االتلزان االنفعلالي   

 . وضع  الثقة بالنفس   والحساسية الزائدة   والخوا من الفشل   والخوا من ارتكام األخطاء

  ً نا  والذكور فلي المشلكالت النفسلية هلو محصللة ن االختالا بين اإلإيمكن القول  عموما

لعوامل نمائية وأكاديمية واجتماعية وثقافية معا   وال يمكن أن يعزى الك االخلتالا لعاملل واحلد 

 فقط . 
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فروق فلي المجلال األسلري حيلث كلان اللذكور أكثلر عرضلة كما أظهرت النتائج أن هناك 

الحصول على وظيفة بعد التخلرج لمسلاعدة فجاءت مشكلة " الخوا من عدم  للمشكالت األسرية .

األسلرة " ملن أبلرز المشلكالت األسلرية للدي الطلالم   واللك ألن كثيلر ملن األسلر تنت لر تخلرج 

كلان الطالللب هللو األكبلر بللين األوالد . وجللاءت  إاا األخصأبنائهلا ليعينوهللا علللى أعبلاء الحيللاة وبلل

لمرتبة الثانية بلين المشلكالت األسلرية مشكلة " عدم توفر مكان مناسب للدراسة في المنزل " في ا

لسللطان قلابوس يقيملون االتي يعاني منها الطالم   والك ألن الغالبية الع ملى ملن طلالم جامعلة 

خلارج السلكن الجلامعي ملع اللزمالء   وهلو سلكن مسلتأجر وبالتلالي يضلطر الطاللب ان يسلكن فلي 

وقد يكون فلي البيلت الواحلد أكثلر  غرفة مشتركة مع زميل أو زميلين نتيجة ارتفاع إيجار السكن  

من عشرة طالم مما يؤدي إلى عدم توفر الجو والمكلان المناسلب للدراسلة . كملا جلاءت مشلكلة " 

  وقلد تكلون فلي المرتبلة الثالثلة التفكير بمشكالت البيت أو السكن حتى عندما أكون في الجامعة " 

 .  هذه المشكلة نابعة من المشكلة السابقة لها

 

األكلاديمي و  علدم وجلود فلروق اات دالللة إحصلائية للمجلاليننتائج الدراسة  كما أظهرت

( والتلي أظهللرت نتائجهللا أن  1993مللع نتلائج دراسللة محمللود ) هلذه النتيجللة تتفللد واالجتملاعي . 

الفللروق بللين عينللة الطللالم والطالبللات غيللر دالللة فللي المجللال األكللاديمي . كمللا تتفللد مللع دراسللة 

توصلال فيهلا إللى علدم وجلود فلروق اات دالللة إحصلائية بلين  للذينال( و 1986الشري  وعودة ) 

 ً مللع دراسللة  الطلبللة فللي مختللل  الكليللات العلميللة والن ريللة تعللزى لجللنس الطالللب   وتتفللد أيضللا

( حيلث بينلت النتلائج أنل  ال يوجلد أثللر لمتغيلر الجلنس عللى درجلة المعانلاة مللن  1999وريكلات ) 

 كلللل ملللن          ملللع نتلللائج دراسلللة  كملللا أتفقلللت  كلللاديميمشلللكالت المجلللال االجتملللاعي والمجلللال األ

ً فروقلتين  هلر الدراسلحيلث للم تُ  (1996  الشلتيوي ؛  1993  )محملود  اات دالللة إحصلائية فللي  ا

 .   حجم المشكالت فيما يتعلد بمتغير الجنس

 

(   والتلي بينلت أن الطالبلات أكثلر  1994وتختل  هذه النتيجة ملع نتلائج دراسلة الكايلد ) 

ً صلك ملع نتللائج  وى ملن الطلالم فلي المشلكالت الدراسلية والمشلكالت االجتماعيلة   واختلفلت أيضلا

( والتي بينت أن متوسط مشكالت اإلنلا  أعللى ملن متوسلط مشلكالت  1988دراسة التل وبلبل ) 

 الذكور في االمتحانات والتسجيل. 
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 لمجلاالتداللة إحصلائياً  هلل توجلد فلروقالشد الثلاني ملن السلؤال الثاللث "  مناقشة نتائج

الكلية التي ينتمي إليها الطاللب  إلى المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى

 "  ؟ 

فللروق اات دالللة إحصللائياً إلللى عللدم وجللود  T – TESTنتللائج اختبللار " ت "  تشللير 

الكليلة التلي ينتملي إللى  المشكالت التي يعاني منهلا طلبلة جامعلة السللطان قلابوس تعلزى لمجاالت

لمشللكالت ا ملن اإلنسلانيةإليهلا الطاللب   باسلتثناء المجللال األكلاديمي   حيلث يعلاني طلبللة الكليلات 

وربملا يكلون اللك بسلبب طبيعلة الدراسلة فلي الكليلات من طلبلة الكليلات العلميلة . أكثر  األكاديمية

خليص   وملا يؤكلد اللك إن اإلنسانية من حيلث االمتحانلات وكثلرة الملواد التلي تحتلاج للحفلأ والتل

مشكلة " كثرة الواجبلات والبحلو  المطلوبلة " كانلت ملن أبلرز المشلكالت األكاديميلة التلي يعلاني 

الكايد ؛  1999  الحديدي  ات اإلنسانية . وتتفد هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة )يمنها طلبة الكل

ية بللين طلبللة التخصصللات ( فقللد أصللارت النتللائج إلللى وجللود فللروق اات داللللة إحصللائ 1996  

حيلث كانلت حلدة المشلكالت أكثلر مجلال الدراسلة والتحصليل  فلياالنسانية والتخصصلات العلميلة 

( حيلث  1993)   االنسلانية . واختلفلت هلذه النتيجلة ملع نتيجلة دراسلة الشلريدة  تالتخصصلا لدى

نتمللي إليهللا أصلارت النتللائج إلللى علدم وجللود فللروق اات داللللة إحصلائية تعللزى إلللى الكليلة التللي ي

الدراسة أجريت عللى  تلكالطالب   ما عدا في المجال اإلداري   وقد يعود سبب هذا االختالا أن 

طلبة الدراسلات العليلا فلي جامعلة اليرملوك فملن الطبيعلي أن يكلون هنلاك اخلتالا فلي المشلكالت 

 بين المرحلتين . وغيرها من الفروق لمرحلة العمرية والدراسة انتيجة الفرق في 

 

وضللحت النتللائج تقللارم صللكوى الطلبللة فللي الكليللات العلميللة واإلنسللانية مللن مشللكالت وأ

المجللال النفسللي والمجللال االجتمللاعي والمجللال األسللري وتتفللد هللذه النتيجللة مللع نتيجللة دراسللة 

 ( . 1989العيساوي ) 
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 لمجلاالتهلل توجلد فلروق داللة إحصلائياً ملن السلؤال الثاللث " الثاللث مناقشة نتائج الشد 

 ؟ " إلى السنة الدراسية ت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزىالمشكال

 

التلي يعلاني منهلا طلبلة جامعلة لمجلاالت المشلكالت  حلاديآلااصارت نتائج تحليلل التبلاين 

المشلكالت التلي يعلاني منهلا طلبلة  لمجلاالتوجود فروق اات داللة إحصلائياً إلى السلطان قابوس 

السنة الدراسية ما عدا المجال االجتماعي   وللكش  علن  عزى إلى متغيرجامعة السلطان قابوس ت

للمقارنللات البعديللة   واظهللرت نتيجللة هللذه  (  LSDهللذه الفللروق تللم إجللراء اسللتخدام اختبللار ) 

المقارنللات أن طلبللة السللنة األولللى والثانيللة يعللانون مللن مشللكالت أكاديميللة أكثللر مللن طلبللة السللنة 

( حيث أظهرت نتلائج الدراسلة أن  1999ائج دراسة سليمان والمنيزل ) وهذا يتفد مع نتالرابعة   

ويمكلن تفسلير اللك فلي ضلوء انتقلال التوافد األكاديمي  يزداد بازدياد مستوى الفصلل الدراسلي . 

الطلبة من مرحلة الدراسة الثانويلة إللى مرحللة الدراسلة الجامعيلة ملع ملا يحملل  هلذا االنتقلال ملن 

ون للام السللاعات المعتمللدة ومواعيللد المحاضللرات   قللة االمتحانللات طري صللعوبات ومشللكالت فللي

األكللاديمي . وبالتللالي فللإن السللنتين  وغيرهللا مللن األمللور المتعلقللة بالمجللال  والبحللو  والتسللجيل 

ومملا  األولى والثانية تعد مرحلة توافد وإعداد للطالب لإلنخلراط فلي الدراسلة والحيلاة الجامعيلة .

األوللى والثانيلة كانلت " صلعوبة تين ت األكاديميلة بالنسلبة لطلبلة السلنيؤكد الك ان ابرز المشلكال

أسئلة االمتحانات " ومشكلة " كثرة الواجبات والبحو  المطلوبة "  ومشلكلة  " علدم تلوفر الوقلت 

 الكافي للدراسة ".

  

أن المشلكالت األكاديميلة تقلل للدى الطلبلة  بازديلاد  النتيجة السابقةنستنتج من يمكن أن و 

في السنوات النهائية يكونلون قلد توافقلوا ملع  لبةأن الط حيثسنوات التي يقضونها في الجامعة   ال

األكاديمية ورضاهم  كفايتهمتزداد  وبذلك  األساليب األكاديمية المتبعة في الجامعة وتعرفوا عليها 

 . عن تخصصهم ومهنتهم المستقبلية وتغلبهم على المشكالت األكاديمية التي يواجهونها 

ً فروقل أظهلرت النتلائج  كملا  تينبلين طلبلة السللنة فلي المجلال النفسلي اات دالللة  إحصللائي ا

األوللى  تين  حيلث أن طلبلة السلنمن الجانب اآلخر وطلبة السنة الرابعة من جانب الثانية واألولى 

ا ااا وضلعنوالثانية يعانون من مشكالت نفسية أكثر من طلبلة السلنة الرابعلة . ويمكلن تفسلير اللك 

أن الطلبة في السنوات الدراسية األولى مازالوا في مرحلة المراهقة وما يتبع الك من  في االعتبار

صراع تكوين الهوية   باإلضافة إلى الك فإن الطلبة في السنوات األولى لم يألفوا الحياة الجامعيلة 

مختلفلة مملا قلد يلؤثر الحيلاة يكلون مليئلاً بالمشلكالت والضلغوط الهذه بعد    ولذلك فإن توافقهم مع 
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أكثر توافقاً مع الحياة الجامعيلة  فهمبالنسبة لطلبة السنوات النهائية  وأماعلى رضاهم عن أنفسهم   

   ألنهم اصبحوا أكثر نضجاً . 

 

ً كما أظهلرت النتلائج فروقل الثالثلة والرابعلة فلي المجلال  تينداللة إحصلائياً بلين طلبلة السلن ا

لثة أكثلر معانلاة ملن المشلكالت النفسلية ملن طلبلة السلنة الرابعلة. النفسي   حيث أن طلبة السنة الثا

للتفكيللر فللي مشللكالتهم واالستفسللار مللن  ن طلبللة السللنة الرابعللة أكثللر ملليالً أويمكللن تفسللير الللك بلل

ملن طلبلة السلنوات  اآلخرين عنها   وفلي حاللة اإلخفلاق فلي حلهلا فطلبلة السلنة الرابعلة أكثلر مليالً 

وتقبلها   وربما يعود الك إلى الفروق في النضج والتعلليم والخبلرة  األخرى للتعايي مع مشكالتهم

بطلبلة السلنوات األخلرى . وهلذا يتفلد ملع نتلائج دراسلة سللليمان  ةللدى طلبلة السلنة الرابعلة مقارنل

( حيللث أظهللرت نتللائج الدراسللة أن التوافللد الشخصللي يللزداد بازديللاد مسللتوى  1999والمنيللزل ) 

 الفصل الدراسي . 

 

ن طلبة السنة األولى يعانون من مشلكالت أسلرية أكثلر ملن طلبلة إلى ألنتائج كما أصارت ا

الثانية والثالثة والرابعة   ويمكن تفسير الك بان أولئك الطلبة ملا زاللوا فلي فتلرة الشلبام  واتالسن

المبكر   وهي تمثل نهاية مرحلة المراهقة   وكما هو معروا أن الشبام في هلذه المرحللة يشلوم 

اللديهم التلوتر وعلدم التفلاهم   فنجلد أن مشلكلة " علدم تفهلم األسلرة لمشلكالت األبنلاء " عالقتهم بو

ومشللكلة " التفكيللر بمشللكالت البيللت أو    ومشللكلة " التوقعللات العاليللة مللن قبللل اآلبللاء فللي أبنللائهم

السكن حتى عندما أكون في الجامعة " كانت أبرز المشكالت األسرية التي يعاني منها طلبة السلنة 

وخاصللة الرابعللة يكلون الطلبللة غالبللا فللي فتللرة أخرة وللى  . أمللا طللالم السللنوات الجامعيلة المتللاأل

 الرصد المبكر حيث تبدأ عالقات التفاهم واالتصال تقوى بين الراصد ووالدي  .

  

أية فروق في المجال االجتماعي بالنسبة لمتغيلر السلنة الدراسلية  لم ت هر النتائجفي حين 

( حيلث أصلارت النتلائج إللى وجلود فلروق  1999ئج دراسة سليمان والمنيلزل )   وهذا يتفد مع نتا

 اات داللة على جميع األبعاد الفرعية والبعد الكلي لمقياس التوافد ما عدا بعد التوافد األسري. 

قلد بينللت النتلائج أن مشللكالت ( ف 1986وتتفلد هلذه النتللائج ملع نتللائج دراسلة الشللدوخي ) 

ً  مسلتوى الطاللب الدراسليتقل كلما أرتفع الطلبة  ( 1995ملع نتلائج دراسلة الكايلد )  . وتتفلد أيضلا

حيث كشفت الدراسة أن طلبلة السلنة األوللى يعلانون ملن المشلكالت بدرجلة أكبلر ملن طلبلة السلنة 

 الثانية فما فوق . 



 64 

األوللى والثانيلة هلم أكثللر  تينوملن خلالل اسلتعراض النتلائج السلابقة نجللد أن طلبلة السلن

لطبيعلة المرحللة  شكالت األكاديمية والنفسية واألسلرية واالجتماعيلة   واللك ن لراً معاناة من الم

التعليمية التي يعيشها أولئك الطلبة باعتبارها نقلة نوعية مختلفلة علن مرحللة الدراسلة الثانويلة   

تتطلللب جهللداً مسللتمراً ومعانللاة للتوافللد مللع مجتمللع الجامعللة بفئاتلل  الللثال  : الهيئللة التدريسللية 

دارية والطلبة   ومن خالل التعامل مع هلذا المجتملع الجديلد يواجل  الطلبلة مشلكالت متعلددة واإل

تشغل بالهم ويهتمون بمتغيرات عديدة من حياتهم داخل الجامعة وخارجهلا . فلي حلين  إن ملرور 

الطلبة بالخبرة الجامعية   وانخراطهم في الدراسة الجامعية بما يشتمل علي  من علوم أكاديميلة   

ملا تحتويل  ملن خبلرات فلي مجلال التخصلص   وبملا تتضلمن  ملن أسلاليب التفاعلل بلين الطلبللة و

نها مساعدة طلبلة السلنوات النهائيلة عللى اكتسلام العديلد أ  كل هذه العوامل كان من ص ةواألستاا

هلذا    من المهارات مثل مهارات التفكير والقدرة عللى المناقشلة وطلرح وجهلات الن لر المختلفلة

أكثلر  نأخرى ترتبط بأساليب التعلم الذاتي   أي أن الطلبلة يكونلومهارات إلى اكتسام  باإلضافة

بمنطقيلة ملع متطلبلات الحيلاة الجامعيلة  تعاملنضجاً من الناحية النمائية واالدراكية وأقدر على ال

 في السنوات النهائية .

 

 لمجلاالتائياً هلل توجلد فلروق داللة إحصلملن السلؤال الثاللث "  الشد الرابلعمناقشة نتائج 

 " إلى مكان السكن ؟  المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى

 

أن هنللاك فللروق دالللة إحصلللائياً   ( للمقارنللات البعديللة LSDاختبللار )  نتللائج يتبللين مللن

   مكلان السلكن المشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعزى إلى متغير لمجاالت

ن الطلبلة المقيملين داخللل السلكن الجلامعي يعللانون ملن مشلكالت أكاديميللة أكثلر ملن الطلبللة حيلث أ

المقيمين خارج السكن الجامعي مع األسلرة   كملا أن الطلبلة  المقيملين خلارج السلكن الجلامعي ملع 

الزمالء يعانون من مشكالت أكاديمية أكثر من الطلبة المقيمين خارج السلكن الجلامعي ملع األسلرة 

( فلي دراسلت  حيلث دللت النتلائج أن  Lange , 1990) فد هلذه النتيجلة ملع ملا توصلل إليل   . وتت

الطلبة المقيمين خارج السكن الجامعي أكثر رضا عن حياتهم األكاديمية من الطلبة المقيمين داخلل 

 السكن الجامعي .
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نفسلية  كما دلت النتائج على أن الطلبة المقيمين في السكن الجامعي يعلانون ملن مشلكالت 

وهلذه نتيجلة متوقعلة   أكثر من الطلبة المقيملين خلارج السلكن الجلامعي ملع اللزمالء وملع األسلرة 

المشلكالت  لمجاالتهل توجد فروق دالة إحصائياً " تتفد مع نتيجة الشد األول من السؤال الثالث 

بللات ألن عللدد الطال"  الطالللب جللنسالتللي يعللاني منهللا طلبللة جامعللة السلللطان قللابوس تعللزى إلللى 

ً ( طالبل 39( مقابللل )  358المقيملات داخللل السلكن الجللامعي فلي عينللة الدراسلة )  وقللد أظهللرت    ا

.  أن الطالبلات أكثلر عرضلة للمشلكالت النفسلية ملن الطلالمنتائج الشد األول من السلؤال الثاللث 

ائياً هلل توجلد فلروق داللة إحصلملن السلؤال الثاللث " كما اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الشد الثالث 

إللى السلنة الدراسلية "  المشكالت التلي يعلاني منهلا طلبلة جامعلة السللطان قلابوس تعلزى لمجاالت

حيث أظهرت نتائج السؤال أن طلبة السنة األولى هم أكثر معاناة من المشكالت األكاديمية   والك 

ً ( طالب 28في السنة األولى )  الذكور ألن عدد طالم السكن الداخلي لب من عينلة (  طا 39من )  ا

 الدراسة المقيمين داخل السكن الجامعي .

 

المقيملين خلارج السلكن والطلبة  أما من الناحية االجتماعية فنجد أن طلبة السكن الجامعي 

أكثلر ملن المشلكالت االجتماعيلة ملن الطلبلة المقيملين خلارج السلكن  يعلانون الجامعي ملع اللزمالء

الدعم االجتماعي والبعد واالنفصلال علن األسلرة   وقد يعزى الك إلى ضع  الجامعي مع األسرة 

أو الصديد الرفيد   وطبيعة الحياة داخل السكن الجامعي المرتبطة بن ام زمني وغذائي ودراسي 

 .  يفقد الطالب بعض الحرية التي قد يجدها مع األسرة أو مع الرفيد خارج السكن الجامعي

الطلبلة المقيمللين و السلكن الجللامعيخللل المقيملين داطلبللة الوملن الناحيلة األسللرية نجلد أن 

لمشكالت األسرية من الطلبلة المقيملين خلارج ا منخارج السكن الجامعي مع الزمالء يعانون أكثر 

 .  السكن الجامعي مع األسرة
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 لمجلاالتهلل توجلد فلروق داللة إحصلائياً من السؤال الثالث "  خامسالشد ال مناقشة نتائج

 "إلى المعدل التراكمي  جامعة السلطان قابوس تعزىالمشكالت التي يعاني منها طلبة 

 

المشلكالت  لمجلاالتأظهرت النتائج الخاصة بهذا السؤال عدم وجود فروق داللة إحصلائياً 

المعلدل التراكملي ملا علدا المجلال  التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس تعلزى إللى متغيلر

لطلبة الحاصلين على معدالت تراكمية منخفضلة النفسي   حيث أن هناك فروق دالة إحصائياً بين ا

والطلبللة الحاصلللين علللى معللدالت تراكميللة عاليللة فللي المشللكالت النفسللية لصللالح الطلبللة اوي 

المعللدالت المرتفعلللة   حيلللث أن الطلبللة الحاصللللين عللللى معلللدالت تراكميللة عاليلللة أقلللل عرضلللة 

ع حجلم افلترايسلهم قلد ضلة   وللمشكالت النفسية من الطلبة الحاصلين على معدالت تراكمية منخف

كثيلر ملن الدراسلات     المشكالت النفسية انخفلاض المعلدل التراكملي   وهلذا يتفلد ملع ملا أظهرتل

وجللود عالقلة ارتبللاط موجبللة ومرتفعلة بللين مسللتوى التحصلليل  إلللىحيلث أصللارت تلللك الدراسلات 

ً  قلونومسلتوى التوافللد   فالطلبللة المتفو ي النشللاطات وأكثللر أكثللر توافقلاً وأكثللر مشللاركة فل دراسلليا

استمتاعاً بالدراسة الجامعية   في حين أن الطلبة الذين يعانون من صعوبات في الدراسة أكثلر قلقلاً 

ً  1997وأقل مشاركة في النشاطات الجامعية  ) التل وآخرون    مع ما توصلل إليل   ( . ويتفد أيضا

يات أعللى ملن األملن النفسلي ( حيث أصار إلى أن الطلبة المتفوقين يتمتعون بمستو 1990حسين ) 

من الطلبة العاديين . وهذا يرجع إلى مستوى تحصيل  العالي الذي يحقد ل  الك . كما يمكن تفسير 

اللك فلي ضلوء تركيللز التعلليم الجلامعي علللى التحصليل الدراسلي   وأنل  هللو الهلدا األسلمى مللن 

في رفع حجم المشكالت النفسلية  العملية التعليمية   باإلضافة إلى طريقة التقويم والتي تسهم كثيراً 

توجي  اهتملام أكبلر ملن يدعوا إلى األمر  وهذاالمستقبل . على قلد القلد االمتحان بخاصة و مثل  

الء الطلبللة للتخفيل  مللن معانللاتهم مللن ؤقبلل أعضللاء هيئللة التللدريس والمرصلدين األكللاديميين   بهلل

 مشكالت هذا المجال .        
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 التوصيات

ًء على نتائج هذه الدراسة فإن هناك العديد من التوصيات التي يمكلن أن تنبثلد ملن هلذه بنا

 النتائج   ومن هذه التوصيات :

عنلد دخلولهم للجامعلة واللك حتلى يتسلنى لهلم التوافلد ملع  الجددتكثي  إرصاد الطلبة  -1

ه إللى النللواحي البيئلة الجديلدة   علللى أن ال يقتصلر اإلرصللاد عللى الجانللب األكلاديمي فقللط بلل يتعللدا

 النفسية واالجتماعية واألسرية .

التنسيد مع وزارة التربية والتعليم بشأن بلرامج مشلتركة لإلرصلاد المبكلر للطلبلة فلي   -2

 المرحلة الثانوية بهدا تعريفهم بالجامعة وإعدادهم لبيئتهم الجديدة .

س للطلبلة فلي التنسيد بين الجامعة  ووزارة التربية والتعليم بشأن  المنلاهج التلي تلدر -3

 .أي مدى يمكن اعتبارها أساسا متيناً لما سيتلقاه الطلبة في الجامعة  إلىالمرحلة الثانوية   و

االهتملام بتخللريج مختصللين باإلرصللاد النفسللي علللى مسللتوى درجللة البكللالوريوس أو   -4

 الماجستير أو الدبلوم العالي للعمل على إرصاد الطلبة في المدارس . 

لتوجي  التربوي والمهني للطلبة لكونهما عمليتين مكملتين لإلرصاد االهتمام بعمليتي ا  -5

 النفسي .

االهتمام بعملية اإلرصاد األكاديمي للطلبة وأن تتسع هذه العملية لتشمل مناقشة الطلبة   -6

 في صئونهم النفسية والمستقبلية . 

لتوافللد إعللداد بللرامج للتوعيللة األسللرية بأسللاليب التنشللئة التللي تسللاعد األبنللاء علللى ا  -7

النفسي السليم واللك علن طريلد وسلائل اإلعلالم المختلفلة . ويمكلن أن يكلون لقسلم عللم اللنفس دور 

 كبير في هذا الشأن . 

التي تقيس قدرات الطلبة وتساعدهم على  لمهنيةاالهتمام بإعداد االختبارات النفسية وا -8

 . م وإمكاناتهم قدراتهمعرفة ميولهم  لتوجيههم نحو التخصصات المالئمة حسب ميولهم و

إجللراء المزيللد مللن الدراسللات  التللي تتنللاول مشللكالت الطلبللة فللي مجللاالت الدراسللة  -9

 وخاصة المجال األكاديمي .

وطلرق  فلي جامعلة السللطان قلابوس إجراء دراسات حول الحاجات اإلرصادية للطلبلة  -10

 إصباعها .

ة لمناقشللل وورش العملللل داخلللل الجامعلللة عقلللد المزيلللد ملللن النلللدوات والمحاضلللرات  -11

 . مشكالت الطلبة وإفساح المجال للطلبة في حرية إبداء الرأي
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تعلد باإلصراا ت وورش العمل لألساتذة الجددعقد المزيد من الندوات والمحاضرات   -12

 . األكاديمي

عللادات وورش العملل لطلبلة الجامعلة تتعللد بعقلد المزيلد ملن النلدوات والمحاضللرات  -13

 ت خالل السنة الدراسية األولى . الدراسة الجيدة ومهارات االتصال   وبالذا
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Problems facing SQU students in association with other factors 

 

 
This survey study aimed at exploring the different problems facing SQU 

students and whether there are statistically significant differences based 

on gender, college, year of study and place of accommodation.  The study 

used 861 subjects, drawn from 8761 undergraduate students registered in 

the academic year 2001-2002.  The questionnaire of the study consisted 

of 76 items covering four main areas: academic, psychological, social and 
familial . 

 

The findings of the study revealed that students frequently face five 

problems: registration rush, bias of faculty members, difficult exams, 

anxiety during exams and excessive assignments.  The study also 

indicated that academic problems are ranked first by students followed by 
psychological, social and familial problems, respectively.  The study also 

showed statically significant differences between the mean scores of male 

and female students only in psychological and familial problems.   

Female students were more likely than males to face psychological 

problems while the opposite is true with respect to familial problems.  

College of students was a significant factor only in predicting academic 
problems.  Students studying in humanity-oriented colleges were more 

likely to face academic problems than students in science colleges.  Year 

of study explained the differences in students' mean scores with respect to 

all five-problem factors expect social problems. 

 

However, the study indicated that place of residency was a very 
significant predictor of social, academic, psychological and familial 

problems.  Most of the differences between the mean scores of students 

with respects to these factors were explained by students' place of 

residency (in/off campus). 

 

As was predicted, students' achievement was only significantly related to 
the psychological problems but not to other factors.  Students with low 

GPAs suffer from stress and psychological problems more than others. 

 

The findings of this study were contrasted with previous results 

conducted elsewhere in the Arab countries.  A number of 

recommendations have been generated the most important of which is to 
conduct further research on the causes and potential consequences of 

academic problems on students. 
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 المراجع

ًً : المصادر العربية :  ً ًً  أوالً

ي مؤسسة عل الكويت:. قياس الثقة بالنفس عند الطالبات. ( 1978أبو عالم   العادل )  

 جراح الصباح .

 

التحليل العاملي للسلوك الدراسي المرتبط بالتحصيل األكاديمي . ( 1994أبو عالم   العادل )  

 جامعة الكويت .  الحولية الرابعة عشر  ية كلية اآلدابحول  

 

  الطبعة  مشكالت الشباب الجامعي وتحديات التنمية(.  2000األسعد   محمد مصطفي ) 

 األولى   بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .

 

للمشكالت الدراسية بناء قائمة  .( 1989أبو ناهية   صالح الدين واالغا   أحسان خليل )  

 39  ( 16)4  عالم الكتب  :  القاهرة دراسات تربويةلدى الشبام الجامعي في قطاع غزة   

– 172  . 

 

  الطبعة  قواعد الدراسة في الجامعة .( 1997التل   سعيد وجبري  رياض وآخرون ) 

 األولى   عّمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

 

 

مشكالت طلبة جامعة اليرموك : دراسة أمبريقية    .( 1988ي بلبل ) التل   صادية ورمز

 . 162 – 137   (2)4   مجلة أبحاث اليرموك ، سلسلة العلوم اإلنسانية

 

 .( 1999التوايهة   عباطة وخليفات   عبد الفتاح ووريكات   رياض والشريدة   محمد ) 

رع معان وعالقتها ببعض المتغيرات : مشكالت طلبة كلية العلوم واآلدام في جامعة مؤت  / ف

 . 237 – 223    الجامعة األردنية  (1) 26   دراسات العلوم التربويةدراسة مسحية   

 

   6   2  الطبعة  عالم المعرفةالشبام العربي ومشكالت     .( 1985حجازي   عزت )  

 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدام .الكويت:
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اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو عدد من المتغيرات  .( 1999حمد ) الحديدي   فايز م

 – 50        الجامعة األردنية  (1) 26   دراسات العلوم التربويةالمتعلقة بالحياة الجامعية   

69 . 

 

الصعوبات التي يواجهها الطلبة الجدد في الجامعة األردنية وعالقتها  .( 1994داود   نسيمة ) 

  الجامعة (5) أ 21  المجلد  ، مجلة دراسات ) العلوم اإلنسانية (ن الحياة الجامعية بالرضا ع

 . 279 - 241األردنية   

 

العالقة بين العوامل المرتبطة بالطالب والتكي   .( 1987الريحاني   سليمان ونزي  حمدي ) 

 . 159 – 125           (5) 14     الجامعة األردنية دراسات العلوم التربويةاألكاديمي . 

 

 :. الطبعة الثالثة . القاهرة التوجيه واإلرشاد النفسي .( 1998زهران   حامد عبد السالم )    

 عالم الكتب .

 

. الطبعة  علم نفس النمو : الطفولة والمراهقة .( 1995زهران   حامد عبد السالم )  

 الخامسة . القاهرة : عالم الكتب .

 

 8   المجلة االجتماعية القومية –مشكالت طالم الجامعة  .( 1971سلطان   عماد الدين ) 

 . القاهرة .  (1)

 

درجة التوافد لدى طلبة جامعة السلطان قابوس  .( 1999سليمان   سعاد   ومنيزل   عبدهللا ) 

وعالقتها بكل من متغيرات الجنس والفصل الدراسي والمعدل التحصيلي والموقع السكني   

 .  17 - 1  (1) 26الجامعة األردنية    ، وم التربويةمجلة دراسات العل

 

(. دراسة حول المشكالت التي يواجهها الطلبة السعوديون في  1986الشدوخي   سعد ) 

 8   المجلة العربية للبحوث التربويةمؤسسات التعليم العالي بالواليات المتحدة األمريكية  

(1   )148 – 149  . 

 



 72 

مشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك وعالقتها  .( 1993الشريدة   محمد ) 

 .   رسالة ماجستير غير منشورة   جامعة اليرموك   أربدببعض المتغيرات 

 

مشكالت الطالب الجامعي وحاجاته االرشادية  .( 1986الشري   نادية وعودة   محمد ) 

 .   جامعة الكويت   الكويت دراسة ميدانية في جامعة الكويت

 

دراسة حالة لمشكالت طلبة التأهيل التربوي ببرنامج  .( 1996الشتيوي   غازي ضي  هللا ) 

  العدد  مجلة اتحاد الجامعات العربيةمعلم المجال في التربية المهنية بجامعة اليرموك   

 . 178 - 159  الحادي والثالثون   األمانة العامة التحاد الجامعات العربية

 

االستقرار الدراسي في كلية التربية بجامعة  .( 1992القادر وآخرون )  صالح   فتحي عبد

  العدد  مجلة كلية التربيةاإلمارات وعالقتها ببعض لمتغيرات القبول والتكي  األكاديمي   

 . 42-7  جامعة االمارات العربية المتحدة    الثامن   السنة السابعة

 

المشكالت االنفعالية لدى  .( 1993ن أبو راصد ) عبادة   أحمد عبد اللطي  و العمرا   جيها

(    40)          المجلد السابع   الجزء دراسات تربويةعينة من الشبام الجامعي البحريني   

 . 177 – 134الم الكتب   ع :القاهرة

 

الرضا عن الحياة الجامعية لدى طالم جامعة الكويت .  .( 1997عبد اللطي    حسن ) 

 . 349 – 301   (11) 34   جامعة الكويت  يةالمجلة التربو

 

عالقة التحصيل الدراسي للطالبة الجامعية السعودية ببعض  .( 1995العرابي   حكمت ) 

  المجلد السابع   العلوم التربوية والدراسات  مجلة جامعة الملك سعودالمتغيرات األسرية   

 . 162 – 133(    1اإلسالمية ) 

 

   المشكالت التكيفية لدى الطلبة الجدد في جامعة اليرموك .( 1988العمايرة   حمدة  ) 

 رسالة ماجستير غير منشورة   جامعة اليرموك   أربد . 
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(. دور األبعاد الشخصية واالجتماعية واالقتصادية واألكاديمية في  1996العمر   بدر عمر ) 

 – 205(   41) 11الكويت     جامعة المجلة التربويةالصعوبات الدراسية لطلبة الجامعة   

245 . 

 

مشكالت طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  .( 1989العيساوي   عبد الرزاق جاسم ) 

 .     رسالة ماجستير غير منشورة   جامعة اليرموك   أربد

 

  الطبعة السادسة    مشكالت الشباب في ضوء اإلسالم .( 1987فرحان   إسحد أحمد ) 

 ار الفرقان للنشر والتوزيع . عّمان : د

 

المشكالت التعليمية واالجتماعية والمالية التي تواجه طلبة  .( 1994الكايد   خليل يوس  ) 

    رسالة ماجستير غير منشورة   الجامعة األردنية الجامعات األهلية ) الخاصة ( في األردن 

 .عّمان 

 

ت التي يعاني منها طلبة وطالبات بعض المشكال .( 1997الكندري   أحمد محمد مبارك ) 

 (    14  السنة ) في جامعة قطر  حولية كلية التربيةكلية التربية األساسية في الكويت   

629 – 659 . 

 

مشكالت طالم الجامعة في مصر وأساليبهم في مواجهتها :  .( 1993محمود   يوس  سيد ) 

 . 250 – 215   49الجزء    المجلد الثامن   دراسات تربويةدراسة استطالعية   

مشكالت طلبة جامعة صنعاء وحاجاتهم اإلرصادية  .( 2000آل مشرا   فريدة عبد الوهام ) 

 . 207 – 171  ( 5)14   جامعة الكويت   المجلة التربوية. 

 

   الفكر العربيأضواء على مشكالت الشبام العربي .  .( 1987معاليقي   عبد اللطي  ) 
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 ( 1ملحق رقم ) 

 

 

 سؤال الدراسة االستطالعية
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 امعة السلطان قابوسج
 كلية التربية    

 قسم علم النفس التربوي
 

 
 أخي الطالب / أختي الطالبة :

 

يقلوم الباحلث بدراسلة اسلتطالعية للتعللرا عللى المشلكالت األكاديميلة   والنفسللية   
 واالجتماعية   واالقتصادية   واألسرية   واإلدارية   التي يعاني منها طالم جامعة 

بغرض تطوير مقياس لجمع المعلومات التي تتعلد بهذه المشكالت  السلطان قابوس  

  استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في عللم اللنفس التربلوي . للذا 
 أرجو منك كتابة المشكالت التي تواجهك كطالب في الجامعة في المجاالت السابقة .

 
راض البحلث العلملي فقلط   علملا بلأن إجابتلك سلتبقى سلرية   وللن تسلتخدم إال ألغل 

 ولذلك ال داعي لكتابة أسمك . 

 
كمللا يرجللى منللك مراعللاة الدقللة فللي اإلجابللة وإعطاكهللا االهتمللام الكللافي   مللن أجللل 

 التوصل إلى نتائج دقيقة . 

 
 صاكراً لكم حسن تعاونكم .

 

 
 

 الباحث
 حمد بن حمود الغافري
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 ( 2ملحق رقم ) 

 

 

 دراسةاألداة المستخدمة في ال
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 جامعة السلطان قابوس

 كلية التربية    

 قسم علم النفس التربوي

 
 مشكالت طلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتها ببعض المتغيرات

 

 أخي الطالب / اختي الطالبة 

نهلا طلبلة بين يديك استبيان يهدا إلى معرفلة المشلكالت معرفلة المشلكالت التلي يعلاني م 

جامعة السلطان قابوس ن ويحتوى االستبيان على عدد من العبارات تشلتمل كلل واحلدة منهلا عللى 

خمسلة مسلتويات ) مشلكلة بدرجلة كبيلرة جللداً   مشلكلة بدرجلة كبيلرة   مشلكلة بدرجلة متوسللطة   

مشكلة بدرجة قليلة   ليسلت مشلكلة ( . يرجلى أن تقلدر نفسلك عللى كلل عبلارة بأمانلة وحريلة ملن 

في خانلة اإلجابلة التلي تمثلل اختيلارك . ملع × ( يث درجة انطباقها عليك والك بوضع عالمة ) ح

العلم بأن  ال توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئلة   فاإلجابلة الصلحيحة هلي تقلديرك اللدقيد لنفسلك 

 على المستويات المذكوره أعاله .

العلملي فقلط للذا يرجلى علما بأن أجابتك سلتبقي سلرية وللن تسلتخدم إال ألغلراض البحلث  

 منك مراعاة الدقة في اإلجابة واعطاءها االهتمام الكافي   من أجل التوصل إلى نتائج دقيقة .

 تنبي  هام : 

 عدم ترك أية عبارة دون إجابة . –أرجو منك   

 اختيار إجابة واحدة فقط لكل عبارة . -    

 -ة :الرجاء ذكر المعلومات التالية نظرا لظرورتها للدراس

 أنثي -2  اكر -1  الجنس : -1

 العلوم -4 الزراعة -3 اآلدام -2  التربة -1  الكلية :  -2

 الطب -7  الهندسة  -6  التجارة واالقتصاد  -5   

 الثانية -2   األولى -1 السنة الدراسية -3

 الرابعة -4   الثالثة -3   

 داخل السكن الجامعي . -1 مكان السكن : -4

 السكن الجامعي مع الزمالء . خارج -2   

 خارج السكن الجامعي مع األسرة . -3   

   المعدل التراكمي : .......   -5
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ليست 

 مشكلة

مشكلة 

بدرجة 

 قليلة

مشكلة 

بدرجة 

 متوسطة

مشكلة 

بدرجة 

  كبيرة

مشكلة 

بدرجة 

 كبيرة
 جدا  

 م الفقرات

     
كثاارة الماااواد الدراسااية المقاااررة فاا  كااا  فصااا  

 دراس 
1 

 2 الخوف من الفش  ف  الدراسة     

     
ضااااعف العالقااااة بااااين الطالاااا  وعضااااو  يئااااة 

 التدريس
3 

 4 الشعور بالغربة والبعد عن األ       

     

تركيااااز بعااااه ئعضاااااي  يئااااة التاااادريس علااااى 

الجوان  النظرية ف  تادريس المسااقات ئكثار مان 

 الجوان  العملية

5 

 6 تالشعور بالقلق من اتمتحانا     

     
عادم القادرة علااى إقاماة عالقااات اجتماعياة داخاا  

 الجامعة
7 

 8 زيادة عدد ئفراد األسرة     

     
ضعف العالقة بين بعاه المقاررات التا  ينبغا  
 على الطال  دراستها وبين تخصصه الرئيس 

9 

     
اترتباك عند ) التحدث والمناقشة ( ئمام الازمالي 

 ئثناي المحاضرات
10 

     
صعوبة التوافق مع اآلخرين من بيئاات اجتماعياة 

 مختلفة
11 

 12 تدخ  األسرة ف  اختيار التخصص     

 13 تركيز اتمتحانات على الحفظ اكثر من الفهم     

 14 الشعور بتدن  الثقة بالنفس     

 15 عدم وجود روح التعاون بين الطلبة      

 16 تدن  مستوى الدخ  العائل      

     
الحااديث عاان األمااور الشخصااية ماان قباا  بعااه 

 ئعضاي  يئة التدريس على حسا  المحاضرات
17 

 18 الصعوبة ف  تذكر المواد الت  تم دراستها     

     
انتشار األمراه اتجتماعية مثا  الكاذ  والحقاد 

 والغش ف  اتمتحانات
19 

     
صااعوبة مناقشااة الموضااوعات الشخصااية مااع ئي 

 من الوالدين
20 

 21 صعوبة ئسئلة اتمتحانات     

 22 الشعور باترتباك ئثناي ) العره ( ئمام الطلبة     

 23 المي  إلى الوحدة واتنعزا  عن اآلخرين     

 24 تدخ  والدّي ئو ئحد ما ف  اختيار األصدقاي     

 25 خاو بعه المحاضرات من المناقشة والحوار     

     
 يئاة التادريس األعاذار  عدم تقبا  بعاه ئعضااي

 المقدمة من الطلبة نتيجة غيابهم
26 
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ليست 

 مشكلة

مشكلة 

بدرجة 

 قليلة

مشكلة 

بدرجة 

 متوسطة

مشكلة 

بدرجة 

  كبيرة

مشكلة 

بدرجة 

 كبيرة
 جدا  

 م الفقرات

     
صااعوبة المشاااركة فاا  األنشااطة الطالبيااة داخاا  

 الجامعة
27 

 28 الخالفات األسرية     

     
و  الدراسااة الجامعيااة عاان ئساالو  اخااتالف ئساال

 الدراسة ف  الثانوية
29 

 30 الشعور باتكتئا      

     
عاادم مراعاااة  دا  الساالوك فاا  التعاماا  ماان قباا  

 بعه الطلبة مع زمالئهم
31 

 32 عدم التشجيع من قب  األسرة     

 33 كثرة اتختبارات للمقرر الدراس  الواحد     

 34 تقل  المزاج     

     
عدم توفر اتنسجام والتوافق بين طلبة الدفعة فا  

 التخصص الواحد
35 

 36 عدم تفهم األسرة لمشكالت األبناي     

 37 كثرة الواجبات والبحوث المطلوبة     

     
ا تمااام مشااارف  الساااكن بمشاااكالت الطلباااة لااايس 

 بالمستوى المطلو  
38 

 39 الغض  السريع ألتفه األسبا      

 40 توقعات العالية من قب  األباي ف  ئبنائهمال     

 41 عدم كفاية التجهيزات المخبرية المتاحة      

 42 الشعور باإلر اق والتع      

 43 قلة الوقت المتاح لممارسة الهوايات     

     
الخاااوف مااان عااادم الحصاااو  علاااى وظيفاااة بعاااد 

 التخرج لمساعدة األسرة
44 

 45   ف  الجامعةضعف اإلرشاد األكاديم     

 46 التردد ف  اتخاذ القرارات     

 47 صعوبة المواصالت من البيت إلى الجامعة     

 48 عدم توفر مكان مناس  للدراسة ف  المنز      

     
دراساة تخصصااات ليسات لهااا عالقاة بالعماا  فاا  

 المستقب 
49 

 50 التفكير ف  الجنس اآلخر     

     
لغاة اإلنجليزياة المساتخدمة صعوبة التعام  ماع ال

 ف  التدريس
51 

 52 عدم إتاحة فرصة حرية إبداي الرئي ف  األسرة     

     
عاادم تمكااان بعااه ئعضااااي  يئااة التااادريس مااان 

 المادة العلمية
53 

 54 الخج  ف  كثير من األمور والمواقف      

 55 عدم توفر الوقت الكاف  للدراسة      
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ليست 

 مشكلة

مشكلة 

بدرجة 

 قليلة

مشكلة 

بدرجة 

 متوسطة

مشكلة 

بدرجة 

  كبيرة

مشكلة 

بدرجة 

 كبيرة
 جدا  

 م الفقرات

 56 الشعور بان والدّي ئو ئحد ما ت يفهمن      

     
اسااتخدام ئساالو  التاادريس التقلياادي فاا  الجامعااة 

 والذي يحد من اإلبداع
57 

 58 اضطرابات النوم     

     
ات بعااااد عاااادم اتطااااالع علااااى ئوراق اتمتحاناااا

 التصحيح
59 

 60 ضعف الدافعية للدراسة     

 61 ازدحام الطلبة ئثناي عملية التسجي      

     
يعامااا  بعاااه ئعضااااي  يئاااة التااادريس الطلباااة 

 بمستوى ت يتناس  مع مرحلتهم العمرية
62 

 63 صعوبة التركيز ف  المحاضرات     

     
تحيز بعه ئعضاي  يئة التدريس لابعه الطلباة 

 ا يؤثر سلبا  على توزيع العالماتمم
64 

 65 عدم إجادة استخدام مكتبة الجامعة     

 66 مواعيد بعه المحاضرات غير مناس      

 67 التفكير ف  تكوين ئسرة جديدة     

 68 عدم معرفة الطرق الصحيحة للمذاكرة     

 69 التأثر بسلوك وعادات اآلخرين السلبية     

 70 تنظيم الوقت للمذاكرة بشك  فعا عدم إجادة      

     
التفكياار بمشااكالت البياات ئو السااكن حتااى عناادما 

 ئكون ف  الجامعة 
71 

     
عادم تاوفر المراجاع الكافيااة لكثيار مان المقااررات 

 الدراسية
72 

 73 صعوبة تدوين المالحظات ئثناي الدراسة     

 74 ضعف التركيز المناس  ئثناي الدراسة     

 75 صعوبة مواجهة المشكالت     

 76 اتستغراق ف  ئحالم اليقظة     
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 (  3ملحق رقم ) 

 

 

 المحكمون
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األستاا الدكتور / عبد القوي سالم الزبيدي . رئيس قسم علم النفس بجامعة  -1

 السلطان قابوس   كلية التربية .

تاا مساعد بقسم علم النفس   كلية التربية الدكتور / على مهدي كاظم . أس  -2

 بجامعة السلطان قابوس .

الدكتور /  يوس  حسن الطيب . أستاا مساعد بقسم علم النفس   كلية التربية  -3

 بجامعة السلطان قابوس .

الدكتور / علي يحيى . أستاا مشارك بمركز البحو  التربوية   كلية التربية  -4

 بجامعة السلطان قابوس .

/ عبدهللا بن محمد الصارمي . أستاا مساعد بمركز البحو  التربوية  الدكتور -5

    كلية التربية بجامعة السلطان قابوس .

أحمد سعد جالل . أستاا مشارك بمركز البحو  التربوية   كلية التربية  -6

 بجامعة السلطان قابوس .

بية الدكتور / أمين علي سليمان . أستاا مساعد بقسم علم النفس   كلية التر -7

 بجامعة السلطان قابوس .

الدكتور / عبد الحميد سعيد حسن . أستاا مساعد بقسم علم النفس   كلية  -8

 التربية بجامعة السلطان قابوس .

الدكتور / منذر الضامن . أستاا مساعد بقسم علم النفس   كلية التربية بجامعة   -9

 السلطان قابوس .

علم النفس   كلية التربية الدكتورة / سعاد سليمان . أستاا مساعد بقسم  -10

 بجامعة السلطان قابوس .

الفاضل / سعيد بن سليمان ال فري . مدرس مساعد بقسم علم النفس     -11

 كلية التربية بجامعة السلطان قابوس .

خولة بنت هالل المعمري . مدرس مساعد بقسم علم النفس   كلية التربية   -12

 بجامعة السلطان قابوس .
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 بات المجا  اتكاديم ث
 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     Q1                3.0833         1.2042        36.0 

  2.     Q2                3.7778          .9292        36.0 

  3.     Q3                3.3611         1.1251        36.0 

  4.     Q4                4.0556         1.1198        36.0 

  5.     Q5                2.8056         1.2608        36.0 

  6.     Q7                4.0000         1.0420        36.0 

  7.     Q8                3.9167          .9063        36.0 

  8.     Q9                2.9167         1.5000        36.0 

  9.     Q11               3.0278         1.2068        36.0 

 10.     Q12               3.3889         1.0220        36.0 

 11.     Q13               3.0278         1.2532        36.0 

 12.     Q14               4.3889          .9344        36.0 

 13.     Q15               3.6111         1.2485        36.0 

 14.     Q16               3.1111         1.3262        36.0 

 15.     Q17               3.9444         1.0676        36.0 

 16.     Q18               3.5278         1.2980        36.0 

 17.     Q19               4.1944          .8886        36.0 

 18.     Q20               4.4722          .7741        36.0 

 19.     Q21               3.6111         1.2254        36.0 

 20.     Q22               3.3889         1.1283        36.0 

 21.     Q28               3.7222         1.1616        36.0 

 22.     Q29               4.4444         1.1574        36.0 

 23.     Q30               3.8611         1.0994        36.0 

 24.     Q31               4.6111          .8711        36.0 

 25.     Q24               3.6944         1.2147        36.0 

 26.     Q25               3.0278         1.3413        36.0 

 27.     Q26               4.1389          .8993        36.0 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     36.0                    N of Items = 27 

 

Alpha =    .8217 
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 ثبات المجا  النفس 
 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     Q23               3.8889         1.0631        36.0 

  2.     Q27               3.9444         1.2861        36.0 

  3.     Q32               4.0556         1.0126        36.0 

  4.     Q33               3.6944         1.0642        36.0 

  5.     Q34               3.2222         1.3333        36.0 

  6.     Q35               3.1667         1.1588        36.0 

  7.     Q36               3.4167         1.1052        36.0 

  8.     Q37               3.1111         1.3893        36.0 

  9.     Q38               3.5556         1.2523        36.0 

 10.     Q39               3.4444         1.3824        36.0 

 11.     Q40               3.3333         1.3093        36.0 

 12.     Q41               2.6667         1.3310        36.0 

 13.     Q42               3.1944         1.2147        36.0 

 14.     Q43               3.1111         1.1656        36.0 

 15.     Q44               3.0556         1.5846        36.0 

 16.     Q45               3.1667         1.1588        36.0 

 17.     Q46               3.0278         1.5210        36.0 

 18.     Q47               3.8056         1.1667        36.0 

 19.     Q48               3.4444         1.1819        36.0 

 20.     Q49               3.2500         1.1557        36.0 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     36.0                    N of Items = 20 

 

Alpha =    .8628 
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 ثبات المجا  اتجتماع 
 

 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     Q50               3.8286         1.0142        35.0 

  2.     Q51               2.9143         1.5973        35.0 

  3.     Q52               2.8000         1.1832        35.0 

  4.     Q53               3.1714         1.3824        35.0 

  5.     Q54               4.2857         1.1000        35.0 

  6.     Q55               2.6571         1.3491        35.0 

  7.     Q56               2.7714         1.5163        35.0 

  8.     Q57               3.3143         1.1825        35.0 

  9.     Q58               3.2857         1.0730        35.0 

 10.     Q59               3.7714         1.2853        35.0 

 11.     Q60               3.5714         1.3347        35.0 

 12.     Q62               3.1143         1.6587        35.0 

 13.     Q63               3.2857         1.3189        35.0 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     35.0                    N of Items = 13 

 

Alpha =    .8293 
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 ثبات المجا  األسري
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     Q64               3.0556         1.4725        36.0 

  2.     Q65               1.8611         1.3126        36.0 

  3.     Q66               2.1944         1.4894        36.0 

  4.     Q67               2.5000         1.2762        36.0 

  5.     Q68               3.0278         1.3625        36.0 

  6.     Q69               2.0000         1.4142        36.0 

  7.     Q70               2.5833         1.6102        36.0 

  8.     Q71               2.1944         1.4307        36.0 

  9.     Q72               2.7222         1.3651        36.0 

 10.     Q73               3.2222         1.2674        36.0 

 11.     Q74               3.9722         1.4439        36.0 

 12.     Q75               2.5000         1.3836        36.0 

 13.     Q76               2.4444         1.4029        36.0 

 14.     Q77               2.6667         1.3939        36.0 

 15.     Q78               3.0556         1.3081        36.0 

 16.     Q79               2.8056         1.4307        36.0 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     36.0                    N of Items = 16 

 

Alpha =    .8923 
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 ثبات المقياس ككل
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q1           249.0286      1493.0286        .2809           .9327 

Q2           248.3429      1513.2319        .0939           .9333 

Q3           248.7143      1498.4454        .2385           .9329 

Q4           248.0286      1496.9109        .2569           .9328 

Q5           249.2571      1490.9613        .2873           .9327 

Q7           248.0000      1514.0588        .0822           .9334 

Q8           248.1714      1512.6168        .1024           .9333 

Q9           249.2286      1509.4168        .0800           .9340 

Q11          249.0571      1510.7613        .0896           .9336 

Q12          248.7143      1514.3866        .0665           .9335 

Q13          249.0857      1510.0218        .0937           .9337 

Q14          247.7143      1508.8571        .1509           .9331 

Q15          248.4857      1510.9042        .0842           .9337 

Q16          249.0286      1482.1462        .3677           .9322 

Q17          248.1714      1496.7933        .2767           .9327 

Q18          248.5714      1472.5462        .4611           .9317 

Q19          247.8857      1511.5160        .1207           .9332 

Q20          247.6286      1515.1815        .0823           .9333 

Q21          248.4857      1479.6101        .4150           .9320 

Q22          248.7143      1475.1513        .5064           .9316 

Q23          248.2286      1474.2403        .5574           .9314 

Q24          248.4000      1473.4235        .4850           .9316 

Q25          249.0857      1465.1395        .5207           .9314 

Q26          247.9714      1500.0874        .2853           .9326 

Q27          248.1714      1473.6168        .4588           .9318 

Q28          248.4000      1484.0706        .3967           .9321 

Q29          247.6571      1496.5261        .2528           .9328 

Q30          248.2571      1483.7849        .4233           .9320 

Q31          247.4857      1492.0807        .4103           .9322 

Q32          248.0571      1490.8202        .3695           .9323 

Q33          248.4000      1478.4235        .4968           .9317 

Q34          248.8857      1465.8101        .5158           .9314 

Q35          248.9143      1481.1395        .4230           .9320 

Q36          248.6571      1476.3496        .5022           .9316 

Q37          248.9429      1453.8790        .6101           .9308 

Q38          248.5429      1476.9613        .4331           .9319 

Q39          248.6571      1464.8202        .5042           .9315 

Q40          248.7714      1482.2403        .3611           .9323 

Q41          249.4857      1466.0218        .5384           .9313 

Q42          248.9143      1477.3748        .4453           .9318 

Q43          248.9429      1464.9378        .6101           .9311 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q44          248.9714      1492.0286        .2172           .9333 

Q45          248.9143      1480.7866        .4269           .9320 

Q46          249.0286      1462.7933        .4746           .9316 

Q47          248.3143      1502.2807        .1898           .9331 

Q48          248.6000      1452.0706        .7536           .9303 

Q49          248.8000      1478.1647        .4661           .9318 

Q50          248.2571      1485.5496        .4376           .9320 

Q51          249.1714      1450.8521        .5538           .9311 

Q52          249.2857      1468.5630        .5604           .9313 

Q53          248.9143      1472.8454        .4338           .9319 

Q54          247.8000      1471.7529        .5666           .9313 

Q55          249.4286      1453.7815        .6336           .9307 

Q56          249.3143      1500.8101        .1505           .9337 

Q57          248.7714      1467.6521        .5710           .9312 

Q58          248.8000      1480.9294        .4687           .9318 

Q59          248.3143      1492.3983        .2692           .9328 

Q60          248.5143      1474.8454        .4308           .9319 

Q62          248.9714      1475.9697        .3301           .9326 

Q63          248.8000      1479.4000        .3908           .9321 

Q64          249.0571      1446.7025        .6363           .9306 

Q65          250.2286      1505.4756        .1310           .9336 

Q66          249.8571      1481.9496        .3176           .9326 

Q67          249.5714      1494.6050        .2454           .9329 

Q68          249.0000      1484.8235        .3318           .9324 

Q69          250.0571      1471.3496        .4339           .9319 

Q70          249.4857      1445.4336        .5863           .9309 

Q71          249.8571      1469.4202        .4476           .9318 

Q72          249.3429      1460.9966        .5490           .9312 

Q73          248.8286      1461.0286        .5998           .9310 

Q74          248.1429      1463.7731        .4934           .9315 

Q75          249.6000      1474.7765        .4093           .9320 

Q76          249.6000      1465.8941        .4933           .9315 

Q77          249.3714      1476.3580        .3997           .9321 

Q78          249.0000      1457.1765        .6167           .9309 

Q79          249.3143      1517.2218        .0134           .9344 

 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     35.0                    N of Items = 76 

 

Alpha =    .9330 

 
 
 


