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  بدليتن اآلدابة ــلبة كليــة لجى طــكالت الجراسيــالمذ

        إعجاد : د. عيادة مدعهد عقهب

:ة مقــــجمـــ  

كداب الصمبة الخبخة ،فيي تعسل عمى تخسيخ السعمػمات وإدورًا مكساًل لجور السجتسع  الجامعة  تمعب          
التي تعسل عمى نجاحيع في حياتيع العسمية ، وتديج مغ  العمسية والعسمية ، وتشسي لجييع العجيج مغ السيارات

ق مشصقية ومػضػعية . مات وتسكشيع مغ التعامل مع الحياة بصخ قجرتيع عمى تصبيق ما اكتدبػه مغ معمػ   

خاغ ، وإنسا نذأت نتيجة لحاجات أحذ بيا أبشاء السجتسع انيا لع تشذأ في ف فالجامعة تسثل السجتسع إذ       
مخكدًا فكخيًا ييتع بالسعخفة ، وىي السرشع الحي يؤمغ حاجة البالد مغ الكػادر ، فالجامعة تعج  فيووقادة الفكخ 

  (.1992 ،  نبيلزمة لجفع عسمية التصػر والتقجم )دمحمالبذخية السؤىمة والال

 وميػليع قجراتيع وتشاسب الذباب، شسػحات تحقيق عمى تعسل عجيجة مجاالت الجامعي التعميع يػفخ     
 حيث مغ احل التي قبمو سخ ال في الشطامي الشسط عغ تختمف التعميع مغ نػعية يسثل بحلظ وىػ واىتساماتيع،

 الصالب شخرية نسػ عمى يداعج مسا االجتساعي، التفاعل وأنساط التخررات، ونػعية الجراسة شبيعة
 الجامعي الصالب يتسكغ وحتى السدؤولية، وتحسل القخارات واتخاذ والتفكيخ، التعميع في الحاتية قجراتو وتعديد

 .الججيجة البيئة مع يتكيف أن لو بج ال ذلظ تحقيق مغ

 تشسيةفي و  السختمفة االجتساعية لسياراتا اكتدابو في يداعجعامال   بالجامعة الصالب التحاقيعتبخ        
 الجامعة، تقجميا التي السختمفة الصالبية األنذصة خالل مغ وذلظ ،عشجه واالنفعالية والعقمية، السعخفية، البشية
 شخريتو، عغ واقعي لفيع الػصػل في يداعج مسا وإمكاناتو، قجراتو حجود خالليا مغ الصالب يختبخ والتي
  ( 2000 ,172 ،مذخف آلفخيجة ) الحات وإثبات والتسيد االستقالل يعشيوىحا 

 فيي ،توحيا في حاًدا مشعصًفا وتسثل ،الصالب  شخرية تكػيغ في تديع الجامعي تعميعال مخحمة إن       
 عمى تسمي غشية خبخة مدتقمة تخبػية كسؤسدة الجامعة وتسثل ، السجرسية حياتو عغ كبيخ بذكل تختمف
 تتخك وصجمات ضغػط مغ السخحمة ىحه في الفخد لو يتعخض ما فإن وعميو الحياة، في مختمًفا نسًصا الصالب
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 الثقة وفقجان بالشقز، الذعػر مثل نفدية اضصخابات شكل في تطيخ بحيث الذخرية، بشيتو عمى سمبًيا أثًخا
 التي القزايا مختمف في تفكيخه تذػير إلى إضافة الجراسي، تحريمو عمى والخػف واإلحباط، بالشفذ،
  207) ، 2002 وآخخون  سعادةجػدة  )يعيذيا التي الحياة مجسل في أو الجراسية الحياة في سػاء تػاجيو،

 مكانا لتمقيإن الجامعة مدؤولة عغ إعجاد الكفاءات الفخدية وتشسيتيا وتصػيخىا ، فالجامعة ليدت        
وثقافي بيغ ىي ميجان تفاعل واحتكاك اجتساعي  ارات فقط ، بلالعمػم أو إلجخاء التجارب واالختبالسعارف و 

التجريذ  ىيئةيتأثخ بعجد مغ العػامل والستغيخات مثل عزػ قج ىحا التفاعل و  تختادىا . الجساعة التي أعزاء
لسادي الحي السقخر وشخيقة التجريذ والبيئة التعميسية وتجييداتيا ، ونطع العسل فييا ، فيي تذكل اإلشار او 

إن كثيخًا مغ  شخريتو االجتساعية والثقافية ، إذيسكغ ان تداعج الصالب عمى تكػيغ  تشسػ فيو عالقات ىادفة
 ة البشاء السادي والتشطيسي لمسؤسدة ، إضافةالصمبة يكػن مرجرىا شبيع جالسذكالت الشفدية واالجتساعية عش

تعميسات وقيع ، إضافة لسا يؤخح فييا باالعتبار كالعادات و مغ قػانيغ وأنطسة  معسػل بو في حخميا ما ىػإلى 
 (  4، 2009،يغ دمحم أحسج شاىوالتقاليج )

تشعكذ عمى اتجاىاتيع نحػ السدتقبل قج التي تػاجو الصمبة في الجامعة السذكالت  نأ وبسا            
ختبط سمبًا واتيع ، كسا تبسدتقبميع  الذخري وبتقجيخىع لح تختبط إيجابياً  التػقعاتوتػقعاتيع لو ، فإن ىحه 

التي يعاني مشيا الصمبة في السخاحل  الجراسية والزغػط التي تػاجييع ونجج بأن ضاىخة السذكالت  بتػتخاتيع
سمبية عمى شخريتيع ، وتحريميع  التعميع الجامعي ، وما تتخكو مغ انعكاساتالتعميسية السختمفة وخاصة 

العجيج مغ الباحثيغ في مختمف أنحاء العالع وىحا ما يجل قج لفتت انتباه ،  وحيػيتيع ، وتصػرىعالجراسي ، 
الجراسية بالبحث  شيع ، والتي تشاولت مػضػع السذكالتع وترجرعميو حجع الجراسات التي صجرت 

ىجاف الستػالية يػمًا بعج يػم ولحطة بعج ألا، وذلظ نتيجة لمتصػرات الكثيخة التي تػاكب ىحا العرخ و والجراسة
ىحه الجراسات  ومغ، مدتػى الصسػح والتغيخ الثقافي الدمغ وارتفاع وثيخة تدارع معنشا في إ أخخى ، حيث 

، السشاىج وشخق التجريذىي :  شيػعاتػصمت إلى أن أكثخ السذكالت التي (  1983دراسة ) عمي صػانو : 
والتػافق مع الحياة الجامعية ، والشذاط االجتساعي والتخفييي ، والحالة السادية ، والسدتقبل السيشي ، 

أن  يا عغفقج أسفخت نتائج(  1997:  حافطة، وسامح معميا أما دراسة ) دمحم أبػ.والعالقات الذخرية 
الصمبة يعانػن مغ مذكالت عجة مشيا مذكالت في مجال الخجمات الجامعية ، ومجال العالقة مع أعزاء 
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أن فييا أوضحت الشتائج فقج (  2000ال مذخف : يجةدراسة ) فخ  بيشسايف الجامعي . التجريذ ، والتك ىيئة
، فسذكالت السجال  اإلرشاديمذكالت ، والتي جاء في مقجمتيا : مذكالت السجال عجة مغ  يعانػن  ةبالصم

 .عخفي ، فاالنفعالي ، فالسذكالت التي تتعمق بالسجتسع  سالجراسي فالقيسي ، فالشفدي ، فال

رأت الباحثة ضخورة تبشي ىحه  عمى السدتػى السحمي السػضػع ىحا حػل العمسية الجراسات لقمة ونطخا      
الطاىخة وإخزاعيا لمجراسة و البحث واختارت السذكالت الجراسية لجى شمبة الجامعة حيث يعج التعميع 

 مغ االنتقالية السخحمةأن الجامعي األرضية التي يبشي السجتسع آمالو السدتقبمية عمى خخيجيو ، إضافة إلى 
 يسكغ خاصة مذكالت عمى تشصػي  وىي الصالب، حياة في حاًدا ًفاتسثل مشعص الجامعة إلى الثانػية السجرسة

 ميسة قخارات يتخح ألن بحاجة السخحمة ىحه في الصالب ألن التكيف، في صعػبات صػرة عمى تطيخ أن
 والقيام الرفية، اتءالمقا وأوقات دراستو وشخيقة التخرز كاختيار األكاديسية وحياتو بسدتقبمو تتعمق

 ، االجتساعية بحياتو تتعمق أخخى  قخارات التخاذ لحاجتو إضافة . الجراسي السقخر متصمبات تجاه  بالػاجبات
 السختمفة . والذخرية والجراسية والدياسية الثقافية اتجاىاتو وتكػيغ ، رأيو عغ والتعبيخ بدمالئو، وعالقتو

: بحثمذكلة ال  

 تشعكذ وبالتالي عميو، تؤثخ التي العػامل مغ لمكثيخ عخضة السختمفة التعميسية السخاحل في الصالب يعج     
يػاجو الصالب الجامعي العػامل السذكالت الجراسية حيث  تمظ مغو  الجراسي . تحريمو مدتػى  عمى سمبا

مذكالت كثيخة وعمى كافة الرعج، إذ إنو يشتقل مغ السجرسة إلى الجامعة، ويبقى في حاجة ماسة لسغ يخشجه 
  األتية: اؤالتدتالوبشاء عمى ذلظ تكسغ مذكمة البحث في  .والتكيف معياعمى ىحه السذكالت  لمتغمب

؟   اآلدابة لجى شمبة كمية يالجراس تكالشيػع السذ ما درجة – 1  
ب ؟ ادت الجراسية  لجى شمبة كمية اآلكالما أىع السذ – 2  
؟الجشذ تعدى لستغيخ اآلدابالجراسية لجى شمبة كمية  تكالفي درجة السذدالة احرائيا فخوق تػجج ىل  – 3  
الجراسية لجى شمبة كمية اآلداب تعدى لستغيخ السدتػى  تكالفي درجة السذدالة احرائيا فخوق  تػججىل -4

 الجراسي ؟ 
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 :  أىجاف البحث
.  اآلدابالجراسية لجى شمبة كمية  تكالالتعخف عمى مجى شيػع السذ – 1  
.  اآلدابالجراسية لجى شمبة كمية  تكالغ أىع السذعالكذف  – 2  
.الجشذ مبة كمية اآلداب وفقًا لستغيخالجراسية لجى ش تكالالكذف عغ الفخوق في درجة السذ – 3  
. الجراسي الجراسية لجى شمبة كمية اآلداب وفقًا لستغيخ السدتػى  تكالالكذف عغ الفخوق في درجة السذ -4  

 أىمية البحث :
كمية  في تػاجو الصمبة التي الجراسية السذكالت عمى الزػء تدميصو  مغ الحالي البحث أىسية تشبع  -1

 التعامل مع أساليب تحجيج في السختمفة بسجاالتيا الصمبة مذكالت عمى التعخف يديع حيث ،اآلداب
مع  تكيفيع تحديغ و مذكالتيع مػاجية في الصمبة ىؤالء ومداعجة وشخائقيا، السذكالت ىحه

 الجامعية . السخحمة
، حيث يديع ىحا البحث في  مجالو في ججيجة عمسية معخفة الحاليالبحث يزيف  أن الستػقع ومغ -2

مغ ىشا تشبع أىسية ىحا البحث  و إثخاء الجراسات الستعمقة بالسذكالت التي تػاجو الصمبة الجامعييغ. 
ع القخار لتحجيج شامى السذكالت الجراسية ورصجىا لػضعيا أمام صعفي محاولتو التعخف 

             الحتياجات السشاسبة  لسعالجتيا.   ا
السجروسة  الكمية  إلدارة والسقتخحات التػصيات بعس تقجيع أىسية البحث الحالي في  تكسغ كسا  -3

 التسكغ عمى الصمبة ومداعجة وتصػيخىا، الكمية  في التعميسية العسمية في إنجاح ماسياال أجل مغ
 الجامعي تعميسيع مػاصمة دون  تحػل قج التي السذكالت مغ والحج دراستيع الجامعية متابعة مغ
 .الفخصة ىحه مغ األحيان تحخميع بعس وفي

 مفاىيم البحث :

 والرحي واالجتساعي الشفدي األكاديسي وتػافقو الصالب سيخ تعيق عائق أو صعػبة ىي :المذكلة *
 (9ه ،  1426الدىخاني : عمي بغ واأللع)حدغ الزيق لو مدببة خارجيا أو الكمية داخل والجراسي،

 التخبػي، اإلرشاد نقز في تتسثل التعميسية السذكالت أن )محسػد حسجي شاكخ)يخى * المذكالت الجراسية :
 عغ العدوفو  اليقطة، أحالمو   ، الدخحانو  ، الػقت وتشطيع وتخصيط والجراسة ، في التعمع الخاشئة العادات
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 االمتحانات في الغرو  ، التعميع تقبل وعجم الجراسة، نحػ االتجاىاتو  ، التحريل تجني مدتػى و  ما، تخرز
 الجراسي. )حسجي شاكخ محسػد: التكيف سػءو ،  الخسػبو  ، االجتساعية العالقات تبادل عمى القجرة وعجم

1998 ،117) 

 مع التعامل في الصمبة مشيا يعاني التي الرعػبات مجسػعأنيا   :الجراسية المذكالتوتعخف الباحثة *
 السقخرات الجراسية واالمتحانات. ومع ومياراتيا، الجراسية الستصمبات مع والتكيف التجريذ، ىيئة أعزاء

عمى  البحث عيشة أفخاد عمييا يجيب التي االستجابات مجسػعة *التعخيف اإلجخائي للمذكالت الجراسية:
 .الجراسية مقياس السذكالت فقخات

 حجود الجراسة :

 زليتغ.الحجود البذخية : يتحجد البحث الحالي بصمبة كمية اآلداب 

 الحجود السكانية : يتحجد بكمية اآلداب / الجامعة األسسخية / مجيشة زليتغ .

 م2015 -2014الحجود الدمانية : يتحجد بالعام الجامعي 

 دراسات سابقة : 

 حه الجراسات :ن ومن ىيتعجدت الجراسات التي تناولت مذكالت الطلبة الجامعي

 ( :1983دراسة )علي صهانو : -1
ىجفت إلى الكذف عغ مذكالت شمبة جامعة اليخمػك وحاجاتيع اإلرشادية وقج شبقت ) قائسة   

( شالبًا  وشالبة  720مػفي  لزبط السذكالت لصمبة السخحمة الجامعية ( عمى عيشة تكػنت مغ ) 
إلى أن أكثخ السذكالت شيػعا ىي : السشاىج مغ جسيع سشػات الجراسة الجامعية ، وتػصمت الجراسة 

السادية ،  وشخق التجريذ ، والتػافق مع الحياة الجامعية ، والشذاط االجتساعي والتخفييي ، والحالة
  .والسدتقبل السيشي ، والعالقات الذخرية

 ( : 1997دراسة )دمحم أبه عليا، وسامح محافظة :   -2
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، وتحقيقًا  مبة الجامعة الياشسية كسا يخاىا الصمبة أنفديعىجفت إلى التعخف عمى مذكالت ش         
ربع مجاالت وىي أمػزعة عمى فقخة (  41داة البحث التي تزسشت )أليحا الغخض تع تصػيخ 

يف الجامعي وميارات الجراسة وشبقت ة مع أعزاء ىيئة التجريذ ، والتكالخجمات الجامعية ، والعالق
وشالبة . وأضيخت الشتائج أن أبخز السذكالت التي يعاني مشيا  ( شالباً  335عمى عيشة مكػنة مغ )

شمبة الجامعة ىي : عجم تػفخ ىاتف عام داخل الجامعة ، وتجني  مدتػى خجمات الكافتيخيا ، 
تخاحة في مبشى قاعات التجريذ ، الجامعة ، وعجم تػافخ أماكغ اس ىصالت مغ وإلاوصعػبة السػ 

وكبخ حجع السادة الجراسية ، وعجم تػافخ بعس الكتب والسخاجع جخاء أكثخ مغ امتحان في اليػم وإ
والجوريات في السكتبة ، أما فيسا يتعمق بسجاالت السذكالت ، فقج أسفخت نتائج الجراسة عغ أن الصمبة 

ة مع أعزاء يعانػن مغ مذكالت عجة مشيا مذكالت في مجال الخجمات الجامعية ، ومجال العالق
 الجامعي .  يفىيئة التجريذ ، والتك

 ( : 2222ال مذخف : دراسة ) فخيجة -3
استخجمت قائسة و إلى التعخف عمى مذكالت شمبة جامعة صشعاء وحاجاتيع اإلرشادية الجراسة ىجفت 

مذكالت الصالب الجامعي وحاجاتو اإلرشادية ، السكػنة مغ ثسانية مجاالت ىي ) الرحي ، والشفدي 
السجال اإلرشادي و السجال الجراسي ، و السجتسع ، و واألسخة ،  البيتو االنفعالي ، والقيسي ،و السعخفي ، 

( شالبًا وشالبة في الدشة الجراسية األولى والخابعة ،  257( والتي تع تصبيقيا عمى عيشة تكػنت مغ )
أوضحت الشتائج أن شالب جامعة صشعاء يذاركػن غيخىع و  ،شسمت التخررات الشطخية والعسمية

الكثيخ مغ السذكالت ، والتي جاء في مقجمتيا : مذكالت السجال اإلرشادي مغ شمبة الجامعات في 
فالسذكالت التي تتعمق  ،عخفي ، فاالنفعاليسدي ، فالفالقيسي ، فالشف ،، فسذكالت السجال الجراسي

 .بالسجتسع
  :( 2223دراسة ) علي أحمج الطخاح :  -4

ة والسجتسعية لمذباب الجامعي إلى التعخف عمى شبيعة السذكالت الذخريالجراسة ىجفت      
إلى تحجيج الفخوق بيغ الحكػر واإلناث فيسا يتعمق بالسذكالت الذخرية  تالكػيتي ، كسا ىجف

( مغ الصالب والصالبات بجامعة الكػيت ،  1794والسجتسعية ، واستخجمت الجراسة عيشة قػاميا )
مكػنة مغ  مذكالت تػاجيشي  (( وشبق عمييع  استبانة  لمسذكالت الذخرية والسجتسعية بعشػان ))
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ثالثة أقدام : يزع القدع األول التعميسات وشخيقة االستجابة والبيانات الجيسػغخافية في حيغ يزع 
( مذكمة  أما القدع الثالث فيزع قائسة 28القدع الثاني قائسة فخعية لمسذكالت الذخرية وعجدىا)

لجراسة عغ وجػد عجد مغ السذكالت يعتبخىا ( مذكمة مجتسعية وكذفت نتائج ا47ثانية احتػت عمى )
اىخ الشفدية واالجتساعية الدمبية ، التي تذيخ في مجسميا إلى بعس السطالذباب األكثخ أىسية و 

وكحلظ أضيخت الشتائج تساثاًل كبيخًا فيسا يتعمق بالسذكالت الذخرية والسجتسعية التي تػاجو الجشديغ 
 لتي تػاجو شمبة الجامعة . أو تمظ السذكالت الذخرية والسجتسعية ا

 ( : 2223 :ممجوح صابخ (دراسة -5
 العسمية نصاق السجركة في الدمػكية الذباب مذكالت بيغ العالقة عغ الكذف إلى الجراسة ىجفت     

 "_السعمسيغ بالجمام كمية شالب مغ عيشة لجى والجيسػجخافية الذخرية الستغيخات وبعس التعميسية
  .ال؟ أم الدمػكية السذكالت بتمظ تتشبأ أن متغيخات الذخرية بإمكان كان إذا وماالدعػدية 

 .(38.3) قجره معياري  وانحخاف( 6.22)عسخي بستػسط  شالًبا ( 201 ) مغ الجراسة عيشة تكػنت 
 :التالية األدوات باستخجام الباحث قام وقج
 .الباحث إعجادوىػ مغ  ، الدمػكية الذباب مذكالت استبيان -
 وحسػد الخويتع هللا عبج عجادإ  مغ E.P.Qلمذخرية  أيدنظ استخبار مغ الدعػدية الرػرة -

 .الذخيف

    – ىي السعمسيغ كميات شباب في سمًبا تؤثخ التي السذكالت أكثخ أن :يمي ما الجراسة نتائج وأضيخت    
 في الستسثل _الجراسي السجال نصاق داخل (85.29) متػسصيا بمغ األدائي حيث السيارى  بالجانب الستعمقة

 وإدراكيع الكمية، مغ والغياب الحزػر عمى السػاضبة وعجم والخجل، واالندحاب األنذصة، في السذاركة عجم
 .والتجخيغ الغر، ومحاولة بسيارة، واألثاث الججران عمى لمكتابة السيل في الستزسغ الدمبي

 عمى السذتسمة ( 77.28) بستػسط الثانية السختبة في السعخفي بالجانب السخترة السذكالت جاءت ثع     
 ....والسشيج الجراسية بالسػاد السختبصة السذكالت لح عمى القجرة وضعف الفيع وقرػر التخكيد صعػبة
 اإلحباط، مذاعخ مغ نيوايع بسا  (7.25)بستػسط االنفعالي بالجانب الستعمقة السذكالت أتت وبعجىا .وغيخىا

 .األقل السختبة في االجتساعية السذكالت جاءت بيشسا .وغيخىا ...باالرتياح الذعػر وعجم الصسػحات، وضعف
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 :(  2225دراسة ) إياد زكي عبج اليادي عقل :  -6
إلى التعخف عمى السذكالت الجراسية التي تػاجو شمبة الجراسات العميا في الجامعة  تىجف      

خة مػزعة عمى أربعة مجاالت ( فق 51الجراسة مغ ) داة أية وسبل التغمب عمييا وتكػنت االسالم
يئة التجريذ : السذكالت االكاديسية واإلدارية واالجتساعية واالقترادية والشفدية ، وأعزاء ىوىي

ومغ خالل نتائج الجراسة تبيغ بأن تختيب السذكالت الجراسية التي تػاجو شمبة  .بالجامعة اإلسالمية 
اإلسالمية جاء عمى الشحػ التالي : مجال السذكالت االجتساعية الجراسات العميا في الجامعة 

ل السذكالت االكاديسية ( ، مجا 68( ، مجال السذكالت اإلدارية )  82.4واالقترادية  ) 
( . فيسا كانت الجرجة الكمية لمسذكالت كبيخة بمغت  66.04مجال السذكالت الشفدية )  (67.86)
(71.11 . ) 

 :(  2227ن :دراسة ) منيخة الذخما -7
إلى الكذف عغ ترػرات شمبة الجراسات العميا في كميتي التخبية في جامعتي مؤتة ىجفت    

شالبًا وشالبة ولتحقيق  ( 324واليخمػك لمسذكالت التي  تػاجييع ، وقج تألفت عيشة الجراسة مغ )
ىي : السذكالت ( فقخة مػزعة عمى ثالثة مجاالت  53أىجاف الجراسة استخجمت استبانة مؤلفة مغ )

: الصمبة وعزػ ىيئة التجريذ ، وإدارة الجامعة . وقج أضيخت الشتائج تقجيخًا متػسصًا تعمقة بكل مغالس
لتصػرات شمبة الجراسات العميا لمسذكالت التي تػاجييع ، وكانت أبخز مذكالتيع : ارتفاع تكاليف 

عجم وجػد اختالف في ترػرات شمبة الجراسة  وضعف الصمبة بالمغة االنجميدية . كسا بيشت الجراسة 
، اسة : الجامعة ، الشػع االجتساعيالجراسات العميا لمسذكالت التي تػاجييع مسا يعدى لستغيخات الجر 

 السدتػى الجراسي .

 الجراسات الدابقة :ندتخلص من عخض 

مبة الجامعة سػاء اتفقت معطع الجراسات الدابقة عمى وجػد العجيج مغ السذكالت التي يعاني مشيا ش        
مشيا السذكالت االكاديسية أو السذكالت الشفدية أو االجتساعية ولع تجج الباحثة أي دراسة متعارضة في ىحا 

الجراسات الدابقة أعصت الباحثة وضػحا في الخؤية و اإلشار وكان االختالف في نػع السذكالت السجروسة . 
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، معطع األنطسة في الجول العخبية  فقط بل تعاني مشيا ألبعاد ىحه السذكالت التي ال تعاني مشيا بالدنا
فيو ، كحلظ واليجف مغ عخض ىحه الجراسات ىػ تحجيج مػضع البحث الحالي و اإلجخاءات التي أتبعت 

 ، والسذكالت التي عػلجت .األدوات التي استخجمت

 منيج البحث : 
 الفزل لمطاىخة مػضػع البحث . ااستخجمت الباحثة السشيج الػصفي وىػ السشيج السشاسب و 

 مجتمع البحث : 
والبالغ عجدىع  العمسية اآلداب بكافة أقداميعمغ جسيع الصمبة الشطامييغ بكمية  بحثيتكػن مجتسع ال      

 ( .  2015-2014( لمعام الجامعي ) 1263)
 عينة البحث : 

جتسع البحث ، تع اختيارىا م% ( مغ 15، أي بشدبة )( شالبًا وشالبة 189االصمية مغ )تتكػن العيشة       
، سدتػى الجراسي ) الفرػل الجراسية(شبقية مغ حيث متغيخ الجشذ ، ومتغيخ ال الصبقية :العذػائية بالصخيقة 

 بانة تس( ا 147العيشة ، وأستخجع مشيا ) حيث تع تػزيع مقياس السذكالت الجراسية عمى أفخاد
 ويػضح الججول التالي تػزيع أفخاد العيشة عمى االقدام الجراسية مغ حيث الجشذ والفرل الجراسي . 

 ( 1الججول رقع )
 ح تػزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ الجشذ والفرل الجراسييػض

اللغة  اللغة العخبية االقدام العملية
 االنجليدية

تخبية وعلم ال علم االجتماع التاريخ الفلدفة
 النفذ

 المجمهع االعالم الجغخافيا

 الجنذ         
 الفرهل 

  إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر

  0 6 1 1 3 2 3 4 1 2 2 2 8 5 15 3 الفرل األول
  0 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 الفرل الثاني
  0 4 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 7 1 الفرل الثالث
  0 3 0 0 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 الفرل الخابع

  0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 5 1 الفرل الخامذ
  0 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 8 5 5 1 الفرل الدادس

 189 0 20 7 5 12 6 8 13 6 9 8 12 26 15 37 7 المجمهع
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 ة : ــــلجراساأداة 

 مقياس السذكالت الجراسية .  -
 خخون .إعجاد : نعسان عسخو وآ                       

الت الستعمقة بالسيارات ع تػزيعيا عمى ستة أبعاد ىي : السذك( فقخة ت 71يتكػن ىحا السقياس مغ )       
السذكالت و ، االكاديسي باإلرشادوالسذكالت الستعمقة  يسي، والسذكالت الستعمقة بالتػافق األكادالجراسية

عمقة التجريذ، والسذكالت الستعمقة بالسقخرات الجراسية ، والسذكالت الست ىيئةالستعمقة بالعالقة مع أعزاء 
 ة الفمدصيشية . ئيوشبق عمى الب ،باالمتحانات

ج مغ ة الميبية لمتأكئيتصبيقو عمى البقامت الباحثة بإخزاع السقياس لمجراسة االستصالعية وإعادة       
 صالحية السقياس لمتصبيق . 

 ة : ــالعيـــة االستطـــالجراس
مية وتع اختيارىع بصخيقة ارسيغ بالك( شالب وشالبة مغ الج 30)تع تصبيق السقياس عمى عيشة قػاميا     

وضػح عبارات السقياس مغ قبل السفحػصيغ وكحلظ استفادت الباحثة مغ ، وبعج تصبيق السقياس تبيغ عذػائية
 لمسقياس . الديكػ متخيةالخرائز في قياس  االستصالعيةالعيشة 

 صجق المقياس : 
 اىخي : الرجق الظ -1

التالية : الحكع   ، وذلظ لتحقيق األىجافالسقياس عمى مجسػعة مغ السحكسيغ قامت الباحثة بعخض ىحا    
قامت  فقخات ، وقجالحكع عمى صالحية ال –الحكع عمى صياغة الفقخات ووضػحيا  – عمى مزسػن الفقخات

 . تسثل في تعجيالت بديصة حػل المغةالباحثة بإدخال التعجيالت الستفق عمييا والتي كانت  ت

  داق الجاخلي للمقياس :االت-2

والجرجة بعج  ية لكلشخيق حداب معامالت االرتباط بيغ الجرجة الكمتع حداب االتداق الجاخمي عغ       
 لمسقباس والججول التالي يػضح االتداق الجاخمي لمسقياس .  الكمية 

                                              



11 
 

 
 ( 2الججول رقع )

 د .بعاد مقياس السذكالت الجراسية ومجسػع االبعايػضح معامالت االرتباط بيغ ا
 مدتهى الجاللة االرتباط معامل المذكالت

 0.01دالة عشج مدتػى  0.617** السذكالت الستعمقة بالسيارات الجراسية
 0.01دالة عشج مدتػى  0.584** االكاديسيالسذكالت الستعمقة بالتػافق 

 0.01دالة عشج مدتػى  0.706** األكاديسي باإلرشادالسذكالت الستعمقة 
 0.01دالة عشج مدتػى  0.667** التجريذ ىيئة بأعزاءالسذكالت الستعمقة 

 0.01دالة عشج مدتػى  0.539** السذكالت الستعمقة بالسقخرات الجراسية
 0.01دالة عشج مدتػى  0.593** السذكالت  الستعمقة باالمتحانات

 2.21**االرتباطات دالة احرائيًا عنج مدتهى دالة عنج مدتهى         
لسكػنة لسقياس السذكالت الجراسية تختبط ارتباشًا مػجبًا ا جسيع االبعادأن يتزح مغ الججول الدابق     

  وذات داللة إحرائية مع الجرجة الكمية لمسقياس وىحا يجل عمى اتداق السقياس وتجانذ جسيع ابعاده . 
 المقياس :  ثبات
وذلظ لمجرجة الكمية لمسقياس وأبعاده       كخونباخ  باستخجام معامل ألفا الثباتقامت الباحثة بحداب      

 والججول التالي يػضح ذلظ . 
 ( 3ججول رقع )

 لمسقياس الثباتيػضح معامالت 
 ألفا المذكالت

 0.83 السذكالت الستعمقة بالسيارات الجراسية
 0.59 االكاديسيالسذكالت الستعمقة بالتػافق 

 0.75 األكاديسي باإلرشادالسذكالت الستعمقة 
 0.90 التجريذ ىيئة بأعزاءبالعالقة السذكالت الستعمقة 

 0.77 السذكالت الستعمقة بالسقخرات الجراسية
 0.50 السذكالت  الستعمقة باالمتحانات

 0.94 الجرجة الكمية 
 السقياس . ثباتمختفعة وتعكذ  الثباتأن درجات الدابق يتزح مغ الججول       
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 ترحيح المقياس : 

  -تبعث الباحثة الخصػات التالية :لترحيح السقياس ا

 البشػد التي تحتػي عمي أكثخ مغ إجابة .  ححف – 1

 ب درجات كل مفخدة بشاًء عمى تحجيج السفحػص لمجرجة السقابمة لكل مفخدة عمى الشحػ التالي : احد –2

 اإليجابية :  في حالة البشػدواًل : أ

 تتكػن عمى الشحػ التالي :  اإلنجابيةالجرجات في حالة البشػد 

 أوفق،  محايج ،  غيخ مػافق              

             3    ،2        ،1 

 ًا : في حالة البشػد الدالبة :ثاني

 الجرجات في حالة البشػد الدالبة تكػن عمى الشحػ التالي : 

 محايج ،  غيخ مػافقأوفق،                             

          1      ،2         ،3 

 تجسع درجات كل بعج مغ أبعاد السقياس .   - 3

 لمحرػل عمى الجرجة الكمية لمسقياس .  الدتتجسع مجسػع درجات األبعاد  – 4

   : المدتخجمة في البحث اإلحرائيةاالساليب  -
 اس . امل ألف كخونياخ لحداب ثبات السقيمع – 1
حلظ تعخف عمى مجى شيػع السذكالت الجراسية وكم، ل السعياري لحدابي ، واالنحخاف ااستخجام الستػسط  – 2

 الجراسية .  السذكالتأىع 
 لة الفخق بيغ متػسصات الحكػر واإلناث . ال( لمتعخف عمى د ( t.test تاستخجام اختبار   - 3
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 ي تعدي لستغيخ السدتػى الجراسي غ األحادي لمتعخف عمى الفخوق التبايتحميل الت – 4
 نتائج الجراسة ومناقذتيا : 

 :  ونتائجوؤل األول التدا – 1
 ؟  اآلدابشمبة كمية  جىة ليالجراس تكالما درجة شيػع السذ

( ويػضح الججول  السعياري  واالنحخاف –الباحثة ) الستػسط الحدابي  استخجمت التداؤلعغ ىحا  لإلجابة
 عشيا السعالجة اإلحرائية .  أسفختالتالي الشتائج التي 

  (  4قع ) ججول ر                                            
 االنحخافات السعيارية لسقياس السذكالت الجراسيةيػضح الستػسصات الحدابية و            

 المعياري  االنحخاف المتهسط الحدابي العجد المذكالت
 5.997 29.26 147 الجراسيةالسذكالت الستعمقة بالسيارات 

 4.78 23.23 147 السذكالت الستعمقة بالتػافق االكاديسي
 4.09 15.90 147 األكاديسي السذكالت الستعمقة باإلرشاد

 ىيئة بأعزاء بالعالقة السذكالت الستعمقة
 التجريذ

147 25.54 7.42 

 3.75 14.04 147 السذكالت الستعمقة بالسقخرات الجراسية
 7.95 15.25 147 الستعمقة باالمتحانات السذكالت

 21.11 123.13 147 الجرجة الكمية
بجرجة كبيخة ، حيث بمغ  اآلدابكمية ػع السذكالت الجراسية لجى شمبة يتزح مغ الججول الدابق شي        

بالسيارات  الستعمقةوقج جاء في مقجمتيا السذكالت ( 123.13الستػسط الحدابي لمجرجة الكمية لمسقياس ) 
التجريذ بستػسط حدابي  ىيئة بأعزاءبالعالقة  ( فالسذكالت الستعمقة   29.26الجراسية بستػسط حدابي ) 

( ، فالسذكالت الستعمقة  23.23، فالسذكالت الستعمقة بالتػافق األكاديسي بستػسط حدابي ) ( 25.54)
  عمقة باالمتحانات بستػسط حدابيست( ، فالسذكالت ال 15.90االكاديسي بستػسط حدابي )  باإلرشاد

( ، إن ىحه السذكالت قج  14.04، فالسذكالت الستعمقة بالسقخرات الجراسية بستػسط حدابي ) ( 15.25) 
مى أتع وجو . ي الكمية والتي تسكشيا مغ تقجيع الخجمات الجامعية عفالسختمفة  التجييداتتعػد إلى عجم تػفخ 
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ىيئة التجريذ ألن معطع أعزاء وتعاني الكمية مغ مذكمة أخخى تتسثل في قمة الكادر التعميسي فييا وذلظ 
فييا والحي قج يشعكذ عمى أدائيع  ي يديج مغ العبء االكاديسي لألساتحةبالخارج األمخ الح لمجراسةجيغ مػف

 . أيزاً 

ت الجراسية يسكغ إرجاعيا إلى عجم إكداب الصالب السيارات أما بالشدبة لسذكالت الستعمقة بالسيارا     
األكاديسي داخل الكمية  تػافقوبالكمية األمخ الحي انعكذ عمى  التحاقوبالتعميع الجامعي عشج  الالزمةالجراسية 

 تختيب السذكالت الجراسية . خجت السختبة الثانية في أ األكاديسيحيث نجج بأن مذكمة التػافق 
االكاديسي بأن ضعف الخجمات الشفدية والتخبػية لمصمبة وضعف  باإلرشادأما بالشدبة لمسذكالت الستعمقة      

الجراسية لجى الصمبة فيشاك ضعف واضح بخامج االرشاد السشطسة يعتبخ عاماًل رئيديًا في ضيػر السذكالت 
بو السذخف األكاديسي في الكمية زعف الجور الحي يقػم للعسمية اإلرشاد األكاديسي في الكمية ويعػد ذلظ 

 كاديسي وقج يخجع ذلظ لثقل وره كسخشج أأىسل دحيث يقترخ دوره عمى تعبئة البصاقات الخاصة بالصالب فقط و 
قدام داخل الكمية وعجم األواألعجاد الستدايجة لمصمبة في كافة  يالتجريذ بالعبء التجريد ىيئة عزػكاىل 
       ىع مقارنة بعجد الصمبة االكاديسييغ نطخًا لقمة عجدخاف األكاديسي لمسذخفييغ لية واضحة إلسشاد ميام االشوجػد آ

معيا وكحلظ  وبالشدبة لمسذكالت الجراسية التي تتعمق بالسقخرات الجراسية فيشاك صعػبة في تعامل الصمبة 
مسا يذعخ الصالب  ار الكمية لمػسائل التعميسية فإنو يغمب الجانب الشطخي عمى الكثيخ مغ السقخرات ،افتق
 دعاج مغ تكخار السعمػمات الشطخية وعجم صالحيتيا لمتصبيق . نباال

، تعاني الكمية مغ كثافة فتخة االمتحان االمخ الحي يديج مغ درجة  باالمتحاناتبالشدبة لمسذكالت الستعمقة 
يساتيا فيسا يتعمق التػتخ الشفدي لجى الصمبة ، وكحلظ ضعف معمػمات الصمبة حػل االنطسة الجامعية وتعم

السختبة الثالثة مغ بيغ  حتمتاباالمتحانات وىحا يعػد إلى ضعف عسمية االرشاد األكاديسي في الكمية والتي  
 لحي يعشي أن الصمبة بحاجة إلى عسمية إرشاد أكاديسي واسعة . االسذكالت الجراسية األمخ 

 -:  ونتائجوالثاني  التداؤل – 2
 ؟  اآلدابالسذكالت الجراسية لجى شمبة كمية  ما أىع

الشدب السئػية (  – السعياري واالنحخاف  –استخجمت الباحثة ) الستػسط الحدابي  التداؤلعغ ىحا  لإلجابة
 .  اإلحرائيةويػضح الججول التالي الشتائج التي أسفخت عشيا السعالجة 
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 (  5)   ججول رقع                                           
مختبة  اآلدابمذكالت دراسية لجى شمبة كمية السعيارية ألىع سبع  واالنحخافاتيػضح الستػسصات الحدابية 

 حدب األىسية .
االنحخاف  المذكالت

 المعياري 
النياية  المتهسط

 العظمى
الندبة 
 المئهية

 0.87 3 2.62 0.619  ةالسادة السقخوء مغقاط السيسة استخالص الشصعػبة 
 0.86 3 2.60 7.37 الحرػل عمى درجات مشخفزة 

 0.85 3 2.56 0.81 مجرس لعجم التخصيط السدبق 
 0.85 3 2.56 0.81 اءة( الخط في الكتابة القمق مغ سػء ) رد

 0.85 3 2.56 0.73 عجم القجرة عمى السذاركة في السشاقذة الرفية 
 0.83 3 2.50 0.73 عجم إعجاد الػاجبات الجراسية في مػاعيجىا 

 0.81 3 2.44 0.81 عغ الجراسة  االنرخافسخعة 
 

وقجتع استخخاج السذكالت  اآلدابى شمبة كمية جمذكالت دراسية ل سبعالدابق أىع  يتزح مغ الججول      
وصل إلى عطسى ، بحيث يعتبخ كل مغ % مغ الشياية ال80التي وصمت ندبتيا إلى الشدبة السئػية لمقصع 

% ) أي 80قع داخل مدتػى التسكغ ( أما بقية السذكالت فمع ترل إلى حج القصع يىحه الشدبة متسكشا ) أي 
 أنيا تقع في مدتػى الالتسكغ ( 

مذكالت دراسية مختبة حدب األىسية وقج جاء في مقجمتيا : صعػبة  ويػضح الججول الدابق أىع سبع     
، وجاء في السقام والثاني الحرػل   )0.87ة السقخوءة بشدبة مئػية ) استخالص  الشقاط السيسة في الساد

( ، فالقمق مغ سػء  0.85رس ) ( وجاء بعجه عجم التخصيط السدبق لمج 0.86عمى درجات مشخفزة ) 
( ، وعجم  0.85( ، وعجم القجرة عمى السذاركة في السشاقذة الرفية )  0.85اءة ( الخط في الكتابة )رد)

 ( . 0.83( ، وسخعة االنرخاف عغ الجراسة )  0.83عيجىا ) الػاجبات الجراسية في مػا إعجاد 
السيارات الجراسية  بذكل واضح مغ مذكالت تتعمق ببعس اتزح أن الصالب يعانػن  ما سبقمغ خالل      

ة اءد، ور ظ عجم التخصيط السدبق لمجرسمشيا الرعػبة في استخالص الشقاط السيسة مغ السادة الجراسية وكحل
 الخط في الكتابة وعجم إعجاد الػاجبات الجراسية في وقتيا ، وكحلظ عجم القجرة عمى السذاركة داخل الرف . 
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عغ الجراسة وتعكذ ىحه السذكالت  االنرخافوكحلظ مذكالت التػافق األكاديسي وتبيغ ذلظ في سخعة     
لحي يدتمدم تشسية السيارات الجراسية الجامعية ا ضعف تسكغ الصمبة مغ السيارات الجراسية داخل الكمية األمخ

 لجى الصمبة داخل الكمية . 
يخ الكبيخ ليحه السذكالت إلى الحاجة إلى تقجيع الخجمات اإلرشادية لمصمبة وخاصة وتعدو الباحثة التأث     

، بات الجراسية بفاعميةوأداء الػاجرة الػقت ، فيسا يتعمق بالعادات الجراسية السشاسبة ، والقجرة عمى التخكيد وإدا
 األكاديسيةسذ صسيع متصمبات العسمية سية واعتبار ىحه الحاجات جػىخية توالقمق الستعمق بالػاجبات الجرا

في امتالك ىحه بالحاجات الشفدية التي تداعج  ويحتاج ذلظ إلى ربصو ،لشدبة لمصمبةبا يوالشجاح الجراس
 . السيارات والقجرات

  : ونتائجوالثالث  التداؤل – 3
 لستغيخ الجشذ ؟  ى في مدتػى السذكالت الجراسية تعد  ىل تػجج فخوق دالة إحرائياً 

ي الشتائج التي ( ويػضح الججول التال t.test) ،ت التداؤل استخجمت الباحثة اختبار ، عغ ىحا  لإلجابة
 أسفخت عشيا السعالجة اإلحرائية . 

 ( 6الججول رقع )
 متػسصات درجات الحكػر واإلناث عمى مقياس السذكالت الجراسية .يػضح الفخوق بيغ 

 الجنذ المذكالت
 

 المتهسط لعجد
 الحدابي

االنحخاف 
 المعياري 

 الجاللةمدتهى  (تقيمة )

 السذكالت الستعمقة بالسيارات الجراسية
 

 غيخ دالة 0.327 5.71 29.38 90 ذكػر
 6.48 29.05 57 إناث

 بالتػافق االكاديسيالسذكالت الستعمقة 
 

 غيخ دالة 1.387 4.35 23.66 90 ذكػر
 5.35 22.54 57 إناث

 األكاديسي السذكالت الستعمقة باإلرشاد
 

 غيخ دالة 1.316 4.04 15.55 90 ذكػر
 4.14 16.46 57 إناث

 التجريذ ىيئة بأعزاءبالعالقة السذكالت الستعمقة 
 

 غيخ دالة 1.591 6.01 24.77 90 ذكػر
 9.15 26.75 57 إناث

 السذكالت الستعمقة بالسقخرات الجراسية
 

 غيخ دالة 1.104 3.81 14.31 90 ذكػر
 3.65 13.61 57 إناث

 السذكالت الستعمقة باالمتحانات
 

 غيخ دالة 0.231 9.58 15.13 90 ذكػر
 4.26 15.45 57 إناث

 الجرجة الكمية
 

دالةغيخ  0.335 19.20 122.67 90 ذكػر  
 24.02 123.88 57 إناث
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ج مدتػى يتزح مغ نتائج الججول الدابق  أن قيع )ت ( السحدػبة تقل عغ قيع )ت ( الججولية عش       
يذيخ إلى عجم وجػد  ( بالشدبة لمجرجة الكمية لسقياس السذكالت الجراسية وأبعاده الفخعية ، مسا 0.01داللة ) 

 الحكػر واإلناث .  لجىة وابعادىا الفخعية ت الجراسيمتػسصات درجات السذكال بيغفخوق دالة 
بيغ الحكػر واإلناث ، إلى وتعدو الباحثة عجم وجػد فخوق دالة إحرائيًا في درجة السذكالت الجراسية        

خوف ن نفذ الطجشديع يعيذػ  اختالفكثيخًا بجشذ الصالب ، وأن الصمبة عمى  ال تتأثخأن السذكالت الجراسية 
أن العػامل عمى  لويعانػن مغ مذكالت دراسية متساثمة تقخيبًا مسا يج االجتساعية والشفدية واألكاديسية ،

 خارج ىحا اإلشار . السدببة ليا تقع 
 :  والخابع ونتائج التداؤل – 4

 ؟  الجراسي ىل تػجج فخوق دالة إحرائيًا في مدتػى السذكالت الجراسية تعدي لستغيخ السدتػى 
األحادي . ويػضح الججول التالي الشتائج التي  التبايغاستخجمت الباحثة تحميل  التداؤلعغ ىحا  ولإلجابة

 .  اإلحرائيةأسفخت عشيا السعالجة 
 (7الججول رقع )

 التي تعدى لستغيخ السدتػى الجراسي . اآلدابيػضح الفخوق في مدتػى السذكالت الجراسية لجى شمبة كمية 
 درجات مجمهع المخبعات ينباالت مرجر

 الحخية
 الجاللة اإلحرائية ( قيمة )ف متهسط المخبعات

 481.558 5 2407.79 بيغ السجسػعات
 397.378 141 55235.548 داخل السجسػعات 0.307 1.212

  146 57643.338 السجسػع
 

( وىحه 0.307وقيسة الجاللة اإلحرائية = )( ،  1.212يتبيغ مغ الججول الدابق أن قيسة ) ف ( =)     
تعدى لستغيخ  يجل عمى عجم وجػد فخوق دالة احرائيًا في السذكالت الجراسية  ( مسا 0.05القيسة أكبخ مغ )

 السدتػى التعميسي والستسثل في عجد الفرػل الجراسية التي قزاىا الصالب في الجراسة بالكمية . 
ة يخ إلى ضخورة إجخاء مديج مغ الجراسات الستعمقة في مجال السيارات الجراسواجسااًل فإن الشتائج تذي       

شح اإلرشاد األكاديسي ى يبيغ  الكمية ، والحلمصمبة داخل  االرشاد األكاديسي لمصالب الجامعي ، وكحلظ مجال 



18 
 

، والحاجة إلى  تخمز مغ قمق االمتحان ، وتصػيخ الجافعيةلعمى ميارات الجراسة ، وا وانعكاسوالسقجم لمصمبة 
المقاءات الرفية والتفاعل مع الصمبة وتػفيخ  إدارةتدويج السذخفيغ األكاديسييغ بالخبخات والسيارات في مجال 

احتياجاتيع وكحلظ تفعيل الخجمات اإلرشادية في السجاليغ الشفدي واالجتساعي ، لسا ليا مغ انعكاس مباشخ 
 صمبة . يف لجى الى السذكالت الجراسية ومدتػى التكعم
 : والمقتخحاتات ــــهصيــــالت

  -، تػصي الباحثة بسا يأتي : إلى نتائج البحث الحالي ااستشاد
بعيغ االعتبار وإيجاد حمػل عسمية ليا مغ قبل السدؤوليغ  أبخزىا ىحا البحثضخورة أخج السذكالت التي  – 1

 في الكمية . 
مخكد لإلرشاد الشفدي والتخبػي في الكمية مجيد بالسختريغ في ىحا السجال وتفعيل  الحاجة إلنذاء – 2

والتي أضيختيا الجراسة وتػضيح كيفية  األكثخ مذاكل الصمبة انتذار لتقجيع خجمات إرشادية وعالجية  نذاشاتو
 التعامل معيا . 

ة لتقخيب وجيات الشطخ وزيادة التفاعل الييئة اإلدارية والتجريديعقج لقاءات دورية بيغ الصمبة وأعزاء  – 3
 والتػاصل بيغ الصمبة والكمية . 

إعادة مخاجعة الجيات السدؤولة في الكمية لإلجخاءات األكاديسية السختبصة بالسيسات الجراسية لمصمبة ،  – 4
ات السخشج السقجم لمصمبة وميس األكاديسيوبخاصة تمظ الستعمقة باالمتحانات ، والخصط الجراسية ، واالرشاد 

 األكاديسي . 
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  : عــــــخاجـــــالم

، السذكالت الجراسية التي تػاجو شمبة الجراسات العميا في الجامعة  2005:إياد زكي عبجاليادي عقل  -1
الجامعة اإلسالمية  -، كمية التخبية  غيخ مشذػرة اإلسالمية وسبل التغمب عمييا ، رسالة ماجدتيخ

 ،غدة ،فمدصيغ . 
 الشجاح جامعة في السغتخبػن  الصمبة مشيا يعاني التي السذكالت ،( 2002) وآخخون  سعادة،جػدة  -2

 .األربعػن  العجد العخبية، الجامعات اتحاد مجمة األقرى، انتفاضة خالل
ه( ، السذكالت الشفدية و االجتساعية و التعميسية لجى عيشة مغ 1426حدغ بغ عمى الدىخاني ) -3

األكاديسي في ضػء بعس الستغيخات ، رسالة ماجدتيخ  الستأخخيغ في التحريلالسعمسيغ شالب كمية 
 جامعة السمظ سعػد .  –غيخ مشذػرة ، كمية التخبية 

(، التػجيو و اإلرشاد الصالبي لمسخشجيغ و السعمسيغ ، دار االنجلذ 1998حسجي شاكخ محسػد ) -4
 لمشذخ و التػزيع ، حائل .

مجمة  ،ت الذخرية والسجتسعية لمذباب الجامعي الكػيتي ( السذكال 2003عمي أحسج الصخاح ) -5
  .( 2( ،عجد)19العمػم اإلندانية واالجتساعية ، مجمج)

غيخ  ( ، مذكالت شمبة جامعة اليخمػك وحاجاتيع اإلرشادية ، رسالة ماجدتيخ 1983عمي صػانو )  -6
 ، جامعة اليخمػك ، إربج ، االردان . مشذػرة

مذكالت شمبة جامعة صشعاء وحاجاتيع اإلرشادية دراسة استصالعية ، (  2000فخيجة أل مذخف ) -7
 .54، العجد14السجمة التخبػية ، السجمج 

( مذكالت شمبة الجامعة الياشسية كسا يخاىا الصمبة انفديع  1997دمحم أبػ عميا ، وسامح محافطة )  -8
 .2، العجد24، مجمة  دراسات العمػم التخبػية ، السجمج 

 (، تأمالت في مدتقبل التعميع العالي ، دار سعادة الرباح : الكػيت .1992) دمحم نبيل نػفل -9
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(، واقع السذكالت الدمػكية الستعمقة بالعسمية التعميسية كسا يجركيا 2003مسجوح صابخ ) -10
الذباب في عالقتيا ببعس الستغيخات الذخرية و الجيسػجخافية لجى عيشة مغ شالب كمية السعمسيغ 

 .فخع بغ سػيف –ة . مجمة كمية اآلداب ، جامعة القاىخة الدعػدي –بالجمام 
( ترػرات شمبة الجراسات العميا في كميتي التخبية في جامعتي مػتة  2007مشيخة الذخمان ) -11

 ،العجدالخابع . 26واليخمػك لمسذكالت التي تػاجييع ، مجمة جامعة ،دمذق ، السجمج 
 


