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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل م�ستوى امل�سكالت الأكادميية، وال�سحية، واملالية التي 
يعانى منها طلبة جامعة الطفيلة التقنية، وتكونت عينة الدرا�سة من )300( طالٍب وطالبٍة 
نتائج  الطبقية.واأظهرت  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا   ، اإناثاً(   124 و  ذكوراً   176( منهم 
الدرا�سة اأن جمالت امل�سكالت ال�سحية هي اأكرث امل�سكالت التي يعاين منها الطلبة، ويليها 
امل�سكالت املالية، ثم امل�سكالت الأكادميية.كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن اأكرث امل�سكالت انت�ساراً 
لدى طلبة اجلامعة هي: وجود اأكرث من امتحان واحد يف اليوم، وارتفاع اأ�سعار الكتب، وقلة 
وعدم  العيادة،  يف  املخت�سني  الأطباء  وجود  وقلة  اجلامعة،  يف  ال�سحية  املرافق  نظافة 
كفاية الأدوية املوجودة يف �سيدلية العيادة.واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه ل توجد فروق ذات 
دللة اإح�سائية ملجالت امل�سكالت التي تواجه طلبة اجلامعة تعزى للجن�ص اأو للتفاعل بني 

اجلن�ص والكلية.
الكلمات املفتاحية: امل�سكالت، ال�سباب، الأكادميية.
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Abstract: 
This study aimed to identify the academic, health and financial problems 

facing Tafila Technical University students.The study sample consisted 
of (300) students (176 male and 124 female) .They were chosen using a 
stratified random sample.The study results indicated the existence of financial 
and academic problems respectively.The most common problems were: the 
presence of more than one exam on the same day, the high prices of books, 
and lack of cleanliness of health facilities at the university, the shortage of 
the specialized doctors in the clinic and the availability of medicines at the 
university’s pharmacy.The results indicated also that there are no statistical 
differences in the problems facing Tafila Technical University students 
attributed to gender and interaction between gender and college.

Keywords: Problems, Youth, Academic.
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مقدمة: 
والجتماع  النف�ص  علماء  بدرا�ستها  يهتم  التي  الق�سايا  اأهم  من  ال�سباب  مرحلة  تعّد 
اللتحاق  مرحلة  ونه�سته.وهي  املجتمع  تطور  يف  لأهميتهم  نظراً  وال�سيا�سة  والقت�ساد 
باجلامعات والكليات بالرغم من اختالف الباحثني حول حتديد املرحلة العمرية لل�سباب 
واجتاه معظمهم اإىل �سبه التفاق على اأنها متتد يف الفرتة من )15- 30( �سنة، وبع�سها 
)الكايد،  الن�سج  مرحلة  واأواخر  متو�سط  فهي  �سنة،   )22  -18( بني  متتد  اأنها  على  الآخر 
1994؛ الكبي�سي، ال�سم�سي، واحللبو�سي، 2002( .ويف الدول العربية، فاإن املرحلة التعليمية 
الدرا�سات  .وت�سري  )متويل، 1991(  ال�سباب  يقع معظمهم يف مرحلة  ت�سم طلبةً  اجلامعية 
عّدة  بخ�سائ�ص  اجلامعية  املرحلة  يف  تتميز  ال�سباب  مرحلة  اأن  اإىل  العلمية  والبحوث 
باحلياة  ال�سباب  واهتمام  الكتمال،  نحو  اجل�سدي  النمو  ا�ستمرار  منها:  ومتطلبات منائية 
املهنية، وحتديد امليول واحلاجات النف�سية، وتف�سيلهم للن�ساطات التي توافر لهم املكانة 
الجتماعية، واهتمام كل جن�ص باجلن�ص الآخر، واحلاجة اإىل تنظيم وقت الفراغ وا�ستثماره، 
وزيادة النزعة ال�ستقاللية لديهم وتاأكيدهم لذواتهم )الداهري، 2000؛ الكبي�سي واجلنابي، 
1986( ، فهي مرحلة منو تتميز ببع�ص املطالب، فاإذا ما حتققت هذه املطالب ب�سكل �سوي 
حتقق التكيف الإيجابي، واإذا ما �سادفت بع�ص ال�سعوبات وال�سغوطات فاإنه من املتوقع 
اأن تن�ساأ بع�ص اأ�سكال �سوء التكيف، وللجامعة دور كبري يف اإعداد الكفاءات الفردية وتنميتها 
وتطويرها، فهي لي�ست مكاناً لتلقي العلوم واملعارف فح�سب، بل هي ميدان تفاعل اجتماعي 

وثقايف وفكري بني اأفراد اجلماعة فيها )اخلروب، 1991؛ الداهري، 2000( .
اإّن انتقال الطلبة للدرا�سة يف اجلامعة يعّد حدثاً مهماً يف حياتهم، وتعد خربة جديدة 
Ball and Heath-(  خمخمتلفة نوعاً عما �سبق، حيث تقوم فكرة اجلامعة كما ذكر بال وهيرث
اأجل  من  واحد  معهد  يف  كافة  التخ�س�سات  من  والأ�ساتذة  الطلبة  جتميع  على   )er,1989
واأحالمهم  تفكريهم  يف  يتاأثرون  لذا  املتبادلة،  القيم  فهم  يف  وامل�ساعدة  املدارك  تو�سيع 
واآمالهم مبا يتوقعونه يف امل�ستقبل، ويرتبط هذا النتقال بظهور �سعوبات جديدة يف حياة 
الطلبة.فقد ل تتوافق الظروف مع متطلباتهم وتوقعاتهم؛ لذا قد ت�سكل عائقاً يحول بينهم 
وبني حتقيق اآمالهم وطموحاتهم، فينعك�ص ذلك �سلباً على حياتهم، ويوقعهم يف �سعوبات 
املواد،  باختيار  املتمثلة  الأكادميية  كاجلوانب  خمتلفة:  بجوانب  تتعلق  عديدة  وم�سكالت 
املتمثلة  الجتماعية  واجلوانب  والتقارير،  البحوث  وكتابة  املكتبة،  وا�ستخدام  والت�سجيل، 
بالتعامل مع املدر�سني، وامل�ساركة بالن�ساطات الالمنهجية، واجلوانب العملية والقت�سادية 
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مثل: ا�ستخدام املوا�سالت، واإجراء املعامالت البنكية، وم�سكالت النمو والتغيري، الذي يطراأ 
على املجتمع الذي يعي�سون فيه؛ لذلك من ال�رصوري الهتمام بهم للتعرف اإىل م�سكالتهم، 
وبحثها من اأجل توظيف قدراتهم، وخف�ص التوتر النف�سي، واإيجاد التوازن يف �سخ�سيتهم؛ 
 Wang, مما ي�ساهم يف احلفاظ على املجتمع ودميومته )العمايرة، 1988؛ الكايد، 1994؛

. )2005

قد اأثبتت العديد من الدرا�سات والأبحاث اأن ال�سباب متباينون كماً وكيفاً يف حاجاتهم، 
واأن تعدد حاجات الطلبة اجلامعيني ومعاناتهم من بع�ص امل�سكالت الرتبوية والجتماعية 
اأنف�سهم، وما يحملونه  فيه  الذي يجدون  الجتماعي اجلديد  الو�سع  والنفعالية يف نطاق 
اتخاذ  من  به  يرتبط  وما  امل�ستقبل  ملهنة  الإعداد  وم�سكالت  واملجتمع،  الأ�رصة  من  معهم 
امل�سكالت  تلك  العملية.وللحد من  الطالب يف احلياة  اأهمية كبرية يف م�ستقبل  لها  قرارات 
اأو الأكادميي ل بّد من تلبية  اأو الجتماعي  وتفادياً لتفاقمها �سواءً على امل�ستوى النف�سي 
باجلامعات  التحاقهم  بداية  عند  والإر�ساد  بالتوجيه  بتزويدهم  اجلامعي  ال�سباب  حاجة 
وحتمل  ال�ستقالل،  اإىل  بحاجتهم  تتعلق  جديدة  بخربات  مرورهم  نتيجة  لذلك  حلاجتهم 
حتقيق  على  م�ساعدتهم  يف  يتجلى  اإر�سادهم  واإن  والأ�سدقاء،  الأهل  عن  بعيداً  امل�سوؤولية 
حاجاتهم ومطالبهم وما ي�سادفهم من م�سكالت، اأي حتقيق النمو ال�سوي واأف�سل م�ستوى 

من ال�سحة النف�سية )ظاهر، 1985؛ العمايرة، 1988( .
اإن م�سكالت احلياة اجلامعية رغم ما متثله من حتديات على اأبناء املجتمع اجلامعي 
فهي اأي�ساً متثل خطورة كبرية على املجتمع العام، وبقدر ما يعنى املجتمع بهذه املوؤ�س�سة 
يف  ي�سهم  اأن  ي�ستطيع  ما  بقدر  الأ�سا�سية،  م�سكالتها  حلل  والت�سدي  والتعليمية  الرتبوية 
احل�سارة الإن�سانية ب�سفة عامة وح�سارته ب�سفة خا�سة )ال�سبان، 1999؛ الكايد، 1994( 
اإىل مقرتحات وحلول ي�ستفيد  ، لذا يجب علينا معرفة هذه امل�سكالت ودرا�ستها والتو�سل 
امل�سكالت  تلك  جتاهل  لأّن  ال�سباب؛  ب�سوؤون  كافة  واملعنيون  واملر�سدون،  املربون  منها 

يرتتب عليه خطورة على الفرد واملجتمع ككل.

مشكالت الشباب اجلامعي: 

م�سكلت  اأن  اجلامعية  امل�سكلت  تناولت  التي  العديدة  الدرا�سات  من  ات�سح 
ال�سباب كثرية ومتنوعة، ومن هنا ميكن تق�سيم هذه امل�سكلت اإىل ما ياأتي: 

م�سكالت �سحية وج�سدية: يعاين ال�ساب اجلامعي اأحياناً من النحراف عن املعايري . 1
العامة للنمو اجل�سمي مثل: ق�رص القامة اأو الطول املفرط اأو النحافة اأو ال�سمنة، كما ينتابه 
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على  �سلباً  يوؤثر  مما  ال�سباب؛  حب  ظهور  من  خماوفه  وزيادة  والإرهاق،  بالتعب  ال�سعور 
. )Liu, 2010( مظهره واهتمام اجلن�ص الآخر به

م�سكالت نف�سية: يعاين ال�ساب اجلامعي من احل�سا�سية الزائدة من نقد الآخرين لهم، . 2
و�سهولة ال�ستثارة النفعالية، وعدم �سبط النف�ص يف حالة الغ�سب، وال�سعور باخلجل وامللل 
النف�سية واأكرثها  اأمرا�ص الع�رص  اأخطر  ، وال�سعور بالقلق الذي يعد من  )الداهري، 2000( 
الفرد يف  انت�ساراً، وهو حالة تنبع من الأفكار والأحا�سي�ص التي ل تن�سجم مع ما يتوقعه 
نف�سه، وقد ينتج القلق نتيجة لل�سكوك التي تراود ال�ساب اجلامعي، وهذا ما متتاز به فرتة 
التميمي  درا�سة  نتائج  اأثبتته  ما  .وهذا  )�سليم، 2002(  والريب  ال�سكوك  ال�سباب بكثري من 
اجلامعي  ال�ساب  �سعور  اأن   )2002 واآخرون،  )الكبي�سي  يف  ورد  )كما   1986 والكبي�سي( 
امل�سكالت  اأبرز  وال�سعور باخلجل من  بانفعالته،  التحكم  القدرة على  دائماً، وعدم  بالقلق 
التي احتلت مكان ال�سدارة يف درا�ستهما.كما اأن انت�سار الكتئاب بني كثري من ال�سباب مع 
غريها من الأ�سباب توؤدي بهم اإىل العزلة والوحدة وحرمانهم من حياة الأ�رصة والختالط 

. )Guo,2007; Wang and Zhang, 2004( والتفاعل الجتماعي والتوا�سل مع الآخرين
بع�ص . 3 من  العربية  املجتمعات  من  كثري  يف  ال�سباب  يعاين  اجتماعية:  م�سكالت 

فال  اأ�رصهم،  اأو  جمتمعاتهم  اإىل  بالنتماء  ال�سعور  �سعف  وخا�سة  الجتماعية  امل�سكالت 
ي�سعر هوؤلء ال�سباب بالتوحد والحتاد يف كيان واحد مع جمتمعاتهم )العي�سوي، 2004( ، 
مما يوؤدي اإىل ال�سلبية وعدم حتمل امل�سوؤولية، ولعل الهجرة الدائمة اأو املوؤقتة التي ت�سهدها 
بع�ص جمتمعاتنا هي اإحدى الظواهر الناجمة عن �سعف ال�سعور بالنتماء )ميمون، 1980( 
.كما يظهر لديهم اخلوف من الف�سل، وعدم الت�رصف يف املنا�سبات الجتماعية ب�سكل لئق 

اأمام الآخرين )العتيبي، 1997( .
ق�ساء وقت الفراغ: تت�سم مرحلة ال�سباب باحليوية والن�ساط والطاقة والقوة، فاإذا . 4

مل يجد ال�ساب طرقاً لإفراغ هذه الطاقة ب�سكل اإيجابي يعود عليه بالفائدة قد يقوم مبمار�سة 
اجتماعياً كالنحراف، وارتكاب بع�ص اجلرائم )اجلربوع،  ال�سلوكيات غري املقبولة  بع�ص 
2003( .كما ينمي لديهم عادات �سلبية: كالك�سل، والالمبالة، واجللو�ص على املقاهي ويف 

الطرقات )العي�سوي، 2004( .
اجلامعة . 5 داخل  خمتلفة  م�سكالت  من  اجلامعي  ال�سباب  يعاين  اأكادميية:  م�سكالت 

تتمثل يف عالقة الطلبة بالأ�ساتذة، وطرائق التدري�ص، والغياب عن املحا�رصات، وانخفا�ص 
الدرا�سية،  واملناهج  والمتحانات  العالمات  يف  والت�سدد  الدرا�سي،  التح�سيل  م�ستوى 
و�سعف الإر�ساد النف�سي يف اجلامعة، و�سعف العالقة مع الإدارة، واخلوف من عدم النجاح 
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واملدر�سني،  الطلبة  مع  الجتماعي  التكيف  وعدم  المتحانات،  و�سعوبة  المتحانات،  يف 
والرغبة يف احل�سول على عالمات مرتفعة )الكبي�سي و اجلنابي، 1986( 

م�سكالت اقت�سادية: تتمثل يف م�سكالت ال�سكن، و�سعوبة املوا�سالت، وانخفا�ص . 6
امل�ستوى القت�سادي لالأ�رصة، ونتيجة لتدين الدخل ي�سعر ال�ساب اجلامعي بخيبة اأمل لعدم 
احل�سول على م�رصوف ثابت يت�رصف به كما ي�ساء، بالإ�سافة اإىل قلة فر�ص العمل، التي 

ت�ساعد على توافر دخل ثابت ي�ستطيع من خالله تلبية احتياجاته )رحمة، 2000( .
م�سكالت اأ�رصية: ُتعد الأ�رصة الوحدة البنائية الأ�سا�سية التي تن�ساأ عن طريقها خمتلف . 7

التجمعات ال�سكانية، حيث تقوم بالدور الرئي�ص يف بناء املجتمع وتدعيم وحدته، وتنظيم 
�سلوك اأفراده، مبا يتنا�سب مع الأدوار الجتماعية املحددة لهم.فهي تعّد من اأهم اجلماعات 
الإن�سانية واأعظمها تاأثرياً يف حياة الأفراد واجلماعات )العزة، 2000( .وعادة ما تتعر�ص 
الأ�رص مل�سكالت متعددة تختلف من اأ�رصة لأخرى بح�سب املجتمعات التي تعي�ص فيها ومبا 
حتتويه هذه املجتمعات من اعتقادات وقيم وثقافات وعادات.ولكن هناك م�سكالت م�سرتكة 
بني الأ�رص كم�سكلة الت�سال والتفاعل بني اأفراد الأ�رصة، واختالف وجهات النظر بني الآباء 
والأبناء، وانعدام اخل�سو�سية يف املنزل، وعدم ال�رصاحة واحلرية يف املناق�سات )احلقباين، 

2010؛ العزة، 2000( .

مشكلة الدراسة: 
ي�سهد املجتمع الأردين تغريات �رصيعة يف املجالت الرتبوية والثقافية والجتماعية 
كافة، وهذه التطورات انعك�ست باآثارها على �سخ�سيات ال�سباب، مما جعل بع�سهم يعي�ص 
 )30( عن  اأعمارهم  تقل  الذين  الأردين  ال�سباب  وي�سكل  وال�رصاع،  والتوتر  القلق  من  حالة 
�سنة ما ن�سبته )68%( من عدد ال�سكان، اأما الفئة امل�ستهدفة لهذه الدرا�سة وهم فئة ال�سباب 
ال�سكان  عدد  من   )%3.6( ن�سبته  ما  فت�سكل  �سنة   )25  -18( بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
اأن املجتمع الأردين جمتمع فتي، واأن  اإىل  العامة، 2011( ، مما ي�سري  )دائرة الإح�ساءات 
والهتمام  �سبابه،  رعاية  خالل  من  يتم  له  م�رصق  م�ستقبل  وحتقيق  باملجتمع  النهو�ص 
بهم، والتعرف اإىل م�سكالتهم ومتطلباتهم، فهم عدة الأمة يف حا�رصها، ومعقد اآمالها يف 
العديد من  اأثبتت  يكون �سياعها.وقد  وب�سياعهم  الأمة،  يكون فالح  وبفالحها  م�ستقبلها، 
الدرا�سات اأن كثرياً من ال�سباب يعانون من م�سكالت خمتلفة نف�سية، واأكادميية، واقت�سادية، 
واجتماعية وغري ذلك مما يوؤثر �سلباً على اأدائهم وعلى �سخ�سياتهم واأ�ساليب تعاملهم مع 

الآخرين )الكايد، 1994( .
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�سمن  اجلامعية  امل�سكالت  م�ستوى  اإىل  التعرف  يف  الدرا�سة  هذه  م�سكلة  تكمن  لذلك 
املجالت )الأكادميية، وال�سحية، واملالية( ، والتي يعاين منها طلبة جامعة الطفيلة التقنية، 

والتعرف اإىل م�ستوى الفروق يف هذه امل�سكالت يف �سوء املتغريات كاجلن�ص والكلية.

أهداف الدراسة: 
وال�سحية،  )الأكادميية،  امل�سكالت  معرفة  يف  الدرا�سة  لهذه  الأ�سا�ص  الهدف  يتمثل 
واملالية( التي تواجه ال�سباب اجلامعي يف جامعة الطفيلة التقنية، والتعرف اإىل ما اإذا كانت 
وفقاً  امل�سكالت  احل�سابية يف جمالت  املتو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك 

جلن�ص الطلبة والكلية التي ينتمون اإليها.
ولتحقيق الهدف من الدرا�سة فاأنها �ستجيب عن ال�سوؤالني االآتيني: 

ال�سوؤال الأول: ما م�ستوى امل�سكالت )الأكادميية، وال�سحية، واملالية( التي تواجه  ●
طلبة جامعة الطفيلة التقنية؟ .

●  α( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:  ال�سوؤال 
جامعة  طلبة  تواجه  التي  واملالية(  وال�سحية،  )الأكادميية،  امل�سكالت  مل�ستوى   )0.05≤

الطفيلة التقنية تعزى ملتغريات اجلن�ص والكلية والتفاعل بينهما؟ .

أهمية الدراسة: 
واأن  املجتمع،  امل�ستقبل وعماد  بناة  اجلامعي  ال�سباب  اأن  الدرا�سة يف  اأهمية  تتجلى 
واآمالهم؛  وتطلعاتهم  امل�ستقبل  نحو  اجتاهاتهم  تعك�ص جانباً من  بهم  املتعلقة  امل�سكالت 
لديهم،  النف�سي  التوتر  وتخفيف  الأف�سل،  نحو  قدراتهم  لتوظيف  حماولة  درا�ستها  تعد  لذا 
النظرية  اأهميتها  للدرا�سة احلالية  فاإّن  واحلفاظ على املجتمع ودميومته، وبناءً على ذلك 
امل�سكالت:  م�ستوى  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هذه  ت�سعى  النظرية  الناحية  فمن  والتطبيقية، 
فال�سباب  التقنية،  الطفيلة  جامعة  طلبة  تواجه  التي  واملالية(  وال�سحية،  )الأكادميية، 
ال�سلبية  باآثارها  للدرا�سة يف اجلامعات تواجههم م�سكالت خمتلفة تنعك�ص  التحاقهم  عند 
لل�سباب مدى اهتمام املجتمع بهم وال�سعي نحو  الدرا�سات يف�رص  عليهم، واإجراء مثل هذه 
مل�سكالتهم  الدقيق  الفهم  اأن  لديهم.كما  واخلوف  التوتر  من  ذلك  يحد  مما  م�سكالتهم،  حل 

وحاجاتهم يزيد من التوافق النف�سي والجتماعي لديهم.
الدرا�سة �ستتيح املجال  التي �ست�سفر عنها هذه  النتائج  التطبيقية فاإّن  الناحية  ومن 
لإ�سباع  املختلفة  وال�سيا�سات  الدرا�سية  اخلطط  و�سع  على  للعمل  واملر�سدين  للمربني 
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حاجاتهم وتطلعاتهم امل�ستقبلية، وو�سع ال�سرتاتيجيات املنا�سبة للتعامل معهم، بالإ�سافة 
اإىل تقدمي اخلدمات الإر�سادية الالزمة لهم، وو�سع الربامج الوقائية والعالجية ح�سب طبيعة 

امل�سكالت التي يعانون منها.

حدود الدراسة: 
من  - وجمتمعها  الدرا�سة  عينة  على  الدرا�سة  هذه  تقت�رص  ومكانية:  زمانية  حدود 

اجلامعة  يف  البكالوريو�ص  طلبة  جميع  على  تقت�رص  حيث  التقنية،  الطفيلة  جامعة  �سباب 
)العلوم  وهي:  والكليات  الدرا�سية  امل�ستويات  ملختلف   2012  /2011 الدرا�سي  للعام 

الرتبوية، والآداب، والعلوم الإدارية، والهند�سة، والعلوم( .
كما تتحدد نتائج الدرا�سة بالأداة امل�ستخدمة لغايات الدرا�سة، لذلك فاإن نتائجها  -

�ساحلة للتعميم على اأفراد عينة الدرا�سة فقط.

التعريفات اإلجرائية: 

ال�سباب: هم طلبة جامعة الطفيلة التقنية امل�سجلني للعام الدرا�سي2011/ 2012  ◄
يف التخ�س�سات الدرا�سية كافة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني )18- 25( �سنة.

امل�سكلة: هي موقف ي�سعى فيه الفرد للبحث عن و�سائل فعالة للتغلب على عائق  ◄
يحول دون الو�سول لهدف ذي قيمة للفرد )الرمياوي واآخرون، 2004( .كما عرفها املليجي، 
1997 كما ورد يف )احلقباين، 2010( باأنها: نق�ص يواجه الفرد يف التوافق، وتنجم امل�سكلة 
اإىل  يوؤدي  الفرد، مما  اعتاد عليه  الذي  بال�سلوك  بلوغه  �سبيل هدف ل ميكن  عن عائق يف 
�سعوره بالرتدد والتوتر، وهذا يدفعه اإىل اأن ي�سعى حلل ليتخل�ص مما يعانيه من �سيق وتوتر.

ويق�سد مبفهوم امل�سكلة اإجرائياً يف هذه الدرا�سة: الدرجة التي يح�سل عليها الطالب 
وال�سحي،  الأكادميي،  الثالثة:  جمالته  �سمن  اجلامعي  ال�سباب  م�سكالت  مقيا�ص  وفق 

واملايل.

الدراسات السابقة:

الأهمية هذه  ال�سباب نظراً  التي تناولت م�سكلت  الدرا�سات  العديد من  اأجريت 
املرحلة �سنعر�س منها ما ياأتي: 

قام احلقباين )2010( بدرا�سة هدفت التعرف اإىل م�سكالت ال�سباب اجلامعي وكيفية 
 )360( و  ذكوراً   )358( منهم  وطالبة  طالباً   )718( حجمها  بلغ  عينة  على  معاجلتها 
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اإناثاً.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ال�سباب اجلامعي يعاين من م�سكالت عديدة، هي: تعليمية، 
اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وجود  تبني  كما  و�سحية،  ونف�سية،  وم�ستقبلية،  واقت�سادية، 
بني امل�سكالت الجتماعية ومتغري اجلن�ص ول�سالح الإناث، حيث تتعر�ص الإناث مل�سكالت 
اجتماعية اأكرث من الذكور، كما يوجد عالقة بني امل�سكالت النف�سية ومتغري اجلن�ص ول�سالح 
الذكور، حيث يتعر�ص الذكور مل�سكالت نف�سية اأكرث من الإناث، كما اأثبتت الدرا�سة عدم وجود 
التعليمية والقت�سادية والإعالمية وال�سحية وامل�ستقبلية ومتغريي  فروق بني امل�سكالت 
اجلن�ص والعمر، بينما يوجد عالقة بني امل�سكالت التعليمية والعمر، ول�سالح ال�سباب الذين 

تقل اأعمارهم عن )20( �سنة.
تواجه  التي  الأكادميية  امل�سكالت  اإىل  للتعرف  درا�سة   )2008 )بوب�سيت،  واأجرت 
طالبات كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك في�سل من وجهة نظرهن، 
تكونت عينة الدرا�سة من )432( طالبة من طالبات كلية الدرا�سات التطبيقية من خمتلف 
التخ�س�سات الأكادميية، اُ�ستخدمت يف الدرا�سة ا�ستبانة امل�سكالت الأكادميية التي تتكون 
نتائج  وجودها.اأ�سارت  حيث  من  الطالبات  تواجه  التي  امل�سكالت  تقي�ص  فقرة   )38( من 
التطبيقية  الدرا�سات  التي تواجه طالبات كلية  الأكادميية  اإىل اختالف امل�سكالت  الدرا�سة 
اأكرث  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأثبتت  كما  اأهميتها،  ودرجة  وجودها  حيث  من  املجتمع  وخدمة 
املتغريات تاأثرياً يف اإدراك الطالبات لأهمية امل�سكالت الأكادميية هو متغري مكان الدرا�سة 
)الإح�ساء- الدمام( ، بينما املتغريات الأخرى اأقل تاأثرياً وهي الفرع الدرا�سي يف الثانوية 

العامة )علمي- اأدبي( ، واملعدل الرتاكمي للطالبات.
وقامت )رزق، 2008( بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن امل�سكالت الأكادميية، وال�سخ�سية، 
املرحلة  طلبة  منها  يعاين  التي  البيئية  وال�سحية  والجتماعية،  والأ�رصية،  والنفعالية، 
من  وطالبة  طالباً   )423( من  تكونت  عينة  على  اأجريت  الإر�سادية،  وحاجاتهم  الثانوية 
املرحلة الثانوية والتخ�س�سني العلمي والأدبي يف حمافظة دم�سق.اأ�سارت نتائج الدرا�سة 
ثم  وال�سخ�سية  النفعالية  ثم  انت�ساراً  امل�سكالت  اأكرث  كانت  الأكادميية  امل�سكالت  اأن  اإىل 
الأ�رصية ثم الجتماعية واأخرياً ال�سحية والبيئية، كما اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإناث اأو التخ�س�سات العلمية والأدبية.
واأجرت )الدمياطي، 1429هـ( درا�سة بعنوان امل�سكالت الأكادميية لطالبات جامعة 
طيبة وعالقتها مب�ستوى الأداء، هدفت من خاللها تعرف واقع امل�سكالت الأكادميية لطالبات 
جامعة طيبة واأ�سبابها، وعالقتها ببع�ص املتغريات، وطبقت الدرا�سة على عينة ع�سوائية من 
طالبات اجلامعة تكونت من )384( طالبة.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن امل�سكالت الأكادميية 
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املتعلقة باملقررات الدرا�سية احتلت املرتبة الأوىل، يليها امل�سكالت املتعلقة باأع�ساء هيئة 
التدري�ص، ثم امل�سكالت املتعلقة باملكتبة اجلامعية، واحتلت امل�سكالت املتعلقة باجلدول 

الدرا�سي املرتبة الأخرية.
واأجرى )الزعبي، 2005( درا�سة هدفت للك�سف عن اأهم م�سكالت ال�سباب يف كليات 
املعلمني يف ال�سعودية وبيان اأهم جمالت امل�سكالت التي يعاين منها هوؤلء ال�سباب على 
عينة تكونت من )285( طالباً من طالب �ست كليات للمعلمني، وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�ساً 
النف�سي،  املجال  اأن  الدرا�سة  نتائج  اإعداده.اأظهرت  من  املعلمني  كليات  طالب  مل�سكالت 
التي يعاين  اأهم امل�سكالت  الفراغ، وال�سحي، والإر�سادي  والدرا�سي، والجتماعي، واأوقات 
منها ال�سباب على الرتتيب.كما اأظهرت النتائج وجود اختالفات وا�سحة يف ترتيب اأهمية 
جمالت امل�سكالت ا�ستناداً اإىل متغري الكلية، يف حني مل تظهر مثل هذه الختالفات ا�ستناداً 
تبني  التح�سيلي.كما  وامل�ستوى  الدرا�سي،  والتخ�س�ص  الأكادميي،  امل�ستوى  متغريات  اإىل 
الأكادميي،  امل�ستوى  ملتغريات  تبعاً  ال�سباب  درجات  متو�سطات  بني  فروق  وجود  عدم 

والتخ�س�ص الدرا�سي، وامل�ستوى التح�سيلي.
كما قامت )اآل م�رضف، 2000( بدرا�سة حول م�سكالت طلبة جامعة �سنعاء وحاجاتهم 
الإر�سادية على عينة تكونت من )257( طالباً وطالبة، تبني من خاللها اأن امل�سكالت الآتية 
والنف�سي،  والقيمي،  والدرا�سي،  الإر�سادي،  وهي:  الرتتيب  على  لديهم  انت�ساراً  الأكرث  هي 

واملعريف، والجتماعي، والأ�رصي، وال�سحي.
اأما درا�سة )اأبو عليا وحمافظة، 1997( التي هدفت اإىل التعرف اإىل م�سكالت طلبة 
اأبرز  اأن  اجلامعة الها�سمية على عينة مكونة من )335( طالباً وطالبة، فاأظهرت نتائجها 
امل�سكالت التي يعاين منها الطلبة، هي على الرتتيب: عدم توافر هاتف عام داخل اجلامعة، 
توافر  وعدم  واإليها،  اجلامعة  من  املوا�سالت  و�سعوبة  الكفترييا،  خدمة  م�ستوى  وتدين 
اأماكن ا�سرتاحة يف مبنى قاعات التدري�ص، واإجراء اأكرث من اختبار يف اليوم الواحد، وكرب 
واملراجع  الكتب  بع�ص  توافر  وعدم  املدر�سني،  بع�ص  يقررها  التي  الدرا�سية  املادة  حجم 
الطالب والطالبات، حيث تبني  والدوريات يف مكتبة اجلامعة.كما تبني وجود فروق بني 
اأن الطالب يعانون من م�سكالت اخلدمات اجلامعية اأكرث من الطالبات، بينما ل يوجد فروق 

تعزى اإىل الكلية.
واأجرى )الكندري، 1997( درا�سة عن م�سكالت طلبة كلية الرتبية الأ�سا�سية يف الكويت، 
الأ�سا�سية، تو�سلت  الدرا�سة من )186( طالباً وطالبة من طلبة كلية الرتبية  تكونت عينة 
اأن الطلبة يعانون من م�سكالت خمتلفة كامل�سكالت الأكادميية: )التخ�س�ص،  اإىل  نتائجها 



376

التقنية. د. ملا ماجد موسى القيسيمشكالت الشباب اجلامعي في جامعة الطفيلة 

و�سعوبة فهم الدرو�ص( ، وم�سكالت اقت�سادية: )فقر اأ�رص الطلبة، واإيجاد وظيفة اإىل جانب 
وم�سكالت �سحية:   ، وعدم وجود �سديق(  الإهمال،  )كرثة  �سخ�سية:  وم�سكالت   ، الدرا�سة( 

)التعب اأثناء املحا�رصات( ، وم�سكالت اأ�رصية، ثم م�سكالت اإنفعالية.
التعليمية والجتماعية  امل�سكالت  اإىل تعرف  درا�سة هدفت   )1994 )الكايد،  واأجرى 
اإذا كانت هناك  اإىل ما  التي تواجه طلبة اجلامعات الأهلية يف الأردن، والتعرف  واملالية 
للجن�ص،  وفقاً  امل�سكالت  ملجالت  احل�سابية  املتو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
وامل�ستوى الأكادميي، والكلية التي ينتمون اإليها الطلبة وجن�سيتهم.وتكون جمتمع الدرا�سة 
من )693( طالباً وطالبة من طلبة اجلامعات الأهلية الأربع وهي: عمان الأهلية، والإ�رصاء، 
الدرا�سة  نتائج  للتكنولوجيا.واأ�سفرت  اجلامعية  �سمية  الأمرية  وكلية  الأردنية،  والبنات 
م�سكالت  كانت جميعها  امل�سكالت  )46.87%( من جمموع  املتو�سطة  امل�سكالت  ن�سبة  اأن 
امل�سكالت املنخف�سة )45.31%( من جمموع م�سكالت  ن�سبة  تعليمية واجتماعية، وبلغت 
الطلبة كانت جميعها م�سكالت تعليمية واجتماعية ومالية، كما اأظهرت النتائج اأنه يوجد 
فروق بني الذكور والإناث ل�سالح الإناث يف جميع جمالت امل�سكالت، وفروقاً بني طلبة 
ال�سنة الأوىل وطلبة ال�سنة الثانية فما فوق ل�سالح طلبة ال�سنة الأوىل يف املجال الجتماعي 
واملايل.كما تبني وجود فروق بني طلبة الكليات العلمية وطلبة الكليات الإن�سانية، ل�سالح 
جمال  ويف  التدري�ص  هيئة  ع�سو  وجمال  المتحانات  جمال  يف  الإن�سانية  الكليات  طلبة 
الإر�ساد الأكادميي والت�سجيل.اأما بالن�سبة جلن�سية الطلبة فقد تبني وجود فروق بني الطلبة 
الأردنيني وغري الأردنيني ل�سالح الطلبة غري الأردنيني يف جمال املقررات وطرق التدري�ص 
والإر�ساد  واملكتبة  التدري�ص  هيئة  ع�سو  وجمال  المتحانات،  وجمال  واملحا�رصات، 

الأكادميي والت�سجيل واملجال الجتماعي.
كما اأجرى )قا�سم وثاين، 1994( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل م�سكالت �سباب كلية 
اأن  اإىل  اأ�سارت نتائجها  املعلمني يف املدينة املنورة على عينة تكونت من )163( طالباً، 
طالب الق�سم الأدبي يعانون من امل�سكالت الدرا�سية والنفعالية وال�سلوكية واملهنية على 

التوايل بدرجة اأعلى من طالب الق�سم العلمي.
منها  يعاين  التي  امل�سكالت  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )1993 )حممود،  وقام 
ال�سباب اجلامعي يف جامعة القاهرة، وقد طبق درا�سته على عينة مكونة من )184( طالباً، 
وطالبة وبينت النتائج اأن امل�سكالت الدرا�سية كانت يف مقدمة امل�سكالت، من ثم امل�سكالت 

الدينية، وم�سكلة التعبري عن الراأي وامل�سكالت النف�سية على التوايل.
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واملعي�سية  واملالية  التعليمية  امل�سكالت  حول  درا�سة   )1991 )متويل،  اأجرى  كما 
تكونت  عينة  على  ا�ستبانة  طبق  وقد  ال�سودان،  يف  اجلامعات  بع�ص  لطالب  والجتماعية 
يف  جاءت  التعليمية  امل�سكالت  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  وطالبة،  طالباً   )161( من 
مقدمة امل�سكالت التي يعاين منها الطلبة ثم امل�سكالت املالية واملعي�سية، واأخرياً امل�سكالت 

الجتماعية.
هدفت درا�سة )العي�ساوي، 1989( اإىل معرفة امل�سكالت التي يعاين منها طلبة جامعة 
العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وقد طور الباحث ا�ستبانة، طبِّقت على عينة تكونت من )495( 
طالباً وطالبة، وبينت نتائج الدرا�سة اأن امل�سكالت التالية اأكرث انت�ساراً لدى الطلبة، وهي: 
وعدم  املوا�سالت،  اأجور  وارتفاع  املقررة،  الكتب  اأ�سعار  وارتفاع  الدرا�سة،  نفقات  ارتفاع 
توافر مركز لبيع الكتب داخل احلرم اجلامعي، و بعد اأماكن ممار�سة الأن�سطة الريا�سية عن 
املجال  الطالبات يف م�سكالت  �سكوى من  اأكرث  الطالب  اأن  واأظهرت كذلك  موقع اجلامعة، 

الإداري واملوا�سالت والجتماعي والقت�سادي.
اأو ما  التي هدفت اإىل بحث امل�سكالت التي عانى  )التل وبلبل، 1988(  ويف درا�سة 
زال يعاين منها طلبة جامعة الريموك على عينة تكونت من )721( من طلبة اجلامعة )410 
ذكوراً و311 اإناثاً( ، طور الباحثان ا�ستبانة ت�سم )63( م�سكلة �سنفت يف ثالث ع�رصة فئة.
طلبة  لدى  انت�ساراً  امل�سكالت  اأكرث  الآتية  اخلم�ص  امل�سكالت  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت 
اجلامعة: الكتب املقررة غالية الثمن، والر�سوم اجلامعية لل�ساعة املعتمدة مرتفعة، ول ي�سمح 
للطلبة بالإطالع على اأوراق امتحاناتهم النهائية، وتدخل الوا�سطة يف حل معظم امل�سكالت، 
اأ�سارت النتائج اإىل  اأكرث من ثالثة كتب يف الوقت الواحد.كما  ول ي�سمح للطلبة با�ستعارة 
اأن طالب ال�سنتني الثالثة والرابعة من ذوي التح�سيل املنخف�ص من كلية العلوم الإن�سانية 
الأخرى.كما  الكليات  اأعلى من طالب  امل�سكالت بدرجة  والجتماعية والآداب يعانون من 
تبني اأن الطلبة الذكور يعانون من م�سكلتي التمييز بني اأفراد اجلن�سني واخلدمات اجلامعية 

يف حني تعاين الطالبات من م�سكلتي الت�سجيل والقواعد العامة.
واأجرى ول�سون (Wilson,1984) درا�سة هدفت اإىل معرفة اأنواع امل�سكالت التكيفية 
التي يواجهها الطلبة يف جامعة زامبيا، وطبقت الدرا�سة على عينة تكونت من )303( طالباً 
وطالبة يف ال�سنة الأوىل والرابعة، وقد اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن اأن امل�سكالت الأكادميية 
يف  فروق  وجود  عدم  اإىل  بالإ�سافة  الطلبة،  على  توؤثر  التي  امل�سكالت  اأهم  من  واملالية 

امل�سكالت بني ال�سنتني الدرا�سيتني.
وحاجاتهم  الريموك  جامعة  طلبة  م�سكالت  حول  بدرا�سة   )1983 )�سوانه،  وقام 
اإىل الك�سف عن املجالت التي تكرث فيها م�سكالت الطلبة وموقفهم من  الإر�سادية، هدفت 
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معاجلتها، وقد ا�ستخدم الباحث قائمة موين )Money( ل�سبط امل�سكالت للمرحلة اجلامعية 
اأن اأكرث  اأظهرت نتائج الدرا�سة  بعد تعديلها على عينة مكونة من )1120( طالباً وطالبة، 
احلياة  وتوافق  التدري�ص،  املناهج وطرق  التوايل:  على  الطلبة هي  لدى  انت�ساراً  امل�سكالت 
اجلامعية، والن�ساط الجتماعي والرتفيهي، واحلالة املالية واملعي�سية وامل�ستقبل املهني، 
اأظهرت  اجل�سدي.كما  والنمو  وال�سحة  والأ�رصة،  والبيت  والنفعالية،  ال�سخ�سية  والعالقات 
نتائج الدرا�سة اأن متو�سط امل�سكالت لدى الذكور اأعلى يف جمال احلالة املالية واملعي�سية 

وامل�ستقبل املهني مما هو لدى لالإناث.

مناقشة الدراسات السابقة: 
يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية، اأن معظمها ركز على درا�سة م�سكالت 
ال�سباب اجلامعي، وت�سابهت اأنواع امل�سكالت وجمالتها يف عدد من الدرا�سات التي اأجريت 
الدرا�سات  واأن   ،  )1991 متويل،  ودرا�سة   ،2000 م�رصف  )اآل  كدرا�سة  اجلامعة  طلبة  على 
التي اأجريت يف اململكة الأردنية الها�سمية على طالب اجلامعات الأردنية قد اقت�رصت على 
مناطق وجامعات حمددة، على �سبيل املثال جامعة الريموك )درا�سة التل وبلبل، 1988، 
و�سوانة، 1983( واجلامعة الها�سمية )درا�سة اأبو عليا وحمافظة، 1997( وجامعة العلوم 
)درا�سة  عمان  الأهلية/  واجلامعات   )1989 العي�ساوي،  )درا�سة  الأردنية  والتكنولوجيا 
الكايد، 1994( ، مما ي�سري ذلك اإىل وجود احلاجة اإىل التعرف اإىل م�سكالت طالب اجلامعات 

الأخرى واحتياجاتهم، وخا�سة جامعات جنوب اململكة.
تناولتها،  التي  امل�سكالت  اأهمية  ترتيب  ال�سابقة يف  الدرا�سات  نتائج  اأغلب  وتباينت 
واملناهج  الأكادميية،  بامل�سكالت  واملتمثلة  اجلامعية  احلياة  م�سكالت  يف  تكمن  التي 
وطرائق التدري�ص، وامل�سكالت الجتماعية والقت�سادية املتمثلة بارتفاع نفقات الدرا�سة، 
الكتب  لبيع  مركز  توافر  وعدم  املوا�سالت،  اأجور  وارتفاع  املقررة،  الكتب  اأ�سعار  وارتفاع 
الرتفيهية والجتماعية،  الن�ساطات  داخل احلرم اجلامعي، وتوافق احلياة اجلامعية، وقلة 
المتحانات، وت�ستت  والقلق من  تتمثل يف اخلوف  التي  النف�سية  امل�سكالت  اإىل  بالإ�سافة 
النتباه، وذلك نظراً لختالف البيئات الثقافية والجتماعية لتلك املجتمعات، فقد احتلت 
امل�سكالت الأكادميية املرتبة الأوىل يف بع�ص الدرا�سات كدرا�سة )Wilson,1984( ودرا�سة 
)�سوانة، 1983( ودرا�سة )متويل، 199( ودرا�سة )رزق، 2008( ودرا�سة )الكايد، 1994( 
ودرا�سة )بوب�سيت، 2008( ودرا�سة )احلقباين، 2010( .يف حني تباينت الدرا�سات الأخرى 

يف ترتيب اأهمية امل�سكالت التي يعاين منها ال�سباب اجلامعي.



379

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثاني - ع )6( - نيسان 

اأما هذه الدرا�سة فتحاول التعرَّف اإىل م�ستوى امل�سكالت التي يعاين منها طلبة جامعة 
الطفيلة التقنية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة مرحلة البكالوريو�ص يف جامعة الطفيلة التقنية 
للف�سل الأول للعام الدرا�سي 2011/ 2012، والبالغ عددهم )6000( طالٍب وطالبة )3520 

طالباً و 2480 طالبة( ، كما وردت من دائرة القبول والت�سجيل.ويو�سح ذلك اجلدول )1( .
الجدول (1) 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس و الكلية التي ينتمون إليها

املجموع االإن�سانية العلمية الكلية
اجلن�س

3520 2581 939 ذكور
2480 1255 1225 اإناث

6000 3836 2164 املجموع

عينة الدراسة: 

الدرا�سة من )300( طالٍب وطالبٍة منهم )176( طالباً و )124( طالبة  تكونت عينة 
موزعني ح�سب اجلن�ص والكلية التي ينتمون اإليها، وقد اختري اأفراد عينة الدرا�سة بالطريقة 

الع�سوائية الطبقية بن�سبة )5%( من جمتمع الدرا�سة، ويو�سح ذلك اجلدول )2( .
الجدول (2) 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والكلية التي ينتمون إليها

املجموع
اجلن�س

الكلية
اإناث ذكور

192 63 129 الإن�سانية 
108 61 47 العلمية

300 124 176 املجموع
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إجراءات الدراسة: 

أداة الدراسة: 

)الأكادميية،  امل�سكالت  م�ستوى  عن  الك�سف  يف  املتمثل  الدرا�سة  هدف  لتحقيق 
وال�سحية، واملالية( التي تواجه طلبة جامعة الطفيلة التقنية، طورت الباحثة اأداة الدرا�سة 
لقيا�ص امل�سكالت التي يعاين منها طلبة اجلامعة، وذلك من خالل الطالع على الأدب الرتبوي 
املتوافر يف هذا املجال، بالإ�سافة اإىل اإجراء م�سح للمقايي�ص ذات العالقة مب�سكالت الطلبة، 
ومنها مقيا�ص م�سكالت ال�سباب يف كليات املعلمني باململكة العربية ال�سعودية )الزعبي، 
 ،  )2010 )احلقباين،  معاجلتها  وكيفية  اجلامعي  ال�سباب  م�سكالت  ومقيا�ص   ،  )2005
ومقيا�ص امل�سكالت التي تواجه طلبة اجلامعات الأهلية يف الأردن )الكايد، 1994( ، وبناءً 
لال�ستبانة  والفقرات  املجالت  ثم حددت  بع�سها،  ودمج  الفقرات  بع�ص  ذلك �سيغت  على 

ب�سورتها الأولية، حيث تكونت ال�ستبانة من )40( فقرة موزعة على ثالثة جمالت، هي: 
املجال الأكادميي: وعربت عنه الفقرات من )1- 17( . -
املجال ال�سحي: وعربت عنه الفقرات من )18- 27( . -
املجال املايل: وعربت عنه الفقرات من )28- 40( . -

صدق أداة الدراسة: 

ل�سمان �سدق الأداة عر�ست على جمموعة من املحكمني املتخ�س�سني يف جمال علم 
للتاأكد من  التقنية؛ وذلك  الطفيلة  الرتبوية يف جامعة  الرتبوي، والقيا�ص، والإدارة  النف�ص 
مالءمة فقرات اأداة الدرا�سة للمو�سوع، وانتمائها للمجال، ومدى مالءمتها اأو عدم مالءمتها 
بع�ص  ُعدِّلت  املحكمني،  مالحظات  على  وبناءً  منا�سبة،  يرونها  مالحظات  اأية  واإبداء  له، 

الفقرات.

ثبات أداة الدراسة: 

كرونباخ  معادلة  با�ستخدام  الداخلي  الت�ساق  معامل  بح�ساب  الأداة  ثبات  ا�ستخرج 
الفا، اإذ بلغ الثبات الكلي للمقيا�ص )0.87( ، بينما بلغ ثبات جمالت املقيا�ص الأكادميية، 
وال�سحية، واملالية كما ياأتي على التوايل: )0.73، 0.77، 0.76( ، ويعّد ذلك موؤ�رصاً على 

الثبات، وكافياً لأغرا�ص الدرا�سة.
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األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

اُ�ستخدمت الإح�ساءات الو�سفية، وهي: املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية، 
MANOVA.ولتحديد م�ستوى م�سكالت طلبة  والتكرارات، والن�سب، وحتليل التباين املتعدد 
اجلامعة اُعتمد معيار انحراف معياري واحد )+،-( املتو�سط الكلي للفقرات، وبناءً عليه تعّد 

الفقرات كما ياأتي: 
اأقل من )2.09( م�سكلة ب�سيطة ال�سدة. -
ما بني )2.09- 4.09( م�سكلة متو�سطة ال�سدة. -
اأعلى من )4.09( م�سكلة �سديدة. -

نتائج الدراسة: 

)االأكادميية،  ◄ امل�سكلت  م�ستوى  ما  الأول وهو:  الدرا�سة  �سوؤال  لالإجابة عن 
ح�سبت  التقنية؟  الطفيلة  جامعة  طلبة  تواجه  التي  واملالية(  وال�سحية، 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للم�سكالت التي تواجه �سباب اجلامعة، وهي: 

الأكادميية، وال�سحية، واملالية واجلدول )3( يبني ذلك: 
الجدول (3) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت المشكات التي يعاني منها أفراد العينة

التقييم االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي امل�سكلت

متو�سطة .40 3.03 الأكادميية
متو�سطة .55 3.18 ال�سحية
متو�سطة .63 3.09 املالية
متو�سطة .41 3.09 الكلي

تبني من اجلدول )3( اأن اأكرث امل�سكالت التي تواجه طلبة جامعة الطفيلة التقنية مرتبة 
، ويليها امل�سكالت املالية  ال�سحية ذات متو�سط ح�سابي )3.18(  التوايل: امل�سكالت  على 
)3.09( ، ثم امل�سكالت الأكادميية )3.03( .كما ا�ستخدمت الباحثة املتو�سطات احل�سابية 

والنحرافات لفقرات املقيا�ص واجلدول )4( يبني ذلك: 
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الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبها لفقرات المقياس

الرقم 
الرتتيبي

الرقم 
املتو�سط الفقـــــــــراتالت�سل�سلي

احل�سابي
االنحراف 
التقييماملعياري

متو�سطة 0.80 3.53  وجود اأكرث من امتحان واحد يف اليوم9- 1- 
متو�سطة3.462.72 ارتفاع اأ�سعار الكتب28- 2- 
متو�سطة3.410.87قلة نظافة املرافق ال�سحية يف اجلامعة20- 3- 
متو�سطة3.400.90قلة عدد الأطباء املخت�سني يف العيادة26- 4- 
متو�سطة3.350.87عدم كفاية الأدوية املوجودة يف �سيدلية العيادة 25- 5- 
متو�سطة3.320.86قلة وجود املختربات املجهزة مبا حتتاجه من اأدوات ومواد11- 6- 
متو�سطة3.320.86طريقة تعامل املراقبني اأثناء المتحان ي�سبب يل التوتر12- 7- 
متو�سطة3.321.09عدم وجود بنك داخل اجلامعة40- 8- 
متو�سطة3.310.88ازدحام القاعات الدرا�سية بالطلبة يف بع�ص املحا�رصات6- 9- 

متو�سطة3.250.90عدم تخ�سي�ص اجلامعة م�ساعدات مالية للطلبة املحتاجني30- 10- 
متو�سطة3.220.96�سعف الرقابة ال�سحية على املاأكولت التي تباع يف اجلامعة19- 11- 

�سعف قدرة بع�ص املدر�سني على تقدمي املادة الدرا�سية بالأ�سلوب 7- 12- 
متو�سطة3.210.82املنا�سب

متو�سطة3.200.98ل توجد مواد اإ�سعاف اأولية يف الكلية23- 13- 
متو�سطة3.201.05عدم تق�سيط الر�سوم اجلامعية38- 14- 

متو�سطة3.190.80كرثة املواد الدرا�سية على الطلبة1- 15
متو�سطة3.171.00قلة ال�ستفادة من �سندوق الطالب34- 16- 
متو�سطة3.151.03ارتفاع الر�سوم اجلامعية36- 17- 
متو�سطة3.130.81�سعف و�سوح املواد امل�سورة2- 18- 
متو�سطة3.130.98عدم كفاية امل�رصوف ال�سهري لحتياجات الطالب يف اجلامعة37- 19- 
متو�سطة3.120.96قلة ندوات التثقيف ال�سحي يف اجلامعة24- 20- 
متو�سطة3.110.96الكرا�سي يف قاعات التدري�ص غري مريحة27- 21- 
متو�سطة3.081.01�سعف الكفاءة العلمية عند عدد من املدر�سني5- 22- 
متو�سطة3.081.08ارتفاع اإيجار �سكن الطالب31- 23- 
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الرقم 
الرتتيبي

الرقم 
املتو�سط الفقـــــــــراتالت�سل�سلي

احل�سابي
االنحراف 
التقييماملعياري

متو�سطة3.071.02الوجبات الغذائية يف اجلامعة ل تلبي احتياجات الطلبة21- 24- 
متو�سطة3.071.12ل اأدر�ص اإل ليلة المتحان17- 25- 
متو�سطة3.060.94�سعوبة التوا�سل مع بع�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص14- 26- 

قلة مراعاة املدر�سني ظروف املادية للطالب فيما يكلفونه به من 29- 27- 
متو�سطة3.050.95اأعمال

متو�سطة3.031.07�سعف اإمكانات الأ�رصة املادية35- 28- 
متو�سطة3.011.06قلة امل�رصوف ال�سهري املخ�س�ص للطالب32- 29- 
متو�سطة3.000.94قلة الوعي ال�سحي بني الطلبة18- 30- 
متو�سطة2.980.98كرثة املحا�رصات يف اليوم الواحد15- 31- 
متو�سطة2.961.08عدم وجود طبيب مقيم يف اجلامعة22- 32- 
متو�سطة2.960.99اعتماد بع�ص املدر�سني على التلقني يف التدري�ص4- 33- 

اعتماد بع�ص املدر�سني يف المتحانات على الأ�سئلة الإن�سائية 8- 34- 
متو�سطة2.890.93فقط

متو�سطة2.880.91كرثة املتطلبات الواجب اجنازها من قبل الطلبة13- 35- 

عدم اإعادة بع�ص املدر�سني اأوراق اإجابات الطلبة يف المتحانات 10- 36- 
متو�سطة 0.97 2.80 اليومية 

متو�سطة2.791.26ارتفاع تكلفة املوا�سالت بني �سكن الطالب واجلامعة39- 37- 
متو�سطة2.641.15غيابي املتكرر عن املحا�رصات16- 38- 
متو�سطة2.611.05ارتفاع اأ�سعار الوجبات الغذائية داخل اجلامعة33- 39- 
متو�سطة2.110.99تاأخر املدر�سني عن موعد املحا�رصات3- 40- 

اأن طلبة اجلامعة يواجهون م�سكالت بدرجات خمتلفة، حيث  يت�سح من اجلدول )4( 
لهم  بالن�سبة  ومتثل  الطلبة،  تواجه  التي  امل�سكالت  اأكرث  من  تعد  الآتية  الفقرات  اأن  تبني 
م�سكلة متو�سطة: »وجود اأكرث من امتحان واحد يف اليوم، وارتفاع اأ�سعار الكتب، وقلة نظافة 
املرافق ال�سحية يف اجلامعة، وقلة عدد الأطباء املخت�سني يف العيادة، وعدم كفاية الأدوية 
املوجودة يف �سيدلية العيادة »، مبتو�سطات ح�سابية )3.53، 3.46، 3.41، 3.40، 3.35( 
 « التي تواجههم وهي:  امل�سكالت  اأقل  الآتية تعد من  الفقرات  اأن  بينما تبني  التوايل،  على 
الغذائية داخل اجلامعة،  اأ�سعار الوجبات  تاأخر املدر�سني عن موعد املحا�رصات، وارتفاع 
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وغيابي املتكرر عن املحا�رصات، وارتفاع تكلفة املوا�سالت بني �سكن الطالب واجلامعة، 
وعدم اإعادة بع�ص املدر�سني اأوراق اإجابات الطالب يف المتحانات اليومية«، مبتو�سطات 

ح�سابية )2.11، 2.61، 2.64، 2.79، 2.80( على التوايل.
ولالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثاين وهو: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية  ◄

عند م�ستوى الداللة )α ≥0.05( مل�ستوى امل�سكلت: )االأكادميية، وال�سحية، 
واملالية( التي تواجه طلبة جامعة الطفيلة التقنية، تعزى ملتغريات اجلن�س 
.ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية  بينهما؟  والتفاعل  والكلية 

واجلدول )5( يو�سح ذلك: 
الجدول (5) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت المشكات الطابية حسب متغيري الدراسة

الكلي
الكلية اجلن�س

الت
جا

اإن�سانيةامل علمية اإناث ذكور

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

0.41 3.03 0.42 2.96 0.39 3.08 0.37 3.07 0.43 3.01

ميية
كاد

الأ
0.55 3.09 0.59 3.14 0.52 3.21 0.56 3.23 0.55 3.16

حية
ل�س

ا

0.64 3.18 0.61 3.03 0.65 3.14 0.63 3.02 0.64 3.15 لية
ملا

ا

تبني من اجلدول )5( اأنه توجد فروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجالت امل�سكالت 
بني الطلبة، حيث تبني اأن الذكور يواجهون امل�سكالت مرتبة على التوايل: )ال�سحية، واملالية، 
والأكادميية( مبتو�سطات ح�سابية على التوايل )3.16، 3.15، 3.01( ، بينما تواجه الإناث 
امل�سكالت اجلامعية على النحو الآتي: )ال�سحية، والأكادميية، واملالية( مبتو�سطات ح�سابية 
احل�سابية  املتو�سطات  بني  الفروق  اإىل  بالن�سبة  .اأما   )3.02  ،3.07  ،3.23( التوايل  على 
ملجالت امل�سكالت التي يواجهها الطلبة ومتغري الكلية، فقد تبني اأن طلبة الكليات العلمية 
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والأكادميية(  واملالية،  )ال�سحية،  التوايل  على  مرتبة  امل�سكالت  يواجهون  والإن�سانية 
مبتو�سطات ح�سابية على التوايل: )3.21، 3.14، 3.08، 3.14، 3.03، 2.96( ، ن�ستنتج اأن 
املجال الثاين قد احتل املرتبة الأوىل يف الأهمية بالن�سبة للطالب بغ�ص النظر عن الكلية 
التي يدر�سون بها اأو جن�سهم.وملعرفة دللة هذه الفروق بني املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى 
�سوء  يف  التقنية  الطفيلة  جامعة  طلبة  لدى  واملالية(  وال�سحية،  )الأكادميية،  امل�سكالت: 
 ،MANOVA املتعدد  التباين  حتليل  ا�ستخدم  بينهما،  والتفاعل  والكلية  اجلن�ص  متغريي 

واملقارنات البعدية، واجلدولن )6( و )7( يو�سحان ذلك: 
الجدول (6) 

تحليل التباين المتعدد MANOVA ألثر الجنس والكلية والتفاعل بينهما في مستوى المشكات

م�ستوى الداللة قيمة )ف(  القيمه االختبار  املتغريات 

0.54 4.50 0.046 هوتلنج اجلن�ص
*0.04 2.80 0.029 الكلية  هوتلنج 
0.43 0.912 0.991 ويلك�ص لمبدا اجلن�ص × الكلية

 )0.05≤ α) مستوى داللة *

 α( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأّنه   )6( اجلدول  يبني 
≥0.05( ، تعزى ملتغري اجلن�ص اأو لتفاعل متغريي اجلن�ص والكلية.يف حني اأظهرت النتائج 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥0.05( تعزى ملتغري الكلية، حيث 
بلغت قيمة اختبار هوتلنج )0.029( ، وقيمة )ف( املقابلة لها )2.80( ، ولتحديد اأي من 
طلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  م�ستوى  يف  الكلية  ملتغري  اأثر  هناك  كان  التابعة  املتغريات 

اجلامعة، اُ�ستخدم حتليل التباين املتعدد MANOVA كما هو وا�سح يف اجلدول )7( .
الجدول (7) 

 تحليل التباين المتعدد MANOVA ألثر الجنس والكلية والتفاعل بينهما في مستوى المشكات

م�ستوى الداللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري التابعم�سدر التباين

اجلن�ص
الأكادميي

ال�سحي
املايل

0.536
0.500
1.328

1
1
1

0.536
0.500
1.328

3.338
1.635
3.315

0.069
0.202
0.070
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م�ستوى الداللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري التابعم�سدر التباين

الكلية
الأكادميي

ال�سحي
املايل

1.354
0.612
0.605

1
1
1

1.354
0.612
0.605

8.439
2.003
1.059

0.004
0.158
0.220

اجلن�ص× الكلية
الأكادميي

ال�سحي
املايل

0.076
0.021
0.902

1
1
1

0.076
0.021
0.902

0.476
0.068
2.252

0.491
0.795
0.135

املجموع
الأكادميي

ال�سحي
املايل

2811.590
3153.086
3007.479

301
301
301

 α( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )يتبني من اجلدول )7
≥0.05( ملجالت امل�سكالت التي تواجه طلبة اجلامعة تعزى للجن�ص اأو للتفاعل بني اجلن�ص 
 α( اإح�سائية عند م�ستوى دللة اإليها، بينما يوجد فروق ذات دللة  والكلية التي ينتمون 
≥0.05( يف جمال امل�سكالت الأكادميية التي يعاين منها الطلبة، تعزى للكلية التي يدر�ص 
اأكرث من  اأكادميية  العلمية يعانون من م�سكالت  الكليات  اأن طلبة  الطالب، حيث تبني  بها 
تلك التي يعاين منها طلبة الكليات الإن�سانية، فقد بلغ متو�سط امل�سكالت الأكادميية لطلبة 
امل�سكالت  بينما متو�سط   ، ، وبانحراف معياري مقداره )0.39(  العلمية )3.08(  الكليات 
الأكادميية لطلبة الكليات الإن�سانية )2.96( ، وبانحراف معياري مقداره )0.42،( كما ورد 

يف اجلدول ال�سابق )5( .

مناقشة النتائج:

أوالً- مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول: 

تواجه  التي  واملالية(  وال�سحية،  )االأكادميية،  امل�سكلت:  م�ستوى  ما 
طلبة جامعة الطفيلة التقنية؟ 

اأظهرت النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�سوؤال الأول اأن امل�سكالت ال�سحية التي تواجه 
طلبة اجلامعة كانت اأكرث امل�سكالت حدة، ويليها امل�سكالت املالية، ثم امل�سكالت الأكادميية.
الكلية، وقلة  ال�سحية يف  املرافق  قلة نظافة  تواجههم:  التي  ال�سحية  امل�سكالت  تلك  ومن 
وجود الأطباء املخت�سني يف العيادة، وعدم كفاية الأدوية املوجودة يف �سيدلية العيادة، 
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اإ�سعاف  مواد  توجد  اجلامعة، ول  تباع يف  التي  املاأكولت  ال�سحية على  الرقابة  و�سعف 
اأولية يف الكلية.

ظروفها  وطبيعة  اجلغرايف  الطفيلة  حمافظة  موقع  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو 
لالإ�سابة  الطلبة عر�سة  �ستاءً، مما يجعل  بارد  باأنها جبلية وطق�ص  التي متتاز  املناخية، 
باأمرا�ص ال�ستاء واحلاجة امللحة ملراجعة طبيب اجلامعة، بالإ�سافة اإىل الأو�ساع املالية 
لنوعية الطلبة امل�سجلني يف اجلامعة، الذي يعد دون املتو�سط، مما ي�سهم ذلك يف العتياد 
الخت�سا�ص ملا  اأطباء  بدلً من مراجعة  ال�رصورة،  على مراجعة طبيب اجلامعة يف حال 
ل  العيادة  يف  املتوافرين  الأطباء  عدد  اأن  عن  ف�سالً  هذا  باهظة،  مبالغ  من  عليه  يرتتب 

يتجاوز الطبيب العام، وطبيب الأ�سنان ففي حال تغيب اأحدهما ل يوجد البديل عنهما.
الثانية والثالثة كانت  التي احتلت املرتبة  اأن امل�سكالت  الدرا�سة  اأظهرت نتائج  وقد 
مزيجاً من امل�سكالت املالية ثم الأكادميية، ومن هذه امل�سكالت املالية ما ياأتي: م�سكلة 
ارتفاع اأ�سعار الكتب، وعدم وجود بنك داخل اجلامعة، وعدم تخ�سي�ص اجلامعة م�ساعدات 
مالية للطالب املحتاجني، وعدم تق�سيط الر�سوم اجلامعية.وتعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل 
اأن الغالبية العظمى من طالب اجلامعة من ذوي امل�ستوى القت�سادي املتو�سط فما دون، 
املحالت  للعمل يف  الطلبة  ببع�ص  اأدت  الطالب  يواجهها  التي  املالية  امل�سكالت  واأن هذه 
اأو  التجارية املحيطة باجلامعة، وتاأجيل الف�سول الدرا�سية حلني توافر الر�سوم اجلامعية، 
العتماد على املنح الدرا�سية اإن توافقت ال�رصوط لقبولهم.وبع�ص الطلبة ي�سطرون لت�سوير 
الكتب املقررة واملطلوبة بدلً من �رصائها لتوفري النقود اأو اأخذها من طلبة در�سوا املادة يف 
ف�سول �سابقة.واإن عدم وجود م�رِصف )بنك( داخل اجلامعة ميثل لديهم م�سكلة؛ لأن ذلك 
اأنه حاليا  اإل  البنوك،  اإىل مكان  للو�سول  نقل وجهد ووقت  بو�سيلة  النتقال  يتطلب منهم 

ُفتحت فروع لبنوك حميطة مبوقع اجلامعة مما حدَّ من حاجة الطلبة لذلك.
اأهمية بالن�سبة لطلبة اجلامعة فهي:  اأقل  التي احتلت  اأما بالن�سبة للم�سكالت املالية 
ارتفاع اأ�سعار الوجبات الغذائية داخل اجلامعة، وارتفاع تكلفة املوا�سالت بني �سكن الطالب 
الأو�ساع  وتنا�سب  رمزية  اجلامعة  داخل  الغذائية  الوجبات  اأ�سعار  لأن  واجلامعة.وذلك 
اأنهم ل  اأ�سعار املطاعم املحيطة باجلامعة، كما  املادية لطلبة اجلامعة كافة، مقارنة مع 
يواجهون م�سكلة يف املوا�سالت بني ال�سكن واجلامعة، لأن غالبية امل�ساكن الطالبية قريبة 
اأن اجلامعة توفر  جداً من مبنى اجلامعة فال ي�سطر الطالب اإىل ا�ستخدام و�سيلة نقل، كما 
م�ساكن داخلية وخارجية لطالبات اجلامعة من خارج املحافظة وباأ�سعار رمزية مقارنة 

مع م�ساكن اجلامعات الأردنية الأخرى.
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وجاءت امل�سكلت االأكادميية املرتبة الثالثة من امل�سكلت التي يواجهها الطلبة 
التي تتمثل مبا ياأتي: 

وجود اأكرث من امتحان واحد يف اليوم، وقلة وجود املختربات املجهزة مبا حتتاجه 
من اأدوات ومواد، واأ�سلوب تعامل املراقبني يف اأثناء المتحان ي�سبب يل التوتر، وازدحام 
القاعات الدرا�سية بالطالب يف بع�ص املحا�رصات، و�سعف قدرة بع�ص املدر�سني على تقدمي 
املادة الدرا�سية بالأ�سلوب املنا�سب، وكرثة املقررات الدرا�سية على الطالب.وتعزو الباحثة 
نتيجة وجود اأكرث من امتحان واحد يف اليوم اإىل التزام املدر�ص بتحديد موعد المتحانني 
مما  الدرا�سي،  الف�سل  بداية  منذ  للطلبة  املعدة  اخلطة  على  الدرا�سية  للمادة  والثاين  الأول 
ينتج عنه وجود تزامن بني امتحانات املواد مع بع�سها بع�ساً، وبدوره يوؤثر ذلك �سلباً على 
الطلبة.وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه كثري من الدرا�سات كدرا�سة رزق )2008( ، 
ودرا�سة الزعبي )2005( ، ودرا�سة اآل م�رصف )2000( ، حيث اأظهرت نتائج تلك الدرا�سات 
اأن ال�سباب اجلامعي يعاين من م�سكالت كثرية: اأكادميية، ومالية، واجتماعية، وم�ستقبلية، 

ونف�سية، واأخرياً ال�سحية.

ثانياً- مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 

 )0.05≤ α( هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة
طلبة  تواجه  التي  واملالية(  وال�سحية،  )االأكادميية،  امل�سكلت  مل�ستوى 
جامعة الطفيلة التقنية، تعزى ملتغريات اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما؟ .

دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
)α ≥0.05( مل�ستوى امل�سكالت التي تواجه طلبة اجلامعة، تعزى للجن�ص اأو للتفاعل بني 
اجلن�ص والكلية التي ينتمون اإليها، تختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سة )احلقباين، 2010( 
)الكايد،  ودرا�سة   ، وبلبل، 1988(  )التل  ودرا�سة   ، عليا وحمافظة، 1997(  )اأبو  ودرا�سة   ،
1994( التي اأ�سفرت عن وجود فروق بني الذكور والإناث يف امل�سكالت التي يعانون منها، 
الأخرى، ومن جن�سيات خمتلفة،  اإىل وجود طلبة مغرتبني يف اجلامعات  ورمبا يعود ذلك 
بينما جميع الطلبة امل�سجلني يف جامعة الطفيلة التقنية هم من فئة املجتمع الأردين، وقد 

يكون لذلك دور كبري يف التاأثري على نتيجة الدرا�سة.
يف   )0.05≤  α( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اأظهرت  كما 
الكليات  لطلبة  تعزى  الطلبة  منها  يعاين  التي  الأكادميية  امل�سكالت  جمال  بني  التفاعل 
العلمية، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة )الكايد، 1994( ، ودرا�سة )الزعبي، 2005( ، بينما 



389

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثاني - ع )6( - نيسان 

تختلف هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات الأخرى، ورمبا يعود ذلك اإىل اأن طبيعة امل�ساقات 
كما  املقررة،  ال�ساعات  عدد  وزيادة  بال�سعوبة،  ومتتاز  الإجنليزية  باللغة  تدر�ص  العلمية 
حتتاج اإىل خمتربات واأجهزة اأكرث من حاجة الكليات الإن�سانية، مما يتطلب من الطلبة اجلد 

واللتزام واملثابرة والن�سغال مبتطلبات م�ساقاتهم، وذلك للح�سول على درجات مرتفعة.
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