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الملخص

ذا القطاع المهم وتوجیهه التوجیه بهمما یستدعى االهتمام ،الفلسطینيتمع لمجكبیرة من السكان في االفلسطینیة نسبةالطالب في الجامعات یمثل 

والجامعة . م ومدى حدة هذه المشكالتتهالصحیح لكي یمارس دوره في عملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.ویتطلب توجیهه للتعرف على مشكال

في شمال فلسطین كلیات وتقعست فلسطینیة تضمجامعة أولهياألمریكیةالعربیة 

إذ یركز ،المشكالت السلوكیة التي تواجه طلبة الجامعة العربیة األمریكیة من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیةبدراسة أبرزینهض هذا البحث 

ویحاول البحث طرح الحلول التي یراها مناسبة في بیئة ،الت االجتماعیة والنفسیة والتربویةالمشكالطالب: مثلعلى أهم المشكالت التي تواجه 

تمعیة لهم وتحدید الفروق بین الذكور واإلناث لمجإلى التعرف على طبیعة المشكالت الشخصیة وادف هذه البحث تهكما األمریكیة.الجامعة العربیة 

،في ظل االحتاللنالفلسطینیو البحث سینظر في هذه المشكالت في ظروف استثنائیة  یمر بها الطالب  هذا وبالتالي فإنفیما یتعلق بالمشكالت

وبعض الطلبة من 48مریكیة  مزیج من طلبة الضفة الغربیة وطلبة عرب الجامعة العربیة األة أنوخاص،مما زاد  في بعض المشكالت  وحدتها

،للطلبةدور الجامعة في التوجیه واإلرشادتيأوهنا ی،یة  تؤثر في سلوكیات  الطلبة داخل الجامعةضغوطات نفسالخلیج العربي، مما یؤدي إلى

لدى والتوترللحد من هذه المشكالت والحد من وجود القلق ، تائج الدراسةعلى ناالجتماعي والنفسي  الذي سیضع خطة بناءً وخاصة قسم اإلرشاد

.ثناء مسیرتهم التعلیمیةأالطلبة 

التدریس.أعضاء هئیة –الجامعة العربیة األمریكیة –المشكالت السلوكیة :الدالةالكلمات 
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مدخل 

لحدیث لإلسهام في تسییر أعماله البشریة المدربة التي یحتاجها المجتمع اائف الجامعة الحدیثة إعداد الطاقاتمن أبرز وظ

كلما ازدادت، ومعارف، التيها على ما تمتلكه من خبرات وتجارب تعتمد المجتمعات في مواجهة مشكالتو مشاریعه.وٕانجاز 

لیة لحل آإن البحث العلمي الجاد یسعى إلى وضع .)2007:5، (الشیختمكنت من حل هذه المشكالت بشكٍل أفضل 

هذا یتطلب في البدایة التعرف إلى أهمو ذلك،مشكالت الطالب الجامعیین قبل أن تستفحل وتصبح مالزمة له بعد 

بالمعلومات والمهارات العالجات السلیمة المناسبة لهم، وتزودیهمعام، وتقدیمبشكل الجامعة المشكالت التي تواجه طلبة 

لدیه العدید من وألن بعض الطلبة.)1997،321وآخرون، (حمديالرئیسة التي تمكنهم من إتقان عملهم في المستقبل

جتماعیة أو االقتصادیة وتحتاج من أعضاء هیئة التدریس بالجامعة الوقوفأو اإلالمشكالت سواء النفسیة أو الجسمیة

، مثل التفكك األسري أو جتماعیةاالالذین یعانون من المشاكلمساعدة الطلبة على تجاوزها، خاصة الطلبةعلیها و 

وتقدیم جدًا في مراعاة طلبتهاجامعة كبیر دور الفإنولهذا،الطلبةیعاني منها غتراب عن األهل وغیرها من األمور التياال

الجامعیة هي طموح كل ، فالشهادةجامعة إلى االهتمام بطلبتهاإلیه من خدمات وأن تسعى إدارة كل كل ما یحتاجون

.طالب

هم ومقترحاتهم، ءوینمي إبداعاتهم ویحترم آراالجامعة كما هو معروف یحتاجون إلى من یستمع إلیهم ویقدر أفكارهموطلبة

األخ األكبر التام عندما یكون أستاذهم الجامعي هو الذي یقوم بهذه األمور ویكون بمثابةیشعرون بالفخر والرضاوهم حتماً 

فضال ،متطلبات التنمیة الشاملةیعد من ألوانها ومستویاتها المشكالت بجمیعحل وبالتالي فإن ).2007،65العمري،(لهم

نجاح وتطور وازدهار أي مؤسسة من خالل استثمارها لمواردها البشریة برز العوامل األساسیة إلأحلها منعن كون 

وتوجیهها وتنمیة معارفها ومهاراتها وصقل خبراتها واستغالل قدراتها وقابلیتها الكامنة التي تسهم في تحقیق أهدافها 

المنشودة.

أهمیة البحث 

یمثل االهتمام بمصیر وهذا بحد ذاته الجامعة،الت طالب تناول مشكهمن الناحیة النظریة في أنالبحثتكمن أهمیة 

عداد للدور إوتعد هذه المرحلة   بمثابة استخدامها،إذا ما أحسن بناءة،حیث یشكل هذا الجیل قوة ومستقبلها،األمة 

تجنبها وبما یتواله الفرد فى حیاته مما یستوجب فهم طبیعة المشكالت التى تواجههم ومن ثم العمل علىالذياالجتماعى 

من هنا ال بد من تشخیص هذه المشكالت المستقبلي.الدور يیساعد على توفیر ظروف نفسیة واجتماعیة مناسبة لتول

الجامعة العربیة والمعوقات للوقوف علیها لمعالجتها. لذلك توجب دراستها والبحث عنها وٕایجاد الحلول المناسبة لها. وتعد 
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مما حدا بالباحثیین القیام بدراسة هذه المشكالت التي تعترض الفلسطیني النظام التعلیميجزءا ال یتجزأ من األمریكیة 

األخرى ال تخلو من المشكالت والصعوبات والمعوقات التي ینبغي التعرف علیها  التعلیمیة كونها كبقیة المؤسسات ،طلبتها

ور ألي مجتمع  ما لم یتعرف على الواقع الذي هو فیه إذ ال یمكن التقدم والتط،لتحقیق األهداف المنشودة؛ لمواجهتها 

مما أستدعى التعرف على هذه المشكالت في المجاالت التربویة واالجتماعیة والنفسیة ،والمشكالت التي تحول دون ذلك

عملیة عداد الخطط والبرامج التي تعمل على تطویر الإلدى هؤالء الطلبة في هذه المؤسسة كون الوقوف علیها سیسهم في 

تمعات یعتبر الفئة األكثر تعرًضا للتأثر سواء لمجكما تكمن أهمیة الدراسة فى أن الشباب فى جمیع ا.التعلیمیة فیها

.)١٩٨٦،٨٥(إسماعیل،تمع لتناقضات عدیدة لمجبالظروف والمتغیرات المحلیة أو الدولیة مما یعرضهم ویعرض ا

تؤثر سلبًا األمریكیة التيالجامعة العربیة في المشكالت وتشخیصهاهذه ن من هنا جاءت أهمیة هذه الدراسة لتحدید مواط

عن ذلك إن المجتمع، فضالً تحوًال نوعیًا وحضاریًا في بناء وتقدم ألن حلها یمثلالحلول؛ومحاولة طرح على طلبتها 

الموضوع.حول هذاألخرى االدراسة ستتیح الفرصة للباحثین بالقیام بالعدید من الدراسات والبحوث 

تعریف المشكلة 

التعریفات:تعریفات عدة للمشكلة ولعل أبرز هذه لقد طرح كثیر من الباحثین

أنها "حالة من عدم الرضا والتوتر تنشأ عن إدراك وجود عوائق تعترض الوصول إلى الهدف" ) 1995یعرفها (خیر اهللا 

. )319، ص1995(خیر اهللا،

یواجه الفرد وتعجز فیه قدراته من مواجهتها بفعالیة من یعوق إدراكه لبعض وظائفه "موقف أنها) 1995وعرفها (غباري

)59، ص1995غباري،(". االجتماعیة

فیعرفها على إنها "صعوبة أو غموض أو انحراف عن الموقف الطبیعي یحتاج إلى تفسیر وٕایجاد ) 1996أما (عبد المنعم 

)312ص، 1996،"(عبد المنعمالحلول المناسبة للتخفیف من حدتها أو منها

) 72، ص 1997فیعرفها على إنها "عقبة أو عائق تحول بین اإلفراد وبین إرضاء حاجاتهم"(الزراد ) 1997أما ( الزراد 

والمعوقات الدراسیة والتربویة والنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي تعترض الطلبة أنها: الصعوباتویمكن تعریفها على 

االرتیاح التي تحتاج إلى حلول عدم الرضا و والخوف وعدملجمیع المراحل والتي ینتج عنها حاالت من القلقفي دراستهم 

عالجها.قبل أن تستفحل وتنتشر ویصعب ومعالجات
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الدراسات السابقة 

امعة القاهرة، وترتیب أولویة كل والنفسیة، واالجتماعیة التي تواجه طالب ج،)  هدفت إلى  الكشف عن المشكالت العلمیة1991دراسة االسید (

قدیم فئة من فئات هذه المشكالت، دلت النتائج على وجود نسبة كبیرة من المشكالت التي یشعر بها الطالب تتصل بالعملیة التعلیمیة، وأسالیب ت

في العملیة التعلیمیة مثل عدم الخدمة التعلیمیة، وتشمل إما صعوبات مادیة (ازدحام قاعات التدریس ورداءة المیكروفونات)، أو صعوبات 

توصیل بعض األساتذة للمعلومات وعدم التركیز على استیعاب الطالب، وعدم وجود تفاعل بین الطالب واألساتذة، واستخدام اإلمالء في 

طلبة بأعضاء هیئة المحاضرة، وتدریس بعض المعیدین بدال من األساتذة، وهناك مشكالت تتعلق بالكتب والمذكرات ومشكالت تتعلق بعالقة ال

التدریس.

اإلحباط والقلق بالمشكالت الدراسیة والشخصیة بین طالب الجامعة أوضحت عالقة) Makarmi،2000دراسة مكارمي (

) طالبا جامعیا لتقصي أثر دور القلق واإلحباط في تكیف الطالب مع أسرهم 1452اإلیرانیة والتي طبقت على نــــــــحو (

امعیة وتبین أن الطالب المقیمین خارج السكن الجامعي لم یعانوا من قلق وشعور باإلحباط بصورة وأیضا في حیاتهم الج

كبیرة وٕانما تمثل تأثرهم في القلق بشأن وظیفتهم المستقبلیة والزواج وأظهرت النتائج درجة من القلق والتوتر.

، وٕالى الفروق شیوعاًاألكثر ة جامعة األقصى طلبعلى مشكالتإلى التعرف هدفت هذه الدراسة )2006(البنا والربعي 

واألكادیمیة.فسیة واالجتماعیة مثل المشكالت الن،مشکالت طلبة جامعة األقصى والتخفیف من حدتهاالجوهریة في 

ن في طبیعة المشكالت األكادیمیة لدى طالب كلیات المعلمیالتعرف على هذه الدراسة إلى تهدف)2007دراسة سلیمان والصمادي ( 

سنة ،المملكة العربیة السعودیة،  والفروق في طبیعة المشكالت من حیث التخصص(علمي، أدبي)  والمستوى الدراسي (سنة أولى، سنة ثانیة

أن هناك فروقا ذات داللة ودلت النتائج) طالب من خمس كلیات. 500ثالثة، سنة رابعة)، واشتملت العینة العشوائیة الطبقیة للدراسة على (

وجود فرق ذي داللة رابعة) وعدمصائیة في طبیعة المشكالت األكادیمیة تعزى للمستوى الدراسي (سنة أولى، سنة ثانیة، سنة ثالثة، سنة إح

دراسة المناسبة.الدراسة باالهتمام بالمشكالت األكثر انتشارا والعمل على معالجتها باألسالیب أدبي) وأوصتیعزى للتخصص (علمي، 

األجواء القلقة والخوف من هي:) أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أبرز المشكالت التي یواجهها الطالب 2009(شاهین 

النفسي.اإلرشاداالمتحانات وعدم وجود األجواء المناسبة للدراسة والنقص في خدمة 

المساهمة في العنف الجامعي حیث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل النفسیة واالجتماعیة 2009راسة ارشیدة د

لدى طلبة الجامعات األردنیة من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة، وعالقة ذلك ببعض 

) أعضاء هیئة تدریس. ولتحقیق أهداف الدراسة تم 204() طالبًا وطالبة، ومن 713(المتغیرات. وتكونت عینة الدراسة من

) فقرة، موزعة على ثمانیة عوامل هي: مهارات االتصال، والسیاسات 53ونت بصورتها النهائیة من (إعداد استبانة تك
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اإلداریة داخل الجامعة، واالنتماء، والعالقات بین الطلبة، والعامل االقتصادي، والعامل األكادیمي، والعالقات بین الطلبة 

ستبانه ألغراض الدراسة الحالیة. وأشارت نتائج الدراسة إلى ما والمدرسین، والشعور باألمن. وتم التحقق من صدق وثبات اال

یلي:

إن درجة إسهام العوامل النفسیة واالجتماعیة في العنف الجامعي لدى طلبة الجامعات األردنیة من وجهة نظرهم .1

ونظر أعضاء هیئة التدریس هي كبیرة. 

رجة اإلسهام في العنف الجامعي، تاله في المرتبة جاء عامل مهارات االتصال في المرتبة األولى من حیث د.2

الثانیة عامل السیاسات اإلداریة داخل الجامعة، وجاء عامل االنتماء في المرتبة الثالثة، والعالقات بین الطلبة في المرتبة 

هذه العوامل على الرابعة، والعامل االقتصادي في المرتبة الخامسة، والعامل األكادیمي في المرتبة السادسة، وقد حصلت 

درجة تقدیر كبیرة. في حین حصل عامل العالقات بین الطلبة والمدرسین، وعامل الشعور باألمن على درجة تقدیر 

متوسطة.

αوجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (.3 ) بین متوسطات تقدیرات أعضاء هیئة 0.05 =

بین الطلبة والمدرسین لصالح الحكومیة، في حین وعامل العالقاتادیمي، التدریس، حسب متغیر الجامعة في العامل األك

ال توجد فروق في باقي العوامل واألداة ككل.

αوجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (.4 ) بین متوسطات استجابات أعضاء هیئة 0.05 =

في العنف الجامعي، وقد تفاوتت هذه الفروق بینهما حسب التدریس والطلبة حول العوامل النفسیة واالجتماعیة المساهمة

العوامل.

اقتراح بعض الحلول للحد من مشكلة العنف في الجامعات، ومن أهمها محاربة المحسوبیة، وتفعیل القوانین في .5

الجامعات، وزیادة صالحیات األمن الجامعي، واالهتمام بمشاكل الطلبة.

الدراسات السابقةالتعلیق على

هو ،لدى الطلبة واإلحباطسباب القلق  أهم أا من خالل الدراسات السابقة  ان معظم الدراسات تتفق ان من لنیتضح 

عضاء هیئة التدریس باالضافة الى الخوف والقلق من أالطلبة مع ومشكلة عدم تكیف ،ورداءتهاازدحام  القاعات الدراسیة  

اتفقت دراسة السید اذ،جواء المناسبة للدراسةداخل الجامعات وعدم وجود  األدیمیة  ألكایضا المشكالت اأاالمتحانات  و 
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مع 1991من حیث المشكالت النفسیة  واالجتاماعیة واالكادیمیة  واختلفت دراسة السید2004مع دراسة الدبعي1991

.معظم الدراسات من حیث طبیعة  المشكالت  واتفقت الدراسة الحالیة  مع)2007(دراسة  سلیمان  والصمادي 

الدراسات السابقة حیث ما ذكر من تحلیل داخل وأكادیمیة منان معظم مشاكل الطلبة هي اجتماعیة ونفسیة وسلوكیة 

الكلیة واختالفالمتزاید للطلبة داخلنظرا للعددالمالیة واالداریةمشاكل هي في كلیة العلوم الن معظم أالبحث وأثبت

یعیشها الطلبةالنفسیة التيبروز الضغوطالدراسة الحالیة الى الداخل وخلصتهم مع طلبة تكیفاتجاهات الطلبة وعدم

مع الموضوعاتعلیها هذهتجري البحوث التيهمیة أنتتبعاألهمیة وهناكبیرة منالتي كانت على درحة الفلسطینیون

یحاوالن الحصول احثین فان البالحالیة،ضوع الدراسة ونظرا لعدم وجود دراسات سابقة مباشرة تتعلق بمو مواصلتها.ضرورة 

في هذا المجال وخاصة في الجامعة األولىتكون الدراسة الحالیةذات الصلة على أنالسابقة،على بعض الدراسات 

واثراء مكتبة الجامعة بهذا البحث. نفسه یة لبناء دراسات الحقة في المجال كالعربیة االمری

أسئلة الدراسة

-اآلتیة: عى هذه الدراسة إلى اإلجابة على جمیع األسئلة تس

أهم المشكالت السلوكیة لدى طلبة الجامعة العربیة األمریكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟ماأوال)

دریس توجد فروق في المشكالت السلوكیة لدى طلبة الجامعة العربیة األمریكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التهلثانیا)

بحسب متغیر سنوات الخبرة؟

توجد فروق في المشكالت السلوكیة لدى طلبة الجامعة العربیة األمریكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس هلثالثا)

بحسب متغیر الكلیة؟

فرضیات الدراسة

-اآلتیة: تسعى هذه الدراسة إلى فحص جمیع الفرضیات 

) في المشكالت السلوكیة لدى طلبة الجامعة α≥0.05ا عند مستوى الداللة اإلحصائیة (توجد فروق دالة إحصائیالأوال)

العربیة األمریكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بحسب متغیر سنوات الخبرة.

الجامعة ) في المشكالت السلوكیة لدى طلبة α≥0.05توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة اإلحصائیة (الثانیا)

العربیة األمریكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بحسب متغیر الكلیة.
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عینة الدراسة 

جراء البحث إنه تم ؛ ألحیث تم اختیار العینة بطریقة العینة المیسرة،عضو هیئة تدریس46من عینة الدراسةتكونت 

وبرتب علمیة مختلفة المختلفة،توزع بین كلیات الجامعة جراء الدراسة علیهإالعدد الذي تم وهذا،الصیفيفي الفصل 

.التدریسیوضح توزیع أفراد العینة بحسب متغیري الخبرة والكلیة لعضو هیئة 1جدولوالوتخصصاتهم كذلك،

أداة الدراسة 

.والخبرةقام الباحثان باستخدام أداة الدراسة التي قاما ببنائها ثم عرضها على المحكمین من ذوي االختصاص 

صدق األداة

محكمین اقترح معظمهم 10بعد عرض المقیاس (أداة الدراسة) على المحكمین من ذوي االختصاص والخبرة والبالغ عددهم 

.النهائیةتعدیل بعض الفقرات وحذف بعض الفقرات األخرى حتى خرج المقیاس بصورته 

ثبات األداة 

من خارج عینة الدراسة، عضو هیئة تدریس) 19نة ثبات بلغ حجمها (للتحقق من درجة ثبات أداة الدراسة وزعت على عی

) فقرات 4ألفا) إلجابات أفراد العینة، وبناء على نتائج الثبات حذفت (- وحسب معامل الثبات لألداة بحسب معادلة (كرونباخ

)، واستقرت 0.88ة الكلیة ()، وعلیه بلغت قیمة الثبات لألدا0.2لم یتجاوز معامل ارتباط كل منهما مع الدرجة الكلیة (

) فقرة، وزعت على أربعة مجاالت. 36األداة على (

أفراد العینة بحسب متغیري الخبرة والكلیة لعضو هیئة التدریستوزیع)1جدول (

النسبة المؤویةالعدد/التكرارالمستویاتالمتغیر

سنوات الخبرة

715.2سنوات4أقل من 
3167.4سنوات7-4من 

817.4سنوات7كثر من أ
46100.0المجموع

الكلیـــة

1021.7التجارة
48.7الحقوق
510.9الهندسة

510.9العلوم الطبیة
1328.3طب األسنان

919.6اآلداب
46100.0المجموع
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المعالجات اإلحصائیة للبیانات ومفتاح تصحیحها
الدراسة، قام الباحثان بتفریغ استجابات أفراد العینة وٕادخالها إلى الحاسب اآللي، وعولجت بعد جمع االستبانات من عینة

)، حیث حسبت المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، لكل فقرة من فقرات االستبانة spssباستخدام برمجیة الـ (

كما أجري كل من اختبار (ت) للعینات المستقلة، على حده، ولكل مجال من مجاالتها، بهدف اإلجابة على سؤال الدراسة،

واختبار تحلیل التباین األحادي لفحص الفرضیات، وتم كذلك حساب معامل ثبات أداة الدراسة بواسطة معادلة الثبات 

- للبیانات: "، وفیما یلي مفتاح التصحیح الفا- كرونباخ"

ضعیفة جداضعیفةمتوسطةكبیرةكبیرة جدادرجة االستجابة
54321رمز اإلدخال

1.80-2.601-3.401.81-4.202.61-53.41-4.21المــدى

ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة 
: "ما أهم المشكالت السلوكیة لدى طلبة الجامعة العربیة أوال) نتائج السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ینص على

األمریكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟"

لإلجابة عن السؤال السابق فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة إلجابات أعضاء الهیئة التدریسیة 

في الجامعة على مستوى كل فقرة من فقرات أداة الدراسة، وعلى كل مجال من مجاالتها، وكذلك على األداة كاملة 

-لذلك: (المشكالت مجتمعة) وفیما یلي عرض 

لى مستوى الفقراتأ) ع
- بعد حساب المتوسطات الحسابیة لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة تبین أن أعلى عشرة مشكالت تواجه طلبة الجامعة 

-اآلتي: كانت كما هو موضح في الجدول قد- بهابغض النظر عن المجال الخاص 
ر أعضاء الهیئة التدریسیة مرتبة تنازلیًا بحسب المتوسط الحسابيعشرة فقرات (مشكالت سلوكیة) تواجه الطلبة من وجهة نظأعلى)2جدول (

المتوسطنص الفقرةالرتبة
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الدرجة

كبیرة جدا4.650.640تؤثر شبكات التواصل االجتماعي على دراسة الطلبة 1
كبیرة جدا4.500.658تؤثر مجموعة األصدقاء (ضغط األقران) على التحصیل الدراسي للطلبة2
كبیرة جدا4.430.688التفكك األسري ینعكس سلبا على شخصیة الطالب 3
كبیرة جدا4.370.770تؤثر التنشئة االجتماعیة على مستوى التحصیل الدراسي 4
كبیرة جدا4.260.801تنتشر ظاهرة التدخین بین أواسط الطلبة 5
كبیرة4.170.825استخدام شبكات التواصل االجتماعي ال یستطیع الطلبة التحكم بوقت 6
كبیرة4.170.769یعاني الطلبة من مشكلة الخوف من االمتحانات 7
كبیرة4.150.729فقدان أحد أفراد األسرة یسبب انعكاس سلبي على أداء الطالب 8
كبیرة4.150.918یعاني الطلبة من الضغط النفسي أثناء االمتحانات 9

كبیرة4.090.661یعاني الطلبة من ضعف التركیز واالستیعاب 10
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یتضح من الجدول أعاله أن أكبر مشكلة سلوكیة لدى الطلبة تمثلت في (تؤثر شبكات التواصل االجتماعي على دراسة 

مجموعة تأثیر)، في حین جاءت المشكلة المتعلقة بـ (4.65الطلبة)، حیث حصلت على أعلى متوسط وكانت قیمته (

)، أما 4.50) في المرتبة الثانیة، وبمتوسط حسابي بلغت قیمته (األصدقاء (ضغط األقران) على التحصیل الدراسي للطلبة

) وبمتوسط التفكك األسري وانعكاسه سلبا على شخصیة الطالبكانت من نصیب المشكلة المتعلقة بـ (المرتبة الثالثة فقد

تأثیر التنشئة االجتماعیة على مستوى التحصیل حصلت المشكلة المتعلقة بـ ()، في حین 4.43حسابي بلغت قیمته (

)، أما المرتبة الخامسة فقد كانت من نصیب المشكلة 4.37) على المرتبة الرابعة، وبمتوسط حسابي بلغت قیمته (الدراسي

)، ویالحظ من خالل ما سبق 4.26) وبمتوسط حسابي بلغت قیمته (انتشار ظاهرة التدخین بین أواسط الطلبةالمتعلقة بـ (

التكنولوجیالى تطور وسائل إذلك وقد یكونن درجة معاناة الطلبة من المشكالت السابقة قد كانت بدرجة كبیرة جدا، أ

لى وجود الكثیر من الضغوطات إ وعدم وعي الطلبه  بأهمیة الوقت  المنقضي  على شبكات التواصل  االجتماعي  و 

.) 1989كما جاء ذلك في دراسة العیساوي .(السلوكیةالنفسیة  الحیاتیة  التي تؤدي  الى هذه المشاكل 

) قد عدم استطاعة الطلبة التحكم بوقت استخدام شبكات التواصل االجتماعيویتضح أیضا من الجدول أعاله أن مشكلة (

معاناة الطلبة )، في حین جاءت المشكلة المتعلقة بـ (4.17وسط حسابي بلغت قیمته (حصلت على الرتبة السادسة، وبمت

)، أما المرتبة الثامنة فقد 4.17وبمتوسط حسابي بلغت قیمته (من مشكلة الخوف من االمتحانات) في المرتبة السابعة،

)، وبمتوسط حسابي على أداء الطالبفقدان أحد أفراد األسرة یسبب انعكاس سلبيكانت من نصیب المشكلة المتعلقة بـ (

) على معاناة الطلبة من الضغط النفسي أثناء االمتحانات)، في حین حصلت المشكلة المتعلقة بـ (4.15بلغت قیمته (

معاناة الطلبة من ضعف التركیز )، وجاء في المرتبة العاشرة مشكلة (4.15المرتبة التاسعة، وبمتوسط حسابي بلغت قیمته (

)، ویالحظ من خالل هذه النتائج ان درجة معاناة الطلبة من المشكالت 4.09)، وبمتوسط حسابي بلغت قیمته (بواالستیعا

نت نتر االشبكات الدراسي نتیجة استخدامالطالب بالتحصیلاهتمام لى قلة إذلك یعود السابقة قد كانت بدرجة كبیرة، وقد 

وبالتالي ینعكس سلبا على التحصیل ،ى الخوف من االمتحانات لإمن الجامعة والذي یؤدي  الطلبةبعض خوفوبسبب

الطلبةوهناك مشاكل تربویة  لدى ،الجامعةالدراسي  وخجل الطالب أحیانا من التوجه للمرشد االجتماعي والنفسي  داخل 

.الفردیة م مراعاة أعضاء الهیئة التدریسیة  لمثل هذه الفروقدرة على االستیعاب  والتركیز  وعدمن حیث الق

ب) على مستوى المجاالت

بعد حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة تبین أن المشكالت السلوكیة 

-اآلتي: بحسب المجاالت تترتب كما هو موضح في الجدول 
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ة من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة مرتبة تنازلیًا بحسب المتوسط ترتیب مجاالت المشكالت السلوكیة التي تواجه الطلب)3جدول رقم (

الحسابي للمجال

المتوسطالمجالالرتبة
الحسابي

الدرجةاالنحراف المعیاري

كبیرة جدا4.030.417االجتماعیةالمشكالت1
كبیرة3.740.337المشكالت النفسیة 2
ةكبیر 3.690.461المشكالت التربویة3
كبیرة3.620.422المشكالت السلوكیة4

یتضح من الجدول أعاله أن مشكالت الطلبة من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعة قد تمحورت في المجال 

)، وبدرجة تقدیر كبیرة 4.03االجتماعي بالدرجة األولى، حیث حصل هذا المجال على أعلى المتوسطات الحسابیة وبقیمة (

وكان في المرتبة األولى بالنسبة للمجاالت األخرى، في حین حصل مجال المشكالت النفسیة على الدرجة الثانیة، جدا،

)، وبدرجة تقدیر كبیرة، أما مجال المشكالت التربویة فقد حصل على متوسط حسابي 3.74وبمتوسط حسابي بلغت قیمته (

رتیبه الثالث بالنسبة للمجاالت األخرى، بینما كانت المرتبة الرابعة )، وبدرجة تقدیر كبیرة أیضا، وكان ت3.69بلغت قیمته (

)، وبدرجة 3.62واألخیرة من نصیب المشكالت السلوكیة، حیث حصل هذا المجال على متوسط حسابي بلغت قیمته (

ناولتها هذه تقدیر كبیرة، وبعبارة أخرى یمكن القول بان طلبة الجامعة یعانون من مشكالت في جمیع المجاالت التي ت

االجتماعیة هي األكثر لدیهم، ومن ثم المشكالت النفسیة، فالمشكالت التربویة، وأخیرا الدراسة، وكانت المشكالت

المشكالت السلوكیة. 

ج) على مستوى األداة ككل (المشكالت مجتمعة)

جهة نظر أعضاء هیئة التدریس بهدف معرفة حجم المشكالت التي یعاني منها طلبة الجامعة العربیة األمریكیة من و 

فقد تم حساب المتوسط الحسابي لجمیع فقرات أداة الدراسة (قائمة المشكالت) مجتمعة، بحسب ما ،بشكل عام (األداة الكلیة)

) من حد أقصى قدره خمس درجات، وبانحراف 3.78وقد بلغ المتوسط الكلي لها (،عبر عنها أعضاء هیئة التدریس

رة، وقد یكون سبب ذلك )، أي أن درجة وجود المشكالت السلوكیة لدیهم قد كانت بدرجة كبی0.2817معیاري بلغت قیمته (

بنائهم واالستماع الى مشاكلهم غوطات النفسیة  والمشاكل األسریة  وعدم اهتمام األهل  الكافي بأعائدا إلى كثرة الض

یضا في مجتمعنا الفسطیني وقلة ورش العمل أسر األوطات النفسیة التي تعاني منهاومساعدتهم على حلها نظرا لكثرة الضغ

ن مرشد واحد داخل الجامعة  ال یكفي لعدد أواالجتماعي في المدارس والجامعات حیث التوعویة  واالرشاد النفسي 

)1995) ودراسة كول (2006حیث تتفق هذه النتیجة مع ما توصل الیه البناء والدبعي (،الطلبة
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"ال توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى :یة األولى من فرضیات الدراسة والتي تنص علىثانیا) نتائج فحص الفرض

) في المشكالت السلوكیة لدى طلبة الجامعة العربیة األمریكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة α≥0.05الداللة اإلحصائیة (

التدریس بحسب متغیر سنوات الخبرة."

جراء اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار مستوى داللة الفروق بین متوسطات لفحص الفرضیة السابقة فقد تم إ

- االختبار: إجابات أفراد العینة بحسب متغیر سنوات الخبرة، وفیما یلي جدول یوضح نتائج هذا 
One-wayنتائج اختبار تحلیل التباین األحادي ()4جدول رقم ( -ANOVAق بین متوسطات إجابات أفراد )، الختبار مستوى داللة الفرو

العینة بحسب متغیر سنوات الخبرة لعضو هیئة التدریس

مصدرالمجال
التباین

مجموع
المربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة "ف"
المحسوبة

مستوى
الداللة

0.41020.2050.961.391بین المجموعاتالمشكالت التربویة
9.175430.213داخل المجموعات

0.21020.1050.919.406بین المجموعاتالمشكالت النفسیة
4.917430.114داخل المجموعات

0.33720.1690.964.389بین المجموعاتالمشكالت االجتماعیة
7.520430.175داخل المجموعات

0.23520.1180.649.527بین المجموعاتالمشكالت السلوكیة
7.794430.181خل المجموعاتدا

المشكالت مجتمعة (الدرجة 
الكلیة)

0.01920.0090.114.893بین المجموعات
3.554430.083داخل المجموعات

) α≥0.05*   دالة إحصائیا عند (

) في المشكالت α≥0.05نه ال توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة اإلحصائیة (أیتضح من الجدول أعاله 

السلوكیة لدى طلبة الجامعة العربیة األمریكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بحسب متغیر سنوات الخبرة، وذلك 

على الدرجة الكلیة للمشكالت، وعلى مستوى كل مجال من مجاالت أداة الدراسة، حیث كانت قیمة الداللة لالختبار على 

ي أن المشكالت أتقبل الفرضیة الصفریة، )، وعلى0.05ن المجاالت الفرعیة أكبر من (األداة الكلیة، وعلى كل مجال م

فيختالفتنوع واالال، وقد یكون سبب ذلك التي تواجه الطلبة ال تختلف باختالف سنوات الخبرة لعضو هیئة التدریس

وقد ،معةالجالى إة  وانتقلت معهم صال  في سلوكیات الطلبأهذه المشكالت  موجودة أو أنالمشكالت  بالنسبة للطلبة  

ن یقوم بتوعیة الطلبه  حول ألعضو هیئة التدریس بسبب ضیق وقت المحاضرات له  غیر قادر ا ذلك مبرر یكون أیضا

و ألتدریسیة غیر قادرین على مالحظة السلوكیات  اعضاء الهیئة أالسلوكیات السیئة لدیهم داخل  الجامعه وهناك بعض 

.م سوى التدریس فقط ي اهتماألیس له 
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: "ال توجــد فـروق دالـة إحصــائیا عنـد مســتوى ثالثـا) نتــائج فحـص الفرضــیة الثانیـة مــن فرضـیات الدراســة والتـي تــنص علـى

) في المشكالت السلوكیة لدى طلبة الجامعة العربیة األمریكیة من وجهة نظر أعضـاء هیئـة α≥0.05الداللة اإلحصائیة (

."التدریس بحسب متغیر الكلیة

One-wayلفحــص الفرضــیة الســابقة فقــد تــم إجــراء اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي ( -ANOVA الختبــار مســتوى ،(

-االختبار: داللة الفروق بین متوسطات إجابات أفراد العینة بحسب متغیر الكلیة، وفیما یلي جدول یوضح نتائج هذا 

One-wayألحادي (اختبار تحلیل التباین انتائج)5جدول رقم ( - ANOVA لمستوى داللة الفروق بین متوسطات إجابات أفراد العینة ،(
بحسب متغیر الكلیة لعضو هیئة التدریس

مصدرالمجال
التباین

مجموع
المربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة "ف"
المحسوبة

مستوى
الداللة

003.*3.3325.6664.263بین المجموعاتالمشكالت التربویة
6.25340.156داخل المجموعات

8435.1691.574.189.بین المجموعاتالمشكالت النفسیة 
4.28440.107داخل المجموعات

009.*2.4485.4903.620بین المجموعاتالمشكالت االجتماعیة
5.40940.135داخل المجموعات

1.5635.3131.933.110وعاتبین المجمالمشكالت السلوكیة
6.46740.162داخل المجموعات

المشكالت مجتمعة 
(الدرجة الكلیة)

003.*1.2655.2534.387بین المجموعات
2.30740.058داخل المجموعات

) α≥0.05*   دالة إحصائیا عند (

)، بین متوسطات إجابات α≥0.05مستوى الداللة (یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند

الجامعة بحسب متغیر الكلیة فیما یخص المشكالت السلوكیة التي تواجه الطلبة وذلك على فيأعضاء هیئة التدریس 

مستوى الدرجة الكلیة (المشكالت مجتمعة)، وعلى مستوى كل من مجال المشكالت التربویة، ومجال المشكالت 

كن المذكورین \یث كانت قیم مستوى الداللة لالختبار على الدرجة الكلیة للمشكالت، وعلى كل من المجالاالجتماعیة، ح

)، مما یعني رفض الفرضیة الصفریة واألخذ 0.05) وذلك على التوالي، وهذه القیم أقل من (009.،003.،003.هي (

ي حین تبین عدم وجود فروق دالة إحصائیا على مستوى بوجود الفروق، على مستوى األداة الكلیة والمجالین المذكورین، ف

مجالي المشكالت النفسیة، والمشكالت السلوكیة. 



دوابشةمحمدوحرز هللالیلى…المشكالت السلوكیة لدى

59 )0(العدد) 0(للبحوث مجلداألمریكیةالعربیةالجامعةمجلة

وللتعرف على مواطن الفروق بین مستویات متغیر الكلیة على كل من الدرجة الكلیة للمشكالت، وعلى مجال المشكالت 

) للمقارنات LSDراء اختبار اقل فرق دال إحصائیا (التربویة، ومجال المشكالت االجتماعیة وتحدید وجهتها، فقد تم إج

- البعدیة، حیث كانت النتائج كما هو موضح في اآلتي: 

-أ) مواطن الفروق ووجهتها بین مستویات متغیر الكلیة على الدرجة الكلیة للمشكالت: 

كلیة على الدرجة الكلیة للمشكالت السلوكیة لدى الطلبة) للمقارنات البعدیة لمستویات متغیر الLSDاقل فرق دال إحصائیا (اختبار)6جدول (

الكلیة
التجارة

)3.9056(
الحقوق

)3.8958(
الهندسة 

)3.4722(
العلوم الطبیة

)3.9944(
طب األسنان 

)3.6325(
اآلداب

)3.8668(
03880.*08889.27308.-*00972.43333.----- )3.9056التجارة (

09861.26335.02908.-*42361.- ----)3.8958الحقوق (
*39453.-16026.-*52222.------ )3.4722الهندسة (

12769.*36197.----- )3.9944العلوم الطبیة(
*23428.------ )3.6325طب األسنان (

----- )3.8668اآلداب (
) α≥0.05*   دالة إحصائیا عند (

الكلیة بشكل عام قد أعضاء هیئة التدریس بحسب متغیر أن الفروق بین متوسطات إجابات یتضح من الجدول السابق 

كانت بین كلیة التجارة في جهة، وكل من كلیتي الهندسة وطب األسنان، وذلك لصالح كلیة التجارة التي حصلت على 

أن األسنان أيطب ة) لكلی3.6325(طالهندسة، ومتوسة) لكلی3.4722()، مقابل متوسط3.9056متوسط حسابي قدره (

كذلك تبین المشكالت السلوكیة التي یعاني منها طلبة كلیة التجارة تفوق نظیرتها لدى طلبة كلیتي الهندسة وطب األسنان.

أن الفروق هي أیضا بین كلیة الحقوق وكلیة الهندسة، وذلك لصالح كلیة الحقوق، حیث حصلت على متوسط حسابي قدره 

) لكلیة الهندسة، أي أن المشكالت السلوكیة التي یعاني منها طلبة كلیة الحقوق 3.4722()، مقابل متوسط3.8958(

تفوق نظیرتها لدى طلبة كلیة الهندسة. 

وتبین أیضا وجود الفروق بن كلیة الهندسة في جهة، وكلیتي العلوم الطبیة واآلداب في جهة أخرى، وذلك لصالح كلیتي 

)، وحصلت كلیة اآلداب على 3.9944كلیة العلوم الطبیة على متوسط حسابي قدره (العلوم الطبیة واآلداب، حیث حصلت

) فقط لكلیة الهندسة. أي أن المشكالت السلوكیة التي یعاني 3.4722)، مقابل متوسط (3.8668متوسط حسابي قدره (

كلیة الهندسة.منها طلبة كلیتي العلوم الطبیة واآلداب تفوق المشكالت السلوكیة التي یعاني منها طلبة
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كما تبین وجود فروق بین كلیة العلوم الطبیة وكلیة طب األسنان، وذلك لصالح كلیة العلوم الطبیة، حیث حصلت على 

) فقط لكلیة طب األسنان، أي أن المشكالت السلوكیة التي 3.6325)، مقابل متوسط (3.9944متوسط حسابي قدره (

ق نظیرتها لدى طلبة كلیة طب األسنان. یعاني منها طلبة كلیة العلوم الطبیة تفو 

وتبین كذلك وجود فروق بین كلیة طب األسنان وكلیة اآلداب، وذلك لصالح كلیة اآلداب، حیث حصلت على متوسط 

) فقط لكلیة طب األسنان، أي أن المشكالت السلوكیة التي یعاني منها 3.6325)، مقابل متوسط (3.8668حسابي قدره (

تفوق نظیرتها لدى طلبة كلیة طب األسنان.طلبة كلیة اآلداب

-الطلبة: ب) مواطن الفروق ووجهتها بین مستویات متغیر الكلیة، على مجال المشكالت التربویة لدى 

لدى ) للمقارنات البعدیة لمستویات متغیر الكلیة على مجال المشكالت السلوكیة التربویةLSDقل فرق دال إحصائیا (أاختبار نتائج)7جدول (
الطلبة

الكلیة
التجارة

)3.9250(
الحقوق

)3.6875(
الهندسة

)3.3000(
العلوم الطبیة

)4.1000(
طب األسنان 

)3.4135(
اآلداب

)3.8333(

09167.*17500.51154.-*23750.62500.----- )3.9250التجارة (
14583.-41250.27404.-38750.----- )3.6875الحقوق (
*53333.--11346.-*80000.------ )3.3000الهندسة (

26667.*68654.----- )4.1000العلوم الطبیة(
*41987.------ )3.4135طب األسنان (

----- )3.8333اآلداب (
) α≥0.05*   دالة إحصائیا عند (

تدریس بحسب متغیر الكلیة على مجال یتضح من الجدول السابق أن الفروق بین متوسطات إجابات أعضاء هیئة ال

قد كانت بین كلیة التجارة في جهة، وكل من كلیتي الهندسة وطب األسنان، وذلك لصالح كلیة التجارة ،المشكالت التربویة

) لكلیة 3.4135) لكلیة الهندسة، ومتوسط (3.3000)، مقابل متوسط (3.9250التي حصلت على متوسط حسابي قدره (

أن المشكالت التربویة التي یعاني منها طلبة كلیة التجارة تفوق نظیرتها لدى طلبة كلیتي الهندسة وطب طب األسنان، أي

وتبین أیضا وجود الفروق بن كلیة الهندسة في جهة، وكلیتي العلوم الطبیة واآلداب في جهة أخرى، وذلك لصالح األسنان.

)، وحصلت كلیة 4.1000الطبیة على متوسط حسابي قدره (كلیتي العلوم الطبیة واآلداب، حیث حصلت كلیة العلوم 

أن المشكالت التربویة يالهندسة، أ) فقط لكلیة 3.3000)، مقابل متوسط (3.8333اآلداب على متوسط حسابي قدره (

التي یعاني منها طلبة كلیتي العلوم الطبیة واآلداب تفوق المشكالت التربویة التي یعاني منها طلبة كلیة الهندسة.

كما تبین وجود فروق بین كلیة العلوم الطبیة وكلیة طب األسنان، وذلك لصالح كلیة العلوم الطبیة، حیث حصلت على 

) فقط لكلیة طب األسنان، أي أن المشكالت السلوكیة التي 3.4135)، مقابل متوسط (4.1000متوسط حسابي قدره (
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طلبة كلیة طب األسنان. وتبین كذلك وجود فروق بین كلیة طب یعاني منها طلبة كلیة العلوم الطبیة تفوق نظیرتها لدى 

)، مقابل متوسط 3.8333األسنان وكلیة اآلداب، وذلك لصالح كلیة اآلداب، التي حصلت على متوسط حسابي قدره (

دى ) فقط لكلیة طب األسنان، أي أن المشكالت السلوكیة التي یعاني منها طلبة كلیة اآلداب تفوق نظیرتها ل3.4135(

طلبة كلیة طب األسنان.

-الطلبة: ج) مواطن الفروق ووجهتها بین مستویات متغیر الكلیة على مجال المشكالت االجتماعیة لدى 
) للمقارنات البعدیة لمستویات متغیر الكلیة على مجال المشكالت االجتماعیة لدى الطلبةLSDقل فرق دال إحصائیا (أاختبار نتائج)8جدول (

الكلیة
جارةالت
)4.2375(

الحقوق
)4.1875(

الهندسة 
)3.6750(

العلوم الطبیة
)4.2750(

طب األسنان 
)3.7788(

اآلداب
)4.1667(

070830.*03750.45865.-*05000.56250.----- )4.2375التجارة (
08750.40865.020830.-*51250.----- )4.1875الحقوق (
*0.49167-*49167.-*60000.------ )3.6750الهندسة (

108330.*49615.----- )4.2750العلوم الطبیة(
*0.38782------ )3.7788طب األسنان (

----- )4.1667اآلداب (
) α≥0.05دالة إحصائیا عند (*  

الكلیة على مجال یتضح من الجدول السابق أن الفروق بین متوسطات إجابات أعضاء هیئة التدریس بحسب متغیر

المشكالت االجتماعیة لدى الطلبة قد كانت بین كلیة التجارة في جهة، وكل من كلیتي الهندسة وطب األسنان، وذلك 

) لكلیة الهندسة، 3.6750)، مقابل متوسط (4.2375لصالح كلیة التجارة التي حصلت على متوسط حسابي قدره (

المشكالت التربویة التي یعاني منها طلبة كلیة التجارة تفوق نظیرتها لدى ) لكلیة طب األسنان، أي أن 3.7788ومتوسط (

كما تبین وجود فروق بین كلیة الحقوق، وكلیة الهندسة، وذلك لصالح كلیة الحقوق طلبة كلیتي الهندسة وكلیة طب األسنان.

أي أن المشكالت ) لكلیة الهندسة،3.6750)، مقابل متوسط (4.1875التي حصلت على متوسط حسابي قدره (

االجتماعیة التي یعاني منها طلبة كلیة الحقوق تفوق نظیرتها لدى طلبة كلیة الهندسة. 

وتبین أیضا وجود الفروق بن كلیة الهندسة في جهة، وكل من كلیة العلوم الطبیة، وكلیة الطب، وكلیة واآلداب في جهة 

، وذالك لصالح الكلیات األخیرة، حیث حصلت كلیة العلوم أخرى، وذلك لصالح كلیات العلوم الطبیة، والطب، واآلداب

)، وكلیة اآلداب على 3.7788)، وحصلت كلیة الطب على متوسط بلغ (4.2750الطبیة على متوسط حسابي قدره (

) فقط لكلیة الهندسة. أي أن المشكالت التربویة التي یعاني 3.6750)، مقابل متوسط (4.1667متوسط حسابي قدره (

كما بة كلیات العلوم الطبیة، وطب األسنان، واآلداب تفوق المشكالت التربویة التي یعاني منها طلبة كلیة الهندسة.منها طل

تبین وجود فروق بین كلیة العلوم الطبیة وكلیة طب األسنان، وذلك لصالح كلیة العلوم الطبیة، حیث حصلت على متوسط 
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فقط لكلیة طب األسنان، أي أن المشكالت السلوكیة التي یعاني منها ) 3.7788)، مقابل متوسط (4.2750حسابي قدره (

طلبة كلیة العلوم الطبیة تفوق نظیرتها لدى طلبة كلیة طب األسنان. 

وتبین كذلك وجود فروق بین كلیة طب األسنان وكلیة اآلداب، وذلك لصالح كلیة اآلداب، التي حصلت على متوسط 

) فقط لكلیة طب األسنان، أي أن المشكالت السلوكیة التي یعاني منها 3.7788ط ()، مقابل متوس4.1667حسابي قدره (

طلبة كلیة اآلداب تفوق نظیرتها لدى طلبة كلیة طب األسنان.
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