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امللخص:
تـَُع ُّد مرحلة ما بعد الثانوية من املراحل اليت حتتاج إىل التوافق مع متطلبات احلياة املعاصرة
نظرا ملا حيتاجه الطالب يف هذه املرحلة من إمكاانت وقدرات نفسية وفكرية ومهارات
كافةً ،
متكنهم من التعامل مع املعطيات اجلديدة ،والتصدي ملظاهر القلق األكادميي ،بسبب انتقاهلم
إىل بيئة تعلم جديدة يف اجلامعة وما تتطلبه هذه البيئة من استعدادات وقدرات ومتطلبات
للتخصصات اليت يدرسوهنا ،وأساليب التدريس املتعددة ،وتشكيل عالقات اجتماعية،
وصداقات جديدة خمتلفة عما كان أيلفه الطالب يف املرحلة الثانوية.
هدفت الدراسة إىل الوقوف على واقع املشكالت االجتماعية والنفسية والتعليمية
واالقتصادية اليت تواجه الطالب اجلامعي املستجد يف السنة األوىل ابجلامعة .كما سعت اىل
اخلروج بتصور مهين مقرتح من منظور اخلدمة االجتماعية للح ّد من وقع املشكالت واملعوقات
على الطالب اجلامعي املستجد .استخدمت الدراسة منهج املسح االجتماعي ،وطبقت
إستبانة متَّ تصميمها من قِبَل الباحث على عينة عشوائية من طالب كلية العلوم االجتماعية
يف جامعة اإلمام حممد ابن سعود االسالمية بلغ عددها (ٍ )207
طالب.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب املستجدين يواجهون مشكالت يف خمتلف اجملاالت
(النفسية االجتماعية واالقتصادية واألكادميية) .وقد متثلت أبرز املشكالت النفسية يف القلق
من البطالة بنسبة بلغت ( ،)%83يف حني اتضح أن أهم املشكالت االجتماعية ارتبطت
ابالنشغال هبموم املستقبل بنسبة ( ،)%84.4ومتثلت أبرز املشكالت االقتصادية يف عدم
كفاية املكافأة اجلامعية بنسبة بلغت ( .)85.9يف حني متثلت أبرز املشكالت األكادميية يف
اجلهل حبقوق الطالب املستجد بنسبة بلغت (.)79.3
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وختمت الدراسة بوضع تصور مهين للدور الذي ميكن أن تقدمه اخلدمة االجتماعية
عددا
للح ّد من املشكالت اليت تعرتض توافق الطالب اجلامعي املستجد .وقد تضمن التصور ً
من احملاور منها :األسس اليت يقوم عليها التصور ،النظرايت اليت يستند عليها ،أهم األهداف
اليت يستهدفها التصور للحد من املعوقات اليت تواجه الطالب اجلامعي املستجد ،إضافة ايل
استعراض أهم األدوات واملهارات املهنية الالزمة لتنفيذ التصور يف املؤسسات األكادميية
ومراكز اإلرشاد الطاليب يف الكليات اجلامعية.
الكلمات املفتاحية :الطالب املستجدين ،املشكالت االجتماعية ،املشكالت
االكادميية للطالب املستجد ،املشكالت االقتصادية للطالب املستجد ،التكيف الدراسي
للطالب اجلامعي ،املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية.
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Problems Affecting the Academic Achievement
of Freshmen Students at Saudi Universities
A Prospective Proposal from Social Work
Prespective
Dr. Naser Al Oud

Abstract:
The post-secondary stage is one of the phases that need
be compatible with the requirements of all contemporary life,
given the needs of students at this stage and the potential
of psychological and intellectual skills to enable them to address the manifestations of academic concern because of their
transition to a new learning environment at the university.
The study aimed to identify the reality of the psychological, social, educational and economic problems faced by the
new university students in their first year of study. The study
also sought to come out with a professional proposal from
the Social Work perspective to reduce the impact of problems
and obstacles on the new university student. The study used
the social survey method and applied a questionnaire that was
designed by the researcher on a random sample of 207 students at the Collage of Social Sciences at Imam Muhammad
Bin Saud Islamic University.
The results of the study showed that new students face
problems in different Categories (psychological, social, economic and academic). The most important problems were
5
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the fear of being unemployed 83%, while the most important
social problems were the concern of the future 84.4%. The
most important economic problems were the inadequacy of
the university salary 85.9%. Yet, the most prominent academic problem is the lack of the rights at the University 79.3%.
The study was concluded by a professional proposal of
the role that social Work profession can offer to deal with
the most serious problems of the new university student. The
proposal included a number of topics like: the core basis of
the conception; the theories on which it is based; the goals
aimed to reduce the obstacles faced by new student; in addition to reviewing the most important tools and professional
skills necessary to implement the proposal in academic institutions and Counseling centers at the university colleges.
Keywords: Social Work Practice, Freshmen Collage Student,
Social Problem, Academic difficulties for Collage Students.
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املقدمة:
حظي التعليم اجلامعي ابهتمام كبري يف كل الدول وسخرت له الطاقات البشرية واملادية
على اعتبار أن التعليم عامة والتعليم اجلامعي بشكل خاص املرآة احلقيقية للمجتمع ومقياس
مدى تطوره وتقدمه ،وأصبح املقياس احلقيقي لتحضر اجملتمعات اآلن هو كم ونوعية املوارد
البشرية اليت تقود حركة احلياة يف تلك اجملتمعات .من هذا املنطلق زاد االهتمام ابجلامعات
واستقطاب اخلربات وذلك ملسامهتها يف إمداد مؤسسات اجملتمع ابلكوادر املدربة واملعدة
إعداد مهين على مستوى ٍ
عال مىت ما توفرت البيئة الصحية املناسبة للطالب ،حيث ترى
منبعا أساسيًّا إلعداد القيادات اجملتمعية يف خمتلف اجملاالت.
البكر( )1420أن التعليم يعد ً
وتـَُعـ ُّـد اجلامعــة إحــدى أهــم املؤسســات التعليميــة ابجملتمــع والــي تتعهــد الطــاب مــن
مهمــا يف خدمــة
دورا ًّ
اجلنســن ابلرعايــة واإلعــداد وتنميــة كافــة جوانبهــم ،حيــث تلعــب اجلامعــة ً
وتنميــة اجملتمــع ألن خمرجــات اجلامعــة تُعتــر ثــروة بش ـرية ورأس مــال بشــرى ال يقــل أمهيــة عــن
رأس املــال املــادي ،حيــث يســهم طــاب اجلامعــة بعــد إعدادهــم وصقــل خرباهتــم ومهاراهتــم يف
االرتقــاء ابجملتمــع ( ،) Hammed 1994وهــذا مــا أكــدت عليــه العديــد مــن الدراســات،
مــن أمهيــة دور اجلامعــة كإحــدى املؤسســات التعليميــة يف إعــداد جيــل مــن الشــباب قــادر علــى
االرتقــاء ابجملتمــع يف ظــل متغـرات ومتطلبــات القــرن احلــادي والعشـرين ،ولــذا يــزداد االهتمــام
بشــباب اجلامعــات إبعدادهــم وهتيئتهــم لقيــادة اجملتمــع يف املســتقبل يف كافــة جمــاالت احليــاة
إباتحــة الفــرص أمامهــم ليشــاركوا أبنفســهم يف صناعــة الق ـرارات الــي تتصــل حبياهتــم داخــل
اجلامعــة متهيـ ًـدا للمشــاركة الفعليــة يف صنــع الق ـرارات الــي تتصــل حبياهتــم خــارج اجلامعــة بعــد
خترجهــم ،فاجلامعــة أصبحــت تقــوم بــدور إجيــايب يف تقــدمي وتدعيــم التنشــئة االجتماعيــة والثقافيــة
للشــباب مــن اجلنســن .فلــم تعــد اجلامعــة مؤسســة تعليميــة فحســب ،بــل أصبحــت اجلامعــة
ـباعا ملختلــف
منظمــة ينتمــى إليهــا الطالــب خــال مرحلــة مــن أهــم مراحــل حياتــه ليجــد فيهــا إشـ ً
جوانــب حياتــه فيتلقــى العلــم واملعرفــة ،وينمــى خرباتــه وهواايتــه ،ويشــبع رغباتــه وحاجاتــه مــن
خــال املشــاركة املتاحــة لــه يف كافــة األنشــطة (علــي.)1999 ،
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هتتم الدولة ابلتعليم ألن الفائدة تبادلية للوطن واملواطن ؛فالتعليم يعترب الوقود الذي حيرك
اجملتمعات لألمام ،فأي عقبة تعيق من حركة التعليم فإهنا حتتاج جلهود املختصني واملهنيني
إلجراء البحوث اليت تسهم يف حتديد املشكلة والعمل على حلها وتالفيها دون أن تعيق هذه
املسرية ،وهذا ما هتدف إىل حتقيقه مهنة اخلدمة االجتماعية  ،حيث إن التعليم أحد جماالت
اخلدمة االجتماعية ومن ضمنها التعليم اجلامعي والذي هتتم به ومتده ابملختصني واملهنيني
الذين يسامهون بعمل البحوث والدراسات اليت تساهم يف تطوير وتسهيل العقبات اليت تعرتضه
ومساعدته على حل املشكالت اليت تواجهه.
وتطرأ املشكالت على الطالب اجلامعي املستجد للنقلة اليت حتدث عندما ينتقل للمرحلة
اجلامعية وذلك لالختالف الكبري بني منط الدراسة اليت سبقت املرحلة اجلامعية واليت أمضى
عاما يف ظل منط تعليمي خيتلف بشكل كبري عن اجلامعي ليجد
فيها ما يقارب اثىن عشرة ً
نفسه أمام مرحلة جديدة بكل أطيافها من بيئة تعليمية مغايرة ومتطلبات أكادميية ختتلف عما
اعتادوا عليه يف السابق ،حيث حتتاج هذه املرحلة إىل القدرة على اختاذ القرارات واالعتماد
على النفس بشكل كبري لتميز هذه املرحلة ابالستقاللية ومتيزها بطبيعة العالقات بني األستاذ
اجلامعي والطالب وطريقة االستذكار واستسقاء املعلومات واليت ال تتقيد بكتاب معني أو
معلومة حمددة ،وهناك حرية للطالب الختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراته وميوله
ورغبته إذا كان ذلك متاح له .وهذه النقلة املفاجئة من الطبيعي أن حتدث لدى الطالب
صعوبة يف التكيف معها إذا مل يكن لديه معرفة مسبقة عن هذه املرحلة ،وإذا مل يتهيأ هلا بشكل
علمي عن طريق املراجع والربامج والدراسات املختصة عن ذلك.
وابلرغم من أمهية هذه املرحلة وخطورهتا إال أن املهتمني بشأن التعليم اجلامعي مل يعملوا
بقدر ٍ
كاف على أن تكون عملية انتقال الطالب هلذه املرحلة عملية سلسة ،ومن ضمن
هذه املشكالت -على سبيل املثال ال احلصر -املشكالت النفسية واالجتماعية اليت تواجه
نظرا ألمهيتها وشيوعها ،حيث أثبتت
الطالب املستجدين واليت اختريت
ً
موضوعا هلذا البحث ً
بعض الدراسات اليت تناولت هذا املشكلة صلة هذه املشكالت ابلتحصيل العلميكما جاء
ذلك يف دراسة كل من شوقي( )1999ويوسف ( )1991وعبدهللا ( ،)1991وكذلك
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االنسحاب من املقاعد اجلامعية وكل ذلك ألسباب ميكن تالفيها والتعامل معها.
ئيسـا
واخلدمـة االجتماعيـة كمهنـة إنسـانية نبيلـة األهـداف حتـرص علـى أن تلعـب ً
دورا ر ً
يف تدعيـم ومسـاعدة الشـباب يف خمتلـف مؤسسـات رعايـة الشـباب ،مـن خلال إشـباع
احتياجاهتـم ورغباهتـم ،وتوفير الدعـم الـكايف لتحقيـق املشـاركة الفعالـة هلـم يف شـؤون جمتمعهـم
( ،)kate 2008والعمـل علـى تعديـل اجتاهاهتـم السـلبية ودعـم قيمهـم االجتماعيـة ،ومواجهـة
مشـكالهتم الشـخصية مـن خلال آليـات فنيـة تسـتند علـى قواعـد علميـة ،حيـث تقـوم مهنـة
اخلدمـة االجتماعيـة ابملسـامهة يف توفير اإلمكانيـات وتوجيـه طاقـات الشـباب برعايتهـا هلـم مـن
خلال تقـدمي خدماهتـا العالجيـة والوقائيـة واإلمنائيـة (حممـود.)2011،
ولذا ميكن ملهنة اخلدمة االجتماعية أن توجه جهودها حنو متكني اجلامعة كمؤسسة
من مؤسسات رعاية الشباب أعدت لتزويد الشباب مبختلف اخلدمات ،وهذا ما أكدت
عليه دراسة ( ،)Jony&Mark, 1987يف ايضاح دور اخلدمة االجتماعية يف العمل مع
الشباب ،من خالل املؤسسات اليت ينتمون إليها “اجلامعة” ومساعدهتم على املشاركة يف
اختاذ القرارات احليوية ،وذلك من خالل وضع الربامج واألنشطة املهنية املتعددة.
ومن بني هذه الربامج واألنشطة اليت يكون ملهنة اخلدمة االجتماعية دور مهين ابرز فيها
برامج اإلرشاد األكادميي بوحدات اإلرشاد األكادميي ابجلامعة ،وهذا ما أكدت علية نتائج
دراسة (سليمان ،)1998 ،واليت أشارت إىل فعالية برامج اإلرشاد االجتماعي يف اخلدمة
االجتماعية يف تنمية القيم الدينية لدى الشباب ،واليت تتمثل يف قيم االنتماء ،التعاون،
أيضا
واملشاركة يف تنمية اجملتمع الذي ينتمون إليه .مبا يضمن سالمة اجملتمع ،وهذا ما يتفق ً
مع ما أكدته نتائج دراسة عبد التواب ( )2000من أمهية دور األخصائي االجتماعي يف
تقدمي املشورة املهنية واإلرشاد والتوجيه من خالل عمله ابجلامعة.

مشكلة الدراسة:
أظهــرت العديــد مــن الدراســات الســابقة العديــد مــن الصعــوابت الــي يتعــرض هلــا الطــاب
املســتجدون ابجلامعــات ،ومــن خــال متابعــة ذلــك بواســطة املرشــد األكادميــي يف كليــة العلــوم
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االجتماعيــة جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،ومــن خــال مســئولييت كوكيــل ســابق
لقس ــم االجتم ــاع واخلدم ــة االجتماعي ــة وتدريس ــي لس ــنوات طويل ــة ابلقس ــم تب ــن أن هن ــاك
صعــوابت تواجــه الطــاب املســتجدين يف اجلامعــة وتكــون هــذه املشــكالت إمــا اجتماعيــة أو
نفســية أو اقتصاديــة أو تعليميــة.
وللعوامــل االجتماعيــة أتثــر واضــح علــى مســتوى حتصيــل الطــاب ،تتمثــل تلــك العوامــل
يف العالق ــات األسـ ـرية غ ــر الس ــوية ال ــي تؤث ــر عل ــى حي ــاة الطال ــب ،والعالق ــات االجتماعي ــة
ب ــن الط ــاب وبعضه ــم البع ــض ،وبينه ــم وب ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ،كم ــا أن للعوام ــل
ـرا يف
االقتصادي ــة س ـواءً الرفاهي ــة الزائ ــدة م ــن جان ــب األس ــرة أو عام ــل الفق ــر أحي ـ ً
ـان دوراًاكب ـ ً
إبـراز بعــض املشــكالت االجتماعيــة ،وكذلــك مســتوى ثقافــة الوالديــن وغريهــا مــن العوامــل الــي
تــؤدي إىل ظهــور بعــض املشــكالت االجتماعيــة لــدى الطالــب ،كمــا تلعــب العوامــل النفســية؛
مث ــل ع ــدم ق ــدرة الط ــاب عل ــى التكي ــف م ــع احلي ــاة اجلامعي ــة اجلدي ــدة وال ــي تتطل ــب التعام ــل
مــع اآلخريــن بصــرف النظــر عــن االختــاف يف االهتمامــات وامليــول والرغبــات ،وشــعور بعــض
الط ــاب ابلقل ــق واخل ــوف وابإلحب ــاط واملش ــاكل الس ــلوكية ال ــي تواج ــه بع ــض الط ــاب مث ــل
الغربــة والشــعور ابلنقــص والعزلــة االجتماعيــة لــدى بعضهــم.
تـَُع ُّد مرحلة مابعد الثانوية من املراحل اليت حتتاج إىل التوافق مع متطلبات احلياة املعاصرة
كافـة ملـا حيتاجـه الطلاب فيهـا مـن إمـكاانت وقـدرات نفسـية وفكريـة ومهـارات متكنهـم مـن
التعامـل مـع املعطيـات اجلديـدة ،والتصـدي ملظاهـر القلـق األكادميـي ،بسـبب انتقاهلـم إىل
بيئـة تعلـم جديـدة يف اجلامعـة ،ومـا تتطلبـه هـذه البيئـة مـن اسـتعدادات وقـدرات ومتطلبـات
للتخصصـات التي يدرسـوهنا ،وأسـاليب التدريـس املتعـددة ،وتشـكيل عالقـات اجتماعيـة،
وصداقـات جديـدة خمتلفـة عمـا كان أيلفـه الطلاب يف املـدارس.
وتُعترب املشكالت ابلنسبة للكثري من الطالب يف مرحلة التعليم اجلامعي انجتة عن الكثري
من املتطلبات اجلامعية اليت تفوق املوارد املتاحة للطالب اجلامعي ،وإذا مل يستطع الطالب
مواجهة هذه املشكالت بكفاءة فقد ينتج عن ذلك بعض من العواقب النفسية واالجتماعية
واالنفعالية والصحية؛ لذا فإن هناك جمموعة من العوامل اليت قد تساهم يف تشكيل املشكالت
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للطالب منها :عوامل مرتبطة ابملقررات ،إدارة الوقت ،األعباء املالية ،األهداف الشخصية،
األنشطة االجتماعية ,عوامل مرتبطة ابلتكيف مع البيئة اجلامعية ،و قلة وجود شبكات
الدعم) Kariv & Heiman, 2005( .
وقد أوضح بيكر ( )Baker 2003أن الطالب اجلامعيني يواجهون العديد من املتطلبات
الشخصية ،واالجتماعية ،واألكادميية اجلديدة يف مرحلة االنتقال من املدارس الثانوية حلياة
اجلامعة واليت تـَُع ُّد مرحلة مرهقة ابلنسبة للعديد منهم ،ومن التحدايت اليت يقابلها الطالب
القرارات اليت جيب أن يتخذوها خبصوص التخصصات الوظيفية املقبلة يف حياهتم ابإلضافة إىل
تكوين عالقات اجتماعية واكتساب مهارات جديدة مثل التفاوض ،والتواصل مع اآلخرين،
والتوصل إىل أفكار جديدة تتحدى وجهات نظرهم السابقة املستفادة من املاضي ،ابإلضافة
إىل معوقات ترتبط ابلبعد عن حمل اإلقامة .كما أشار “ ”Bakerإىل أن تكيف الطالب
خالل املرحلة االنتقالية يرتبط ابلطرق واألساليب اليت يتبعها يف التغلب على القلق الذي يؤثر
على حتصيله األكادميي ويف دافعيته لإلجناز والتحصيل (.)Baker 2003
كما أوضح كال من ( )Deberard, Spielmans and Julka, 2004أن املساندة
االجتماعية تُعترب املخفف من حدة املشكالت اليت يواجهها الطالب يف مرحلة االنتقال للحياة
اجلامعية ،هذه املساندة قد تكون من األصدقاء أو الزمالء أو األسرة أو مجاعات النشاط مما
خيفف من اآلاثر الضارة هلذه املشكالت.)Deberard Spielmans and Julka, 2004( .
ومــن العوامــل املســببة للمشــكالت لــدى الطــاب املســتجدين العــبء الدراســي مقابــل
الوقــت املتــاح ،وقــد كشــفت الدراســات أن طــاب الســنة الدراســية األوىل يف اجلامعــة يعانــون
عــبء املقــررات بشــكل كبــر ارتباطًــا بضغــوط االختبــارات ،وتشــر نســبة ( )%53مــن الطــاب
ـدرا للضغــط
الذيــن مت تطبيــق الدراســات عليهــم إىل أن عــبء املقــررات الدراســية يعتــر مصـ ً
والقلــق لديهــم ممــا يؤثــر علــى قــدرة التحصيــل العــام لديهــم ،ابإلضافــة إىل قلــق االختبــار
عاملحامسًـ�ا يف املسـ�ار الوظيفـ�ي واحليـ�اة املهنيـ�ة هلـ�م( (�Ader&Erk
النهائـ�ي الـ�ذي يشـ�كل ً
أيضــا إىل أن املشــكالت قــد تتســبب يف عــدم شــعور
 .)tin, 2010وقــد أشــارت الدراســات ً
الطالــب ابلراحــة وال يرغــب يف أن يســأل أو جييــب داخــل احملاضــرة ،وأن عالقــة عضــو هيئــة
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التدريــس ابلطالــب تؤثــر علــى االســتجابة ملســتوى املشــكالت لــدى الطالــب حيــث ميكــن أن
تؤثــر يف زايدة التحصيــل األكادميــي للطالــب .وختتلــف درجــة أتثــر املشــكالت علــى الطــاب
بشــكل متفــاوت مــن طالــب آلخــر (.)Ader & Erktin, 2010
ويش ــر ع ــدد م ــن الباحث ــن إىل وج ــود عالق ــة ب ــن كل م ــن املش ــكالت وت ــدين
التحصي ــل الدراس ــي ،كم ــا أن هن ــاك عالق ــة إجيابي ــة ب ــن املش ــكالت الدراس ــية وزايدة
العن ــف (.)Sommers and Vodanovich 2000
بوي تظهر فيها العديد من املواقف ،وتنشط بداخلها صور
بشري تر ًّ
جمتمعا ًّ
وتُعد اجلامعة ً
خمتلفة من التفاعل ،وتتضح بني أفرادها أشكال متنوعة من العالقات ،وهي هتدف إىل تزويد
طالهبا ابملعلومات واخلربات واملهارات والقيم واالجتاهات ،اليت تسهم يف تشكيل املالمح
األساسية يف شخصية الطالب (راشد1988 ،م) .وكل ما وفرت اجلامعات مناهج دراسية
متميزة ،وأساليب تعليمية متعددة ،وأساليب تقومي متطورة ،وبيئات تعلم مناسبة ،وإرشاد
أكادميي ،وممارسات دميقراطية ،كلما أسهمت يف خفض املشكالت املتعددة لدى الطالب.
وتساهم اخلدمة االجتماعية كمهنة انسانية يف مساعدة األفراد واألسر للتغلب على
مشكالهتم االجتماعية -النفسية يف كافة اجملاالت ومنها اجملال األكادميي من خالل العمل
يف وحدات االرشاد االكادميي يف الكليات واجلامعات .حيث يساهم األخصائي يف ممارسة
عمليات اخلدمة االجتماعية من خالل العمل مع الطالب املتعرضني ملشكالت تعلمية
يصحبها غالبا مشكالت اجتماعية ونفسية تؤثر يف مسرية الطالب واستقراره يف اجلامعة.
ومــن أجــل تعزيــز الــدور الــذي تضطلــع بــه مهنــة اخلدمــة االجتماعيــة يف اجملــال األكادميــي
،ومــن أجــل دعــم مبــادرات التحــول الوطــي ورؤيــة اململكــة  2030يف حماورهــا اإلسـراتيجية
؛ومنهــا العمــل علــى اســتقرار االســرة الســعودية ومشــروع جــود احليــاة للفــرد بشــكل خــاص
واألس ــرة بش ــكل ع ــام ،مت تب ــي ه ــذه الدراس ــة العلمي ــة للوق ــوف عل ــى أب ــرز املش ــكالت ال ــي
تواج ــه الطال ــب اجلامع ــي املس ــتجد خ ــال الس ــنة املنهجي ــة األوىل م ــع إيض ــاح ال ــدور امله ــي
للخدمــة االجتماعيــة يف التعامــل معهــا.
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من هذا املنطلق وإلدراك الباحث ألمهية العوامل النفسية واالجتماعية يف العملية التعليمية
ومدى أتثريها على عملية التحصيل الدراسي للطالب املستجدين يف التعليم اجلامعي فقد
جاءت هذه الدراسة واليت تتبلور مشكلتها يف معرفة املشكالت املؤثرة على التحصيل الدراسي
للطالب اجلامعي املستجد يف اجلامعات السعودية.

تساؤالت الدراسة:
تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن التساؤل الرئيس التايل:
م ــا املش ــكالت املؤث ــرة عل ــى التحصي ــل الدراس ــي للطال ــب اجلامع ــي املس ــتجد يف
اجلامع ــات الس ــعودية؟
ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما خصائص الطالب املستجدين ابجلامعة؟
 -2ما املشكالت النفسية اليت يواجهها الطالب املستجدون؟
 -3ما املشكالت االجتماعية اليت يواجهها الطالب املستجدون؟
 -4ما املشكالت االقتصادية اليت يواجهها الطالب املستجدون؟
 -5ما املشكالت التعليمية اليت يواجهها الطالب املستجدون؟
 -6ما التصور املقرتح للخدمة االجتماعية للتعامل مع املشكالت املؤثرة على التحصيل
الدراسي للطالب اجلامعي املستجد؟

أهداف الدراسة:
سعت الدراسة لتحقيق اهلدف الرئيس التايل:
معرفة املشكالت املؤثرة على التحصيل الدراسي للطالب اجلامعي املستجد يف
اجلامعات السعودية؟
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ويتفرع من اهلدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:
 -1التعرف على خصائص الطالب املستجدين ابجلامعة.
 -2التعرف على املشكالت النفسية اليت يواجهها الطالب املستجدون.
 -3التعرف على املشكالت االجتماعية اليت يواجهها الطالب املستجدون.
 -4التعرف على املشكالت االقتصادية اليت يواجهها الطالب املستجدون.
 -5التعرف على املشكالت التعليمية اليت يواجهها الطالب املستجدون.
 -6التوصل لتصور مقرتح للخدمة االجتماعية للتعامل مع العوامل املؤثرة على التحصيل
الدراسي للطالب اجلامعي املستجد.

أمهية الدراسة:
األمهية النظرية:
 -1قلــة وحمدوديــة الدراســات الــي تناولــت هــذا املوضــوع علــى نطــاق واســع مــن وجهــة
عموم ــا وم ــن وجه ــة نظ ــر املختص ــن يف اخلدم ــة االجتماعي ــة االكلينيكي ــة
نظ ــر املختص ــن ً
علــى وجــه اخلصــوص.
 -2زايدة املش ــكالت النفس ــية واالجتماعي ــة للط ــاب املس ــتجدين ابلكلي ــات وال ــي ق ــد
تعــوق تقدمهــم واســتمرارهم يف التحصيــل الدراســي ورمبــا تؤثــر علــى إكمــال مشـوارهم اجلامعــي،
األمــر الــذى يســتلزم معــه ضــرورة العمــل علــى التغلــب علــى تلــك املشــكالت وهــذا مــا هتــدف
إليــه مهنــة اخلدمــة االجتماعيــة.

األمهية التطبيقية:
تتمثل األمهية التطبيقية من خالل ما يلي:
مستقبل يف وضع تصور لربامج إرشادية وتوعية
 -1ميكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة
ً
ملواجهة مشكالت الطالب املستجدين يف اجلامعات.
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 -2ميكن االستفادة من نتائج البحث بشكل أساسي يف وزارة التعليم ابختالف كلياهتا
وجامعاهتا يف شىت أحناء اململكة إذا ما مت مراعاة جوانب االختالف يف نوعية املشكالت
اليت تواجه الطالب املستجدين حسب موقع املؤسسة التعليمية اجلغرايف.
 -3حتديد املشكالت املتعددة اليت يعاين منها الطالب املستجدين يساعد املسئولني
يف اجلامعات يف تدعيم برامج اإلرشاد األكادميي حلل املشكالت اليت تواجه الطالب.
 -4قـد تسـاهم نتائـج هـذه الدراسـة يف تفعيـل الـدور التنمـوي للخدمـة االجتماعيـة
مـع الطلاب املسـتجدين مـن خلال تفعيـل األنشـطة الطالبيـة للطلاب بشـكل عـام
واملسـتجدين علـى وجـه اخلصـوص.

مفاهيم الدراسة:
 -1مفهوم املشكالت:
تعـرف املشـكالت علـى أهنـا ":ظـروف بيئيـة غير مرغوبـة ،ومـا حيـدد كمشـكلة (ظـروف
وأحـوال غير مرغوبـة) يتوقـف علـى احلـد األدىن إلمجـاع النـاس العتبارهـا مشـكلة ،فمـا هـو
مشكلة يف نظر شخص قد ال يعترب مشكلة يف نظر شخص آخر ،وكذلك ما حيدد كمشكلة
يف جمتمع معني قد ال يعترب مشـكلة يف جمتمع آخر ويف زمن آخر" ،وتعرف املشـكالت أيضا
على أهنا" :موقف تشـعر به مجاعة كمصدر لعدم الرضا ألعضائها حيث تسـلم هذه اجلماعة
مفضلا جيـب إجـراؤه ومـن مث تتحـرك اجلماعـة أو األفـراد داخـل اجلماعـة
تعديلا
ً
أن هنـاك ً
إلحـداث التغيير" (عثمـان ،1990 ،ص.)63
كمــا تعــرف املشــكالت أبهنــا :مواقــف تواجــه األفـراد تعجــز فيــه قدراهتــم عــن مواجهتهــا
بفاعلي ــة مناس ــبة ،أو أن تص ــاب قدراهت ــم ع ــن مواجهته ــا بفاعلي ــة مناس ــبة ،أو أن تص ــاب
قدراهتــم فجــأة بعجــز مــا يف إمكانياهتــا حبيــث يعجــز عــن تنــاول مشــكالت حياهتــم بنجــاح
(الس ــكري  ،2000ص.)402
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وميكن تعريف املشكالت يف الدراسة الراهنة على أهنا" :كل ما يواجه طالب اجلامعات
املستجدين من مواقف حتول بينهم وبني األداء املتميز ألدوارهم األكادميية مما جيعلهم يصبحون
يف أمس احلاجة للتدخل من قبل اآلخرين ملساعدهتم على جتاوز هذه املشكالت لتحقيق
اهلدف من العملية األكادميية".
وتعرف املشكالت إجرائيًّا يف هذه الدراسة على النحو التايل:
 املشكالت النفسية املشكالت االجتماعية املشكالت االقتصادية -املشكالت التعليمية

 -2الطالب املستجد يف اجلامعة:
يُقصد به يف هذه الدراسة الطالب الدراس يف السنة األوىل ابلكلية وهو طالب مستوى
أول أو مستوى ٍ
اثن أو حمول من كليات أخرى أو ال يزال يف سنته األوىل.

الدراسات السابقة:
من الدراسات اليت تناولت هذا موضوع مشكالت الطالب املستجدين يف اجلامعات
دراسة عبد السالم وآخرين (2005م) ،واليت هدفت إىل التعرف على الضغوط النفسية
الشائعة لدى طلبة اجلامعة اإلانث والذكور ومشلت عينة ( )141طالبًا وطالبة ،واتبع الباحث
املنهج الوصفي ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،وكانت أبرز نتائجها :أن أكثر
شيوعا لدى عينة البحث هي الضغوط الدراسية تليها الضغوط االنفعالية مث
الضغوط النفسية ً
أخريا الضغوط األسرية.
الضغوط الشخصية مث الضغوط االجتماعية و ً
كمــا قــام الزه ـراين ( )1426بدراســة هدفــت إىل :التعــرف علــى املشــكالت النفســية
واالجتماعيــة والتعليميــة ومــدى أتثريهــا علــى حتصــل الطــاب يف كليــات املعلمــن ابململكــة،
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وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )314طالبًــا واتبــع الباحــث املنهــج الوصفــي (املقــارن) ،وكانــت
أبــرز النتائــج القلــق مــن املســتقبل وموضــوع التعيــن عنــد التخــرج واالجتاهــات الســلبية حيــال
بعــض املقــررات ،واإلحســاس ابلضغــط النفســي والتشــتت الذهــي أثنــاء احملاضــرة والشــعور
ابمللــل مــن الدراســة وأعبائهــا ،القلــق بشــكل عــام واإلحســاس ابإلعيــاء النفســي ،االنشــغال
ابلعمــل وبعــد الكليــة عــن حمــل إقامــة الطالــب وغــاء أســعار الســكن ،عجــز الطالــب عــن
توفــر بعــض متطلبــات الدراســة والتفكــر ابلــزواج ووجــود مشــكالت أسـرية حتــول دون الرتكيــز
علــى الدراســة ،ضعــف الدخــل اخلــاص ابألســرة وكثــرة املـواد خــارج التخصــص وعــدم االهتمــام
ابالســتذكار وقلــة الوســائل التعليميــة.
كمــا أوضحــت دراســة الزبــر ( 1420ه ـ ) والــي اهتمــت ابلكشــف عــن الصعــوابت الــي
تواج ــه الطالب ــات املس ــتجدات يف الكلي ــات األدبي ــة جبامع ــة املل ــك س ــعود ابل ـرايض أن هن ــاك
ارتباطًــا ب ــن رض ــا الطالب ــات ع ــن تعليمه ــن اجلامع ــي وعالق ــة الرض ــاء ابلصع ــوابت ال ــي تواج ــه
الطالبــات .حيــث اجريــت الدراســة عينــة مكونــة مــن ( )1000طالبــة مــن املســتجدات ابلفصــل
الدراس ــي األول م ــن ع ــام (1419هــ) وال ــايت مت اختياره ـ َّـن بطريق ــة عش ـوائية ،ومت اس ــتخدام
املنهــج الوصفــي التحليلــي .وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج منهــا وجــود صعــوابت
أكادمييــة كاخلــوف مــن االمتحــاانت أو عــدم معرفــة طــرق البحــث العلمــي ،عــدم توفــر اإلرشــاد
األكادميــي ،قصــور يف اخلدمــات اإلداريــة والتنظيميــة واألكادمييــة املقدمــة للطالبــات .وخرجــت
الدراســة بعــدد مــن التوصيــات مــن أمههــا :ضــرورة توفــر خدمــات اإلرشــاد األكادميــي الــي ال
تتواف ــر إال عل ــى نط ــاق ضي ــق يف خاص ــة وأن أغل ــب إج ــاابت الطالب ــات أوضح ــت حاجته ــن
املاســة خلدمــات اإلرشــاد األكادميــي.
وقـام مونـك عـام (1999م) بدراسـة هدفـت إىل :التعـرف علـى التسـهيالت اخلدميـة
واالستشـارات املتاحـة داخـل احلـرم اجلامعـي علـى عينـة تتكـون مـن ( )10طلاب وطالبـات
حتـت سـن ( )21سـنة و( )10طلاب وطالبـات بين ( 40 – 21سـنة) ،وكانـت أبـرز
نتائـج هـذه الدراسـة :أن الطلاب يشـعرون بعـدم الرضـا عـن حياهتـم ،وأن الطلاب يتعرضـون
لضغـوط نفسـية كثيرة .يف حين أشـارت دراسـة العمـري (1999م) والتي حاولـت التعـرف
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علـى املشـكالت النفسـية التي يعـاين منهـا شـباب اإلمـارات طبقـت الدراسـة علـى عينـة قوامهـا
( )2525طالبًـا وطالبـة مـن الطلاب املسـتجدين يف جامعـة اإلمـارات يف الفصـل األول مـن
عـام (1999م) عـن وجـود مشـكالت نفسـية للطلاب والطالبـات وأن الطالبـات تعانين مـن
مشكالت أكثر من الطالب ،وأنه ال توجد فروق بني الطالب مرتفعي التحصيل ومنخفضي
والتحصيـل فيمـا يتعلـق ابملشـكالت النفسـية ،وأن الطالبـات املقيمـات يف السـكن اجلامعـي
تعانين مـن مشـكالت أكثـر مـن غير املقيمـات وهـذا الفـرق ال حيـدث عنـد الطلاب .وكان مـن
أبـرز التوصيـات :دعـم وحـدة اخلدمـات اإلرشـادية ابجلامعـة.
كما قام كل من الصمادي والطحاوي ( )1997بدراسة هدفت إىل :التعرف على
احلاجات اإلرشادية لطلبة جامعة اإلمارات ودراستها يف ضوء بعض املتغريات كاجلنس
واملستوى الدراسي والكلية واجلنسية ومنطقة السكن حيث بلغ عدد العينة ( )643طالبًا
وطالبة اتبع فيها املنهج الوصفي وكان من أبرز النتائج وجود ( )20حاجة إرشادية لدى
طلبة اجلامعة تتوزع يف اجملال الرتبوي واملهين واملعلومات ،وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
درجات الطلبة على مقياس احلاجات ابلنسبة ملتغريات اجلنس واملستوى األكادميي.
وقام عماد سلطان (  ) 1996بدراسة للتعرف على احتياجات طلبة وطالبات
املعاهد العليا على عينة قوامها (  )409طالب وطالبات ،وطبقت عليهم استمارة شاملة
جملاالت الصحة والتعليم واألسرة واحلالة االقتصادية والرتويح والدين واجلنس والنمو النفسي
واالجتماعي .وقد أظهرت النتائج عن وجود احتياجات يف اجملاالت الصحية ويف اجملال
أيضا ،واليت تركزت يف مشكالت سلوكية كالقلق وعدم الرتكيز واالنتباه ،ونقص الثقة
النفسي ً
ابلنفس ،وأتنيب الضمري وصعوبة التحكم يف االنفعاالت وتقلب احلالة املزاجية.
ويشري عمران ( )1992يف دراسته اليت هدفت إىل معرفة املشكالت االنفعالية لدى
الشباب البحريين وشارك فيها ( )431طالبًا وطالبة من طالب جامعة البحرين أنه توجد
( )30مشكلة انفعالية يعاين منها الشباب اجلامعي وتتمثل يف :عدم القدرة على اختاذ
القرارات ،القلق ،شرود الذهن ،عدم القدرة على الرتكيز ،ضعف الثقة ابلنفس ،اخلوف من
الفشل ،اخلوف من ارتكاب األخطاء.
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كما أجرى عبد احلليم وآخرون (  )1991دراسة هدفت إىل التعرف على اهم
املشكالت النفسية واالجتماعية اليت تواجه طالب جامعة القاهرة .حيث استخدم الباحثون
منهج املسح االجتماعي عن طريق العينة واليت بلغ قوامها ( )733طالبًا وطالبة .وقد أسفرت
النتائج عن وجود الكثري من املشكالت منها املشكالت النفسية واليت متثلت يف اخلوف من
املستقبل ،والقلق النفسي ،والتوتر والشعور ابلنقص وعدم الثقة ،وعدم االستقرار العاطفي،
واالنطواء والشعور ابلوحدة ،والوساوس.
وقد قدم عطية ( 1989م) يف دراسته اليت تناولت مشكالت مرحلة الشباب اجلامعي
اليت طبقت على عينة قوامها ( )555طالبًا وطالبة بكلييت الرتبية ابإلسكندرية ودمنهور مبصر.
وقد كشفت النتائج عن انتشار األمراض االجتماعية ،والتناقض بني ما تعلمه الفرد وواقع
احلياة العامة واليومية ،وعدم األخذ بوجهات نظر الشباب ،وعدم وضوح الكثري من القضااي
الدينية والصراع بني الرغبة يف التعبري وصعوبة ذلك وضياع اجلادين وسط زحام احلياة .واتضح
من خالل تلك الدراسات أن أكثر املشكالت انتشار وسط الشباب بصفة عامة والشباب
أسري ونفسيًاً ودينيًا عند
اجلامعي بصفة خاصة هي املشكالت اليت متثل جانبًا اجتماعيًا و ً
ذكورا أو إان ًث.
هؤالء الشباب مبختلف جنسهم سواء كانوا ً

كما قامت أبو عطية ( 1986م) بدراسة مماثلة عن حاجات طالب جامعة الكويت
اإلرشادية وعالقتها يف وضع صورة توضيحية ملركز اإلرشاد حيث طبقت الدراسة على عينة
قوامها ( )420طالبًا وطالبة من الكليات املختلفة ،وأسفرت الدراسة عن نتائج تتمثل يف
حاجة الطالب والطالبات إىل إرشاد أكادميي ومهين بدرجة أكرب من احتياجاهتم للتوافق
واإلرشاد النفسي كما أن الطالب حباجة أكرب من الطالبات للدعم واملساندة االجتماعية.
كما أجرت العبيد ( )1412دراسة هدفت إىل التعرف على املشكالت االجتماعية
اليت تعاين منها الطالبات اجلامعيات املستجدات والدور الفعلي لألخصائيات االجتماعيات
يف مواجهة مشاكل الطالبات اجلامعيات .وقد أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة الطالبات
املتعرضات للمشاكل قد بلغت ( )%34وذلك لشدة وحساسية هذه املرحلة العمرية وأمهيتها،
كما اتضح أن نسبة من ال يعرف الدور املهين لألخصائية االجتماعية بلغت ( )%56على
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الرغم من أمهية الدور الذي يقمن به داخل مراكز اإلرشاد األكادميي .وقد أوصت الدارسة
أبمهية تكثيف دور األخصائية االجتماعية يف الكليات عن طريق الندوات والربامج املتنوعة
واملساعدة على توضيح دور األخصائية االجتماعية وأيضاً تشجيع الطالبات على اللجوء إىل
األخصائية االجتماعية لعرض مشاكلهن وإجياد احللول املناسبة.

التعليق على الدراسات السابقة:
قدمت الدراسات السابقة العديد من النتائجاملهمة اليت تربز أهم املشكالت اليت يواجهها
الطالب املستجدون يف اجلامعة واليت غالبًا ما تعوق أداءهم األكادميي وحتصيلهم العلمي.
وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة حيث إهنا مرتبطة مبهنة اخلدمة االجتماعية
وتسعى لوضع تصور مقرتح للتعامل مع املشكالت املتعددة للطالب املستجدين .كما ختتلف
الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من حيث اجملال الزماين والبشري واملكاين وكذلك من
حيث أدوات الدراسة ومنهجها ،ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف حتديد
مشكلة الدراسة بدقة وحتديد املفاهيم وبناء مقياس الدراسة وحتليل نتائج الدراسة.

أبرز املشكالت النفسية واالجتماعية للطالب يف اجلامعة:
(أ) املشكالت النفسية:
يُعتــر التعامــل مــع املشــكالت النفســية لــدى خمتلــف قطاعــات الشــباب مــن الضــرورايت
امللح ــة لتجن ــب اهل ــدر يف ركي ــزة التنمي ــة وه ــو اإلنس ــان ،فالط ــاب يعان ــون بصف ــة عام ــة م ــن
عــدد مــن املشــكالت النفســية ،وإن إجيــاد حلــول هلــذه املشــكالت جيعــل أبنــاء اجملتمــع يتمتعــون
مبعنــوايت مرتفعــة مــن الصحــة النفســية ،ممــا يضمــن للمجتمــع االســتفادة القصــوى مــن كل مــا
لــدى أبنــاءه مــن طاقــات وإمكانيــات.
فاملشـكالت النفسـية غالبًـا مـا أتيت يف مراتـب متقدمـة مـن املشـكالت التي يعـاين منهـا
الطلاب كمـا جـاء يف دراسـة عثمـان ()1974م وهـي مـن أوائـل الدراسـات عـن املشـكالت
النفسـية ،وتبني نتائج الدراسـة اليت أجراها أن املشـكالت النفسـية حتتل اخلمس مراتب األوىل
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جبانـب مشـكالت أخـرى ،إىل أن جـاءت دراسـة حممـود ()1993م ليثبـت مـن خلال دراسـته
أن ( )%60مـن عينـة الدراسـة تعـاين مـن مشـكالت نفسـية ،وهـذا يعني أن أغلبيـة الطلاب
والطالبـات يعانـون مـن مشـكالت نفسـية؛ فاملشـكالت النفسـية التي يعـاين منهـا الطلبـة كثيرة
،ولكـن نوجـز بعـض منهـا حسـب األمهيـة بنـاء علـى مـا جـاء يف الدراسـات والبحـوث العلميـة
التي تناولـت املشـكالت النفسـية ومنهـا اآليت:

 -1القلق:
يــؤدي القلــق إىل ظهــور آاثر نفســية واجتماعيــة إضافــة إىل الشــعور بعــدم األمــان حســب
مــا جــاء يف دراســة احلســن ( )1999حيــث أثبتــت ارتفــاع نســبة املشــكالت النفســية لــدى
الطالب بشــكل عام واليت تؤثر على مســتوى الطالب ،وكذلك أظهرت دراســة الســيد وآخرين
(1991م) عــن وجــود مشــكالت كثــرة لــدى الطــاب ابجلامعــات ،وتصــدرت املشــكالت
النفســية القائمــة حيــث تراوحــت نســبة الشــعور بتفاقمهــا مــا بــن ( )%43إىل ( )%75ومنهــا
مشــكلة القلــق النفســي .كمــا بينــت دراســة الص ـواف (1994م) أن هنــاك مشــكالت يعــاين
منهــا الشــباب مــن الذكــور واإلانث ،وجــاء القلــق يف مراتــب متقدمــة ومــن أكثــر املشــكالت
الــي تواجــه الطلبــة حيــث تتســبب كث ـراً إىل جلــوء الطالــب ملعاقبــة الــذات عــن طريــق اإلدمــان
علــى الكحــول واملخــدرات أو التدخــن أو اإلفـراط يف األكل كمــا تشــر الدراســة .وهــذا يعطــي
أمهيــة للتعامــل مــع مثــل هــذه املشــكالت بشــكل جــدي وعلمــي حــى ال يتطــور األمــر لظهــور
مشــكالت أخــرى تزيــد مــن دائــرة املشــكالت وتفاقمهــا.

 -2االكتئاب:
تشري الدراسات إىل أن االكتئاب من املشكالت اليت يعاين منها الطلبة وذات أمهية
وأولوية للتعامل معها وحماولة حلها كما جاء يف دراسة املطوع (1991م) ،حيث أشارت
الدراسة إىل أن ( )%57من الطالب يعانون من االكتئاب ،وهذا يعترب نسبة كبرية تثبت أمهية
التعامل مع هذه املشكلة ،حيث أوضحت كذلك دراسة حتورة (1985م) أن الطالبات
اإلانث تفاقمت لديهن مشكلة االكتئاب.
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 -3اخلوف:
يعترب اخلوف من املشــكالت اليت تواجه الطالب واليت من املمكن أن تعيق من مســتوى
الطالــب وهنــاك عــدد ال يســتهان بــه مــن الطــاب يشــتكون مــن هــذه املشــكلة كمــا جــاء يف
دراســة املطــوع(1991م) الــي وجــدت أن مــا يقــارب مــن ( )%66مــن أفـراد العينــة يف الدراســة
يعانــون مــن اخلــوف مــن املســتقبل.
كما أشار عباده والعمران (1992م) عن وجود ثالثني مشكلة انفعالية يعاين منها
الشباب اجلامعي ومن ضمنها اخلوف من الفشل واخلوف من ارتكاب األخطاء .ويرى السيد
(1991م) إن مشكلة اخلوف من املستقبل من ضمن املشكالت النفسية اليت يعاين منها
الطالب واليت متثل ( )%43إىل ( )%75من املشكالت اليت يعاين منها الطلبة.

 -4التوتر النفسي:
ال يقل التوتر النفسي عن املشكالت السابقة حيث توضح الدراسات أن التوتر النفسي
من املشكالت اليت يعاين منها الطلبة كما يشري حنوره (1985م) ،حيث أن مشكلة التوتر
النفسي من املشكالت اليت تظهر لدى الطلبة الذكور واإلانث على حد سواء .وقد أظهرت
دراسة أجراها عبد احلليم السيد أن مشكلة التوتر النفسي من ضمن املشكالت اليت يعاين
منها الطلبة واليت ترتاوح ما بني ( )%43و ( .)%75وتشري بعض الدراسات األجنبية اليت قام
هبا راندول عن عجز الطالب عن حتقيق إجنازات دراسية بسبب التوتر الشديد لديهم حيث
شيوعا حسب ما ذكرته الدراسة.
بلغت نسبته ( )%75ومثلت أكثر املشكالت ً

 -5إثبات الذات:

من الطبيعي أن يكون لدى اإلنسان ميل طبيعي إلثبات وحتقيق ذاته حسب ما يراه
أصحاب املنحىن اإلنساين ،وكما يشري ماسلو إىل أن حتقيق الذات هو أعلى مستوى للوجود
اإلنساين حيث يستمر اإلنسان يف سعيه إلشباع هذه احلاجة وبذل كل ما لديه من إمكانيات
وطاقات ،ويعترب احلقل التعليمي اجلامعي من امليادين املناسبة لتحقيق الذات وإثباهتا.
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 -6مشكلة التوافق:
تعترب مشكلة التوافق من املشكالت اليت تواجه الطالب ،حيث أشار إىل ذلك الطحيح
(2000م) ،يف دراسته اليت أجراها على الطالب .وأظهرت نتائج الدراسة أن مشكلة التوافق
مع الدراسة اجلامعية متثل ( )%13,64من املشكالت اليت تواجههم،كما أشار الطحيح
(1985م) ،يف دراسته واليت أظهرت أن أغلب املشكالت اليت تواجه الشباب الكوييت تعود
أسباهبا إىل عدم التوافق األسري،كذلك أظهرت النتائج وجود مشكالت تعيق الطالب ومنها
التوافق النفسي والتوافق االجتماعي واألسري ،حيث كانت نسبة الغري املتوافقني نفسيًّا حوايل
( )%28مع ارتفاع نسبة الذكور عن اإلانث وبينما بلغت نسبة غري املتوافقني اجتماعيًّا
أيضا .كما أشار جنايت (1974م) يف دراسته
و ًّ
أسري قرابة ( )%27مع ارتفاع نسبة الذكور ً
أن الطالب الكويتيني وطالب اإلمارات العربية املتحدة يعانون من مشكلة التوافق النفسي.

 -7عدم الثقة ابلنفس:
أبرزت دراسة السيد وآخرين (1991م) عن املشكالت النفسية واالجتماعية ،حيث
أسفرت نتائج دراستهم عن تصدر املشكالت النفسية القائمة حيث تراوحت نسبة الشعور
بتفاقمها بني ( )%43و ( ،)%75وجاء من ضمن املشكالت عدم الثقة ابلنفس.

(ب) املشكالت االجتماعية:
املشــكالت األسـرية هــي عــدم الوفــاق بــن أفـراد األســرة واملشــكالت بــن األبويــن ،إذ ال
يقــدران علــى حتمــل األعبــاء امللقــاة علــى الطالــب والتدخــل أكثــر مــن الــازم يف شــؤونه واملطالبــة
ابإلجنــاز الدراســي مبــا يفــوق طاقتــه مــن قبــل األهــل ،ابلرغــم مــن األعبــاء الدراســية وعــدم التعامــل
ابلعدالــة مــن قبــل مدرســيه .وذكــر زه ـران ( )1995أن تلــك اخلالفــات تتمثــل يف االنفصــال
والطــاق والشــعور ابلبعــد عــن الوالديــن ،وعــدم القــدرة علــى مناقشــة املوضوعــات الشــخصية
مــع الوالديــن أو أحدمهــا ،واللــوم والتأنيــب والتقريــع ،والشــعور أبن الوالديــن يتوقعــان أكثــر مــن
طاقــة الطالــب ،تدخــل الوالديــن يف اختيــار األصدقــاء ،والتفرقــة بــن األخــوة وعــدم احلريــة يف
إبــداء الـرأي والشــعور ابحلرمــان مــن أشــياء كثــرة.
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(ج) املشكالت التعليمية:
هنــاك العديــد مــن املشــكالت الدراســية الــي تواجــه الطلبــة وهــي عــدم كفــاءة بعــض
املدرســن وعــدم إعطــاء فــرص كفايــة ملراجعــة امل ـواد قبــل االمتحــان ,وعــدم وجــود مرشــدين
يوجهــون الطــاب وحيلــون مشــاكلهم ،كثــرة عــدد املـواد الدراســية ،وعــدم إعطــاء الطــاب حريــة
اختيــار بعــض امل ـواد ،وضيــق وقــت االســتذكار ،وعــدم توفــر املراجــع يف املكتبــات التجاريــة.
حيــث يشــر البــدري وآخــرون ( )1972إىل أن أكــر مشــكلة تواجــه الطلبــة هــي اختيــار
الربانمــج الدراســي ،وعــدم توفــر معلومــات عــن هــذا الربانمــج وعــدم وجــود مرشــد أكادميــي،
وعــدم معرفــة األماكــن والدوائــر والكليــات

(د) املشكالت االقتصادية:
نظرا النتقال الطالب من مرحلة التعليم الثانوي إىل مرحلة التعليم اجلامعي فهو بذلك
ً
يكون قد انتقل من مرحلة االعتماد على األسرة يف املصروفات إىل االعتماد على نفسه يف
توفري متطلبات املرحلة اجلامعية ،وجماراة األصدقاء والزمالء يف املصروفات وكل هذا حيتاج
ملوارد مالية أكثر مما حيصل عليه من مكافأة اجلامعة .كما أن املرحلة اجلامعية تتطلب شراء
العديد من الكتب واملراجع الدراسية واألدوات اليت من املمكن أن يكون حباجة إليها يف
اجلامعة .كما قد يكون الطالب انتقل من مدينته إىل مدينة أخرى وسواء أقام قريبًا من
جامعته أو يف السكن اجلامعي أو سافر بشكل مستمر فكل هذا يتطلب موارد مالية جديدة
مما يضع الطالب اجلامعي حتت ضغط دائم لتوفري هذه املصروفات.

دور اخلدمة االجتماعية يف اجملال التعليمي:
دورا
يؤك ــد س ــليمان ( )1998أن مجه ــور املرب ــن ي ــرون أن املدرس ــة ميك ــن أن تلع ــب ً
ـرا يف جم ــال حتقي ــق التماس ــك االجتماع ــي مم ــا يك ــون ل ــه أث ــره يف احملافظ ــة عل ــى البني ــان
كب ـ ً
االجتماع ــي للجماع ــة واجملتم ــع حي ــث ت ــذوب الفـ ـوارق ويتالش ــى التماي ــز وتتأك ــد الرواب ــط
وتتوثق العالقات بني الناشــئني ،يف حني يرى كوشــك ( )1998أن األخصائي االجتماعي
املدرس ــي ينظ ــر إىل اجملتم ــع املدرس ــي كوح ــدة متكامل ــة م ــن التالمي ــذ وهيئ ــة التدري ــس ويهت ــم
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ابلعالق ــات الثالثي ــة (التلمي ــذ -املدرس ــة – املن ــزل).
كمـا تشير يوسـف ( )1998إىل تعـدد مصـادر احلـاالت داخـل املدرسـة ،فقـد يكـون
املصـدر األول هـو األخصائـي االجتماعـي نفسـه وذلـك مـن خلال ممارسـاته املتعـددة داخـل
اجملتمـع املدرسـي كاكتشـافه ملثـل هـذه احلـاالت أثنـاء تواجـده داخـل الفصـل وأثنـاء ممارسـته
حلصـص التوجيـه اجلمعـي ،أو أثنـاء تنفيـذ أنشـطة مدرسـية معينـة كالرحلات واحلفلات
واكتشاف حاالت االنطواء أو اخلجل أو السلوك الطالب وتفاعلهم خالل هذه اجلماعات،
أو أثنـاء تعاملـه مـع أوليـاء أمـور الطلاب واتصالـه املباشـر هبـم عنـد تنظيـم اجملالـس واللجـان التي
تضـم أوليـاء األمـور واآلابء واملعلمين وغريهـم .ويشير غبـاري ( 2006م) إىل أن األخصائـي
االجتماعـي املدرسـي هـو الـذي يـدرس هـذه املشـكالت املدرسـية وحيـدد عواملهـا املؤثـرة (وهـذا
ما يسمى ابلتشخيص االجتماعي) مث يضع اخلطة العالجية املناسبة وهي اليت تعرف ابلعالج
معـا.
عالجـا ذاتيًّـا أو بيئيًّـا أو االثنين ً
االجتماعـي ،سـواءً كان ً

وحيــدد أبــو املعاطــي( 2002م) فلســفة اخلدمــة االجتماعيــة يف اجملــال التعليمــي يف جمموعــة
احلقائــق التاليــة :احلقيقــة األوىل :الطالــب وحــدة بيولوجيــة اجتماعيــة لديــه القــدرة علــى التغيــر
وقــادر علــى مســاعدة نفســه ذاتيًّــا فيجــب العمــل علــى مســاعدته لتنميــة قدراتــه وحتقيــق أكــر
قــدر مــن االعتمــاد علــى نفســه .احلقيقــة الثانيــة :قابليــة الطالــب للتغيــر والتعديــل الســلوكي
مبعــى أن الطالــب كإنســان ميكــن أن يعــدل ســلوكه لتحقيــق النمــو االجتماعــي .احلقيقــة الثالثــة:
الفــروق الفرديــة بــن الطــاب أمــر حتمــي وال بــد مــن احرتامهــا علــى أســاس أن الطالــب فــرد
يف جمتمــع ولذلــك جيــب االهتمــام ابلطالــب كفــرد جبانــب اجملموعــة .احلقيقــة الرابعــة :اجملتمــع
ال يفــرق يف توفــر التعليــم ألعضائــه بــن فئــة اجتماعيــة وأخــرى أو مييــز بــن مجاعــة وأخــرى
ألي ســبب فهنــاك تكافــؤ فــرص جلميــع أف ـراد اجملتمــع داخــل النســق التعليمــي وتقــدمي اخلدمــة
واملســاعدة هلــم بغــض النظــر عــن الديــن أو اجلنســية.
ويربط عفيفي ( 2007م) بني اخلدمة االجتماعية والرتبية؛ فاملدرسة أو اجلامعة ليست
أيضا تعمل على مقابلة احتياجات طالهبا
مؤسسة تعليمية فقط وإمنا هي مؤسسة تربوية ً
املختلفة مبا يوفر هلم اإلشباع والنمو وتتم هذه العملية يف ضوء األهداف العامة للمجتمع مع
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األخذ يف االعتبار احتياجات اجملتمع وإمكانياته وأيديولوجياته ،ولذا فهي تستعني ابخلدمة
االجتماعية لتيسر للطالب اخلدمات املتنوعة ملعاونتهم يف التغلب على ما قد يعرتضهم من
عقبات حتول دون انتفاعهم ابخلدمات الرتبوية اليت تقدمها املدرسة أو اجلامعة.
ويـرى التـل وآخـرون (1997م) أن املشـكالت االجتماعيـة لطلبـة اجلامعـة تكمـن يف
صعوبـة تكويـن الصداقـات وصعوبـة التحـدث مـع اآلخريـن وضعـف الثقـة أبنفسـهم ،ونقـص
مهـارات االتصـال واالفتقـار للجاذبيـة االجتماعيـة ،والعالقـات مـع األسـاتذة والعالقـات
االجتماعيـة بين أطـراف العمليـة الرتبويـة يف اجلامعـة مثـل االحترام مـن الطلبـة لألسـتاذ واملـودة
مـن قبـل األسـاتذة للطلبـة .ويعـرف شـبري (1989م) املشـكالت التعليميـة أبهنـا عـدم قـدرة
الطالـب علـى التحصيـل الدراسـي إمـا لصعوبـة املـواد أو لطريقـة التدريـس السـيئة أو لعـدم
اسـتيعابه للمـواد وفهمهـا الفهـم السـليم ممـا يفقـده الثقـة القـدرة بنفسـه وقدراتـه ،وابلتـايل يتأثـر
عموما .ويذكر الكايد (1995م) أن
توافقه مع زمالئه ومع جو املدرسـة ومع توافقه النفسـي ً
املشـكالت التعليميـة هـي الصعـوابت التي تواجـه الطلبـة املتصلـة ابلوظائـف التعليميـة للجامعـة
وتشـمل جمـال املقـررات ،وطـرق التدريـس ،واحملاضـرات ،أو جمـال االمتحـاانت ،وجمـال عضـو
هيئـة التدريـس ،وجمـال املكتبـة ،وجمـال اإلرشـاد األكادميـي والتسـجيل.

اإلجراءات املنهجية وحتليل بياانت الدراسة:
 .1نوع الدراسة:
تنتمي هذه الدراسة إىل منط الدراسات الوصفية واليت تستهدف وصف أبرز املشكالت
اليت تواجه الطالب اجلامعي املستجد وحتليلها ممن خالل ما يتوفر من بياانت هبدف وضع
تصور مقرتح من منظور مهنة اخلدمة االجتماعية للحد مع العوامل املؤثرة على التحصيل
الدراسي للطالب املستجد ابجلامعات السعودية.

 .2املنهج املستخدم يف الدراسة:
وف ًقـا لنـوع الدراسـة وأهدافهـا فقـد مت اسـتخدام منهـج املسـح االجتماعـي ابلعينـة لطلاب
26
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كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية لتحديد املشكالت املؤثرة
على التحصيل الدراسـي للطالب املسـتجد.

 .3جمتمع الدراسة:
أ -اجملال املكاين :مت تطبيق الدراسة يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية مبدينة الرايض.
ب -اجملال البشري :طبقت الدراسة على الطالب املستجدين يف أقسام  :االجتماع
واخلدمة االجتماعية ،و التاريخ ،و اجلغرافيا ،و علم النفس وبلغ عددهم  270طالبًا مت
اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة.
ج  -اجملــال الزمــاين :مت تطبيــق الدراســة ومجــع البيــاانت يف الفصــل الدراســي األول مــن
العــام اجلامعــي 1439 /1438هــ.

 .4أداة الدراسة:
ملا كانت املشكلة حتدد منط الدراسة وبدوره حيدد منهجها املستخدم األمر الذى ينعكس
على اختيار الباحث ألدوات بعينها دون غريها حبيث تساعده على حتقيق أهداف دراسته
احملددة .ووف ًقا هلذا التكامل املنهجي فقد وجد الباحث أن اإلستبانة هي األداة األنسب هلذه
الدراسة حيث تعترب من أهم األدوات املناسبة خاصة يف مثل هذه الدراسة واليت تنتمى إىل
عددا من احملاور اليت تقيس مشكالت طالب
الدراسات الوصفية .وقد تضمنت اإلستبانة ً
اجلامعة املستجدين ،واستخدم برانمج ( )SPSSلتحليل بياانت عينة الدراسة يف إطار وصفي
عن طريق النسب املئوية و التكرار لكل مشكلة مت اختيارها يف هذه الدراسة.
وقد اعتمد الباحث يف تصميم االستبانة على اخلطوات التالية:
 -1االطالع على الكتاابت النظرية والدراسات السابقة املرتبطة ابملشكالت بصفة
عامة ومشكالت طالب اجلامعة بصفة خاصة ،وعلى بعض املقاييس لالستفادة منها يف
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حتديد األبعاد اليت ميكن االعتماد عليها وحتقق املطلوب يف هذه الدراسة وذلك هبدف تكوين
تصور علمي لدى الباحث حول أهم جوانب املشكالت .وقام الباحث جبمع العبارات بعد
االطالع على عدد عن املقاييس حيث قام الباحث ابقتباس وانتقاء بعض العبارات اليت
اجتمعت عليها تلك املقاييس واليت أفادت يف وضع مؤشرات وعبارات اإلستبانة وأبعادها.
 -2قام الباحث بتحديد أبعاد اإلستبانة وكذلك حتديد العبارات املناسبة لكل بعد.
أ -البُعد األول :خصائص الطالب املستجدين

ب -البُعد الثاين :املشكالت النفسية

ج -البُعد الثالث :املشكالت االجتماعية
د -البُعد الرابع :املشكالت االقتصادية

ه  -البُعد اخلامس :املشكالت التعليمية

 .5صدق اداة الدراسة:

يـَُع ـ ُّـد الص ــدق م ــن أه ــم اخلطـ ـوات ال ــي تؤك ــد عل ــى موضوعي ــة املقايي ــس االجتماعي ــة
والنفس ــية يف إجـ ـراء االختب ــارات ذل ــك ألن ــه يكش ــف ع ــن حمتوايهت ــا الداخلي ــة حي ــث يقي ــس
اجلوان ــب ال ــي حتدده ــا مؤشـ ـرات ومتغـ ـرات االس ــتبانة ولق ــد اس ــتخدم الباح ــث األس ــاليب
التالي ــة إلثب ــات ص ــدق اداة الدراس ــة:
أ -الصدق الظاهري:
وهو الشكل العام لالختبار كوسيلة مناسبة من انحية تعليمات وطبيعة وصالحية األسئلة
اليت تكشف عن االستجاابت املناسبة للمتغريات .حيث مت عرض اإلستبانة يف صورهتا املبدئية
على عدد من أساتذة اخلدمة االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية لبيان
توجهاهتم يف ادارة الدراسة وأبعادها ومؤشراهتا من حيث اجلوانب التالية.
 مدى صالحية وسالمة العبارات من حيث الصياغة.28
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 مدى ارتباط العبارات ابلبعد املراد قياسه.وقد أخذ الباحث بتوجيهات احملكمني حيث قام حبذف وتعديل وإضافة العبارات اليت
كان يوجد اتفاق بشأهنا يف سياق علمي مرتبط أبهداف وطبيعة ادارة الدراسة.
 وقد أسفر ذلك عن استبعاد  15عبارة من العبارات ككل وجاء اتفاق احملكمني علىعبارات املقياس ومؤشراته بنسبة-:
 %80على البُعد األول ومؤشراته.
 %82على البُعد الثاين ومؤشراته.
 %85على البُعد الثالث ومؤشراته.
 %83على البُعد الرابع ومؤشراته.
 %81على البُعد اخلامس ومؤشراته.
 -قام الباحث بصياغة ادارة الدراسة بعد األخذ آبراء احملكمني.

ب -صدق االتساق الداخلي للمقياس:
متَّ حسـاب معامـل ارتبـاط بريسـون ملعرفـة الصـدق الداخلـي ألداة الدراسـة حيـث متَّ
حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات احملاور اخلاصة ابملشكالت والدرجة
الكليـة للبٌعـد الـذي تنتمـي إليـه العبـارة ،وقـد متَّ حسـاب معامـل الثبـات للأداة بطريقـة إعـادة
االختبـار وقـد اسـتخدم الباحـث معادلـة جتمـان.

نتائج الدراسة:

جدول ( :)1يوضح احلالة العمرية لدى الطالب عينة الدراسة
العمر
من 20-18
من 23-21
من 26-24
أكرب من 27
اجملموع

التكرار
170
96
3
1
270

النسبة %
63.0
35.5
1.1
0.4
100.0
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تكشـف البيـاانت الـواردة يف اجلـدول ( )1عـن توزيـع مفـردات عينـة الدراسـة وفًـا للمرحلـة
العمرية ،حيث تبني أن النسبة الغالبة  %63كانت يف املرحلة العمرية من ( 18ـ ـ ـ ـ ـ  )20سنة،
وكانت النسبة األقل لصاحل الفئة العمرية (27فما فوق) سنة ويشكلون نسبة ( .)%0.4وهذا
يوضح إىل أن أغلب طالب املرحلة اجلامعية ترتاوح بني  18سنة إىل اقل من  23سنة ،وهذا
الوضع الطبيعي للمرحلة اجلامعية بعد خترجهم من الثانوي.
جدول ( :)2يوضح ختصص طالب اجلامعة املستجدين عينة الدراسة
التخصص
علم اجتماع وخدمة اجتماعية
علم نفس
جغرافيا
اتريخ
اجملموع

التكرار
112
79
45
34
270

النسبة %
41.5
29.3
16.7
12.6
100.0

تشــر البيــاانت الـواردة يف اجلــدول ( )2عــن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفًــا للتخصــص
حي ــث تب ــن أن النس ــبة الك ــرى  %41.5كان ــت لص ــاحل قس ــم عل ــم االجتم ــاع واخلدم ــة
االجتماعيــة ،مث تليهــا بنســبة  %29،3مــن قســم علــم النفــس ،مث تليهــا بنســبة  %16،7مــن
قســم اجلغرافيــا ،وكانــت النســبة األقــل لصــاحل الفئــة قســم التاريــخ ويشــكلون نســبة (،)%12.6
ـردي م ــع ع ــدد الط ــاب ب ــكل قس ــم علم ــي
ومم ــا س ــبق يتض ــح أن ه ــذه النس ــب تتناس ــب ط ـ ًّ
وال ــذي تعكس ــه اإلحص ــاءات الرمسي ــة يف اجلامع ــة ،وتوض ــح أن قس ــم االجتم ــاع يش ــكل غالبًــا
ثل ــث ع ــدد ط ــاب وطالب ــات الكلي ــة يف اجلامع ــة.

30

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .ناصر بن صالح العود

جدول ( :)3يوضح معدل درجات الطالب املستجدين ابلثانوية العامة
املعدل ابلثانوية
من  81إىل %90
من  71إىل %80
من  60إىل %70
من  %90فما فوق
اجملموع

التكرار
126
122
11
11
270

النسبة %
46.7
45.2
4.1
4.1
100.0

توضح البياانت الواردة يف اجلدول ( )3توزيع مفردات عينة الدراسة وف ًقا للمعدل ابملرحلة
الثانوية حيث تبني أن النسبة الكربى  %46.7كانت لصاحل املعدل من ( 81إىل ،)90
وكانت النسبة األقل لصاحل املعدل ( )%4.1للنسبة (90فما فوق ،)%ومما سبق يتضح أن
معدل طالب عينة الدراسة من املعدالت املتوسطة والذي ينعكس على مدى تفكري هؤالء
اسي ،وابلتايل فهم ليسوا من
الطالب ،حيث إن غالبية الطالب من املستوى املتوسط در ًّ
املتفوقني يف املرحلة الثانوية ،وهذا يعكس نوعية الطالب امللتحقني ابلتخصصات اإلنسانية
واالجتماعية يف اجلامعة.
جدول ( :)4يوضح ختصص طالب اجلامعة املستجدين عينة الدراسة
حمول من كليه أخرى

التكرار

النسبة %

غري حمول

226

83.7

حمول

29

10.7

معيد ابلفصل

15

5.6

اجملموع

270

100.0

يتبين مـن البيـاانت الـواردة يف اجلـدول ( )4توزيـع مفـردات عينـة الدراسـة وفًـا للطلاب
احملولين مـن كليـات أخـرى حيـث تبين أن النسـبة الغالبـة  %83.7كانـت لصـاحل الطلاب غير
احملولين مـن كليـات أخـرى ،وكانـت النسـبة األقـل لصـاحل املعيديـن ابلفصـل الدراسـي (.)%5.6
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ّ

جدول ( :)5املشكالت االجتماعية اليت تواجه الطالب املستجد
العبارات
االنشغال هبموم أخرى مثل مهوم املستقبل
اإلحساس ابلغربة للبعد عن األسرة (إذا كنت مغرتب)
االنشغال عن الدراسة بوسائل التواصل والفضائيات
عدم التفرغ للدراسة لوجود ضغوط متنوعة
وجود أعباء أسرية من قبل األسرة
االنشغال ابلتفكري يف الزواج
عدم القدرة على التأقلم مع الزمالء وتكوين العالقات
وجود خالفات بني الوالدين حتول دون الرتكيز على الدراسة

موافق

غري موافق

ك
228

%
84.4

ك
42

%
15.6

156

57.8

114

42.2

149

55.2

121

44.8

134

49.6

136

50.4

123

45.6

147

54.4

117

43.3

153

56.7

87

32.2

183

67.8

86

31.9

184

68.1

يُالح ــظ م ــن اجل ــدول رق ــم ( )5واخل ــاص ابملش ــكالت االجتماعي ــة املؤث ــرة عل ــى تواف ــق
الطال ــب املس ــتجد م ــع الدراس ــة اجلامعي ــة أن مه ــوم املس ــتقبل أت ــى يف املرتب ــة األوىل بنس ــبة
( )%84.4م ــن اس ــتجاابت املبحوث ــن ابملوافق ــة ،بينم ــا ج ــاءت اإلحس ــاس ابلغرب ــة للبع ــد
ـرب يف املرتب ــة الثاني ــة بنس ــبة ( )%57.8م ــن اس ــتجاابت املبحوث ــن
ع ــن األس ــرة إذا كن ــت مغ ـ ً
ابملوافق ــة ،يف ح ــن كان االنش ــغال ع ــن الدراس ــة بوس ــائل التواص ــل والفضائي ــات يف املرتب ــة
الثالث ــة بنس ــبة ( )%55.2ابملوافق ــة ،يف ح ــن كان ع ــدم التف ــرغ للدراس ــة لوج ــود ضغ ــوط
متنوعــة يف املرتبــة الرابعــة بنســبة ( )49.6ابملوافقــة .وممــا ســبق يتضــح مــدى تعــدد املشــكالت
االجتماعي ــة ال ــي يع ــاين منه ــا الطال ــب اجلامع ــي املس ــتجد وال ــي رمب ــا تُع ــزى اىل ضع ــف
اإلرش ــاد األكادمي ــي ابجلامع ــة وضع ــف اهتم ــام أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس مبحاول ــة اكتش ــاف
ه ــذه املش ــكالت ومس ــاعدة الط ــاب عل ــى مواجهته ــا.
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جدول ( :)6املشكالت النفسية اليت تواجه الطالب املستجد
العبارات

غري موافق

موافق

القلق من املستقبل والتعيني بعد التخرج

ك
224

%
83

ك
46

%
17

الشعور ابمللل والضيق من الدراسة وأعبائها

199

73.7

71

26.3

عدم القدرة على املواجهة واالنطواء والبعد عن اآلخرين

75

27.8

195

72.2

عدم الرتكيز والتشتت الذهين أثناء احملاضرة

184

68.1

86

31.9

عدم القدرة على حل املشكالت الشخصية

90

33.4

180

66.6

95
الشعور ابإلحباط والفشل
عدم الثقة ابلنفس يف القدرة على إكمال املرحلة اجلامعية 106
اإلحساس بعدم حتقيق الذات عند االلتحاق ابجلامعة 147
142
وجود خماوف غري مربرة جتاه احلياة بشكل عام
130
الشعور ابخلجل وعدم القدرة على املشاركة

35.2
39.3
54.4
52.6
48.1

175
164
123
128
140

64.8
60.7
45.6
47.4
51.9

يتضـح مـن نتائـج هـذا اجلـدول رقـم ( )6واخلـاص ابملشـكالت النفسـية التي يواجههـا
الطالـب املسـتجد أن القلـق مـن املسـتقبل والتعيين بعـد التخـرج سـجل النسـبة األعلـى بنسـبة
قدرهـا ( )%83ابملوافقـة ،بينمـا جـاء عـدم الرتكيـز والتشـتت الذهني أثنـاء احملاضـرة يف املرتبـة
الثانيـة بنسـبة ( ،)% 73.7بينمـا جـاء الشـعور ابمللـل والضيـق مـن الدراسـة وأعبائهـا يف املرتبـة
الثالثـة بنسـبة ( ،)72.2يف حين أيت عـدم الرتكيـز والتشـتت الذهني أثنـاء احملاضـرة يف املرتبـة
الرابعـة بنسـبة ( ،)%68.1وجـاء اإلحسـاس بعـدم حتقيـق الـذات عنـد االلتحـاق ابجلامعـة يف
املرتبة اخلامسـة بنسـبة ( ،)54.4ومما سـبق يتضح من طبيعة املشـكالت النفسـية اليت سـجلت
نسبا عالية من بني املشكالت اليت يعاين منها الطالب املستجدون ،إهنا يف جمملها مشكالت
تعزي اىل القلق واخلوف من عدم حتقيق الذات او الطموحات املستقبلية ،ما قد يدفع البعض
اىل السـرحان والشـرود الذهني او عـدم الرتكيـز يف احملاضـرة.
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المشكالت المؤثرة على التحصيل الدراسي للطالب المستجد في الجامعات السعودية
ّ

جدول ( :)7املشكالت االقتصادية اليت تواجه الطالب اجلامعي املستجد
العبارات

موافق

غري موافق

عدم كفاية املكافأة ملتطلبات الطالب اجلامعية

ك
232

%
85.9

ك
38

%
14.1

غالء السكن خارج اجلامعة

200

74.1

70

25.9

ارتفاع تكاليف الدراسة اجلامعية ومتطلباهتا

195

72.2

75

27.8

بعد اجلامعة عن مكان اإلقامة

183

67.8

87

32.2

أتخر صرف املكافأة

157

58.2

113

41.8

أتثري املستوى االقتصادي على العالقات ابجلامعة
عدم امتالك وسيلة نقل خاصة
ضعف مستوى الدخل اخلاص ابألسرة
عدم توفر سكن مناسب ابجلامعة

116 57 154
124 54.1 146
143 47 127
194 28.1 76

43
45.9
53
71.9

يُالحــظ مــن اجلــدول رقــم ( )7واخلــاص ابملشــكالت االقتصاديــة الــي يواجههــا الطالــب
املســتجد أن عــدم كفايــة املكافــأة للمتطلبــات اجلامعيــة واخلاصــة أتــت يف املرتبــة األوىل بنســبة
وقدرهــا ( ،)%85.9بينمــا جــاء غــاء الســكن خــارج اجلامعــة يف املرتبــة الثانيــة بنســبة (74.1
 ،)%وجــاء ارتفــاع تكاليــف الدراســة اجلامعيــة ومتطلباهتــا يف املرتبــة الثالثــة بنســبة (،)%72.2
يف حــن جــاء بعــد اجلامعــة عــن مــكان اإلقامــة للطالــب يف املرتبــة الرابعــة نســبة ( )68.8مــن
جممــل اســتجاابت املبحوثــن ابملوافقــة .
وممــا ســبق يتضــح أن البعــد االقتصــادي املتمثــل يف ضعــف الدخــل الشــهري للطــاب
املس ــتجدين ميث ــل مش ــكلة ذات أبع ــاد متع ــددة ،ال س ــيما وأن بع ــض الط ــاب القادم ــن م ــن
بيئ ــات وأس ــر فق ــرة رمب ــا يعتم ــدون بش ــكل مباش ــر عل ــى املكاف ــأة اجلامعي ــة ال ــي ال تف ــي
مبتطلب ــات حياهت ــم اليومي ــة م ــن س ــكن أو مواص ــات ،وه ــذا رمب ــا يق ــود اىل ع ــدم اس ــتطاعة
الطالــب املســتجد الــذي ال يقيــم مــع أسـرته التكيــف مــع البيئيــة اجلامعيــة ،ورمبــا يقــود ذلــك اىل
أتثــر هــذا األمــر علــى حتصيلــه الدراســي ،كنتيجــة للتأخــر أو الغيــاب نتيجــة بعــد املســكن أو
34

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .ناصر بن صالح العود

ع ــدم االس ــتطاعة عل ــى إجي ــاد وس ــيلة نق ــل للذه ــاب للجامع ــة.
جدول ( :)8املشكالت التعليمية اليت تواجه الطالب اجلامعي املستجد
العبارات

موافق

غري موافق

عدم وجود معرفة اتمة حبقوق الطالب املستجد ابجلامعة

%
ك
79.3 214

ك
56

%
20.7

زايدة أعداد الطالب يف املستوى األول

78.5 212

58

21.5

عدم وجود رؤية واضحة عن الدراسة اجلامعية

77.4 209

61

22.6

عدم قدرة بعض األساتذة على توصيل املعلومة بصورة مبسطة للطالب 75.9 205

65

24.1

75.9 205

65

24.1

االعتماد على التلقني والتلقي يف التدريس وعدم تنويع أساليب التدريس 197

73

73

27

197

73

73

27

دراسة مواد كثرية خارج التخصص على الطالب املستجد

عدم فعالية املرشد األكادميي يف املستوايت األوىل

عدم االهتمام ابألنشطة االجتماعية داخل الكلية للمستوى األول

24.4 66 75.6 204

ضعف اإلرشاد األكادميي ابلكلية املقدم الطالب املستجد 185
184
وجود حاجز بني األساتذة والطالب املستجدين
184
الدخول يف ختصص ال يرغبه الطالب املستجد
اهتمام الطالب ابلنجاح دون االهتمام ابملعدل الرتاكمي 174

68.5
68.2
68.2
64.5

85
86
86
96

31.5
31.8
31.8
35.5

تبني من اجلدول رقم ( )8واخلاص ابملشكالت التعليمية اليت تؤثر علي التحصيل
الدراسي للطالب املستجدين أن عدم وجود معرفة اتمة حبقوق الطالب املستجد ابجلامعة
أيت يف املرتبة األوىل بنسبة ( ،)%79.3بينما جاء زايدة أعداد الطالب يف املستوى األول يف
املرتبة الثانية بنسبة ( ،) % 78.5وجاء عدم وجود رؤية واضحة عن الدراسة اجلامعية يف املرتبة
الثالثة بنسبة ( ،)%77.4يف حني جاءت عبارة عدم قدرة بعض األساتذة على توصيل املعلومة
بصورة مبسطة للطالب يف املرتبة الرابعة بنسبه ( ،)%75.9كما جاء دراسة مواد كثرية خارج
التخصص على الطالب املستجد يف املرتبة اخلامسة بنسبة (.)%75.9
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المشكالت المؤثرة على التحصيل الدراسي للطالب المستجد في الجامعات السعودية
ّ

ومما سبق يتضح أن املشكالت التعليمية اليت تواجه الطالب املستجدين تكاد تتمثل
يف جهل الطالب املستجد أبنظمة اجلامعة أو أسلوب الدراسة اجلامعية ،وذلك رمبا يُعزى اىل
االختالف اجلذري بني أسلوب الدراسة يف التعليم العام وأسلوب الدراسة يف املرحلة اجلامعية،
مما جيعل الطالب املستجد يواجه مشكلة يف عدم القدرة على التكيف السريع مع أنظمة
اجلامعة .ومما ساهم يف زايدة ترسيخ هذه املشكلة أن الطالب املستجد جيد نفسه يف قاعة
رقما داخل القاعة وال
دراسية يصل عدد الطالب فيها إىل قرابة املائة طالب مما جيعله يصبح ً
يستطيع التواصل املتعمق سواء مع أساتذته أو زمالئه لفهم النظام اجلامعي ،أو حىت رمبا فهم
املقررات الدراسية ال سيما وأن بعض أعضاء هيئة التدريس ال يراعون ضرورة االنتقال التدرجيي
ابلطالب املستجد من التفكري أبسلوب املرحلة الثانوية اىل التفكري وفق املرحلة اجلامعية ،هذا
األمر رمبا ينعكس سلبًا على مستوى التحصيل الدراسي للطالب املستجد.

مناقشة النتائج:

النتائج املرتبطة ابلتساؤل األول :ما خصائص الطالب املستجدين ؟
أوضحت نتائج توزيع مفردات عينة الدراسة وف ًقا للمرحلة العمرية أن النسبة العالية
كانت لصاحل املرحلة العمرية من ( )20 - 18سنة بنسبة ( )%63وكانت النسبة األقل
للمرحلة العمرية ( 27ما فوق) بنسبة ( ،)%0.4فيما تشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم
( )2عند توزيع مفردات العينة وف ًقا للتخصص حيث كانت النسبة العالية لصاحل قسم علم
االجتماع واخلدمة االجتماعية بنسبة ( ،)%41.5بينما النسبة األقل لصاحل قسم التاريخ بنسبة
( ،)%12.6فيما أوضح اجلدول رقم ( )3عند توزيع مفردات عينة الدراسة وف ًقا للمعدل
ابملرحلة الثانوية حيث تبني أن النسبة العالية كانت لصاحل املعدل من (  81إىل  ) 90بنسبة
(  ،)%46.7والنسبة األقل صاحل ( 90فما فوق ) بنسبة (  ،)%4.1فيما أشارت بياانت
اجلدول رقم ( )4إىل توزيع مفردات عينة الدراسة وف ًقا للطالب احملولني من كليات أخرى
حيث تبني أن النسبة العالية كانت لصاحل الطالب غري لبمحولني بنسبة ( ،)%83.7فيما
كانت النسبة األقل للطالب املعيدين ابلفصل بنسبة (.)%5.6
36
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وتُعد هذه النتائج طبيعية اىل درجة كبرية وتعكس الواقع الفعلي للطالب املستجدين يف
املرحلـة اجلامعيـة ،أو لواقـع توزيـع الطلاب وفقـا للتخصـص يف كليـة العلـوم االجتماعيـة جبامعـة
اإلمام حممد بن سعود ،حيث ميثل طالب قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية النسبة الكربى
بين طلاب الكليـة ،وتُعـزى هـذه النتيجـة اىل كـون التخصـص مـن التخصصـات التي حتظـي
فرصـا وظيفيـة افضـل للخرجيين مقارنـة
بقبـول العديـد مـن الطلاب نتيجـة اعتقادهـم أبهنـا حتقـق ً
ببقيـة التخصصـات األخـرى يف الكليـة.
كمـا أن قلـة أعـداد احملولين بين أقسـام الكليـة يعكـس مسـتوى االسـتقرار األكادميـي
يف الكليـة واقتنـاع الطلاب املسـتجدين ابلتخصصـات التي التحقـوا هبـا .أمـا مؤشـر املعـدل
الرتاكمي فإنه يعكس االخنفاض النسيب للمعدالت الرتاكمية لطالب الكلية مقارنة ابلكليات
األخـرى والتي تشترط معـدالت اعلـى مـن  .%90هـذه النتيجـة رمبـا تشير اىل مشـكلة تعليميـة
وجمتمعيـة أال وهـي تكـدس الطلاب األضعـف علميًّـا يف التخصصـات االجتماعيـة والـذي رمبـا
يرتتـب عليـه العديـد مـن املشـكالت سـواء للطالـب أو للتخصـص ،حيـث يقـود هـذا األمـر إىل
التأثير علـى املخرجـات العلميـة وعلـى مسـتوى التحصيـل العلمـي للطلاب .وغالبًـا مـا يكـون
اهتمامـا
الطالـب الضعيـف علميـا يف املرحلـة الثانويـة أكثـر ضع ًفـا يف املرحلـة اجلامعيـة ورمبـا أقـل
ً
ابلتحصيـل العلمـي ،وابلتـايل هـذا األمـر ب يقـود إىل ختريـج طلاب وقيـادات اجتماعيـة غير
مؤهلـة لقيـادة العمـل االجتماعـي يف اجملتمـع بصـورة مرضيـة ممـا ينعكـس سـلبًا علـى العمـل
االجتماعـي بشـكل عـام بكافـة أبعـاده.
النتائج املرتبطة بتساؤل الدراسة الثاين :ما املشكالت النفسية اليت تواجه الطالب
املستجدين ابجلامعة ؟
تبــن م ــن نتائ ــج الدراس ــة وجــود مش ــكالت نفس ــية تواج ــه الطــاب املس ــتجدين أت ــى يف
مقدمته ــا القل ــق م ــن املس ــتقبل وموض ــوع التعي ــن بع ــد التخ ــرج ،الش ــعور ابملل ــل والضي ــق م ــن
الدراس ــة وأعباءه ــا ،ع ــدم الرتكي ــز والتش ــتت الذه ــي أثن ــاء احملاض ــرة ،اإلحس ــاس بع ــدم حتقي ــق
ال ــذات عن ــد االلتح ــاق ابجلامع ــة.
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هذه النتيجة رمبا ال تقتصر على طالب التخصصات االجتماعية أو اإلنسانية يف
اجلامعات بل تكاد تكون مشكالت عامة يتشارك فيها كافة طالب اجلامعات يف كافة
التخصصات العلمية أو اإلدارية أو اإلنسانية ،وذلك نتيجة لشح الوظائف احلكومية املتاحة
خلرجيي اجلامعات ،وعدم توظيف اخلرجيني يف ختصصاهتم اجلامعية مما جيعل الكثري يبحث
عن الوظيفة بصرف النظر عن التخصص العلمي الذي درسه .كما أن صعوبة االلتحاق
استقطاب خلرجيي التخصصات
مبهنة التعليم يف الوقت احلاضر واليت كانت متثل املهنة األكثر
ً
االجتماعية وتقييد ذلك ابحلصول على العديد من املتطلبات األخرى مثل الدبلوم الرتبوي ،
واختبارات القياس وغريها جهل من احلوف من املستقبل والقلق من احتمالية عدم التوظيف
مشكلة حقيقية تصدرت كافة املشكالت اليت تواجه الطالب املستجد ،وهذا رمبا ينعكس
على مستوى حتصيله العلمي او رغبته يف مواصلة التعليم اجلامعي انطالقا من إحساسه أن
حصوله على الشهادة اجلامعية ال يعين حصوله على وظيفة مناسبة يف املستقبل.
ويتفــق ذلــك مــع دراســة (الزه ـراين 1425هــ) الــي أبــرزت نتائجهــا إىل وجــود قلــق مــن
املســتقبل وموضــوع التعيــن بعــد التخــرج والتشــتت الذهــي والشــعور ابمللــل والضيــق .وكذلــك
اتفقــت مــع دراســة العامــري (2003م) الــي أبــرزت نتائجهــا علــى أن الطــاب يعانــون بصفــة
عامــة مــن عــدد مــن املشــكالت النفســية.
النتائج املرتبطة بتساؤل الدراسة الثالث :ما املشكالت االجتماعية اليت تواجه
الطالب املستجدين ابجلامعة؟
اتضح من نتائج الدراسة وجود عدد من املشكالت االجتماعية ذات التأثري على
الطالب املستجد وهي كالتايل :أبرزها االنشغال هبموم أخرى مثل مهوم املستقبل ،اإلحساس
مغرتب ،االنشغال عن الدراسة بوسائل التواصل والفضائيات،
ابلغربة للبعد عن األسرة إذا كان ً
وعدم التفرغ للدراسة لوجود ضغوط متنوعة على الطالب.
وابلنظر اىل هذه املشكالت يتضح أهنا يف جمملها تتفق مع املشكالت النفسية سالفة
الذكر ،أو رمبا نتيجة هلا مثل اخلوف والقلق على املستقبل ،أو الشعور ابلغربة مما يدفع
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ابلطالب املستجد إىل عدم القدرة على التكيف السريع مع اجملتمع احمليط به وكذلك مع
اجملتمع الطاليب أو األنظمة اجلامعية اجلديدة عليه ،ويعد الشعور ابلغربة ،أو ضعف التكيف
االجتماعي أمر طبيعي ألي شخص ينتقل اىل بيئة اجتماعية أو تنظيمية جديدة حيث
حيتاج بعض الوقت حىت يندمج يف اجملتمع أو البيئية اجلديدة ويتوقف سرعة أو بطء التكيف
على العديد من العوامل اليت تعود لشخصية أو طبيعة اإلنسان وقدرته على التكيف مع
اجملتمع احمليط به ،كذلك إىل نوعية البيئة اجلديدة وطبيعة أفرادها يف تقبل العضو اجلديد
ومساعدته على التكيف ،أو رفضه ودفعه إىل العزلة والبحث عن البديل .وتزداد مشكلة العزلة
االجتماعية والرغبة يف البحث عن بدائل افرتاضية كالصداقات االفرتاضية عرب مواقع التواصل
االجتماعي أو كثرة التواصل مع األصدقاء يف اجملتمع األصلي عرب وسائل التواصل واالكتفاء
هبم كبديل عن التواصل املباشر مع الزمالء اجلدد يف القاعة الدراسية ،أو تضييع الوقت يف
مشاهدة الفضائيات أو الربامج ،كل ذلك رمبا يعكس وجود مشكلة يف البيئة اجلامعية ال
تساعد الطالب املستجدين على سهولة االندماج والتكيف مع جمتمعهم اجلديد.
بعيدا عن أسرهم رمبا تكون مشكلة العزلة لديهم أقوى
كما أن الطالب الذين يقيمون ً
من غريهم ممن يقيمون مع اسرهم ،كما أن ذلك جيعلهم دائمي التفكري يف اسرهم وأكثر
ارتباطًا ببيئتهم األسرية وأصدقائهم القدامى يف اجملتمع األصلي ،وابلتايل فإن انتماءهم
أتثرا ابملشكالت األسرية واكثر
جملتمعهم األصلي وبيئتهم االجتماعية السابقة جيعلهم أكثر ً
معايشة هلا لشعورهم ابلعجز عن تقدمي احللول حللها كما لو اهنم مع األسرة مما يزيد الضغوط
النفسية على الطالب املستجد ،وابلتايل رمبا يؤثر على مستوى حتصيله الدراسي .وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة العبيد (1412هـ) وكان من أبرز نتائج دراستها وجود مشكالت اجتماعية
أسرية تؤثر على الطالب املستجد يف مستواه التعليمي.
النتائج املرتبطة ابلتساؤل الرابع :ما املشكالت االقتصادية اليت تواجه الطالب
املستجدين ابجلامعة؟
أوضحــت نتائــج الدراســة وجــود مشــكالت اقتصاديــة ذات أتثــر علــى الطالــب املســتجد
حيــث أتــت عبــارة أتثــر كفايــة املكافــأة ملتطلبــات الطالــب اجلامعــي يف مقدمتهــا ،تلــى ذلــك
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غــاء الســكن خــارج اجلامعــة ،مث أتثــر تكاليــف اجلامعــة ومتطلباهتــا ،وأخـرا أتثــر بعــد اجلامعــة
عــن مــكان اإلقامــة للطالــب.
جتدر اإلشارة اىل أن العامل االقتصادي يُعد العامل الرئيس الذي رمبا تنبثق عنه العديد
عامل
من العوامل األخرى االجتماعية والنفسية ،فضعف املستوى االقتصادي رمبا يكون ً
ئيسا للعديد من املشكالت النفسية واالجتماعية ،وابلتايل تؤدي إىل مشكالت أخرى،
ر ً
والطالب املستجد ليس استثناء من هذه القاعدة ،حيث إن البعض من الطالب املستجدين
رمبا يعتمدون بشكل مباشر على املكافأة اجلامعية واليت ال تتجاوز  1000رايل سعودي يف
مضطرا للسكن مبفرده
الغالب ،وتزداد املشكلة إذا ما كان الطالب ال يقيم مع أسرته مما جيعله
ًّ
واالنفاق من تلك املكافأة على أجرة السكن واملعيشة واللبس واملواصالت .واذا ما أخذ يف
االعتبار عدم انتظام املكافأة اجلامعية وأتخر صرفها ال سيما للطلبة املستجدين ،فإن املشكلة
تزاد سوءًا مما جيعل ذلك ينعكس سلبًا على نفسية الطالب ،وعلى مستواه الدراسي وحتصيله
العلمي وجيعله دائم التفكري يف تدبري اموره املعيشية اليومية ،أو تلبية املتطلبات اجلامعية من
شراء مراجع ،أو ملبس مناسب ،أو حىت مسايرة زمالئه يف اجلامعة من حيث اجللوس معهم
يف مقاهي اجلامعة ،أو شراء بعض األطعمة او الوجبات ،مما جيعل الطالب غري املقتدر ماليًّا
ينطوي على ذاته ويفضل العزلة وعدم االختالط بزمالئه .وقد يدفع البعض عن البحث
العمل حيصل منه على بعض الدخل الذي يساعده يف حتقيق متطلباته املعيشية والدراسية.
وقد ينعكس ذلك على مستواه الدراسي ،أو قدرته على اجلمع بني الدراسة والعمل ،حيث
يؤدي ذلك رمبا إىل كثرة الغياب او التأخر عن احملاضرات .وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت
إليه دراسة حتوره ( )1988وجاءت أبرز نتائج دراسته أن املشكالت االقتصادية ومشكالت
إحلاحا على الطالب اجلامعيني.
السكن والتوظيف والعمل كانت األكثر ً
النتائج املرتبطة ابلتساؤل اخلامس :ما املشكالت التعليمية اليت تواجه الطالب
املستجدين ابجلامعة؟
بينت نتائج الدراسة وجود بعض املشكالت التعليمية ذات التأثري على الطالب املستجد
متثلت يف :عدم وجود معرفة اتمة حبقوق الطالب املستجد ابجلامعة ،زايدة أعداد الطالب يف
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املستوى األول ،عدم وجود رؤية واضحة عن الدراسة اجلامعية ،عدم قدرة بعض األساتذة على
توصيل املعلومة بصورة مبسطة للطالب ،دراسة مواد كثرية خارج التخصص.
هــذه املشــكالت يف جمموعهــا تعكــس واقــع البيئــة اجلامعيــة يف معظــم اجلامعــات احملليــة
ال ــي ابلرغ ــم م ــن أهن ــا تق ــدم برام ــج إرش ــادية اكادميي ــة للط ــاب ،إال أن مس ــتوى اإلقب ــال
عليهــا أو االهتمــام هبــا مــن قبــل الطــاب ضعيــف جــدا ،ورمبــا يعــزي ذلــك اىل أن الطالــب
اجلامعــي ال يــرى يف اجلامعــة اال طريــق يــؤدي إىل الوظيفــة ،أو إس ـراحة يقضــي فيهــا وقــت
فراغ ــه ،وابلت ــايل ه ــو غ ــر مع ــي ابألنظم ــة واللوائ ــح ومعرف ــة احلق ــوق والواجب ــات ،فالتعلي ــم
ابلنســبة لــه ليــس ألجــل املعرفــة والتعلــم بــل وســيلة وأداة للوظيفــة يف املســتقبل ،ورمبــا حتقيــق
ـح الوظائــف وارتفــاع نســبة البطالــة بــن
رغبــة األســرة يف أن يكــون ابنهــم جامعيًّــا .ومــع شـ ّ
ـعورا
خرجي ــي اجلامع ــات أصب ــح ش ــعور اإلحب ــاط والرغب ــة يف التف ــوق العلم ــي يف اجلامع ــة ش ـ ً
ـائدا لــدى نســبة كبــرة مــن طلبــة التخصصــات االجتماعيــة واإلنســانية .شــعور اإلحبــاط
سـ ً
ينعك ــس س ــلبًا يف غال ــب األحي ــان عل ــى س ــلوك الطال ــب ورغبت ــه يف التكي ــف م ــع اجملتم ــع
اجلامع ــي أو معرف ــة البيئ ــة اجلامعي ــة مم ــا جيعل ــه يعي ــش عزل ــة علمي ــة واجتماعي ــة ،تق ــود ابلت ــايل
إىل مس ــتوايت حتصيلي ــة منخفض ــه ،او رمب ــا يف بع ــض األحي ــان إىل التس ــرب الدراس ــي
واالنس ــحاب م ــن اجلامع ــة للبح ــث ع ــن وظيف ــة.
وقــد عــزز هــذا الشــعور والتوجــه كــون العديــد مــن مؤسســات القطــاع اخلــاص تفضــل
خرجي ــي الثانوي ــة العام ــة عل ــى اجلامعي ــن وذل ــك ألن اجلامعي ــن رمب ــا يتطل ــب توظيفه ــم
دف ــع مرتب ــات اعل ــى واملطالب ــة ابمتي ــازات اكث ــر .ويتف ــق ذل ــك م ــع دراس ــة الت ــل وبلب ــل
( )1988والــي توضــح نتائجهــا أن أبــرز املشــكالت الــي تواجــه الطــاب اجلامعــي وجــود
مش ــكالت إداري ــة وتعليمي ــة مث ــل ع ــدم كفاي ــة التوجي ــه واإلرش ــاد األكادمي ــي ،وضع ــف
العالق ــات ب ــن الطلب ــة وأعض ــاء هيئ ــة التدري ــس.
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التصور املقرتح للخدمة االجتماعيةللتعامل مع املشكالت االجتماعية
والنفسية اليت تؤثر على التحصيل الدراسي للطالب اجلامعي املستجد
ابجلامعات السعودية
أول :األسس اليت يقوم عليها التصور املقرتح:
ً
يعتمد التصور املقرتح يف وضعه على:
 -1نتائج الدراسات السابقة.
 -2نتائج الدراسة الراهنة.

اثنيًا :النظرايت اليت يستند عليها التصور املقرتح:

يعتم ــد ه ــذا التص ــور عل ــى جمموع ــة م ــن النظـ ـرايت منه ــا نظري ــة النس ــق االجتماع ــي
والنظري ــة األيكولوجي ــة
 -1نظرية النسق االجتماعي:
ووف ًقـا هلـذه النظريـة فـإن الطلاب املسـتجدين عندمـا أيتـون اجلامعـة فهـم أيتـون بظـروف
اجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة ولديهـم املشـكالت ،وكذلـك االحتياجـات ،وقـد تؤثـر هـذه
الظـروف علـى عمليـة التكيـف االجتماعـي ابجلامعـة ،وابلتـايل علـى عمليـة التحصيـل الدراسـي
بشـكل عـام .حيـث يتعامـل العديـد مـن املسـؤولني داخـل اجلامعـة مـع انسـاق متعـددة مثـل
أعضـاء هيئـة التدريـس ،واملوظفين املسـئولني عـن الربامـج واخلدمـات واألنشـطة الطالبيـة ،حبيـث
يتـم معاجلـة كثير مـن املشـكالت ومسـاعدة الطلاب املسـتجدين علـى التكيـف مـع أنفسـهم
وبيئـة اجلامعـة ممـا ينعكـس علـى التحصيـل الدراسـي لديهـم.
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 -2النظرية االيكولوجية:
تربط هذه النظرية بني البيئة االجتماعية واالقتصادية والتعليمة وسلوك اإلنسان ،ولذا
جيب التعامل مع الطالب املستجدين وف ًقا لظروفهم وبيئتهم ،وتعليم األسرة هلم مع احرتام
هذه البيئة ،وحماولة مساعدة هؤالء الطالب على تغري بعض العادات والقيم الثقافية غري
السليمة والتمسك ابلقيم واألخالقيات والعادات السليمة ،ويتم ذلك من خالل عملية التعليم
واإلرشاد األسري واألنشطة وآلية الربامج املقدمة هلؤالء الطالب يف اجلامعة.

اثلثًا  :األهداف اليت يقوم عليها التصور املقرتح:
(أ) دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل مع املشكالت االجتماعية للطالب املستجدين:
 -1توعية الطالب أبمهية التحصيل العلمي والتفوق يف الدراسة اجلامعية.
 -2مساعدة الطالب املستجدين الذين يعانون من مشكالت أسرية.
حث الطالب املستجدين على االندماج والتأقلم مع احلياة اجلامعية .
ّ -3
 -4مساعدة الطالب املستجدين على التعامل مع مشاعر الغربة.

 -5توعية الطالب بعدم االنشغال بوسائل التواصل وطرق التعامل الصحيح معها.
 -6مساعدة الطالب الذين يعملون أثناء الدراسة على التوفيق بني العمل والدراسة.
(ب) دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل مع املشكالت النفسية للطالب املستجدين:
 -1مساعدة الطالب املستجدين على مواجهة مشكالت القلق من املستقل بعد التخرج.
 -2ختفي ــف مش ــاعر املل ــل والضي ــق م ــن الدراس ــة ملس ــاعدة الط ــاب املس ــتجدين عل ــى
املش ــاركة يف األنش ــطة والربام ــج الثقافي ــة.
 -3تشــجيع الطــاب املســتجدين مــن خــال اإلرشــاد األكادميــي ابلكليــة علــى التعامــل
مــع زمالئــه دون خــوف أو خجــل.
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 -4مساعدة الطالب على الرتكيز وعدم تشتت االنتباه ابحملاضرات.
 -5تعليم الطالب املعرفة الصحيحة بطرق وأساليب حل مشكالته دون الرجوع إىل أحد.
 -6غــرس قيــم إجيابيــة يف الطــاب مثــل اإلجيابيــة ،والتفــاؤل ،واألمــل يف املســتقبل ،وتغــر
قيــم الســلبية واإلحبــاط واالكتئــاب.
 -7إكس ــاب الط ــاب الثق ــة ابلنف ــس م ــن خ ــال إعطائه ــم الفرص ــة للمش ــاركة يف
األنش ــطة الطالبي ــة.
(ج) دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل مع املشكالت االقتصادية للطالب املستجدين:
 -1توجيه الطالب إىل تعليمهم كيفية التوازن بني املكافأة واملصروفات.
 -2توعي ــة الط ــاب أبمهي ــة الس ــكن داخ ــل اجلامع ــة ح ــى يت ــم البع ــد ع ــن غ ــاء الس ــكن
خ ــارج اجلامع ــة.
 -3إرشاد الطالب على التوافق بني متطلبات الدراسة وإمكانياهتم.
 -4مســاعدة الطــاب علــى حــل مشــاكل أتخــر صــرف املكافــأة للطــاب املســتجدين
دون االس ــتدانة.
 -5تشجيع الطالب املستجدين على حتمل مسئولة دراستهم ومساعدهتم على العمل
يف القطاع اخلاص حىت ال يشكلون عبئ على األسرة.
 -6تش ــجيع الط ــاب عل ــى املش ــاركة يف برام ــج ت ــدر عليه ــم دخ ــل مث ــل تعل ــم احلاس ــب
واللغ ــة اإلجنليزي ــة
(د) دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل مع املشكالت التعليمية للطالب املستجدين:
 -1توعية الطالب املستجدين حلقوقهم وواجباهتم الدراسية واالجتماعية.
 -2توجيه الطالب لالستفادة من العملية التعليمية وعدم أتثر الطالب بزايدة األعداد.
-3توعية الطالب من خالل أعضاء هيئة التدريس بكيفية الوصول إىل املعدل املطلوب.
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 -4مساعدة الطالب املستجدين على معرفة طبيعة األساتذة وكيفية احلوار العلمي معهم
والتصرفات املطلوبة يف احملاضرات.
-5توجيه الطالب املستجدين وإرشادهم من خالل اإلرشاد واألكادميي إىل تسجيل
املقررات اليت تتناسب مع قدراهتم وإمكانيتهم حىت يتم حتقيق أفضل معدل.
بدل من الرتكيز
-6إرشاد الطالب إىل االهتمام على التعليم التفاعلي والتعليم الذايت ً
على التعليم التقليدي للحصول على املعدل املطلوب.
-7توجيه الطالب إىل االلتحاق ابلتخصصات اليت يرغبون الدراسة فيها ومساعدهتم
على مواجهة أي عقبات تواجههم أثناء عملية التحصيل الدراسي.
ابعا :األدوات املهنية اليت يقوم عليها التصور املقرتح:
رً
يعتمد هذا التصور على جمموعة من األدوات املهنية اآلتية:
 -1استخدام أدوات علمية مثل دليل مقابلة ،إستبيان  ،أو مقاييس للتعرف على
االحتياجات واملشكالت اليت يعاين منها الطالب املستجدين ابجلامعة.
 -2تنظيم مناقشات فردية ومجاعية مع الطالب للتعرف على مشكالهتم واحتياجاهتم
واقرتاحاهتم اليت جيهلون جزء كبري منها.
 -3الكتب اإلرشادية ولوحات التوعية واليت توضح آليات احتساب املعدل الرتاكمي
وكيفية الوصول للمعدل املطلوب وكيفية احلذف و اإلضافة ،وكيفية استخراج البطاقات
وصرف املكافآت.
 -4تنظيــم حفــل بدايــة كل فصــل دراســي للطــاب املســتجدين لتعليمهــم كيفيــة الوصــل
للمعــدل الســليم واإلجابــة عــن كل مشــاكل الطــاب وحثهــم علــى االســتفادة واملشــاركة
يف األنشــطة الطالبيــة.
 -5تنظيم دورات او لقاءات للطالب املستجدين لتعريفهم بكل ما يتعلق ابلعملية
التعليمية ومعرفة املشكالت احملتمل أن يواجهها الطالب وكيفية التعامل معها.
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خامسا :املهارات املهنية اليت يستند عليها التصور املقرتح:
ً

يعتمد هذا التصور على جمموعة املهارات ميكن حصرها يف اآليت:

 -1مهارات العالقات االجتماعية واتواصل الفعال.
 -2مهارة إجراءات احلوارات واملناقشات.
 -3مهارة االتصال ابجلهات واملؤسسات األهلية واليت تفيد يف تقدمي اخلدمات
للطالب املستجدين
 -4مهارة حل املشكلة وذلك حلل مشكالت الطالب املستجدين سواء التعليمية أو
االجتماعية أو االقتصادية أو النفسية.
 -5مهارة املشاركة االجتماعية وذلك لتعليم الطالب املشاركة يف الربامج واألنشطة
اجلماعية ملساعدهم على التكيف االجتماعي مع اآلخرين.
سادسا :املؤسسات اليت ميكن أن ميارس من خالهلا هذا التصور:
ً
ميكن أن ميارس هذا التصور من خالل املؤسسات اآليت :
 -1اجلامعات واملراكز العلمية.
 -2أندية الشباب .
 -3عمادة شئون الطالب.
 -4مراكز اإلرشاد األكادميي ابألقسام والكليات واجلامعات.

46

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .ناصر بن صالح العود

املراجع
أوالً :املراجع العربية:
	-أبو املعاطي ،ماهر (2002م) :اخلدمة االجتماعية يف اجملال التعليمي.
	-أمحد شفيق السكري (2000م) :قاموس اخلدمة االجتماعية واخلدمات االجتماعية ،دار املعرفة
اجلامعية ،اإلسكندرية.
	-حسن ،عبد الباسط حممد (1990م) :أصول البحث االجتماعي ،القاهرة ،مكتبة وايل.
	-حسن ،حممود مشال ( :)1999قلق الشباب لدى الشباب العريب املتخرجني من اجلامعة ،املستقبل
العريب (لبنان).85-249,70،
	-حنوره ،مصري عبد احلميد ( :)1985مشكالت الشباب الكوييت بني املاضي واملستقبل .جملة العلوم
االجتماعية الكويت.36- 17 )1( ،16 .
	-راشد ،علي ( :)1988اجلامعة والتدريس اجلامعي ،دار الشروق ،جدة ،السعودية.
	-سليمان ،أسعد عبادي ( :)1998اإلرشاد االجتماعي وتنمية القيم الدينية لدى الشباب ،رسالة
ماجستري ،غري منشورة ،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة القاهرة ،فرع الفيوم.
	-السيد ،عبد احلليم حممود ( :)1991حبث املشكالت النفسية واالجتماعية لطالب جامعة القاهرة .مركز
البحوث النفسية جبامعة القاهرة.
	-الصراف ،قاسم على (1994م) :شباب الكويت ومشكالهتم املعاصرة ،جلنة التأليف والرتمجة جبامعة
الكويت.
	-الطحيح ،سامل (1985م) :الشباب واألسرة ،الكويت .الديوان األمريي.
	-العامري ،فاطمة سامل ( :)2003املشكالت النفسية لدى طلبة جامعة اإلمارات .جملة العلوم االجتماعية
جملد ( )19عدد (.)2
	-عباده ،امحد عبد اللطيف والعمران جيهان أبو راشد ( :)1992املشكالت االنفعالية لدى عينة من الشباب
اجلامعي البحريين -دراسة حتليلية عامليه -دراسات تربوية تصدر عن رابطة الرتبية احلديثة .القاهرة :اجمللد
السابع .اجلزء األربعون.
	-عبد الباسط حممد حسن ،أصول البحث االجتماعي( ،طـ ،8-القاهرة).
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	-عبد الفتاح عثمان ( :)1990خدمة الفرد يف اجملتمع النامي ،مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة ،الطبعة األويل.
	-عبدالتواب ،انصر عويس ( :)2000التحدايت املعاصرة اليت تواجه الشاب اجلامعي وتصور لدور
اخلدمة االجتماعية يف مواجهتها املؤمتر العلمي احلادي عشر ،بكلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة القاهرة.
	-عبدالعال ،عبداحلليم رضا (1988م) :اخلدمة االجتماعية املعاصرة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
	-العبيد ،مها انصر سليمان ( 1412هـ ) :املشكالت االجتماعية لطالبات اجلامعة ودور اخلدمة االجتماعية
يف مواجهتها.
	-عفيفي ،عبد اخلالق حممد2007( ،م) :اخلدمة االجتماعية يف اجملال املدرسي من األلفية الثانية إىل
األلفية الثالثة.
	-عمران،كامل (  :)1999الشباب وفوائد استثمار وقت الفراغ .جملة العلوم االجتماعية ( الكويت ) ،)2(27
.41-9
	-غباري  ،حممد سالمة (2006م) :اخلدمة االجتماعية يف املؤسسات التعليمية.
	-الزبري ،فوزية سبيت ( :)1420االحتياجات االجتماعية لطالبات اجلامعة ،حبث ضمن مقتضيات
احلصول على درجة الدكتوراه ،كلية اخلدمة االجتماعية.
	-كوشك ،حممد هبجت جاد هللا ،يوسف أمرية منصور1998( ،م) :املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية
يف اجملال التعليمي.
	-حممود ،خالد صاحل ( .)2011تقومي املهارات املهنية لألخصائيني االجتماعيني يف العمل مع الشباب،
جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،العدد احلادي والثالثون ،اجلزء اخلامس عشر،
كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان.
	-املطوع ،حممد عبد هللا ( )1991مشكالت الشباب يف جمتمع متغري (مسح اجتماعي ابلعينة للطالب
والطالبات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة) .جملة اآلداب .جامعة اإلمارات ص .335 -297
	-نبيل ،عبد هللا سليمان وعبد احلميد ،حممد نبيل ( :)1994العدوانية وعالقتها مبوضوع الضبط وتقدير
الذات لدى عينة من طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلسعودية .جملة علم النفس .اهليئة
املصرية العامة للكتاب .العدد ()3
	-جنايت ،حممد عثمان ( :)1974مشكالت طلبة جامعة الكويت :فروق اجلنس واجلنسية يف مشكالت
طلبة جامعة الكويت .جملة كلية اآلداب والرتبية (الكويت).
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