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  بحثالملخص 
بالجامعات السودانیة وعالقتھا ببعض المتغیرات النفسیة  الشباب بلطاللتھتم ھذه الدراسة بالمشكالت الدراسیة 

  . والتربویة 
طالب وطالبة جرى سحبھا ) ١٠٠(ت عینة الدراسة واستخدم في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي وبلغ

طالب الطالبا وطالبة الذي یمثل  ٥٢٥بالطریقة العشوائیة المرحلیة من مجتمع الدراسة األصلي البالغ عددھم 
  . طالبات بالجامعات السودانیة بوالیة الخرطومالو

مقیاس التوافق الشخصي واالجتماعي وتم استخدام مقیاس المشكالت الدراسیة الذي أعده فؤاد أبو حطب ، وكذلك 
بل ، وكذلك مقیاس التوافق الدراسي وھو من إعداد محمود الزیادى ، . م . وھو من إعداد العالم األمریكي  ھیو 

وأجریت المعالجات اإلحصائیة المناسبة ، وتم استخراج  النتائج ثم . وتم التأكد من صدق وثبات ھذه المقاییس 
  : النتائج على النحو التالي  جرى تحلیلھا،وجاءت ھذه

بالجامعات السودانیة  یعانون من مشكالت دراسیة بمستویاتھا المختلفة  توجد نسبة من الشباب الطالب.١
  ) . بسیطة و متوسطة (
طالبات بالجامعات الطالب والال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التوافق النفسي واالجتماعي بین .٢

  . السودانیة 
طالبات في أبعاد التوافق الدراسي ماعدا بعد عالقة الطالب الطالب والوق ذات داللة إحصائیة بین ال توجد فر.٣

  . بزمالئھ 
بین أبعاد التوافق الدراسي والدرجة الكلیة للمشكالت ) ٠.٠٥(توجد عالقة ارتباطیھ دالة عند مستوى .٤

  . الدراسیة لطلبة الشھادة العربیة  
التوصیات والمقترحات التى من شأنھا مساعدة طلبة الشھادة العربیة  وقد خلصت الدراسة إلى ذكر بعض

بالجامعات السودانیة فى التغلب على مصاعبھم الدراسیة والتربویة والنفسیة بغیة جعلھم أكثر فاعلیة وتكیفا وسعادة 
.

Abstract
The present study addresses the educational problems of young university 
students in Sudanese universities and their relation to psychological and 
pedagogical changes.
This research makes use of descriptive – analytical methodology and presents 
a case study of one hundred students (male and female)   chosen at random 
amongst a student community of 252 students representing Sudanese 
university students at Khartoum.
The criteria used in this study include the criterion of educational problems (as 
established by Fouad Abu-Hatab), the criterion of personal and social 
integration (as established by the American scientist, H.M. Bell), and the 
criterion of educational integration (as established by Mohamed Al-Ziyadi).  The 
study investigates and confirms the presence of these criteria and includes 
statistics.  The following conclusions have been reached and brought under 
analysis, notably:

١.There is a percentage of young university students at Sudanese universities 
suffering from a number of educational problems (simple and average).

٢.There are no statistically significant problems relating to the psychological 
and social integration of male and female students at Sudanese universities.

٣.There are no statistically significant differences amongst male and female 
students in the framework of their educational integration, except at the level of
the student’s personal relationship with other students.
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٤.There is a strong and significant connection at level 0.05 between the levels 
of educational integration and the degree of the problems confronted by the 
students seeking the Arabic studies degree.
This study concludes with a number of proposals and recommendations with 
the aim to assist the students seeking the Arabic Studies degree at Sudanese 
universities in overcoming their pedagogical, educational and psychological 
difficulties and  achieve a better integration in the university community.

  :  مقدمة
التي یھتم بھا علماء التربیة والنفس  المھمةمن الموضوعات  –في الوقت الحاضر  –أصبح موضوع الشباب 

  . واالجتماع والصحة 
أن وبل إن الدول المتقدمة تھتم بشبابھا إیمانًا منھا بأن تقدم األمة ال یقوم إال على اإلمكانیات البشریة من الشباب، 

أفرادھا ھؤالء الذین یعملون على كشف الموارد المادیة وعلى تنمیتھا وتطویرھا واالستفادة  األمم ترقى وتتقدم بقوة
  . تسخیرھا في خدمة خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ومن ثممنھا، 

وحساسة من مراحل حیاة اإلنسان بالنظر إلى ما تشھده شخصیتھ خاللھا من  مھمةإن مرحلة الشباب مرحلة 
  . ال عجب في أن تكثر الدراسات حول ھذه المرحلة فیرات ونمو، لذا تغ

عما سبقھا حیث تقوم فكرة الجامعة كما یقول  ما ولعل دخول الشباب إلى الجامعة ھو خبرة جدیدة ومختلفة نوعًا
ة المذكورین فى أحمد بطاح  و الطراونة  على تجمیع الطلبة واألساتذ) Ball & Heather 1989(بال وھثزر 

من كافة التخصصات في معھد واحد أو جامعة واحدة من أجل توسیع المدارك والمساعدة في فھم القیم المتبادلة 
)١٥٣:  ٥٧ . (  

) Adjustment(ومما ال شك فیھ أن دخول الشاب إلى عالم المجتمع الجامعي یطرح علیھ بشدة مشكلة التوافق 
ع مالحظة أن من التعسف الفصل بین مشكالت التوافق عند معھ، م) Interaction(مع ھذا المجتمع، والتفاعل 

الشباب ومشكالت النمو والتغییر الذي یطرأ على المجتمع الذي یعیشون فیھ، وبھذا الصدد أشار إیركسون 
)Erikson ( و ولمان)Wool man 1989 ( إلى التوافق على أنھ عبارة عن عالقة تكیفیھ مع البیئة، ویتضمن

  ) . ١٥٣:  ٧١(الفرد الحتیاجاتھ، وتلبیة معظم المتطلبات االجتماعیة منھا والفسیولوجیة القدرة على تلبیة 
دورًا كبیرًا في حیاتھ، حیث تعده لوظیفة إنتاجیة،  تؤديوالواقع ھو أن الجامعة كمجتمع صغیر یعیش فیھ الطالب 

                     .        وتساعده على النمو بأشكالھ الفسیولوجیة ، والنفسیة واالجتماعیة 
وتشیر مشاھدات ومالحظات كثیرة الى أن الشباب الجامعي یواجھ مشكلة التوافق بحدة في الجامعة حیث تتسم 

وحیث تتفاعل جماعات كبیرة من الطالب والطالبات ) Impersonal(العالقات في الجامعة بطابع ال شخصي 
  ) . ٧٤:  ٣٩(خاص بدون عمق، وال استمراریة وال مراعاة لظروف كل األش

وفي الواقع إن توافق الطلبة مع بیئتھم الجامعیة یتطلب منھم تعدیًال في أسالیبھم واستراتیجیاتھم، ومھاراتھم من 
  . أجل النجاح واإلنجاز

فنظریة التحلیل : ومن خالل استعراض نظریات التوافق االجتماعي نالحظ أنھا نظرت إلى التوافق من زوایا عدیدة
أن التوافق یتم من خالل إشباع الحاجات وتعلم كیفیة التعامل مع الصراعات الداخلیة، ونظریة التعلم  النفسي رأت

االجتماعي فھمت التوافق السوي من خالل مھارة الفرد في التفاعل بنجاح مع بیئتھ، والنظریة اإلنسانیة فسرت 
نظریتان المعرفیة والسلوكیة فلم تعرفا موضوع أما ال. التوافق طبقًا التجاھات النمو عند األفراد كعملیة مستمرة

التوافق مباشرة، ولكن األولى ارتأت أن التوافق عند األفراد یعني التفكیر بطریقة منطقیة، في حین ارتأت الثانیة 
  ) . ١٥٠:  ٥٩(أن السلوك ما ھو إال محصلة للتعلیم السوي 

ة واالجتماعیة ، وال یتكفل الشخص بتنظیم إشباع حاجاتھ وقد فسر البعض التوافق بأنھ عملیة إشباع للحاجات النفسی
  . فحسب ، بل ھو قد یتعرض لصراع بین ھذه الحاجات

وفي ھذه الحالة تنشأ مشكالت التوافق لدیھ ویصبح علیھ أن یحل ھذا الصراع، وأن یتعلم كیف یواجھ المواقف التي 
اجات النفسیة ینشأ إذا تعارض إشباع حاجة مع تتصارع فیھا حاجاتھ كلما تعرض لمثل ھذه المواقف وصراع الح

  . إشباع الحاجة األولى إلى إحباط الحاجة الثانیة  يإشباع حاجة أخرى، بحیث یؤد
  : ولتوضیح عملیة التوافق النفسي ننظر إلیھا من ناحیتین 

توافق یسلك إلى التكیف ، فالشخص وھو یسیر نحو تحقیق ال يالتوافق من حیث ھو عملیة سلوكیة تؤد: أوًال 
سلوكًا معینًا ، یواجھ بھ حاجاتھ الداخلیة ، وحاجاتھ الخارجیة ، ویقضي بھ على تصارع ھذه الحاجات إذا نشأ ھذا 

والعملیة السلوكیة التي یقوم بھا الشخص في مواجھة ھذه الحاجات ، وفي مواجھة تصارعھا، ھي . التصارع 
  ) . ١٥٠:  ٦٥(ة العملیة التي تحقق لھ التوافق النفسي في النھای

التوافق من حیث ھو تحصیل أو إنجاز، أي أن الشخص یتعلمھ، بمعنى أنھ یتعلم منذ طفولتھ طرقًا معینة : ثانیًا 
لالستجابة في مواقف معینة، ویكون توافقھ ھو حصیلة ھذا التعلم فإذا تعلم طرقًا سلیمة فیكون حسن التوافق، وإذا 

  ).١٥١:  ٦٥(توافق تعلم طرقًا غیر سلیمة فیكون سیئ ال



  ÐÓ×

الذي ھو لب التوافق ، واعتبروه كما فعل كیرت لیفین ولقد اھتم العلماء كثیرًا بالتفاعل االجتماعي بین األفراد 
)Kert Levin ( أساسًا للجماعة ، كما أشاروا إلى أن تعدیًال ینجم عن ھذا التفاعل الذي یحدث عندما یتصل فردان

سجل ھنا أن عملیات التفاعل نولعل من األھمیة بمكان أن ) ن اتصاًال مادیًالیس من الضروري أن یكو(أو أكثر 
والتفاعل االجتماعي ھو أھم عناصر ) . ١٥٤:  ٥٧(اءمة والتعاون والتنافس ، والصراع والماالجتماعي تشمل 

لتفاعل االجتماعي ، وھنا تأتي الثقافة التي یعیش فیھا الفرد والجماعة لتلون بخط ا) ٨٧:  ١٤(العالقات االجتماعیة 
ومن وجھة نظر زھران فإننا نكون أكثر دقة لو وضعنا في حسابنا مفھوم التفاعل االجتماعي الثقافي 

)sociocultural interaction ) (٢٠٣:  ٦ . (  
  : ھي ) المتوافقة وغیر المتوافقة(إن ھناك اتجاھات ثالثة في تفسیر صیاغة الشخصیة اإلنسانیة 

  . بولوجي الذي یعطي أھمیـة خاصة للحضارة في تحدید قیم الفرد ودوافعھاالتجاه األنثرو -
  .                                                   االتجاه الوراثي الذي یؤكد على أھمیة االستعدادات الوراثیة في تحدید سلوك الفرد -
صیة اإلنسان تتم من خالل شكل العالقات مع االتجاه التفاعلي االجتماعي الثقافي الذي یفترض أن بلورة شخ -

 ٣٩(اآلخرین والتفاعل بین الفرد وذاتھ، وبین ذاتھ والمؤسسات االجتماعیة القائمة، والتي تعمل في جو ثقافي معین 
 :٧٤ .(  

ومن ھذا المنطلق ال یمكن دراسة ظاھرة تكیف طلبة الجامعات على وجھ الخصوص بمعزل عن تفاعلھم مع جو 
وقد أكد الزیادي على أن التوافق الدراسي لطلبة الجامعات ینطوي على القدرة على . لتي یدرسون فیھا الجامعة ا

إقامة عالقات اجتماعیة مثمرة مع اآلخرین، وعلى القدرة على التكیف مع العمل المنتج الفعال، واستثمار الطاقات 
  ) . ٧٠:  ٣٤(محیطھ االجتماعي الشخصیة استثمارًا یتسم بالكفایة یجعل الفرد شخصًا نافعًا في 

اللیل الذي أشار عند تعریفھ للتوافق مع المجتمع الجامعي إلى درجة رضا الطالب الجامعي  جملذلك  يوقد وافقھ ف
:  ٦٢(عن العالقات االجتماعیة والعوامل النفسیة والدراسیة وعوامل الضبط التي یتعرض لھا داخل إطار الجامعة 

٢١٣ – ١٨٩ . (  
تتضح أھمیة دراسة التوافق للطالب الجامعي من خالل فھم سیاق تفاعلھ مع اإلطار االجتماعي الثقافي مما سبق 

للجامعة التي یدرس فیھا ، وإذا كانت دراسة توافق الطالب الجامعي والمشكالت التي یواجھھا ال تصبح ذات معنى 
من  یًاطالب آتالأھمیة أكبر بكثیر إذا كان  اح ذإال إذا درس الجو االجتماعي والثقافي للجامعة ، فإن ھذا الجو یصب

بیئة تختلف عن بیئة الجامعة التي یدرس فیھا في كل النواحي الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة ، وھـذا الجو قد 
    یخلق مشكالت أكثر عددًا وأشد تعقیدًا

  
  :  موضوع الدراسة

وعالقتھا  الطالب بالجامعات السودانیة الشباب كالتتناولت ھذه الدراسة بشيء من التحلیل والتبیین بعض مش
وتم اختیار ھذا الموضوع على ھذا النحو ألن المشكالت الدراسیة قد  .بتوافقھم النفسي واالجتماعي والدراسي 

على تحصیلھ الدراسي ، وألن التوافق النفسي واالجتماعي  ومن ثمتؤثر تأثیرًا سالبًا على توافق الطالب الجامعي 
راسي اإلیجابي یمكن الطالب من القدرة على تكوین عالقات طیبة ومرضیة مع رفاقھ ومدرسیھ في الحقل والد

إلى زیادة نجاح التفاعل االجتماعي مما  يالدراسي والحیاة الجامعیة ، وألن النجاح في العالقات االجتماعیة یؤد
  . یمكن الطالب من الوصول إلى درجة عالیة من التوافق الشامل 

  
  : داف الدراسةأھ

بالجامعات السودانیة وعالقة ذلك ببعض المتغیرات الطالب  الشباب تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز بعض مشكالت
  . النفسیة والتربویة واالجتماعیة والدراسیة 

وكذلك التعرف على . كما تھدف إلى تبیان عالقة مشكالتھم الدراسیة بتوافقھم النفسي ، واالجتماعي والدراسي
  . فیما یتعلق بالتوافق النفسي واالجتماعي والدراسي والتحصیل الدراسي  طالب الجامعةفروق بین الجنسین من ال

ویھدف البحث في نھایة المطاف إلى الخروج باستنتاجات وتوصیات ومقترحات من شأنھا تذلیل العقبات أمام 
تي یالقونھا بنجاح وتمھید الطریق أمامھم في الجامعات السودانیة ومساعدتھم على مواجھة الصعوبات ال الطالب

  لیكونوا مواطنین منتجین وسعداء 
  

  :  مشكلة الدراسة
في إحدى الجامعات السودانیة ، یجد نفسھ أمام بیئة فیھا الكثیر من العناصر الجدیدة ، ویصبح  الطالبعندما یلتحق 

ش فیھ وسط أسرتھ التي ألف الحیاة معھا في مكان جدید علیھ غریب وغیر مألوف، وقد جاء إلیھ من بیت كان یعی
واطمأن إلیھا ، ولكنھ الیوم بعید عنھا بعدًا شاسعًا ، إنھ ترك جو األسرة لیدخل وسط مجتمع یبدو صاخبًا ، ویضم 

لى جو ال یعرف وسائل التصرف األساسیة فیھ عاد یعرف واحدًا منھم ، وھو یقدم عددًا كبیرًا من األفراد ال یك
البیت یمارس ما یأنس إلیھ من أسالیب ، إنھ یواجھ ھذه البیئة الجدیدة بأسئلة ضمنیة كثیرة ، ومخاوف بینما كان في 

متنوعة وتصورات مختلفة األطر ، وباإلضافة إلى ذلك فإنھ یعاني عددًا من األزمات تأتیھ من نموه ، ودراستھ ، 
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بعضھا  ّلأزماتھ ، وقد یالقي صعوبات في ح لقد یتغلب على ك.. وتفكیره بمستقبلھ ، وموقفھ من حیاتھ الحاضرة 
أو أكثرھا ، ولیس التغلب على األزمات باألمر السھل ، كذلك نجد بین طالب الجامعات السودانیة من یعانون 
الكثیر من القلق والصراعات ، فیتعثر بعضھم ، وبعضھم اآلخر ینجح في التغلب على ھذا القلق وھذه الصراعات 

 .  
ي قد تفرز لدیھ صراعات امعي في ھذه الفترة الحساسة من حیاتھ ، بمرحلة النضج الجنسي التویمر الطالب الج

نھ یحمل عددًا من الرواسب من الماضي بدأت معھ منذ فترات سابقة وقد اكتسبت تدریجیًا صیغًا إ. مختلفة 
جدیدًا اآلن ، فالدافع  وصبغات مختلفة خالل السنوات الماضیة ، ولكن ھذا ال یمنع من أن یواجھ الطالب ظرفًا

الجنسي أشد قوة ، والمظاھر الخارجیة التي ترافق نضج ھذا الدافع تجعل إخفاءه للذكور واإلناث غیر ممكن ، 
ورقابة المجتمع شدیدة ، ومثل ذلك شعور الطالب بھا ، یضاف إلى ذلك أن الحساسیة العصبیة التي ترافق عادة 

ویضاف إلى ذلك أیضًا ما یبدیھ المجتمع من تھدید . بین عوامل القلق  حدوث ھذه الظاھرة تصبح عامًال ضاغطًا
أو توبیخ أمام نزعات یكون فیھا دافع الجنس قویًا ، وقد یرافق ھذا النضج الجنسي الكثیر من الصعوبات لدى 

یانًا للبحث عن إنھ یشعر بالقدرة ، والرغبة ، ولكنھ محروم من اإلمكانات ، ویقوده اإلحباط أح.. الطالب الجامعي 
مخرج ، وقد یكون المخرج المقاومة ، والتعقل ، والتبصر، والتمسك بالدین الحنیف ، وقد تكون المقاومة ضعیفة 
ویصبح االستمناء طریقة یلجأ إلیھا، وقد تصل سمعھ أقوال بعض الناس عن االستمناء وما یقود إلیھ من مرض أو 

  . د جنون ، فیزداد القلق لدیھ ویمیل إلى التعق
ویشیر قدري حفني إلى ناحیة أخرى تتصل بالحیاة االجتماعیة للطالب في الجامعة قائًال بأن ھذه الفترة یصبح 

تأملیًا أكثر مما كان من قبل ، ولعل ذلك راجع لدیھ إلى شعوره بالنمو الداخلي واستغرابھ  الطالب الجامعىخاللھا 
، إنھ یقارن جسده مع جسد اآلخرین ، ویقارن قدراتھ بقدراتھم ، ألشكالھ ، ویدعوه التأمل أحیانًا إلى المقارنة 

ویقارن إمكاناتھ بإمكاناتھم ، وقد تقوده المقارنة إلى الشعور بالنقص ، وقد تقوده إلى التبجح ، وفي الحالتین نجد 
ل رد اعتبار لدیھ سعیًا وراء المھرب، وقد یتخذ ھذا المھرب شكل اتجاه إلى التسلط على من ھو أضعف منھ من أج

إن وفي الحالتین تتأثر عالقتھ برفاقھ وتتأثر دراستھ بنتیجة ذلك . الذات ، أو نجد لدیھ خنوعًا لمن ھو أقوى منھ 
إلى تدھور في المستوى التوافقي والتحصیلي للطالب ، ولكن طالبًا غیره قد یحزمون  يمثل ھذه الحاالت قد تؤد
  ).٥٨:  ٢٢(جاوز مثل ھذه الصراعات والصعوبات بنجاح م ، ویستطیعون تـأمرھم ، فتتصلب إرادتھ

وفي الواقع ، تتطلب الجامعة من الطالب جھدًا غیر قلیل من أجل متابعة الدراسة في عدد من المواد الدراسیة ، 
بینھا اتصال أحیانًا ، وبینھا تباعد واضح أحیانًا أخرى ، ویكون الجھد ضروریًا من أجل النجاح في الدراسة 

ما بصعوبة خاصة ، وقد تصبح  اتقال من فرقة إلى أخرى ، ولكن یحدث أحیانًا أن یواجھ الطالب مقررواالن
 ىالصعوبة مشكلة ، ویحدث أحیانًا أن یقصر الطالب في الوصول إلى المستوى التحصیلي المطلوب الذي ترض

عالقتھ مع رفاق الجامعة ، أو  عنھ الجامعة في أكثر المقررات ، تعمل في ذلك قدراتھ ، أو كثرة انقطاعھ ، أو
انشغالھ بأمور بعیدة عن أمور الدراسة ، وھنا نجده أمام صعوبة قاسیة ، فقد یضطر إلى إعادة السنة في الفرقة 
نفسھا ومواجھة مشكالت اإلحباط ، وقد یضطر إلى تغییر الجامعة وتحمل صعوبات اإلحباط من جھة والتوافق مع 

 ذلك كلھ صعوبات قد تزید من قلقھ و تأزمھ يلى تغییر نوع الدراسة ، وفإد یضطر وق. خرى بیئة جدیدة من جھة أ
وبعض الطالب یعانون من مثل ھذه الصعوبات الدراسیة والتكیفیة ویتعثرون ، ولكن بعضھم اآلخر یستطیعون ، 

  . مواجھتھا بنجاح 
ث وشغلت بالھ، وجعلتھ یشعر أنھ لفتت نظر الباح الشباب والطالبھذه أفكار ومالحظات ومشاھدات حول أوضاع 

أمام مشكلة تربویة ونفسیة حقیقیة، وفي الواقع لقد نمت ھذه المشكلة لدیھ عندما رأى تعثر بعض أبناء أقاربھ 
في  ساتذةومعارفھ وأصدقائھ من طالب وطالبات في بعض الجامعات السودانیة، وعندما الحظ ھو وزمالؤه من اال

طلبتھم الجامعیین، وتدني مقدرة البعض منھم، لظروف خاصة أو عامة، على  الجامعات المختلفة ضعف مستوى
   .مسایرة رفاقھم في عملیة التحصیل األكادیمي والدراسي

وللوقوف على طبیعة ووجوه ھذه المشكلة رأى الباحث أن یقوم بھذه الدراسة للوقوف على مشكالت ھؤالء الطلبة 
ة بغیة الوصول إلى مقترحات من شأنھا أن تخفف من حدة ھذه وصلتھا ببعض المتغیرات النفسیة والتربوی

  . المشكالت 
  

  :  أھمیة الدراسة
النفسیة  المشكالتالتوافق النفسي واالجتماعي والدراسي عامل مھم في العملیة التعلیمیة ، وخلو الطالب من 

القیم التربویة التي تسعى لھا  إلى خلق شخصیة متوازنة ومتوازیة مع يوالتربویة واالجتماعیة والدراسیة قد یؤد
إن التوافق النفسي واالجتماعي یعتبر من أھم العناصر التي تساعد على تشكیل الحیاة السویة (العملیة التعلیمیة ؛ 

  ) . ٦٣:  ٣٠) (لدى الناشئة ، وتحقیق التكیف السلیم للفرد مع بیئتھ ومجتمعھ
 الطالبإلى سوء توافق  يراسیة والمسببات التي قد تؤدولذلك تأتي أھمیة ھذه الدراسة في كشف المشكالت الد

  . نفسیًا وتربویًا واجتماعیًا ودراسیًا وأھمیة ذلك في المحیط التربوي واالجتماعي 



  ÐÔÏ

لذا فإن ھذا البحث بجانب أھمیتھ العلمیة ، لھ أھمیة عملیة ، وحاجة واقعیة ، ألن مجتمع البحث یشكل شریحة 
والتوافق النفسي واالجتماعي والدراسي لدى ھؤالء الطلبة تقع مسئولیتھ . بعد عام  كبیرة ، تزداد أعدادھا عامًا

المباشرة على أسرھم وفي ذات الوقت على المؤسسات التعلیمیة التي یلزمھا تضمینھ حركة البحث العلمي فیھا 
المرتبطة بالعملیة  وتخرج ھذه الدراسة بنتائج وتوصیات من شأنھا اإلسھام في عالج المشكالت.لتخدم المجتمع 

التعلیمیة ، كي ال تفقد حركة التعلیم في السودان أعدادًا مقدرة من أبناء الوطن ، وكي ینعم أولیاء األمور 
  .  باالستقرار النفسي واالطمئنان ، ویجني الوطن ما یرجوه من ھذه الفئة مستقبًال

  :  فروض الدراسة
بالجامعات السودانیة ممن یعانون من الطالب  الشباب من یةحصائلھا داللتھا اإل توجد نسبة: الفرض األول 

  . المختلفة  أبعادھاالمشكالت الدراسیة ب
طالبات الطالب و اللنوع  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في التوافق النفسي واالجتماعي تعز: الفرض الثاني 

  . بالجامعات اللسودانیة 
طالبات بالجامعات الطالب والحصائیة في التوافق الدراسي تعزي لنوع ال توجد فروق ذات داللة إ: الفرض الثالث 

  . السودانیة 
 بین أبعاد التوافق الدراسي والدرجة الكلیة للمشكالت الدراسیة لدى عكسیة توجد عالقة ارتباطیھ:  الفرض الرابع 

  . بالجامعات السودانیةالطالب  الشباب
  :   حدود الدراسة

  . ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ – ٩٩األعوام  والدراسة ھ لھذه: الحد الزماني / ١
بعض الجامعات الحكومیة واألھلیة بوالیة الخرطوم وتتحدد الدراسة أیضا  بالعینة المستخدمة : الحد المكاني / ٢

  . فیھا وبأدوات الدراسة التي استخدمت الختبار الفروض 
  : منھج الدراسة 

سة حسب رأي الباحث لما ذكره كوھین من أن المنھج الوصفي إن المنھج الوصفي التحلیلي ھو األنسب لھذه الدرا
التحلیلي یھتم بدراسة السمات النفسیة والتربویة واالجتماعیة ، ویقارن بین ما ھو كائن من ظروف وأحداث وبین 

  ) .  ٩٤:  ٤٣(بعض األحداث السابقة التي ربما أثرت أو تحكمت في تلك األحداث والظروف
  :  مصطلحات الدراسة

المذكور )Smith(مفردھا مشكلة والمشكلة لھا تعریفات عدیدة ، منھا تعریف سمیث   Problems: لمشكالت ا
بأنھا موقف یسعى فیھ الفرد للبحث عن وسائل فعالة للتغلب على عائق أو عوائق تحول دون :  أمل التل لدى

  .  )٢:  ٤٦(الوصول لھدف ذي قیمة
نقٍص یواجھھ الكائن الحي في التوافق ، وتنجم المشكلة عادة عن عائق في بأنھا ھي أي : ویعرف الملیجي المشكلة 

إلى شعوره بالتردد والحیرة والتوتر ، وھذا یدفعھ  يالفرد، مما یؤد سبیل ھدف ال یمكن بلوغھ بالسلوك الذي اعتاده
  ) .٢١٣:  ٧(إلى أن یسعى لحل المشكلة حتى یتخلص مما یعانیھ من ضیق وتوتر 

في الجامعات السودانیة إجرائیًا بأنھا ھي العوائق والصعوبات التوافقیة للطالب الت الدراسیة وُتعّرف المشك
  .والدراسیة التي یفرزھا ویحددھا المقیاس المستخدم في ھذا البحث

بالتغییر  )الطبیعیة واالجتماعیة(التوافق النفسي عملیة دینامیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة  :التوافق النفسي 
 شباع حاجات الفرد وتحقیق متطلبات البیئة وھذا التوازن یتضمن إ.والتعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد وبیئتھ

)٢٩:  ٥ . (  
والتعریف اإلجرائي للتوافق النفسي ھو الدرجات التي یحصل علیھا أفراد العینة على مقیاس التوافق النفسي  

  .  الدراسة هالمستخدم في ھذ
مع اآلخرین وااللتزام بأخالقیات المجتمع ومسایرة المعاییر االجتماعیة  السعادةویتضمن :  التوافق االجتماعي

واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغیر االجتماعي ، والتفاعل االجتماعي السلیم والعمل لخیر الجماعة، 
  ) .٢٩:  ٥(إلى تحقیق الصحة االجتماعیة  يوالسعادة الزوجیة ، مما یؤد

والتوافق االجتماعي إجرائیًا ھو الدرجات التي یحصل علیھا أفراد العینة على مقیاس التوافق االجتماعي المستخدم 
  .الدراسة هفي ھذ

إن التوافق الدراسي ھو حالة نفسیة معینة یصل إلیھا الطالب نتیجة عالقة التوازن واالنسجام :  التوافق الدراسي
لعالقات االجتماعیة الحمیمة مع الزمالء والمدرسین وإدارة الجامعة والمشاركة المستمرة مع بیئتھ المتمثلة في ا

اإلیجابیة في النشاط الجامعي واالستثمار الجید ألوقات الفراغ ، واتباع الطرق الصحیحة في االستذكار ، واالتجاه 
  ) .٩:  ٤٥(اإلیجابي نحو الدراسة، والعمل الجامعي عمومًا  

إجرائیًا بأنھ مجموع الدرجات التي یحصل علیھا الطلبة أفراد العینة على مقیاس التوافق  ویعرف التوافق الدراسي
  . الدراسي 

  : استخدم الباحث بعضًا من األدوات إلثراء الدراسة المیدانیة منھا :  أدوات الدراسة
  . بل. م . مقیاس التوافق الشخصي واالجتماعي للعالم األمریكي ھیو  – ١



  ÐÔÐ

  . فق الدراسي لـ محمود الزیادي مقیاس التوا – ٢
  مقیاس المشكالت الدراسیة الذي أعده فؤاد أبو حطب  – ٣

  الثانىالمبحث 
  المشكالت الدراسیة

  :   تعریف المشكلة
حسبما ) Smith(فالمشكلة كما عرفھا سمیث كما تقدم ،  Problemھناك العدید من التعاریف لمفھوم المشكلة 

یسعى فیھ الفرد للبحث عن وسائل فعالة للتغلب على عائق أو عوائق تحول دون موقف : ذكرت أمل التل بأنھ 
  ).٢:  ٤٦(ذي قیمة  إلى ھدفالوصول 
بأنھا ھي أي نقص یواجھھ الكائن الحي في التوافق ، وتنجم المشكلة عادة عن عائق في سبیل ) الملیجي(وعرفھا 

إلى شعوره بالتردد أو الحیرة والتوتر وھذا یدفعھ إلى  يھدف ال یمكن بلوغھ بالسلوك الذي اعتاده الفرد مما یؤد
  ) . ٢١٣:   ٧(أن یسعى لحل حتى یتخلص مما یعانیھ من ضیق وتوتر 

وعي الفرد باستحالة التغلب على الصعوبات والتناقضات الناشئة في موقف : وفي معجم علم النفس ، المشكلة 
  . فرة امعین عن طریق المعرفة والخبرة المتو

الف المھمة؛ تعرف المشكلة بأنھا موقف متناقض یشمل مواقف متعارضة في تفسیر األشیاء نفسھا أو وعلى خ
  ). ٢٢٨:  ٤١(الظواھر وعالقتھا وھذا لیس تناقضًا شكلیًا منطقیًا، ولكنھ تناقض جدلي داخل الشيء نفسھ 

  : حل المشكالت
ي كان لھا أثر قوي في التكنیكیات اإلرشادیة وأھم ھناك العدید من النماذج التي تقدم خطوات لحل المشكالت ، والت

عرض المشكلة، ثم : والذي یقوم على الخطوات التالیة) Jhon Dewey(ھذه النماذج ھو نموذج جون دیوي 
  ) . ٢٩:  ٦٨(تعریف المشكلة، ثم تولید افتراضات، ثم تقییم االفتراضات، ثم انتقاء االفتراض األكثر كفاءة 

التوجھ العام نحو : فیتكون من الخطوات التالیة) Dzurilla & Gold Fried(وجولد فراید  الأما نموذج دزویر
بینما ) ٢٧ -  ٢٣:  ٦٧(ثم تعریف المشكلة وتشكیلھا، ثم تولید البدائل، ثم اتخاذ القرار، ثم التحقق والتقییم  ،المشكلة

تحل بعض المشكالت على : ث قال یرى حلمي الملیجي أن أساس حل المشكالت یعتمد على إدراك العالقات، حی
  . مستوى السلوك الحركي العادي: أي ) الفعل(و ) اإلدراك(مستوى 

دورًا في ھذا النوع من ) االستبصار(ویلعب ) التعلم بالمحاولة والخطأ: (ھذا النوع من الحل، یندرج تحت عنوان 
قات جدیدة مفیدة ، وفي ھذا النوع من الحل عندما یكون الموقف بسیطًا بدرجة كافیة تمكن الفرد من إدراك عال

  ) . ٢١٣:   ٧(الحل تكون األشیاء المحسوسة موجودة ، وتناولھا یكون بالنشاط العقلي 
الحساسیة للمشكلة، : ویستنتج الباحث مما سبق أن أسلوب حل المشكالت یتكون من المھارات األساسیة التالیة

  . الغایات، ثم التفكیر بالنواتج، وأخیرًا التفكیر السببيوالتفكیر ببدائل الحل، ثم التفكیر بالوسائل و
من أوائل الباحثین في مجال حل المشكالت، وقد اعتبر حل المشكالت كأحد ) Thorndike(ویعتبر ثورندایك 

إن التعلم تدریجي یحدث فیھ تحسن : أنماط التعلم، فھو یرى أن جمیع أنواع التعلم یكون بالمحاولة والخطأ وقال
  بسیطة ثابتة، وأن حل المشكالت ال یتوسطھ التفكیر بنسب 

فقد اتخذ موقفًا مناقضًا لموقف ثورندایك باعتقاده أن عملیة حل المشكالت عملیة استبصاریة ) Kohler(أما كوھلر
عقالنیة تبدأ بتعرف الفرد على المشكلة ثم بتجربتھ لعدة حلول عقالنیة ممكنة، ثم یتحقق االستبصار لدى الفرد 

على الطبیعة  ما یفكر بالحل،وقد كان لوجھة نظره ھذه األثر األكبر في وجھات النظر المعاصرة،إذ أن التأكیدعند
  ). ٢٣:  ٦٧(المعرفیة لحل المشكالت،ھو تراث االتجاه الجشتالتي 

أن حل المشكالت ھو نمط من السلوك المحكوم بقوانین، وھو عملیة یدمج فیھا الفرد ) Gagne(ویرى جانیھ 
من معارفھ وخبراتھ السابقة لتكوین مفاھیم وقوانین من مستوى أعلى والتي تمكنھ  یھمفاھیم والقوانین المتكونة لدال

أما أندرسون ) ٢٣: ٦٧(من حل المشكالت، ویرى أن حل المشكالت ھو أكثر أشكال التعلم تعقیدًا 
)Anderson (وجھة نحو ھدف فیذكر أن حل المشكالت ھو سلسلة من العملیات المعرفیة الم)٢٠:  ٦٦ .(  

بأن حل المشكالت االجتماعیة عملیة یكتشف األفراد بواستطھا ) Dzurilla & Nezu(كما یرى دزوریال ونیزو 
كیف یتعرفون على الوسائل الفعالة للتكیف مع المواقف ذات الطابع اإلشكالي التي یتعرضون لھا في حیاتھم 

عامة ھدفھا االكتشاف الواسع للحلول الفعالة  ةة نظره استراتیجیة تكیفیالیومیة ، ولذلك فإن حل المشكالت من وجھ
، علمًا بأن قدرة الفرد على حل )١٧:  ٦٨(والتي تسھم في تسھیل المحافظة على الكفاءة االجتماعیة العامة 

بیة كما یقول جھودا المشكالت في مواقف الحیاة الیومیة الواقعیة تعتبر أحد المعاییر التي تحدد الصحة العقلیة اإلیجا
)Jahoda) (٤:  ٤٦ .(  

ویستنتج الباحث مما ورد بأن الھدف األول لسلوك حل المشكالت إذن ھو زیادة الوعي باالستجابة الفعالة حتى 
  . یتمكن الفرد من التكیف مع المواقف الجدیدة ومع مشكالت الحیاة

عدد كبیر من أدوات التكیف، فالتوتر النفسي عتبر قاعدة عامة لیویضیف الباحث أیضًا أن إطار حل المشكالت 
وسوء التكیف یمكن أن ینتجا عن حل المشكالت بصورة غیر فعالة، لذا فإن من الضروري للفرد أن یكون قادرًا 
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على التعرف على المشكلة لدى حدوثھا وعدم التعرف باندفاعیة أو تشاؤمیة نحوھا ، وصوًال إلى حل المشكالت 
  . بشكل فعال 

  :   Problem Situation اإلشكالي الموقف
  : ورد في معجم علم النفس أن الموقف اإلشكالي ینطوي على عنصرین 

   .موقف یحتاج فیھ المرء أو الوحدة الجماعیة إلى إیجاد وسائل وطرق جدیدة من النشاط لفھمھ )١(
عن موقف، وبشكل یرتبط فیھ نموذج نفسي للظروف التي یتولد فیھا التفكیر على أساس حاجة معرفیة ناشئة ) ٢(

الفرد بموضوع المعرفة ویتمیز الموقف اإلشكالي بتفاعل الفرد مع بیئتھ المحیطة، وكذلك بالحالة النفسیة للشخصیة 
  ) . ٢٢٨:   ٤٠(المدركة المستغرقة في البیئة الموضوعیة المثیرة للجدل 

  
  المبحث الثالث

  مشاكل الشباب وأسس عالجھا
  ؟   د الشبابكیف تنشأ المشاكل عن

إن المشاكل عند الشباب تنشأ نتیجة للعقبات التي تحول بینھم وبین إرضاء حاجاتھم الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة 
  : وتنقسم ھذه العقبات إلى . بینھم وبین تحقیق النمو الجسمي والتكیف النفسي واالجتماعي السوي  ومن ثم، 
اإلمكانات واالستعدادات الوراثیة ، والمرض الجسمي ، والنقص تكمن في النقصان في  :عقبات ذاتیة   – أ 

الجسماني ، والضعف العقلي ، وعدم تمشي مستوى الطموح الشخصي مع استعداداتھ وإمكاناتھ ، والشعور بالنقص 
  . ، والتضارب بین الدوافع والرغبات ، وما إلى ذلك 

إلى النقص في البیئة التي یتفاعل معھا والتي من ترجع إلى التربیة المخطئة للشخص ، و :عقبات بیئیة  –ب 
فاضطرابات الشباب ومشكالتھم . مظاھرھا البیت ، والمدرسة ، والمجتمع العام ، وظروف العالم الخارجي 

الجسمیة واالنفعالیة والعقلیة واالجتماعیة تعتبر في مجموعھا نتیجة لفشلھم في تحقیق حاجاتھم األساسیة ، 
  . واالجتماعیة  والجسمیة والنفسیة

  : وتتمثل ھذه المشكالت الصحیة والجسمیة في :  مشكالت الشباب الصحیة والجسمیة: أوًال  
  .األمراض واالضطرابات واالنحرافات الصحیة  – ١
  . عاھات الحواس والعیوب البدنیة  – ٢
  . المشكالت الناشئة عن التغیرات الجسمیة التي تطرأ على الفرد في مراھقتھ – ٣
   .البدنىالمشكالت المترتبة على الظروف الفردیة بین الشباب في نموھم الجسمي و – ٤
  ) . ١٥٧:  ١٧. (المشكالت المتصلة بسوء التغذیة  – ٥

قصور بعض أعضاء الجسم أو خلل وظائفھا إلى تغیر في شخصیة الفرد واضطراب سلوكھ ، من  يوقد یؤد
، وخلل الكروموسومات ، وشذوذ الخصائص الوراثیة التي  عوامل ھذا القصور أو الخلل اضطراب عمل الفرد

إلى ظھور بعض  يتحملھا الجینات ، كالتھابات المخ ، واألمراض والحوادث وغیرھا من العوامل التي تؤد
  . المشكالت السلوكیة عند الفرد  

  :  المشكالت االجتماعیة للشباب: ثانیًا 
لصعوبات ومظاھر االنحراف والشذوذ في السلوك االجتماعي ، مفھوم المشكالت االجتماعیة للشباب ھي تلك ا

ومظاھر سوء التكیف االجتماعي السلیم ، التي یتعرض لھا الفرد فتقلل من فاعلیتھ وكفایتھ االجتماعیة ، وتحد من 
فھي صعوبات . قدرتھ على بناء عالقات اجتماعیة ناجحة مع اآلخرین وعلى تحقیق القبول االجتماعي المرغوب 

)  ٣٢٢:  ١٧. (انحرافات سلوكیة ترتبط بعالقات الشباب بأفراد وقیم وعادات وتقالید وقوانین وتوقعات مجتمعھ و
 .  

ولعل أكثر المشكالت السابقة ارتباطًا بالمشكالت االجتماعیة ھي المشكالت النفسیة، للعالقة الوثیقة بین سوء 
الجتماعي واالنحراف االجتماعي فكثیر من االنحرافات التكیف النفسي أو االنحراف النفسي وبین سوء التكیف ا

االجتماعیة تعد تعبیرًا عن مشاعر الفشل والیأس وسوء التكیف النفسي ، وھروبًا نفسیًا من الواقع المؤلم الذي 
  ) . ٣٢٣:  ١٧. (یعیش فیھ الفرد 

إلى مشكالت سوء تكیف  مشاكل نفسیة تقود طالب الجامعات السودانیة شباب و وھذا الذي یقع فیھ كثیر من
  . اجتماعي مع الوسط الجامعي أو االجتماعي 

  :  المشكالت النفسیة للشباب: ثالثًا 
ترجع المشكالت النفسیة في المقام األول إلى سوء توافق الفرد مع نفسھ ومع بیئتھ بسبب فشلھ في تحقیق أھدافھ 

  . مباشرة بین المشكالت النفسیة والتكیف النفسي إذن ھناك صلة. وإرضاء حاجاتھ النفسیة والجسمیة واالجتماعیة
  : مفھوم التكیف النفسي والطریقة التي تتم بھا عملیة التكیف : أوًال 

لھ دوافعھ وحاجاتھ الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة التي یسعى دائمًا  –الشباب كغیره من أفراد المجتمع 
وتتمثل عملیة التكیف . مي والنفسي واالجتماعي على ھذا اإلشباع إلشباعھا ألنھ یتوقف مدى تكیفھ أو توافقھ الجس

في التفاعل الذي یتم بین الفرد وبیئتھ المادیة واالجتماعیة وفي المجھود أو النشاط الذي یقوم بھ إلرضاء رغباتھ 
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ف المرغوب ، إلى تحقیق التكی ومن ثمالحاجة إلى تـأكید الذات ، : وإشباع حاجاتھ ، ودوافعھ ، التي من أھمھا 
غیر أن ھذا اإلشباع وما یترتب علیھ من تكیف وراحة نفسیین قد یتحقق أحیانًا بسھولة ویسر وبمجرد االستجابات 
والمحاوالت األولى للفرد، وقد یتحقق أحیانًا أخرى بصعوبة بالغة وبعد جھود كبیرة ، وقد ال یتحقق على اإلطالق 

  ) . ٢٥٦:  ١٧(أ المشكالت النفسیة  في بعض األحیان ، وھنا یبدأ الصراع وتنش
  : الحیل الالشعوریة كوسائل للتكیف النفسي : ثانیًا 
لیخفف من حدة توتره بسبب فشلھ في تحقیق ال شعوریًا إلى بعض العملیات العقلیة أو الحیل الدفـاعیة الفرد یلجأ 

ه العملیات أو الحیل تعتبر في ، وھذ –ولو بصورة مؤقتة  –في إشباع دافعھ وإرضاء حاجاتھ  ومن ثمھدفھ ، 
مجموعھا حیًال ال شعوریة ، بمعنى أنھـا تصدر عن الفرد بغیر قصد أو بصورة تلقائیة آلیة ال تسبقھا رؤیة أو 

وھي الخط الدفاعي للفرد . تفكیر ، فھو ال یعرف السبب الذي دفعـھ للقیام بھا ، أو مدى مساعدتھا لھ على التكیف
، وقـد تكون أحیانًا في  Deficiency Mechanismولھذا سمیت بالحیل الدفـاعیة  ضد الشعور بعدم الرضــا

 Repressionوتكون أحیانًا أخرى في صورة حیل كبتیة    Escape Mechanismصورة حیـل ھروبیة 
Mechanism )٢٥٧:  ١٧. (  

  : ومن ھذه الحیل السائدة نذكر
رد لسلوكھ بأسباب منطقیة یقبلھا العقل ، مع أنھا لیست ویقصد بھ تفسیر الف:   Revitalizationالتبریر  –١

أن یرسب طالب في االمتحان فیعزو ذلك إلى اضطھاد األستاذ لھ أو : مثال ذلك . األسباب الحقیقیة لھذا السلوك 
  . عدم وجود الوقت الكافي للمذاكرة 

ھ بإلصاق عیوبھ بصورة مكبرة واإلسقاط عملیة ال شعوریة یحمي الفرد فیھا نفس:  Projectionاإلسقاط  –٢
بالغیر ، وتفسیره ألعمال الغیر بحسب ما جرى في نفسھ ھو مثال ذلك، أن ینسب شخص إلى شخص آخر الكذب 

  . أو الفشل
عملیة مناقضة لعملیة اإلسقاط، إذ یمتص فیھا الفرد الصفات المحببة إلى  ھوو: Identificationالتقمص  –٣

  . ة لھ من شخصیة یحبھا ویحاول أن یتخذھا مثًال یحتذیھالنفس التي یرجو أن تكون مكمل
أحدھما الكبت الشعوري ، وھو ما یسمى بالقمع ، وثانیھما الكبت : والكبت نوعان :   Repressionالكبت  –٤

الحیل الدفاعیة الال شعوریة ، فالنوع األول فیھ شعور بالعار ویتوقف على خوف  أحدالال شعوري وھو الذي یعتبر 
د من نقد المجتمع وذلك ككبت الشخص شعوریًا لرغباتھ الجنسیة ، والنوع الثاني فیھ شعور بالذنب وھو شعور الفر

  . شخصي یشعر بھ الفرد لفقده لنفسھ 
ھـذه ھي بعض الحیل الدفـاعیة الال شعوریة التي قد یلجأ إلى بعضھا من فشل في تحقیق ھدف من أھـدافھ العامة 

ھمة للتخفیف من توتره وتحقیق شيء من التكیف النفسي معـھ أو حاجة من حاجــاتھ الوفي إشبـاع دافع من دواف
  ) ٢٦٥ – ٢٥٩:  ١٧(ولو لفترة محدودة 

  :  المشكالت العقلیة للشباب: رابعًا 
ھناك بعض المشكالت المتصلة بقوة الشباب العقلیة وبتحصیلھم الدراسي وعالقاتھم مع السلطة المدرسیة 

  . وثقافتھم العامة  وبرصیدھم المعرفي
وھذا النوع من المشكالت یشمل جمیع االنحرافات واالضطرابات العقلیة : مفھوم المشكالت العقلیة للشباب  -   ١

وجمیع أوجھ النقص أو الضعف العقلي والمعرفي والثقافي التي یتعرض لھا الشباب فتھز من شخصیتھم وتقلل من 
  . م الدراسي ومن فرص نجاحھم في دراستھم ، وفي حیاتھم بصورة عامة فاعلیتھم وقدرتھم اإلنتاجیة ومن تحصیلھ

من أبرز المشكالت العقلیة التي قد یتعرض لھا بعض الشباب في حیاتھم فتحد من : أنواع المشكالت العقلیة  – ٢
  ) . ٤٩٢: ١٧: ( ما یليفاعلیتھم العقلیة وتسبب لھم وللمھتمین بتربیتھم ورعایتھم الضیق ومشاعر األلم والحسرة 

وسمیت وظیفیة ألنھ لم یثبت حتى اآلن بشكل فاعل أن العوامل العضویة من  :األمراض العقلیة الوظیفیة  :  )أ(
ویصعب تمییز أعراض األمراض العقلیة أو الذھنیة ) . ١٩٧٠:  ١٢(األسباب المباشرة في ھذه األمراض 

  . العصابیة  الوظیفیة في كثیر من األحیان عن أعراض األمراض النفسیة
فإذا كان النوع السابق من األمراض العقلیة یرجع إلى خلل : االضطرابات العقلیة المرتبطة بأورام المخ  :  )ب(

  . وظیفي فإن ھذا النوع الثاني من األمراض العقلیة یرجع إلى خلل عضو في المخ 
یس التخلف العقلي أو الضعف العقلي وھذا النوع یصیب الشباب وفئات العمر األخرى ول: التخلف العقلي :  )ج(

في معظم صوره وضروبھ مرضًا جسمیًا أو عقلیًا ولكنھ انحراف في النمو العقلي وفي القدرة العقلیة للشخص، 
، وبالعزوف عن التحصیل والتعلم لدیھ الشخص المصاب بھ بالنقص في النمو العقلي وفي القدرة العقلیة  ویتمیز

أیضًا بقلة نضجھ االجتماعي والعاطفي وباضطراب وظائفھ العضویة  یتمیزئتھ، كما وعن التكیف والتفاعل مع بی
  ) ٢٩٥:  ١٧(ن في بعض األحیا

وقد ال تكون المشكلة العقلیة التي تصادف الشباب في شكل مرض عقلي : التأخر الدراسي والرسوب المتكرر:  )د(
  . الدراسة أو تأخر عقلي ، ولكنھا في شكل تأخر دراسي ورسوب متكرر في 
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ومن المعروف أن التأخر الدراسي الحقیقي ھو الذي ال یرجع إلى ضعف في الذكاء واالستعدادات العقلیة الفطریة 
بل یرجع أساسـًا إلى أسباب وعوامل نفسیة وعاطفیة وخلقیة واجتماعیة وتربویة ال تمت بصلة إلى الذكاء 

  ) . ٢٩٩:  ١٧(واالستعدادات العقلیة الفطریة  
ممن  فى الجامعات السودانیة البطال بعضا من الشباب و التي تواجھ تالباحث أن ھذه من أھم المشكال ىویر

على أي عدم القدرة ) بالبالدة(  ھمبالبعض أن یصف امشكلة التأخر الدراسي أو الرسوب المتكرر مما حد یعانون من
الت النفسیة واالجتماعیة التي تعترض سبیل حسبما یرى الباحث إلى المشك ارجع ھذیالمسایرة األكادیمیة ، ولكن 

  . ھؤالء الطلبة 
من المشكالت التي كشفت عنھا الدراسات العربیة القلیلة التي أجریت على : مشكالت السلطة وكثرة الغیاب:  )ھـ(

عدم وجود الرغبة الكافیة في حضور الدروس أو المحاضرات، : مشكالت الشباب في المجال الدراسي والجامعي
ف المیل للمذاكرة، وضعف القدرة على التركیز أثناء الدروس والمحاضرات والمذاكرة، وسرحان الذھن وضع

واالستسالم ألحالم الیقظة، والنسیان السریع لما تم حفظھ ودراستھ، والخشیة من االشتراك في المناقشات في 
ة، وفي تكوین عالقات طیبة مع القاعة، والخوف من االمتحانات، والفشل في تكوین صداقات مع رفاق الدراس

المدرسین أو األساتذة كلھم أو بعضھم، والشعور بعدم تمشي التعلیم مع المیول والحاجات والرغبات، وبعدم كفایة 
فر الجو أو المكان المالئم للمذاكرة، وھذا ما اوسائل الترفیھ والنشاط الریاضي، واالجتماعي بالجامعة ، وبعدم تو

  ). ٣٠٠:  ١٧(رًا إلى غیر ذلك من المشكالت المتعلقة بالسلطة المدرسیة أو المجال الدراسي طلبة كثیالیشكو منھ 
  : مشكلة ضعف الوازع الدیني للشباب: خامسًا 

، هویقصد بضعف الوازع الدیني بین الشباب ما یشمل ضعف اإلیمان والعقیدة، وعدم الثقة في نصر اهللا وتأیید
ضعیة المنافیة لروح الدین والعقیدة، والتشكیك في قیمة الدین وفي قدرتھ على واعتناق بعض المذاھب الفكریة الو

مواجھة ومعالجة مشكالت الحیاة الحاضرة، والتصور بأن األخالق یمكن فصلھا عن الدین، وعدم التمسك بتعالیم 
ق وفساد السلوك، إلى الدین وعدم االلتزام بأوامره ونواھیھ وعدم التطبیق العملي لتعالیمھ وشعائره، وتحلل األخال

والذي یراه الباحث أن الشباب في كل األوساط ) ٣٤١:  ١٨(غیر ذلك من مظاھر ضعف الوازع الدیني  
االجتماعیة أصبح یھتم بالحضارة والمدنیة الزائفة وأصبح تمسكھ بقیم الدین وأخالقھ قلیًال، وظھرت بعض 

، والتحلي بأخالقیات المجتمع الغربي والمذاھب الفكریة االنحرافات وسط ھؤالء الشباب تدعو إلى التفسخ الخلقي
، خاصة في المدن الكبیرة وفي أوساط التعلیم الثانوي اءاألخرى المناھضة لتعالیم الدین اإلسالمي السمح

  . والجامعي
  : أسباب ضعف الوازع الدیني بین الشباب

  : لیة یمكن تلخیص أسباب ضعف الوازع الدیني بین الشباب في النقاط التا
ضعف اھتمام األسرة العربیة بغرس ھذا الوازع الدیني والعقیدة الدینیة الصحیحة والقیم الدینیة السلیمة في   – ١

نفوس أوالدھا منذ نعومة أظافرھم عن طریق التلقین واإلقناع والممارسة العملیة المستمرة ، وجھل اآلباء بتعالیم 
ه وتعالیمھ ، وفشلھم في ضرب القدوة الحسنة ألوالدھم في الدین الدین وقیمھ وعدم التزامھم بممارسة شعائر
ارب ألوالدھم دون رقابة أو توجیھ ، إلى غیر ذلك من العوامل غواألخالق الفاضلة ، أو تركھم الحبل على ال

  : واألسباب المرتبطة بالتنشئة األسریة ، كما قال الشاعر 
  وینشأ ناشئ الفتیان منا

  
  أبوهعلى ما كان عوده   ***

  
حلین خلقیًا ، والجیرة المنحلة التي ال تقیم للدین وال لألخالق وزنًا ، كما نرفقة السوء ومخالطة الملحدین والم  – ٢

  : قال القائل 
  عن المرء ال تسأل وسل عن قرینھ

  
  فكل قرین بالمقارن یقتدي  ***

  
حة التي توفر المنھج الدیني والكتاب الدیني فشل المدرسة ومن ثم الجامعة في توفیر التربیة الدینیة الصال  – ٣

المدرسي الصالحین في محتویاتھما ، وتعتمد على األسلوب التربوي السلیم في غرس االتجاھات الدینیة والعادات 
  . الخلقیة ، وتوفر القدرة الصالحة في مجال الدین واألخالق من إدارییھا ومدرسیھا وجمیع العاملین بھا 

التي تشكك في العقیدة وفي قیمة تعالیم الدین  –وبأرخص األثمان  –ب ووسائل التثقیف األخرى انتشار الكت  – ٤
وأحكامھ ، أو تروج التجاھات فكریة منحرفة أو تفسیرات للكون واإلنسان تخالف روح الدین كالتفسیر المادي 

ي الداروني لإلنسان ، أو تدعو إلى الماركسي للتاریخ والتفسیر الجنسي الفرویدى للسلوك البشري والتفسیر الحیوان
  .  العولمةممارسات في الحیاة تخالف الدین تحت ستار العلم و

یم مبادئ الدین وأحكامھ وأخالقھ في الشكل الذي یجسمھا أمام الناس ویرغبھم في دفشل وسائل اإلعالم في تق  – ٥
  . التمسك بھا ویبین أھمیتھا في الحیاة 

م وبروحھ اإلنسانیة والعلمیة والتقدمیة ، وتأخر المسلمین وسوء أحوالھم االجتماعیة الجھل السائد باإلسال  – ٦
واالقتصادیة ، وانفصال الحیاة العملیة عن أحكام الدین وتعالیمھ حیث إنھا أصبحت تنظمھا قوانین وضعیة ال تخلو 

ھ من ھذه القیم وضعف الوالء من التعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ، والتغیر االجتماعي السریع وما یصحب
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:  ١٨. (لھا ومن تحول كثیر من المجتمعات من مجتمعات ریفیة أو رعویة إلى مجتمعات حضریة وصناعیة 
٣٤١ (.  

  
   

  المبحث الرابع
  عرض النتائج ومناقشتھا

وترتیبھا بعد االنتھاء من تطبیق المقاییس المستخدمة في البحث على عینة الدراسة، قام الباحث برصد الدرجات 
  . ووضعھا في جداول ثم قام بإجراء العملیات اإلحصائیة للتحقق من صحة الفروض التي أثارتھا الدراسة

  :  عرض نتیجة الفرض األول: أوًال 
بالجامعات الشباب الطالب من  حصائیة لھا داللتھا اإل توجد نسبة(جاء الفرض األول لھذه الدراسة ومؤداه أنھ 

وللتحقق من صحة ھذا الفرض األول قام ) . المختلفة أبعادھامن المشكالت الدراسیة ب السودانیة ممن یعانون
  : الباحث بإجراء الخطوات التالیة 

  . استخراج التكرار والنسبة المئویة لكل نوع من المشكالت – ١
  . حد أدنى وحد أعلى –ثم تحدید النسبة المئویة في المجتمع  – ٢
:تياتبع الباحث القانون اإلحصائي اآلاألعلى في المجتمع والستخراج الحد األدنى و – ٣
  

  الحد األعلى               ر          الحد األدنى
  طرح) - (  إضافة(+) 

  )١.٩٦× خ م (  )١.٩٦× خ م (
  

  أ ب              م. خ      : حیث 
  ن                             

                             النسبة     = حیث أ 
  ) مكمل النسبة(أ  – ١= ب )                  ١.٩٦× خ م = (المقدار 

  )عدد المفحوصین(حجم العینة = ن               النسبة  –المقدار = الحد األدنى 
  . النسبة + المقدار = الحد األعلى  
  

  في المجتمع یوضح نتائج حدود النسبة المئویة) ١(والجدول التالي رقم 
  

  حدود النسبة في المجتمع  من بیانات العینة  مستویات المشكالت  المشكالت الدراسیة
  الحد األعلى  الحد األدنى  %  التكرار

  مشكلة التعلم
Learning  

  لیست مشكلة
  مشكلة بسیطة

  مشكلة متوسطة
  مشكلة كبیرة

١٠  
٤٣  
٤٢  
٥  

١٠  
٤٣  
٤٢  
٥  

٥  
٣٦  
٣٥  
١  

١٥  
٥٠  
٤٩  
٩  

  لیم مشكلة محتوى التع
Content  

  لیست مشكلة
  مشكلة بسیطة

  مشكلة متوسطة
  مشكلة كبیرة

٦  
٥٨  
٣٦  

-  

٦  
٥٨  
٣٦  

-  

١  
٥٢  
٢٩  

-  

١١  
٦٤  
٣٩  

-  

  مشكلة االمتحانات والتقویم 
Exams  

  لیست مشكلة
  مشكلة بسیطة

  مشكلة متوسطة
  مشكلة كبیرة

٥  
٥٨  
٣٢  
٥  

٥  
٥٨  
٣٢  
٥  

١  
٥٢  
٢٥  
١  

٩  
٦٤  
٣٩  
٩  

!!!!! !! !!!  
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  حدود النسبة في المجتمع  من بیانات العینة  مستویات المشكالت  المشكالت الدراسیة
  الحد األعلى  الحد األدنى  %  التكرار

مشكلة التوجیھ المھني 
  

  لیست مشكلة
  مشكلة بسیطة

  مشكلة متوسطة
  مشكلة كبیرة

٢٦  
٦٣  
١١  

-  

٢٦  
٦٣  
١١  

-  

١٩  
٥٩  
٥  
-  

٣٣  
٦٧  
١٧  

-  

  مشكالت شخصیة 
Personal  

  لیست مشكلة
  مشكلة بسیطة

  مشكلة متوسطة
  مشكلة كبیرة

٢٤  
٤٩  
٢٤  
٣  

٢٤  
٤٩  
٢٤  
٣  

١٧  
٤٢  
١٧  

-  

٣١  
٥٦  
٣١  
٦  

  مشكالت عائلیة 
Family  

  لیست مشكلة
  مشكلة بسیطة

  لة متوسطةمشك
  مشكلة كبیرة

٦٥  
٢٣  
١٠  
٢  

٦٥  
٢٣  
١٠  
٢  

٥٨  
١٥  
٥  
-  

٧٢  
٣١  
١٥  

-  

  :  مناقشة نتیجة الفرض األول
  : ینص الفرض األول لھذه الدراسة على أنھ 

بالجامعات السودانیة ممن یعانون من المشكالت الدراسیة  البطال الشباب منحصائیة لھا داللتھا اإلتوجد نسبة (
  . ) المختلفة أبعادھاب

مستوى  –التعلم  –المشكالت الدراسیة  أبعادوھذا الفرض في تقدیر الباحث قد تحقق ، ذلك  ألننا لو نظرنا إلى 
نجد نسبتھا المئویة األكبر ھي في مستوى مشكلة  –الشخصیة والعائلیة  –ھ المھني یالتوج  –االمتحانات  –التعلیم 

  : متوسطة وكبیرة  كما ھو واضح فیما یلي 
، ومشكلة % ٣٧، ومشكلة االمتحانات والتقویم % ٣٦، ومشكلة مستوى التعلیم أكبر من % ٤٧م للتعمشكلة ا

، والمشكالت % ٢٧كأقل نسبة في مستویات المشكالت، والمشكالت الشخصیة % ١١التوجیھ المھني والمستقبل 
  . ، وفیما یلي نلقي الضوء على بعض ھذه المشكالت % ١٢العائلیة 

من المشكالت التي تؤثر سلبًا في تحصیل الطالب ما یجده من صعوبات تواجھھ ، یقول : التعلم مشكالت : أوًال 
بأن صعوبة التعلم ھي حالة عجز عن التعلیم ، ناتجة عن اضطراب، ) ١٩٩٧(إبراھیم عبد الواحد في ھذا الصدد 

، الفھم والتعبیر عن النفس ، وقد أو عدة اضطرابات سیكولوجیة ، تؤثر في الجوانب العقلیة ، والنفس حركیة للفرد 
تظھر بوضوح في عدم القدرة على أداء الوظائف المھاریة عند استخدام اللغة  االستماع أو الفھم أو الحدیث 

  ) . ١٤٢:  ٥٦(والقراءة والكتابة 
محمد الحسن ، یشیر إلى ذلك الجامعاتمشكلة التعلم ومحتوى التعلیم أھم المشكالت التي تواجھ طلبة  عّدت: ثانیًا 

ال تمكنھم من الوفاء بتقویة الشعور  الطالبكما ذكر إبراھیم إلى أن المناھج التعلیمیة التي یتلقاھا ) ١٩٩٧(
د ، لیسھم طالبھا في المستقبل في بل كل، ألنھا موضوعة أصًال لتوافق متطلبات  الكبیر باالنتماء القومي لوطنھم

لسیاسیة لبالدھم ، وألن التعلیم ھو عملیة صیاغة المواطن ، وھو وسیلة عملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وا
  ) . ٧٥:   ٤٤(األمة لإلبقاء على نفسھا وكیانھا 

. أنھ عند وضع المناھج یجب عمل حساب الصحة النفسیة للطالب والمربین أیضًا )١٩٧٧( ویرى حامد زھران
ویجب أن یكون المنھج مرتبطًا بمواقف الحیاة . اتھم فیجب أن تكون المناھج مناسبة تراعي حاجات الطالب وقدر

الطبیعیة والعمل على إحداث التوافق مع مواقف الحیاة ، كذلك یجب االھتمام بمالءمة الجو االجتماعي في 
  ) . ٢١: ٥( ھالمؤسسة التعلیمیة داخل وخارج الفصل وفي النشاط المنھجي والنشاط خارج

المشكالت  مع نتیجة الفرض الرابع لعالقة ھذه المشكالت بأبعاد التوافق  یستكمل الباحث مناقشة ھذه: ثالثا 
  .الدراسى 

توجد فروق ((الختبار الفرض الثاني من فروض ھذه الدراسة والذي ینص على أنھ :  عرض نتیجة الفرض الثاني
  )) . جتماعيفي أبعاد التوافق النفسي واال الجامعات السودانیةذات داللة إحصائیة بین طالب وطالبات 
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في أبعاد  مستقلتینلمعرفة داللة الفروق بین متوسطي مجموعتین  T. Test) ت(قام الباحث بتطبیق اختبار 
  .اإلجراءیوضح نتائج ھذا  )٢(رقم  التالي والجدول التوافق النفسي واالجتماعي

  
لبات الجامعات السودانیة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب وطا) ٢(یتبین من الجدول السابق رقم 

  . في أبعاد التوافق النفسي واالجتماعي وفي الدرجة الكلیة للتوافق 
ونوجھ النظر في ھذا إلى أن معنى الدرجة في ھذا االختبار ، ھو عدد مشكالت التوافق التي یعانیھا صاحب ھذه 

  . فًا طبقًا لمعاییر االختبار الدرجة ، وكلما زادت درجتھ كان أقرب إلى سوء التوافق أو كان تقدیره ضعی
  : یمكن استخالص النتائج التالیة ) ٢(وبالنظر في الجدول رقم 

 في التوافق األسري ، بالجامعات السودانیةطالبات الطالب والال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین     – ١
  .  ),٠٥(ى وھى قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستو )١.٠٦٩(المحسوبة ) ت(حیث كانت  قیمة 

  )٢(جدول رقم 
  

  أبعاد 
  التوافق

 امجموعت
  المقارنة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  المحسوبة

درجات 
  الحریة

القیمة 
  االحتمالیة

  االستنتاج

ال توجد   ،١٤٤  ٩٨  ١.٠٦٩  ١٢.٤٢  ٨٠.٢٣  طالب  األسري التوافق
  ١٠.٤٤  ٨٢.٦٨  طالبات  فروق

ال توجد   ،٤٢٠  ٩٨  ,٢٠١  ١٠.٤٠  ٧٥.٦٥  طالب  الصحي التوافق
  ١٠.٤٠  ٧٥.٢٢  طالبات  فروق

ال توجد   ،٣١٤  ٩٨  ,٤٨٥  ١٠.٨٧  ٧٣.٢٥  طالب  االجتماعي التوافق
  ١٢.٣٥  ٧٤.٤٢  طالبات  فروق

ال توجد   ،٤٤٨  ٩٨  ,١٣٢  ١١.٧٢  ٦٧.٠٥  طالب  االنفعالي التوافق
  ١٤.٧٦  ٦٦.٧٠  طالبات  فروق

  الكلیة الدرجة
  للتوافق

ال توجد   ،٣٤١  ٩٨  ,١٤٠٣  ٣٢.٤٨  ٢٩٦.١٨  طالب
  ٣٥.٨٦  ٢٩٩.٠٢  طالبات  فروق

  
في التوافق االجتماعي ،  بالجامعات السودانیةطالبات الطالب وال ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین   – ٢

  )  . ٠.٠٥(عند مستوى  حصائیاي قیمة غیر دالة إوھ )٠.٤٨٥(المحسوبة ) ت(ألن قیمة 
في التوافق الصحي ،  بالجامعات السودانیةطالبات الطالب والال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین     – ٣

  .  ),٠٥(عند مستوى الداللة  حصائیاإوھى قیمة غیر دالة  ),٢٠١(المحسوبة ) ت(ألن  قیمة 
في التوافق  ةبالجامعات السودانیطالبات الطالب والكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین     – ٤

  .  ),٠٥(عند مستوى الداللة  حصائیاإوھى قیمة غیر دالة  )٠.١٣٢(المحسوبة ) ت(االنفعالي، ألن  قیمة 
 في التوافق الكلي، بالجامعات السودانیةطالبات الطالب والوأیضًا ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین    – ٥

  . ),٠٥(عند مستوى الداللة دالة إحصائیاوھى قیمة غیر ) ,٤٠٣(المحسوبة بلغت) ت(ألن قیمة 
  :  مناقشة نتیجة الفرض الثاني

طالب التشیر نتیجة الفرض الثاني إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التوافق النفسي واالجتماعي بین 
  : فروق یعزى لعدة أسباب منھا ال ھذه ویرى الباحث أن عدم وجود بالجامعات السودانیةطالبات الو

أن البیئة التي نشأ فیھا الطالب والطالبات وأخذوا منھا خبراتھم األولیة في حیاتھم وتعلیمھم متشابھة إلى   : أوًال 
قد یكون اختالفھا فن اختلفت إو،  واحدةكثیرًا باعتبار أنھا بیئة ال تختلف تلك البیئات االجتماعیة  أنحد كبیر حیث 

  .شكلیًا 
قد یكون لھما دور كبیر في عدم وجود ھذه الفروق  السودانیینالقویمة السلیمة ألبناء  أن التنشئة والتربیة  : ثانیًا 

النفسیة واالجتماعیة ألن الخبرات والمواقف التي یتعرض لھا الفرد خالل تنشئتھ األسریة واالجتماعیة ، تسھم 
  . بدور بین في تشكیل شخصیتھ واتجاھاتھ ومیولھ ، وحالتھ النفسیة ، ومدى توافقھ 

في إكساب الفـرد قیمًا معینة ، من خالل األسالیب  يھم وأولموفي ھـذا الصدد یرى الشیخ أن األسرة تقوم بدور 
التي تستخدمھا في عملیة التنشئة ، كالتقبل والتسامح ، والتدعیم ، والعقاب ، وال یقتصر اكتساب القیم على دور 

:  ١٦(ة ، ووسائل اإلعالم ، وھي ذات دور تال لدور األسرة األسرة وإنما یمتد لیشمل األقران والمؤسسات التربوی
٨٥ . (  

التي أوردتھا أماني أن اتفاق الوالدین في ممارسة أسلوب تربوي واحد ) ١٩٩٠(وقد أكدت دراسة محمد البغدادي 
اس األبناء أمر في غایة األھمیة ، یحافظ على صحة األبناء النفسیة في المستقبل ، تلك الصحة التي تعتمد على إحس

  ) . ١٦١:  ٤٥(باألمن والطمأنینة في ظل ھذا االتفاق 
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أن شخصیة األبناء ال تنمو من فراغ بل تتشكل نفسیًا واجتماعیًا وثقافیًا من ) أدلر(ویرى أسحق رمزي نقًال عن 
ات األثر محیط الفرد عبر مراحل نموه المختلفة ، واألسرة وعلى رأسھا الوالدان تعتبر من أھم عوامل المحیط ذ

  ) . ١٦٥:  ٤(الكبیر في صیاغة معتقدات اإلنسان وتشكیل سلوكھ 
أن معطیات الفقـھ السیكولوجي تؤكد أن شخصیة األبناء تنمو وتتكامل تكامًال سویًا ) ١٩٩٧(وترى أمـاني دسوقي 

موجبة التي توفر الدعم من الناحیة العقلیة والجسمیة واالنفعالیة واالجتماعیة من خالل أسالیب المعاملة الوالدیة ال
المعنوي والمادي لھم ، حیث إن إدراك األبناء لھذه المعاملة اإلیجابیة یعتبر من المحددات الرئیسیة لسوائھم ، 
وكلما كان السلوك الوالدي الفعلي قریبًا من التسامح والمحبة، ویتضمن العدل والقبول كان احتمال إدراكھ بصورة 

لسلوك الوالدي قریبًا من الرفض والنبذ واإلھمال ، كان احتمال إدراكھ بصورة سالبة موجبة كبیرًا ، وكلما كان ا
  ).١٤٩:  ٤٥(كبیرًا جدًا أیضًا 

أنھا أظھرت أن األطفال المقبولین من والدیھم كان سلوكھم   Symonsعن دراسة سیموندرز  أمل التلونقلت 
نًا واستقرارًا من الناحیة االنفعالیة، أما األطفال المنبوذین فقد مقبوًال من الناحیة االجتماعیة، وكانوا أكثر ودًا وتعاو

  ). ٣٧:  ٤٦( يكانوا أكثر تمردًا ضد النظم االجتماعیة مما جعلھم یظھرون سلوكًا غیر سو
إلى أن اآلباء المتقبلین ألبنائھم، قد یطبعون ) ١٩٨٧(وسید غنیم ) ١٩٧٧(حمد عبد العزیز سالمھ أوقد أشار 

  ). ١٢٩:  ١٣(األبناء بطابع المتقبل للناس اجتماعیا المتوافق الواثق من المستقبل  شخصیة ھؤالء
ویرى الباحث أن اإلسالم أمر بمعاملة األبناء على حد سواء، ال تمییز بین البنت والولد حتى في التكالیف الشرعیة 

أرسى دعائم التنشئة الصالحة المعامالت، واإلسالم قد  كلمن صالة وصیام وغیرھا، حتى یكون ھناك توافق في 
ي بھا في حبھ لألطفال والحدب علیھم، وقد أطال الرسول دتقالقدوة التي یوالتربیة القویمة، وقد كان الرسول 

  السجود في الصالة یومًا، ألن الحسین  ركب على ظھره، فقال ) فكرھت أن أعجلھ يارتحلنإن ابني (
فیسیر معھا حیث ترید وفي ھذا إشارة إلى أن اإلسالم یقدر الحیاة جمیعھا  وكانت تأخذ الجاریة بیده ) ٨٣ :٨(

  . ویحث على معاملة األبناء جمیعًا معاملة كریمة
، وتعامل أبناءھا معاملة أبناءھا تربیة قویمة سلیمة يوترب سودانیة تتمسك بدینھا أشد التمسكالسر األوبما أن 

بالجامعات طالبات الطالب والناث، إذن فال غرابة أن یتساوى سمحة بدون تفریق أو تمییز بین الذكور واإل
، والغرابة كذلك فى عدم تحقق صحة الفرض  ةالجامعبفي توافقھم النفسي واالجتماعي عند التحاقھم  السودانیة

  . التوافق  يیقول بوجود فروق بینھم ف ينحن بصدده والذ يالذ يالثان
  
  

  :عرض نتیجة الفرض الثالث
. ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أبعاد التوافق الدراسي تعزى لنوع الطلبة: على أنھ رضھذا الف نص

  :وللتحقق من صحة ھذا الفرض، قام الباحث بإجراء الخطوات التالیة
  . استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل من المجموعتین  –أ 

  .  T.TEST) ت(حساب قیمة  –ب 
وطالبات على  ًالمعرفة داللة الفروق بین مجموعتین مستقلتین طالب)ت ( نتائج اختبار ) ٣(م ویبین الجدول رق

   . أبعاد التوافق الدراسي
  )٣(جدول رقم 

  
 امجموعت  أبعاد التوافق الدراسي

  المقارنة
الوسط 

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  المحسوبة

درجات 
  الحریة

القیمة 
  االحتمالیة

االستنتا
  ج

القة الطالب ع
  بزمالئھ

توجد   ،٠١٩  ٩٨  ٢.٢٣  ٦.٤٧  ٣٨.٩٨  الطالب
  ٤.٨٦  ٤١.٦٥  الطالبات  فروق

عالقة الطالب 
  بأساتذتھ

ال توجد   ،١٣٦  ٩٨  ١.١١  ٧.٧٣  ٤٠.٢٥  الطالب
  ٨.٠٣  ٤٢.٠٣  الطالبات  فروق

أوجھ النشاط 
  ياالجتماع

ال توجد   ،٠٧٠  ٩٨  ٢.٥٠  ٧.٨٥  ٤٠.٥٠  الطالب
  ٨.١٦  ٤٤.٦٠  تالطالبا  فروق

ال توجد   ،٤٧٦  ٩٨  ,٠٦٠  ٨.١٧  ٤١.٤٣  الطالب  تنظیم الطالب لوقتھ
  ٩.٢٠  ٤١.٣٢  الطالبات  فروق

االتجاه نحو المواد 
  الدراسیة

ال توجد   ،٢٩٨  ٩٨  ٠.٥٣  ٥.٦٥  ٣٢.٦٨  الطالب
  ٥.٦٠  ٣٢.٠٧  الطالبات  فروق

ال توجد   ،١٤٢  ٩٨  ١.٠٨  ٦.٥١  ٤٤,٨٠  الطالب  االستذكار
  ٧.٨٨  ٤٣.١٨  الطالبات  فروق
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 امجموعت  أبعاد التوافق الدراسي
  المقارنة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  المحسوبة

درجات 
  الحریة

القیمة 
  االحتمالیة

االستنتا
  ج

الدرجة الكلیة للتوافق 
  الدراسي

ال توجد   ،١٤٣  ٩٨  ١.٠٧  ٢٧.٣٠  ٢٣٨.٦٣  الطالب
  ٢٩.٢٤  ٢٤٤.٨٥  الطالبات  فروق

  : یتضح األتي ) ٣(بالنظر إلى الجدول السابق رقم 
القة الطالب بزمالئھ لصالح في ع الجامعات السودانیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب وطالبات  – ١

مما یشیر إلى ) ,٠٥(عند مستوى  حصائیاإقیمة دالة  يوھ )٢.٢٣(المحسوبة ) ت(الطالبات ، حیث بلغت قیمة 
  . الطالباتلصالح  وھذه الفروق وجود فروق بین المتوسطین

الطالب بأساتذتھ في عالقة  الجامعات السودانیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب وطالبات    – ٢
  ). ,٠٥(وھى قیمة غیر دالة احصائیا عند مستوى ),١٣٦(المحسوبة قد بلغت ) ت(حیث إن قیمة 

في أوجھ النشاط  الجامعات السودانیةكما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب وطالبات    – ٣
  ). ,٠٥(حصائیا عند مستوىإلة قیمة غیر دا يوھ ),٠٧٠(المحسوبة قد بلغت ) ت(االجتماعي، حیث إن قیمة 

في تنظیم الطالب لوقتھ حیث  الجامعات السودانیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب وطالبات    – ٤
  ). ,٠٥(حصائیا عند مستوىإقیمة غیر دالة  يوھ ),٤٧٦(المحسوبة قد بلغت ) ت(أن قیمة 

في االتجاه نحو المواد  الجامعات السودانیةالبات كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب وط   – ٥
  ). ,٠٥(حصائیا عند مستوىإقیمة غیر دالة  يوھ) ,٢٩٨(المحسوبة ) ت(الدراسیة ، حیث بلغت قیمة 

في االستذكار للدروس ، حیث  الجامعات السودانیةوال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب وطالبات  – ٦
  ). ,٠٥(حصائیا عند مستوىإقیمة غیر دالة  يوھ) ,١٤٢(المحسوبة ) ت(بلغت قیمة 

في الدرجة الكلیة للتوافق  الجامعات السودانیةوال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب وطالبات    – ٧
    ) ,٠٥(قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى يوھ) ,١٤٣(المحسوبة ) ت(الدراسي، الذي بلغت قیمة 

أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طالب وطالبات ) ٣(اض نتائج الجدول رقم ویتبین من خالل استعر
في أبعاد التوافق الدراسي والمجموع الكلي للتوافق الدراسي ما عدا عالقة الطالب بزمالئھ  الجامعات السودانیة

طالب ببعضھم ، وبذلك في عالقة ال الجامعات السودانیةوالذي اتضح من خاللھ وجود فروق بین طالب وطالبات 
  . لھذه الدراسة  لثتحقق نتیجة الفرض الثا

  :  مناقشة نتیجة الفرض الثالث
التوافق  أبعاد طالبات فيالطالب وال تشیر نتائج الفرض الثالث إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین

بالجامعات طالبات الطالب ولاحصائیة بین اإلداللة الفروق ذات ال ھذه الدراسي، ویفسر الباحث عدم وجود
في أبعاد التوافق الدراسي إلى الظروف البیئیة والتنشئة  الوالدیة القویمة كما ذكر في مناقشة الفرض  السودانیة

األول إضافة إلى التنشئة االجتماعیة التي تسود المجتمع السوداني ككل والتي تجعل من الطالب والطالبات 
كاره ونشاطاتھ التربویة واالجتماعیة والثقافیة التي تؤدي إلى صقل الطالب أصحاب كیان لھ كینونتھ ولھ أف

الجامعي مع محیطھ التربوي والدراسي والتي تجعلھ أكثر توافقًا دراسیًا واجتماعیًا ونفسیًا ، وینعكس ذلك إیجابًا 
  . على تحصیلھم األكادیمي  ومن ثمعلى االستقرار األكادیمي للطالب والطالبات 

الطریقة التي تسلكھا أسرتھ في یة عبارة عن تعلم الفرد أن یسلك أن التنشئة االجتماع) ١٩٩٠(یتشاردلن ویرى ر
وال نعني أن عملیة التنشئة االجتماعیة ) ١٧٤: ٦٢(ضوء ثقافتھا ، فضًال عن التوافق في العالقات مع اآلخرین 

وتستمر بمعدالت متنوعة في الظروف المختلفة  أنھا  تحدث أثناء مرحلة الطفولة بل ھي عملیة تدوم مدى الحیاة ،
 .  

ورغم أھمیة مراحل النمو كلھا بصفة عامة إال أن بعض المراحل یزداد فیھا االھتمام أكثر من غیرھا، وتمثل 
ھمة في نموه حیث نجده  یمیل إلى االھتمام باألمور االجتماعیة ، مالمرحلة الجامعیة بالنسبة لفئة الشباب، مرحلة 

تجھ قدراتھ العقلیة إلى نضجھا واكتمالھا ، كما أنھ یمیل إلى التخصص في دراساتھ وتزداد ثقتھ بنفسھ، وكذلك ت
  ) . ١٢:  ٨٧(وقدرتھ على تحمل المسؤولیة في المجتمع واألسرة 

إن توافق الطالب دراسیًا إذن ینبني على حیاتھ التي بدأھا في ظل التنشئة االجتماعیة الصالحة،والتي یوضحھا 
 التي یعتمدونروق السید بأنھا العملیة التي یقوم بھا الكبار من أجل تحویل األطفال من طور الفردیة البیولوجیة فا

وتوافق الطالب أو  .) ١٢٧:  ٢٨(فیھا عن الكبار التي یستقلونفیھا على الكبار إلى طور السیكولوجیة االجتماعیة 
إن المدرسة في : ة، وحریة فكریة، وكما یقول محمد جمال صقر تكیفھ مع مجتمعھ الدراسي یولد فیھ استقاللیة ذاتی

ئ لھ بیئة یعیش فیھا وینمو وفقًا لقوانین النمو الطبیعیة الخاصة ینظر التربیة الحدیثة إنما أنشئت من أجل الطفل لتھ
سیة، ولكن بھ، وتكیف التلمیذ مع ھذه البیئة لن یكون مقصورًا على قدرتھ على تحصیل قسط من المعلومات المدر

یقصد بھ تكیف التلمیذ مع المدرسة الحدیثة واندماجھ في الجماعة المدرسیة لكي یصبح عنصرًا حیًا وعضوًا عامًال 
ھ بین بقیة أعضاء ھذه على تحقیق ذاتھ جسمیًا وعقلیًا واجتماعیًا وعاطفیًا ولكي یأخذ مكان هفي جماعة تساعد

نمیة استعداداتھ وقدراتھ إلى أقصى حد مستطاع وازدھار یشعر بالتضامن معھم حتى یتمكن من تاألسرة و
شخصیتھ إلى أبعد حد ممكن، فالطفل المتكیف مع البیئة التي یعیش فیھا سواء في البیت أو المدرسة یخرج إلى 



  ÐÕÏ

الحیاة وكلھ ثقة في نفسھ وفي اآلخرین وعلى استعداد للتعاون والمساھمة بكل ما أوتي من قوة في الخیر العام الذي 
  ) ٨٤ :٣٩(یعود علیھ وعلى اآلخرین 

طالبات بالجامعات الطالب والویفسر الباحث النتیجة الجزئیة في ھذه الدراسة والتي تقول بوجود فروق بین 
  :  السودانیة في عالقة الطالب بزمالئھ بما یلي

ھا وفي البیئة الدراسیة یعززمیالتھن طالبات أقل توافقًا من الطالب في عالقتھن بالإن ھذه النتیجة التي تقول بأن 
قبل، الباحث إلى أن البنت بطبیعتھا لھا خصوصیتھا  في التعامل، خاصة إذا كانت تعیش في جو لم تكن تألفھ من 

ن زیادة توافق التالمیذ عن التلمیذات بصورة عامة یرجع إلى اختالف الطرفین إ) ١٩٩٧(كما تقول ناھد حمور 
والشخصیة، فمما یلفت النظر مثًال أن التلمیذ لدیھ الحریة واالستقاللیة أكثر من في الخصائص البیولوجیة والنفسیة 

  ) . ١١٧:  ٩٣(ات المختلفة والعالقات مع األساتذة، وفي المناشط الدراسیة ـالتلمیذة في تكوین الصداق
ني ، تفرض من خالل  ن التقالید والعادات في البالد العربیة واإلسالمیة ومنھا مجتمعنا السوداأوفي واقع األمر 

تنشئة األبناء أسالیب  أكثر صرامة على البنات ، في سلوكھن ولباسھن وفي عالقتھن مع اآلخرین من الجنسین ، 
  . وفي رواحھن ومجیئھن 

البنت شرف وعرض وكرامة ، فإذا حافظت البنت : ویرد أحد اآلباء فرض ھذه القیود الصارمة على البنات قائًال 
أما إذا استھترت في . قبیلتھا محترمة في نظر المجتمع  ةا أصبحت سمعة أسرتھا بل سمععلى شرفھا وعرضھ

سلوكھا فإن األلسن في المجتمع تلوك سیرتھا وتلصق بھا أفظع الفضائح ، مما یؤدي إلى انھیار سمعة أسرتھا 
ا وعالقتھا مع اآلخرین وفي وقبیلتھا لذلك فإن األسرة تحیط البنت بسیاج من حدید یحد كثیرًا من حریتھا في سلوكھ

  ) . ٣٥٢:  ٤٠(ذھابھا وإیابھا 
ولذلك یرى الباحث أن العرب قدیمًا كانوا یخشون البنت، ووالدتھا عندھم مخیبة لآلمال، ووصف القرآن ذلك بقولھ 

وإذا بشر أحدھم باألنثى ظل وجھھ مسودا وھو كظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر بھ أیمسكھ على تعالى 
بل یصل بھم األمر أحیانًا إلى دفنھن وھن أحیاء، كما فعل سیدنا  )١(ون أم یدسھ في التراب أال ساء ما یحكمونھ

  . )  ٢(ودة سئلت بأي ذنب قتلتوءوإذا الم: عمر بابنتھ في الجاھلیة، قال تعالى
قیقة األمر موضوع نقاش إن تعلیم المرأة ما زال في ح: (فى ھذا الصدد  ) ١٩٦٨(الدكتور فاخر عاقل  قالوقد 

ھذا في البالد العربیة . من حیث نوع الدراسة ، والھدف منھا ، والطریقة المتبعة فیھا ، والمدى الذي تقطعھ 
  )٣٤:  ٢٧. (المتقدمة ، ناھیك عن البالد التي ما زالت في عتبات سلم التقدم 

الء كما أشارت إلى ذلك النتیجة الجزئیة من لذلك نرى أن الطالبات أقل توافقًا من الطالب في عالقتھن مع الزم
) ٣(الجدول رقم  يأما النتائج الموضحة ف. لم تتحقق صحتھا  يالجزئیة الوحیدة منھ الت ينتائج الفرض الثالث وھ

  . التوافق الدراسى فإنھا تدعم  صحة الفرض الثالث  يعدم وجود فروق بین الطالب والطالبات ف إلىتشیر  يوالت
  :ابعرلفرض العرض نتیجة ا

أبعاد التوافق الدراسي  كل بعد من بین عكسیة ةتوجد عالقة ارتباطی: تي ابع لھذه الدراسة ینص على اآلرالفرض ال
  . والدرجة الكلیة للمشكالت الدراسیة 

أبعاد التوافق الدراسي كل بعد من بین  –والختبار ھذا الفرض قام الباحث باستخراج معامل ارتباط بیرسون 
  :والجدول التالي یوضح ھذا اإلجراء ،ة الكلیة للمشكالت الدراسیةوالدرج

  
  )٤(جدول رقم 

  

  أبعاد التوافق الدراسي
معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة 

  للمشكالت الدراسیة
درجات 
  الحریة

القیمة 
  االحتمالیة

  االستنتاج

  ال یوجد ارتباط  ،٠٧٦  ٩٨  ,١٤٤  عالقة الطالب بزمالئھ

  یوجد ارتباط  ،٠٣٨  ٩٨  ,١٧٨  اتذتھعالقة الطالب بأس
  یوجد ارتباط  ،٠٠١  ٩٨  ,٣٠٤  أوجھ النشاط االجتماعي

  ال یوجد ارتباط  ،٠٧١  ٩٨  ,١٤٨  تنظیم الطالب لوقتھ
  ال یوجد ارتباط  ،١٥١  ٩٨  ,١٠٤  االتجاه نحو مواد الدراسة

  یوجد ارتباط  ،٠٠٥  ٩٨  ,٢٥٥  االستذكار
  یوجد ارتباط  ،٠٠١  ٩٨  ,٢٩٨  الدرجة الكلیة

  
  :  ابعرمناقشة نتیجة الفرض ال

                                                          
  ٥٩ - ٥٨ اناآلیت: سورة النحل ) ١(
  ٩ - ٨یتان اآل:  التكویرسورة ) ٢(
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دالة بین أبعاد التوافق الدراسي والدرجة  عكسیة ةتوجد عالقة ارتباطی: ابع والذي نصھ رلمناقشة نتیجة الفرض ال
 ةالكلیة للمشكالت الدراسیة والذي تحققت صحتھ ، نستعرض فیما یلي أبعاد التوافق الدراسي وعالقاتھا االرتباطی

  : تي یتضح اآل) ٤(بالنظر إلى الجدول السابق رقم ومشكالت الدراسیة بالدرجة الكلیة لل
إن الطالب المتوافق ھو الذي یندمج مع زمالئھ ویساعدھم إذا احتاج أحدھم إلى المساعدة : العالقة بالزمالء  –أ 

  . ، ویكون محبوبًا لدیھم  الجامعةویسر لمقابلتھم خارج 
الذي ال یھتم بمصالح زمالئھ ، وال یقدم أیة مساعدة ألحدھم ، حتى لو طلب  أما الطالب غیر المتوافق فھو المنعزل

. أو خارجھا  الجامعةمنھ ذلك ، وھو متمركز حول نفسھ ، وال یمیل إلى االشتراك في نشاط طالبي جماعي داخل 
)٣٧٨:  ٩٠. (  

الطالبات والطالب الجدد ذلك ًا ، خصوصطلبة قد توجد فیھم سمة عدم التوافق مع الزمالء الوالذي یراه الباحث أن 
ه من قبل النتقالھم من بیئة تختلف عن البیئة الجدیدة ، ولذلك مجتمع الجدید أو للشيء الذي لم یعھدولخوفھم من ال

خوفًا وحذرًا یتجنبون االختالط بالزمالء والتوافق معھم ، ولذلك ال توجد عالقة ارتباطیة بین عالقة الطالب 
  .  ھلدراسیة لدیبزمالئھ والمشكالت ا

إن الطالب المتوافق ھو الذي یحب أساتذتھ ، ویشعر نحوھم بالمودة واالحترام : عالقة الطالب بأساتذتھ  –ب 
ولیس بالخوف وال یجد صعوبة من ناحیتھ في االتصال بھم والتحدث إلیھم ، وھو محبوب من قبلھم أما الطالب 

ف ، وال یستطیع االندماج معھم ، ویشعر بحاجز كبیر یفصل بینھ غیر المتوافق فھو الذي یشعر نحو أساتذتھ بالخو
  ) . ٣٧٨:  ٩٠(وبینھم 

ومن المسلم بھ أن عالقة المعلم بطالبھ لھا أكبر األثر في سلوك الطالب وفي صقل شخصیتھ ، فالواقع أن المعلم 
ره شدید حینًا آخر حسب نوع بالنسبة للطالب كأبیھ ، وعواطف الطفل نحو أبیھ قد یغلب علیھا حب شدید حینًا وك

في حزم وعنایة وحرص  ئلذلك یجب أن تكون العالقة التي بین المعلم وطالبھ عالقة محبة وإرشاد ھاد: المعاملة 
  ) .٢٨٧:  ٣(واتزان  

طالب بأساتذتھ قد تكون نادرة ألنھ أمر لم یكن یعھده من قبل ، لذلك ال یكون الوالذي یراه الباحث أن عالقة 
على تكوین عالقة بأساتذتھ، فالمعلم كما یقول صقر ینبغي أن یكون مربیًا قبل كل شيء حتى یستطیع حریصًا 

التي تعترض تكیف الطالب مع المدرسة أو الجامعة ، والمعلم المربي یستطیع بعلمھ ونشاطھ أن  تدراسة المشكال
المدرسة وما یدور فیھا من نشاط وما یھیئ للطالب من وسائل العالج ما یجعلھ یشعر بالطمأنینة واالنسجام مع 

  ) ٩٥:  ٣٩. (أعمال  یطلب إلیھ فیھا من
ویرى الباحث أیضا أن ثمة عالقة ارتباطیھ دالة بین عالقة الطالب بأساتذتھ ومشكالتھ الدراسیة ، فكلما كانت 

كلما قلت عالقتھ عالقة الطالب بأساتذتھ جیدة انخفضت لدیھ المشكالت الدراسیة وكان أكثر توافقا دراسیا ، و
  .بأساتذتھ ازداد قلقھ وتوتره وازدادت تبعا لذلك مشكالتھ الدراسیة 

إن الطالب المتوافق ھو الطالب الذي ینتمي غالبًا إلى لجنة من لجان النشاط : أوجھ النشاط االجتماعي  –ج 
یة  بالجامعة ، ویشارك في النشاط بالجامعة ، وقد یتولى دورًا قیادیًا فیھا وھو فعال من ناحیة التشكیالت االجتماع

أما الطالب غیر المتوافق فھو الذي ال ینتمي إلى أي تشكیل اجتماعي ، . االجتماعي أو الترفیھي أو الثقافي فیھا 
  )    ٣٧٩:  ٩. (للوقت  ةكاألسر أو لجان الكلیات أو الجمعیات ، وال یشارك في نشاطھا ، ویعتبرھا مضیع

قد ال یكون منخرطًا فى أوجھ نشاط اجتماعي داخل الحرم الجامعي إال  كثیرا من الطالبوالذي یالحظھ الباحث أن 
نادرًا ویرجع ذلك إلى إقصائھ عن االشتراك في النشاط االجتماعي في المدارس الثانویة ، أما الیوم وقد أصبحوا 

 أو لجنة رابطة بالشتراك فى طالبًا جامعیین ، فقد بادروا بالرجوع إلى فطرتھم االجتماعیة الطبیعیة ، وذلك 
  .تضمھم وتفّعل نشاطھم 

إن الطالب المتوافق ھو الذي یؤمن بأھمیة المواد التي یدرسھا، ویجدھا مشوقة، : االتجاه نحو مواد الدراسة  –د 
أما الطالب غیر المتوافق فھو الذي یرى أن المواد التي یدرسھا تافھة ، ویشعر بأن دراستھا مضیعة للوقت ، 

  . عبئًا ثقیًال  فیھا ویرى
فالمادة الدراسیة إذن لھا أھمیتھا في تكیف الطالب وتقلیل مشكالتھ الدراسیة ، لذلك یرى حّنا المذكور فى إبراھیم 

د أن تنظیم التعلم شرط أساسي ، وال بد أن ینظم في نسق صحیح كي یؤدي إلى تحصیل مستمر وزیادة حعبد الوا
كون مجھولة ، وغیر متسقة من وجھة نظر المتعلم ، فإنھا ال تؤخذ من جانبھ إال ونماء مطردین ، فالمادة عندما ت

جھة نظر واستظھارًا وتكون خالیة من عنصر التشویق  واإلثارة  وبال معنى، وعكس ذلك المادة المنظمة من 
ن المادة ذات الفائدة المتعلم ، فتكون سھلة التعلم، والحفظ والتذكر واالسترجاع، وقد أثبتت األبحاث السیكولوجیة أ

  ) ٦٠:  ٩٦(، تكون أسھل تعلمًا وتلقیًا من المادة التي ال یمكنھ إدراكھا   المتعلموالداللة عند 
إن الطالب المتوافق ھو الطالب الذي یستطیع تنظیم وقتھ ، فیقسمھ إلى أجزاء للمذاكرة : تنظیم الطالب لوقتھ  –ھـ 

، وھو یدرك أھمیة الوقت وقیمتھ، أما الطالب غیر المتوافق فھو  ، وأخرى للترفیھ ، بناء على خطة مرسومة
الطالب الذي یسیر في عملھ حسب الظروف الخارجیة والطارئة ، وال یستطیع السیطرة على وقتھ وتنظیمھ ، 

  ) ٣٧٩:  ٩٠. (ویضیع جزءًا كبیرًا منھ في أعمال ال فائدة منھا 
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حسبما ذكر محمود عمر إلى أن عامل االتجاه نحو ) ١٩٩١( BRETON & TAISERیشیر بریتون وتیسیر 
، فاألفراد الذین یملكون شعورًا بالمسئولیة تجاه وقتھم SELFEFFICCAGالوقت یشبھ كثیرًا فعالیة الذات 

ویتمتعون بالقدرة على التحكم في  وقتھم، وعدم االستغراق في األمور الشخصیة على حساب األعمال الدراسیة، 
، یضیف محمود عمر بأن )م١٩٨٩(  Banduraفعالیة الذات، ووفقًا لما ذكره العالم باندورا یكون لدیھم شعور ب

مثل ھذا الشعور بالفعالیة یسمح بالتجھیز المعرفي األكثر كفاءة  واالستجابات الوجدانیة األكثر إیجابیة، والسلوك 
إن كاھل : متعلم بالوقت ، قائًال أیضًا إلى عالقة ال) ١٩٩٤(ویشیر محمود عمر   )١٢٨:  ١٠٧(األكثر مثابرة 

الطالب الجامعي مثقل بأعباء كثیرة فعلیھ أداء خلیط من المھام المعقدة والمتباینة في أولویاتھا، فترات إعدادھا، 
مواعید إنجازھا، والدرجات والتقدیرات المحددة لھا، فضًال عن استذكاره استعدادًا لالمتحان في الوقت المناسب، 

وھو مثل الموارد المحدودة قابل للتحكم والضبط   Limited resourceالطالب مورد محدد لذلك یعد وقت 
  ) ٩٠:  ١٠٧: (الفعال 

ویود الباحث أن یشیر إلى أن مجرد اإلقرار بأھمیة عامل الوقت في عملیة التعلم ال یعني أنھ مجرد مرور فترة 
لب وقتھ في التعلم الفعلي ، فتخصیص وقت للقراءة ال زمنیة معینة یكفي لحدوث التعلم ، إذ ال بد أن یستثمر الطا

وبذلك یرى . یشكل ضمانًا أكیدًا الكتساب مھارة القراءة، بل ال بد أن یكرس الطالب وقتًا كافیًا للتعلم المستمر الفعال
  . الدراسیة ھتكالكان متساھًال في وقتھ ازدادت مش ھ الدراسیة ، وكلماتكالن الطالب كلما نظم وقتھ قلت مشالباحث أ

إن الطالب المتوافق ھو الطالب الذي یستطیع تنظیم دروسھ تنظیمًا یمكنھ من عمل ملخصات لكل : االستذكار –و 
:  ٩٠. (ل علیھ االستذكار واالسترجاعـفي أي موضوع بشكل یسھ المھمةمادة، ویستطیع أن یستخلص النقاط 

٣٨٠(  
مباشرًا بتنظیم الوقت، ألن الطالب كلما ركز جھده، ونظم وقتھ  ویرى الباحث أن عملیة االستذكار ترتبط ارتباطًا

  . بدقة قلت إشكالیاتھ الدراسیة أوًال ثم إنھا تریح الطالب من عناء ضغط االستذكار الشدید في نھایة العام الدراسي
الترتیب ومن المحتمل أن یكون الطالب والطالبات ذووا المستوى المنخفض في تنظیم الوقت یفتقرون إلى سمة 

orderliness  لذلك یكونون غیر قادرین على ترتیب أولویات أعمالھم، أو االعتراض على المھام اإلضافیة
المعرقلة لمھامھم األساسیة، ویؤدي ھذا النقص في سمة الترتیب إلى عدم وضوح المسئولیات والشعور بالتوتر 

لذلك عندما یضع الطالب برنامجًا )١٢٨:  ١٠٧(وعدم الرضا عن سیر األمور، وبالتالي إلى اإلحساس بالقلق  
واضحًا لالستذكار الجید قد یؤدي ذلك إلى تحصیلھ الدراسي الجید وانخفاض مشكالتھ الدراسیة ومن ذلك 

توجد عالقة ارتباطیھ دالة بین أبعاد التوافق الدراسي والدرجة : ابع الذي نصھ راالستعراض لنتیجة الفرض ال
  . یة نجد أنھ قد تحققت صحتھالكلیة للمشكالت الدراس

ابع ینتھي فصل عرض نتائج البحث ومناقشتھا ، ویلیھ الفصل األخیر فصل روبانتھاء مناقشة نتیجة الفرض ال
  .  ملخص نتائج البحث وتوصیاتھ ومقترحاتھ ومالحقھ 

  : ملخص نتائج البحث 
  : ن القول في ختام مناقشة فروض البحث وباإلشارة إلى ما تمخضت عنھ من نتائج یمك

بالجامعات السودانیة  یعانون من مشكالت دراسیة ومشكالت نفسیة واجتماعیة  الشبابطالب والبأن معظم  -١
  . جدیرة بالبحث والدراسة

طالبات بالجامعات السودانیة ال یوجد بینھم فروق فى التوافق النفسي واالجتماعي والتوافق الطالب والوبأن  -٢
  .الدراسي

ارتباطیھ سالبة بین المشكالت الدراسیة والتوافق النفسي واالجتماعي والتوافق الدراسي یدل على وجود عالقة  -٣
 يأھمیة دراسة الموضوع ألن مجتمع العینة لھ خصوصیتھ، فالعمل على توافقھم النفسي االجتماعي والدراسي یؤد

  . إلى تقلیل مشكالتھم الدراسیة 
در اھتمام لدى األمم اإلسالمیة لذلك نشط الباحثون من العلماء حرص اإلسالم على أن یكون التوافق مص -٤

  . صبغوھا بصبغة اإلسالم ه الظاھرة بمستویاتھا المختلفة والمسلمین في دراسة ھذ
  

  : التوصیات 
في حدود النتائج التي تمخضت عنھا الدراسة یمكن اإلشارة فیما یلي إلى بعض التوصیات التربویة التي من شأنھا 

  : عونًا للجمیع من طالب ومربین وعاملین وآباء وكل الحادبین على مصلحة البالد والعباد أن تكون
الشباب النفسیة واالجتماعیة والدراسیة في كافة األوجھ  تكالمام من قبل المؤسسات المعنیة بمشاالھت    – ١

جعة لھا، لما تمثلھ شریحة وإیجاد الحلول النا تكالاالستفاضة في دراسة مثل ھذه المشالرسمیة والتربویة، و
  . الشباب من أھمیة في حیاة األمم 

االھتمام والتوسع في برامج التوعیة الثقافیة والوطنیة والنفسیة والتربویة في جمیع أجھزة اإلعالم لیدرك    – ٢
  . إلى التوافق الجید  يالجمیع الجوانب التربویة السلیمة التي تؤد



  ÐÕÒ

 المھمةفي إرساء ثقافة المجتمع یجب أن یكون ھناك اھتمام بھذه الشریحة  ولما ألجھزة اإلعالم من دور   – ٣
ال لھم حتى یعبروا عن أنفسھم ھم وإفساح المجتاھتماماتھم ومشكال وإبرازالطالب والشباب في مجتمعنا شریحة 

  .ھم وھمومھم ومواھبھم تكالومش
حب الیجب أن یغرسوا فأبنائھم وتنشئتھم على اآلباء دور عظیم من خالل ممارستھم لعملیة تربیة یقع     -  ٤

   .مأو ھزات نفسیة تؤثر سلبا على مستقبلھ تكالحتى الیتعرضوا لمش في نفوسھم والعطف والتربیة القویمة
 الطالب والشباب تكالمن حیث االھتمام بمش یجابىھا اإلعالمیة للقیام بدوراألجھزة العامة واإلتفعیل    – ٥

التربویة  تكال، وإیجاد الحلول للمش بھمة مراكز للبحوث والدراسات المرتبطة وإیجاد الحلول لھا ، وإقام
  . تعترضھم  يوالتعلیمیة والثقافیة واالجتماعیة الت

قیام الجامعات واألجھزة والمؤسسات التعلیمیة السودانیة بتوفیر فرص التعلیم وتھیئة المواقف التربویة   – ٦
كن من إشباع حاجاتھم النفسیة والتربویة وابتكار وسائل لدراسة وحصر التم والطالباتطلبة الالتي تسھل على 

ورصد وعالج المشكالت االجتماعیة والتربویة ومتابعتھا، وإیجاد الحلول العلمیة السلیمة لھا، عن طریق إعداد 
االجتماعیة ھ من وسائل ومعینات مادیة ومعنویة في أقسام الخدمات إلی كوادر بشریة مؤھلة، وتزویدھا بما تحتاج

  . بالجامعات
الرسوم الدراسیة المرتفعة ومشكلة السكن وعلى جھات  مشكلةطلبة ال المشتركة بین كل تكالمن المش   – ٧

االختصاص أن تسھم في حل مثل ھذه المشكالت في تخفیض الرسوم ومراعاة حالة الطالب الذي لھ أخ آخر أو 
ة الرسوم الدراسیة علیھم، وإیجاد بیئة سكن تتناسب و وضع أكثر من ذلك في جامعات متفرقة وذلك بتخفیض مسأل

لى استئجار الشقق إبة بدًال من أن یلجأ البعض منھم فیھا مقومات الحیاة الكریمة لھؤالء الطل تتوافرھؤالء الطلبة 
  .والتربویةوالبیوت التي یكون فیھا معاناة لھؤالء الطلبة من النواحي األمنیة والنفسیة واألخالقیة واالجتماعیة 

تبصیرھم بدورھم والعمل طالب بالجامعات السودانیة ، في الفي تفعیل دور  روابط الطالبتبني أجندة   – ٨
ا ھم ، وأداء دورھم في البیئة الجامعیة واالجتماعیة ، وإبراز مواھبھم والعمل على تنمیتھتكالعلى حل مش

  . انون منھا واإلشكالیات التي یع تكالوتطویرھا بدًال من الركون للمش
لشریحة االھتمام من قبل الدولة والباحثین ودور العلم بالدراسات الخاصة بالصحة النفسیة والتربویة    – ٩

ھم النفسیة والتربویة والدراسیة تكالوصوًال إلى تقلیل مشالنفسى واالجتماعى التي تھتم بتوافقھم  الطالب والشباب
سمیة ، وذلك بالدعم المادي والمعنوي المتواصل لألبحاث والباحثین األمر الذي ینعكس على صحتھم النفسیة والج

   .، وتسھیل مھامھم وتطویر وتنمیة قدراتھم ، لدفع عملیة اإلصالح السیكولوجي والتربوي في المجتمع 
  

  :المصادر والمراجع 
  .القرآن الكریم  -١
  . م ١٩٧٩یة ، القاھرة ، علم النفس االجتماعي ، مكتبة النھضة العرب: أحمد عبد العزیز سالمھ -٢
  . م ١٩٥٨، مكتبة األنجلو المصریة ، القاھرة ،  ٣أسس التربیة وعلم النفس ، ط : أحمد یوسف -٣
  . م ١٩٨١، دار المعارف ، القاھرة ،  ٣علم النفس الفردي ، ط: سحق رمزي إ-٤
  . م ١٩٧٧، القاھرة ، الصحة النفسیة والعالج النفسي ، ط الثانیة ، عالم الكتب: حامد عبد السالم زھران -٥
  .م ١٩٨٤، عالم الكتب ، القاھرة ،  ٥علم النفس االجتماعي ، ط : حامد عبد السالم زھران -٦
  ) . ت. د (علـم النفس المعاصـر ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، : حلمي الملیجي -٧
  .م١٩٥٩لبي ، القاھرة ، فتح الباري شرح صحیح البخاري ، مطبعة مصطفى الح  :ابن حجر العسقالني  -٨
  . م ١٩٧٧التقویم والقیاس النفسي والتربوي ، مكتبة األنجلو المصریة ، القاھرة : رمزیة الغریب  -٩
، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم،  ١علم النفس في التراث العربي اإلسالمي، ط : الزبیر بشیر طھ -١٠

  . م ١٩٩٥
  . م ١٩٩٣االجتماعیة ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة ، اإلنسان وقضایاه النفسیة و: سعد المغربي -١١
في الصحة العقلیة ، األمراض النفسیة والعقلیة واالنحرافات السلوكیة ، دار المعارف بمصر ، : سعد جالل -١٢

  .م ١٩٧٠القاھرة ، 
  .م١٩٨٧رة ، نظریاتھا ، دار النھضة العربیة ، القاھ –قیاسھا  –سیكولوجیة الشخصیة محدداتھا : سید غنیم -١٣
  . م١٩٩٦علم النفس االجتماعي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت، : شفیق رضوان -١٤
  . م ١٩٧٥،  ٩، دار المعارف بمصر ، القاھرة ، ط ٢التربیة وطرق التدریس ، جـ: صالح عبد العزیز -١٥
  . م ١٩٨٥طنطا ، مصر،  علم النفس في مجال التعلیم المدرسي ، جامعة: عبد السالم الشیخ -١٦
  م ١٩٧٣األسس النفسیة والتربویة لرعایة الشباب ، دار الثقافة، بیروت ، : عمر محمد التوم الشیباني -١٧
  . م ١٩٨٣، طرابلس ،  ٢من أسس التربیة اإلسالمیة ، ط: عمر محمد التوم الشیباني -١٨
   .م ١٩٦٨معالم التربیة ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، : فاخر عاقل -١٩
  . م ١٩٩٨، دار الوفاء ، ١سیكولوجیة التغییر والتجدید في بناء العقل العربي، ط: فاروق السید عثمان-٢٠
  .م ١٩٧٩علم النفس وقضایا العصر ، دار المعارف ، القاھرة ، : فرج عبد القادر طھ -٢١



  ÐÕÓ

  . م ١٩٨٨أبحاث جدیدة في علم النفس التربوي ، مكتبة رأفت ، القاھرة ، : قدري حنفي -٢٢
  ) . ت. د (ذخیرة علوم النفس ، المجلد األول ، الدار الدولیة للنشر ، القاھرة، : دسوقي  كمال-٢٣
  . م ١٩٨٥، مطبعة جامعة الزقازیق ، مصر ،  ٣علم النفس ودراسة التوافق ، ط: كمال دسوقي -٢٤
  ) . ت. د (التربیة اإلسالمیة للطفل المراھق ، دار االعتصام ، القاھرة ، : محمد جمال الدین محفوظ -٢٥
  . م ١٩٦٥اتجاھات التربیة والتعلیم ، دار المعارف بمصر ، : محمد جمال صقر -٢٦
  . م ١٩٩٠علم النفس التربوي، دار اآلفاق ، بیروت ، : محمد خالد الطحان -٢٧
بناء الثقة وتنمیة القدرات في تربیة األطفال ، ط األولى، دار الفكر للطباعة والنشر : محمد عبد الرحیم عدس -٢٨

  . م ١٩٩٨، والتوزیع 
التأصیل اإلسالمي للدراسات النفسیة ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع : محمد عز الدین توفیق  -٢٩

  . م ١٩٩٨والترجمة ، القاھرة ، 
  . م ١٩٥٩اختبار مفھوم الذات للكبار، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ، : محمد عماد الدین إسماعیل-٣٠
، دار القلم ، الكویت ،  ٣الصحة النفسیة في ضوء علم النفس واإلسالم، ط  :محمد عودة محمد ، كمال مرسي -٣١

  . م ١٩٩٤
  . م ١٩٩٣دراسات في النفس اإلنسانیة ، دار الشروق ، القاھرة ، : محمد قطب -٣٢
  . م ١٩٨٧البحث التربوي وكیف نفھمھ ، عالم الكتب ، الریاض ، : محمد منیر مرسي -٣٣
  . م ١٩٨٨نیكي ، مكتبة األنجلو المصریة ، القاھرة ، علم النفس اإلكلی: محمود الزیادي -٣٤
  . م ١٩٨٥، دار الفكر ، دمشق ،  ٢مشاكلنا النفسیة ، ط : معروف زریق -٣٥
الصحة البدنیة النفسیة في اإلسالم : مد عبد الھادي أبو ریدة حم-٣٦
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  م ١٩٩٨سیكولوجیة الطفولة، دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، : محفوظ ومیشیل دبانیة -٣٧
  . م ١٩٩٨من أسس الصحة النفسیة في اإلسالم ، مطابع الوالء الحدیثة، القاھرة ، : نبیھ إسماعیل-٣٨
یدانیة في البیئة العربیة، الدار الجامعیة للطباعة دراسة سیكولوجیة م: سین عطوف وأبو حویج مروان ای -٣٩

  . م ١٩٨٢والنشر ، بیروت ، 
  :   المعاجم والكتب المترجمة

معجم علم النفس المعاصر ، ترجمة حمدي عبد الجواد ، وعبد : بارو شفسكي . ج . بترو فسكى م . ف . أ-٤٠
  .م ١٩٩٦السالم رضوان ، ط األولى ، دار العلم الجدید ، القاھرة، 

، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  ٥ج معجم علم النفس والطب النفسي ، : جابر عبد الحمید جابر وآخرون -٤١
  . م ١٩٩٢

مناھج البحث في التربیة وعلم النفس ، ترجمة محمد نبیل ، مكتبة األنجلو المصریة ، : فان دالین دیوبولد -٤٢
  . م ١٩٧٩القاھرة ، 

، ١ج البحث في العلوم االجتماعیة والتربویة ، ترجمة كوثر حسن ، طمناھ: لویس ما نیون لورانیس كوھین -٤٣
. م ١٩٩٠الدار العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 

  :  الرسائل الجامعیة
التوافق النفسي االجتماعي وعالقتھ بالتحصیل الدراسي لدى الطالب أبناء المغتربین : إبراھیم الخضر الحسن -٤٤

  . م ١٩٩٨تیر ، ساجفي الجامعات السودانیة ، م
االتجاھات الوالدیة في التنشئة وعالقتھا ببعض المشكالت السلوكیة لدى طالب المرحلة : أماني محمد دسوقي -٤٥

  . م ١٩٩٧الثانویة بوالیة الخرطوم ، ماجستیر ، ، 
المشكالت التي یعاني منھا طلبة الصف العاشر واألول والثاني الثانوي ومدى : أمل یوسف صالح التل -٤٦

  . م ١٩٩٥جتھم لإلرشاد ، دكتوراه ، حا
التوافق الشخصي واالجتماعي والتحصیل الدراسي ألبناء العامالت بمحافظة أم درمان ، : أنور أحمد عیسى -٤٧

  . م ١٩٩٦ماجستیر ، 
أسالیب األمھات في التطبع االجتماعي لألطفال وعالقتھا بتوافقھم الشخصي : سمیة عبد القادر عباس -٤٨

  . م ١٩٩٧تیر ، واالجتماعي ، ماجس
اتجاھات طالب المرحلة الثانویة نحو معلمیھم وعالقتھا ببعض المتغیرات : طارق عبد  الرحمن حاج نور  -٤٩

  .م١٩٩٦النفسیة  بوالیة الخرطوم ، ماجستیر ، 
التوافق النفسي واالجتماعي لطالب جامعة أم درمان اإلسالمیة،ماجستیر ، :عبد الرحمن الشیخ الطاھر-٥٠

  . م ١٩٩٠
  . م ١٩٨٨المشكالت التربویة لطالب جامعة الفاتح ، ماجستیر ، : محمد عیسى علي -٥١
العوامل المبشرة لعملیة التعلیم لطالب المرحلة الثانویة بوالیة الخرطوم ، ماجستیر : محمد الحافظ علي حمیدة -٥٢
  . م ١٩٩٦، 



  ÐÕÔ

ب الجامعیین ، دكتوراه ، العالقة بین التوافق والتحصیل الدراسي لدى مجموعة من الطال: محمود الزیادي -٥٣
  . م ١٩٦٤

المشكالت الدراسیة لدى تالمیذ الصف الثامن بمرحلة األساس وعالقتھا بتحصیلھم : مھا رجا العتیبي  -٥٤
  . م ٢٠٠٠الدراسي بوالیة الخرطوم ، ماجستیر ، 

دراسي والمستوى التأخر الدراسي في مرحلة التعلیم األساسي وعالقتھ بالتوافق ال: ناھد عبداهللا إبراھیم حمور -٥٥
  .م ١٩٩٧االجتماعي االقتصادي لألسرة بمحافظة أم درمان ، ، ماجستیر ، 

  
   :دوریات  

تقصي أسباب حاالت العجز عن التعلیم التي تؤدى إلى القصور في التحصیل الدراسي، : إبراھیم عبد الجواد -٥٦
.م ١٩٩٧السنة السابعة ، ینایر  ٢٠مجلة التربیة ، الكویت ، العدد 

مشكالت الطلبة األجانب بجامعة مؤتة ، مجلة أبحاث الیرموك ، المجلد : بطاح وأخلیف الطراونة  أحمد-٥٧
  . ١٦٩ – ١٥٣م ، ص ص ١٩٩٩الخامس عشر ، العدد الراب ، 

،  ٢١، السنة  ١٠٣أسس التفكیر السلیم في حل المشكالت ، مجلة التربیة ، العدد : أحمد عبداهللا أحمد  -٥٨
  . ٢٤١ – ٢٤٠م ، ص ص ١٩٩٢دیسمبر 

درجة التوافق لدى طلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتھا بكل من متغیرات : سعاد سلیمان وعبد اهللا منیزل -٥٩
، العدد  ٢٦الجنس والفصل الدراسي والمعدل التحصیلي والموقع السكني ، مجلة دراسات العلوم التربویة ، مجلد 

  . ٤٥ – ٣٠م ، ص ص ١٩٩١،  ١
في حیاة اإلنسان ، الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة ، الكتاب السنوي الثالث، االغتراب : سعد المغربي  -٦٠

  . ٢٧٨ – ٢٥٠ص . م ، ص ١٩٧٦
دراسة میدانیة في بعض مشكالت الطالب في فرع جامعة الملك سعود بابھا ، : عبد اللطیف حسین فرج  -٦١

  .  ٩٢ – ٧٥، ص ص م ١٩٨٧مجلة كلیة التربیة بالمنصورة ، العدد التاسع ، الجزء األول ، 
دراسة بعض المتغیرات المرتبطة بالتوافق مع المجتمع الجامعي لطالب وطالبات : محمد جعفر جمل اللیل  -٦٢

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، ) ١(العدد ) ١٣(جامعة الملك فیصل ، المجلة العربیة للتربیة ، المجلد 
  . ٤٥ - ٣٠م  ، ص ص ١٩٩٣

تنظیم الوقت وعالقتھ بالقلق والدافعیة لإلنجاز ، المجلة المصریة للدراسات النفسیة ، : مر محمود أحمد ع -٦٣
  .١٤٠ – ١٢٠م ، ص ص ١٩٩٤عن أبریل ، 

،  ٣٩شباب الظل وقود العنف ، حول مسألة الشباب المھمش ، مجلة الوحدة ، العدد : مصطفي حجازي  -٦٤
  .  ١٧ – ١٣م ، ص ١٩٨٧السنة الرابعة ، 

التوافق النفسي للطالبة الجامعیة وعالقتھ بمجموعة من المتغیرات، حولیة كلیة البنات بجامعة : ي منیرة حلم -٦٥
. ٤١ -  ١م ، ص ص ١٩٧٠،  ٦عین شمس ، العدد 

  
  :المراجع باللغة اإلنجلیزیة 

66- Anderson, J.R.: cognitive psychology and its limlicatuons W.H free man and 
company, 1980. 
67- Dixan, David N. & clover, John A counseling: A problem solving, john 
wrinkly, sons 1984.
68- Heppner, P. Paul, Arriver of problem, saving – lavatory and its relation to 
the counseling psychology, 1978, vole, 25, 3. Pp 366 375.
69- Koys, D - & Decotius – J – Inductive Measures of psychological of climate 
Human volitions, 1991.
70-Stohols, D: Towards A Psychological theory of Alienation. American 
Sociological Review, Vole , 82.

71 -Wolman, B. B (1989) : Dictionary of behavior science (2nd ed), New York, N.
Y  Academic press, Inc.                   


