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  المقدمة 

  

ة لحاجات الطلبة لى مدى تحقيق الجامعات الفلسطينيإتحاول هذه الدراسة التعرف 

) سنة التخرج(النفسية االجتماعية متتبعة الطلبة من السنة الثانية حتى السنة الرابعة 

في دراستهم الجامعية؛ وذلك لتلقي الضوء على البرامج الجامعية وأنشطتها في 

تأثيرها على تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية في المرحلة الجامعية األولى 

  ) . البكالوريوس(

  

لماذا اختارت الباحثة الحاجات النفسية االجتماعية :" قد يطرح القارئ السؤال التالي

  ولطلبة الجامعة في السنة الثانية ثم تابعتهم في السنة الجامعية الرابعة؟ 

 والباحثة ، هنا ، تحاول أن تنفذ أحد التوصيات التي جاءت بها دراستها السابقة

تبعية للتعرف على مدى تحقيق هذه الحاجات بإجراء دراسة ت) 1987البيطار، (

  . النفسية االجتماعية

ففي تلك الدراسة وضحت البيطار اإلطار النظري للموضوع؛ إذ أشارت إلى أن 

الذين وضحوا أن الفرد ) 1987ورد في البيطار  Crain,1980(فرويد واركسون 

تفاعل الفرد استمرار تحقيق حاجات معينة، بسبب  إلىفي كل مرحلة عمرية بحاجة 

وكذلك مع اآلخرين مما يساعد على ظهور تلك الحاجات والتي هي في  مع البيئة

نظر هافجهرست عبارة عن المطالب النمائية، فكان اهتمامهم مركزا على الجانب 

  .  النفسي ـ االجتماعي

  

و الذات مأنه في مرحلة المراهقة تن) Crain,80كما ورد في ( قد أظهر اركسون ف

بذاتية األنا التي يقابلها االرتباك، حيث كانت محور انطالق شيكرنغ في والشعور 

ورد في  Chickering,1980( على طلبة الجامعة؛ إذ وضع  1969دراسته عام 

مجموعة الحاجات النفسية االجتماعية لمرحلة المراهقة المتأخرة في ) 87البيطار 
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طف، وتنمية االستقاللية، وتبلور تنمية الكفاية، والتعامل مع العوا: سبع مجاالت عامة

ولكل . الذات، وتنمية العالقات الشخصية المتبادلة، وتنمية الغرض، وتنمية التكامل

وذلك ألن كل " الموجهات النمائية"منها عناصر فرعية أخرى وأطلق عليها مصطلح 

وفي عبارة أخرى، فقد جعل حاجة تكوين الذات تتصدر . حاجة توجه لألخرى

. الث األولى وعندما تتحقق تتوجه نحو تحقيق الحاجات الثالث األخرىالحاجات الث

ورد   Chickering,80(    عن هذه الموجهات النمائية  ختصروفيما يلي شرح م

  ) . 87في البيطار 

  تنمية الكفاية 

وهي تنمية قدرات الفرد العقلية والجسمية واليدوية واالجتماعية بحيث تصل إلى 

  . اية، وتساعد الفرد على التوافق مع متطلبات الحياة المختلفةدرجة المهارة والكف

  التعامل مع العواطف 

وهو نمو قدرة الفرد على ضبط انفعاالته وعواطفه بحيث يتعامل معها بمرونة، 

ويعي عواطفه لضبطها في المواقف التي تتطلب ذلك ويفسح لها المجال بالتعبير 

  . حيثما يتطلب األمر

  ة تنمية االستقاللي

نمو قدرة الفرد على االستقالل الذاتي؛ بمعنى أن يعتمد الفرد على نفسه في  يوه

إصدار قرارات تتعلق بمستقبله وحياته، وفي نفس الوقت يكون الفرد مدركا لتداخل 

لى نصائح اآلخرين وخاصة الوالدين وكل من يخصه، إاالعتماد في الحياة، فيتعرف 

  . ع ذاتهويحاول أن يستخلص منها ما يتمشى م

  تبلور الذات 

وهو نمو قدرة الفرد على فهم نفسه وذاته وإمكانياته والعمل على تنميتها، ويضع 

ذاته ضمن إطار معين بحيث يتالءم مع الواقع، والشعور الواضح لشخصيته 

  . وتأثيرها على كل من يحيط به
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  نضج العالقات الشخصية المتبادلة 

قات الشخصية واالجتماعية بحيث تصبح وهي نمو قدرة الفرد على إقامة العال

متحررة من االندفاعات، وزيادة القدرة على التفاعل واالستجابة بطريقة لها عالقة 

األول : وهذا النمو يتضمن مظهرين مميزين، هما . باستجابة اآلخرين وتكون مرنة

فهو تعديل  وأما الثاني ،والعادات والقيم الثقافية زيادة االحتماالت والتوقعات للخلفيات

  . في نوعية العالقات الحميمة

  تنمية الغرض 

وهذا يتطلب تشكيل الخطط للعمل وتسلسل األولويات التي تتكامل مع ثالثة عناصر 

الرغبات االستجمامية واالقتناع بالمهنة وأهداف الحياة التي تشمل : رئيسة، وهي 

  . االهتمام بالزواج والعائلة

  تنمية التكامل 

لتكامل بتكوين الذات وتنمية الغرض؛ فمجموعة المعتقدات الشخصية يرتبط تنمية ا

والقيم المتكاملة داخليا توجه سلوك الفرد؛ فهي تؤثر وتتأثر بنوعية مفاهيم الشخص 

  . ورغباته المسيطرة والخطط الوظيفية وشكل الحياة

  

ت الجامعا فيوبالرغم من محاوالت الباحثة الحثيثة عن دراسات حول هذه الحاجات 

 أنويالحظ . الفلسطينية وخاصة جامعة النجاح فلم تجد إال النذر اليسير منها

الدراسات األجنبية أصبحت تتناول حاجة واحدة من هذه الحاجات، والدراسات 

  . العربية فتبحث عنها بطريقة غير مباشرة

  

  (William & McGillicuddy,2000)فقد درس كل من وليام ومكيليسودي 

لمواجهة لدى المراهقين، فقد تعبر هذه االستراتيجية عن تنمية الكفاية، تيجيات اااستر

فأشارا إلى أن المراهقين في مرحلة المراهقة المتأخرة يستخدمون استراتيجيات 
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تخطيط حل المشكلة وإعادة التقييم وضبط الذات وتحمل المسئولية وتحقيق الدعم 

   .وتقليل اآلثار السلبية للضغوطاالجتماعي كل ذلك بكفاية ليساعدهم على التالؤم 

  

عن مقياس مفهوم الذات ) 1999(وبالنسبة لحاجة تكوين الذات فقد بحث أبو ناهيه  

لهذا المقياس موضحا خطوات بنائه وثباته وصدقه، إذ  للراشدين فكانت دراسته بناء

وتأكد بطريقة إعادة االختبار والتجزئة النصفية للمقاييس الفرعية، ) 0.86(بلغ ثباته 

من الصدق الداخلي والصدق التالزمي مع قوة األنا والمسئولية االجتماعية واالتجاه 

  . نحو المشاركة السياسية فحصل على درجات مرتفعة في معامالت االرتباط

  

فقد بحثت عن تقدير الذات والضبط الوالدي في نهاية ) 1991( ةوأما دراسة سالم

قة بتكوين الذات وتنمية االستقاللية؛ فأشارت له عال وقد يكون ذلك. مرحلة المراهقة

دراسته إلى وجود عالقة طردية مباشرة ودالة بين التقدير الذاتي السلبي للذات عند 

وهذه النتيجة مطلب أساسي للمرحلة  ،األبناء وإدراك الضبط من قبل الوالدين

  . سهالمتأخرة ليكون الفرد منظما ومتمتعا بالتوجيه الذاتي ومعتمدا على نف

  

بوجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين تقدير ) 1993(كما تبين دراسة عطا محمود 

فهذا يبين أن الفرد في  ،الذات وكل من الوحدة النفسية واالكتئاب لدى طالب الجامعة

تقديرا لنفسه، بناء عليها، فهو  يطيعلى إمكانياته وقدراته وإتعرف يهذه المرحلة 

  . دة النفسيةيبتعد عن االكتئاب والوح

هدفت إلى إعداد مقياس لتقدير الذات لطالب الجامعة من ) 1995(ودراسة صالح 

أجل تحديد كيفية ومدى تقييم الفرد لذاته في المجاالت األكاديمية والشخصية 

) 0.92ـ 0.69(واالجتماعية فاستخدم معادلة كودر ريتشادسون والتجزئة النصفية 

  . لتمييزية للمقياسوصدق المحكمين واحتساب القدرة ا
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في نتيجتها ) 1991( ةفقد اتفقت مع دراسة سالم) 1998( )أبو الخير(دراسة أما و

إذ كشفت المقابلة اإلكلينيكية واختبار ساكس لتكملة الجمل عن العالقة بين 

وانخفاض تقدير الذات لعينة من الطلبة  ،دراكي لصورة األبإلاالضطراب ا

درجات التقدير السلبي للذات لدى األبناء بفعل التأثير  الجامعيين،، كما بينت ازدياد

المعاقب، المستخدم للضوابط غير المتسقة، (المشترك لكل من إدراك صورة األب 

  ). الرافض، العدواني(وإدراك صورة األب 

  

عن العوامل المؤثرة  (Cunning,1998)أما حاجة تنمية الغرض فإن دراسة كوننغ 

نساء اللواتي قمن بالعمل للمرة الثانية نتيجة إدراكهن عن النمو المهني لدى ال

ودافعيتهن للحصول على التعليم العالي، وعن استراتيجيات اتخاذ قرار بشأن المهنة؛ 

إذ بين ببعض هذه العوامل التي لها عالقة دالة وهي الضبط الشخصي والثقة 

  . ومشاعر إيجابية للكفاية الذاتية

  

فحصت البعد البنيوي واالرتباطات  (Nichols,1999)وكذلك دراسة نيكولز 

فطورت أداة لتكشف فكرة المهنة على طلبة . لألفكار الالحقة لدى طلبة الجامعة

االهتمام بالمستقبل، : وتضمن ثمانية أبعاد. برامج السنتين في جامعتين بنيويورك

ي وغير المباشر للمستقبل، واإلحساس الواقع/ ووضوح الهدف، والمدخل المباشر 

. بالمستقبل، واإلحساس باالتجاه، وتوقع النجاح، وقابلية التأخير، واإلحساس بالتقدم

وباستخدام التحليل العاملي شكلت ستة أبعاد، وجمعت أعلى خمسة بتشكيل نموذج 

الدرجة الكلية بعنوان فكرة المهنة، ودعم الصدق البنائي للمقياس بارتباطه مع 

المهني وقرار المهنة وباستخدام التنبؤ التحليلي  االتجاه المتوقع مع مقاييس النضج

كان االرتباط موجبا بين فكرة المهنة والعمر وارتباط سالب مع الحظ للضبط 

وفي مناقشة النتائج للمضامين العملية والنظرية استنتجت من نموذج الحظ . الداخلي

راسة تناولت فهذه الد ،تنفيذ االختبار من عدة بدائلفي المهني بأنه، أفضل نموذج 
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ومن خالل استنتاجاتها أكدت مع نموج الحظ المهني وعملية  ،بناء مقياس للمهنة

وهذا يعني أن على طلبة الجامعة أن يتخذوا استراتيجية في  ،االختيار من عدة بدائل

  (Novack,1999)أما دراسة نوفاك. عملية االختيار حسبما تتوفر لهم فرص العمل

وتنمية الكفاية بطريقة غير مباشرة إلى ما يتعلق بالمهنة  ضرغفقد تناولت تنمية ال

  .  داللة لإلشباع الوظيفي مع االلتزام المهني اتوذلك بوجود عالقة ذ

  

في بحثها   (Harrison,1999)وحاجة تنمية التكامل أشارت إليها دراسة هاريسون 

لطف لها داللة عن نمط القيادة، إذ بينت نتائجها أن الجمع بين المعرفة المعقدة وال

كما أن المناقشة تركزت على التفسيرات النظرية . ط القيادةمإحصائية كمتنبئات لن

باإلضافة إلى مضامين هذه النتائج في  للعالقة بين نمط القيادة والمعرفة المعقدة،

إذ استخدم المقياس الذي . ارتباطها مع خصائص المقياس النفسي والبناء النظري

، وحدد  Least Preffered Coworker (LPC)هو مقياسو )1967(صممه فيدلز

ومقياس فرعي لتفضيالت بيئة   (CCI)المعرفة المعقدة من الفهرس الخاص بها 

،  Hogan’s scale of Empathy، ومقياس هوغان لقياس اللطف  (LEP)التعلم 

قيست بمقياس كاليفورنيا النفسي  Hogan/Empوالدرجة على المقياس الفرعي 

CPI,87   .  

ركزت على أحد جوانب التكامل وهي القيادة،  وهذا يشير الى أن دراسة هاريسون

التي صممت لتقيس كيف أن الطلبة  (Holloawy,1999)عكس دراسة هولوي 

الدافعية، : القياديين المرشحين وغير المرشحين يدركون مراكزهم في عدة متغيرات

والتعامل مع أنفسهم، والتكيف ودفع اآلخرين، واتخاذ القرار، ومهارات اإلشراف 

ومهارات اإلرشاد، والتفكير االستكشافي، والعالقات الشخصية واالتصال وعالقتها 

وأكدت نتائجها بوجود عالقة دالة بين القيادة ومتغيرات . بالخصائص الفردية

الدراسة؛ وبناء على ذلك قدمت النتائج عدة فرص للبرنامج التربوي ليفيد في تطوير 

. بناء المهارات القيادية في أنظمة المدارس الثانوية، كما في التعليم الجامعيالطلبة و
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كما أنها أوحت باحتماالت اعتماد المجموعات على المواطنة والمجتمع للتأثير 

  . اإليجابي في تطوير الصفات القيادية لدى الطلبة

  

تي اهتمت بمتغيرات القيادة ال ) (Holloway,1999يالحظ أن دراسة هولوي 

التفكير االستكشافي، والدافعية والتعامل مع النفس، والعالقات الشخصية : شملت

واالتصال، واتخاذ القرار، والخصائص الفردية، والتي يمكن ربطها بحاجات التكامل 

وتنمية الكفاية وتكوين الذات وتنمية العالقات الشخصية المتبادلة وتنمية الغرض 

  .بر من مكونات القيادةوتنمية االستقاللية، وقد تعت

  

بحثت عن الحاجات فقد ) 2000شوكت ، ( أما دراسة عواطف إبراهيم شوكت 

إلى النفسية ومصادر إشباعها لدى طالب وطالبات الجامعة وتوصلت في نتائجها 

وجود فرق بين الذكور واإلناث؛ ذلك أن الحاجات الضرورية لإلناث هي الترفيه 

ويالحظ أن هذه . القيادة وتحقيق الذات والعمل ورضى الوالدين، والذكور حاجات

الدراسة تعرضت لحاجات تبلور الذات وتنمية الغرض بطريقة غير مباشرة، وأن 

كما يالحظ في هذه الدراسة أنها . الذكور يسعون لتحقيقها ألهميتها بالنسبة لهم

  . فصلت القيادة عن الذات والغرض

  

الحظ عدم وجود، على حد علم الباحثة، وباستعراض تلك الدراسات التي نوقشت ، ي

التي أجريت على ) 1987(أي دراسة عن جامعة النجاح سوى دراسة البيطار 

. النجاح وبيرزيت وبيت لحم في عهد االحتالل اإلسرائيلي: الجامعات الفلسطينية

أي ما يساوي ) 3.36(كان متوسط التحقيق في عهد االحتالل اإلسرائيلي ف

التوصيات التي قدمت في الدراسة المذكورة باجراء  ىحدإوكان من  %).67.2(

ومن هنا تأتي  لى مدى تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية؛إدراسة تتبعية للتعرف 

وصلت إليه الجامعات  إلى ماأهمية إجراء مثل هذه الدراسة للتعرف عن كثب 
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ونوا شعلة الفلسطينية من تطور في برامجها والتسهيالت التي تقدمها للطلبة ليك

كما أنها تعكس مدى فاعلية . المستقبل، وروافد لتكوين الدولة الفلسطينية المستقلة

دة في الجامعة التي تساعد في تحقيق حاجات والبرامج األكاديمية واألنشطة الموج

طلبتها مما يساعد فيما بعد على دعم هذه األنشطة والبرامج للعمل على تطويرها من 

  . لجامعة إلى مستوى الجامعات العريقةأجل رفع مستوى شأن ا

  

  هدف الدراسة 

لى مدى تحقيق طلبة جامعة النجاح لحاجاتهم إتهدف هذه الدراسة إلى التعرف 

وبهذا، فإنها تحاول ). البكالوريوس(النفسية االجتماعية في المرحلة الجامعية األولى 

بة أنفسهم في السنة أن تقارن بين مستويي تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية للطل

  . الثانية ثم في السنة الرابعة الجامعية

  

  مشكلة الدراسة 

ما مدى تحقيق طلبة جامعة النجاح : "السؤال التالي عنتحاول هذه الدراسة أن تجيب 

  .  ؟)"البكالوريوس(لحاجاتهم النفسية االجتماعية في المرحلة الجامعية األولى

  : التالية وفي تحليل هذا السؤال تظهر األسئلة

في متوسط تحقيق الحاجات النفسية ) α 0.05(فرق ذو داللة إحصائية  هناكهل . 1

  ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة ثانية؟  ،االجتماعية ككل

  

في متوسط تحقيق الحاجات النفسية ) α 0.05(فرق ذو داللة إحصائية  هناكهل . 2

  لى الجنس؟ االجتماعية ككل ولكل حاجة منها يعزى إ

في متوسط تحقيق الحاجات ) α 0.05(فرق ذو داللة إحصائية  هناكهل . ا         

  ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة لإلناث؟   ،النفسية االجتماعية ككل
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في متوسط تحقيق ) α 0.05(فرق ذو داللة إحصائية  هناكهل . ب         

اجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة ولكل ح ،الحاجات النفسية االجتماعية ككل

  ثانية للذكور؟ 

  

في متوسط تحقيق الحاجات النفسية ) α 0.05(فرق ذو داللة إحصائية  هناكهل . 3

ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة ثانية يعزى إلى  ،االجتماعية ككل

  الكلية؟ 

توسط تحقيق الحاجات في م) α 0.05(فرق ذو داللة إحصائية  هناكهل . ا         

ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة ثانية للكليات  ،النفسية االجتماعية ككل

  اإلنسانية؟  

في متوسط تحقيق ) α 0.05(فرق ذو داللة إحصائية  هناكهل . ب         

ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة  ،الحاجات النفسية االجتماعية ككل

  ليات العلمية؟  ثانية للك

  

  محددات الدراسة 

اعتمدت هذه الدراسة على طلبة جامعة النجاح باعتبار أن هذه الجامعة تضم أعدادا 

كما أنها ركزت على  ،كبيرة من الطلبة اآلتين من مختلف المحافظات الفلسطينية

طلبة السنة الثانية؛ انطالقا من مبدأ حصول الطلبة بخبرات جامعية ساعدت على 

يحققونه عندما يصلون مستوى السنة الرابعة أو  ولى أقصى نمإتهم، وللتعرف تنمي

  . سنة التخرج من الجامعة

  

  فرضيات الدراسة 

وذلك من أجل اختبارها وفحصها، فهي كما  ،وهي إجابات محتملة ألسئلة الدراسة

  : يلي 
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في متوسط تحقيق الحاجات ) α 0.05(فرق ذو داللة إحصائية  هناك ليس. 1

  . ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة ثانية ،فسية االجتماعية ككلالن

  

في متوسط تحقيق الحاجات النفسية ) α 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  . 2

االجتماعية ككل ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة ثانية يعزى إلى 

  . الجنس

في متوسط تحقيق الحاجات ) α 0.05(صائية ال يوجد فرق ذو داللة إح. أ         

النفسية االجتماعية ككل ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة ثانية لدى 

  .  اإلناث

في متوسط تحقيق ) α 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية . ب         

 الحاجات النفسية االجتماعية ككل ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة

  .  ثانية لدى الذكور

  

في متوسط تحقيق الحاجات النفسية ) α 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية . 3

االجتماعية ككل ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة ثانية يعزى إلى 

  .  الكلية

في متوسط تحقيق الحاجات ) α 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية . ا         

الجتماعية ككل ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة ثانية للكليات النفسية ا

  . اإلنسانية

في متوسط تحقيق ) α 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية . ب         

الحاجات النفسية االجتماعية ككل ولكل حاجة منها بين مستوى سنة رابعة وسنة 

  .  ثانية للكليات العلمية

   تتحديد االصطالحا

   . هو الفرق بين متوسطات اإلجابات لمقياس الحاجات النفسية االجتماعية: المدى



 231

  . وهي التي تتضمن كلية العلوم والهندسة والصيدلة: الكليات العلمية

  .وهي التي تشمل كليات التربية واآلداب والقانون والشريعة: الكليات االنسانية

  

  إجراءات الدراسة

في ) 1996(جامعة النجاح الوطنية المسجلين في عام  يتضمن مجتمع الدراسة طلبة

، واختير منهم عينة عشوائية إلفساح المجال )البكالوريوس(المرحلة الجامعية األولى 

طالبا  )108(فبلغ عدد أفراد العينة  ،ألن تكون شاملة لجميع الكليات من الجنسين

وطلب  1997ية في عام وطالبة الذين وزعت عليهم أداة الدراسة وهم في السنة الثان

وحين وصل طلبة . جل إعادة التوزيع عليهم مرة ثانيةأمنهم كتابة أرقام تسجيلهم من 

أداة الدراسة للمرة  نعينة الدراسة إلى مستوى السنة الرابعة طلب منهم اإلجابة ع

دين والثانية، لكن عندما وزعت أداة الدراسة مرة أخرى عليهم لم يكن جميعهم موج

من %) 42(طالبا وطالبة، إذ وصلت النسبة ) 45(وأعيد بلغ عددهم  إذ ما وزع

عادة،  يعتبر من مشاكل أو صعوبات  مجموع األفراد عينة الدراسة، والذي هو،

مرور الزمن، والسبب هنا، في هذه الدراسة،  عالدراسات التتبعية إذ يتناقص العدد م

  . وات ونصف السنةأو ثالث سن ،منهم في ثالث سنوات يعود إلى تخرج عدٍد

  

  منهج الدراسة 

لى مدى تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية لطلبة إلقد استخدمت الباحثة للتعرف 

جامعة النجاح المنهج التتبعي من خالل الفرق بين متوسطي التحقيق في مستوى سنة 

الجنس : وفي مستوى سنة التخرج لنفس العينة مراعية في ذلك عاملين هما ،ثانية

   .  لية، طالب وطالبات و الكليات االنسانية والكليات األدبيةوالك

  

  

   أداة الدراسة
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فت كل دراساتها، و ذلك بعد ان عّر ىحدإاألداة في سبق أن صممت الباحثة لقد 

و صيغت باالستعانة ) رنغكشي(حاجة من الحاجات النفسية االجتماعية التي وضحها 

في ترجمتها بتصرف، و تحققت من  مع بعض فقرات مقياس ونستون وميلر وبرنس

صدق المحكمين في تمثيل الفقرات لتلك الحاجات النفسية االجتماعية، كما تحققت من 

باإلضافة إلى ). 0.66(الصدق العاملي، و احتسب معامل الصدق لألداة الذي بلغ 

و كذلك؛ باستخدام  اإلجراءاحتساب الثبات على عينة استطالعية بطريقة إعادة 

  ).0.84(الفاكرونباك إذ بلغ معامل الثبات معادلة 

حاجة تنمية الكفاية  تعبر عن )8-1(فقرة، فالفقرات ) 56(بلغ مجموع فقرات األداة 

  تنمية االستقاللية،  عن )24- 17(التعامل مع العواطف، عن  )16- 9(و الفقرات 

    تنمية العالقات الشخصية المتبادلة،عن ) 40-33(تبلور الذات، عن ) 32- 25(

  .امل كتنمية الت )56-49(، ضرغتنمية العن ) 48- 41(

  

  

  التحليل اإلحصائي

 paired samples)استخدمت هذه الدراسة إحصائيات العينات المزدوجة 

statistics)  اراتها بو اخت(paired samples tests)  للتحقق من وجود فرق ذو

، بشكل عام، ولكل عةبين مستوى سنة ثانية و سنة راب) α 0.05(داللة إحصائية 

  .جنس على حدة ولكل كلية على حدة بشكل خاص

للتحقق من وجود فرق  (ANOVA)كما أنها استخدمت التحليل اإلحصائي األحادي 

بين سنة ثانية و سنة رابعة يعزى إلى الجنس أو ) α 0.05(ذو داللة إحصائية 

  .    يعزى إلي الكلية 
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  النتائج ومناقشتها

 ∝(  فرق ذو داللة إحصائية هناك ليس"ولى التي تنص على أنه نتائج الفرضية األ

ككل ولكل حاجة منها بين  االجتماعية في متوسط تحقيق الحاجات النفسية) 0.05

  ". مستوى سنة رابعة ومستوى سنة ثانية

يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية في تحقيق الحاجات ) 1(جدول رقم        

  األول والثاني  ناإلجرائييفي النفسية االجتماعية 
  Mean N STD 

DEVIAT
ION 

STD 
ERROR 
MEAN 

PAIR 1 COMP 
COMP1 

3.046 
3.1357 

35 
35 

0.5164 
0.6975 

8.728E-02 

PAIR 2 EMOT 
EMOT 1 

3.4419 
3.7010 

43 
43 

05416 
1.3066 

8.259E-02 
0.1993 

PAIR 3 AUTH 
AUTH 1 

3.5344 
3.6438 

40 
40 

0.4837 
0.5507 

7.648E-2 
8.708E-02 

PAIR 4 IDENTI
TY 

IDENTI
TY 1 

3.5878 
3.7399 

37 
37 

0.5503 
0.4968 

9.047E-02 
8.168E-2 

PAIR 5 RELATI
ON 

RELATI
ON 1 

3.1346 
3.3237 

39 
39 

0.5165 
0.6041 

8.270E-02 
9.673E-02 

PAIR 6 PURP 
PURP 1 

3.7619 
3.5893 

42 
42 

2.4991 
0.9489 

0.3859 
0.1464 

PAIR 7 INTEGR 
INTEGR 

1 

3.9512 
4.0213 

41 
41 

0.6742 
0.5955 

0.1053 
9.300E-02 

PAIR 8 TOTAL 
TOTAL 

1 

3.4184 
3.7174 

23 
23 

0.4166 
0.5610 

8.686E-02 
0.1170 

 
  الثاني ما عدا ذلك يمثل اإلجراء األول   اإلجراءيمثل  1إضافة رقم : مالحظة 
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تشير  لكنها قد) 0.05(داللة إحصائية وبالرغم من أنه ليس لالرتفاع في المتوسطات 

ذ إحد ما في عهد السلطة الفلسطينية؛  إلىمدى فاعلية برامج جامعة النجاح  إلى

  . ساعدت على رفع مستوى التحقيق لحاجات طلبتها النفسية االجتماعية بشكل عام

  

 Pairedفقد استخدم في فحص هذه الفرضية إحصائيات العينات المزدوجة 

Samples Statistics  الفروق  إلىوالذي يشير ) 1رقم (وتظهر نتائجها في جدول

 total 1وفي مستوى سنة رابعة  Totalبين اإلجراءين في مستوى سنة ثانية 

في تحقيق الحاجات النفسية ) 0.05 ∝(بوجود داللة إحصائية عند مستوى 

في ) 3.41(بعد أن كان ) 3.71( إلىاالجتماعية اذ ارتفع في مستوى سنة رابعة 

  ) . 2رقم (السنة الثانية؛ وهذه الداللة اإلحصائية تظهر في جدول 
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  يبين الفروق بين االجرائين األول والثاني في تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية) 2(دول رقم ج
 

 
Paired Samples Test 

Sig. (2
tailed)

df t  
Paired Difference

 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Std. 
Error 
Mean 

Std 
Deviation 

Mean 

   upperlower 
0.473 34 -0.7260.1608 -0.3394 0.1230 0.7280 -8.9286e-02 COMP –COMP1 Pair 1 
0.219 42 -1.248 0.1597 -0.6780 0.2076 1.3611 -0.2591 Emot. –emot1 Pair 2 
0.225 39 -1.232 7.014e-02 -0.2889 8.875e-02 0.3613 -0.1094 Auth. –auth1 Pair 3 
0.107 36 -1.652 3.465e-02 -0.3387 9.205e-02 0.5599 -0.1520 Identity –identity 

1 
Pair 4 

0.086 38 -1.764 2.789e-02 -0.4061 0.1072 0.6694 -0.1891 Relation –
relation1  

Pair 5 

0.686 41 0.407 1.0298 -0.6846 0.4244 2.7507 0.1726 Purp. –purp 1 Pair 6 
0.385 40 -0.879 9.112e-02 -0.2314 7.978e-02 0.5109 -7.0122e-02 Integr. –integr 1 Pair 7  
0.009 
* 

22 -2.854 -8.1753e-
02 

-0.5163 0.1048 0.5024 -0.2990 Total –total 1 Pair 8 

 
  0.05 ∝بداللة  �
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واذا فحصنا كل حاجة من هذه الحاجات النفسية االجتماعية على حدة فإننا نرى 

واالرتفاع في المتوسطات ) 0.05 ∝(عند مستوى  وجود فروق ولكن دالالتها ليس

أما الحاجات التي . (purp)باستثناء حاجة تنمية الغرض  ،يظهر في جميع الحاجات

والتعامل مع   (comp1)تنمية الكفاية : يرتفع فيها المتوسط في السنة الرابعة هي

  (identity1)وتبلور الذات  (auth1)وتنمية االستقاللية  (emot1)العواطف 

بخالف حاجة  (integr1)وتنمية التكامل   (relation1)ونضج العالقات المتبادلة 

  .التي تظهر فيها انخفاضا في المتوسط   (purp1)تنمية الغرض 
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وبالنسبة ألنواع الحاجات النفسية االجتماعية فنرى أن حاجة تنمية التكامل حصلت 

ها تبلور الذات فالتعامل مع العواطف وتنمية االستقاللية ثم على أعلى تحقيق وتال

وهذا  ،فنضج العالقات المتبادلة وتنمية الكفاية) بالرغم من انخفاضه(تنمية الغرض 

في أبسط ما يحتاجونه؛  الجامعة توفيره للطلبة ن دل، فانه يدل على ما تحاولإ

  .فالتأثير ليس واضحا ألن مستوى الداللة لم يشير اليه

- 0.05(فتنمية الكفاية التي تتضمن الكفاية العقلية والجسمية تراوح االرتفاع ما بين 

والذي يتطلب من الجامعة دعم وتطوير التخصصات الموجودة فيها وأن ) 0.16

 إلىكما أن األنشطة ال تزال محدودة، ألنه ليس الجميع أشار . ألفقيتهتم بالتطوير ا

وهو ) 2(و ) 1(رقم  إلىتلبية االحتياجات الجسمية والثقافية فكانت إجاباتهم تشير 

  . أقل مستوى تحقيق

النضج العاطفي  إلىوالتعامل مع العواطف نسبة االرتفاع فيها بسيطة، وهذا يشير 

  . ر الفرص لتحقيق الضبط االنفعالي للطلبةلطلبة الجامعة، ومدى تواف

وحاجة تنمية االستقاللية فان بعض الطلبة يشتغلون ويدرسون في آن واحد، وهؤالء 

يتميزون باالستقالل المادي، أما من حيث االستقالل الفكري فصدى األطر السياسية 

حاجة  تحقيق هذه الحاجة ،والتي تنعكس على تحقيق إلىواضحة للعيان والذي يشير 

تكوين الذات وتبلورها وبالتالي على تكامل الشخصية التي تظهر في تحقيق حاجة 

وهذا ما يتفق مع دراسة . التكامل والتي أظهرت ارتفاعا في مدى التحقيق

William &Mcgillicuddy,2000  التي أكدت أن المراهقين في مرحلة المراهقة

حملون المسئولية ويحققون الدعم المتأخرة يستخدمون استراتيجيات حل المشكلة ويت

التي بينت تأثير معرفة الفرد بقدراته ) 1999سالمه ،(االجتماعي، ودراسة 

  . وإمكانياته في تقديره لذاته

  

أن الطلبة ليس  إلىأما حاجة تنمية الغرض فمتوسط تحقيقها منخفض، وهذا إشارة 

للحصول  أداة ال مجردإلديهم هدف محدد بعد التخرج، ذلك أن دراستهم ما هي 
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وهذا  ،على شهادة جامعية بغض النظر عن مجال العمل في التخصص الذي يدرسه

  .مما يستدعي االهتمام باإلرشاد التربوي واإلرشاد المهني

  

نضجها  إلىن النتائج تشير إوبالنسبة لحاجة نضج العالقات الشخصية المتبادلة ف

يبين كانوا حذرين في فقراتها؛ ذلك أن بعض المستج نوالى صدق اإلجابات ع

الفقرات التي تدور حول العالقة بين الجنسين مبدين اعتراضهم على  عناإلجابة 

  . ذلك مما يعكس طبيعة العالقات الشخصية بين طلبة جامعة النجاح

  

فرق ذو داللة  هناك ليس"نتائج فحص الفرضية الثانية التي تنص على أنه 

ولكل  ،ت النفسية االجتماعية ككلفي متوسط تحقيق الحاجا 0.05∝(  إحصائية

  ". حاجة منها بين سنة رابعة وسنة ثانية يعزى الى الجنس

تبين الفروق بين و) 3رقم (في الجدول لهذه الفرضية  t-testوتظهر نتائج فحص 

لكن هذه الفروق ليست لها داللة . الجنس إلىالسنة الرابعة والسنة الثانية تعود 

صحة الفرضية وذلك أنه ال يوجد فرق  إلىا يشير وهذ 0.05(إحصائية في مستوى 

للحاجات النفسية االجتماعية ككل ولكل  لكن ليس لهابين الجنسين في مدى تحقيقهم 

  . حاجة منها
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يبين نتائج تحليل اختبار ت لتحقيق الحاجات النفسية االجتماعية بين ) 3(جدول رقم 

  الجنسين 

الحاجات 

النفسية 

  االجتماعية

  الداللة  t  المتوسط  الجنس

تنمية الكفاية 
comp.  

  3.13  ذكر
0.382  0.704  

  3.07  أنثى

التعامل مع 

العواطف 
emot  

  3.58  ذكر
0.990  0.329  

  3.43  أنثى

تنمية 

االستقاللية 
auth.  

  3.67  ذكر
0.842  0.407  

  3.55  أنثى

تبلور الذات 
identity  

  3.83  ذكر
1.814  0.079  

  3.56  أنثى

نضج العالقات 

الشخصية 

المتبادلة 
relation  

  3.33  ذكر

1.356  0.184  
  3.11  أنثى

تنمية الغرض 
purp  

  4.13  ذكر
0.514  0.614  

  3.63  أنثى

تنمية التكامل 
itegr.  

  4.02  ذكر
0.539  0.593  

  3.91  أنثى

الدرجة الكلية 
total  

  3.74  ذكر
1.431  0.172  

  3.42  أنثى
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رضيات المتفرعة منها والخاصة بكل جنس على حدة فقد فصحة ال وفي التحقق من

فقد لوحظ   Paired Samples Statisticsاستخدم إحصائيات العينات المزدوجة 

الذي يبين ) 4(الجدول رقم في  فروق في متوسطات التحقيق بين االجرائين لإلناث

ءين لإلناث المتوسطات واالنحرافات المعيارية في تحقيق الحاجات في اإلجرا

داللة إحصائية بيالحظ وجود فروق في متوسطات لتحقيق بين اإلجراءين، 

  لحاجات تنمية الكفاية وتبلور الذات وتنمية ) 0.05∝(

  

يبين المتوسطات واالنحراف المعياري في تحقيق الحاجات النفسية ) 4(جدول رقم 

  للطالبات اإلجراءيناالجتماعية في 

 

 

 Mean N Std deviation 
Comp 
Comp 1 

2.9650 
3.5600 

25 
25 

0.5573 
1.1576 

Emot  
Emot 1 

3.3452 
3.1466 

24 
24 

0.5971 
0.7142 

Auth  
Auth 1 

3.4722 
3.39 

27 
27 

0.4919 
0.6463 

Identity 
Identity 1 

3.4808 
3.7163 

26 
26 

0.5817 
0.5239 

Relation  
Relation 1 

3.0156 
3.3854 

24 
24 

0.5256 
0.1453 

Purp  
Purp 1 

3.5556 
3.6713 

27 
27 

0.3148 
0.2149 

Integr 
Integr 1 

3.9167 
4.0886 

27 
27 

0.1434 
0.1226 

Total  
Total 1 

3.3457 
3.7173 

16 
16 

0.1126 
0.1440 
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، وتظهر هذه لدى اإلناث العالقات الشخصية المتبادلة والمجموع الكلي للحاجات

لتعامل مع العواطف وتنمية االستقاللية أما حاجات ا). 5(الدالالت في الجدول رقم 

). 0.05∝(وتنمية الغرض وتنمية التكامل فدالالتها اإلحصائية ليست في مستوى 

) 0.05∝(فهذه الحاجات تؤكد صحة الفرضية بأنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 

ولكل حاجة منها بين السنة  ،في متوسط تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية ككل

أثناء هذا التحليل اإلحصائي وجود عالقة ذات  في وقد ظهر. بعة والسنة لإلناثالرا

لحاجات ) 0.05(داللة إحصائية بين اإلجراءين في السنة الرابعة والسنة الثانية 

وهذا . تنمية االستقاللية وتبلور الذات والمجموع الكلي للحاجات النفسية لدى اإلناث

ات التحقيق بين مستوى السنة رابعة والسنة يشير إلى قوة االرتباط بين متوسط

، )0.544(، وتنمية االستقاللية ) 0.422(تبلور الذات : الثانية واالرتباطات هي

وبالتالي يحقق صدق االجابات لدى الطالبات ) 0.506(والمجموع الكلي للحاجات 

  .عن الفقرات الممثلة لتلك الحاجات المذكورة

بين متوسطات فروقا العينات المزدوجة أظهرت أما بالنسبة للذكور فإحصائيات 

داللة إحصائية  لكن ليس لها )6(التي تظهر في جدول رقم تحقيق الحاجات

وكذلك أثناء التحليل اإلحصائي للذكور ). 7(في جدول رقم  لتي تظهروا) 0.05∝(

  للعالقة بين اإلجراءين لحاجات تنمية التكامل      ) 0.05(فقد أظهر داللة إحصائية 

وهذا يؤكد مدى ) 0.650(والمجموع الكلي للحاجات النفسية االجتماعية ) 0.747(

  .تمثيلها لحاجات الطالب
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  لإلناثفي تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية  يبين الفروق بين اإلجراءين) 5(جدول رقم 
Paired Differences 

 Mean Std 
Deviatio

n

Std.error 
mean

95% Confidence of 
the Difference 

t Df. Sig.2-tailed 

Lower Upper    
Pair 1 comp –
comp1 

-0.5950 1.3171 0.2634 -1.1387 -5.13e-02 2.259 24 0.033* 

Pair 2 emot –
emot1 

0.1987 0.7954 0.1624 -0.1372 0.5372 1.224 23 0.233 

Pair 3 auth –
auth1 

8.135e-02 0.5602 0.1078 -0.1402 0.3029 0.755 26 0.457 

Pair 4 identity –
identity1 

-0.2356 0.5962 0.1169 0.4764 5.218e-02 2.015 25 0.055* 

Pair 5 relation –
relation1 

-0.3698 0.7321 0.1494 0.6789 -6.07e-02 2.475 23 0.021 

Pair 6 purp.-
purp1 

-0.1157 1.9562 0.3765 -0.8896 -0.6581 0.307 26 0.761 

Pair 7 integr.-
integr1 

0.1713 0.5581 0.1074 -0.3921 4.948e-02 1.595 26 0.123 

Pair 8 total –
total 1 

0.3721 0.5218 0.1304 -0.6502 -9.41e-02 2.853 15 0.012* 

   0.05 ∝بداللة احصائية * 
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يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية في تحقيق الحاجات ) 6(جدول رقم 

  النفسية االجتماعية في اإلجراءين للطالب

 
 Mean N Std deviation 

Comp 
Comp 1 

3.0781 
3.1719 

16 
16 

0.4469 
0.5359 

Emot 
Emot 1 

3.4683 
3.8413 

18 
18 

0.5135 
1.5424 

Auth 
Auth 1 

3.6406 
3.7656 

16 
16 

0.4719 
0.5861 

Identity 
Identity 1 

3.7054 
3.6786 

14 
14 

0.5560 
0.3914 

Relation 
Relation 1 

3.2941 
3.3603 

17 
17 

0.4779 
0.5371 

Purp 
Purp 1 

3.9028 
3.4722 

18 
18 

3.3468 
0.4955 

Integr 
Integr 1 

4.0221 
3.9779 

17 
17 

0.5435 
0.5308 

Total 
Total 1 

3.5272 
3.6712 

9 
9 

0.3651 
0.5222 
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يبين تحليل احصائيات العينات المزدوجة في تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية للذكور) 7(جدول رقم   
 

Paired Differences 
 Mean Std 

Deviatio
n

Std.error 
mean

95% Confidence 
of the Difference 

t Df. Sig.2-tailed 

lower upper    
Pair 1 comp –
comp1 

-9.38e-02 0.5836 0.1459 -0.4047 0.2172 0.643 15 0.530 

Pair 2 emot –emot1 -0.3736 1.5977 0.3766 -1.1675 0.4215 0.991 14 0.336 
Pair 3 auth –auth1 -0.1250 0.6816 0.1704 0.4882 0.2382 0.734 15 0.475 
Pair 4 identity –
identity1 

2.679e-02 0.5805 0.1551 -0.3084 0.3620 0.173 13 0.860 

Pair 5 relation –
relation1 

-6.62e-02 0.5451 0.1322 0.3464 0.2141 0.501 16 0.623 

Pair 6 purp.-purp1 0.4306 3.5431 0.8351 -1.3314 2.1925 0.516 17 0.613 
Pair 7 integr.-
integr1 

4.412e-02 0.3826 9.279e-02 -0.1526 0.2408 0.175 16 0.640 

Pair 8 total –total 1 -0.1440 0.3976 0.1325 -0.4496 0.1616 1.087 8 0.309 
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 المناقشة واالستنتاجات

 

حيث كانت الفترة  1999و  1996كان إجراء هذه الدراسة ما بين عام 

ومن الطبيعي أن االستقرار يؤدي إلى نتائج . التاريخية والسياسية مستقرة نوعا ما

إيجابية وفعالة؛ مما يجعل الشعب الفلسطيني يطالب بتسوية األمور السياسية 

  . م واالطمئنانللحصول على االستقرار الدائ

 

وبالرغم من كون فترة إجراء الدراسة في تلك الفترة؛ إال أنها ألقت الضوء 

على ما قدمته جامعة النجاح لطلبتها وتقدمه في مساعدتهم على تحقيق حاجاتهم 

وتحاول إدارة جامعة . وتنمية ذواتهم ليكونوا أفرادا فعالين في مجتمعهم الفلسطيني

هيزاتها المتنوعة بتوفير المناخ المالئم والبرامج المتنوعة النجاح جاهدة من خالل تج

في إدخال تخصصات مختلفة يحتاجها المجتمع، وكذلك إجراء األنشطة األكاديمية 

والثقافية المتنوعة من حضور للندوات والمؤتمرات العلمية والمحاضرات 

  . والمعارض واالشتراك فيها بتقديم األبحاث في مختلف المجاالت

 

هذه األنشطة إجراء ورشة عمل حول العمل اإلعالمي في مجال  ومن

، والمشاركة في مؤتمر دولي حول تطوير الكليات اإلنسانية ) 1996أيار (اإلذاعة 

التنمية  "، وإجراء ورشة عمل بعنوان ) 1996أيار 8- 7(في الجامعات الفلسطينية 

. نابيب بين الطب والعلموعقد ندوة حول أطفال األ) 1996أيار " (البشرية المستدامة

.       كما عقدت كلية الهندسة محاضرة حول التطبيقات الكهربائية للطاقة الشمسية

  )1997، آذار 53رسالة النجاح، العدد (

دور الدين "وقد شاركت كلية الشريعة في ندوات علمية في أمريكا حول 

  حتى الوقت الحاضر والمؤسسات واألحزاب الدينية في الحياة األمريكية منذ نشأتها 
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كذلك ). 1998(وشاركت كلية الصيدلة في ندوة بالشارقة عن ابن الهيثم ). 1999(

مركز علوم األرض وهندسة الزالزل باليونان في ورشات عمل حول الحماية 

  ). 1998(المدنية وإدارة الكوارث الطبيعية وأساليب اإلنقاذ 

المة العامة لفنيي حول النظافة والس اًكما استضافت الجامعة مؤتمر

التخطيط في "ونظم التخطيط الحضري واإلقليمي في ندوة بعنوان . المختبرات

وشاركت الجامعة في ). 1999" (معطيات ومعوقات وآفاق مستقبلية: فلسطين

مباريات بكرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة بين الطالب والطالبات 

  ). 1999، 60العدد(

، )137(ما مجموعه  1999-96الفترة  هذه األنشطة في هذه وقد بلغ مجموع

، ناهيك عن 37، وعلى الكليات اإلنسانية 27وتوزعت على الكليات العلمية بمقدار 

نشاطا؛ إذ ساهم في معظمها الكليات ) 73(األنشطة العامة في الجامعة التي بلغت 

ي الجامعة؛ مما كان لها العلمية وتليها كلية االقتصاد والتجارة والمراكز العلمية ف

تأثيرات غير مباشرة على الطلبة والذي لوحظ في ارتفاع متوسطات تحقيق الحاجات 

النفسية االجتماعية ككل وكل حاجة على حدة بشكل عام، ولكل من الكليات اإلنسانية 

  . والعلمية، وكل من الطالب والطالبات بشكل خاص

من ) المجموع الكلي(النفسية االجتماعية فقد بلغ ارتفاع المتوسط لتحقيق الحاجات  

كما أشير اليه %. 74.4ما يساوي  3.72إلى % 68.4أي ما يساوي بنسبة  3.42

) 3.72– 3.35(كما بلغ هذا االرتفاع لدى الطالبات . في نتائج الفرضية األولى

نية  وبلغ هذا االرتفاع لدى الكليات اإلنسا. والذي أشير اليه في نتائج الفرضية الثانية

  . والذي أشير اليه في نتائج الفرضية الثالثة) 3.77– 3.42(

  

من تنمية الكفاية  وفي تفصيل هذه الحاجات النفسية االجتماعية التي شملت كالً

والتعامل مع العواطف وتنمية االستقاللية وتبلور الذات وتنمية العالقات الشخصية 

  . المتبادلة وتنمية الغرض وتنمية التكامل
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التي تعبر عن الجوانب الفكرية والجسمية  Compوحظ أن تنمية الكفاية فقد ل

، واالرتفاعات األخرى ) 3.56- 2.96(واألدائية أن متوسطها ارتفع لدى الطالبات 

وهذه النتيجة تشير إلى أن الطالبات أكثر . )α 0.05(لم يكن لها داللة إحصائية 

محاضرات والمشاركة فيها وهن أكثر التزاما بحضور ال ،استقرارا من الطالب

باإلضافة إلى اهتمامهم باألنشطة الفكرية والثقافية، وهذا يرجع إلى كونهم يتخذون 

أثناء دراستهن؛ أما الطالب من الصعب أن يحصلوا على سكن لهم،  في سكنا لهن

باإلضافة إلى الوضع السياسي القائم في تلك الفترة بالرغم من وجود بعض 

  . لسيادة الفلسطينيةاالستقرار السياسي ل

  

التي تعبر عن ضبط االنفعاالت والتعبير  .Emotأما حاجة التعامل مع العواطف 

لم يكن الرتفاع متوسط التحقيق الظاهر  ،عنها في الموقف الذي يتطلب به األمر

  داللة إحصائية 

)α 0.05 ( بين مستوى سنة رابعة وسنة ثانية بشكل عام وال بين الجنسين وال بين

يات وانعكس ذلك على كل من الجنسين على حدة وبين طلبة الكليات اإلنسانية الكل

فقد يرجع ذلك إلى الحرج من التعبير عن ذلك بوضوح أو ال يعار له  ،والعلمية

ال أن ذلك شيء مهم في حياة األفراد والمجتمعات وخاصة أن هؤالء الطلبة إ. أهمية

  . مجتمعهم وتكوين أسرة في مرحلة انتقالية إلى مرحلة المسئولية نحو

  

التي تعبر عن اعتماد الفرد عن نفسه في  .Authوبالمثل حاجة تنمية االستقاللية 

وال بد أن تتحقق هذه االستقاللية في هذه  ،إصدار قرارات تتعلق بمستقبله وحياته

الطالبة في / المرحلة الجامعية باعتبار أن هذه المرحلة تدعم استقاللية الطالب 

لتخصص أو البرنامج الدراسي واختيار السكن ووضع جدول المحاضرات اختيار ا

وتنظيم الوقت بين الدراسة واالستراحة والنشاط ويسير وفق قراراته بنفسه بعد أن 

ومع كل هذا، فلم . يستخلص العبر من زمالئه أو من نصائح مدرسيه أو والديه
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الرتفاع متوسط التحقيق بين ) α 0.05(تظهر نتائج هذه الدراسة داللة إحصائية 

وقد يرجع ذلك إلى . مستوى سنة رابعة وسنة ثانية أو بين الجنسين أو بين الكليات

واالجتماعيين، وان جاز التعبير عدم وجودهم، ليسترشد  نقلة المرشدين التربويي

  .  الطالب بهم

  

لى تنميتها التي تعبر عن فهم الفرد لنفسه ويعمل ع .Identوأما حاجة تبلور الذات 

فقد كان االرتفاع لمتوسط التحقيق . ويشعر بشخصيته وتأثيرها على من يحيط به

والذي أشير اليه في ) 3.72- 3.48(لدى اإلناث إذ بلغ ) α 0.05(داللة إحصائية 

الرتفاع متوسط ) α 0.05(ولم تظهر الداللة اإلحصائية . نتائج الفرضية الثانية

نية وال للذكور وال بين الكليات أو كل كلية على التحقيق بين سنة رابعة وسنة ثا

فقد يرجع السبب في ذلك أن نسبة الطالبات أعلى من نسبة الطالب ليس فقط .  حدة

% 55ذ بلغت نسبة اإلناث إفي عينة الدراسة وانما أيضا في الجامعة نفسها 

وقد يكون ارتباط هذه الحاجة  .1996من الطلبة المسجلين لعام  %45والذكور 

وهذا التناقض . باالستقاللية سببا آخر لهذه النتيجة ولكنه ال ينسحب على الطالبات

الخاص بالطالبات يستدعي إجراء دراسة تركز على حاجة تبلور الذات للوصول إلى 

  . محك فهم الفرد لنفسه وتنمية شخصيته

  

التفاعل التي تعبر عن القدرة على  .Relatوحاجة تنمية العالقات الشخصية المتبادلة 

واالستجابة بطريقة لها عالقة باستجابة اآلخرين والذي يعتمد على المعرفة بالخلفيات 

فقد لوحظ لالرتفاع في متوسط . الثقافية والعادات والقيم والتعديل في نوعية العالقات

-3.02(لدى الطالبات والذي ارتفع من ) α 0.05(تحقيق الحاجة داللة إحصائية 

وال للكليات ) α 0.05(لدى الطالب لم يكن له داللة إحصائية أم االرتفاع ). 3.38

وهذا التناقض الخاص بالطالبات ستدعي . على حدة وال بين سنة رابعة وسنة ثانية

  . إجراء دراسة أخرى لهذه الحاجة
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التي تعبر عن وضع خطة للعمل وتسلسل األولويات  .Purpأما حاجة تنمية الغرض 

فهي أكثر الحاجات لها ارتباط . يار المهنة وأهداف الحياةللرغبات االستجمامية واخت

مباشر بالبرامج والتخصصات المتوفرة في الجامعة باإلضافة إلى كونها ترتبط 

 α(بفرص العمل أمام الطلبة لم يكن االرتفاع في متوسط التحقيق لها داللة إحصائية 

وفي ضوء هذه . الكلياتبين سنة رابعة وسنة ثانية وال بين الجنسين وال بين ) 0.05

النتيجة يجب إجراء دراسات مستفيضة قبل طرح أي تخصص أو برنامج دراسي 

  . ليفسح المجال أمام الطلبة للعمل بعد التخرج

  

وخاصة تبلور الذات  .Integوتتوافق جميع الحاجات السابقة مع حاجة تنمية التكامل 

م المتكاملة داخليا فتوجه وتنمية الغرض والتي تعبر عن مجموعة المعتقدات والقي

سلوك الفرد فهي تسيطر على الخطط الوظيفية وشكل الحياة التي يرسمها الفرد 

في ارتفاع متوسط )  α 0.05(فأظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية . لنفسه

التحقيق بين سنة رابعة وسنة ثانية وبين الجنسين وال لكل منهم وبين الكليات وال 

) α 0.05(وهذه النتيجة منطقية طالما لم يكن داللة إحصائية . دةلكل منهم على ح

لالرتفاع في حاجات تبلور الذات وتنمية الغرض عالوة على حاجة تنمية الكفاية 

  . والتعامل مع العواطف واالستقاللية فنتائجها تنعكس على تنمية التكامل

  

كان زمن االحتالل  قد يكون من أسباب هذه النتائج إلى كون أن إنشاء الجامعة

، باإلضافة إلى معاناتها من مآسي االحتالل في أثناء فترة 1467اإلسرائيلي عام 

وكان . تأسيسها ثم بدأت باالنتعاش زمن السيادة الفلسطينية ولكن ذلك لم يدم طويال

إجراء هذه الدراسة في الفترة األخيرة فكشفت عن الدور التأسيسي والسياسي التي 

جامعة النجاح والذي انعكس على الطلبة وأدائهم، وهذا يعني أن مرت وتمر بها 

تستمر إدارة الجامعة في نضالها وتحديها لألزمات العصيبة  التي تمر بها في عملية 
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التحسين والتعديل باإلضافة إلى التطوير التي تحاول جاهدة أن تعمل على تنفيذه في 

شاء الجديد منها في مناطق أخرى الواقع والذي يظهر جليان في توسيع المباني وإن

  . بمدينة نابلس

 

  التوصيات

 

بناء على نتائج الفرضية األولى التي تحققت بعدم وجود فرق ذي داللة  .1

؛فإن هذه الدراسة توصي بتطوير التخصصات )α 0.05(احصائية 

  . الموجودة في الجامعة

ات طالما كان التأثير غير مباشر من خالل مشاركة األساتذة من الكلي .2

المختلفة على الطلبة بشكل عام وعلى الطالبات بشكل خاص كما أشير اليه 

في الفرضية المتعلقة بالجنس؛ لذا يوصى بفتح المجال أمام الطلبة 

. بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية المحلية والعالمية

المشاركة  باإلضافة إلى توسيع حركة أساتذة الجامعة في جميع الكليات في

في المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية بحيث يكون تركيز اهتماماتهم على 

 . العلوم والمعارف التطبيقية التي تعم فائدتها على مجتمعنا

ضرورة االهتمام باإلرشاد التربوي واإلرشاد المهني لطلبة الجامعة مما  .3

ى الجامعة يساهم في تحقيق ذواتهم وحاجاتهم مما يساعد على رفع مستو

 .إلى مصاف الجامعات العريقة

إجراء دراسات مستفيضة قبل طرح أي برنامج دراسي بالتعرف إلى مدى  .4

 . حاجة المجتمع اليه وربطه بتنمية قدرات الطلبة وإمكانياتهم

إجراء دراسات أخرى مركزة على حاجة تنمية العالقات الشخصية المتبادلة  .5

  . ى حاجة تنمية التكامل بشكل مباشروتبلور الذات باعتبارهما تنعكسان عل
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  أنشطة جامعة النجاح الوطنية) 1(ملحق 

  

   1996أيار  17و  16نظمت كليتا العلوم والصيدلة معرضا علميا في  •

. أجريت ورشة عمل حول العمل اإلعالمي في مجال اإلذاعة •

)1996(  

عقد مؤتمر دولي حول تطوير الكليات اإلنسانية في الجامعات  •

-7ذلك في الفلسطينية شارك في ضيوف من الجامعات العربية و

   1996أيار 8

. معرض كتاب تعليم اللغة اإلنجليزية 1996أقيم في حزيران عام  •

)1996(  

  ) 1996حزيران (أقيم يوم دراسي عن أبعاد الهجرة القسرية  •

  )1996".(التنمية  البشرية المستدامة"أجريت ورشة عمل بعنوان  •

ت األصل ألماظ أبو نادر وقدم ةزارت الشاعرة األمريكية اللبناني •

  )1996". (شعرها ورواياتها

توقيع اتفاقية توأمة بين كلية الشريعة وكلية الدعوة والعلوم اإلسالمية  •

  )1996. (في أم الفحم

عقدت الجامعة بالتعاون مع المركز الفلسطيني لدراسات الالعنف  •

  )1996. (ورشة عمل حول تسوية النزاعات

  )1996. (عقد يوم دراسي عن آثار المخدرات •

  )1996. (ة حول أبعاد الهجرة القسريةعقدت ندو •

  )1996. (دور التعليم العالي"عقد مؤتمرا نابلس الدولي حول  •

  )1996. (أجريت ورشة عمل حول الطلب والتزود بالمياه •

. استضافت الجامعة ندوة حول معركة األقصى وأبعادها السياسية •

)1996(  
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ة نظمت محاضرة حول مستقبل القدس في ظل االنعكاسات السياس •

  )1996. (اإلسرائيلية

  )1996. (أجرت محاضرة حول  إنشاء مجلس لألمن االقتصادي •

استضافت ندوة المكتبات الثانية في فلسطين كما تم عرض عدد من  •

  )1996. (البرامج والتقنيات المستخدمة في مجال المكتبة

استضافت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية واإلسالمية لتقديم ندوة  •

  )1996. (ة  االستقاللحول وثيق

  )1996. (أطفال األنابيب بين الطب والدين" عقدت ندوة حول  •

عقدت المؤتمر الفلسطيني األول حول مرض السرطان بين الوقاية  •

  )1996. (والعالج

  )1996. (عقدت محاضرة حول قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني •

وإعادة إلعمال تحديات ا" عقدت مؤتمر الطاقة والبيئة بعنوان  •

  )1997(".البناء

التموين واألغذية الفاسدة، : نظم طلبة الجامعة عددا من الندوات حول •

  ) 1997. (وحكومة إسرائيل إلى أين

أجرى مركز الدراسات المائية دراسة حول تطوير العرض والطلب  •

ووضع مشروع . واستخدام مصادر الطاقة المتجددة. على المياه

  )1997. (بلس وإعادة استخدامهامعالجة المياه العادمة في نا

كما شارك مركز علوم األرض وهندسة الزالزل في ورشة عمل في  •

  )1997. (قبرص حول النشاط الزلزالي في منطقة خليج العقبة

وشارك مركز التوثيق والمخطوطات في معرض فلسطين الدولي في  •

  )1997. (مدينة بيت لحم

حول التصنيع زار الجامعة الدكتور علي حجاج ألقى محاضرة  •

  ) 1997. (الدوائي والجودة الدوائية
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شارك مركز الهجرة القسرية في مؤتمر باتوا الكندية حول أبحاث  •

  )1997. (الالجئ الفلسطيني

دور العاملين في صياغة مستقبل التعليم "نظمت مؤتمرا حول  •

  )1998( ". الجامعي

تطوير المصادر المائية ألغراض التطور "أجرت ورشة عمل حول  •

  )1998(نيسان  15-13". (الزراعي في الضفة الغربية

   1117/4/1998أجرت اليوم العلمي الثالث للتعليم الطبي المستمر  •

  )1998. (عقدت دورة تدريبية لدور األدالء الساحيين •

    22/4/1998افتتحت المعرض العلمي الثالث في  •

 أهمية إقامة المتاحف الفلسطينية وتطويرها"أجرت ورشة عمل حول  •

  )1998". (في سبيل جذب السياح إلى فلسطين

  )1998. (عقدت مؤتمر الحكم المحلي حول الالمركزية المالية •

المواصفات "عقد مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ندوة حول  •

  ) 1998".(والمقاييس

أوسكار الدواء الجديد الذي يعمل على " عقدت محاضرة طبية بعنوان  •

  )1998. (تنظيم ضغط الدم

  )1998. (قدت المؤتمر الثاني لرجال األعمال الفلسطينيين المغتربينع •

الديموقراطية واالنتخابات والمجلس " أجرت ورشة عمل حول  •

  )1998". (التشريعي

طبيعة العالقة بين الجامعات " عقدت ورشة عمل متخصصة حول  •

  )1998(والبحث العلمي

ات المالية تقييم السياس"عقد مركز البحوث والدراسات ندوة حول  •

  )1998". (للسلطة الوطنية الفلسطينية
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: االقتصاد الفلسطيني"نظم مركز البحوث والدراسات ندوة بعنوان  •

  )1998". (نظام حر أم اقتصاد موجه

". الثقافة في السجون"منتدى الخريجين الثقافي نظم ندوة بعنوان  •

)1998(  

شاكل التي تواجه عقدت ورشة عمل متخصصة حول االحتياجات والم •

  )1998". (فئة الشباب في المجتمع الفلسطيني

خمسون على اإلعالن العالمي "عقد المؤتمر الدولي األول بعنوان  •

لحقوق اإلنسان من قبل برنامج الديموقراطية وحقوق اإلنسان بالتعاون 

  )1998(مع اليونسكو 

شارك مركز علوم األرض وهندسة الزالزل في ورشات عمل حول  •

اية المدنية وإدارة الكوارث الطبيعية وأساليب اإلنقاذ في الحم

  )1998.(اليونان

نظرة في المستجدات "وأجرت عمادة شئون الطلبة محاضرة بعنوان  •

: كما أنها نظمت عدة منها". السياسية الجديدة في النظام العالمي

المعرض الفلسطيني الثاني للصناعات الوطنية، ومهرجان الفن 

  )1998. (ضافة إلى تنظيمها ألمسية ثقافيةاإلسالمي، باإل

وأقامت معرض لرسومات ناجي العلي، ولبعض القطع األثرية  •

. الفلسطينية، وللوحات كامل المغني، ولصور للتاريخ الفلسطيني

  )1998. (باإلضافة إلى إقامة األسبوع الطبي وبطوالت الشطرنج
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الدولة "عنوان نظمت دائرة العالقات العامة مع قسم التاريخ ندوة ب •

  ) 1999(الفلسطينية إلى أين؟ 

االلتهابات المكتسبة داخل "افتتاح المؤتمر الفلسطيني الفرنسي حول  •

  ) 1999".(المستشفيات

االتفاقيات "نظم منتدى الخريجين الثقافي مع مركز حواء ندوة حول  •

  ) 1999". (الحالية وأبعادها السياسية

يوما دراسيا حول أهمية  نظم المركز الفلسطيني للعمل التطوعي •

  ) 1999.(العمل التطوعي

  ) 1999. (أقامت ورشة عمل حول المخدرات والشباب الفلسطيني •

النظافة والسالمة العامة لفنيي "استضافت الجامعة مؤتمر حول  •

  ) 1999".(المختبرات

استضاف مركز علوم األرض وهندسة الزالزل وفدا متخصصا في  •

ك في ورشة عمل دولية، كما شارك في وشار. هذا المجال من ألمانيا

  ) 1999. (المؤتمر األوروبي في باريس

التخطيط في "نظم مركز التخطيط الحضري واإلقليمي ندوة بعنوان  •

  ) 1999". (معطيات ومعوقات وآفاق فلسطينية: فلسطين

ديموقراطي "وأقامت عمادة شئون الطلبة عرضا لفرقة سنابل مسرحية  •

" الثيران الثالثة"مع وزارة الثقافة مسرحية  ، وكذلك بالتنسيق!"ولكن

ومشاركتها في مباريات الجامعات بكرة القدم وكرة اليد . لفرقة أجيال

  ) 1999. (وكرة السلة

للمجلس التنفيذي التحاد الجامعات  ةفي الدورة الرابع ةشاركت الجامع •

  ) 1999. (الالذقية/ العالم اإلسالمي في جامعة تشرين 

جاح في المهرجان العالمي للجوقات في جامعة شاركت جوقة الن •

  )1999.(بولندا/ يوزنان 
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. عقدت في الجامعة ورشة عم حول السالمة العامة في المختبرات •

)1999 (  

أجرت  ورشة عمل حول االختالط والضغوطات األسرية ودور  •

  )1999.(الشباب

  ) 1999(ذكرى يوم األرض" عقدت ندوة حول  •

أللماني بالتعاون مع مركز بيسان لتنمية نظم البرنامج الفلسطيني ا •

، ودائرة التعليم "معا"المشاريع الصغيرة ومركز الهمل التنموي 

المستمر ببيرزيت والوكالة األلمانية للتعاون الفني ورشة عمل حول 

  )1999". (البدء في مشروع عمل"

  )1999. (شاركت في مهرجان جرش •

  )1999. (ورحفل لجوقة النجاح في عمان برعاية الملكة ن •

  )1999. (تحتضن المؤتمر الحواري حول قضايا الحل الدائم •

  )1999. (عقد فيها مؤتمر رؤساء الجامعات •

إدارة الجودة الشاملة بين منظور القرآن "إجراء محاضرة بعنوان  •

  )1999". (ومنظور العلم المعاصر

اشترك مركز علوم األرض في حلقة دراسية حول تصميم المباني  •

كما شارك في ورشة عمل في القاهرة . زات األرضيةلمقاومة اله

باإلضافة إلى . وكذلك في قبرص واليمن" االستشعار عن بعد" حول 

  )1999(تنظيمه لورشة عمل حول التخطيط لمقاومة الزلزال 

أجرى مركز بحوث الطاقة ورشة عمل حول مشاريع الطاقة في  •

  )1999. (فلسطين

المؤتمر التحضيري للتاريخ  واشترك مركز التوثيق والمخطوطات في •

  )1999.(الشفوي

  )1999. (انعقد المؤتمر الفلسطيني الثاني حول أمراض السرطان •
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  )1999. (أجرت ورشة عمل حول هشاشة العظام •

  )1999. (احتضنت مؤتمر شباب فلسطين األول •

  )1999. (وأجرت ندوة حول التأهيل الوظيفي للخريجين الجدد •
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  )2(ملحق رقم 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  جامعة النجاح الوطنية 
  كلية العلوم التربوية

         
  

  أخي الطالب ، أختي الطالبة 
  
  

  تحية طيبة وبعد ،، 
     

أقوم بدراسة تتبعية لمعرفة مدى تحقيق الحاجات النفسية ـ االجتماعية في 
ذه الدراسة ألنني واثقة منك كل وقد اخترتك أحد أفراد عينة ه. المرحلة الجامعية

  . الثقة من إجاباتك الصادقة
  

لذا أرجو منك االلتزام بكتابة رقم تسجيلك ألن ذلك مهم لمثل هذه الدراسة التتبعية 
علما بأن الباحث يلتزم األمانة . في المكان المخصص له في بداية فقرات االستمارة

  . بشكل خاص والجامعة بشكل عامالعلمية ليتوصل إلى نتائج يستفيد منها الطالب 
  
  

  ولك جزيل الشكر ،،
                

  ليلى البيطار 
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  أداة قياس مدى تحقيق الحاجات النفسية ـ االجتماعية 
  

  التعليمات 
  

  تي الطالبة أخي الطالب ، أخ
  

إن أخذ هذه التعليمات بعين االعتبار عند اإلجابة على الفقرات، هو شرط     
أساسي من شروط الجدوى العلمية للبحث ككل، لذلك أرجو أن تأخذوها في حسبانكم 

  ـ :وهي ما يلي
 
  . فقرة) 56(تتألف هذه األداة من  - 1
للطالبة / كل فقرة تعبر عن حاجة نفسية ـ اجتماعية للطالب الجامعي  - 2

 . الجامعية
لقياس مدى تحقيق برامج جامعتك لحاجاتك النفسية ـ االجتماعية وضعنا  - 3

، وهذه األرقام تدل على مدى 5-1أمام طل عبارة أرقاما متدرجة من 
التحقيق متدرجة من التحقيق القليل جدا للحاجة إلى التحقيق العالي جدا لها، 

 : تقابلها النسبة المئوية التالية
  

  %  19-0بنسبة   قليل جدا)  1(رقم            
  % 39-20قليل            بنسبة ) 2(رقم            
  % 59-40متوسط        بنسبة ) 3(رقم            
  % 79-60عالي          بنسبة ) 4(رقم            
  % 99-80عالي جدا     بنسبة ) 5(رقم            

 
قم الذي يمثل المدى الذي ترى أن برامج المطلوب أن تضع دائرة حول الر - 4

  . جامعتك تحققه من الحاجة
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عليك أن تقرر خيارا واحدا من خيارات مدى التحقيق الخمسة، كما في  - 5
 : المثال التالي

  
  تساعد في ) المنهجية والالمنهجية ( إن البرامج  الجامعية 

  
رقم 
الفقرة

الحاجة النفسية ـ 
  االجتماعية

 )الفقرة(

قليل جدا       قليل    متوسط     عالي         
  عالي جدا 

        1              2        3         4 
5   

التمييز بين األفكار  1
 المختلفة

       1              2                    4 
5 

  
  

ين األفكار المختلفة أي أن البرامج المنهجية في جامعتي تساعدني على التمييز ب
الذي أضع حوله دائرة في هذا المثال ) 3(بشكل متوسط ويدل على ذلك الرقم 

والنسبة التي تحققها برامج جامعتي لهذه الحاجة أي الحاجة إلى التمييز بين 
  %.  59-40األفكار المختلفة هي 

  

3 
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  مدى تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية
  

  : رقم التسجيل
  ): مال الباحثالستع( الرقم 
:                                                                                         الجنس

  ... سنة : المستوى الجامعي
  : الكلية

  
  

  إن البرامج الجامعية المنهجية والالمنهجية تساعدني في 
  
رقم 
الفقرة

الحاجة النفسية ـ 
 )الفقرة( االجتماعية

 التحقيقمدى 
  قليل جدا

1  
  قليل
2 

  متوسط
3 

  عالي
4  

عالي 
  جدا
5 

نقد المقاالت  1
والموضوعات التي 

 .أقرأها

1 2 3 4 5 

المقارنة بين األفكار  2
 .المختلفة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1.تنظيم الوجبات الغذائية 3
 5 4 3 2 1.االحتفاظ باللياقة الجسمية 4
االلتزام بالمسئولية في  5

 .ة أي نشاطقياد
1 2 3 4 5 

المتابعة في تنفيذ األنشطة  6
 .الثقافية بانتظام

1 2 3 4 5 

االنتهاء من العمل الذي  7
 .أبدأ به

1 2 3 4 5 

االستمرار في تصميم  8
مشروع خاص بتنمية 
 .عادات الدراسة والتعلم

1 2 3 4 5 

التعامل مع المشاعر في  9
 حدود ما يقبله المجتمع

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1.تقبل النقد 10
 5 4 3 2 1التعبير المقبول اجتماعيا  11
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.عن االنفعاالت
القدرة على حل  12

الصعوبات العاطفية التي 
  .تواجهني

1 2 3 4 5 

مصارحة األصدقاء  13
بالشعور الذي ينتابني 
/ عندما أكون غاضب

 غاضبة منهم

1 2 3 4 5 

الشعور بالغضب عندما  14
القيام  يتجاهلني األهل في

باألعمال التي لي دخل 
 .فيها

1 2 3 4 5 

التمكن من ضبط المشاعر  15
واالنفعاالت في المواقف 

 .المحرجة

1 2 3 4 5 

الشعور باالندفاع  16
االنفعالي في الواقف التي 

 .تحتاج الى ترو وحذر

1 2 3 4 5 

الشروع باألعمال المقبولة  17
 .اجتماعيا

1 2 3 4 5 

بشأن  اتخاذ القرارات 18
 .المستقبل

1 2 3 4 5 

التفكير الفاحص قبل القيام  19
 .بأي عمل

1 2 3 4 5 

تقبل اآلراء المعارضة  20
 .ألفكاري

1 2 3 4 5 

إخضاع الموضوعات  21
 .المطروحة للمناقشة

1 2 3 4 5 

الشعور بالذنب عند عدم  22
 .تلبية طلبات الوالدين

1 2 3 4 5 

 االستقالل المالي باالعتماد 23
على اعمل االضافي 
 .والعمل أثناء العطل

1 2 3 4 5 

تقديم اآلراء واألفكار  24
 .لآلخرين

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1تقبل السمات الشخصية  25
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التي أملكها ويملكها 
 .غيري

 5 4 3 2 1.تقدير مواهب اآلخرين 26
الشعور باالنتماء للجماعة  27

 .التي أنا عضو فيها
1 2 3 4 5 

ز ضمن القدرات االنجا 28
 .الممكنة

1 2 3 4 5 

تقديم نفسي أمام الغرباء  29
 .في الحفالت

1 2 3 4 5 

االعتزاز باألعمال التي  30
أنجزها مهما كانت قيمتها 

 .في نظر اآلخرين

1 2 3 4 5 

إبداء اآلراء واألفكار دون  31
االهتمام بتعليقات 

 .اآلخرين

1 2 3 4 5 

تنمية المواهب التي  32
 .أملكها

1 2 3 4 5 

إقامة عالقات صداقة مع  33
 .األساتذة 

1 2 3 4 5 

عدم الشعور بالحرج عند  34
الجلوس مع الجنس 

 .اآلخر

1 2 3 4 5 

الشعور باالنطالق الموجه  35
في الرحالت التي تجمع 

 .بين الجنسين

1 2 3 4 5 

االنتقال من مكان الى آخر  36
مع الزمالء من الجنس 

 .اآلخر

1 2 3 4 5 

التعامل بحزم في الحفالت  37
 .التي تجمع بين الجنسين

1 2 3 4 5 

إاقامة عالقات اجتماعية  38
متعددة مع فئات أعمار 

 .مختلفة

1 2 3 4 5 

تكوين عالقات زمالة مع  39
أفراد من مستويات 

مختلفة اقتصاديا 

1 2 3 4 5 
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واجتماعيا
االلتزام بمعايير السلوك  40

 .التي يضعها األصدقاء
1 2 3 4 5 

توضيح األهداف من  41
 .خالل المناقشة

1 2 3 4 5 

تطوير األهداف  42
 .واستمرارها

1 2 3 4 5 

تحديد الدور الذي سأقوم  43
 .به

1 2 3 4 5 

وضع أهداف واضحة  44
 .ومحددة

1 2 3 4 5 

المرونة في وضع  45
األهداف بما يتالءم 

 .والموقف

1 2 3 4 5 

وضع برنامج من أجل  46
 يذ األعمال زتنف

1 2 3 4 5 

تقضية اإلجازة األسبوعية  47
 .في األنشطة الرياضية

1 2 3 4 5 

) شريكة( اختيار شريك  48
الحياة من أجل تكوين 

 .أسرة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1.اإليمان بالمبادئ الدينية 49
 5 4 3 2 1.تنمية القيم اإلنسانية 50
العمل في حدود   51

 .ةاإلمكانيات المتوفر
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1.تنمية الشخصية  52
 5 4 3 2 1.الربط بين القول والعمل  53
 5 4 3 2 1.معاملة الوالدين بالحسنى  54
االعتقاد بأن النساء   55

يستجبن للمواقف بانفعال 
بينما الرجال يستجيبون 

 .بالتفكير

1 2 3 4 5 

وضع المعايير التي يجب   56
 .أن يسير عليها المجتمع

1 2 3 4 5 
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عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة "فرضية الثالثة التي تنص على أنه لنتائج ا

في متوسط تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية ككل ولكل  )0.05 ∝(مستوى 

وللتحقق من هذه ". الكلية إلىلرابعة والسنة الثانية تعزى احاجة منها بين السنة 

والتي تؤكد ) 8(تائجه في الجدول رقم ، وتظهر نt - testالفرضية استخدم اختبار 

) 0.05 ∝( عند مستوى  إحصائيةصحة هذه الفرضية بعدم وجود فروق ذات داللة 

في متوسط تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية ككل ولكل حاجة منها بين 

  . الكلية إلىفي السنة والسنة الثانية والتي تعزى  جراءينالا

  

في تحقيق الحاجات النفسية  t  - testل اختبار ت يبين نتائج تحلي) 8(جدول رقم 

 االجتماعية للكليات الجامعية
  الداللة   T  المتوسط   الكلية   الحاجات

  0.896  0.132  3.05  اإلنسانية  تنمية الكفاية

  3.08  العلمية

التعامل مع 

  العواطف 

  0.260  1.153  3.41  اإلنسانية

  3.58  العلمية

تنمية 

  االستقاللية

  0.791  0.269  3.59  نسانيةاإل

  3.55  العلمية

  0.644  0.472  3.65  اإلنسانية  تبلور الذات

  3.54  العلمية

نضج العالقات 

  الشخصية

  0.406  0.857  3.13  اإلنسانية

  3.32  العلمية

  0.607  0.529  3.57  اإلنسانية  تنمية الغرض

  3.21  العلمية

  0.928  0.092  3.95  اإلنسانية  تنمية التكامل

  3.97  العلمية
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  0.491  0.735  3.47  اإلنسانية  الدرجة الكلية 

  3.74  العلمية

  

  

 اإلنسانيةوفي التحقق من صحة الفرضيات المتفرعة منها والخاصة بالكليات 

 Paired Samplesالعينات المزدوجة  إحصائياتوالكليات العلمية فقد استخدمت 

Statistics .ق ذات داللة احصائية في مستوى تحقيق للتعرف إلى وجود فرو

  .الحاجات النفسية االجتماعية لطلبة الكليات االنسانية

  ).10وجدول رقم )  9رقم (وظهرت نتائج هذه االحصائيات في جدول 

يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية في تحقيق الحاجات النفسية ) 9(جدول رقم 

  اإلنسانيةللكليات  االجتماعية بين سنة رابعة وسنة ثانية
 Mean n STD.DEVIATIO

N 
COMP 

COMP 1 
3.0324 
3.2037 

27 
27 

0.4555  
0.6874 

EMOT  
EMOT 1 

3.4034 
3.8193 

34 
34 

0.5588  
1.4029 

AUTH  
AUTH1 

3.5586 
3.6953 

32 
32 

0.4867  
0.5207 

IDENTITY 
IDENTITY1 

3.6638 
3.8190 

29 
29 

0.4630  
0.5073 

RELATION  
RELATION 1 

3.1292 
3.3250 

30 
30 

0.3037 
0.6345 

PURP 
PURP 1 

3.5586 
3.6797 

32 
32 

1.4875 
1.0055 

INTEG 
INTEG 1 

3.9355 
4.0524 

31 
31 

0.6699 
0.5551 

TOTAL  
TOTAL 1 

3.4176  
3.7728 

18 
18 

0.4211 
0.6039 
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اإلنسانيةفي مستوى تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية للكليات  اإلجرائينيبين الفروق بين ) 10(جدول رقم   
 

Paired Differences 
 Mean Std 

Deviation 
Std.error mean 95% Confidence 

of the Difference 
t Df. Sig.2-tailed 

lower upper    
Pair 1 comp –comp1 -0.1713 0.7038 0.1355 -

0.4497 
0.1071 1.265 26 0.217 

Pair 2 emot –emot1 -0.4160 1.4621 0.2507 -
0.9261 

9.419e
-02 

1.659 33 0.107 

Pair 3 auth –auth1 -0.1367 0.5093 9.004e-02 -
0.3240 

4.692e
-02 

1.518 31 0.139 

Pair 4 identity –identity1 -0.1552 0.5204 9.664e-02 -
0.3531 

4.278e
-02 

1.606 28 0.120 

Pair 5 relation –relation1 -0.1958 0.7433 0.1357 -
0.4734 

8.171e
-02 

1.443 29 0.160 

Pair 6 purp.-purp1 -0.1211 1.7824 0.3151 -
0.7637 

0.5215 0.384 31 0.703 

Pair 7 integr.-integr1 -0.1169 0.5448 9.785e-02 -
0.3168 

8.290e
-02 

1.195 30 0.241 

Pair 8 total –total 1 -0.3559 0.5188 0.1223 -
0.6138 

-9.79e-
02 

2.910 17 0.010* 

 
 

  0.05 ∝بداللة احصائية *   
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متوسطات تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية لطلبة السنة )  9رقم (ويوضح جدول 

الثانية وطلبة السنة الرابعة في الكليات االنسانية، واالنحرافات المعيارية لها، إذ بين 

 – 3.42وجود ارتفاع في متوسط تحقيق الدرجة الكلية للحاجات النفسية االجتماعية 

، الذي يوضح الفرق بين االجرائين في مستوى تحقيق )10رقم (واكد جدول . 3.77

في متوسط  )0.05 ∝(الحاجات للكليات االنسانية، بوجود فرق ذو داللة احصائية 

وفي هذه الحالة ترفق صحة . هذه الدرجة الكلية للحاجات النفسية االجتماعيةتحقيق 

  .الفرضية

هذه الحاجات النفسية اما االرتفاعات التي تظهر في متوسط تحقيق كل حاجة من 

والتي تشير إلى الفرق بين ) 9رقم(االجتماعية لطلبة الكليات االنسانية في الجدول 

متوسطات تحقيق طلبة السنة الثانية والسنة الرابعة فان النتائج الواردة في الجدول 

لهذه الفروق وهو  )0.05 ∝(لم يشير إلى داللة احصائية في مستوى ) 10رقم(

  .الفرضية بذلك يبين صحة

بين  ومن ناحية اخرى، فقد ظهر في الكليات االنسانية وجود داللة احصائية للعالقة

وهذه العالقة تظهر في معامالت . االجرائين في السنة الثانية وفي السنة الرابعة

، وحاجة )0.428(، وحاجة تبلور الذات )0.490(االرتباط لحاجة تنمية االستقاللية 

وهذا يشير إلى مدى ) 0.539(، والدرجة الكلية للحاجات )0.619(تنمية التكامل 

  .ت االنسانيةتمثل هذه الحاجات لطلبة الكليا
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والفرضية المتفرعة الخاصة بالكليات العلمية، فقد اظهرت احصائيات العينات 

متوسط تحقيق الحاجات النفسية . Paired Samples Statistics المزدوجة 

وكذلك ). 11رقم(االجتماعية لطلبة الكليات العلمية وانحرافاتها المعيارية في جدول 

مستوى تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية لطلبة الكليات  الفروق بين االجرائين في

  ).12رقم(العلمية تظهر في جدول 

  

يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية في تحقيق الحاجات ) 11(جدول رقم 

  النفسية االجتماعية بين سنة رابعة وسنة ثانية للكليات العلمية

  
 

 Mean n STD.DEVIATIO
N 

COMP 
COMP 1 

3.0938 
2.9063 

8 
8 

0.7219 
0.7281 

EMOT  
EMOT 1 

3.5873 
3.2540 

9 
9 

0.4708 
0.7484 

AUTH  
AUTH1 

3.4375 
3.4375 

8 
8 

0.4910 
0.6547 

IDENTITY 
IDENTITY1 

3.3125 
3.4531 

8 
8 

0.7676 
0.3468 

RELATION  
RELATION 1 

3.1528 
3.3194 

9 
9 

0.5889 
0.5233 

PURP 
PURP 1 

4.4125 
3.3000 

10 
10 

4.4958 
0.7051 

INTEG 
INTEG 1 

4.6000 
3.9250 

10 
10 

0.7217 
0.7317 

TOTAL  
TOTAL 1 

3.4235 
3.5179 

5 
5 

0.4480 
0.3422 
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  في مستوى تحقيق الحاجات النفسية االجتماعية للكليات العلمية اإلجراءينيبين الفروق بين ) 12(جدول رقم 
 
 
 

Paired Differences 
 Mean Std 

Deviation
Std.error 

mean 
95% Confidence 
of the Difference 

t Df. Sig.2-tailed

lower upper    
Pair 1 comp –
comp1 

0.1875 0.7877 0.2785 -0.4711 0.8461 0.673 7 0.522 

Pair 2 emot –emot1 0.3333 0.6389 0.2130 -0.1578 0.8244 1.565 8 0.156 
Pair 3 auth –auth1 0.0000 0.7676 0.2714 -0.6418 0.6418 0.000 7 1.000 
Pair 4 identity –
identity1 

-0.1406 0.7271 0.2571 -0.7485 0.4673 0.547 7 0.601 

Pair 5 relation –
relation1 

-0.1667 0.3536 0.1179 -0.4384 0.1051 1.414 8 0.195 

Pair 6 purp.-purp1 1.1125 4.7157 1.4912 -2.2609 4.4859 0.746 9 0.4475 
Pair 7 integr.-
integr1 

7.500e-02 0.3736 0.1181 -0.1923 0.3423 0.635 9 0.541 

Pair 8 total –total 1 -9.44e-02 0.4216 0.1886 -0.6179 0.4291 0.501 4 0.643 
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الدرجة الكلية  ارتفاعا في متوسط تحقيق) 11رقم(أن نرى في جدول  ويمكن

يبين عدم وجود ) 12رقم(لكن جدول  3.52 – 3.42للحاجات النفسية االجتماعية 

لهذا االرتفاع أو لهذا الفرق في المتوسطات  )0.05 ∝(داللة احصائية عند مستوى 

جة من هذه الحاجات النفسية وكذلك بالنسبة لكل حا. بين سنة ثانية وسنة رابعة

  .)0.05 ∝(االجتماعية، أيضا، ليس لها داللة احصائية عند مستوى 

للعالقة بين االجرائين، في  )0.05 ∝(ومن جانب آخر، فقد وجد داللة احصائية 

السنة الثانية وفي السنة الرابعة، وتظهر هذه العالقة في معامالت االرتباط لحاجات 

مما يشير ) 0.804(، وتنمية العالقات الشخصية المتبادلة )0.868(تنمية التكامل 

  .إلى تمثل هذه الحاجات لطلبة الكليات العلمية

  

في النتائج بين الدرجة الكلية لمتوسط تحقيق الحاجات النفسية ختالف اللوجود ا

االجتماعية لطلبة الكليات االنسانية ومتوسطات تحقيق كل حاجة من هذه الحاجات؛ 

والباحثة، . الباحثة بإجراء دراسات تتبعية أخرى للتحقق من هذه الظاهرة توصي

هنا، تستنتج أن طبيعة البرامج والتخصصات المطروحة في الكليات االنسانية 

وكذلك في الكليات العلمية لم ترتبط بحاجات الطلبة بسبب نظرتهم إلى هذه 

معهم؛ لذلك يجب عند التخصصات المختلفة انها تفتح مجاالت عمل واسعة في مجت

ربطه بين حاجات الطلبة وحاجات المجتمع وتعريف طرح أي برنامج دراسي من 

 .المجتمع بطبيعة مجال عمل البرامج الدراسية والتخصصات التي تطرحها الجامعة




