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 مشكالت طالب الجامعة فى الوجه القبلى والوادى الجديد 

 دراسة مقارنة 

 حسن عبد الفتاح الفنجرى  0د
 لوادى الجديد كلية التربية با

 جامعة أسيوط 
 مقــدمة: 

تتفق الدراسات والنظريات السيكولوجية على أن مرحلة الشباب من أهم المراحل التى يعيشها الفرد   
والتى تحدد مسيرته ومنهاج حياته حيث تشهد هذه المرحلة تغيرات عضوية ونفسية واجتماعية وعقلية واضحة كما 

ضة من السكان فى مصر والدول العربية بصفة عامة أن نسبة الشباب فى أن هذه المرحلة تمثل مساحة عري
 0% من سكان مصر19سنة حسب اإلحصائيات يمثل  19-15مصر من الفئة العمرية 

 (2002)الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،
 1990سنة مليون  23سنة( فى الدول العربية من  19-15وارتفع عدد المراهقين من الفئة العمرية )

، ويشكل  2020مليون سنة  41، 2010مليونا سنة  35ويتوقع أن يصل إلى حوالى  2000مليونا سنة  31إلى 
مليونا ويتوقع  7.567قد بلغ عددهم ف، ةالمراهقين فى مصر ربع مجموع عدد المراهقين فى الدول العربية مجتمع

، ويتوقع أن 2000مجموع السكان سنة % من 11.1مليونا بنسبة  7.794إلى  2010أن يصل عددهم سنة 
  0% من مجموع السكان9.7إلى  2010تصل النسبة سنة 

 (2003) مركز المرأة العربية،   
تعالاليت تغيالالرات مت حقالالالة  –والالالب د العربيالالة علالالى وجالاله الخصالالو   –وال خالال ف فالالى أن بالال د العالالالم عامالالة 

المجتمالع المصالرو والعربالى يعاليت فالى مواجهالة ثقافيالة تتسارع فيها األحداث وتتفالاوت فيهالا االتجاهالات واءرام كمالا أن 
وحضالارية بالالل وعسالالكرية مالع مجتمعالالات أخالالرو تتمثالل فالالى تحالالديات العولمالة والهيمنالالة والوصالالاية بالل واالحالالت ل ، ممالالا 
يتحالتم معالاله العمالالل علالى تعميالالم األمالالن الالداخلى وتقويالالة الالالروابت بالالين فئالات المجتمالالع وروائفالاله ونالمع فتيالالل الصالالراع بالالين 

السال م الالداخلى بالين الشالباب وال،بالار، ولالن يتسالنى ذلالخ إال مالن خال ل التعالرف علالى مشالك ت الشالالباب أجيالاله وتنميالة 
واالقتالالالراب مالالالالن هالالالالذه المشالالالالك ت والتعالالالرف علالالالالى احتياجالالالالاتهم فالالالالى المجالالالاالت المختلفالالالالة التعليميالالالالة والصالالالالحية والنفسالالالالية 

ومهمالالا فهالو فالالى حاجالة إلالالى  واالجتماعيالة.. وييرهالالا خاصالة مالالع تقريالر أن الشالالباب فالى مجتمعنالالا يمثالل قراعالالا  عريضالا
 0الرعاية والفهم والعمل على حل المشك ت التى يواجهها والتى تعيق حركته ونموه واستق له

وتحالر  جميالالع األمالالم علالى تقالالديم الرعايالالة ألبنائهالا ليتحقالالق جانبالالا أساساليا مالالن جوانالالب التنميالة وهالالو التنميالالة 
ة وفالالى مقالالدمتهم الشالباب وتحديالالد احتياجالاتهم فالالى المجالالاالت البشالرية والتالالى تعنالى بتقالالديم الرعايالالة المت،املالة ألبنالالام األمال

 0المختلفة
ويعتبالر ال،ثيالالر مالالن البالاحثين مرحلالالة الشالالباب مرحلالالة حرجالة أو أنهالالا مرحلالالة األممالالة أو أنهالا علالالى أقالالل تقالالدير 

لالالى حالد القلالالق وذلالخ لمالالا يوا،بهالا مالالن تغيالرات فالالى إهالى مرحلالة ينظالالر إليهالا بشالاله مالن االهتمالالام واالنشالغال الالالذو يصالل 
ة الشالالباب واتجاهاتالالاله وقيمالاله ومالالالا يصالالاحب ذلالالخ مالالالن تغيالالرات جسالالاليمة ونفسالالية تقالالوده إلالالالى إدراخ الواقالالع الالالالذو شخصالالي

  0عيشه بعين جديدة ناقدة فى أيلب األحوالي
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والنمالالو اإلنسالالانى لالاله مرالالالب ول،الالل مرحلالالة مالالن مراحالالل النمالالو مرالالالب خاصالالة بهالالا، وهالالذه المرالالالب تتحالالالدد  
وح الفالرد، وفالى مرحلالة الشالباب )المراهقالة المتالبخرة وبدايالة الرشالد( تظهالر عالدة تبعا  للنمو الجسالمى وثقافالة المجتمالع ورمال

مرالالب منهالالا ك ت،الالوين الهويالة الذاتيالالة والسالالعى لت،الالوين هويالة مشالالتركة، تحقيالالق االسالالتق ل ، إقامالة ع قالالة مالالع الجالالن  
ب الثقالة بالالالنف ، اءخالر، اختيالار األصالدقام ، واجتيالام هالذه المرالالب أو تحقيقهالالا يدهالل الفالرد لتحقيالق النضال ، وا،تسالا

 0والحصول على اإلنجام الخا  بهذه المرحلة
إن مشك ت الفرد يالبا  ما ت،ون نتيجة مرالب نمو لم تشبع فى حينها كما أن إشباع مرلب النمو 
                                   0بتحقيق ما يهدف إليه يساعد الفرد على أن يكون أ،ثر توامنا وتوافقا سوام مع نفسه أو مع بيئته

 (40، 1986)نادية الشريف وعودة ، 
ويالرو الالبعأ أناله مالن قبيالل التبساليت أن نقالول إن جيالل الشالباب لالي  سالوو أممالة نفسالية حتميالة أو أناله أممالة 
فالى النمالالو فالالى مرحلالة مالالا مالالن مراحالل العمالالر يالالتم تجاومهالا بمجالالرد تخرالالى هالذا السالالن ، ولالالي  أقالل تبسالاليرا  مالالن هالالذا أن 

األملالالالى بالالين األجيالالالال، فالالالنن جالالام لهالالالذين العالالاملين دور فالالالى ظهالالور األممالالالة )المشالالالكلة(  نقالالول أنهالالالا ترجالالع إلالالالى الصالالراع
 (12،  1978)حجازى 0وتعقدها فننهما ال يقدمان تفسيرا  لها

ذا سلمنا مع علم النف  أن البشر تتشابه فى الخصائ  والسمات والسلوخ فننه من األجدر أن نسلم  وا 
عددت الدراسات التى تناولت مشك ت الشباب، وتشابهت نتائ  بعأ كذلخ بوجود الفروق الفردية بينهم، حيث ت

ن تشابهت النتائ  فالتفسيرات النفسية واالجتماعية للنتائ  قد تختلف من مجتمع إلى آخر  تلخ الدراسات إال وا 
حسب ربيعة المجتمع المحلى والحقبة التاريخية التى يمر بها فض  عن الظروف االيكولوجية الخاصة بهذا 

  0لمجتمعا
علالالى الالالريم مالالالن  –كمالالا أن مشالالك ت الشالالباب تتغيالالر عنالالد كالالل حقبالالة ممنيالالة وتتمالالايم مالالن مجتمالالع إلالالى آخالالر 

نهالالى عنالاله وحسالالب محسالالب ظالروف التنشالالئة االجتماعيالالة السالالائدة والمعالايير والقالاليم والمسالالموح باله وال –تشالابهها أيضالالا 
 0لتبثر بهمسماته الشخصية وقدرته على التواصل االجتماعى والتبثير فى اءخرين وا

فالالى منرقالالة القالالاهرة وييرهالالا  –ر بالالا  وييالالرهم  –ولقالالد امداد االهتمالالام مالالن قبالالل البالالاحثين بمشالالك ت الشالالباب 
من منارق الوجه البحرو وقل االهتمام ببعأ المنالارق وفالى مقالدمتها الوجاله القبلالى والواحالات وسالينام، ويتضال  ذلالخ 

( التوثيقيالالالة لدراسالالالة مشالالالك ت 1989صالالالبرو، يوسالالف )مالالن مراجعالالالة التالالالراث النظالالالرو للدراسالالات السالالالابقة، ففالالالى دراسالالالة 
دراسالالة قالالام الباحالالث بعرضالالها لالالم ينالالل الشالالباب فالالى الوجالاله القبلالالى اهتمامالالا   19الشالباب فالالى البحالالوث المصالالرية مالالن بالالين 

يالالذكر سالالوو فالالالى دراسالالتين ، لالالالذلخ سالالعى الباحالالالث فالالى هالالذه الدراسالالالة إلالالى تنالالالاول مشالالك ت الشالالالباب )رالال ب ورالبالالالات 
 0الجديد وجنوب الوادو )أسوان( وأسيوطالجامعة( فى منارق الوادو 

 
 مشكلـة الدراسـة: 

تهالالالالتم هالالالالذه الدراسالالالالة بقضالالالالية أساسالالالالالية هالالالالى الع قالالالالة بالالالالين البيئالالالالة واإلنسالالالالالان، والبيئالالالالة تشالالالالمل البيئالالالالة الماديالالالالالة 
واالجتماعيالة والنفسالية ، التالى تالالدثر فالى البشالر وبصالفة خاصالالة الشالباب، وهالم فالى سالالعيهم للت،يالف معهالا يالدثرون فيهالالا 

لع قالالة بالالين المكالالان والفالالرد تفالالرم قالدرا مالالن الصالالعوبات أو المشالالك ت يالالدركها الشالالباب وبصالالفة خاصالالة كالذلخ ، وهالالذه ا
رالالالال ب الجامعالالالالة وذلالالالالالخ فالالالالى مجالالالالاالت متعالالالالالددة مثالالالالل المجالالالالالال التعليمالالالالى والصالالالالحى واألسالالالالالرو واالقتصالالالالادو والنفسالالالالالى 

ة مجتمعالات إقليميالة والسياسى والجنسى والدينى وفى مجال قضام وقت الفراغ، ويعتبالر الوجاله القبلالى والواحالات خاصال
ن ارتبرالت فالى عمومياتهالا مالع  لها خصوصيتها الثقافيالة والحضالارية كمجتمعالات محليالة تتميالم بثقافالات فرعيالة فريالدة وا 

عالالالن مثي تهالالالا مجتمعالالالات  المجتمعالالالات الثقافالالة األم ومالالالن المنرقالالالى أن تفالالالرم هالالذه الثقافالالالات مشالالالك ت تتميالالالم بهالالالا هالالذه



 -4- 

فالالالى هالالذه المنرقالالة قالالالد يختلالالف عالالن ادرا،الالالات الشالالباب فالالى منالالالارق  كمالالالا أن إدراخ الشالالباب لمشالالك ته ، مصالالر األخالالرو
 0أخرو

 ومن هنا فإنه يمكن تحديد مشكلة هذه الدراسة فى التساؤالت اآلتية: 
ما هى أهم المشك ت التى يواجهها ر ب الجامعات فى منارق الصعيد عامة وفى الوادو الجديد  -1

 )مجتمع الواحات( بصفة خاصة؟
 من حيث إدراخ أهميتها لدو ر ب ورالبات الجامعة؟  كيف تترتب هذه المشك ت -2
هل توجد فروق بين ر ب الجامعة فى إدرا،هم للمشك ت التى تواجههم تبعا لمتغيرات الجن ،  -3

 0العمر، السكن، حجم األسرة، وما هو اتجاه هذه الفروق 
 أهمية الدراسة: 

ولالة إثالرام الدراسالات النفسالية السالابقة بالالربت بالين متغيالرات أوال ك تنرلق أهمية هذه الدراسة من الناحيالة النظريالة فالى محا
حجالم األسالالرة( مالالع متغيالر المشالالك ت التالالى تواجاله رالال ب الجامعالالة  –السالالكن  –العمالالر  –الجالن   –الدراسالة )الشالالباب 

ضالالافة جديالالدة للدراسالالالات التالالى تجالالالرو علالالى منرقالالة متميالالالمة بمصالالر مالالن حيالالالث عاداتهالالا وتقاليالالالدها  فالالى هالالذه المرحلالالالة، وا 
مصالر وهالى منرقالة صالعيد مصالر وواحاتهالا بالصالحرام الغربيالة وهالى منرقالة لالم تحالر حتالى اءن بدراسالالات وتراثهالا فالى 

 0كافية تربت الجوانب النفسية بالجوانب الحياتية األخرو
 0كما أنها فى هذا الجانب أيضا محاولة للتب،د من الدراسات السابقة التى أجريت فى هذا المضمار

 للدراسة انطالقا من المتغيرات التى تتناولها وهى:  ثانيًا: ترجع األهمية التطبيقية 
مرحلالالالة الشالالالباب )المراهقالالالة المتالالالبخرة( وهالالالى مرحلالالالة لهالالالالا أهميتهالالالا وخرورتهالالالا كمرحلالالالة فاصالالاللة بالالالين الرفولالالالالة  -1

وتمثالل قنرالرة دقيقالة فالالى انتقالال الشالاب مالن مرحلالة الرفولالالة  –والنضال  وتحمالل المسالئولية ودخالول الحيالالاة العمليالة 
 0الرشدوالمراهقة إلى مرحلة 

 0ومن ثم تحتاج لحر  شديد فى معاونة الشباب على تخريها خاصة ر ب الجامعة منهم
المشالك ت المختلفالة التالى تواجاله شالالباب هالذه المرحلالة والتالى تحتالاج لمواجهتهالالا بحسالم حرصالا  علالى تخرالاليهم  -2

 0للمرحلة بس م وانر قا  من تبرئتهم من سقم هذه المشك ت وصوال إلى االستقرار النفسى
رورة االهتمام بمنارق الصعيد عامة والواحات الغربية خاصالة لتعالويأ مالا مالرت باله مالن إهمالال رالوال ض -3

فترات رويلة. وتمشيا مع سياسة الدولة فى مواجهة مشك ت هذه المنرقالة للوصالول بهالا إلالى مسالتوو حضالارو 
 0يتناسب مع نظيراتها من المنارق األخرو

 أهداف الدراسة: 
 0لجامعى ألهم المشك ت التى تواجهه بمنرقة صعيد مصر والواحاتمعرفة مدو إدراخ الشباب ا -1
ناث -2  0معرفة ترتيب هذه المشك ت بالنسبة للشباب الجامعى من ذكور وا 
معرفالالة الفالالروق بالالالين إدراخ الشالالباب الجالالالامعى لمشالالك ته تبعالالا لمتغيالالالرات الجالالن ، العمالالالر ، السالالكن ، وحجالالالم  -3

 0األسرة، وما هو اتجاه هذه الفروق 
 راسـة:مصطلحـات الد

 Problemsالمشكالت  -1
جالام فالالى )لسالان العالالرب( أن المشالكلة هالالى المعضاللة ، فالالى حالالديث عمالر رضالالى   عناله أعالالوذ بالا  مالالن كالالل  -

 0معضلة ، أراد المسبلة الصعبة أو الخرة الضيقة المخارج
 0( أن المشكلة هى حاجة أحبرت فظهرت فى وعى الفرد1978حجامو، عمت ويرو ) -
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( ببنهالا تنبالالع مالالن الشالعور بصالالعوبة مالالا، كمالا أنهالالا شالاليه يحيالر الفالالرد ويقلقالاله ، 1979ويحالددها )فالالنن دالالالين،  -
وعالدم ارتيالالاح مالالدرق يالالنهت هالالدوم تفكيالالره حتالالى يتعالالرف بدقالة علالالى مالالا يحيالالره ويجالالد بعالالأ الوسالالائل لحلالاله أو أن 

 0مصدر المشكلة هو الشعور بصعوبة نتيجة الخبرات المحيرة أو المعضلة
ة هالى نقالال  يواجاله ال،الالائن الحالى فالالى التوافالق، ويالالرو أنهالا تالالنجم ( أن المشالالكل1983المليجالى، حلمالالى ويالرو ) -

عالالادة مالالن عالالائق فالالى سالالالبيل هالالدف ال يمكالالن بلويالاله بالسالالاللوخ الالالذو اعتالالاده الفالالرد ممالالالا يالالددو إلالالى شالالعوره بالالالالتردد 
 0والحيرة والتوتر ومما يدفعه إلى أن يسعى إلى حل المشكلة حتى يتخل  مما يعانيه من ضيق وتوتر

( أن المشالالكلة هالى صالالعوبة أو عقبالة محسوسالالة للفالرد تحالالول بيناله وبالالين 2000،  عبالالد الالرحمنمحمالد ويالرو ) -
 0تحقيق أ،بر قدر ممكن من التوافق النفسى واالجتماعى والصحى والدراسى

 وفى البحث الحالى يقصد الباحث بالمشكلة: 
ياته إدراخ الفرد بوجود صعوبة تعيق تحقيق حاجاته أو مرالبة أو تعرقل إشباع ريباته فى مجاالت ح

 0إلخ …المختلفة النفسية واالجتماعية والتعليمية والسياسية
 University Studentsطالب الجامعة :  -2

 0عاما   21-17ويقصد بهم الر ب المنتظمون فى مرحلة الدراسة الجامعية فى المرحلة العمرية من  
 :  Upper Egypt and New Valleyالوجه القبلى والوادى الجديد  -3

ديد من الباحثين مصر إلى عدة منارق عند دراستها ، فوادو النيل شماله وجنوبه أو الوجه يقسم الع
البحرو والوجه القبلى والحد الفاصل بينهماك القاهرة أو الجيمة ، والنوبة فى أقصى الجنوب ، والصحارو 

ا خصوصيتها الربيعية المصريةك الصحرام الشرقية وسينام والصحرام الغربية ، فكل منرقة من هذه المنارق له
 0والمناخية والبشرية وأن توحدت جميعا  فى مصريتها

( الصالالالحرام الغربيالالالة إلالالالالى منرقتالالالينك الواحالالالات فالالالالى الجنالالالوب والسالالالاحل فالالالالى 1994حمالالالالدان ، جمالالالال ويقسالالالم )
الشالمال، ويالرو أن األولالى قالد خلالت مالن أو تالبثير أساليوو )عربالى( فالى حالين أن المنرقالة الثانيالة عربيالة المصالدر تمامالا  

 0يم أنهما جميعا  تت،لم العربية وممصره تماما  حضاريا  وثقافيا، ر 
وبنالالالام علالالالالى ذلالالالخ تنالالالالاول الباحالالالث منرقالالالالة الوجالالاله القبلالالالالى كمنرقالالالة ممتالالالالدة مالالالن جنالالالالوب الجيالالالمة وحتالالالالى حالالالالدود 
السالودان، وتنالاول منرقالة الالوادو الجديالد بصالورة مسالتقلة عالالن منالارق الوجاله القبلالى، وأن اشالتركت المنالارق جميعالا  فالالى 

 0روبتهامصريتها وع
وتتميم الواحات الخارجية ببعأ الخصائ  التالى تميمهالا عالن ييرهالا مالن المجتمعالات الصالحراوية األخالرو 

مالالن الشالالمال إلالالى الجنالالالوب  رولالالهتعنالالى ذلالالخ المالالنخفأ الرالالولى الضالاليق الالالذو يبلالالغ أقصالالى  –كواحالالة  –، فالخارجيالالة 
لغربية التالى تبعالد فيهالا حافالة الهضالبة خ.م ، باستثنام المنرقة الشمالية ا 30-15م ويتراوح عرضه ما بين 0خ 185

م ، وعلالالى ذلالالخ تصالالب  مسالالاحة المالالنخفأ أ،ثالالر 0خ 80عالن أرأ المالالنخفأ ، إذ يصالالل اتسالالاعه فيهالالا إلالالى حالالوالى 
 0م0خ 300من 

ويختلف سكان الواحة من حيث ربيعة ورريقة الحياة عالن البالدو فهالم حضالر يتميالمون برريقالة معيشالية فالى 
تى يعيشالون فيهالا، وتتميالم كالذلخ مالن حيالث ربيعالة المصالدر المالائى فهالى تعتمالد الحياة فرضتها عليهم ظروف البيئة ال

علالى اءبالار والعيالالون الرمانيالة المنبثقالالة مالن الميالالاه الجوفيالة والتالالى أدت إلالى انتشالالار التجمعالات السالالكانية علالى مسالالافات 
يختلفالالالون عالالالن  متباعالالالدة تعالالاليت علالالالى المراعالالالة التقليديالالالة فالالالى قالالالرو ومسالالالا،ن ثابتالالالة فتمثالالالل مجتمعالالالا  مسالالالتقرا ، وهالالالم بالالالذلخ

المجتمعالات الصالالحراوية األخالرو التالالى تعالاليت علالى المرالالر وتتسالم حياتهالالا بالترحالالال المسالتمر ورام الرعالالى ، ويختلفالالون 
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عالالن المجتمعالالات الصالالحراوية التالالى تستصالالل  أرضالالها علالالى ميالالاه النيالالل فتشالالكل مجتمعالالات أقالالرب إلالالى  البيئالالة األصالاللية 
 0ستقرارعلى ضفاف النيل حيث تتصف هذه المجتمعات بالثبات واال

 (21،  1975)علية حسين ،  
وفى البحث الحالى يقصد الباحث بالوجه القبلى والوادو الجديد أنها المنرقة الواقعة فى جنوب مصر 
وتمتد من حدود مصر مع السودان جنوبا  وحتى حدود محافظة أسيوط مع محافظة المنيا شماال  باإلضافة إلى 

 0وتضمها محافظة الوادو الجديد بمصرالواحات التى تقع فى الصحرام الغربية 
 الدراسـات السابقـة: 

أولى الباحثون اهتمامهم بدراسة مشك ت الشباب فى مرحلة الدراسة الجامعية نظرا  ألهمية المرحلة  
العمرية باعتبارها مقدمة للدخول إلى مرحلة االستق ل العملية ونهاية مرحلة االعتماد على اءخرين، وفى التراث 

عن اتجاهات الشباب ومشك ته  1962رو العربى عدد من الدراسات الرائدة فى هذا المجال كدراسة نجاتى النظ
عن  1975عن مشك ت ر ب الجامعات والمعاهد العليا ، ودراسة خضر  1971، 1969،ودراستى سلران 

ر ب القرريين فى المقارنة بين حاجات ال 1978مشك ت ر ب الجامعة فى السعودية، ودراسة جابر ، 
 0عن أهم مشك ت ر ب الجامعة فى العراق 1979والعراقيين واألمريكيين والمصريين، ودراسة على 

بدراسة مشك ت الشباب االجتماعية والنفسية واالقتصادية والتعليمية وليد شالش قام  1984وفى 
رالب وربق عليهم  316من ومشك ت وقت الفراغ وع جها من منظور إس مى ، وقد بلغت عينة الدراسة 

استبيانا للمشك ت ، وقد أسفرت النتائ  عن وجود مشك ت اجتماعية أهمها كثرة تدخل الوالدين فى الشئون 
الخاصة باألبنام، ومشك ت نفسية أهمها كثرة السرحان وعدم ضبت النف  عند الغضب وعدم الثقة بالنف  وعدم 

ها عدم كفاية المصروف، ومشك ت تعليمية أهمها عدم المواظبة الشعور بالسعادة ، ومشك ت اقتصادية أهم
على الحضور للمدرسة ومشك ت وقت الفراغ أهمها قلة جماعات النشاط المدرسى وكيفية التنظيم واالستفادة من 

 0وقت الفراغ
من  2304شك ت الشباب األردنى واستخدم عينة بلغت مإلى دراسة  1985وهدف أحمد جمال ظاهر ،

ب والرالبات بالجامعة األردنية ومن أهم نتائ  هذه الدراسة هى معاناة الشباب األردنى من المشك ت الر 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والعادات والتقاليد والمشك ت التعليمية ومشك ت وقت الفراغ وأن 

ن البرال ة هى سبب الفساد االجتماعى وأن المواج هو أهم أسباب معظم هذه المشك ت هو البعد عن الدين، وا 
 0الحل األمثل للمشك ت العارفية

فقد تناولت مشك ت ر ب الجامعة قبل وبعد التخرج على عينة  1987أما دراسة محمد رمضان 
من اإلناث وكشفت النتائ  عن مشك ت قبل التخرج مثل امدحام المدرجات وصعوبة  201ذكور  108بلغت 

تفاع سعر ال،تاب وقلة الدخل ومشك ت بعد التخرج والتى تمثلت فى عدم الحصول على عمل المواص ت وار 
 0مناسب وصعوبة المواص ت وصعوبة الحصول على مسكن وتبخر التعيين

إلى توثيق أهم البحوث حول مشا،ل الشباب فى البحوث المصرية  1989يوسف صبرى واتجهت دراسة 
نحا منحى االتجاه  قد بعضها ميدانى واءخر 19عدد من البحوث العلمية )وقد اشتملت هذه الدراسة على عرأ 

 ، وقد ث والعينات والفروأ والمتغيرات والمنه  والت،نيخو وقام الباحث بتحليل وسائل القيام بالبح ، النظرو
ى وف، عينات من ر ب المرحلة الثانوية وبعضها اشتمل على عينات من ر ب الجامعة  هذه البحوث شملت

، سلران ج ل 1965، إسماعيل  1967، الميادو ، 1964، حلمى  1963دراساتك نجاتى جامت هذا االتجاه 
 1971، سلران  1970، سلران وآخرون  1969، حممة  1969، سلران  1976، عبد الغفار ورأفت  1966
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، على  1979، عبد العال  1978، سلران ورشدو  1978، حجامو  1977، عوي  وآخرون  1973، عوي  
 .1987، يريب 1986، رمضان  1980

بدراسة مشك ت الشباب فى مجتمع متغير، وقد استخدم الباحث عينه  1991محمد المطوع ،قام و 
رالبا ورالبة من ث ث مراحل تعليمية هى اإلعدادية والثانوية والجامعة، وقد أسفرت النتائ  على أن  548قوامها 

لدو اإلناث بالمقارنة بالذكور وتتمثل فى حب الشباب وكثرة الشعور بالصداع  المشك ت الصحية أ،ثر انتشارا  
وميادة الومن ونق  الومن، وتشابه المشك ت المتعلقة باإلعداد للمواج بين الجنسين مثل ي م المهور وعدم 

 0القدرة على اختيار شريخ الحياة وارتفاع ت،اليف المواج والخشية من عدم التموج
بدراسة مشك ت ر ب الجامعة على عينة من ر ب  1991،حليم محمود آخرون عبد الوقام 

 469رالب ورالبة بفرع الجامعة بالفيوم، و 277رالبة،  1717رالبا،  2243ورالبات جامعة القاهرة بلغت 
رالبا ورالبة بفرع بنى سويف وقد كشفت الدراسة من وجود مشك ت صحية مشتركة بين الر ب والرالبات ، 

ن الرلبة أ،ثر معاناة من المشك ت المواجية بالمقارنة بالرالبات وتمداد مشكلة العمل فى يير التخص  وأ
 0ظهورا  لدو الرلبة خاصة الرلبة فى الصفوف األولى

دراسة مشك ت الشباب من خ ل الصورة المسقرة على اختيار  1992انشراح عبد هللا ،وحاولت 
T.A.T  حالة من اإلناث وقد كشف التحليل ال،يفى القصصى للعينة  2ن الذكور، حاالت كعينة م 4واستخدمت

المشك ت التى  قد تعددتو  ، مبحوث خاصة بكلعن وجود مشا،ل عامة يعانى منها أفراد العينة ومشك ت 
 0دركها األفراد فتوجد النفسية واأل،اديمية واالجتماعية واالقتصادية والجنسية والمهنية والسياسيةأ

( عن المشك ت لدو ر ب الجامعة من المسلمين فى الواليات المتحدة  Luna, 1992اسة) فى در و 
رالبا وكانت أهم النتائ  أن أفراد العينة ارتفع لديها اإلحسا  بالمشك ت الدينية  79استخدم عينة بلغت 

 0واالجتماعية
واالنفعالية والصحية بدراسة مسحية مقارنة ألهم المشك ت الدراسية  1993محمد المرسى،  وقام

واالقتصادية والشخصية واألسرية لر ب ورالبات ال،ليات المتوسرة فى سلرنة عمان حيث ت،ونت عينة 
بندا تدور حول المشك ت  82رالب ورالبة واستخدم الباحث قائمة للمشك ت ت،ون من  400الدراسة من 

والرالبات فى جميع المشك ت لصال  الرالبات  المذكورة وقد أسفرت النتائ  عن وجود فروق دالة بين الر ب
 0كما ظهر من خ ل النتائ  أيضا  اخت ف ترتيب المشك ت بين الر ب والرالبات

بدراسة أهم المشك ت لدو الر ب من وجهة نظر المرشدين  األ،اديميين Coll, 1995) )  قام
على أن أ،ثر المشك ت وضوحا هى المشك ت مرشدا أ،اديميا، وأسفرت النتائ   65واستخدم عينة مكونة من 

 0األسرية ثم اإلدمان ثم المشك ت المهنية والتعليمية
إلى التعرف على تبثير الر ق الوالدو ومستوو الصراع األسرو ( Blue ,1998وهدفت دراسة ) 

استبيانات  وتاريخ األسرة مع ال،حوليات على مشكلة تعارى ال،حوليات بين ر ب الجامعة من خ ل تربيق
رالب من )تتراوح أعمارهم بين  359خاصة بالظروف األسرية وتاريخ األسرة مع ال،حوليات على عينة قوامها 

سنة( من أسر مرلقة ويير مرلقة، ،وكشفت النتائ  أن الحالة المواجية للوالدين لي  لها تبثير دال على  17-23
فى األسرة له تبثير دال على مستوو التعارى الحالى  سلوخ التعارى لدو ر ب الجامعة، وأن ارتفاع الصراع

 0ومستوو المشك ت المرتبرة بالتعارى
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( فقد استهدفت التعرف على الع قة بين تعارى ال،حوليات لدو ر ب Prince, 1998أما دراسة  )
%( 77.9ث إنا -% 22.1رالبا ورالبة )ذكور  633الجامعة وبعأ المتغيرات الديموجرافية ، وبلغت العينة 

استخدمت الدراسة استبيان للتعارى وبيان استبيان للمذكرات اليومية للتفاعل االجتماعى وتم تصنيف وجود 
 0مشكلة التعارى من خ ل استجابة الفرد بنعم أو ال على عبارات استبيان التعارى

األقل يعانى % من الر ب المتعارين لل،حوليات كان أحد والديهم على 13.3وقد كشفت النتائ  أن 
من مشكلة التعارى، وكشفت النتائ  أيضا أن ر ب المرحلة الرابعة فى الجامعة أعلى من مشا،ل الشرب من 
المجموعات األخرو للر ب، والر ب البيأ يعانون أ،ثر فى تلخ المشك ت من األجنا  األخرو كما أن 

والر ب المتموجين والمقيمين خارج الحرم الر ب األسبان يمثلون أعلى  معدالت الشرب عن جميع الر ب، 
 0الجامعى أعلى فى معدالت الشرب من قرنائهم اءخرين

أثر بعأ المتغيرات المرتبرة بندراخ الذات قبل المشاركة فى  ( Willioms, 1998دراسة )وفحصت 
شارخ فى الدراسة االختيار وقلق االختبار وأسلوب التعلم كمسببات للمشك ت التعليمية لدو ر ب الجامعة و 

رالب ومن خ ل عدة استبيانات لقيا  أسلوب التعلم واالتجاه نحو الدراسة واستبيان األدام  كشفت النتائ   114
 0وجود تبثير لبعأ المتغيرات كبسلوب التعلم وقلق االختبار على ارتفاع المشك ت التعليمية لدو الر ب

ة أهم مشك ت رلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة بدراس (1999)عبد الحليم محمود وآخرون،  وقام
يجاد الفروق فى هذه المشك ت بين الرلبة والرالبات ومن حيث الجن  والمستوو الدراسى  وتصنيفها وترتيبها وا 

 624رالبا ورالبة منهم  2515ونوع الرلبة والتحصيل الدراسى ومحل اإلقامة ، وقد ت،ونت عينة الدراسة من 
بندا وقد كشفت النتائ  عن أهم المشك ت فى  14من اإلناث واستخدمت الدراسة قائمة تضم  1891من الذكور 

مختلف الفئات والتى تمثلت فى عدم الرضا عن تصرفات بعأ المم م، تدخل الواسرة فى قضام المصال ، 
ساتذة فى من  التقديرات اخت ف أساليب التدري  من أستاذ إلى آخر، بعد المسافة بين السكن والجامعة، تشدد األ

، عدم وجود عيادة ربية متخصصة وعيادة نفسية ، الشعور باإلجهاد البدنى الشعور بالملل وعدم وجود أنشرة 
 0ترفيهية

فقد استهدفت التعرف على الع قة بين مشكلة القمار وأساليب المسايرة لدو ( Hulsoy, 2000دراسة )
ن ر ب الجامعة وقد كشفت نتائ  الدراسة أن أساليب المسايرة تعد م 206ر ب الجامعة من خ ل عينة بلغت 

مدشرات ذات داللة لسلوخ مشكلة القمار وأن الع قة بين االندفاعية ومشكلة القمار تصقلها وتعدلها أساليب 
 0المسايرة وكلما ارتفعت مسايرة المهمة يقل االرتباط بين االندفاعية والقمار

على الع قة بين تعارى ر ب الجامعة لل،حوليات وما يرتبت  Kercher,2000)وتعرفت دراسة )
مكسيكية(  –بهذه المشكلة من مشك ت أخرو، والمقارنة بين الر ب األمريكيين من أصول مختلفة )إنجليمية 

رالب نصفهم من الذكور ونصفهم من اإلناث، وقد استخدمت الدراسة استبيان للمسايرة  200وبلغت عينة الدراسة 
 0واستبيان الثقة الموقفية واستبيان للهوية العنصرية

و كشفت النتائ  إن إيجابية توقع التعارى وانخفاأ توافق الذات ينبه عن ارتفاع مستويات تعارى 
ن هناخ فروق بين الذكور واإلناث فى ذلخ فالذكور أ،ثر  ال،حوليات وارتفاع ظهور المشك ت المرتبرة بذلخ ، وا 

ام ال،حوليات والمشك ت المرتبرة بها من اإلناث ولم توجد ع قة دالة بين الهوية العنصرية ارتفاعا  فى استخد
 0والمتغيرات السابقة
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( بدراسة استهدفت التعرف على البيئة الشخصية لمشكلة تعارى ال،حوليات Kronabel,2000وقام )
تخدمت الدراسة أ،ثر من أداة لقيا  من الر ب والرالبات واس 804بين ر ب جامعة هاواو على عينة قوامها 

%من مجموع 50كشفت النتائ  أن عدد الر ب المشاركين فى التعارى فى جامعة هاواو ، و  سلوخ التعارى
% فى معظم الجامعات وينخفأ معدل 80العينة نسبة أقل من مثي تها فى الجامعات األخرو والتى تبلغ 

 0التعارى فى الحرم الجامعى ومسا،ن الر ب
إلى تحديد المشك ت الصحية واحتياجات ر ب الجامعة على  ( (Peabody, 2002 هدفت دراسةو 
مشكلة صحية يت،رر ظهورها على العينة تحت أبعاد  34رالبا ورالبة واستخدم الباحث قائمة بها  250عينة من 

ى الفئات العمرية فيما الضغوط النفسية، والحساسية وتحديد النسل وقد كشفت النتائ  وجود فروق ذات داللة ف
 0يتعلق بالتهاب الشرايين وتحديد النسل وارتفاع ضغت الدم

 
 تعقيــب: 

تدكد هذه الدراسات أهمية مرحلة الدراسة الجامعية لدو الباحثين الذين أولوها اهتماما  كبيرا  للتعرف على 
هى أحد الر ب يدركها  احتياجات ر ب الجامعة ومشك تهم وتعتبر معظم الدراسات أن المشك ت التى

 0المظاهر التى يمكن م حظتها
وقد تعددت المشك ت الى يدركها الر ب فهى تشمل المجال التعليمى والصحى والنفسى واألسرو 

،  1975، خضر،  1971،  1969واالقتصادو والجنسى والدينى والسياسى ومشك ت وقت الفراغ )سلران 
،  1992، عبد  ،  1991، محمود،  1991، المروع، 1985ظاهر،  1984، ش ت،  1979على، 

Luna,1992 ،1992، المرسى Coll,1995 2000، محمود) 
التى اهتمت  Blue, 1998وقد اهتمت بعأ الدراسات بجانب واحد من هذه المشك ت مثل دراسة 

ى تناولت تعارى الت Prince, 1998بالمشك ت األسرية وتبثيرها على السلوخ لدو ر ب الجامعة، ودراسة 
التى تناولت بغأ  Willions ,1998ال،حول وع قته بالمتغيرات الديمويرافية لدو ر ب الجامعة ، ودراسة 

التى ركمت على المشك ت الصحية بصفة  Peabody ,2002المتغيرات المرتبرة بالمشك ت التعليمية، ودراسة 
 0خاصة

رالب  3278التى بلغت عينتها  1962اتى، واستخدمت بعأ الدراسات عينات كبيرة كدراسة نج
 2304التى بلغت عينتها  1985رالبا ورالبة، ودراسة ظاهر، 5977حيث بلغت  1971ورالبة ودراسة سلران،

رالبا  2515رالبا ورالبة ، والثانية بلغت عينتها  4237وقوام عينتها  1991رالب ورالبة ، ودراسة محمود 
رالبا  409والتى بلغت عينتها  1969ينات متوسرة كدراسة سلران ورالبة واستخدمت بعأ الدراسات ع

رالبا ورالبة ،  640والتى بلغت  1979رالبا، ودراسة على،  250والتى بلغت  1975ورالبة ، ودراسة خضر،
رالبا ورالبة ،  309والتى بلغت  1987رالبا، ودراسة رمضان،  316وبلغت عينتها  1984ودراسة ش ت، 
رالب ورالبة  400التى بلغت  1992رالبا ورالبة، ودراسة المرسى،  548التى بلغت  1991، ودراسة المروع

رالب ورالبة ودراسة  633التى بلغت  Prince,1998رالب ودراسة  359التى بلغت  Blue,1998ودراسة 
Hulsey,2000  رالب، ودراسة  206التى بلغت عينتهاKercher,2000  رالب ورالبة  200والتى بلغت

والتى بلغت عينتها  Peabody,2002رالبا ورالبة ، ودراسة  804والتى بلغت  Kronabel,2000دراسة و 
 0رالبا ورالبة 250
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وقد تشابهت يالبية الدراسات فى اعتمادها على أدوات واحدة وهى أما قوائم للمشك ت المختلفة أو 
خرو كدراسة انشراح عبد   ، والتى استخدمت استبيان يتناول مشكلة واحدة ، والقليل منها اعتمد على أدوات أ

اإلسقارى ، كما ي حر أن يالبية هذه الدراسات قد استخدم المنه  الوصفى أو الوصفى  T.A.Tاختبار 
 0اإلرتبارى

واتفقت هذه الدراسات على بعأ النتائ  فالمشك ت األ،ثر شيوعا كانت هى المشك ت التعليمية 
، دراسة محمود،  1991والمشك ت الصحية   دراسة المروع، 1979ة على، ، دراس 1971)دراسة سلران، 

ودراسة  Colle,1995، ودراسة  Blue,1998( والمشك ت النفسية والسلوكية        )دراسة 1991
Prince,1998  ودراسة ،Kronabel,2000  ودراسةKercher,2000  ،1971وتشابهت نتائ  دراستى سلران 
 0المشك ت األسرية أقل إدرا،ا  لدو الر ب بالمقارنة بغيرها من المشك تفى أن  1975، وخضر، 

إال أن أو من هذه الدراسات لم تتعرأ لدراسة شاملة إلدراخ الشباب فى المرحلة الجامعية ل،افة 
مة إلخ( ولم تحر المنارق ذات الثقافات الفرعية المتمي…المشك ت الحياتية )التعليمية والصحية واالقتصادية 

 0بدراسة مشك ت الشباب الجامعى بها
 

 فــروض الدراسـة: 
  0توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الر ب والرالبات فى إدرا،هم  للمشك ت الحياتية التى تواجههمال -1
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة ممن يسكنون الريف وممن يسكنون الحضر فى إدرا،هم ال -2

 0 ت الحياتية المذكورةللمشك
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة لمن ينتمون إلى أسر ذات حجم كبير وأسر ذات حجم ال -3

 0صغير ومتوست فى إدرا،هم المشك ت الحياتية المذكورة
 0لمذكورةلمشك ت الحياتية التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئات العينة العمرية فى إدرا،هم ال -4
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة فى منارق الصعيد والواحات فى إدرا،هم للمشك ت ال -5

 0الحياتية المذكورة
يختلف ترتيب المشك ت الحياتية التى يواجهها ر ب الجامعة فى صعيد مصر والواحات تبعا إلدرا،هم ال -6

 0ألهميتها
 

 عينــة الدراســة: 
 الباحث بأربع أنواع من العينات هى: استعان 

رالبا  ورالبة من بين ر ب كلية التربية بالوادو  30وقد ت،ونت من  العينة االستطالعية األولى: -1
الجديد الستر ع رأيهم فى أهم المشك ت التى يدركونها فى حياتهم وتم تحليل هذه االستجابات واالستعانة 

 0)استبيان المشك ت(بها فى تصميم عبارات أداة الدراسة 
رالبا ورالبة من بين ر ب كلية التربية بالوادو  55وقد ت،ونت من  العينة االستطالعية الثانية: -2

الجديد وكلية اءداب ببسيوط بهدف تجربة أداة الدراسة عليهم حيث تم تعديل بعأ عبارات االستبيان 
  0ومعرفة الوقت ال مم
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رالب ورالبة وقد تم اختيارهم بالرريقة العشوائية من  200ت من وت،ون العينة االستطالعية الثالثة: -3
بين ر ب ورالبات كليتى التربية بالوادو الجديد واءداب ببسيوط والعلوم ببسيوط، وقد استخدمت هذه 

 0العينة فى التحقق من ثبات وصدق االستبيان
بات منارق الوادو الجديد رالب ورالبة من بين ر ب ورال 715وقد ت،ونت من  العينة األساسية : -4

وقد تم اختيارهم بالرريقة  1.237عاما وانحراف معيارو قدره  19.27وأسيوط وجنوب الوادو بمتوست عمر 
 0العشوائية والجدول التالى يوض  مواصفات العينة األساسية

 ( يبين عينة الدراسة األساسية1جدول رقم )
 مجموع النالالوع العمالالالالالر بيئة السكن المنرقة
 % عدد % أنثى % ذكر % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % حضر % ريف 

 40.8 292 22.7 162 18.2 130 3.6 26 12.9 92 17.6 126 6.7 48 - - 28.1 201 12.7 91 الوادو الجديد

 28 200 11.6 83 16.4 117 9.8 70 5.6 40 1.8 13 3.6 26 7.1 51 18.6 133 9.4 67 جنوب الوادو

 31.2 223 21 150 10.2 73 3.6 26 11.6 83 8.3 59 2.7 19 5 36 15.2 109 15.9 114 أسيوط

 100 715 55.2 395 44.8 320 17.1 122 30.1 215 27.7 198 13 93 12.2 87 62 443 38 272 مجموع

 

 أداة الدراســة:
  :استبيان المشكالت 

جه القبلى والوادو الجديد استخدم الباحث لل،شف عن مشك ت ر ب ورالبات الجامعة فى منارق الو 
 استبيان للمشك ت من إعداده نعرأ له فيما يلىك 

 0استبيان مشك ت الر ب الجامعيين )من وضع الباحث( -1
 الهدف من االستبيان: -1

يهدف االستبيان إلى قيا  إدراخ الشباب الجامعى للمشك ت التى يواجهها فى جوانب حياته المختلفة 
 0الصحية ، االقتصادية ، السياسية ، األسرية ، الجنسية ، الدينية ، ووقت الفراغالتعليمية ، النفسية ، 

جمع عبارات وأبعاد االستبيانك تم جمع عبارات االستبيان من خ ل سنوات مفتوح فى استر ع للرأو  -2
 ين  علىك

 0"ما هى أهم المشك ت التى تواجه الشباب الجامعى خ ل هذه المرحلة من حياته" 
رالب ورالبة من بين ر ب كلية  30ع االستجابات من خ ل إجابات العينة األستر عية األولى ) وتم جم

 0التربية بالوادو الجديد
من خ ل تفريغ االستجابات وتصنيفها على أبعاد الدراسة التى تحددت من خ ل استجابات الر ب واالستعانة  

 0، وتم وضع االستبيان فى صورته األولية1985ظاهر،  واستبيان أحمد 1971باستبيان عماد الدين سلران، 
رالبا ورالبة من كليتى  55تم تربيق المقيا  فى صورته األولية على العينة االستر عية الثانية ) -3

-20ت ال مم للتربيق )الالتربية بالوادو الجديد واءداب ببسيوط( بهدف تجربة عبارات االستبيان ومعرفة الوق
 0ل ذلخ تم تعديل االستبيان ووضعه فى صورته النهائيةدقيقة( ومن خ  30
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 صدق وثبات االستبيان:  -4
 صدق االستبيان:  - أ

تم حساب صدق االستبيان برريقة )صدق التجان  الداخلى لألبعاد والعبارات( وذلخ من خ ل إيجاد 
ات كل بعد بالدرجة ال،لية وحساب معامل ارتباط درج 0معامل ارتباط درجات كل عبارة بالدرجة ال،لية للبعد

 ل ستبيان وجامت معام ت االرتباط كما يلىك
, وهى معام ت دالة إحصائيا عن 657, و393حيث تراوحت معام ت االرتباط بين صدق العبارات:  -1

 0(0.01مستوو عند )
 0(2جامت معام ت االرتباط كما فى جدول رقم ) صدق األبعاد: -2

 ين األبعاد والدرجة الكلية لالستبيان(معامالت االرتباط ب2جدول رقم )
 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد

 ,**61 الجنسية  ,**61 االقتصادية ,**60 التعليمية 
 ,**50 النفسية ,**49 السياسية ,**50 الصحية
 ,**74 الدينية  ,**72 وقت الفراغ ,**61 األسرية

 (0.01** دالة عند )
( مما يدكد صدق 0.01ويتض  من خ ل هذا الجدول أن معام ت اإلرتباط جميعها دالة عند )

  0االستبيان
 ثبات االستبيان: -2

 ثبات االستبيان : وقد تم حسابه بطريقتين هما: 
 –يتساوو باستخدام معادلة سبيرمان  137رريقة التجمئة النصفية ل ستبيان وقد استبعدت العبارة رقم  -1

 0(0.01)وهى دالة عند  0.757 وقد بلغ معامل الثبات ون ومعادلة جتمانبرا
كرونباخ وفى كل مرة كان يتم حذف درجة البعد من الدرجة ال،لية ل ستبيان ف  يددو  –رريقة ألفا  -2

، الصحية  0.704ذلخ إلى خفأ معامل ثبات االستبيان وقيم معام ت ألفا لألبعاد هى ك التعليمية 
 0.728، السياسية  0.728، وقت الفراغ  0.721، الدينية  0.718، االقتصادية  0.718سرية ، األ 0.708
 0( مما يدكد ثبات االستبيان0.01وكلها دالة عند ) 0.681، النفسية  0.729الجنسية 

كرونباح ل،ل بعد بعدد عبارات كل بعد  –ثبات العباراتك تم حساب ثبات العبارات عن رريق معامل ألفا  -3
عبارات هى ك  8لى حده وفى كل مرة كان يتم حذف درجة العبارة من الدرجة ال،لية للبعد وقد اتض  أن ع
معامل ألفا ل،ل منهم أ،بر من معامل الفا للبعد وقد  139،  133،  125،  122،  111،  26،  14،  7

بيان ثابتة ألن تدخل عبارة ، ومن ذلخ فجميع عبارات االست 161تم حذفهم يصب  عدد عبارات االستبيان 
 0العبارة ال يددو إلى خفأ معامل ثبات البعد الذو تنتمى إليه العبارة

 
 النتائــــج: 

 نتائج الدراسة فى ضوء الفروض:  -أ
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توجد فروق ذات دالة إحصائية بين الر ب والرالبات فى إدرا،هم للمشك ت الحياتية الأواًل: نتائج الفرض األول 
حقق من صحة هذا الفرأ تم حساب المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " ت " التى تواجههم، وللت

 (3وجامت النتائ  كما فى جدول رقم )
 ( يبين قيمة )ت( وداللتها للفروق بين الذكور واإلناث فى إدراكهم للمشكالت3جدول )

 مستوى الداللة ة تقيم (395)ن=إناث (320)ن=ذكور المشكالت
 ع م ع م

 يير دالة  1.432 4.22 12.85 4.76 12.37 التعليمية
 0.01 2.611 3.87 8.89 3.76 8.14 ةيالصح
 يير دالة 1.612 4.36 5.11 4.09 4.60 األسرية
 0.001 4.174 2.99 9.64 3.62 10.68 االقتصادية
 يير دالة 1.816 1.73 4.65 2.12 4.38 الدينية
 0.01 7.332 1.78 4.46 1.90 3.45 وقت الفراغ
 0.01 3.947 2.85 6.66 3.25 7.56 ةيالسياس
 0.05 2.345 1.84 3.59 1.94 3.93 الجنسية
 0.01 3.008 6.67 14.69 6.76 13.18 النفسية
 يير دالة 1.574 18.42 70.56 20.46 68.29 المجموع

واإلناث فى إدرا،هم  يتض  من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة الذكور
بينما توجد فروق ، للمشك ت الصحية واالقتصادية ومشك ت وقت الفراغ والمشك ت السياسية والجنسية والنفسية 

ليست ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى إدرا،هم للمشك ت التعليمية واألسرية والدينية والمشك ت 
 0بشكل عام

دراخ المشك ت الصحية ومشك ت وقت الفراغ والمشك ت النفسية لصال  وقد جامت هذه الفروق فى إ
اإلناث أما الفروق فى إدراخ المشك ت االقتصادية والسياسية والجنسية فهى لصال  الذكور وبذلخ يثبت صحة 

 0هذا الفرد جمئيا  
يعة حركة الذكور وقد يرجع إدراخ الذكور للمشك ت االقتصادية والسياسية بالمقارنة باإلناث إلى رب

واحت،ا،هم بالمجتمع، وانشغالهم بالتفكير فى مشك ته السياسية واالقتصادية ، والتى قد تعنى فر  العمل 
واالستعداد للمواج واألعبام المادية المترتبة عليه وا عداد مسكن جديد أما اإلناث فبحكم ثقافة المجتمع القبلية 

ن أعبائهم الشخصية المادية وييرها تترتب على الذكور سوام كانوا آبام أو فاهتمامهم أقل إدرا،ا  لهذه المشك ت أل
 0أخوة أو أمواجا

والمرأة بحكم وضعها االجتماعى الراهن أقل تعرضا لتيارات التحديث االجتماعى ومن ثم فننها أقل قدرة 
ال يخرج كثيرا عن على رصد ما يدور حولها باعتبار أن ما يجرو أساسا خارج مجال رديتها األساسى الذو 

  0(177،  1977) حفنى ،نراق األسرة 
دراخ الذكور للمشك ت الجنسية بالمقارنة باإلناث قد يرجع إلى تحرج األنثى عن الحديث فى هذه  وا 
القضايا الرورمية خاصة وأن إناث الصعيد أ،ثر تحفظا، وانر قا من التفسير السابق فى كون اإلناث ال 

ألسرة فندركهن للمشك ت الصحية والنفسية ومشك ت وقت الفراغ يفوق إدراخ الذكور يخرجن كثيرا عن نراق ا
،وتبدو هذه النتيجة منرقية مع واقع ك  من الذكور واإلناث فى ذلخ المجتمع فهن مشغوالت بصحتهن الجسمية 

لهن بالخروج وشغل  والنفسية، ووقت الفراغ أمامهن كبير حيث ال تسم  الثقافة السائدة والمعايير االجتماعية
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أوقات فرايهن إال وفق ترتيبات معينة وذلخ بالمقارنة بالذكور وبصفة عامة فما مالت الثقافة السائدة ثقافة رجولية 
 0وما مال المجتمع الجنوبى مجتمعا  رجاليا ،  كما يرو العديد من المفكرين

 
ن أفراد العينة ممن يسكنون الريف ومن يسكنون توجد فروق ذات داللة إحصائية بيالثانيًا: نتائج الفرض الثانى: 

الحضر فى  إدرا،هم للمشك ت الحياتية المذكورة، وللتحقق من صحة هذا الفرأ تم حساب قيمة "ت" بين عينتى 
  : ويوض  الجدول التالى هذه الفروق ،(4الريف والحضر وجامت النتائ  كما فى جدول رقم )

 العينة فى الريف والحضر فى إدراكهم للمشكالت( يبين قيمة )ت( للفروق بين 4جدول )

 مستوى الداللة قيمة " ت"  (443)ن=حضر (270)ن=ريف المشكالت
 ع م ع م

 يير دالة 1.683 4.49 12.86 4.45 12.28 التعليمية
 0.05 2.069 3.85 8.79 3.749 8.18 الصحة
 يير دالة 1.100 4.34 5.02 4.09 4.66 األسرية
 0.05 2.437 3.35 9.87 3.26 10.50 اإلقتصادية
 يير دالة ,233 1.99 4.54 1.79 4.51 الدينية
 يير دالة 0.498 1.94 4.04 1.84 3.96 وقت الفراغ
 0.05 2.279 3.09 7.27 3.02 6.73 السياسة
 يير دالة 1.401 1.93 3.66 1.83 3.87 الجنسية
 يير دالة 0.36 6.69 14.01 6.86 14.03 النفسية
 لةيير دا 0.912 19.53 70.05 19.12 68.71 المجموع

ويتض  من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة من أبنام الريف والحضر 
فى إدرا،هم للمشك ت الصحية واالقتصادية والسياسية و قد جامت الفروق فى إدراخ المشك ت الصحية 

ينما الفروق فى إدراخ المشك ت االقتصادية كانت لصال  أبنام الريف، والسياسية لصال  الر ب من الحضر ب
 0وبذلخ تثبت صحة هذا الفرأ جمئيا  

كما يتض  من الجدول السابق وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية بين أبنام الريف وأبنام الحضر 
ت وقت الفراغ والمشك ت بصفة فى إدرا،هم للمشك ت التعليمية واألسرية البدنية والجسمية والنفسية ومشك 

 0عامة
وتدكد هذه النتيجة على أن الفروق بين ما هو ريفى وما هو حضرو قد تقلصت كثيرا فندراخ الر ب 

 من الريف والحضر للمشك ت فى أيلبها متشابه وقد يعود ذلخ إلىك 
فى المدينة وثقافتها إن معظم الحضريين تمتد أصولهم العائلية إلى الريف حتى وأن وصل ذوبان الفرد  -1

إلى حد بعيد خاصة أبنام الوجه القبلى فالفرد عندما يختار رريقة لتربية أبنائه فننه يفضل ذات الرريقة التى 
تربى بها عندما كان صغيرا وكذلخ عند تعرضه لمتغيرات مستحدثه فننه يسلخ نف  السلوخ وردود األفعال 

 0التى نشب عليها
عرأ لها الريف والحضر والمناخ العام الذو يفرأ تبثيره عليها وثورة التغيرات الحضارية التى يت -2

 0االتصال التى قربت بين الريف والمدينة بحيث لم يعد العالم كله سوو قرية واحدة
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وربما يرجع عدم إدراخ الر ب الحضريين للمشك ت السياسية والصحية واالقتصادية بالمقارنة 

 0عى العام والمعلومات وتعقد أنماط الحياة الحضرية بصورة ما بالمقارنة بالريفبالر ب الريفيين إلى ميادة الو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة ممن ينتمون إلى ذات حجم كبير وأسر الثالثًا: الفرض الثالث: 

فرد تم حساب قيمة ذات حجم متوست وصغير فى إدرا،هم للمشك ت الحياتية المذكورة، وللتحقق من صحة هذا ال
 0(5رة، واألسرة ال،بيرة وجامت النتائ  كما فى جدول رقم )ال)ت( بين عينتى األسر الصغيرة والمتوس

 ( قيمة )ت( وداللتها للفروق بين من ينتمون إلى أسر كبيرة الحجم وصغيرة ومتوسط الحجم فى إدراكهم للمشكالت5جدول )

 مستوى الداللة قيمة )ت( (512)ن=أسرة كبيرة (203)ن=أسرة صغيرة ومتوسطة المشكالت
 ع م ع م

 يير دالة 0.076 4.37 12.63 4.75 12.66 التعليمية
 يير دالة 0.374 3.70 8.59 4.16 8.47 الصحة
 يير دالة 1.091 4.26 4.99 4.20 4.61 األسرية
 0.05 2.109 3.23 10.28 3.55 9.69 االقتصادية
 0.05دالة عند  2.403 1.82 4.64 2.11 4.26 الدينية
 يير دالة 0.423 1.89 4.03 1.92 3.96 وقت الفراغ
 يير دالة 0.029 3.01 7.07 3.21 7.06 السياسة
 يير دالة 1,425 1.84 3.80 2.02 3.58 الجنسية
 يير دالة 0.469 6.85 13.94 6.52 14.20 النفسية
 يير دالة 0.925 19.16 69.96 19.94 68.49 المجموع

ن الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة ممن ينتمون إلى أسر ويتض  م
كبيرة وصغيرة ومتوسرة الحجم فى إدرا،هم للمشك ت االقتصادية والدينية  لصال  أفراد العينة فى األسر كبيرة 

 0الحجم، وبذلخ ثبت عدم صحة الفرأ جمئيا  
ست ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة فى الفئتين كما يتض  من نف  الجدول وجود فروق لي

السابقتين فى إدرا،هم للمشك ت التعليمية والصحة األسرية والسياسية والجنسية والثقة ومشك ت وقت الفراغ 
 0والجموع العام للمشك ت

ادية فت،اليف تلقى األسرة كبيرة الحجم بتبعات هذا الوضع على األبنام فيرتفع إدرا،هم للمشك ت االقتص
الحياة بصفة عامة واألعبام الدراسية على وجه الخصو  تفرأ نفسها على الر ب فاألسرة كبيرة العدد ربما 
تعانى أعبام اقتصادية أو سوم تخريت أو عدم إدراخ لعواقب السلوخ ، فالدخل المناسب يعمل على تلبية 

ع من أحساسهم بذاتهم وشعورهم بالرضا عن الذات مترلبات الر ب المادية ال ممة للعملية التعليمية ويرف
ن جانبا كبيرا من مترلبات العملية التعليمية يرتبت باإلمكانيات المادية التى  واألسرة والمجتمع عامة خاصة وا 

 0يالبا ما تحتاج إليها األسرة كبيرة العدد
 ت الدينية ويبدو أن األسرة ذات وتلقى األسرة كبيرة العدد بتبعاتها على أبنائها فهم أ،ثر إدرا،ا  للمشك

على  –والدينية على وجه الخصو   –العدد ال،بير كثيرا ما تلقى جانبا كبيرا من مهام التنشئة االجتماعية عامة 
 0ة مهملة دورها الدينى تجاه األبنام ربما لعدم تفرغ الوالدين أو لعدم وعى أو ضعف ثقافىالعاتق المدرس
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إلخ إلى  …ب جميعا للمشك ت التعليمية والصحية واألسرية والسياسيةوقد يعود تشابه إدراخ الر 
ن الفروق بين ربقات هذا المجتمع  تشابه الوضع االقتصادو والثقافى واالجتماعى لألسرة فى جنوب مصر وا 

 0وفئاته ال تختلف كثيرا  
العمرية فى إدرا،هم للمشك ت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فئات العينة ال رابعًا: نتائج الفرض الرابع:

الحياتية المذكورة، وللتحقق من صحة هذا الفرأ قام الباحث بحساب قيمة )ف( بين مجموعات 
جرام المقارنة المتعددة بين المجموعات وتم رصد النتائ  فى جدولى  الفئات العمرية وداخلها وا 

(6،7)0 
 فى الفئات العمرية إدراك الطالب للمشكالت تحليل التباين فى( يبين 6جدول )

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المشكالت
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 001 13.846 258.98 4 1035.93 بين المجموعات التعليمية
 18.70 710 13279.80 داخل المجموعات

 001 8.439 119.14 4 476.56 بين المجموعات الصحية
 14.12 710 10023.78 داخل المجموعات

 يير دالة 1.291 23.25 4 93.00 بين المجموعات األسرية
 18.01 710 12787.894 داخل المجموعات

 يير دالة 0.627 6.961 4 27.84 بين المجموعات االقتصادية
 11.11 710 7884.43 داخل المجموعات

 يير دالة 1.027 3.77 4 15.07 بين المجموعة ةالديني
 3.67 710 2605.10 داخل المجموعات

 يير دالة 2.334 8.36 4 33.43 بين المجموعات وقت الفراغ
 3.58 710 2542.52 داخل المجموعات

 001 6.440 58.843 4 235.37 بين المجموعات السياسية
 9.138 710 6487.67 داخل المجموعات

 يير دالة 2.385 8.47 4 33.88 تبين المجموعا الجنسية
 3.55 710 2521.25 داخل المجموعات

 يير دالة 2.241 101.85 4 407.40 بين المجموعات النفسية
 45.24 710 32122.46 داخل المجموعات

مجموع 
 المشك ت

 001 5.880 2106.61 4 8426.44 بين المجموعات
 358.26 710 254363.09 داخل المجموعات
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 يبين نتائج اختبار شيفيه فى المقارنات المتعددة إلدراك العينة للمشكالت فى الفئات العمرية المختلفة (7جدول )

 21 20 19 18 17 المتوسط الفئات العمرية المشكالت 21 20 19 18 17 المتوسط العمرية اتالفئ المشكالت

وقت       19.74 17 التعليمية 
 الفراغ

17 4.22      
18 11.74 *     18 3.65      
19 13.52 * *    19 3.96      
20 13,13 *     20 4.24      
21 13.09 *     21 3.80      

      5.82 17 السياسية      6.66 17 الصحية
18 7.85      18 6.53      
19 9.21 *     19 7.18 *     
20 8.87 *     20 7.30 *     
21 8.86 *     21 7.75 *     

      3.67 17 الجنسية      4.33 17 األسرية
18 4.26      18 4.02      
19 4.99      19 3.97      
20 5.24      20 3.47      
21 4.93      21 3.68      

      13.62 17 النفسية      9.79 17 االقتصادية 
18 10.02      18 13.72      
19 10.38      19 15.19      
20 9.99      20 13.72      
21 10.17      21 13.13      

مجموع       4.43 17 الدينية 
 المشكالت

17 64.55      
18 4.39      18 68.34      
19 4.76      19 75.65 *     
20 4.44      20 73.12 *     
21 4.50      21 72.67      

ويتض  من الجدولين السابقين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات العمرية للعينة فى إدرا،هم 
عاما، والمشك ت الصحية  21عاما،  20عاما ،  19عاما  ،  18للمشك ت التعليمية لصال  الفئات العمرية 

عاما  ،  19 ت السياسية لصال  الفئات العمرية عاما ، المشك 21عاما ، 20عاما  ،  19لصال  الفئات العمرية 
 0عاما 20عاما  والفئة  19عاما ، والمجموع ال،لى للمشك ت لصال  الفئة  21عاما ،  20

كما يتض  من الجدولين السابقين وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية بين الفئات العمرية للعينة فى 
 0الدينية والجنسية والنفسية ومشك ت وقت الفراغإدرا،هم للمشك ت األسرية واالقتصادية و 

وكما يبدو من هذه النتيجة فنن الر ب األ،بر سنا هم األ،ثر إدرا،ا للمشك ت، وقد يعود ذلخ إلى 
عامل النض  والنمو العقلى والمعرفى واالجتماعى وميادة رصيد الرالب فى السن األ،بر بالمعلومات عن 

 0، بما كان عليه من قبلالمجتمع ومشك ته بالمقارنة
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لذلخ يغلب على إدرا،ه التصور الواقعى أو التصور النقدو لجانب كبير من المشك ت التى يواجهها 
الر ب فى الجامعة أو أن الر ب األصغر سنا قد فضلوا اختيار اإلجابة األقل إثارة للقلق والبعيدة عن تهديد 

اخ الر ب جميعا للمشك ت األسرية واالقتصادية والدينية األمن النفسى واالجتماعى وقد يعود تشابه إدر 
والجنسية ووقت الفراغ إلى تقارب درجة المعاناة من هذه المشك ت لدو الجميع أو قد يعود إلى عدم وضوح تبثير 
التفاوت العمرو بين بعأ فئات العينة وبالتالى انخفاأ أثره على النض  والتعلم على اتجاهات الر ب وقد 

ر الباحث فى مرحلة إدخال البيانات على الحاسب اءلى انخفاضا كبيرا فى إدراخ الر ب للمشك ت األسرية الح
على وجه الخصو  وقد يرجع ذلخ إلى أن األسرة العربية واألسرة فى الوجه القبلى خاصة من أقدم المدسسات 

عة فى استمرار تبثيرها وفرأ هيمنتها االجتماعية وجودا  وتبثيرا على األبنام وقد ا،سبها الممن قوة ومنا
 0وسيررتها

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة فى منارق الصعيد والواحات الخامسًا: نتائج الفرض الخامس: 
فى إدرا،هم للمشك ت الحياتية المذكورة، وللتحقق من صحة الفرأ قام الباحث بحساب 

جرام المقارنات المتعددة بين قيمة )ف( بين مجموعات المنارق الث  ثة وداخلها وا 
 0(8،9المجموعات وتم رصد النتائ  فى جدولى )

 دراك الطالب للمشكالت فى المناط  المختلفةإل تحليل التباين( يبين 8جدول )
لة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المشكالت  مستوى الدال

 0.01 8.144 160.08 2 320.16 بين المجموعات التعليمية

 19.66 712 13995.57 داخل المجموعات

 0.01 75.877 922.41 2 1844.83 بين المجموعات الصحية

 12.16 712 8655.52 داخل المجموعات

 0.01 5.330 94.99 2 189.99 بين المجموعات األسرية

 17.83 712 12690.91 داخل المجموعات

 0.01 5675 62.07 2 124.15 بين المجموعات االقتصادية

 10.94 712 7788.12 داخل المجموعات

 0.01 7.456 26.88 2 53.75 بين المجموعات الدينية

 3.61 712 2566.41 داخل المجموعات

 0.01 4.757 16.98 2 33.97 بين المجموعات وقت الفراغ

 3.57 712 2541.98 داخل المجموعات

 دالةيير  2.461 23.08 2 46.16 بين المجموعات السياسية
 9.38 712 6676.88 داخل المجموعات

 يير دالة 1.521 5.43 2 10.87 بين المجموعات الجنسية
 3.57 712 2544.27 داخل المجموعات

 يير دالة  1.149 52.33 2 104.65 بين المجموعات النفسية
 45.54 712 32425.21 موعاتداخل المج

مجموع 
 المشك ت

 0.1 3.950 1441.92 2 2883.85 بين المجموعات

 365.04 712 259905.69 داخل المجموعات
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 ( يبين اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة إلدراك العينة للمشكالت فى المناط  المختلفة9جدول )
الوادو  المتوست المنارق المشك ت

 الجديد
جنوب 
 الوادو

الوادو  المتوست المنارق المشك ت  سيوطأ
 الجديد

جنوب 
 الوادو

 أسيوط

    3.80 الوادو الجديد وقت الفراغ * *  13.39 الوادو الجديد التعليمية 
    3.98 جنوب الوادو    11.80 جنوب الوادو

   * 4.31 أسيوط    12.40 أسيوط
    7.36 الوادو الجديد السياسية * *  10.11 ديدالوادو الج الصحية

    6.91 جنوب الوادو *   8.80 جنوب الوادو
    6.81 أسيوط    6.31 أسيوط

    3.88 الوادو الجديد الجنسية    4.28 الوادو الجديد األسرية
    3.71 جنوب الوادو    5.10 جنوب الوادو

    3.59 أسيوط   * 5.47 أسيوط
    13.55 الوادو الجديد النفسية *   10.42 الوادو الجديد االقتصادية

    14.37 جنوب الوادو *   10.35 جنوب الوادو
    14.30 أسيوط    9.49 أسيوط

مجموع  *   4.84 الوادو الجديد الدينية 
 المشك ت

 *   74.27 الوادو الجديد
    72.08 جنوب الوادو    4.46 جنوب الوادو

    69.21 أسيوط    4.19 طأسيو 

ويتض  من الجدولين السابقين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الر ب فى الوادو الجديد وأسيوط 
وجنوب الوادو )أسوان( فى إدرا،هن للمشك ت التعليمية والصحية واالقتصادية والدينية ومجموع المشك ت 

لصال  ر ب أسيوط وفى  لصال  ر ب الوادو الجديد ، وفى المشك ت األسرية ومشك ت وقت الفراغ
 0المشك ت االقتصادية لصال  ر ب جنوب الوادو وبذلخ يثبت صحة الفرأ جمئيا  

كما يتض  أيضا وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية بين الر ب فى المنارق الث ث فى 
 0المشك ت السياسية والجنسية والنفسية

 أفراد العينة فى المنارق الث ث فاتض  ما يلىك وقد قام الباحث بحساب النسبة المئوية الستجابات 
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 *( يبين النسبة المئوية الستجابات العينة فى المناط  الثالث حسب شدة تكرارها10جدول )
 الوجه القبلى أسيوط أسوان الوادو الجديد 
ك  ك مرتفع المشك ت

 متوسط
ك 

 نخفضم
ك  ك مرتفع

 متوسط
ك 

 منخفض
ك  ك مرتفع

 متوسط
ك 

 منخفض
ك  ك مرتفع

 متوسط
ك 

 منخفض
 8 40 2 4 19 2 4 21 - 2 12 11 التعليمية 
 12 24 - 8 10 - 4 14 - 5 4 9 الصحية
 38 8 - 16 7 - 22 1 - 22 1 - األسرية

 8 20 5 5 6 5 3 14 - 2 5 10 االقتصادية
 3 15 1 2 7 1 1 8 - 1 5 3 الدينية

 4 12 - 2 6 - 2 6 - 2 3 3 وقت الفراغ
 11 21 - 5 11 - 6 10 - 3 10 3 السياسية
 4 14 - 2 7 - 2 7 - 1 6 2 الجنسية
 24 47 1 11 24 1 13 23 - 9 23 4 النفسية
 112 201 9 55 97 9 57 104 - 47 69 45 مجموع

المشك ت بشكل عام بصورة تتفوق  د يدركون فى الوادو الجدييتض  من الجدول السابق أن الر ب 
وبصفة خاصة المشك ت التى قد تظهر نتيجة نق  بعأ الخدمات األساسية  ، ب فى أسيوطعلى إدراخ الر 

كالتعليم والصحة أو تدنى الوضع االقتصادو لهذا المجتمع، ويدرخ الر ب فى الوجه القبلى بشكل عام 
، إال أن الر ب  المشك ت االقتصادية فى المقام األول يليها المشك ت التعليمية فالمشك ت الدينية والنفسية

 0فى منرقة الوادو الجديد يدركوا المشك ت بدرجة عالية تميمها عن الر ب فى الوجه القبلى بشكل عام
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة فى الوادو الجديد والوجه السادسًا: نتائج الفرض السادس: 

وللتحقق من صحة هذا الفرد قام الباحث بحساب قيمة )ت( القبلى فى إدرا،هم للمشك ت الحياتية المذكورة، 
 0وداللتها بين الر ب فى الوادو الجديد والوجه القبلى وتم رصد النتائ  فى الجدول التالى

 ( يبين قيمة )ت( وداللتها للفروق بين الطالب فى الوادى الجديد والوجه القبلى فى المشكالت11جدول )
 الداللة قيمة )ت( بلى الوجه الق الوادو الجديد المشك ت

   ع م ع م
 0.01 3.783 4.66 12.11 4.09 13.39 التعليمية 

 0.01 9.562 3.87 7.48 3.21 10.11 الصحية

 0.01 3.141 4.26 5.29 4.17 4.28 األسرية

 0.05 2.079 3.38 9.90 3.24 10.42 االقتصادية

 0.01 3.589 1.99 4.32 1.75 4.84 الدينية

 0.05 2.470 1.89 4.15 1.90 3.80 وقت الفراغ

 0.05 2.193 3.14 6.86 2.94 7.37 السياسية

 يير دالة 1.633 1.98 3.65 1.76 3.88 الجنسية
 يير دالة 1.513 6.55 14.33 7.01 13.55 النفسية
 0.05 2.443 19.61 68.09 18.39 71.64 المجموع

                                                                 
% فربكنرع أهناربح 25اعترب  اباحثربا ابااربحمر فعة اربت ابت ربعام انا نحبرب  بسربات ا هلربتمح ت عربح فربل ابا  ربت اب   ربت  *

% أهناربربح ف ض  ربربت ابت ربربربعام انا  25اىل هنقربربم فربربربل  10فتوهلربرب ت ابت ربربعام انا نحبربربرب  بسربربات ا هلربربتمح ت عربربربح فربربل 
 %10نحب  بسات ا هلتمح ت عح فل 
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إحصائية بين الر ب فى الوادو الجديد يتض  من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة   
والوجه القبلى بصفة عامة فى إدرا،هم المشك ت التعليمية والصحية واالقتصادية والدينية والسياسية والمشك ت 
عامة لصال  أبنام الوادو الجديد وفى المشك ت األسرية ومشك ت وقت الفراغ والمشك ت النفسية لصال  أبنام 

ا يتض  أيضا وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية بين الر ب فى الوادو الجديد والوجه الوجه القبلى، كم
 0القبلى فى المشك ت الجنسية والنفسية، وبذلخ يثبت صحة هذا الفرأ جمئيا  

وي حر من النتائ  السابقة أن الر ب فى الوادو الجديد يدركون جانبا  كبيرا  من المشك ت بصورة 
خ ييرهم من الر ب فى الوجه القبلى ربما يعود ذلخ إلى أن األوضاع المعيشية فى الوادو تتفوق على إدرا

الجديد منذ ممن رويل تحتاج إلى مراجعة فلقد عات أبنام الواحات ممنا روي  فى حقبة تاريخية أشبه باالنموام 
اه والخارجين على القانون ، وحتى النصف األول من القرن العشرين فقت كانت هذه المنرقة تستخدم كمنفى للعص

 0أو حتى لمن يريد الخروج على القانون أو الدولة
بدأت مرحلة جديدة من اإلص ح لتعمير الصحرام وبدأت قوافل  1952يوليو  23ومع انر ق ثورة 

هذه التعمير تصل إلى منرقة الواحات لتبدأ معها مرحلة جديدة من الحياة االقتصادية واالجتماعية ، ثم تتابعت 
ل،ن إذا كانت مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية قد أحدثت تغيرات  1997المرحلة بمشروع توشكى 

اقتصادية أو اجتماعية لدو اإلنسان فى الوادو الجديد فنن إدراخ آثار هذه التغيرات من الناحية السيكولوجية قد 
( 1978مهران ، حامد فالتوافق النفسى كما يرو ) يحتاج إلى بعأ الوقت للت،يف النفسى مع هذا الواقع الجديد

عملية دينامية مستمرة تتناول السلوخ والبيئة الربية واالجتماعية بالتغير والتعديل حتى يحدث توامن بين الفرد 
 0وبيئته

( 1982كما أن التوافق النفسى يرتبت بمعدل التغير االجتماعى واالقتصادو )كما يرو بوتومور ، 
بتم هذا التغير ، فى مجال واحد أو عدة مجاالت إذ أن هناخ فارق كبير بين عملية التغير  ومدو سرعة أو

 0التدريجى وعملية التغير السريع
ويرتفع إدراخ الر ب للمشك ت المرتبرة بقضام وقت الفراغ والمشك ت األسرية لدو الر ب فى 

مة من حيث ال،ثافة السكانية وكونها ومركما  وقد يبدو هذا الوضع منرقيا لمدينة مثل أسيوط ممدح ، أسيوط
فى حين ن حر أن ، حضاريا  ل،ل ما حولها من المدن والقرو والنجوع، وذلخ بالمقارنة بالر ب فى الوادو الجديد

مجتمع الوادو الجديد وهو الفقير من حيث ال،ثافة السكانية والمتماسخ أسريا إلى حد كبير بالمقارنة بمنرقة 
 انخفاأ المشك ت األسرية لدو ر ب الوادو الجديد فقد يرجع إلىك أما  0أسيوط

تماسخ واض  لألسرة فى الوادو الجديد فاألسرة فى الوادو الجديد يقوم فيها ااألب بدور متميم فهو  - أ
ممتلخ للمصادر االقتصادية المحدودة لألسرة بل أن مل،ية األرأ ال تعتبر مل،ية خاصة لألفراد وأنما هو 

ب للبدنات والعائ ت ويقوم األبنام ببدوارهم كما يحدده األب، وهذا الشكل من الع قة يجعل األسرة حق مكتس
متماسكة إلى حد كبير، خاصة مع المساواة بين أعضام األسرة  ومن هنا يظهر توحد األعضام مع بعضهم 

لنا  فيخلق مشاعر البعأ كما أن وحدة االهتمامات تفضى إلى تنمية الروابت بين جماعة ممتدة من ا
 0التوحد

لى الصف   عدوانهوكما يرو )فرويد( فنن هذا التوحد يددو بالفرد إلى الحد من  نحو من توحد بهم وا 
 ( 104عنهم ومد يد العون إليهم وكما يدكد )فينخل( على أهمية التوحد فى ت،وين الجماعة )شيدلنجر ،  
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درجة من النقد للع قات األسرية بين الرالب  وقد يمثل إدراخ العينة فى أسيوط للمشك ت األسرية
وهو على ما يبدو اتجاه للنقد من أجل تصحي  ،  درجة الترور والتحضر فى مجتمع أسيوط له هاتاحتوأسرته أ

 . أوضاع قد ت،ون فى نظر الر ب فى حاجة إلى تعديل
عنى ندرة فى المشك ت إن ارتفاع المشك ت لدو ر ب أسيوط بالمقارنة بر ب الوادو الجديد ال ي 

 0األسرية لدو الر ب فى الوادو وأنما هو قدر من االرتفاع المحسو  بالوعى بها لدو الر ب فى أسيوط
يختلالالالف ترتيالالب المشالالك ت الحياتيالالة التالالى يواجههالالا رالال ب الجامعالالة فالالى صالالالعيد ال  ســابعًا: نتــائج الفــرض الســابع:

لباحالالالث للتب،الالد مالالن صالالحة هالالذا الفالالرأ بحسالالاب النسالالب المئويالالالة مصالالر والواحالالات تبعالالا إلدرا،هالالم ألهميتهالالا، وقالالد قالالام ا
( بالالين ربيعالة هالالذا الترتيالب وسالالوف يعتبالر الباحالالث فالالى 21-12والجالداول التاليالالة مالن )، ل سالتجابة إلدراخ المشالالك ت

 ال،ليالة العينالة % فالب،ثر مالن50تحليله لعبارات هذه الجداول أنه العبارة مرتفعة الت،الرار إذا كانالت نسالبة االسالتجابة لهالا 
% وأنهالالالا منخفضالالالة الت،الالالرار إذا كانالالالت نسالالالالبة 49-20وأنهالالالا متوسالالالرة الت،الالالرار إذا كانالالالت  نسالالالبة االسالالالتجابة لهالالالالا مالالالن 

مالا م% وبهذا التقسيم يمكن تمييم االستجابة على كالل عبالارة مالن عبالارات أبعالاد االسالتبيان 20االستجابة لها اقل من 
 0يشير إلى مدو عمق المشكلة
 يةالتعليم لعبارات المشكالتستجابات أفراد العينة ( يبين النسب المئوية ال12جدول )

ــة الترتيب ــ ــ  % العدد المشكل
 85.3 610 تبخر وصول المذكرات الدراسية  1
 75 536 الدراسة فى أيلبها قائمة على الحفر  2
 67.7 484 النظم التعليمية قديمة وتحتاج إلى تروير 3
 65 465 قسوة المناخ ال يساعد على التحصيل 4
 64.8 463 ال أذا،ر دروسى أو ببول 5
 62.7 448 التردد فى إقامة ع قة مع األستاذ 6
 57.9 414 ال يوجد تنمية لمواهب الر ب 7
 56.9 407 عدم الحصول على التقدير المناسب 8
 56.9 407 ال أجد قيمة لبعأ المواد الدراسية 9

 54 386 عدم كفاية المعامل والمدرجات 10
 54 386 يبتى األساتذة من أما،ن بعيدة مرهقون وعصبيون  11
 53.7 384 بعد مدار  التربية العلمية عن سكن الر ب 12
 51.5 368 كليتى ليست فى مستوو ال،ليات اءخرو 13
 50.8 363 ضيق المدرجات بال،لية 14
 50.6 362 تهميت دور الرالب فى الحياة الجامعية 15
 51.1 358 تذة الفروق الفردية بين الر بال يراعى األسا 16
 49.1 351 األنشرة فى ال،لية يير جادة 17
 47 336 ندرة المناقشات داخل المحاضرات 18
 43.5 311 إهمال الجانب العملى فى المحاضرات 19
 42 300 أشعر أننى التحقت بنوع من التعليم ال يتفق مع ميولى 20
 31.6 226 بالدراسة ال مباالة وعدم االهتمام  21
 31.3 224 استبداد األساتذة بالر ب 22
 24.6 176 عدم وجود العدد ال،افى من األساتذة 23
 19 136 يالبا ما تبتى االمتحانات من خارج المقررات الدراسية 24
 18.6 133 سوم الع قة بين الرالب والمعيد 25
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لالالنظم التعليميالة ودور الرالالالب فالالى الحيالالاة الجامعيالالة يتنالاول هالالذا البعالالد مشالالك ت تتعلالق بالدراسالالة الجامعيالالة وا 
أن مشالالك ت تالالبخر وصالول المالالذكرات للرالال ب  والع قالة باألسالالاتذة واألنشالرة الر بيالالة ويتضالال  مالن الجالالدول السالابق

وأن الالنظم التعليميالالة قديمالالة وييالر مترالالورة والدراسالالة فالى أيلبهالالا قالالائم علالى الحفالالر والتالالبثير الساللبى للمنالالاخ حيالالث درجالالة 
شالالديدة خالال ل فتالالرة الدراسالة وتالالرا،م الالالدرو  دون مراجعالالة ومشالالك ت الع قالة باألسالالاتذة وعالالدم تنميالالة مواهالالب الحالرارة ال

% مالالالن حجالالالم العينالالة وال يقالالالف الرالال ب عنالالالد  هالالذا الحالالالد مالالالن 50الرالال ب تثيالالالر اهتمالالام الرالالال ب بنسالالبة كبيالالالرة تتعالالدو 
عليميالالة فمشالالالك ت التربيالالالة العمليالالالة المشالالك ت التعليميالالالة بالالالل يسالالتجيبون لمشالالالك ت أخالالالرو لهالالالا أهميتهالالا فالالالى العمليالالالة الت

وضاليق المالالدرجات بالبعأ ال،ليالالات وأن النشالالرة فالى بعالالأ ال،ليالات ييالالر جالالادة والملالل فالالى المحاضالرات وعالالدم وجالالود 
  0اتذة تمثل مشك ت لها أهميتها كما يتبين من نسب االستجابة لهاالالعدد ال،افى من األس
 نة لعبارات المشكالت الصحية( يبين النسب المئوية الستجابات أفراد العي13جدول )

ــة الترتيب ــ  % العدد المشكلــ
 66.2 473 نضرر إلى االنتقال إلى منارق أخرو للع ج  1
 64.8 463 عدم االشتراخ فى التبمين الصحى 2
 62 443 عدم وجود مستشفى جامعى قريب 3
 61.1 437 الخدمات الصحية محدودة فى المحافظة 4
 61 436 اية الصحية المت،املةعدم وجود الرع 5
 60.1 430 متاعبى الصحية سببها الضغوط النفسية 6
 58.9 421 قلة النوعية الصحية 7
 58 415 قلة الخبرة لدو األربام بالمحافظة 8
 55.4 396 أعانى من إهمال األربام فى المستشفى 9
 49.2 352 عدم وجود أربام أ،فام يمكن الوثوق بهم 10
 47 336 د بعأ التخصصات فى المستشفىعدم وجو  11
 44.9 321 عدم توفر األدوية بالمستشفى 12
 44.8 320 أعانى من تلوث مياه الشرب 13
 38.2 273 عدم توفر اإلسعافات األولية بالمستشفى 14
 34.4 246 أشكو من الصداع المستمر 15
 21 150 أعانى من اإلفراط فى تناول الرعام 16
 20.6 147 اضرراب فى الدورة الشهرية  أعانى من 17
 8.4 60 أشكو من اإلمساخ المممن 18

من حيث الخدمات الصحية ومدو كفايتها وأهم األمراأ التى  صحيةيتناول هذا البعد المشك ت ال
 ك يتعرأ لها الر ب والحالة الصحية عامة ويتض  من الجدول السابق

د علالى عالالدم كفايالة الخالالدمات الصالحية وتتمثالالل فالالى مشالك ت تتصالالدر قائمالة المشالالك ت الصالحية تدكالال 5أن  -1
االنتقالال إلالالى منالالارق أخالالرو للعالال ج وعالدم االشالالتراخ فالالى التالالبمين الصالالحى وعالدم وجالالود مستشالالفى جالالامعى قريالالب 

 0وأن الخدمات الصحية محدودة وعدم وجود الرعاية الصحية المت،املة
ائمالة وتتمثالالل فالى قلالة النوعيالالة وال يقالف الرال ب عالن هالالذا الحالد فمالا مالالالت الشالكوو مالن الخالالدمات الصالحية ق  -2

الصالالحية وقلالالة الخبالالرة لالالدو األربالالام وا همالالالهم فالالى بعالالأ األحيالالان وعالالدم وجالالود أربالالام أ،فالالام يمكالالن الوثالالوق بهالالم 
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وعالدم وجالالود بعالالأ التخصصالالات بالمستشالالفى القريالالب وعالالدم تالالوفر األدويالالة بالمستشالالفى وعالالدم تالالوفر اإلسالالعافات 
 0األولية

المسالالتمر واإلفالالراط فالى تنالالاول الرعالالام واضالالرراب فالالى يشالكو الرالال ب مالالن بعالالأ األمالراأ مثالالل الصالالداع   -3
 0الدورة الشهرية لدو الرالبات واإلمساخ المممن

 ( يبين النسب المئوية الستجابات أفراد العينة لعبارات المشكالت األسرية14جدول )
ــة الترتيب ــ  % العدد المشكلــ

 51.3 367 تخوف الشباب من مصارحة األهل بمشك تهم 1
 35.9 257 سيررة األفكار التقليدية فى األسرة 2
 33.1 237 التدخل فى كل شه يخ  األبنام 3
 30.8 220 أسرتى عدد أفرادها كبير 4
 29.1 208 توجد مشاحنات مستمرة بين أخوتى 5
 28.4 203 معاملة اءبام لألبنام كما لو كانوا صغارا   6
 25.7 184 يوجد منامعات بالمنمل 7
 25.3 181 اركة األبنام فى اتخاذ قرارات تهم األسرة عدم مش 8
 23.9 171 عدم السماح لألبنام باتخاذ قرارات تخصهم 9
 23.6 169 سخرية اءبام من أفكار األبنام 10
 20.8 149 انشغال الوالدين عن األبنام  11
 17.6 126 عدم ثقة اءبام باألبنام 12
 16.6 119 استبداد الوالد برأيه 13
 16.5 118 تفضيل الذكر على األنثى فى المعاملة الوالدية 14
 16.5 118 أسرتى منروية على نفسها 15
 15.9 114 المناخ األسرو كئيب 16
 14.8 106 أعانى من يياب األب واألم  17
 13.4 96 أشعر بالمعاناة من التفكخ األسرو  18
 12.6 90 تتعرأ األم لإلهانة فى األسرة  19
 11.7 84 التوافق بين األب واألم  عدم 20
 10.5 75 ال أشعر باالنتمام لألسرة  21
 10.3 74 يعاقبنى والدو لمجرد مخالفته فى الرأو  22
 3.4 24 والداو منفص ن أو مرلقان 23

يتناول هذا البعد مشك ت تتعلق بالع قات األسرية وأساليب التنشئة وبعأ المشك ت األسرية التى 
 ام ويتض  من الجدول السابق ما يلى ك يدركها األبن

أن المشك ت األسرية فى منارق الدراسة الث ث كما يرصدها الر ب منخفضة من حيث ت،رارها   -1
  0فى استجاباتهم باستثنام مشكلة واحدة وهى تخوف الشباب من مصارحة األهل بمشك تهم

ة مثالالالل سالاليررة االفكالالار التقليديالالة فالالالى الت،الالالرار فالالى اسالالتجابات أفالالراد العينالال ةالمشالالك ت متوسالالر بعالالأتوجالالد  -2
ووجالود المشالالاحنات والمنامعالالات بالالين  ةاألسالرة وتالالدخل اءبالالام فالى شالالئون األبنالالام والشالالكوو مالن كبالالر حجالالم األسالالر 

 0أفراد األسرة
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توجالالد بعالالأ المشالالالك ت األسالالرية ذات الت،الالرار المالالالنخفأ فالالى اسالالالتجابات العينالالة مثالالل اسالالالتبداد اءب وعالالدم ثقالالالة   -3
ييالالاب األب أو األم، التفكالالخ األسالرو، إهانالالة األم، عالالدم التوافالالق  ، ل الالالذكر علالى األنثالالىتفضالال ، األبالام باألبنالالام
 بين األب واألم

 ( يبين النسب المئوية الستجابات أفراد العينة لعبارات المشكالت االقتصادية15جدول )
ــة الترتيب ــ ــ  % العدد المشكل

 88.3 631 قلة فر  العمل فى المحافظة  1
 86.3 616 فاع ت،اليف المواجارت 2
 86 615 أخشى البرالة  3
 83.6 598 ارتفاع ت،اليف الدراسة لألسرة كبيرة العدد  4
 80.6 576 انتشار الواسرة فى المجتمع  5
 79.6 569 انشغل بالتفكير الدائم فى المستقبل 6
 75.8 542 ارتفاع أسعار المذكرات الدراسية  7
 73.8 528 وفات الدراسيةأعانى من كثرة المصر  8
 72.2 516 أرهق األسرة بالمصروفات الدراسية  9

 62.7 448 تدنى الوضع االقتصادو للمحافظة  10
 47.7 341 أبحث عن عمل فى اإلجامة الصيفية 11
 41.4 296 أشعر أننى محروم من أشيام ضرورية  12
 38.6 276 مصروفى يير كاف 13
 33.2 238 ا،رة عدم توفر حجرة خاصة للمذ 14
 27.6 197 تنقصنا فى البيت أشيام ضرورة بسبب قلة الدخل 15
 17.5 125 أضرر إلى اقتراأ النقود  16
 16.1 115 لي  عند م ب  كافية  17

يتنالالاول هالالالذا البعالالالد مشالالالك ت تتعلالالالق بالجانالالالب االقتصالالالادو كفالالالر  العمالالالل والالالالدخل والمصالالالروفات الدراسالالالية  
،يالد الرال ب أهميالالة هالذا النالوع مالن المشالالك ت التالى يالدركونها حيالث ي حالالر أن وييرهالا ويتضال  مالن الجالالدول السالابق تب

يالبيالة أفالراد العينالة تشالكو مالن قلالة فالر  العمالل فالى المحافظالة التالى  تنتمالى لهالا وارتفالاع ت،الاليف الالمواج والخالوف مالالن 
شالار الواسالرة فالالى البرالالة وارتفالاع ت،الاليف الدراسالالة وبصالفة خاصالة أسالعار المالالذكرات الدراسالية ويالدرخ أفالراد العينالالة انت

المجتمالالالع ويشالالالالغلهم كثيالالالالرا المسالالالتقبل خاصالالالالة مالالالالع تالالالالدنى الوضالالالع االقتصالالالالادو للمحافظالالالالة التالالالى ينتمالالالالوا إليهالالالالا، ويشالالالالعر 
  0% من العينة أنهم يشعرون ببنهم محرومون من أشيام ضرورية41.4

 ( يبين النسب المئوية الستجابات أفراد العينة لعبارات المشكالت الدينية16جدول )
ــةال الترتيب ــ ــ  % العدد مشكل

 85.6 612 يضايقنى انصراف النا  عن الدين  1
 62 444 تتقصنى المعرفة ببمور الدين  2
 58.9 421 يعانى الشباب من االنحراف الدينى  3
 52.9 378 يضاقنى الجدل فى الدين  4
 52.4 375 يحيرنى أمر الجنة والنار 5
 47.1 337 ى ينادو بها البعأالتشكخ فى المبادئ الدينية الت 6
 43.9 314 قلة ال،تب الدينية سهلة الفهم  7
 37.3 267 يضايقنى التممت فى اتباع التعاليم الدينية  8
 12.6 90 ال أقوم بالفروأ الدينية  9
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يتنالاول هالالذا البعالالد بعالالأ المشالالك ت التالى يالالدركها الرالال ب ويالالبتى فالالى مقالدمتها انصالالراف النالالا  عالالن الالالدين 
دين واالنحالراف عالن الالدين والجالدل فالى الالدين والتشالكخ فالى الشالعارات الدينيالة التالى ينالادو بهالا الالبعأ والجهل ببمور ال

تعتالالالالرف ببنهالالالا ال تقالالالالوم بالالالالبدام  ( % مالالالالن العينالالالة12.6) والتممالالالت فالالالالى اتبالالالاع التعالالالالاليم الدينيالالالة، ل،الالالالن قلالالالة مالالالالن الرالالال ب
 .الفروأ الدينية 

 وحدات مجال قضاء وقت الفراع ( يبين النسب المئوية الستجابات أفراد العينة ل17جدول )
ــة الترتيب ــ  % العدد المشكلــ

 71.7 513 أشعر بالملل من وقت الفراغ  1
 67.3 481 ال تقام رح ت ترفيهية بصفة دائمة  2
 65.9 471 يضايقنى سلبية الر ب فى ممارسة األنشرة الترويحية 3
 57.2 409 ال أستريع استثمار إجامة الصيف  4
 49.9 357 ال توجد أندية فى المنرقة التى أقم بها 5
 45 322 ال أمار  أو نوع من الرياضة  6
 23.8 170 لي  لى هوايات  7
 20 143 أشغل وقت فرايى بالثرثرة والحديث عن اءخرين  8

ويتناول هذا البعد بعأ المشك ت المتعلقة بقضام وقت الفراغ فال،ثير من الر ب تشعر بالملل من 
لفراغ حيث ال تقام رح ت ترفيهية بصفة دائمة وأن معظم الر ب سلبيون فى ممارسة األنشرة الترويحية وقت ا

على استثمار إجامة الصيف أما لعدم وجود أندية رياضية أو أنه ليست لهم  مكما يشكو الر ب من عدم قدرته
 0هوايات وأنهم ال يمارسوا أو نشاط رياضى

 ية الستجابات أفراد العينة لعبارات المشكالت السياسية( يبين النسب المئو18جدول )
ــة الترتيب ــ  % العدد المشكلــ

 68.1 487 سلبية ال،ثير من الر ب فى المشاركة فى االنتخابات الر بية  1
 66.4 289 ال توجد مساحة للتعبير عن الرأو  2
 62 443  ب فى كثير من األمورال يحاول اتحاد الر ب التعرف على وجهات نظر الر 3
 58 415 أعتقد أن الوحدة العربية صعبة التحقيق 4
 54.7 391 ال أحب الحديث فى السياسية ألن الوضع العام ال يشجع على ذلخ  5
 49.2 325 وصول عناصر يير صالحة للقيادة فى االتحادات الر بية  6
 46.3 331 رارية وصول بعأ الر ب للقيادة بوسائل يير ديموق 7
 43.9 314 المجتمع مغلق ويير منفت  على ييره  8
 41 293 ال يعقد بال،لية بعأ الندوات السياسية  9
 40.4 289 ال أعرف لى دورا محددا  فى الحياة  10
 35.7 255 أفضل شرام البضائع المستوردة  11
 32.6 233 أود أن تنضم مصر إلى دول االتحاد األوربى  12
 31.6 226 أفضل الهجرة إلى أحد الب د األوربية  13
 31.5 225 ال يمثل اتحاد الر ب القاعدة الر بية العريضة  14
 27.1 194 أشعر بفقدان الهوية  15
 17.9 128 ال أشعر باالنتمام إلى المجتمع  16
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يف السياسى يتناول هذا البعأ بعأ المشك ت المرتبرة بالمجال السياسى كالحرية السياسية والتثق
ودور االتحادات الر بية وقضية االنتمام للمجتمع والهوية واالتجاه نحو العولمة والوحدة العربية ويتبين من 

 كالجدول السابق 
شكوو الر ب من سلبية ال،ثير منهم من المشاركة فى االنتخابات الر بية وربما يبررون ذلخ إمام   -1

أن اتحاد الر ب ال يحاول التعرف على وجهات نظر الر ب فى بعدم وجود مساحة للتعبير عن الرأو أو 
 0كثير من األمور أو أن القيادات الر بية تصل بوسائل يير ديموقرارية

يرصد أفراد العينة الواقع فالوحدة العربية صعبة التحقيق، يفضلوا شرام البضائع المستوردة وريبهم فى   -2
يفضلوا الهجرة إلى أحد الب د األوربية، ويشعرون بفقدان أن تنضم مصر إلى دول االتحاد األوربى، و 

 0الهوية
 %17.9كما يتض  أن نسبة صغيرة من العينة ال تشعر باالنتمام إلى المجتمع   -3

 ( يبين النسب المئوية الستجابات أفراد العينة لعبارات المشكالت الجنسية19جدول )
 % العدد المشكلــــــة الترتيب

 65.7 470 الحديث فى المسائل الجنسية  أخجل من 1
 62.8 449 المقررات الدراسية لي  بها ثقافة جنسية  2
 44.9 321 يضايقنى تفكيرو المستمر فى األمور الجنسية  3
 44.6 319 لي  لدو معلومات صحيحة عن األمور الجنسية  4
 43.6 312 يضايقنى ميلى الشديد لألف م الجنسية  5
 38 272 أتصرف فى حضور أفراد الجن  اءخر ال أعرف كيف 6
 31.3 224 أفكر كثيرا فى ت،وين ع قة مع الجن  اءخر 7
 29.2 209 يضايقنى التعليم المختلت 8
 13.8 99 أفضل مشاهدة الصورة العارية  9

يتناول هذا البعد بعأ المشك ت الجنسية كالخجل من كل ماله صلة بالجن ، واتجاه كل جن  نحو االخر 
 كوالسلوخ الجنسيى ويتض  من الجدول السابق

تتحفر فى الحديث عن الجانب الجنسى بل أنها تشعر بالضيق من التفكير فى المسائل  ةأن أفراد العين -1
الجنسية وتشكو من نق  المعلومات الصحية عن األمور الجنسية وأن المقررات الدراسية لي  بها ثقافة 

 0جنسية
وتشعر بالضيق من األحاديث الجنسية والتفكير فى المسائل الجنسية، مشاهدة األف م  أن أفراد العينة تخجل -2

فى  اتفكر كثير  ةوالصور الجنسية أو العارية، والتعليم المختلت، ومع ذلخ فنن نسبة متوسرة من العين
 .ت،وين ع قة مع الجن  اءخر

 
 
 



 -28- 

 
 
 

 لعبارات المشكالت النفسية ( يبين النسب المئوية الستجابات أفراد العينة20جدول )
ــة الترتيب ــ ــ  % العدد المشكل

 77.8 556 الحياة فى هذا المجتمع كثيرا ما تعرأ الشخ  للضغوط النفسية  1
 72.7 520 أشعر بالقلق الشديد من االمتحانات  2
 70.6 505 أنا قلق من المستقبل بصورة دائمة  3
 58.7 420 تمع المنافسة الشديدة أعانى من الريبة المائدة فى مج 4
 56.1 401 أشعر باإلحباط لعدم توفر العمل المناسب 5
 53.7 384 أشعر باإلحباط لعدم االستفادة من الدراسة  6
 52.1 373 كثيرا ما أشعر بالوحدة  7
 51.5 368 أجد صعوبة فى التحكم فى انفعالى  8
 51.1 366 كثيرا ما أشعر بتبنيب الضمير 9

 48.5 347 كثيرا ما أشعر باألرق  10
 45.2 323 أجد صعوبة فى اتخاذ قرارات تخصنى  11
 43.8 313 أعانى من الخجل الشديد  12
 41.1 294 عدم القدرة على تحقيق الذات  13
 39.4 282 أعانى من السرحان المستمر خ ل المحاضرات  14
 39.2 280 أعانى من التوتر المستمر  15
 39 279 التواجد فى أو مكان يير البيت القلق عن 16
 38.6 276 أعانى من الخوف المستمر 17
 37.9 271 أجد صعوبة فى الفضفضة مع األصدقام  18
 37.8 270 أجد صعوبة فى اختيار األصدقام 19
 37.6 269 أعانى من التعصب ءرام معينة  20
 37.2 266 أشعر بالغربة فى المجتمع الذو أقيم فيه  21
 36.6 262 أشعر أننى متضايق دائما  22
 35.4 253 تتقضى الثقة بالنف   23
 35.2 252 أعانى من السلبية فى معظم األحيان  24
 34.8 249 لم أوفق فى الوصول إلى فتاة األح م  25
 29.4 210 ال توجد صداقة حقيقية  26
 29.2 209 أعانى من صعوبة الفهم واالستيعاب  27
 28.5 204 الثقة فى أو شخ  خارج األسرة  عدم 28
 27.8 199 أعانى من البكام دون سبب 29
 23.6 169 ال أعرف كيف أتعاون مع اءخرين  30
 21 150 أجد صعوبة فى المشاركة فى الحوار مع المم م  31
 18.2 130 أشعر أننى يير محبوب 32
 16.8 120 أشعر بالنق  بين المم م 33
 14.5 104 ل الرأو اءخر عدو تقب 34
 12 86 مظهر ييرو جذاب  35
 8.4 60 أنا شخصية متسلرة ومستبدة  36
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هذا البعد بعأ المشك ت النفسية التى تتعلق بتوافق الفرد وميوله وسماته االنفعالية ويتض  من  ويتناول
 الجدول السابق ما يلى ك 

ة يسبب الضغوط النفسية واالجتماعية مت الحيانة فينارتفاع نسب الشعور بالقلق لدو أفراد الع  -1
 0واالمتحانات تسبب القلق ، والمستقبل مصدر للقلق الدائم

يعانى أفراد العينة من الربية المائدة فى مجتمع المنافسة الشديدة، االحباط لقلة فر  العمل واإلحباط   -2
صعوبة اتخاذ ، مير، األرق لعدم االستفادة من الدراسة، الوحدة، صعوبة التحكم فى االنفعاالت تبنيب الض

القرارات الشخصية، السرحان المستمر، الخوف المستمر، التعصب، نق  الثقة بالنف ، السلبية، البكام دون 
 0الغربة، صعوبة الفضفضة مع األصدقام ، سبب

 ك والجدول األتى يوض  ذلخ ترتيب المشكالت حسب شدة تكرارها:
 جابات أفراد العينة فى المشكالت حسب شدة تكرارها( بين النسبة المئوية الست21جدول رقم )

 النفسية الجنسية وقت الفراغ الدينية االقتصادية األسرية الصحية ةالتعليمي المشكالت
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 23 8 22 2 50 4 56 5 59 10 4 1 50 9 64 16 ت،رار مرتفع

 63 22 75 6 50 4 33 3 29 5 43 10 44 8 28 7 ت،رار متوست

 14 5 3 1 - - 11 1 12 2 53 12 6 1 8 2 ت،رار منخفأ
 100 35 100 9 100 8 100 9 100 17 100 23 100 18 100 25 مجموع المشكالت

يتض  من الجدول السابق أن المشك ت التعليمية تحتل قائمة المشك ت مرتفعة الت،رار على جميع 
مشك ت التى يواجهها جموع الر ب بصفة عامة ، يليها المشك ت االقتصادية فالمشك ت الدينية فالمشك ت ال

 0الصحية فمشك ت قضام وقت الفراغ
وكما يتض  أيضا أن المشك ت الجنسية والمشك ت النفسية تبتى فى صدارة المشك ت ذات الت،رار 

 0ارة المشك ت ذات الترتيب المنخفأوتبتى المشك ت األسرية فى صد،  المتوست
 ملخص النتائج ومناقشتها فى ضوء اإلطار النظرى والدراسات السابقة: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ر ب الجامعة فى الوادو الجديد والوجه القبلى فى إدراخ   -1
ت عامة والفروق لصال  بالمشك ت التعليمية والصحية واالقتصادية ، والدينية ، والسياسية ، والمشك 

 0الر ب فى الوادو الجديد
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ر ب الجامعة فى منارق الوادو الجديد وجنوب الوادو وأسيوط  -2

فى اإلحسا  بالمشك ت التعليمية والصحية واالقتصادية والمشك ت بصفة عامة ، والفروق فى هذه 
 0لجديدالمشك ت لصال  الر ب فى الوادو ا

المشك ت بتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ر ب الجامعة فى األعمار المختلفة فى اإلحسا   -3
،  18التعليمية والصحية والسياسية والمشك ت بصفة عامة والفروق لصال  الر ب ذوو األعمار األعلى 

 0عاما 21،  20،  19
إدراخ االمشك ت االقتصادية والسياسية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الر ب والرالبات فى -4

والجنسية ، والفروق لصال  الر ب أما بالنسبة إلدراخ المشك ت الصحية والنفسية ومشك ت وقت الفراغ ، 
 0فقد جامت فروق دالة إحصائيا  لصال  الرالبات
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تصادية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الر ب فى الريف والحضر فى إدراخ المشك ت االق -5
لصال  الر ب فى الريف ، أما الفروق ذات الداللة فى إدراخ المشك ت الصحية والسياسية فقد جامت 

 0لصال  الر ب فى الحضر
 اإلحسا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الر ب أبنام األسر ال،بيرة والمتوسرة والصغيرة فى  -6

 0األسر ال،بيرةبالمشك ت االقتصادية والدينية لصال  الر ب فى 
يدرخ الر ب فى الوادو الجديد المشك ت بصفة عامة بصورة تتفوق على إدراخ الر ب فى أسيوط  -7

 0وجنوب الوادو
تحتل قمة المشك ت مرتفعة الت،رار لدو جميع الر ب المشك ت التعليمية يليها المشك ت  -8

مشك ت األسرية فتبتى فى ذيل قائمة االقتصادية فالدينية ثم المشك ت الصحية ووقت الفراغ، أما ال
المشك ت التى يدركها جميع الر ب، وتحتل المشك ت الجنسية والنفسية مكانا وسرا بين المشك ت التى 

 0يدركها جميع الر ب
 يلى:  بماونخلص من النتائج السابقة 

 أن المشك ت  إن المشك ت التى تواجه ر ب الجامعة ترتبت بالمجتمع وثقافته ، فمن الم حر
، ودراسة  1975األسرية تنخفأ لدو الر ب عامة فى البحث الحالى ويتفق فى ذلخ مع دراسة خضر، 

كما يبرم التبثير الثقافى لنوعية  ,Coll 1995وتختلف فى ذلخ مع دراسة  1979، وعلى،  1971سلران، 
 0األجنبية المشك ت التى يدركها ر ب الجامعة فى المجتمعات العربية والمجتمعات

  أ،دت النتائ  فى الدراسة الحالية على أن المشك ت التعليمية من أ،ثر المشك ت شيوعا  لدو الر ب
، يليها مشك ت وقت الفراغ والمشك ت الصحية والجنسية ،  1979عامة وتتفق فى ذلخ مع دراسة على 

فى أن المشك ت  1991ومحمود،  1991كما تتفق النتائ  فى الدراسة الحالية مع نتائ  دراسة المروع، 
 0الصحية من أ،ثر المشك ت شيوعا  لدو ر ب الجامعة

ودراسة  Brince, 1998ودراسة  ,Colle 1995ودراسة  ,Blue 1998بينما تدكد النتائ  فى دراسة 
Kronabel,2000  ودراسةKercher, 2000  إن المشك ت النفسية والسلوكية والشخصية من أ،ثر المشك ت

 0يوعا  لدو ر ب الجامعةش
أ،دت النتائ  فى الدارسة الحالية أن ر ب الجامعة فى الوادو الجديد تواجههم المشك ت بصورة أ،بر 

 كلم حظات التالية عن مجتمع الوادو الجديدامما يواجهه الر ب فى الوجه القبلى ، وتدكد صحة هذه النتيجة 
ي  بالقليل من العملة النسبية التى يعيشها أبنام هذا المجتمع عن يشعر األفراد فى الوادو الجديد بقدر ل -1

المجتمع القومى ، باإلضافة إلى شعورهم بالقلق من العوامل البيئية والمناخية التى قد تعيق ت،يفهم وتجعلهم 
 0فى صراع شبة دائم مع الربيعة

داد كبيرة من أبنام الواحات إلى وادو لقد حدث تغير فى التركيبة السكانية للوادو الجديد فقد هاجرت أع  -2
النيل للبحث عن العمل والرمق األفضل وفى ذات الوقت قدم إلى هذا المجتمع عناصر جديدة من السكان 
فلم يعد قاصرا على سكانه األصليين وأنما أصب  يضم جماعات مختلفة من العاملين الوافدين والف حين 

 0جرمين أيضاالمهجرين والعمال والتجار وعدد من الم
وتبع ذلخ تغيرات كبيرة للسكان من حيث التقاليد والقيم والمعايير  – 1975كما ترو عليه حسين،  -3

 0األخ قية والع قات االجتماعية
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 مع  –ساعدت الميديا اإلع مية فى انتشار استقبال القنوات الفضائية فى الوادو الجديد وأحدث هذا الترور   -4
در ما من اإلحسا  بالدونية والظلم عندما يقارن الموارن فى الوادو الجديد نفسه ق  –ييره من الترورات 

 0باءخرين فى منارق أخرو من القرر المصرو يتميمون بخدمات أ،ثر ومستوو معيشة أفضل
تتصف الشخصية الصحراوية فى الوادو الجديد بقدر من االنروام والحذر الشديد من التجربة والمغامرة     -5

( ولذلخ فهى تفضل الشكوو أ،ثر 1999الفنجرو  حسن ، 1975،دت على ذلخ دراسات )عليه حسين كما أ
ومن خ ل ذلخ يمكن القول إن ال،ثير من العوامل ، مما تفضل تغيير الواقع أو القيام بمحاوالت لتحسينه

الجديد بالمقارنة الموضوعية قد أحدثت قدرا  كبيرا من اإلحسا  بالمشك ت لدو ر ب الجامعة فى الوادو 
 0بغيرهم فى المنارق األخرو

راضيا قانعا  بالواقع البسيت القائم على المساعدة  –عامة  –فبعد أن كان الفرد فى الوادو الجديد 
المتبادلة بين أهل الواحة والمل،ية العادلة لألراضى ومصادر المياه معا  ، جامته عوامل كثيرة ناتجة عن الهجرة 

لى الوادو و  أ،بر من ال مم  –قد ت،ون  –تبثير الميديا اإلع مية فى بنام ع قات جديدة وأح م وترلعات من وا 
وارد المحدودة ، أدو كل ذلخ ال، باإلضافة إلى الشعور التاريخى بالعملة المكانية والنفسية والقلق من الربيعة ، والم

 0إلى ارتفاع إدراخ المشك ت لدو ر ب الجامعة فى الوادو الجديد

 : المراجــع
 0لسان العرب ، المجلد الرابع ، تحقيق عبد   على ال،بير وآخرون ، القاهرة ،دار المعارف نظور:ـابن م -1
عمان ، دار  األردن ، مشك ت الشباب، دراسة ميدانية للشباب األردنى ، ( :1985أحمد جمال ظاهر ) -2
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 ملخص الدراسة
 دراسة مقارنة. مشكالت طالب الجامعة فى الوجه القبلى والوادى الجديد 

تهالدف هالذه الدراسالالة إلالى التعالرف علالالى أهالم المشالالك ت التعليميالة والصالحية واألسالالرية والنفسالية واالقتصالالادية 
والسياسالالالية والجنسالالالية والدينيالالالة ومشالالالك ت وقالالالت الفالالالراغ التالالالالى يواجههالالالا الرالالال ب فالالالى منالالالارق الالالالوادو الجديالالالد وأسالالالاليوط 
وجنالالوب الالالوادو وترتيالالب هالالذه المشالالالك ت مالالن حيالالث أهميتهالالا والفالالروق بالالالين الجنسالالين و والفالالروق بالالين الفئالالات العمريالالالة 

نتمالون إلالى أسالر صالغيرة، ومتوسالرة أو كبيالرة المختلفة، و والفروق بين أبنالام الريالف والحضالر، و والفالروق بالين مالن ي
 0الحجم فى إدراخ هذه المشك ت
مالن اإلنالاث، متوسالت  395مالن الالذكور،  320مالنهم  ، رالبا ورالبالة 715عينة بلغت بوقد استعان الباحث 

 ه، واسالتخدم اسالالتبيان المشالالك ت مالن إعالالداده وقالالد تالم حسالالاب ثباتالاله وصالالدق 1.24وانحالالراف معيالالارو  19.27أعمالارهم 
 0مختلفةبررق 

 وقد كشفت النتائج عن: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ر ب الجامعة فى منارق الوادو الجديد وجنوب الوادو وأسيوط  -1

فى اإلحسا  بالمشك ت التعليمية والصحية واالقتصادية والمشك ت بصفة عامة، والفروق لصال  
 0الر ب فى الوادو الجديد

بين ر ب الجامعة فى األعمار المختلفة فى اإلحسا  بالمشك ت  توجد فروق ذات داللة إحصائية -2
التعليمية والصحية والسياسية والمشك ت بصفة عامة، والفروق لصال  الر ب ذوو األعمار األعلى 

 0عاما 18،19،20،21



 -37- 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الر ب والرالبات فى اإلحسا  بالمشك ت االقتصادية  -3
الصحية والنفسية ومشك ت  ، أما بالنسبة للمشك توالجنسية ، والفروق لصال  الر ب  والسياسية
 0لصال  الرالبات دالة  إحصائيا لفروق ا فقد جامتوقت الفراي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الر ب فى الريف والحضر فى اإلحسا  بالمشك ت  -4
  بالمشك ت الصحية والسياسية لصال  الر ب االقتصادية لصال  الر ب فى الريف، وفى اإلحسا

 0فى الحضر
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الر ب فى األسر ال،بيرة والمتوسرة والصغيرة فى اإلحسا   -5

 0بالمشك ت االقتصادية والدينية لصال  الر ب فى األسر ال،بيرة
يليها  لدو جميع الر ب والرالبات قائمة المشك ت األ،ثر ت،رارا   قمة تحتل المشك ت التعليمية -6

 فى ذيل المشك ت االقتصادية فالدينية فالصحية ووقت الفراغ بينما تبتى المشك ت األسرية 
 وسرا.المشك ت التى يدركها الر ب، وتتخذ الر ب الجنسية والنفسية مكانا 

 
 
 
 

 

 

University students problems. 

A comparison study in Upper Egypt and New Valley 

       The study aims to: Identify the most important educational health, family, 

psychological, economic, political, sexual, religious and leisure time problems that 

face university students in Upper Egypt, and New Valley and Assuit - Arrange these 

problems according to its importance - The individual differences -  The differences 

among ages - The differences between rural and urban - Small, middle, big family 

differences. 

 In recognizing these problems, the researcher conducted it on 715 (320) male and 

(395) female students (ages19,27 years,with normative deviation 1,24). The problems 

questionnaire was used and measured its reliability and validity in many ways. 

 The results: 

1. There are statistical significant differences among the students in the New 

Valley and the South of the Valley and Assuit in sensing the educational, health, 

economic problems and in problems as a whole in favor of the New Valley. 
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2. There are statistical significant differences among university students in 

different ages in sensing the educational, health, political problems and problems 

as a whole in favor of ages (18, 19, 20 +). 

3. There are statistical significant differences between males and females in 

sensing the economic, political, sexual problems in favor of males. 

4. There are statistical significant differences between males and females in the 

health, psychological, and leisure time problems in favor of females. 

5. There are statistical significant differences between urban and rural students in 

sensing the economic problems in favor of rural, and the health and political 

problems in favor of urban. 

6. There are statistical significant differences among big, small, and middle 

families in sensing the economic and religious problems in favor of big families. 

7.  Educational problems regarded the most frequency after that economic, 

religious, psychological, and leisure time problems, within the familial problems 

considered the last to be recognized by the university students, and the sexual 

problems have a half way. 
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