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اختيارهم بطريقة غرضية صدفية في كل من (المدينة الجامعية باألزهر -المدينة الجامعية بطنطا -المدينة الجامعية بعين
Students
شمس) ،تكونت أدوات البحث من :استمارة البيانات العامة للطالب ،استبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية ،استبيان
خدمات المدن الجامعية
االغتراب النفسي لدي الطالب المقيمين بها .استغرق تطبيق أدوات البحث حوالي أربعة أشهر من أبريل حتى شهر
University Hostels
أغسطس 2020وتم تطبيق االستبيان على الطالب عينة البحث الكترونيا ًعن طريق اإلرسال باإليميل أو وسائل التواصل
Services
االجتماعي المختلفة وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي وجاء من أهم نتائج البحث مايلي :عدم وجود عالقة ارتباطية
االغتراب النفسي
دالة احصائيا بين إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية بمحاورها واالغتراب النفسي بأبعاده لدي الطالب المقيمين بها،
Psychological
وجود تباين دال إحصائيا ً بين المدن الثالث بجامعة (األزهر – طنطا – عين شمس) تبعا ً إلجمالي مستوي االغتراب حيث
تتضح معنوية قيمة كاي لكل من المدينة الجامعية بجامعة األزهر والمدينة الجامعية بجامعة طنطا وبلغت قيمتها (،18،981
Alienation
 )11،459علي التوالي وكالهما دال معنويا ً عند  0.01ماعدا المدينة الجامعية لجامعة عين شمس حيث بلغت قيمة كاي
 2،818وهي غير دالة إحصائيا ً ،وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية بين
الطالب تبعا ً للجنس (ذكر -أنثي) ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب فى إجمالي االغتراب النفسي بأبعاده
الثالثة تبعا ً للجنس (ذكر -أنثي) لصالح الذكور ،كما اتضح من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب
الكليات النظرية وطالب الكليات العملية فى إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية ،بينما توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين الطالب في محور التمرد لصالح طالب الكليات النظرية ،وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين إجمالي
الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية وبعض متغيرات المستوي االجتماعي واالقتصادي(الدخل الشهري لألسرة) ،بينما التوجد
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين إجمالي االغتراب النفسي وبعض متغيرات المستوي االجتماعي واالقتصادي (الدخل
الشهري لألسرة) .وجاء من أهم توصيات البحث :تهيئة المدينة الجامعية (سكن الطالب ) بحيث تتوافر فيها مقومات اإلقامة
المريحة ،وتزويدها باإلمكانات المالئمة للتحصيل العلمي السليم ،.توفير نظام للمتابعة المستمرة لمستوي رضاء الطالب من
خالل توفير صندوق إلبداء الرأي والمقترحات والشكاوي مع استخدام بطاقات إبداء الرأي بشكل دوري والمرور اليومي من
قبل مديري المدن الجامعية واالستماع المباشر آلراء الطالب ،ضرورة اإلهتمام بالخدمات التي تقدمها المدن الجامعية مع
ضرورة تنوعها ،بحيث تحقق التوازن في مظاهر النمو المختلفة ،الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والدينية.
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مقدمة Introduction
اإلهتمام بالشباب من أهم المعايير التي يقاس بها رقي المجتمع
وتطوره ،وهو اهتمام بمستقبل األمة ،مما يدعو إلي اإلرتقاء ببناء
اإلنسان وتحسين مستوي صحته النفسية بمختلف جوانبها ،وتنمية
إمكانياته وحسن استثمار طاقته وقدراته وتمكينه من مهارات الحياة
الفعالة ،كما أن الشباب يحملون نفوسا ً خصبة صالحة للخير
والصالح ،وقلوبا ً صافية لم تقتحمها بعد عادات سيئة ،والتقاليد
ضارة ،والضروب من األخالق التي تتراكم في العادة لدي الكبار،
من أجل هذا كانوا أسرع فئات المجتمع إلي قبول النصيحة
واستجابة الدعوة (أحمد هاشم .)42:2002،
فالظروف واألحداث والمؤثرات المجتمعية داخلية وخارجية هي
التي تشكل شخصية الشباب ،إقداما ً أو إحجاماً ،إعتداالً أو تطرفاً،
إنتما ًء لمجتمعه وثقافته أو اغترابا ً عنهما (منصور
عمر.)3:2005،
وتؤدي الجامعة في العالم العربي باعتبارها إحدي مؤسسات
التنشئة للشباب ،دورا ً بارزا ً في إعداد الشباب الجامعي وتكوينهم،
يناط بها مهمة تأهيل الشباب فكراً ،وفعالً ،ووجداناً ،وانتما ًء وفق

رؤية حاضرة ومستقبلية ثاقبة .ذلك أن قيادات المجتمع العليا في
مختلف المجاالت العلمية واالقتصادية والسياسية والثقافية ،هم من
خريجي الجامعات .وهو مجتمع الطلبة الذي فيه تتكون
شخصياتهم ،واتجاهاتهم ،وقيمهم ،وتترك هذه الجامعات في نفوس
الشباب ووجدانهم مشاعر تدوم مع الفرد في عالم المهنة والمجتمع
طوال حياتهم ،وكلما اهتمت هذه الجامعات بتأهيل األجيال
الحاضرة والمستقبلبة ،وتزويدهم بالقيم والسلوكيات ،كانوا أعضاء
نافعين في بناء أمتهم وأكثر قدرة في مجابهة التحديات والصعاب
بعزم واقتدار (ماجد الزيود.)273:2007،
وتعد اإلقامة الداخلية للطالب بالمدن الجامعية أحد أهم أسباب
إنخفاض مستويات الصحة النفسية لدي هؤالء الطالب ،ولعل نتائج
البحوث والدراسات السابقة كشفت عن زيادة نسبة انتشار االكتئاب
وارتفاع معدالت المشكالت االنفعالية والسلوكية بين طالب المدن
الجامعية (فيوليت إبراهيم.)681:2015 ،
وقد أكدت نتائج دراسة آمال محمد()6:2008علي وجود العديد
من المشكالت النفسية واالجتماعية لدي طالب وطالبات المدن
الجامعية كاإلحباط والقلق ،واالنطواء ،والعدوان نتيجة لعدم توفير
المناخ المناسب داخل المدن الجامعية لهؤالء الطالب بالقدر الذي
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توفره لهم أسرهم
وقد اهتمت المدن الجامعية بتقديم العديد من الخدمات الرتباطها
الوثيق بالتطور األكاديمي للطلبة ،وتتلخص أهمية الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية في كونها برامج ذات صلة قوية بتنمية
مهارات التعلم وإدارة الوقت والنمو المهني والتغلب علي
المشكالت التربوية واألكاديمية .فهي في الواقع خدمات لتوظيف
المعرفة ولربط البيئة التعليمية بالمجتمع ولتنمية الجانب المهني
ولتحقيق رفاهية الفرد والمجتمع ()2002:88
Barker&Willett
وقد أوضح ) Broderick)2003:122أن جامعة كاليفورنيا
تقدم العديد من الخدمات من أهمها :خدمات الرعاية الصحية،
وبرامج تربية الصحة البدنية ،متضمنة الرعاية الطبية والطوارئ،
وبرنامج للمشورة الخاصة بالصحة العقلية ،وخدمات وبرامج
للصحة اإلنفعالية واالختبارات السلوكية التي تؤثر في التفوق
األكاديمي للطالب ،والبرامج األكاديمية والتدريسية والتربوية التي
تقدم فيها خدمات المساعدات الدراسية ،وكيفية التركيز علي التفكير
الناقد والتأملي والمسئولية الشخصية ،وبرامج لدعم الطالب في
اإلنجاز األكاديمي والنمو الشخصي ،وتحسين مهارات التفكير
وحل المشكالت وإتاحة فرص التعليم التبادلي ،وبرامج لتنمية
االهتمامات الطالبية واألنشطة الثقافية ،ومركز للمرأة ،خدمات
التخطيط المهني والمساعدات المالية ،وخدمات للطالب المعوق أو
العاجز.
وتعد عملية االنتقال من سكن األسرة إلي السكن في الحرم
الجامعي ،أو السكن خارجه عملية صعبة لكثير من الطالب،
خاصة أولئك الذين لم يعتادو االعتماد علي الذات ،مما ينتج عنه
كثير من الصعوبات والمشاكل النفسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية
لدي كثير من الطالب ،وتشير الكثير من الدراسات إلي أن معظم
هذه الصعوبات ترجع أساسا ً إلي عدم تكيف هؤالء الطلبة مع حياة
االعتماد علي الذات والعيش بعيدا ً عن األسرة ،وتزداد حدة هذه
الصعوبات في المجتمعات ،واألسر التي تتميز بقيم جماعية عالية
(حمود الحارثي.)201:2011،
وتق وم فلسفة السكن الجامعي أو المدن الجامعية ليس علي أساس
توفير محل إقامة للطالب المغتربين فقط ،ولكن باإلضافة إلي ذلك
توفير مناخ معيشي متكامل يشبه إلي حد كبير الحياة األسرية ،بل
من المفترض أن يتفوق عليها لوجود متخصصين مسئولين عن
توفير أوجه الرعاية المختلفة للطالب المقيمين بالسكن الجامعي
ومنها الرعاية االجتماعية و النفسية والخدمات التربوية والطبية
والتغذية واألنشطة والترويح ولعل من أهم المهن المتخصصة مهنة
الخدمة االجتماعية والتي يمارس من خالل األخصائيين
االجتماعيين اللذين يتعايشون مع الطالب لتوجيههم وحل مشكالتهم
لتحقيق أقصي استفادة من العملية التعليمية والمشاركة في عملية
التنشئة االجتماعية للطالب خاصة وأنهم في مرحلة سنية قد يسهل
اختراقها من خالل تيارات فكرية متنوعة عبر وسائل االتصال
الحديثة التي تسود المجتمع (أمل الفريخ.)248:2015،
كما أكدت )Constance(2004:515علي أن طالب الجامعة
عرضة لمواجهة الكثير من االضطرابات النفسية والصراعات
نتيجة للمواقف واألحداث الجديدة والمتعددة التي يواجهونها في
حياتهم.
إن فكرة االغتراب في كل معانيها وحدت في صميم الفكر الديني،
الفلسفي واإلسالمي علي حد سواء ،فمن الناحية الدينية نجد فكرة
االغتراب عن هللا ترد في أكثرمن موضع بالقرآن الكريم فمثالً في
قصة آدم عليه السالم عندما أخطأ وأكل من الشجرة التي نهاه هللا
عن االقتراب منها ومن ثم خرج من الجنة ،واغترب عن هللا ،قال
هللا تعالي ":وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكال منها رغدا ً
حيث شئتما والتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۞ فأزلهما
الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض
عدو ولكم في األرض مستقر ومتاع إلي حين۞" (سورة البقرة
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اآليتان.)36،35
وفي السنة الشريفة وردت بعض األحاديث عن النبي صلي هللا
عليه وسلم تعبرعن حالة االغتراب بمعني الغربة ،ومنها الحديث
الشريف " بدأ اإلسالم غريب وسيعود غريبا ً كما بدأ فطوبي
للغرباء ،وقد جاء الحديث بروايات متعددة تفسر معني الغربة،
ويفيد بالمعني اإلسالمي االغتراب عن الحياة االجتماعية الزائفة
الجارفة واالغتراب عن النظام االجتماعي العادل (صحيح
مسلم.)174:
فاإلغتراب ظاهرة إنسانية تتمثل في "شعور الفرد بالوحدة وعدم
اإلنتماء وفقدان الثقة ،واإلحساس بالقلق والعدوان ورفض القيم
والمعايير اإلجتماعية ،والمعاناة من الضغوط النفسية" (سناء
زهران.)104:2002،
إن ظاهرة اإلغتراب ليست وليدة هذا العصر بل هي قديمة قدم
الوجود اإلنساني ،وقد سادت هذه الظاهرة لتخرج من نطاق
الحاالت الفردية لتصبح إحدي السمات المميزة للعصر الحالي مع
اختالف المجتمعات ،أي أن الشعور باإلغتراب هو شعور قديم منذ
قدم اإلنسان إال أنه مع تقدم الحياة العصرية تحول من حيز الفردية
إلي شعور جمعي يتسم به المجتمع ،فمظاهر العنف والتمرد
والتغيرات السريعة المتالحقة التي تموج بها المجتمعات المعاصرة
أدت إلي اهتزاز عالقات اإلنسان التي كانت ترتبط بذاته أو باهلل
مما أدي إلي انتشار ظاهرة االغتراب ،فاإلغتراب موجود مادام
هناك فجوة بين الفرد والمجتمع ،وكلما غاب المجال الذي تظهر فيه
العالقة المعبرة عن الذات ،ومادام للفرد أفكار مثالية ينشد تحقيقها
وتحول ظروف المجتمع دون بلوغها (بشري علي.)516:2008،
واإلغتراب له أبعاد متعددة؛ نفسية واجتماعية ووجودية ،وتزداد
حدته ومجاالت إنتشاره كلما توافرت العوامل واألسباب المهيأة
للشعور بذلك ،واإلنسان عندما يغترب نفسيا ُ واجتماعيا ً ووجودياً،
فهو اليملك سوي ذاته يتمركز حولها ويلتصق بها .ونتيجة ذلك
يعجز اإلنسان عن إستثمار طاقاته وقدراته ومواهبه ،وبالتالي لن
يستطيع تحقيق ذاته (عبد الرحمن النملة.)22:2018 ،
وقد بحثت رغداء نعيسة ( )148:2012اإلغتراب النفسي وعالقته
باألمن النفسي علي عينة من طلبة جامعة دمشق ،وتوصلت إلي
وجود إغتراب نفسي لدي طلبة الجامعة بدرجة متوسطة ،ووجود
عالقة إرتباطية عكسية بين األمن واإلغتراب
وهدفت دراسة عادل العقيلي (  )111:2004للكشف عن العالقة
اإلرتباطية بين اإلغتراب واألمن النفسي لدي طالب جامعة اإلمام
بن سعود ،وأظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطية عكسية بين
اإلغتراب والشعور بالطمأنينة النفسية بهم.
ومن خالل ماسبق تبين وجود عدد من المشكالت يعاني منها
الطالب منها بعض المشكالت االجتماعية والنفسية ،واألكاديمية،
كما تبين عدم تنظيم أنشطة وبرامج لقضاء أوقات فراغ الطالب
مما يؤثرفي سلوكياتهم وتكيفهم وعدم استثمار قدرات الطالب في
أنشطة إنتاجية أو تطوعية أو خدمية أو مهنية بما يعود عليهم
بالفائدة ويساعدهم علي التكيف االجتماعي ويقلل من إحساسهم
باالغتراب والعزلة عن المحيطين بهم ،كما أن دراسة الخدمات
التي تقدمها المدن الجامعية وعالقتها باإلغتراب النفسي لدي
الطالب المقيمين بها لم تحظ باهتمام الباحثين حيث اليوجد إال عددا ً
محدودا ً من الدراسات التي تهتم باإلغتراب النفسي لدي طالب
الجامعة مما شكل باعثا ً لدي الباحثة للمساهمة في توضيح مالمح
هذه الظاهرة،
مشكلة البحث :Research problem
يمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي اآلتي:
هل توجد عالقة بين الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
بمحاورها (الخدمات البيئية -الخدمات الغذائية -الخمات الصحية
والترفيهية) واالغتراب النفسي بأبعاده (العزلة االجتماعية-
الالمعيارية -التمرد) لدي الطالب المقيمين بها؟
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أهداف البحث :Research Objectives
يهدف البحث بصفة رئيسية إلي دراسة العالقة بين الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية بمحاورها (لخدمات البيئية -الخدمات
الغذائية -الخمات الصحية والترفيهية) واإلغتراب النفسي بأبعاده
(العزلة االجتماعية -الالمعيارية -التمرد) لدي الطالب المقيمين بها
ومنه تنبثق األهداف الفرعية اآلتية- :
 .1تحديد مستوي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لدي
الطالب عينة البحث بمحاورها (الخدمات البيئية ،الخدمات
الغذائية ،الخدمات الصحية والترفيهية) واالغتراب النفسي
بأبعاده ( العزلة االجتماعية ،الالمعياية ،التمرد).
 .2الكشف عن وجود عالقة ارتباطية بين كل من الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية بمحاورها (الخدمات البيئية -الخدمات
الغذائية -الخدمات الصحية والترفيهية) واالغتراب النفسي
بأبعاده (العزلة االجتماعية -الالمعيارية -التمرد).
 .3دراسة الفروق بين الطالب الذكور واإلناث المقيمين في
المدن الجامعية في كل من الخدمات التي تقدمها المدن
الجامعية بمحاورها واإلغتراب النفسي بأبعاده.
 .4دراسة الفروق بين الطالب المقيمين في المدن الجامعية في
كل من الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية بمحاورها
واإلغتراب النفسي بأبعاده تبعا ً لنوع الكلية.
 .5تحديد أوجه التباين بين الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
بمحاورها واالغتراب النفسي بأبعاده وفقا ً لمستوي الدخل
الشهري لألسرة.
 .6دراسة االختالف في نسب االغتراب لدي الطالب عينة
الدراسة في مستوي الخدمات في المدن الثالث (المدينة
الجامعية باألزهر – المدينة الجامعية بطنطا – المدينة
الجامعية بعين شمس).
أهمية البحث : Significance
تتمثل أهمية البحث في اتجاهين- :
اوال- :أهمية البحث في مجاالت خدمة المجتمع المحلي- :
 )1تنبع أهمية البحث من كونها تكشف عن مستوي اإلغتراب
لدي طالب الجامعات حيث أنهم معرضون للشعور
باإلغتراب أكثر من غيرهم.
 )2تكمن أهمية البحث في كونها تهدف إلي استكمال ماأغفلته
الدراسات السابقة من الربط بين الخدمات التي تقدمها المدن
الجامعية واالغتراب النفسي.
 )3تكمن أهمية البحث في تقديم بعض التوصيات من خالل
نتائجها إلي المسئولين من أجل المحافظة علي مجتمعنا
والتخفيف من آثار هذه المشكالت التي قد يتعرض لها بعض
افراد المجتمع وتخليص المجتمع من آثارها.
 )4تسهم نتائج البحث الحالية من الناحية التطبيقية في توجيه
الباحثين إلي عمل برامج إرشادية لتحسين جودة الخدمات
التي تقدمها المدن الجامعية لطالبها وفقا ً لمقتضيات المواقف
التي يعانون منها .
ثانيا :أهمية البحث في مجال التخصص- :
 )1جذب اهتمام الباحثين إلي ضرورة توجيه مزيد من االهتمام
والعناية لدراسة الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
بمحاورها سواء كانت صحية :غذائية ،ترفيهية ،بيئية لطالبها
نظرا ً لطبيعة المشكالت النفسية التي يواجهها هؤالء الطلبة؛
فباإلضافة إلي كونهم يواجهون مشكالت الحياة الجامعية
فإنهم كذلك يواجهون المشكالت الخاصة بالحياة في المدن
الجامعية.
 )2يقدم هذا البحث مساهمة في توفير الكثير من المعلومات
والمعطيات الميدانية التي تهم العاملين في مجال علم النفس
والصحة النفسية ،وكذلك أصحاب القرار في مختلف
المؤسسات المعنية بالشباب من أجل الوقوف علي حجم
الضغوطات النفسية وآثارها علي شعور الفرد باإلغتراب.

فروض البحث :Research Hypotheses
 -1ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الخدمات
التي تقدمها المدن الجامعية بمحاورها (الخدمات البيئية -
الخدمات الغذائية -الخدمات الصحية والترفيهية) واالغتراب
النفسي بأبعاده (العزلة االجتماعية – الالمعيارية – التمرد).
 -2اليوجد تباين دال إحصائيا ً في مستوي االغتراب حسب
مستوي الخدمات في المدن الجامعية الثالث (المدينة الجامعية
باألزهر -المدينة الجامعية بطنطا -المدينة الجامعية بعين
شمس).
 -3التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المقيمين في
المدن الجامعية الذكور واإلناث في كل من الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية بمحاورها واإلغتراب النفسي بأبعاده.
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المقيمين في
المدن الجامعية في كل من (الخدمات التي تقدمها المدن
الجامعية – االغتراب النفسي لدي الطالب) وفقا ً لنوع الكلية.
 -5يوجد اختالف في نسب االغتراب لدي الطالب عينة الدراسة
في مستوي الخدمات في المدن الثالث (المدينة الجامعية
باألزهر – المدينة الجامعية بطنطا -المدينة الجامعية بعين
شمس).
األسلوب البحثي للدراسة:
مصطلحات البحث :Research Terms
المصطلحات العلمية والمفاهيم اإلجرائية:
المدينة الجامعية :هي مؤسسة إجتماعية تتبع جامعة معينةة تهةدف
إلي رعاية الطالب المغتربين تعمل من خالل الئحة داخلية توضةح
نظام ا لعمل بها وشروط اإلستفادة من خدماتها والجزاءات الخاصة
لمخالفة النظم والتعليمةات ،ويمةارس العمةل بهةا متخصصةيص فةي
كافة المجاالت وتتبع تنظيم إجتماعي معين يتالئم مع طبيعةة الحيةاة
المتعلقة مع الطالب كما ترتبط بمشكالت وحاجات هؤالء الطالب،
وتعمل خاصة للطالب المغتربين الذين يلتحقةون بالمدينةة الجامعيةة
مةةن محافظةةات فتعمةةل علةةي تةةوفير اإلسةةكان المناسةةب لهةةم (آمااال
محمد.)12:2008،
وتعرف المدينة الجامعية إجرائيا ً بأنها :هي مؤسسة اجتماعية
حكومية تقع في نطاق إدارة جامعات (األزهر -طنطا -عين شمس)
وتقوم باستضافة الطالب الجامعيين المغتربين المنتظمين الذين
تنطبق عليهم شروط القبول باإلقامة بهذه المدن الجامعية.
طالب المدن الجامعية: students hostel Universit:
هم فئة الطالب الجامعيين المغتربين المنتظمين الذين تنطبق عليهم
شروط القبول بالمدن الجامعية والتي من أهمها أن يكون الطالب
من خارج نطاق المحافظة التي يقيم بها (هالة شوقي.)13:2001،
ويعرف طالب المدن الجامعية إجرائيا ً في البحث الحالي بأنهم :فئة
الطالب والطالبات الجامعيين المغتربين المنتظمين الذين تنطبق
عليهم شروط القبول بالمدينة الجامعية ،والتتجاوز مدة إقامتهم بها
السنة األولي ومقيمين بالمدن الجامعية التابعة لكل من (جامعة
األزهر -جامعة طنطا -جامعة عين شمس).
خدمات المدن الجامعية:
هي كل ماتقدمه وتشرف عليه المدن الجامعية كالسكن والتغذية
واألنشطة الطالبية وخدمات التوجيه واإلرشاد (ماجد
الزيود.)273:2007،
وتعرف خدمات المدن الجامعية إجرائيا ً بأنها :أساليب الرعاية التي
تقدمها المدن الجامعية الخاصة بجامعة (األزهر -طنطا -عين
شمس) للطالب المغتربين الالئي ينطبق عليهم شروط اإلقامة بها،
وتنقسم إلي خدمات بيئية ،خدمات غذائية ،خدمات صحية و
ترفيهية.
االغتراب النفسي:
حالة إنسانية تعكس ضعف اإليمان وعدم اإللتزام بالمعايير
اإلجتماعية وفقدان المعني والشعور بالعجز والعزلة االجتماعية
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(صالح الصنيع.)19:2002،
و يعرف االغتراب النفسي إجرائيا ً بأنه :هو شعور الطالب
الجامعي باالنفصال عن االخرين أو عن الذات أو كليهما ومايعانيه
من مظاهر مثل فقدان الشعور باالنتماء ،والعجز ،وعدم االلتزام
بالمعايير ،وعدم اإلحساس بالقيمة ،وفقدان الهدف ،وفقدان المعني
 ،والتمركز حول الذات.
منهج البحث
يتبع البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي حيث تقوم الدراسات
الوصفية على وصف الظواهر وجمع الحقائق والمعلومات عنها
وال يقتصر المنهج الوصفي على جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها
فقط ،بل يتضمن تفسير النتائج تمهيدا للوصول الي تعميمات بشأن
الظاهرة موضوع الدراسة (محمود المحمودي.)66:2019،
حدود البحث :Research Delimitation
 الحدود البشرية :اشتملت عينة الدراسة على ( )250طالب
وطالبة من مستويات إجتماعية وإقتصادية مختلفة ،ويشترط أن
تكون العينة من الطالب المقيمين بالمدن الجامعية ،الذين
تتراوح مدة إقامتهم السنة األولي في المدينة الجامعية وذلك
لكي يكون االغتراب واقعي لديهم ألنه مع طول فترة اإلقامة
تحدث عملية تكيف فال يشعر الطالب المقيم في المدينة
الجامعية باالغتراب وتم اختيارهم بطريقة غرضية صدفية.
 الحدود الزمنية :استغرق تطبيق أدوات الدراسة األساسية
حوالى أربعة أشهر من 2020/4/22الى 2020/8/22وتم
تطبيق االستبيان الكترونيا عن طريق اإلرسال باإليميل أو
وسائل التواصل االجتماعي المختلفة.
 الحدود المكانية :أجري البحث علي عدد من طالب المدن
الجامعية الذكور واإلناث في كل من جامعة (األزهر  -طنطا-
عين شمس).
أدوات البحث :Tools
بناء وإعداد وتقنين أدوات البحث :قامت الباحثات بإعداد أدوات
البحث التالية:
–1استمارة البيانات العامة للطالب.
-2استبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية.
 -3استبيان االغتراب النفسي للطالب المقيمين في المدن
الجامعية.
أوال :استمارة البيانات العامة للطالب:
كان الهدف من إعداد استمارة البيانات العامة جمع بيانات عن
الطالب عينة البحث ،وقد اشتملت على بيانات عن الحالة
االجتماعية واالقتصادية ألسرة الطالب وتضم:
-1مكان السكن :تم تقسيمه إلى فئتين (ريف ،حضر).
-2الجنس :تم تقسيمة إلى فئتين (ذكور ،إناث).
-3نوع الكلية :تم تقسيمها إلى فئتين (نظرية ،عملية).
-4بيانات عن المستوي التعليمي لكل من االب واالم :قسم إلى ست
فئات كالتالي( :أمي ،ابتدائية ،ثانوية او ما يعادلها ،تعليم جامعي،
ماجستير ،دكتوراه)
-5بيانات عن الدخل الشهري لألسرة :تم تقسيمه كما يلي
(<3000جنيه ،من 6000>3000جنيه 6000 ،فأكثر).
ثانيا :استبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية:
والذي اشتمل على مجموعة من العبارات قامت
الباحثات بإعدادها بعد االطالع على اإلطار النظري للدراسة
واستعراض ألهم المراجع العربية واألجنبية التي تناولت موضوع
البحث مثل دراسة :بشري علي (، )516:2008أحمدعبدالهادي
(، )1:2002الجوهرة بوبشيت ( ،)267:2010ماهرعلي
( ،)268:2003ميرفت الشربيني ( ،)2431:2004رشاد
عبداللطيف ( ،)261:2003محمد بدر الدين (.)121:2007
وتم إعداد استبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية فى صورته
األولية وكان عدد عباراته ( )52عبارة موزعه علةى ثالثةة محةاور
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وهي:
الخدمات البيئية :هي مجموعة المهام التي تقوم المدن الجامعية
لكل من جامعة (األزهر -طنطا -عين شمس) بتوفيرها لطالبها
العتقادها الراسخ بأن التعليم الكامل والهادف هو الذي يستوجب
العناية والرعاية الكاملتين للدارس وذلك من خالل توفير السكن
المناسب للطالب والذي يساعد علي رفع المستوي التعليمي
وابتعاده عن مصادر الضوضاء والتلوث ومدي مناسبة أثاث
الحجرة وحجمه مع مساحة الحجرة كاملة.
الخدمات الغذائية والصحية :هي مجموعة من المهام التي تقدمها
المدينة الجامعية لكل من جامعة (األزهر -طنطا -عين شمس)
والمتعلقة بالمحافظة علي صحة الطلبة وتقديم الغذاء الصحي
الكافي لسد احتياجاتهم والشامل علي جميع اإلحتياجات الغذائية
من(كربوهيدرات_ بروتين_ دهون) مع مراعاة تقديمه بصورة
فاتحة للشهية ومحببة للنفس وأيضا ً مدي توافر األطباء بالعدد
الكافي لعدد الطلبة وتوفير اإلحتياجات العالجية من دواء وماشابه.
الخدمات الترفيهية :هي مجموعة المهام التي تقدمها المدينة
الجامعية لكل من جامعة (األزهر -طنطا -عين شمس) والتي
يمارسها الطالب في وقت الفراغ بهدف اكتساب الخبرات
والمهارات التي تحقق لهم التكامل والتوازن وبذلك يتم إعدادهم
لحياتهم المستقبلية وإشباع لميولهم ورغباتهم فهي تعمل علي
تحسين الصحة البدنية واالنفعالية فضالً عن التحرر من الضغوط
والتوتر العصبي للحياة الحديثة وتوفير طريق ممتع لحياة شخصية
وعائلية زاخرة وتنمية المواطنة الجيدة ودعم الديمقراطية فهي
تمثل حجر الزاوية في إعداد القوي البشرية وذلك من خالل
حرص المدن الجامعية علي عمل الرحالت الترفيهية والثقافية
وعمل المعسكرات.
أوال :بناء االستبيان:
تم إعداد استبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية طبقا ً للمفاهيم
والمصطلحات البحثية وفى إطار المفهوم اإلجرائي لخدمات المدن
الجامعية ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة المرتبطة
بموضوع البحث وتكون االستبيان من ثالث محاورهم الخدمات
البيئية ،الخدمات الغذائية ،الخدمات الصحية والترفيهية وقد كان
عدد عبارات محور الخدمات البيئية ( )23عبارة ،بينما كانت عدد
عبارات محور الخدمات الغذائية ( )16عبارة ،وكان عدد عبارات
محور الخدمات الصحية والترفيهية ( )13عبارة بعضها عبارات
إيجابية مثل (مبني المدينة مزود بأبواب آمنة ومحكمة الغلق –
يساعد تصميم المبني علي دخول الشمس والهواء في الغرف –
يقدم الطعام في أطباق نظيفة وجذابة وبصورة فاتحة للشهية – يتم
الكشف الطبي الدوري علي الطلبة بشكل منتظم) والبعض االخر
عبارات سلبية مثل (يسمح بأخذ وجبات الطعام في الغرف – تنقطع
المياه عن المبني لفترة طويلة).
ثانياً :تقنين االستبيان:
اختبار وضوح االستبيان ( )Pre-Testتم تطبيق االستبيان علىعينة استطالعية بلغت ( )30من الطالب المقيمين في المدن
الجامعية للتأكد من وضوح العبارات للطالب عينة الدراسة وتم
جمعها وتحليل االستجابات وتم تعديل العبارات التي تبين عدم
وضوحها .وللتأكد من ثبات االستبيان وصالحيته للتطبيق تم
حساب الصدق والثبات كما يلي:
صدق االستبيان :تم حساب الصدق لالستبيان بطريقتين كما يلي:
اوالً -:أسلوب صدق المحتوى  :Content Validityللتحقق
من صدق االستبيان تم عرضه في صورته األولية على مجموعة
من المحكمين من أساتذة إدارة المنزل بكلية التربية النوعية
جامعة الزقازيق ،وقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكلية
االقتصاد المنزلي جامعة األزهر ،وقسم تنمية األسرة الريفية
بكلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر ،وقد بلغ عددهم ()9
محكمين وطلب من سيادتهم الحكم على مدى مناسبة كل عبارة
للمحور الخاص بها وكذلك صياغة العبارات وتحديد اتجاه كل
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ثانيا - :صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل سبيرمان :تم
حساب االتساق الداخلي الستبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية عن
طريق إيجاد معامل ارتباط سبيرمان بين درجة كل عبارة من محاور
االستبيان والمجموع الكلى لالستبيان والجداول التالية توضح ذلك :

عبارة وإضافة أي مقترحات .وقد تم حساب نسبة االتفاق لدى
المحكمين على كل عبارة من عبارات االستبيان ،وتراوحت نسبة
اتفاق المحكمين على العبارات ما بين  ٪ 100، ٪ 93,8ولم يتم
استبعاد أي من عبارات االستبيان ،وبذلك يكون االستبيان قد
خضع لصدق المحتوى.
جدول ( )1صدق االتساق الداخلي لمحاور استبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية مع المجموع الكلي لإلستبيان مقاسا ً باستخدام
معامل ارتباط سبيرمان ومعنويته
معامل سبيرمان
المحــــــــور
**0،925
الخدمات البيئية
**0،806
الخدمات الغذائية
**0،834
الخدمات الصحية والترفيهية
**دالة عند مستوى معنوية 0،01
محور الخدمات الغذائية ( ،)0,772وأيضا ً كان معامل ألفا لعبارات
يوضح جدول ( )1أن معامل ارتباط بيرسون لكل من
محور الخدمات الصحية والترفيهية ( ،)0،781في حين كانت قيمة
محور(الخدمات البيئية ،والخدمات الغذائية ،والخدمات الصحية
معامل ألفا كرونباخ لالستبيان ككل ( )0،933وهي قيم مرتفعة
والترفيهية) هو (  )0،834 ، 0،806 ، 0،925على التوالي وهى
بالنسبة لهذا النوع من حساب الثبات.
قيم داله عند مستوى معنويه ( )0،01وتعبر هذه القيم عن ارتباط مرتفع
 -2طريقة التجزئة النصفية  :Split-Halfتم حساب الثبات
بالنسبة لهذا النوع من حساب الصدق وتؤكد االتساق الداخلي لالستبيان.
بطريقة التجزئة النصفية وذلك عن طريق تقسيم عبارات االستبيان
 اختبار ثبات االستبيان :لحساب ثبات االستبيان تم التطبيق على عينة
إلى نصفين عبارات فردية وعبارات زوجية ،لحساب االرتباط بين
قوامها ( )٣٠من الطالب المقيمين في المدن الجامعية التي تتوافر
نصفي االستبيان تم استخدام معادلةBrown- Spearmanوكذلك
فيهم شروط عينة الدراسة ومحور التطبيق ,تم حساب الثبات
معادلة Guttmannلحساب االرتباط بين نصفي كل محور من محاور
بطريقتين:
االستبيان ،كما يتبين من جدول( )5أن معامل ارتباط التجزئة النصفية
 -1حساب معامل ألفا كرونباخ :تم حساب الثبات باستخدام معامل
الستبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية هو ()0،750
الثبات الفا كرونباخ وذلك عن طريق معادلة Reliability Alpha
سبيرمان – براون )0،750( ،لجتمان.
 Cronbachويوضح جدول ( )5ان معامل الفا لعبارات
محورالخدمات البيئية ككل ( ،)0,895بينما معامل ألفا لعبارات
جدول ( )2اختبار معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية الستبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية.
المحــــــــــور

عدد
العبارات

ألفا
كرونباخ

معامل ارتباط سيبرمان ـ معامل ارتباط
جتمان
براون

الخدمات البيئية
الخدمات الغذائية

23
16

0,895
0,772

0،875
0،801

0،875
0،801

الخدمات الصحية والترفيهية

13

0،781

0،836

0،836

إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية

52

0،933

0،750

0،750

ثالثاً :تصحيح االستبيان:
بعد التأكد من صدق االستبيان وثباته لما وضع من أجله تم تطبيقه
على عينة بلغت ( )250من الطالب المقيمين بالمدن الجامعية
بجامعة (األزهر -طنطا  -عين شمس) الالئي لم تتجاوز مدة
إقامتهم السنة األولي في المدينة ،وقد تكون االستبيان في صورته
النهائية من ( )52عبارة موزعة على ثالث محاور ( )23عبارة
لمحور الخدمات البيئية )16( ،عبارة لمحورالخدمات الغذائية،
( )13عبارة لمحور الخدمات الصحية والترفيهية ،حيث تم
جدول ( :) 3القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستويات الستبيان االخدمات التي تقدمها المدن الجامعية بمحاورها

االستجابة على عبارات االستبيان وفق ثالثة استجابات (نعم –
أحيانا ً – ال) ،ثم تم تصحيح العبارات على مقياس متصل ثالثي
( )1، 2 ،3للعبارات اإليجابية )3 ،2 ،1( ،للعبارات السلبية
وبذلك تكون الدرجة الصغرى لتقييم استبيان الخدمات التي تقدمها
المدن الجامعية  52درجة والدرجة الكبرى هي  156درجة ،وبذلك
أمكن تقسيم درجات االستبيان الى ثالث مستويات (منخفض –
متوسط – مرتفع) والجدول ( )7يوضح ذلك:

المحاور

أقل
مشاهدة

أعلى
مشاهدة

المدى

طول
الفئة

المستوى
المنخفض

المستوى
المتوسط

المستوى
المرتفع

الخدمات البيئية
الخدمات الغذائية

29
25

69
49

40
23

12
7

41 :29
32 :25

54 :42
40 :33

69 :55
49 :41

الخدمات الصحية والترفيهية

13

40

26

8

21:13

30:22

40:31

84

27

98 :71

126 :99

155 :127

اجمالي الخدمات التي تقدمها
المدن الجامعية
يتضح من جدول ( )3أن أعلى درجة حصل عليها الطالب عينة
البحث في الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية كانت 155درجة،
وأقل درجة كانت ،71والمدى  84وطول الفئة  27وبذلك تم تقسيم
درجات االستبيان الى ثالث مستويات (منخفض – متوسط –
71

155

مرتفع).
ثالثاً :استبيان االغتراب النفسي:
اشتمل على مجموعة من الع بةارات قامةت الباحثةات بإعةدادها بعةد
اسةةتعراض اإلطةةار النظةةري للدراسةةة و اسةةتعراض أهةةم المراجةةع
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–أسعي لتحقيق أهدافي بغض النظر عن مشروعية األداة – أفتقد
العربية واألجنبية والدراسات التةي تناولةت االغتةراب النفسةي لةدي
إلي الطموح والقدرة علي االبتكار) ،أما العبارات اإليجابية مثل
طةةالب الجامعةةة مثةةل دراسةةة كةةل مةةن محمااد يوسااف(،)7:2004
(أنتقد األشخاص الذين يخالفون القيم السائدة في المجتمع).
بلقاساااام عبااااا ( ،)188-181:2008لطيفااااة خ اااار(،)2:2011
ثانياً :تقنين االستبيان:
زيناااب شااااقير( ،)182:2002خالدعساااال وآخاااارون(،)18:2010
اختبار االستبيان ( )Pre-Testتم تطبيق االستبيان على عينةالعباادي يحااي( ،)110:2005وتةةم إعةةداد االسةةتبيان فةةي صةةورته
استطالعية بلغت ( )30من الطالب المقيمين في المدن الجامعية
األولية وكان عةدد عباراتةه ( )50عبةاره موزعةة علةى ثةالث أبعةاد
للتأكد من وضوح العبارات للطالب المقيمين في المدن الجامعية
وهي:
عينة الدراسة وتم جمعها وتحليل االستجابات وتم تعديل العبارات
العزلة االجتماعية :هي شعور الطالب الجامعي بمدن جامعة
التي تبين عدم وضوحها .وللتأكد من ثبات االستبيان وصالحيته
(األزهر -طنطا -عين شمس) بالوحدة والفراغ النفسي وافتقار
للتطبيق تم حساب الصدق والثبات كما يلي:
العالقات اإلجتماعية والبعد عن األخرين والرغبة في اعتزالهم
اختبار صدق االستبيان :قامت الباحثة بحساب الصدق لالستبيانوعدم اإلحساس باالنتماء إلي المجتمع الذي يعيش فيه .
بطريقتين كما يلي:
الالمعيارية :تشير الالمعيارية إلي رفض الطالب الجامعي المقيم
أوال -:أسلوب صدق المحتوى  :Content Validityللتحقق من
بمدن جامعة (األزهر -طنطا -عين شمس) للقيم والمعايير والقواعد
صدق االستبيان تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من
السائدة في المدينة ونقص اإللتزام بالقيم الخلقية ،وشعوره بأن
المحكمين من أساتذة إدارة المنزل بكلية التربية النوعية جامعة
استخدام الوسائل غير المشروعة أمر ضروري لتحقيق أهدافة.
الزقازيق ،وكل من (قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ،وقسم
التمرد :يقصد به إحساس الطالب الجامعي المقيم بمدن جامعة
االقتصاد المنزلي وقسم تنمية األسرة الريفية) بكلية االقتصاد
(األزهر -طنطا -عين شمس) باإلحباط والسخط والتشاؤم،
المنزلي جامعة األزهر ،وقد بلغ عددهم ( )9محكمين وطلب من
والرفض لكل مايحيط به في المجتمع من أشخاص و جماعات
سيادتهم الحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بها
ونظم ،ومايرتبط بذلك من رغبه جامحة في هدم أو تدميير أو إزالة
وكذلك صياغة العبارات وتحديد اتجاه كل عبارة وإضافة أي
ماهو قائم في الوضع الراهن.
مقترحات .وقد تم حساب نسبة االتفاق لدى المحكمين على كل
أوال :بناء االستبيان:
عبارة من عبارات االستبيان ،وتراوحت نسبة اتفاق المحكمين على
تم إعداد استبيان االغتراب النفسي طبقا ً للمفاهيم والمصطلحات
العبارات ما بين  ٪ 100، ٪ 93,8ولم يتم استبعاد أي من عبارات
البحثية وفى إطار المفاهيم اإلجرائية ومن خالل االطالع على
االستبيان ،وبذلك يكون االستبيان قد خضع لصدق المحتوى.
الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث ،وتكون االستبيان من
ثانيا - :صدق االتساق باستخدام معامل ارتباط سبيرمان :تم
ثالث محاور هم العزلة االجتماعية ،الالمعيارية ،التمرد ،وقد كان
حساب االتساق الداخلي الستبيان االغتراب النفسي عن طريق
عدد عبارات محور العزلة االجتماعية ( )12عبارة ،وعدد عبارات
إيجاد معامل ارتباط سبيرمان بين درجة كل عبارة من عبارات
محور الالمعيارية ( )18عبارة ،وعدد عبارات محور التمرد ()20
محاور االستبيان والمجموع الكلى للمحور والجداول التالية توضح
عبارة معظمها عبارات سلبية مثل (أشعر بالوحدة رغم وجودي مع
ذلك:
اآلخرين – أجهل طرق التعامل مع األحداث والتطورات المفاجئة
جدول ( )4صدق االتساق الداخلي ألبعاد استبيان االغتراب النفسي مقاسا ً باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعنويته
معامل بيرسون
المحــــــــور
بعد العزلة االجتماعية

**0،836
**0،851
**0،927

بعد الالمعيارية
بعد التمرد
**دالة عند مستوي معنوية0،01
التمرد( ،)0،943في حين كانت قيمة معامل الفا كرونباخ
يوضح جدول ( )4أن معامل ارتباط سبيرمان لكل من بعد (العزلة
لالستبيان ككل ( )0.954وهي قيم مرتفعة بالنسبة لهذا النوع من
االجتماعية ،الالمعيارية ،التمرد) هو ( )0،927، 0،851 ،0،836على
حساب الثبات.
التوالي وهي قيم داله عند مستوى معنويه ( )0,01وتعتبر هذه القيمة
 - 2طريقة التجزئة النصفية  :Split-Halfتم حساب الثبات
عالية بالنسبة لهذا النوع من حساب ا لصدق وتؤكد االتساق الداخلي
بطريقة التجزئة النصفية وذلك عن طريق تقسيم كل محور من
لالستبيان.
محاور االستبيان إلى نصفين ،عبارات فردية ،عبارات زوجية
اختبار ثبات االستبيان :لحساب ثبات االستبيان تم التطبيق على عينةوقد تم هذا التقسيم بالنسبة لكل محور من محاور االستبيان
قوامها ( )30من طالب المدن الجامعية تتوافر فيهم شروط عينة البحث،
وكذلك بالنسبة لالستبيان ككل ،لحساب االرتباط بين نصفي
تم حساب الثبات بطريقتين:
االستبيان استخدمت الباحثات معادلة-Spearman
 -1حساب معامل ألفا كرونباخ :تم حساب ثبات باستخدام معامل الثبات
Brownوكذلك معادلة Guttmannلكل محور من محاور االستبيان
ا لفا كرونباخ وذلك عن طريق معادلة Reliability Alpha
وكذا للمجموع الكلي ،كما يتبين من جدول ()5
 ،Cronbachويوضح جدول ( )5ان معامل الفا لعبارات محور
العزلة االجتماعية ( ،)0,864بينما معامل ألفا لعبارات محور
الالمعيارية ( ،)0,869بينما كان معامل ألفا لعبارات محور
جدول ( )5اختبار ألفا كرونباخ ومعامل التجزئة النصفية الستبيان االغتراب النفسي
المحور

عدد العبارات

ألفا كرونباخ

معامل ارتباط سيبرمان ـ براون

معامل ارتباط جتمان

العزلة االجتماعية
الالمعيارية
التمرد
إجمالي االغتراب النفسي

12
18
20
50

0,864
0,869
0،943
0.954

0،826
0،817
0،908
0.758

0،825
0،805
0،908
0.758
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مدة إقامتهم السنة األولي في المدينة ،وقد تكون االستبيان في
صورته النهائية من ( )50عباره موزعه على ثالث محاور
( )12عباره لمحور العزلة االجتماعية )18( ،عباره لمحور
الالمعيارية )20( ،عبارة لمحور التمرد حيث تم االستجابة على
عبارات االستبيان وفق ثالثة استجابات (نعم – أحيانا ً – ال)
لجميع المحاورثم تم تصحيح العبارات على مقياس متصل ثالثي
( )1، 2 ،3للعبارات السلبية )3 ،2 ،1( ،للعبارات اإليجابية،
وبذلك تكون الدرجة الصغرى لتقييم استبيان االغتراب النفسي
 60درجة والدرجة الكبرى هي  180درجة ،وبذلك أمكن تقسيم
درجات االستبيان الى ثالث مستويات (منخفض – متوسط –
مرتفع) والجدول ( )6يوضح ذلك:

يوضح جدول ( )5أن معامل ارتباط التجزئة النصفية الستبيان
االغتراب النفسي لدي الطالب المقيمين بالمدن الجامعية هو
( )0,826سيبرمان – براون )0,825( ،لجتمان لمحور العزلة
االجتماعية )0,817( ،سيبرمان – براون )0,805( ،لجتمان
بالنسبة لمحور الالمعيارية )0،908( ،سيبرمان – براون،
( )0,908لجتمان بالنسبة لمحور التمرد ،بينما كانت قيمة معامل
ارتباط سبيرمان وبراون لالستبيان ككل ( )0،758ومعامل
جتمان ( .)0،758وهي قيم مرتفعة تؤكد ثبات االستبيان.
ثالثاً :تصحيح االستبيان:
بعد التأكد من صدق االستبيان وثباته لما وضع من أجله تم
تطبيقه على عينة بلغت ( )250من الطالب المقيمين بالمدن
الجامعية بجامعة (األزهر -طنطا  -عين شمس) الالئي لم تتجاوز
جدول ( :)6القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستويات الستبيان االغتراب النفسي بأبعاده
المستوى
المستوى
المستوى
طول
أعلى
أقل
المدى
المحاور
المرتفع
المتوسط
المنخفض
الفئة
مشاهدة
مشاهدة
36 :28
27 :20
19 :12
7
24
36
12
العزلة االجتماعية
51 :40
39 :29
28 :18
10
32
51
18
الالمعيارية
60:46
45:33
32:20
12
40
60
20
التمرد
146 :116
115 :85
84 :54
30
92
146
54
اجمالي االغتراب النفسي
يتضح من جدول ( )6أن أعلى درجة حصل عليها االطالب عينة  -معامل الفا كرونباخ ومعامل التجزئة النصفية لحساب ثبات
البحث في إجمالي االغتراب النفسي كانت  146درجة ،واقل االستبيان.
درجة كانت ،54والمدى92وطول الفئة 30وبذلك تم تقسيم -حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية
درجات االستبيان الى ثالث مستويات (منخفض – متوسط – واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث.
مرتفع).
اختبار  T testللكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات.البحث
في
المستخدمة
اإلحصائية
المعامالت
خامسا:
تحليل التباين أحادي االتجاه  One way Anovaللكشف عن داللةالبيانات
تحليل
في
SPSS
اإلحصائي
البرنامج
استخدام
تم
الفروق بين المتوسطات .وتطبيق اختبار Tukeyلمعرفة داللة
وإجراء المعالجات اإلحصائية وفيما يلي بعض األساليب الفروق بين متوسطات الدرجات.
اإلحصائية المستخدمة للكشف عن العالقة بين متغيرات البحث
نتائج البحث الميداني ومناقشتها
واختبار صحة الفروض:
أوال  :وصف خصائص عينة البحث :
 معامل ارتباط سبيرمان :للتحقق من صدق االتساق الداخليلالستبيان وكذلك للكشف عن العالقة بين المتغيرات.
جدول ( )7التوزيع النسبي لعينة البحث وفقا لبعض الخصائص االقتصادية واالجتماعية (ن= )250
%
العدد
الفئه
البيان
%
العدد
الفئه
البيان
34,4
86
ذكور
6،17
44
الدخل الشهري (أقل من  3000جنيه)
( 3000إلى <  6000جنيه)
65,1
164
إناث
50
125
الجنس
4،32
81
 6000فأكثر
100
250
المجموع
100
250
المجموع
27،2
68
نظرية
72،8
182
نوع الكلية عملية
100
250
المجموع
يتضح من جدول ( )7أن :النسبة األكبر من عينة البحث كانت
إناث بنسبة  %65,1بينما األقلية ذكور بنسبة  ،%34,4كما
يتضح أن نصف عينة البحث  %50يتراوح دخل أسرهم
من3000الي اقل من  .6000يليه  %32,4دخلهم
6000فأكثربينما كانت أقل نسبة %17,6من أفراد العينة دخل
أسرهم أقل من  . 3000كما أوضحت النتائج أن أكثر من نصف
عينة البحث  %72,8ينتمون لكليات عملية في مقابل %27,2
ينتمون الى كليات نظرية.
 تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لدى الطالب
جدول ( )8التوزيع النسبي للطالب عينة البحث وفقا ً لمستويات الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية (ن = )250

عينة البحث
بنا ًء على استجابات الطالب عينة البحث على االستبيان المعد،
فقد تم تحديد أقل درجة وأعلى درجة في الخدمات التي تقدمها
المدن الجامعية ومن ثم تحديد المستويات والنسبة المئوية
والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالستبيان الجدول ()8
يوضح ذلك:

المستويات
المحاور
الخدمات البيئية
الخدمات الغذائية

منخفض
العدد %
20.4
51
15،6
39

متوسط
العدد %
45،2 113
50 125

مرتفع
العدد %
34،4
86
34،4
86

قيمة كاى

الداللة

31.369
39،175

0.000
0،000
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الخدمات الصحية والترفيهية
إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية

133
78

53،2
31،2

86
122

34،4
48،8

12،4
20

31
50

0،000
0،000

44،769
60،127

والترفيهية حيث بلغت نسبتهم  ..%53,2كما تبين وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين المستويات الثالثة في كل من (الخدمات
البيئية  -الخدمات الغذائية – الخدمات الصحية والترفيهية –
إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية) حيث بلغت قيم
معامل كاي ( )60،127-44.769 -39,175 -31,369على
التوالي وجميعها قيم دالة عند مستوى معنوية 0.01
 تحديد مستوى االغتراب النفسي لدي الطالب عينة
البحث

يتضح من جدول ( )8أن الغالبية العظمى من الطالب عينة البحث
لديهم مستوى متوسط من الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
حيث بلغت نسبتهم  ،%48,8في حين ان نسبة الطالب عينة البحث
ذوي المستوي المرتفع  .%50بينما كانت اقل نسبة للطالب ذوي
المستوي المنخفض  ،%31,2كما يتضح ان الغالبية العظمى من
الطالب عينة البحث لديهم مستوى متوسط من الخدمات البيئية
حيث بلغت نسبتهم  .%45,2ولديهم مستوي متوسط من الخدمات
الغذائية حيث بلغت نسبتهم  ،%50كما أن الغالبية العظمي من
الطالب عينة البحث لديهم مستوي منخفض من الخدمات الصحية
جدول ( )9التوزيع النسبي لعينة البحث وفقا ً لمستويات االغتراب النفسي (ن= )250
المستويات
المحاور
العزلة االجتماعية
الالمعيارية
التمرد
إجمالي االغتراب النفسي

منخفض
العدد
112
131
90
36

%
44.8
52.4
0،36
4،14

متوسط
العدد
107
93
101
99

%
42.8
2،37
4،40
6،39

مرتفع
العدد %
12.4
31
4،10
26
6،23
59
0،46
115

الداللة

قيمة كاى
10.181
13.730
556،3
005،11

0.037
0.008
0.469
027،0

دالة عند مستوى معنوية 0.01ماعدا مستوي التمرد حيث بلغت
قيمة كاي  3،556وهي قيمة غير دالة إحصائياً.
ثانياً :النتائج في ضوء الفروض
النتائج في ضوء الفرض األول :ينص الفرض األول على أنه " ال
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية بمحاورها (الخدمات البيئية ،الخدمات
الغذائية ،الخدمات الصحية والترفيهية) ،واالغتراب النفسي
بأبعاده (العزلة االجتماعية ،الالمعيارية ،التمرد) لدي الطالب
عينة الدراسة
وللتحقق من صحة الفرض األول إحصائيا ً تم ايجاد معامل
ارتباط بيرسون بين الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
بمحاورها ،واالغتراب النفسي بأبعاده.

يوضح جدول ( )9أن النسبة األكبر من عينة البحث لديهم
مستوى مرتفع من إجمالي االغتراب النفسي حيث بلغت نسبتهم
 .%46,0في حين ان نسبة الطالب عينة البحث ذوي المستوى
المتوسط  .%39,6بينما كانت اقل نسبة للطالب ذوي المستوى
المنخفض حيث كانت نسبتهم  .%14,4كما يتضح ان الغالبية
العظمى من الطالب عينة البحث لديهم مستوى مرتفع من العزلة
االجتماعية حيث بلغت نسبتهم  .%44,8ولديهم مستوي مرتفع
أيضا ً من الالمعيارية حيث بلغت نسبتهم  ،%52,4كما يتضح أن
الغالبية العظمي من الطالب عينة البحث لديهم مستوي متوسط من
التمرد حيث بلغت نسبتهم  .%40,4تبين وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين المستويات الثالثة في كل من (العزلة االجتماعية –
الالمعيارية – إجمالي االغتراب النفسي) حيث بلغت قيم معامل
كاي ( )11.005 -13,730 -10,181على التوالي وجميعها قيم
جدول ( )10معامالت ارتباط بيرسون بين الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية بمحاورها ،واالغتراب النفسي بأبعاده.
إجمالي االغتراب
التمرد
العزلة االجتماعية الالمعيارية
الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
النفسي
الخدمات البيئية

*0,130-

0,051

0,100-

0.069-

الخدمات الغذائية
الخدمات الصحية والترفيهية
إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية

0,0940,050
0,077-

0,008
**0,164
0,086

0,0730,0140,074-

0,0610,064
0,029-

**دال عند مستوي معنوية 0.01
يوضح جدول ( )10ان:
 ال توجد عالقة دالة احصائيا بين إجمالي الخدمات التيتقدمها المدن الجامعية وكل من(العزلة االجتماعية،
الالمعيارية ،التمرد ،إجمالي االغتراب النفسي) حيث بلغت
قيمة معامل ارتباط بيرسون(-،0,074- ،0,086،0,077-
 )0,029علي التوالي وجميعها قيم غير دالة احصائيا ً.
 توجد عالقة ارتباطية عكسية بين الخدمات البيئية التيتقدمها المدن الجامعية والعزلة االجتماعية مما يدل علي أنه
بزيادة الخدمات البيئية تقل العزلة االجتماعية وتفسر
الباحثة تلك النتيجة بأنه كلما توفر للطالب المسكن
الصحي المالئم والخالي من مسببات التلوث والجراثيم كلما
International Design Journal, Volume 11, Issue 4

*دال عند مستوي معنوية0.05
أمكن للطالب المعيشة في هذه البيئة دون الشعور
باالغتراب النفسي.
 توجد عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا ً بين الخدماتالصحية والترفيهية وبعد الالمعيارية حيث بلغت قيمتها
 0.164وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.01
مما يدل على انه بزيادة الخدمات الصحية والترفيهية التي
تقدمه ا المدن الجامعية تزداد الالمعيارية لطالبها .وتفسر
الباحثة ذلك بأن المدن الجامعية التي توفر مستوي عال من
الخدمات الترفيهية لطالبها كتوفير شبكة لإلنترنت يقضي
عليها الطالب معظم أوقاتهم فتجعل الطالب منعزل عمن
حوله ومنغلقا ً علي نفسه فتصيبه حالة من فقدان الشعور
July 2021

217

Khloud Shehata et al.

باالنتماء ،وعدم االلتزام بالمعايير ،بينما التوجد عالقة
ارتباطية دالة إحصائيا ً بين الخدمات الصحية وكل من
(العزلة االجنماعية -التمرد -مجموع االغتراب النفسي)
حيث بلغت( )0.064 ،0.014- ،0.050علي التوالي
وجميعها قيم غير دالة إحصائياً.
 ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين الخدمات الغذائيةالتي تقدمها المدن الجامعية وكل من(العزلة االجتماعية-
الالمعيارية -التمرد -مجموع االغتراب النفسي) حيث
بلغت قيمتها ( )0.061-0.073 -0.008-0.094-علي
التوالي وجميعها قيم غير دالة احصائياً.
مما سبق يت ح ما يلي :ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا
بين إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية بمحاورها
واالغتراب النفسي بأبعاده لدي الطالب المقيمين بها وبذلك يتحقق
صحة الفرض األول.
جدول ( ) 40نسب االغتراب لدي الطالب حسب مستوي الخدمات في المدن الثالث ن=250
كاي
مجموع
مستوي
مستوي
مستوي
مستوي الخدمات
االغتراب
االغتراب
االغتراب
مرتفع
متوسط
منخفض

النتائج في ضوء الفرض الثاني
يةةنص الفةةرض الثةةاني علةةي أنةةه " تختلةةف نسةةب االغتةةراب لةةدي
الطةةةالب عينةةةة الدراسةةةة بةةةاختالف مسةةةتوي الخةةةدمات فةةةي المةةةدن
الجامعيةةة الةةةثالث (المدينةةة الجامعيةةةة بةةاألزهر -المدينةةةة الجامعيةةةة
بطنطا -المدينة الجامعية بعين شمس)".
وللتحقق مةن صةحة الفةرض الثةاني إحصةائيا ً تةم حسةاب
قيمةة كةةاي ( )chi-Squareوقيمةة إيتةةا لمعرفةة حجةةم أثةر الخةةدمات
علي االغتراب
القواعد األساسية لمعادلة كوهين:
تأثير صغير :ث= 0,01
تأثير متوسط :ث= 0,30
تأثير كبير :ث= 0,50

جامعاااااااة
األزهر

جامعاااااااة
طنطا
جامعاااااااة
عاااااااااااين
شمس
المجموع

منخفض عدد نسبة
متوسط
مرتفع
40 24
53 44
41
9
41,7
منخفض 5
متوسط 35,3 12
58,3
7
مرتفع
50
منخفض 1
0
متوسط 0
62 13
مرتفع
46,7 77
أزهر
41,4 24
طنطا
عااااااااااين 51,9 14
شمس

عدد نسبة

عدد نسبة

عدد

نسبة

56,7
39,8
22,7
16,7
47,1
25
50
2,3
14,3
43,6
36,2
22,2

3,3
7,2
36,4
41,7
17,6
16,7
0
2,4
23,8
9,7
22,4
26

60
83
22
12
34
12
2
4
21
165
58
27

36,4
50,3
13,3
20,7
58,6
20,7
7,4
14,8
77,8
66
23,2
10,8

34
33
5
2
16
3
1
2
3
72
21
6

2
6
8
5
6
2
0
2
5
16
13
7

18.981

داللة

0.001
دال عند 0.01

11.459

0.022
دال عند 0.01

2.818

0.589
غير دال

11.005

0.027
دال عند 0.01

إيتا

0.363

0.290

0.199

شكل ( )30يوضح نسب االغتراب لدي الطالب حسب مستوي الخدمات في المدن الثالث
األثر وتبين أن هنةاك أثةر حجمةه متوسةط ممةا يؤكةد أن هنةاك
يت ح من جدول ( )40وشكل (  )30مايلي:
فروق بين المستويات بنسبة متوسطة حسب معادلة كوهين.
وجةةود اخةةتالف لةةدي الطةةالب فةةي نسةةب االغتةةراب حسةةب مسةةتوي
الخدمات في المدن الثالث بجامعة (األزهر – طنطا – عين شمس)
 تتضح أيضا ً معنوية قيمة كاي للمدينة الجامعية بجامعة طنطةاحيث:
في المستويات الثالث حيث بلغت قيمتها  11,459وهي قيمةة
دالة معنوية عند  0,01وتبين أن هناك أثر حجمه صغير ممةا
 تتضح معنوية قيمة كاي للمدينة الجامعية بجامعة األزهر فييؤكةةد أن هنةةاك فةةروق بةةين المسةةتويات بنسةةبة صةةغيرة حسةةب
المستويات الثالث (منخفض ،متوسط ،مرتفع) وبلغت قيمتهةا
معادلة كوهين.
18,981وهي قيمة دالة معنوية عنةد  0,01وتةم حسةاب حجةم
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دالة معنوية عند  0,1وتبين أن هنةاك أثةر حجمةه صةغير ممةا
يؤكةد وجةةود فةةروق بةين المةةدن الةةثالث فةي المسةةتويات ولكةةن
بنسبة صغيرة حسب معادلة كوهين.

اما المدينةة الجامعيةة بجامعةة عةين شةمس فتبةين عةدم معنويةة
قيمة حيث بلغت قيمتها 2,818وهي قيمة غير دالة إحصةائياً،
مما يؤكد عدم وجود فروق بين المستويات الثالث.
تتضةةح معنويةةة قيمةةة كةةاي فةةي إجمةةالي المةةدن الجامعيةةة فةةي
المستويات الثالث حيث بلغت قيمة كاي  11,005وهي قيمةة
جدول ( ) 41نسبة العزلة االجتماعية لدي الطالب حسب مستوي الخدمات في المدن الثالث ن=250
إيتا
داللة
كاي
مجموع
مستوي
مستوي
مستوي
مستوي الخدمات
منخفض
متوسط
عزلة مرتفع
ال
متوسط
نعم
عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة 0.203 0,006 14,392
دال عند
0.01
36,4
60
15
جامعةةةةةةة منخفض 9 53,3 32 31,7 19
50,3
83
8,4
األزهر متوسط 7 43,4 36 48,2 40
مرتفع
13,3
22
32
7
32
7 36,4
8
جامعةةةةةةة منخفض 7
متوسط 11
طنطا
6
مرتفع

58,3
32,3
50

0
12
4

0
35,3
33,3

5
11
2

42
32,3
17

12
34
12

20,7
58,6
20,7

14,788

0,005
دال عند
0,01

0,343

0
جامعةةةةةةة
عةةةةةةةةةةةين منخفض 0
متوسط 11
شمس
مرتفع
67
المجموع أزهر
24
طنطا
عةةةةةةةةةةين 11
شمس

0
0
52,4

2
2
7

100
50
33,3

0
2
3

0
50
14,3

2
4
21

7,4
14,8
77,8

2,386

0,665
غيةةةةةةةةةر
دال

0,197

41
41,4
41

75
16
11

45,4
27,6
41

23
18
5

14
31
18,5

165
58
27

66
23,2
10,8

10,181

0,037
دال عند
0,05

0,124

شكل ( )31يوضح نسبة العزلة االجتماعية لدي الطالب حسب مستوي الخدمات في المدن الثالث
يت ح من جدول ( )41وشكل ( )31مايلي:
 تتضح أيضا ً معنوية قيمة كاي للمدينة الجامعية بجامعة طنطةاةب
ة
حس
ةة
ة
االجتماعي
ةة
ة
العزل
وجةةود اخةةتالف لةةدي الطةةالب فةةي نسةةبة
في المستويات الثالث حيث بلغت قيمتها  14,788وهي قيمةة
–
ةا
ة
طنط
–
ةر
ة
(األزه
ةة
ة
بجامع
مسةةتوي الخةةدمات فةةي المةةدن الةةثالث
دالة معنوية عند  0,01وتبين أن هناك أثر حجمه متوسط مما
عين شمس) حيث:
يؤكد أن هناك فروق بين المستويات حسب العزلة االجتماعية
ولكن بنسبة متوسطة حسب معادلة كوهين.
 تتضةةح معنويةةة قيمةةة كةةاي للمدينةةة الجامعيةةة بجامعةةة األزهةةرحسب العزلةة االجتماعيةة فةي المسةتويات الةثالث (مةنخفض،
 اما المدينةة الجامعيةة بجامعةة عةين شةمس فتبةين عةدم معنويةةمتوسةةةط ،مرتفةةةع) وبلغةةةت قيمتهةةةا 14,392وهةةةي قيمةةةة دالةةةة
قيمة حيث بلغت قيمتها 2,368وهي قيمة غير دالة إحصةائياً،
معنوية عند  0,01وتم حساب حجم األثر وتبين أن هنةاك أثةر
ممةةا يؤكةةد عةةدم وجةةود فةةروق بةةين المسةةتويات الةةثالث حسةةب
حجمه صغير مما يؤكد أن هناك فروق بين المستويات حسب
العزلة االجتماعية.
العزلة االجتماعية بنسبة صغيرة حسب معادلة كوهين.
 تتضةةح معنويةةة قيمةةة كةةاي فةةي إجمةةالي المةةدن الجامعيةةة فةةيInternational Design Journal, Volume 11, Issue 4
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الثالث في المستويات حسب العزلة االجتماعية ولكةن بنسةبة
صغيرة حسب معادلة كوهين.

المستويات الثالث حسب العزلة االجتماعية حيث بلغةت قيمةة
كةاي  10,181وهةةي قيمةةة دالةة معنويةةة عنةةد  0,05وتبةةين أن
هنةاك أثةةر حجمةه صةةغير ممةا يؤكةةد وجةود فةةروق بةين المةةدن
جدول ( ) 42نسبة الالمعيارية لدي الطالب حسب مستوي الخدمات في المدن الثالث ن=250
كاي
مساااااااااااااااااااتوي مساااااااااااااااااااتوي مسااااااااااااااتوي مجموع
مستوي الخدمات
الالمعيارياااااااااااة الالمعيارياااااااااااة االمعيارياااااااااة
منخفض
متوسط
مرتفع
عدد
جامعة األزهر
منخفض 37
متوسط
48
مرتفع
8
منخفض 3
جامعة طنطا
13
متوسط
8
مرتفع
جامعةةةةةةة عةةةةةةين منخفض 0
0
متوسط
شمس
14
مرتفع
93
أزهر
المجموع
24
طنطا
عةةةةةةةةةةةةين 14
شمس

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

61,7
58
36,4
25
38,2
66,7
0
0
66,7
56,4
41,4
52

23
27
9
5
15
1
2
0
4
59
21
6

38,3
32,5
41
41,7
44,1
8,3
100
0
19
35,8
36,2
22,2

0
8
5
4
6
3
0
4
3
13
13
7

0
9,6
22,7
33,3
17
25
0
100
14,3
7,9
22,4
26

60
83
22
12
34
12
2
4
21
165
58
27

36,4
50,3
13,3
20,7
58,6
20,7
7,4
14,8
77,8
66
23,2
10,8

داللة

إيتا

26,085

0,000
دال عنةةد
0,01

0,458

27,482

0,000
دال عنةةد
0,01
0,278 0,160
غير دال

13,730

0,212

6,582

0,354

0,008
دال عنةةد
0,01

شكل ( )32يوضح نسبة الالمعيارية لدي الطالب حسب مستوي الخدمات في المدن الثالث
يؤكد أن هناك فروق بين المستويات حسب الالمعيارية ولكةن
يت ح من جدول ( )42وشكل ( ) 32مايلي:
بنسبة متوسطة حسب معادلة كوهين.
وجود اختالف لةدي الطةالب فةي نسةبة الالمعياريةة حسةب مسةتوي
الخدمات في المدن الثالث بجامعة (األزهر – طنطا – عين شمس)
 اما المدينةة الجامعيةة بجامعةة عةين شةمس فتبةين عةدم معنويةةحيث:
قيمة حيث بلغت قيمتها 6,582وهي قيمة غير دالة إحصةائياً،
ممةةا يؤكةةد عةةدم وجةةود فةةروق بةةين المسةةتويات الةةثالث حسةةب
 تتضةةح معنويةةة قيمةةة كةةاي للمدينةةة الجامعيةةة بجامعةةة األزهةةرالالمعيارية.
حسب الالمعيارية في المستويات الثالث (منخفض ،متوسةط،
مرتفةع) وبلغةت قيمتهةا 26,085وهةي قيمةة دالةة معنويةة عنةةد
 تتضةةح معنويةةة قيمةةة كةةاي فةةي إجمةةالي المةةدن الجامعيةةة فةةي 0,01وتةةم حسةةاب حجةةم األثةةر وتبةةين أن هنةةاك أثةةر حجمةةه
المستويات الثالث حسةب الالمعياريةة حيةث بلغةت قيمةة كةاي
متوسةةط ممةةا يؤكةةد أن هنةةاك فةةروق بةةين المسةةتويات حسةةب
 13,730وهي قيمة دالةة معنويةة عنةد  0,01وتبةين أن هنةاك
التمرد بنسبة متوسطة حسب معادلة كوهين.
أثر حجمه صغير مما يؤكد وجود فروق بين المدن الثالث في
المسةةتويات حسةةب الالمعياريةةة ولكةةن بنسةةبة صةةغيرة حسةةب
 تتضح أيضا ً معنوية قيمة كاي للمدينة الجامعية بجامعة طنطةامعادلة كوهين.
في المستويات الثالث حيث بلغت قيمتها  27,482وهي قيمةة
دالة معنوية عند  0,01وتبين أن هناك أثر حجمه متوسط مما
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جدول ( ) 43نسبة التمرد لدي الطالب حسب مستوي الخدمات في المدن الثالث ن=250
كاي
مسااتوي تماارد مسااتوي تماارد مسااتوي تماارد مجموع
مستوي الخدمات
منخفض
متوسط
مرتفع

داللة

إيتا

جامعةةةةةةةةةة منخفض
متوسط
األزهر
مرتفع

عدد
17
37
5

نسبة
28,3
44,6
50

عدد
23
34
7

نسبة
38,3
41
32

عدد
20
12
10

نسبة
33,3
14,5
45,5

عدد
60
83
22

نسبة
36,4
50,3
13,3

2,564

0,633
غير دال

0,026

جامعةةةةةةةةةة منخفض
متوسط
طنطا
مرتفع
جامعةةةةةةةةةة منخفض
عةةةةةةةةةةةةةةين متوسط
مرتفع
شمس

2
8
6
1
0
9

16,7
23,5
50
50
0
43

4
14
2
1
2
7

33,3
41,2
16,7
50
50
33,3

6
12
4
0
2
5

50
35,3
33,3
0
50
23,8

12
34
12
2
4
21

20,7
58,6
20,7
7,4
14,8
77,8

10,926

0,027
دال عند
0,01
0,221 0,371
غير دال

35,5
27,6
37

64
20
10

39
34,5
10,8

42
22
7

25,5
38
26

165
58
27

66
23,2
10,8

المجموع

59
أزهر
16
طنطا
عةةةةةةةةةةةةين 10
شمس

4,269

3,556

0,299

0,469
غير دال

0,055

شكل ( )33يوضح نسبة االتمرد لدي الطالب حسب مستوي الخدمات في المدن الثالث
التمرد.
يت ح من جدول ( )43وشكل ( )33مايلي:
مسةتوي
ب
حسة
الالمعياريةة
وجود اختالف لةدي الطةالب فةي نسةبة
 تبين عدم معنويةة قيمةة كةاي فةي إجمةالي المةدن الجامعيةة فةيشمس)
عين
–
طنطا
–
(األزهر
الخدمات في المدن الثالث بجامعة
المستويات الثالث حسب التمرد حيث بلغت قيمة كاي 3,556
حيث:
وهي قيمة غير دالة إحصائياً ،مما يؤكد عدم وجود فروق بين
المدن الثالث في المستويات حسب التمرد.
 تبين عدم معنوية قيمة كاي للمدينةة الجامعيةة بجامعةة األزهةرحسةةب التمةةرد فةةي المسةةتويات الةةثالث (مةةنخفض ،متوسةةط،
مما سبق يت ح مايلي:
وجود اختالف في نسب االغتةراب بةين المةدن الةثالث حيةث بلغةت
مرتفع) وبلغت قيمتها 2,564وهي قيمةة غيةر دالةة إحصةائياً،
قيمةةة كةةاي  11,005وهةةي قيمةةة دالةةة معنويةةة عنةةد  0,01وتبةةين أن
ممةةا يؤكةةد عةةدم وجةةود فةةروق بةةين المسةتويات الةةثالث حسةةب
هناك أثر حجمه صغير مما يؤكةد وجةود فةروق بةين المةدن الةثالث
التمرد.
فةةي المسةةتويات (مةةنخفض ،متوسةةط ،مرتفةةع) ولكةةن بنسةةبة صةةغيرة
 تتضح معنوية قيمة كةاي للمدينةة الجامعيةة بجامعةة طنطةا فةيحسب معادلة كوهين.
المستويات الثالث حسب التمرد حيث بلغةت قيمتهةا 10,926
النتائج في ضوء الفرض الثالث:
وهي قيمة دالة معنوية عند  0,01وتبين أن هنةاك أثةر حجمةه
ينص الفرض الثالث على أنه "ال توجد فروق ذات داللة
صغير مما يؤكد أن هناك فروق بين المستويات حسب التمرد
إحصائية بين الطالب المقيمين في المدن الجامعية الذكور
ولكن بنسبة صغيرة حسب معادلة كوهين.
واإلن اث في كل من الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
 اما المدينةة الجامعيةة بجامعةة عةين شةمس فتبةين عةدم معنويةةبمحاورها (الخدمات البيئة -الخدمات الغذائية -الخدمات الصحية
قيمة حيث بلغت قيمتها 4,269وهي قيمة غير دالة إحصةائياً،
والترفيهية) واالغتراب النفسي بأبعاده (العزلة االجتماعية -
ممةةا يؤكةةد عةةدم وجةةود فةةروق بةةين المسةةتويات الةةثالث حسةةب
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طالب المدن الجامعية في استبيان الخدمات التي تقدمها المدن
الجامعية بمحاورها واستبيان االغتراب النفسي بأبعاده.

الالمعيارية -التمرد).
وللتحقق من صحة الفرض الثالث إحصائيا ً تم استخدام اختبار
ت  Testللوقوف على داللة الفروق بين متوسطات درجات
جدول(  ) 15داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المدن الجامعية الذكور واإلناث في الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
البيان
العبارة
الخدمات البيئية
الخدمات الغذائية
الخدمات الصحية
والترفيهية
مجموع الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية

ذكور
ن=86
االنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى

إناث
ن=164
االنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى

الفروق بين
المتوسطات

قيمة ت

55.30

8.716

49.51

10.042

5.790

4.516

39.03

5.474

35.93

5.530

3.108

4.236

26.29

7.390

20.55

5.258

5.742

7.101

119.26

18.874

105.84

18.058

13.414

5.493

مستوى
الداللة
0.098
غير دال
0.981
غير دال
0.000
دال عند0,01
0.427
غير دال

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية ( )0,05في
يوضح جدول (  )15ما يلي:
مستوي جودة الخدمات الطالبية من وجهة نظر الطلبة تعزي
 متوسط درجات الطالب الذكور يزيد عن متوسط درجات اإلناثللجنس لصالح الذكور ،وترجع الباحثة انخفاض تقييم الطالبات
في محور الخدمات البيئية ومحور الخدمات الصحية والترفيهية
لخدمات البيئة السكنية بالمدن الجامعية إلي ارتفاع وعيهن بقواعد
حيث بلغت قيمة ت ( )7.101 ،4.516علي التوالي وهي قيمة
التصميم الداخلي وتوزيع األثاث والذوق العام.
دالة عند مستوى معنوية ( )0.01 ، 0.05علي التوالي وهذا يعنى
انه توجد فروق دالة احصائيا ً في الخدمات البيئية والصحية  -ال توجد فروق دالة إحصائيا ً بين طالب المدن الجامعية الذكور
واإلناث في كل من (الخدمات الغذائية -مجموع الخدمات
والترفيهية بين الذكور واإلناث لصالح الذكور وقد اتفقت تلك
الجامعية) حيث بلغت قيمة ت ( )5.493- 4.236وهي قيم غير
النتيجة مع دراسة إيمان رزق ومني محمد ( )17:2012والتي
دالة إحصائياً ،وقد ترجع الباحثة عدم وجود فروق بين الذكور
بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
واإلناث في تقييم الخدمات الغذائية إلي أن معظم الطالب أكدوا
الطالب الذكور واإلناث في تقيمهم لخدمات المدن الجامعية ككل
عند جمع البيانات أنهم اليعتمدون بدرجة كبيرة في تغذيتهم علي
ومحور البيئة السكنية لصالح الطلبة الذكور ،وكذلك اتفقت تلك
ماتقدمه لهم المدن الجامعية من وجبات.
النتيجة مع دراسة سالم حلس ( )117:2013والتي بينت وجود
جدول(  )16داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المد ن الجامعية الذكور واإلناث في االغتراب النفسي لدي الطالب المقيمين بالمدن
الجامعية
البيان
العبارة
العزلة
االجتماعية

ذكور
ن=86
االنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى

إناث
ن=164
االنحراف
المتوسط
المعيارى
الحسابى

الفروق بين
لمتوسطات

قيمة ت

22.56

7.148

20.81

5.175

1.747

2.215

32.93

9.198

28.27

5.979

4.662

4.883

40.84

12.170

37.63

10.201

3.203

2.204

الالمعيارية
التمرد
مجموع
االغتراب
النفسي

96.33

25.581

86.71

18.464

يوضح جدول ( )16ما يلي:
 متوسط درجات الطالب اإلناث يزيد عن متوسط درجاتالذكور في محور العزلة االجتماعية بمقدار 1.747حبث
بلغت قيمة ت ( )2.215وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية
 0.01وهذا يعنى انه توجد فروق دالة احصائيا ً في العزلة
االجتماعية بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث وقد اختلفت
تلك النتيجة مع دراسة سمية عمارة( )68:2013والتي بينت
أن هناك فروق جوهرية دالة في االغتراب النفسي باختالف
متغيري الجنس لصالح الذكور ،واختلفت كذلك مع دراسة

9.612

3.410

مستوى
الداللة
0.000
دال عند
0.01
0.000
دال عند
0.01
0.026
دال عند
0.05
0.000
دال عند
0.01

الداللة
لصالح
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور

محمود الشامي ( )19:2014والتي بينت أن الذكر أكثر
اغترابا ً من اإلناث في مظاهر االغتراب.
 واختلفت أيضا ً مع دراسة بشري علي( )58:2008والتيأوضحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة
لمستوي الشعور باالغتراب لدي الطلبة تعزي لمتغير
الجنس ،وقد اتفقت تلك النتيجة أيضا ً مع دراسة كريمة
يونسي ( )17:2012والتي بينت أيضا ً عدم وجود فروق دالة
إحصائيا ً بين الطالب في االغتراب النفسي تعزي لمتغير
الجنس ،واتفقت كذلك مع دراسة أحالم دخان وخديجة حذيق
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( )115:2017والتي بينت أيضا ً عدم وجود فروق ذات داللة
مما سبق يت ح ما يلى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في
إحصائية في االغتراب النفسي بين الطلبة باختالف الجنس
إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية ،بينما توجد فروق
(ذكور وإناث) .
ذات داللة إحصائية بين الطالب فى إجمالي االغتراب النفسي
بأبعاده الثالثة تبعا ً للجنس (ذكر -أنثي) لصالح الذكور ،وبذلك
 متوسط درجات الطالب اإلناث يزيد عن متوسط درجاتيتحقق صحة الفرض الثالث جزئياً1.
الذكور في إجمالي االغتراب النفسي بمقدار 9.612حبث
النتائج في ضوء الفرض الرابع:
بلغت قيمة ت ( )3.410وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية
ينص الفرض الرابع على انه" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
 0.01وهذا يعنى انه توجد فروق دالة احصائيا ً في إجمالي
بين الطالب المقيمين في المدن الجامعية في كل من الخدمات التي
االغتراب النفسي بين الذكور واإلناث لصالح الذكور ،وقد
تقدمها المدن الجامعية بمحاورها ،االغتراب النفسي بأبعاده لدي
اتفقت تلك النتيجة مع دراسة بسمة شلبي( )88،2014والتي
الطالب وفقا ً لنوع الكلية (نظرية ،عملية).
أوضحت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في
وللتحقق من صحة الفرض الرابع إحصائيا ً تم استخدام اختبار
االغتراب النفسي تبعا ً لمتغير الجنس لصالح الذكور ،واتفقت
.ت  Testللوقوف على داللة الفروق بين متوسطات درجات
أيضا ًمع دراسة أحمد شاهين وفداء ناصر()79:2014
الطالب في استبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
والتي أوضحت أن الفروق التي تعزي لمتغير نوع الطالب
واستبيان االغتراب النفسي.
كانت دالة في متوسطات االغتراب النفسي لصالح الذكور.
جدول(  )17داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المدن الجامعية بالكليات النظرية والعملية في الخدمات التي تقدمها المدن
الجامعية
البيان

نظرية
ن=68
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

عملية
ن=182
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

الفروق بين
لمتوسطات

قيمة ت

8.926

50.06

10.016

5.307

3.836

الخدمات الغذائية

38.91

5.372

36.28

5.661

2.632

3.316

الخدمات الصحية
والترفيهية

25.44

7.042

21.43

6.170

4.007

4.393

مجموع الخدمات
التي تقدمها المدن
الجامعية

117.97

18.693

107.69

18.935

10.322

3.849

العبارة

الخدمات البيئية

55.37

الداللة
لصالح

مستوى
الداللة

نظرية

 0.000دال
عند 0.01
 0.001دال
عند 0.01
0.000
دال عند
0.01
 0.000دال
عند 0.01

نظرية
نظرية
نظرية

بين طالب الكليات النظرية والعملية لصالح طالب الكليات
النظرية ،واختلفت تلك النتائج مع دراسة رشا أبو الصفا(
 )227 :2016والتى بينت عدم وجود عالقة معنوية بين نوع
الكلية (نظرية  ،عملية) وبين مستويات رضا المبحوثين عن
خدمات المدن الجامعية في مجال الصحة ،بينما اتفقت تلك
النتيجة مع دراسة إيمان رز ومني مصطفي ()18:2012
والتي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات طالب الكليات النظرية والعملية في تقييم خدمات
المدن الجامعية ككل وفي خدمات البيئة السكنية وخدمات
التغذية لصالح طالب الكليات النظرية .

 يوضح جدول ( )17ما يلي:  -متوسط درجات طالب الكليات النظرية يزيد عن متوسطدرجات طالب الكليات العملية فـي كل من محـور (الخدمات
البيئية – الخدمات الغذائية  -الخدمات الصحية والترفيهية –
مجموع الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية)
بمقدار( )10.322،4.007،2.632،5.307علي التوالي
وبلغت قيمة ت ( )3.849 ،4.393 ،3.316 ،3.836علي
التوالي وجميعها قيم دالة عند مستوى معنوية  0.01وهذا
يعنى انه توجد فروق دالة إحصائيا ً فى كل من محـور
(الخدمات البيئية – الخدمات الغذائية  -الخدمات الصحية
والترفيهية – مجموع الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية)
جدول(  ) 18داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المدن الجامعية بالكليات النظرية والعملية في االغتراب النفسي
نظرية
ن=68
البيان
العبارة
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
7.181
23.51
العزلة
االجتماعية
9.394
34.00
الالمعيارية

عملية
ن=182
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
5.262
20.63

الفروق بين
لمتوسطات

قيمة ت

مستوى الداللة

2.888

3.478

6.102

5.670

5.586

 0.001دال عند
0.01
0.000دال عند 0.01

التمرد

42.81

11.897

37.21

10.272

5.595

3.667

مجموع
االغتراب
النفسي

100.32

24.920

86.17

18.933

14.153

4.806

28.33
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0.000
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 0.000دال عند
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الداللة
لصالح
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نظرية
نظرية
نظرية
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النفسي والدرجة الكلية للمقياس لدي طالب جامعة سبها تبعا ً
لمتغير نوع التخصص(نوع الكلية) ،كما اختلفت أيضا ً تلك
النتيجة مع دراسة ريم الكريديس ( )16:2016والتي بينت
عدم وجود فروق ذت داللة إحصائية بين أفراد العينة في
أبعاد االغتراب النفسي تعود الختالف نوع تخصص أفراد
العينة.
مما سبق يت ح ما يلى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
طالب الكليات النظرية وطالب الكليات العملية فى إجمالي
الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية ،بينما توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين الطالب في محور التمرد ،وبذلك يتحقق صحة
الفرض الرابع جزئيا ً.
النتائج في ضوء الفرض الخامس:
ينص الفرض الخامس على أنه " ال يوجد تباين دال إحصائيا َ بين
متوسطات درجات الطالب عينة البحث في كل من الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية بمحاورها الثالثة واالغتراب النفسي
بأبعاده تبعا َ للدخل الشهري لألسرة" ،وللتحقق من صحة الفرض
الخامس إحصائيا ً تم استخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد
) )One Way ANOVAلمعرفة طبيعة االختالفات بين
الطالب عينة الدراسة في الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية
بمحاورها الثالثة واالغتراب النفسي بأبعاده الثالثة وفقا ً للدخل
الشهري لألسرة وفى حالة وجود دالالت يتم تطبيق اختبار
 Tukeyلمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات.

يوضح جدول ( )18ما يلي:
 متوسط درجات طالب الكليات النظرية يزيد عن متوسطدرجات طالب الكليات العملية في كل من محـور (العزلة
االجتماعية) بمقدار 2.888وبلغت قيمة ت ( )3.478وهى
قيمة دالة عند مستوى معنوية  0.01وهذا يعنى انه توجد
فروق دالة احصائيا ً فى العزلة االجتماعية بين طالب الكليات
النظرية والعم لية لصالح طالب الكليات النظرية ،ومحور
(الالمعيارية) بمقدار 5.670وبلغت قيمة ت ( )5.586وهى
قيمة دالة عند مستوى معنوية  0,01وهذا يعنى انه توجد
فروق دالة احصائيا ً فى الالمعيارية بين طالب الكليات
النظرية والعملية لصالح طالب الكليات النظرية  ،ومحور
(التمرد) بمقدار 5.595وبلغت قيمة ت ( )3.667وهى قيمة
دالة عند مستوى معنوية  0.01وهذا يعنى انه توجد فروق
دالة احصائيا ً فى التمرد بين طالب الكليات النظرية والعملية
لصالح طالب الكليات النظرية،
 واتفقت جزئيا ً تلك النتائج مع دراسة وفاءموسي( )224:2002والتى بينت وجود فروق ذات داللة
إحصائية وفقا ً لالختصاص حيث تبين أن طلبة الكليات
العملية أقل اغترابا ً من طلبة الكليات النظرية ،واتفقت كذلك
مع دراسة كريمة يونسي ( )17:2012والتي أوضحت
وجود فروق دالة إحصائيا ً بين الطالب في االغتراب النفسي
تعزي لمتغير التخصص ونوع الكلية ،واختلفت تلك النتائج
مع دراسة فتحية أعجال( )163:2015والتي أوضحت عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس االغتراب
جدول( ) 19تحليل التباين في اتجاه واحد الستبيان الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية واستبيان االغتراب النفسي لدي الطالب تبعا ً
للدخل الشهري لألسرة ن =250

مصادر التباين

محاور االستبيان
الخدمات البيئية
الخدمات الغذائية
الخدمات الصحية
والترفيهية
مجموع الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية
العزلة االجتماعية
الالمعيارية
التمرد
إجمالي االغتراب النفسي

بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى

مجموع
المربعات
2034.170
22856.326
24890.496
312.834
7764.162
8076.996
230.427
10777.929
11008.356
5826.600
87757.416
93584.016
39.673
8840.891
8880.564
162.899
14081.005
14243.904
48.812
30081.764
30130.576
598.464
115802.436
116400.900

متوسط
درجات
قيمة ف
مجموع
الحرية
المربعات
10.991 1017.085
2
92.536
247
249
4.976 156.417
2
31.434
247
249
2.640 115.214
2
43.635
247
249
8.200 2913.300
2
355.293
247
249
0.554
19.836
2
35.793
247
249
1.429
81.450
2
57.008
247
249
24.406
2
0.200 121.789
247
249
0.638 299.232
2
468.836
247
249

مستوى
الداللة
0.000
دال عند
0.01
0.008
دال عند
0.01
0.073
غير دال
0.000
دال عند
0.01
0.575
غير دال
0.242
غيردال
0.819
غير دال
0.529
غير دال
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جدول ( )20المتوسطات الحسابية لدرجات الطالب في محور (الخ دمات البيئية ،الخدمات الغذائية ،الخدمات الصحية والترفيهية ،مجموع
الخدمات الجامعية) وفقا ً للدخل الشهري لألسرة
الخدمات البيئية

الخدمات الغذائية

أقل من 3000

46.59

35.27

الخدمات الصحية
والترفيهية
21.48

مجموع الخدمات
الجامعية
102.52

الدخل الشهري لألسرة

من  3000إلي أقل من 6000

51.09

36.71

22.03

109.63

من  6000فأكثر

54.81

38.37

23.85

116.04

يت ح من جدولى (  )20 ( ، )19ما يلى :
 يوجد تباين دال احصائيا ً بين الطالب عينة الدراسة فى كلمن (محور الخدمات البيئية -الخدمات الغذائية -الخدمات
الصحية والترفيهية -مجموع الخدمات الجامعية) تبعا ً للدخل
الشهري لألسرة حيث كانت قيمة ف (،4.976 ،10.991
 )8.200 ،2.640علي التوالي وجميعها قيم دالة احصائيا ً
عند  0.01ماعدا محور الخدمات الصحية والترفيهية فهو دال
عند 0.05وللتعرف على مستوى دالالت الفروق تم تطبيق
اختبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات
الطالب عينة الدراسة فى محور الخدمات البيئية تبعا ً للدخل
الشهري لألسرة وأوضحت نتائج جدول ( ) أن االختالفات
كانت لصالح الدخل المرتفع(6000فأكثر).وقد اختلفت تلك
النتيجة مع دراسة رشا أبو الصفا( )199،2016والتي بينت
عدم وجود عالقة معنوية بين الدخل الشهري لألسرة
ومستويات رضا المبحوثين عن خدمات المدن الجامعية في
مجال اإلسكان.
 اليوجد تباين دال إحصائيا ً بين الطالب عينة الدراسة في كلمن (محور العزلة االجتماعية ،الالمعيارية ،التمرد ،إجمالي
االغتراب النفسي) تبعا ً للدخل الشهري لألسرة حيث كانت
قيمة ف ()0.638 ،0.200 ،1.429 ،0.554علي التوالي
وجميعها قيم غير دالة إحصائياً.
مما سبق يت ح مايلي :وجود تباين دال احصائيا ً في الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية بمحاورها تبعا ً للدخل الشهري لألسرة لصالح
الدخل المرتفع ،بينما التوجد فروق ذات داللة إحصائية في االغتراب
النفسي بأبعاده تبعا ً للدخل الشهري لألسرة ،وبذلك تتحقق صحة
الفرض الخامس جزئياً.
الخالصة : Conclusion
 توصل البحث إلى عدم وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا ًبين إجمالي الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية واالغتراب
النفسي بأبعاده الثالثة لدي الطالب المقيمين بها.
 وجود اختالف في نسب االغتراب لدي الطالب عينة الدراسةباختالف مستوي الخدمات في المدن الجامعية الثالث (المدينة
الجامعية باألزهر -المدينة الجامعية بطنطا -المدينة الجامعية
بعين شمس) حيث بلغت قيمة كاي  11,005وهي قيمة دالة
معنويا ً عند  0,01وتبين أن هناك أثر حجمه صغير مما يؤكد
فروق بين المدن الثالث في المستويات ولكن بنسبة صغيرة
حسب معادلة كوهين.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجمالي الخدمات التيتقدمها المدن الجامعية ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين الطالب فى االغتراب النفسي بأبعاده الثالثة تبعا ً للجنس
(ذكر -أنثي) لصالح الذكور.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الكلياتالنظرية وطالب الكليات العملية فى إجمالي الخدمات التي
تقدمها المدن الجامعية ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين الطالب في محور التمرد لصالح طالب الكليات النظرية.
 وجود تباين دال احصائيا ً في الخدمات التي تقدمها المدنالجامعية بمحاورها تبعا ً للدخل الشهري لألسرة لصالح الدخل
المرتفع ،بينما التوجد فروق ذات داللة إحصائية في
International Design Journal, Volume 11, Issue 4

االغتراب النفسي بأبعاده تبعا ً للدخل الشهري لألسرة.
التوصيات : Recommendations
 -1تهيئة المدينة الجامعية بحيث تتوافرفيها مقومات اإلقامة
المريحة ،وتزويدها باإلمكانات المالئمة للتحصيل العلمي
السليم.
 -2زيادة عدد األخصائيين االجتماعيين وتقليل األعباء
اإلدارية عليهم لضرورة الوقت الكافي لإلشراف علي
الطالب ومواجهة مشكالتهم.
 -3على المتخصصين في مجال إدارة المدن الجامعية توفير
نظام للمتابعة المستمرة لمستوي رضاء الطالب من خالل
توفير صنوق إلبداء الرأي والمقترحات والشكاوي مع
استخدام بطاقات إبداء الرأي بشكل دوري والمرور اليومي
من قبل مديري المدن الجامعية واالستماع المباشر آلراء
الطالب.
 -4تدعيم قدرة الطالب علي إقامة العالقات االجتماعية
الناجحة مع اآلخرين ،مع تدعيم ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم
وميولهم.
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