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  مصادر الدعم االجتماعي لدى طلبة كليات الشمال التابعة 
  "دراسة اجتماعية ميدانية"جلامعة البلقاء التطبيقية 

  :الملخص
التعرف على مصادر الدعم االجتماعي لدى طلبـة كليـات           إلى   هدفت الدراسة 

 جوانب الدعم االجتماعي وعالقتها بمتغيرات الجنس والكلية والدرجـة          أيضاو،  الشمال
 تم استخدام مقياس للدعم االجتماعي والـذي  ذلكولتحقيق . المستوى الدراسي و ميةالعل

تنـاول  : األول جـزأين  علـى    اشتملو، )٢٠١٠(ه  تم تطويره من قبل المطالقة وزمالئ     
والمـستوى  ،  الجنس والكلية والدرجـة العلميـة     : معلومات عامة تتعلق بالطلبة وهي    

 فقـرة   ٣٠ياس الدراسة والذي تكون مـن        على مق  اشتملالجزء الثاني ف   أما   ،الدراسي
. موزعة على ثالثة جوانب وهي الجانب المادي والجانب العاطفي والجانب المعلومـاتي      

 بالطريقة العشوائية البسيطة    ختيرتطالبا وطالبة ا  ) ١٣٥٧( وتكونت عينة الدراسة من   
لـدعم  مصادر ا أهم   أن    النتائج أظهرت و .من مجتمع الدراسة  %) ١٥(بلغ حجم العينة    و

، قاربيليها مصدراأل، سرة هي مصدر األهميةاالجتماعي المفضلة لدى الطلبة وحسب األ    
 مصدر المرشد ةخيروحل في المرتبة الخامسة واأل، ومصدر المدرس، صدقاءومصدر األ 

الجانب ،  جوانب الدعم االجتماعي   أن    النتائج أظهرتكما  .  كمصدر دعم للطلبة   كاديمياأل
 الباحثـان  اقتـرح  و.ةخيرالعاطفي فالجانب المادي في المرتبة األالمعلوماتي ثم الجانب   

 بهدف ربط وتفعيل االتـصال      بالكلياتوخط ساخن    قسم خاص    إنشاءبعض التوصيات ك  
تفعيل و،  بين الكلية والمصادر المجتمعية المختلفة والتي تعنى بالدعم االجتماعي للطلبة         

 الطلبـة بـالطرق    إرشاد أهميةوبيان   ين والمدرسين مع الطلبة   كاديميدور المرشدين األ  
اقسام شوؤن الطلبة في تـوفير      تفعيل دور   و،  السليمة للحصول على المعلومة الصحية    

 الدعم االجتمـاعي    أهميةالدراسات لمعرفة    المزيد من    إجراءو،  الدعم االجتماعي للطلبة  
العنـف  للجوانب المختلفة والمتعلقة بالطالب كالتحصيل الدراسي والتكيف واالكتئـاب و         

  . وغيرها من الجوانب المهمة للطلبة الطالبي على سبيل المثال وليس الحصر

  . مصادر الدعم.الدعم االجتماعي، طلبة كليات الشمال، لشمال كليات ا:الكلمات الدالة
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Abstract: 
Sources of Social Support Among the Students of 

Northern College Students that Belong to Al Balqa 
Applied University "A Sociological Field study"   

This study aimed at investigating the sources of social 
support prefered by northern college students that belong to Al-
Balqa Applied University, and it is relation with some variables 
such as gender, the college, academic major and level of 
education. For this purpose a scale of social support was 
developed by the Al-matalka et,al (2010). The scale consisted of 
two parts: the first part included the following variables: gender, 
the college, academic major and level of educations. The second 
part included (30) items consisted of three dimensions, the 
material support, emotional support and informational support. A 
simple random sample of 538 students was selected (15 % of the 
total population). The results revealed that the most prefered 
sources of social support was the family source , the source of 
relatives, the friends , the teacher, and in the fifth came the 
academic advisor.The finding also revealed that there are three 
dimensions of support: the informational support, emotional 
support , and material support. The researchers suggested some 
recommendations such as: establishing a special department and a 
hotlinein the colleges in order to bind and activate communication 
between the college and various community sources that dealing 
with social support for students, activating the role of the 
academics counselors, and teachers with the students and make 
clear the importance of student's guidance and ways to get the 
correct information, activating the role of department of students 
affairs in providing social support for students, and carrying out 
further research and studies to know the importanceand impact of 
social support on the various aspects of student academic life such 
as:Academic achievement, depression, students adjustment and 
student violence.. 
Keywords: northern colleges, northern college students, social 
support, sources of social support.  
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  : ةمقدم
 بهـا   اهـتم يعد الدعم االجتماعي والشبكات االجتماعية من الموضوعات التي         

 بـشكل  رشادوفي علم االجتماع واإل، ي بشكل عام  نسانالعلماء والمفكرون في المجال اإل    
المجتمع والبيئة االجتماعية للطالـب      المجاالت التي يقدمها  أهم  كما ويعتبر من    ،  خاص

، سرةفقد يحصل عليه من األ  .يتلقى منها الدعم   أن   تي يمكن وذلك بسبب تعدد المصادر ال    
 قـارب  واأل صـدقاء واأل،  من المدرسـين   أو   ،الكلية أو    في الجامعة  كاديميوالمرشد األ 

   . المجتمعأفرادفرد من  أي من أو والجيران
اما متزايداَ بدراسة الـدعم االجتمـاعي وبـدور         اهتموشهدت العقود الماضية    

. فـراد في تحسين الصحة النفسية والتكيـف االجتمـاعي لـدى األ   العالقات االجتماعية  
، الدعم االجتماعي حتى يخفف من العناء ويزيد من الشعور بالسعادة إلى  ويحتاج كل منا  

 تـأثير ة ويقلل من ال   يجابيويولد المشاعر اإل  ،  وهذا الدعم يوفر تقديرا للذات والثقة بها      
فكرة الدعم االجتماعي تعـود لعـصور        أن   .)١٩٩٨،  حداد(السلبي لالحداث الخارجية    

وكذلك ،   في شؤون حياته المختلفة    نساناإل  يتعاون مع أخية   نسانكان اإل  أن   منذ،  قديمة
 ونتيجـة لظـروف   .Person, 1990)(تعاون الجماعات البشرية مع بعضها البعض 

أثارها السلبية على صحة الفرد النفسية اخـذت مـصطلحات الـدعم      و الحياة المعاصرة 
ويعتبر أسلوب ، يةنسانماعي تحتل حيزا هاما في أداء وأفكار المهتمين باألوضاع اإلاالجت

ام واسع من قبل العلمـاء فـي        اهتمالدعم االجتماعي واحداً من االساليب التي حظيت ب       
ويالحظ الـدارس للـدعم    .)٢٠٠١، جروان(ية واالجتماعية بعامة    نسانميدان العلوم اإل  

ي والعيـادي  رشـاد ا المفهوم من قبل علمـاء الـنفس اإل        اما كبيرا بهذ  اهتماالجتماعي  
فقـد  ،  ام منذ عدة عقـود    هتم وقد شارك علماء النفس في هذا اال       .واالجتماعي وغيرهم 

  ).٢٠٠٠، ملكوش( الجماعة على االتجاهات والسلوكيات معروفة جيدا تأثيركانت فكرة 
ن مضى عندما قر إلى أما جذور الدعم االجتماعي بالشكل الذي عليه اآلن فيعود

،  الخلل الحاصل في العالقات والروابط االجتماعيةأهميةدوركايم الضوء على دور و سلط
بعدما تبين له بأن االنتحار يكثر في الجماعـات التـي     ،  والذي فسر اسباب االضطرابات   

 وأكد دوركـايم علـى   ).٢٠٠٢ ،الزيتاوي وحداد(يطغى على عالقاتها الضعف والتفكك      
ويعود أسـس  .  الفرد باآلندماج في العصر الحاضرإحساسنفسية على   الصحة ال  اعتماد

الـذين  ) Caplan, Cassel, Cobb(و ثالثة على يد  أعقدين إلى ام االجتماعيهتماال
حيث أثبتت بحـوثهم أالدوار     ،  يعتبرون من أبرز الباحثين والمهتمين بالدعم االجتماعي      

الجسمية للفـرد   وى النواحي النفسيةالمهمة للدعم أالجتماعي وأهميته في المحافظة عل      
  . )Pearson , 1990 , Vaux, 1988(وتحسينها 
الرغم من االختالف بين المفكرين والباحثين حول تعريف الدعم االجتمـاعي    وب

 وقـد تمثـل االخـتالف    .نجدهم قد اتفقوا في المضمون    ،  وذلك وفقا لتوجهاتهم الفكرية   
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الناحيـة   إلـى  ن كانت في مجملها تشير  بظهور عدة مصطلحات متشابهة في المعنى وإ      
 وقـد تنـاول علمـاء       .االجتماعية مثل التكيف والتكيف االجتماعي والدعم االجتماعي      

االجتماع هذا المفهوم في إطار تناولهم للعالقات االجتماعية حيث صاغوا مصطلح شبكة            
طلح كما واعتبر فريق من علماء االجتمـاع مـص        ). ٢٠٠١،  فايد(العالقات االجتماعية   

طلق ور مصطلح الدعم االجتماعي والذي أالبداية لظه أنه شبكة العالقات االجتماعية على
خر فقد حدده باإلمـدادات     ض اآل البع أما   ،اإلمكانيات االجتماعية  أو   عليه البعض الموارد  

 أنـه   وقد عرف الدعم االجتماعي علـى      ).١٩٩٤،  الشناوي وعبدالرحمن (االجتماعية  
عدة والدعم الذي يحصل عليه الشخص من خالل عالقته االجتماعية الكمية ونوعية المسا

فـي حـين يعـرف       ).١٩٨٩،  حـداد (مع االشخاص الموجودين في البيئة االجتماعية       
)Pickering, 1992(فرادعملية ديناميكية للتعامل بين األ أنه  الدعم االجتماعي على 

  . ومصادر دعمهم التي تحدث في سياق بيئي
احثون حول تعريف الدعم االجتماعي وذلـك وفقـا لتوجهـاتهم            الب اختلفلقد  

فقد تناول علماء االجتماع هذا المفهوم في إطار تناولهم للعالقات االجتماعيـة         ،  النظرية
عندما صاغوا مصطلح شبكة العالقات االجتماعية والذي يعد البداية لظهـور مـصطلح             

، بو النيـل أ( لشبكاتهم االجتماعية دفراالدعم االجتماعي الذي يعتمد على كيفية إدراك األ    
 عليه فقد ظهرت العديد من التعريفات للدعم االجتماعي ومن أشـهرها             وبناء .)٢٠٠١
العالقات االجتماعية التي توفر ألعـضائها   إلى  الذي يشير)Hobfoll, 1989(تعريف 

ـ    أنه تدمجهم في النظام االجتماعي الذي يعتقدون   أو   ،مساعدة فعلية  ب يـوفر لهـم الح
 مع مجموعة اجتماعية ذات قيمة وموضع تقدير بالنسبة رتباطباال حساساإل أو والرعاية

ام االخرين ومحبتهم اهتمأنه شعور الفرد بأنه محط "ويعرف الدعم االجتماعي على    . لهم
شبكة اجتماعية توفر ألعضائها التزامـات   إلى   ينتمي وموضع تقديرهم وأحترامهم وإنه   

الدرجة التـي   أنه فقد عرفه على Thoits, 1986)( أما ).Cobb , 1976(" متبادلة
 وعرفه .تشبع فيها الحاجات االجتماعية االساسية للشخص من خالل تفاعله مع االخرين    

العالقات االجتماعيـة   أو التفاعالت أنه على) (Norris & Kaniasty, 1996 كل من
الذي يعطي الرعايـة والحـب    الدعم الحقيقي داخل النظام االجتماعي  فرادالتي تعطي األ  

 ويعـرف الـدعم     . مع المجموعة االجتماعية التي ينتمـي اليهـا        رتباط باال حساسواإل
 ألنفسهم والذي يعتقدون فيـه      فرادالتقيم العام الذي يطوره األ     أنه    على أيضااالجتماعي  

 وأن هناك أشخاصا مهمين موجودين لتقـديم الـدعم        ،  أنهم محل عناية ورعاية وتقدير    
  .)(Heller ,Swindle & Dusenbury ,1986 اندة لهم وقت الحاجةوالمس

التصرفات  ومجموعة السلوكيات أنه  فقد عرفته على)Cutrona, 2000(أما 
م أقلبحيث تعينهم على الت، التي تساعد االشخاص الذين يمرون في ظروف حياتيه صعبة       

عم االجتمـاعي   الـد )Ibanez, et al, 2003(كما عرفَ  .مع هذه الظروف والمشاكل
 مدى توفر أشخاص في محيط الفرد االجتماعي الذي يمكن لـه الوثـوق بهـم    أنه   على
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تفاقا في تعريـف    هناك ا  أن   والمالحظ.  عليهم عندما يحتاجهم   عتماد واال إليهماللجوء  و
 شعور الفرد بالمحبـة  -أوال: يعني بالنسبة للفرد ثالثة أمور أنه على، الدعم االجتماعي 

 أنه  شعوره-وثالثا ، ذو قيمة وأعتبار واحترام    أنه    شعوره -وثانيا  ،  نايةوالرعاية والع 
 والتواصل مع وجود واجبات مشتركة بين الفرد والمجتمع، شبكة من االتصال إلى ينتمي

 أن  إلـى واأشار حين )Sarason, et al, 1983(وهذا ما أكده ). ٢٠٠٧، المصري(
ود عدد كاف من االشـخاص فـي شـبكة          الدعم االجتماعي يتكون من إدراك الفرد لوج      

وجود  إلى إضافة،  عليهم عند الحاجةعتماد واالإليهميمكن الرجوع ، عالقاته االجتماعية
 ويـرى . درجة معقولة لدى الفرد من الرضا عن المساندة المتاحة له والقناعة بجدواها         

)Person, 1990( اعدةت التسميات للدعم االجتماعي وتعددت من مساختلفمهما  أنه 
يدل على تلك  فإنه المضمون أما ،فإن االختالف يبقى في المصطلح، مساندة اجتماعيةأو 

 عليه نُعرف الـدعم االجتمـاعي   وبناء. لفرد في محيطه االجتماعي المساندة التي تقدم ل   
شعور الفرد بأنه مقبول ومرغوب به داخل الجماعات التي يرتبط بها بـشبكة             أنه   على"

انة يلقا الدعم والمساندة والحب والمساندة التي قد يحتـاج اليهـا            و،  عالقات اجتماعية 
  ". عندما يواجه الصعاب في حياته

 طفـال  وخصوصا األ  فراد في حياة األ   هميةيعتبر الدعم االجتماعي في غاية األ     
 ويمكنهم مـن    فرادوالمراهقين منهم لما له أثر في تقديم العون النفسي واالجتماعي لأل          

وقد أكد الباحثين على اهميته ودور الدعم االجتمـاعي فـي        . حياتيةمواجهة الضغوط ال  
الحد من االضطرابات الناتجة عن الضغوط الحياتية وتمزق العالقات االجتماعيـة التـي    

  . )Oakley, 1992(تسببها ظروف المدنية وتطور العصر الحديث 
ميـع   كبرى في ج   أهميةللدعم االجتماعي    أن   وقد بين االخصائيون والباحثون   

لما يرتبط بهمـا مـن       المراحل العمرية للفرد خصوصا في مرحلتي الطفولة والمراهقة       
 والمراهقين الذين يحصلون علـى الـدعم        طفالفاأل. مشكالت سلوكية ونفسية وعاطفية   

،  كفاءةأكثراالجتماعي المناسب يكونوا قادرين على التعامل مع الضغوط الحياتية بشكل           
لتكيف مع تحديات المرحلـة النمائيـة التـي تـرتبط بهـا      وأن الدعم يمكن الفرد من ا     

)Ibanez , et al , 2003(. كالدراسات التي قام بها المطالقـة  ، كما وتؤكد الدراسات
، والحديدي والصمادي والخطيب  ) ٢٠٠٧(بو فخر   وأوعبد اللطيف   ،  )٢٠١٠( هؤوزمال

  وعلي )٢٠٠١( وأبو النيل    )١٩٩٦(وعبداهللا  ،  )٢٠٠٢(،  وحداد والزيتاوي ،  )١٩٩٤(
ــى )٢٠٠٠(  (Hagen & Myer, 2003); ودراســات )١٩٩٥( وملكــوش ويحي
ــن )(Vicki, 2002و Kanffman) & ,Hallahan 1991(و ــر م ــرهم الكثي  وغي

يوجد هناك صلة بين العالقات االجتماعيـة     أنه   كدوا على وا بالدعم أ  اهتمالباحثين الذين   
نتج ت النفسية واالجتماعية التي ت    ت في معضمها بالمشكال   اهتمحيث  ،  والتوافق النفسي 

   .ها بالعديد من مشكالت الصحة النفسية والجسميةارتباطعن فقدان العالقات الحميمة و
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يدور حول المساعدات التي يحصل      فإنه   كما تبين من تعريف الدعم االجتماعي     
 ت وجهات النظر في التعريف أوالمفهوماختلف ومهما .عليها الفرد في محيطه االجتماعي  
 الدعم المقدمة للفرد من قبـل مـن هـم           أبعاد و أشكالفأنها جميعا ترتكز على أنماط و     
ثالثة  إلى    وفي هذه الدراسة تم تقسيم الدعم االجتماعي       .يرتبطون به بعالقات أجتماعية   

باشـرة  ويتضمن المساعدات المادية والعينية والخـدمات الم      : الدعم المادي  :أنواع هي 
ويشمل الحـب والمـودة   : الدعم العاطفي .دوات والهباتألوغير المباشرة والقروض وا   

 . باالنتمـاء للجماعـة  حـساس ام واإلهتموالتفهم والتقدير والرعاية والثقة بالنفس واال  
 والتغذية الراجعـة والتوجيهـات      رشادويتضمن تقديم النصح واإل   : الدعم المعلوماتي و

 للـدعم  بعاد واألشكالاأل أو   اتوتأتي هذه التقسيمات متوافقة مع التقسيم     . الالزمة للفرد 
وحـداد  ، )٢٠١٠(ه ن الباحثين ومنهم المطالقة وزمـالؤ   االجتماعي التي بينها العديد م    

 ,Zimbardo, (1988) Thoits, (1986)) ٢٠٠٢( حـداد والزيتـاوي  ، )١٩٩٥(
Oakley (1992), Vaux (1988), Haring Mc Cormick, (1990), 
Schafer, (1992), Stephens & long (2000) Christopher ,et al 

(2004) , Glazer (2006) ,Luo & Wang (2009) ،التي  وبحاثوغيرها من األ
  . في تقديم كل أنواع الدعم االجتماعي للفردبعاد هذه األأهميةتناولت 

  : مشكلة الدراسة
ن في هذه المشكلة جاء من الرغبة فـي دراسـة وتحديـد            إحساس الباحثي إن  

وذلك ). إربدبنات  ، الحصن، عجلون(ماعي لدى طلبة كليات الشمال      مصادر الدعم االجت  
وما ينطوي عليه في عملية النمو المعرفي والمهنـي         ،   الدعم االجتماعي للطلبة   هميةأل

 أن  أجـل  ومن.  النفسي واالجتماعي للطلبة   ها على البناء  تأثيرومدى  ، والوجداني لديهم 
زمة ألكتساب المعرفـة والنمـو فـي        يتمتع الطلبة بالحرية والحصول على الفرص الال      

البد من دراسة ومعرفة مصادر الـدعم  ، المجاالت المختلفة في جو من الحرية والكرامة   
تحديـد مقـدار الـدعم     أجل وذلك من، وماهية الدعم االجتماعي المقدمة لهؤالء الطلبة    

لتكون و، ومعرفة أثره على بناء شخصية الطلبة بطريقة علمية تعتمد على البحث العلمي
 اتجراءالمعلومات الدقيقة التي يمكن الحصول عليها من هذه الدراسة أساسا التخاذ اإل           

بشكل  السليمة عند التخطيط للبرامج الشبابية والسياسات التعليمية على مستوى الجامعة
  .والمجتمع بشكل عام خاص
  :  الدراسةأهمية

 العربيـة تغيـرات     تت في فترة تشهد المنطقة     الدراسة في كونها أ    أهميةتنبع  
حصول اضطرابات متعددة داخل     إلى   وقد ادت ،  سياسية واجتماعية قادها الشباب العربي    

 من هـذه االضـطرابات والتـي زادت مـن           ردنولم يستثنى األ  . البلدان العربية عامة  
ن يـشكلون  الجـامعيي  الطلبة أن  وبما. تماعية التي يواجهها  المشكالت االقتصادية واالج  
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تغيرات على اتجاهـاتهم بـشكل عـام        التعداد السكاني فقد اثرت هذه ال     نسبة عالية من    
تت وقد أ. وا وراء التيارات المختلفةالدعم والمؤازرة حتى ال ينجرف إلى صبحوا بحاجةوأ

ـ   الدراسة كونهاأهميةكما وتنبع  .هذه الدراسة لمعرفة مصادر الدعم لديهم      ى مـن  األول
مصادر الدعم االجتماعي لدى طلبة جامعـة        لدراسة   -ن في حدود علم الباحثي    -نوعها  

 أن يمكن فإنه أهمية ولما لهذه الدراسة من     -  كليات الشمال بالتحديد   -البلقاء التطبيقة   
 ومجتمع الجامعة والمـشرع     سرةتكون لنتائجها فائدة كبيرة في وضع توصيات تهم األ        

لطلبة أنفسهم من مما سيساعد على دعم عملية التوافق االجتماعي بين ا، والمجتمع ككل 
 وذلك لما لفتـرة    .جهة وبين الطلبة ومجتمع الجامعة والمجتمع المحلي من جهة اخرى         

هـا علـى العالقـات    تأثير في تشكيل شخصية الفرد ومدى  أهميةالدراسة الجامعية من    
   .االجتماعية والمهن المستقبلية للطلبة

   :أهداف الدراسة
. اعي لدى طلبة كليات الـشمال     جتمتحديد مصادر الدعم اال   إلى  تهدف الدراسة   

 والعاملين في   صدقاءطرح بعض التوصيات لألسر واأل     إلى   من خالل نتائجها  كما تهدف   
 أهميـة فهم  أجل  والمجتمع المحلي وكل من يتعامل مع هؤالء الطلبة وذلك من         ،  الكليات

الدور الذي يمكن القيام به في دعم وتنشئة الطلبـة وحمـايتهم مـن االنجـراف وراء           
 ينكـاديمي يمكن االستفادة منها في تزويد المرشدين األ       كما   .لتيارات الفكرية المتطرفة  ا

والمدرسين والمشرعين والسلطة التنفيذية بالخطوات الكفيلة بتعميق الفهـم بمـصادر           
وضع الخطوات العمليـة واالسـتراتيجيات      تماعي وجوانبها المقدمة للطلبة ل    الدعم االج 

   .الدعم االجتماعي للطلبة داخل الكليات التي ينتمون اليهاالفعالة والتي تضمن توفير 
 : التاليةسئلة عن األجابة تحاول الدراسة الحالية اإل: الدراسةأسئلة

    مصادر الدعم االجتماعي لدى طلبة كليات الشمال؟ما: األولالسؤال 
   جوانب الدعم االجتماعي لدى طلبة كليات الشمال؟ما: السؤال الثاني

ة في مصادر الدعم االجتماعي بـين       إحصائيهل توجد فروق ذات داللة      : ثالثالسؤال ال 
  الطلبة تعزى لمتغير الجنس؟

ة في مصادر الدعم االجتماعي بـين       إحصائيهل توجد فروق ذات داللة      : السؤال الرابع 
  الطلبة تعزى لمتغير الكلية؟ 

االجتماعي بين  ة في مصادر الدعم     إحصائيهل توجد فروق ذات داللة      : السؤال الخامس 
  الطلبة تعزى لمتغير الدرجة العلمية؟ 

ة في مصادر الدعم االجتماعي بين      إحصائيهل توجد فروق ذات داللة      : السؤال السادس 
  الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟
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ة في مجاالت الدعم االجتماعي بـين       إحصائيهل توجد فروق ذات داللة      : السؤال السابع 
  الجنس؟الطلبة تعزى لمتغير 

ة في مجاالت الدعم االجتماعي بـين       إحصائيهل توجد فروق ذات داللة      : السؤال الثامن 
  الطلبة تعزى لمتغير الكلية ؟

الدعم االجتماعي بـين     ة في مجاالت  إحصائيهل توجد فروق ذات داللة      : السؤال التاسع 
  الطلبة تعزى لمتغير الدرجة العلمية؟

ة في مجاالت الدعم االجتماعي بـين       إحصائيلة  هل توجد فروق ذات دال    : رالسؤال العاش 
  الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟

  : محددات الدراسة
 إربـد تشمل هذه الدراسة كل من طلبة كلية عجلون وكلية الحصن وكلية بنات         

 والمدرسـين  صـدقاء  واألسـرة واقتصرت على بعض مصادر الـدعم االجتمـاعي كاأل      
 وثباتها وطبيعـة    داة وتتحدد نتائج الدراسة بصدق األ     .ربقا واأل ينكاديميوالمرشدين األ 

 لـذا ، العينة والتي انحصرت على طلبة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في هذه الكليات        
وذلك ، ال يمكن تعميم النتائج على سائر الطلبة في الكليات المختلفة التابعة للجامعة      فإنه  

  .ة الظرفية للطالبألن مصادر الدعم قد تختلف وقد ترتبط بالحال
  :ةجرائيالتعريفات اإل
 وهي كليات   إربدعجلون وكلية الحصن وكلية بنات       كلية: وتشمل كل من  : كليات الشمال 

  .حكومية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية
حدى التخصصات التي تدرس م الطالب والطالبات المسجلين في إوه: طلبة كليات الشمال

 في الفصل الثاني للعام الجامعي      إربدالحصن وكلية بنات    في كل من كلية عجلون وكلية       
٢٠١٢/٢٠١٣.  

هو الدعم المادي والعاطفي والمعلوماتي الذي يحصل عليه الفرد من          : الدعم االجتماعي 
   . يرتبط بهم بشبكة من العالقات االجتماعيةأفرادقبل 

يحتاجه  أن ي يمكن الذين يقدمون للطالب الدعم الذفرادوهم األ: مصادر الدعم االجتماعي
 سـرة وهـم فـي هـذه الحالـة األ        ،  عند مواجهة الصعاب والعقبات اليومية في حياته      

  .قارب واألصدقاء واألينكاديميوالمدرسين والمرشدين األ
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  : الدراسات السابقة
دبيات والدراسات السابقة نستخلص قلة الدراسات التـي        ا لأل في ضوء دراستن  

ن وخـصوصا  طلبة الجامعات على حد علم الباحثي    لدى   تناولت مصادر الدعم االجتماعي   
   .حيث ركزت على جوانب متعددة للدعم االجتماعي وأثره على الفرد، العربية منها

  على عينة مـن )Leong & Sedlacek, 1986(ففي الدراسة التي قام بها 
اعية مطبقا مقياس مصادر المساعدة االجتم   ،  جنبيا طالبا أ  )١٩٤(مريكيا و طالبا أ ) ١٧٩(

 فيمـا يتعلـق     جانـب ن والطلبة األ  يمريكيإجراء مقارنة بين الطلبة األ     إلى   والتي هدفت 
في حالة التعـرض لمـشكالت      أنه   أظهرتو. بمصادر الدعم والمساعدة المفضلة لديهم    

 كـاديمي  األ تفضيالً للمساعدة المقدمـة مـن المرشـد      أكثر جانبتربوية كان الطلبة األ   
 تفضيالً أقل كما وبينت انهم كانوا    . سنا وزمالئهم من الطلبة    كبر األ صدقاءوالوالدين واأل 

 والطبيـب النفـسي والمرشـد    قـارب لطلب المساعدة من أعضاء هيئة التـدريس واأل      
 مـن  أكثـر  كانوا يطلبون المساعدة جانبالطلبة األ أن أظهرت كما  .والمرشدة النفسيين 

 وتفـصيالً   .طفية واجتماعية  سنا عندما تواجههم مشكالت عا     كبر األ صدقاءالوالدين واأل 
   . لطلب المساعدة من الطبيب النفسي ومدرب الرياضة واعضاء الهيئة التدريسيةأقل

التعرف على الرابطـة بـين    إلى  والتي هدفت(Harris, 1988) دراسةأما 
وظيفة وبناء الشبكة االجتماعية وبين الشعور بالوحدة والتكيف داخـل الكليـات لـدى              

وبينـت  . من الطلبـة الجـامعيين   ١٦٦راسة على عينة مكونة من   الد أجريتو .الطلبة
، ة بين تكيف الطلبة وجوانب الدعم االجتمـاعي       إحصائي داللة   ارتباط ذي النتائج وجود   

   .ات كانت مع الجانب االجتماعيرتباط االأعلى أن ولوحظ
 )٥٠٥( على عينة قوامها     )١٩٨٩(ت الدراسة التي قامت بها حداد       أشاركما و 

،  الدراسةإجراءب السنتين الثالثة والرابعة في كليات جامعة اليرموك االربع عند من طال
التعرف على دور الدعم المقـدم مـن         إلى   وهدفت،  مستخدمة مقياس الدعم االجتماعي   

 أظهـرت و. االجتماعية لدى الطلبـة الجـامعين   و في تحقيق الحاجات النفسية   صدقاءاأل
 من قبـل    إليهمان قليال فيما يتعلق بالدعم المقدم       النتائج بأن مدى الرضى عند الطلبة ك      

عـدم  إلى  ت  أشاركما  .  والتوجيه الفكري والسلوكي   اصدقائهم وذلك في بعدي المساعدة    
 تعـزى   صدقاءة لدرجة الرضى عن الدعم المقدم من األ       إحصائيوجود فروق ذات داللة     

بعدي الحاجة  وبينت وجود فروق في     . نوعية السكن  أو   التخصص أو   لمتغيرات الجنس 
   .ناث ولطلبة كلية التربية ولطالبات السكن الخاص باإلناثلمصلحة اإل، والدعم للمقياس

 بتطبيق مقياس مصادر الدعم االجتماعي )Pierce, et al , 1991(كما قام 
 إلـى  وهـدفت الدراسـة  . بالط) ٢١٠ (ومقياس الوحدة النفسية على عينة مكونة من     

جتماعي لدى طلبة الجامعـة ومـدى عالقتهـا بالوحـدة       التعرف على مصادر الدعم اال    
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ية عكـسية بـين الـشعور بالوحـدة         ارتباط النتائج وجود عالقة     أظهرتوقد  . النفسية
 أنهم يتلقون المساعدة    أيضا وبينت   .والمساندة االجتماعية من قبل االب واالم والصديق      

   . من تلك التي يتلقونها من قبل الوالدينأعلى بدرجة صدقاءمن األ
  طالبـا )٢٣٥(على عينة مـن   أجراها التي )Soliman, 1993(ما دراسة أ

التعرف على مصادر الدعم االجتماعي المفضلة لدى طلبة جامعـة           إلى   وهدفت،  طالبةو
 أظهرتو، وقام بتطبيق مقياس الدعم االجتماعي، الكويت وذلك عند مواجهتهم للمشكالت

 بطلب المـساعدة مـن المرشـدة    ناث من اإل تفضيالًأقلالطلبة الذكور كانوا     أن   النتائج
 أقل تفضالً لطلبها من المرشد النفسي بعكس الطالبات اللواتي كُن           أكثروكانوا  ،  النفسية

 مصادر الـدعم االجتمـاعي   أفضل كانوا صدقاءاألأن  وبينت  . تفضالً بطلبها من المرشد   
 والمرشد النفسي كاديميوكان المرشد األ،  المرتبة الثانيةسرة واحتلت األناثللذكور واإل 

 كثر كانوا األ  صدقاء واأل سرةاأل أن   إلىت  أشاركما  .  تفضيالً من قبل الطلبة    أقل قاربواأل
 والمرشد  كاديميبينما المرشد األ  ،  تفضيالً عند الطلبة عندما تواجههم مشكالت شخصية      

   . تفضيالً عند الطلبة عند التعرض لمشكالت تربويةأكثرالنفسي كانا 
 إلـى  والذي هدف مـن خاللهـا   (Ryuan, 1994)اسة التي قام بها الدرأما 

، تقصي العالقات بين الجنس والعمر والدعم االجتماعي المدرك وحل المشكالت واالكتئاب
 الدراسة على عينة    أجريتو. مستخدما مقياس الدعم االجتماعي المدرك وقائمة االكتئاب      

 راسة الخاصة بالفروق بين الجنـسين  وبينت نتائج الد. طالبا وطالبة  )١٣٢(تكونت من   
 إلـى  ت نتائج الدراسـة أشار و. منه لدى الذكور أكثر كان   ناثمستوى الدعم لدى اإل   أن  

  . وجود عالقة سلبية بين الدعم االجتماعي واالكتئاب
 جماعات الدعم االجتمـاعي  ، أهميةفي دراستها (Davis, 1994) كما بينت

  . مرت سنوات الدراسةوتزداد أهميتها كلما ، لطلبة الجامعة
على عينة قوامها  (Kenny & Stryker, 1994) نتائج دراسة أظهرتكما و

ا بين الحصول على دعـم اجتمـاعي   إيجابيا ارتباط طالبا وطالبة جامعين وجود   )٢٩٢(
  . وبين جوانب التكيف الطالبي

 أجريـت  والتـي  )Emmons & Colby , 1995(ت نتائج دراسة أشاركما 
وجود عالقة سـلبية     إلى   ، طالبا وطالبة  )٩٩(ة كالفورنيا بعينة قوامها     على طلبة جامع  

 العينـة ذو الـدعم   أفـراد حيث اظهر ، ة بين الدعم المدرك واالكتئاب  إحصائيذات داللة   
عدم وجـود    إلى   ت النتائج أشاركما  . االجتماعي المتخصص مستوى عالي من االكتئاب     

  . ناثاإل وا بين الذكورإحصائيفروق دالة 
ومقيـاس الـدعم     بدراسة مطبقة مقياس سمة القلـق     ) ١٩٩٥(امت حداد   وق

طالبـا وطالبـة مـن طلبـة        ) ١٥٧(االجتماعي والتي أجرتها على عينة مكونة مـن         
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الطلبة الذكور  أن ت النتائجأشارحيث ، بكالوريوس التربية االبتدائية في جامعة اليرموك   
   .صدقاء تفضيالً للدعم االجتماعي المقدم من األأكثركانوا 

بهدف معرفة الدعم االجتماعي ) Savage, 1996(الدراسة التي قام بها أما 
والشخصية المتسلطة كوسيط للضغوطات لدى النساء العامالت على عينة مكونـة مـن        

المصادر المفضلة أهم  كانت من سرةاأل أن  نتائج الدراسةأظهرتو، أمرأة عاملة) ٢٢٠(
فـي حـين   ، ك مباشرة باالداء الجيد في العمل لديهن    لدى النساء العامالت وقد ارتبط ذل     

وبهدف التعرف على مـصادر  .سرة درجة من األأقلمن قبل الزمالء  احتل الدعم المقدم
   .المساعدة التي يلجأ اليها الطلبة عند تعرضهم لبعض المشكالت

طالبا وطالبة في جامعـة اغاخـان   ) ٤١٣( بدراسة )Zaman, 1996(قام و
 تفـضيالً مـن الطالبـات    أكثرالطلبة الذكور كانوا    أن    إلى ت النتائج شارأو،  الباكستانية

عدم وجود فروق دالة بـين الـذكور     إلى    النتائج أظهرتكما و ،  لمصدر المرشد النفسي  
 المصادر تفضيالً لـدى     أكثر كانت   سرةاأل أن   أظهرتكما و .  في طلب المساعدة   ناثواإل

   . على حد سواءناثالذكور واإل
معرفة العالقة ما بـين الـدعم    إلى في دراسة التي هدفت )Kim, 1999(أما 

 سلبي ومباشر للدعم االجتماعي     تأثيروجد  ،  االجتماعي والتدين ورفاهية اليافعين الكبار    
  .على الرفاهية الجسدية لليافعين من خالل مفهوم الذات

قاما بدراسة العالقة بـين الـدعم االجتمـاعي         ف )٢٠٠١(أما حداد والزيتاوي    
كتئاب لدى طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات مستخدمين مقياس الدعم  واال

 والذي تم صدقاء والدعم المقدم من األسرةاالجتماعي المدرك لقياس الدعم المقدم من األ   
ية سلبية بين الدعم    ارتباطوجود عالقة    إلى   ت نتائج دراستهم  أشار و .تطويره من قبلهم  

ة فـي   إحصائيووجدت فروق ذات داللة     .  واالكتئاب سرة األ أفراداالجتماعي المدرك من    
 كمـا  .ية وفقا لمكان االقامة وذلك لصالح الطلبة المقيمين في القرىرتباطقوة العالقة اال 

للمـستوى الدراسـي     ية وفقا رتباطة في قوة العالقة اال    إحصائيوجدت فروق ذات داللة     
ة في قـوة  إحصائي فروق ذات داللة بينما لم تكن هناك ،  ىاألولوذلك لصالح طلبة السنة     

يـة  ارتباط نتائج الدراسة وجود عالقـات       أظهرت كما   .ية بين الجنسين  رتباطالعالقة اال 
   . واالكتئابصدقاء الدعم االجتماعي من األأبعادسلبية بين بعض 

معرفة الجوانب  إلى والتي هدفت )O’Donnell, et al , 2002(دراسة أما 
الـدعم   أن وجـدوا ،  الحضر لمواجهة العنف المجتمعـي   أطفالالمتعددة االتجاهات لدى    
 طفـال ة وظاهرة لمقاومة األ   إيجابي والمدرسة على عالقة     سرةاالجتماعي المقدم من األ   

  . المعرضين لخطر العنف االجتماعي
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تحـسين   أجـل  بأنه مـن  Ping, et al, 2003)(نتائج دراسة  أظهرتوقد 
لتصحيح نظام الدعم االجتماعي وليس فقـط       الوضع النفسي للطلبة يجب أخذ الخطوات       

  . والزمالءصدقاء واألسرة الموضوعية كاألبعادعلى بعض األ
 العالقة بين اإلجهـاد التثـاقفي    بدراسة لقياس(Jee-Sook, 2004)وقام 

مستخدما عينة  ،   الصحة العقلية ودور الدعم االجتماعي في تنظيم هذة العالقة         وأعراض
 أظهـرت و،   الكوريين في منطقـة بيتيـسبيرغ      جانبلبة األ  طالبا من الط   ٧٤مكونة من   

 كما وبينت .  الصحة العقلية  اك عالقة بين اإلجهاد التثاقفي وأعراض     يوجد هن  أنه   النتائج
لـذين  ن الطلبـة ا وأ، عـراض  على األجهاد اإلتأثيرالدعم االجتماعي يعدل ويخفض أن  

  .  تثاقفيجهادتعرض إل في حال الأقلا أعراضيتمتعون بدعم اجتماعي عالي أظهروا 
 الـدعم  تأثيرمعرفة  إلى )Wynns & Rosenfeld, 2004(وهدفت دراسة 

االجتماعي على االنخراط في المدرسة في وجود خطر المنـاطق المجـاورة والخطـر              
 مباشر وغير مباشر على     تأثير نتائج الدراسة بأن للدعم االجتماعي       أظهرت. الشخصي

   . المدرسيةجواءخصي واالنخراط في األمواجهة الخطر المحيط والخطر الش
الـدعم االجتمـاعي يلعـب دورا     أن )Wu, et al, 2005( دراسة أظهرتو

 ن النقص في الدعم االجتماعي من الممكن      وأ،  مستقال في تحسين الوضع النفسي للفرد     
وان الـدعم  . فـراد التي تعمل على الشعور بالوحدة عنـد األ        للضغوط امصدريكون  أن  

   .يحسن مقدرة الفرد للتغلب على التحديات والصعاب اليومية أن تطيعاالجتماعي يس
 الـدعم  تـأثير توضـيح   إلى  والتي هدفت)Ong, et al, 2006(دراسة أما 

أوضحت النتـائج بـأن   .  على طلبة الكلية الالتنية سرةاالجتماعي وخصوصا من قبل األ    
تكيف الطلبة    على أيضاو ،  للطلبة كاديمي مباشر على االنجاز األ    تأثيرللدعم االجتماعي   

  . في مجتمع الكلية بغض النظر عن المستوى االجتماعي واالقتصادي المتدني للطلبة
 )Wodka & Barakat, 2007( الدراسة االستطالعية التي قام بها أظهرتو

دراسة العالقة بين الدعم االجتماعي االسري والتكيف لدى طلبة الكلية           إلى   والتي تهدف 
الطلبة أظهروا درجة عالية من التكيف وطوروا        أن   ،ن من امراض مزمنة   والذين يعانو 

مهارات مواجهة وخصوصا عند مواجهة الضغوط النفسية داخل الكلية بغض النظر عن            
  .الخبرة التي يتمتع بها الطالب وعدد سنوات الدراسة

الدعم االجتماعي والذكاء العاطفي " بدراسة Gallagher,et al, 2008)(وقام 
وقد تناولت القيمة التنبؤية للدعم االجتمـاعي والـذكاء        ". امل تنبؤ للرفاه الشخصي   كعو

 ٢٦٧وتكونت عينة الدراسـة مـن       . العاطفي واثارهما التفاعلية على الرفاه الشخصية     
، ة والسلبية يجابيوالحياة اإل ،   الرضا تأثيروالذين اكملوا مقاييس    ) ناثمن اإل ١٩٦منهم  (

 أظهـرت و. والرغبـة االجتماعيـة   ،  والشخصية،  ء العاطفي والذكا،  والدعم االجتماعي 
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الدراسة وجود داللة واضحة بين الدعم االجتماعي والذكاء العـاطفي وتفـاعلهم مـع              
% ٥٠و، %٥٠و، %٤٤وانها تقدم شرحا ل . بعضهما البعض والتنبؤ بالرفاه الشخصية

   .على التوالي السلبي تأثير واليجابي اإلتأثيروال، من الفروق في الرفاه الشخصية
 على عينة مكونة من أجريتالتي  )Luo & Wang , 2009(وهدفت دراسة 

 إلـى   من الطلبة مستخدمين مقياس الضغط واستبانة نمط التغلب ومقياس الدعم  )٢٨٨(
توضيح العوامل المؤثرة بالوضع النفسي والعالقة بين المظاهر العقلية وعوامل الضغط           

جتماعي لدى طلبة التمريض في سنواتهم المبكرة فـي         ونمط التغلب عليهما والدعم اال    
 .الدعم االجتماعي على عالقة سلبية بالمظـاهر النفـسية   أن  النتائج أظهرتو. العيادات

  .  بارز واوضح على الوضع النفسي للطلبةتأثيرللدعم االجتماعي  أن  أيضاأظهرتو
والـذين  بة الجـدد  الطل أن  إلى)Ruthig, et al, 2009(ت دراسة أشاركما 

ل ويواجهون  الجتماعي يدخلون الكلية بقدر كاف من التفاؤ      ا  من الدعم  يتمتعون بكم عال  
  . ودرجة ضئيلة من االكتئاب مقارنة بالطلبة الذين يفتقرون للدعم االجتماعيأقل اضغوط

التعـرف   إلى هدفت الدراسة  بدراسةفقد قاموا ) ٢٠١٠(اما المطالقة وزمالؤه    
 جوانب الـدعم  أيضاو، اعي المفضلة لدى طلبة كليات الجنوب    على مصادر الدعم االجتم   

 .الكلية والدرجة العلمية والمـستوى الدراسـي   و االجتماعي وعالقتها بمتغيرات الجنس   
وتكونـت عينـة   . لتحقيق الهدف تم تطوير مقياس للدعم االجتماعي من قبل الباحثين         و

ية البسيطة وقد بلغ حجـم      طالبا وطالبة أختيرت بالطريقة العشوائ     )٥٣٨( الدراسة من 
مصادر الدعم االجتمـاعي    أهم   أن    النتائج أظهرتو. من مجتمع الدراسة  %) ١٧(العينة  

ومصدر ، صدقاءيليها مصدر األ، سرة هي مصدر األ هميةالمفضلة لدى الطلبة وحسب األ    
والجهات الداعمة أحتلـت    ،  كاديميوحل في المرتبة الرابعة مصدر المرشد األ      ،  المدرس
، جوانب الدعم االجتمـاعي    أن    النتائج أظهرتكما و .  كمصدر دعم للطلبة   خيراألالمركز  

   .ةخيرالجانب المعلوماتي ثم الجانب العاطفي فالجانب المادي في المرتبة األ
 بـين  العالقـة  فحص إلى )٢٠١٠ (الدين عالءقام بها  التي الدراسة هدفتو

 وعـددهم  الجـامعيين  الطلبـة  نم عينة لدى والعدوان االجتماعي والدعم ت الذا تقدير
 االجتمـاعي  والـدعم  الـذات  تقـدير  بين خطية عالقة وجود نتائجال أظهرتو ).٣٠٤(

 والـدعم  تقدير الـذات  من كل بين اإحصائي دال سلبي ارتباط وجود وتبين، والعدوان
 كل على الطلبة درجات قدرة إلى إضافة، أخرى جهة من والعدوان جهة من االجتماعي

 دالـة  بدرجـة  العـدوان  بمستويات التنبؤ على سرةاأل ودعم الذات قديرمقياسي ت من
 والدعم الذات تقدير من بكل العدائية على مقياس الطلبة درجات تنبأت وبدورها. اإحصائي

 الجنسين بين فروق دالة وجود إلى النتائج تأشار كما .اإحصائيدالة  بدرجة االجتماعي
األسـري   والـدعم  الذات تقدير ذوي الجامعيين الطلبة أن اقترحو. العدوان مقياس في

  .عالية عدوان وسلوكات عدائية اتجاهات تطوير لخطر عرضة يكونون قد المنخفض
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  : منهج الدراسة
 أو  وهو المنهج الذي يدرس حدثا    ،  استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي    

تجيـب عـن   والتي يمكن من خاللها الحصول على معلومات ، قضية موجودة  وظاهرة أ 
  .  الدراسة دون تدخل الباحثأسئلة

  :  وعينتهامجتمع الدراسة
عجلون والحصن (تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب كليات الشمال الجامعية

 وطالبة والذين كانو على مقاعد الدراسة فـي         ا طالب ٩٠٤٧والبالغ عددهم   ) إربدوبنات  
طالباً وطالبة من   ) ١٣٥٧( ت عينة الدراسة على   اشتملو. ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل الثاني   

والـذين كـانوا علـى مقاعـد الدراسـة فـي الفـصل               طالب كليات الشمال الجامعية   
 %)١٥(بنسبة مئوية    تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة    ) ٢٠١٢/٢٠١٣(الثاني
 . مجتمع الدراسة االصليأفرادمن 
   : وخصائصها السيكومترية الدراسةأداة

ستخدام تم ا، جتماعي لدى طلبة كليات الشمال الجامعية     لتحديد مصادر الدعم اال   
والتي تم استخدامها في دراسة سابقة وقام       ) ٢٠١٠،  هة وزمالئ المطالق ( أعدت من  أداة

خذ الموافقـة المـسبقة لتتناسـب مـع الدراسـة            بعض التعديالت عليها بعد أ     إجراءب
مة تتـعلق بالطــلبة  على معلومات عا   اشتمل و األول:  من جزأين  داةتكونت األ .الحالية

والمـستوى الدراسـي    ) بكالوريوس،  دبلوم( والكلية والدرجة العلمية  ،  الجنـس: وهي
 فقـرة  )٣٠( على مقياس الدراسة والذي تكون من  اشتملالقسم الثاني فقد     أما   .للطالب

يحدد الطالب والطالبة من خالل اجابتهم عليها مصادر الدعم االجتماعي وذلك باعطـاء             
 كثر األ)٥( حيث يمثل الرقم هميةعند كل مصدر وذلك حسب درجة األ   ) ٥-١ (النقاط من 

 : وقد توزعت فقرات الدراسة على ثالثة جوانـب وهـي  .أهمية قل األ)١( والرقم   أهمية
الجانب العاطفي ويحتوي    ).٤،  ٣،  ٢،  ١ (: فقرات وهى  ٤الجانب المالي ويحتوي على     

، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤ ،١٣، ١١، ١٠،  ٩،  ٧،  ٥: ( فقـرة وهـى    )١٥(على  
، ١٢، ٨، ٦(:  فقـرة وهـى   )١١( الجانب المعلوماتي ويحتوي على    و ).٢٩،  ٢٨،  ٢٤
٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٨(.  

وتم عرض المقياس بعد ما تم إدخال بعض التعديالت عليه على مجموعة من             
 وجامعة اليرموك ساتذة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقيةالخبراء من أ

حيث طلب منهم إبداء ارائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات المقياس          ،  وعددهم عشرة 
 الفقرات التي اجمـع  اعتمادوبعد االخذ باراء ومالحظات المحكمين تم  ،  لمجاالتها الثالثة 

 الدراسة تتكـون مـن      أداةت   أصبح منهم على مالئمتها للمجاالت وبذلك    %) ٩٥(عليها
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 بلغ معامل الثبات  فا ف تطبيق معادلة كرونباخ ال   تم  كما   .ي صورتها النهائية  فقرة ف ) ٣٠(
 .وقد اعتبر معامل الثبات هذا كافيا ألغراض الدراسة ٠,٩١

  : ةحصائيالمعالجة اإل
 ة للعلوم االجتماعيـة   حصائيمعالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإل      أجل   من

SPSS)(    واإلنحرافـات  ،   الحسابية وساطاأل :تالية ال اتجراء وذلك باستخدام الطرق واإل
مصادر الدعم االجتمـاعي     ومستوى الداللة المشاهد وذلك لمعرفة    ،  tوقيمة  ،  المعيارية

وذلك الختبـار الفـروق فـي    ، وتحليل التباين األحادي،  للفروق tاختبار   و .لدى الطلبة 
  .در الفروقاختبار توكي لمعرفة مصا و. والتي تعزى للعوامل الديموقرافيةجاباتاإل

   :وصف المتغيرات الشخصية
حيث كانت على النحو    ،   العينة فرادوصفا للعوامل الشخصية أل    )١(جدول  يبين  

من عينـة الدراسـة كانـت مـن الـذكور           % ٤٤,٩٥ أن    يتبين :الجنس:  أوالً :التالي
من عينة الدراسة هـم مـن     % ٤٢,٠٠ أن   يتبين: الكلية: ثانياً. ناثمن اإل % ٥٥,٠٤و

من طالب  % ٢٣,٧٢ و إربدمن طالبات كلية بنات     % ٣٤,٢٦يليها  ،  الحصنطالب كلية   
تالها طالبـات  ،  هى من طلبة كلية الحصن   كبرالنسبة األ  أن   والمالحظ هنا . كلية عجلون 

أعداد الطلبة المنتظمين بالدراسة في هاتين الكليتين كانـا   أن  إلى ويعود هذا . إربدبنات  
يتبـين أن    : الدرجـة العلميـة    :ثالثـاً . ذة الدراسة  ه إجراء أثناءيفوقان الكلية االخرى    

 .من طلبة الدبلوم  % ٤٢,٠٠ و من عينة الدراسة هم من طالب البكالوريوس      % ٥٧,٩٩
من عينة الدراسة هم من مستوى السنة % ٣٣,٧٥يتضح أن : المستوى الدراسي: رابعا

نة من مستوى الـس   % ٢٠,٤١ثم  ،  من مستوى السنة الثانية    % ٢٧,١١ نوأ،  الرابعة
  .من عينة الدراسة% ١٨,٧١ فيشكلون ىاألولطلبة السنة  أما ،الثالثة
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   والكلية التكرارات والنسب المئوية لفئات متغيرات الجنس): ١(جدول 
  الدرجة العلمية والمستوى الدراسيو

  %١٠٠النسبة المئوية   التكرار    المتغير
  الذكور  الجنس

  ناثاإل
٦١٠  
٧٤٧  

٤٤,٩٥%  
٥٥,٠٤%  

  %١٠٠  ١٣٥٧    موعالمج

  الكلية
  الحصن

  إربدبنات 
  عجلون

٥٧٠  
٤٦٥  
٣٢٢  

٤٢,٠٠%  
٣٤,٢٦%  
٢٣,٧٢%  

  %١٠٠  ١٣٥٧    المجموع
  بكالوريوس  الدرجة العلمية

  دبلوم متوسط
٧٨٧  
٥٧٠  

٥٧,٩٩%  
٤٢,٠٠%  

  %١٠٠  ١٣٥٧    المجموع
  %١٨,٧١  ٢٥٤  أولى
  %٢٧,١١  ٣٦٨  ثانية
    %٢٠,٤١  ٢٧٧  ثالثة
  %٣٣,٧٥  ٤٥٨  رابعة

  %١٠٠  ١٣٥٧    مجموعال
  : الدراسة وتحليل النتائجأسئلة عن جابةاإل

 مصادر الدعم االجتماعي لدى طلبة كليات ما( األول عن السؤال جابةلإل :األولالسؤال 
 ومستوى الداللة tتم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  الشمال؟
مصادر  أن )٢( ويبين الجدول، لطلبةلمعرفة مصادر الدعم االجتماعي لدى ا، المشاهد

، ٣,٠٠ من أكبر حسابية أوساطالدعم االجتماعي التي تم اختبارها قد حصلت على 
هذه المصادر جميعها  أن  أي. لكل منها على حده٠,٠٠وبمستوى داللة مشاهد مقداره 

 هذهأهم  أما .اًإحصائيتعتبر مصادر دعم اجتماعي لدى طلبة كليات الشمال بشكل دال 
وقد بلغ االنحراف المعياري ، ٤,١٢  فقد حصلت على وسط حسابيسرةالمصادر فهى األ

بالنسبة  أما . هذا المصدرأهمية بين عينة الدراسة على اهناك اتفاق أن  أي٠,٥١لها 
وباتفاق كبير بين ، ٣,٥٧  فقد حصل على المرتبة الثانية وبوسط حسابيقاربلمصدر األ

وقد حصل مصدر . ٠,٤٦در اذ بلغ االنحراف معياري  العينة على هذا المصإجابات
 وبانحراف معياري ،٣,٤٥  على المرتبة الثالثة حيث بلغ الوسط الحسابي لهصدقاءاأل

وحل في المرتبة .  العينةأفراد إجابات بين ا كبيراهناك تقارب أن  أي٠,٢٨مقداره 
 كاديميشد األوالمر. ٠,٣٤وبانحراف معياري ، ٣,٣٤ الرابعة المدرس بوسط حسابي

  .٠,٣٢وبانحراف معياري بلغ  ،٣,٠٨  وبوسط حسابيخيرجاء بالمركز األ
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   لمصادر الدعم االجتماعيحصائيالوصف اإل): ٢(جدول 
مستوى الداللة   الرتبة

االنحراف  tقيمة   المشاهد
مصادر الدعم الوسط الحسابي  المعياري

 االجتماعي
 سرةاأل 4.1200  0.51 52.657  0.00 ١
 المدرس 3.3451 0.34 16.537  0.00  ٤
  صدقاءاأل 3.4545 0.28 39.514  0.00 ٣
 قارباأل 3.5723 0.46 28.214  0.00 ٢
  كاديميالمرشد األ 3.0823 0.32 6.506  0.00 ٥

 تقدم جميع مجاالت الدعم حيث حصلت هـذه  سرةاأل أن  )٣(نالحظ من الجدول    
 ونالحظ. ٠,٠٥ من أقلالداللة  ومستويات ٣,٠٠ من أكبر حسابية أوساطالمجاالت على 

وجـاء الـدعم العـاطفي    ، ٤,٥٤  درجة حيث بلغ   أعلىالدعم المادي قد حصل على      أن  
   .٣,٢١ ثم الدعم المعلوماتي بوسط حسابي ،٤,٣٣ بالمرتبة الثانية بوسط حسابي

   tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة : )٣(جدول 
  سرةعم االجتماعي الخاص باألومستوى الداللة المشاهد لمجاالت الد

 مستوى الداللة  tقيمة االنحراف المعياري الوسط الحسابي مجال الدعم
  0.00 57.762 63305. 4.5432 الدعم المادي
  0.00 49.524 57826. 4.3312 الدعم العاطفي

  0.00 42.563 56341. 4.2165 الدعم المعلوماتي
 يقدم دعما معلوماتيا حيـث بلـغ        يكاديمالمرشد األ  أن   )٤( نالحظ من الجدول  

، اًإحصائيهذا الدعم دال     أن    أي ،٠,٠٠ومستوى داللة مشاهد     ،٣,٤٥ الوسط الحسابي 
 يقدم دعماً عاطفياً للطلبة اذ حصل هذا المجال على وسـط  كاديميالمرشد األ  أن   ونالحظ

 ونالحظ،  ةإحصائيذات داللة    أي   .٠,٠٠ومستوى داللة مشاهد    ،  ٣,٣٧ حسابي مقداره 
اً إحـصائي غير دال    أنه   اال،  ٣,٠٠ الدعم المادي قد حصل على وسط حسابي مقداره       أن  

 ال  كاديميالمرشد األ  أن    أي ،٠,٦٣ اذ بلغ    ٠,٠٥ من   أكبرالن مستوى الداللة المشاهد     
  . يقدم دعما ماليا
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 ومستوى الداللة المشاهد tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ): ٤(جدول 
  كاديمياالت الدعم االجتماعي الخاص بالمرشد األلمج

 مستوى الداللة tقيمة االنحراف المعياري الوسط الحسابي مجال الدعم
  0.63 450. 45251٠. 3.0021 الدعم المادي
  0.00 34.128 32177,. 3.3756 الدعم العاطفي

  0.00 21.113 37653٠  3.4578 الدعم المعلوماتي
المدرس يقدم دعماً معلوماتيـا حيـث بلـغ الوسـط      أن )٥(جدول نالحظ من  

 نالحظو. اًإحصائيهذا الدعم دال     أن    أي ،٠,٠٠ومستوى داللة مشاهد    ،  ٣,٥٥ الحسابي
 حيث حصل هذا المجال على وسط حسابي مقداره        المدرس يقدم دعماً عاطفياً للطلبة    أن  

الـدعم   أن   وبالرغم من . ةإحصائيذات داللة    أي   ٠,٠٠ومستوى داللة مشاهد    ،  ٣,٤٧
مستوى الداللـة    اً الن إحصائيغير دال    أنه   اال،  ٣,٢١ حسابيالمادي حصل على وسط     

  .المدرس ال يقدم دعما ماليا للطلبة أن  أي،٠,٦٤  حيث بلغ٠,٠٥ من أكبرالمشاهد 
 ومستوى الداللة المشاهد tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ): ٥(جدول 

   الخاص بالمدرسلمجاالت الدعم االجتماعي
 مستوى الداللة tقيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي مجال الدعم
 64,.  0,488  0,45187  3.2101 الدعم المادي
  0.00 35.953  0,30231 3.4756 الدعم العاطفي

  0.00 41.457 0,34152 3.5561 الدعم المعلوماتي
الدعم للطلبة حيـث     يقدمون جميع مجاالت     صدقاءاأل أن   )٦(جدول  الحظ من   ن

 أقل ومستويات الداللة المشاهد     ٣,٠٠ من   أكبر حسابية   أوساطحصلت هذه المجال على     
وجاء الـدعم   ،  ٣,٧٢  درجة حيث بلغ   أعلىالدعم العاطفي حصل على     أن   و .٠,٠٥من  

  .٣,١٣ الدعم المادي بوسط حسابي، و٣,٧٠ المعلوماتي بالمرتبة الثانية بوسط حسابي
 ومستوى الداللة المشاهد tحسابي واالنحراف المعياري وقيمة الوسط ال): ٦(جدول 

  صدقاءلمجاالت الدعم االجتماعي الخاص باأل
 مستوى الداللة tقيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي مجال الدعم
  0.00 10.856 0.47567 3.1352 الدعم المادي
  0.00 27.674 0.56514  3.7234 الدعم العاطفي

  0.00 25.237 0.59638 3.7021 ماتيالدعم المعلو
 يقدمون جميع مجاالت الدعم للطلبـة حيـث   قارباأل أن )٧(يتبين من الجدول    
 ومستويات الداللة المـشاهد     ٣,٠٠ من   أكبر حسابية   أوساطحصلت هذه المجاالت على     

، ٣,٢٢  درجة حيث بلغ   أعلىالدعم العاطفي قد حصل على       أن   ونالحظ. ٠,٠٥ من   أقل
بوسـط   ثم الدعم المادي،  ٣,١٤ المعلوماتي بالمرتبة الثانية بوسط حسابي    وجاء الدعم   

  .٣,١١ حسابي
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 ومستوى الداللة المشاهد tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ): ٧(جدول 
  قاربلمجاالت الدعم االجتماعي الخاص باأل

 مستوى الداللة tقيمة االنحراف المعياري الوسط الحسابي 
  0.00 5.187 53985. 3.1100 ديالدعم الما

  0.00 7.974 34215. 3.2215 الدعم العاطفي
  0.00 2.951 39648. 3.1421 الدعم المعلوماتي

 )٨(الجدول رقم    جوانب الدعم االجتماعي لدى طلبة كليات الشمال؟        ما :السؤال الثاني 
طفيـة  الماليـة والعا   يبين جوانب الدعم االجتماعي لدى طلبة كليـات الـشمال وهـي           

 ٣,٠٠ من   أكبر حسابية   أوساطكل هذه الجوانب قد حصلت على        أن   حيث،  والمعلوماتية
الجانب المعلوماتي جاء في     أن    ويبين الجدول  .٠,٠٥ من   أقلومستوى الداللة المشاهد    

الطالب هو   دعم يتلقاهأكبر أن وهو يعني، ٣,٦٦  وبوسط حسابي مقداره  ىاألولالمرتبة  
ا الجانب المادي   أخيرو،  ٣,٥٧ ه الجانب العاطفي وبوسط حسابي    يلي،  الجانب المعلوماتي 

 وساطجميع األ أن ة حيثإحصائيوجميع هذه الجوانب ذات داللة ، ٣,٤٤ وبوسط حسابي
  .٠,٠٥ من أقلوقيمة مستوى الداللة المشاهد كان ، ٣,٠٠ من أكبرالحسابية 

  الدعم االجتماعي  لجوانبحصائيالوصف اإل): ٨(جدول 
االنحراف  tقيمة  وى الداللةمست الرتبة

 المعياري
الوسط 
  الدعم االجتماعيأبعاد الحسابي

 الجانب المادي 3.4422 0.25448 37.632  0.00 ٣
 الجانب العاطفي 3.5741  0.24671 51.263  0.00 ٢
 الجانب المعلوماتي 3.6641  0.27371 46.991  0.00 ١
 مجموع الجوانب 3.5234 0.24038 51.965  0.00 

وجميـع هـذه   ،  فقرات٤يبين مكونات الجانب المادي وهي  )٩(جدول رقم  وال
 ومـستويات  ٣,٠٠ مـن  أكبـر  الحسابية وساطاأل أن ة حيثإحصائيالفقرات ذات داللة  

)  في األمور الماليـة    عتماداال (ىاألول ولقد نالت الفقرة     .٠,٠٥ من   أقلالداللة المشاهد   
األزمـات   المساعدة في مواجهة  ( الرابعة يليها الفقرة    ٣,٦١  وسط حسابي بمقدار   أعلى

   .اً الفقرة الثالثةأخيرو، ثم الفقرة الثانية ٣,٥٨ وبوسط حسابي) المالية
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   tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  )٩(جدول 
  ومستوى الداللة المشاهد لفقرات المكونة للجانب المادي

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
  مستوى tقيمة   المعياري

  الداللة 
  0.00 42.531 45756. 3.6142 االعتماد في األمور المالية ١
  0.00 41.352 30103 . 3.5532 اإلرشاد للحصول على المساعدات المالية ٢
االعتماد في توفير المستلزمات الدراسية  ٣

  0.00 34.261 28546. 3.4918 )الكتب والقرطاسية(
  0.00 41.844  30437. 3.5872 زمات الماليةالمساعدة في مواجهة األ ٤

جميـع   أن   ونالحظ،   فقرة ١٣مكونات الجانب العاطفي وهي      )١٠(جدول  يبين  
 ومستويات  ٣,٠٠ من   أكبر الحسابية   وساطاأل أن   ة حيث إحصائيهذه الفقرات ذات داللة     

ور تقديم نصائح ومساعدات لمواجهة أم    ( نالت الفقرة السادسة   و .٠,٠٥ من   أقلالداللة  
تعزيزي عند قيامي   ( يليها الفقرة السابعة والعشرون    ٣,٨٤ وسط حسابي    أعلى) حياتي

المـساعدة  ( واحتلت الفقرة الثانية والعشرون ٣,٨١ وبوسط حسابي ) يجابيبالسلوك اإل 
  .٣,٣١ بوسط حسابي ةخيرعلى الرتبة األ) عند مواجهتي لمشكلة مع المدرسين

   t المعياري وقيمة الوسط الحسابي واالنحراف: )١٠(جدول 
  ومستوى الداللة المشاهد للفقرات المكونة للجانب العاطفي

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 الداللة 
  0.00 41.726 0.30325 3.4907 االهتمام بي في الحال المرض ٥
  تقديم نصائح ومساعدات  ٦

  0.00 50.557  0.36872 3.8427 .لمواجهة أمور حياتي
  0.00 32.989 0.47205 3.6714 اجتماعيةفي بناء عالقات المساعدة  ٧
  0.00 23.151  0.29104 3 3406. المساعدة في حل مشاكلي الدراسية ٨
  0.00 30.541  0.36735  3.5662 مساعدتي عندما أواجه مشكالت عائلية ١٠
مساعدتي عندما أواجه مشكالت مع  ١١

  0.00 28.376  0.34824 3.6651 األصدقاء
  0.00 17.984 0.55378  3.4362 االستمتاع في القيام بأنشطتي واهتماماتي ١٥
  0.00 30.241 0.36824  3.5463 االنتماء إلى مصادر الدعم ١٧
  0.00 35.967  0.39221 3.6082 مساعدتي في تحقيق أهدافي ٢١
المساعدة عند مواجهتي لمشكلة مع  ٢٢

  0.00  19.643  0.28987 3.3142 المدرسين

المساعدة في المشاركة بالنشاطات  ٢٣
  0.00 25.163  0.34711 3.3825 الطالبي

  تنبيهي بالسلوكيات السلبية  ٢٦
  0.00 36.952 0.36684 3.5336 التي أقوم بها

  0.00 49.615 0.36604 3.8121 إيجابيتعزيزي عند قيامي بسلوك  ٢٧
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هى كما هى ظاهرة في الجـدول       ف فيما يتعلق بمكونات الجانب المعلوماتي    أما  
 أن  ة حيث إحصائيجميع هذه الفقرات ذات داللة       أن   ويتبين،   فقرات ١٠وهي  ) ١١(رقم  

 ولقد نالت .٠,٠٥ من أقل ومستويات الداللة المشاهد  ٣,٠٠ من   أكبر الحسابية   وساطاأل
ر  وسط حسابي بمقداأعلى)  للحديث عن األمور الخاصةإليهماللجوء (الفقرة الثانية عشر

) المساعدة في مواجهة المواقف المؤلمـة فـي حيـاتي    ( يليها الفقرة رقم تسعة    ٣,٨٧
على الرتبة  ) ام بحالتي الصحية  هتماال( واحتلت الفقرة العشرون  ،  ٣,٨٣وبوسط حسابي   

  .٣,٣٤  وبوسط حسابيةخيراأل
   tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  )١١(جدول 

  رات المكونة للجانب المعلوماتيومستوى الداللة المشاهد للفق
الوسط  الفقرة م

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 الداللة 
  0.00 51.462 0.38115 3.8362المساعدة في مواجهة المواقف المؤلمة  ٩
  0.00 51.681  0.38213 3.8784 خاصة للحديث عن أمور إليهماللجوء  ١٢
  0.00 30.478  0.30856 3.4164 شعر بأنني مرغوب منهمأ ١٣
  0.00 28.421  0.32114 3.3768 بأنني ذو قيمة يشعرني ١٤
  0.00 41.150 0.32356 3.4674 يتقبلني كما أنا ١٦
  0.00 19.461 0.49879 3.3976 منحي الوقت للتحدث عن مشاكلي ١٨
  0.00 33.350 0.34289 3.4827 مشاركتي أفراحي ١٩
  0.00 26.893 0.30173 3.3421 ام بحالتي الصحيةهتماال ٢٠
  0.00 26.984  0.32889 3.3936 المساعدة في تدعيم مفهومي الذاتي ٢٤
  0.00 36.986  0.32731 3.4265 عاطفية للحديث عن أمور إليهماللجوء  ٢٥

ة في إحصائيهل توجد فروق ذات داللة :  عن السؤال الثالثجابةولإل :السؤال الثالث
تم استخراج الوسط الحسابي  طلبة تعزى لمتغير الجنس؟مصادر الدعم االجتماعي بين ال

نه ال يوجد فروق والذي يظهر بأ) ١٢(بين في الجدول ومستوى الداللة المشاهد كما هوم
، قارب واألصدقاء واألكاديميمتغير الجنس في ثالثة مصادر وهي المرشد األ إلى تعود
 سرةبالنسبة لأل أما .٠,٠٥ من أكبرقيمة مستوى الداللة المشاهد لكل منها  أن حيث

 أن ا حيثإحصائيوهذا الفرق كان دال ، ناث ولصالح اإل٠,١٦ مقداره افكان هناك فرق
 يتلقين ناثاإل أن ي أ.٠,٠٥ من أقل وهو ٠,٠٠١قيمة مستوى الداللة المشاهد بلغ 

 ناثالمدرس فقد كان الفرق بين الذكور واإل أما . من الذكورأكبر سرةدعماَ من األ
مستوى الداللة المشاهد  ا فقد بلغإحصائيوهذا الفرق دال ، أيضا ناثلصالح اإل و٠,١٤

 . من الذكورأكثر يتلقين دعماَ من المدرس ناثاإل أن  أي.٠,٠٥ من أقل وهو ٠,٠٢٠
 ٠,٠٩٩٤ ناث الذكور واإلإجاباتبالنسبة للمصادر مجتمعة فقد بلغ الفرق بين أما 
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ة حيث بلغ مستوى الداللة المشاهد إحصائي وهذا الفرق ذات داللة، ناثولصالح اإل
  .٠,٠٥ من أقل وهو ٠,٠٠١

   فئات متغير الجنس جابات الحسابية إلوساطاأل): ١٢(جدول 
  :t باستخدام اختبار جاباتومستويات الداللة المشاهدة للفروق بين هذه اإل

  الوسط الحسابي 
  مستوى الداللة  أنثى  ذكر مصدر الدعم االجتماعي

  ٠,٠٠١  ٤,٣٤٦١  ٤,١٧٦٦ سرةاأل
  ٠,٤٥٠  ٣,١٤٥١  ٣,١٢٤١ كاديميالمرشد األ

  ٠,٠٢١  ٣,٥٨٣١  ٣,٤٣٦٠ المدرس
  ٠,١٢٥  ٣,٧٦٣٣  ٣,٥٨٥٤ صدقاءاأل
  ٠,٧٢٤  ٣,٠٦٦٣  ٣,٠٨٢٩ قارباأل

  ٠,٠٠١  ٣,٥٨٠٧  ٣,٤٨١٣  المجموع
ة في مصادر إحصائيهل توجد فروق ذات داللة :  عن السؤالجابة ولإل:السؤال الرابع

تم استخراج الوسط الحسابي ومستوى  جتماعي بين الطلبة تعزى لمتغير الكلية؟الدعم اال
وتم استخراج قيم مستويات الداللة ، )١٣( الداللة المشاهد كما هومبين في الجدول

). ١٤( لوجدود مصادر الدعم حسب الكلية كما هومبين في الجدول tالمشاهدة الختبار 
 في درجة جميع مصادر الدعم االجتماعي افروقهناك  أن يتضح) ١٣(ومن خالل الجدول 

فهناك اتفاق من ، سرةبين الطلبة تعزى لمتغير الكلية باستثناء مصدر واحد وهو األ
قيمة مستوى الداللة المشاهد يساوي  أن  هذا المصدر حيثأهميةالطلبة على درجة 

غير ة تعزى لمتإحصائي وهذا يدل على عدم وجود فروق ٠,٠٥ من أكبروهو . ٠,٦١
 تقدم الدعم االجتماعي لمختلف الكليات كل على سرةاأل أن )١٤(ويبن جدول رقم . الكلية

 أقل وهذه القيم ٠,٠٠ حدة حيث بلغت جميع القيم لمستوى الداللة المشاهد كل على حدة
 أقلباقي المصادر فان جميع قيم مستوى الداللة المشاهد لكل منها كان  أما .٠,٠٥من 
ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم . متغير الكلية إلى  تعودااك فروقهن أن  أي٠,٠٥من 

فجميع ، اختبارات الفروق التي تشترط تجانس التباين أحد وهو اختبار توكي استخدام
حيث كانت جميع قيم مستوى الداللة ، اًإحصائيتباينات كل مصدر لكل كلية كانت متساوية 

   .٠,٥ من أكبرالمشاهدة كل على حدة 
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   فئات متغير الكلية جابات الحسابية إلوساطاأل )١٣(جدول 
  :f باستخدام اختبار جاباتومستويات الداللة المشاهدة للفروق بين هذه اإل

  الوسط الحسابي  
  مستوى الداللة   إربدبنات   عجلون  الحصن مصدر الدعم االجتماعي

  ٠,٦١  ٤,٢٣٦٨  ٤,٢١٤١  ٤,٣٢٦٢ سرةاأل
  ٠,٠٠٠  ٣,٢٥٣٩  ٣,٤٥٤٥  ٣,٢٨٩٧ كاديميالمرشد األ

  ٠,٠١٥  ٣,٤٠٣١  ٣,٤٣٥٢  ٣,٣٢٨٤ المدرس
  ٠,٠٤٧  ٣,٥٧٥١  ٣,٥٠٩٠  ٣,٥٢٣٠ صدقاءاأل
  ٠,٠٠٠  ٣,٠٤٧٤  ٣,٢٠٣٣  ٣,٠٤٣٨ قارباأل

  ٠,٠١١  ٣,٤٧٥١  ٣,٥٤٢٦  ٣,٤٥٠٤  المجموع
  
  )١٤(جدول 

   لوجدود مصادر الدعم حسب الكليةt قيم مستويات الداللة المشاهدة الختبار 
  إربدبنات   عجلون  الحصن  االجتماعيمصدر الدعم
  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠ سرةاأل

  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠ كاديميالمرشد األ
  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠ المدرس

  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠ صدقاءاأل
  ٠,٠١١  ٠,٠٠٠  ٠,٠٢٠ قارباأل

  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  المجموع
ات بمـا يتعلـق     مصادر الفروق بين الكلي    أن    يتضح )١٥(جدول   إلى   وبالنظر

الحـصن وكليـة   فرق بين كليـة   :ين وهىإحصائي ناتجة عن فرقين    كاديميبالمرشد األ 
المرشد  أن يرون طالب كلية عجلون أن  أيلصالح كلية عجلون ٠,٢٦٦عجلون بمقدار  

فرق بين كلية عجلون وكلية     و . مما يرونه طالب كلية الحصن     أكبر يقدم دعم    كاديمياأل
 أن  طالب كلية عجلـون يـرون      أن    أي لصالح كلية عجلون   ٠,٢٦٣ بمقدار   إربدبنات  

ونرى من جـدول    . إربد مما يرونه طالبات كلية بنات       أكبر يقدم دعم    كاديميالمرشد األ 
 إحصائي وبشكل كاديمييتلقون الدعم االجتماعي من المرشد األ    طالب كل كلية     أن   )١٣(

  .٠,٠٥ من أقل وهي ٠,٠٠ى حده جميع قيم مستوى الداللة لكل كلية عل أن حيث
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   )١٥(جدول 
  اختبار توكي للفروق الناتجة عن متغير الكلية  نتائج

  كاديميبما يتعلق بمصدر المرشد األ
  إربدبنات   عجلون  الحصن  الكلية
    ٠,٢٦٦*     الحصن
  ٠,٢٦٣*     ٠,٢٦٦*   عجلون

    ٠,٢٦٣*     إربدبنات 
فقـط فـي     ا واحد اإحصائي اهناك فرق   أن  فاننا نالحظ  )١٦(جدول   إلى   وبالنظر

وهو بين كلية عجلون وكلية الحصن ومقداره       ،  درجة دعم المدرس للطالب بين الكليات     
كـل   أن نالحظ) ١٤(الجدول رقم  إلى   ومن خالل العودة  .  ولصالح كلية عجلون   ٠,١٠٨

اذ بلغت قـيم مـستوى      ،  مدرسي الكليات كل على حده يقدمون الدعم االجتماعي للطلبة        
  .٠,٠٥ من أقل وهي ٠,٠٠داللة المشاهدة لكل منها ال

  اختبار توكي للفروق الناتجة عن متغير الكلية بما يتعلق بمصدر المدرس )١٦(جدول 
  إربدبنات   عجلون  الحصن  الكلية
    ٠,١٠٨*     الحصن
      ٠,١٠٨*   عجلون

        إربدبنات 
 وهو بين   ا واحد اهناك فرق  أن   يبين) ١٧(جدول   فإن   صدقاءفيما يتعلق باأل  أما  

طالبات  أن    أي ،إربد ولصالح كلية بنات     ٠,٢٠٤ وبمقدار   إربدكلية الحصن وكلية بنات     
 إلى وعودة.  مما يتلقاه طالب كلية الحصنأكثر صدقاء يتلقن الدعم من األإربدكلية بنات 

 صدقاءجميع طلبة الكليات كل على حدة يتلقون الدعم من األ   أن   يتضح فإنه   )١٤(جدول  
  .٠,٠٥ من أقل وهي ٠,٠٠غت جميع قيم مستوى الداللة المشاهدة لكل منها اذ بل

  صدقاءاختبار توكي للفروق الناتجة عن متغير الكلية بما يتعلق بمصدر األ )١٧(جدول 
  إربدبنات   عجلون  الحصن  الكلية
  ٠,٢٠٤      الحصن
        عجلون

      ٠,٢٠٤  إربدبنات 
: يبين مصدرين للفروق) ١٨(ول رقم  فان الجدقارب وهو األخيرالمصدر األأما 

 أن  أي، ولصالح كليـة عجلـون  ٠,١٤٦فرق بين كلية الحصن وكلية عجلون وبمقدار     
فرق  و. مما يتلقونه طالب كلية الحصنأكثر قاربطالب كلية عجلون يتلقون دعماَ من األ

طـالب   أن  أي. ولصالح كلية عجلون٠,١٤٨ بمقدار إربدبين كلية عجلون وكلية بنات     
ومـن   .إربد مما يتلقونه طالبات كلية بنات       أكثر قاربلية عجلون يتلقون دعماَ من األ     ك

جميع طلبة الكليات كل على حده يتلقون الـدعم          أن    نالحظ أيضا) ١٤(خالل جدول رقم    
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 مـن   أقـل حيث كانت قيم مستوى الداللة المشاهدة لكل منهـا          ،  قارباالجتماعي من األ  
وبلغـت  ،  لكليـة عجلـون  ٠,٠٠ ولكلية الحـصن  بالنسبة   ٠,٠٢٠ حيث بلغت ،  ٠,٠٥

  .إربد لكلية بنات ٠,٠١١
  نتائج اختبار توكي للفروق الناتجة عن متغير الكلية  )١٨(جدول 

  بما يتعلق بمصدر الجهات الداعمة
  إربدبنات   عجلون  الحصن  الكلية
    -٠,١٤٦    الحصن
  ٠,١٤٨    ٠,١٤٦  عجلون

    -٠,١٤٨    إربدبنات 
ـ   أن   يبين) ١٩(صادر مجتمعة فان الجدول رقم      فيما يتعلق بالم  أما    اهناك فرق

 ،٠,١٠٣ فقط بين كلية الحصن وكلية عجلون وذلك لصالح كلية عجلون وبمقدار             اواحد
الجـدول رقـم     أما   . من طلبة كلية الحصن    أكبرطلبة كلية عجلون يتلقون دعما       أن   أي
حيـث بلغـت   ، تماعيجميع الكليات كل على حده يتلقون الدعم االج   أن   فيدل على ) ١٤(

  .٠,٠٥ من أقل وهي ٠,٠٠جميع قيم مستوى الداللة المشاهدة لكل منها 
  نتائج اختبار توكي للفروق الناتجة عن متغير الكلية  )١٩(جدول 

  بما يتعلق بمصادر الدعم مجتمعة
  إربدبنات   عجلون  الحصن  الكلية
    -٠,١٠٣*     الحصن
      -٠,١٠٣*   عجلون

        إربدبنات 
ة في مصادر الدعم االجتماعي إحصائي هل توجد فروق ذات داللة :الخامسالسؤال 
على هذا السؤال حيث ) ٢٠( ويجيب الجدول لبة تعزى لمتغير الدرجة العلمية؟بين الط

 سرةمتغير الدرجة العلمية في ثالثة مصادر وهي األ إلى ال يوجد فروق تعود أنه يبين
 من أكبرمستوى الداللة المشاهد لكل منها قيمة  أن اذ، كاديميوالمدرس والمرشد األ

ولصالح  ٠,٠٨٤ فكان هناك فرق معنوي مقداره صدقاءبالنسبة لمصدر األ أما .٠,٠٥
قيمة مستوى الداللة المشاهد  أن ا حيثإحصائيوهذا الفرق كان دال ، طالب البكالوريوس

المرشد طالب البكالوريوس يتلقون دعما من  أن  أي.٠,٠٥ من أقل وهو ٠,٠٠٥ بلغ
 الدبلوم إجابات فقد كان الفرق بين قارباأل أما . من طالب الدبلومأكثر كاديمياأل

مستوى  اً فقد بلغإحصائيوهذا الفرق دال ، ولصالح الدبلوم، ٠,٠٧٧والبكالوريوس 
طلبة الدبلوم يتلقون دعما  أن وهذا يعني. ٠,٠٥ من أقل وهو ٠,٠٠٨الداللة المشاهد 

بالنسبة للمصادر مجتمعة فقد بلغ الفرق  أما .بة البكالوريوس من طلأكثر قاربمن األ
ولكن هذا الفرق ليس ،  ولصالح الدبلوم٠,٠٤٩٦الدبلوم والبكالوريوس  إجاباتبين 
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ال  أنه لذلك فاننا نقر، ٠,٠٥ منأقلالن مستوى الداللة المشاهد  ةإحصائيذات داللة 
 تماعي بين الطلبة تعزى لمتغيرة في مصادر الدعم االجإحصائييوجد فروق ذات داللة 

  .الدرجة العلمية
 فئات متغير الدرجة العلمية ومستويات الداللة جابات الحسابية إلوساطاأل )٢٠(جدول 

  :t باستخدام اختبار جاباتالمشاهد للفروق بين هذه اإل
  الوسط الحسابي 

  مستوى الداللة   بكالوريوس  دبلوم مصدر الدعم االجتماعي
  ٠,٣٤٨  ٤,١٢٤٥  ٤,٠٧٧١ سرةاأل

  ٠,٣٨٦  ٣,٠٦٢٧  ٣,٢٤٦٤ كاديميالمرشد األ
  ٠,٤٦٣  ٣,٤٧٧٤  ٣,٤٩٦٠ المدرس

  ٠,٠٠٥  ٣,٢٤٦٢  ٣,١٦١٧ صدقاءاأل
  ٠,٠٠٨  ٣,١٦٧٢  ٣,٢٤٥١ قارباأل

  ٠,٣١٤  ٣,٣٩٥٦  ٣,٤٤٥٢  المجموع
ة في مصادر الدعم االجتماعي إحصائي هل توجد فروق ذات داللة :السؤال السادس
، يجيب على هذا التساؤل) ٢١(الجدول .  لمتغير المستوى الدراسي ؟بين الطلبة تعزى

متغير المستوى الدراسي إال في  إلى ال يوجد فروق بين المصادر تعود أنه ونالحظ
فقد كانت قيم مستوى الداللة المشاهد لجميع المصادر كل ، صدقاءمصدر واحد وهو األ

بلغت قيمة مستوى الداللة المشاهد وقد . صدقاءباستثناء األ، ٠,٠٥ من أكبرعلى حده 
 اختبار إجراء ولمعرفة مصادر الفروق تم .٠,٠٥ من أقل وهو ٠,٠٣ صدقاءبالنسبة لأل

 فقط ا واحداهناك فرق أن حيث يتبين، يبين نتائج هذا االختبار) ٢٢(والجدول رقم ، توكي
مستوى  أن ي أ. ولصالح الثالثة٠,٠٣٥ والثالثة وبمقدار ىاألولما بين مستوى السنة 

ومن الجدول . ىاألول من مستوى السنة أكثر صدقاءيتلقون دعماً من األ السنة الثالثة
 وهو ٠,٠٨مستوى الداللة المشاهد لمجموع المصادر بلغ  أن  فاننا نالحظ)٢١(رقم 
ة في مصادر الدعم االجتماعي إحصائيال توجد فروق ذات داللة  أي أنه .٠,٠٥ من أكبر

الدعم الذي يتالقاه طالب كل مستوى  أن  أي،متغير المستوى الدراسيبين الطلبة تعزى ل
  .خرمستوى آ أي دراسي ال يختلف عن طالب
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ومستويات الداللة   فئات متغير المستوى الدراسيجابات الحسابية إلوساطاأل )٢١(جدول 

  :f باستخدام اختبار جاباتالمشاهدة للفروق بين هذه اإل
  الوسط الحسابي  

  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى مصدر الدعم االجتماعي
وى مست

  الداللة 
  ٠,٨٨  ٤,١٠٢٠  ٤,١٨٤٥  ٤,٢٠٣٦  ٤,٢٠٩٢ سرةاأل

  ٠,٣٠  ٣,١٤٠٧  ٣,١٤٤٠  ٣,٢٤٠٤  ٣,٢٣٠١ كاديميالمرشد األ
  ٠,٢٠  ٣,٣٣٧١  ٣,٢٨٢٨  ٣,٣٨٦٧  ٣,٣٧٢١ المدرس

  ٠,٠٣  ٣,٥١٧٤  ٣,٤٢١٨  ٣,٥٤٥٣  ٣,٤٠٥٠ صدقاءاأل
  ٠,١٩  ٢,٨٦٦٨  ٣,٠٦٨٢  ٣,٠٢٦٠  ٣,٠٦٦٧ قارباأل

  ٠,٠٨  ٣,٣٩٢٨  ٣,٤٢٠٢  ٣,٤٨٠٤  ٣,٤٥٦٢  المجموع
  

  نتائج اختبار توكي للفروق الناتجة عن متغير المستوى الدراسي  )٢٢(جدول 
  صدقاءبما يتعلق بمصدر األ

  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى  
    ٠,٠٣٥      أولى
          ثانية
        ٠,٠٣٥  ثالثة
          رابعة
ة في مجاالت الدعم االجتماعي بين إحصائيفروق ذات داللة  اك هل هن:السؤال السابع

 عن هذا السؤال فنجدها واضحة في الجدول جابةإلا أما .الطلبة تعزى لمتغير الجنس؟
 بما يتعلق بالجانب ناث اإلإجابات الذكور عن إجاباتوالذي يبين أنة ال فروق بين ، )٢٣(

 أن يبين) ٢٤( والجدول رقم .٠,٠٥ن  مأكبرمستوى الداللة المشاهد  أن اذ، المادي
 ناث يقدمون دعما مادياً للذكور واإلكاديميجميع المصادر باستثناء المدرس والمرشد األ

المدرس والمرشد  أما ،٠,٠٥ من أقلكل على حده حيث كان مستوى الداللة المشاهد 
توى الداللة  حيث بلغت قيمة مسناث فال يقدما دعماً ماديا ال للذكور وال لإلكاديمياأل

 الذكور إجابات بين اهناك فروق أن يتضح) ٢٣( ومن الجدول .٠,٠٥ من أكبرالمشاهد 
مستوى الداللة المشاهد  أن حيث. ناث بما يتعلق بالجانب العاطفي ولصالح اإلناثعن اإل

) ٢٥(والجدول رقم .  من الذكورأكبر يتلقين دعماً عاطفيا ناثاإل أن  أي.٠,٠٥ من أقل
 وساطجميع األ أن اذ،  الجنسين يتلقون الدعم العاطفي من جميع المصادركال أن يبين

 .٠,٠٥ من أقل وان جميع قيم مستوى الداللة المشاهد ٣,٠٠ من أكبرالحسابية 
 من الذكور في ما يتعلق أكبر يتلقين دعما ناثاإل أن يتبين) ٢٣(جدول إلى وبالنظر

 من أقلث كان مستوى الداللة المشاهد حي، ةإحصائيبمجال المعلومات وبشكل ذات داللة 
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جميع مصادر الدعم يقدمون دعما لكال  أن  نجد)٢٦(جدول رقم  إلى  وبالنظر.٠,٠٥
مستوى الداللة   وأن قيم٣,٠٠ من أكبر الحسابية وساطجميع األ أن حيث، الجنسين
  .٠,٠٥ من أقلالمشاهد 
ستويات الداللة المشاهدة  فئات متغير الجنس ومجابات الحسابية إلوساطاأل )٢٣(جدول 

  t باستخدام اختبار جاباتللفروق بين هذه اإل
  الوسط الحسابي  مجال الدعم

  أنثى  ذكر  
  مستوى الداللة المشاهد

   للفروقtالختبار 
  ٠,٠٦٩  ٣,٥٣٨٥  ٣,٤٩٥٣  المجال المادي
  ٠,٠٠٣  ٣,٥٤٤٨  ٣,٤٧٣٥  المجال العاطفي

  ٠,٠٠١  ٣,٥٤٥٦  ٣,٤٧٧٢  المجال المعلوماتي
  

   الحسابية ومستويات الداللة المشاهد للمجال المادي وساطاأل )٢٤(ول جد
  حسب متغير الجنس

  الوسط الحسابي   مصدر الدعم
  للمجال المادي

مستوى الداللة المشاهد الختبار 
tالحسابيةوساط لأل   

   أنثى  ذكر   أنثى  ذكر  
  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠ 4.6791 4.4879 سرةاأل

  ٠,٢٣٠  ٠,٥٤٦ 3.1672 3.1527 كاديميالمرشد األ
  ٠,٢٦٠  ٠,٥٦٢ 3.1332 2.8554 المدرس

  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠ 3.2396 3.1481 صدقاءاأل
  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠ 3.1516 3.2037 قارباأل

   الحسابية ومستويات الداللة المشاهد للمجال العاطفي وساطاأل )٢٥(جدول 
  حسب متغير الجنس 

  الوسط الحسابي   مصدر الدعم
  للمجال العاطفي

  لة المشاهد مستوى الدال
   الحسابيةوساط لألtالختبار 

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 4.2771 4.1157 سرةاأل

  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.1466 3.1458 كاديميالمرشد األ
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.5466 3.4585 المدرس

  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.2294 3.2113 صدقاءاأل
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.6042 3.5315  قارباأل
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  لحسابية ومستويات الداللة المشاهد للمجال المعلوماتي  اوساطاأل )٢٦(جدول 

  حسب متغير الجنس
  الوسط الحسابي   مصدر الدعم

  للمجال المعلوماتي
  مستوى الداللة المشاهد 

   الحسابيةوساط لألtالختبار 
  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  

  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 4.0426 3.9167 سرةاأل
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.4332 3.4113 كاديميالمرشد األ

  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.6419 3.6025 المدرس
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.5545 3.4135 صدقاءاأل
  ٠,٠١١  ٠,٠١٨ 3.1603 3.1466 قارباأل

ي بين ة في مجاالت الدعم االجتماعإحصائي هل توجد فروق ذات داللة :السؤال الثامن
ن  عن السؤال الثامجابةنالحظ اإل) ٢٧(جدول  إلى  وبالنظرالطلبة تعزى لمتغير الكلية؟

 حيث،  طالب الكليات بما يتعلق بالجانب الماديإجابات بين اهناك فروق أن يتضح حيث
 سرةاألأن  : يبين)٢٨( والجدول رقم .٠,٠٥ من أقلمستوى الداللة المشاهد أن 
 وساطحيث كانت األ في كل الكليات كل على حده  يقدمون دعما مادياًقارب واألصدقاءواأل

وبالنسبة للمرشد  .٠,٠٥ من أقلمستوى الداللة المشاهد  وقيم ٣,٠٠ من أكبرالحسابية 
قيم مستوى  أن حيث جميع الكليات وللمدرس فانهم ال يقدمان دعما مادياً في كاديمياأل

  .٠,٠٥ من أكبرالداللة المشاهد 
 فئات متغير الكلية ومستويات الداللة المشاهدة جابات الحسابية إلوساطاأل )٢٧(جدول 

  t باستخدام اختبار جاباتإلللفروق بين هذه ا
  الوسط الحسابي  

  مستوى الداللة   إربدبنات   عجلون  الحصن المجال
  ٠,٠٠٠ 3.4125 3.6031 3.3241  المجال المادي
  ٠,٠٦٣ 3.5631 3.5613 3.5600  المجال العاطفي

  ٠,٠٠٦ 3.5126 3.5832 3.5107  المجال المعلوماتي
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   )٢٨(جدول 

 ستويات الداللة للمجال المادي حسب متغير الكلية الحسابية وموساطاأل
 مستوى الداللة المشاهد الوسط الحسابي للمجال المادي مصدر الدعم

    الحصن  عجلون  إربدبنات   الحصن  عجلون  إربدبنات 
 سرةاأل 4.5140 4.4561 4.5370 ٠,٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠
 كاديميالمرشد األ 3.0736 3.3264 3.0713 ٠,١٢  ٠,٠٧٠ ٠,١٣
  المدرس 3.8760 3.2762 3.0157 ٠,٠٨٠  ٠,١٤ ٠,٣٣١
 صدقاءاأل 3.1043 3.2637 3.2452 ٠,٠٠  ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠
  قارباأل 3.1676 3.0746 3.0855 ٠,٠٠١  ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥

 طالب الكليـات  إجاباتال يوجد فروق بين  أنه يتضح) ٢٧(جدول  إلى  وبالنظر
والجدول . ٠,٠٥ من   أكبر المشاهد   مستوى الداللة  أن   حيث،  بما يتعلق بالجانب العاطفي   

، جميع مصادر الدعم يقدمون دعما عاطفيا في كل الكليات كل على حـده       أن   يبين) ٢٩(
  .٠,٠٥ من أقلمستوى الداللة  وقيم ٣,٠٠ من أكبر الحسابية وساطحيث كانت األ

   الحسابية ومستويات الداللة للمجال العاطفي حسب متغير الكليةوساطاأل )٢٩(جدول 
  مستوى الداللة المشاهد الوسط الحسابي للمجال العاطفي ر الدعممصد

    الحصن  عجلون  إربدبنات   الحصن  عجلون  إربدبنات 
 سرةاأل 4.1864 4.0642 4.1379 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 كاديميالمرشد األ 3.1835 3.4297 3.1816 ٠,٠١١ ٠,٠٠ ٠,٠٦
 المدرس 3.4589 3.5228 3.5078 ٠,٠٠ ٠,٠٣ ٠,٠٠
 صدقاءاأل 3.5976 3.5421 3.6394 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 قارباأل 3.0679 3.2246 3.0908 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 طلبة الكليات   إجاباتيوجد فروق بين     أنه   يتضح فإنه   )٢٧(جدول   إلى   وعودة
 .٠,٠٥ مـن  أقـل مستوى الداللـة المـشاهد    أن   حيث،  بما يتعلق بالجانب المعلوماتي   

ن بقية مصادر الدعم يقـدمون دعمـا         فإ قاربناء األ باستث أنه   يبين) ٣٠(والجدول رقم   
 وقيم ٣,٠٠ من  أكبر الحسابية   وساطاذ كانت األ  ،  معلوماتي في كل الكليات كل على حده      

 فانهم يقدمون دعماً معلوماتيا فـي       قارباأل أما   .٠,٠٥ من   أقلمستوى الداللة المشاهد    
. ٠,٠٥ من   أقلمشاهد   ومستوى الداللة ال   ٣,٠٠ من   أكبرعجلون حيث الوسط الحسابي     

مستوى الداللة المشاهد بالنسبة لكلية  أن  حيثإربدوال تقدم دعماً لكليتي الحصن وبنات   
  .٣,٠٠ من أقلوالوسط الحسابي لكلية الحصن ، ٠,٠٥ من أكبر إربدبنات 
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   )٣٠(جدول 

  الحسابية ومستويات الداللة للمجال المعلوماتي حسب متغير الكليةوساطاأل
  مستوى الداللة المشاهد الوسط الحسابي للمجال العاطفي دعممصدر ال

    الحصن  عجلون  إربدبنات   الحصن  عجلون  إربدبنات 
 سرةاأل 4.1287 3.0456 4.1140 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 كاديميالمرشد األ 3.1401 3.4320 3.1543 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 المدرس 3.5024 3.5672 3.5634 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 صدقاءاأل 3.5033 3.4370 3.5212 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 قارباأل 2.9820 3.3502 3.2161 ٠,٧٨١ ٠,٠٠ ٠,٦٤٧

الدعم االجتماعي بين  ة في مجاالتإحصائي هل توجد فروق ذات داللة :السؤال التاسع
 ذات اهناك فروق أن )٣١(يتبين من الجدول رقم . الطلبة تعزى لمتغير الدرجة العلمية ؟

بما يتعلق بالمجال  الب الدبلوم والبكالوريوس ولصالح البكالوريوسة بين طإحصائيداللة 
طالب البكالوريوس  أن  أي،٠,٠٥ من أقلالمادي حيث بلغ مستوى الداللة المشاهد 

   . من الدبلومأكثريتلقون دعماً مادياً 
   )٣١(جدول 

اهدة للفروق  فئات متغير الدرجة العلمية ومستويات الداللة المشجابات الحسابية إلوساطاأل
  t باستخدام اختبار جاباتبين هذه اإل

  الوسط الحسابي المجال
  مستوى الداللة   بكالوريوس  دبلوم 

  ٠,٠٠٠  ٣,٥٧٤٣  ٣,٣٧٠٦  المجال المادي
  ٠,٣٤١  ٣,٤١٠٤  ٣,٤٣٦١  المجال العاطفي

  ٠,٤٣٦  ٣,٦٣١٣  ٣,٦٤٢٤  المجال المعلوماتي
 يقـدمون الـدعم المـادي       بقار األ صدقاء واأل سرةن األ  أ :)٣٢(جدول  يبين  و

مـستوى الداللـة     و ٣,٠٠ من   أكبر الحسابية   وساطاأل أن   للدبلوم والبكالوريوس حيث  
 ال يقدما دعماً ماديا ال للذكور       كاديمين المدرس والمرشد األ   وأ .٠,٠٥ من   أقلالمشاهد  

   .٠,٠٥ من أكبر حيث بلغت قيمة مستوى الداللة المشاهد ناثوال لإل
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   )٣٢(جدول 
   الحسابية ومستويات الداللة المشاهد للمجال المادي وساطاأل

  حسب متغير الدرجة العلمية
  الوسط الحسابي  مصدر الدعم

  للمجال المادي
  مستوى الداللة المشاهد 

   الحسابيةوساط لألtالختبار 
  بكالوريوس  دبلوم  بكالوريوس  دبلوم  

  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 4.6121 4.6357 سرةاأل
  ٠,٦٢  ٠,٤٣ 3.1162  3.2883 كاديميالمرشد األ

  ٠,٢٥  ٠,٣٧ 2.8180 3.1596 المدرس
  ٠,٠٠٥  ٠,٠٠ 3.2176 3.3642 صدقاءاأل
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.2518 3.2236 قارباأل

ة بين مـا  إحصائيال يوجد فروق ذات داللة  أنه  نالحظ)٣١(جدول  إلى   وعودة
وس مـن الـدعم    يتلقاه طالب الدبلوم من الدعم العاطفي وبين ما يتلقاه طالب البكالوري          

 أن يتبـين ) ٣٣(جدول  ومن .٠,٠٥ من  أكبر مستوى الداللة المشاهد   أن   حيث العاطفي
 حيث كان، لكال الدرجتين الدبلوم والبكالوريوس    جميع مصادر الدعم تقدم الدعم العاطفي     

ال يوجـد    أنـه     نالحظ )٣١(جدول   إلى    وعودة .٠,٠٥ من   أقلمستوى الداللة المشاهد    
ة بين ما يتلقاه طالب الدبلوم من الدعم المعلوماتي وبـين مـا     صائيإحفروق ذات داللة    

  .٠,٠٥ من أكبرمستوى الداللة ن  إحيث يتلقاه طالب البكالوريوس من هذا الدعم
   )٣٣(جدول 

   الحسابية ومستويات الداللة المشاهد للمجال العاطفي وساطاأل
  حسب متغير الدرجة العلمية

  
  مصدر الدعم

  الوسط الحسابي 
  مجال العاطفيلل

  مستوى الداللة المشاهد 
   الحسابيةوساط لألtالختبار 

  بكالوريوس  دبلوم  بكالوريوس  دبلوم  
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 4.1603 4.1036 سرةاأل

  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.1142 3.2863 كاديميالمرشد األ
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.3786 3.3760 المدرس

  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.5670 3.5075 صدقاءاأل
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.1481 3.2246 قارباأل

لكـال   جميع مصادر الدعم تقدم الدعم المعلوماتي      أن   يتبين) ٣٤(ومن الجدول   
. للبكـالوريوس   لهذا الدعمقاربالدرجتين الدبلوم والبكالوريوس باستثناء عدم تقديم األ    

 مـن  أقل كان الوسط الحسابي أيضا و ٠,٠٥ من   أكبر مستوى الداللة المشاهد   حيث كان 
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، ٠,٠٥ من أقلدر االخرى التي كانت قيم مستوى الداللة المشاهد وبعكس المصا. ٣,٠٠
  .٣,٠٠ من أكبرالوسط الحسابي  أن  إلىضافةباإل

   )٣٤(جدول 
   الحسابية ومستويات الداللة المشاهد للمجال المعلوماتي وساطاأل

  حسب متغير الدرجة العلمية
  الوسط الحسابي   

  للمجال المعلوماتي
  مستوى الداللة المشاهد 

   الحسابيةوساط لألtالختبار 
  بكالوريوس  دبلوم  بكالوريوس  دبلوم  مصدر الدعم

  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 4.0561 3.9846 سرةاأل
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.4200  3.4644 كاديميالمرشد األ

  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.5405 3.5492 المدرس
  ٠,٠٠  ٠,٠٠ 3.5414 3.4740 صدقاءاأل
  ٠,٣٦١  ٠,٠٠  2.5720 3.1524 قارباأل
ة في مجاالت الدعم االجتماعي بين إحصائي هل توجد فروق ذات داللة       :عاشرالسؤال ال 

هنـاك   أن   يتـضح  )٣٥(جدول   إلى   وبالنظر .الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي ؟     
 أن  حيـث ،  بما يتعلق بالجانـب المـادي       طالب المستويات المختلفة   إجابات بين   افروق

 تقدم دعما مادياًسرة األ أن   : يبين )٣٦(جدول   و .٠,٠٥ من   أقلمستوى الداللة المشاهد    
 وقـيم  ٣,٠٠ مـن    أكبر  الحسابية وساطحيث كانت األ   في كل المستويات كل على حده     

 وللمدرس فانهم ال    كاديمي وبالنسبة للمرشد األ   .٠,٠٥ من   أقلمستوى الداللة المشاهد    
 مـن   أكبـر مستوى الداللة المشاهد     أن   مستوى دراسي حيث   أي    إلى يقدما دعما مادياً  

 فانهم يقدمون دعما مادياً للمـستويين       صدقاءبالنسبة لأل  أما   . لجميع المستويات  ٠,٠٥
وكانت قيم مستوى الداللة     ٣,٠٠ من   أكبر الحسابية   وساطالثالث والرابع حيث كانت األ    

مـن   أكبـر  والثاني فان مستوى الداللة المـشاهد  األولالمستويين   أما   ،٠,٠٥ من   أقل
حيث  لكل المستويات كل على حده  فانهم يقدمون دعما مادياًقارببالنسبة األ  أما   .٠,٠٥

  .٠,٠٥ من أقلمستوى الداللة   وكانت قيم٣,٠٠ من أكبر الحسابية وساطكانت األ
   فئات متغير المستوى الدراسي ومستويات جابات الحسابية إلوساطاأل )٣٥(جدول 

  tبار  باستخدام اختجاباتالداللة المشاهدة للفروق بين هذه اإل
  الوسط الحسابي  

  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى المجال
  مستوى 
  الداللة 

  ٠,٠١٣ 3.3604 3.3013 3.4005 3.4126  المجال المادي
  ٠,١٦٣ 3.5155 3.4523 3.5353 3.5064  المجال العاطفي

  ٠,١٦٢ 3.4534 3.4636 3.5325 3.5315  المجال المعلوماتي
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  ت الداللة المشاهد للمجال المادي  الحسابية ومستوياوساطاأل )٣٦(جدول 
 حسب متغير المستوى الدراسي 

   الوسط الحسابي للمجال المادي  مستوى الداللة 
مصدر   أولى  ثانية  ثالثة  رابعة  أولى  ثانية  ثالثة  رابعة

  الدعم
 سرةاأل 4.5103 4.5258 4.4035 4.4851  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠
المرشد  3.2441 3.2424 3.1460 3.3240  ٠,٦٠  ٠,٧٢ ٠,٨٢  ٠,٣٢

 كاديمياأل
 المدرس 3.3042 3.3185 3.4124 3.4603 ٠,١٨٥ ٠,٤٣٧ ٠,١٢  ٠,١٨
 صدقاءاأل 3.2686 3.3751 3.2317 3.1742  ٠،١٤  ٠,٤٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠
 قارباأل 3.0474 3.1647 3.1324 3.1652 ٠,٠٠٠  ٠,٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤

 طـالب  إجابـات اليوجد فـروق بـين     أنه    يتبين )٣٥(جدول رقم    إلى   وعودة
 أكبرمستوى الداللة المشاهد     أن   حيث،  بما يتعلق بالجانب العاطفي    المستويات المختلفة 

 يقـدمون دعمـا   صدقاء والمدرس واألسرةاأل أن : يبين)٣٧( والجدول رقم  .٠,٠٥من  
 ٣,٠٠ مـن    أكبر الحسابية   وساطحيث كانت األ   عاطفياً في كل المستويات كل على حده      

 يقدم دعم عـاطفي     كاديمي وان المرشد األ   .٠,٠٥ من   أقل المشاهد   مستوى الداللة  وقيم
 وان مستوى الداللة    ٣,٠٠ من   أكبرالوسط الحسابي    أن    والثاني حيث  األولللمستويين  

مستوى  أن  ولكنه ال يقدم دعما للمستويين الثالث والرابع حيث       ،  ٠,٠٥ من   أقلالمشاهد  
دمون دعماً عاطفياً لجميع المـستويات       يق قاربن األ  وأ .٠,٠٥ من   أكبرالداللة المشاهد   

  .٠,٠٥ من أقلن مستوى الداللة  وأ٣,٠٠ من أكبر الحسابية وساطاأل أن حيث
   الحسابية ومستويات الداللة المشاهد للمجال العاطفي وساطاأل )٣٧(جدول 

 حسب متغير المستوى الدراسي 
   الوسط الحسابي للمجال العاطفي  مستوى الداللة المشاهد

  مصدر   أولى  ثانية  ثالثة  رابعة  أولى  ثانية  ثالثة  رابعة
  الدعم

 سرةاأل 4.2175 4.2161 4.2101 4.1063  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠
المرشد  3.1741 3.1723 2.9645 3.2252  ٠,٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٦٣٤ ٠,٢٣٥

 كاديمياأل
 المدرس 3.4655 3.5104 3.3573 3.4602  ٠,٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠
 صدقاءاأل 3.5453 3.7072 3.6161 3.6754  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠
  قارباأل 3.1326 3.1542 3.1016 3.1120  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠
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 إجابـات اليوجد فروق بين     أنه    فاننا نرى  )٣٥(جدول رقم   أيضا إلى   وبالعودة  
مـستوى الداللـة    أن حيـث ، بما يتعلق بالجانب المعلوماتي    طالب المستويات المختلفة  

 كـاديمي  والمرشـد األ سـرة األ أن   :يبين) ٣٨( والجدول رقم    .٠,٠٥ من   كبرأالمشاهد  
 وسـاط األ أن  يقدمون الدعم المعلوماتي لكـل المـستويات حيـث    صدقاءوالمدرس واأل 

 قـارب وان األ .٠,٠٥ مـن  أقـل  وقيم مستوى الداللة المشاهد      ٣,٠٠ من   أكبرالحسابية  
 مـن  أكبر الحسابية وساطاأل أن   والثاني حيث  األوليقدمون الدعم المعلوماتي للمستوى     

 ولكنهم ال يقدمون الدعم المعلوماتي .٠,٠٥ من أقل وقيم مستوى الداللة المشاهد ٣,٠٠
للمستويين الثالث والرابع حيث مستوى الداللة المشاهد بالنسبة للمستوى السنة الثالثة           

  .٣,٠٠ من أقلالمستوى الرابع فان الوسط الحسابي  أما ،٠,٠٥ من أكبر
   الحسابية ومستويات الداللة المشاهد للمجال العلوماتي وساطاأل )٣٨(ل جدو

 حسب متغير المستوى الدراسي
   الوسط الحسابي للمجال المعلوماتي  مستوى الداللة المشاهد

مصدر   أولى  ثانية  ثالثة  رابعة  أولى  ثانية  ثالثة  رابعة
  الدعم

٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  سرةاأل 4.0231 4.1145 3.7641 3.7650
٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠١ ٠,٠٢٥ المرشد  3.2405 3.1313 3.1525 3.1170

 كاديمياأل
٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  المدرس 3.6161 3.6450 3.5772 3.6302
٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠   صدقاءاأل 3.4542 3.5911 3.4437 3.6053
٠,٠٢٠  ٠,٠٠٤  ٠,٧١٤ ٠,٣٦٢  قاربألا 3.0365 3.0546 3.0225 2.7623

   :مناقشة النتائج والتوصيات
لدى طلبـة   التعرف على مصادر ومجاالت الدعم االجتماعيإلى هدفت الدراسة   

والتي تعزى لمتغيرات الجنس والكليـة   ،  التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية   ،  كليات الشمال 
هـا  تأظهرفيما يلي سيتم مناقشة النتـائج التـي   . والدرجة العلمية والمستوى الدراسي   

 النتائج عند   أظهرتقد  ف .الدراسة الحالية وسنقدم بعض التوصيات وذلك لالستفادة منها       
مـصدر   أن   ،والمتعلق بمصادر الدعم االجتماعي لدى الطلبة     ،  األول عن السؤال    جابةاإل
يليهـا  ، ة عن المصادر األخـرى    إحصائيبفرق ذي داللة    ،  األول قد احتل المركز     سرةاأل

، المدرس،  صدقاءاأل(ة عن المصادر األخرى     إحصائيذات داللة    وبدرجة   قاربمصدر األ 
 بـشكل  سـرة ما زالـت األ  أنه يدل على فإنه وإن دل هذا على شئ    ). كاديميالمرشد األ 

 كبرى فـي  أهمية بشكل عام تحتل مكانة وقاربخاص والروابط االجتماعية المتمثلة باأل    
 أظهـرت العديد من الدراسات التي وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج  . حياة الطلبة 



  تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية مصادر الدعم االجتماعي لدى طلبة كليات الشمال ال

 -٦٣٦-

 قد احتال مراكز مهمة عنـد المبحـوثين ومنهـا    صدقاء واألقارب واأل سرةمصدر األ أن  
 ,Savage, (1986), Leong & Sedlacek:الدراسات التي قـام بهـا كـل مـن    

(1986) Harris, (1988), (1993), Pierce, et al (1991), Soliman 
(1993), Zaman, (1995), Haddad, (1998), O’Donnel, et al, 
(2002), Ping, et al (2003), Wynns & Rosenfeld (2004), Ong, et 
al (2006), Wodka & Barakat, (2007), Luo & Wang (2009) Ruthig, 

et al (2009).  مع الدراسات التي قام بها كل من المطالقة وزمـالءه  أيضاوقد اتفقت 
 كمصدر للـدعم االجتمـاعي   سرة األأهميةلتي بينت وا) ٢٠١٠ (الدين عالءو) ٢٠١٠(

 . لهم صدقاء عدم رضا الطلبة عن دعم األ      أظهرت والتي   )١٩٩٨(وخالفت دراسة حداد    
 من حيث دعم الطلبة من جميـع       ىاألول احتلت المرتبة    سرة النتائج بأن األ   أظهرتكما و 

ديد مصادر الدعم   الجوانب وهذا يتفق مع العديد من الدراسات والتي ذكرت سابقا في تح           
 يقدمون جميـع مجـاالت الـدعم        صدقاء واأل قارباأل أن   كما وبينت النتائج  . االجتماعي

   .االجتماعي وكان أولها الدعم العاطفي ثم المعلوماتي
 . يقدم دعما معلوماتيا وعاطفيا للطلبة     كاديميالمرشد األ  أن   ت النتائج أشاركما  

واللتان  ,Soliman, (1993) Savage (1986)عارض هذه النتيجة نتائج دراسة وت
 عندما تواجهم مشكالت    كاديمي تفضيال للجوء للمرشد األ    أقلالطلبة كانوا    أن    إلى تاأشار

 بين كل   ىاألولالدعم المعلوماتي من قبل مصدر المدرس فقد احتل المرتبة           أما   .عاطفية
ا الدعم  وأم.Leong & Sedlacek (1986)وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج . الجوانب

وهذا يؤكد  ، صدقاء بين كل جوانب الدعم المقدم من قبل األ        ىاألولالعاطفي احتل المرتبة    
 أهمية وتظهر النتائج .Leong & Sedlacek, (1986), Soliman (1993(نتائج 

هذه الجوانب مجتمعة في حياة الطالب الجامعي حيث تشكل جميعها مجتمة نقطة مهمـة       
وقد تمثلـت   .  وجوانب مهمه على طريق تحقيق االستقاللية      في المسيرة العلمية للطلبة   

فـي   أو جوانب الدعم المادي في هذه الدراسة في الحصول على الدعم النقدي مباشـرة   
   . للحصول عليه ومواجهة األزمات المالية وعلى شكل مستلزمات تعليميةإرشادشكل 

علـق بجوانـب     على السؤال الثاني والمت    جابةكما وبينت الدراسة من خالل اإل     
جوانب الدعم المادية والعاطفية والمعلوماتية قد حصلت جميعهـا          أن   ،الدعم االجتماعي 

 بين هـذه   األولوأن الدعم المعلوماتي قد احتل المركز       . ةإحصائيعلى فروق ذات داللة     
معظم الطلبة ما زالوا يعتمدون علـى مـصادر الـدعم          أن    إلى وقد يشير هذا  . الجوانب

وتأتي هذه   . من العلم والمعرفة   أكبرتحقيق قدر    أجل    والتوجيه من  رشادالمختلفة في اإل  
 جوانب الدعم االجتماعي لدى طلبة كليات الشمال متوافقـة مـع            أظهرتالنتيجة والتي   

تي  جوانب الدعم االجتماعي ومنها الدراسات ال      أظهرتنتائج العديد من الدراسات والتي      
وعبد اللطيف وابـو  ، )٢٠١٠ (الدين عالء و)٢٠١٠(ه قام بها كل من المطالقة وزمالئ

، )٢٠٠٠( وعلـي ، )٢٠٠١(وأبو النيـل  ، )٢٠٠٢(، وحداد والزيتاوي، )٢٠٠٧(فخر  
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، والحديـدي والـصمادي والخطيـب     ) ١٩٩٥(وملكوش ويحيـى    ،  )١٩٩٦(وعبداهللا  
 Thoits, (1986), Zimbardo, (1988), Vaux:ودراسات كـل مـن  ، )١٩٩٤(

(1988), Haring & Mccormick, (1990), Oakley, (1992), Schafer 
(1992), Stephens & Long (2000) Christopher, et al (2004) 

Glazer (2006), Luo & Wang (2009). 
 النتائج أظهرت، فيما يتعلق بالفروق بين الطلبة والتي تعزى لمتغير الجنسأما 

 ولـصالح   سرةمصدر األ بأنه يوجد هناك فروق عائدة ل     ،  في إجابتها عن السؤال الثالث    
 مع دراسة ناث ولصالح اإلسرةوتتوافق نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بمصدر األ. ناثاإل

ال يوجد  أنه  النتائجأظهرت كما و.Ryan (1994) ودراسة Savage (1996)كل من 
 صـدقاء  واأل كاديميهناك فروق تعزى لمتغير الجنس في ثالثة مصادر وهي المرشد األ          

 بأنه ال يوجد هناك فروق      أظهرتقد أيدت هذه النتيجة نتائج الدراسات التي        و. قاربواأل
كالدراسات التي قام بها كل من حداد    ، في مصادر الدعم االجتماعي عائدة لمتغير الجنس      

 Zaman, (1993)، )٢٠١٠(المطالقة وزمـاله ، )٢٠٠٢(حداد والزيتاوي ) ١٩٨٩(
Emmans & Colbu (1995). ية ما زالـت تـولي   ردن األسرةاأل أن ويدل هذا على

 من الـذكور علـى      أكثرالدعم والمؤازرة    إلى    اعتقادا انهن بحاجة   ناثاما كبيرا لإل  اهتم
ما يتعلـق بمـصدر     فيأما   . منهن أكثرالذكور قادرين على مواجهة الصعاب       أن   اعتبار

 ن دل هذا الفارق في مصدر الدعم االجتماعي       إو. ناثن الفرق كان لصالح اإل    إالمدرس ف 
ما زالت  أنه يدل على فإنه ناث بأنه لصالح اإلأشار والمدرس والذي سرةفي مصدري األ

 أن   إلى وقد يعود السبب  ،  من الذكور  أكثر تحظى بدعم    الشمال في كليات    ناثالطالبات اإل 
 دعم الفتاة في هذه الفتـرة مـن تلقيهـا العلـم     أهميةسر والمدرسين معا يشعرون ب  األ

   . الدراسة الجامعية والجامعية المتوسطةوالمعرفة وهي على مقاعد
 السؤال الرابع المتعلق بالفروق بـين الطلبـة فيمـا يتعلـق     ن ع جابةوفي اإل 

 أنه   إلى تأشارن نتائج الدراسة    إبمصادر الدعم االجتماعي والتي تعزى لمتغير الكلية ف       
 تعـزى  سـرة ة بين الطلبة فيما يتعلق بمصدر األإحصائيال يوجد هناك فروق ذات داللة   

 في توفير كل جوانب الدعم االجتماعي       سرة األ أهمية أيضاذا ما يؤكد    هو،  لمتغير الكلية 
ة بين الطلبـة فيمـا   إحصائييوجد هناك فروق ذات داللة    أنه   كما وبينت النتائج  . للطلبة

الفـرق المتعلـق     أن    النتـائج  أظهرتحيث  ،  يتعلق ببقية المصادر تعزى لمتغير الكلية     
 ولصالح طلبة عجلون وطالب كلية الحصنبين طالب كلية هو  كاديميبمصدر المرشد األ  

 ولصالح طـالب كليـة      إربدبنات   كلية   البات وط عجلونوبين طالب كلية    ،  عجلونكلية  
 اًإحـصائي  اً الدراسة بأن هناك فرق    أظهرتفيما يتعلق بمصدر المدرس فقد      أما   .عجلون

 وطلبة   عجلون لية بين طلبة كلية    في درجة دعم المدرس والذي يعزي لمتغير الك        اًواحد
مـصدر الـدعم االجتمـاعي المتعلـق      أمـا   .عجلون ولصالح طالب كلية     الحصنكلية  

ا هو بـين طـالب كليـة        إحصائيفقد بينت الدراسة بأن الفرق الوحيد الدال        ،  صدقاءباأل
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مـصدر الـدعم    أمـا  .إربدبنات  كلية   البات ولصالح ط  إربدبنات   كلية   البات وط الحصن
 وطالب الحصنا بين طالب كليةإحصائي دالة اًفقد أظهر فروق قاربباألي المتعلق االجتماع

 فرقا آخر بـين طـالب كليـة         أظهرتكما و . عجلونولصالح طالب كلية    ،  عجلونكلية  
ن بأن هذه اويعتقد الباحث. إربدبنات   ولصالح طلبة كلية     إربدبنات   البات كلية  وط عجلون

، إربدعجلون وبنات كلية   بأنها لصالح طلبة كل منأظهرتالفروقات بين الكليات والتي     
هاتين الكلتين هن من  الطلبة في معظم أن  إلىتعود، والخاصة بمصادر الدعم االجتماعي

مامهم للحصول على الدعم االجتماعي مـن المـصادر         أ أكبر مما يجعل الفرصة     ناثاإل
 أكثـر امـا وحمايـة   اهتمي ردنحيث يولي المجتمع األ  ،  بالطلبة الذكور المختلفة مقارنة   

   . من الذكور كما اسلفنا سابقاناثلإل
 السؤال الخـامس والمتعلـق      عنجابتها  إكما وبينت نتائج الدراسة من خالل       

 أنه ،بالفروق بين الطلبة في مصادر الدعم االجتماعي والتي تعزى لمتغير الدرجة العلمية
ـ ة في ثالثة مصادر هي األ     إحصائياليوجد فروق ذات داللة       والمـدرس والمرشـد    رةس

وقد .  ولصالح طلبة البكالوريوس   اإحصائي ا أظهر فروق  صدقاءن مصدر األ  أو. كاديمياأل
.  عند الحاجةصدقاء لألدبلوم لجوءا من طلبة الأكثرطلبة البكالوريوس   أن    إلى يعود هذا 

 طلبة البكالوريوس في هذه الكليات هم ممـن         نسبة عالية من   أن   أيضاومما يفسر هذا    
 خبرة في   أكثرنهم  أ إلى   قوا ببرنامج البكالوريوس عن طريق التجسير والذي يشير       التح

 من زمالئهـم  أكثر صدقاءبحثون عن األنهم يأمن طلبة الدبلوم و   بناء عالقات اجتماعية    
يوجد هناك فرقا بين     أنه   كما وبينت النتائج  . طلبة الدبلوم المتوسط في هذه الكليات     من  

 قـارب أأللوريوس في درجة الحصول على الـدعم مـن قبـل      طلبة الدبلوم وطلبة البكا   
طلبة البكالوريوس يتمتعون بالخبرة     أن    إلى وقد يعود هذا السبب   . ولصالح طلبة الدبلوم  

 تحـصيال   أقـل  بان طلبة الدبلوم     قاربويشعرون األ  من طلبة الدبلوم     أكثرواالستقاللية  
 مـن طلبـة     أقل لديهم فرص    وتميزا واستقاللية وتكيفا من طلبة البكالوريورس ويوجد      

   . لهمأفضلتامين مستقبل  أجل جانبهم لدعمهم من إلى لذا فانهم يقفون، البكالوريوس
السؤال السادس والمتعلق   عن  جابت هذه الدراسة    أ النتائج عندما    أظهرتكما و 

بأنه ال يوجد هنـاك     ،  بمصادر الدعم االجتماعي والتي تعزى لمتغير المستوى الدراسي       
والذي ، صدقاءال في متغير واحد وهو األإادر الدعم االجتماعي بين الطلبة فروق في مص

وهذا  .ةلثة ولصالح طلبة السنة الثا  لث والثا ىاألول ما بين طالب السنة      اًهناك فرق  أن   بين
 من طلبة أكثر صدقاءة يرتبطون بعالقات اجتماعية مع األ   لثطالب السنة الثا   أن   يدل على 

 يحتاجون بعض الوقت ىاألولالسبب وراء ذلك بأن طالب السنة وقد يعود   ،  ىاألولالسنة  
كما انهم يتميزون بالحذر الشديد من بناء       ،  ليبنون عالقات جديدة يسودها الثقة والمحبة     

ات االهالي بوجوب الحذر من بناء العالقات       إرشادعالقات اجتماعية سريعة وذلك بسبب      
  . االجتماعية السريعة والغير مدروسة
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 عن السؤال الـسابع والمتعلـق       جابةوهذا ما بينته اإل   ،  ائج الدراسة وتشير نت 
 الطلبـة  إجابـات بأنه ال يوجد فروق بـين   ،  تعزى لمتغير الجنس   بمجاالت الدعم والتي  

ويتضح هنا بـأن الطلبـة      . المتعلقة بالحصول على الدعم المادي عائدة لمتغير الجنس       
 أشـار هم كمصدر للدعم المادي والذي      ما زالوا يعتمدون ماليا على غير      ناثالذكور واإل 

 والذي كاديمي والمرشد األ جميع المصادر تقدم هذا الدعم ما عدا مصدر المدرس         أن   إلى
السبب وراء  أما .الشمالدعم مادي للطلبة في كليات  أي ون ال يقدمم النتائج بأنهأظهرت

 المادي للطلبـة     بتقديم الدعم  كاديميالمرشد األ  أو   يقوم المدرس  أن   ليس واردا  أن   هذا
وذلك العتبارات عديدة منها الوضع المـالي المتـدني للمـدرس اصـال واالعتبـارات          

استغاللها في الجوانب السلبية في حـال قـام          أو   يساء فهمها  أن   المجتمعية التي يمكن  
فيما يتعلق بالدعم العاطفي أما  . يتقديم الدعم المالي للطلبةكاديميالمرشد األ أو المدرس

 أيضاو،  ناثة ولصالح اإل  إحصائي نتائج الدراسة بأنه يوجد فروق ذات داللة         تأظهرفقد  
مـا زالـت     أنه    على أيضاويدل هذا   .  من الذكور  أكثرتلقين دعما معلوماتيا    ي ناثاإلأن  
،  من ذلك الذي يتلقاه الذكور في هذه المرحلة أكثرام  هتم الرعاية والدعم واال   ى تلق نثىاأل

   .ناثاما متزايدا باإلاهتم ي يوليردنوان المجتمع األ
 السؤال الثامن والمتعلق بالفروق بين الطلبة في مجاالت ن عجابةومن خالل اإل

يوجد هناك فروق بين     أنه    النتائج أظهرت،  الدعم االجتماعي والتي تعزى لمتغير الكلية     
 ونقـدم  ي قارب واأل صدقاءواأل سرةاأل أن   وقد اتضح . الطلبة فيما يتعلق بالجانب المادي    

فقد والمدرس  كاديميفيما يتعلق بالمرشد األ أما .الدعم المادي لكل الطلبة في كل الكليات
وقـد حظـي    .للطلبة في كل الكليات   دعما ماديا    أي   انيقدمال   مبينت نتائج الدراسة بأنه   

 وتشير  .جميع الطلبة في كل الكليات على الدعم العاطفي من كل المصادر كالً على حدة             
جميـع   أن  إلىتأشاريوجد هناك فروق بالجانب المعلوماتي حيث      أنه   ى إل  النتائج أيضا

فيما يخص  أما ، تقدم الدعم المعلوماتي للطلبة في جميع الكلياتقارباألالمصادر ما عدا 
   .عجلون هذا الدعم فقط لكل من طلبة كلية ونقدمي منهإ فقارباأل

اسـع والمتعلـق     النتائح وذلك من خالل اإلجابه عن الـسؤال الت         أظهرتوقد  
يوجد هناك  أنه بالفروق في مجاالت الدعم االجتماعي والتي تعزى لمتغير الدرجة العلمية

ة بين طالب الدبلوم والبكالوريوس ولصالح طلبة البكالوريوس        إحصائيفروق ذات داللة    
طلبة البكالوريوس   أن    إلى وقد يعزى هذا كما يراه الباحثان     . فيما يتعلق بالجانب المادي   

 أن فضال عن، بحاث األإجراء لشراء المراجع والقرطاسية وأكثرهذا الدعم  إلى اجونيحت
 أما  . بكثير من تلك الرسوم لطلبة الدبلوم      أكثرالرسوم الجامعية لطلبة البكالوريوس هى      

ن الدعم المادي لكل    و يقدم همنإ ف قارب واأل صدقاء ومصدر األ  سرةيتعلق بمصدر األ  فيما  
المرشـد  والمـدرس    أن   أيـضا   النتـائج  تأشاروقد  ،  الوريوسمن طلبة الدبلوم والبك   

 أيضات نتائج الدراسة أشار كما و. هذا النوع من الدعم لكال الطرفينان ال يقدمكاديمياأل
. ة بين الطلبة فيما يتعلق بالجانب العـاطفي       إحصائيال يوجد هناك فروق ذات داللة       أنه  
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الدعم العاطفي لكل من طلبة الـدبلوم       جميع المصادر تقدم     أن   أيضات النتائج   أشاروقد  
 بأنـه ال  أظهـرت ن نتائج الدراسة    إفيما يتعلق بالدعم المعلوماتي ف     أما   .والبكالوريوس

ة فيما يتلقاه كل من طلبة الدبلوم والبكالوريوس من إحصائييوجد هناك فروق ذات داللة 
لكل مـن طلبـة     ن جميع مصادر الدعم تقدم هذا النوع من الدعم          أو،  الدعم المعلوماتي 

   . هذا الدعم لطلبة البكالوريوسونقدمي ال منهإ فقارباألما عدا ، الدبلوم والبكالوريوس
ة بـين   إحـصائي  بأنه يوجد هناك فروق ذات داللة        أيضا الدراسة   أظهرتوقد  

 عن السؤال العاشر والمتعلـق بمجـاالت الـدعم          جابة الطلبة وذلك من خالل اإل     إجابات
 تقـدم   سرةاأل أن    إلى تأشارحيث  ، لمتغير المستوى الدراسي    االجتماعي والتي تعزى    

دعم  أي ان اليقدممالمدرس فأنهو كاديميالمرشد األ أما .الدعم المادي في كل المستويات
 فأنهم يقدمون هذا الدعم لطـالب الـسنة         صدقاءاأل أما   .ي من هذه المستويات   ألمادي  

 أما  . الدعم المادي لكل المستويات    ونمقدي قارباأل أن   أيضا ونجد   . فقط الثالثة والرابعة 
 صدقاء والمدرس واألسرةكل من األ أن  النتائجأظهرتفقد ، فيما يتعلق بالجانب العاطفي 

النـوع مـن      يقدم هذا  كاديميوان المرشد األ  ،   يقدمون الدعم لكل المستويات    قاربواأل
ن جميع  إالمعلوماتي ف فيما يتعلق بالجانب     أما   . فقط والرابعة و الثالثةالدعم لطلبة السنة    

 ونقدمي نيذ والقارباألالمصادر تقدم الدعم المعلوماتي للطلبة من كل المستويات ما عدا 
  . والثانية فقطىاألولهذا الدعم لطالب السنة 

 الـدعم االجتمـاعي    أهميـة من خالل المناقشة لنتائج هذه الدراسة يتضح لنا         
 حياة الطلبة والذين يحصلون عليه من       متمثال بالدعم المادي والعاطفي والمعلوماتي في     

احتل الدعم المعلوماتي ن أو. قاربواأل والمدرسين كاديمي والمرشد األصدقاء واألسرةاأل
 على نتائج   لذا وبناء . جميع المصادر تقدم هذا الدعم للطلبة      أن    من حيث  ىاألولالمرتبة  

  :لين بما يثاالدراسة الحالية والمناقشة لهذه النتائج يوصي الباح
 بهدف ربط وتفعيل االتـصال بـين الكليـة      بالكلياتوخط ساخن    قسم خاص    إنشاء .١

  .والمصادر المجتمعية المختلفة والتي تعنى بالدعم االجتماعي للطلبة
 الطلبة  إرشاد أهمية وبيان   ين والمدرسين مع الطلبة   كاديميتفعيل دور المرشدين األ    .٢

   .بالطرق السليمة للحصول على المعلومة الصحية
  .اقسام شوؤن الطلبة في توفير الدعم االجتماعي للطلبةفعيل دور ت .٣
 الـدعم االجتمـاعي للجوانـب    أهمية المزيد من البحوث والدراسات لمعرفة    إجراء .٤

المختلفة والمتعلقة بالطالب كالتحصيل الدراسي والتكيف واالكتئاب والعنف الطالبي         
  . مة للطلبة جميعاوغيرها من الجوانب المه على سبيل المثال وليس الحصر
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 .سكندريةاإل، المكتب الجامعي الحديث، ٣٩٤ – ٣٣٠ص ص ، في الصحة النفسية
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