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  :اسةملخص الدر
العوامل االجتماعیة المؤدیة إلى التعثر الدراسي لدى الشباب ھدفت الدراسة تناول 

تنتمي ھذه الدراسة إلى نمط الدراسات االستطالعیة الكشفیة، التي تعتمد على دراسة ، والجامعي
الظاھرة في الواقع ووصفھا بدقة والتعبیر عنھا كما وكیفیا في تصنیف المعلومات وتنظیمھا 

م استخدام منھج المسح االجتماعي ، وتول الستنتاجات تسھم في تطویر الواقع المدروسوالوص
، واعتمدت على االستبانة  في جمع البیانات، الشامل باعتباره المنھج المالئم لطبیعة الدراسة

ن باالنتظام بمرحلة البكالوریوس من المستوى الثاني إلى یالطالب المتعثروشملت عینة الدراسة 
 الثامن بقسم االجتماع والخدمة االجتماعیة وقسم علم النفس وقسم التاریخ وقسم الجغرافیا مستوى

ھـ، بكلیة العلوم ١٤٣٨/١٤٣٩وقسم التربیة الخاصة خالل الفصل الدراسي الصیفي للعام الجامعي 
لیة وقد وقع االختیار على ھذه الك.  االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض

أن مستوى تأثیر العوامل : ، وأشارت النتائج إلى ما یليالحتوائھا على اكبر عدد من الطالب
أن مستوى ، االجتماعیة على التعثر الدراسي لدى عینة الدراسة من الطالب كانت بدرجة متوسطة

أن ، تأثیر العوامل التنظیمیة على مستوى التعثر الدراسي لدى عینة الدراسة كانت بدرجة مرتفعة
  بدرجةمستوى قبول اآللیات المقترحة لمعالجة مشكلة التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي كان

أشارت النتائج إلى أن ھناك اختالفا في آراء أفراد الدراسة حول العوامل االجتماعیة ، مرتفعة
 العمر :المؤثرة في التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف جمیع متغیرات الدراسة وھي

، وللمستوى الدراسي الخامس،  25وقد وجد أن الفروقات تمیل للعمر. والمستوى، والتخصص
  .  ولتخصص علم النفس وذلك على الترتیب

أما درجة االختالف في آراء أفراد الدراسة في مستوى العوامل التنظیمیة المؤثرة على في 
، )العمر، المستوى، التخصص(لدراسة التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات ا

فقد تبین أن ھناك اختالف في العوامل التنظیمیة المؤثرة في التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي 
.  باختالف المستوى الدراسي، والتخصص، فیما لم یوجد ممثل ھذه االختالفات حسب متغیر العمر

  . التاریخ على الترتیبوكانت تمیل تلك الفروق لصالح المستوى الثاني وتخصص
أما فیما یتعلق بدرجة االختالف في آراء أفراد الدراسة حول اآللیات المناسبة لمعالجة 

العمر، المستوى، (مشكلة التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة نفسھا 
سبة لمعالجة  مشكلة ، فقد تبین بأن ھناك اختالف في آراء العینة حول اآللیات المنا)التخصص

التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات العمر والتخصص فیما لم یظھر أي 
وإن كانت الفروقات تمیل لصالح العمر ولتخصص الجغرافیا .  اختالف لصالح المستوى الدراسي

  .على الترتیب أیضًا
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ABSTRACT 
The current study aimed at addressing the social factors leading to 
academic stumbling among the university students. The study belongs to 
the exploratory studies, namely, studying and describing the phenomenon 
in the real world qunatiatively and qualitatively in order to attain 
conclusions which may contribute to the development of the real world. 
The comprehensive social survey was adopted as the appropriate method 
due to the nature of the study, and a questionnaire was developed for 
collecting the study data. The participants of the study were stumbled 
students who failed to attain the bachelor's degree from the second to the 
eighth levels. The results of the study revealed that the level of social 
impact on academic stumbling among the study participants was average. 
The effect level of the organizational factors on the academic stumbling 
level among the study sample was high. The level of acceptance of the 
proposed mechanisms to address the problem of the academic stumbling 
among the students was high. The results of the study indicated that there is 
a difference in the opinions of the study members concerning the social 
factors affecting the academic stumbling of the university students with 
respect to all the variables of the study (age, level, specialization). 
Differences were found to be related to the age of 25 years, the fifth level 
and psychology department respectively. As for the degree of difference in 
the opinions of the study participants concerning the appropriate 
mechanisms to address the problem of academic stumbling among the 
university students according to the variables of the study (age, level, 
specialization), it was found that there was a difference in the views of the 
participants concerning the appropriate mechanisms to address the problem 
of academic stumbling taking into account the variables of age and 
specialization and there was no difference due to the academic level. 
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  :                    مقدمة الدراسة
الجامعیة شاقة لمجموع الطلبة، ومتعبة للطلبة الذین یواجھون صعوبات تعد مرحلة التعلیم 

داخل الجامعة أو خارج الجامعة، فتضیف لمعاناتھم إلى الكثیر، ومن ھنا وجب االلتفات إلى عوامل 
النجاح وإلى عوامل الفشل حتى نضمن للطلبة فرص النجاح وتتفادى ھذه المؤسسات التربویة عن 

ة لبرامجھم الدراسیة أو تعثر البعض اآلخر نتائج اجتماعیة واقتصادیة غیر عدم إتمام بعض الطلب
  . محمودة

 عن نظام التعلیم الجامعي االرتفاع بمستوى كفاءتھ إلى أقصى درجة المسئولونویحاول 
ممكنة، وتخصص الدولة جزءا كبیرا من میزانیتھا إلى قطاع التعلیم، فھي مؤمنة باالستثمار العقل 

اطنین، وتتحمل األسرة جزءا من مسؤولیة التعلیم للطالب، فھي تقوم بتعلیمھ وتوفیر البشري للمو
  . الراحة والمال ومصاریف الدراسة وغیرھا وتدفعھ لدفع عجلة التنمیة بالدولة

وكلما استطاعت الجامعة أن تخرج دفعة كبیرة من طلبتھا یرتفع كفاءة التعلیم ویقل معدل 
  .  انخفض الكفاءة في الجامعة ازداد التعثر الدراسيإذاالتعثر الدراسي، في حین 

ویشكل التعثر الدراسي وتدني المعدالت التراكمیة مشكلة تواجھ التعلیم الجامعي إذ سیؤدي 
نتائجھا لرسوب الطلبة وفصلھم من الجامعة إذا تكررت اإلنذارات األكادیمیة وبقاء مدة طویلة 

تربوي ونتائج سلبیة تقع على عاتق الدولة والمجتمع بالمرحلة الجامعیة ویتسبب ذلك من إھدار 
  . لذا تتخذ غالبیة الدول السبل الكفیلة بالحد منھ.  واألسرة

أن مشكلة التعثر الدراسي بال شك تقع على الطالب :  في مقالة لھ) ٢٠١٤(وذكر الشمري 
ى حفظ كبیر وبحث نفسھ فالمقررات الجامعیة لیست بتلك المقررات النظریة الصعبة التي تحتاج إل

علمي عمیق الن غالبیة المقررات ذات طابع تطبیقي قد تكون من المشاكل ھو نظام القبول والذي 
في بعض األحیان یجبر الطالب على تخصص ال یرغبھ أو تخصص ال یتناسب مع إمكانیات 

ع الطالب وأضاف إن ابرز الحلول لحل ھذه المشكلة ھي حمالت توعویة وإرشادیة لبیان الوض
الدراسي للطالب وطرق النجاح من خالل الفھم الكامل لطرق الدراسة وكذلك غرس مبادئ االلتزام 
بالدراسة وحضور المحاضرات لعدم الحصول على الحرمان منوھا إلى أن الحرمان یؤثر تأثیرا 

  . كبیرا في درجة الطالب وعلى المعدل العام 
م التوجھات الخاصة بتعلیم الخبرات ومن ھنا فإن األسرة تحتاج إلى دعم الخبرات وفھ

السابقة باالستفادة مع البرامج اإلرشادیة التي تستھدف النصح واإلرشاد وكافة المتغیرات المرتبطة 
باألسرة، كما تحتاج األسرة إلى مناھج علمیة من خالل برامج تعلیم الحیاة األسریة لفھم المتغیرات 

   ). Bowes:  2000.  (السریعة وما تطلبھ من مھارات
حیث أكدت اللجنة االستشاریة المكونة من األخصائیین االجتماعیة والمرشدین في جامعة 
موناشا إلى أھمیة تطویر برامج وقائیة في مجاالت الخدمة االجتماعیة بصفة عامة والتعلیم األسري 

ج بصفة خاصة مع ضرورة التركیز على الدعم األسري، كما أوصت اللجنة بضرورة تحسین برام
  ). Runner&Celles:  2002.  (تعلیم الحیاة األسریة لألبناء من معارف وخبرات ومھارات

ویأتي دور الجامعة الذي ال یقتصر فقط في الجانب األكادیمي بل تتحمل الجامعة مسؤولیة 
توفیر بیئة أكادیمیة وثقافیة واجتماعیة تھیئ لطالبھا وطالباتھا الظروف لالنطالق نحو نھضة 

 وتعدھم لكي یصبحوا كوادر فاعلین في المجتمع، وتكمن أھمیة الدور المنوط بإدارة المجتمع
الجامعة التي تمسك بزمام األمر في توجیھ األساتذة والطالب واإلداریین الوجھة الصحیحة، وتبعث 
في نفوسھم األمل والرغبة في العمل، وتشحذ ھممھم وتحول طموحاتھم وأھدافھم إلى برامج وخطط 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٤٥

الریفي، . (ھا على أرض الواقع، وتمدھم بالرعایة والعنایة، وتوفر لھم إمكانیات النجاحینجزون
٢٠٠٩.(  

أورد فیھا بعض الدراسات التي أرجعت ظھور بعض ) م١٩٩٩(وفي دراسة آلل ناجي 
السلبیات في التعلیم الجامعي كالرسوب والتسرب وضعف الخریجین وعدم كفاءتھم اإلنتاجیة في 

نتاج، وأرجعت أیضا ظھور بعض تلك السلبیات إلى قصور أستاذ الجامعة في مختلف وحدات اإل
  . مجال التدریس ونادت بضرورة إعداد أساتذة الجامعة تربویا وتأھیلھم للتدریس

الجامعة تسھم بشكل واضح في بناء شخصیة الطالب بما " أن  ) م١٩٨٨(ویرى جورارد 
  ". نسانیة وتفاعل اجتماعي تقدم من مناھج متطورة وما توفره من عالقات إ

  : مشكلة الدراسة
یعد العلم واحدًا من أھم وأبرز األمور التي یحتاج اإلنسان إلیھا، والتعلیم الجامعي ھو 
بالنسبة للطالب مفتاح العمل والتوظیف، ولكن ثمة مشكلة تواجھ بعض الطالب في مرحلة دراستھم 

  .الجامعیة، أال وھو التعثر الجامعي
عثر أحد المعوقات التي تؤثر على العملیة التعلیمیة لدى الطالب من بدایة حیث یعد الت

دخولھم والتحاقھم بالجامعة حتى تخرجھم، وبالرغم مما تقدمھ الجامعة من برامج ودورات تدریبیة 
وإرشادیة أكادیمیة ھدفھا االرتقاء وصقل الطالب علمیا وتطویره مھنیا ومھاریا ومساعدتھ اجتماعیا 

إال أن التعثر الدراسي . وإعانات تساعدھم في تخفیف وتذییل الصعوبات التي یواجھونھامن قروض 
أصبح ظاھرة البد من دراستھا بشكل مستمر لمعرفة العوامل المؤثرة فیھا والحد من تضخمھا 

  . والبحث عن حلول لھا
بي أن الطلبة بحاجة إلى مساعدة اإلرشاد الطال) " م٢٠٠٨(وتؤكد دراسة نوري، ویحیي 

  ". في مراحل دراستھم الجامعیة
تؤكد فیھا الباحثة بأن الطالبات لم یجدوا التقدیر ) " م٢٠٠٨(وعن دراسة الكلباني 

االجتماعي المناسب داخل المدرسة، ویحتاجون أیضا لوجود برامج ھادفة تتناول قضایا ومشكالت 
  ".الطالبات وتنوع النشطة التي تنمي المواھب والقدرات 

ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتحدد في معرفة حجم التعثر لدى الطالب الجامعیین وبناء على 
وأھم أسبابھ وعواملھ المؤثرة فیھ، وقد تكون أسباب ومشاكل داخلیة لدى الطالب كصعوبة التلقي 

 المزمنة، أو مشاكل خارجیة كانفصال الوالدین وبعد المنزل عن الجامعة األمراضوالفھم أو 
العمر، الحالة "  خصائص المتعثرین الدیموغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة مثل ودراسة. وغیرھا

وتقدیم بعض " االجتماعیة ،المستوى الدراسي، التخصص الدراسي، مستوى الدخل الشھري لألسرة
  : وبذلك یمكن تحدید مشكلة ھذه الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئیسي التالي. المقترحات لمعالجتھا

  ؟للشباب الجامعيامل االجتماعیة المؤدیة وراء التعثر الدراسي ما العو
  : التساؤالت الفرعیة للدراسة

ما العوامل االجتماعیة المؤدیة إلى :  سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئیسي التالي
ویتفرع من ھذا السؤال مجموعة من التساؤالت الفرعیة التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي، 

  : يوھ
 ما العوامل االجتماعیة المؤدیة إلى التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي؟ 
  ما العوامل المرتبطة بنظام التعلیم الجامعي المؤدیة إلى التعثر الدراسي لدى الشباب
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 الجامعي؟
 ما اآللیات المناسبة لمعالجة مشكلة التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي؟ 
 العمر، (ر التساؤالت وبین المتغیرات الدیموغرافیة للدراسة ما درجة االختالف بین محاو

  ).المستوى، التخصص
  : أھداف الدراسة

 تعرف العوامل االجتماعیة المؤدیة إلى التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي . 
           دى ي ل ر الدراس ى التعث ؤدي إل امعي الم یم الج ام التعل ة بالنظ ل المرتبط رف العوام تع

 . الشباب الجامعي
 عرف اآللیات المناسبة لمعالجة التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعيت . 

  وبین ) العوامل االجتماعیة، العوامل التنظیمیة، اآللیات المناسبة(تحدید درجة االختالف بین
  ).العمر، المستوى، التخصص(المتغیرات الدیموغرافیة للدراسة 

  : أھمیة الدراسة
  : األھمیة العلمیة.  أ

ھمیة العلمیة في اإلضافة التي نتوقع أن تقدمھا ھذه الدراسة إلى جملة البحوث تشتمل األ
المتراكمة في مراكز البحوث المتخصصة وإثراء التراث العلمي، فالحاجة لمثل ھذه الدراسة ملحة 

، فالدراسات التي تناولت التعثر الدراسي لدى "حسب علم الباحث"لقلة الدراسات المتخصصة 
  . .ین مازالت حدیثة وقلیلة مقارنة بالدراسات األخرىالطالب الجامعی

وسوف تكون لھذه الدراسة بصمة مغایرة عن طریق دراسة التعثر الدراسي لدى الطالب 
  . الجامعیین وارتباطھا بالخصائص االجتماعیة للطالب

   : األھمیة العملیة.  ب
ر الدراسي لدى الطالب تتلخص األھمیة العملیة لھذه الدراسة في إلقاء الضوء على التعث

  . الجامعیین وربط ذلك بخصائصھم االجتماعیة
وبتالي یمكن مساعدة المختصین في مجال اإلرشاد االجتماعي واألسري والجھات المعنیة 
باالطالع على نتائج الدراسة االستفادة منھا، ونتوقع أن تتوصل نتائج الدراسة لمجموعة من 

  . العناصر المؤثرة في بناء المجتمع 
وتسعى ھذه الدراسة لتقدیم نتائج وتوصیات تخدم الجامعات والمھتمین بمجال األبحاث 

تثقیفیة، وكیفیة _ االجتماعیة إلى وضع آلیات محددة لتحویل ھذه التوصیات إلى برامج تعلمیة 
تحویلھا إلى آلیات عمل في مجال تعزیز القدرات والتفوق الدراسي وتوجیھھ لصالح أفراد المجتمع 

  . سعوديال
  : مفاھیم الدراسة

 مفھوم العوامل االجتماعیة : 
  _: العوامل االجتماعیة اصطالحا

تعرف العوامل االجتماعیة بأنھا العوامل التي تحدد نمط الحیاة كاملة لمجتمع معین بسبب 
.  عالقتھا مع جمیع العوامل األخرى التي تحدد مجتمعھ، نمط الحیاة والبناء االجتماعي للمجتمعات

  ).م١٩٩٨لحكیم، ا(
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  _: التعریف اإلجرائي للعوامل االجتماعیة
یقصد بھا مجموعة من الظروف والعوامل التي تحیط بالفرد منذ :  العوامل االجتماعیة

العامل :  (نشأتھ وتؤثر بھ بشخصیتھ وتكوینھ وحیاتھ االجتماعیة واتخاذ قراراتھ ومصیره، ومنھا
  ).صادي، عامل جماعة الرفاق، العوامل الشخصیة األسري، العامل التعلیمي، العامل االقت

  :التعثر الدراسي
 فإذاالتعثر الدراسي ھو التحصیل في مستوى أقل مما تسمح لھ استعدادات التلمیذ الدراسیة 

كانت استعدادات الفرد الدراسیة كما یكشف عنھا القیاس استعدادات عالیة وكان یحصل في مستوى 
 كانت نسبة ذكائھ تقع في حدود المتوسطة  وتحصیلھ اقل من وإذا متوسط اعتبر متأخر دراسیا
 كانت نسبة ذكائھ اقل من المتوسط فان مثل ھذا الطالب ال إذا أما. أیضاالمتوسط كان متعثر دراسیا 

 یكون تحصیلھ اقل من أنیمكن اعتباره متعثرا دراسیا ولكنھ طالب بطئ التعلم ویتوقع منھ 
  . المتوسط

  ) ٢٠٠٧نوري، ( 
  :  للتعثر الدراسياإلجرائيالتعریف 

 من المعدل التراكمي الجامعي ٥ من أصل ٢وا على معدل أقل من لھم الطالب الذین حص
ویشمل التعثر معرفة حجم المتعثرین من .  وحصلوا على إنذار أكادیمي بسبب اإلخفاق الدراسي

جتماعیة من أعزب أو متزوج إجمالي عدد طالب كلیة العلوم االجتماعیة وخصائصھم  وحالتھم اال
 أوومعرفة المستویات التي یكثر فیھا التعثر الدراسي والمواد الدراسیة إن كانت متطلب جامعة 

  .متطلب كلیة أو متطلب تخصص لطالب كلیة العلوم االجتماعیة
  :الدراسات السابقة

الب في دراستھ بعنوان بعض العوامل المؤثرة في التحصیل الط) م١٩٩٤(كشف المغیدي 
الجامعي والتي أجریت في جامعة الملك فیصل من حیث تأثیر ثالث عوامل على تحصیل الطالب 

، والمستوى التحصیلي في الثانویة العامة)  أدبي–علمي (في المرحلة الجامعیة وھي التخصص 
أن الطالب الحاصلین على معدالت عالیة في المرحلة الثانویة :  وتوصلت الدراسة إلى نتائج منھا

یحرزون معدالت عالیة في تخصصھم الجامعي، وعدم وجود اختالف بین الجنسین في التحصیل 
  . وتفوق الطالب الذین كان تخصصھم علمي على طالب القسم األدبي، الدراسي

أثر العوامل االجتماعیة االقتصادیة والثقافیة : بعنوان) م١٩٩٥(وفي دراسة سمارة 
شر في مادة الریاضیات في مدارس وكالة الغوث في والمدرسیة في تحصیل طلبة الصف العا

محافظة أربد، كان من ضمن العوامل االجتماعیة التي تمت دراستھا  وظیفة األب، وقد توصل 
  .  الباحث إلى وجود عالقة إیجابیة بین وظیفة أب الطالب وتحصیلھ الدراسي

، الطلبة دراسیًافي دراستھ عن أھم األسباب التي أدت إلى تعثر ) ١٩٩٥(ووضح العمر
أن الطلبة من األسر كبیرة الحجم ومن ذوي الدخول المتدنیة : وخرجت الدراسة بنتائج ھامة منھا

كانوا األعلى في تقدیر العامل اإلداري ویشیر الواقع في اغلب األحیان إلى ارتباط عدد أفراد 
  .األسرة بتدني المستوى االقتصادي
 معرفة صور التغیر أو الثبات في تأثیر متغیرات حول) ھـ١٤١١(وكما في دراسة الثبیتي 

" و " ھـ ١٤٠٣" الخلفیة األسریة على مستوى تحصیل الطالب خالل فترتین زمنیتین ما بین 
وجود : دارسة تتبعیة في مكة المكرمة  ومن أبرز النتائج التي توصل إلیھا الباحث" ھـ ١٤٠٦
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 المرحلة المتوسطة، بینما تكون العالقة غیر عالقة إیجابیة بین عمل األب والتحصیل الدراسي في
ھناك عالقة إیجابیة بین وظیفة األب ومستوى تحصیل  ،دالة إحصائیا بینھما في المرحلة الثانویة

  .  األبناء في المرحلة المتوسطة وتقل تدریجیا ھذه العالقة كلما تقدم الطالب في السلم التعلیمي
التي ھدفت إلى معرفة عالقة بعض العوامل ) م١٩٩٩(وكذلك دراسة التي أجرتھا الشویعر 

األسریة ومنھا مستوى تعلیم األم وبالتحصیل الدراسي في المرحلة الجامعیة وقد طبقت الدراسة 
 ١٩٨" منھن  " ٤٠٥"  على طالبات جامعة الملك سعود بالریاض عن طریق عینة عشوائیة بلغت

وقد توصلت الباحثة . مستوى الثالث الجامعي من طالبات ال٢٠٧" و " طالبة من المستوى الثاني 
  . إلى أن ھناك عالقة قویة بین مستوى تعلیم األم وتحصیل الطالبات دراسیا

والتي ھدفت لمعرفة عالقة التحصیل الدراسي للطالبة ) ھـ١٤١٥(وفي دراسة العرابي 
قتصادي لألسرة الجامعیة ببعض المتغیرات األسریة حیث شملت المتغیرات المركز االجتماعي واال

وقد توصلت الدراسة إلى أن ھناك . ونمط المعیشة وطریقة التعامل بین أفرادھا واالستقرار األسري
متغیرات وسیطة تؤثر في المحصلة النھائیة للعالقة بین المتغیرات األسریة المختلفة ومستوى 

ترجمة األثر التحصیل الدراسي ومن أبرز ھذه العوامل درجة االستقرار األسري حیث یعمل 
  .النھائي للعوامل األسریة اإلیجابیة والسلبیة في التحصیل

العالقة بین الخلفیة االجتماعیة االقتصادیة " بعنوان) ھـ١٤٢٠(الكریم  وفي دراسة آل عبد
وقد طبقت الباحثة " للتلمیذات والتحصیل الدراسي لتلمیذات المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض 

تلمیذات مدارس المرحلة المتوسطة التابعة للرئاسة العامة لتعلیم البنات قوامھا البحث على عینة من 
 تلمیذة، وقد أظھرت النتائج أن ھناك عالقة إیجابیة بین نوع مسكن الطالبة )٢٧٦٣(قوامھا 

كلما ارتفع مستوى سكن أسرة الطالب أرتفع مستوى تحصیلھ :  والتحصیل الدراسي، أي أنھ
  . حالدراسي، والعكس صحی

دور بعض العوامل االجتماعیة :  " بعنوان) ھـ١٤٢٢(أما الدراسة التي قام بھا الحربي 
وقد أجرى الدراسة " واالقتصادیة في التحصیل الدراسي لطالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض 

مستخدما في ذلك المنھج الوصفي التحلیلي، وقد توصل الباحث إلى " طالبا٦٣٠"على عینة تقارب 
وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التحصیل الدراسي لألبناء والعوامل : آلتيا

أنھ ، االقتصادیة، حیث كلما ارتفع مستوى دخل األسرة ارتفع مستوى التحصیل الدراسي لألبناء
بین نوعیة مسكن األسرة ومستوى ) ٠٫٠١(توجد عالقة ارتباط سالبة دالة إحصائیا عند مستوى 

حیث كلما ارتفع مستوى نوع مسكن أسرة ) ٠٫١١١٤ -( الدراسي وفقا لمعامل بیرسون التحصیل
أنھ توجد عالقة ارتباط منخفضة سالبة دالة ، الطالب أنخفض مستوى تحصیل الطالب الدراسي

بین تعدد زوجات األب ومستوى التحصیل الدراسي للطالب بلغت ) ٠٫٠٥(إحصائیا عند مستوى 
كما أوضحت النتائج أن أفراد العینة الذین ینتمون لآلباء لدیھم ) ٠٫٠٩١٨ -(وفقا لمعامل بیرسون 

من الطالب الحاصلین على تقدیر ممتاز من أفراد العینة مما یدل % ٩٠زوجة واحدة كانت نسبتھم 
  . على قوة تأثیر ھذا العامل على مستوى التحصیل الدراسي للطالب

 العالقة بین بعض العوامل األسریة " بعنوان  فكانت)ھـ١٤٢٤( دراسة الجعیثن أما
وأجریت " دراسة میدانیة على طالب الصف الثالث المتوسط في مدینة بریدة ؛ والتحصیل الدراسي
 طالبا، وكان من بین العوامل األسریة التي تناولھا الباحث في دراستھ نوع ٢٧٥على عینة تقدر بـ 

وجود عالقة موجبة ذات داللة :  ما یليمسكن الطالب وتعدد زوجات األب حیث توصل الباحث إلى
وجود عالقة عكسیة ذات داللة إحصائیة بین ، إحصائیة بین نوع سكن األسرة والتحصیل الدراسي

  . تعدد زوجات األب والتحصیل الدراسي
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  :النظریات المفسرة للدراسة
  _النظریة التبادلیة : أوًال

االختبار " لتبادلیة أو نظریة من رواد النظریة ا" بیرت بالو وجورج ھومانز " یعد 
التي تشیر إلى میل األفراد للحصول على أكبر قدر من تحقیق المصالح الشخصیة أثناء " العقالني 

تفاعالتھما االجتماعیة مع اآلخرین إذ یقوم التفاعل على أساس نفعي فیحسب كل طرف مقدار 
أن كل شخص في أي :  ساس ھنا ھوالفائدة التي یحصل علیھا من ھذا التفاعل، أي إن االفتراض األ

 حد ولیس شرطا أدنى فائدة وفي الوقت نفسھ یقلل من التكلفة إلى أقصىتبادل فعلي یسعى لتحقیق 
أن یكون العیار الذي یقام علیھ األخذ والعطاء معیارا مادیا، بل یدخل ضمنھ العدید من المتغیرات 

نظریة التبادلیة یتمثل في أن البشر یمارسون وبالتالي المنطلق األساس لل.  االجتماعیة والنفسیة
سلوكا، یجلب لھم منافع ویشبع لدیھم حاجات، أو إن موضوع بحثھا الرئیس یتمحور حول السلوك 

" وھو ما یعني أن تبادل النشاطات اإلنسانیة ینم في ضوء .  الفعلي أو التفاعل بین األشخاص
  ) م٢٠١٢الغریب، ".   (المكافأة والتكلفة 

لك النشاطات تفسر من خالل المقارنة بین تكلفة أفعال معینة، والمكاسب التي تحقق وأن ت
من وراءھا بالنسبة بالفاعل، ما یبین إن ھذا التفاعل المجتمعي وفق رؤیة النظریة التبادلیة ھو تبادل 

. احبحیث یحاول كل فاعل من خاللھ أن یختزل التكالیف ویعظم المنفعة واألرب.  للمنافع والخدمات
  ). م١٩٩٧إرفنج زایلتن، (

كما یستخدم علماء الجماعات ودینامیتھا نظریة لتفسیر العالقات التبادلیة بین الجماعات 
والتي تعرف .  على مستوى نسقي صغیر كالمدارس والفصول الدراسیة ومؤسسات العمل وغیرھا

 Fundamental Interpersonal" بنظریة التوجھ للعالقات األساسیة بین األشخاص 
Relationship   ." تھدف ھذه النظریة إلى تفسیر سلوك العالقات بین األشخاص في ظھور

  _:  وتتضمن ھذه النظریة محورین ھما.  التوجھات نحو اآلخرین
 . التضمین والتحكم والوجدان:  وھي الحاجات .١
املي والتآلف التآلف التناوبي والتآلف التك:  ویتضمن التآلفات التالیة:  أنماط التفاعل وھي .٢

 .التبادلي
 وتوجد ھذه الحاجات في مرحلة الطفولة وھي_ : الــحــاجــات  :  
ویشیر إلى الحاجة إلى االرتباط باآلخرین وھي على اتصال ما بین الود :  التضمین . أ

 . واالستحواذ
ویشیر إلى عملیة اتخاذ القرار وتتباین ھذه الحاجة إلى متصل ما ین الرغبة من :  التحكم  . ب

 . طرة على اآلخرین والرغبة في الخضوع لھمالسی
ویشیر إلى المشاعر واالنفعاالت الشخصیة القویة ین شخصین وتتمثل على :  الوجدان. ج

  . متصل الحب والكراھیة
 أنــمــاط الـتــفــاعــل : _  

یعد نمط التفاعل المتمیز الذي یكشف عنھ الفرد بالنسبة لكل حاجة من حاجاتھ بمنزلة 
، كما یعد كذلك بمنزلة نیاآلخرلمترتبة على األسلوب الذي عاملھ بھ والداه أو الراشدون النتیجة ا

النتیجة المترتبة على الطریقة التي استجاب بھا لھذا السلوك،  وقد تكون أنماط التفاعل بین أي 
  ). Charles:  2010. (متآلفة أو غیر متآلفةفردین 
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).  م١٩٥٥(صیاغة ھذه النظریة عام  والذي ساھم في Schutz, W.Cوقد حدد شتز 
 على النحو التآلف مقابل عدم التآلف، ثالثة أنماط من )م١٩٦١م وعام ١٩٥٨(وتعدیلھا عامي 

  _:  التالي
عالقة فیما یتصل بحجم التبادل ق بین المكونین للویعتمد على درجة االتفا:  التآلف التناوبي . أ

 . المرغوب
 التي تتسق بھا األنشطة التي یبدؤھا شخص ما مع یعتمد على الدرجة:  التآلف التكاملي  . ب

 . حاجات شخص آخر یكونان فیما بینھما ثنائیا
ویعتمد على درجة التوافق أو االنسجام بین سلوك كل شخص واحتیاجات :  التآلف التبادلي. ج

  ).م١٩٩٦مارفن، .  (الشخص اآلخر
  : نظریة التعلم االجتماعي: ثانیًا

لمقوالت نظریة المخالطة الفاضلة، التي تعتبر االنحراف سلوكا ترى ھذه النظریة كتفسیر 
العناصر األساسیة لھذه " نحرافي ونظریة التعلم السلوك اال" أوضح جیفري في كتابھ متعلما، فقد 

  _: النظریة وھي
 . التدعیم اإلیجابي، وھو الذي یمنح مكافئة عند اتباع سلوك حسن .١
 .  العقاب عند اعتذار في حالة قیامھ بعمل سيء السلبي، وھو الذي یمنع وقوعمالتدعی .٢
العقاب اإلیجابي، وھو الذي یتم بموجبھ إیقاع العقاب لوجود سبب لذلك بمعنى أنھ یقلل من  .٣

 . تكرار أي سلوك
 . العقاب السلبي، وھو منع مكافأة الشخص بعد السلوك .٤
لى تحدید المواقف المنبھ المتمیز، ویتمثل في التلمیحات واإلشارات التي تساعد الفرد ع .٥

 .،التي یستطیع من خاللھا التعرف على السلوك المناسب 
أي احتمال حدوث نتیجة معینة، ومقدار الوقت الذي ؛ جدول النتائج، ویشیر إلى التكرار .٦

تحدث فیھ بعد وقوع السلوك فلو تمت مكافأة الفرد بعد قیامھ بسلوك ما فإن ذلك السلوك 
لوك قد تم تعلمھ، في حین لو وقع عقاب أثر سلوك معین، سیحدث مرة ثانیة، بمعنى إن الس

 . فالفرد یتعلم اجتناب ھذا النمط من السلوك
اإلشباع والحرمان، ویشیر إلى أن درجة تدعیم المنبھ ارتفاعا أو انخفاضا یتوقف على حالة  .٧

 أي في حالة إشباع یعد احتمال أن یجد في السرقة تدعیما؛ الفرد الراھنة، فالفرد الغني
 .  أي في حالة حرمانھ یجد في السرقة تدعیما؛ احتماال ضئیال، بینما الفقیر

حیث أن األفراد لیس لدیھم نفس القدر من الخبرات :  " یقول جیفري في ھذا الصدد
فإن المنبھ الذي یتعرض لھ األفراد یومیا :  والتجارب السابقة، فإن ظروف حیاتھم متباینة ، وبالتالي

  . باینة، األمر الذي یترتب علیھ ظھور أنواع مختلفة من التدعیمیصبح لھ معاني مت
  -: ھذا وقد تطورت ھذه النظریة على النحو التالي

السلوك المنحرف سلوك متعلم طبقا ألسس اإلشراف اإلجرائي، الذي یعتمد على أن تعدیل  .١
 . السلوك من خالل إثابة نتائجھ ھو اإلجراء المھم في العالج السلوكي

لال اجتماعیة التي تقوم بالتدعیم أو السلوك المنحرف في كل من المواقف یم ایتم تعل .٢
 .  التجریم، حیث انھ من خالل التفاعل االجتماعي یتم التدعیم أو تجریم سلوك اآلخرین

یتم تعلم الجزء األساسي من السلوك المنحرف في الجماعات التي تشكل المصدر الرئیسي  .٣
 . لتدعیم الفرد

 . ھو وظیفة المدعمین؛ حرف بما یتضمنھ م أسالیب محددة واتجاھاتإن تعلم المن .٤



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٥١

إن فئة معینة من السلوك المتعلم وتكرار ھذا السلوك ھو وظیفة المدعمین، أو مترتبا عنھ  .٥
ویشكل وظیفة أو نتیجة التجاه المعاییر والقواعد والتعاریف نحو االنحراف أو عدم 

 . ي الماضياالنحراف التي صاحبت تدعیم ذلك السلوك ف
تتزاید احتماالت ارتكاب الفرد السلوك المنحرف عندما تكون المقوالت والتعاریف  .٦

" توافقي واألقوال المعیاریة المدعمة للسلوك المنحرف أقوى من تلك المدعمة للسلوك ال
 ".متثالي اال

ھ، إن قوة السلوك المنحرف ومقداره یعدان نتیجة مباشرة لمقدار تدعیمھ وتكراره واحتمال .٧
فأشكال االرتباط باألنماط المنحرفة تعد مھمة ما دامت أنھا تؤثر في مصدر التدعیم وكمیتھ 

 .  وجدولھ
إن ھذه النظریة تھتم بتأثیر سلوك الفرد في البیئة ونتائج ھذا التأثیر في الفرد، في سلوك 

داث الماضیة الفرد یتشكل ویستمر من خالل ما یحقق من نتائج، وبالتالي فإن السلوك نتاج لألح
والحالیة في حیاة الفرد، وإن احتماالت الجبر والعقاب تحدد ما إذا كان ترار أي سلوك معین یتزاید 

  ).م ١٩٨٢نعیم، (أو یقل 
  : التعلیق على النظریة

ترى نظریة التعلم االجتماعي أن األفراد یتعلمون السلوك غیر السوي والمبررات 
ا عندما یتم من خالل الموقف التفاعلي، أو غیر المباشر من المصاحبة لھ، فالتعلم قد یكون مباشر

خالل التقلید أو محاكاة نموذج، وحینئذ قد یكون التعلم قویا من خالل التدعیم أو ضعیفا من خالل 
العقاب، وتساعد ھذه النظریة في تفسیر تأثیر العوامل االجتماعیة على التعثر الدراسي لدى الشباب 

وامل األسریة والشخصیة واالقتصادیة التي تكون سدا منیعا  للشباب في الجامعي، من خالل الع
  .   دراستھم الجامعیة

  _:  نظریة التفاعلیة الرمزیة:ثالثًا
تعد التفاعلیة الرمزیة واحدة من المحاور األساسیة التي تعتمد علیھا النظریة االجتماعیة، "

حدات الصغرى، منطلقة منھا لفھم الوحدات وھي تبدأ بمستوى الو.  في تحلیل األنساق االجتماعیة
، ٢١٥الجوالني، " (الكبرى، بمعنى أنھا تبدأ باألفراد وسلوكھم كمدخل لفھم النسق االجتماعي 

  ). م١٩٩٧
ویشیر مفھوم التفاعلیة الرمزیة إلى التفاعل الذي ینشأ بین مختلف العقول والمعاني، وھذه 

لى أساس أن الفرد  یتفاعل مع اآلخرین في جملة من ھي سمة المجتمع اإلنساني وستند التفاعل ع
مناشط الحیاة آخذا اعتبار نفسھ في ھذا التفاعل، بمعنى أن لھ جملة من األدوار والتوقعات من 
اآلخرین، وأن لآلخرین أدوارا، ولھم توقعات من الفرد، وذلك من أجل تنظیم حیاتھم االجتماعیة 

 بواسطة التفاعل الرمزي، ومن خالل عملیة التأثیر والتأثر فالفرد یتصرف.  وحل مشكالتھم الیومیة
التي تحصل بین األفراد في مواقف اجتماعیة مختلفة، فالفرد علیھ أن یتعلم معاني وغایات اآلخرین 
عن طریق اللغة وأسالیب التنشئة، وكیفیة التصرف والتفكیر وغیر ذلك من محتوى ثقافة المجتمع 

  ). م ١٩٨٢عمر، (
  _:  التفاعلیة النظریة على مجموعة من المصطلحات وھيحیث تعتمد

وھو سلسلة متبادلة ومستمرة من االتصاالت بین فرد وفرد، أو فرد ومجموعة، :  التفاعل .١
 . أو جماعة مع جماعة

ویقصد بھا استطاعة اإلنسان أن یتصرف في مجموعة ظروف بطریقة واحدة :  المرونة .٢
 . ت آخر، وبطریقة متباینة في فرصة ثالثةفي وقت واحد،  وبطریقة مختلفة في وق
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وھي مجموعة من اإلشارات المصطنعة، یستخدمھا الناس في ما بینھم لتسھیل :  الرموز .٣
، وعند "اللغة "عملیة التواصل، وھي سمة خاصة في اإلنسان، وتشمل عند جورج مید 

 ".االنطباعات والصور الذھنیة" ، وعند جوفمان "المعاني " بلومر 
  _:  فإن التفاعلیة الرمزیة تنطلق من فرضیات أساسیة تتمثل فيمن ھنا

 .إن البشر یتصرفون حیال األشیاء على أساس ما تعنیھ تلك األشیاء لھم .١
 . ھذه المعاني ھي نتاج للتفاعل االجتماعي في المجتمع اإلنساني .٢
تعاملھ مع وھذه المعاني تحور وتعدل ویتم تداولھا عبر عملیة  تأویل یستخدمھا كل فرد في  .٣

   ).١٩٩، ١٢٩:١٣٠كریب، (اإلشارات التي یواجھھا 
 من یتوقع التي بالرموز فالجامعة ھي التعلیم العالي للرموز والثقافة وللطالب، فھي ملیئة

.  اإلنسان یكتسبھا التي الرموز تحدید في ھاما دورا وتلعب بھ البیئة المحیطة من اكتسابھا الطالب
 والمعاني التفسیرات وعلى الفرد تفكیر على في التأثیر الجامعة دور ليع النظریة ھذه علماء ویؤكد

  . المواقف المختلفة عن یكونھا التي
ویركز العلماء على دراسات العملیات داخل التعلیم والمنشئة التعلیمیة، والرموز والمعاني 

 .  الذي یكتسبھا الطالب من أستاذه وزمیلھ
 منھم المتوقع األدوار یقومون بأداء ال عادة األفراد أن الرمزیة التفاعلیة أصحاب ىویر

 تعاملھ خالل من یحاول ثم أوال منھ المتوقع یستوعب الدور أن یحاول فالفرد یجب كما أداؤھا
 مرحلة الصغر في اكتسبھا التي للرموز وفقا دوره على التعدیالت بعض اآلخرین إدخال مع الیومي
 اآلخرین الطالب عالقة عن طالب تختلف كل عالقة أن نجد لذلك. بھ المحیطة للظروف ووفقا

لذلك قد یتعرض لمشكلة عدم التكیف الذي تنشأ منھا .  ،وعالقة كل أستاذ تختلف عن بقیة األساتذة
وتكون ھذه .  ھ الجامعيغیر مستطیع إلكمال ومواصلة تعلیممشكلة التعثر الدراسي ویكون الطالب 

  .    عوامل خارجیةالمشكلة إما عوامل داخلیھ نفسیة أو
  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

  :  نوع الدراسة 
التي تعتمد على دراسة ، تنتمي ھذه الدراسة إلى نمط الدراسات االستطالعیة الكشفیة

الظاھرة في الواقع ووصفھا بدقة والتعبیر عنھا كما وكیفیا في تصنیف المعلومات وتنظیمھا 
  .  واقع المدروسوالوصول الستنتاجات تسھم في تطویر ال

    : منھج الدراسة
وھو ، تم استخدام منھج المسح االجتماعي الشامل باعتباره المنھج المالئم لطبیعة الدراسة

یوضح الظاھرة ، والتعبیر عنھا بشكل كمي، منھج یقوم على دراسة الظواھر كما توجد في الواقع
ج من أكثر المناھج مالئمة لدراسة ویعد ھذا المنھ، وحجمھا ودرجات ارتباطھا مع الظواھر األخرى

  . التعثر الدراسي
ولطالما صعوبة الوصول لعینة الطالب المتعثرین دراسیا فإنھ سیتم الحصول على قوائم 

وذلك . ٥ من ٢أسمائھم عن طریق عمادة القبول والتسجیل والذین تقل معدالتھم الدراسیة عن 
  . ھد على الباحثلسھولة الحصول والوصول إلیھم، وتوفیر الوقت والج

    : مجتمع وعینة الدراسة
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وھم الطالب المتعثرون باالنتظام بمرحلة البكالوریوس من المستوى الثاني إلى مستوى 
الثامن بقسم االجتماع والخدمة االجتماعیة وقسم علم النفس وقسم التاریخ وقسم الجغرافیا وقسم 

بكلیة العلوم ، ھـ١٤٣٨/١٤٣٩معي التربیة الخاصة خالل الفصل الدراسي الصیفي للعام الجا
وقد وقع االختیار على ھذه الكلیة .  االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض

  . الحتوائھا على اكبر عدد من الطالب
  :وصف مجتمع وعینة الدراسة

  : الخصائص الدیموغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة للمتعثرین دراسیًا:  أوًال
  االجتماعیة حسب القسم األكادیمينسبة الطالب المتعثرین في كلیة العلوم) ١(ل جدو

  القسم  العدد  %النسبة 

 قسم التاریخ  37 30.5

  قسم علم النفس 16 13.5

  قسم االجتماع  13 11

  قسم الخدمة االجتماعیة 13 10.7

 قسم التربیة الخاصة 1 0.85

  قسم الجغرافیا 40 33.5

  وع المجم 120 100

ویظھر مما سبق أن توزیع العینة جاء بشكل متفاوت بین األقسام األكادیمیة في كلیة العلوم 
، تالھا %33.5فنجد أن قسم الجغرافیا حاز على أعلى نسبة من الطلبة المتعثرین بلغت . االجتماعیة

 في %10.7حازت على األقسام األخرى على نسبة تراوحت ما بین . %30.5قسم التاریخ وبنسبة 
 من %1أقل األقسام تعثرًا كان قسم التربیة الخاصة وبنسبة لم تتجاوز . قسم الخدمة االجتماعیة

 .  مجمل عدد الطالب في العینة
  توزیع العینة حسب العمر) ٢(جدول 

  العمر  العدد  النسبة
9.3 11 19 
27.8 33 20 
27.8 33 21 
14.8 18 22 
7.8 9 23  

11.1 13 24 
1.9 2 25 
 المجموع 120 100

 حیث حصل كل 21 و 20یبین الجدول السابق أن الفئة األكثر من العینة تركزت في العمر 
.  %14.8 حیث حصل على نسبة وصلت إلى  22 من مجمل العینة، تاله العمر %27.8منھما على 

 .   من مجمل العینة%1.9 حصل على أقل نسبة بلغت 25العمر 
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  لحالة االجتماعیةتوزیع العینة حسب ا) ٣(جدول 

  الخبرة  العدد %النسبة 

  أعزب 116 96.4

 متزوج 4 3.6

  مطلق 0 0

  أرمل 0 0

 المجموع 120 100

 فیما %96.4یبین الجدول السابق أن الفئة األعلى من العینة كانت من فئة العزاب وبنسبة 
 بة من العینة المبحوثةلم یحصل المطلقین واألرامل على أي نس.  %3.6كانت نسبة المتزوجین فقط 

  جدول 
  وزیع العینة حسب المستوى الدراسيت) ٤(

  المستوى  العدد %النسبة 

  األول 42 34.5

 الثاني 44 36.4

  الثالث 15 12.7

  الرابع 13 10.9

 الخامس 2 1.8

  السادس 2 1.8

 السابع 2 1.8

  الثامن 0 0

  المجموع 120 100.0

األعلى من العینة كانت من طالب المستوى الثاني وبنسبة یبین الجدول السابق أن الفئة 
أقل نسبة تعثر كانت في المستویات .  %34.5 تالھا طالب المستوى األول وبنسبة 36.4%

ھذا یشیر بوضوح أن نسبة التعثر .  في كل مستوى%1.8األخیرة السادس والسابع والثامن وبنسبة 
 .   تكون أكثر في المستویات األولى في الجامعة
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  توزیع العینة حسب الدخل الشھري) ٥(جدول 

  الدخل بالریال   العدد %النسبة   

   آالف  10أقل من  37 30.9

   ألف20  أقل من - آالف  10 أكثر من   39 32.7

   ألف30 أقل من – ألف20أكثر من   31 25.5

   ألف وأكثر30من  13 10.9

  المجموع 120 100

 20 - 10ألعلى من الدخل تمركزت في الفئة الثانیة ما بین الجدول السابق یبین أن الفئة ا
 آالف ریال 10، تالھا الفئة األقل من %32.7ألف ریال حیث حازت على نسبة وصلت إلى 

 ألف 30 – 20 من مجمل العینة، أما الفئة التي حصلت على دخل ما بین %30.9وبنسبة بلغت 
 ألف ریال أقل نسبة وصلت إلى 30د عن ، وسجلت الفئة التي تزی%25.5ریال فقد وصلت إلى 

 ألف ١٥ من مجمل العینة، لیتبین لنا أن متوسط الدخل الشھري لألسرة من العینة أقل من 10.9%
 .    ریال

  :توزیع العینة حسب عدد أفراد األسرة) ٦(جدول 
  عدد األفراد  العدد %النسبة 
   أفراد فأقل4  8 6.7
   أفراد8 – 5  86 71.7
   فردا12 – 9 20 16.7

   فرد فأكثر13 6 5
  المجموع 120 100

 أفراد حصلت على النسبة األعلى 8 -  5الجدول السابق یبین أن الفئة التي تراوحت ما بین 
% 5ھناك .  فردا12 – 9 من مجملھا، تالھا الفئة التي احتوت على %71.7من العینة وصلت إلى 

 .  أقل فئة في العینة فردا فأكثر وھي بذلك 13من العینة لدیھا 
  زیع العینة حسب مستوى تعلیم األبتو) ٧(جدول 

  المستوى  العدد %النسبة   
  أمي 0 0
  یقرأ ویكتب 0 0

  ابتدائي 2 1.8
  متوسط 9 7.3

  ثانوي 61 50.9
  الجامعة المتوسطة/ دبلوم  2 1.8

  البكالوریوس  41 34.5
  دراسات علیا 5 3.7
  المجموع 120 100
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 من اآلباء في العینة لدیھم مستوى تعلیم ثانوي، و %50.9الجدول السابق أن تبین من 
الفئة األقل كانت .   من حملة المستوى المتوسط%7.3 منھم یحمل درجة البكالوریوس، و34.5%

 .  من مجمل العینة %1.8 كل فئة حصةمن المستوى االبتدائي ومستوى الدبلوم وبلغت 
  :ستوى تعلیم األمتوزیع العینة حسب م) ٨(جدول 

  المستوى   العدد %النسبة   

  أمیة 0 0

  تقرأ وتكتب 2 1.8

  ابتدائي 2 1.8

  متوسط 11 9.1

  ثانوي 62 50.9

  دبلوم 13 10.9

  البكالوریوس 28 23.6

  دراسات علیا 2 1.8

  المجموع 120 100

م ثانوي، و  من األمھات في العینة لدیھم مستوى تعلی%50.9تبین من الجدول السابق أن 
 من حملة المستوى %9.1 من حمل الدبلوم، و%10.9 منھم یحمل درجة البكالوریوس، و 23.6%
الفئة األقل كانت من المستوى لم یقرأ ویكتب، واالبتدائي، ومستوى الدراسات العلیا .  المتوسط
  .  من مجمل العینة %1.8 كل فئة حصةوبلغت 

  تماعیة للوالدین حسب الحالة االجتوزیع العینة) ٩(جدول 

  الحالة   العدد %النسبة   

  الوالدان یعیشان معا 94 78.2

  األم متزوجة من آخر 0 0

  األب متزوج باألم وأخرى 11 9.1

   أرمل–األم مطلقة  15 12.7

  المجموع 120 100

 من الوالدین في العینة یعیشان معًا، بینما نسبة الفئة %78.2تبین من الجدول السابق أن 
 من العینة كان فیھا األب متزوج من %9.1، وأخیرًا %12.7 أرمل فبلغت –ي فیھا األم مطلقة الت

 .  األم وأخرى
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  :توزیع العینة حسب الوالدین على قید الحیاة) ١٠(جدول 

  الحالة   العدد %النسبة   

  نعم 100 83.6

  نیاكالھما متوف 0 0

  الوالد فقط 9 7.3

  الوالدة فقط 11 9.1

  المجموع 120 100

 الوالدة فقط %9.1 من الوالدین على قید الحیاة، بینما %83.6تبین من الجدول السابق أن 
 .    الوالد فقط على قید الحیاة%7.3على قید الحیاة فیما أن 

  توزیع العینة حسب نوع مھنة األب) ١١(جدول 

  الحالة   العدد %النسبة   

  ال یعمل 9 7.3

  القطاع الحكومي 63 52.7

  القطاع الخاص 13 10.9

  متقاعد 35 29.1

  المجموع 120 100

 من اآلباء في العینة یعملون في القطاع الحكومي، تاله %52.7تبین من الجدول السابق أن 
 من العاملین في القطاع الخاص، %10.9 من فئة المتقاعدین، والفئة األخیرة فقط %29.1ما نسبتھ 

 .  من المجمل%7.3لغت بینما نسبة قلیلة ال تعمل منھم وب
  توزیع العینة حسب نوع مھنة األم) ١٢(جدول 

  الحالة   العدد %النسبة   

  ال تعمل 66 54.5

  القطاع الحكومي 26 21.8

  القطاع الخاص 15 12.8

  متقاعدة 13 10.9

  المجموع 120 100

 %21.8بتھ  من األمھات في العینة ال تعمل، تاله ما نس%54.5تبین من الجدول السابق أن 
 في القطاع الخاص، بینما نجد أن الفئة األخیرة من %12.7یعملن في القطاع الحكومي، ونحو 

 .  %10.9المتقاعدین وبنسبة فقط 
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  توزیع العینة حسب نوع السكن) ١٣(جدول 

  الحالة   العدد %النسبة   

  بیت شعبي 7 5.5

  شقة 13 10.9

  دور  32 27.3

 یالف 68 56.3

  وعالمجم 120 100

 تسكن %27.3، تاله ما نسبتھ  من العینة تسكن في فیال%56.4تبین من الجدول السابق أن 
  .  تسكن في بیت شعبي%5.5 تسكن في شقة والنسبة األخیرة %10.9في دور، ونحو 

  توزیع العینة حسب نوع السكن) ١٤(جدول 

  الحالة   العدد %النسبة   

  ملك 68 56.4

  إیجار 37 30.9

  ن حكوميسك 13 10.9

  سكن خیري 2 1.8

  المجموع 120 100

 من العینة  تسكن في منزل ملك، تاله ما نسبتھ %56.4تبین من الجدول السابق أن 
 تسكن في سكن %1.8 تسكن في سكن حكومي األخیرة %10.9 تسكن في اإلیجار، ونحو 30.9%

  . خیري
  العینة حسب من تعیشتوزیع ) ١٥(جدول 

  لة الحا  العدد %النسبة   

  بمفردك 11 9.1

  مع الوالدین 86 72.7

  مع األقارب 4 3.6

  مع األصدقاء 11 9.1

  )مع الزوجة(أخرى  8 5.5

  المجموع 120 100
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 من العینة تعیش مع الوالدین، تاله من یسكن بمفرده و %72.7تبین من الجدول السابق أن 
 مع الزوجة في بیت مستقل،  یسكن%5.5، كما وجد أن نحو %9.1مع األصدقاء وسجلت كل فئة 

  .  من العینة تعیش مع األقارب%3.6وأخیرًا 
  : متغیرات الدراسة

 التعثر الدراسي :  (المتغیر التابع(  
 السھر، اإلھمال، انخفاض الوضع االقتصادي، الحالة االجتماعیة، : (المتغیرات المستقلة

إلخ . .. یمیة، تعلیم األبوین، الخصائص الدیموغرافیة للطالب، الحالة الصحیة، العوامل التنظ
  .(  

  : قیاس المتغیرات
 المنوال أو النسب :  أنسب األسالیب اإلحصائیة لتحلیل المقیاس االسمي ھو:  المقیاس االسمي

 ).الحالة االجتماعیة، التخصص، وغیرھا(مثل .  المئویة
 المنوال أو : وأنسب األسالیب اإلحصائیة لتحلیل المقیاس الرتبي ھو:  المقیاس الترتیبي

:( مثل"المقارنة  " الوسیط أو التكرارات أو األسالیب التي تدل عل أقل من و أكثر من 
التقدیر االكادیمي، المراحل الدراسیة، المستوى الدراسي، نوع السكن، المؤھل الدراسي 

 ).للوالدین، وغیرھا
 لیات اإلحصاء ویستخدم في ھذا المقیاس جمیع أدوات الحساب، وكل عم: المقیاس النسبي

 .وغیرھا)العمر،نسبة المعدل التراكمي:( مثل. الوصفي
  : أداة جمع البیانات

وتم اختیار ھذه األداة لمناسبتھا لموضوع البحث وھي ، تم جمع البیانات على أداة االستبانة
نة من أكثر أدوات البحث مناسبة في الدراسات االجتماعیة المیدانیة كونھا تتیح الحریة ألفراد العی

فھي وسیلة میسرة لجمع البیانات ، في اختیار الوقت والمكان المناسبین لإلجابة على فقراتھا
  .الالزمة

  : أسلوب جمع البیانات
 البیانات عن طریق توزیع االستبانات على مجتمع البحث بمكتب اإلرشاد األكادیمي وتجمع

وصممت االستبانة .  د االنتھاء منھابعد استدعاءھم من القاعات الدراسیة وتستلم منھم االستبیان بع
  : من أربعة أجزاء

یتضمَّن المعلومات األساسیة واألولیة عن أفراد عینة الدراسة، كعدد أفراد األسرة، : الجزء األول
  . والعمر، والحالة االجتماعیة ،والمستوى الدراسي، ودخل األسرة وغیرھا

 االجتماعیة واالقتصادیة والشخصیة من قبل تتضمن  أسئلة ذات عالقة بالمعوقات:  الجزء الثاني
المبحوثین، وتستخدم المقیاس الثالثي لبیان الدرجة التي تطابق رأي الطالب حول العبارات الواردة 

  ).  فقرة ١٩(وتكونت من ) موافق، محاید، غیر موافق:  (في االستبانة كما یلي
عالقتھ بالتعثر الدراسي وتكون على شكل أسئلة مباشرة تتمحور بالنظام التعلیمي و:  الجزء الثالث

  ).  فقرات ٨(وتكونت من .  عبارات وتقاس بمقیاس لیكرت الثالثي
 وتكونت من . أسئلة تتضمن سبل معالجة التعثر الدراسي المناسبة من قبل المبحوثین:  الجزء الرابع

  ).  فقرات١٠(
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  :تقنین أداة الدراسة
  :المحكمینصدق  .١

من أعضاء ھیئة التدریس بقسم ) تسعة(ھا المبدئیة على عرضت االستبانة في صورت
االجتماع والخدمة االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، وذلك لتحكیمھا من حیث 
ارتباط العبارات بالمحاور المراد قیاسھا وسالمتھا من حیث الصیاغة والمضمون ومدى تناسبھا مع 

  . وا مالحظات قیمة تم األخذ بھاأھداف وتساؤالت الدراسة، وقد أبد
  : صدق االتساق الداخلي .٢

یقصد باالتساق الداخلي ألسئلة االستبانة ھي قوة االرتباط بین درجات كل مجال ودرجات 
أسئلة االستبانة الكلیة، والصدق ببساطة ھو أن تقیس أسئلة االستبانة أو اختبار ما وضعت لقیاسھ 

یتم حساب االتساق ). 114، ص 2015معال، (ن یقیسھا أي یقیس فعال الوظیفة التي یفترض أ
الداخلي بمعامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة ودرجات مكونات بطاریة االختبار، وتدل نتائج 
معامل االرتباط ھذه على أن المكونات أو البنود تقیس شیئا مشتركا مما یعني صدق البناء الداخلي 

حصائیة إذا كانت قیمة مستوى الداللة لھ أقل من مستویات ویكون االختبار دال من الناحیة اإل
  _: ، والجدول التالي یوضح نتائج ھذا االختبار )0.05 و 0.01(الداللة التي یقوم البرنامج بحسابھا 

اختبار صدق االتساق الداخلي بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لجمیع محاور ) ١٦(الجدول 
 الدراسة

  المحور الثالث
  یات المقترحةاآلل

  المحور الثاني
  العوامل التنظیمیة

  المحور األول 
  العوامل االجتماعیة

  رقم العبارة   درجة االرتباط رقم العبارة  درجة االرتباط  رقم العبارة  درجة االرتباط
.713** 1  .594** 1 .319** 1 
.624** 2 .403** 2 .467** 2 
.751** 3 .755** 3 .324** 3 
.577** 4 .546** 4 .479** 4 
.731** 5 .686** 5 .332** 5 
.560** 6 .596** 6 .323** 6 
.208* 7 .642**  7 .692** 7 
.517** 8 .305** 8 .611** 8 
.795** 9    .695** 9 
.434** 10    .722** 10 
.208* 11   .571**  11 

    .660**  12 
    .767** 13 
    .782**  14 
      .745**  15 
      .768**  16 
      .708** 17 
      .649**  18 
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أن قیم معامل االرتباط لكل عبارة من العبارات مع محوره ) ١٦(یتضح من الجدول السابق 
فأقل، وھو ما یشیر إلى أن ) 0.01(و ) 0.05(كان موجبًا، ودالة إحصائًیا عند مستویات الداللة 

 العبارات كانت تتسم بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي مع مجمل المحور الذي تنتمي إلیھ، وتقیس
ھذا یعني أن ارتفاع قیمة المعامل یعني ارتباطًا أعلى ما بین .  جمیع األھداف التي أعدت من أجلھا

المقیاس ككل وبین العبارات التي تقیسھ، ومن خالل النتائج التي یبینھا الجدول كانت جمیع عبارات 
 و – 1عبارة لل0.31 أن درجة االرتباط تراوحت ما بین ) العوامل االجتماعیة(المحور األول 

فقد تراوحت قیم االرتباط بین ) العوامل التنظیمیة(أما عناصر المحور الثاني  . 14 للعبارة 0.782
أما . 3 للعبارة رقم 0.755 وما بین – 8 للعبارة رقم 0.305العبارات ومجمل المقیاس ما بین 

 للعبارة رقم 0.288ا بین فقد كانت م) اآللیات المقترحة(درجة االرتباط بین عبارات المحور الثالث 
عمومًا جمیع العبارات في المحاور الثالثة كانت دالة من الناحیة .  3 للعبارة رقم 0.751 و – 11

  .     0.05 و 0.01اإلحصائیة عند المستویات 
 :ثبات أداة الدراسة .٣

یعتبر معامل كرونباخ ألفا مقیاسًا لالتساق الداخلي بین فقرات أو عبارات المقیاس 
، واالتساق الداخلي یقصد بھ قوة االرتباط بین مجموعة العناصر أو الفقرات المكونة )ستبیاناال(

للمقیاس وذلك بالنظر إلیھا كمجموعة واحدة، كما یعتبر معامل ألفا كرونباخ مقیاسًا لالعتمادیة 
ل لقیاس ، ومن الناحیة الفنیة فإن كرونباخ ألفا لیس اختبارًا إحصائیا بقدر ما ھو معام)الثبات(

االتساق بین عبارات المقیاس، ونجاحھ في ذلك یعني أن المقیاس الُمستخدم قد نجح من الناحیة 
اإلحصائیة في اختبار ما وضع لقیاسھ، أو أنھ یقیس فعًال الوظیفة التي كان من المفترض أن یقیسھا، 

 ما تسعى إلیھ، وعلیھ فإن جمیع الفقرات أو العبارات المستخدمة في المقیاس قادرة على قیاس
على مجموعة أخرى من ) أو جزء من االختبار(ویمكن التأكد من ذلك بإعادة نفس االختبار 

  .   كرونباخ المرتفعة تعني الحصول على نتائج أولیة متقاربةوألفاالمبحوثین، 
، وفي حال كانت قیمة المعامل صفر ھذا 1 - 0تتراوح قیمة معامل ألفا كرونباخ ما بین 

میع فقرات المقیاس مستقلة تمامًا وال ترتبط ببعضھا البعض،  وفي حال كانت قیمتھ یعني أن ج
تقترب من الواحد الصحیح فإن ھناك فروق أو تباینات مرتفعة في جمیع الفقرات المكونة للمقیاس، 
وبعبارة أخرى، فإنھ كلما ارتفع معامل ألفا كرونباخ، كلما زادت الفروق بین العناصر المشتركة 

یوصي الكثیر من اإلحصائیین بحد أدنى للمعامل . حت قادرة على قیاس ما صممت ألجلھوأصب
  .  غیر مقبولة من الناحیة اإلحصائیة0.5، وتعتبر القیمة التي تقل عن 0.7 – 0.6یتراوح ما بین 

إن معامل ألفا كرونباخ في ھذه الدراسة فھو یقیس درجة الثبات للمقیاس، وقد تم إجراء 
ل محور من محاور الدراسة على حدة أوًال، واإلجمالي ثانیًا، وتنص القاعدة اإلحصائیة االختبار لك

  :  أو ما یزید عنھا، وقد جاءت نتائجھ كما یلي) 0.6(لھذا االختبار أن النسبة اإلحصائیة المقبولة ھي 
  قیم معامل كرونباخ ألفا لمتغیرات الدراسة)  ١٧(الجدول 

    المتغیرات  المعلمات
 1 العوامل  االجتماعیة المؤثرة على التعثر الدراسي 0.884
 2 العوامل التنظیمیة المؤثرة على التعثر الدراسي 0.706
 3  اآللیات المستخدمة لمعالجة التعثر الدراسي   0.801
 مجمل المحاور 0.917
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ات  )١٧(یبین الجدول السابق   ، أن مجمل محاور الدراسة قد أظھرت معدالت مرتفعة من الثب
ة اإلحصائیة    ) فقرات(أو االتساق الداخلي بین عبارات       ن الناحی وبنسبة زادت على النسبة المقبولة م

ر        ) 0.706(و  ) 0.884(، وقد بلغت نحو       )0.6( ى التعث ؤثرة عل ة الم ي محور العوامل االجتماعی ف
ت   ا بلغ ب، كم ى الترتی ك عل ي وذل ر الدراس ى التعث ؤثرة عل ة الم ل التنظیمی ي و العوام و الدراس  نح

ي   ) 0.801( ر الدراس ة التعث ستخدمة لمعالج ات الم ور اآللی ي مح ل  .  ف ة المعام د أن قیم رًا وج أخی
ى    لت إل اور وص ل والمح ل العوام ار    ) 0.917(لمجم راض اختب ات ألغ ول البیان ي قب ا یعن و م وھ

  .  فرضیات الدراسة
  : وتحلیلھا ومناقشتھانتائج الدراسة

ص   ذي ن سؤال األول ال ة ال ائج إجاب ينت ا یل ى م ر  : عل ى التعث ة إل ة المؤدی ل االجتماعی ا العوام م
  ؟ الدراسي لدى الشباب الجامعي 

 اإلحصاءات الوصفیة للعوامل االجتماعیة المؤثرة على التعثر الدراسي)  ١٨(الجدول 
  لدى الشباب الجامعي 

  %درجة االستجابة  
  العوامل االجتماعیة  

غیر   محاید  موافق
  موافق

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة األھمیة الترتیب المعیاري

تنخفض قدرتي على  1
التركیز في المحاضرات 

  الدراسیة
 مرتفعة 8 8073. 2.4364 20 16.4 63.6

 

أعاني من أمراض مزمنة  2
  ضعیفة 17 8903. 1.6000 67.3 5.5 27.3  .أدت إلى تعثري الدراسي

  متوسطة 15 9121. 1.8909 47.3 16.4 36.4  .یندر الحوار داخل أسرتي 3
توتر العالقة بین أفراد  4

األسرة تسبب في تعثري 
  .الدراسي

 متوسطة 13 9437. 1.9091 49.1 10.9 40
 

انفصال والدي من بعضھما  5
  ضعیفة 18 6416. 1.2545 85.5 3.6 10.9.أثر على تحصیلي الدراسي

َأتَِّكُل  على الوالدین في  6
توفیر متطلباتي الشخصیة 

  .و المالیة
 متوسطة 14 9630. 1.9091 50.9 7.3 41.8

 

عملي خارج أوقات  7
 مستوايالدراسة أثر على 
  .الدراسي

 متوسطة 10 9266. 2.2000 34.5 10.9 54.5
 

ُأرِغمت من والدي لدخول  8
الجامعة  بعد مرحلة 

  .الثانویة
 متوسطة 11 9402. 2.1818 36.4 9.1 54.5

 

اصة ال أملك وسیلة نقل خ 9
  متوسطة 16 8921. 1.7818 52.7 16.4 30.9  .تقلني للجامعة

تبدید الوقت الكثیر فیما ال  10
  مرتفعة 7 8310. 2.4545 21.8 10.9 67.3  .یفید

أغلب أصدقائي  من  11
  متوسطة 12 9070. 1.9455 43.6 18.2 38.2  .المتعثرین دراسیا
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  %درجة االستجابة  
  العوامل االجتماعیة  

غیر   محاید  موافق
  موافق

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة األھمیة الترتیب المعیاري

ال یتوفر لدي المال لتأمین  12
  مرتفعة 9 9029. 2.2545 30.9 12.7 56.4  .يمصاریف دراست

ال أجد وقت كاف ألقوم  13
  مرتفعة 2 7319. 2.6000 14.5 10.9 74.5  .بواجباتي المنزلیة

  األبحاثتھربي من تسلیم  14
  مرتفعة 4 7605. 2.5636 16.4 10.9 72.7  .والواجبات المنزلیة

  مرتفعة 6 8098. 2.5091 20 9.1 70.9  غیابي عن المحاضرات 15
حضوري المتأخر  16

  مرتفعة 5 7618. 2.5455 16.4 12.7 70.9  للمحاضرة

أسھر إلى ساعات متأخرة  17
  مرتفعة 3 7588. 2.5818 16.4 9.1 74.5  من اللیل

عدم اللجوء لإلرشاد  18
 في حال الحاجة األكادیمي

  .إلى االستشارة
 مرتفعة 1 5312. 2.7818 5.5 10.9 83.6

 

  متوسطة 0.828 2.1888 34.95 11.2 53.8  لعواملمجمل ا
أن درجة العوامل االجتماعیة لدى عینة الدراسة من الطالب یتضح من الجدول السابق 

وانحراف معیاري وصل إلى ) 2.1888(كانت متوسطة وذلك بحسب قیمة الوسط الحسابي 
امل مقارنًا بنحو  من الطالب وافقوا على أھمیة تلك العو%53.8، وقد وجد أن )0.82848(

  _:وفیما یلي تفصیل لتلك العوامل.  قاموا برفضھا34.9%
 :  العوامل االجتماعیة ذات المستوى المرتفع .١

  :وفیما یلي ترتیب ألھم االستراتیجیات وفقًا لقیمة الوسط الحسابي

    شارة      األكادیميعدم اللجوء لإلرشاد     "18العبارة رقم ى االست وحازت  "  في حال الحاجة إل
 . 0.53126 وانحراف معیاري 2.7818المرتبة األولى  بوسط حسابي على 

    ة    " 13العبارة رقم ة     " ال أجد وقت كاف ألقوم بواجباتي المنزلی ة الثانی ى المرتب وحازت عل
 . 0.73197 وانحراف معیاري 2.6بوسط حسابي 

    ل  " 17العبارة رقم ة    " أسھر إلى ساعات متأخرة من اللی ة الثالث ى المرتب  بوسط  وحازت عل
 .0.75882 وانحراف معیاري 2.5818حسابي 

  م ارة رق سلیم  " 14العب ن ت ي م اثتھرب ةاألبح ات المنزلی ة "  والواجب ى المرتب ازت عل وح
 0.76058 وانحراف معیاري  2.5634الرابعة بوسط حسابي 

  م ارة رق رة  " 16العب أخر للمحاض ضوري المت ط  " ح سة بوس ة الخام ى المرتب ازت عل وح
 . 0.76179وانحراف معیاري  2.5455حسابي 

    ن المحاضرات     "15العبارة رقم ط حسابي       " غیابي ع سادسة بوس ة ال ى المرتب وحازت عل
 . 0.80986 وانحراف معیاري 2.5091

  م ارة رق د  " 10العب ا ال یفی ر فیم ت الكثی د الوق ط  " تبدی سابعة بوس ة ال ى المرتب ازت عل وح
 . 0.83101 وانحراف معیاري 2.4545حسابي 

 ار م العب یة  " 1ة رق رات الدراس ي المحاض ز ف ى التركی درتي عل نخفض ق ى " ت ازت عل وح
 . 0.80739 وانحراف معیاري 2.4364المرتبة الثامنة بوسط حسابي 
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  م ارة رق تي   "12العب صاریف دراس أمین م ال لت دي الم وفر ل ة  " ال یت ى المرتب ازت عل وح
 . 0.90297 وانحراف معیاري 2.2545التاسعة بوسط حسابي 

 :  امل االجتماعیة ذات المستوى المتوسطالعو .٢
  م ارة رق ى   "7العب ر عل ة أث ات الدراس ارج أوق ي خ ستوايعمل يم ى "  الدراس ازت عل وح

 . 0.92667 وانحراف معیاري 2.2المرتبة العاشرة بوسط حسابي 
  م ارة رق ة    "8العب ة الثانوی د مرحل ة بع دخول الجامع دي ل ن وال ت م ى  " ُأرِغم ازت عل وح

 . 0.94025 وانحراف معیاري 2.1818یة عشرة بوسط حسابي المرتبة الحاد
  م ارة رق یا  " 11العب رین دراس ن المتعث دقائي  م ب أص ة  " أغل ة الثانی ى المرتب ازت عل وح

 . 0.90702 وانحراف معیاري 1.9455 بوسط حسابي عشرة
    ري الدراسي          "4العبارة رقم ي تعث سبب ف راد األسرة ت ین أف ة ب ى   " توتر العالق وحازت عل

 . 0.94379 وانحراف معیاري 1.9091لمرتبة الثالثة عشرة بوسط حسابي ا
    ة        "6العبارة رقم اتي الشخصیة والمالی وفیر متطلب ي ت ى   " َأتَِّكُل  على الوالدین ف وحازت عل

 . 0.90304 وانحراف معیاري 1.9091المرتبة الرابعة عشرة بوسط حسابي 
    ة الخامسة عشرة بوسط       وحاز " یندر الحوار داخل أسرتي       " 3العبارة رقم ى المرتب ت عل

 . 0.91215 وانحراف معیاري 1.8909حسابي 
    ة     " 9العبارة رقم ي للجامع ل خاصة تقلن سادسة     " ال أملك وسیلة نق ة ال ى المرتب وحازت عل

 . 0.89219 وانحراف معیاري 1.7818 بوسط حسابي عشرة
 : العوامل االجتماعیة ذات المستوى الضعیف .٣

    ة  " اني من أمراض مزمنة أدت إلى تعثري الدراسي   أع " 2العبارة رقم وحازت على المرتب
 . 0.89031 وانحراف معیاري 1.6السابعة عشرة بوسط حسابي 

    م ارة رق ى تحصیلي الدراسي         " 5العب ر عل ن بعضھما أث دي م ى   " انفصال وال وحازت عل
 .0.64162 وانحراف معیاري 1.2545 بوسط حسابي المرتبة الثامنة عشرة

ر الدراسي               ومن ثم    ى التعث ة عل أثیر العوامل االجتماعی ى أن مستوى ت توصلت الدراسة إل
) 2.1888(لدى عینة الدراسة من الطالب كانت بدرجة متوسطة وذلك بحسب قیمة الوسط الحسابي     

ى     ل إل اري وص راف معی ذه       )0.82848(وانح ي ھ سابقة ف ات ال ن الدراس ر أي م م تظھ ا ل ، وھن
ذه  ستوى ھ ًا لم ا   الدراسة قیاس ث فیھ ة والبح ل االجتماعی ى العوام ارة إل ت باإلش ا اكتف ل وإنم  العوام

سھا ى     .  نف ؤثرة عل ة الم ل االجتماعی ى العوام ة أن أول تنا الحالی دت دراس صیل وج ر تف شكل أكث وب
ي        ت ف امعي تمثل شباب الج دى ال ر الدراسي ل الب لإلرشاد    التعث دم لجوء الط ادیمي ع ال  األك ي ح  ف

ر،       الحاجة إلى االستشارة،     ذا التعث ببًا لھ ثم تبین أن عدم وجود وقت كاف للقیام بالواجبات المنزلیة س
ر الدراسي              ى التعث أثیر عل ي الت ة ف ل، عوامل مھم ن اللی ا  .  بجانب السھر إلى ساعات متأخرة م وھن

ي  ث العراب ر الباح ـ1415(ینظ شة ) ھ ط المعی رة ونم صادي لألس اعي واالقت ز االجتم أن المرك
ل ب  ة التعام ستوى      وطریق ى م أثیر عل ي الت ة ف ة مھم ل فاعل ري عوام تقرار األس ا واالس ین أفرادھ

ة،           ك العوامل االجتماعی سبب تل ي ت ل الت ن العوام التحصیل العلمي، وربما ھذا یدعونا إلى البحث ع
  .  وما ھي النظرة التي یحملھا الطالب للمشرف األكادیمي

ي     ة ف ب     كما حازت عوامل اجتماعیة أخرى على درجة متقدم ث أن لجوء الطال الترتیب حی
ا،    األبحاثللتھرب من تسلیم      والواجبات المنزلیة، والحضور المتأخر للمحاضرة، وربما الغیاب عنھ

ي              ز ف ى التركی ب عل درة الطال اض ق ن انخف ك ع دة، ناھی ر المفی وتبدید الوقت الكثیر في األنشطة غی
أمین الم  افي لت ال الك وفر الم دم ت یة، وع رات الدراس ل المحاض ضا عوام یة، أی صاریف الدراس

شباب الجامعي            دى ال ر الدراسي ل ى التعث أثیر عل ي الت ارزة ظھرت ف ا جاء   .  اجتماعیة ب الباحث  ھن
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ة             ) 1995(العمر   ر  الطلب ى تعث ي أدت إل م األسباب الت ي توضیح أن أھ ة ف تنا الحالی ع دراس لیتفق م
د              اره وت دخل باعتب ة ال شكل عام     دراسیًا تنحصر في كبر حجم األسرة وقل ني المستوى االقتصادي ب

دنى الوضع         ى ت ًا إل افي مرده عموم بسبب زیادة عدد أفراد األسرة، وبالتالي فإن عدم توفر المال الك
  . االقتصادي للطالب بسبب كبر حجم اآلسرة

ر  م ینك دي ول ي  ) 1994(المغی ي والت صیل العلم ى التح صیة عل ل الشخ تھ العوام ي دراس ف
ا    ) ه1411(والثبیتي ) 1995( في اختبار الفروق، وأیده سمارة سنأتي على ذكرھا الحقاً   ض م ي بع ف

  .توصل لھ وبخاصة تأثیر الخلفیة األسریة على مستوى تحصیل الطالب المبحوثین
ى          أثیر المتوسط عل ة ذات الت ن العوامل االجتماعی من جانب آخر، نجد أن ھناك مجموعة م

ب خارج    مستوى التحصیل الدراسي لدى الشباب الجامعي،   ر     فنجد أن عمل الطال ات الدراسة أث أوق
ي           شناه ف ذي ناق أثیر العامل االقتصادي ال سلبًا على مستوى التحصیل الدراسي، وھذا ما یعیدنا إلى ت

ر   ة العم ین أن   ) 1995(دراس ا تب ابقًا، كم ة      س ة الطلب ة، وزمال ول الجامع ى دخ ب عل ار الطال إجب
رین  ساعدة  المتعث ي م رت ف باب ظھ یا، أس وتر   دراس ضیف أن ت ي، ون ر الدراس ى التعث ب عل  الطال

رة،   راد األس ین أف ة ب ال العالق وار   واتك ة الح ة، وقل صیة والمالی اتھم الشخ وفیر متطلب ي ت دین ف  الوال
ود       سابقة، ونع داخل أسرة الطالب عوامل اجتماعیة تفسر سبب التعثر الدراسي كما بینتھ الدراسات ال

ة،         للتأكید عنا على أھمیة العامل االق      ب للجامع ل الطال ل خاصة تنق یلة نق تصادي في عدم امتالك وس
  .  كسبب مھم للتعثر الدراسي

د              سابقة، نج ھ الدراسات ال ا توصلت إلی ة وم تنا الحالی ائج دراس ًا لنت بناء على ما سبق، ووفق
د      ى التحصیل العلمي        ) ھـ 1420(الكریم    وبحسب دراسة آل عب ؤثرة عل ة الم أن العوامل االجتماعی

ل          للطال ھ، وك د االقتصادي ل ب والبع ة للطال ة االجتماعی ب تتركز بشكل أساسي في بعدین ھما الخلفی
دین   ذین البع راز لھ ي إف ة فھ ل اجتماعی ن عوام ان م ذا المك ي ھ اء ف ا ج ل . كم سكن، ودخ وع الم فن

ث      ة الباح سب دراس ك بح ي وذل صیل العلم ى التح ساعد عل ب ت ریة للطال روف األس رة، والظ األس
  ). ھـ 1424(الجعیثن 

  : أخیرًا، جاء ترتیب العوامل االجتماعیة في دراستنا الحالیة على النحو التالي

 العوامل االجتماعیة التي حازت على مستوى مرتفع من األھمیة :  
 . في حال الحاجة إلى االستشارةاألكادیميعدم اللجوء لإلرشاد  -
 .ال أجد وقت كاف ألقوم بواجباتي المنزلیة -
 .تأخرة من اللیلأسھر إلى ساعات م -
 . والواجبات المنزلیةاألبحاثتھربي من تسلیم  -
 .حضوري المتأخر للمحاضرة -
 .غیابي عن المحاضرات -
 .تبدید الوقت الكثیر فیما ال یفید -
 .تنخفض قدرتي على التركیز في المحاضرات الدراسیة -
 .ال یتوفر لدي المال لتأمین مصاریف دراستي -
 لمتوسطالعوامل االجتماعیة ذات المستوى ا  : 

 . الدراسيمستوايعملي خارج أوقات الدراسة أثر على  -
 .ُأرِغمت من والدي لدخول الجامعة بعد مرحلة الثانویة -
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 . أغلب أصدقائي  من المتعثرین دراسیا -
 .توتر العالقة بین أفراد األسرة تسبب في تعثري الدراسي -
 .َأتَِّكُل  على الوالدین في توفیر متطلباتي الشخصیة والمالیة -
 .یندر الحوار داخل أسرتي -
 .ال أملك وسیلة نقل خاصة تقلني للجامعة -
 العوامل االجتماعیة ذات المستوى الضعیف : 

 .أعاني من أمراض مزمنة أدت إلى تعثري الدراسي -
 .انفصال والدي من بعضھما أثر على تحصیلي الدراسي -

ي   ا یل ى م ص عل ذي ن اني ال سؤال الث ة ال ائج إجاب ل التن: نت ا العوام ر  م ى التعث ة إل ة المؤدی ظیمی
  ؟ الدراسي لدى الشباب الجامعي

لدى  اإلحصاءات الوصفیة للعوامل التنظیمیة المؤثرة على التعثر الدراسي) ١٨(الجدول 
  الشباب الجامعي 

  %درجة االستجابة  
  

  العوامل التنظیمیة
 موافقغیر  محاید  موافق

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتیب المعیاري

 األھمیة
أرغمت بدخول ھذا  1

  مرتفعة 5 7508. 2.6364 16.4 3.6 80  .التخصص

كثرة أعداد الطالب  2
بالقاعة رغم صغر 

  مساحتھا
  مرتفعة 2 53376. 2.8364 7.3 1.8 90.9

 

ال أجد المساعدة من قبل  3
  متوسطة 6 9571. 2.0364 43.6 9.1 47.3  .اإلرشاد األكادیمي

 عدم توصیل المادة 4
العلمیة بالطریقة المناسبة 

  . من قبل أستاذ المادة
 متوسطة 7 9437. 1.9091 49.1 10.9 40

 

تغیب أساتذتي  5
  متوسطة 8 9277. 1.7273 60 7.3 32.7  . بالمحاضرات

التعقیدات الروتینیة في  6
ارتفاع المعدل تحول من 
التحویل إلى تخصص 

  . آخر

 مرتفعة 3 54490. 2.8182 7.3 3.6 89.1

 

ندرة تواجد وسائل  7
تعلیمیة ذكیة داخل 

  . القاعات الدراسیة
 مرتفعة 4 64162. 2.6545 9.1 16.4 74.5

 

  مرتفعة 1 5217. 2.8545 7.3 0 92.7  . انقطاع المكافأة عني 8
  مرتفعة 0.727 2.4341 25.012 6.58 68.4  مجمل العوامل

دى عینة الدراسة الطالب كانت  أن درجة العوامل التنظیمیة لأوضحت النتائج السابقة
، )0.72769(وانحراف معیاري وصل إلى ) 2.4341(مرتفعة وذلك بحسب قیمة الوسط الحسابي 
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 قاموا %25.01 من الطالب وافقوا على أھمیة تلك العوامل مقارنًا بنحو %68.4وقد وجد أن 
  :وفیما یلي تفصیل لتلك العوامل. برفضھا

 :   المرتفعالعوامل التنظیمیة ذات المستوى .١
  :وفیما یلي ترتیب ألھم االستراتیجیات وفقًا لقیمة الوسط الحسابي

    ي    "8العبارة رقم ى بوسط حسابي       " انقطاع المكافأة عن ة األول ى المرتب  2.8545وحازت عل
 . 0.52175وانحراف معیاري 

    ة  وحازت على المرتبة ال" كثرة أعداد الطالب بالقاعة رغم صغر مساحتھا "2العبارة رقم ثانی
 . 0.53376 وانحراف معیاري 2.8364بوسط حسابي 

    التعقیدات الروتینیة في ارتفاع المعدل تحول من التحویل إلى تخصص آخر       " 6العبارة رقم  "
 . 0.5449 وانحراف معیاري 2.8182وحازت على المرتبة الثالثة بوسط حسابي 

   م ارة رق ل القاع     "7العب ة داخ ة ذكی ائل تعلیمی د وس درة تواج یةن ى  " ات الدراس ازت عل وح
 . 0.64162 وانحراف معیاري 2.6545المرتبة الرابعة بوسط حسابي 

    ط حسابي   " أرغمت بدخول ھذا التخصص  "1العبارة رقم وحازت على المرتبة الخامسة بوس
 . 0.75087 وانحراف معیاري 2.6364

 : العوامل التنظیمیة ذات المستوى المتوسط .٢
  :راتیجیات وفقًا لقیمة الوسط الحسابيوفیما یلي ترتیب ألھم االست

    ادیمي   " 3العبارة رقم سادسة     " ال أجد المساعدة من قبل اإلرشاد األك ة ال ى المرتب وحازت عل
 . 0.95713 وانحراف معیاري 2.0364بوسط حسابي 

    ادة        " 4العبارة رقم تاذ الم ل أس ن قب وحازت  " عدم توصیل المادة العلمیة بالطریقة المناسبة م
 . 0.94379 وانحراف معیاري 1.9091رتبة السابعة بوسط حسابي على الم

    م ارة رق ب أساتذتي بالمحاضرات    " 5العب سابي     " تغی ة بوسط ح ة الثامن ى المرتب ازت عل وح
 . 0.92775 وانحراف معیاري 1.7273

أن مستوى تأثیر العوامل التنظیمیة على مستوى التعثر الدراسي أشارت النتائج السابقة إلى 
واالنحراف ) 2.4341(نة الدراسة كانت بدرجة مرتفعة، بحسب قیمة الوسط الحسابي لدى عی

عمومًا نتائج الدراسة الحالیة ساھمت في ھذا الجانب ).  0.72769(المعیاري الذي وصل إلى 
بشكل أكثر من الدراسات السابقة التي ركزت في مضمونھا على األبعاد االجتماعیة لمشكلة 

كن دراستنا الحالیة توصلت إلى أن تأثیر األبعاد التنظیمیة یوفق تأثیر األبعاد التحصیل الدراسي، ول
  .  االجتماعیة على مستوى التحصیل العلمي للطالب

فنجد أن إجابات الطلبة المبحوثین انقسمت إلى قسمین، فالمجموعة األولى احتوت على 
انقطاع المكافأة عن  حیث تبین أن العوامل التنظیمیة ذات األھمیة المرتفعة من وجھة نظر الطالب،

الطالب جاء في المستوى األول، بالرغم من بعده االقتصادي إلى أنھ تم تصنیفھ من األبعاد 
لكن كثرة أعداد الطالب في القاعات الدراسیة، والتعقیدات الروتینیة في ارتفاع المعدل .  التنظیمیة

 التعلیمیة الذكیة داخل القاعات الدراسیة تحول من التحویل إلى تخصص آخر، وقلة تواجد الوسائل
  .  عناصر تنظیمیة مھمة أثرة بشكل واضح على التحصیل الدراسي وكانت سببًا رئیسیًا للتعثر

من ھنا فإن تركیز الدراسات السابقة على العوامل االجتماعیة قلل من أھمیة العوامل 
امل التي لم نتطرق لھا في دراستنا التنظیمیة، لكن حاولت بعض الدراسات تبیان أھمیة بعض العو

، 1998الحالیة، وذلك على التعثر الدراسي، وقد أكدت جامعة الكویت ھذه النتیجة في دراستھا عام 
 –علمي (الحقًا في دراستھ تأثیر القسم األكادیمي للطالب ) م1994(وقد كشف الباحث المغیدي 
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لقسم العلمي على نظرائھم طالب القسم على مستوى تحصیلھ العلمي، إذ ظھر تفوق طالب ا) أدبي
  . األدبي

التنظیمیة التي حازت على درجة كما بینت نتائج دراستنا الحالیة جملة من العوامل 
  :  متوسطة، نوجزھا على النحو التالي

 ال أجد المساعدة من قبل اإلرشاد األكادیمي. 
 ادةعدم توصیل المادة العلمیة بالطریقة المناسبة من قبل أستاذ الم. 
 تغیب أساتذتي بالمحاضرات. 

ي         ا یل ى م ص عل ذي ن ث ال سؤال الثال ر       : نتائج إجابة ال ات المناسبة لمعالجة مشكلة التعث ا اآللی م
  ؟ الدراسي لدى الشباب الجامعي 

  الجامعي  اإلحصاءات الوصفیة آللیات معالجة التعثر الدراسي لدى الشباب) ١٩(الجدول 
  %ابةدرجة االستج  

  
  العوامل التنظیمیة

غیر   محاید  موافق
  موافق

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الترتی
 ب

درجة 
 األھمیة

1 
العمل على ملء أوقات الفراغ 

لدى الطالب بالدورات 
  .والمحاضرات الالصفیة

  مرتفعة 10 70362. 2.618 12.7 12.7 74.5

2 
تدریب الطالب على فن إدارة 
الوقت واستثماره في دراستھ 

  .كادیمیةاأل
  مرتفعة 6 58733. 2.8000 9.1 1.8 89.1

االلتحاق بدورات عن  3
  مرتفعة 8 61940. 2.727 9.1 9.1 81.8  االستذكار الجید

4 
تخصیص مرشد أكادیمي لكل 

خمسة طالب متعثرین 
  .لمتابعتھم

  مرتفعة 5 51011. 2.818 5.5 7.3 87.3

توفیر وسائل نقل جامعیة  5
  مرتفعة 9 66961. 2.654 10.9 12.7 76.4  .مجانیة للطالب

إشراك الطالب في قاعات غیر  6
  مرتفعة 11 75397. 2.618 16.4 5.5 78.2  .المتعثرین دراسیا

تجھیز القاعات الدراسیة  7
  مرتفعة 1 22813. 2.945 0 5.5 94.5  بالوسائط التعلیمیة الذكیة

تقلیل كثافة القاعة الدراسیة  8
  مرتفعة 4 45990. 2.836 3.6 9.1 87.3  .بمن حیث عدد الطال

وجود برامج تنمي الحوار  9
  مرتفعة 7 52111. 2.800 5.5 9.1 85.5  .داخل األسرة

توفیر وظائف مؤقتة بأجور  10
  مرتفعة 3 41410. 2.890 3.6 3.6 92.7  .مناسبة للطالب

  عةمرتف 2 22813. 2.945 0 5.5 94.5  إلغاء المواد الغیر تخصصیة 11
  مرتفعة 0.517765 2.7867 6.9454 7.445 85.61  مجمل العوامل

 أن درجة االستجابة لآللیات المناسبة لدى عینة الدراسة الطالب أوضحت النتائج السابقة
وانحراف ) 2.78679(لمعالجة مشكلة التعثر الدراسي مرتفعة وذلك بحسب قیمة الوسط الحسابي 
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 من الطالب وافقوا على أھمیة تلك اآللیات %85.6وجد أن ، وقد )0.51776(معیاري وصل إلى 
  _:وفیما یلي تفصیل لتلك العوامل.  قاموا برفضھا%6.9مقارنًا بنحو 

 :  العوامل التنظیمیة ذات المستوى المرتفع .١
  :وفیما یلي ترتیب ألھم االستراتیجیات وفقًا لقیمة الوسط الحسابي

    م ارة رق ز القاعات الدراسیة    " 7العب ة  تجھی ة الذكی ائط التعلیمی ة   "  بالوس ى المرتب وحازت عل
 . 0.22813 وانحراف معیاري 2.9455األولى بوسط حسابي 

    ط حسابي       " إلغاء المواد الغیر تخصصیة     " 11العبارة رقم ة بوس ة الثانی ى المرتب وحازت عل
 .0.22813 وانحراف معیاري 2.9455

    أجور مناسبة ل         "10العبارة رقم ة ب ة     " لطالب توفیر وظائف مؤقت ة الثالث ى المرتب وحازت عل
 .0.4141 وانحراف معیاري 2.8909بوسط حسابي 

    دد الطالب         " 8العبارة رقم ث ع ن حی ة القاعة الدراسیة م ل كثاف ة    " تقلی ى المرتب وحازت عل
 . 0.4599 وانحراف معیاري 2.8364الرابعة بوسط حسابي 

   م ارة رق الب مت " 4العب سة ط ل خم ادیمي لك د أك صیص مرش ابعتھمتخ رین لمت ازت " عث وح
 . 0.51011 وانحراف معیاري 2.8182على المرتبة الخامسة بوسط حسابي 

  م ارة رق ة     " 2العب تھ األكادیمی ي دراس تثماره ف ت واس ن إدارة الوق ى ف الب عل دریب الط " ت
 . 0.58733 وانحراف معیاري 2.8وحازت على المرتبة السادسة بوسط حسابي 

    وحازت على المرتبة السابعة بوسط  " ج تنمي الحوار داخل األسرة وجود برام  "9العبارة رقم
 . 0.52111 وانحراف معیاري 2.8حسابي 

    د       "3العبارة رقم ة بوسط       " االلتحاق بدورات عن االستذكار الجی ة الثامن ى المرتب وحازت عل
 . 0.6194 وانحراف معیاري 2.7273حسابي 

  م ارة رق ة  "5العب ة مجانی ل جامعی ائل نق وفیر وس البت عة  "  للط ة التاس ى المرتب ازت عل وح
 .0.66961 وانحراف معیاري 2.6545بوسط حسابي 

  م ارة رق رات    "1العب دورات والمحاض الب بال دى الط راغ ل ات الف لء أوق ى م ل عل العم
فیة سابي     " الالص ط ح رة بوس ة العاش ى المرتب ازت عل اري  2.6182وح راف معی  وانح
0.70362 . 

  م ارة رق ب "6العب راك الطال یا إش رین دراس ر المتعث ات غی ي قاع ة  "  ف ى المرتب ازت عل وح
 . 0.75397 وانحراف معیاري 2.6182الحادیة عشرة بوسط حسابي 

  التعثرأشارت النتائج السابقة الحالیة إلى أن مستوى قبول اآللیات المقترحة لمعالجة مشكلة
) 2.78679( الحسابي  مرتفعة وذلك بحسب قیمة الوسط بدرجةالدراسي لدى الشباب الجامعي كان

 من الطالب وافقوا على أھمیة تلك %85.6، وقد وجد أن )0.51776(واالنحراف المعیاري البالغ 
  .  قاموا برفضھا%6.9اآللیات مقارنًا بنحو 

  .  عمومًا الدراسات السابقة تخلو من اقتراح آلیات واضحة لمعالجة مشكلة التعثر الدراسي
لتوفر مجموعة من الحلول واآللیات التطبیقیة لمعالجة من ھنا جاءت دراستنا الحالیة 

  :  مشكلة التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي مرتبة حسب أھمیتھا وذلك على النحو التالي

 .تجھیز القاعات الدراسیة بالوسائط التعلیمیة الذكیة -
 .إلغاء المواد الغیر تخصصیة -
 .توفیر وظائف مؤقتة بأجور مناسبة للطالب -
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 .ثافة القاعة الدراسیة من حیث عدد الطالبتقلیل ك -
 .تخصیص مرشد أكادیمي لكل خمسة طالب متعثرین لمتابعتھم -
 .تدریب الطالب على فن إدارة الوقت واستثماره في دراستھ األكادیمیة -
 .وجود برامج تنمي الحوار داخل األسرة -
 .االلتحاق بدورات عن االستذكار الجید -
 .ة للطالبتوفیر وسائل نقل جامعیة مجانی -
 .العمل على ملء أوقات الفراغ لدى الطالب بالدورات والمحاضرات الالصفیة -
 .إشراك الطالب في قاعات غیر المتعثرین دراسیا -

 ما درجة االختالف بین محاور التساؤالت وبین :نتائج إجابة السؤال الرابع الذي نص على ما یلي
  ).، التخصصالعمر، المستوى(المتغیرات الدیموغرافیة للدراسة 

اختبار الفروق في محاور الدراسة الثالثة وذلك على النحو لإلجابة عن ھذا السؤال تم 
  : التالي

درجة االختالف في آراء أفراد عینة الدراسة في العوامل االجتماعیة المؤثرة في التعثر   -أ 
العمر، المستوى الدراسي، (الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة 

  ؟) التخصص
بھدف اختبار درجة االختالف في آراء أفراد الدراسة في مستوى العوامل االجتماعیة 

العمر، ( الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة التعثرالمؤثرة على في 
 الفروق  لمعرفة ANOVA، فقد تم اللجوء إلى استخدام اختبار تحلیل التباین )المستوى، التخصص

تنص القاعدة اإلحصائیة على قبول االختالف في آراء . تلك العوامل حول الدراسة أفراد إجاباتفي 
أفراد الدراسة حول مستوى العوامل االجتماعیة المؤثرة على في التعثر الدراسي لدى الشباب 

من إذا كانت قیمة الداللة لھ أقل ) العمر، المستوى، التخصص(الجامعي باختالف متغیرات الدراسة 
  . %5مستوى الداللة لالختبار 

اختبار تحلیل التباین في آراء أفراد العینة حول العوامل االجتماعیة باختالف العمر ) ٢٠(الجدول 
   والمستوى والتخصص  

المتوسط   العدد  التصنیف  المتغیر  المحاور  م
  الحسابي

االنحراف 
مستوى    ف قیمة  المعیاري

  الداللة

19  10 2.3556 0.16387 

20 30 2.037 0.48899 

21 33 2.036 0.54467 

22 18 2.1736 0.47266 

١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  العوامل

   االجتماعية
  
  
  
  
  

  
  

مر
الع

  

23  14 2.7617 0.39508 

  
  
  

3.713 

  
0.002  
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24 12 2.6566 0.28525 

25 3 2.722 0 

المتوسط   ددالع  التصنیف  المتغیر
  الحسابي

االنحراف 
مستوى    ف قیمة  المعیاري

  الداللة

 0.49877 1.9474 38  األول

 0.58909 2.291 40 الثاني

 0.45781 2.150 14 الثالث

 0.47266 2.435 12 الرابع

 0.38978 3.000 4  الخامس

 0.7657 2.888 4 السادس

وى
ست

الم
  

 0.8741 2.000 4 السابع

  
  
  

4.981 

  
0.00 

المتوسط   العدد  *التصنیف   المتغیر
  الحسابي

االنحراف 
مستوى    ف قیمة  المعیاري

  الداللة

 0.48385 2.1321 37 التاریخ

 0.48899 2.3924 16  علم النفس

 0.35249 1.6453 13  االجتماع

الخدمة 
 0.37231 2.1709 13  جتماعیةاال

التربیة 
 0 3 1 الخاصة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ص
ص

تخ
ال

  

 0.43953 2.3667 40  الجغرافیا

  
  
  

6.699 

  
0.00  

وبتطبیق القاعدة اإلحصائیة لتحدید درجة االختالف في آراء أفراد الدراسة حول العوامل 
وى، االجتماعیة المؤثرة في التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات العمر، المست

تنص القاعدة اإلحصائیة على . التخصص، حیث تم إجراء االختبار للمحور مع كل متغیر على حدة
قبول االختالف في آراء أفراد الدراسة حول العوامل االجتماعیة المؤثرة في التعثر الدراسي لدى 

. %5ككلأقل من مستوى الداللة لالختبار ) ف(الشباب الجامعي إذا كانت قیمة الداللة الختبار 
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بمقارنة مستوى الداللة لجمیع المتغیرات الدیمغرافیة الثالثة في الجدول السابق، تبین أن مستوى و
  : ، وعلیھ یمكن القول كما یلي)0.05(الداللة لتلك المتغیرات یقل عن مستوى داللة االختبار ككل 

التعثر الدراسي ھناك اختالف في آراء أفراد الدراسة حول العوامل االجتماعیة المؤثرة في  -
لدى الشباب الجامعي باختالف متغیر العمر، ووفقًا الختالف شیفیھ فإن ھذه الفروق تمیل 

 . 25لصالح العمر  
ھناك اختالف في آراء أفراد الدراسة حول العوامل االجتماعیة المؤثرة في التعثر الدراسي  -

فیھ فإن ھذه الفروق تمیل لدى الشباب الجامعي باختالف متغیر المستوى، ووفقًا الختالف شی
 . لصالح المستوى الدراسي الخامس

ھناك اختالف في آراء أفراد الدراسة حول العوامل االجتماعیة المؤثرة في التعثر الدراسي  -
لدى الشباب الجامعي باختالف متغیر التخصص، ووفقًا الختالف شیفیھ فإن ھذه الفروق تمیل 

 .  لصالح تخصص علم النفس
ف في آراء أفراد عینة الدراسة في العوامل التنظیمیة المؤثرة في التعثر درجة االختال  -ب 

العمر، المستوى الخبرة، (الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة 
  ؟) التخصص

بھدف اختبار درجة االختالف في آراء أفراد الدراسة في مستوى العوامل التنظیمیة 
العمر، (ي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة المؤثرة على في التعثر الدراس

 الفروق  لمعرفة ANOVA، فقد تم اللجوء إلى استخدام اختبار تحلیل التباین )المستوى، التخصص
تنص القاعدة اإلحصائیة على قبول االختالف في آراء . تلك العوامل حول الدراسة أفراد في إجابات

امل التنظیمیة المؤثرة على في التعثر الدراسي لدى الشباب أفراد الدراسة حول مستوى العو
إذا كانت قیمة الداللة لھ أقل من ) العمر، المستوى، التخصص(الجامعي باختالف متغیرات الدراسة 

  . %5مستوى الداللة لالختبار 
العمر اختبار تحلیل التباین في آراء أفراد العینة حول العوامل التنظیمیة باختالف ) ١٢(الجدول 

   والمستوى والتخصص  
المتوسط   العدد  التصنیف  المتغیر  محاور  م

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

مستوى    ف قیمة
  الداللة

19  
10 2.3250 

0.46731 

20 
30 2.5083 

0.43256 

21 
33 2.3167 

0.12376 

22 
18 2.5156 

0.54689 

23  
14 2.7188 

0.54213 

24 
12 2.4583 

0.543125 

١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
میة

ظی
لتن

ل ا
وام

الع
  

  
مر

الع
  

25 
3 2.5000 

0.43216 

  
  
  

1.407 

  
0.219  
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المتوسط   العدد  التصنیف  المتغیر
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى    ف قیمة
  الداللة

  األول
38 2.3224 

0.65421 

 الثاني
40 2.5750 

0.34251 

 الثالث
14 2.3750 

0.67541 

 الرابع
12 2.5417 

0.12478 

  الخامس
4 2.5000 

0.10876 

 السادس
4 2.2500 

0.76541 

  
وى

ست
الم

  
  

 السابع
4 1.6250 

0.43631 

  
  
  

2.835  

  
0.014 

المتوسط   العدد  *التصنیف   المتغیر
  الحسابي

االنحراف 
  معیاريال

مستوى    ف قیمة
  الداللة

 0.32387 2.569 37 التاریخ

 0.45678 2.4337 16  علم النفس

 0.4568 2.5136 13  االجتماع

الخدمة 
  االجتماعیة

13 2.1836 0.54676 

التربیة 
 الخاصة

1 2.500 0 

  
  
  
  

  
ص

ص
تخ

ال
  

 0.746525 2.566 40  الجغرافیا

  
  
  

4.981 

  
0.00  

وبتطبیق القاعدة اإلحصائیة لتحدید درجة االختالف في آراء أفراد الدراسة حول العوامل 
التنظیمیة المؤثرة في التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات العمر، المستوى، 

تنص القاعدة اإلحصائیة على . التخصص، حیث تم إجراء االختبار للمحور مع كل متغیر على حدة
 االختالف في آراء أفراد الدراسة حول العوامل التنظیمیة المؤثرة في التعثر الدراسي لدى قبول

. %5أقل من مستوى الداللة لالختبار ككل) ف(الشباب الجامعي إذا كانت قیمة الداللة الختبار 
ستوى وبمقارنة مستوى الداللة لجمیع المتغیرات الدیمغرافیة الثالثة في الجدول السابق، تبین أن م

، وعلیھ یمكن القول )0.05(الداللة لتلك المتغیرات في اثنین یقل عن مستوى داللة االختبار ككل 
  : كما یلي

ال یوجد ھناك اختالف في آراء أفراد الدراسة حول العوامل التنظیمیة المؤثرة في التعثر  -
 .   الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیر
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 الدراسة حول العوامل االجتماعیة المؤثرة في التعثر الدراسي ھناك اختالف في آراء أفراد -
لدى الشباب الجامعي باختالف متغیر المستوى، ووفقًا الختالف شیفیھ فإن ھذه الفروق تمیل 

 . لصالح المستوى الدراسي الثاني
ھناك اختالف في آراء أفراد الدراسة حول العوامل االجتماعیة المؤثرة في التعثر الدراسي  -

دى الشباب الجامعي باختالف متغیر التخصص، ووفقًا الختالف شیفیھ فإن ھذه الفروق تمیل ل
 . لصالح تخصص قسم التاریخ

درجة االختالف في آراء أفراد عینة الدراسة في اآللیات المناسبة لمعالجة مشكلة التعثر   -ج 
لخبرة، العمر، المستوى ا(الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة 

  ؟)التخصص
 مشكلة  بھدف اختبار درجة االختالف في آراء أفراد الدراسة في اآللیات المناسبة لمعالجة

، )العمر، المستوى، التخصص(التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة 
 أفراد اباتفي إج الفروق  لمعرفة ANOVAفقد تم اللجوء إلى استخدام اختبار تحلیل التباین 

تنص القاعدة اإلحصائیة على قبول االختالف في آراء أفراد الدراسة . تلك العوامل حول الدراسة
 مشكلة التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات  في اآللیات المناسبة لمعالجة

داللة لالختبار إذا كانت قیمة الداللة لھ أقل من مستوى ال) العمر، المستوى، التخصص(الدراسة 
5% .  

اختبار تحلیل التباین في آراء أفراد العینة حول اآللیات المناسبة لمعالجة التعثر ) ١٢(الجدول 
   الدراسي باختالف العمر والمستوى والتخصص  

المتوسط   العدد  التصنیف  المتغیر   المحاور  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى    ف قیمة
  الداللة

19  
10 2.9636 

0.333214 

20 
30 2.6606 

0.54632 

21 
33 2.7394 

0.65321 

22 
18 2.8523 

0.55443 

23  
14 2.8864 

0.321453 

24 
12 2.9545 

0.34531 

مر
الع

  
    

25 
3 3.0000 

0.00 

  
  
  

2.663 

  
0.019  

المتوسط   العدد  نیفالتص  المتغیر 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى    ف قیمة
  الداللة

١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
میة

ظی
لتن

ل ا
وام

الع
  

    

  
ى 

تو
مس

ال
  

  األول
38 2.6986 

0.65421    
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 الثاني
40 2.8136 

0.34251 

 الثالث
14 2.8052 

0.67541 

 الرابع
12 2.9545 

0.12478 

  الخامس
4 3.0000 

0 

 سادسال
4 3.0000 

0 

 السابع
4 2.3636 

0.43631 

  
2.156 

 
0.053  

المتوسط   العدد  *التصنیف   المتغیر 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى    ف قیمة
  الداللة

 0.4357 2.5412 37 قسم التاریخ

قسم علم 
  النفس

16 2.0547 0.44356 

قسم 
  االجتماع

13 1.5463 0.67908 

قسم الخدمة 
  االجتماعیة

13 2.0987 0.44676 

قسم التربیة 
 الخاصة

1 2.2356 0.76588 

  
ص

ص
تخ

ال
  

  

قسم 
  الجغرافیا

40 2.789 0.4789 

  
  
  

3.144 

  
0.011  

وبتطبیق القاعدة اإلحصائیة لتحدید درجة االختالف في آراء أفراد الدراسة حول اآللیات 
العمر، (دى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة مشكلة التعثر الدراسي ل المناسبة لمعالجة

تنص القاعدة . ، حیث تم إجراء االختبار للمحور مع كل متغیر على حدة)المستوى، التخصص
اإلحصائیة على قبول االختالف في آراء أفراد الدراسة حول اآللیات المناسبة لمعالجة مشكلة التعثر 

أقل من مستوى الداللة لالختبار ) ف(ت قیمة الداللة الختبار الدراسي لدى الشباب الجامعي إذا كان
وبمقارنة مستوى الداللة لجمیع المتغیرات الدیمغرافیة الثالثة في الجدول السابق، تبین . %5ككل

، وعلیھ )0.05(أن مستوى الداللة لتلك المتغیرات في اثنین یقل عن مستوى داللة االختبار ككل 
  : یمكن القول كما یلي

 مشكلة التعثر  جد ھناك اختالف في آراء أفراد الدراسة حول اآللیات المناسبة لمعالجةیو -
الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیر العمر،  ووفقًا الختالف شیفیھ فإن ھذه الفروق 

 .    19تمیل لصالح العمر 
 مشكلة التعثر  الجةال یوجد ھناك اختالف في آراء أفراد الدراسة حول اآللیات المناسبة لمع -

 .   الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیر المستوى
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 مشكلة التعثر الدراسي  ھناك اختالف في آراء أفراد الدراسة حول اآللیات المناسبة لمعالجة -
لدى الشباب الجامعي باختالف متغیر التخصص، ووفقًا الختالف شیفیھ فإن ھذه الفروق تمیل 

 . جغرافیالصالح تخصص قسم ال
أشارت النتائج إلى أن ھناك اختالفا في آراء أفراد الدراسة حول العوامل االجتماعیة 

العمر : المؤثرة في التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف جمیع متغیرات الدراسة وھي
، وللمستوى الدراسي الخامس،  25وقد وجد أن الفروقات تمیل للعمر. والمستوى، والتخصص

  .  خصص علم النفس وذلك على الترتیبولت
أما درجة االختالف في آراء أفراد الدراسة في مستوى العوامل التنظیمیة المؤثرة على في 

، )العمر، المستوى، التخصص(التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة 
التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي فقد تبین أن ھناك اختالف في العوامل التنظیمیة المؤثرة في 

.  باختالف المستوى الدراسي، والتخصص، فیما لم یوجد ممثل ھذه االختالفات حسب متغیر العمر
  .وكانت تمیل تلك الفروق لصالح المستوى الثاني وتخصص التاریخ على الترتیب

ناسبة لمعالجة أما فیما یتعلق بدرجة االختالف في آراء أفراد الدراسة حول اآللیات الم
العمر، المستوى، (مشكلة التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات الدراسة نفسھا 

، فقد تبین بأن ھناك اختالف في آراء العینة حول اآللیات المناسبة لمعالجة  مشكلة )التخصص
م یظھر أي التعثر الدراسي لدى الشباب الجامعي باختالف متغیرات العمر والتخصص فیما ل

وإن كانت الفروقات تمیل لصالح العمر ولتخصص الجغرافیا .  اختالف لصالح المستوى الدراسي
  .على الترتیب أیضًا

 السمة الواضحة في مثل ھذه النتائج أنھا توافقت مع بعض نتائج الدراسات السابقة، حیث
ع العلمي في المرحلة نجد للتخصص دور مھم في مشكلة التعثر الدراسي، حیث ظھر أن طالب الفر

المدرسیة تفوقوا على طالب القسم األدبي، وربما تعد ھذه النتیجة مفتاحًا للقیام بدراسات مماثلة بین 
  ). م1994(الكلیات العلمیة واإلنسانیة في ھذا الموضوع بحسب الباحث المغیدي 

  :توصیات الدراسة
لمقترحة المناسبة للتقلیل من في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا، وبجانب اآللیات ا

  :التعثر الدراسي، یوصي الباحث في ھذه الدراسة بما یلي

 .تجھیز القاعات الدراسیة بالوسائط التعلیمیة الذكیة -
 .إلغاء المواد الغیر تخصصیة -
 .توفیر وظائف مؤقتة بأجور مناسبة للطالب -
 .تقلیل كثافة القاعة الدراسیة من حیث عدد الطالب -
 .ادیمي لكل خمسة طالب متعثرین لمتابعتھمتخصیص مرشد أك -
 .تدریب الطالب على فن إدارة الوقت واستثماره في دراستھ األكادیمیة -
 .وجود برامج تنمي الحوار داخل األسرة -
 .االلتحاق بدورات عن االستذكار الجید -
 .توفیر وسائل نقل جامعیة مجانیة للطالب -
 .رات والمحاضرات الالصفیةالعمل على ملء أوقات الفراغ لدى الطالب بالدو -
 .إشراك الطالب في قاعات غیر المتعثرین دراسیا -
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ل                - ي تقلی شاركة ف ة واإلشرافیة للم ارات القیادی ون المھ ذین یمتلك ین ال ن المعلم صفوة م اختیار ال
ویم األداء          ائج وتق ي النت ة ف ز الدق د، وتعزی ت والجھ صارًا للوق ي، اخت ر الدراس شكلة التعث . م

 . لالتصال والتواصل بین الطالب واألساتذةوتوظیف اإلنترنت 
ر        - شكلة التعث التركیز على المؤھالت العلمیة العلیا عند اختیار المشرفین والمستشارین لمعالجة م

 .الدراسي لدى الشباب الجامعي
ارات               - ة مھ ي مجال تنمی ة داخل القاعات الدراسیة ف التنویع في استخدام أسالیب التدریس الحدیث

 . سالیب الفھم واإلدراك لدیھمالطالب وتویع أ
ي    - ى تخط ساعدھم عل ي ت ة الت ة والتأھیلی دورات التدریبی رامج وال رین للب ة المتعث ضاع الطلب إخ

  .  ظروفھم المعیشیة والعلمیة
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  مراجع الدراسة
  : المراجع العربیة

، دار الشروق، عمان، النظریة المعاصرة في علم االجتماع).  ١٩٩٧.  (إرفنج زایلتن .١
 . ١١٩-١١٨ص

العالقة بین الخلفیة االجتماعیة االقتصادیة ) ھـ١٤٢٠(اهللا  الكریم، نورة عبد آل عبد .٢
اإلدارة العامة للبحوث التربویة بالرئاسة .  للتلمیذات والتحصیل الدراسي بمدینة الریاض

 .  العامة لتعلیم البنات
ال األستاذ الجامعي المرتبطة بدعم خص)  م١٩٩٩.( اهللا آل ناجي، محمد بن عبد .٣

المجلة التحصیل الدراسي للطالب كما یراھا أعضاء ھیئة التدریس والطالب الجامعیون، 
 . ٥٧-٥٢م، ص ١٩٩٩العربیة للتربیة، 

متغیرات الخلفیة األسریة والمدرسیة المؤثرة على ).  ھـ ١٤١١(اهللا  الثبیتي، عبد .٤
معھد البحوث .  دراسة تتبعیة؛ سطة والثانویةمستوى تحصیل الطالب في المرحلة المتو

 . مركز بحوث العلوم االجتماعیة بمدینة مكة المكرمة. العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي
- ١٩٩٨تقریر القبول الجامعي للفصل الدراسي األول )  م١٩٩٩(جامعة الكویت،  .٥

 . ، الكویت، عمادة القبول والتسجیل، أكتوبرم١٩٩٩
العالقة بین بعض العوامل األسریة والتحصیل ).  ھـ ١٤٢٤(سن المح الجعیثن، عبد .٦

دراسة میدانیة على طالب الصف الثالث المتوسط في مدینة بریدة لنیل درجة ؛ الدراسي
 . الماجستیر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، مدینة الریاض

صادیة في دور بعض العوامل االجتماعیة واالقت). ھـ١٤٢٢(الحربي، علي عائض  .٧
؛ دراسة ماجستیر مقدمة لكلیة التحصیل الدراسي لطالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض

 .  التربیة بجامعة الملك سعود بالریاض
العوامل االجتماعیة المؤدیة لالرتكاب الشباب لجریمة ) م١٩٩٨(الحكیم، ناصر بھیان  .٨

 . لریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعود، االسرقة
العوامل الكامنة وراء تعثر الطلبة المنذرین بجامعة ) م٢٠٠٤(المحسن  حماده، عبد .٩

 . ، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، الكویتالكویت
، مجلد مسؤولیة الجامعة في تحقیق نھضة أمتنا،  )٢٠٠٩(الریفي، محمد أسحق  .١٠

 . التجدید العربي
 االجتماعیة االقتصادیة والثقافیة والمدرسیة في أثر العوامل).  م١٩٩٥(سمارة، أحمد  .١١

 . ، الجامعة األردنیة بمدینة عمانتحصیل طلبة الصف العاشر في الریاضیات
أثر العامل األسري على التحصیل الدراسي ) م١٩٩٩(العزیز  الشویعر، فریال عبد .١٢

اض، رسالة ، دراسة میدانیة على طالبات جامعة الملك سعود بمدینة الریلطالبات الجامعة
 . جامعة تونس.  دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة

عالقة التحصیل الدراسي للطالبة الجامعیة السعودیة بعض ) ھـ١٤١٥. (عرابي، حكمت .١٣
مجلة جامعة الملك سعود، المجلد السابع، العلوم .  المتغیرات األسریة، دراسة میدانیة
 . الریاض:   ة الملك سعودالتربویة والدراسات اإلسالمیة، جامع

، دار الزھراء للنشر نظریات علم االجتماع)  م٢٠١٢(العزیز علي  الغریب، عبد .١٤
 .٣٥٧والتوزیع، الریاض، ص 

، األبعاد االجتماعیة لمشكلة التأخر الدراسي) م٢٠٠٩.  (السمیع الغریب، غریب عبد .١٥
 . مكتبة األنجلو المصریة:  القاھرة
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