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أسباب التعثر األكادميي لدى الطالب اجلامعي 
 دراسة حالة: طالبات جامعة حائل

 *وفاء محمود محمد عياصرة

 

  

( 319هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب التعثر األكاديمي، لدى الطالب الجامعي من وجهة نظر طالبات جامعة حائل، تكونت العينة من ) _امللخص

%(، ولتحقيق األهداف استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، واالستبيان كأداة لجمع البيانات، وتوصلت إلى عدة نتائج 79.5طالبة بنسبة )

 على التوالي هي: األسباب التربوية بنسبة ) أهمها:
ً
( بدرجٍة متوسطٍة، ثم األسباب الصحية والنفسية بنسبة 3.82أن أسباب التعثر األكاديمي األكثر تأثيرا

يعزى الختالف  ( بدرجٍة متوسطٍة، وأظهرت وجود اختالف في وجهات نظر أفراد العينة،3.36( بدرجٍة متوسطٍة، ثم األسباب االجتماعية بنسبة )3.55)

التخصص، وكان االختالف لتخصص قسم اللغة اإلنجليزية، ويوجد اختالف في وجهات النظر بين أفراد العينة، يعزى للحالة االجتماعية وكان 

 ً، وقد
ً
مت الباحثة االختالف لصالح املتزوجات، ويوجد اختالف في وجهات النظر بين أفراد العينة، يعزى للحالة الصحية لصالح الالئقين صحيا

 من التوصيات لحل هذه املشكلة.
ً

 مجموعة

 : التعثر األكاديمي، الطالب الجامعي، جامعة حائل.الكلمات املفتاحية
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 أسباب التعثر األكاديمي لدى الطالب الجامعي دراسة حالة: طالبات جامعة حائل
 املقدمة .1

الجامعة من أهم املؤسسات، التي يعتمد ويرتكز عليها املجتمع، في تطوير  تعد 

ونشر ثقافته وتحقيق تطلعاته املستقبلية، من خالل تعليم الطلبة وإكسابهم 

 املهارات املختلفة.

وتتعاظم أهمية الجامعة في بناء الشباب؛ إذ من خاللها يحقق الشباب ذواتهم 

سهام في تحقيق ذواتهم، وتنمية قدراتهم إلى بامتالكهم العلم واملعرفة، واإل 

 [.1أقص ى حد ممكن بالرغم من الضغوط ]

وفي هذه املرحلة يعيش الطالب الجامعي مرحلة عمرية، تمتاز بتفتح عقلي       

وتحرر فكري، وتشكل الهوية الشخصية واملهنية لديه، ويتزامن معها ظهور 

باطات، واملخاوف والقلق، كثيٍر من املشاعر السلبية، كالصراعات، واإلح

 بتحقيق حاجاته النفسية، واملهنية، واالنفعالية، والجنسية، وقد 
ً
مرتبطة

ينشأ لديه بعض صعوبات التكيف، والتوافق في بداية التحاقه بالجامعة، 

 في تقدمه األكاديمي، وتوافقه النفس ي واالجتماعي، ويؤدي ذلك 
ً
مما يؤثر سلبا

ملشكالت الدراسية، أو االجتماعية، أو النفسية إلى وجود مشكلة أو أكثر من ا

 [.2لدى هؤالء الطلبة ]

وتحظى املشكالت التعليمية باهتمام بالغ ومتزايد من قبل األنظمة التربوية،     

والسياسية، وعلى املستويين املحلي والدولي، على حد سواء؛ ويرجع السبب في 

يره على مستقبل الشعوب ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي بدور التعليم وبتأث

 ،
ً
 فكريا

ً
 لدى التعليم الذي يعكس اتجاها

ً
واألفراد، وقد ترسخ الوعي تدريجيا

 [.3تميل إلى اعتبار التربية عملية استثمار في الرأسمال البشري ]

تعتبر ظاهرة التعثر األكاديمي، أو التأخر الدراس ي، من الظواهر األكثر      

، في كل البيئات واملجت
ً
.شيوعا

ً
 واقتصاديا

ً
 معات وتؤثر على املجتمع تربويا

أسباب هذه الظاهرة، تختلف من شخص إلى آخر، ومن بيئة إلى بيئة  ولكن

أخرى، ومن هنا جاءت الدراسة الحالية لتبين أسباب التعثر األكاديمي، لدى 

 الطالب الجامعي من وجهة نظر طالبات جامعة حائل.

 . مشكلة الدراسة2

 ة الدراسةأسئلأ. 

ن حل، فهي مشكلة متعددة إن التعثر الدراس ي مشكلة كبيرة؛ ال بد لها م     

 
ً
، وتارة أخرى تكون مشكلة

ً
 وتربوية

ً
 نفسية

ً
األبعاد، تارة تكون مشكلة

، يهتم بها علماء النفس بالدرجة األولى، ومن ثم املربون، 
ً
اجتماعية

 واألخصائيون االجتماعيون، واآلباء.

     
ً
وإن قضية رسوب الطالب، أو إنذارهم، أو فصلهم من الجامعة، يعد هدرا

للموارد في التعليم الجامعي؛ لذلك ال بد أن تتصدى الدراسات واألبحاث 

 [.4] للتخفيف من هذه الظاهرة، ووضع البرامج املالئمة لتالفي وقوعها

ومن خالل عمل الباحثة كعضو هيئة تدريس في جامعة حائل، ومرشدٍة      

كشف عن أكاديميٍة، ومسئولٍة عن املتعثرات في الجامعة، كان ال بد من ال

األسباب، التي قد تؤدي إلى تعثر الطالبات، من خالل اللقاءات اإلرشادية 

 على ذلك يمكن تحديد 
ً
األكاديمية للطالبات املتعثرات بالجامعة، وبناءا

مشكلة البحث في السؤال التالي: ما هي أسباب التعثر األكاديمي لدى الطالب 

 الجامعي من وجهة نظر طالبات جامعة حائل؟

 ق من السؤال الرئيس ي التساؤالت التالية:وينبث

 لدى الطالب الجامعي )تربوية، 1
ً
. ما هي أسباب التعثر األكاديمي األكثر تأثيرا

 صحية ونفسية، واجتماعية( من وجهة نظر طالبات جامعة حائل؟

يوجد اختالف في وجهة نظر أفراد العينة حول أسباب التعثر األكاديمي  . هل2

 لدى الطالب الجامعي يعزى الختالف التخصص؟
ً
 األكثر تأثيرا

. هل يوجد اختالف في وجهة نظر أفراد العينة حول أسباب التعثر األكاديمي 3

 لدى الطالب الجامعي يعزى الختالف الحالة االجتماعية؟
ً
 األكثر تأثيرا

. هل يوجد اختالف في وجهة نظر أفراد العينة حول أسباب التعثر األكاديمي 4

 لدى الطالب يعزى الختالف الحالة الصحية؟
ً
 األكثر تأثيرا

 ب. أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى ما يلي: 

 لدى الطالب الجامعي )تربوية، 1
ً
. تحديد أسباب التعثر األكاديمي األكثر تأثيرا

 واجتماعية(؟وصحية ونفسية، 

. تقديم بعض املقترحات والتوصيات التي يمكن أن تؤدي إلى حل مشكلة 2

 التعثر األكاديمي واالرتقاء بالطالب الجامعي ملستوى أفضل.

 ج. أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية البحث بما يلي: 

. تناولها أحد املوضوعات الهامة وهو: التعثر األكاديمي والتأخر الدراس ي، 1

ة واضحة في كل الجامعات؛ لذا ال بد من الوقوف على هذه الظاهرة وهي ظاهر 

 وتحديد أسبابها.

. تعتبر هذه الدراسة مهمة؛ لتوعيتهم بأسباب التعثر األكاديمي، وتأثيره على 2

 مستقبل الطالبة األكاديمي.

. قد تفيد نتائج الدراسة القائمين بأمور الجامعة؛ ليتمكنوا من تدارك ما 3

 الت، لرفع مستوى األداء لديها.يظهر من مشك

 د. حدود الدراسة

 (.2019-2018الحدود الزمانية: العام الجامعي ) -

فرع الشملي، تخصص )الصفوف األولية،  -الحدود املكانية: جامعة حائل -

 اللغة اإلنجليزية(.

 هـ. التعريفات اإلجرائية

لفصلي اقل من التعثر األكاديمي: يعرف على مستوى التحصيل العام: املعدل ا

 (، ويعني1(، واملعدل التراكمي اقل من )2)

حصول الطالب على إنذار أكاديمي، وتأخر الطالب عن خطته الدراسية، 

 بعدم اجتياز عدد الساعات املطلوبة، حسب مستوى 

الدراس ي، ويعرف على مستوى التحصيل الدراس ي الفصلي: الغياب  الطالب

املتكرر في أكثر من شعبة أو مقرر دراس ي، وتحصيل الطالب خالل الفصل 

 الدراس ي من امتحانات نصف فصلية، أو أعمال السنة األخرى ال يتجاوز 

 %( في معظم املواد املسجلة.60) 

الجامعي بجامعة حائل،  الطالب الجامعي: هو الطالب امللتحق بالنظام

شريطة أن يكون فعال ومستمر، ومن املنتظمين في برنامج البكالوريوس في 

 جامعة حائل.

 لحدود املوضوعية: أسباب التعثر األكاديمي لدى طالبات جامعة حائل. -

 

 



17 

 . اإلطار النظري 3

، في 
ً
 وانتشارا

ً
تعد ظاهرة التعثر األكاديمي من الظواهر األكثر شيوعا

التعليمية على اختالفها، وقد اختلف الباحثون حول طبيعة  املؤسسات

 األسباب املتعلقة بهذه الظاهرة وهي كاآلتي:

 
ً
األسباب الذاتية: وهي تلك التي تعود للفرد نفسه، بما يتميز من قدرات  -أوال

عقلية وسمات مزاجية، باإلضافة إلى استعدادات املتعلم، ودرجات نضج 

 هذه االستعدادات ومنها:

. الذكاء: وهو من أهم العوامل العقلية املؤثرة في التحصيل، وذلك لوجود 1

عالقة ارتباطيه قوية بينهما، فالطلبة ذو الذكاء املرتفع يحصلون في الغالب 

على عالمات مرتفعة، ويميلون إلى االستمرار في الدراسة ملدة أطول، في حين 

في العمل الصفي، يميل بعض الطلبة ذو الذكاء املنخفض إلى التقصير 

 [.5والتغيب عن الجامعة ]

. دافعية االنجاز: وهي حالة داخلية تحرك الفرد نحو سلوك ما يشجع 2

القيام به، فكلما زاد ميل الطالب نحو املادة الدراسية، ازداد تحصيله فيها، 

 [.6وكلما قل ميله إليها، نقص تحصيله فيها ]

املهمة في مجال علم النفس . القلق: يعد موضوع القلق من املوضوعات 3

بصفة عامة، والصحة النفسية بصفة خاصة، ويرجع الى ثالثة عناصر هي: 

الشعور بالعجز، والشعور بالعداوة، والشعور بالعزلة، وهذه العوامل تنشأ 

من األسباب التالية: انعدام الدفء العاطفي باألسرة، وشعوره بأنه محروم، 

قاها، كالسيطرة وعدم االحترام، وما تحويه وأنواع املعاملة السيئة التي يتل

البيئة من تعقيدات وتناقضات، وما تشمل عليه من أنواع الحرمان واإلحباط 

[7.] 

. مفهوم وتقدير الذات: تعتبر من العوامل املؤثرة في التحصيل ؛ فالتقدير 4

يكسب الطالب الثقة بعملة واجتهاده، ويساعد على النجاح، واجتياز املرحلة 

اسية دون صعوبة، ومفهوم الذات هنا يؤدي إلى تحسين سلوك الطالب، الدر 

 [.8عالوة على أدائه األكاديمي ]

 
ً
أسباب صحية وجسمية: فالصحة الجسمية لها تأثير على التفكير  -ثانيا

السليم، وضعف البنية، وتدهور الصحة يحول دون قدرته على االنتباه، 

أكثر قابلية للتعب، والتعرض  والتركيز، واملتابعة؛ بحيث يصبح الطالب

لإلصابة بأمراض مختلفة، بدورها تعطله عن الدراسة. فاملعوقات السمعية، 

أو البصرية، أو الذهنية، أو الحركية، مرتبطة بكثرة الغياب، وبالتالي عدم 

 [.9قدرته على التركيز وأداء املهام املطلوبة بطريقة مريحة ]

 
ً
عتبر استقرار األسرة وتكافلها من العوامل أسباب اجتماعية وأسرية: ي -ثالثا

التي تسهم في مستوى تحصيل الطالب ؛ فألسرة تمثل الوحدة األساسية 

األولى املسئولة عن تربية وإعداد الطالب، بما في ذلك اإلعداد التربوي، 

وتحصيله الدراس ي؛ فاستقرار األسرة، ومركزها االجتماعي، والحالة 

تحصيل الدراس ي لألبناء، وأثبتت الدراسات أنه االقتصادية، له أثر على ال

كلما قلت املشاكل األسرية زاد تحصيل الطالب، وأن ظاهرة التأخر الدراس ي 

 بطبيعة البيئة األسرية ]
ً
 قويا

ً
 [.10ترتبط ارتباطا

املستوى الثقافي لألسرة: ويقصد به املستوى التعليمي للوالدين، ذلك ملا له 

الطالب من حيث مساعدته على مراجعة دروسه،  من تأثيٍر كبيٍر على تحصيل

 [.11ومراقبة مختلف نشاطاته، وهو بذلك يتلقى العناية الكافية للدراسة ]

 
ً
أسباب تربوية: تتمثل بمجمل الظروف التي يعيشها الطالب، داخل  -رابعا

 الجامعة ومنها:

 . األستاذ: فهو له دور أساس ي ومباشر في مستوى الطالب وتحصيلهم، إما1

 أو إيجابا، وذلك من خالل قدرته على التنويع في أساليب التدريس، 
ً
سلبا

ومدى مراعاته للفروق الفردية بين التالميذ، وحالته املزاجية العامة، ونمط 

الشخصية، ومدى قدرته على تعميم االختبارات التحصيلية، بطريقة جيدة 

سب وما يستحقه وموضوعية، وعدم التساهل في توزيع العالمات، بما ال يتنا

 .[12] الطالب

. الجو االجتماعي الجامعي: يسهم التفاعل االيجابي بين أفراد املجتمع 2

الجامعي، في ارتفاع مستوى التحصيل الدراس ي لديهم، لكن إذا اضطربت 

العالقات بين أفراد املجتمع الجامعي، وانتشرت األساليب غير السوية، 

 عن التكيف مع ه
ً
 على فالطالب يصبح عاجزا

ً
ذا املجتمع، مما يؤثر سلبا

 [.13تحصيله الدراس ي ]

. املناهج الدراسية: تعتبر أحد املؤشرات التي يعتمد عليها الباحثون 3

والخبراء، في قياس مدى نجاح الطالب، واملنظومة التربوية؛ إذ أن بناء مناهج 

 تربوية على أسس علمية ومنهجية، تراعى فيها خصائص األساتذة واملعلمين،

وقدراتهم االستيعابية العقلية، وتأخذ بعين االعتبار حاجاتهم النفسية 

واالجتماعية، وتسعى إلى مواكبة التغيرات الثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية، املحيطة بالجامعة، كفيل بتحقيق ظروف مالئمة للنجاح 

[14.] 

 الدراسات السابقة .4

ة ضعف التحصيل [ هدفت إلى الكشف عن مشكل15دراسة الهمص ] -

الدراس ي، وأسبابها والحلول املقترحة لها، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 

التحليلي، كما استخدم اختبارات الذكاء، واختبارات القدرات، واختبارات 

 
ً
التكيف الشخص ي، واالجتماعي؛ ملعرفة تحديد إن كان الطالب متأخر دراسيا

عف التحصيل الدراس ي أهمها: أم ال، وكشفت الدراسة العديد من أسباب ض

 
ً
األسباب العقلية مثل: الضعف العقلي، تدني نسبة الذكاء، ضعف  -أوال

 
ً
األسباب النفسية  -القدرة على التركيز واالنتباه، وضعف الذاكرة، ثانيا

واالنفعالية مثل: الخمول، اإلحباط، فقدان الثقة بالنفس، سوء التكيف، 

 وكراهية مادة معينه أو أكثر، ثا
ً
األسباب الصحية والجسمية مثل: ضعف  -لثا

 
ً
البنية الجسمية، ضعف الحواس مثل السمع والبصر، وسوء التغذية، رابعا

األسباب االجتماعية واالقتصادية مثل: أساليب التنشئة األسرية الخاطئة  -

وغير السليمة، وكذلك مستوى تعليم الوالدين، والوضع االقتصادي األسري 

 املعيشية.السيئ، والظروف 

[ والتي هدفت إلى التعرف على مستوى تقدير 16دراسة صوالحة والعمري ] -

الطلبة األكاديمي، في جامعة عمان األهلية، وعالقة هذه األساليب بمتغيرات 

)الجنس، نوع الكلية، والسنة الدراسية للطالب(، واتبعت الدراسة املنهج 

ن ثالثة مجاالت ألسباب الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبيان مكونة م

التعثر األكاديمي هي: املجال التربوي األكاديمي، املجال املتعلق بشخصية 

الطالب وعالقاته االجتماعية، ومجال العوامل األسرية واالقتصادية، 

 وطالبة،  133ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة بطريقة قصديه مكونة من 
ً
طالبا

بة في جامعة عمان األهلية على وتوصلت الدراسة أن مستوى تقدير الطل

األداة ككل جاءت بدرجٍة متوسطٍة، ووجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة ملتغير 

الكلية )علمية، أدبية( وكانت لصالح الكليات العلمية، كما أوضحت وجود 

 ملتغير الجنس، وكانت لصالح اإلناث، وكذلك وجود 
ً
فروق دالٍة إحصائيا
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 ملتغير 
ً
السنوات الدراسة، وكانت لصالح الطلبة في فئة فروق دالة إحصائيا

 أول سنتين في الجامعة.

[ هدفت إلى إلقاء نظرة تحليلية موضوعية لتشخيص 17دراسة الخفاجي ] -

مؤشرات ومظاهر هذه الحالة، وأشار الباحثان إلى عدد من األسباب التي 

، من تؤدي إلى انخفاض املستوى العلمي، والتحصيل الدراس ي لطلبة الجامعة

وجهة نظرهما منها ما يلي: ضعف مخرجات التعليم من خالل تدني درجات 

الطلبة، وعدم تجاوب الطلبة مع األستاذ باملحاضرة، وذلك لقلة مشاركتهم في 

النقاش، أو لعدم انتباههم في املحاضرة، ونفور وعدم رغبة الطلبة في 

درجة النجاح،  التحصيل الدراس ي، واالستزادة من العلم، والتركيز فقط على

والشعور بعدم االنتماء للمؤسسة التعليمية، والقسم العلمي، وكذلك عدم 

 إلى 
ً
الرغبة بااللتزام بالتعليمات والضوابط الجامعية، والتي قد تصل أحيانا

 ضعف أجواء التنافس العلمي بين 
ً
حد التمرد على تلك التعليمات، وأخيرا

 الطلبة.

والتي هدفت إلى التعرف على املشكالت  [18دراسة العقيلي وأبو هاشم ] -

األكاديمية لدى طالب الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود، ودرجة 

اختالف هذه املشكالت في ضوء متغيرات )الكلية، املستوى الدراس ي، مكان 

اإلقامة، واملستوى االقتصادي لألسرة(، واستخدمت الدراسة االستبيان 

 بجامعة امللك سعود،  1934نة من لجمع املعلومات، وتكونت العي
ً
طالبا

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أكثر املشكالت املرتبطة 

 بين الطالب هي: صعوبة أسئلة 
ً
باملقررات الدراسية واالختبارات انتشارا

االختبارات، طول املقررات الدراسية، موضوعات املقررات صعبة الفهم، 

 قررات الدراسية باملستقبل.وضعف ارتباط بعض امل

[ التي هدفت إلى الوقوف على واقع املشكالت 19دراسة الدمياطي ] -

األكاديمية التي تواجهها طالبات جامعة طيبة وأسبابها، والتعرف على ترتيب 

املشكالت األكاديمية للطالبات، وعالقتها ببعض املتغيرات، املستوى الدراس ي 

لعالقة بين املشكالت األكاديمية لطالبات والكلية، والوقوف على طبيعة ا

جامعة طيبة ومستوى األداء، وطبقت الدراسة استبيان على عينة عشوائية 

طالبة، وقد استخدمت املنهج الوصفي  384من الطالبات بلغ عددهن 

املسحي، وأظهرت النتائج أن املشكالت األكاديمية املتعلقة باملقررات 

ى بالنسبة للطالبات، تليها املشكالت املتعلقة الدراسية احتلت املرتبة األول

بأعضاء هيئة التدريس، ثم املشكالت املتعلقة باملكتبة الجامعية، واحتلت 

املشكالت املتعلقة بالجداول الدراسية املرتبة األخيرة، وأوضحت أن أهم 

املتغيرات املؤثرة على األداء األكاديمي للطالبات تتمثل بالدائرة التلفزيونية، 

 أعضاء هيئة التدريس، واملقررات الدراسية.و 

[ استهدفت تحديد أسباب تدني املعدالت التراكمية 20] دراسة طالفحة -

للطالب املنذرين أكاديميا بجامعة مؤتة، شملت عينة الدراسة الطالب 

املنذرين إنذار أول ونهائي، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم األسباب الشخصية 

لتدني املعدل التراكمي هو عدم التحضير املسبق للمواد الدراسية، وكانت 

التدريس الجامعي التي تعتمد على االستظهار أهم األسباب التربوية، أساليب 

واهم األسباب االجتماعية هي تسلط اآلباء في معاملة أبنائهم، وأظهرت 

الدراسة اختالفات معنوية، ذات دالٍة إحصائيٍة في متوسط تقدير الطلبة 

 الختالف الكلية )علمية 
ً
أو املنذرين، لتأثير األسباب الشخصية، تبعا

 
ً
إنسانية(. وال توجد اختالفات معنوية لتقديرات الطالب والطالبات، تبعا

 ألهم األسباب التربوية واالجتماعية والشخصية.

[ هدفت التحليل العاملي ألسباب التعثر األكاديمي لطالبات 21دراسة سعد ] -

جامعة الدمام من وجهة نظر الطالبات، استخدم التحليل العاملي، واملسح 

نة، حيث تم مسح عينة عشوائية بسيطة من الطالبات املتعثرات بالعي

بالجامعة، وتوصلت النتائج: إلى وجود أربعة عوامل كامنة وراء التعثر 

% من التباين 80األكاديمي، لدى طالبات الجامعة، وفسرت هذه العوامل 

 الكلي ألسباب التعثر األكاديمي، والعوامل هي:

. العملية التعليمية 2تصادية للطالبة، . الخصائص االجتماعية واالق1

 . التسجيل.4. اإلرشاد األكاديمي. 3وطريقة قياس أداء الطالبة، 

[ هدفت إلى التعرف على مستوى التعثر األكاديمي 22دراسة األستاذ وصبح ] -

وأسبابه لدى طلبة جامعة األقص ى بغزه، وكذلك دور تكنولوجيا املعلومات 

التعثر، لذا قد تم إتباع املنهج الوصفي التحليلي،  واالتصاالت في معالجة هذا

وإعداد استبيان مكونة من ثالثة محاور أساسية، شملت أسباب التعثر 

األكاديمي، املرتبط بكل من اإلرشاد األكاديمي، والقبول والتسجيل، والخطط 

الدراسية، وكذلك دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في معالجة هذه 

طالب وطالبة، تم اختيارهم  300قد تم اختيار عينة مكونة من األسباب، و 

بالطريقة العشوائية البسيطة، وتوصلت إلى أن مستوى التعثر األكاديمي، 

% كمعدل افتراض ي، وان أكثر 80لدى طلبة جامعة األقص ى ال يقل عن 

أسباب التعثر متعلق بالخطط الدراسية، وكذلك فإن تكنولوجيا املعلومات 

 %.80ت عالجت األسباب بمعدل يزيد عن واالتصاال 

 [ هدفت إلى التعرف على واقع املشكالت التي يواجهها23] دراسة العازمي -

طلبة كلية التربية األساسية، التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب بدولة الكويت، وعالقتها بمتغيرات )النوع، التخصص، والفرقة 

الدراسية(، وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي لتحديد أهم املشكالت 

تطبيقها على  التي يعانيها الطلبة، واستخدم االستبيان لجمع املعلومات، تم

، وتوصلت النتائج: املشكالت التي  1200عينة عشوائية بلغ عددها 
ً
طالبا

يعاني منها الطلبة بدرجة مرتفعة تتعلق بأساليب التدريس، ومصادر 

املعلومات والتكنولوجيا، واملقررات الدراسية، ونظم االمتحانات، وفيما 

هيئة التدريس  يتعلق بنظام اإلرشاد األكاديمي وأساليب تعامل أعضاء

 تعزى 
ً
وتنظيم املحاضرات بدرجٍة متوسطٍة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير التخصص الدراس ي.

[ هدفت إلى استقصاء ودراسة أسباب التعثر 24دراسة السلطان، وآخرون ] -

األكاديمي، وحصول الطالب على اإلنذار األكاديمي، في جامعة امللك فهد 

ن ثم وضع إستراتيجية عامة تساعد في معالجة هذه للبترول واملعادن، وم

، مع عدم إنكار وجود 
ً
األسباب ؛ لتقليل عدد الطالب املتعثرين أكاديميا

أسباب أخرى، اجتماعيٍة وشخصيٍة وبيئيٍة، وتقترح الدراسة بعض معايير 

.
ً
 قبول الطالب للجامعة، تساعد في تقليل عدد املتعثرين دراسيا

هدفت الدراسة إلى تحليل العوامل املؤثرة على األداء  Digresia[ 25دراسة ] -

األكاديمي لطالب الجامعات األرجنتينية، وذلك بالتطبيق على عينه من 

الجامعات الحكومية، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة: أن النظام الداخلي 

للجامعات بما فيها من مقررات تدريس، ومناهج تعليمية، ونظم االمتحانات، 

 تعتب
ً
ر من العوامل التي تؤثر على مستوى األداء األكاديمي للطالب، وأيضا

الخصائص التي يتمتع بها الطالب وعضو هيئة التدريس، من حيث مدى 

اهتمام كل منهم بالعملية التعليمية، واستثمار الوقت وتنظيمه، تعتبر من 

 العوامل التي تؤثر على األداء األكاديمي للطالب.
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[ هدفت إلى الوقوف على درجة املساندة االجتماعية Mahon et26 [دراسة  -

في مواجهة الكثير من املشكالت النفسية والسلوكية، التي يواجها طالب 

جامعة روجرز بوالية نيوجرس ي األمريكية، وأسفرت النتائج عن إحساس 

 من األسرة 
ً
طالب الجامعة بانخفاض درجة املساندة االجتماعية، خاصة

من املشكالت النفسية والسلوكية من أهمها: انخفاض  يؤدي إلى الكثير

مستوى التوافق النفس ي واالجتماعي مع الحياة الجامعية، وعدم االنتظام في 

الدراسة، وانخفاض مستوى التفاعل االجتماعي، مع أحداث الحياة 

 الضاغطة وتذبذب مستوى التحصيل األكاديمي.

إلى تحديد مجموعة العوامل  [ هدفت الدراسةJaggia and Kelly27 [دراسة -

التي تؤثر على مستوى األداء األكاديمي لعينة من الطالب الجامعيين، 

باستخدام املعدل التراكمي كمقياس ملستوى األداء األكاديمي للطالب، بعض 

هذه العوامل يرتبط باملناهج الدراسية وطريقة التدريس، وعضو هيئة 

دراسة أن خصائص أسرة التدريس، وخصائص الطالب. كما أوضحت ال

الطالب، واملستوى التعليمي بها، واستقرار املجتمع األسري الذي يعيش فيه 

الطالب، يمثل أهم العوامل التي تؤثر على أداء الطالب األكاديمي، كما 

توصلت الدراسة إلى أن الفترة التي يقضيها الطالب في الجامعة يوميا، 

 ألكاديمي.ومستوى دخلة، ليس لها عالقة بمستواه ا

[ خلصت إلى أن هناك عالقة بين تحصيل الطالب Bradley28 [دراسة  -

وكفاءة املعلمين، حيث يرتبط تدني التحصيل بكفاءة املعلمين، ووجدت 

 معنوية بين الطالب امللتحقين باملدارس خارج املدن، حيث كان 
ً
فروقا

 االختالف لصالح الطالب امللتحقين داخل املدن.

[ أجريت على عينة من الطالب الجدد بجامعة ايوا، Gooding29 [دراسة  -

وأسفرت النتائج أن املستوى التعليمي للوالدين يؤثر إيجابا على مستوى 

 تحصيل أبنائهم.

[ التي أجراها على طالب املرحلة الثانوية في Aiokan & et al30 [دراسة  -

 في  نيجيريا والتي أظهرت نتائجها وجود فروق
ً
مستوى التحصيل دالة إحصائيا

الدراس ي، بين الطالب لوالدين مستوى تعليمهم مرتفع، والطالب لوالدين 

 مستوى تعليمهم منخفض، وذلك لصالح الفئة األولى.

يتضح من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة، أكدت على أن      

الطالب بالجامعات يعانون من مشكالت تؤدي إلى تراجع مستواهم الدراس ي، 

ا: أسباب تتعلق بالطالب نفسه، أسباب تربوية، أسباب نفسية، أسباب منه

[ ودراسة صوالحة 15اجتماعية، وأسباب اقتصادية، كدراسة الهمص ]

[، ودراسة األستاذ والصبح 18[، ودراسة العقيلي وأبو هاشم ]16والعمري ]

 [، وبعضها تناول األسباب التربوية منها: دراسة24[، ودراسة السلطان ]22]

[، ودراسة 20[، ودراسة الطالفحة ]19[، ودراسة الدمياطي ]17الخفاجي ]

 [[، ودراسة Mahon et al26[ ، ودراسةDigresia [25] [، ودراسة23العازمي ]

Kelly27 28[، ودراسة] radley لكن الدراسة الحالية تركز على أسباب ،]

والنفسية واالجتماعية(، التعثر األكاديمي )األسباب التربوية والصحية 

 منها على املستوى األكاديمي، وعالقته ببعض 
ً
ومعرفة األسباب األكثر تأثيرا

املتغيرات لدى طالبات جامعة حائل، تناولت الدراسات السابقة الطالب 

والطالبات من مناطق مختلفٍة، منها اململكة األردنية الهاشمية، اململكة 

يت، األرجنتين، الواليات املتحدة العربية السعودية، فلسطين، الكو 

األمريكية، ونيجيريا، تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باستخدام 

 املنهج الوصفي التحليلي، واالعتماد على االستبيان كأداٍة للدراسة.

استفادت الدراسة الحالية من نتائج الدراسات السابقة في إثراء إطارها      

ها وتفسير نتائجها، و تعد هذه الدراسة األولى التي تطبق النظري، وبناء أدات

على طالبات جامعة حائل، حيث تبين من الدراسات السابقة عدم وجود 

دراسة تناولت أسباب التعثر األكاديمي، لدى الطالب الجامعي في تلك 

 املنطقة.

 . الطريقة واالجراءات4

 أ. منهج الدراسة

في التحليلي، وذلك لجمع املعلومات، من اعتمدت الدراسة املنهج الوص     

، ثم 2019-2018عينة الدراسة من طالبات جامعة حائل للعام الدراس ي 

تحليل وتفسير هذه املعلومات؛ للوصول إلى النتائج التي توضح أسباب التعثر 

 األكاديمي، لدى طالبات جامعة حائل.

 ب. مجتمع وعينة الدراسة

مجتمع الدراسة من جميع طالبات جامعة حائل بقسم الصفوف  اشتمل

( طالبة من املجتمع 400األولية، واللغة اإلنجليزية، وتكونت العينة من )

 طالبة بنسبة 319األصلي، وتم توزيع االستبيان وكانت االستجابة من 

 ملتغيراتها املستق79.5
ً
 لعينة الدراسة تبعا

ً
لة %، والجداول التالية تبين وصفا

 وهي: )التخصص، الحالة االجتماعية، والحالة الصحية(.

 1 جدول 

 للتخصص
ً
 توزيع أفراد العينة وفقا

 النسبة املئوية التكرارات التخصص

 %42.5 135 الصفوف األولية

 %57.5 184 اللغة اإلنجليزية

 %100 319 املجموع

  319( أن مجموع أفراد العينة 1يبين الجدول رقم )     
ً
طالبة، مقسمة وفقا

( 184(، واللغة االنجليزية )42.5( بنسبة )135لتخصص الصفوف األولية )

%(، وهذا يدل أن عدد أفراد عينة قسم اللغة االنجليزية هي 57.5بنسبة )

 ف األولية.األكبر، ثم يليه الصفو 

 للحالة االجتماعية 2جدول 
ً
 توزيع أفراد العينة وفقا

 النسبة املئوية التكرارات الحالة االجتماعية

 %25.5 81 متزوجة

 %74.5 239 غير متزوجة

 %100 319 املجموع
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( من أفراد العينة غير متزوجين، 238( أن عدد )2من الجدول رقم ) يتضح

 %(، وهذا 25.5( منهم متزوجين، بنسبة )81%(، وان عدد )74.5بنسبة )

يعكس أن نسبة املتزوجات أقل من غير املتزوجات.

 3 جدول 

 للحالة الصحية
ً
 توزيع أفراد العينة وفقا

 النسبة املئوية التكرارات الحالة الصحية

 
ً
 %58.8 188 الئق صحيا

  غير
ً
 %41.2 131 الئق صحيا

 %100 319 املجموع

 )3يبين الجدول رقم )      
ً
(، بنسبة 188( أن عدد أفراد العينة الالئقون صحيا

، وعددهن )58.8)
ً
( بنسبة 131%(، والباقي من أفراد العينة غير الئقات صحيا

(41.2.)% 

 ج. أداة الدراسة

قامت الباحثة بإعداد استبيان، عن أسباب التعثر األكاديمي لطالبات      

لى األدب النظري والدراسات السابقة، الخاصة جامعة حائل، بعد االطالع ع

بموضوع الدراسة، ملعرفة أسباب التعثر في ضوء مجموعة من املتغيرات، 

( عبارة موزعة على ثالثة 36وتكونت أداة الدراسة بصورتها األولية من )

 محاور.

د. صدق األداة: تم عرض االستبيان على مجموعة من املتخصصين في التربية 

ذلك للتأكد من وضوح صياغتها، وسالمة لغتها، ومدى مالئمة واآلداب، و 

تصميمها لغرض الدراسة، وارتباطها باملحاور وأهميتها، وقد استقرت 

 ( عبارة، موزعة على ثالثة محاور بصورتها النهائية.33االستبيان على )

هـ. ثبات أداة الدراسة: استخدمت الباحثة طريقة )ألفا كرو نباخ( لحساب 

وذلك إليجاد معامل ثبات االستبيان، حيث حصلت قيمة معامل ألفا  الثبات،

.( وهو معامل ثبات مناسب 999لالستبيان ككل فكان معامل الفا كرو نباخ )

 ( يبين ذلك.4لثبات لالستبيان وصالحيتها لعينة الدراسة والجدول رقم )

 4 جدول 

 اخكرو نبقيمة معامل ألفا 

 العبارات معامل ألفا كرو نباخ

999. 33 

 اعتمدت الباحثة املقياس الخماس ي التالي:

 ) . أوافق1
ً
درجات(، ويمثل توفر املعيار بدرجة عالية  5بدرجة كبيرة جدا

، إذا كان متوسط تقديرات أفراد العينة تقع بين )
ً
 (.5-4.2جدا

درجات(، ويمثل توفر املعيار بدرجة عالية، إذا كان  4. أوافق بدرجة كبيرة )2

 (.4.2-3.4متوسط تقديرات أفراد العينة تقع بين )

رجات(، ويمثل توفر املعيار بدرجة متوسطة، إذا كان د 3. بدرجة متوسطة )3

 (.3.4-2.6متوسط تقديرات أفراد العينة تقع بين )

درجة(، ويمثل توفر املعيار بدرجة منخفضة، إذا كان  2. بدرجة قليلة )4

 (.2.6-1.8متوسط تقديرات أفراد العينة تقع بين )

5(
ً
، إذا درجة(، ويمثل توفر املعيار بدر 1. بدرجة قليلة جدا

ً
جة منخفضة جدا

 (.1.8-1كان متوسط تقديرات أفراد العينة تقع بين )

املعالجات اإلحصائية: لقد تم استخدام معامل ألفا كرو نباخ ؛ لحساب ثبات 

االستبيان، واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، واستخدام 

 (.t-testاختبارات )

 ومناقشتها النتائج. 5

 لدى الطالب السؤال األول:  -
ً
ما هي أسباب التعثر األكاديمي األكثر تأثيرا

الجامعي )تربوية، صحية ونفسية، واجتماعية(، من وجهة نظر طالبات 

 جامعة حائل؟

ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة املتوسطات الحسابية 

( 5واالنحرافات املعيارية لكل محاور وعبارات االستبيان، والجدولين رقم )

 ( يوضحان ذلك:6)و

 

 5جدول 

 
ً
 تنازليا

ً
 ترتيب األسباب بمحاورها الثالثة مرتبة ترتيبا

 املجموع االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور 

 319 1.205 3.82 األسباب تربوية

 319 1.013 3.55 صحية ونفسية األسباب

 319 1.036 3.36 االجتماعية األسباب

( يتضح أن التربوية حصلت على أعلى متوسط حسابي 5من الجدول رقم )

يدل على أن األسباب التربوية من وجهة نظر الطالبات هي أكثر  (، وهذا3.82)

 في التعثر األكاديمي، بينما جاءت األسباب الصحية والنفسية في 
ً
األسباب تأثيرا

 األسباب االجتماعية بمتوسط 3.55املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
ً
(، وأخيرا

(.3.36حسابي )
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 6جدول 

افات املعيارية لجميع عبارات االستبيان املتوسطات  الحسابية واالنحر

 محور األسباب التربوية -أ

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة الرقم

 0.935 4.11 عدم تجاوب الطلبة مع األستاذ باملحاضرة 1

 1.127 4.11 ضعف عملية التوجيه واإلرشاد بالكلية 2

 1.01 4.09 بأساليب التدريسقلة التنويع  3

 1.035 4,07 كثرت الواجبات املطلوبة 4

 0.973 4.06 غياب الطلبة عن املحاضرات 5

 1.212 3.97 عدم مراعاة الفروق الفردية 6

 1.012 3.86 ضعف أجواء التنافس العلمي بين الطلبة 7

 1.154 3.72 طول املقررات الدراسية 8

 1.33 3.72 االختبارات صعوبة 9

 1.133 3.67 التركيز فقط على درجة النجاح 10

 1.528 2.56 عدم رغبة الطالبة في التخصص الذي التحقت به 11

 محور األسباب االجتماعية -ب

 1.037 4.06 ضعف الترابط األسري  12

 1.226 3.76 زيادة عدد أفراد األسرة 13

 1.128 3.68 مستوى ثقافة األسرة تدني 14

 1.315 3.63 غياب القدوة واملثل األعلى داخل األسرة 15

 1.385 3.61 الوالدين ألبنائهم ضعف رعاية 16

 1.303 3.61 الزواج املبكر 17

 1.253 3.52 املسؤوليات داخل األسرة تعدد 18

 1.191 3.42 الدراسة بسن متأخرة 19

 1.436 3.32 ضعف اختيار األصدقاء الصالحين 20

 1.449 3.2 العنف داخل األسرة 21

 1.537 3.17 تعدد الزوجات 22

 األسباب الصحية والنفسية -ج

 1.352 3.81 ضعف البنية الجسمية 23

 1.49 3.57 ضعف الحواس كالسمع والبصر 24

 1.425 3.52 االرتباك والخجل أمام اآلخرين 25

 1.204 3.52 عدم التكيف مع الزمالء 26

 1.428 3.38 عدم الرغبة في املادة الدراسية 27

 1.533 3.22 ضعف الثقة بالنفس 28

 1.425 3.22 الخوف والقلق من االمتحان 29

 1.389 3.21 ضعف الدافعية والرغبة بالدراسة 30

 1.631 3.21 إهمال الواجبات املطلوبة منه 31

 1.675 3.14 باآلم وتردي الحالة الصحية الشعور  32

 1.55 3.13 عدم االنتباه والتشتت داخل املحاضرة 33

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 6يوضح الجدول رقم )      

لجميع عبارات االستبيان، بمحاورة الثالثة )األسباب التربوية، األسباب 

حسب املتوسطات  االجتماعية، واألسباب الصحية والنفسية( مرتبة

الحسابية من األعلى لألدنى، نالحظ عبارة "عدم تجاوب الطلبة مع األستاذ 

 باملحاضرة" قد جاءت باملرتبة األولى ؛ لحصولها على أكبر متوسط حسابي

(، كما اشتركت معها بنفس الدرجة عبارة " ضعف عملية التوجيه 4.11)

ع بأساليب التدريس" بمتوسط واإلرشاد بالكلية"، وتليهما عبارة " قلة التنوي

(، وكان ذلك ضمن محور األسباب التربوية، ويمكن تفسير النتيجة أن 4.09)

أكثر األسباب للتعثر األكاديمي ترجع للطالب نفسه، وضعف قدرته على 

التركيز، وضعف الذاكرة، وعدم ارتباطه باملدرس نتيجة عالقات سيئة بينهما، 

[. أما ما يخص 17[، ودراسة الخفاجي ]15وهذا يتوافق مع دراسة الهمص ]

األسباب االجتماعية، فقد جاءت عبارة " التفكك األسري نتيجة الطالق" في 

(، تليها عبارة " زيادة عدد أفراد األسرة" 4.06) املرتبة األولى، بمتوسط حسابي

(، وجاءت باملرتبة األخيرة عبارة " 3.76باملرتبة الثانية، بمتوسط حسابي )

(، وتوضح النتيجة أن لألسرة دور 3.17وجات"، بمتوسط حسابي )تعدد الز 

، والتفكك 
ً
كبير في التعثر األكاديمي ألبنائهم، وعدم اهتمامهم بهم أكاديميا
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األسري يؤدي في كثير من األحيان إلى ضياع األبناء، وهذا يتوافق مع دراسة 

بالنسبة لألسباب النفسية والصحية،  . أماMohon[ 26[، ودراسة ]21سعد ]

جاءت عبارة " ضعف البنية الجسمية" باملرتبة األولى، بمتوسط حسابي 

(، تليها باملرتبة الثانية عبارة " ضعف الحواس كالسمع والبصر" 3.81)

(، وباملرتبة األخيرة جاءت عبارة " عدم االنتباه 3.57بمتوسط حسابي )

(، ونالحظ من خالل ما 3.13حسابي ) والتشتت داخل املحاضرة" بمتوسط

توصلت إلية النتيجة أن األسباب الصحية والنفسية يؤديان لبعضهم 

البعض، وتسبب كثرة غياب الطالب، وعدم أداء املهام املطلوبة بطريقة 

 [.9مريحة، وهذا يتوافق مع دراسة حمودي ]

الثاني: هل يوجد اختالف في وجهة نظر أفراد العينة حول أسباب  السؤال -

 لدى الطالب الجامعي يعزى الختالف 
ً
التعثر األكاديمي األكثر تأثيرا

 التخصص؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ملتغير املعيارية، لتقدير أسباب التعثر األكاديمي لدى الطالب الجامعي، ت
ً
بعا

( للتحقق من داللة الفروق بين Tالتخصص، كما استخدم اختبار )

 (.7املتوسطات، واملبينة نتائجه في جدول رقم )

 7 جدول 

افات املعيارية الستجابات تقديرات أفراد العينة أل Tاختبار)  ملتغير التخصص( لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 سباب التعثر األكاديمي وفقا

 الداللة درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط العدد التخصص محور االستبيان

 .020 316 1.253 3.19 136 الصفوف األولية األسباب التربوية

 1.253 3.49 183 اللغة االنجليزية

األسباب الصحية 

 والنفسية

 .400 316 1.108 3.42 136 األولية الصفوف

 1.184 3.65 183 اللغة االنجليزية

 .723 316 1.125 3.68 136 الصفوف األولية األسباب االجتماعية

 1.261 3.92 183 اللغة االنجليزية

( وجود اختالف في وجهات نظر أفراد العينة، 7) نالحظ من الجدول رقم      

 يعزى ملتغير التخصص، ذلك ألن 
ً
حول أسباب التعثر األكاديمي، األكثر تأثيرا

(. وهي أقل من 020قيمة الداللة املعنوية بالنسبة للعوامل التربوية تساوي )

( هذا يعني أن التخصص له تأثير على العوامل التربوية، وكان 0.05مستوى )

(، 3.49االختالف لصالح تخصص اللغة االنجليزية، بمتوسط حسابي) هذا

(، 3.19وهو اكبر من متوسط تخصص الصفوف األولية الذي يساوي )

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بكون تخصص اللغة االنجليزية أكثر نسبة 

، من تخصص الصفوف األولية، يعود لعدم رغبة 
ً
 أكاديميا

ً
الطالبات تعثرا

لتخصص، وصعوبة املقررات الدراسية بالنسبة لهن، وطولها، الطالبات با

[، 6وصعوبة فهمها، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عبد الهادي ]

[، كما نالحظ عدم وجود 20[، والطالفحه ]18ودراسة العقيلي وأبو هاشم ]

اختالف في وجهة نظر أفراد العينة، يعزى ملتغير التخصص فيما يتعلق 

جتماعية، واألسباب الصحية والنفسية، ذلك أن مستوى الداللة باألسباب اال 

، مما 0.05.( على التوالي وهو أكبر من 723.( و )400املعنوية لهما يساوي )

يدل على أن متغير التخصص ليس له أثر معنوي على هذه العوامل، وال 

ير [ بأنه ال توجد فروق ذات داللة ملتغ23تتوافق مع نتائج دراسة العازمي ]

 التخصص األكاديمي.

السؤال الثالث: هل يوجد اختالف في وجهة نظر أفراد العينة حول األسباب  -

 لدى الطالب الجامعي يعزى الختالف الحالة االجتماعية؟
ً
 التعثر األكثر تأثيرا

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ملتغير املعيارية، لتقدير أسباب التعثر 
ً
األكاديمي لدى الطالب الجامعي، تبعا

( للتحقق من داللة الفروق Tالحالة االجتماعية، كما تم استخدام اختبار )

 ( يوضح النتائج.8بين املتوسطات والجدول رقم )

 8جدول 

  اختبار 
ً
افات املعيارية، الستجابات تقديرات أفراد العينة لألسباب التعثر األكاديمي، وفقا   ملتغير الحالة االجتماعية)ت( لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية واالنحر

 الداللة درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط العدد التخصص محور االستبيان

 .006 295 .954 3.72 81 متزوجة األسباب التربوية

 1.247 3.32 238 غير متزوجة

 .568 295 1.160 3.43 81 متزوجة األسباب الصحية والنفسية

 1.115 3.58 238 غير متزوجة

 .342 295 1.237 3.92 81 متزوجة األسباب االجتماعية

 1.204 3.78 238 غير متزوجة

( وجود اختالف في وجهات نظر أفراد العينة، 8نالحظ من الجدول رقم )      

يعزى للحالة االجتماعية، وذلك ألن قيمة مستوى املعنوية للعوامل التربوية 

(، وهذا يعكس أن 0.05.(، وهو أصغر من مستوى الداللة )006تساوي )

جهة نظر أفراد الحالة االجتماعية لها تأثير على األسباب التربوية، من و 

(، 3.72العينة، وكان األثر لصالح املتزوجات ذوي املتوسط الحسابي األكبر )

(، كما يوجد 8(، كما يوضحه الجدول رقم )3.32مقارنة بغير املتزوجات )

اختالف بين آراء أفراد العينة يعزى لألسباب الصحية والنفسية، بالنسبة 

.( 342.( و)568لهما يساوي ) ألسباب االجتماعية ذلك ألن مستوى املعنوية

على التوالي، وهو أكبر من مستوى الداللة املعنوية، وتعزى الباحثة النتيجة 

أن املجتمع األسري الذي تعيش فيه الطالبة يمثل أهم األسباب التي تؤثر في 

 jaggia and Kelly [27]أداء الطالبة، وهذا يتوافق مع دراسة 

 في وجهة نظر أفراد العينة حول أسباب السؤال الرابع: هل يوجد اختالف -
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 لدى الطالب الجامعي يعزى الختالف الحالة  
ً
التعثر األكاديمي األكثر تأثيرا

 الصحية؟

عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة

 ملتغير 
ً
املعيارية، لتقدير أسباب التعثر األكاديمي لدى الطالب الجامعي، تبعا

( للتحقق من داللة الفروق بين Tالحالة الصحية، كما تم استخدام اختبار)

 ( يبين النتائج.9املتوسطات والجدول رقم )

 9جدول 

 ملTاختبار )
ً
افات املعيارية الستجابات تقديرات أفراد العينة لألسباب التعثر األكاديمي وفقا  تغير الحالة الصحية( لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية واالنحر

 الداللة لحريةدرجة ا االنحراف املعياري  املتوسط العدد التخصص محور االستبيان

  األسباب التربوية
ً
 .000 316 1.215 3.51 188 الئق صحيا

  غير
ً
 1.089 3.13 131 الئق صحيا

  األسباب الصحية والنفسية
ً
 .005 316 1.148 3.67 188 الئق صحيا

 
ً
 1.133 3.36 131 غير الئق صحيا

  األسباب االجتماعية
ً
 .322 316 1.301 3.92 188 الئق صحيا

 
ً
 1.049 3.66 131 غير الئق صحيا

( وجود اختالف في وجهات النظر بين أفراد 9من الجدول رقم ) نالحظ      

العينة يعزى للحالة الصحية، ألن القيم املعنوية لألسباب التربوية واألسباب 

.( على التوالي، وهي أصغر من 005.( و)000الصحية والنفسية تساوي )

، ذو 0.05القيمة املعنوية )
ً
ي (، وكان هذا االختالف لصالح الالئقين صحيا

( على التوالي، وتفسر الباحثة هذه 3.67( و)3.51املتوسط الحسابي األكبر )

النتيجة ؛ بأن الصحة الجسمية لها تأثير على التفكير السليم، أما ضعف 

البنية وتدهور الصحة يحول دون قدرته على االنتباه، والتركيز، واملتابعة، 

بة بأمراض مختلفة بحيث يصبح الطالب أكثر قابلية للتعب، والتعرض لإلصا

 [.15بدورها تعطله عن الدراسة، وهذا يتوافق مع نتائج دراسة الهمص ]

 . التوصيات6

كشفت الدراسة عن عالقة ايجابية بين األسباب االجتماعية واألسباب 

 التربوية، لدى طالبات جامعة حائل، وبناًء عليه توص ي الدراسة بما يلي:

، وحثهم على مواصلة تعليمهم، وتشجيع ضرورة توعية األسر بأهمية التعليم -

 أبنائهم على ذلك خاصة اإلناث.

عقد الجامعة اللقاءات والندوات، ودعوة األمهات لحضورها ملا له دور كبير  -

 وفعال في التوعية بأهمية مواصلة التعليم.

إيجاد آليات مبتكرة للتواصل مع أولياء األمور، ملتابعة مستوى أداء أبنائهم  -

.أكاديمي
ً
 ا

تحسين أساليب التعزيز واملكافئات ملستوى التحصيل املرتفع، سواء كان  -

 من الجامعة أو األسرة، وتكريم أولياء األمور.

الصفية؛ إلبراز قدرات  ضرورة التركيز على األنشطة سواء الصفية أو غير -

 الطالب وزيادة ثقتهم بأنفسهم ودعم مستواهم األكاديمي لألفضل.

التفاعل االيجابي بين أفراد املجتمع الجامعي، بتقوية عالقة أعضاء هيئة  -

التدريس والطالب واإلدارة، وعمل لقاءات دورية معهم؛ لالطالع على 

 مشاكلهم وحلها بالوقت املناسب.

دريبية ألعضاء هيئة التدريس، في كيفية مراعاة الفروق عقد دورات ت -

سواء باستخدام أساليب التدريس الحديثة، أو  الفردية بين الطالب،

 استخدام أساليب تقويم متنوعة.
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REASONS OF UNIVERSITY STUDENT 

ACADEMIC STUMBLING 
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Hail University 

ABSTRACT: The study aimed to determine the causes of university students academic stumbling from 

the point of view of the students of Hail University, the study sample consisted of (319) students with total 

response of (79.5%), to achieve the objectives, the researcher used the analytical descriptive method and 

the questionnaire as a data collection tool, the reasons for academic stumbling are the most influential 

respectively: Educational causes (3.82) with middle degree, then health and psychological reasons (3.55) 

with middle degree, then social causes (3.36) with middle degree, and there was a difference in views 

between the sample members due to the social situation and the difference was to the favor of married 

women, and there was a difference in views between the sample members due to the health statues to the 

favor of healthy students, the researcher introduce a set of recommendations to solve this problem. 

KEYWORDS: Academic stumbling, University student, Hail University. 

 

 

 

 

 

 


