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 الشكر والتقدٌر

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا والرالة والدالـ عمى أشخؼ السخسميغ سيجنا دمحم عميو

 أفزل الرالة والدالـ

هلل سبحانو وتعالى عمى نعسو التي ال تعج وال تحرى                                         الذكخ والتقجيخ أواًل وأخيخاً 

 والحؼ وفقشي إلتساـ ىحا العسل الستػاضع .

 "دمحم ميمػد أبػ عخكش" األستاذ الجكتػر الذكخ والتقجيخ إلىبأتقجـ كسا يذخفشي أف 

أف وصل ىحا العسل إلى السذخؼ عمى ىحه الخسالة عمى ما بحلو معي مغ جيج حتى 

 . ، كسا أتػسشى لو الذفاء العاجل  ىحا السدتػػ فمو مشي جديل الذكخ والتقجيخ والعخفاف

،       أشخؼ العقيمي"  " أ.ىيأة التجريذ لكل مغ أعزاء قجـ بالذكخ والتقجيخ كسا أت

 .والتقجيخ مشي جديل الذكخ علي فمي ساعمى مداعجتيد. " فاشسة الفالح "

                           عمى تعاونيع معي .لى عيشة الجراسة بالذكخ والتقجيخ ـ إكسا أتقج

العديدة "ىشج إبخاىيع أختي صجيقتي و لى أيزا أف أتقجـ بالذكخ والتقجيخ إ يدخنيكسا 

 الدياني "عمى وقػفيا دائسًا معي ومداعجتيا لي .

 هللا الثػاب واألجخ . وإلى كل مغ مج يج العػف إلتساـ ىحه الجراسة أرجػ ليع مغ

 الباحثة                            والحسج هلل رب العالسيغ              

دمحمسناهد
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العػامل السؤدية الى التعثخ الجراسي لجى شمبة جامعة بشغازي مغ كجية نطخ الصمبة 

 كأعزاء ىيأة التجريذ 

 إعجاد   

 ناىج دمحم عبج الدسيع    

 السذخؼ 

 عخكش بػأأ.د: دمحم ميمػد 

 السمخز

اسة الحالية لمتعخؼ عمى العػامل السؤدية الى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ ىجفت الجر      

إناث ( وكحلظ  –الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ ، والتعخؼ عمى الفخوؽ بيغ الشػع ) ذكػر 

أدبي ( ، وأيزًا التعخؼ عمى الفخوؽ بيغ وجيتي نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة  –التخرز )عمسي 

( مغ أعزاء ىيأة التجريذ ، وقج 32( شالب وشالبة و)200جراسة مغ )التجريذ ، وتكػنت عيشة ال

تع تصبيق استبانة العػامل السؤدية الى التعثخ الجراسي مغ إعجاد الباحثة ، وأيزًا تع استخجاـ السشيج 

 الػصفي لسالءمتو لمجراسة الحالية. 

والستػسط الفخضي أضيخت نتائج الجراسة وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط العيشة 

( مغ وجية نطخ 0.01أكاديسية ( عشج مدتػػ داللة ) –اجتساعية  –لمعػامل الثالث ) شخرية 

الصمبة ،وأيزًا وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي لمعػامل 

                    حرائية بيغ ( بيشسا ال تػجج فخوؽ ذات داللة إ0.01الذخرية واألكاديسية عشج مدتػػ داللة )



  
 

متػسط العيشة والستػسط الفخضي لمعػامل االجتساعية مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ ، 

    وكحلظ ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في عػامل التعثخ مغ وجية نطخ الصمبة حدب الشػع

وؽ ذات داللة إحرائية في أدبي ( تػجج فخ  –إناث ( ، أما بالشدبة لمتخرز) عمسي  –) ذكػر 

( بيشسا ال تػجج فخوؽ ذات 0.05العػامل الذخرية لرالح التخرز األدبي عشج مدتػػ داللة )

، وكحلظ ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الجراسي  داللة إحرائية في باقي عػامل التعثخ

تػجج فخوؽ ذات داللة وجيتي نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ في العػامل الذخرية ، بيشسا 

إحرائية بيغ وجيتي نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ في العػامل االجتساعية لرالح وجية نطخ 

وكحلظ تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ وجيتي نطخ  ( ،0.01الصمبة عشج مدتػػ داللة )

عشج مدتػػ داللة  الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ في العػامل األكاديسية لرالح وجية نطخ الصمبة

(0.05.  )
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 المقدمة :  - 5.5

خية مغ االىتسامات التي تػلييا أؼ دولة ألبشائيا ، وذلظ مغ يعج االىتساـ بتشسية السػارد البذ    

خالؿ التخكيد عمى قصاع التخبية والتعميع ، ألنو أساس الشيزة والتقجـ في أؼ دولة عغ شخيق 

إعجاد تشسية السػارد البذخية ،وال شظ أف شمبة الجامعة يذكمػف مػارد بذخية ىائمة ، يجب رعايتيا 

 يحه الفئة مغ دور أساسي في بشاء السجتسع وتقجمو .واالستفادة مشيا ، لسا ل

وبحلظ أصبح التعميع مجخال أساسيا لتصػيخ البشاء االجتساعي حيث يؤدؼ دورا ميسا في حياة      

السجتسع . ولع يعج كسا كاف قجيسا مجخد خجمة يؤدؼ لألفخاد بل أصبح استثسارا قػميا بجرجة كبيخة 

فع عجمة اإلنتاج القػمي ، وإعجاد القػػ البذخية التي تقع عمى لو عائج حيث يسكشو أف يديع في د

 ( . 1994عاتقيا مذخوعات التشسية الذاممة . )الراوؼ ، وآخخوف ،

والتعميع الجامعي مغ أىع مخاحل الشطاـ التعميسي ألنو يؤدؼ جسمة مغ الػضائف األساسية       

مؤسدات السجتسع ، فيشطخ لمجامعة عمى  مشيا إعجاد القػػ البذخية ،وحل السذكالت التي تصخحيا

أنيا استثسار في السػارد البذخية باعتبار أف رأس الساؿ البذخؼ ال يقل أىسية عغ رأس الساؿ السادؼ 

، بل إف رأس الساؿ البذخؼ يسثل أىسية حيػية ، فبشاء السرانع والسجارس والسدتذفيات أمخ سيل 

ىمة مغ ميشجسيغ وأعزاء ىيأة التجريذ وأشباء وغيخىا ولكغ تكػيغ الكػادر البذخية السجربة والسؤ 

 يعج مغ األمػر السيسة ليحه السؤسدات ويعج عسمية أساسية وتحتاج إلى وقت شػيل . 

 . ) مخسي ، ب ت(

وإذا نطخنا إلى التعميع الجامعي في البمجاف العخبية نججه يعاني مغ عجة مذكالت ، مغ أخصخىا    

في التعثخ الجراسي والتدخب مغ ناحية ، وضعف فعاليتو الخارجية الستسثمة ضعف فعاليتو الستسثمة 

 (.1992بعجـ مالءمتو لحاجات التشسية االقترادية واالجتساعية مغ ناحية أخخػ.)الخصيب ،
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وانصالقا مغ أىسية الجامعات في تصػيخ السجتسعات عامة والشامية مشيا عمى وجو الخرػص      

حه السؤسدة التعميسية مغ دور فعاؿ في تػفيخ الكػادر الستخررة السؤىمة ، ولسا يسكغ أف تمعبو ى

لتغصية حاجات التشسية االقترادية واالجتساعية ، فقج أولت كافة الجوؿ اىتساـ متدايجا وعشاية كبيخة 

بالتعميع في جسيع مخاحمو ، وخررت لو جدءا كبيخا مغ ميدانياتيا ، باعتباره مغ واجباتيا تجاه 

ا ، وإيسانا مغ ىحه الجوؿ بأف ىحا سيعػد عمييا ، وعمى أبشائيا بذخيا ومعشػيًا وماديا بأفزل مػاششيي

مدتػيات التقجـ واالزدىار ، ولكي يكػف عائج التعميع جيج وذات فعالية ، ولتحقيق أعمى كفاءة 

بأفزل  مسكشة فال بج مغ أف يحقق قصاع التعميع أعمى كفاءة لو، وأف يعج أكبخ عجد مغ الخخيجيغ،

الكفاءات، وبأقل كمفة مسكشة ، وليحا البج أف تكػف أعجاد الصمبة الستعثخيغ دراسيا اقل عجد مسكغ، 

 (. 2001)فاضل ،   . ولتحقيق ذلظ يتصمب معخفة أسباب التعثخ الجراسي ومعالجتو

 فالتحريل الجراسي لمصمبة الجامعييغ ىػ ناتج عسمية التعميع الجامعي الستسثل في معجؿ     

الجرجات ) الستػسط ( الفرمي ، والتخاكسي لمصالب والحؼ يقاس بػاسصة االختبارات في مختمف 

السػاد الجراسية التي يجرسيا الصالب خالؿ الفرل الجراسي ، وىحه االختبارات مشيا ما ىػ شيخؼ 

نذاشو ومشيا ما ىػ نيائي ويجخل في تحجيج درجتو في السػاد الجراسية، باإلضافة ايزا لسػاضبتو و 

داخل القاعة الجراسية في السشاقذات وإعجاد البحػث والستصمبات األخخػ التي يحجدىا أعزاء ىيأة 

 (.1993التجريذ .) السغيجؼ ،

ويعج الشجاح األكاديسي في الجامعة ىجفا أساسيا لمصالب الجامعي والجامعة ، فبالشدبة لمصالب      

ق شسػحو السيشي واالجتساعي ،وبالشدبة لمجامعة يديع الشجاح في الجامعة إلى حج كبيخ في تحقي

يعكذ الشجاح األكاديسي لصمبتيا و مجػ كفايتيا الجاخمية التي تقاس بشدبة مخخجاتيا مغ الصمبة 
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                 إلى مجخالتيا مشيع ولحا تحخص الجامعات عمى تعديد فخص الشجاح األكاديسي لصمبتيا.                                                

 ( .1987)  الخيحاني وآخخوف ، 

ىحا ويعج التعثخ الجراسي مغ السذكالت التعميسية البارزة التي يعاني مشيا الشطاـ التعميسي       

بعامة و الجامعات برفة خاصة في ليبيا وفي غيخىا مغ  بمجاف العالع نامييا ومتقجميا عمى الدػاء 

تمف مخاحل التعميع فيي تحتل اليػـ مكاف الرجارة بيغ مذاغل ، مذكمة التعثخ الجراسي في مخ

األوساط التخبػية في العالع أجسع فيي مذكمة حقيقية وواقعية ججيخة باىتساـ القائسيغ عمى التعميع 

والجارسيغ والباحثيغ التخبػييغ في بالدنا فسغ الزخورؼ التعخؼ عمى مفيػميا والعػامل التي تكسغ 

                                                                                                             (.1989والشتائج الدمبية الستختبة عمييا . ) الذيباني ،  وراءىا وشخؽ عالجيا

ومغ ىحا السشصمق أصبحت عسمية تشسية التحريل الجراسي لجػ الصمبة عسػما و الستعثخيغ     

وجو الخرػص ىجفا حيػيا تدعى إلى تحقيقو شتى السؤسدات التخبػية والتعميسية ،  دراسيا عمي

وفئة الصمبة الستعثخيغ دراسيا قج يؤدؼ وجػدىا إلى أضخار اقترادية كبيخة ، فإف الكذف عغ 

العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي قج تداعج عمى تييئة البيئة التعميسية التي تكفل الشساء لمصمبة 

 ( .1996اختالؼ إمكاناتيع وقجراتيع. ) الجسػقي ،  عمى

إف التعثخ الجراسي في التعميع الجامعي مذكمة خصيخة إذ يؤدؼ إلى تأخخ الكثيخ مغ شمبة    

الجامعات عغ التخخج في الفتخة الدمشية السحجدة ويتختب عميو فاقج مادؼ وبذخؼ كبيخ ويدتشفج كثيخا 

ديخة الصمبة الجراسية ، ويزعف فعالية نطاـ التعميع الجامعي مغ الجيػد التي تزيع ىباء ويعيق م

، ومخدودة الكسي والكيفي معا ،وما يختبط  بو رسػب الصمبة في السخاحل التعميسية السختمفة نػع مغ 

الفاقج واليجر التعميسي  لحا كاف اىتساـ كافة الجوؿ بسذكمة التعثخ الجراسي وتػجيو الجيػد نحػ 

غ العػامل التي تؤدؼ إليو أمخا ضخوريا بيجؼ مػاجيتيا واقتخاح أساليب عالج دراستو ، والكذف ع
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ليا، ومغ السبخرات التي تدتمـد دراسة الصمبة الستعثخيغ دراسيا ىػ أف ىحه الفئة مغ الصمبة لع تشل 

ي حتى اآلف حطا وافيا مغ الجراسة ، والتحميل والفيع داخل مؤسداتشا التخبػية ،وضاىخة التعثخ الجراس

ضاىخة متفذية في األقصار العخبية وفي البمجاف الشامية ، وتفذيو يعػؽ اإلنتاج القػمي ويؤخخ الجخل 

الػششي ، ويدبب مذاكل اجتساعية خصيخة ، تزفي نتائجيا الديئة عمى الحياة الثقافية واالقترادية 

عسمية التعميسية واالجتساعية ،وتعج مذكمة التعثخ الجراسي مغ أىع العقبات التي تعيق نجاح ال

وتصػرىا وتحتل الرجارة بيغ األوساط التخبػية في جسيع السدتػيات العالسية والعخبية والسحمية 

باعتبارىا مذكمة ميسة في السيجاف التخبػؼ وتذكػ مشيا كل األنطسة التعميسية ، ولحلظ عقجت 

جاد الحمػؿ لعالجيا السؤتسخات والشجوات وأجخيت الكثيخ مغ الجراسات بيجؼ تذخيز الطاىخة وإي

 والحج مغ آثارىا الدمبية عمى السجتسع.

 (.2002(.)الػرفمي،1991(.) قػشخش،1987(.)الدراد،1982(.)جابخ وآخخوف،2000)الجحوع،

وقج دلت األبحاث الخاصة بجراسة أسباب التعثخ الجراسي عمى كبخ حجع ىحه السذكمة. فقج       

ى الصمبة في بخيصانيا ، إف ندبة التعثخ الجراسي تتخاوح ما وجج  "بيخت " في دراستو التي أجخاىا عم

في السائة( في السجف، وأف الشدبة تديج عغ ىحه الحجود في الخيف ، كسا وجج أف  20،  10بيغ )

ندبة التعثخ الجراسي في األحياء الفقيخة أكبخ مشيا في األحياء الغشية ، وأكجت أيزًا العجيج مغ 

في السائة (  30إلى  20ية أف مذكمة التعثخ الجراسي تشتذخ بشدبة مغ )الجراسات والبحػث التخبػ 

 ( .  2005بيغ شمبة التعميع ما قبل الجامعي .) محسػد، ب ت ( ، ) سميساف ،

( في دراستو بعشػاف اإلىجار في التعميع 2001وىحا ما أكجتو دراسة )دمحم صالح فاضل ،     

دببة لو( في كميتي القانػف واآلداب  بجامعة بشغازؼ والتي الجامعي ) حجسو ، كمفتو ، والعػامل الس

( شالب وشالبة فقط تخخجػا مغ كمية  القانػف في السجة السقخرة مغ أصل 51بيشت نتائجيا إف )
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( شالب 534في السائة( مغ إجسالي الفػج الحقيقي ،وإف) 14( شالب وشالبة وبشدبة )360)

( شالب وشالبة وبشدبة 1768لسجة السقخرة مغ أصل )وشالبة فقط تخخجػا مغ كمية اآلداب في ا

في السائة( مغ إجسالي الفػج الحقيقي ،و تتقارب ىحه الشدبة في أؼ مجتسع آخخ ، لحا فإف  30)

ىحه السذكمة ليا آثار اقترادية  واجتساعية بعيجة السجػ عمى السجتسع إذا ما أدركشا الخدارة 

عمى ىؤالء الصمبة في مخاحل التعميع السختمفة والتي تدتشفج الفادحة ، واألمػاؿ الزائعة التي تشفق 

جانبا كبيخا مغ ميدانية وزارة التعميع كل عاـ ، ىحا باإلضافة إلى الجيػد الزائعة لتي تبحليا 

 (.  2000السجراس والجامعات واألساتحة في تعميع ىحه الفئة .  )أباضة،

الجراسة لسعخفة العػامل السؤدية لمتعثخ الجراسي وىحه الشدب العالية تؤكج عمى أىسية وضخورة ىحه 

 ومحاولة إليجاد الحمػؿ ليا .

 مشكلة الدراسة : - 1.5

إف التعثخ الجراسي مغ السذكالت التخبػية التي تعاني مشيا كافة السجتسعات بكل السؤسدات      

غ مذكمة التعثخ الجراسي التعميسية ، والشطاـ التعميسي في ليبيا كغيخه مغ األنطسة التعميسية يعاني م

في مختمف السخاحل التعميسية وخاصة السخحمة الجامعية ،وتتزح مذكمة الجراسة الحالية مغ خالؿ 

 ما تعكدو البيانات اإلحرائية السدتقاة مغ كميات جامعة بشغازؼ عغ حقيقة مذكمة التعثخ الجراسي.
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 د الجراسية في كمية اليشجسة( يػضح ندب الشجاح والخسػب في بعس السػا 1– 1ججوؿ رقع ) 

الفرل 

 الجراسي
 السادة القدع الدشة

عجد 

 الصمبة
 الشدبة الخاسبػف  الشدبة الشاجحػف 

 % 52 745 %48 689 1434 1رياضة  العمـػ اليشجسية 2015/2016 الخخيف

 % 56 357 % 44 285 642 1فيدياء العمـػ اليشجسية 2015/2016 الخبيع



 ندب الشجاح والخسػب لكمية القانػف  ( يػضح 2– 1ججوؿ رقع ) 

 الشدبة الخاسبػف  الشدبة الشاجحػف  عجد الصمبة العاـ الجراسي كمية القانػف 

 % 96 796 % 4 33 829 2015/2016 )سشة أولى(     

 % 84 330 % 16 63 393 2015/2016 )سشة ثانية(     

 % 83 146 % 17 30 176 2015/2016 )سشة ثالثة(     

 % 90  231 % 10 26 257 2015/2016 شة رابعة()س    



مغ خالؿ الججاوؿ أعالىا يتزح حجع السذكمة و اليجر التخبػؼ وتتسثل مذكمة الجراسة الحالية في 

 محاولة لإلجابة عمى الدؤاؿ التالي: 

ما العػامل السؤدية الي التعثخ الجراسي لجػ شمبة جامعة بشغازؼ مغ وجية نطخ الصمبة وأعزاء 

 ة التجريذ ؟ىيأ
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 أىسية  الجراسة :  - 3.1

يعج التعميع برفة عامة ، والتعميع الجامعي برفة خاصة مغ الخكائد األساسية لمتشسية و     

التصػر ألؼ  مجتسع في الجػانب االقترادية واالجتساعية ، أؼ أف التعميع ىػ السرجر األساسي 

وشاقات بذخية لتقػـ بأدوارىا في مياديغ  فيػ الحؼ يسج مذخوعات التشسية بسا تحتاجو مغ قجرات

العسل لتحقيق األىجاؼ السخجػة ، فاالستثسار السادؼ برفة عامة والتعميسي برفة خاصة يؤدؼ 

إلى زيادة العائج عمى اإلفخاد برفة خاصة وعمى السجتسع برفة عامة ، وىحا ما يجعػ السجتسعات 

كسا وكيفا ، وعمى ىحا األساس تتزح أىسية دراسة إلى االىتساـ بالتعميع والتخصيط لو والتػسع فيو 

األنطسة التعميسية ومجػ كفاءتيا ، وتحجيج حجع ونػعية السذكالت التخبػية التي تػاجييا ومشيا 

مذكمة التعثخ الجراسي والتي تيجد الشطاـ التعميسي وما قج يتختب عمييا مغ آثار سمبية عمى الصالب 

 واألسخة والسجتسع.

 تحجيج أىسية الجراسة في الجػانب التالية : وبالتالي يسكغ

 أكال : األىسية الشطخية :

تكسغ أىسية ىحه الجراسة في محاولة التعخؼ عمى أىع العػامل التي قج تؤدؼ إلى التعثخ  -1

 الجراسي .

تعج دراسة الصمبة الستعثخيغ دراسيا ضخورة تخبػية ، واجتساعية ،ووششية ، تحتسيا الشطع  -2

 األىجاؼ التخبػية الدامية .التعميسية و 

وإذا نطخنا لمتعميع مغ الشاحية االقترادية فيسكغ القػؿ أف التعثخ الجراسي يتختب عميو خدارة  -3

اقترادية تتسثل في زيادة اليجر في التعميع الجامعي الشاتج عغ تأخخ تخخج الصالب مغ الجامعة 
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رة لو لمتخخج ( مسا يؤدؼ إلي فاقج مادؼ بدبب زيادة عجد الدشػات التي يقزييا عغ السجة السقخ )

كبيخ ويدتشفج الكثيخ مغ الجيػد التي تزيع ىباء ويعيق مديخة الصمبة ، ويزعف فعالية الشطاـ 

التعميسي برفة عامة ومخدودة الكسي والكيفي معا ، وىحا يتصمب التعخؼ عمى العػامل التي تكسغ 

األمخ الحؼ ال يسكغ معخفتو دوف الخجػع إلى   وراء مذكمة التعثخ الجراسي في السخحمة الجامعية

 الصمبة أنفديع وأعزاء ىيأة التجريذ. 

 ثانيا : األىسية العسمية :

يسكغ االستفادة مغ نتائج ىحه الجراسة في وضع الحمػؿ لسذكمة التعثخ الجراسي مسا يداعج  -1

 عمى الحج مغ اليجر التعميسي  .

عثخ الجراسي ، بسعخفتيا ومعالجتيا مسا يعػد عمى اإلسياـ في تقميل األثار الشاجسة عغ الت  -2

 الصمبة وأسخىع ومجتسعيع بالشفع .

إف مذكمة التعثخ الجراسي لع تشل حتى اآلف في السجتسع الميبي برفة خاصة الشريب الكبيخ  -3

مغ الجراسة داخل مؤسداتو التعميسية والتخبػية ، رغع أنيا تحتل مكاف ميع في تفكيخ العامميغ 

 لعمـػ التخبػية والشفدية .في مجاؿ ا

قج تداعج السدؤوليغ بالجامعات عمى وضع سياسات لقبػؿ الصمبة تأخح في االعتبار ) رغبات   -4

وحاجات السجتسع مغ الكفاءات البذخية   -والقجرة االستيعابية ليحه الجامعات  -الصمبة وقجراتيع 

 أو التخررات العمسية ( . 

 أىجاؼ الجراسة : - 4 .1

العػامل الستعمقة بالصالب )الذخرية( السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ التعخؼ عمى  -1

 الصمبة . 
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 التعخؼ عمى العػامل االجتساعية واالقترادية السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة . -2

 التعخؼ عمى العػامل األكاديسية السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة .  -3

 عخؼ عمى العػامل الذخرية السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ. الت -4

التعخؼ عمى العػامل االجتساعية واالقترادية السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء  -5

 التجريذ  .

 ىيأة التجريذ.  التعخؼ عمى العػامل األكاديسية السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء -6

التعخؼ عمى الفخوؽ في العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة حدب الشػع )  -7

 إناث ( . –ذكػر 

التعخؼ عمى الفخوؽ في العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة حدب  -8

 .أدبي ( –التخرز )عمسي 

مبة وأعزاء ىيأة التجريذ في العػامل السؤدية إلى التعثخ التعخؼ عمى الفخوؽ بيغ وجيتي نطخ الص -9

 .الجراسي
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 تحجيج السرصمحات : - 5.1

 العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي:

 التعخيف الشطخي : 

" يقرج بيا العػامل السختبصة بالشجاح او الفذل الجراسي بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ "             

 ( .1993) العبج القادر ، 

" ىي مجسػعة العػامل التي تحيط بالصمبة وتحػؿ بيشيع وبيغ انتقاليع مغ فرل دراسي إلى      

آخخ ، او مغ عاـ دراسي إلى آخخ، او عجـ نجاحيع في مادة دراسية او أكثخ ،وكسا تخد في 

 ( .1987استجاباتيع عمى فقخات االستبانة السعج ليحا الغخض " ) صميبيا ، 

 : التعرٌف اإلجرائً

ىي العػامل التي يخػ كل مغ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ أنيا مدؤولة عغ مذكمة التعثخ     

الجراسي و التي تقاس مغ خالؿ استجابة أفخاد العيشة عمى فقخات االستبانة ) أداة الجراسة ( ، 

عػامل الستسثمة في عػامل التعثخ الجراسي وتع ترشيفيا إلى عػامل شخرية )متعمقة بالصالب( ، 

 اجتساعية واقترادية ، وعػامل أكاديسية ) تخبػية ( . 

 التعثخ الجراسي :

 التعخيف الشطخي : 

" يذيخ مرصمح التعثخ الجراسي إلى انخفاض أو تجني ندبة التحريل الجراسي لمصالب دوف     

يتعمق  السدتػػ العادؼ الستػسط لسادة دراسية أو أكثخ ، نتيجة ألسباب متشػعة ومتعجدة مشيا ما



12 
 

بالصالب نفدو ، ومشيا ما يتعمق بالبيئة األسخية واالجتساعية والجراسية ، ويتكخر رسػب الستعثخيغ 

دراسيا لسخة أو أكثخ رغع ما لجييع مغ قجرات تؤىميع لمػصػؿ إلى مدتػػ تحريل دراسي يشاسب 

 ( .2006عسخىع الدمشي ". ) عػاد ، 

تقريخا ممحػضا عغ بمػغ مدتػػ معيغ مغ التحريل  " الصالب الستعثخ دراسيا ىػ الحؼ يقرخ    

الجراسي ، وذلظ بالشدبة لسا ىػ مشتطخ مغ شالب عادؼ ، أو متػسط مغ نفذ العسخ ، وفي نفذ 

 ( .1987السخحمة أو في نفذ الفرل الجراسي .)  الدراد ، 

  التعخيف اإلجخائي :

عغ التخخج في الفتخة الدمشية  وتعيقلتي تمظ الرعػبات التي يججىا الستعمع في مداره التعميسي وا   

  . بدبب رسػبو في بعس السػاد أو اندحابو قخرةالسحجدة أو الس

 _ حجكد الجراسة : 6. 1

تتحجد الجراسة بالسشيج والعيشة واألداة واألساليب اإلحرائية السدتخجمة والحجود السكانية )مجيشة     

(.   باإلضافة 2016أة التجريذ( والحجود الدمشية )بشغازؼ( والحجود البذخية ) الصمبة وأعزاء ىي

 إلى ذلظ الشتائج والتػصيات والسقتخحات التي تقجميا الجراسة .
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 تسييج : -1.2

ل الخمفية الشطخية لمجراسة ، حيث تيتع ىحه الجراسة بجراسة العػامل السؤدية يتزسغ ىحا الفر     

إلى التعثخ الجراسي لجػ عيشة مغ شمبة جامعة بشغازؼ ، وحيث إف التعثخ الجراسي أحج جػانب 

اليجر التخبػؼ كسا يعج مغ السذكالت البارزة في مخحمة التعميع الجامعي ، خاصة عشجما ال يجج 

سيا في مجاؿ الجراسة البخامج اإلرشادية التخبػية أو التأىيمية السشاسبة ، وىحا يقػدىع الستعثخوف درا

إلى االندحاب أو التدخب مغ الجراسة وىحا بصبيعة الحاؿ إىجار تخبػؼ وبالتالي سػؼ نتشاوؿ مفيـػ 

جراسة ومغ ثع التحجث عغ التعثخ الجراسي مػضػع الوالشتائج الدمبية لإلىجار ، اإلىجار التخبػؼ 

ويتع دراستو مغ خالؿ تشاوؿ أىع  السحاور الخئيدية  ، والتي تتسثل في التعخؼ عمى معشاه وأنػاعو 

، ولكغ أواًل سػؼ تصخؽ الباحثة إلى عخض السؤتسخات والشجوات التي اىتست  والعػامل السؤدية إليو

 بسذكمة التعثخ الجراسي عالسيًا وعخبيًا ومحميًا .

( إلى ضخورة دراسة  1968لي لمتخصيط التخبػؼ السشعقج بباريذ عاـ) السؤتسخ الجو أكج      

معجالت الخسػب والتدخب والعسل عمى تخفيف ىحه السعجالت ، وذلظ باتخاذ التجابيخ السشاسبة التي 

 ( . 1968)عبج الجائع ،  ة في إنتاج الشطاـ التعميسي . مغ شانيا أف تؤدؼ إلى زياد

( في دورتو الثانية والثالثيغ  1970لمتخبية السشعقج بجشيف عاـ )  كسا أوصى السؤتسخ الجولي    

 ( . 1971بالتقميل مغ الفاقج في كل مخاحل التعميع ) مرخ، وزارة التخبية والتعميع :

 – 15أيزا السؤتسخ الجولي لمتخبية والحؼ عقجتو مشطسة اليػندكػ بسجيشة جشيف مغ كسا أكج      

ف " اليجر الشاتج عغ ضاىخة تدخب الصمبة والخسػب وإعادة الدشة " ؼ بعشػا 1995فبخايخ عاـ  18

، وقج تجارس السؤتسخ مذكمة اإلىجار التخبػؼ برػرة مفرمة مغ حيث أسبابو وعالقتو بالشطع 
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التخبػية وأوصى بزخورة دراسة معجالت رسػب الصمبة والتدخب ، وأوصى السؤتسخ أيزا بزخورة 

 ( .                    1995ب والتدخب .)أيػب ، اىخة الخسػ متغمب عمى ضأساليب ججيجة ل خمق

أما عمى الرعيج العخبي ففي القاىخة تقجمت السشطسة العخبية بسحكخة إلى مؤتسخ وزراء التخبية        

( 1968مارس ( مغ عاـ )  22- 17والتعميع في العالع العخبي الحؼ عقج في القاىخة بيغ ) 

    رة إلى ضخورة االىتساـ بالصمبة الستعثخيغ دراسيا والستخمفيغ عقميا.  وتزسشت ىحه السحكخة اإلشا

 ( . 1987) الدراد ، 

( في قخاراتو وتػصياتو إلى بحؿ الجيج لمتخفيف مغ حجة  1970ودعا مؤتسخ مخاكر عاـ )      

عجا سمبيا اإلىجار في التعميع ) معبخا عشو بالسعجالت السختفعة لمخسػب والتدخب ( وذلظ باعتباره ب

 ( .1987خصيخا في جػدة التعميع . ) الغشاـ ، 

( عقج في دمذق مؤتسخ تخبػؼ ييجؼ إلى معالجة واقع التخبية في  1974وفي سػريا عاـ )        

الػشغ العخبي الدػرؼ ، وتصػيخ التعميع ما قبل الجامعي وقج أكج السؤتسخوف عمى ضخورة تحقيق 

عميسية قبل الجامعية وكاف مغ بيغ ىحه األىجاؼ ما ىػ متعمق األىجاؼ التخبػية في السخاحل الت

 ( . 1987بالصمبة السعػقيغ والستفػقيغ والستعثخيغ دراسيا . ) السخجع الدابق ، 

( أقيست نجوة حػؿ أسباب التعثخ الجراسي ، نطست وزارة التخبية 1984وفي قصخ عاـ )     

ؼ السدؤوليغ في السشاشق والسجارس والتػجيو والتعميع نجوة تخبػية ميسة استيجفت استصالع رأ

التخبػؼ حػؿ أسباب التعثخ الجراسي كطاىخة لالتخاذ التػصيات الالزمة ، وقج شارؾ في ىحه الشجوة 

 (.1984عجد مغ كبار السدئػليغ في الػزارة وجامعة قصخ .) مجمة التخبية القصخية ،
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التعاوف مع كمية التخبية في جامعة  ( دعت مشطسة العيغ التعميسية إلى1985وفي عاـ  )    

اإلمارات العخبية الستحجة ، لتذكيل لجشة عمسية متخررة  لجراسة أوضاع الصمبة الستعثخيغ دراسيا 

 ( . 1987.) الدراد ، 

أما في إشار التعاوف بيغ السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػـ والسخكد القػمي لمبحػث       

ووزارة التخبية والتعميع بجسيػرية مرخ العخبية  فقج عقجت نجوة قػمية تحت شعار" التخبػية والتشسية 

الخسػب في التعميع األساسي والتدخب مشو " بسقخ السخكد الكذفي العخبي بسجيشة نرخ في الفتخة مغ 

ـ(، ودعت إلى بحؿ الجيػد لعالج مذكمة الخسػب والتدخب  1997مارس  4فبخايخ إلى  28)

 ( .1997العالجية السالئسة لمبيئة العخبية.)السشطسة العخبية لمتخبية ،  وإتباع الصخؽ 

أما عمى الرعيج السحمي ،فقج أشارت نتائج الشجوة التي عقجت في مجيشة بشغازؼ عاـ       

( بعشػاف " تجني التحريل الجراسي لمصمبة في التعميع العاـ " إلى وجػد تجني ممحػظ في 2000)

سي لمصمبة في جسيع مخاحل التعميع العاـ ، وكاف مغ تػصيات الشجوة ضخورة مدتػػ التحريل الجرا

 ( . 2002اتخاذ وسائل كفيمة لمحج مغ مذكمة تجني التحريل الجراسي .) الػرفمي ، 

( بسجيشة بشغازؼ بعشػاف " أسباب تجني ندب الشجاح في الثانػية 2002كسا أقيست نجوة عاـ )     

( الرادر مغ قبل وكيل 16و.ر( وذلظ بشاء عمى القخار رقع ) 1470ـ ) العامة في الجور األوؿ لعا

وزارة التخبية والتعميع بسجيشة بشغازؼ وعمى ضػء ىحا القخار تع تذكيل لجشة مغ الخبخاء في قصاع 

 (.   2002التعميع لجراسة أسباب تجني ندب الشجاح في الذيادة الثانػية. )أمانة التعميع ، 
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 تخبػي  :اإلىجار ال  -2.2

 مفيػـ اإلىجار التخبػي :  - 1.2.2

يعخؼ اليجر في السيجاف التخبػؼ بأنو " الخدارة الشاتجة عغ نقز فعالية الشطاـ التعميسي      

 ( .1987. )حسػد ،   الجاخمية الستسثمة في التعثخ الجراسي

التعميع دوف أف ويعخؼ أيزا بأنو " كل جيج فكخؼ ومادؼ تبحلو الجولة والسجتسع في مجاؿ      

يحقق الغايات السخجػة مشو ، ويديج مغ كفاءة التعميع الجاخمية والخارجية والكسية والشػعية ". 

 ( .1995الذيباني ،)

ويعخؼ أيزًا "بأنو الخدارة الشاتجة عغ تدخب الصمبة مغ الجراسة بعج االلتحاؽ بيا أو عغ      

ثخ الجراسي أو االنقصاع ثع إعادة القيج" .       إعادة قيج بعس الصمبة في بعس الدشػات بدبب التع

 (. 2010) نرخ، 

كسا يعخؼ بأنو " ذلظ العامل الحؼ يدتشدؼ جدءا مغ األمػاؿ التي تشفق عمى قصاع التعميع ،      

  والحؼ يعج في السحرمة الشيائية استشدافا لمثخوة الػششية ، وىػ متسثل في التعثخ الجراسي والتدخب

 ( .1986) خمف ، 

ويعخؼ أيزا بأنو " عجـ الحرػؿ عمى عائج أو مخدود يداوؼ الجيػد واإلمكانات السادية      

 ( .1990والبذخية التي أنفقت في عسمية التخبية )جابخ، كقافي  ، 
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 الشتائج الدمبية لإلىجار التخبػي : - 2.2.2

ختو ، بل تذسل كحلظ الشطاـ لإلىجار التخبػؼ نتائج سمبية ال تقترخ أضخارىا عمى الصالب وأس    

 التعميسي في جسيع جػانبو ، وعمى معجالت التشسية في السجتسع ومغ ىحه الشتائج ما يمي :

 تجني مدتػى التحريل الجراسي :  -

يعج التحريل الجراسي مغ أبخز نتائج العسمية التعميسية  ، باعتباره السعيار الػحيج الحؼ في     

كاديسي ، كسا يحتل التحريل الجراسي حيدا كبيخا مغ تفكيخ وجيػد ضػئو يتحجد مدتػػ الصالب األ

الباحثيغ والعامميغ في ميجاف التخبية وعمع الشفذ ويذغل باؿ أولياء األمػر ، الحيغ يدعػف إلى دفع 

أبشائيع لمػصػؿ إلى أقرى السدتػيات التحريمية لمػصػؿ لمسدتػػ التعميسي الحؼ يخغبػنو ، 

 ( . 2002بػف إليو مغ أىجاؼ. ) الػرفمي  ، والحؼ يحقق ليع ما ير

وعميو فإف تجني مدتػػ التحريل الجراسي يعج مذكمة تخبػية في غاية األىسية ، ووجػدىا في     

أؼ نطاـ تعميسي بذكل واضح يعج مؤشخا عمى اإلىجار في السػارد البذخية والسادية ومطيخا مغ 

 مطاىخ عجـ كفاءة ىحا الشطاـ .

 الخسػب :   -

ويقرج بو " الفذل في اجتياز امتحانات صف دراسي مسا يؤخخ االنتقاؿ إلى الرف الحؼ يميو       

مغ مخحمة معيشة ، ويتختب عمى الخسػب أو إعادة الدشة  إىجار، لمسػارد السالية ، والجيج البذخؼ ". 

 (  .1981) أبػ الحدغ ، 
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 (1984األدنى لمشجاح " ) مخسي ، وىػ أيزًا "عجـ حرػؿ الصالب عمى الجرجة التي تسثل الحج  

والججيخ بالحكخ أف تكخار رسػب الصالب يؤدؼ بجوره إلى تعثخ دراسي ، وىػ أشج صػر     

الخسػب ، وحالة التعثخ الجراسي تطيخ عشجما ال يدتصيع الصالب الػصػؿ إلى السدتػػ الستػسط 

ة في حالة التعثخ الجراسي  عشجما مغ الصمبة العادييغ في نفذ السخحمة العسخية ، والسذكمة األساسي

يكػف عاما وشامال لكل السػاد ، في حيغ قج يكػف ىشاؾ تعثخ في مادة واحجة أو أكثخ ، وىحا أىػف 

 ألف عالجو قج يكػف أسخع وأكثخ نجاحا .                                                                

  التدخب : -

لب عغ مػاصمة الجراسة وتخكو لمجامعة برػرة مترمة ودائسة رغع أنو ويقرج بو انقصاع الصا    

مقيج بيا ، وقج يكػف ىحا االنقصاع في أوؿ العاـ الجراسي ، أو في أثشائو أو في أؼ مخحمة مغ 

              ( .                                    1991مخاحل الجراسة مسا يشتج عشو خدارة اقترادية وفاقج تعميسي .) حجي ، 

ويخخج مغ نصاؽ الستدخبيغ الستفػقػف ،والحيغ انتقمػا مع ذوييع إلى الخارج مثل أبشاء     

 ( .1989الجبمػماسييغ وأصحاب البعثات الجراسية ) الشسخ ، الذخيجة ، 

وتعج ضاىختي الخسػب والتدخب مغ أكثخ الطػاىخ الستخابصة فيسا بيشيسا وىسا ذات تأثيخ كبيخ     

كفاءة التعميع ، حيث أشارت الجراسات إلى وجػد ارتباط بيغ تخؾ الجراسة واإلعادة ، فقج عمى 

وضحت تمظ الجراسات أف عجدا كبيخا مغ الستدخبيغ في مخاحل التعميع السختمفة ىع مغ الصمبة 

 ( .   1990السعيجيغ. )غشايع ، 
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تحريمية باعتباره مؤديا إلى وخالصة القػؿ أف التعثخ الجراسي  يختبط بتجني السدتػيات ال    

الخسػب ، أو صػرة مشخفزة مغ صػر الخسػب ، وأيزا الخسػب بجوره يؤدؼ إلى  التعثخ الجراسي 

 وىػ أشج صػر الخسػب ، والحؼ يسكغ أف يربح دافعا لمصالب لتخؾ الجراسة  . 

خبػؼ ، والعسل عمى وعميو يشبغي عمى القائسيغ بالعسمية التعميسية االىتساـ بسذكمة اإلىجار الت    

 عالجيا بسا يتيدخ مغ شخؽ ووسائل .

وستخكد الباحثة في الجراسة الحالية عمى مذكمة التعثخ الجراسي ؛ ألنو قج تبيغ ليا مغ خالؿ 

حريمة اشالعيا في ىحا السػضػع ، أف الشتائج الدمبية لإلىجار التخبػؼ ال تتع بذكل مشفرل ، بل 

 وتجاخل عػامل مختمفة كالجامعة و األساتحة واألسخة والصالب. تتع بذكل متخابط ، نتيجة لتفاعل

 ثانيا : التعثخ الجراسي :  - 3.2

 تعخيف التعثخ الجراسي :  -1.3.2

أف الشطخة الفاحرة إلى مفيػـ التعثخ الجراسي تفخض الحجيث عغ السعشى الحؼ أخحه ىحا     

العجيج مغ التعخيفات التي تجعل معشاه  السرصمح في مجاالت التخبية وعمع الشفذ ، وليحا السفيـػ

يتدع أو يزيق مغ تعخيف ألخخ، ولعمو مغ السشاسب أف نعخض ما كتبو السخترػف عغ شبيعة 

 مفيـػ التعثخ الجراسي وألنيا كثيخة وال يسكغ حرخىا سشكتفي بحكخ بعس ىحه التعخيفات ومشيا: 

ف السدتػػ العادؼ الستػسط لسادة ىػ انخفاض أو تجني ندبة التحريل الجراسي لمصالب دو      

دراسية أو أكثخ ، نتيجة ألسباب متشػعة ومتعجدة ، مشيا ما يتعمق بالصالب نفدو ، ومشيا ما يتعمق 

بالبيئة األسخية واالجتساعية والجراسية ويتكخر رسػبيع لسخة أو أكثخ رغع ما لجييع مغ قجرات تؤىميع 

                 ( .                            2003. )أحسج ،  الدمشي ريل دراسي يشاسب عسخىعلمػصػؿ إلى مدتػػ تح



21 
 

والستعثخ دراسيا ىػ الحؼ يعجد عغ مدايخة زمالئو في الجراسة بدبب مغ أسباب العجد وىحه     

 (.2011األسباب تخجع تخجستيا في جسمتيا إلى أنيا إما جدسية أو نفدية أو اجتساعية".)الغدالي،

بأنو انخفاض ندبة التحريل دوف الستػسط العادؼ في حجود انحخافيغ معياريغ ويعخؼ"      

 (.1997سالبيغ " .) زىخاف ،

ويعخؼ الصمبة الستعثخيغ دراسيًا " بأنيع الصمبة الحيغ يبقػف في السخحمة الجراسية أكثخ مغ سشة      

 (.1977" . )الذشجويمي ،

ريل ألسباب متعمقة بالصالب أو اجتساعية  أو ويعخؼ أيزًا " بأنو حالة تأخخ أو نقز في التح

اقترادية بحيث تشخفس ندبة التحريل دوف السدتػػ العادؼ الستػسط بأكثخ مغ انحخافيغ سالبيغ" 

 ( .2004. )عبجهللا ، 

ويصمق أيزًا مرصمح التعثخ الجراسي عمى أولئظ الحيغ ال يدتصيعػف وىع في مشترف        

األعساؿ السصمػبة مشيع ، أو مغ الرف الحؼ يقع دونيع مباشخة " .                  الدشة الجراسية أف يقػمػا ب

 ( .2002) الخفاعي ، 

وعخؼ أيزا بأنو "ضعف الصالب في مادة أو عجة مػاد دراسية ، ضعف يؤدؼ إلى قرػره عغ     

 ( .2003ت ، ) صفػ  بمػغ السخحمة التعميسية أو الفخقة الجراسية نفديا ، التي بمغيا أقخانو ".

وعخؼ انجخاـ  الستعثخيغ دراسيا بأنيع " الحيغ ال يدتصيعػف تحقيق السدتػيات السصمػبة مشيع     

في الرفػؼ الجراسية ، وىع متعثخيغ في تحريميع األكاديسي بالقياس إلى العسخ التحريمي 

 ( .2010) بصخس ،   " .إلخػانيع
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أنيع ىع الحيغ يتأخخوف بذكل ممحػظ في تحريميع ويذار إلى الصمبة الستعثخيغ دراسيًا " ب     

الجراسي في بعس السػاد الجراسية أو معطسيا  بسعجؿ أكثخ مغ سشة دراسية مقارنة بسدتػػ 

تحريل أقخانيع في الرف الجراسي نفدو ، ويكػف ىحا التأخخ في حجود انحخاؼ معيارؼ واحج 

 ( .2011سالب أو أكثخ ". ) القخيصي ، 

لب الستعثخ دراسيا بأنو ىػ الحؼ لجيو قجرات ضعيفة عمى متابعة السقخر العادؼ ويعخؼ الصا    

في السجارس العامة ، لحا فيػ يحتاج إلى جيػد تخبػية خاصة ، حيث يكػف تحريمو في السجارس 

 (.1988العادية أقل مغ الستػسط  ".) عبج الغفار ،

في الػصػؿ إلى السدتػػ السصمػب ويحكخ أف التعثخ الجراسي يحجث عشجما يفذل الصالب      

لشقمو إلى فخقة أخخػ مسا يتختب عميو بقاؤه لإلعادة في نفذ الرف لسخاجعة السشيج بأمل وصػلو 

 (. 1970)اليػندكػ ،  إلى السدتػػ السصمػب في الدشة التالية .

ويعخؼ أيزًا : بأنو انخفاض ندبة التحريل بػضػح في مادة أو مػاد بعيشيا دوف         

السدتػػ العادؼ لمصالب إذا ما قػرف بغيخة مغ العادييغ مغ مثل عسخه وذلظ لعػامل متعجدة يخجع 

بعزيا الى الصالب نفدو لطخوفو الجدسية والشفدية والبعس اآلخخ الى البيئة األسخية واالجتساعية 

 (. 1999والبيئة التعميسية " . )أبػ مرصفى ، 

ت الدابقة  أف التعثخ الجراسي يعج مغ السذاكل التي ويالحع مغ خالؿ استعخاض التعخيفا    

تحطى باىتساـ األوساط التخبػية وغيخ التخبػية ، وذلظ التداع نصاؽ أثارىا ونتائجيا عمى شخائح 

اجتساعية متعجدة ، األمخ الحؼ جعميا مػضع اىتساـ فئات كثيخة مغ الشاس ، إذ اختريا عمساء 

صيط وغيخىع بعجد مغ دراساتيع وأبحاثيع وتشاوليا كل مغ زاوية التخبية واالجتساع واالقتراد والتخ

 (.1997تأثيخه في ميجاف عسمو ونذاشو . ) محافطة ، 
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بالخغع مغ أف التعثخ الجراسي يمعب دورا إيجابيا في السحافطة عمى جػدة التعميع ىحا إذا كاف      

(، إال أنو يتختب عميو 1986الصالب ال يستمظ مقػمات نجاحو إلى الرف األعمى)الذمقاني ،

(، وىحا مغ شانو 1993عػاقب وخيسة مشيا إما أف يتخؾ الصالب الجراسة أو يعيج قيجه ) مخسي ، 

                  أف يحج مغ فاعمية الشطاـ التعميسي ويشتج عشو إىجار لمسػارد السالية والجيج البذخؼ.

 ( . 1989) الذيباني ، 

رػر أو خمل ال يسكغ التغاضي عشيسا في تحقيق مبجأ تكافؤ كسا أنو يذيخ بػضػح إلى ق    

الفخص التخبػية ، ذلظ السبجأ الحؼ يذكل القصب الخئيدي في التخبية الجيسقخاشية التي تتجاوز 

بسفيػميا الخاىغ العسل عمى تعسيع التعميع وتػفيخ فخصة لسدتحقيو كافة والى العسل عمى تػفيخ 

غ مغ ىحه الفخص عمى اختالؼ ضخوفيع وانتساءاتيع والدعي الحثيث العجؿ والسداواة بيغ السدتفيجي

 .           مغ أجل تحقيق التقارب األمثل بيغ ىؤالء السدتفيجيغ في اإلنجاز والشجاح ومتابعة الجراسة 

 ( .1993) دروزة ، 

حتى وخصخ مذكمة التعثخ الجراسي في ىحا السدتػػ بالحات مغ التعميع يدتجعي الحل الدخيع     

ال تتفاقع إذ يتختب عمى تأخيخ عالجيا زيادتيا عسقًا واتداعًا سػاء كاف ىحا التأخيخ عمى مدتػػ 

 ( .2002األفخاد أو الحكػمات ) الػرفمي ، 

وعميو فإف مذكمة التعثخ الجراسي والتعخؼ عمى معشاه وتقري العػامل السؤدية إليو يعج إسياما     

بالتشسية وتجشبا ليجر الصاقات السادية والبذخية التي تشتج عغ  في تحقيق أىجاؼ التخبية السختبصة

ضعف كفاءة الشطاـ التعميسي، ومغ خالؿ عخض تمظ التعخيفات الستعجدة لمتعثخ الجراسي يسكغ أف 

 ندتخمز مشيا التعخيف التالي :
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ف % ( في االختبارات ، أو تكػ 50" التعثخ الجراسي ىػ انخفاض مدتػػ عالمات الصالب تحت ) 

عالمتو متجنية بالشدبة لدمالئو ، ويتكخر رسػبو أؼ إعادة الفرل الجراسي أو الدشة الجراسية أو 

 مادة لسخة أو أكثخ " .

 أنػاع التعثخ الجراسي : -2.3.2

يختمف التعثخ الجراسي مغ شالب إلى أخخ ، ولكل نػع مغ التعثخ الجراسي أسبابو وضخوفو     

 عو كسا يمي :وسبل معالجتو ويسكغ تحجيج أنػا 

 صشف التعثخ الجراسي إلى :  

 التعثخ الجراسي السخضي : ويتصمب ىحا الشػع عالجا شبيا وغالبا ما يكػف عالجو صعبا . -1

التعثخ الجراسي غيخ الصبيعي : وىحا الشػع يسكغ عالجو بالػسائل التخبػية العمسية ، وىػ ما  -2

البيت ، وىحا الشػع مغ التعثخ يسكغ أف يكػف في يسكغ أف تقػـ السجرسة أو الجامعة بالتعاوف مع 

جسيع الجروس ، وقج يكػف تعثخا في بعس الجروس  ،وقج يكػف تعثخا في درس واحج فقط ، وقج 

يكػف التعثخ وقتيا ، وقج يدتسخ وقتا شػيال ولكل نػع مغ ىحه األنػاع مدبباتو وسبل عالجو.       

 (  1972) القػصي ، 

 : ويكػف الصالب فيو متعثخا في جسيع السػاد الجراسية . تعثخ دراسي عاـ   -3

 تعثخ دراسي في شائفة مغ السػاد السختبصة بعزيا ببعس كالسػاد العمسية أو السػاد الخياضية. -4

 ( . 1995تعثخ دراسي في احجػ السػاد كالفيدياء أو غيخىا مغ السػاد )أبػ عالـ،شخيف، -5
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لصالب العقمية والجدسية جيجة وال يعاني مغ تعثخ دراسي وضيفي : حيث تكػف قجرات ا -6

اضصخاب عزػؼ أو عربي أو عقمي إنسا يكػف الخمل في الشاحية الػضيفية ، حيث ال تعسل 

 الػضائف بذكل مشدجع بحيث تؤدؼ إلى التفػؽ في التحريل الجراسي . 

ية تعثخ دراسي غيخ وضيفي :ويخجع ىحا الشػع مغ التعثخ إلى وجػد اضصخابات عزػية عرب -7

 (.2003لجػ الصالب وتحجث في حالة السخض أو اإلعاقة أو اإلصابة بحادث معيغ .)ربيع، 

 تعثخ دراسي مدتسخ أو دائع : وىػ التعثخ الستخاكع مشح سشػات دراسية سابقة . -8

تعثخ دراسي مؤقت أو عخضي : وىػ التعثخ الحؼ ال يجـو شػيال ، فقج يتعثخ الصالب عغ  -9

 (.2007ألسباب معيشة ولكغ بدواليا يتحدغ وضع الصالب.)ربيع ،الغػؿ ، زمالئو في امتحاف ما ،

 العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي  :  - 4.2

فالتعثخ الجراسي ىػ نتاج عػامل متعجدة ومتجاخمة تتفاوت في نػعيا وتأثيخىا مغ حالة إلى     

بغي عشج تذخيز التعثخ أخخػ ، وبعس ىحه العػامل وقتي وعارض ، وبعزيا دائع ، وليحا يش

 (.2011الجراسي أف نتعامل مع كل شالب كػحجة فخدية خاصة . ) الحسجاني ،
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ولقج تعجدت عػامل التعثخ الجراسي لعجة عػامل مغ أبخزىا ما يمي   :   

 أكال: العػامل الستعمقة بالصالب : -1. 4.2

 العػامل السعخفية : -1

رات السعخفية ، القجرات السعخفية الػراثية التي  يػلج بيا الصفل ويشبغي تأكيج أف فتخة يقرج بالقج    

الحسل ميسة ججا لتشسية القجرات الفكخية والحىشية لجػ الجسيع ، سػاء أكانت بإتباع أسمػب تغحية 

بقجرات سميسة أـ بػجػد تػازف نفدي عشج األـ الحامل ، ولكغ ىشاؾ ندبة مغ األشفاؿ الحيغ يػلجوف 

 ( .2002عقمية ضعيفة ال يسكغ أف يشكخ وجػدىا  ) جسعة  ، 

وقج يتعثخ الصالب في دراستو لزعف في قجراتو العقمية أو السعخفية وىحا الزعف يأتي مغ     

 ( .1994الػراثة أو مغ مخض أصاب الجسمة العربية "الجياز العربي " ) الدميصي ، 

الصمبة دراسيا مشيا نقز واضصخاب االنتباه أو تذتتو ، وىشاؾ أسباب أخخػ تتدبب في تعثخ     

ومغ مطاىخه : ضعف القجرة عمى الفيع ، واالستجابة الخاشئة ، ضعف الحاكخة وكثخة الشدياف ، 

ضعف مدتػػ التفكيخ وعجـ تخابصو ، والكتابة الخديئة ، وتجشب السػاقف التعميسية.                      

 ( .2010)  عمي ، 

سكغ استشتاج أف مغ أىع العػامل العقمية التي تؤدؼ إلى تعثخ الصالب دراسيا ىي انخفاض وي    

معجؿ  الحكاء ، و ضعف القجرة عمى اإلدراؾ ،إضافة إلي نقز القجرات الخاصة كالقجرات المغػية 

 ( .1997و الحدابية  أو ضعف االستيعاب والعجد الحىشي .) الشجار ، 

ذكخه نجج أف الصمبة يختمفػف في قجراتيع عمى الفيع واالستيعاب لمسفاىيع واستشادا إلى ما سبق      

األساسية في السػاد السقخرة ويشعكذ ذلظ بالتالي عمى عسمية التعمع ومغ ثع مدتػػ التحريل ، 
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وىحا االختالؼ في مدتػػ الحكاء يؤثخ عمى تحريميع العمسي كسا أكجت ذلظ العجيج مغ الجراسات 

ة مغ حيث تأثيخ الحكاء ومدتػياتو عمى التحريل الجراسي .                           واألبحاث التخبػي

 ( .1996) الذيخاني ، 

 العػامل العزػية ك الرحية :  -2

ىشاؾ صمة وثيقة بيغ الشسػ العزػؼ والشسػ العقمي والتحريل الجراسي لجػ الصالب .ويالحع     

تعثخيغ دراسيا أعمى مسا ىي لجػ العادييغ أو أف االضصخابات العزػية والحيػية لجػ الس

الستػسصيغ ، ومغ العػامل العزػية تأخخ الشسػ ،وضعف البشية الجدسية ، وضعف الحػاس ، 

الزعف الرحي العاـ ، وسػء التغحية وضعف التشاسق في الشسػ الجدجؼ وقمة الػزف واإلعاقات 

 (.2004الجدسية .) عبج الباقي ، وآخخوف ، 

ل الثاني الحؼ يؤدؼ إلى تعثخ الصمبة دراسيا وضعف تحريميع ، ىػ العامل الجدسي والعام     

أو الرحي ، فبعس الصمبة يعانػف أمخاضًا معيشة مثل الخبػ السدمغ ، وإصابات صحية متكخرة ، 

 (.   2002وعيػبا في الشطخ والدسع والشصق أو حتى عاىات جدجية ) جسعة ، 

سباب الرحية التي تؤدؼ إلى التعثخ الجراسي ىي تأخخ الشسػ ويحكخ أف مغ العػامل أو األ   

وضعف البشية ،والزعف الرحي العاـ وسػء التغحية واضصخاب الكالـ والحالة الديئة لألـ الحامل 

 (.2007بجراف ،  أثشاء الحسل وإصابتيا بأمخاض خصيخة وضخوؼ الػالدة العدخة. )

ديػلػجي ، أو الخمل في إفخاز بعس الغجد أو نقز كسا أف اضصخابات الشسػ واإلصابة بتعب ف    

الشػـ  أو حاالت البؤس السادؼ والفقخ وما يشجع عشيا مغ سػء التغحية وفقخ الجـ وسػاه ، ىي مغ 

(.2993علىالوضعالدراسًلدىالطالب.)لطفهللا،التًتؤثراالضصخابات الجدجية
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 العػامل الشفدية : -3

راسي، إلى الكثيخ مغ العػامل واالضصخابات الشفدية )كصالؽ الػالجيغ أو قج يخجع التعثخ الج      

الػفاة ،حادث مؤلع ،الخالفات األسخية(التي يتعخض ليا الصالب ، وما يشتج عشيا مغ معاناه وارتفاع 

مدتػػ القمق أو ضعف الثقة بالشفذ أو الشذاط الدائج وضعف االنتباه ، ، وسػء التكيف االجتساعي 

بالشبح وتػقع الفذل ،وبالتالي انخفاض الجافعية لمتعمع واالنجاز ، وغيخىا مغ االضصخابات  ،والذعػر

 ( .1992والسذكالت الشفدية التي تجعمو متعثخا دراسيا عغ أقخانو.)الذخز، 

وأيزًا قج يشذأ التعثخ الجراسي عغ عػامل انفعالية مثل ضعف الثقة بالشفذ أو القمق    

ختالؿ في االتداف االنفعالي ،والخػؼ والخجل الحؼ يسشع الصالب مغ واالضصخاب الشفدي واال

السذاركة االيجابية الفعالة داخل القاعة ، واالنصػاء عمى الشفذ والذعػر بالحخماف الشفدي ، وما 

يشتج عغ ذلظ مغ اضصخاب انفعالي حاد والغزب الذجيج ، وغيخ ذلظ مغ االستجابات التي كثيخا 

اىقة ، وكحلظ السذكالت االنفعالية الشاجسة عغ التجليل الحائج ، وىحه العػامل ما تطيخ في دور السخ 

كثيخا ما تؤثخ عمى التحريل الجراسي لمصالب ، وقج يرل بو إلى الحج الحؼ يؤثخ عمى انتطامو في 

            الجامعة ، كسا يؤدؼ إلى ضعف قجرتو عمى التخكيد مسا يؤثخ بالتالي عمى قجرتو عمى االستيعاب .       

 (. 2001) الذالش ، 

ويذار إلى أف مغ العػامل الشفدية السؤثخة في تحريل الصالب مشيا ضعف االتداف العاشفي     

لمصالب نتيجة لعسمية التشذئة االجتساعية التي مخ بيا في جػ مشدلي غيخ مالئع يدػده التفكظ وعجـ 

ػر باألمغ ، والتخمخل العاشفي في بيئة تمبية حاجاتو الزخورية كالحب والعصف والتقجيخ والذع

 ( .2004الصالب قج يغصي عمي ذكائو ويطيخه بأقل مسا ىػ عميو فعال .)دمحم ، 
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( أف السرابيغ باالضصخابات الشفدية غيخ قادريغ عمى مدايخة 1998ويخػ ) القائسي ،      

كثيخ مشيع ، ليذ لجييع  زمالئيع في التعمع ، وال يدتصيعػف أف يعسمػا ويجتيجوا كاآلخخيغ ، فال

الجافع الالـز ألجل الجيج والعسل ، وىحا يػلج مذكمة كبيخة لجييع ، تدمب مشيع االنتباه واإلرادة 

الالزمة  مسا يؤدؼ بيع إلى التعثخ الجراسي . كسا أف اليدائع الستكخرة واإلخفاؽ ، قج تدبب في أف 

 يدتصيعػف الحرػؿ عميو مخة ثانية .     يتغمب اليأس عمييع ويذعخوا بأنيع فقجوا كل شيء ،وال

وكحلظ يخجع التعثخ الجراسي إلى عجـ ميل الصالب الستحكار الجروس أو عسل الػاجبات    

السشدلية، وانذغالو بأمػر أخخػ غيخ الجراسة واالستخفاؼ بالسػاد الجراسية .       

 (.1994)الكبيدي،

ية الصالب لمتعمع ودافعيتو نحػ التعمع ، أما مغ أىع و أيزًا مغ أسباب التعثخ الجراسي مجػ قابم    

العػامل واألسباب التي تؤدؼ إلى التخاجع وضعف مدتػػ الصالب وفتػر ىستو ونذاشو وكحلظ 

إحباشو ىي عجـ وجػد الحػافد السادية والسعشػية الجائسة والسذجعة عمى االجتياد والتفػؽ واإلبجاع 

 (.2001.) الذالش ، 

يغ يعانػف مغ القمق يتعثخوف دراسيا في أغمب األحياف ، فأولى مطاىخ القمق تشذأ كسا أف الح    

مغ خػؼ الصمبة مغ الفذل وعجـ قجرتيع عمى التحكخ واالستيعاب لمسعمػمات وحفطيا ، وبالتالي 

حرػليع عمى درجات متجنية ، وتختيبا أقل مغ زمالئيع . كسا يطيخ القمق نتيجة لخػؼ الصالب 

حتخاـ األساتحة لو ، ويتصػر األمخ ليخاؼ الصالب مغ عقاب والجيو وتأثخ محبتيسا لو. مغ أف يفقج ا

كسا أف الصالب قج يذعخ بالقمق نتيجة عجـ الخضا عغ وجػده في الجامعة او الجراسة وكخىو ليا 

وشعػره بالجونية إزاء رفاقو وعجـ مجاراتيع في الشجاح ، كل ذلظ لو عالقة بتحريل الصالب 

 ( .1999. ) ميشا  ، الجراسي 
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( في دراستو بعشػاف "مدتػػ التكيف االجتساعي السجرسي لصمبة 1986وقج أشار) رمدؼ،      

السخحمة الستػسصة في محافطة نيشػؼ وعالقتو بتحريميع الجراسي "، إلى وجػد عالقة ارتباشيو بيت 

السػاقف التعميسية التي مدتػػ التكيف االجتساعي الجراسي لمصمبة  والتحريل الجراسي وذكخ أف" 

يذعخ الصمبة فييا بعجدىع عغ تحقيق عالقات مخضية مع اآلخخيغ في السحيط الجراسي تؤدؼ إلى 

 تجني مدتػػ تكيفيع االجتساعي الجراسي ولحلظ تأثيخه عمى تحريميع الجراسي.         

العػامل الشفدية  كسا أف ميل الصالب لمسادة الجراسية وكحلظ مدتػػ شسػحو يعتبخاف مغ بيغ    

التي ليا األثخ الكبيخ عمى التحريل الجراسي لمصالب ، فسيل الصالب ومدتػػ شسػحو ال يقل أىسية 

عغ القجرات الالزمة ألؼ عسل يقـػ بو الفخد بل كثيخا ما يكػف لجػ الفخد الحكاء والقجرات الخاصة 

في ىحا العسل لعجـ ميمو لو . )   الالزمة لمقياـ بعسل مغ األعساؿ عمى أكسل وجو إال أنو ال يشجح

 ( . 1987رؤوؼ ، 

أما عامل عادات االستحكار فيقرج بو )) السػاضبة عمى انجاز الجروس والػاجبات في مػاعيجىا     

دوف تدػيف مع استخجاـ إجخاءات فعالة تؤدؼ إلى كفاءة عالية في االستحكار والتحريل(( . 

 (1989)فصيع ، 

عادات غيخ مالئسة في االستحكار يؤدؼ إلى حرػلو عمى درجات  وعشجما يسارس الصالب    

  مشخفزة في االمتحانات ومغ ثع تعثخه ومغ ىحه السسارسات : 

تأجيل االستحكار حتى المحطات األخيخة في  -عجـ تحجيج الػقت السشاسب لالستحكار .  -

 االمتحاف .

التختيب والتشديق فيسا يقجمو مغ واجبات عجـ العشاية الخاصة ب -عجـ التخكيد أثشاء االستحكار . - 

 إىساؿ الػاجبات الجراسية .   -
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والججيخ بالحكخ إلى أف ىشاؾ عػامل أخخػ كثيخة ذات تأثيخ عمى الصالب كاالضصخاب     

    االنفعالي ، والتػافق الشفدي واالجتساعي وأساليب السعخفة وأسمػب التعمع وغيخىا مغ العػامل.    

 ( .2002) الػرفمي  ، 

 العػامل األسخية  : -ثانيا  - 2. 4.2

إف البيئة األسخية التي يعير فييا الصالب ليا األثخ الكبيخ في استقخاره الشفدي وبالتالي عمى     

مجسل سمػكياتو بسا في ذلظ التحريل الجراسي ، واألسخة تحتل مكانة ميسة باعتبارىا السؤسدة 

 ( .1994د. ) عاقل ، التخبػية األولى التي يشذا فييا الفخ 

والجامعة ال تدتصيع أف تمغي دور األسخة ، فالجامعة التي تعسل بسعدؿ عغ األسخة ضعيفة ،     

واألستاذ الشاجح ىػ الحؼ يشطخ إلى أولياء األمػر بػصفيع شخكاء في العسمية التخبػية ، لحا فاف 

مغ  شأنو تدييل قياميا بيحا عمى السؤسدة التخبػية أف تؤكج عمى دور األسخة وأف تعسل كل ما 

ؼ بعشػاف )) التخبية ونسػ  1986الجور بذكل فعاؿ . وقج نذخت دراسة في الػاليات الستحجة عاـ 

الصفل في الياباف (( وقج أوضحت ىحه الجراسة أىسية دور األسخة في تفػؽ الصمبة اليابانييغ خاصة 

أبشائيع وتحفيدىع السدتسخ عمى الربخ في العمػـ والخياضيات ، وذلظ الىتساـ الػالجيغ بتعميع 

والتحسل والسثابخة ، فاألـ اليابانية تخجع التقريخ في أداء ابشيا ال إلى السجرسة وتتحسل السدؤولية 

 ( .1991في جج ومثابخة حتى يدتعيج ابشيا تفػقو الجراسي. ) حداف ، 

لبشاف كسدبب لسعطع السذكالت وعميو فاألسخة ىي الشطاـ االجتساعي الخئيدي الحؼ يذار إليو با    

 ( .2002الدمػكية والتعميسية التي يعاني مشيا الفخد في حياتو .) الػرفمي ، 
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ومغ ىحه السذكالت التعميسية مذكمة التعثخ الجراسي ومغ خالؿ ما أوردتو الجراسات واألبحاث     

عمى نقصتيغ رئيديغ تػضح التخبػية بالشدبة لألسخة كعامل مدبب لتعثخ الصمبة رأت الباحثة التخكيد 

 دور العػامل األسخية في مذكمة التعثخ الجراسي وىي :   

 العػامل االجتساعية لألسخة .  -1

 العػامل االقترادية لألسخة . - 2

 العػامل االجتساعية لألسخة :-1

تذسل العػامل االجتساعية مجسػعة مغ الستغيخات لعل مغ أبخزىا العالقة الدائجة بيغ أفخاد     

سخة ، التي قج تؤثخ سمبا أو ايجابيا  عمى تخبية األبشاء والػضع االجتساعي لألسخة والحياة األ

األسخية مجسػعة مغ العالقات ومجسػعة مغ الػضائف والتفاعالت ،ولكي تشجح األسخة في قياميا 

لشجاح بأداء وضائفيا، البج مغ تحقيق التكامل األسخؼ بيغ أفخاد األسخة ، فيػ يداعج األسخة عمى ا

 في القياـ بأداء وضائفيا. ) الديج ، ب ت( . 

وإف عجـ التػافق األسخؼ واالضصخاب السشدلي يشتج عشو العجيج مغ السذكالت ، حيث تجخل     

االنصػائية إلى شخرية الفخد مسا يتدبب في عجده عغ التحريل الجراسي ،وتعخض الفخد لمزغط 

والحرػؿ عمى درجات مختفعة ، يشجع عشو رد فعل  لتمبية شسػح الكبار مغ أجل التحريل العالي

معاكذ حيث إف قجرات الفخد التي يجيميا األىل قج تكػف غيخ كافية لتحقيق شسػحيع مسا يعسل 

عمى إحباط الصالب وتخاجعو دراسيا ، وربسا يشدى األىل بأف هللا سبحانو وتعالى قاؿ )) ال يكمف 

(. كسا أف تكميف األسخة الفقيخة لألبشاء بالعسل 286ية ) هللا نفدا إال وسعيا (( سػرة )البقخة( اآل
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وقت الفخاغ  بقرج السداعجة إنسا يكػف عمى حداب تحريل الصالب ، وىحا يدبب التعثخ الجراسي 

 (  .2003. ) التختيخ، 

كسا أف مغ العػامل االجتساعية التي تعػؽ تقجـ الصالب دراسيا أو تعثخه دراسيا ، الخالفات     

ية فالجػ األسخؼ الحؼ يدػده التفكظ بيغ الدوجيغ والسذاجخات والخالفات العائمية . وأيزا األسخ 

أساليب السعاممة الػالجية األسخية : فيعاني بعس الصمبة مغ معاممة الػالجيغ بصخيقة غيخ سػية قج 

 (. 2005لحسيج، غ )الببالوؼ ،عبج او التدمط مغ قبل الػالجيتكػف قاسية أو التجليل والحساية الدائجة أ

وأيزًا مغ أبخز العػامل التي تؤدؼ إلى التعثخ الجراسي  اضصخابات العالقة بيغ الدوجيغ كسا    

يطيخ في التػتخ ، والتيجيج باالنفراؿ ، والقدػة في معاممة الصالب والحج مغ حخيتو وعجـ تذجيعو 

محاولة فيسيسا ، وكثخة عقاب عمى التفاعل مع اآلخخيغ ، وعجـ احتخاـ أرائو والدخخية مشيا وعجـ 

وتحبحب الػالجيغ في معاممة األبشاء ، وعجـ اتفاقيسا عمى أسمػب معيغ لسعاممتو  ،رالصالب دوف مبخ 

، والتفخقة بيغ األبشاء في السعاممة ؛ مسا يثيخ األحقاد والغيخة بيشيع ، ونعت الصالب برفات سمبية 

ذات أثخ سمبي لجيو ، كسا أف انذغاؿ الػالجيغ   مثل : الكدل والغباء مسا يدفخ عشو تكػيغ مفيػـ

) الذخز ، ىتساـ وفقجاف الخعاية .عغ الصالب أو تغيبيسا كثيخا عغ السشدؿ ، ما يذعخه بعجـ اال

1992. ) 

وأيزًا كبخ حجع األسخة والطخوؼ الدكشية الديئة ، وسػء التكيف األسخؼ وكثخة الخالفات     

التخبية الخاشئ ، والقمق عمى التحريل ،كحلظ ارتفاع مدتػػ  األسخية والتفكظ العائمي وأسمػب

الصسػح بذكل ال يشاسب قجرات الصالب ، أو اإلىساؿ وعج االىتساـ بالصالب ، تمعب دورا أساسيا 

 ( .2010في انخفاض مدتػػ التحريل لجػ الصالب .) عمي ، 
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الصالب دراسيا يسكغ إدخاليا إضافة إلى ما سبق ىشاؾ العجيج مغ األمػر التي تديع في تعثخ     

 ضسغ فئة العػامل االجتساعية مشيا : 

االنذغاؿ بأمػر جانبية غيخ متابعة الػاجبات الجراسية والسحاكخة ، كالحىاب إلى الدػؽ  -   

 وقزاء بعس األعساؿ األخخػ. 

في  االنذغاؿ بالمعب وقزاء معطع أوقاتو في التجػؿ مع األصجقاء ،مسا يؤثخ عميو بالدمب -  

 أداء ما يصمب مشو مغ قبل أعزاء ىيأة التجريذ .

 مراحبة أصجقاء  الدػء ، وانذغاؿ اآلباء واألميات بأعساليع وعجـ مخاقبة الصالب . - 

ويعج التفاىع والتخابط والتعاوف بيغ أفخاد األسخة مغ أىع العػامل التي تداعج عمى استقخار     

ندتصيع القػؿ بػجو عاـ أف الطخوؼ االجتساعية لألسخة  الصالب نفديا وتحقيق تقجمو الجراسي حيث

تعج مغ العػامل السداىسة في نجاح أو تعثخ الصالب وذلظ مغ خالؿ نسط العالقات الدائجة بيغ 

أفخاد األسخة حيث إف ىحه العالقات تمعب دورًا في تشذئة األبشاء وتحريميع ، فتخابط وتعاوف 

جػاء السشاسبة ألبشائيع مغ حب ، وعصف ، وحشاف ، وتذجيع الػالجيغ وتػافقيسا وسعييسا لخمق األ

، تداعج عمى نذأة األبشاء نذأة سػية ، وكمسا كاف السحيط األسخؼ لألبشاء مييأ ومدودًا بكافة 

السثيخات التخبػية واالجتساعية والشفدية استصاع األبشاء أف يرمػا إلى أفزل السدتػيات الستاحة 

 ( .2002الػرفمي ، إلمكاناتيع التحريمية .) 

( دور العالقات األسخية والتحريل الجراسي لألبشاء .  1995وتؤكج نتائج دراسة ) العخابي ،      

فقج أوضحت أف ىشاؾ عالقة ايجابية بيغ العالقات األسخية األولية التي تتسيد بالقػة والتعاوف 

 .والتفاىع الستبادؿ بيغ أفخاد األسخة والتحريل الجراسي لألبشاء.
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كسا أوضح " ىايسغ " أف الفمدفة االجتساعية لألسخة ونطختيا لمحياة وندقيا القيسي تؤثخ عمى     

دافعية األبشاء لمشجاح والتحريل ، فاآلباء مغ األسخ ذات السدتػػ االجتساعي االقترادؼ السختفع 

بل أبشائيع العمسي يخصصػف لسدتقبل أبشائيع الجراسي مبكخا ويعتبخوف التعميع الجامعي أساسيا لسدتق

 (. 1995والسيشي .) السخجع الدابق ، 

ومغ ىشا يتزح مجػ حداسية الجور الحؼ تمعبو األسخة في تخبية أبشائيا وتشذئتيع ، فقج      

أجسعت الجراسات التخررية التي جاء بيا عمساء التخبية وعمع الشفذ إلى أف أساليب التشذئة 

تساعي واالقترادؼ الحؼ تتستع بو األسخة كسا تمعب شبيعة االجتساعية تختمف وفقا لمسدتػػ االج

األسخة وحجسيا  دورا ميسا في أنساط التعامل األسخؼ الحؼ يؤثخ في عسمية التشذئة االجتساعية 

لألبشاء ، حيث يؤثخ حجع األسخة وشبيعة األجػاء األسخية وما يغمب عمييا مغ عالقات في 

شذئة القائسة عمى االستقخار األسخؼ ومذاعخ التعاشف والجؼء اتجاىات الػالجيغ نحػ األبشاء ، فالت

تحقق نسػا نفديا واجتساعيا سميسا ، عمى حيغ يؤدؼ شعػر الكخاىية والخفس  إلى التعثخ الجراسي 

 واالضصخاب  الشفدي .

 العػامل االقترادية لألسخة : -2

التعثخ الجراسي حيث يعج الجانب تعج العػامل االقترادية مغ أىع العػامل التي تديع في ضاىخة     

السادؼ عرب الحياة ، و عشجما تفتقخ األسخة ليحا الجانب فدخعاف ما تزحي بتعميع أحج األبشاء 

ليكػف عػنا ليا لقزاء متصمبات الحياة ، حيث أثبتت الجراسات أف الفقخ مغ أىع العػامل السؤدية 

ح آخخ وىػ تػفيخ لقسة العير لو وألسختو عغ لمتعثخ، فالفقخ بيئة خبيثة مؤداىا انذغاؿ الفخد بكفا

التعميع ، وبحلظ يربح االبغ مشعدال بكفاحو االقترادؼ عغ حقػقو التعميسية .            ) عبج 

 ( .2004الجايع ، 
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ويحكخ أف الحالة االقترادية لألسخة حدشة أـ سيئة ليا دور ميع في ىحه الطاىخة ، وأف     

ف تسيج مجاال مشاسبا إلرشاد الصمبة وتخبيتيع ، أما أحػاؿ السعيذة السعيذة السعتجلة تدتصيع أ

الستجنية فقج تؤثخ في السدتػػ الجراسي ليع ، وىحا األمخ يرجؽ عمى الصمبة األذكياء والحداسيغ 

برػرة جيجة ، فيؤالء يعخفػف وضع أبػييع ويعخفػف عحاب معيذتيع ، فكل فكخىع يشرخؼ إلى 

التػجو إلى دروسيع ، كحلظ يجب أف يقاؿ إف اإلفخاط في الثخاء ، وكثخة  التفكيخ بيحه السدائل عغ

األلعاب والشدىات واالنذغاؿ بيحه األلعاب واألدوات الستشػعة ،قج يدبب انجحاب الصالب إلييا 

وبالتالي إىسالو لمجراسة وتعثخه ، فالثخاء أو الغشى حدغ ، ولكغ بذخط أف يكػف تحت تػجيو أفخاد 

ال يكػف الصالب حخا في أف يشتفع مشو كيفسا يذاء وييسل تحريمو الجراسي.             عقالء ،بحيث 

 (.1998) القائسي، 

كسا أف الحخماف الحؼ يتعخض لو أبشاء الصبقة الجنيا مغ وسائل العرخ يؤدؼ إلى تعثخىع عغ     

زاعفة دخل زمالئيع ومتابعة دراستيع وذلظ أيزا ألنيع قج يزصخوف إلى مداعجة آبائيع  لس

األسخة أو نتيجة لشقز الخبخات والتجارب التي تديج مغ معارفيع داخل تمظ البيئة .                             

 (.2005) الببالوؼ ، عبج الحسيج ، 

إلى أنو : تكاد تجسع الجراسات واألبحاث في الػاليات الستحجة األمخيكية  (1974ويذيخ)الفقي ،     

في السائة( مغ مجسػع الصمبة بسخاحل التعميع  20عثخيغ دراسيا تبمغ حػالي ) عمى أف ندبة الست

السختمفة ، وتديع العػامل االجتساعية واالقترادية في التعثخ الجراسي كسا ذكختو دراسة كل مغ  

 ىافيجارست ، وجػلجف ستايغ . 

سخة وبيغ درجة ويذيخ أيزا التختيخ في دراستو إلى أنو يػجج عالقة بيغ مدتػػ دخل األ    

التحريل ، حيث تػفخ األسخة جيجة الجخل السػاد التثقيفية والػسائل السشاسبة مغ التكشػلػجيا الحجيثة 
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التي تداعج الصالب عمى التصػر واالرتقاء . في حيغ قج يزصخ الصالب السحتاج لمتغيب عغ 

مغ العسل ليداعج أسختو الجراسة ، أو االنقصاع عغ الجراسة وعجـ القياـ بالػاجبات حتى يتسكغ 

 (. 2003الفقيخة . )التختيخ، 

ومسا ال شظ فيو أف التعثخ الجراسي ليذ وقفا عمى مدتػػ اقترادؼ ولكشو مريخ مذتخؾ     

يػجج بيغ الصبقات برخؼ الشطخ عغ مدتػياتيع االقترادية إال أف ندبة حجوث التعثخ بيغ 

عميا وىحا ما أشارت إليو نتائج الجراسة التي قاـ الصبقات الجنيا يكػف أعمى مغ ندبة حجوثو بيغ ال

بيا السعيج العالي في ىيشػ بفخندا التي أجخيت عمى تدعة وعذخيغ صفا، وعمى عيشة تكػنت مغ 

( شالبا" بأف األبشاء الحيغ يتعخضػف لمتعثخ الجراسي ىع في األغمب مغ أبشاء الصبقات الفقيخة 620)

في  28,2في السائة( وعشج الفئة الستػسصة ) 5,5السيدػرة )حيث ندب التعثخ عشج أبشاء الصبقات 

 ( .1999في السائة(. )وشفو، 47,4السائة( وعشج أبشاء الفئات الفقيخة )

 ثالثا: العػامل التخبػية : - 3. 4.2

يمعب عزػ ىيأة التجريذ ، والبيئة التعميسية ، والسشيج التعميسي ، وشخؽ التجريذ والػسائل      

االمتحانات دورًا جػىخيًا في رفع أو تجني مدتػػ تحريل الصالب كحلظ يشعكذ سمبا أو التعميسية و 

إيجابًا عمى دافعيتو لمتعمع أو تعثخه التعميسي وفي ىحا الدياؽ سػؼ يتع التصخؽ إلى  أىع ىحه 

 :  العػامل  ذات العالقة بالعسمية التخبػية ومغ أىسيا اآلتي
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 التجريذ : أكاًل : عػامل تتعمق بعزػ ىيأة

عزػ ىيأة التجريذ ىػ القجوة التي يقتجؼ بيا الصالب ، فإذا أحب الصالب عزػ ىيأة التجريذ     

ووججه السػجو والسخشج ، واألخ واألب ، والرجيق كاف تقبمو أكثخ لمجراسة ، والعكذ مغ ذلظ تجني 

 ( .2003تحريمو . )التختيخ ، 

في العسمية التعميسية التخبػية مغ حيث تذجيع الصالب فعزػ ىيأة التجريذ يمعب دورا أساسيا      

نحػ الجراسة والتقجـ فييا ، حيث دلت دراسة )ىشجاـ وزكي ( أف أسباب تفزيل الصمبة لسادة معيشة 

في السائة( خاصة  90أكثخ مغ ) -أو عجـ تفزيميع ليا ، تبيغ أف ندبة كبيخة مغ األسباب 

 (.   1987جريذ الحؼ يقػـ بتجريذ ىحه السادة .  )رؤوؼ ، بصبيعة السادة الجراسية وعزػ ىيأة الت

ويعج عزػ ىيأة التجريذ مغ أكثخ العشاصخ التخبػية أىسية في العسمية التعميسية في كػنو لجية     

القجرة عمى إتاحة الفخص السختمفة لمصمبة الكتداب السعمػمات والسيارات والخبخات السختمفة بيدخ 

بو واألكثخ معخفة لطخوؼ تعمسيع وإمكاناتيع وقجراتيع مسا يسكشو مغ وسيػلة وىػ األقخب لصال

إحجاث التغيخات السخغػبة في سمػؾ شالبو أكثخ مغ أؼ متغيخ أخخ بالجامعة .                              

 . ( 1996 ) الذيخاني ،

لخرائز التي وليحا قاـ بعس الباحثيغ مغ خالؿ دراستيع وتقاريخىع بتحجيج مجسػعة مغ ا    

تؤكج فعالية عزػ ىيأة التجريذ داخل القاعة الجراسية والتي ليا تأثيخ مباشخ وغيخ مباشخ 

 بالتحريل الجراسي مشيا : 

( الحؼ أشار إلى بعس 1962التقخيخ السقجـ مغ قبل لجشة تصػيخ السشاىج األمخيكية عاـ ) -1

شية ، والثقة بالشفذ ، واالنفتاح الخرائز السختبصة بعزػ ىيأة التجريذ ومشيا " الخبخة الغ
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،واالتجاه اإليجابي نحػ التغيخ والسخونة ، ومخاعاة الفخوؽ الفخدية ، والتخكيد عمى التعاوف 

 (.1992والسذاركة " مسا يديع في رفع مدتػػ تحريل الصالب . ) الشيار ، محافطة ، 

تجريذ الفعاؿ حدب وجية أف الرفات التي يتدع بيا عزػ ىيأة ال ( 1974ذكخ ) تيمفدػف ،  -2

نطخ الصمبة ىي : التدامح ، والسخونة ، واحتخاـ الصمبة وتقجيخىع ، والحساس في التجريذ ، والسيارة 

 ( .2002في عخض السػضػع الجراسي. ) الػرفمي  ، 

حجد ) روجيو كػزيشو ( شيخ عمساء التخبية  في فخندا في الشرف األوؿ مغ الفخف العذخيغ  -3

 ة التجريذ الفعاؿ في : صفات عزػ ىيأ

 خبخة تدداد ونسػ متسيد في االستسخار عمى العسل . -1

 شخرية ذكية أليفة محببة.  -2

معخفة عامة واسعة وعسيقة ومتصػرة والسيسا في التخبية وعمع الشفذ وسعي مدتسخ في  -3

                                                                                                                  (.                                                                                                                           1991)قػشخش، االستدادة مغ السعخفة وشعػر دائع بأف عزػ ىيأة التجريذ شالب دائع .

ىيأة التجريذ الحؼ يفتقج الفاعمية يشعكذ عمى العسمية التخبػية ويذكل خصخًا ولحا فإف عزػ     

عمى نتائج التعمع .وقج اتفقت دراسات عجيجة عمى اعتبار عزػ ىيأة التجريذ عامل أساسي عشج 

تشاوؿ مذكمة التعثخ الجراسي وأوضحت ىحه الجراسات بأف عزػ ىيأة التجريذ يداىع بذكل مباشخ 

تعثخ الصمبة دراسيا مغ خالؿ أمخيغ يتعمق أوليسا بشقز تأىيمو وضعف كفاءتو  أو غيخ مباشخ في

 (. 2002 ، )الػرفمي ،واألمخ الثاني يتعمق بانخفاض دافعية عزػ ىيأة التجريذ لمتعميع.
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 األمخ األكؿ : نقز تأىيل عزػ ىيأة التجريذ كضعف كفاءتو : 

فعالية في مسارستو لسيشتو يسمظ القجرة عمى إف عزػ ىيأة التجريذ الحؼ يػصف بالكفاءة وال    

تكخيذ جيػده إلتاحة أفزل الفخص لمصمبة الكتداب أقرى ما يسكغ في عسمية التعمع وىػ بالتالي  

 ( 2002يؤثخ عمى مدتػيات تحريميع الجراسي .) السخجع الدابق ،

عتقاد األستاذ ويقرج بالكفاءة التي يجب أف يترف بيا عزػ ىيأة التجريذ ))ىي درجة ا       

بامتالكو القجرة عمى التأثيخ في تحريل الصالب أو درجة اعتقاد عزػ ىيأة التجريذ أف بإمكانو 

التأثيخ عمى تعمع الصالب ايجابيا حتى بالشدبة لمصمبة األكثخ صعػبة واقل دافعية ((.            

 ( .1992)الشيار، الخبايعة ، 

الكفء في القاعة ، وأساليبو في التفاعل مع الصمبة ، وعشجما نفحز سمػؾ عزػ ىيأة التجريذ   

 وفي شخؽ التجريذ، فاف عزػ ىيأة التجريذ الفعاؿ ىػ الحؼ يطيخ ىشا بػضػح الرفات التالية : 

 القجرة عمى رؤية العالع مغ وجية نطخ الصالب  -الخغبة في أف يكػف مخنا .                    -

 السعخفة الػاسعة في نصاؽ مادتو .  -                   السيارة في إلقاء األسئمة .   -

 إضيار التقجيخ مغ خالؿ ىد الخأس أو ابتدامة. -إعجاد االمتحانات السشاسبة لسدتػػ الصمبة .   -

ومغ أجل ذلظ عقجت السؤتسخات والشجوات ، ومغ بيغ ىحه السؤتسخات ، السؤتسخ التخبػؼ الخابع      

ؼ ( بسجيشة بشغازؼ ، وكاف مغ  1986ل الجراسي في التعميع العاـ ) حػؿ  تجني مدتػػ التحري

بيغ ما تع عخضو مػضػع )) عالقة إعجاد أعزاء ىيأة التجريذ بسدتػػ تحريل الصمبة (( وجاء 

مغ ضسغ التػصيات ضخورة ) اختيار أفزل العشاصخ فسغ تتػفخ فييع الخرائز الشفدية ، 

 (. 2002يع فخص الشجاح في العسل مع الصمبة(.)الػرفمي ، ، والعمسية التي تتيح ل واالجتساعية
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ولحلظ  ، ( أف عزػ ىيأة التجريذ أىع عامل في العسمية التعميسية1981ويخػ ) أبػ الحدغ ،     

 فاف عجـ تأىيمو وإعجاده إعجادا متكامال ميشيا وأكاديسيا يتختب عميو :

 ريديا إلساما جيجا وبسا يجج فييا .عجـ إلساـ عزػ ىيأة التجريذ بسادتو التي يقػـ بتج -

عجـ إلساـ عزػ ىيأة التجريذ بالصخؽ السختمفة لتعميع مادتو مسا يجعمو يدتخجـ شخقا ال تتشاسب  -

وال تتالءـ مع السػضػعات التي يقػـ بتجريديا وبالتالي يفذل في تػضيح السادة الجراسية لصالبو 

 بالرػرة السصمػبة . 

تجريذ بصخؽ وأىسية تػجيو وإرشاد الصمبة أو اتباع أساليب خاشئة في عجـ إلساـ عزػ ىيأة ال -

 ذلظ .

مسا ال يتيح لو  ،عجـ إلساـ عزػ ىيأة التجريذ بخرائز شالبو ومخحمة الشسػ التي يسخوف بيا  -

التعخؼ عمى حاجاتيع ، ورغباتيع ، وميػليع الحقيقية ، وبالتالي ال يكػف لو دورا في إشباع ىحه 

 السذكالت التي تػاجييع تعميسية كانت أـ غيخ تعميسية . الحاجات وحل

وإذا نطخنا لعزػ ىيأة التجريذ مغ زاوية تأثيخه الدمبي عمى تحريل شالبو فإنشا نجج أف مغ      

 أىع  الرفات والدسات واألساليب التي يتسيد بيا ىي :

بتجريديا عمى  ضعف مدتػػ إعجاده  ، وضعفو في مجاؿ تخررو  ،وفي السادة التي يقػـ -

 وجو الخرػص .

 قمة ثقافتو العامة وضعفيا . –قمة خبختو في التجريذ .     -

عجـ قجرتو الكافية عمى استخجاـ الػسائل التعميسية الحجيثة التي تػضح وتبدط وتجدع السعمػمات  -

 الشطخية التي يقجميا إلى شالبو . 
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يجة وأسمػب سيل ومبدط .                     عجـ قجرتو عمى تػصيل السعمػمة إلى شالبو بصخيقة ج -

 ( .1989)الذيباني ،

إلى أف  ؼ( 1999) كسا أشار في الشجوة التخبػية التحاد أعزاء ىيأة التجريذ العخب ببغجاد    

مغ أىع السعػقات التي يػاجييا عزػ ىيأة التجريذ العخبي وليا تأثيخ كبيخ عمى أدائو ، وىػ 

ىيأة التجريذ وتجريبيع الحؼ أدػ إلى عجـ حجوث تصػر في إمكانيات  قرػر بخامج إعجاد أعزاء

 (.1999أعزاء ىيأة التجريذ فاستسخت الشسصية واألسمػب التقميجؼ ىػ السعتسج لجييع . ) الفقيخ ،

وتخػ الباحثة مغ خالؿ كل ما سبق أف عزػ ىيأة التجريذ الكفء الفعاؿ السعج إعجادًا جيجًا     

ديع إسيامًا كبيخًا في زيادة تحريل الصمبة وإثارة دافعيتيع لمتعمع والعكذ صحيح ميشيًا وتخبػيًا ي

فعزػ ىيأة التجريذ غيخ الكفء ضعيف الفعالية يديع في تقميل دافعية الصمبة نحػ التعمع مسا 

 يؤدؼ إلى تعثخىع دراسيًا .

 انخفاض دافعية عزػ ىياة التجريذ:  -األمخ الثاني :

لتي أعجتيا مشطسة اليػندكػ لتكػف مػضع نطخ ) السؤتسخ الخامذ لػزراء أوضحت الػثيقة ا     

( 1994يػنيػ  - 14- 11التخبية والػزراء السدؤوليغ عغ التخصيط االقترادؼ في الجوؿ العخبية )

، أف ىشاؾ مذكمة تػاجو العجيج مغ البمجاف العخبية تتعمق بافتقار أعزاء ىيأة التجريذ إلى الجوافع 

العسل ، وأف ليحه السذكمة أوجو  عجيجة مشيا : ضخوؼ الخجمة الرعبة ،  وما  السذجعة عمى

يعانيو عزػ ىيأة التجريذ مغ ضغػشات نفدية ، خاصة الزغػشات الستعمقة بسيشة التجريذ 

كالزغػشات اإلدارية والصالبية ، وىحه الزغػشات مغ العػامل السيسة التي قج ال تداعج عمى 

جريذ السيشية وتييئة بيئة أفزل لو في مجاؿ العسل ، وىحا يؤثخ سمبا" رفع كفاءة عزػ ىيأة الت

 ( . 2002( . ) الػرفمي ، 1997عمى السدتػػ الجراسي لمصمبة.) سميساف ، 
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( في دراستو عمى الزغػط الشفدية لجػ أعزاء ىيأة التجريذ بأنيع ) 1988وقج أشار)الذيخ ،    

ف التحكع فييا مسا يحػؿ دوف القياـ بجورىع بذكل يتعخضػف إلى بعس الطخوؼ التي ال يدتصيعػ 

فعاؿ ، األمخ الحؼ يديع في إحداسيع بعجـ القجرة عمى القياـ بالسياـ السصمػبة مشيع ، والسدتػػ 

الحؼ تتػقعو الجامعة وصانعػا القخارات . ىحا باإلضافة إلى اآلثار الدمبية التي يتخكػنيا لجػ 

تشفاذ الجيج يؤدؼ بيع إلى حالة مغ اإلنياؾ االنفعالي الصمبة، ألف الذعػر بالعجد مع اس

واالستشداؼ الشفدي، وقج تؤدؼ ىحه الطخوؼ في كثيخ مغ األحياف إلى الخذػنة والقدػة في التعامل 

 مع الصمبة ، ترل إلى حج القدػة ، وليحا العامل أثار مجمخة لمعالقة بيغ شخفي العسمية التعميسية .         

ل مغ ) مػلي و جػلجف ( في نتائج دراسة كل مشيسا عمى أىسية دور عزػ ىيأة وقج أشار ك    

التجريذ في تػفيخ الجػ السالئع لمعسمية التعميسية مغ خالؿ ما يرجر عشو مغ سمػكيات تذكل 

مشاخ لمتفاعل السػجب بيشو وبيغ شالبو في قاعة الجراسة فكمسا كاف سمػؾ عزػ ىيأة التجريذ 

فعية والسخونة والديصخة عمى الحات ، كاف اتجاه الصالب إيجابيا نحػ الجراسة ، يتدع بالكفاءة والجا

وبالتالي تختفع دافعيتو لمتعمع ، وىكحا يتزح أف ضعف كفاءة عزػ ىيأة التجريذ ، وتجني مدتػػ 

أدائو في التجريذ ، وانخفاض دافعيتو نتيجة الزغػط التي يتعخض ليا تذكل سببا ميسا مغ 

لجراسي ، فعزػ ىيأة التجريذ ىػ صاحب الجور األساسي في العسل الجراسي وىػ أسباب التعثخ ا

أكثخ أعزاء الجامعة احتكاكا بالصالب وأكثخىع تفاعال معو ، ومغ خالؿ ىحا االحتكاؾ والتفاعل يتع 

التأثيخ في شالبو سمبا أو إيجابا ، وليحا كاف عزػ ىيأة التجريذ ىػ جػىخ العسمية التخبػية 

 ( .2002والسدؤوؿ عغ القػػ البذخية أىع مرجر يسمكو السجتسع . ) الػرفمي ،  التعميسية
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 عػامل متعمقة بالسشيج :  -2

يعخؼ السشيج بأنو )) مجسػعة الخصط التي تزعيا السؤسدة التعميسية وتعسل عمى تشفيحىا ،     

 ( .1999بسا يؤدؼ إلى تحقيق األىجاؼ التخبػية السخغػبة ((. ) دمحم ، أبػ سميع ، 

ويعخؼ السشيج أيزا بأنو ) مجسػع السػاد الجراسية السقخرة عمى فرل مغ الفرػؿ الجراسية أو    

  (مخحمة مغ مخاحل الجراسة ، ومجسػع السعمػمات والحقائق العمسية التي يذتسل عمييا مغ ىحه السػاد

 ( .2004) عاشػر ، ابػ ىيجاء ، 

التجريذ والصالب عمى حج سػاء ، فيػ مغ جية يداعج ويعج السشيج عامال ميسا لعزػ ىيأة      

الصمبة عمى التعمع الستسثل في بمػغ األىجاؼ التخبػية السخاد تحقيقيا، ومغ جية أخخػ يداعج 

أعزاء ىيأة التجريذ عمى تشطيع عسمية التعمع ، وتػفيخ الذخوط السشاسبة لشجاحيا )ىشجؼ ، 

 (.1989وآخخوف ، 

لخامدة لمحمقة الجراسية في تخصيط إدارة تصػيخ السشاىج في البمجاف لقج أوصت الػثيقة ا      

( ، بأف البج مغ إقامة الجراسات والبحػث في جسيع الشػاحي واألبعاد 1974العخبية ببيخوت )

الستعمقة بالسشاىج ، ويشبغي أف تكػف أساسيات بشاء السشاىج في مقجمتيا السجتسع العخبي ، والصالب 

 ( .1987احل نسػه ومصالب التشسية في البيئة العخبية. ) رؤوؼ ، العخبي في جسيع مخ 

فالسشيج الحؼ ال يتالءـ مع إعجاد الصالب لمحياة العسمية في السجتسع يعج مغ عػامل التعثخ       

 (. 1988الجراسي لمصالب .) الديار ، 
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السادة السقخرة  وأف مغ صفات السشيج الحؼ يؤثخ سمبا عمى تحريل الصالب : عجـ تشاسب حجع    

مع الدمغ السخرز ليا في الججوؿ الجراسي مسا يجعل دراستيا أمخا مدتحيال، وعجـ مالءمة 

 (.                1981الشسائية التي يسخ بيا)أبػ الحدغ ،  السخحمةمكانات االسشيج الجراسي لمصالب وخرائز و 

غ الصمبة ، وغمبة الصابع الشطخؼ عمى ويحكخ أيزا أف عجـ مخاعاة السشاىج  لمفخوؽ الفخدية بي     

مػضػعاتو وعمى شخيقة معالجتو ليا ، وعجـ تحقيق التػازف السخغػب بيغ الجراسات الشطخية 

والتصبيقات العسمية فييا ، وضعف ارتباشيا ببيئة الصالب والسجتسع واحتياجاتو يؤثخ سمبًا عمى 

 (. 1989تحريل الصالب .) الذيباني ، 

السشاىج والسػاد الجراسية ، بعيجة عغ السدتػػ الحؼ يتشاسب مع استعجادات وقج تكػف بعس    

الصمبة وقجراتيع ، كسا أنيا قج ال تتالءـ  مع ميػليع ، فتقل رغبة الصمبة في اإلقباؿ نحػ ىحه السػاد 

مسا يتختب عميو تعثخىع دراسيا ، ويذكل السشيج الشافحة التي يصل مشيا عمى حقل التخبية الػاسع 

 ( .1988(. ) خػرؼ ، 2001عتبار السشيج نطاما متسيدا لو إشاره وأسدو وتشطيسو )الذالش ، با

 عػامل متعمقة بصخؽ التجريذ كالػسائل التعميسية : -3

إف التجريذ الفعاؿ ىػ الحؼ يعسل عمى بقاء أثخ التعمع ويداعج الصالب عمى استخجاـ ما تعمسو     

التعميع واستخجامو أمخاف ميساف وبجونيسا تقل جػدة التجريذ  في حياتو اليػمية ، وال شظ أف بقاء

وجػدة نتائج التعمع ، وىحا ال يتحقق في السػاقف التعميسية مغ تمقاء ذاتيا ، وإنسا ىي نتيجة 

ألساليب التجريذ وشخؽ التعميع التي يدتخجميا عزػ ىيأة التجريذ لتحقيق أىجاؼ البخنامج 

 ( .                            1986التعميسي.)  كاضع ، جابخ، 
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وشخؽ التجريذ مغ العػامل التي ليا أىسية في نجاح العسمية التخبػية مغ حيث تبديط     

                                                                (.                                                             2002السعمػمات وتخجستيا  برػرة عمسية وعسمية مسا يديل عمى الصالب فيسيا . )الػرفمي،

وليحا فإف عسمية اختيار عزػ ىيأة التجريذ لصخيقة التجريذ السشاسبة لمسػقف التعميسي      

واستثساره لإلمكانات الستاحة في الجامعة مغ أىع العػامل التي تداعج عمى التعمع الفعاؿ، وفي ىحا 

عجيج مغ الجراسات بيجؼ مقارنة استخجاـ شخؽ وأساليب تجريدية مختمفة عمى الدياؽ أجخيت ال

تحريل الصمبة ، وبيشت نتائج ىحه الجراسات أف بعس الصخؽ غيخ فعالة ، وأدػ ذلظ إلى تجني 

مدتػػ تحريل الصمبة ، بيشسا بعزيا مشاسب وانعكذ ذلظ عمى ارتفاع مدتػػ التحريل 

ـ شخيقة تجريذ واحجة في معطع الػقت أو في معطع الجروس  ،وبالتالي يجب القػؿ بأف استخجا

مثل شخيقة السحاضخة أو اإللقاء ىي الصخيقة الدائجة في التجريذ ، مسا يؤدػ إلى ممل الصمبة ومغ 

لى انخفاض مدتػػ تحريميع ثع عجـ تخكيدىع ، وعجـ انتباىيع لمجرس ، وىحا يؤدؼ بجورة إ

يقاس بسجػ تأثيخىا عمى تحريل الصمبة ومجػ تحقيقيا ، )) فشجاح شخيقة التجريذ الجراسي

( مغ خالؿ  1992(، وقج أوضح )دمحم وآخخوف، 1996لألىجاؼ التعميسية السصمػبة ((.)الذيخاني ،

دراستيع حػؿ األسباب التي تقف وراء رسػب الصمبة في السػاد اإلسالمية بكميات جامعة األزىخ ، 

 تبعة ، حيث يغمب عمى شخؽ التجريذ أسمػب التمقيغ.                                                              مغ وجية نطخ الصمبة شخؽ التجريذ الس

( مغ خالؿ دراستو حػؿ " احتياجات أعزاء ىيأة التجريذ لمسخحمة 1993وقج بيغ ) الذاعخ ،    

ة " بأف الػسائل التعميسية تمعب الستػسصة بالدعػدية التجريب عمى إنتاج واستخجاـ الػسائل التعميسي

دورا فاعال في تحقيق أىجؼ التعميع لسا تستمكو مغ إمكانات في تدييل أحجاث أنساط تعميسية رائجة 

مشيا تفخيج التعميع ، والتعميع عغ بعج ، ومعالجة مذاكل تعميسية مثل الفخوؽ الفخدية ،وكثافة 

 تعجدة إلى داخل القاعة الجراسية.                   السعمػمات ،وتكجس الصمبة ،وإدخاؿ خبخات تعميسية م
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ويكتدب استخجاـ الػسائل التعميسية أىسية بالغة تطيخ في جسمة مغ الػضائف التي تؤدييا أثشاء     

 الجرس وىي : 

 تعديد وتجعيع شخيقة السحاضخة التقميجية . -1

 تشسية القجرة عمى السالحطة والسقارنة والشقج . -2

 كثيخ مغ الػقت أثشاء شخح السػضػع أو الجرس ، وتثبت مزسػف الجرس أكثخ .اخترار  -3

إثخاء السحيط التخبػؼ الحؼ مازاؿ تقميجيا ولع يػاكب التصػر التقشي الحؼ حجث في مجاؿ  -4

 التقشيات التخبػية.

استثارة اىتساـ الصالب وإشباع حاجاتو لمتعمع : حيث يكتدب الصالب مغ خالؿ الػسائل  -5

 ميسية السختمفة بعس الخبخات التي تثيخ اىتسامو وتحقق أىجافو . التع

 تداعج عمى زيادة خبخة الستعمع مسا يجعمو أكثخ استعجادا لمتعمع . -6

تداعج الػسائل التعميسية عمى استخجاـ جسيع حػاس الستعمع ، ويتختب عمى ذلظ بقاء أثخ التعمع  -7

 في نفذ الستعمع .

ب الػسائل التعميسية دورا جػىخيا في إثخاء التعميع مغ خالؿ إضافة أبعاد إثخاء التعميع : تمع - 8

ومؤثخات خاصة وبخامج متسيدة تداعج في تػسيع خبخات الستعمع وتأصيل العمػـ والسعارؼ في ذىغ 

 الستعمع .

 تداعج عمى تشػيع أساليب التعميع لسخاعاة الفخوؽ الفخدية. -9

 خؽ التجريذ أو ضعف أعزاء ىيأة التجريذ .إيجاد البجيل لزعف األداء في ش -10
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 القزاء عمى السمل وكثخة التكخار وإتاحة الفخصة لمتصبيقات العسمية. - 11

(.        2010( .)مخزوؽ ،2002ربط السجخد، بالسمسػس وتكػيغ الخبخة السباشخة .) الػرفمي ،  -12

 (.  2006) السعايصة ، الجغيساف ،

لدالفة الحكخ، أىسية الػسائل التعميسية في عسمية التجريذ، وال وىكحا يتزح لشا مغ خالؿ الشقاط ا  

سيسا مغ حيث إثارة االىتساـ ، واستثسار الػقت ، والجيج أثشاء الجرس ، وتقجيع السعمػمات بحيث 

 تشاسب قجرات الصمبة مسا يديع في إثخاء محيصيع التخبػؼ بكافة الخبخات .

ذل العسمية التعميسية ، وتؤدؼ إلى التعثخ وذلظ في وتربح الػسائل التعميسية أداة مغ أدوات ف

 الحاالت التالية :

إذا كانت الػسائل السدتخجمة غيخ كافية لتػضيح جسيع مػضػعات السشيج التي تحتاج في  -1

 تػضيحيا إلى مثل ىحه الػسائل .

السخجػة  إذا كانت الػسائل السدتخجمة يشقريا التشػيع واالستعساؿ الجيج الحؼ يحقق الفائجة -2

 مشيا. 

إذا أىسل عزػ ىيأة التجريذ عشج استخجاـ الػسائل التعميسية الذخوط والسػاصفات التي  -3

 وضعت ليا .

إذا كانت ال تخاعي الفخوؽ الفخدية بيغ الصمبة مغ حيث ذكائيع وقجراتيع وميػليع وخبخاتيع  -4

 ( 1989الجراسية الدابقة .) الذيباني ، 

تخػ الباحثة أف استخجاـ شخؽ التجريذ التقميجية وأيزا استعساؿ وسائل  وبشاًء عمى ما تقجـ    

التعمع المفطية لع تعج كافية لتحقيق األىجاؼ التعميسية السخغػب تحقيقيا ، وعميو وجب  استخجاـ 
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تقشيات التعميع الحجيثة ، فإف استخجاـ تقشيات التعميع يعشي إعادة الشطخ في عسمية التعميع بكامميا 

يق السشيجي السشطع لكل حراد السعخفة العمسية التقشية في عسمية اكتداب السعارؼ والتصب

 واستخجاميا حتى نخفع مغ مدتػػ تحريل الصمبة ونثيخ دافعيتيع لمتعمع .

 عػامل متعمقة باالمتحانات : -4

سدؤولة لسا كانت العسمية التخبػية تدعى إلى تحقيق أىجاؼ محجدة تخسسيا في العادة الييآت ال      

عغ تخصيط الدياسات التخبػية فإنو البج مغ التأكج بذكل أو بأخخ عغ مجػ نجاح ىحه األىجاؼ 

السػضػعة ليا ، ومغ ىشا كاف البج مغ المجػء إلى عسميات التقييع لمسداعجة في تحجيج السدتػػ 

 ( .2005الحؼ وصمت العسمية التخبػية في تحقيق أىجافيا ) العكايذي ، الدبيجؼ ، 

واالمتحانات ىي األداة التي تدتخجـ في قياس السعخفة والفيع والسيارة في السػاد الجراسية        

التي تع تجريديا بالفعل .وقج وججت عجة سمبيات في أنطسة التقػيع واالمتحانات ذات الرمة بازدياد 

   -ضاىخة التعثخ الجراسي ومغ بيغ ىحه الدمبيات ما يمي : 

 انات وعجـ وضػحيا.غسػض أسئمة االمتح  -1

 عجـ مخاعاة الػقت السحجد لإلجابة .  -2

 وجػد أسئمة باالمتحاف مغ خارج السشيج .  -3

تخكيد أنطسة التقػيع واالمتحاف عمى قياس جانب واحج وىػ الجانب السعخفي بأدنى مدتػياتو   -4

لتصبيق وإدراؾ ،والحؼ يقترخ في أغمب األحػاؿ ،عمى مجخد حفع وتحكخ السعمػمات دوف الفيع وا

 العالقات .
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 صعػبة األسئمة وعجـ مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ الصمبة .  -5

تعقج في نياية العاـ الجراسي، فيي بحلظ تربح عسمية نيائية وتسيل إلى إصجار أحكاـ نيائية   -6

عمى الصالب ، وال تداعج عمى اكتذاؼ الزعف في حيشو وتقػيسو ، وىحا مخالف ألىع مبجأ مغ 

 ادغ التقػيع الدميع ،وىػ مبجأ االستسخارية في التقػيع  أثشاء الجراسة ..مب

 عجـ تػفخ الجػ السشاسب أثشاء أداء االمتحانات.   -7

 ( . 1981عجـ شسػلية أسئمة االمتحاف لمسادة الجراسية . )أبػ الحدغ ،  -8

نات برػرتيا التقميجية ( في دراستو ، بأف االمتحا 1997وقج أشارت نتائج دراسة ) محافطة ،     

وباعتبارىا السعيار الػحيج لمحكع عمى الصالب قج تؤدؼ إلى حجوث مذكالت نفدية مشيا الخػؼ 

والتػتخ والقمق الجائع مغ االمتحانات واإلرىاؽ العقمي والجدسي أثشاء االمتحانات والتي تديع في 

ع الجراسي مسا قج يجعميع تذتت تخكيد بعس الصمبة األمخ الحؼ يؤدؼ إلى تجني مدتػػ تحريمي

 يمجئػف إلى الغر .
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 تسييج : - 1.3

ألدبيات التخبػية الستعمقة بسذكمة التعثخ الجراسي تبيغ أف ىشاؾ دراسات في ضػء مخاجعة ا    

عجيجة تشاولت عػامل التعثخ الجراسي إما في مخحمة دراسية محجدة  ، أو في مادة مغ السػاد أو في 

قدع مغ أقداـ الكميات الجامعية ، أو في مشصقة جغخافية معيشة ، وسػؼ نعخض بعس ىحه 

 ادة مغ الشتائج التي تػصمت إلييا .الجراسات لغخض االستف

 الجراسات الدابقة : - 2.3

 : (1981دراسة أبػ الحدغ ) -5

 . (لمعػامل السجرسية السؤدية لخسػب شمبة السخحمة الثانػية العميا األكاديسية بالدػداف) بعشػاف

ػية في تحجيج العػامل السجرسية السؤدية لخسػب شمبة السخحمة الثان :ىجفت ىحه الجراسة إلى 

الدػداف وتقجيع بعس السقتخحات التي قج تداعج عمى الحج مغ ىحه السذكمة ، وتػضيح اآلثار 

 .القترادية والشفدية والتعميسية االجتساعية وا

( مغ  185وقج صسع الباحث استسارة مقابمة شخرية شخحت عمى عيشة قػاميا )  أداة الجراسة:

 .الصمبة الستأخخيغ دراسيا 

 امل السدببة لمخسػب كسا يمي :كقج صشف العػ  

عػامل خاصة باإلدارة السجرسية ، ونقز االىتساـ مغ جانبيا بالسذكالت الصالبية واالتراؿ     

بأولياء األمػر، وعػامل خاصة باإلمكانات السجرسية ، وعػامل خاصة بعزػ ىيأة التجريذ ، 



53 
 

ل خاصة باالمتحانات وقج استخجـ وشبيعة إعجاده وشخؽ تجريدو والسشاىج والكتب السجرسية ، وعػام

 .ث السشيج الػصفي التحميمي الباح

 كقج تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية: 

وجػد عيػب في عسمية التجريذ ليا تأثيخ في تػصيل السادة الجراسية لمصمبة وبالتالي عمى     

لسػاد وصعػبة بعس استيعابيع ليا، وتذيخ الشتائج الخاصة بالسػاد الجراسية إلى صعػبة بعس ا

مػضػعاتيا باإلضافة إلى عجـ ثبات السشيج الجراسي واستقخاره  ، وقج أوضحت الجراسة أف ىشاؾ 

عجدًا كبيخًا في أعزاء ىيأة التجريذ وأف ىحا العجد لو أثخ كبيخ في انتطاـ الجراسة وفي تغيب 

 الصمبة. 

 : (1982كآخخكف) ، دراسة  جابخ -2

 .( تبصة بالتخمف والتفػؽ الجراسي في السخحمة الثانػية بقصخبعس العػامل السخ بعشػاف)   

تحجيج العػامل السختبصة بالتخمف والتفػؽ الجراسي في السخحمة الثانػية في  :ىجفت الجراسة إلى  

 ( شالب وشالبة . 120دولة قصخ مغ وجية نطخ الصمبة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

 استبانة. أداة الجراسة:

أف الفخوؽ في التحريل الجراسي تعػد إلى مجسػعة مغ العػامل الجراسة ما يمي : كأضيخت نتائج 

مشيا أف الستفػقيغ دراسيا أعمى إحداسا بكل مغ القيسة الحاتية والحخية الذخرية ، كسا أف الستفػؽ 

دراسيا متحخر مغ األعخاؼ العرابية بجرجة أكبخ مغ الستخمف دراسيا ، كسا يتستع بجرجة أعمي مغ 

ػافق الذخري وكحلظ بعالقات أسخية شيبة أعمى مغ الستأخخ دراسيا ، كسا تػصمت الجراسة إلى الت
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أف الستخمفيغ دراسيا كانػا يسيمػف إلى إلقاء مدؤولية الفذل في بعس السػاقف التعميسية عمى بعس 

 العػامل الخارجية ال الحاتية .

 : (1982كآخخكف) ،  دراسة عجناف -3

 . سػب في كمية اليشجسة بجامعة البرخة()أسباب الخ بعشػاف     

معخفة أسباب الخسػب  لجػ شمبة كمية اليشجسة بجامعة البرخة مغ وجية  ىجفت الجراسة إلى:    

( شالبا وشالبة مغ الصمبة 150نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ ، وتكػنت عيشة الجراسة )

ـ السجني ، والكيخباء ، والسيكانيكا ، كسا الخاسبيغ في الرفػؼ األولى والثانية والثالثة في أقدا

( أعزاء ىيأة التجريذ مغ بيغ أعزاء ىيأة التجريذ لألقداـ  48اختيخت عيشة تألفت مغ ) 

( شالبا وشالبة مغ الشاجحيغ ) في السخحمة  30الجراسية السحكػرة، وقج اتخحت عيشة مكػنة مغ ) 

 لخاسبيغ.الثانية ( لغخض مقارنة إجابتيع بإجابات الصمبة ا

واستخجـ الباحث االستبانة مقيجة اإلجابة كأداة لجسع البيانات مغ عيشة الجراسة وىي  أداة الجراسة:

.( فقخة 63تتكػف مغ )

 كقج كانت نتائج الجراسة عمى الشحػ التالي : 

  قمة األمثمة الستعمقة بالسادة الجراسية . (1

 كثخة الصمبة في الذعبة الػاحجة .  -2  (2

 ىيأة التجريذ إلكساؿ مفخدات السشيج دوف االىتساـ الستيعاب الصمبة . سعى عزػ (3

 عجـ تشاسب األسئمة مع الدمغ السخرز لالمتحاف . (4

 التأكيج عمى الجانب الشطخؼ لمسادة ، وإىساؿ الجانب العسمي أو التصبيقي مشيا . (5
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 : (1989) دراسة بياري  -4

 . لسخحمة الثانػية دراسيا()العػامل السؤدية إلى تأخخ الصمبة با  بعشػاف    

معخفة العػامل السؤدية إلى تأخخ شمبة السخحمة الثانػية دراسيا مغ عاـ  ىجفت الجراسة إلى:  

ؼ. وقج أجخيت الجراسة عمى عيشة مغ شمبة الرف األوؿ والثاني والثالث  1983عاـ  الىو  1975

شة مغ الصمبة الستأخخيغ دراسيا ( مجارس وتع سحب عي6الثانػؼ بسجيشة الخياض بالدعػدية وعجدىا )

 .رسة ( مغ أعزاء ىيأة التجريذ وإدارييغ وعامميغ بالسج35( شالب وشالبة و )250وعجدىع )

 استبانة مغ إعجاد الباحثة . أداة الجراسة : 

 كقج أضيخت نتائج الجراسة ما يمي :

ة بيغ العػامل األسخية تػجج عالقة بيغ العػامل الذخرية والتأخخ الجراسي ،وتػجج أيزًا عالق    

وال تػجج عالقة بيغ الدكغ أو الحي والتأخخ الجراسي ،وكحلظ تػجج عالقة بيغ  والتأخخ الجراسي ،

نػعية األصجقاء والتأخخ الجراسي ،وتػجج عالقة بيغ الجخل والحالة الرحية والتأخخ الجراسي ،كسا 

ػجج عالقة بيغ العػامل الستعمقة وت ال تػجج عالقة بيغ وسائل شغل الفخاغ والتأخخ الجراسي ،

بالعسمية التعميسية والتأخخ الجراسي مغ حيث:   السشاىج الجراسية  ، واالمتحانات ، ومعاممة أعزاء 

 واإلدارة السجرسية . ىيأة التجريذ ،

 كحجدت نتائج الجراسة أىع عػامل التأخخ الجراسي لجى شمبة السخحمة الثانػية في :

ة بالصالب وىي : السمل مغ الجراسة ، وعجـ الثقة بالشفذ ، وكثخة عػامل شخرية متعمق -1 

اإلىساؿ لمجروس ، والخغبة في العسل أكثخ مغ الجراسة ، وعجـ تقبل الجراسة، والحداسية الذجيجة 

 واالرتباؾ أماـ اآلخخيغ ، واإلصابة باألمخاض التي تحتاج إلى وقت شػيل لمعالج.



56 
 

وتتسثل في : وجػد خالفات بيغ الػالجيغ ، وعجـ تفيع  عػامل أسخية متعمقة بأسخة الصالب -2

الػالجيغ مذكالت األبشاء ، وأساليب األسخة الخاشئة في التخبية والتعامل مع األبشاء ، وعجـ 

وجػد الخقابة األسخية واالنذغاؿ في األعساؿ الخاصة ، وعجـ متابعة الػالجيغ لألبشاء، وكثخة 

  السدتسخة .                                 ، والديارات السشدلية باألعساؿ السشدلية مصالبة األبشاء

عػامل مجرسية متعمقة بالسؤسدة التعميسية وتتسثل في: عجـ مشاسبة السشاىج الجراسية  -3

واالمتحانات لسدتػػ الصالب ، والتسييد بيغ الصمبة في السعاممة ، وعجـ مخاعاة الفخوؽ الفخدية 

ة مغ أعزاء ىيأة التجريذ، وعجـ فيع اإلدارة السجرسية لسذكالت ، وعجـ وجػد متابعة كافي

 .الصمبة ، وازدحاـ الفرػؿ والحرز

 : (1990دراسة بيػمي )-5

) انخفاض السدتػػ الجراسي لبعس شمبة كمية التخبية بالسجيشة السشػرة ودور الخجمات بعشػاف 

 . اإلرشادية في عالجو (

مل السختبصة بانخفاض السدتػػ الجراسي لمصالب الجامعي في معخفة العػا ىجفت ىحه الجراسة إلى: 

الدعػدية مغ وجية نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ السػاد بكمية التخبية بالسجيشة السشػرة وإبخاز 

 .ىحه الطاىخة  دور الخجمات اإلرشادية لعالج

لب وشالبة ، وعيشة ( شا 63شبق الباحث استبانة عمى عيشة مغ الصمبة عجدىع )  أداة الجراسة:

( ولتحميل البيانات تع حداب  42مغ أعزاء ىيأة التجريذ لمسػاد العمسية واألدبية وعجدىع ) 

الشدب السئػية لمتكخار ، واستخجـ الباحث اختبار مخبع كاؼ لمتعخؼ عمى داللة الفخوؽ بيغ الشدب 

 وفق متغيخات الجراسة .
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 كأضيخت نتائج الجراسة ما يمي: 

ني السدتػػ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة ىي : تأجيل السحاكخة حتى قخب نياية أىع عػامل تج -1

الفرل الجراسي ، وعجـ تشطيع الصالب لػقت السحاكخة، وبعس أعزاء ىيأة التجريذ يبخدػف 

 الصالب حقو في الجرجات ، والسحاكخة قبل االمتحاف بػقت قميل .

الجراسي لمصالب الجامعي تتسثل في عجـ رغبة يخػ أعزاء ىيأة التجريذ أف عػامل تجني السدتػػ  -2

الصالب في التعمع، واالنذغاؿ بػسائل التدمية والتخفيو ،وضعف الفيع واالستيعاب ، واالقترار عمى 

السحاكخة في الػقت الحؼ يدبق االمتحاف مباشخة ، وتحسل الصالب لبعس السدؤوليات العائمية ، 

عخفة الصالب لصخيقة االستحكار الجيجة وتأثخ الصالب واكتفاء الصالب بدساع السحاضخة ، وعجـ م

 بخفاؽ الدػء ، وعجـ قجرة الصالب عمى تشطيع الػقت . 

أضيخت نتائج الجراسة عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ أراء الصمبة وأراء أعزاء ىيأة  -3

 التجريذ .

 : ( 1992دراسة الذامي ، كغشايع )-6

التخاكسية كسا يخاىا الصالب والصالبات وأعزاء ىياة التجريذ  ) أسباب تجني السعجالتبعشػاف 

 . بجامعة السمظ فيرل (

معخفة األسباب الكامشة وراء تجني السعجالت التخاكسية لمصالب والصالبات ىجفت ىحه الجراسة إلى:  

 ( عزػ65( فخدا مشيا )165بجامعة السمظ فيرل باإلحداء ، وقج تع استصالع أراء عيشة قػاميا )

  .( مغ الصمبة ذوؼ السعجالت التخاكسية السشخفزة100ىيأة تجريذ و)
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سل استصالع الخأؼ عمى أربع أسباب رئيدية لتجني ذتو  استبانة مغ إعجاد الباحث أداة الجراسة:

ج تحت ويشجر تخبػية واالقترادية واالجتساعية السعجالت التخاكسية لمصمبة ىي األسباب الذخرية وال

  .ػ فخعية كل مشيا أسباب أخخ 

 كقج أضيخت ىحه الجراسة عجة نتائج مشيا :

أف األسباب الذخرية أقل تأثيخا في تجني السعجالت التخاكسية لمصمبة ، عمى حيغ أف األسباب  -1

 التخبػية كانت أكثخ تأثيخا في تجني السعجالت التخاكسية .

 ة والتخبػية واالجتساعيةوجػد اتفاؽ بيغ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ حػؿ تختيب األسباب الذخري -2

 واالقترادية مغ حيث تأثيخ كل مشيا في تجني السعجالت التخاكسية .

 :( 1992كآخخكف ) ، دراسة دمحم-7

  . (بعس أسباب رسػب الصمبة في السػاد اإلسالمية بكميات األزىخ) بعشػاف   

لسػاد اإلسالمية معخفة األسباب التي تقف وراء رسػب الصمبة في ا :ىجفت ىحه الجراسة إلى  

( ولتحقيق  250بكميات جامعة األزىخ، مغ وجية نطخ الصمبة ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) 

 .سشيج الػصفي أىجاؼ الجراسة تع استخجاـ ال

االستبانة ، حيث تع اختيار العيشة بصخيقة عذػائية مغ الصمبة الشاجحيغ  ـواستخج :أداة لمجراسة

تع استخجاـ الشدب السئػية ، ومخبع كاؼ لبياف مجػ الجاللة والخاسبيغ ، ولتحميل البيانات 

 .اإلحرائية
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 كقج أسفخت الجراسة عغ الشتائج التالية :  

أوضحت آراء الصمبة الخاسبيغ والشاجحيغ أف ىشاؾ مذكالت تتعمق بسحاضخات السػاد اإلسالمية  -1

اليػـ الجراسي وتتسثل في: انتياء محاضخات السػاد اإلسالمية في وقت متأخخ، وازدحاـ 

بالسحاضخات ، وازدحاـ قاعة السحاضخات بالصمبة نتيجة لحزػر أكثخ مغ تخرز دراسي في 

 وقت واحج ، وتأخخ إعالف ججوؿ محاضخات السػاد اإلسالمية .

تخجع بعس أسباب الخسػب إلى السقخرات الجراسية وشخؽ التجريذ الستبعة وتتسثل في : يغمب عمى  -2

يغ ، وقمة االىتساـ بزخب األمثمة مغ الػاقع السمسػس ، وقمة تجريب شخؽ التجريذ أسمػب التمق

الصمبة عمى قخاءة القخاف الكخيع قخاءة صحيحة أثشاء السحاضخات ، وتشاوؿ أكثخ مغ باب في الكتاب 

 خالؿ محاضخة واحجة .

أة أضيخت نتائج الجراسة أف مغ أسباب رسػب الصمبة في السػاد اإلسالمية ، تخجع إلى أعزاء ىي -3

 التجريذ وتتسثل في : قمة إتاحة الفخصة لمصمبة لسشاقذة ما يرعب فيسو خالؿ السحاضخات .

 كذفت نتائج الجراسة عمى أف نطاـ االمتحاف الحالي لمسػاد مغ أىع أسباب الخسػب فييا . -4

أسباب الخسػب التي تخجع إلى الصمبة أنفديع تتسثل في : تخؾ السػاد اإلسالمية لمجور الثاني  -5

كغ مغ محاكخة السػاد التخررية في الجور األوؿ ، وعجـ اىتساـ بعس الصمبة بجراسة السػاد لمتس

 الشطخية .
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 ( :1993دراسة  العبج القادر) - 8

 .(عػامل اإلىجار في التعميع الجامعي في السسمكة العخبية الدعػدية )  بعشػاف   

الجامعي في السسمكة العخبية الدعػدية معخفة حجع اإلىجار في التعميع  :ىجفت ىحه الجراسة إلى  

( شالب وشالبة وعزػ ىيأة  600والعػامل السختبصة بطاىخة اإلىجار، حيث شسمت عيشة الجراسة)

 .مغ الجشديغ تجريذ 

 االستبانة. أداة الجراسة:

 -كقج تػصمت نتائج الجراسة إلى االتي : 

في السائة(،  68في السائة إلى  45يغ )أف ندبة الستدخبيغ مغ الكميات التصبيقية تخاوحت ما ب    

في السائة(وأف  45في السائة إلى  20بيشسا تخاوحت ندبة الستدخبيغ مغ الكميات الشطخية ما بيغ)

في السائة(  42متػسط ندبة اإلىجار الصالبي عمى مدتػػ التعميع الجامعي في السسمكة بمغ ندبتو )

عميع الجامعي تحىب ىجرا ، وأف العػامل ذات األثخ في السائة( مغ ميدانية الت 42وىحا يعشي أف ) 

األكبخ في اإلىجار ىي التغخب عغ األىل ، والقمق االجتساعي ، واالرتباط الػضيفي ، واالنذغاؿ 

 بأعساؿ األب ، واالنذغاؿ بالكدب السادؼ .

 (: 1993دراسة السغيجي ) -9

في كمية التخبية جامعة السمظ  )دراسة بعس العػامل السؤثخة عمى تحريل الصالب الجامعي بعشػاف

 .فيرل (

التعخؼ عمى تأثيخ ثالثة عػامل ىي السدتػػ  التحريمي في الثانػية  :ىجفت ىحه الجراسة إلى 

العامة ومتغيخ الشػع والتخرز )عمسي، أدبي( في مدتػػ تحريل الصالب في السخحمة الجامعية ، 
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ػامل السؤثخة في معجؿ التحريل وتيجؼ أيزا مداعجة السدؤوليغ في وضع ضػابط ليحه الع

الجامعي لمصالب ، والحج مغ ضاىخة الفرل األكاديسي والتأخخ الجراسي والحج مغ اليجر التعميسي ، 

( شالب وشالبة مغ كمية التخبية بجامعة السمظ فيرل  427وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ ) 

 .( 1413والسقبػليغ  في عاـ ) 

 االستبانة . أداة الجراسة :

تع استخجاـ تحميل التبايغ الػاحج االتجاه لشسػذج خصي واختبار تػكي لمبحث عغ الفخوؽ بيغ و 

 (  SAS العػامل السجروسة وأجخيت التحميالت اإلحرائية باستخجاـ البخنامج اإلحرائي ساس) 

 كقج أضيخت نتائج الجراسة ما يمي : 

خزوف معجالت تخاكسية عالية في الصمبة الحاصمػف عمى معجالت عالية في الثانػية العامة يح -1

تحريميع الجامعي والصمبة ذوو السعجالت السشخفزة في الثانػية العامة يحرمػف عل معجالت 

 ( .0.05تخاكسية مشخفزة في الجامعة وكاف معشػيا عشج مدتػػ داللة    )

 ليذ ىشاؾ تأثيًخ لستغيخ الشػع في تحريل الصالب الجامعي . -2

ي تحريميع الجامعي عمى شمبة القدع األدبي وكاف معشػيا عشج مدتػػ تفػؽ شمبة القدع العمسي ف -3

 ( .0.05داللة )
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 (: 1994دراسة الراكي ، كآخخكف ) -10

 . )عػامل رسػب شمبة السخحمة الثانػية العامة بجولة قصخ ( بعشػاف

صخ، التعخؼ عمى عػامل رسػب الصمبة في السخحمة الثانػية بجولة ق ىجفت ىحه الجراسة إلى :    

( 336مغ وجية نطخىع ، وقج تع تصبيق استبانة عمى عيشة الجراسة وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ)

 شالب وشالبة .

 االستبانة.أداة الجراسة :

وقج تع استخجاـ الشدب السئػية وداللتيا اإلحرائية لسعخفة الفخوؽ بيغ الصالب والصالبات مغ  

 .  حيث متغيخ الشػع والجشدية  والفخؽ الجراسية

 وقج أضيخت الجراسة الشتائج التالية :

 أف ندب الخسػب عشج الحكػر أعمى مغ اإلناث . -1

 ارتفاع ندب الخسػب لجػ القصخييغ مقارنة بغيخىع مغ الجشديات األخخػ . -2

 ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيا في العػامل السؤدية لمخسػب بيغ الصمبة تعدػ لستغيخ الشػع والجشدية. -3

 رائيا بيغ الصمبة تعدػ لستغيخ الفخؽ الجراسية .                       تػجج فخوؽ دالة إح -4

ذكخ أفخاد العيشة أف أىع العػامل السدببة لمخسػب ىي العػامل السجرسية ويمييا الذخرية وأخيخًا   -5

 االجتساعية .   
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 ( :1995دراسة محافطة ) - 11

بية لمعػامل البيئية األسخية كالسجرسية السؤدية إلى إخفاؽ شمبة قخى الخخشة األىسية الشد) بعشػاف

 ( .امتحاف الثانػية العامة باألردف في 

معخفة العػامل البيئة األسخية والسجرسية السؤدية إلى إخفاؽ شمبة قخػ  :ىجفت الجراسة إلى    

ج فخوؽ ذات داللة إحرائية في الخخشة في امتحاف الذيادة الثانػية العامة باألردف ، وىل تػج

(   62درجة تقجيخ الحكػر واإلناث لبعجؼ البيئتيغ األسخية والسجرسية ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ)

 – 1984شالبا وشالبة مغ الحيغ أخفقػا في امتحاف الثانػية العامة في قخػ الخخشة مغ عاـ 

 .ؼ 1993

 االستبانة. أداة الجراسة:

ـ الباحث التكخارات والشدب السئػية ، واستخجـ التبايغ األحادؼ واختبار ولتحميل البيانات استخج 

 ىتمشج .

 كقج كذفت نتائج الجراسة عغ أىع العػامل األسخية التي أسيست في إخفاؽ الصمبة كىي :

ب عج السجرسة سكغ الصمبة ، الذعػر بالخػؼ والقمق مغ االمتحاف عجـ تػافخ التجريذ الخرػصي 

 عغ.

  

 

 



64 
 

  العػامل السجرسية ىي :أما أىع 

 ضعف السجارس التي تأسذ فييا الصمبة ، عجـ تػفخ خجمات التػجيو واإلرشاد .

 عجـ تػفخ وسائل التقشيات التخبػية الحجيثة ، خمػ بعس السػاد الجراسية مغ عشرخ التذػيق .

يخات وأشارت نتائج الجراسة  أيزًا إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي تقج

 الحكػر واإلناث عمى متغيخات البيئة األسخية والسجرسية .

 ( :1995دراسة العخابي ) -12

)عالقة التحريل الجراسي لمصالبة الجامعية الدعػدية ببعس الستغيخات األسخية دراسة  بعشػاف 

 . ميجانية (

ر الصالبة إلى تقري العالقة بيغ بعس الستغيخات األسخية وبيغ استقخا :ىجفت ىحه الجراسة  

الجامعية الدعػدية الحاتي وتحريميا األكاديسي، وتذسل الستغيخات السخكد االجتساعي واالقترادؼ 

لألسخة، ونسط السعيذة، وشخيقة العالقات بيغ أفخادىا واالستقخار األسخؼ ، وقج تكػنت عيشة الجراسة 

 . مخكد الجراسات الجامعية لمبشات( شالبة مغ 500مغ)

 ستبانة. اأداة الجراسة :

أف ىشاؾ متغيخات وسيصة تؤثخ في السحرمة الشيائية لمعالقة  كقج أضيخت نتائج الجراسة ما يمي :

بيغ الستغيخات األسخية السختمفة ، ومدتػػ التحريل الجراسي لجػ الفتاة ، ومغ أبخز ىحه العػامل 

بية والدمبية في درجة االستقخار األسخؼ حيث يعسل عمى تخجسة األثخ الشيائي لمعػامل اإليجا

 تحريل الفتاة ودخل األسخ. 
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 ( :1997دراسة محافطة )

)أسباب إخفاؽ شمبة السجارس الثانػية الفخع العمسي في محافطة الكخؾ مغ وجية  بعشػاف

 . نطخىع(

تحجيج أسباب إخفاؽ شمبة الرف األوؿ الثانػؼ الفخع العمسي في  :ىجفت ىحه الجراسة إلى   

(  45( شالبا وشالبة مشيع  ) 94شبق الباحث استبانة عمى عيشة تكػنت مغ)محافطة الكخؾ ، وقج 

 .( شالبة مغ الخاسبيغ49شالبا و)

 استبانة مغ إعجاد الباحث. أداة الجراسة:

 ولتحميل البيانات استخجـ الباحث الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ والشدب السئػية . 

 كأسفخت الجراسة عغ الشتائج التالية :

العػامل الستعمقة باالمتحانات السجرسية وتذسل: القمق السدتسخ مغ االمتحانات ، وعجـ تػفخ الػقت  -1

 الكافي لإلجابة عمى أسئمة االمتحاف .

العػامل الستعمقة بالسشيج وتذسل :عجـ تػفخ عشرخ التذػيق في محتػػ بعس السشاىج الجراسية ،  -2

 وؿ األسبػعي .وعجـ مشاسبة تػزيع السشاىج الجراسية في الجج

العػامل الستعمقة بأعزاء ىيأة التجريذ وتذسل :عجـ تػفخ العجالة عشج بعس أعزاء ىيأة التجريذ  -3

 وعجـ استسخار عزػ ىيأة التجريذ الكفء ذؼ الخبخة الكافية في السجرسة .
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 :(  1997دراسة البالػؿ ) -13

 . (ضاىخة الخسػب في السخحمة الثانػية / نطاـ السقخرات ) بعشػاف

معخفة أسباب رسػب الصالبات في السخحمة الثانػية نطاـ السقخرات ، وقج  :جفت ىحه الجراسة إلىى

في السائة( مغ السجسػع الكمي لمصالبات  72( شالبة بشدبة )  90شسمت عيشة الجراسة عمى ) 

 أـ مغ أميات (30( معمسة مغ ثانػية الجدائخ و)30( شالبة و )125الخاسبات الالتي بمغ عجدىغ )

 .الصالبات الخاسبات 

 لمجراسة. االستبانة أداة الباحثة استخجمت  أداة الجراسة :

 .لمجراسة وقج استخجمت مقاييذ الشدعة السخكدية مغ متػسط وانحخافات معيارية ، 

 كقج أشارت نتائج الجراسة إلى االتي : 

( 100رج البالغ )أف بعس العبارات حرمت عمى متػسصات مختفعة تبعا لمسقياس الثالثي الستج   

غيخ مػافق تساما ، وقج حرل البعس  –مػافق إلى حج ما  –وحجه والسقدع إلى ثالثة مػافق 

 األخخ عمى متػسصات مشخفزة .

 ( :1998دراسة الكخش ) -14

دراسة تحميمية لبعس العػامل التخبػية السؤدية إلى تجني التحريل العمسي لمصمبة في ) بعشػاف

 .(لثانػية بجولة قصخ كسا يخاىا أعزاء ىيأة التجريذ والصمبة مادة الخياضيات بالسخحمة ا

تحجيج العػامل التخبػية التي أدت إلى تجني التحريل العمسي لصمبة  :ىجفت ىحه الجراسة إلى     

السخحمة الثانػية في مادة الخياضيات وذلظ مغ وجية نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ ، وتكػنت 
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( شالب وشالبة بسجارس 470غ أعزاء ىيأة التجريذ ذكػر واناث و)( م34عيشة الجراسة مغ)

 .السخحمة الثانػية بجولة قصخ

 استبانة. أداة الجراسة:

 ولتحميل البيانات تع استخجاـ الشدب السئػية ومخبع كاؼ ومتػسط التختيب.  

 -كقج أضيخت نتائج الجراسة ما يمي : 

مي في مادة الخياضيات ىي : شخيقة عخض يخػ الصمبة أف مغ عػامل تجني مدتػاىع التحري -1

الكتاب ، وشخؽ التجريذ السدتخجمة ال تذجع عمى االستفادة مغ مادة الخياضيات ، وكحلظ عزػ 

 ىيأة التجريذ ال يدتخجـ الػسائل التعميسية أثشاء الذخح .

لى يخػ أعزاء ىيأة التجريذ أف أىع أسباب تجني التحريل الجراسي في مادة الخياضيات تخجع إ -2

افتقار الصمبة ألساسيات عمع الخياضيات ، وعجـ تجريب الصمبة عمى األسئمة التي تقيذ السدتػيات 

العميا مغ التفكيخ مسا يؤدؼ إلى تخكيد الصمبة عمى الحفع  دوف الفيع والسحاكخة قبل االمتحانات 

 بػقت قميل ،وعجـ قجرة الصالب عمى إدارة الػقت وعجـ رغبتو في التعمع .

 ( :2000لجحكع )دراسة ا -15

العػامل األكاديسية السؤدية إلى رسػب الصمبة في جامعتي السمظ سعػد والسمظ فيج ) عشػاف

 . (لمبتخوؿ والسعادف 

تحجيج حجع الخسػب في جامعتي السمظ سعػد والسمظ فيج لمبتخوؿ  :ىجفت ىحه الجراسة إلى   

فاع ندبة الخسػب في الجامعة ، والسعادف ، والكذف عغ العػامل األكاديسية التي تديع في ارت

ومعخفة اآلراء حػؿ السقتخحات التي يسكغ أف تديع في خفس معجالت الخسػب مغ وجية نطخ 
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الصمبة الخاسبيغ وأعزاء ىيأة التجريذ في جامعتي السمظ سعػد والسمظ فيج لمبتخوؿ والسعادف ، 

ػد والسمظ فيج لمبتخوؿوشسمت العيشة عمى أعزاء ىيأة التجريذ الحكػر في جامعتي السمظ سع

في السائة( مغ مجتسع الجراسة وعمى عيشة مغ شمبة البكالػريػس السقبػليغ مغ  20والسعادف بػاقع )

( في كميات جامعتي السمظ سعػد والسمظ فيج 1417/  1416الفرل األوؿ مغ العاـ الجامعي ) 

في السائة( مغ مجتسع  30لمبتخوؿ والسعادف مسغ سبق ليع الخسػب في مقخر أو أكثخ بػاقع )

 الجراسة . 

 استخجـ الباحث االستبانة بشػعييا )السقيجة و السفتػحة(. أداة الجراسة :

ولتحميل نتائج الجراسة تع استخجاـ التكخارات والشدب السئػية ، والستػسصات الحدابية واالختبار 

 .ي التائ

 نتائج الجراسة  ما يمي :أضيخت 

إلى رسػب الصمبة في الجامعتيغ مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة العػامل األكاديسية السؤدية  -1

التجريذ في الجامعتيغ ىي : قمة اىتساـ عزػ ىيأة التجريذ بالصمبة ضعيفي التحريل ، 

وافتقار الصخؽ الستبعة في تجريذ السقخرات لعشرخ التذػيق ، وقرػر اإلرشاد األكاديسي في 

 حل مذكالت الصمبة الجراسية .

سية السؤدية إلى رسػب الصمبة في الجامعتيغ مغ وجية نطخ الصبة الخاسبيغ في العػامل األكادي -2

الجامعتيغ ىي :عجـ قجرة بعس أعزاء ىيأة التجريذ عمى تػصيل السادة العمسية لمصالب ، 

وقمة اىتساـ عزػ ىيأة التجريذ بالصمبة ضعيفي التحريل ،وافتقار الصخؽ الستبعة في تجريذ 

،وصعػبة التعامل مع بعس أعزاء ىيأة التجريذ ،وشخؽ التقػيع  السقخرات لعشرخ التذػيق

 غيخ مشاسبة.
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 أىع السقتخحات لعالج مذكمة الخسػب مغ وجية نطخ الصمبة الخاسبيغ في الجامعتيغ ىي :  -3

 حدغ اختيار أعزاء ىيأة التجريذ .  -(1

 تقػية العالقات اإلندانية بيغ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ . -( 2

 خجاـ شخؽ تجريذ أخخػ لتقػيع تحريل الصمبة العمسي بجانب االختباراست -(3

 أىع السقتخحات لعالج مذكمة الخسػب مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ ىي : --4

 تحديغ شخوط قبػؿ الصمبة في الجامعة بسا يتػافق مع ميػليع وقجراتيع . -( 1

 الصمبة عمى كل كميات الجامعة .مخاعاة الصاقة االستيعابية لكل كمية عشج تػزيع  -( 2

أضيخت نتائج الجراسة بػجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ أراء أعزاء ىيأة التجريذ وأراء الصمبة  --5

 الخاسبيغ في الجامعتيغ .

 ( :2000الدعػد )دراسة  -16

 . ) العػامل التي تديع في رسػب الصمبة في الجامعات االردنية مغ وجية نطخىع (بعشػاف

ىجفت الجراسة الى: معخفة العػامل التي تديع في رسػب الصمبة في الجامعات األردنية مغ     

رشيف وجية نطخىع ،ومعخفة أثخ متغيخات الشػع ،والتخرز ،والسدتػػ الجراسي لمصالب في ت

 الصمبة ليحه العػامل .

 ( شالب وشالبة اختيخوا بالصخيقة الصبقية العذػائية.324وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )

 وتع استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البيانات. أداة الجراسة:
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وقج حممت بيانات الجراسة إحرائيا باستخجاـ التكخارات والستػسصات الحدابية وتحميل التبايغ  

 دؼ.األحا

أف العػامل التي تديع في رسػب الصمبة قج صشفت الى أربعة مجاالت كأضيخت نتائج الجراسة: 

 -،مختبة حدب أىسيتيا :

عػامل ذات عالقة بالسادة الجراسية وتذسل : صعػبة السادة الجراسية ، وصعػبة أسئمة االمتحانات  -1

 ،وأحيانا تكػف أسئمة االمتحاف مغ خارج السشيج.

قة بالصالب وتذسل : إىساؿ الصالب لجراستو ،وكثخة غياب الصالب ،وانذغاؿ عػامل ذات عال -2

 الصالب بأمػر أخخػ عغ الجراسة ،والقمق مغ االمتحانات. 

عػامل ذات عالقة بعزػ ىيأة التجريذ وتذسل :عجـ قجرة عزػ ىيأة التجريذ عمى إيراؿ  -3

جـ إشخاؾ الصمبة في العسمية السعمػمة بيدخ وسيػلة ،وغياب العجؿ في تقييع االمتحانات ، وع

 التعميسية وضعف اإلدارة .

عػامل متعمقة بالطخوؼ االجتساعية وتذسل : وجػد مذكالت عائمية ،والسخض أثشاء االمتحانات  -4

 ،وتأخخ الصالب عغ السحاضخات .

كسا دلت نتائج الجراسة عغ وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ الصمبة تعدػ لستغيخ الشػع  ونػع 

 امعة ونػع الكمية التي يشتسي إلييا الصالب .الج

 في حيغ ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الصمبة تعدػ لستغيخ السدتػػ الجراسي .
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 (:2001دراسة فاضل ) -17

 . (اإلىجار في التعميع الجامعي ) حجسو ، كمفتو ، والعػامل السدببة لو ( )بعشػاف

حجع اإلىجار في كميتي اآلداب والقانػف بجامعة بشغازؼ التعخؼ عمى  :ىجفت ىحه الجراسة إلى   

وذلظ اإلىجار الستسثل في تأخخ الصمبة في التخخج عغ الحج األدنى لسجة التخخج ، وتخؾ الصمبة 

لمجامعة سػاء مغ تمقاء أنفديع ،أو بدبب فرميع مشيا ومعخفة كمفتو السالية ومغ ثع معخفة األسباب 

في السائة( مغ مجسػع شمبة الدشة  25الجامعي ، وتسثمت العيشة في )السؤدية لإلىجار في التعميع 

في السائة( مغ مجسػع شمبة الدشة الخابعة  25( ، و)365الخابعة في كمية اآلداب ، وبمغ عجدىع )

 ( شالبا وشالبة . 105بكمية القانػف حيث بمغ عجدىع  ) 

 استبانة. أداة الجراسة :

  كأسفخت نتائج الجراسة عغ :

 ضخامة اإلىجار بالكميتيغ وخاصة القانػف . -1

( شالبا 360( شالبا وشالبة فقط تخخجػا مغ كمية القانػف في السجة السقخرة مغ أصل )51إف ) -2

 في السائة( مغ إجسالي الفػج الحقيقي . 14وشالبة وبشدبة )

( 1768)  ( شالبا وشالبة فقط تخخجػا مغ كمية اآلداب في السجة السقخرة مغ أصل534إف ) -3

 في السائة( مغ إجسالي الفػج الحقيقي  . 30شالبا وشالبة وبشدبة )

 إف ضاىخة الخسػب قج احتمت الشدبة العالية في حجع اإلىجار في الكميتيغ . -4

 تخكد التدخب بذكل ممحػظ في سشػات الجراسة األولى وخاصة سشة األساس بالكميتيغ . -5
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السقخرة في كمية القانػف أكثخ مغ ندبة سشػات الديادة  كانت ندبة سشػات الديادة عغ الدشػات -6

 عغ السقخرة في كمية اآلداب .

 كاف متػسط الجراسة لكل خخيج في كمية القانػف أعمى مغ كمية اآلداب.-7

 (:2001دراسة الحارثي ) -18

 . (عػامل انخفاض التحريل الجراسي في كمية السعمسيغ بالصائف ) بعشػاف 

معخفة عػامل انخفاض مدتػػ التحريل الجراسي لجػ شمبة كمية : ىجفت الجراسة إلى     

السعمسيغ مغ وجية نطخ الصمبة، وأعزاء ىيأة التجريذ، والسقتخحات التي تديع في رفع السدتػػ 

التحريمي لمصالب، وتكػنت عيشة الجراسة مغ شمبة كمية السعمسيغ بالصائف في الدعػدية وأعزاء 

 .ىيأة التجريذ بيا 

 (. االستبانة الجراسة) الػصفي مغ خالؿ أداة  واستخجـ الباحث السشيج راسة :أداة الج

 .السئػية كأسمػب إحرائي لمجراسة  التكخارات والشدبوتع استخجاـ  

واشتسمت الجراسة عمى أربعة محاور ىي : المػائح واألنطسة داخل الكمية  ، الصالب ، عزػ ىيأة  

                             الجريذ  ،محتػػ السػاد الجراسية .   

 :ما يميالجراسة  أضيخت نتائج 

 عجـ اندجاـ السحتػػ الجراسي مع خمفية الصالب ، عجـ استخجاـ التقشيات الحجيثة في التجريذ ، 

ضعف إعجاد الصالب في السخحمة الثانػية ،عجـ مقجرة الصالب عمى إدارة وقتو ،عجـ التداـ أعزاء 

 اغة االمتحانات .ىيأة التجريذ بقػاعج صي
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 ( :2002دراسة الػرفمي ) -19

العػامل السختبصة بارتفاع ندب الخسػب في الرف األوؿ الثانػؼ مغ السخحمة ) بعشػاف

الستػسصة مغ وجية نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ ومجيخؼ السجارس والسػجييغ بسجيشة 

 . (بشغازؼ 

تفاع ندب الخسػب في الرف األوؿ الثانػؼ معخفة العػامل السختبصة بار  :ىجفت ىحه الجراسة إلى

مغ السخحمة الثانػية مغ وجية نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ ومجيخؼ السجارس والسػجييغ 

بسجيشة بشغازؼ ، متسثمة في العػامل الستعمقة بالصالب وعزػ ىيأة التجريذ ،والسشيج وشخؽ 

( شالب 454المتحانات وشسمت عيشة الجراسة )التجريذ ، والػسائل التعميسية ، والبيئة السجرسية، وا

( ، ومجيخو السجارس 311(  شالب ، وأعزاء ىيأة التجريذ )178( شالبة و )276وشالبة مشيع )

 .(120( والسػجيػف )40)

 .لجسع البيانات  السقيجة والسفتػحة وقج تع استخجاـ االستبانة أداة الجراسة:

تكخارات والشدب السئػية ػسط السخجح والػزف السئػؼ والولمسعالجة اإلحرائية استخجمت الباحثة ال

 .والػسيط 

 كقج تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية :

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الصمبة وفقا  لستغيخ الشػع )ذكػر، إناث( مغ حيث     

، واالمتحانات بيشسا مجاؿ الصالب وعزػ ىيأة التجريذ والسشيج وشخؽ التجريذ والػسائل التعميسية 

وججت فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ أفخاد العيشة مغ الصمبة وفقا لستغيخ الشػع ) ذكػر، إناث ( ، 

ومغ حيث مجاؿ البيئة السجرسية وبيشت نتائج الجراسة أيزا أف ىشاؾ اتفاؽ بيغ أفخاد العيشة مغ 
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ؿ في مجاالت عػامل الخسػب ، الصمبة عمى ترجر مجاؿ العػامل الستعمقة بالسشيج التختيب األو 

ويمييا شخؽ التجريذ والػسائل التعميسية ، ثع عزػ ىيأة التجريذ، ثع االمتحانات والبيئة السجرسية 

حيث تحرال عمى التختيب الخابع وأخيخا الصالب أ واف أكثخ السػاد صعػبة حدب رأؼ الصمبة وىي 

في  71في السائة(، والفيدياء بشدبة ) 79أحج عػامل الخسػب ىي عمى التػالي الخياضيات بشدبة)

 .في السائة (  51.9السائة( ، والمغة االنجميدية  ندبة ) 

 ( : 2005دراسة العكايذي ، الدبيجي )  -20

 . (أسباب انخفاض التحريل الجراسي لجػ شمبة جامعة العخاؽ )  بعشػاف

لجػ شمبة الجامعة  التعخؼ عمى أسباب انخفاض السدتػػ الجراسي :ىجفت ىحه الجراسة إلى     

 ( شالب وشالبة .80في العخاؽ ،وشسمت عيشة الجراسة  )

 استبانة . أداة الجراسة :

أف األسباب الشفدية احتمت أوزاف مئػية عالية أكثخ مغ       كقج أضيخت نتائج الجراسة ما يمي :

بشاء كل ذلظ في السائة( واألسباب األسخية مغ تفكظ األسخة وضعف الخقابة األسخية عمى األ 50)

يؤدؼ إلى رسػب الصمبة ، وأيزا األسباب االجتساعية مثل الدواج السبكخ لمصالبات أو االختالط 

بأصحاب الدػء يؤثخ عمى التحريل الجراسي لمصمبة كحلظ األسباب الجراسية مغ قبػؿ الصالب في 

ؤدؼ إلى قدع دوف رغبتو وغياب الصمبة عغ السحاضخات وصعػبة السػاد الجراسية كل ىحا ي

انخفاض مدتػػ التحريل الجراسي ، أما بالشدبة لألسباب االقترادية نجج أف انخفاض السدتػػ 

االقترادؼ وتكاليف الجراسة العالية وب عج الكمية عغ محل  سكغ الصالب  ، كل ىحه األسباب تعيق 

عمى التحريل وصػؿ الصالب إلى الكمية وانتطامو بالجراسة وبالتالي فإف كل ىحه األسباب تشعكذ 

 الجراسي وتؤدؼ إلى الخسػب .
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 ( : 2006دراسة  شالفحة  ) -21

أسباب تجني السعجالت التخاكسية لمصمبة السشحريغ ، دراسة تذخيرية ميجانية عمى عيشة ) بعشػاف

 . (مغ شمبة جامعة مؤتة 

بة التعخؼ عمى األسباب الكامشة وراء تجني السعجالت التخاكسية لمصم :ىجفت ىحه الجراسة إلى

السشحريغ في جامعة مؤتة بحدب متغيخ الشػع )ذكػر، إناث( ونػع الكمية ، وتكػنت عيشة الجراسة 

( شالبة حاصميغ عمى إنحار 99( شالبا و )115( شالبا وشالبة اختيخوا عذػائيا مشيا ) 214مغ )

 .نيائي أولى أو 

ذسل ثالثة أبعاد رئيدية ىي وقج تع استخجاـ االستبانة أداة لجسع البيانات وىي ت أداة الجراسة :

 .فخعيةاألسباب الذخرية ،والتخبػية ،واالجتساعية وتشجرج تحت كل مشيا أسباب أخخػ 

ولتحقيق أىجؼ الجراسة استخجـ الباحث بعس السعالجات اإلحرائية السختمفة الستػسصات  

 ( . tالحدابية واالنحخافات السعيارية واختبار ) 

 :كأضيخت نتائج الجراسة ما يمي

قج جاء التحزيخ السدبق لمسػاد الجراسية أىع األسباب الذخرية ، وجاءت أساليب التجريذ     

الجامعي تخكد عمى االستطيار وافتقار محاضخات بعس أعزاء ىيأة التجريذ لمتختيب والتشطيع 

 مغ أىع األسباب التخبػية ، في حيغ جاء تدمط اآلباء في السعاممة مع األبشاء مغ أىع األسباب

االجتساعية تأثيخا في تجني السعجالت التخاكسية لمصمبة السشحريغ . كسا أشارت الشتائج  إلى عجـ وجػد 

اختالؼ لتقجيخ الحكػر واإلناث ألىع األسباب الذخرية والتخبػية واالجتساعية ووجػد فخوؽ دالة 
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ختالؼ نػع الكمية  إحرائيا في متػسصات تقجيخات الصمبة السشحريغ لتأثيخ األسباب الذخرية تبعا ال

 ) عمسية ، وإندانية ( .

 (: 2010دراسة األستاذ ،صبح )  -22

)التعثخ األكاديسي وأسبابو لجػ شمبة جامعة األقرى ودور تكشػلػجيا السعمػمات  بعشػاف

 . واالتراالت في معالجتو (

امعة التعخؼ عمى مدتػػ التعثخ األكاديسي وأسبابو لجػ شمبة كمية ج ىجفت ىحه الجراسة إلى:

األقرى بغدة ، وكحلظ دور تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت  في معالجة ىحا التعثخ ، لحا فقج تع 

 .تباع السشيج الػصفي التحميمي ا

فقج تع إعجاد استبانة مكػنة مغ ثالثة محاور أساسية شسمت أسباب التعثخ األكاديسي  أداة الجراسة:

ػؿ والتدجيل ، والخصط الجراسية ، وكحلظ دور تكشػلػجيا السختبصة بكل مغ اإلرشاد األكاديسي والقب

 .التراالت في معالجة ىحه األسباب السعمػمات وا

 ( شالب وشالبة تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية البديصة . 300وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ)  

 كقج تػصمت نتائج الجراسة إلي :

في السائة( كسعجؿ  80عة األقرى ال يقل عغ )أف مدتػػ التعثخ األكاديسي لجػ شمبة جام    

افتخاضي ، وأف أكثخ أسباب  التعثخ متعمقة بالخصط الجراسية كحلظ فإف تكشػلػجيا السعمػمات 

 في السائة ( . 80واالتراالت عالجت األسباب بسعجؿ يديج عغ ) 
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 :مشاقذة الجراسات الدابقة  -2.2

يا في ىحا الفرل خيخ عػف لمباحثة في ترسيع بحثيا شكَّل مجسػع الجراسات التي تع عخض    

واختيار أداتيا ، وقج تشاولت ىحه الجراسات صػرا لػاقع التعثخ الجراسي وحجسو وأسبابو في الكثيخ 

مغ الجوؿ ، مسا أعصى الباحثة وضػحا في الخؤية ألبعاد ىحه السذكمة التي تعاني مشيا معطع 

وؿ ، وإلى جانب ذلظ تع االستفادة مغ السخاجع والسرادر التي األنطسة التعميسية في العجيج مغ الج

 أشارت إلييا تمظ الجراسات والتي شكمت في مجسػعيا مرادر أولية ال غشى عشيا في ىحه الجراسة. 

كسا أسيست الجراسات الدابقة في مداعجة الباحثة في التعخؼ عمى أىع األدبيات السختبصة     

االنصالؽ في البحث وذلظ في تحجيج مفيػـ التعثخ الجراسي مغ خالؿ بالجراسة التي ساعجتيا عمى 

ما شخحتو مغ مجسػعة مغ السفاىيع عشو ، وتكػيغ خمفية عغ مػضػع التعثخ الجراسي واستثسار 

 تمظ الجراسات مغ جانبييا الشطخؼ والعسمي.

 -لجراسات :كمغ أىع السالحطات التي استخمرتيا الباحثة مغ خالؿ االشالع عمى تمظ ا      

 أكاًل مغ حيث السشيجية : – 1.3.3

إف جسيع  الجراسات الدابقة  دراسات وصفية ، والجراسة الحالية تتفق مع الجراسات الدابقة ففي   

 .ة وصفية كػنيا دراس

  :مغ حيث السخاحل التعميسية – 2.3.3

لتعميع ومشيا دراسة اتفقت جسيع الجراسات عمى خصػرة مذكمة التعثخ الجراسي في جسيع مخاحل ا  

( ، و) الراوؼ وآخخوف ،  1989(، و ) بيارؼ ، 1982( ، و)جابخ،1981)أبػ الحدغ ، 
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خش، ( ،و ) الك1997لبالػؿ ، ( ، و)ا1997(، و )محافطة ، 1995، و)محافطة،(1994

( ، تشاولت ىحه الجراسات مذكمة التعثخ الجراسي في السخحمة 2002(،و )الػ رفمي ، 1998

 . ةالثانػي

( ، و)  1982أما الجراسات التي تشاولت السذكمة في السخحمة  الجامعية ىي ) عجناف وآخخوف ، 

، (، و )العبج القادر 1992وآخخوف، ( ، و) دمحم  1992( ، و ) الذامي وغشايع ،  1990بيػمي ، 

( ، و  )  2000(، و )الجحوع ، 1995(، و) العخابي،  1993( ، و) السغيجؼ ، 1993

(، 2006(، و)شالفحة ،  2005(،و) العكايذي والدبيجؼ، 2001( ،و) فاضل ،2001،ارثيالح

  (. 2010و) األستاذ ، والربح ، 

 مغ حيث األداة :  – 3.3.3

وأيزا وفي الجراسة الحالية تع استخجاـ  تع استخجاـ االستبانة أداة لمبحث في كل الجراسات ،   

  االستبانة أداة لمجراسة .

 غ حيث العيشة التي شبقت عمييا الجراسة :م – 4.3.3

استيجفت بعس الجراسات التعخؼ عمى وجية نطخ الصمبة في مذكمة التعثخ الجراسي مثل دراسة    

(،  1993( ، و)السغيجؼ ،1992(،و)دمحم وآخخوف،1982(، و)جابخ،1981)أبػ الحدغ ،

(، 1997و)محافطة ،(، 1995و)العخابي ،  ( ،1995(،و)محافطة،1994و)الراوؼ وآخخوف ،

(.أو 2010(،و)األستاذوصبح،2006(و)شالفحة، 2005(،و)العكايذي والدبيجؼ، 2001و)فاضل،

(،و)الذامي 1990و)بيػمي، (،1982الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ )عجناف وآخخوف،

 (،و)الحارثي2000(، و)الجحوع ،1998(،و )الكخش، 1993(،و)العبج القادر،1992وغشايع،
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(، و) بيارؼ 1997بة وأعزاء ىيأة التجريذ وأولياء األمػر و إدارييغ ) البالػؿ ،(. أو شم2001،

( . أما الجراسة  2002(، أو شمبة وأعزاء ىيأة التجريذ والسجراء والسػجييغ )الػرفمي ،1989،

 الحالية استيجفت التعخؼ عمى وجية نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ .

 ع دراستيا :مغ حيث العػامل التي ت – 5.3.3 

اتفقت ىحه الجراسة مع معطع الجراسات مغ حيث القياـ بجراسة شاممة لحرخ العػامل السؤدية إلى   

التعثخ الجراسي الستعمقة بالصالب، وعزػ ىيأة التجريذ، والسشيج ،وشخؽ التجريذ والػسائل 

ه العػامل مثل التعميسية ،واالمتحانات ، بيشسا تػجج بعس الجراسات التي قامت بجراسة بعس ىح

(  2000( وىي التي تشاولت العػامل السجرسية ، ودراسة )الجحوع ،  1981دراسة ) أبػ الحدغ ،

( التي تشاولت عالقة 1995التي اقترخت عمى دراسة العػامل األكاديسية ، ودراسة )العخابي ،

ثخ الجراسي لمصمبة فة إلى دراسة مذكمة التعضاسدتػػ التحريل األكاديسي. باإلالستغيخات األسخية ب

 (. 1998في مادة معيشة مثل دراسة ) الكخش ،

 مغ حيث األساليب اإلحرائية :  – 6.3.3

أغمب الجراسات استخجمت وسائل إحرائية متشػعة شسمت الستػسط الحدابي ، واالنحخاؼ  -6

( والتكخارات والشدب السئػية ، ومقاييذ الشدعة السخكدية ،  tالسعيارؼ ومخبع كاؼ ، واختبار ) 

وتحميل التبايغ الثالثي ، واختبار ) ز( واالختبار التائي ، واختبار ىتمشج ،والتبايغ األحادؼ والختب 

( لعيشة واحجة وعيشتيغ مدتقمتيغ و تحميل ثاني   t،وفي الجراسة الحالية تع استخجاـ اختبار)

  والشدب السئػية . باستخجاـ التكخارات
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  مغ حيث حجع العيشة : – 7.3.3

( ، أما في  1412( و )  62أما بالشدبة لحجع العيشة تخاوحت أحجاـ عيشات الجراسات بيغ ) 

ذكػر  ىيأة تجريذ مغ أعزاء( 32( شالب وشالبة و) 200الجراسة الحالية كاف حجع العيشة )

  . وإناث 

 مغ حيث الشتائج : – 8.3.3

تائج تمظ الجراسات متبايشة بحدب تبايغ األىجاؼ ومحاور الجراسة ، فقج تػصمت بعس كانت ن 

الجراسات إلى أف العػامل األسخية تحتل التختيب األوؿ في عػامل التعثخ ، بيشسا تػصمت بعس 

الجراسات األخخػ إلى أف العػامل التخبػية تحتل التختيب األوؿ ، كسا تػصمت معطع الجراسات إلى 

ػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث مغ الصمبة في عػامل التعثخ الجراسي . عجـ وج

كسا اتفقت أغمب الجراسات عمى أف  الستعثخيغ دراسيا يمقػف مدؤولية تعثخىع عمى العػامل الخارجية 

 ال الحاتية .  
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 تسييج : - 5.4

اسة الحالية ، كسا يتزسغ وصفا لسجتسع يتزسغ ىحا الفرل وصفا لمسشيج الستبع في الجر     

الجراسة والكيفية التي تع بيا اختيار عيشة الجراسة ، ووصفا لألداة السدتخجمة في جسع البيانات 

والتحقق مغ صجقيا وثباتيا ، باإلضافة إلى األساليب اإلحرائية السدتخجمة في تحميل البيانات ، 

 وفيسا يمي عخض ليحه اإلجخاءات .  

 يج الجراسة : مش - 4.2

استخجمت الباحثة في دراستيا السشيج الػصفي لسالءمتو لمجراسة الحالية ، وال سيسا أف       

الجراسة الحالية تعج مغ الجراسات  الػصفية لكػنيا تتشاوؿ معخفة العػامل السؤدية إلى التعثخ 

 الجراسي لجػ شمبة جامعة بشغازؼ .

صف الكسي أو الكيفي لمطػاىخ السختمفة بالرػرة التي ىي وتتجو الجراسات الػصفية إلى الػ       

عمييا في السجتسع لمتعخؼ عمى خرائريا ، كسا تعشي بحرخ العػامل السختمفة السؤثخة في 

 ( .1997الطاىخة  )عصيفة ،
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 مجتسع الجراسة : - 3.4

غ عمى اإلنحار الخابع يتكػف مجتسع الجراسة مغ الصمبة الستعثخيغ دراسيا ) جسيع الصمبة الحاصمي    

( 730( والبالغ عجدىع    )2016/ 2015والخامذ( في كميتي واليشجسة والقانػف لمعاـ الجراسي)

 (.1-4( شالبة كسا ىػ مبيغ في الججوؿ رقع )380( شالب و)350شالب وشالبة بػاقع )



وأعزاء ىيأة التجريذ ) جسيع أعزاء ىيأة التجريذ في كميتي اليشجسة والقانػف ( والبالغ عجدىع ) 

 ( .2-4( كسا ىػ مبيغ في الججوؿ رقع)88(وكمية اليشجسة ) 60( كمية القانػف  ) 148

 السجسػع إناث ذكػر الكمية

 88 17 71 ىشجسة

 60 22 38 قانػف 

 148 39 109 لسجسػعا



 

 الكمية

  عجد الصمبة

 إناث ذكػر السجسػع

 209 80 129 اليشجسة

 521 300 221 القانػف 

 730 380 350 السجسػع
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 عيشة الجراسة : - 4.4

تكػنت عيشة الجراسة مغ الصمبة الستحرميغ عمى اإلنحار الخابع والخامذ ولع نأخح االنحار        

الثالث ألف الباحثة تحرمت عمى معمػمات مغ كميات الجامعة وفقا لمػائح و القػانيغ تفيج بأف 

فخصة استثشائية فإذا تحدغ مدتػاه الجراسي الغيت  الصالب الستحرل عمي ثالث انحارات تعصى لو

 االنحارات الثالث ولحلظ اختارت الباحثة االنحار الخابع و الخامذ .

أما اختيار عيشة الجراسة فقج تع اختيارىا بالصخيقة القرجية ألف في الػقت الحؼ بجأت فيو         

ازؼ لع تتحرل الباحثة عمى بيانات الباحثة بجسع البيانات و االحرائيات مغ كميات جامعة بشغ

مغ الكميات بدب الطخوؼ التي كانت تسخ بيا السجيشة فكانت اإلجابة بأف ىحه االحرائيات غيخ 

جاىدة وغيخ متػفخة بدبب إخخاج ىحه الكميات مغ مقخاتيا الخئيدية باإلضافة الي أف كمية اآلداب لع 

،و لع تتحرل الباحثة عمي بيانات وإحرائيات يفعل فييا نطاـ اإلنحارات و كحلظ الكميات الصبية 

 إال مغ كميتي القانػف و اليشجسة مسا أدػ إلي اختيار العيشة بالصخيقة القرجية.

واختيخت العيشة في ىحه الجراسة بالصخيقة الحّرية و يتع اختيار ىحا الشػع مغ العيشات عمى         

التي تختبط بالطاىخة محل البحث ،ثع  أساس تقديع مجتسع الجراسة إلي شبقات شبقا لمخرائز

يختار الباحث عيشة مغ كل شبقة مغ ىحه الصبقات بحيث تتكػف مغ عجد مغ السفخدات يتشاسب مع 

حجع الصبقة في السجتسع ، فيتع تقديع السجتسع وفقًا لخرائز كل فئة وتحجيج الجدء السخاد دراستو 

 ( . 2003فئات . ) اليسالي ، مغ العيشة في كل حرة وتحجيج حرة كل فئة مغ ىحه ال

وتع التػاصل مع الصمبة في السجرجات والقاعات لمحرػؿ عمى أكبخ عجد متاح مغ الصمبة         

الستعثخيغ مغ خالؿ التخدد عمى كميتي واليشجسة والقانػف لفتخة زمشية تشاىد الذيخ ، وقج تحرمت 
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ية القانػف  ، مػزع عمى متغيخؼ الشػع ( مغ كم 143( مغ كمية اليشجسة و) 57الباحثة عمى العجد )

 والتخرز . 

 ( يبيغ أعجاد الصمبة حدب الشػع والتخرز  3 - 4الججوؿ رقع ) : عيشة الصمبة-1

 السجسػع إناث ذكػر الكمية

 57 22 35 ىشجسة

 143 83 60 قانػف 

 200 105 95 السجسػع

  

جاد أعزاء ىيأة التجريذ ( يبيغ أع 4 - 4والججوؿ رقع ) عيشة أعزاء ىيأة التجريذ:-2

 حدب الشػع والتخرز

 السجسػع إناث ذكػر الكمية

 19 4 15 ىشجسة

 13 5 8 قانػف 

 32 9 23 السجسػع
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 أداة الجراسة :  - 5.4

مغ أجل تحقيق أىجاؼ الجراسة الستسثمة في التعخؼ عمى العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي      

ة التجريذ والػصػؿ الى مقتخحات لعالج ىحه السذكمة فقج تع مغ وجية نطخ الصمبة وأعزاء ىيأ

استخجاـ أداة االستبانة والتي تعج أكثخ األدوات استعساال لجسع البيانات في الجراسات الػصفية ، 

وىي وسيمة يدتخجميا العاممػف في مجاؿ البحػث التخبػية عمى نصاؽ واسع حيث يسكغ مغ خالليا 

كبيخ مغ األفخاد خالؿ فتخة قريخة ،كسا تعج االستبانة أقل أدوات الحرػؿ عمى بيانات مغ عجد 

 (.1997جسع البيانات تكمفة مغ حيث الجيج والساؿ )عصيفة،

وقج قامت الباحثة بإعجاد االستبانة لمتعخؼ عمى وجية نطخ أفخاد العيشة حػؿ العػامل السؤدية     

 لمتعثخ الجراسي في ضػء الخصػات التالية :

الستصالعية : وذلظ لمقياـ بجراسة استصالعية اليجؼ مشيا حرػؿ الباحثة بسعمػمات االستبانة ا -1

وآراء تداعجىا في بشاء االستبانة الشيائية ، كسا تتسثل أىسية االستبانة االستصالعية في أنيا تداعج 

ا الباحثة عمى صياغة االستبانة في جعميا تتأكج في أف ما تفكخ فيو لو أساس في الػاقع ويداعجى

 ( .1997أيزا في تحجيج ما ستتزسشو االستبانة . )السخجع الدابق ،

وقػػػػج احتػػػػػت االسػػػػتبانة االسػػػػتصالعية عمػػػػى سػػػػؤاؿ مفتػػػػػح مػجػػػػو لعيشػػػػة عذػػػػػائية مػػػػغ الصمبػػػػة     

 واألساتحة تصمب فيو الباحثة اإلجابة عميو وىػ: 

 ما العػامل السؤدية الى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخؾ ؟ -س(
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 فقخة مقدسة عمى ثالثة مجاالت : 70تكػنت االستبانة مغ  تبانة :كصف االس

( فقخة ، والسجاؿ الثاني العػامل االجتساعية 13السجاؿ األوؿ العػامل الذخرية ويتكػف مغ )

( فقخة ، 33( ، فقخة والسجاؿ الثالث العػامل األكاديسية ويتكػف مغ )24واالقترادية يتكػف مغ )

خة مغ ىحه الفقخات إما مػافق أو مػافق إلى حج ما أو غيخ مػافق، و قج تع وتكػف االستجابة ألؼ فق

( مغ 18( مغ مجاؿ العػامل االجتساعية واالقترادية ألنيا سالبة والفقخة رقع )10ححؼ الفقخة رقع )

(  68مجاؿ العػامل األكاديسية ألنيا صفخية أؼ تقتخب مغ الرفخ ، وبيحا أصبحت االستبانة )

( فقخة لمعػامل 23(  فقخة لمعػامل الذخرية  ، و)13مى السجاالت الثالثة  )فقخة مقدسة ع

 ( فقخة لمعػامل األكاديسية . 32االجتساعية واالقترادية  ، و)

 تصبيق االستبانة :

تع تػزيع االستبانة عمى أفخاد العيشة مغ قبل الباحثة نفديا ، وقج تع استخجاـ أسمػب السقابمة       

تػزيع لذخح اليجؼ مغ االستبانة وتعخيفيع بأف تكػف االستجابة شخرية وسخية الذخرية عشج ال

وقج تع االستعانة ببعس السػضفيغ مغ كميتي اليشجسة والقانػف لستابعة جسع االستبانة مغ عيشة 

 الجراسة  .  
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 شخيقة الترحيح :

( فقخة ، 68العػامل السؤدية لمتعثخ الجراسي تتكػف مغ ) كسا أوضحشا سابقا بأف استبانة     

( درجات أو مػافق إلى حج ما )درجتاف( أو غيخ مػافق )درجة 3وترحيح عباراتيا إما بسػافق )

( وىي الحج األدنى لالستبانة إلى  ) 68واحجة ( ويتخاوح مجػ الجرجات عمى فقخات االستبانة مغ )

 العميا لالستبانة.  ( وىي الحج األعمى أو الجرجة204

 الجراسة االستصالعية :  - 6.4

تيجؼ الجراسة االستصالعية إلى التحقق مغ صجؽ االستبانة وثباتيا التي تع استخجاميا في       

( شالب وشالبة مغ 40( مشيع )50الجراسة الحالية وذلظ بعج تصبيق االستبانة عمى عيشة قػاميا )

( مغ أعزاء ىيأة التجريذ مغ الحكػر واالناث 10والقانػف( و)شمبة الجامعة  )مغ كميتي اليشجسة 

) مغ كميتي اليشجسة والقانػف ( مغ الصمبة الستعثخيغ دراسيا، مغ وقج شبقت عمييع االستبانة لسجة 

 . 2016 – 3 – 10الى    2016 --2 – 5امتجت مغ تاريخ 

 صجؽ استبانة عػامل التعثخ الجراسي  كثباتيا :

 أكاًل الرجؽ : 

 (.1995يعخؼ الرجؽ بأنو " درجة قجرة السقياس عمى قياس ما وضع لقياسو". )ميخائيل ،   

 ولمتحقق مغ الرجؽ استخجمت الباحثة نػعيغ مغ الرجؽ :
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ويعج الرجؽ الطاىخؼ مغ الذخوط الػاجب تػافخىا في أؼ أداة لقياس    الرجؽ الطاىخي :

فزل وسيمة لمتأكج مغ الرجؽ ىػ استخجاـ ضاىخة ما ، حيث أشار العجيج مغ العمساء إلى أف أ

 ( .2004) اليادؼ ،  الرجؽ الطاىخؼ.

وقج تع التحقق مغ الرجؽ الطاىخؼ لالستبانة بعج عخض استبانة عػامل التعثخ الجراسي عمى      

مجسػعة مغ أعزاء ىيأة التجريذ بقدع التخبية وعمع الشفذ والتخصيط التخبػؼ إلبجاء رأييع  

فادة مغ التعجيالت والسالحطات التي أبجوىا والتي تع أخحىا بعيغ االعتبار، وقج بالخرػص واالست

تع تعجيل بعس الفقخات مغ حيث الرياغة والػضػح المغػؼ في السجاؿ األوؿ )العػامل الذخرية( 

 – 1( ، وفي السجاؿ الثاني )العػامل االجتساعية واالقترادية ( ) 13 – 10وىحه الفقخات ىي ) 

(  1( والسمحق رقع ) 16 - 14- 12 -11لسجاؿ الثالث ) العػامل األكاديسية ( )( ، وا 19

 يػضح أسساء أعزاء ىيأة التجريذ .

 صجؽ االتداؽ الجاخمي :

لحداب صجؽ االستبانة استخجمت الباحثة صجؽ االتداؽ الجاخمي وذلظ بإيجاد معامل       

 س .االرتباط بيغ الجرجة الكمية والجرجات الفخعية لمسقيا

( شالب 40( مشيع )50وفي الجراسة الحالية قامت الباحثة بتصبيقيا عمى عيشة مكػنة مغ )     

( مغ أعزاء ىيأة التجريذ إليجاد معامل االرتباط بيغ الجرجة الكمية وكل مفخدة مغ 10وشالبة و)

 مفخدات االستبانة .
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جة الكمية لمعػامل الستعمقة معامالت االرتباط بيغ السفخدة كالجر  (5 – 4ججكؿ رقع) :الرجؽ 

 بالصالب .

 معامل االرتباط مفخدة

1 0.169 

2  **0.619 

3  **0.569 

4  **0.550 

5  **0.475 

6 0.064 

7 0.275 

8  **0.639 

9  **0.405 

10  **0.390 

11  **0.461 

12  **0.435 

13 0.282 
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 0.01) ** ( دالة عشج مدتػػ داللة 

ؿ وجػد معامالت ارتباط بيغ السفخدة  والجرجة الكمية وبالتالي ال يػجج ححؼ يالحع مغ الججو 

 (. 13، 7، 6، 1ويالحع أيزا مغ الججوؿ وجػد مفخدات غيخ دالة إحرائيا وىي )

(  معامالت االرتباط بيغ السفخدة ك الجرجة الكمية لمعػامل االجتساعية كاالقترادية6 -4ججكؿ ) 

.

 ححؼبعج ال قبل الححؼ مفخدة

1  **0.424  **0.458 

2  **0.429  **0.443 

3  **0.478  **0.435 

4  **0.421  **0.386 

5  **0.501  **0.502 

6  **0.402  **0.420 

7 0.217 0.218 

8 0.291 0.267 

9 *0.295 0.260 

 ححفت -0.115 10
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11  **0.410  **0.417 

12  **0.492  **0.465 

13  **0.489  **0.496 

14  **0.495  **0.512 

15  **0.445  **0.477 

16 0.153 0.182 

17  **0.583  **0.631 

18 *0.338 *0.331 

19 *0.355  **0.410 

20 0.205 0.173 

21 *0.340 *0.324 

22  **0.441 **0.428 

23 **0.439  **0.435 

24 *0.303 *0.322 
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  0.05) * ( دالة عشج مدتػػ داللة 

    0.01( دالة عشج مدتػػ داللة ) ** 

(  وتع ححؼ السفخدة 20، 16، 8، 7ويالحع مغ الججوؿ وجػد مفخدات غيخ دالة إحرائيا وىي ) 

 ( ألنيا سالبة . 10رقع ) 
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 ( معامالت االرتباط بيغ السفخدة كالجرجة الكمية لمعػامل األكاديسية.7 -4ججكؿ ) 

 بعج الححؼ قبل الححؼ مفخدة

1  **0.411  **0.434 

2  **0.472  **0.505 

3 *0.373  **0.391 

4 0.212 0.205 

5 0.259 0.247 

6  **0.385  **0.395 

7 0.283 0.259 

8  **0.484  **0.467 

9  **0.525  **0.516 

10  **0.375 *0.349 

11  **0.559  **0.581 

12  **0.576  **0.567 

13  **0.394  **0.381 
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14  **0.466  **0.461 

15  **0.396  **0.422 

16  **0.420  **0.421 

17  **0.480  **0.482 

 ححفت 0.059 18

19 0.192 0.137 

20 0.254 0.224 

21  **0.512  **0.518 

22  **0.463  **0.481 

23  **0.568  **0.566 

24 *0.311  *0.320 

25  **0.432  **0.453 

26 *0.315  *0.344 

27 *0.338  *0.341 

28  **0.432  **0.444 
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29 0.214 0.224 

30  **0.571  **0.589 

31  **0.455  **0.449 

32  **0.474  **0.461 

33 0.228 0.219 

 

 0.05) * ( دالة عشج مدتػػ داللة  

 0.01) ** ( دالة عشج مدتػػ داللة  

 مغ الرفخ . (آلنيا  صفخية أؼ تقتخب 18تع ححؼ السفخدة رقع ) 

، 19، 7، 5، 4ولػحع أيزا مغ الججوؿ وجػد مفخدات غيخ دالة إحرائيا وىحه السفخدات ىي ) 

20 ،29 ،33. ) 
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(معامالت االرتباط بيغ العػامل الستعمقة بالصالب كالعػامل  االجتساعية كاالقترادية 8 - 4ججكؿ)

 كالعػامل االكاديسية كالجرجة الكمية لالستبانة .

 

 ملالعػا

 

 معامل االرتباط

 

 العػامل الستعمقة بالصالب

 

 **0.656 

 

 العػامل االجتساعية واالقترادية

 

 **0.808 

 

 العػامل االكاديسية

 

 **0.893 

 



9091)**(دالةعسندنستوىداللة

 الثبات :                  

يقرج بالثبات أف تعصي أداة  يعج االختبار ثابتا إذا كاف يعصي نتائج متقاربة ، بسعشى آخخ    

                 القياس الشتائج نفديا تقخيبا إذا ما أ عيج تصبيقيا عمى نفذ األفخاد وفي ضخوؼ متذابية.

 (. 1990)زيجاف، 
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وقج استخجمت الباحثة في ىحه الجراسة لحداب معامل ثبات االستبانة في العيشة االستصالعية    

( ، وشػرىا كايدر 1951ىحه السعادلة التي اقتخحيا كخونباخ )معامل ألفا كخونباخ ، وتيجؼ 

( ، والسعخوفة باسع معامل ألفا إلى تحجيج معامل التجانذ بالشدبة لسقياس   1975وميذيل عاـ )

االتجاىات وغيخىا مغ وسائل التقجيخ الحاتي التي يدتجيب فييا السفحػص بػاحجة مغ اإلجابات    

( وىػ معامل  0.875معامل الثبات باستخجاـ معادلة ألفا إلى )  ( وقج وصل2009) الحجازؼ ، 

 ثبات جيج .

 ( معامالت ثبات ألفا  كخكنباخ  الستبانة عػامل التعثخ الجراسي  9-4ججكؿ )    

 بعج الححؼ قبل الححؼ الفا

 العػامل متعمقة بالصالب

  

0.602 

 

 ال يػجج ححؼ

 

 العػامل اجتساعية واقترادية

 

0.717 0.748 

 

 العػامل األكاديسية

 

0.823 0.830 

 

 0.875 االستبانة ككل

( في العػامل االجتساعية واالقترادية  ألنيا  10معامل ثبات االستبانة بعج ححؼ السفخدة رقع ) 

( في العػامل األكاديسية ألنيا صفخية ومعامل ثبات االستبانة ككل  18سالبة وححؼ السفخدة رقع ) 

 . (  0.875ىػ ) 
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 الجراسة األساسية: - 7.4

(، واعتسجت  2016-8-15( إلى )2016-5-7استغخؽ جسع بيانات العيشة األساسية مغ)     

الباحثة عمى نفديا في تصبيق أداة الجراسة ، مبيشة ليع ضخورة اإلجابة عمى كل مفخدة مغ مفخدات 

عة االستبانات لمتأكج مغ أف االستبانة وعجـ تخؾ أؼ مفخدة بجوف إجابة ، ثع قامت الباحثة بسخاج

ىشاؾ فقخات لع يتع اإلجابة عشيا ، إال أف الباحثة الحطت أف كل األسئمة مجاب عمييا ، وتسكشت 

( شالب وشالبة والحرػؿ عمى االستبانات 200الباحثة بحرخ جسيع أفخاد العيشة والبالغ عجدىع )

 عجة صعػبات أثشاء التصبيق وىي:               (،إال أف الباحثة قج واجيت32كاممة ،وأعزاء ىيأة التجريذ )

 قزاء وقت شػيل في تػزيع  االستبانات وجسعيا والتخدد عجة مخات عمى أفخاد العيشة . -1

التشقل مغ مجرسة إلى أخخػ بدبب تػزيع شمبة الجامعة عمى السجارس بدبب ضخوؼ الحخب التي  -2

 بة لمباحثة .كانت تسخ بيا السجيشة ، وىحه كانت بسثابة صعػبة بالشد

 األساليب اإلحرائية:  - 8.4

( لمعيشة الػاحجة ولعيشتيغ مدتقمتيغ وتحميل  tبشاًء عمى أىجاؼ الجراسة تع استخجاـ اختبار )     

 ثاني باستخجاـ التكخارات والشدبة السئػية . 
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 الفصل الخامس

 عرض النتائج ومناقشتها

 

 . تمهٌد . 5.4

 ا ..عرض النتائج ومناقشته 1.4

 .توصٌات ال . 2.4

 .المقترحات . 3.4
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 تسييج : - 1.5

يذسل ىحا الفرل عخضا لشتائج الجراسة ومشاقذتيا في ضػء الجراسات الدابقة وأدبيات اإلشار      

الشطخؼ ، كسا يذسل مجسػعة التػصيات والسقتخحات التي تع صياغتيا في ضػء الشتائج التي تع 

 ه الجراسة .التػصل إلييا في ىح

 عخض الشتائج كمشاقذتيا : – 2.5

 .  سيتع عخض نتائج الجراسة ومشاقذتيا وفقًا لألىجاؼ التي وضعت ليحه الجراسة 

 اليجؼ األكؿ  :

التعخؼ عمى العػامل الستعمقة بالصالب ) الذخرية ( السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ 

 الصمبة .

( لمعيشة الػاحجة لمتعخؼ عمى داللة الفخوؽ tحثة باستخجاـ اختبار )لمتحقق مغ ىحا اليجؼ قامت البا

 (  يػضح ذلظ.1-5بيغ متػسط درجات أفخاد العيشة والستػسط الفخضي والججوؿ رقع )

) ( لجاللة الفخوؽ بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي لمعػامل الذخرية لمتعثخ الجراسي tاختبار)

N =200  ) 

النتوسط

الحسابً

ٌسنةللع

االسنحراف

النعٌاري

النتوسط

الفرضً

درجة

الحرٌة

لٌنة

)ت(

P – V 

390963083261991802829091
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يالحع مغ الججوؿ الدابق وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي 

( أعمى مغ 30.9600لمعػامل الذخرية لرالح متػسط العيشة ، حيث كاف متػسط العيشة )

(  0.01( دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة )18.282( وكانت قيسة ) ت ( )26الستػسط الفخضي )

مسا يذيخ إلى ارتفاع متػسط العػامل الذخرية السؤدية لمتعثخ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة 

 مقارنة بالستػسط الفخضي .

سػافق مغ وجية نطخ الصمبة حيث ( ب3،6،1،7،5،11،13وكانت اإلجابة عمى ىحه الفقخات)      

في السائة  72في السائة ،  73.5تحرمت ىحه الفقخات عمى ىحه الشدب السئػية عمى التػالي وىي )

في السائة ( والتي  55.5في السائة ،  59في السائة ،  64في السائة ،  66في السائة ،  69، 

 تجور حػؿ :

قترار الصالب عمى السحاكخة في الػقت الحؼ يدبق " عجـ رغبة بعس الصمبة في التعمع "،"، و" ا   

االمتحاف مباشخة "،و"عجـ معخفة الصالب لصخؽ االستحكار الجيجة " و" كثخة غياب الصالب عغ 

السحاضخات "، و" ضعف مدتػػ الصسػح لجػ الصالب " و" سػء الحالة الشفدية لمصالب "، و" 

 لمصالب " . محتػػ السػاد الجراسية أكبخ مغ القجرة االدراكية

( فكانت اإلجابة عمييا بسػافق الى حج ما وتحرمت عمى 4،8،10،12أما الفقخات رقع )        

في  42في السائة ،  44في السائة ، 45.5في السائة،  50ىحه الشدب السئػية وىي عمى التػالي )

 السائة ( والتي تجور حػؿ :  

"، و" صعف الثقة بالشفذ "،" عجـ قجرة       " ضعف قجرة الصالب عمى االستيعاب والفيع        

 الصالب عمى تشطيع الػقت "، و" سػء الحالة الرحية لمصالب " .
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( كانت اإلجابة عمييا بغيخ مػافق وتحرمت عمى ىحه الشدب السئػية وىي 2،9بيشسا الفقخات رقع )

 في السائة( والتي تتزسغ :  22.5في السائة ،  25عمى التػالي وىي )

" ضعف تخكيد الصالب أثشاء الذخح"، و"شعػر الصالب بالخجل يسشعو مغ االستفدار عغ       

 بعس مفاىيع السادة ". 

(التي دلت نتائجيا عمى وجػد عالقة بيغ العػامل 1989وتتفق ىحه الجراسة مع دراسة بيارؼ )    

(والتي أضيخت نتائجيا أف مغ 1990الذخرية والتعثخ الجراسي ، وتتفق أيزا مع دراسة بيػمي )

أىع عػامل تجني السدتػػ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة ىي العػامل الذخرية ) تأجيل السحاكخة 

( والتي دلت 2000حتى قخب االمتحاف ، وعجـ رغبة الصالب في التعمع(،ومع دراسة الدعػد )

ب وىي ) إىساؿ الصالب لجراستو نتائجيا بأف ىشاؾ عالقة بيغ العػامل الستعمقة بالصالب والخسػ 

( بأنو تػجج عالقة بيغ العػامل 2002،وكثخة غياب الصالب(، وتتفق أيزا مع دراسة الػرفمي )

 الستعمقة بالصالب والخسػب. 

وتخجع الباحثة ىحه إلى اقترار الصالب عمى السحاكخة في القت الحؼ يدبق االمتحاف مباشخة       

، وأيزًا سػء الحالة اعتقادًا مشو بأف ىشاؾ وقت شػيل لمسحاكخة مسا يجفعو إلى تأجيل السحاكخة 

الشفدية ربسا يكػف ناتج عغ ضعف الثقة بالشفذ أو الخػؼ مغ الفذل وبالتالي انخفاض الجافعية 

 لمتعمع  .
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 اليجؼ الثاني :

    ثخ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة ،التعخؼ عمى العػامل االجتساعية واالقترادية السؤدية لمتع    

( لمعيشة الػاحجة لمتعخؼ عمى داللة  tقق مغ ىحا اليجؼ قامت الباحثة باستخجاـ اختبار) ولمتح

 (  يػضح ذلظ .2-5الفخوؽ بيغ متػسط درجات أفخاد العيشة والستػسط الفخضي والججوؿ رقع )

( لجاللة الفخوؽ بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي لمعػامل االجتساعية واالقترادية  t اختبار )

 . ( N = 200متعثخ الجراسي ) ل

النتوسط

الحسابً

للعٌسنة

االسنحراف

النعٌاري

النتوسط

الفرضً

درجة

الحرٌة

لٌنة

)ت(

P – V 

510487098461991909399091



يالحع مغ الججوؿ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي لمعػامل 

(أعمى مغ 51.48ة لرالح متػسط العيشة ، حيث كاف متػسط العيشة )االجتساعية واالقترادي

( ، 0.01( دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة )10.939( وكانت قيسة )ت( )46الستػسط الفخضي )

مسا يذيخ إلى ارتفاع متػسط العػامل االجتساعية واالقترادية السؤدية لمتعثخ الجراسي مغ وجية 

 الفخضي .نطخ الصمبة مقارنة بالستػسط 

(   23،  19،  18،  15،  14،  9، 7، 3،  6، 1وكانت اإلجابة عمى ىحه الفقخات بسػافق )  

في 73في السائة ، 75في السائة ،  76.5وتحرمت عمى ىحه الشدب السئػية عمى التػالي وىي )
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في  55 في السائة ، 59في السائة ،  62في السائة ،  64في السائة ،  67في السائة ،  70السائة ،

 في السائة ( مغ وجية نطخ الصمبة  والتي تتزسغ :  52السائة ، 

" تحسل الصالب لمسدؤوليات األسخية "، و" تأثخ الصالب بخفاؽ الدػء "، و" كثخة السذاكل األسخية    

والفزائيات (عمى حداب الجراسة "، و"  -" و" انذغاؿ الصالب بػسائل التخفيو والتدمية )الشت

ب بالعالقات العاشفية والتفكيخ في الدواج "، و" انذغاؿ الصالب بالكدب السادؼ عمى انذغاؿ الصال

حداب الجانب العمسي"، و" التفكيخ بعجـ وجػد فخص عسل بعج التخخج "، و" عجـ وجػد مشحة 

دراسية وحافد معشػؼ يذجع الصالب عمى الجراسة "، و" صعػبة السػاصالت وبعج الدكغ عغ 

 لة الصالب لمعسل أثشاء فتخة الجراسة ". الجامعة "، و" مداو 

( فكانت اإلجابة عمييا بسػافق  22،  21،  20،  17،   11،  8،  5،  2أما الفقخات رقع )      

في السائة ،  47.5في السائة ،  49الى حج ما ، و تحرمت عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي ) 

في  31في السائة ،  34في السائة ،  36.5في السائة  39في السائة ،  42.5في السائة ، 44

 السائة ( والتي تجور حػؿ :

" عجـ قشاعة األىل بأىسية التعميع في تأميغ السدتقبل السادؼ لألبشاء "،" ضعف السدتػػ    

التعميسي لألبػيغ "، و" الدواج السبكخ ) لمصالب ، والصالبة ( "، و" التفكظ األسخؼ الشاتج عغ 

و" عجـ الذعػر باألمغ داخل الجامعة "، و" الطخوؼ السادية قج تجبخ الصالب انفراؿ الػالجيغ "، 

عمى القبػؿ بالجراسة في كمية ال رغبة لو فييا "، و" عجـ قشاعة الصالب بأىسية السخدود السادؼ 

 لمجراسة الجامعية "، و" غالء السخاجع ومحكخات السشيج الجراسي ".
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( فكانت اإلجابة عمييا بغيخ مػافق 16،  13،   12،  10،  4أما بالشدبة لمفقخات رقع )   

 20في السائة ،  23.5في السائة ،  25وتحرمت عمى ىحه  الشدب السئػية عمى التػالي وىي ) 

 في السائة( والتي تتزسغ : 14في السائة ،  17.5في السائة ، 

ـ وتػافق الصالب مع " عجـ تػفخ الجػ األسخؼ السالئع لمجراسة والتحريل الجيج "، و"عجـ اندجا

زمالئو "، و"عجـ اىتساـ األسخة بستابعة تحريل الصالب العمسي "، و"عجـ تفيع الػالجيغ لسذكالت 

 أبشائيع "، و"عجـ قجرة األسخة عمى تحسل األعباء السادية لمجراسة" 

 ( 1995( والعخابي )1995( ومحافطة )1989وتتفق ىحه الجراسة مع دراسة كل مغ بيارؼ )   

(، والتي كذفت نتائج كل مشيا بأنو تػجج عالقة بيغ العػامل االجتساعية  2000والدعػد )

 واالقترادية والتعثخ الجراسي.

ب وفاة فقج تفدخ الباحثة ىحه الشتيجة إلى تحسل الصالب لمسدؤوليات األسخية ، ربسا يكػف بدب     

رب األسخة أو انفراؿ الػالجيغ فيقع العبء أو تحسل السدؤولية عمى الصالب ، وقج يزصخ أحيانًا 

لمعسل بجانب الجراسة ليداعج أسختو مسا يؤثخ عمى تحريمو الجراسي ، وأيزا انذغاؿ الصالب 

مة السخاىقة بػسائل التخفيو غيخ التخبػية والتي أضخارىا أكثخ مغ نفعيا عمى الصالب خاصة في مخح

، و تأثيخ رفاؽ الدػء عمى الصالب مغ غياب عغ الجراسة والعرياف وقزاء معطع اوقاتو في 

التجػؿ مع رفاقو مسا يؤدؼ إلى تجىػر مدتػاه التحريمي ، وكحلظ صعػبة السػاصالت وبعج الدكغ 

 لب . عغ الجامعة فقج يؤدؼ إلى كثخة غياب الصالب عغ السحاضخات مسا يؤثخ عمى تحريل الصا
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 اليجؼ الثالث : 

 التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة .                                                               التعخؼ عمى العػامل األكاديسية السؤدية إلى 

( لمعيشة الػاحجة لمتعخؼ عمى داللة  tلمتحقق مغ ىحا اليجؼ قامت الباحثة باستخجاـ اختبار ) 

 يػضح ذلظ.( 3-5الفخوؽ بيغ متػسط درجات أفخاد العيشة والستػسط الفخضي والججوؿ رقع )

( لجاللة الفخوؽ بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي لمعػامل األكاديسية لمتعثخ الجراسي tاختبار )

 ( . N = 200( يػضح ذلظ ) 3-5والججوؿ رقع )

النتوسط

الحسابً

للعٌسنة

االسنحراف

النعٌاري

النتوسط

الفرضً

درجة

الحرٌة

لٌنة

)ت(

P – V 

78099980594641992409269091

        

يالحع مغ الججوؿ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي لرالح 

( وكانت 64( أعمى مغ الستػسط الفخضي )78.9900متػسط العيشة ، حيث كاف متػسط العيشة )

( حيث كانت اإلجابة عمى ىحه 0.01( دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة )24.926قيسة ) ت ( )

،  18،  16،  15،  13،  12،  11،  10،  9،  7،  8،  6،  5،  4،  1)  بسػافقالفقخات 

وقج تحرمت عمى ىحه الفقخات  الشدب السئػية اآلتية (  28،  27،    26،  23،  22،  19

 80في السائة ،  82.5في السائة ، 84في السائة ،  85.5في السائة،  87.5عمى التػالي وىي )

في السائة ،  70.5في السائة ، 73في السائة ،  75.5في السائة ،  76في السائة ، 78في السائة،  
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في السائة  56في السائة ،  58في السائة،  61في السائة ، 63في السائة ، 65.5في السائة ،  68

في السائة ( والتي تجور حػؿ : 50في السائة ،  51ة ، في السائ 52في السائة،  53.5،   

"عجـ االىتساـ بالصمبة ذوؼ السعجالت السشخفزة "، و" ضعف بعس أعزاء ىيأة التجريذ في    

إعصاء السحاضخات "، و" الغياب الستكخر لبعس أعزاء ىيأة التجريذ "، و" سػء العالقة بيغ 

التجريذ لمتختيب  ’ تقار محاضخات بعس أعزاء ىيأبعس أعزاء ىيأة التجريذ والصمبة "، و" اف

والتشطيع "،و" ضعف الخغبة لألداء الجيج عشج بعس أعزاء ىيأة التجريذ "، و" قدػة بعس 

أعزاء ىياة التجريذ في التعامل مع الصالب "، و" ضعف قجرة بعس أعزاء ىياة التجريذ عمى 

خرات الجراسية لمصالب "، و" ضعف ضبط القاعة الجراسية "، و" ضعف وضػح أىجاؼ بعس السق

تمبية السشاىج الجامعية الحتياجات الصالب "، و" الدمغ السخرز لمسادة الجراسية غيخ كاٍؼ 

لتغصية السشيج "، و" تخكيد الصابع الشطخؼ عمى السقخرات والسشاىج الجراسية أكثخ مغ الصابع 

لجراسة الجامعية "، و" عجـ شسػلية التصبيقي "، و" ضعف ارتباط مشيج الجراسة الثانػية بسشيج ا

أسئمة االمتحاف لمسادة الجراسية "، و" عجـ وضػح أسئمة االمتحاف وصعػبتيا "، و" عجـ تييئة 

الصالب ألسمػب الجراسة الجامعية خالؿ الجراسة الثانػية "، و" ضعف إعجاد الصالب في التعميع ما 

"، و" االختيار لمتخرز دوف معخفة مدبقة "،  قبل الجامعي "، و" التحاؽ الصالب بكمية ال يخغبيا

 و" اعتساد الصالب عمى الحفع دوف الفيع واخح السحاضخات مغ الدمالء".

( كانت اإلجابة عمييا  32،   31،  30،  25،  21،  17،  14،  3،   2أما الفقخات رقع )    

عمى التػالي وىي  بسػافق الى حج ما مغ وجية نطخ الصمبة وتحرمت عمى ىحه الشدب السئػية

في  32في السائة ، 34في السائة ،  37في السائة ،  40.5في السائة ،  45.5في  السائة ،  49)

 في السائة ( والتي تجور حػؿ : 25في السائة ،  27في السائة ،  29.5السائة ،
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اء "اىتساـ بعس أعزاء ىيأة التجريذ بالصمبة الستفػقيغ دوف غيخىع "، و" تحيد بعس أعز    

ىيأة التجريذ لبعس الصمبة "، و" ضعف تخابط محتػيات السشيج "، و" أساليب التقػيع غيخ مشاسبة 

"، و" ال تيتع شخؽ التجريذ السدتخجمة لتػضيح الجػانب التصبيقية لبعس السػضػعات الجراسية "، 

، و" كثخة و" ضعف تحريل أغمب الصمبة في المغة اإلنجميدية مسا يعيقيع  في الفيع والستيعاب "

عجد الصمبة في القاعة الجراسية "، و" سػء تصبيق نطع ولػائح الشطاـ الفرمي وكثخة العصالت "، و" 

 عجـ مشاسبة السباني واألثاث لمجراسة الجامعية ".

(  فكانت اإلجابة عمييا بغيخ مػافق وتحرمت عمى 29 ، 20 ، 24أما بالشدبة لمفقخات رقع  )

 في السائة( والتي تتزسغ :                                      20في السائة ،  23.5في السائة ،  25وىي)  ندب مئػية عمى التػالي

" ضعف تحريل أغمب الصمبة في المغة العخبية مسا يعيقيع  في الفيع واالستيعاب "، و" تخكيد  

والسخاجع والجوريات  شخؽ التجريذ السدتخجمة عمى التمقيغ واإللقاء "، و" نقز الكتب الجراسية

 الستخررة" . 

والتي أشارت نتائجيا إلى وجػد عالقة بيغ العػامل  (1989يارؼ )وتتفق أيزا مع دراسة ب    

معاممة أعزاء  –االمتحانات  –الستعمقة بالعسمية التعميسية والتعثخ الجراسي مغ حيث ) السشاىج 

والتي أشارت نتائجيا بأف  (1992ىيأة التجريذ( ، كسا أنيا تتفق مع دراسة الذامي وغشايع )

ثخ تأثيخا في تجني السعجالت التخاكسية ، كسا أنيا تتفق مع دراسة محافطة العػامل التخبػية ىي األك

( والتي دلت نتائجيا بأف مغ عػامل إخفاؽ الصمبة العػامل الستعمقة باالمتحانات السجرسية 1997)

والعػامل الستعمقة بالسشيج والعػامل الستعمقة بأعزاء ىيأة التجريذ ،وكحلظ إلى ضعف إعجاد 

( والتي دلت 2001عميع ما قبل الجامعي ، وىحا ما أشارت إليو دراسة الحارثي )الصالب في الت

 نتائجيا بأف مغ عػامل انخفاض التحريل الجراسي ضعف إعجاد الصالب في السخحمة الثانػية .



119 
 

( والتي أشارت إلى أكثخ أسباب التعثخ األكاديسي 2010كسا أنيا تتفق مع دراسة األستاذ ،صبح )

 لخصط الجراسية .ىي الستعمقة با

وتفدخ الباحثة ىحه الشتيجة بأف االمتحانات تتدع بالغسػض ، وعجـ الػضػح  ،  وعجـ مخاعاة    

( والتي أضيخت نتائجيا 2000الفخوؽ الفخدية بيغ الصمبة ،وتتفق ىحه الجراسة مع دراسة الدعػد )

بة ىي" صعػبة االمتحانات وأحيانا تكػف مغ بأف مغ العػامل األكاديسية التي تديع في رسػب الصم

خارج السشيج "، وكحلظ أغمب األسئمة الدائجة في االمتحانات ىي أسئمة السقاؿ التي تتكػف مغ عجد 

صغيخ مغ األسئمة وبالتالي عجـ شسػلية االمتحاف لسحتػػ السادة الجراسية ، وأيزا إلى عجـ 

سا يكػف بدبب  أف عزػ ىيأة التجريذ ال يفزل االىتساـ بالصمبة ذوؼ السعجالت السشخفزة ورب

أف يبحؿ جيجه مع الصالب الزعيف اعتقادًا مشو بأنو قج ال يججؼ ، بيشسا يفزل أف يبحؿ جيجه مع 

الصالب الستفػؽ حتى يمسذ أثخ جيجه وعسمو وبحلظ يبقى الصالب الزعيف كسا ىػ ال يصخأ عميو 

أكثخ مسا كاف عميو ، في حيغ أنو كاف عمى عزػ أؼ تغييخ مسا يؤدؼ إلى تجني مدتػاه الجراسي 

ىيأة التجريذ أف يخاعي ما بيغ الصمبة مغ فخوؽ فخدية ، وتتفق ىحه الجراسة مع دراسة الجحوع 

( والتي أضيخت نتائجيا بأف مغ عػامل رسػب الصمبة " قمة اىتساـ بعس أعزاء ىيأة 2000)

 التجريذ بالصمبة ضعيفي التحريل ". 

شيج فالدمغ السخرز لمسادة غيخ كاٍؼ إلنياء محتػػ السادة الجراسية مسا يجعل وكحلظ الس    

عزػ ىيأة التجريذ يدخع في تجريديا حتى يتسكغ مغ االنتياء في الػقت السحجد دوف مخاعاة فيع 

 ( "     2002الصمبة واستيعابيع ، األمخ الحؼ ال يثيخ دافعيتيع لمتعمع ، وبالخرػص يحكخ )الػرفمي ، 

أف شػؿ السشاىج الجراسية وعجـ مالءمتيا مع الػقت السخرز إلنياء محتػػ السادة الجراسية    

األمخ الحؼ يجعل عزػ ىياة التجريذ يقػـ بتجريديا بدخعة حتى يتسكغ مغ االنتياء مشيا في 
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اسة الػقت السحجد دوف مخاعاة فيع الصمبة مسا ال يثيخ دافعيتيع لمتعمع " ، وتتفق ىحه الجراسة مع در 

( والتي أضيخت نتائجيا بأف مغ عػامل الخسػب في كمية اليشجسة " سعي  1982عجناف وآخخوف ) 

عزػ ىيأة التجريذ إلكساؿ مفخدات السشيج دوف مخاعاة أو االىتساـ الستيعاب الصالب " ، وكحلظ 

ة مع إلى افتقار محاضخات بعس أعزاء ىياة التجريذ إلى التختيب والتشطيع ، وتتفق ىحه الجراس

( والتي دلت نتائجيا بأف مغ أبخز العػامل التخبػية ىي " افتقار  2006دراسة  شالفحة ) 

 محاضخات بعس أعزاء ىيأة التجريذ إلى التختيب والتشطيع " .

وأيزا صعػبة التعامل مع بعس أعزاء ىيأة التجريذ وضعف الخغبة في األداء الجيج عشج     

الى قمة السخدود السادؼ والسعشػؼ الحؼ ال يتشاسب مع الجيج بعس أعزاء ىيأة التجريذ قج تخجع 

الحؼ يبحلو والزغػشات الشفدية لجػ أعزاء ىيأة التجريذ بدبب الطخوؼ الحياتية ،وىشا تطيخ 

نتيجة ىحه الزغػشات في تجني مدتػػ أدائو في التجريذ وانخفاض دافعيتو ، ويتزح ىحا مغ 

ا يؤثخ سمبًا عمى تحريميع الجراسي. وغمبة الصابع الشطخؼ خالؿ االحتكاؾ والتفاعل مع شالبو ،مس

عمى مػضػعات السشيج ،وعجـ تحقيق التػازف السخغػب بيغ السػضػعات الشطخية والتصبيقات 

العسمية في السشيج باإلضافة إلى ضعف ارتباشو ببيئة الصالب والسجتسع واحتياجاتو وضعف ارتباط 

ظ إلى اختيار الصالب لمتخرز دوف معخفة مدبقة والتحاؽ مشيج الثانػية بسشيج الجامعة ، وكحل

( مغ خالؿ دراستو  1992الصالب بكمية ال يخغبيا وىحا ما تػصمت إليو دراسة )دمحم ،وآخخوف، 

حػؿ األسباب التي تقف وراء رسػب الصمبة في السػاد اإلسالمية بكميات األزىخ مغ وجية نطخ 

لصالب لتخرز دوف معخفة مدبقة أو لكمية ال يخغبيا "، الصمبة إف مغ أسباب الخسػب " التحاؽ ا

وتختمف معيا في تخكيد شخؽ التجريذ السدتخجمة عمى التمقيغ واإللقاء ، حيث تػصمت الجراسة 

الحالية إلى أف تخكيد شخؽ التجريذ السدتخجمة عمى التمقيغ وااللقاء كانت غيخ مؤثخة في تعثخ 

 الصمبة . 
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 اليجؼ الخابع : 

 التعخؼ عمى العػامل الذخرية السؤدية لمتعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ.

( يػضح 4 -5( لمعيشة الػاحجة والججوؿ رقع ) tلمتحقق مغ ىحا اليجؼ استخجمت الباحثة اختبار ) 

 ذلظ .

 ( N = 32) تػسط الفخضي ( لجاللة الفخوؽ بيغ متػسط العيشة والس tاختبار ) 

النتوسط

الحسابً

للعٌسنة

االسنحراف

النعٌاري

النتوسط

الفرضً

درجة

الحرٌة

لٌنة

)ت(

P – V 

3907120892631902999091



يالحع مغ الججوؿ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي      

( وكانت 26( والستػسط الفخضي )30.7188سط العيشة )لرالح متػسط العيشة ، حيث كاف متػ 

(، مسا يذيخ إلى ارتفاع متػسط 0.01( دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة )9.209قيسة ) ت( )

العػامل الذخرية السؤدية لمتعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ مقارنة بالستػسط 

 الفخضي . 

( كانت اإلجابة عمييا 10، 11، 2،  7،  5،  3،   6،  1حيث يالحع أف الفقخات رقع )     

بسػافق مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ، وقج تحرمت عمى ىحه الشدب السئػية عمى التػالي 

 57.5في السائة ،  60في السائة ،  63في السائة ، 65.5في السائة ،  68.5في السائة ،  71.5)

 ئة ( والتي تتزسغ : في السا 50في السائة ،  52في السائة ، 
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" عجـ معخفة الصالب لصخؽ االستحكار الجيجة "، و" اقترار الصالب عمى السحاكخة في الػقت      

الحؼ يدبق االمتحاف مباشخة "، و"عجـ رغبة بعس الصمبة في التعمع "،و" ضعف مدتػػ  الصسػح 

صالب أثشاء الذخح "، لجػ الصالب "،و" كثخة غياب الصالب عغ السحاضخات "، و" ضعف تخكيد ال

 و" "،و"سػء الحالة الشفدية لمصالب "، و "عجـ قجرة الصالب عمى تشطيع الػقت " .

( فكانت اإلجابة عمييا بسػافق الى حج ما مغ وجية نطخ أعزاء  8،  9،  4أما الفقخات رقع )     

في  42سائة ، في ال 46ىيأة التجريذ، حيث كانت الشدب السئػية ليحه الفقخات عمى التػالي ) 

 في السائة ،( والتي تجور حػؿ :  37السائة، 

" ضعف قجرة الصالب عمى االستيعاب والفيع "،و" شعػر الصالب بالخجل يسشعو مغ االستفدار     

 عغ بعس مفاىيع السادة "، و" ضعف الثقة بالشفذ " . 

مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة ( فكانت اإلجابة  بغيخ مػافق 13،  12أما بالشدبة لمفقخات رقع )      

في السائة( والتي  20في السائة،  23التجريذ، وتحرمت عمى ىحه الشدب السئػية عمى التػالي )

 تتزسغ :

 " سػء الحالة الرحية لمصالب "،و"محتػػ السػاد الجراسية أكبخ مغ القجرة اإلدراكية لمصالب " .

( والتي أضيخت نتائجيا أف مغ العػامل 1990راسة بيػمي )وتتفق الجراسة الحالية مع د     

الذخرية السؤدية لمتعثخ ىي عجـ معخفة الصالب لصخؽ االستحكار الجيجة واالقترار عمى السحاكخة 

في الػقت الحؼ يدبق االمتحاف وعجـ رغبتو وضعف الفيع واالستيعاب لجيو ، وتختمف مع دراسة 

تائجيا  بأف األسباب الذخرية أقل تأثيخًا في تجني السعجالت ( والتي دلت ن1992الذامي وغشايع )

( والتي أضيخت نتائجيا أف مغ عػامل 1998التخاكسية لمصمبة ، كسا أنيا تتفق مع دراسة الكخش )
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تجني مدتػػ التحريل الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ ىي السحاكخة قبل االمتحاف 

 التعمع وعجـ قجرتو عمى تشطيع وقتو.     بػقت قميل وعجـ رغبة الصالب في

التعمع وبالتالي  ضعف مدتػػ الصسػح ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة إلى عجـ رغبة الصالب في     

التحريل الجراسي ، كسا لجيو ، والحؼ يعج مغ العػامل الشفدية التي ليا أثخ كبيخ في 

( " إلى أف ميل الصالب لمسادة الجراسية ومدتػػ شسػحو يعتبخاف مغ  83:  1987،أشار)رؤوؼ

صالب فسيل الصالب ومدتػػ العػامل الشفدية التي ليا األثخ الكبيخ عمى التحريل الجراسي لم

شسػحو ال يقل أىسية عغ القجرات الالزمة ألؼ عسل يقػـ بو الفخد بل كثيخا ما يكػف لجػ الفخد 

الحكاء والقجرات الخاصة الالزمة لمقياـ بعسل مغ األعساؿ عمى أكسل وجو إال أنو ال يشجح في ىحا 

 اضخات . العسل لعجـ ميمو لو ، وكحلظ إلى كثخة غياب الصالب عغ السح

وأيزا عجـ معخفة الصالب لصخؽ االستحكار الجيجة مثل عجـ قجرتو عمى تحجيج الػقت السشاسب     

لمسحاكخة ، وكحلظ كثخة غيابو عغ الجراسة ربسا يكػف بدبب سػء الحالة الرحية الشاجسة عغ 

( "أف 1990األمخاض السدمشة وىحا كمو يؤدؼ إلى التعثخ الجراسي .وكسا جاء في دراسة  )بيػمي ،

مغ أىع عػامل تجني السدتػػ الجراسي ىي تأجيل السحاكخة حتى قخب نياية الفرل الجراسي، وعجـ 

تشطيع الصالب لػقت السحاكخة ، وعجـ معخفتو لصخؽ االستحكار الجيجة " ، وعجـ رغبتو في التعمع ربسا 

 يكػف بدبب ضعف مدتػػ الصسػح لجيو.   

 اليجؼ الخامذ :

التعخؼ عمى العػامل االجتساعية واالقترادية السؤدية الى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء 

 ىيأة التجريذ.
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( 5-5معيشة الػاحجة والججوؿ رقع ) ( ل tولمتحقق مغ ىحا اليجؼ قامت الباحثة باستخجاـ اختبار )  

 .يػضح ذلظ 

( لجاللة الفخوؽ بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي لمعػامل االجتساعية واالقترادية  tاختبار) 

 ( N = 32السؤدية لمتعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ ) 

النتوسط

الحسابً

للعٌسنة

االسنحراف

النعٌاري

النتوسط

الفرضً

درجة

الحرٌة

لٌنة

)ت(

P – V 

470785.51.46311095590969



يالحع مغ خالؿ الججوؿ أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط العيشة والستػسط 

الفخضي لمعػامل االجتساعية واالقترادية السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة 

،  8،  5،  4،  2، 3التجريذ. حيث كانت اإلجابة عمى ىحه الفقخات بسػافق الى حج ما  )

( وقج تحرمت عمى ىحه  22،  21،  20،  18،  19، 16،  15،  13،  12،  10،9،11

في  46في السائة ،  47.5في السائة ،  49في السائة ،  50الشدب السئػية عمى التػالي وىي) 

ئة ، في السا 37في السائة ،  39في السائة،  41.5في السائة ،  43في السائة  ، 45السائة ، 

 26.5في السائة ،  27.5في السائة ،  29في السائة ،  31.5في السائة ،  33في السائة ،  35.5

 في السائة ( والتي تجور حػؿ : 25في السائة ،  25.5في السائة ، 

" كثخة السذاكل األسخية "،و" عجـ قشاعة األىل بأىسية التعميع في تأميغ السدتقبل السادؼ لألبشاء "،  

فخ الجػ األسخؼ السالئع لمجراسة والتحريل الجيج "، و" ضعف السدتػػ التعميسي و"عجـ تػ 
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لمصالبة ( "،و" عجـ اندجاـ وتػافق الصالب مع زمالئو و"  –لألبػيغ"، و" الدواج السبكخ) لمصالب 

انذغاؿ الصالب بالعالقات العاشفية والتفكيخ في الدواج "،و" التفكظ األسخؼ الشاتج عغ انفراؿ 

جيغ "، و" عجـ اىتساـ األسخة بستابعة تحريل الصالب العمسي "، و" عجـ تفيع الػالجيغ لسذكالت الػال

أبشائيع "، و" التفكيخ بعجـ وجػد فخص عسل بعج التخخج "، و" عجـ قجرة األسخة عمى تحسل األعباء 

سية و السادية لمجراسة "، و" صعػبة السػاصالت وبعج الدكغ عغ الجامعة "عجـ وجػد مشحة درا

حافد معشػؼ يذجع الصالب عمى الجراسة "، و" الطخوؼ السادية قج تجبخ الصالب عمى القبػؿ 

بالجراسة في كمية ال رغبة لو فييا "، و" عجـ قشاعة الصالب بأىسية السخدود السادؼ لمجراسة الجامعية 

 "، و" غالء السخاجع ومحكخات السشيج الجراسي ". 

( فكانت اإلجابة عمييا بسػافق مغ  23،  17،  14،  7،  6،  1ع ) أما بالشدبة لمفقخات رق     

في  76وجية نطخ أعزاء ىيأة ، حيث تحرمت ىحه الفقخات عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي) 

 في السائة ( 53.5في السائة ،  58في السائة ،  63.5في السائة ،  68في السائة ،  72السائة ، 

 والتي تتزسغ : 

الب لمسدؤوليات األسخية "، و" تأثخ الصالب بخفاؽ الدػء "، و" انذغاؿ الصالب " تحسل الص  

الفزائيات ( عمى حداب الجراسة "، و" انذغاؿ الصالب بالكدب  –بػسائل التخفيو والتدمية ) الشت 

السادؼ عمى حداب الجانب العمسي"، و" عجـ الذعػر باألمغ داخل الجامعة "، و" مداولة الصالب 

 شاء فتخة الجراسة ".لمعسل أث

(  ، ودراسة  1990( ، ودراسة بيػمي )1989بيارؼ ) وتختمف ىحه الجراسة مع دراسة كل مغ    

( ، والتي أضيخت نتائج كل مشيا أنو تػجج عالقة بيغ العػامل االجتساعية 1992والذامي وغشايع )

 واالقترادية والتعثخ الجراسي لجػ الصمبة  مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ.
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وتفدخ الباحثة ىحه الشتيجة بأنو ال تػجج عالقة بيغ العػامل االجتساعية واالقترادية والتعثخ     

الجراسي لجػ الصمبة مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ، أؼ أف استجابات أغمب أعزاء ىيأة 

 التجريذ تسيل نحػ الػسط .

 اليجؼ الدادس :   

 لسؤدية الى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ.التعخؼ عمى العػامل األكاديسية ا

 ( لمعيشة الػاحجة . tلمتحقق مغ ىحا اليجؼ استخجمت الباحثة اختبار ) 

( لجاللة الفخوؽ بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي لمعػامل  t( اختبار ) 6-5والججوؿ )

 ( N = 32ء ىيأة التجريذ ) األكاديسية السؤدية لمتعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزا

النتوسط

الحسابً

للعٌسنة

االسنحراف

النعٌاري

النتوسط

الفرضً

درجة

الحرٌة

لٌنة

)ت(

P – V 

75099 8098643170769091



تبيغ مغ الججوؿ الدابق وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط العيشة والستػسط الفخضي ،  

( دالة 7.765( وقيسة )ت( )64( والستػسط الفخضي )75.0938حيث كاف متػسط العيشة )

( لرالح متػسط العيشة ، مسا يذيخ إلى ارتفاع متػسط العػامل 0.01إحرائيا عشج مدتػػ داللة )

 األكاديسية السؤدية لمتعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ مقارنة بالستػسط الفخضي. 
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،  19،  13،  10،  8، 7،  6، 5،  1، 4الفقخات بسػافق )حيث كانت اإلجابة عمى ىحه     

( مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ ، وفج تحرمت ىحه  30،  28، 27،  26، 23،  18

في السائة ،  68في السائة ،  69.5في السائة ،  72الفقخات عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي )

في  59في السائة ،  61.5في السائة ،  63ة ، في السائ 64في السائة ،  65.5في السائة ،  67

في السائة ،  52.5في السائة ،  54في السائة ،  55في السائة ،  56.5في السائة ،  58السائة ، 

 في السائة ( والتي تجور حػؿ :  50

"ضعف بعس أعزاء ىيأة التجريذ في إعصاء السحاضخات " ،و " عجـ االىتساـ بالصمبة ذوؼ     

لسشخفزة "، و" الغياب الستكخر لبعس أعزاء ىيأة التجريذ"، و" سػء العالقة بيغ السعجالت ا

بعس أعزاء ىياة التجريذ  والصمبة "، و" ضعف الخغبة لألداء الجيج عشج بعس أعزاء ىيأة 

التجريذ "، و" افتقار محاضخات بعس أعزاء التجريذ لمتختيب والتشطيع "، و" ضعف قجرة بعس 

عمى ضبط القاعة الجراسية "، و" الدمغ السخرز لمسادة الجراسية غيخ كاٍؼ  أعزاء ىياة التجريذ

لتغصية السشيج "، و" عجـ وضػح أسئمة االمتحاف وصعػبتيا " ، و" عجـ شسػلية أسئمة االمتحاف 

لمسادة الجراسية "، و" ضعف إعجاد الصالب في التعميع ما قبل الجامعي "، و" التحاؽ الصالب بكمية 

"، و" االختيار لمتخرز دوف معخفة مدبقة "، و" اعتساد الصالب عمى الحفع دوف الفيع ال يخغبيا 

 وأخح السحاضخات مغ الدمالء "، و" كثخة عجد الصمبة في القاعة الجراسية ". 

(  فكانت 31،  25،  17،  15،  12،   14،  11،  9،  2،  3أما بالشدبة لمفقخات رقع )     

ى حج ما في تعثخ الصمبة مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ، حيث اإلجابة عمييا بسػافق إل

47في السائة ،  48.5في السائة ،  50تحرمت ىحه الفقخات عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي )
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في السائة ،  35في السائة ،  37في السائة ،  39.5في السائة ،  42في السائة ،  45في السائة ، 

 ائة ( والتي تتزسغ : في الس 27في السائة ،  31

" تحيد بعس أعزاء ىيأة التجريذ لبعس الصمبة "، و" اىتساـ بعس أعزاء ىيأة التجريذ      

بالصمبة الستفػقيغ دوف غيخىع "، و" قدػة بعس أعزاء ىيأة التجريذ في التعامل مع الصالب "، و" 

ػيات السشيج " ، و ضعف وضػح أىجاؼ بعس السقخرات الجراسية لمصالب "، و" ضعف تخابط محت

" ضعف تمبية السشاىج الجامعية الحتياجات الصالب "، و" تخكيد الصابع الشطخؼ عمى السقخرات 

والسشاىج الجراسية أكثخ مغ الصابع التصبيقي "، و" أساليب التقػيع غيخ مشاسبة "، و" ضعف 

"، و" سػء تصبيق نطع تحريل أغمب الصمبة في المغة اإلنجميدية مسا يعيقيع في الفيع واالستيعاب 

 ولػائح الشطاـ الفرمي وكثخة العصالت ". 

(  فكانت اإلجابة عمييا بغيخ  32،  29،  24،  21،  22،  20،  16أما الفقخات رقع )    

مػافق مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ، حيت تحرمت ىحه الفقخات عمى ندب مئػية عمى 

في  19.5في السائة ،  21في السائة ،  22السائة ، في  23.5في السائة ،  25التػالي وىي  )

 في السائة ( والتي تجور حػؿ : 16في السائة ،  18السائة ، 

" ضعف ارتباط مشيج الجراسة الثانػية بسشيج الجراسة الجامعية "، و" تخكيد شخؽ التجريذ    

الجامعية خالؿ الجراسة  السدتخجمة عمى التمقيغ وااللقاء "، و" عجـ تييئة الصالب ألسمػب الجراسة

الثانػية " ، و" ال تيتع شخؽ التجريذ السدتخجمة لتػضيح الجػانب التصبيقية لبعس السػضػعات 

الجراسية "، و" ضعف تحريل أغمب الصمبة في المغة العخبية مسا يعيقيع في الفيع واالستيعاب "، 

مشاسبة السباني واألثاث  و" نقز الكتب الجراسية والسخاجع والجوريات الستخررة "، و" عجـ

 لمجراسة الجامعية ".  
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يا أف مغ أسباب ( والتي أضيخت نتائج1982وتتفق الجراسة الحالية مع دراسة عجناف وآخخيغ )    

وكثخة الخسػب سعي عزػ ىيأة التجريذ إلكساؿ مفخدات السشيج دوف االىتساـ باستيعاب الصمبة ، 

( والتي أشارت بأف ىشاؾ عالقة 1989الصمبة في الذعبة الػاحجة ،كسا أنيا تتفق مع دراسة بيارؼ )

تحانات ومعاممة أعزاء ىيأة بيغ العػامل األكاديسية والتعثخ الجراسي  مغ )السشاىج الجراسية واالم

( والتي دلت نتائجيا بأف العػامل 2000التجريذ واإلدارة ، وتتفق أيزا مع دراسة الجحوع )

االكاديسية السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ أعزاء ىيأة التجريذ بأف ىشاؾ عالقة بيغ 

( والتي أضيخت 2001حارثي )العػامل األكاديسية والتعثخ الجراسي ،وتتفق أيزا مع دراسة  ال

نتائجيا أف مغ العػامل األكاديسية السؤدية إلى التعثخ الجراسي ىي ضعف إعجاد الصالب في 

 .السخحمة الثانػية

ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة إلى ضعف الخغبة لألداء الجيج لجػ بعس أعزاء ىيأة التجريذ     

( في 209:1988ربسا يكػف بدبب قمة السخدود السادؼ السذجع عمى العسل، وقج أشار)الذيخ ،

لتجريذ بأنيع يتعخضػف إلى بعس الطخوؼ دراستو إلى الزغػط الشفدية لجػ بعس أعزاء ىيأة ا

التي ال يدتصيعػف التحكع فييا مسا يحػؿ دوف قياميع بجورىع بذكل فعاؿ، ىحا باإلضافة إلى األثار 

( أوضحت الػثيقة التي أعجتيا 104:1997الدمبية التي يتخكػنيا لجػ الصمبة، وفي )سميساف،

ػزراء التخبية والػزراء السدئػليغ عغ مشطسة اليػندكػ لتكػف مػضع نطخ )السؤتسخ الخامذ ل

، أف ىشاؾ مذكمة تػاجو العجيج 1994يػنيػ  14-11التخصيط االقترادؼ في الجوؿ العخبية مغ 

مغ البمجاف العخبية تتعمق بافتقار بعس أعزاء ىيأة التجريذ إلى الجوافع السذجعة عمى العسل ، 

 بة .وأف ليحه السذكمة أوجو عجيجة مشيا ضخوؼ الخجمة الرع
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( إلى أف عزػ ىيأة التجريذ يمعب دورًا ميسا أساسيًا في العسمية 153:1987ويذيخ )رؤوؼ،    

التعميسية التخبػية مغ حيث تذجيع الصالب نحػ الجراسة والتقجـ فييا ، وفي دراسة )ىشجاـ وزكي (  

ألسباب أكثخ مغ أسباب تفزيل الصمبة لسادة معيشة أو عجـ تفزيميع ليا ، تبيغ أف ندبة كبيخة مغ ا

%( خاصة بصبيعة السادة الجراسية وعزػ ىيأة التجريذ الحؼ يقػـ بتجريذ ىحه السادة ، 90)

وكحلظ إلى نقز تأىيل عزػ ىيأة التجريذ وضعف كفاءتو " فعزػ ىيأة التجريذ الحؼ يػصف 

خص بالكفاءة والفاعمية في مسارستو لسيشتو يسمظ القجرة عمى تكخيذ جيػده إلتاحة أفزل الف

لمصالب الكتداب أقرى ما يسكغ في عسمية التعمع وىػ بالتالي يؤثخ عمى مدتػيات تحريميع 

 .( 22: 2002الجراسي ". )الػرفمي ، 

وأيزا شػؿ السشاىج التي ال تتالءـ مع الدمغ السخرز ليا فيزصخ عزػ ىيأة التجريذ إلى     

ـ شسػلية أسئمة االمتحاف لمسادة الجراسية اإلسخاع إلنيائيا دوف مخاعاة فيع الصالب باإلضافة إلى عج

،وأيزًا اعتساد الصالب عمى الحفع دوف الفيع وأخح السحاضخات مغ غيخه وبالتالي فإف كل ىحه 

 العػامل تؤثخ سمبًا عمى التحريل الجراسي لمصالب .           

 اليجؼ الدابع :

مغ وجية نطخ الصمبة حدب الشػع  التعخؼ عمى الفخوؽ في العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي 

  .( لعيشتيغ مدتقمتيغ tحا اليجؼ استخجمت الباحثة اختبار ) لمتحقق مغ ى، و إناث (  -كػرذ)
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  ( لعيشتيغ مدتقمتيغ لجاللة الفخوؽ بيغ الحكػر واالناث tاختبار )  ( يػضح ذلظ7 -5والججوؿ رقع )

العوانل

الشخصٌة





النتوسطالعددالسنوع

 الحسابً

االسنحراف

النعٌاري

درجة

الحرٌة

لٌنة

)ت(

P – V 

1013290259-9539064213017542198ذكور

19531024764034516إسناث

العوانل

االجتناعٌةو

االلتصادٌة

95510852660198891989.15.90475ذكور

19551014297087819إسناث



العوانل

كادٌنٌةاأل

1094190299-95.78033687079199198ذكور

19579085199099859إسناث

9051190619-951690831613047795198ذكورككلاسنةستباال

1951610971417091779إسناث

 

يالحع مغ الججوؿ الدابق أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في العػامل السؤدية لمتعثخ 

 إناث (.  –الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة حدب الشػع ) ذكػر 

 :أكاًل : العػامل الذخرية     

،  8،   10،  9،   4،  5،  2،  1كانت اإلجابة عمى ىحه الفقخات بسػافق الى حج ما  )       

إناث ( ، حيث تحرمت ىحه  –( مغ وجية نطخ الصمبة حدب متغيخ الشػع ) ذكػر  12،  11
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في السائة ،  46في السائة ،  48.5في السائة،   50الفقخات عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي  ) 

في  28في السائة ،  31في السائة ،  35في السائة ،  38في السائة ،  40في السائة ،  43.5

 السائة ( والتي تجور حػؿ: 

"عجـ معخفة الصالب لصخؽ االستحكار الجيجة "، و" ضعف تخكيد الصالب أثشاء الذخح "، و"    

لفيع " ، و " ضعف مدتػػ الصسػح لجػ الصالب "، و" ضعف قجرة الصالب عمى االستيعاب وا

شعػر الصالب بالخجل يسشعو مغ االستفدار عغ بعس مفاىيع السادة "، و" عجـ قجرة الصالب عمى 

 تشطيع الػقت "،و" ضعف الثقة بالشفذ "، و" سػء الحالة الشفدية لمصالب "، و" سػء الحالة الرحية 

 لمصالب" 

مييا بسػافق مغ وجية نطخ الصمبة (  فكانت اإلجابة ع 7،  6،  3أما بالشدبة لمفقخات رقع )     

إناث ( وتحرمت ىحه الفقخات عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي  )  –حدب متغيخ الشػع  )ذكػر 

 في السائة( والتي تتزسغ :  63.5في السائة ،  67في السائة ،  70

حؼ يدبق " عجـ رغبة بعس الصمبة في التعمع "، و" اقترار الصالب عمى السحاكخة في الػقت ال    

 االمتحاف مباشخة "، و" كثخة غياب الصالب عغ السحاضخات " .

( فكانت اإلجابة عمييا بغيخ مػافق مغ وجية نطخ الصمبة في تعثخىع  13أما الفقخة رقع )      

 في السائة ( وىي : 25الجراسي حدب متغيخ الشػع ، حيث تحرمت ىحه الفقخة  عمى ندبة مئػية )

 سية أكبخ مغ القجرة االدراكية لمصالب ". " محتػػ السػاد الجرا
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 ثانيًا : العػامل االجتساعية كاالقترادية :          

، 1،  3لفقخات بسػافق الى حج ما ) وأيزًا بالشدبة لمعػامل االجتساعية فكانت اإلجابة عمى ىحه ا   

2  ،4  ،8  ،9  ،11  ،10  ،12  ،14  ،13  ،15  ،16  ،17  ،23  ،20  ،21  ،22 )

مغ وجية نطخ الصمبة حدب متغيخ الشػع ) ذكػر _ إناث ( حيث تحرمت ىحه الفقخات عمى ندب 

في السائة ،  46في السائة ،  47.5في السائة ،  49في السائة ،  50مئػية عمى التػالي وىي ) 

 في 36في السائة ،  37.5في السائة ،  39في السائة ،  41في السائة ،  43.5في السائة  45

في السائة ،  29في السائة ،  30.5في السائة ،  32في السائة ،  33.5في السائة ،  35السائة ، 

 في السائة ( والتي تجور حػؿ :  25في السائة ،  26في السائة ،  27

" كثخة السذاكل األسخية "،و" تحسل الصالب لمسدؤوليات األسخية "،" عجـ قشاعة األىل بأىسية التعميع 

لسدتقبل السادؼ لألبشاء "، و" عجـ تػفخ الجػ األسخؼ السالئع لمجراسة والتحريل الجيج في تأميغ ا

الصالبة ( "، و" انذغاؿ الصالب بالعالقات العاشفية والتفكيخ في  –"، و" الدواج السبكخ ) لمصالب 

مع الدواج "، و" التفكظ األسخؼ الشاتج عغ انفراؿ الػالجيغ "،و" عجـ اندجاـ وتػافق الصالب 

زمالئو "، و" عجـ اىتساـ األسخة بستابعة تحريل الصالب العمسي "، و" انذغاؿ الصالب بالكدب 

السادؼ عمى حداب الجانب العمسي " ، و "عجـ تفيع الػالجيغ لسذكالت أبشائيع "،و" التفكيخ بعجـ 

"، و" عجـ  وجػد فخص عسل بعج التخخج "، و" عجـ قجرة األسخة عمى تحسل األعباء السادية لمجراسة

الذعػر باألمغ داخل الجامعة "، و" مداولة الصالب لمعسل أثشاء فتخة الجراسة "،و الطخوؼ السادية قج 

تجبخ الصالب عمى القبػؿ بالجراسة في كمية ال رغبة لو فييا "، و" عجـ قشاعة الصالب بأىسية 

 ج الجراسي " .السخدود السادؼ لمجراسة الجامعية "، و" غالء السخاجع و محكخات السشي
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( فكانت اإلجابة عمييا بسػافق مغ وجية نطخ   19،  18،  7،  6أما بالشدبة لمفقخات رقع )      

إناث ( حيث تحرمت ىحه الفقخات عمى ندبة مئػية التػالي  –الصمبة حدب متغيخ الشػع  ) ذكػر 

 ئة( وىي : في السا 59.5في السائة ،  62.5في السائة ،  65في السائة ،  67عمى وىي )

( الفزائيات –فيو والتدمية ) الشت " تأثخ الصالب بخفاؽ الدػء "، و" انذغاؿ الصالب بػسائل التخ     

عمى حداب الجراسة "، و" عجـ وجػد مشحة دراسية وحافد معشػؼ يذجع الصالب عمى الجراسة "، و" 

 صعػبة السػاصالت وبعج الدكغ عغ الجامعة " . 

( فكانت اإلجابة عمييا بغيخ مػافق مغ وجية نطخ الصمبة حدب  متغيخ  5 أما الفقخة رقع )     

 في السائة ( وىي :         25إناث ( وحرمت عمى ندبة مئػية )  –الشػع ) ذكػر 

   " ضعف السدتػػ التعميسي لألبػيغ " .

 ثالثًا : العػامل األكاديسية : 

،  2،  3عمى ىحه الفقخات بسػافق الى حج ما  ) وكحلظ بالشدبة لمعػامل األكاديسية كانت اإلجابة   

7  ،9  ،8  ،10  ،14  ،17  ،15  ،20  ،21  ،22  ،26  ،25  ،24  ،27  ،29  ،30  ،

إناث ( حيث تحرمت ىحه الفقخات  –( مغ وجية نطخ الصمبة حدب متغيخ الشػع ) ذكػر 32،  31

في  47في السائة ،  48.5لسائة ،في ا 49في السائة ،  50عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي )

 41في السائة ،  42في السائة ،  43في السائة ،  44.5في السائة ،  45في السائة ،  46السائة ، 

في  33.5في السائة ،  35في السائة ،  36.5في السائة ،  38في السائة ،  39.5في السائة ، 

في السائة  (  25في السائة ،  26.5 في السائة ، 28في السائة ،  29.5في السائة ،  31السائة 

 والتي تتزسغ :
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" تحيد بعس أعزاء ىيأة التجريذ لبعس الصمبة "،و" اىتساـ بعس أعزاء ىيأة التجريذ   

بالصمبة الستفػقيغ دوف غيخىع "،و" ضعف الخغبة لألداء الجيج عشج بعس أعزاء ىيأة التجريذ"، و" 

ع الصالب " ،و" افتقار محاضخات بعس أعزاء قدػة بعس أعزاء ىيأة التجريذ في التعامل م

ىياة التجريذ لمتختيب والتشطيع "، و" ضعف قجرة بعس أعزاء ىيأة التجريذ عمى ضبط القاعة 

الجراسية "، و" ضعف تخابط محتػيات السشيج "، و" أساليب  التقػيع غيخ مشاسبة "،و" تخكيد الصابع 

مغ الصابع التصبيقي "، و" تخكيد شخؽ التجريذ  الشطخؼ عمى السقخرات والسشاىج الجراسية أكثخ

السدتخجمة عمى التمقيغ واإللقاء "، و" ال تيتع شخؽ التجريذ السدتخجمة لتػضيح الجػانب التصبيقية 

لبعس السػضػعات الجراسية "، و" عجـ تييئة الصالب ألسمػب الجراسة الجامعية خالؿ الجراسة 

 يخغبيا "،و" ضعف تحريل أغمب الصمبة في المغة العخبية الثانػية "، و" التحاؽ الصالب بكمية ال

مسا يعيقيع في الفيع واالستيعاب "، و" ضعف تحريل أغمب الصمبة في المغة اإلنجميدية مسا يعيقيع 

في الفيع واالستيعاب "، و" االختيار لمتخرز دوف معخفة مدبقة "، و" نقز الكتب الجراسية 

، و" كثخة عجد الصمبة في القاعة الجراسية "، و" سػء تصبيق نطع والسخاجع  والجوريات الستخررة "

 ولػائح الشطاـ الفرمي وكثخة العصالت "، و" عجـ مشاسبة السباني واألثاث لمجراسة الجامعية ". 

(  28،  23،  18،  19،  16،  13،  12،  11،  4،  1،  5،   6أما الفقخات رقع )    

إناث ( حيث  –وجية نطخ الصمبة  حدب متغيخ الشػع ) ذكػر  فكانت اإلجابة عمييا بسػافق مغ

 66.5في السائة ،  68في السائة ،  69تحرمت ىحه الفقخات عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي )

في السائة ،  58.5في السائة ،  61في السائة  63في السائة ،  64في السائة ،  65.5في السائة ،

 في السائة ( وىي :  50.5في السائة ،  52.5في السائة ،  54في السائة ،  56
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"سػء العالقة بيغ بعس أعزاء ىيأة التجريذ والصمبة "،و " الغياب الستكخر لبعس أعزاء ىيأة  

التجريذ "،و"عجـ االىتساـ بالصمبة ذوؼ السعجالت السشخفزة "، و" ضعف بعس أعزاء ىيأة 

عس السقخرات الجراسية لمصالب "، و" التجريذ في إعصاء السحاضخات "، و" ضعف وضػح أىجاؼ ب

ضعف تمبية السشاىج الجامعية الحتياجات الصالب "، و" الدمغ السخرز لمسادة الجراسية غيخ 

كاٍؼ لتغصية السشيج "، و" ضعف ارتباط مشيج الجراسة الثانػية بسشيج الجراسة الجامعية "، و"  عجـ 

ئمة االمتحاف لمسادة الجراسية "، و" ضعف وضػح أسئمة االمتحاف وصعػبتيا "،و "عجـ شسػلية أس

إعجاد الصالب في التعميع ما قبل الجامعي "، و" اعتساد الصالب عمى الحفع دوف الفيع وأخح 

 السحاضخات مغ الدمالء ". 

(والتي أشارت نتائجيا إلى أنو ال يػجج تأثيخ 1993وتتفق ىحه الجراسة مع دراسة السغيجؼ )    

( والتي أضيخت نتائجيا 1995لستغيخ الشػع في التحريل الصالب الجامعي ومع دراسة محافطة )

جػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي تقجيخات الحكػر واالناث عمى متغيخات البيئة عجـ و 

األسخية والسجرسية السؤدية إلى إخفاؽ الصمبة في امتحاف الثانػية ،وتتفق أيزا مع دراسة الػرفمي 

غيخ ( والتي تػصمت نتائجيا إلى أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ الصمبة وفقا لست2002)

الشػع مغ حيث مجاؿ الصالب وعزػ ىيأة التجريذ والسشيج وشخؽ التجريذ والػسائل التعميسية 

واالمتحانات السختبصة بارتفاع ندب الخسػب في السخحمة الثانػية ، وتختمف مع دراسة الدعػد 

شػع ( والتي أشارت نتائجيا إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الصمبة تعدػ لستغيخ ال2000)

 في العػامل التي تديع في رسػب شمبة الجامعة.
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ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بأنو ال يػجج اختالؼ في العػامل السؤدية لمتعثخ الجراسي مغ        

إناث( أؼ أف األسباب ىي نفديا لجػ الحكػر  –متغيخ الشػع )ذكػروجية نطخ الصمبة حدب 

 واإلناث عمى حج سػاء .

 اليجؼ الثامغ :

التعخؼ عمى الفخوؽ في العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة حدب 

 .أدبي (  –التخرز ) عمسي 

 .قمتيغ لجاللة الفخوؽ ( لعيشتيغ مدتtولمتحقق مغ ىحا اليجؼ تع استخجاـ  اختبار )

أدبي( في  –( لجاللة الفخوؽ بيغ التخرز )عمسي  tاختبار ) ( يػضح  8-5جوؿ رقع ) والج

 التعثخ الجراسي عػامل 

العوانلالشخصٌة





العددالتخصص
النتوسط

 الحسابً

االسنحراف

النعٌاري

درجة

الحرٌة
 P – Vلٌنة)ت(

5739091753059769علنً

198-2021590928

14331033573099998 أدبً

العوانلاالجتناعٌةو

االلتصادٌة

5752098776077253علنً

1989076590445

14351023787021399أدبً



العوانلاألكادٌنٌة

5789033337095674علنً

1981056790129

14378045458098412أدبً
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االستباسنةككل

5716204381206189علنً

1989064190522

14316109281701915أدبً



ويالحع مغ الججوؿ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في العػامل الذخرية السؤدية لمتعثخ     

أدبي ( لرالح األدبي ، حيث كاف  –الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة حدب التخرز ) عمسي 

عمسي                (، ومتػسط درجات التخرز ال31.3357متػسط درجات التخرز األدبي )

( مسا 0.05( دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة )2.215-( ، وكانت قيسة )ت( )30.0175) 

يذيخ إلى ارتفاع متػسط عيشة التخرز األدبي مقارنة بستػسط التخرز العمسي في العػامل 

ل التعثخ الذخرية لمتعثخ الجراسي بفارؽ ذؼ داللة إحرائية ، بيشسا ال تػجج فخوؽ في باقي عػام

 األكاديسية ( السؤدية إلى التعثخ الجراسي ،وكحلظ الجرجة . -الجراسي ) االجتساعية و االقترادية 

 :  أكاًل : العػامل الذخرية

( مغ  13،  11،  10،  7،  5،  4،   6،  3حيث كانت الجابة عمى ىحه الفقخات بسػافق ) 

لرالح التخرز األدبي ، حيت تحرمت أدبي (  –وجية نطخ الصمبة حدب التخرز ) عمسي 

في  69.5في السائة ،  72في السائة ،  73.5ىحه الفقخات عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي ) 

في السائة(  57في السائة ،  59في السائة ،  62في السائة ،  65.5في السائة ،  67السائة ، 

 والتي تجور حػؿ : 

و" اقترار الصالب عمى السحاكخة في الػقت الحؼ يدبق  "عجـ رغبة بعس الصمبة في التعمع "،    

االمتحاف مباشخة "،و " ضعف قجرة الصالب عمى االستيعاب والفيع "، و" ضعف مدتػػ الصسػح 
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لجػ الصالب "،و" كثخة غياب الصالب عغ السحاضخات "، و" عجـ قجرة الصالب عمى تشطيع الػقت 

 السػاد الجراسية أكبخ مغ القجرة االدراكية لمصالب ".  "،و"سػء الحالة الشفدية لمصالب "،و" محتػػ 

( فكانت اإلجابة عمييا بسػافق إلى حجما مغ وجية  8،  9،  2،  12،  1أما الفقخات رقع )      

أدبي ( حيث تحرمت ىحه الفقخات عمى ندب مئػية عمى  –نطخ الصمبة حدب التخرز ) عمسي 

( في السائة 39في السائة ،  42ة ، في السائ 45.5ائة ، في الس 48في السائة ،  50التػالي وىي )

 وىي : 

"عجـ معخفة الصالب لصخؽ االستحكار الجيجة "، و"  سػء الحالة الرحية لمصالب "،و "ضعف     

تخكيد الصالب أثشاء الذخح "،و" شعػر الصالب بالخجل يسشعو مغ االستفدار عغ بعس مفاىيع 

 ". السادة " ،و" ضعف الثقة بالشفذ

 :  ثانيًا : العػامل االجتساعية كاالقترادية

،  7،   5،  14،   4،   2،  6،  3،  1كانت اإلجابة عمى ىحه الفقخات بسػافق الى حج ما  ) 

( مغ وجية نطخ الصمبة  22،  21،  20،  17،  16،  13،  12،  11،  15،  10،  9، 8

مى ىحه الشدب  السئػية عمى التػالي أدبي ( وتحرمت ىحه الفقخات ع –حدب التخرز ) عمسي 

 44في السائة ،  45.5في السائة ،     46في السائة ،  47في السائة ،  48.5في السائة ،  50) 

في السائة ،  37.5في السائة ،  39في السائة،  40في السائة ، 41في السائة ،  43في السائة ، 

 في السائة 31في السائة ،  32ة ، في السائ 33في السائة ،  34في السائة ،  35في السائة ،  36

 في السائة ( والتي تتزسغ :  25.5في السائة ،  27في السائة ،  28.5
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" تحسل الصالب لمسدؤوليات األسخية "، و"كثخة السذاكل األسخية "،و" تأثخ الصالب بخفاؽ الدػء     

ؼ لألبشاء "، و"عجـ تػفخ الجػ األسخؼ "،و"عجـ قشاعة األىل بأىسية التعميع في تأميغ السدتقبل الساد

السالئع لمجراسة والتحريل الجيج "، و" انذغاؿ الصالب بالكدب السادؼ عمى حداب الجانب العمسي 

 –"،و" ضعف السدتػػ التعميسي لألبػيغ "، و" انذغاؿ الصالب بػسائل التخفيو والتدمية ) الشت 

الصالبة ( "، و" انذغاؿ  –سبكخ ) لمصالب والفزائيات ( عمى حداب الجراسة "، و" الدواج ال

الصالب بالعالقات العاشفية والتفكيخ في الدواج "، و" عجـ اندجاـ وتػافق الصالب مع زمالئو "، و" 

التفكيخ بعجـ وجػد فخص عسل بعج التخخج " ،و" التفكظ األسخؼ الشاتج عغ انفراؿ الػالجيغ "، و" 

لب العمسي "، و" عجـ تفيع الػالجيغ لسذكالت أبشائيع "، و" عجـ اىتساـ األسخة بستابعة تحريل الصا

عجـ قجرة األسخة عمى تحسل األعباء السادية لمجراسة "، و"عجـ الذعػر باألمغ داخل "، و" الطخوؼ 

السادية قج تجبخ الصالب عمى القبػؿ بالجراسة في كمية ال رغبة لو فييا "، و" عجـ قشاعة الصالب 

 ؼ لمجراسة الجامعية "، و" غالء السخاجع ومحكخات السشيج الجراسي ". بأىسية السخدود الساد

( فكانت اإلجابة عمييا بسػافق مغ وجية نطخ الصمبة حدب 18،  19،  23أما الفقخات رقع )     

أدبي ( حيث تحرمت ىحه الفقخات عمى ىحه الشدب السئػية عمى التػالي  –التخرز ) عمسي 

 في السائة ( وىي :  56السائة ،  في 59في السائة ،  61وىي  )

"مداولة الصالب لمعسل اثشاء فتخة الجراسة " ،و" صعػبة السػاصالت وب عج الدكغ عغ الجامعة "،و " 

 عجـ وجػد حافد مشحة دراسية وحافد معشػؼ يذجع عمى الجراسة ".

 ثالثًا : العػامل األكاديسية :    

،  1،  3اإلجابة عمى ىحه الفقخات بسػافق الى حج ما  ) وأيزًا بالشدبة لمعػامل األكاديسية فكانت  

2  ،11  ،12  ،17  ،14  ،15  ،16  ،26   ،20  ،21  ،22  ،24  ،25  ،27  ،28  ،
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أدبي (، حيث تحرمت  –( مغ وجية نطخ الصمبة حدب التخرز )عمسي 32،  31،  30، 29

في  48في السائة ،  49.5،  في السائة 50ىحه الفقخات عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي )

في السائة ،  43في السائة ،  44في السائة ،  45.5في السائة ، 46في السائة ،  47السائة ، 

في  37في السائة ،  38في السائة ،  39في السائة ،  40في السائة ،  41في السائة ،  42.5

 28في السائة ، 31سائة ، في ال 33.5في السائة ، 34في السائة،  35في السائة ، 36.5السائة ،

 في السائة ( والتي تتزسغ : 26في السائة ، 

" تحيد بعس أعزاء ىيأة التجريذ لبعس الصمبة "،و "عجـ االىتساـ بالصمبة ذوؼ السعجالت   

السشخفزة "، و" اىتساـ بعس أعزاء ىيأة التجريذ بالصمبة الستفػقيغ دوف غيخىع "، و " ضعف 

الجراسية لمصالب "، و" ضعف تمبية السشاىج الجامعية الحتياجات وضػح أىجاؼ بعس السقخرات 

الصالب "، و" أساليب التقػيع غيخ مشاسبة "،و" ضعف تخابط محتػيات السشيج "، و" تخكيد الصابع 

مشيج الشطخؼ عمى السقخرات والسشاىج الجراسية أكثخ مغ الصابع التصبيقي "، و" ضعف تخابط

راسة الجامعية "،و" التحاؽ الصالب بكمية ال يخغبيا "،و"  تخكيد شخؽ الجراسة الثانػية بسشيج الج

التجريذ السدتخجمة عمى التمقيغ واإللقاء "، و" ال تيتع شخؽ التجريذ السدتخجمة لتػضيح الجػانب 

التصبيقية لبعس السػضػعات الجراسية "، و" عجـ تييئة الصالب ألسمػب الجراسة الجامعية خالؿ 

ة "، و" ضعف تحريل أغمب الصمبة في المغة العخبية مسا يعيقيع في الفيع الجراسة الثانػي

واالستيعاب "، و" ضعف تحريل أغمب الصمبة في المغة اإلنجميدية مسا يعيقيع في الفيع 

واالستيعاب "، و" االختيار لمتخرز دوف معخفة مدبقة "، و" اعتساد الصالب عمى الحفع دوف 

مالء "، و" نقز الكتب الجراسية والسخاجع والجوريات الستخررة "، الفيع وأخح السحاضخات مغ الد 

و" كثخة عجد الصمبة في القاعة الجراسية "، و"سػء تصبيق نطع ولػائح الشطاـ الفرمي وكثخة العصالت 

 "، و" عجـ مشاسبة السباني واألثاث لمجراسة الجامعية ". 
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،  13،  10،  9،  8،  7،  5،  6،  4ق ) أما بالشدبة لمفقخات فكانت اإلجابة عمييا بسػاف    

أدبي(، حيث تحرمت ىحه  –( مغ وجية نطخ الصمبة حدب التخرز ) عمسي 19،  18،  23

 65.5في السائة ،  67في السائة ، 69، في السائة ،  71الفقخات عمى ندبة مئػية عمى التػالي )

في  54.5في السائة ،  56، في السائة  58.5في السائة ،  60في السائة ،  63في السائة ، 

 في السائة ( والتي تجور حػؿ :  51في السائة ،  53، السائة

" ضعف بعس أعزاء ىيأة التجريذ في إعصاء السحاضخات "، و" سػء العالقة بيغ بعس    

أعزاء ىيأة التجريذ والصمبة "،و" الغياب الستكخر لبعس أعزاء ىيأة التجريذ"، و" ضعف الخغبة 

يج عشج بعس أعزاء ىيأة التجريذ"، و" افتقار محاضخات بعس أعزاء ىيأة التجريذ لألداء الج

لمتختيب والتشطيع "، و" قدػة بعس أعزاء ىيأة التجريذ في التعامل مع الصمبة "، و" ضعف قجرة 

بعس أعزاء ىيأة التجريذ عمى ضبط القاعة الجراسية "، و" الدمغ السخرز لمسادة الجراسية 

ة السشيج "، و"  ضعف إعجاد الصالب في التعميع ما قبل الجامعي "،و "عجـ غيخ كاٍؼ لتغصي

 شسػلية أسئمة االمتحاف لمسادة الجراسية "، و" عجـ وضػح أسئمة االمتحاف وصعػبتيا "

( في العػامل الستعمقة بالصالب حيث تػصمت 2000وتتفق ىحه الجراسة مع دراسة الدعػد )    

 –داللة إحرائية بيغ الصمبة ت عدػ لستغيخ التخرز )عمسي  نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ ذات

أدبي (،بيشسا تختمف معيا في باقي العػامل التي تديع في رسػب شمبة الجامعة )االجتساعية 

( والتي تػصمت نتائجيا إلى وجػد فخوؽ 2006واالكاديسية ( ،كسا أنيا تتفق مع دراسة شالفحة )

لصمبة السشحريغ لتأثيخ األسباب الذخرية وفقا لستغيخ دالة إحرائيا في متػسصات تقجيخات ا

أدبي ( بيشسا ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في باقي أسباب تجني  –التخرز )عمسي 

 السعجالت التخاكسية لمصمبة.
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وتخجع الباحثة ىحه الشتائج إلى تغيب الصمبة عغ السحاضخات اعتقادًا مشيع بأف الجراسة األدبية       

ع دوف الفيع وتمخيز محتػػ السادة الجراسية مسا يؤدؼ إلى فقجاف بعس تعتسج عمى الحف

السعمػمات، واستخفاؼ بعس الصمبة بالجراسة األدبية، أما بالشدبة لمعػامل االجتساعية واالقترادية 

واألكاديسية والجرجة الكمية لالستبانة فتفدخ الباحثة ىحه الشتيجة بأنيع مغ نفذ البيئة االجتساعية 

رادية والثقافية لحلظ ال تػجج فخوؽ بيشيع في عػامل التعثخ ،وأيزًا التعثخ ال يختبط بتخرز واالقت

 أدبي ( . –دوف غيخه  فالتعثخ يػجج في كل التخررات ) عمسي 

 اليجؼ التاسع : 

التعخؼ عمى  الفخوؽ بيغ وجيتي نطخ الصمبة وأعزاء ىياة التجريذ في العػامل السؤدية الى 

 تعثخ الجراسي ال

 .( لعيشتيغ مدتقمتيغ  tلمتحقق مغ ىحا اليجؼ قامت الباحثة باستخجاـ اختبار ) 

( لجاللة الفخوؽ بيغ وجيتي نطخ الصمبة وأعزاء   tختبار )( يػضح اال 9-5والججوؿ رقع )    

 ىيأة التجريذ لعػامل التعثخ الجراسي 

العوانل

الشخصٌة





العددالنهسنة
طالنتوس

 الحسابً

االسنحراف

النعٌاري

درجة

الحرٌة
 P – Vلٌنة)ت(

29939096993083693طلبة

2399034990734
أعضاءهٌأة

التدرٌس



3239071882089866
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العوانل

االجتناعٌةو

االلتصادٌة

29951048997098453بةلط

2392083490995
أعضاءهٌأة

التدرٌس
3247078135015398



العوانل

االكادٌنٌة

29978099998059489بةلط

2392042290916
أعضاءهٌأة

التدرٌس
3275099388098168

ككلاالستباسنة

2991610439915093438بةلط

2392066290998
أعضاءهٌأة

التدرٌس
321530593811069193



ق أنو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ وجيتي نطخ الصمبة وأعزاء تبيغ مغ الججوؿ الداب

ىيأة التجريذ في العػامل الذخرية ،بيشسا تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ وجيتي نطخ الصمبة 

وأعزاء ىيأة التجريذ في العػامل االجتساعية واالقترادية لرالح وجية نطخ الصمبة ، حيث كاف 

(وكانت قيسة 47.7813( ومتػسط عيشة أعزاء ىيأة التجريذ  )51.4800) متػسط عيشة الصمبة

( ، وكحلظ تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية 0.01( دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة )2.834)ت( )

لرالح وجية نطخ الصمبة بيغ وجيتي نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ في العػامل األكاديسية

( 75.0938( ومتػسط عيشة أعزاء ىياة التجريذ )78.9900مبة )،حيث كاف متػسط عيشة الصذ

(، وتػجج أيزا فخوؽ ذات 0.05( دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة )2.422وكانت قيسة )ت( )

داللة إحرائية بيغ وجيتي نطخ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ في الجرجة الكمية لمعػامل السؤدية 

مبة ، حيث كاف متػسط عيشة الصمبة لالستبانة لمتعثخ الجراسي لرالح وجية نطخ الص
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( وكانت 153.5938( ومتػسط عيشة أعزاء ىياة التجريذ لالستبانة ككل )161.4300ككل)

 ( .0.01( دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة )2.662قيسة )ت( )

 اكاًل : العػامل الذخرية :  

(  كانت مؤثخة إلى  13،  12،  8،  11،  10،  9،  4،  1،  2يالحع أف الفقخات رقع )      

حج ما في التعثخ الجراسي مغ وجية نطخ الصمبة وأعزاء ىياة التجريذ، حيث تحرمت ىحه 

في السائة ،  45في السائة ،  47.5في السائة ،  49الفقخات عمى ندب مئػية عمى التػالي وىي ) 

في  31في السائة ،  34، في السائة  36في السائة ،  38.5في السائة ،  41في السائة ،  43.5

 السائة ( والتي تتزسغ : 

" ضعف تخكيد الصالب أثشاء الذخح "، و" عجـ معخفة الصالب لصخؽ االستحكار الجيجة "،و "ضعف 

قجرة الصالب عمى االستيعاب والفيع"، و" شعػر الصالب بالخجل يسشعو مغ االستفدار عغ بعس 

شطيع الػقت "، و" سػء الحالة الشفدية لمصالب "، ضعف مفاىيع السادة "، و" عجـ قجرة الصالب عمى ت

الثقة بالشفذ "، و" سػء الحالة الرحية لمصالب "، و" محتػػ السادة الجراسية أكبخ مغ القجرة 

 االدراكية لمصالب ".

( فكانت االجابة عمييا بسػافق مغ وجية نطخ الصمبة  7،  6،  5،  3أما الفقخات رقع )     

في  69جريذ، حيث تحرمت ىحه الفقخات عمى ندبة مئػية عمى التػالي وىي )وأعزاء ىيأة الت

 في السائة ( والتي تتزسغ : 58في السائة ،  63.5في السائة ،  67السائة ، 
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" عجـ رغبة بعس الصمبة في التعمع "، و" ضعف مدتػػ الصسػح لجػ الصالب "، و" اقترار 

متحاف مباشخة "، و" كثخة غياب الصالب عغ الصالب عمى السحاكخة في الػقت الحؼ يدبق اال

 السحاضخات".

 ثانيًا : العػامل االجتساعية كاالقترادية : 

(  23،  19،  18،  15،  14،  9،  7،  3،  6،  1وكانت اإلجابة عمى ىحه الفقخات بسػافق ) 

في 73في السائة ، 75في السائة ،  76.5وتحرمت عمى ىحه الشدب السئػية عمى التػالي وىي )

في  55في السائة ،  59في السائة ،  62في السائة ،  64في السائة ،  67في السائة ،  70السائة ،

 في السائة ( مغ وجية نطخ الصمبة  والتي تتزسغ :  52السائة ، 

" تحسل الصالب لمسدؤوليات األسخية "، و" تأثخ الصالب بخفاؽ الدػء "، و" كثخة السذاكل األسخية    

والفزائيات (عمى حداب الجراسة "، و"  -ؿ الصالب بػسائل التخفيو والتدمية )الشت" و" انذغا

انذغاؿ الصالب بالعالقات العاشفية والتفكيخ في الدواج "، و" انذغاؿ الصالب بالكدب السادؼ عمى 

حداب الجانب العمسي"، و" التفكيخ بعجـ وجػد فخص عسل بعج التخخج "، و" عجـ وجػد مشحة 

فد معشػؼ يذجع الصالب عمى الجراسة "، و" صعػبة السػاصالت وبعج الدكغ عغ دراسية وحا

 الجامعة "، و" مداولة الصالب لمعسل أثشاء فتخة الجراسة ". 

( فكانت اإلجابة عمييا بسػافق  22،  21،  20،  17،  11،  8،  5،  2أما الفقخات رقع )      

في السائة ،  47.5في السائة ،  49لي وىي ) الى حج ما ، و تحرمت عمى ندب مئػية عمى التػا

في  31في السائة ،  34في السائة ،  36.5في السائة  39في السائة ،  42.5في السائة ، 44

 السائة ( والتي تجور حػؿ :
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" عجـ قشاعة األىل بأىسية التعميع في تأميغ السدتقبل السادؼ لألبشاء "،" ضعف السدتػػ    

الدواج السبكخ ) لمصالب ، والصالبة ( "، و" التفكظ األسخؼ الشاتج عغ  التعميسي لألبػيغ "، و"

انفراؿ الػالجيغ "، و" عجـ الذعػر باألمغ داخل الجامعة "، و" الطخوؼ السادية قج تجبخ الصالب 

عمى القبػؿ بالجراسة في كمية ال رغبة لو فييا "، و" عجـ قشاعة الصالب بأىسية السخدود السادؼ 

 امعية "، و" غالء السخاجع ومحكخات السشيج الجراسي ".لمجراسة الج

( فكانت اإلجابة عمييا بغيخ مػافق  16،  13،  12،  10،  4أما بالشدبة لمفقخات رقع )   

 20في السائة ،  23.5في السائة ،  25وتحرمت عمى ىحه  الشدب السئػية عمى التػالي وىي ) 

 ئة( والتي تتزسغ :في السا 14في السائة ،  17.5في السائة ، 

" عجـ تػفخ الجػ األسخؼ السالئع لمجراسة والتحريل الجيج "، و"عجـ اندجاـ وتػافق الصالب مع 

زمالئو "، و"عجـ اىتساـ األسخة بستابعة تحريل الصالب العمسي "، و"عجـ تفيع الػالجيغ لسذكالت 

     أبشائيع "، و"عجـ قجرة األسخة عمى تحسل األعباء السادية لمجراسة"

 

 :  ثالثا : العػامل األكاديسية

، 12،  11،  10،  9،  7،  8،  6،  5،  4،  1حيث كانت اإلجابة عمى ىحه الفقخات بسػافق ) 

( وقج تحرمت عمى ىحه الفقخات   28،  27،  26،   23،  22،  19،  18،  16،  15،  13

في السائة  84في السائة ،  85.5في السائة،  87.5الشدب السئػية اآلتية عمى التػالي وىي )

في  73في السائة ،  75.5في السائة ،  76في السائة ، 78في السائة،   80في السائة ،  82.5،

 58في السائة،  61في السائة ، 63في السائة ، 65.5في السائة ،  68في السائة ،  70.5السائة ،
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في السائة (  50في السائة ،  51 في السائة ، 52في السائة،  53.5في السائة ،  56في السائة ، 

 والتي تجور حػؿ :

"عجـ االىتساـ بالصمبة ذوؼ السعجالت السشخفزة "، و" ضعف بعس أعزاء ىيأة التجريذ في    

إعصاء السحاضخات "، و" الغياب الستكخر لبعس أعزاء ىيأة التجريذ "، و" سػء العالقة بيغ 

التجريذ لمتختيب  ’ ر محاضخات بعس أعزاء ىيأبعس أعزاء ىيأة التجريذ والصمبة "، و" افتقا

والتشطيع "،و" ضعف الخغبة لألداء الجيج عشج بعس أعزاء ىيأة التجريذ "، و" قدػة بعس 

أعزاء ىياة التجريذ في التعامل مع الصالب "، و" ضعف قجرة بعس أعزاء ىياة التجريذ عمى 

ت الجراسية لمصالب "، و" ضعف ضبط القاعة الجراسية "، و" ضعف وضػح أىجاؼ بعس السقخرا

تمبية السشاىج الجامعية الحتياجات الصالب "، و" الدمغ السخرز لمسادة الجراسية غيخ كاٍؼ 

لتغصية السشيج "، و" تخكيد الصابع الشطخؼ عمى السقخرات والسشاىج الجراسية أكثخ مغ الصابع 

اسة الجامعية "، و" عجـ شسػلية التصبيقي "، و" ضعف ارتباط مشيج الجراسة الثانػية بسشيج الجر 

أسئمة االمتحاف لمسادة الجراسية "، و" عجـ وضػح أسئمة االمتحاف وصعػبتيا "، و" عجـ تييئة 

الصالب ألسمػب الجراسة الجامعية خالؿ الجراسة الثانػية "، و" ضعف إعجاد الصالب في التعميع ما 

و" االختيار لمتخرز دوف معخفة مدبقة "،  قبل الجامعي "، و" التحاؽ الصالب بكمية ال يخغبيا "،

 و" اعتساد الصالب عمى الحفع دوف الفيع واخح السحاضخات مغ الدمالء".

( كانت اإلجابة عمييا  32،  31،  30،  25،  21،  17،  14،  3،  2أما الفقخات رقع )     

التػالي وىي  بسػافق الى حج ما مغ وجية نطخ الصمبة وتحرمت عمى ىحه الشدب السئػية عمى

في  32في السائة ، 34في السائة ،  37في السائة ،  40.5في السائة ،  45.5في  السائة ،  49)

 في السائة ( والتي تجور حػؿ : 25في السائة ،  27في السائة ،  29.5السائة ،
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"اىتساـ بعس أعزاء ىيأة التجريذ بالصمبة الستفػقيغ دوف غيخىع "، و" تحيد بعس أعزاء     

يأة التجريذ لبعس الصمبة "، و" ضعف تخابط محتػيات السشيج "، و" أساليب التقػيع غيخ مشاسبة ى

"، و" ال تيتع شخؽ التجريذ السدتخجمة لتػضيح الجػانب التصبيقية لبعس السػضػعات الجراسية "، 

كثخة  و" ضعف تحريل أغمب الصمبة في المغة اإلنجميدية مسا يعيقيع  في الفيع والستيعاب "، و"

عجد الصمبة في القاعة الجراسية "، و" سػء تصبيق نطع ولػائح الشطاـ الفرمي وكثخة العصالت "، و" 

 عجـ مشاسبة السباني واألثاث لمجراسة الجامعية ".

(  فكانت اإلجابة عمييا بغيخ مػافق وتحرمت  29 ، 20 ، 24أما بالشدبة لمفقخات رقع  )     

في السائة( والتي  20في السائة ،  23.5في السائة ،  25ىي ) عمى ندب مئػية عمى التػالي و 

 تتزسغ :                                   

" ضعف تحريل أغمب الصمبة في المغة العخبية مسا يعيقيع  في الفيع واالستيعاب "، و" تخكيد  

لسخاجع والجوريات شخؽ التجريذ السدتخجمة عمى التمقيغ واإللقاء "، و" نقز الكتب الجراسية وا

 الستخررة" .

( في العػامل الستعمقة بالصمب حيث تػصمت  1990وتتفق ىحه الجراسة مع دراسة بيػمي )    

نتائج الجراسة إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائيا بيغ آراء الصمبة وآراء أعزاء ىيأة تجريذ 

 واألكاديسية .السػاد ،بيشسا تختمف معيا في العػامل االجتساعية 

وتفدخ الباحثة ىحه الشتيجة بأنو يػجج اتفاؽ بيغ  أفخاد العيشة مغ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ 

عمى العػامل الذخرية السؤدية لمتعثخ، أما بالشدبة لمعػامل االجتساعية واالقترادية واالكاديسية 

حه الشتيجة الى الفخؽ في السخحمة العسخية بيغ الصمبة والجرجة الكمية لالستبانة فتعدػ الباحثة ى

وأعزاء ىيأة التجريذ مسا يؤدؼ إلى اختالؼ وجيات الشطخ بيغ الصمبة وأعزاء ىيأة التجريذ في 
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عػامل التعثخ ، فأعزاء ىيأة التجريذ قج يخوف أف ىحه العػامل غيخ مؤثخة عمى التحريل ولكغ 

 ع الجراسي ، فكل مشيع يشطخ مغ زاويتو .بالشدبة لمصمبة فيي مؤثخة في تحريمي

 تػصيات كمقتخحات الجراسة :                          - 3.5

 أكاًل : التػصيات :

 تخػ الباحثة في ضػء نتائج ىحه الجراسة التػصية بسا يأتي :      

يجب إعصاء الصمبة الججد في بجاية العاـ الجراسي محاضخة عغ شخؽ االستحكار الجيجة مسا  -1

 سػسة لكال الصخفيغ.ليا مغ نتائج مم

 التخكيد عمى إعجاد الصمبة في التعميع ما قبل الجامعي. -2

اجخاء اختبار في كل محاضخة لسا سبق وذلظ لزساف محاكخة الصالب باستسخار و مػاضبتو  -3

 عمي الحزػر.

 يجب شسػلية أسئمة االمتحاف لمسادة الجراسية. -4

 المجػء الي التسييد بيغ الصمبة.داـ السيشي مغ قبل بعس أعزاء ىيأة التجريذ و عجـ تاالل -5

 ثانيا  : السقتخحات :

 إجخاء السديج مغ الجراسات عمى نفذ السػضػع عمى شمبة مخاحل التعميع ما قبل الجامعي . -1

 إجخاء دراسات أخخػ تتشاوؿ استخاتيجيات التعامل مع الستعثخيغ دراسيا لمحج مغ السذكمة . -2
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 قائسة السخاجع

 أكال الكتب:

)بجوف( مكتبة عمع          . سيكػلػجية الغيخ عادييغ .(  2000ماؿ عبج الدسيع )أباضة ، أ -1

 الشفذ ، ششصا ، مرخ .

الفخكؽ الفخية كتصبيقاتيا  .(  1995أبػ عالـ ، رجاء محسػد ، نادية محسػد شخيف )  -2

 ) بجوف(، دار القمع لمشذخ والتػزيع ، الكػيت . . التخبػية

)بجوف(   . لرحة الشفدية / دراسة في سيكػلػجية التكيف. ا(  2002الخفاعي ، نعيع )  -3

 ،مشذػرات جامعة دمذق ، ، سػريا .

دار الشفائذ  .  التعمع كصعػبات . التخمف الجراسي(  1987الدراد ، فيرل دمحم خيخ )  -4

 لمشذخ والتػزيع ،  بيخوت ، لبشاف .

بجوف( ،السكتب الجامعي ) .  مجخل الى رعاية االسخة كالصفػلة .الديج ، رمزاف ،) بجوف(  -5

 الحجيث ، اإلسكشجرية ، مرخ .

( ، مكتبة شخابمذ 3) ط  . التخبية كالتشسية الخيفية .(  1995الذيباني ، عسخ التػمي )  -6

 العمسية العالسية ، شخابمذ ، ليبيا .

 الػقاية مشو –أسبابو  –التأخخ الجراسي تذخيرو  .( 1992الذخز ، عبج العديد الديج  ) -7

 لتخبية ، جامعة عيغ شسذ ، القاىخة ، مرخ .كمية ا .

دار السديخة  لمشذخ  . تخبية كتعميع ذكي صعػبات التعمع  .(  2011الغدالي ، سعيج كساؿ )  -8

 والتػزيع ، الصبعة األولى ، عساف ، األردف .
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)بجوف ( ،عالع  . التأخخ الجراسي تذخيرو كعالجو .(  1974الفقي ، حامج عبج العديد  )  -9

 القاىخة ، مرخ . الكتب ،

 سيكػلػجية ذكي االحتياجات الخاصة كتخبيتيع .(  2011القخيصي ، عبج السصمب أميغ )  -10

 ( ، مكتبة األنجمػ السرخية ، القاىخة ، مرخ . 5)ط   .

) بجوف(، دار الشيزة .  أسذ الرحة الشفدية .(  1972القػصي ، عبج العديد )  -11

 السرخية ، القاىخة ، مرخ .

 ) بجوف(، دار الشبالء، بيخوت ، لبشاف.  . .األسخة كأشفاؿ السجراس( 1998) القائسي ،عمي -12

دار الثقافة  . مذكالت تخبػية معاصخة .( 2006السعايصة ، عبج العديد، دمحم الجغيساف )  -13

 لمشذخ والتػزيع ، عساف ، األردف . 

الفكخ العخبي دار  .  أشفالشا كمذكالتيع الشفدية .(  1997الشجار ، عبج الخحسغ دمحم )  -14

 ، القاىخة ، مرخ.

 (3)ط . أسمػب البحث االجتساعي كتقشياتو. (  2003اليسالي ، عبجهللا عامخ )  -15

 مشذػرات جامعة قاريػنذ ،دار الكتب الػششية ، بشغازؼ ،  ليبيا   . 

 . شخؽ تجريذ الصمبة السزصخبيغ سمػكيا كانفعاليا .( 2010بصخس ، حافع بصخس )  -16

 والتػزيع ، عساف األردف . دار السديخة لمشذخ

)بجوف  .  اإلرشاد الشفدي السجرسي .( 2005ببالوؼ ، إيياب ، أشخؼ دمحم عبج الحسيج )  -17

 (، دار الكتاب الحجيث ، القاىخة ، مرخ .

معجع عمع الشفذ كالصب  .(  1990جابخ ، جابخ عبج الحسيج ، عالء الجيغ كفافي )  -18

 ية ، القاىخة ، مرخ .( ، دار الشيزة العخب 3جدء )  . الشفدي
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   ميارات في التخبية الشفدية لفخد متػازف كأسخة متكاممة. .( 2002جسعة ، عبمة بداط ) -19

 دار السعخفة ، بيخوت ، لبشاف .

)بجوف( ، دار الشيزة  . نطاـ التعميع في مرخ .(  1991حجي ،أحسج إسساعيل حجي )  -20

 العخبية لمشذخ والتػزيع ، القاىخة ، مرخ .

(، دار الفكخ العخبي ، 3)ط  . عمع اجتساع التخبية .(  1987فيقة سميع ) حسػد ، ر  -21

 القاىخة ، مرخ .

 . أساسيات اإلدارة كاالقتراد في التشطيسات التخبػية .(  1986خمف ، عسخ دمحم )  -22

 مشذػرات ذات الدالسل ، الكػيت .

( ،  2)ط  . السشاىج التخبػية مختكداتيا  كتصػيخىا .(1988خػرؼ ، تػما جػرج )  -23

 السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع ، بيخوت ، لبشاف .

الجار العمسية  . االرشاد التخبػي ، مبادئو كأدكاره األساسية .(  2003ربيع ، ىادؼ )  -24

 الجولية ودار الثقافة لمشذخ والتػزيع ، عساف ، األردف .

سخشج التخبػي كدكره الفاعل ال .(  2007ربيع ، ىادؼ مذعاف ، إسساعيل دمحم الغػؿ )  -25

 دار عالع الثقافة لمشذخ والتػزيع ، عساف ، األردف . . في حل مذاكل الصمبة

( ، عالع الكتب  3)ط  . الرحة الشفدية كالعالج الشفدي .(  1997زىخاف ، حامج )  -26

 لمشذخ والتػزيع ، القاىخة ، مرخ .

عالع )بجوف(، .  قاييذ الشفدية. االختبارات الشفدية كالس (1990زيجاف ، دمحم مرصفى ) -27

 ، الخياض ، السسمكة العخبية الدعػدية .السعخفة لمشذخ والتػزيع 

عالع  . مذكمة التأخخ الجراسي في السجرسة كالجامعة .(2005سميساف ، سشاء دمحم )  -28

 الكتب لمشذخ والتػزيع ، القاىخة ، مرخ .
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 يع الداسي دراسة مدحية .الخسػب كالتدخب في التعم .( 1997سميساف ، سعيج جسيل ) -29

 السخكد القػمي لمبحػث التخبػية والتشسية ، القاىخة ، مرخ .

)بجوف( ، دار  . السجرسة كالسجتسع كالتػافق الشفدي لمصفل( .  2003صفػت ، وفيق )  -30

 العمع والثقافة لمشذخ والتػزيع ، القاىخة ، مرخ .

صبيقاتيا في الجراسات التخبػية مشيجية البحث العمسي كت .(  1997عصيفة ،أبػ الفتػح ) -31

 ) بجوف (، دار الشذخ لمجامعات ، القاىخة ، مرخ . . كالشفدية

دار سيكػلػجية التأخخ الجراسي نطخة تحميمية عالجية  .(  2006عػاد ، يػسف ذياب ) -32

 السشاىج لمشذخ والتػزيع ، الصبعة األولى ، عساف ، األردف .

  .العمع لمسالييغ ، بيخوت ، لبشافدار  . خصيط التخبػي . الت( 1980عبج الجائع ، عبج هللا )  -33

. السشيج بيغ الشطخية (  2004عاشػر ، راتب قاسع ، عبج الخحيع عػض أبػ الييجاء )  -34

 الصبعة األولى ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع ، عساف ، األردف . . كالتصبيق

دار الشيزة  . ذ الفارؽ السجخل لعمع الشف .(  1988عبج الغفار ، دمحم عبج القادر)  -35

 العخبية ، القاىخة ، مرخ .

) بجوف( ، مخكد نذخ  . عمع الشفذ الشسػ .(  2004عبج الباقي ، سمػػ ، وآخخوف )  -36

 وتػزيع الكتاب الجامعي الحجيث ، القاىخة ، مرخ .

.  الػسائل التعميسية كالسشيج .(  1986كاضع ، أحسج خيخؼ ، جابخ عبج الحسيج جابخ)  -37

 دار البحػث العمسية ، الصبعة الثالثة ، الكػيت . ( ، 3)ط 

( دار  2)ط  . . التعميع الجامعي السعاصخ قزاياه كاتجاىاتومخسي ، دمحم مشيخ ) بجوف (  -38

 الشيزة العخبية ، القاىخة ، مرخ .
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ب ، القاىخة ( ، عالع الكت 2)ط . اإلدارة التعميسية أصػليا كتصبيقاتيا .(  1984ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  -39

 ، مرخ .

( ،عالع الكتب ، القاىخة 3)ط  .  اإلدارة التعميسية أصػليا كتصبيقاتيا .(  1993ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  -40

 ، مرخ .

مكتبة دار الثقافة لمشذخ  . .عمع الشفذ التخبػي كتصبيقاتو(  2004دمحم ، دمحم جاسع )  -41

 والتػزيع ، عساف ، األردف .

مشذػرات الجامعة .  . الفخكؽ الفخدية في القجرات العقميةجيو ) بجوف( محسػد ، إبخاىيع و  -42

 الميبية ، كمية التخبية، ليبيا .

معجع السرمحات التخبػية  .(  1999دمحم ، صباح محسػد ، وليج محسػد أبػ سميع ) -43

 ( ، دار الكشجؼ لمشذخ والتػزيع ، األردف . 1جدء ).   كالشفدية

 . تكشػلػجيا التعميع لحكي االحتياجات الخاصة .(  2010 مخزوؽ ، سساح عبج الفتاح ) -44

 دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ، عساف ، األردف 

مشذػرات جامعة سبيا ،  التقػيع التخبػي الحجيث . .(  1995. ميخائيل ، انصانيػس )  -45

 ليبيا .

، حخكة الخيف ) بجوف (.  . االضصخابات الدمػكية كالسجرسية(  1999ميشا ، عجناف )  -46

 الثقافية ، بيخوت ، لبشاف .

)بجوف( ، دار ابغ الجػزؼ لمشذخ والتػزيع ،  . مذكالت تخبػية . ( 2010نرخ ، ياسخ )  -47

 القاىخة ، مرخ .

)بجوف(، دار  . تخصيط السشيج كتصػيخه .(  1989ىشجؼ ، صالح ذياب ، وآخخوف )  -48

 الفكخ ، عساف ، األردف .
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 لجكريات:ثانيا الخسائل العمسية ك ا

دراسة ميجانية لمعػامل السجرسية السؤدية لخسػب  .(  1981أبػ الحدغ ، مرصفى عسخ) -49

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية  . شالب السخحمة الثانػية العميا األكاديسية بالدػداف

 التخبية ، جامعة عيغ شسذ ، القاىخة ، مرخ .

بصة بالتأخخ الجراسي عشج أشفاؿ . العػامل السخت(  1999أبػ مرصفى ، نطسي عػدة )  -50

مجمة التقػيع والقياس الشفدي والتخبػؼ ،   السخحمة االبتجائية التابعة لػكالة الغػث الجكلية .

 ( .  14)ع 

دراسة لبعس سسات الستأخخيغ دراسيا في السخحمة  .(  2003أحسج ، يػسف ذياب  )  -51

لة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية التخبية رسا . الثانػية كاستخاتيجيات السعمسيغ في التعامل معيع

 ، جامعة عيغ شسذ ، القاىخة ، مرخ .

العامة  . نجكة حػؿ تجني ندب الشجاح في الثانػية( 2002امانة التعميع بسجيشة بشغازؼ )  -52

 ك.ر ( . 1473لمعاـ ) 

اليجر الشاتج عغ ضاىخة تدخب التالميح كالخسػب  .(  1995أيػب ، الديج عيدى )  -53

مجمة التخبية ، مخكد البحػث التخبػية والسشاىج بػزارة التخبية والتعميع ،      دشة .كإعادة ال

 ( ، الكػيت . 15)ع 

التعثخ األكاديسي كأسبابو لجى  .(   2010األستاذ ، دمحم حدغ ، أيسغ محسػد صبح )  -54

ـ مجمة العمػ .   شمبة جامعة األقرى كدكر تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في معالجتو 

 ( ،جامعة األقرى ، غدة ، فمدصيغ .  18اإلسالمية ، سمدمة الجراسات االندانية ، ) ـ 
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العػامل األكاديسية السؤدية الى رسػب  .(  2000الجحوع ، فيج بغ عبجهللا بغ حسج )  -55

مجمة رسالة الخميج  . الصالب في جامعتي السمظ سعػد كالسمظ فيج لمبتخكؿ كالسعادف 

 الدعػدية .( ،  76العخبي  ) ع 

 . ضاىخة الخسػب في السخحمة الثانػية / نطاـ السقخرات .(  1997البالػؿ ، باسسة  )   -56

 ( ، قصخ. 21مجمة التخبية القصخية ، )  ع 

أسباب التأخخ الجراسي لجى شمبة  .(  2003التختيخ ، إبخاىيع عبج الحسيج دمحم )   -57

.  بية مغ كجية نطخ السعمسيغالرفػؼ األساسية الجنيا في محافطات شساؿ الزفة الغخ 

 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة الشجاح الػششية ، نابمذ ، فمدصيغ . 

 انخفاض التحريل الجراسي في كمية السعمسيغ بالصائف .(  2001الحارثي ، عمي دمحم )  -58

)  ع ( ،  7مدتقبل التخبية العخبية ، السخكد العخبي لمتعميع والتشسية ، اإلسكشجرية ، ) ـ  .

21 . ) 

 . ماذا يقرج بالتأخخ الجراسي .(  2011الحسجاني ، حامج  )  -59

http://www.jazanedu.gov.sa 

. مطاىخ الشسػ المغػي لجى األشفاؿ السمتحقيغ (  2009الحجازؼ ، خجيجة دمحم  )  -60

 كؿ مغ التعميع األساسي بسجيشة بشغازي .بخياض األشفاؿ كغيخ السمتحقيغ بيا في الرف األ 

 ( ، كمية اآلداب ، جامعة بشغازؼ ، ليبيا . 64رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، ) ص 

التعميع الجامعي في الػشغ العخبي التحجيات كالبجائل  .(  1992الخصيب ، أحسج )  -61

التحاد الجامعات  ( ، األمانة العامة 27مجمة اتحاد الجامعات العخبية ، ) ع  السدتقبمية .

 العخبية ، الكػيت . 

http://www.jazanedu.gov.sa/
http://www.jazanedu.gov.sa/
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مجمة  السذكالت الجراسية لمصالب الستأخخيغ دراسيًا .  .(  1996الجسػقي ، مجيحة  )  -62

 ( ، جامعة األزىخ ، مرخ. 58التخبية ، كمية التخبية ، )  ع 

العالقة بيغ التحريل األكاديسي لصمبة  .(  1987الخيحاني ، سميساف ، وآخخوف )   -63

مجمة أبحاث  . األردنية كبيغ تكيفيع األكاديسي كبعس الخرائز  الجيسػغخافيةالجامعة 

 (، 3اليخمػؾ ، سمدمة العمـػ اإلندانية واالجتساعية ، مجمة محكسة نرف سشػية ، )ـ  

 ( ، عساف ، األردف .3ع )

 (   4مجمة آفاؽ تخبػية ،)ع  . ضاىخة التأخخ الجراسي .( 1994الدميصي ، روزه ناصخ )  -64

السخكد  دراسة ميجانية حػؿ التأخخ الجراسي كأسبابو .  .(  1988ديار ، عائذة ) ال -65

 العخبي لمبحػث التخبػية لجوؿ الخميج ، أبػ ضبي ، اإلمارات .

العػامل التي تديع في رسػب الصمبة في الجامعات األردنية  .(  2000الدعػد ، راتب )  -66

ية ، ترجر عغ عسادة البحث العمسي ، مجمة دراسات  ، العمػـ التخبػ  . مغ كجية نطخىع

 ( ، األردف . 2( ، ) ع  27الجامعة األردنية ، )ـ 

ضعف التحريل السجرسي في التعميع العاـ في  .(  1989الذيباني ، عسخ التػمي )  -67

(  1مجمة قاريػنذ العمسية ، مشذػرات جامعة بشغازؼ ، ) ع  . ليبيا بيغ التذخيز كالعالج

 غازؼ ، ليبيا .( ، بش 2،      ) س 

احتياجات مجرسي السخحمة الستػسصة  .(  1993الذاعخ ، عبج الخحسغ بغ إبخاىيع )  -68

مجمة التخبية السعاصخة ، دار السعخفة  . بالدعػدية لمتجريب عمى إنتاج الػسائل التعميسية

 ( . 1( ، )س   28الجامعية ،  ) ع  

أسباب تجني السعجالت  .(  1992ع  )الذامي ، إبخاىيع عبجهللا ، ميشى دمحم إبخاىيع غشاي -69

مجمة  التخاكسية كسا يخاىا الصالب كالصالبات كأعزاء ىيأة التجريذ بجامعة السمظ فيرل .
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( ،  12( ، )  س  42رسالة الخميج العخبي ، مكتب التخبية العخبي لجوؿ الخميج  ، ) ع 

 الخياض ، الدعػدية .

. الذؤوف الفشية  الجراسي أسبابو كعالجوالتأخخ  .(  1977الذشجويمي ، حدغ خميفة  )  -70

 لمبحث والتحميل التخبػؼ ، الخياض ، الدعػدية .

عػامل التأخخ كالتفػؽ الجراسي كالتخبػي لجى  .(  2001الذالش ، عسخ بغ سميساف )  -71

( ، مؤسدة الجديخة لمرحافة والصباعة والشذخ ،  104مجمة الجديخة ، ) ع  الصالب .

 الدعػدية .

مجمة العمػـ  . الفاقج في التعميع بيغ الصمبة الكػيتييغ . ( 1986مرصفى  )  الذمقاني ، -72

 ( ، جامعة الكػيت  ، الكػيت .2( ، ) ع  14االجتساعية ، )ـ  

 . العػامل السؤثخة في التحريل العمسي لمصمبة . (1996الذيخاني ، عامخ عبجهللا سميع )  -73

( ،  6( ، ) س  18بػزارة التخبية ، ) ع  مجمة التخبية ، مخكد البحػث التخبػية والسشاىج

 الكػيت .

. دراسة استصالعية ألثخ بعس الستغيخات في عصاء ( 1988الذيخ ، عبج هللا دمحم )  -74

 ( ، الكػيت .  15( ،  ) ع   4السجمة التخبػية ، كمية التخبية ، )  ـ   . السعمع التخبػي 

ب شالب السخحمة الثانػية العامة عػامل رسػ  .(  1994الراوؼ ، دمحم وجيو ، وآخخوف )  -75

 ( ، جامعة األزىخ ، مرخ . 44مجمة كمية التخبية ، ) ع  . بجكلة قصخ

. عػامل اإلىجار في التعميع الجامعي في (  1993العبج القادر ، عمي عبج العديد )  -76

( ، عساف ، األردف  28مجمة اتحاد الجامعات العخبية ،  )  ع  . السسمكة العخبية الدعػدية

. 
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. عالقة التحريل الجراسي لمصالبة الجامعية الدعػدية (  1995العخابي ، حكست )  -77

مجمة جامعة السمظ سعػد ، لمعمـػ التخبػية  ببعس الستغيخات األسخية دراسة ميجانية .

 ( الدعػدية . 7والجراسات اإلسالمية ، ) ـ 

فاض التحريل أسباب انخ( .  2005العكايذي، بذخػ أحسج ، كامل عمػاف الدبيجؼ ) -78

 . الجراسي لجى شمبة جامعة العخاؽ

acrao.orglconferenelconf27l27l6l4.doc-www.arab  

  التخبية في البالد العخبية عمى ضػء مؤتسخ مخاكر . .(  1987الغشاـ ، دمحم أحسج )  -79

 لتخصيط التخبية في البالد العخبية ، بيخوت  ، لبشاف .  السخكد اإلقميسي

مجمة بشاة األجياؿ  .  معػقات عسل السعمع العخبي كسبل حميا .(  1999الفقيخ ، أحسج )  -80

 ( ، سػريا . 8( ، ) س   31، نقابة السعمسيغ ، ) ع 

، مخكد  مجمة التخبية . التأخخ الجراسي مذكالت تخبػية .( 1994الكبيدي ، دمحم عمي )  -81

 ( ، الكػيت . 93البحػث التخبػية والسشاىج بػزارة التخبية ، ) ع 

دراسة تحميمية لبعس العػامل التخبػية السؤدية الى تجني ( .  1998الكخش ، دمحم أحسج )  -82

التحريل العمسي لمصالب في مادة الخياضيات بالسخحمة الثانػية بجكلة قصخ كسا يخاىا 

( ، جامعة قصخ، 7(، ) س 14كد البحػث التخبػية ، ) ع مجمة مخ  . السعمسػف كالصالب

 قصخ. 

دراسية بعس العػامل السؤثخة عمى تحريل  .(  1993السغيجؼ ، الحدغ بغ دمحم )  -83

جامعة السمظ فيرل "، مجمة كمية التخبية ، ترجرىا كمية  . الصالب الجامعي في كمية التخبية

 ( .  1( ، ) ع  1التخبية بأسيػط ،  )ـ 

http://www.arab-acrao.orglconferenelconf27l27l6l4.doc/
http://www.arab-acrao.orglconferenelconf27l27l6l4.doc/
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الشجكة القػمية حػؿ الخسػب في  .(  1997سة العخبية لمتخبية والثقافة والعمـػ ) السشط -84

 التعميع الداسي كالتدخب مغ رؤية عالجية .

الخسػب كالتدخب في مجارس التعميع العاـ  .(   1989الشسخ ، فتحي ، سسيحة الذخيجة )  -85

( ،  1( ، ) س  2خبية ،  )ع مجمة التخبية ، مخكد البحػث التخبػية بػزارة الت . بجكلة الكػيت

 الكػيت .

العػامل التي تعدز اإلبجاع في التعميع   .(  1992الشيار، تيديخ ، سامح محافطة )  -86

 (، األردف . 2(، ) ع 7مجمة مؤتة ، ) ـ   . تػفخىا في السجارس الثانػية باألردف كمجى

س األردنية كعالقتو كفاية السعمع في السجار  .( 1992الشيار ، تيديخ، دمحم الخبايعو )  -87

 ( ،األردف. 3( ،) ع 7مجمة مؤتو ، ) ـ  . بجشدو كمؤىمو كخبختو كالسخحمة التي يجرس فييا

التفاؤؿ كالتذاـؤ كعالقتيسا بسفيػمي الحات  .( 2004اليادؼ ، بمعيج عبج الدالـ ) -88

ت رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية الجراسا . كمخكد التحكع لجى شمبة جامعة بشي كليج

 العميا ، قدع التخبية وعمع الشفذ ، جامعة السخقب . 

العػامل السختبصة بارتفاع ندب الخسػب في الرف  .(  2002الػرفمي ، فائجة ادمحم )  -89

األكؿ الثانػي مغ السخحمة الستػسصة مغ كجية نطخ الصمبة كالسعمسيغ كمجراء السجارس 

 ة ، بشغازؼ ، ليبيا .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػر  . كالسػجييغ بسجيشة بشغازي 

. فاعمية بخنامج مقتخح لمتغمب عمى مذكمة التأخخ (  2007بجراف ، رويجا حدغ أحسج  )  -90

رسالة ماجدتيخ غيخ  الجراسي في بعس السػاد الفشية لجى شمبة التعميع الثانػي الرشاعي .

 مشذػرة ، جامعة حمػاف ، القاىخة ، مرخ .

مجمة  . ػامل السؤدية الى تأخخ الصمبة دراسياً الع .(  1989بيارؼ ، عػاشف فيرل )    -91

 ( ، الكػيت . 1( ، ) س  2التخبية ، ) ع 
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انخفاض السدتػى الجراسي لبعس شالب كمية  .(  1990بيػمي ، حدغ دمحم عمى )  -92

مجمة دراسات ، رابصة التخبية  . التخبية بالسجيشة السشػرة كدكر الخجمات االرشادية في عالجو

 ( ، عالع تػزيع الكتب ، القاىخة ، مرخ . 26( ، )ج   5الحجيثة ،  )ـ  

بعس العػامل السختبصة بالتخمف كالتفػؽ  .( 1982جابخ ، عبج الحسيج ، وآخخوف )  -93

 7مجمة مخكد البحػث التخبػية ، جامعة قصخ،)ـ  . الجراسي في االتجاىات كالسيػؿ الشفدية

 ( ، قصخ . 2( ، الجدء ) 

وزارة التخبية  ( . تػصيات السؤتسخ الجكلي لمتعميع العاـ .1971جسيػرية مرخ العخبية ) -94

 والتعميع ، مخكد التػثيق التخبػؼ ،.

مجمة  كيف ندتثسخ دكر األسخة في التحريل الجراسي . .( 1991حداف ، حداف دمحم ) -95

 ( ، قصخ . 20( ، ) س 99التخبية ، المجشة الػششية القصخية لمتخبية والثقافة والعمـػ ، ) ع 

اإلخفاؽ الجراسي في السخحمة االبتجائية مذكمة تخبػية ذات  .(  1993ة ، شفق ) دروز  -96

مجمة  . خصخ جديع كالدعي لعالجيا أكلػية عغ شخيق تحقيق ديسقخاشية فاعمية التعميع

 ( ، الكػيت. 4،  11التخبية ، مخكد البحػث التخبػية والسشاىج بػزارة التخبية ، ) 

مدتػى التكيف االجتساعي السجرسي لصالب السخحمة  .( 1986رمدؼ ، شارؽ محسػد )  -97

مجمة العمػـ االجتساعية ، ) ـ  .  الستػسصة في محافطة نيشػي كعالقتو بتحريميع الجراسي

 ( ، جامعة الكػيت . 2( ، ) ع  14

.  التحريل الجراسي كالعػامل السؤثخة فيو .(  1987رؤوؼ ، إبخاىيع عبج الخالق  )  -98

 ( . 82شة الػششية القصخية لمتخبية والثقافة والعمـػ ، ) ع مجمة التخبية ، المج

مكتب  .  اإلىجار التخبػي كمعالجتو في اشار رؤية ججيجة .(  1987صميبا ، مػريذ  )  -99

 ( . 42اليػندكػ اإلقميسية لمتخبية في البالد العخبية ، مجمة التخبية الججيجة ، ) ع 
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جالت التخاكسية لمصمبة السشحريغ أسباب تجني السع .(  2006شالفحة ، فؤاد )  -100

مجمة جامعة دمذق لمعمـػ   . دراسة تذخيرية ميجانية عمى عيشة مغ شمبة جامعة مؤتة

 ( . 2( ، ) ع  22التخبػية ، مجمة عمسية محكسة دورية ،  )ـ 

أسباب الخسػب في كمية اليشجسة بجامعة  .( 1982عجناف ، دمحم ، وآخخوف ) -101

( ، قصخ  1،2لمجشة الػششية القصخية لمتخبية والثقافة والعمػـ ، ) ع  مجمة التخبية ، ا . البرخة

. 

مجمة بشاة األجياؿ ،  التأخخ الجراسي مذكمة تخبػية . .(  1994عاقل ، غانع ) -102

 ( ، سػريا . 3( ، )  س  11نقابة السعمسيغ ، ) ع 

يذ مغ السؤتسخ الجكلي لمتخصيط التخبػي ، بار   .(  1968عبج الجائع ، عبجهللا )  -103

 (.18صحيفة التخصيط التخبػؼ في البالد العخبية ، العجد ) .  آب 6-14

رسالة  . الفقخ كالسخض في السجتسع االفخيقي .(  2004عبج الجائع ، أحسج )  -104

 دكتػراه غيخ مشذػرة ، معيج البحػث والجراسات األفخيقية ، جامعة القاىخة ، مرخ .

 . اسي أسبابو كعالجوالتأخخ الجر  .(  2004عبج هللا ، نبيل )  -105

www.google.com 

فعالية بعس األنذصة العالجية لمجراسات  . ( 2010عمي ، صفية أحسج )  -106

االجتساعية لتحديغ التحريل الجراسي كتشسية بعس السيارات االجتساعية لمتالميح 

الة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية التخبية ، رس.  الستأخخيغ دراسيًا بسخحمة التعميع األساسي

 جامعة حمػاف ، مرخ. 

اإلىجار التخبػي في التعميع العاـ بالجكؿ  .(  1990غشايع ، ميشى دمحم إبخاىيع )  -107

 مكتب الخبية العخبي لجوؿ الخميج ، الخياض ، الدعػدية . . األعزاء

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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لجامعي ،حجسو اإلىجار التخبػي في التعميع ا .(  2001فاضل ، دمحم صالح )  -108

دراسة ميجانية عمى كميتي اآلداب والقانػف بجامعة بشغازؼ ،  ،كمفتو ، العػامل السدببة لو .

 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، بشغازؼ ليبيا .

العالقة بيغ عادات االستحكار كالتحريل  .(  1989فصيع ، دمحم لصفي  )  -109

السجمة العخبية لمعمـػ اإلندانية ،  . األكاديسي لجى شمبة كشالبات كمية البحخيغ الجامعية

 ( .36( ، ) ع  9جامعة الكػيت ،     ) ـ 

 . ضاىخة التأخخ الجراسي في العالع الثالث الشامي .(  1991قػشخش ، خالج )  -110

(،  20( ، ) س  26مجمة التخبية ، المجشة الػششية القصخية لمتخبية والثقافة والعمـػ ، )  ع 

 قصخ .

التأخخ الجراسي مذكمة تخبػية تبحث  .غ ، وآخخوف ) بجوف ( كفافي ، عالء الجي -111

مجمة التخبية ، مجمة محكسة ترجر عغ المجشة الػششية القصخية لمتخبية والثقافة  . عغ حل

 ( . 99والعمـػ ،    ) ع 

مجمة بشاة  . التأخخ الجراسي أسبابو ، عالجو .(  2003لصف هللا ، عفاؼ )  -112

 لسكتب التشفيحؼ لشقابة السعمسيغ ، سػريا .( ، ا 47األجياؿ ، العجد ) 

ترجر عغ المجشة  . نجكة حػؿ أسباب التأخخ الجراسي .(  1984مجمة التخبية  ) -113

 ( . 65الػششية القصخية والثقافة والعمـػ ، ) ع  

األىسية الشدبية لمعػامل البيئية األسخية  .(  1995محافطة ، سامح )  -114

مجمة  . قخى الخخشة في امتحاف الثانػية العامة باألردف كالسجرسية السؤدية الى إخفاؽ شمبة

 ( ، األردف .5( ، ) ع 10مؤتة لمبحػث والجراسات ، جامعة مؤتة ، ) ـ 
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أسباب إخفاؽ شمبة السجارس الثانػية الفخع العمسي في  .(  1997ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) -115

( ،        14سات ، العجد ) ـ مجمة مؤتة لمبحػث والجرا .  محافطة الكخؾ مغ كجية نطخىع

 ( ، األردف . 14) ع 

بعس أسباب رسػب الصالب في السػاد  .(  1992دمحم ، أبػ عخايذ ، وآخخوف )  -116

 ( ، جامعة األزىخ ، مرخ . 23مجمة التخبية ،  )  ع  . اإلسالمية بكميات جامعة األزىخ

خفس الفاقج مدتخمز كتعخيب لػثيقة اليػندكػ عغ  .(  1970وزارة التخبية ) -117

 مخكد التػثيق التخبػؼ ، القاىخة ، مرخ . .  في التعميع

تأمالت نقجية في إشكالية العالقة بيغ السجرسة  .( 1999وشفة ، عمى أسعج )  -118

( ،  9( ، ) س   31مجمة التخبية ، وزارة التخبية والسشاىج الكػيتية ، العجد )ع .  كاألسخة

 الكػيت .
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 السالحق

 . ةان( أسساء السحكسيغ في االستب  1  ممحق )

 االستصالعي . انةستباال(   2ممحق )              

 آراء السحكسيغ . انة( استب  3ممحق )              

 قبل التعجيل .الستبانة ( ا  4ممحق )             

 بعج التعجيل . ةان( االستب  5ممحق )             
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 السالحق

 ( اسساء السحكسيغ في االستبياف  1السمحق )   

 



الدرجةاالسم

العلنٌة

الجانعةالكلٌةالنؤهل

بسنغازياآلدابدكتوراهأستاذنشارنعبدالكرٌمابوسلوم1

 بسنغازياآلدابدكتوراهأستاذعبدالرحٌمالبدري2

 بسنغازي اآلدابدكتوراهأستاذنشارنعبدالكرٌمالجوٌل3ً

 بسنغازي اآلدابدكتوراهنشارنأستاذفتحًلعٌر4

 بسنغازي اآلدابدكتوراه نحاضرفاطنةالفالح5

 بسنغازي التربٌةدكتوراه نحاضرسنوارةالعرف6ً

 بسنغازي اآلدابدكتوراه أستاذنشارندمحمصالحفاضل7

 بسنغازي اآلدابدكتوراه أستاذنشارنالسناجًانحارب8

 بسنغازي اآلدابتوراهدك أستاذنشارننفتاحعبدالعزٌز9

 بسنغازي اآلدابدكتوراه أستاذنشارنبشٌرالشٌباسن19ً
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 ( االستبانة االستصالعية 2السمحق ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة بشغازؼ 

 قدع التخبية وعمع الشفذ                                                         كمية اآلداب

 عزػ ىيأة التجريذ الفاضل   ة            الصالب عديدؼ الصالب / عديدتي

 بعج التحية .............

بيغ يجيظ استبانة استصالعية مفتػحة تيجؼ الى ) معخفة العػامل السؤدية الى التعثخ الجراسي     

 لجػ شمبة جامعة بشغازؼ (

عميع وخاصة التعميع تعج مذكمة التعثخ الجراسي مغ أىع السذكالت التي تػاجو جسيع مخاحل الت    

الجامعي وذلظ حدب ما تذيخ اليو الشتائج التي تحرمت عمييا الباحثة والجراسات والسؤتسخات 

 ار عمى الصالب واالسخة والسجتسع العمسية في البيئة الميبية عغ ازدياد مذكمة التعثخ وما يشتج عشو اث

تػحة يداىع في تػضيح جػانب ىحه وتعاونظ معشا في االجابة عمى االستبانة االستصالعية السف   

 السذكمة وكحلظ في إعجاد مجاالت االستبانة لتغصية أىجاؼ ىحا البحث .

 لحا تأمل الباحثة تعاونكع باإلجابة عمى الدؤاؿ السفتػح لخجمة أىجاؼ الجراسة العمسية .

 س/ ما ىي العػامل السؤدية الى التعثخ الجراسي مغ وجية نطخؾ ؟

 الباحثة / ناىج دمحم عبج الدسيع                                  مع جديل الذكخ
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 ( استبانة صجؽ السحكسيغ 3السمحق ) 

 استبانة /  العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي

 : عزػ ىيأة التجريذ الفاضل

 بعج الدالـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو تقػـ الباحثة بإجخاء دراسة حػؿ ) العػامل السؤدية إلى    

 التعثخ الجراسي لجػ شمبة جامعة بشغازؼ مغ وجية نطخ الصالب وأعزاء ىيأة التجريذ ( 

وذلظ لشيل درجة اإلجازة العميا ) الساجدتيخ ( في مجاؿ التخبية وعمع الشفذ ويخجى مغ سيادتكع    

عالمة ) ) / ( أماـ العبارة الرالحة و  ة ) السخفقة ( وذلظ بػضع عالمة إبجاء رأيكع في أداة الجراس

__ ( أماـ العبارة الغيخ صالحة مع كتابة التعجيالت إف وججت . وىحه األداة تع إعجادىا بعج 

مخاجعة األدبيات الستعمقة بالسػضػع والسقاييذ التي تحرمت عمييا الباحثة  ذات العالقة 

 بالسػضػع .

ية الستعمقة بالصالب ( فقخة تسثل العػامل الذخر13( فقخة  ، مشيا )70ويتكػف السقياس مغ  )    

( فقخة متعمقة بالعػامل االجتساعية واالقترادية لمصالب التي قج 24التي تديع في تعثخه الجراسي، و)

( فقخة تسثل العػامل األكاديسية ) عزػ ىيأة التجريذ __ 33تديع في تعثخ الصالب دراسيا ، و)

 السشيج __شخؽ التجريذ __السخاجع والجوريات( 

 ي تعثخ الصالب دراسيا . التي قج تديع ف

 ( غيخ مػافق –مػافق الي حج ما  –مػافق مالحطة / كل فقخة مغ الفقخات تعصى ثالث بجائل  ) 
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 بيانات عامة 

 





 

 ولكع الذكخ عمى حدغ تعاونكع                                       

 الباحثة  / ناىج دمحم                                                                                       

 









  اسع السحكع 
  السؤىل  العمسي 
  الػضيفة الحالية 
  التخرز
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العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسي لجى شمبة جامعة بشغازي مغ كجية نطخ الصمبة 
 كأعزاء ىيأة التجريذ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أوالَ : العوامل المتعلقة بالطالب ) الشخصٌة / الذاتٌة ( :

 

 الفقرة 
 

 صالحة
غٌر 
 صالحة

 تحتاج الى تعدٌل

االستذكارعدمنعرفةالطالبلطرق 1
 الجٌدة

   

    ضعفتركٌزالطالبأثسناءالشرح 2

    عدمرغبةبعضالطلبةفًالتعلم 3

ضعفلدرةالطالبعلىاالستٌعاب 4
 والفهم

   

    ضعفنستوىالطنوحلدىالطالب 5

التصارالطالبعلىالنذاكرةفًالولت 6
 الذيٌسبكاالنتحا نباشرة

   

    لطالبع النحاضراتكثرةغٌابا 7

    ضعفالثمةبالسنفس 8

شعورالطالببالخجلٌنسنعهن  9
 االستفسارع بعضنفاهٌمالنادة

   

    علىتسنظٌمالولتلبةالطاغلبعدملدرة 10

    سوءالحالةالسنفسٌةللطالب 11

    سوءالحالةالصحٌةللطالب 12

 المدرةنحتويالنوادالدراسٌةاكبرن 52
 للطالبالعملٌة
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 ثانٌا: العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة :

 صالحة الفقرة الرقم
غٌر 
 صالحة

 تحتاج الى تعدٌل

نسؤولٌةاالسرةتحنل 1

 

   

عدملسناعةاألهلبأهنٌةالتعلٌمفًتانٌ  2
 اديلألبسناءالنستمبلالن

   

    كثرةالنشاكلاألسرٌة 3

عدمتوفرالجواألسريالنالئمللدراسة 4
 والتحصٌلالجٌد

   

    ضعفالنستوىالتعلٌنًلألبوٌ  5

    تأثرالطالببرفاقالسوء 5

اسنشغالالطالببوسائلالترفٌهوالتسلٌة 6
 )السنت،والفضائٌات(علىحسابالدراسة

   

    النبكر)للطالب،الطالبة(الزواج 8

اسنشغالالطالببالعاللاتالعاطفٌةوالتفكٌر 8
 فًالزواج

   

    لألسرةكثرةاالرتباطاتاالجتناعٌة 51

    عدماسنسجاموتوافكالطالبنعزنالئه 55

    التفكناألسريالسناتجع اسنفصالالوالدٌ  51

الطالبعدماهتناماألسرةبنتابعةتحصٌل 52
 العلنً

   

    عدمتفهمالوالدٌ لنشكالتأبسنائهم 53

اسنشغالالطالببالكسبالناديعلىحساب 15
 الجاسنبالعلنً

   

    التفكٌربعدموجودفرصعنلبعدالتخرج 55

عدملدرةاألسرةعلىتحنلاألعباءالنادٌة 17
 للدراسة

   

    عدمالشعورباألن داخلالجانعة 18
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حوافزنادٌةونعسنوٌةتشجععدموجود 19
 الطالبعلىالدراسة

   

صعوبةالنواصالتوبعدالسك ع  20
 الجانعة

   

الظروفالنادٌةلدتجبرالطالبعلًالمبول 15
 بالدراسةفًكلٌةالرغبةلهفٌها

   

عدملسناعةالطالببأهنٌةالنردودالنادي 22
 للدراسةالجانعٌة

   

    غالءالنراجعونذكراتالنسنهجالدراسً 12

    نزاولةالطالبللعنلأثسناءفترةالدراسة 13
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 ثالثا: العوامل األكادٌمٌة )التربوٌة (

 صالحة الفقرة الرقم
غٌر 
 صالحة

 تحتاج الى تعدٌل

عدماالهتنامبالطلبةذويالنعدالت 1
 النسنخفضة

   

هٌأةالتدرٌسعضواهتنامبعض 2
 بالطلبةالنتفولٌ دو غٌرهم

   

أعضاءهٌأةالتدرٌستحٌزبعض 3
 لبعضالطلبة

   

فًأعضاءهٌأةالتدرٌسضعفبعض 4
 إعطاءالنحاضرات

   

أعضاءهٌأةالغٌابالنتكررلبعض 5
 التدرٌس

   

أعضاءهٌاةسوءالعاللةبٌ بعض 6
 والطلبةالتدرٌس

   

بةلألداءالجٌدعسندبعضالرغعدم 7
 أعضاءهٌأةالتدرٌس

   

أعضاءهٌأةافتمارنحاضراتبعض 7
 للترتٌبوالتسنظٌمالتدرٌس

   

فًأعضاءهٌأةالتدرٌسلسوةبعض 8
 التعانلنعالطالب

   

أعضاءهٌأةالتدرٌسضعفلدرةبعض 10
 علىضبطالماعةالدراسٌة

   

رراتوضوحأهدافبعضالنمعدم 55
 الدراسٌةللطالب

   

تلبٌةالنسناهجالجانعٌةالحتٌاجاتعدم 51
 الطالب

   

الزن النخصصللنادةالدراسٌةغٌر 52
 كاٍفلتغطٌةالنسنهج

   

    ترابطنحتوٌاتالنسنهجعدم 53

تركٌزالطابعالسنظريعلىالنمرراتو 54
النسناهجالدراسٌةأكثرن الطابع

 التطبٌمً

   

ارتباطنسنهجالثاسنوٌةبنسنهجعدم 55
 الجانعة
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    أسالٌبالتموٌمغٌرنسناسبة 56

أسئلةاالنتحاسناتالتتسناسبنعالولت 57
 النخصصلإلجابةعسنها

   

عدمشنولٌةأسئلةاالنتحا للنادة 58
 الدراسٌة

   

    عدموضوحأسئلةاالنتحا وصعوبتها 11

نستخدنةعلىتركٌزطرقالتدرٌسال 15
 التلمٌ واإللماء

   

التهتمطرقالتدرٌسالنستخدنة 11
لتوضٌحالجواسنبالتطبٌمٌةلبعض

 النوضوعاتالدراسٌة

   

عدمتهٌئةالطالبألسلوبالدراسة 12
 الجانعٌةخاللالدراسةالثاسنوٌة

   

ضعفإعدادالطالبفًالتعلٌمنالبل 13
 الجانعً

   

بالطلبةفًاللغةضعفتحصٌلاغل 14
 العربٌةنناٌعٌمهمفًالفهمواالستٌعاب

   

غلبالطلبةفًاللغةأضعفتحصٌل 15
اإلسنجلٌزٌةنناٌعٌمهمفًالفهم

 واالستٌعاب

   

    التحاقالطالببكلٌةالٌرغبها 16

    االختٌارللتخصصدو نعرفةنسبمة 17

ماعتنادالطالبعلىالحفظدو الفه 18
 خذالنحاضراتن الزنالءأو

   

سنمصالكتبالدراسٌةوالنراجع 21
 والدورٌاتالنتخصصة

   

    كثرةعددالطلبةفًالماعةالدراسٌة 25

سوءتطبٌكسنظمولوائحالسنظامالفصلً 21
 وكثرةالعطالت

   

عدمنسناسبةالنباسنًواألثاثللدراسة 22
 الجانعٌة
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 (  4السمحق )  

 م ميحرلا نمحرلا هللابس

 كمية اآلداب                                                              جامعة بشغازي 

 قدع التخبية كعمع الشفذ

 بعج التحية ،،،،،،،،،،،،،          بة عديدي الصالب  /  عديدتي الصال

أحج السذكالت التي يعاني مشيػا  نزع بيغ أيجيكع ىحه االستبانة كالتي تسثل أداة لمتعخؼ عمى    

الشطػػاـ التعميسػػي كالتػػي تقػػـػ الباحثػػة بجراسػػتيا كذلػػظ السػػتكساؿ الحرػػػؿ عمػػى اإلجػػازة العاليػػة ) 

الساجدتيخ ( في التخبية كمػضػعيا  : )  العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسػي لػجى شمبػة جامعػة 

 بشغازي مغ كجية نطخ الصمبة كأعزاء ىيأة التجريذ  (

لحا تأمل الباحثػة تعػاكنكع فػي اإلجابػة عمػى ىػحه االسػتبانة بجقػة كمػضػػعية لسػا آلرائكػع مػغ     

أىسية في تحقيق أىجاؼ البحث ، مع التأكيج بػأف إجػابتكع عمػى أسػئمة االسػتبانة لػغ تدػتخجـ إال 

 ألغخاض ىحه الجراسة.

ى مػافقتظ اك ( في السكاف السخرز أماـ كل فقخة بحيث تػضح مج  √يخجى كضع عالمة )  

( ، يخجى  غيخ مػافق –مػافق الي حج ما  -مػافقعجـ مػافقتظ كفقا لالستجابات التالية  )

 إضافة ما تخكنو مشاسبا مغ آراء لع تخد في االستبانة في الفخاغ السخرز  لحلظ . 

 مع جديل الذكخ كالتقجيخ 

  عبج الدسيعالباحثة  /  ناىج دمحم                                         
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العوامل المؤدٌة إلى التعثر الدراسً لدى طلبة جامعة بنغازي من وجهة 

 نظر الطلبة وأعضاء هٌأة التدرٌس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوالَ : العوامل المتعلقة بالطالب ) الشخصٌة / الذاتٌة ( :

 ثانٌا: العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة :

 الرقم
 الفقرة
 

 غٌر موافق حد ماموافق الً  موافق

االستذكارعدمنعرفةالطالبلطرق 1
الجٌدة



سناءالشرحضعفتركٌزالطالبأث 2

عدمرغبةبعضالطلبةفًالتعلم 3

ضعفلدرةالطالبعلىاالستٌعاب 4
والفهم



ضعفنستوىالطنوحلدىالطالب 5

التصارالطالبعلىالنذاكرةفًالولت 6
ٌسبكاالنتحا نباشرةالذي



كثرةغٌابالطالبع النحاضرات 7

ضعفالثمةبالسنفس 8

شعورالطالببالخجلٌنسنعهن  9
االستفسارع بعضنفاهٌمالنادة



علىتسنظٌمالولتعدملدرةالطالب 10

سوءالحالةالسنفسٌةللطالب 11

سوءالحالةالصحٌةللطالب 12

نحتويالنوادالدراسٌةاكبرن المدرة 52
اإلدراكٌةللطالب
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 غٌر موافق موافق الً حد ما موافق الفقرة الرقم

تحنلالطالبللنسؤولٌاتاألسرٌة 1




عةاألهلبأهنٌةالتعلٌمفًتانٌ عدملسنا 2
النستمبلالناديلألبسناء



كثرةالنشاكلاألسرٌة 3

عدمتوفرالجواألسريالنالئمللدراسة 4
والتحصٌلالجٌد



لألبوٌ ضعفالنستوىالتعلٌنً 5

تأثرالطالببرفاقالسوء 5

اسنشغالالطالببوسائلالترفٌهوالتسلٌة 6
سنت،والفضائٌات(علىحسابالدراسة)ال



)للطالب،الطالبة(الزواجالنبكر 8

اسنشغالالطالببالعاللاتالعاطفٌةوالتفكٌر 8
فًالزواج



كثرةاالرتباطاتاالجتناعٌةلألسرة 51

نعزنالئهالطالبوتوافكعدماسنسجام 55

الدٌ التفكناألسريالسناتجع اسنفصالالو 51

عدماهتناماألسرةبنتابعةتحصٌلالطالب 52
العلنً



عدمتفهمالوالدٌ لنشكالتأبسنائهم 53

بالكسبالناديعلىحساباسنشغالالطالب 15
الجاسنبالعلنً



التفكٌربعدموجودفرصعنلبعدالتخرج 55

عدملدرةاألسرةعلىتحنلاألعباءالنادٌة 17
اسةللدر



عدمالشعورباألن داخلالجانعة 18

عدموجودنسنحةدراسٌةوحافزنعسنوي 19
شجعالطالبعلىالدراسةٌ



صعوبةالنواصالتوبعدالسك ع  20
الجانعة
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الظروفالنادٌةلدتجبرالطالبعلًالمبول 15
بالدراسةفًكلٌةالرغبةلهفٌها



بأهنٌةالنردودالناديالبعدملسناعةالط 22
للدراسةالجانعٌة



غالءالنراجعونذكراتالنسنهجالدراسً 12

نزاولةالطالبللعنلأثسناءفترةالدراسة 13

 

























 

 

















171 
 

 ثالثا: العوامل األكادٌمٌة )التربوٌة (

 غٌر موافق موافق الً حد ما موافق الفقرة الرقم

نامبالطلبةذويالنعدالتعدماالهت 1
النسنخفضة



أعضاءهٌأةالتدرٌساهتنامبعض 2
بالطلبةالنتفولٌ دو غٌرهم



تحٌزبعضأعضاءهٌأةالتدرٌسلبعض 3
الطلبة



ضعفبعضأعضاءهٌأةالتدرٌسفً 4
إعطاءالنحاضرات



أعضاءهٌأةالغٌابالنتكررلبعض 5
التدرٌس



عاللةبٌ بعضأعضاءهٌأةسوءال 6
والطلبةالتدرٌس



ضعفالرغبةلألداءالجٌدعسندبعض 7
أعضاءهٌأةالتدرٌس



أعضاءهٌأةافتمارنحاضراتبعض 7
لترتٌبوالتسنظٌمالتدرٌسل



فًلسوةبعضأعضاءهٌأةالتدرٌس 8
التعانلنعالطالب



سضعفلدرةبعضأعضاءهٌأةالتدرٌ 10
علىضبطالماعةالدراسٌة



ضعفوضوحأهدافبعضالنمررات 55
الدراسٌةللطالب



تلبٌةالنسناهجالجانعٌةالحتٌاجاتضعف 51
الطالب



النخصصللنادةالدراسٌةغٌرالزن  52
لتغطٌةالنسنهجكافٍ



ترابطنحتوٌاتالنسنهجضعف 53

مرراتوالطابعالسنظريعلىالنتركٌز 54
أكثرن الطابعالنسناهجالدراسٌة

التطبٌمً



الثاسنوٌةالدراسةارتباطنسنهجضعف 55
الجانعةالدراسةبنسنهج
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أسالٌبالتموٌمغٌرنسناسبة 56

االنتحاسناتالتتسناسبنعالولتأسئلة 57
عسنهالإلجابةالنخصص



عدمشنولٌةأسئلةاالنتحا للنادة 58
الدراسٌة



عدموضوحأسئلةاالنتحا وصعوبتها 11

تركٌزطرقالتدرٌسالنستخدنةعلى 15
التلمٌ واإللماء



التهتمطرقالتدرٌسالنستخدنة 11
لتوضٌحالجواسنبالتطبٌمٌةلبعض

النوضوعاتالدراسٌة



عدمتهٌئةالطالبألسلوبالدراسة 12
الجانعٌةخاللالدراسةالثاسنوٌة



ضعفإعدادالطالبفًالتعلٌمنالبل 13
الجانعً



ضعفتحصٌلاغلبالطلبةفًاللغة 14
العربٌةنناٌعٌمهمفًالفهمواالستٌعاب



ضعفتحصٌلاغلبالطلبةفًاللغة 15
نناٌعٌمهمفًالفهماإلسنجلٌزٌة
واالستٌعاب



التحاقالطالببكلٌةالٌرغبها 16

ختٌارللتخصصدو نعرفةنسبمةاال 17

اعتنادالطالبعلىالحفظدو الفهم 18
واخذالنحاضراتن الزنالء



سنمصالكتبالدراسٌةوالنراجع 21
النتخصصةوالدورٌات



ةفًالماعةالدراسٌةكثرةعددالطلب 25

سوءتطبٌكسنظمولوائحالسنظامالفصلً 21
وكثرةالعطالت



نسناسبةالنباسنًواألثاثللدراسةعدم 22
الجانعٌة
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 (  5السمحق )  

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة بشغازي                                                            كمية اآلداب

 قدع التخبية كعمع الشفذ

 ،،،،،،،،،                                                عديدي الصالب  /  عديدتي الصالبة /          بعج التحية ،،،،

نزع بيغ أيجيكع ىحه االستبانة كالتي تسثل أداة لمتعخؼ عمى أحج السذكالت التي يعاني مشيػا     

الشطػػاـ التعميسػػي كالتػػي تقػػـػ الباحثػػة بجراسػػتيا كذلػػظ السػػتكساؿ الحرػػػؿ عمػػى اإلجػػازة العاليػػة ) 

كمػضػعيا  : )  العػامل السؤدية إلى التعثخ الجراسػي لػجى شمبػة جامعػة  الساجدتيخ ( في التخبية

 بشغازي مغ كجية نطخ الصمبة كأعزاء ىيأة التجريذ  (

لحا تأمل الباحثػة تعػاكنكع فػي اإلجابػة عمػى ىػحه االسػتبانة بجقػة كمػضػػعية لسػا آلرائكػع مػغ     

عمى أسػئمة االسػتبانة لػغ تدػتخجـ إال أىسية في تحقيق أىجاؼ الجراسة ، مع التأكيج بأف إجابتكع 

 ألغخاض ىحه الجراسة.

( في السكاف السخرز أماـ كل فقخة بحيث تػضح مجى مػافقتظ اك   √يخجى كضع عالمة )  

( ، يخجى  غيخ مػافق –مػافق الى حج ما  –مػافق عجـ مػافقتظ كفقا لالستجابات التالية  )

 الستبياف في الفخاغ السخرز  لحلظ . إضافة ما تخكنو مشاسبا مغ آراء لع تخد في ا

 مع جديل الذكخ كالتقجيخ                 

  الباحثة  /  ناىج دمحم عبج الدسيع
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العوامل المؤدٌة إلى التعثر الدراسً لدى طلبة جامعة بنغازي من وجهة 

 نظر الطلبة وأعضاء هٌأة التدرٌس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوالَ : العوامل المتعلقة بالطالب ) الشخصٌة / الذاتٌة ( :

 الرقم
 الفقرة
 

 غٌر موافق موافق الً حد ما موافق

االستذكارعدمنعرفةالطالبلطرق 1
الجٌدة



سناءالشرحضعفتركٌزالطالبأث 2

مرغبةبعضالطلبةفًالتعلمعد 3

ضعفلدرةالطالبعلىاالستٌعاب 4
والفهم



ضعفنستوىالطنوحلدىالطالب 5

التصارالطالبعلىالنذاكرةفًالولت 6
الذيٌسبكاالنتحا نباشرة



كثرةغٌابالطالبع النحاضرات 7

ضعفالثمةبالسنفس 8

لخجلٌنسنعهن شعورالطالببا 9
االستفسارع بعضنفاهٌمالنادة



علىتسنظٌمالولتعدملدرةالطالب 10

سوءالحالةالسنفسٌةللطالب 11

سوءالحالةالصحٌةللطالب 12

نحتويالنوادالدراسٌةاكبرن المدرة 52
اإلدراكٌةللطالب
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 ٌة :ثانٌا: العوامل االجتماعٌة واالقتصاد

 موافق الفقرة الرقم
موافق الً حد 

 ما
 غٌر موافق

تحنلالطالبللنسؤولٌاتاألسرٌة 1




عدملسناعةاألهلبأهنٌةالتعلٌمفًتانٌ  2
النستمبلالناديلألبسناء



كثرةالنشاكلاألسرٌة 3

عدمتوفرالجواألسريالنالئمللدراسة 4
والتحصٌلالجٌد



لألبوٌ توىالتعلٌنًضعفالنس 5

تأثرالطالببرفاقالسوء 5

اسنشغالالطالببوسائلالترفٌهوالتسلٌة 6
)السنت،والفضائٌات(علىحسابالدراسة



)للطالب،الطالبة(الزواجالنبكر 8

اسنشغالالطالببالعاللاتالعاطفٌةوالتفكٌر 8
فًالزواج



نعزنالئهالطالبوتوافكعدماسنسجام 51

التفكناألسريالسناتجع اسنفصالالوالدٌ  55

عدماهتناماألسرةبنتابعةتحصٌلالطالب 12
العلنً



عدمتفهمالوالدٌ لنشكالتأبسنائهم 13

بالكسبالناديعلىحساباسنشغالالطالب 14
الجاسنبالعلنً



لتخرجالتفكٌربعدموجودفرصعنلبعدا 15

عدملدرةاألسرةعلىتحنلاألعباءالنادٌة 55
للدراسة



عدمالشعورباألن داخلالجانعة 17

عدموجودنسنحةدراسٌةوحافزنعسنوي 18
شجعالطالبعلىالدراسةٌ



صعوبةالنواصالتوبعدالسك ع  19
الجانعة
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مبولالظروفالنادٌةلدتجبرالطالبعلًال 20
بالدراسةفًكلٌةالرغبةلهفٌها



بأهنٌةالنردودالناديعدملسناعةالطالب 15
للدراسةالجانعٌة



غالءالنراجعونذكراتالنسنهجالدراسً 22

نزاولةالطالبللعنلأثسناءفترةالدراسة 12
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 ثالثا: العوامل األكادٌمٌة )التربوٌة (

 غٌر موافق موافق الً حد ما موافق الفقرة الرقم

عدماالهتنامبالطلبةذويالنعدالت 1
النسنخفضة



أعضاءهٌأةالتدرٌساهتنامبعض 2
بالطلبةالنتفولٌ دو غٌرهم



تحٌزبعضأعضاءهٌأةالتدرٌس 3
لبعضالطلبة



ضعفبعضأعضاءهٌأةالتدرٌسفً 4
إعطاءالنحاضرات



أعضاءهٌأةالغٌابالنتكررلبعض 5
التدرٌس



أعضاءهٌأةسوءالعاللةبٌ بعض 6
والطلبةالتدرٌس



ضعفالرغبةلألداءالجٌدعسندبعض 7
أعضاءهٌأةالتدرٌس



أعضاءهٌأةفتمارنحاضراتبعضا 7
للترتٌبوالتسنظٌمالتدرٌس



فًلسوةبعضأعضاءهٌأةالتدرٌس 8
التعانلنعالطالب



ضعفلدرةبعضأعضاءهٌأة 10
التدرٌسعلىضبطالماعةالدراسٌة



ضعفوضوحأهدافبعضالنمررات 55
الدراسٌةللطالب



تلبٌةالنسناهجالجانعٌةضعف 51
الحتٌاجاتالطالب



النخصصللنادةالدراسٌةغٌرالزن  52
لتغطٌةالنسنهجكافٍ



ترابطنحتوٌاتالنسنهجضعف 53

الطابعالسنظريعلىالنمرراتتركٌز 54
أكثرن الطابعوالنسناهجالدراسٌة

التطبٌمً



الثاسنوٌةالدراسةارتباطنسنهجضعف 55
الجانعةالدراسةبنسنهج
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أسالٌبالتموٌمغٌرنسناسبة 56

عدمشنولٌةأسئلةاالنتحا للنادة 57
الدراسٌة



عدموضوحأسئلةاالنتحا وصعوبتها 58

تركٌزطرقالتدرٌسالنستخدنةعلى 11
التلمٌ واإللماء



التهتمطرقالتدرٌسالنستخدنة 15
لتوضٌحالجواسنبالتطبٌمٌةلبعض

النوضوعاتالدراسٌة



عدمتهٌئةالطالبألسلوبالدراسة 11
الجانعٌةخاللالدراسةالثاسنوٌة



ضعفإعدادالطالبفًالتعلٌمنالبل 12
الجانعً



ضعفتحصٌلاغلبالطلبةفًاللغة 13
العربٌةنناٌعٌمهمفًالفهم

واالستٌعاب



غلبالطلبةفًاللغةضعفتحصٌلأ 14
نناٌعٌمهمفًالفهماإلسنجلٌزٌة
واالستٌعاب



التحاقالطالببكلٌةالٌرغبها 15

ارللتخصصدو نعرفةنسبمةاالختٌ 16

ادالطالبعلىالحفظدو الفهماعتن 17
خذالنحاضراتن الزنالءوأ



سنمصالكتبالدراسٌةوالنراجع 18
النتخصصةوالدورٌات



ةفًالماعةالدراسٌةكثرةعددالطلب 21

سوءتطبٌكسنظمولوائحالسنظام 25
الفصلًوكثرةالعطالت



دمنسناسبةالنباسنًواألثاثللدراسةع 21
الجانعٌة
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Abstract 

  The current study aims to identify the factors that caused the academic 

retard from the point view of students and teaching staff and recognizing upon the 

differences of sex (Males – Females) as well as the scientific specialization (Scientific – 

Lateral) also recognizing the differences between the students and teaching staff point 

of view, consequently, the study sample formed of (200) students and (32) 

from the teaching staff members and accordingly, an application of clarifying the 

factors that cause the academic retard duly prepared by the researcher as well as using 

the descriptive curriculum for its suitability for  the current study.  

 The study result showed the existence of statistical indications between the 

medium of sample and the supposed medium for the three factors (Personal – Social – 

Academic) at the level of sign (0.01) from the students point of view, also, existing of 

statistical indication differences between the medium of sample and the supposed 

medium for the personal and academic factors at the level of sing (0.01) whereas there 

are no differences of statistical indication between the sample medium and supposed 

medium for the social factors from the teaching staff members, as well as there are no 

statistical indications differences in retard factors in according to the students point 

of view depending on sex (Males – Females), as to the specialization (Scientific – 

Lateral) there are differences of statistical sign in personal factors for the benefit of the 

lateral specialization at the level of sign (0.05) whereas there are not any statistical 

indications in the rest of the academic retard and also there not any statistical 

differences between the points of views of students and teaching staff members in social 

factors for the benefit of students point of view at the level of indication (0.01) and in 

addition there are statistical sign differences between the students and teaching staff 

members point of view in academic factors for the benefit of the students point of view 

at the level of sign (0.05).  
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