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الملخص
االجتماعیةالمتغیراتوبعضاألكادیميالتعثربینالعالقةطبیعةعنالكشفإلىالدراسةھدفت

النفسي).األمن-بالنفس(الثقةالنفسیةوالمتغیراتاالجتماعي)القلق-االجتماعي(المساندة
،الفیزیاءوقسم،الریاضیاتوقسمواآلدابالعلومكلیةمنطالبة)200(منالدراسةعینةتكونت
المنھجالباحثةوطبقتوالخامس.الثالثالمستویینفياإلنجلیزیةاللغةوقسم،العربیةاللغةوقسم

،الباحثة)إعداد(مناألكادیميالتعثرمقیاسالدراسةأدواتوكانت،االرتباطيالوصفي
األمانومقیاس،بالنفسالثقةومقیاس،االجتماعيالقلقومقیاس،االجتماعيالمساندةومقیاس
والدعم،األكادیميالتعثربینارتباطیةعالقةوجودإلىالدراسةنتائجوخلصتالنفسي.

فروقوجودالنتائجوجدتكما،النفسيواألمن،بالنفسوالثقة،االجتماعيوالقلق،االجتماعي
الختالفاألكادیمي،التعثرمقیاسعلىالجامعةطلبة  درجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذات

الطالبات  درجاتمتوسطبینفروقتوجدكماالعلمیة،األقسامطلبةعلىبالنفعیعودالتخصص
ببعضدراستھاالباحثةواختتمت،الخامسالمستوىلصالحاألكادیمیةالمجموعةالختالفتعزى

التوصیات.
، قلق اجتماعي ، ثقة بالنفس ، أمان نفسي.: تعثر أكادیمي ، المساندة االجتماعیةالكلمات المفتاحیة
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Academic stumbling and its relationship to some social and

psychological variables among female students of the College of

Science and Arts, Qassim University

Summary

The study aimed to reveal the nature of the relationship between

academic stumbling and some social variables (social support - social

anxiety) and the psychological variables (self-confidence - psychological

security). The study sample consisted of (200) female students from the

College of Science and Arts, the Department of Mathematics, the

Department of Physics, the Department of Arabic and the Department of

English at the third and fifth levels. The researcher applied the

descriptive correlative approach, and the study tools was the academic

stumbling scale (prepared by the researcher), the social support scale,

the social anxiety scale, the self-confidence scale, and the psychological

security scale. The results of the study concluded that there is a

correlation between academic stumbling, social support, social anxiety,

self-confidence and psychological security, The results also found that

there were statistically significant differences between the average

grades of university students on the academic stumbling scale due to the

difference in specialization due to the benefit of the students of the

scientific departments. There are also differences between the average

grades of female students due to the difference of the academic group in

favor of the fifth level, The researcher concluded her study with some

recommendations.

keywords: Academic stumble, social support, social anxiety,

Self-confidence, Psychological security.
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مقدمة:
جھدالدولةوتبذلالشبابمنواعدجیلبإعدادالجامعيالتعلیممؤسساتتھتملذابشریاًاستثماراالتعلیمیعد

منھایعانيالتياألكادیميالتعثرمشكلةنجدالمبذولةالجھودكلرغمولكنالتعلیممیدانفيوفكريمادي
ألنھاوذلكالعاليالتعلیممؤسساتجانبمنبالغباھتمامالمشكلةھذهوتحظىالجامعیینالطالبمنشریحة

مشكلة متعددة األبعاد فھي مشكلة تربویة اجتماعیة ونفسیة.
تنموإذالطالبحیاةفيھامةمرحلةتشكلالجامعیةالدراسةأن)2005،490(صالحالعزیزعبدویرى
غمارلخوضاستعداداًالدراسيالتحصیلمنمستوىتحقیقإلىویسعونمعارفھموتزیدخبراتھمخاللھا
وقدالطالببعضلدىاألكادیميالتعثرمنحاالتنجدبالجامعةالتعلیمیةمسیراتھموأثناءالعملیةالحیاة
إلىواحتیاجاتھملدیھمالتعلمإستراتیجیاتلضعفنتیجةالدراسيالتحصیلفيمستواھملضعفذلكیرجع

المساعدة من قبل أعضاء ھیئة التدریس والزمالء.
دراستھأثناءومشكالتضغوطمنیعانيالجامعيالشبابأن)2007،190(الھاشميعبدالحمیدویذكر

القلقاالجتماعیة–المشاكل–العنف–األكادیميالتعثر–األسريالتفكك(المشكالتھذهومنالجامعیة
منالعدیدأجریتوقدالمشكالتمنوغیرھا)النفسیةاالضطراباتحدوثفيفعالدورولھاالجتماعي
ودراسة)2016(الریسیاسركدراسةالسعودیةالعربیةبالمملكةالجامعةطالبمشكالتحولالدراسات

مجموعةوجودإلىدراستھمنتائجأشارتوقد)2008(الرنتیسيمحمودودراسة)2005(الدسوقيفتحیة
ومشكالتدراسیةومشكالتأسریةمشكالت(كاآلتيوھيالجامعةطالبمنھایعانيالتيالمشكالتمن

اجتماعیة ومشكالت نفسیة ) ھي األسباب الرئیسیة للتعثر االكادیمي لدى طالب الجامعة
المشكالتأھمأنالنتائجوأظھرتالجامعةطالبمشكالتأھمعن)2005(دراسةزھرانحامدأجرىكما
طالبلدىالفراغوقتشغلمشكالت–وأخالقیةدینیةمشكالت–دراسیةمشكالت–أسریةمشكالتھي

الجامعة.
والتيحیاتھفيوعدیدةضاغطةلمواقفیتعرضالجامعيالشبابأن)2008،4(شقیرزینبوتضیف

قبلمنخارجيالضغطیكونوقدوالتوتربالقلقشعورمنیصاحبھوماالنفسيواالكتئابباإلحباطتشعره
األسرة واألصدقاء وضغط االباء على األبناء وعدم مساندتھم بصورة سلیمة ویذكر علي عبد السالم

فكلماالتكیفعلىوالقدرةالجامعیةالحیاةمعالتوافقفيالطالبعلىیؤثراألكادیميالتعثرأن)2009،3(
كان الطالب متعثر أكادیمیاً كلما فقد القدرة على التكیف مع الحیاة الجامعیة.
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القوىتطویرعنمسئولةفھيبالشبابتھتمالعاليالتعلیممؤسساتأن)2013،71(العازميمحمدویرى
فيوالعمرانيالبنائيوالنھوضالعملسوقإلىللنزولوعملیاًمعرفیاًوإعدادھمالشبابورعایةالبشریة

Stewartاستورتویضیفالجامعیةالدراسةأثناءالبشریةالقوىأعدادأساسعلىیقومالمجتمعات

( 48 : ولھاتعلمھالطالبفیھایتلقىالتيوالتنظیمیةالتربویةالبیئةھيالعاليالتعلیممؤسساتأن)2011
إلىیؤديتوافقحدوثوعدمالجامعیةالحیاةمعبالتوافقالطالبیشعرأنیجبلذلكإنتاجیتھعلىكبیرأثر

ظھور مشكالت أكادیمیة واجتماعیة ونفسیة لدى الطالب .
اإلرشادضعفمنھاأكادیمیةمشكالتمنیعانيالجامعيالشبابأن)2013،64(صقرمحمدویذكر

الدراسیةالموادبعضتعارضإلىباإلضافةسلیمةبصورةالوقتإدارةعلىالطالبقدرةوعدماالكادیمي
وضعف الوسائل التعلیمیة وضعف إستخدام التقنیات الحدیثة .

تطوراًشھدالسعودیةالعربیةبالمملكةالعاليالتعلیمأنإلى)Unesco.2018(الیونسكومنظمةوأشارت
والتعلمالتعلیممفھومفيأثرتحوالتظھرتكماكلیاتمنتحتویھوماالجامعاتفيكبیراًوتوسعاًملحوظاً

ثقافةومناألبداعثقافةإلىالتكرارثقافةومنوالجودةاإلتقانثقافةإلىاألدنىالحدثقافةمنتحولھناكأن
االمتحانات إلى ثقافة التقویم ومع ھذا التقدم ظھرت مشكلة التعثر االكادیمي لدى بعض الطالب .

ومما سبق یمكن أن تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤالت التالیة .
مشكلة الدراسة :

االجتماعي)والقلقاالجتماعیة–المساندةاالجتماعیة(والمتغیراتاألكادیميالتعثربینعالقةتوجدھل)1(
.

.)النفسياألمن–بالنفسالثقة(النفسیةوالمتغیراتاالكادیميالتعثربینعالقةتوجدھل)2(

التخصصإلختالفاالكادیميالتعثرمقیاسعلىالجامعةطالباتدرجاتمتوسطيتختلفھل)3(
(أقسام علمیة – أقسام أدبیة) .

الدراسیةالفرقةإلختالفاالكادیميالتعثرمقیاسعلىالجامعةطالباتدرجاتمتوسطيتختلفھل)4(
(مستوى ثاني – مستوى خامس ).

أھداف الدراسة :
تھدف الدراسیة الحالیة إلى ما یأتي :

القلقاالجتماعیة–المساندةاالجتماعیة(والمتغیراتاألكادیميالتعثربینالعالقةطبیعةعنالكشف)1(
االجتماعي ) والمتغیرات النفسیة ( الثقة بالنفس – األمن النفسي ) .

.الجامعةطالباتمنعینةلدىاألكادیميالتعثرمستوىعلىالتعرف)2(

.الجامعةطالباتلدىاألكادیميالتعثرأسبابعلىالتعرف)3(

وأدبي)(علميالتخصصإلختالفطبقاًاألكادیميالتعثرمستوىفيالجامعةطالباتبینالمقارنة)4(
واختالف الفرقة الدراسیة ( مستوى ثالث ومستوى خامس ).

أھمیة الدراسة :
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بجودةیتعلقونفسیةاجتماعیةأبعادلھأكادیميتربويالموضوعتناولھاحیثمنالدراسةأھمیةتبرز
التعلیم ومخرجاتھ وقد تسھم ھذه الدراسة في ما یلي :-

التعثرفيتؤثرقدالتيوالنفسیةاالجتماعیةوالمتغیراتبالعواملالعاليالتعلیمفيالمسئولینتزوید-1
األكادیمي لدى طالبات الجامعة .

منللحدوتنمویةإرشادیةبرامجعملفيتوصیاتمنتقترحھماخاللمنالدراسةنتائجمناالستفادة-2
ظاھرة التعثر االكادیمي لدى طالبات الجامعة .

علىالطالباتلمساعدةونفسیاًاجتماعیاًمالئمةظروفتوفیرفيالدراسةنتائجمناالستفادةیمكن-3
تحصیب أكادیمي أفضل .

مصطلحات الدراسة :
تناول الدراسة عدة مصطلحات ھي :

- التعثر االكادیمي :
أنرغمدراسیاًالطالباستعداداتلھتسمحمماأقلمستوىفيالتحصیلھو:)2007(نورىرشیدیعرفھ

ذكائھ في حدود المتوسط .
ویعرف إجرائیاً بالدرجة الخام التي یحصل علیھا الطالب في مقیاس التعثر األكادیمي إعداد الباحثة .

- المتغیرات االجتماعیة
(أ) المساندة االجتماعیة:

قبلمنالفردیتلقاهالذيواألدائيوالمادياالنفعاليالدعمبأنھا)2001(المقصودعبدأمانيتعرفھا
األخرین المحیطین بھ األسرة – األصدقاء و الجیران ومدى قدرة الفرد على تقبل الدعم

ویعرف إجرائیاً بالدرجة التي یحصل علیھا المفحوص على مقیاس المساندة االجتماعیة إعداد .
)2001(المقصودعبدأماني:االجتماعيالقلق(ب)

للموقفالفردإدراكخاللمنتستشاروسلوكیةوانفعالیةمعرفیةخبرةبأنھ)2013(حنفيھویدةتعرفھ
لھالیسالخبرةوھذهاألخرینقبلمنلھالسلبيالتقییماحتماالتعلىتركیزهمعسلبیةبطریقةاالجتماعي

ما یبررھا من الناحیة الموضوعیة .
ھویدةإعداداالجتماعيالقلقمقیاسعلىالمفحوصعلیھایحصلالتيالدرجةھو:اإلجرائيالتعریف

.)2013(حنفي

- المتغیرات النفسیة :
(أ) الثقة بالنفس :
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Shraugerیعرفھا معبفاعلیةیتعاملأنعلىوقدارتھمھاراتھأولكفاءتھالفردإدراكبأنھا)1997)
المواقف المختلفة .

ویعرف إجرائیاً بالدرجة التي یحصل علیھا المفحوص على مقیاس الثقة بالنفس إعداد عادل عبد العال
)1997(

(ب) – األمن النفسي :

بماحیاتھعنوالرضابالسعادةالفردشعورطیاتھفيیحملمركبشعورھو)2005(شقیرزینبتعرفھ
المستقبلفيرغباتھتحقیقإمكانیةمعاألخرینمنومتقبلمحبوبوأنھواالطمئنانبالسالمةالشعوریحقق

ویعرف إجرائیاً بالدرجة التي یحصل علیھا المفحوص على المقیاس .

- حدود الدراسة :

(أ) حدود مكانیة :
یقسمدراسیاًالمتعثراتالطالباتعلىطبقتحیثالقصیمبجامعةوالعلوماآلدابكلیةفيالدراسةتطبیقتم

الریاضیات وقسم الفیزیاء وقسم اللغة العربیة وقسم اللغة اإلنجلیزیة .
(ب) حدود زمنیة :

–2019(ھـ)1441-ھـ1440(وھوالماضيالدراسيالعامفيالطالباتعلىالدراسةأدواتطبقت

.األولالدراسيالفصل)م2020

(جـ) حدود أدائیة :

استلمت الدراسة على عدة أدوات ھي :
الباحثةإعداداالكادیميالتعثرمقیاس-1
المقصودعبدأمانيإعداداألكادیمیةالمساندةمقیاس-2
حنفيھویدةإعداداالجتماعيالقلقمقیاس-3
عبدهللاعادلوتعریبشروجرإعدادبالنفسالثقةمقیاس-4
شقیرزینبإعدادالنفسياألمنمقیاس-5
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اإلطار النظري للدراسة :
ھو خالصة نظریة حول متغیرات الدراسة الحالیة وھي على النحو التالي :

التعثر األكادیمي :
أوالتسربإلىذلكیؤديوربمااالكادیميالتحصیلفيالتعثرمنالجامعیینالطالبمنالعدیدیعاني

وللجھودالتعلیمیةلألنظمةمدمرةقوةیشكلوالذيالتربويالھدرإلىیؤديمماالدراسةعناالنقطاع
المبذولة لتطویر التعلیم

منھایخلویكادالعالمیةمشكلةھوالدراسيالتحصیلمستوىتدنيأن)2009:37(حموديأحمدویذكر
والمھنیةالمستقبلیةوحیاتھمالطالببمستقبلیتعلقودقیقحساسموضوعوھوالمجتمعاتمنمجتمع

واستقرارھم النفسي واالجتماعي وھو أحد سمات نواتج النظام التعلیمي في البلدان العربیة .
منھاعدیدةأسبابإلىیرجعاألكادیميالتحصیلمستوىتدنيأن:)2013(ھریديمحمدویشیر

مارسمنكلأنیرىكما)للطالبوالعقلیةالنفسیةالحالةواالجتماعیة–اإلقتصادیةالبیئة–األسرة(
المنھجتحصیلفيالزمالءبقیةمسایرةعنیعجزونالذینالطالبمنمجموعةبوجودیقرالتدریسعملیة

المقرر واستیعابھما یضیف أن التدني من مستوى مادة بما ینسحب سلباً على بقیة المواد األخرى .
Shermanشیرمانویضیف (2014 : التدریسلعلمالنظريلإلطارالجامعياألستاذومعرفةفھمأن)44

وفعالیةجدوىذاتتعلیمیةمخرجاتإلىیقودمماالناجحالتدریسمعاییرتطبیقفيیساھمقدوتطبیقاتھ
معوالفعالالناجحالتدریسباستراتیجیاتاإلھتمامضرورةمعالطالبأداءبمستوىالنھوضفيتساعد

امتالك مھارات التواصل في التعامل مع الطالب .
لھامشكلةوھيالجامعةطالبمنالعدیدیواجھھاالتيالمشكالتأھممناألكادیميالتعثرأنالباحثةوترى

عدة أبعاد تربویة واجتماعیة ونفسیة لذلك تصدت لھا الباحثة بالدراسة الحالیة .
أسباب التعثر األكادیمي :

أوأكادیمیةأسبابإلىأرجعھامنفمنھموأسبابھااألكادیميالتعثرظاھرةحولالتربویینأراءتعددت
وقدوانفعالیةوعقلیةصحیةأسبابإلىأرجعھامنومنھمواالقتصادياالجتماعيالمستوىفيقصور
:التاليالنحوعلىھياألكادیميالتعثرأسبابأن)166–2017(محمدأمینةحددت

لألسرةالتعلیميالمستوى–لألسرةاالقتصاديالمستوى–المستمرالتغیبمثل(الطالبتخصأسباب)1(
. (

طرق–والبشریةالمادیةاإلمكانیاتضعف–الدراسیةالمقرراتصعوبة(وھيأخرىأسباب)2(
التدریس التقلیدیة ) .

ینجموالذيدراسيتخلفأوفشلإلىیتحولقداألكادیميالتعثرأن)2018:160(شرفنوالوتضیف
موعدعنالتخلفھوأقلھامضاعفاتعلیھیترتبمماالرسوبتكرارأوالرسوباألحداثمنكثیرفيعنھ

التخرج المحدد .
مظاھر التعثر األكادیمي :

:رئیسیةمظاھر)1(

وتشمل رسوب للطالب المتكرر في مقررات دراسیة معینة أو رسوبھ المتكرر في السنة الدراسیة وإعادتھا .
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:ثانویةمظاھر)2(

وكذلكالمناقشةفيالمشاركةعدمخاللمنالمحاضرةفيالسلبیةإلىأكادیمیاًالمتعثرمیلفيوتتمثل
المحاضرةداخلوالنوموالفوضىالمحاضرةأثناءوالتحدثاالنتباهوعدمبالنفسالثقةوعدمبالنقصالشعور
الباحثةتسعىلذلكاالنتشارواسعةظاھرةاألكادیميالتعثرظاھرةأنیتضحسبقومماالكلیةعنوالتغیب

النحوعلىوھيفیھاتؤثرالتيوالنفسیةاالجتماعیةالمتغیراتھيوماأسبابھاعلىللتعرفدراستھاإلى
التالي .

المتغیرات االجتماعیة وھي :
(أ) المساندة االجتماعیة:

الحیاةفيبالمشقةشعورهمنیقللبالمساندةالفردوتزویدعدیدةتعریفاتولھاألبعادمتعددمفھومھي
Briggsبرجزویرىالفردلحیاةمعنىوتعطيبالرضاشعورهمنتزیدكماالیومیة (2000 : أن)429

المساندةإلىاالفتقاربینماالوحدةمشاعروتقاوماالجتماعیةالھویةمشاعرعلىتحافظاالجتماعیةالمساندة
األسرةخاللمنالمساندةعلىالفردویحصلالجامعیةالحیاةمعوالتكیفالتوافقتعوقاالجتماعیة
المساندةتشیركماویقدروننایحبونناالبشرجماعةمنبأننانشعرتجعلنافھيواألخرینوالزمالءواألصدقاء
الفردیتلقاھاالتيوالمساعدةوالمتاحةالمدركةالمساندةأوالمساعدةمثلالعالقاتنوعیةإلىاالجتماعیة

بالفعل وتحدث المساندة من خالل التفاعل واإلحساس باإلیثار واإللتزام تجاه األخرین .
یمكنالذیناألشخاصبعضبوجوداالعتقادبأنھااالجتماعیةالمساندة)2001:103(السیدمعتزعرف
عندعلیھمواالعتمادإلیھماللجوءویمكنھویقدرونھیحبونھأنھمانطباعلدیھیتركونوالذینبھمیثقأنللفرد

التيوالحقائقالمعلوماتتقدیریمكنھمالذینالمھمیناألشخاصمناالقترابفيالرغبةأوإلیھمیحتاجما
تشیر إلى الحب والتقدیر .

واالجتماعیةوالمادیةالوجدانیةبالمشاركةوشعورهالفردإدراكبأنھااالجتماعیةالمساندةالباحثةوتعرف
المساندةبأنماطمنھملالستفادةاألفرادھؤالءإلىاللجوءیمكنھوأنھأصدقائھأوأسریةأفرادمنیتلقاھاالتي

االجتماعیة.
فقدعدیدةوأنماطأشكاللھااالجتماعیةالمساندةأن)2012:430(حمودةومنىالسیدأحمدمنكالًیرى

أخرینمنمساندة،الزمالءمنمساندة،األصدقاءمنمساندة،أسریةمساندة(إلىمصدرھاحسبتضف
مھمین )

وتصنف حسب النوع إلى النحو التالي :
:ملموسةالمساندة)1(

وھي مساندة فعلیة یتلقاھا الفرد مثل التبرع باألشیاء .
:الوسیلیةالمساندة)2(

حلفيالمساندةأواالنتقالوسائلتدبیرفيالمنزلیةاألعمالفياألطفالرعایةفيالمساعدةمثلوھي
المشكالت .

:المعلوماتیةالمساندة)3(

وھي تشیر إلى المساعدة في تزویدنا بمعلومات أو تقدیم النصیحة .
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:االنفعالیةالمساندة)4(

منوالتحفیزالتشجیعنجدوحینماالذاتبقیمةباإلحساسلنااألخریندعمخاللمنالوجدانیةالمساندةوھي
المحیطین بنا كنوع من التغذیة الرجعة اإلیجابیة .

:الفعلیةوالمساندةالمدركةالمساندة)5(

الفعلیةالمساندةأماومستقبلیةمتوقعةاحتمالیةفھيالحاجةوقتحدوثھایتوقعالتيھيالمدركةالمساندة
فھي مساندة حقیقیة قائمة على ظروف واقعیة تدل على المشاركة والموازرة من األخرین وقت الحاجة .

ب- القلق االجتماعي :
بالمستقبلتتعلقألسبابوقلقونبالماضيتتعلقألسبابنقلقفنحنالقلقبعصرھذاعصرنانسميأنیمكننا

وقلقالحالةالقلقومنھاالمحددةوأنواعھجوانبھفيالقلقتناولإلىالنفسيالتراثفيالدراساتاتجھتوقد
القلقأھمیةإلىالدراساتمنالعدیدوأشارتاالجتماعيوالقلقالموتوقلقاإلمتحانوقلقالسمھ

شیوعاًاألكثرھواالجتماعيالقلقویعداالجتماعيالقلقأنتشارنسبةحولاإلحصائیاتوتختلفاالجتماعي
منأكثریعانیناإلناثأن)2006:53(الخالقعبدأحمدیرىحیثالجامعةطالببینالعربیةالدولفي

الذینالطالبنسبةوتصلاإلناثمنالجامعةطالببینوخاصةاالجتماعيالقلقأنتشارنسبةفيالذكور
السعودیةالعربیةبالمملكةالجامعةطالبإجماليمن%20منیقربمااالجتماعيالقلقمنیعانون

Ozturkوموتلوأوزتوركویعرف , Mutlu (2010 : الحرجمنالزائدالخوفھواالجتماعيالقلق)3
بھاالمرغوبغیرمشاعرمنھایظھرالتيالمواقفتجنبإلىیمیلونفالناساألخرینقبلمنالرفضأو

تجاهوالغضبالقلقمثلعلنیةبصورةمشارعھمعنالناسیعبرأنویمكنإحراجأورفضإلىتؤدي
شخص أخر .

فيالتقدمعنالفردإعاقةإلىیؤدياالجتماعيالقلقوجودأن)2006:18(المقصودعبدأمانيوترى
المجتمعفيمنتجكفردقیمتھوعلىأدائھعلىینعكسممااألساسیةباألنشطةالقیاموعنالمختلفةالمجاالت

ناصرأحمدویضفالمجتمعبناءفيكثیراًعلیھمیعولالمجتمعألنخاصةالشبابأمامعائقیعتبروھذا
المشكالتمنبكثیرفیھایمرالفردحیاةفيحاسمةحیویةمرحلةتعدالشبابمرحلةأن)2001:13(

ومنھااالنفعالیةوالمشاعرالنفسیةبالضغوطوترتبطالمسئولیةوتحملالھویةتحدیدومحاولةوالضغوط
القلق الناشئ عن العالقات االجتماعیة والرغبة في تكوین أسرة .

ھيالجامعةطالبیواجھھاالتيالمشكالتأكبرأن)2009:28(الشاديومحمدالخفاجىأحمدویذكر
الشباببینانتشارھانسبةتتراوحالشباببینواضحةباتتمرضیھظاھرةبوصفھاالجتماعيالقلقمشكلة

التيالمواقففيانتشاراًالظاھرةوتزدادالذكورمنأوضحبصورةاإلناثعلىویظھر%)7:14(من
الطالباتارتباكإلىیؤديمماالدراسیةالقاعاتداخلوالحوارالمناقشةفيوالمشاركةالتفاعلتتطلب

أماموالتحدثوالتواصلالمواجھةمھاراتإلىتحتاجالتياالجتماعیةالمواقفمنالعدیدإلىوتجنبھم
والعملیةالعلمیةمسیرتھمواصلةعلىسلباًذلكویؤثراألكادیميتحصیلھمستوىیتأثروبذلكاألخرین

بمستقبلھوالنھوضاألكادیميالتقدمنحوالجامعیینالطالبأمامعائقبمثابةاالجتماعيالقلقیصبحوبذلك
ودوره في المجتمع .
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المتغیرات النفسیة وھي
(أ) الثقة بالنفس :

ووجودانعدامھاأووالطمأنینةالرضاوقلةالسعادةانعدامبأنھا)1975:88(القوصىعبدالعزیزیعرفھا
إضطراب نفسي وقلق داخلي وشعور بفقد السند وفقد ما لدى الفرد من قوة ودعم .

Shraugerشورجروعرفھا (1990 : یتعاملأنعلىوقدراتھمھاراتھأولكفاءتھالفردإدراكبأنھا)86
بفاعلیة مع المواقف المختلفة .

األكادیميباألداءعالقتھادراسةعندخاصةالھامةالموضوعاتمنبالنفسالثقةدراسةأنالباحثةوترى
فيأساسیةمجاالتثالثةإلىالدراساتقسمتفقدالمتغیرھذابدراسةالباحثةاھتمتلذلكالطالبلدى

دراسة الثقة بالنفس وھي على النحو التالي :
.األكادیمياألداءیتناولبمقیاسبالنفسالثقةربط)1(

.األكادیميغیرالنجاحیتناولبمقیاسبالنفسالثقةربط)2(

.تحقیقھاجوانببعضأوالنفسیةالصحةیتناولبمقیاسبالنفسالثقةربط)3(

خاللومنالفردنموبتطورتتطورمكتسبةسمةتعدبالنفسالثقةأن)2015:360(عبدالتوابمحمدویرى
أنالتيبالنفسالثقةسمةلزیادةومسانداًحافزاًالحیاةمواقفمنالنجاحیعدحیثالمختلفةالمواقفمعتعاملھ

فقدھا الفرد حرم من الكثیر من  الفرص التي تحقق لھ التوافق والتكیف مع الحیاة الجامعیة .
عنھموینعزلسلباًباألخرینعالقتھتتأثربنفسھثقتھیفقدحینماالفردأن)1997:5(عبدهللاعادلویذكر
كالنقدالتعویضیةاألسالیبمنعددالفردإتخاذإلىبالنفسالثقةضعفویؤديالجماعةھامشعلىویعیش
یكتسبعندماأمامرضیةصورفيالسلوكیةاألسالیبھذهتظھروقدالوقاروإصطناعوالسخریةوالتھكم

الفرد الثقة بالنفس فإنھ یحاول أن یؤثر بفاعلیة في األخرین وأن یكون لھ دور معروف وممیز بین الناس .
Everhartویضیف (2005 : فإنأكادیمیاًالطالبنجاحفيأساسيعاملبمثابةتعتبربالنفسالثقةأن)7

الدراسات تحاول أن تربط تجریبیاً بین زیادة الثقة بالنفس وزیادة األداء األكادیمي والعكس صحیح .
Andrsonأندرسونویذكر ( 2003 : :بالنفسالمرتفعةالثقة)1(ھمامستویانبالنفسالثقةأن)56

الذاتعنبالرضاوالشعوراإلنفعاليواالتزاناألخرینمنوالتقبلبالكفایةبالشعورصاحبھاویتصف
علىوالقدرةالحیاةوضغوطالتحدیاتمواجھةعلىوالقدرةالمختلفةالمواقففيالتصرففيوالكفاءة

إتخاذ القرارات والشعور باألمن عند مواجھة األخرین والتوافق مع الحیاة الجامعیة والتوافق االجتماعي .

:بالنفسالمنخفضةالثقة)2(

والمیلالعادیةاألمورفيالغیرعلىواالعتمادالمشكالتمواجھةعندبالعجزباإلحساسصاحبھاویتصف
إلى التردد والحساسیة من النقد االجتماعي وتدني المستوى األكادیمي والشعور بالخجل .

(ب) األمن النفسي :

البیئةوالعواملبھایمرالتيالخبراتخاللمنبھالمحیطةالبیئةمعاإلنسانتفاعلنتیجةالنفسياألمنینشأ
واالجتماعیة والنفسیة والسیاسیة واالقتصادیة .
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أنحیثاإلنسانیةالشخصیةلبناءالھامةالحاجاتمنالنفسياألمنأن)2002:80(زیدانيحسنویذكر
یصبحالفردوأمنالمختلفةالعمریةالمراحلعبرالشیخوخةمرحلةإلىالطفولةمرحلةمنذتمتدجذوره
ظھورإلىالضغطھذاویؤديمواجھتھایستطیعولمواجتماعیةنفسیةضغوطإلىاتعرضإذامھدداً

االضطراب لذا فاألمن النفسي یعد من الحاجات ذات المرتبة العلیا لإلنسان في ھرم ماسلو للحاجات .
طالبیواجھھاالتيواألكادیمیةوالنفسیةاالجتماعیةالمشكالتأن)2005:23(الریحانيمحمدویضیف
التحصیلمستوىتدنيإلىیؤديبدورهوھوالنفسيباألمنالشعورمستوىتدنيإلىترجعالجامعة

الوالدیةالمعاملةوأسالیباالجتماعیةالتنشئةعواملبفعلیتشكلالنفسيباألمنالشعورانكمااألكادیمي
والظروف المحیطة بالفرد .

ویمارسوینتجعملھوفيحیاتھفيیسعدباألمنیشعرالذياإلنسانأن)2005:84(زھرانحامدویرى
علىتؤثرالتيالخوفعواملإزالةیجبلذلكألخرشخصمناألمنإلىالحاجةوتختلفالطبیعیةحیاتھ

تدنيأوانخفاضالشعورھذاعلىیترتبحیثالنفسياألمنبعدمیشعرهمماالجامعیةدراستھأثناءالشباب
ھومجتمعھفيللفردالنفسياألمنتحقیقوسائلومنالجامعيالشبابلدىاألكادیميالتحصیلمستوى

التعلیم والتخرج والتوظیف ضمن تخصصھ وإشباع حاجاتھ النفسیة وتقدیر األخرین لھ .
والطمأنینةالنفسيباألمنالشعوریدعمماأھمتعدبالنفسالثقةأن)2005:49(الصنیععبدهللاویضیف

والعكس صحیح فاألمن النفسي أساسي للتنمیة فال تنمیة وال ازدھار إال في خالل األمن النفسي واالستقرار .
إلىالفردیسعىالتياألساسیةالحاجاتمنحاجةالنفسياألمنأنایتضحسبقماعرضخاللومن

حاجاتإشباعبعدإالالنفسياألمنمستوىإلىالفردیصلوالالحاجاتمنالمزیدإلىینطلقحتىإشباعھا
حیاتھفيوالتقدمالنجاحإلىالوصولیستطیعالنفسياألمنمطلبتحقیقبعدثموالبیولوجیةاألساسیة

فكالھما مرتبط باألخر لذلك فھو مطلب أساسي في حیاة الفرد .

جملة القول :
تحقیقفيالحدیثةالتوجھاتمعخاصةاإلھتماممنمزیدإلىتحتاجمنتشرةظاھرةاألكادیميالتعثرأن

منللحدوذلكالمجتمعاتمختلففيالعاليالتعلیمتخدمالتيالمؤسساتفيالنجاحوتحقیقالتعلیمجودة
ظاھرةنقشأسبابلمعرفةسعیاًالظاھرةلھذهالحالیةالدراسةتصدتلذلكالتعلیممنوالتسربالھدرنسب

وتھیئةانتشارھامنالحدبھدفالظاھرةتلكفيتؤثرالتيالمتغیراتأھمعلىوالتعرفاألكادیميالتعثر
خاللمنالجامعینللطالباألكادیمياألداءمستوىوتحسینالجامعیةالمرحلةفيللتعلمالمالئمةالبیئة

التوصیات بالدراسة .

الدراسات السابقة :
أوالً دراسات تناولت التعثر األكادیمي :
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)2014(الشمريموضىدراسة

وھدفتسعودالملكبجامعةالعلیاالدراساتوطالباتطالبلدىالدراسيالتعثربعنواندراسةأجرت
الوصفيالمنھجالباحثةواستخدمتالعلیاالدراساتوطالباتطالبلدىالدراسيالتعثرعنالكشفالدراسة
والتربیةاآلدابكلیةمن)والدكتوراهالماجیستیر(وطالباتطالبجمیعمنالدراسةمجموعةوتكونت
التعثرعواملتعددإلىالدراسةنتائجوتوصلتاستبیانفيالدراسةأدواتوتمثلتسعودالملكبجامعة

تحدیدھمفيالكلیةمتغیرإلختالفوفقاًالطالببینفروقوجودلعدمالدراسةنتائجتوصلتكماالدراسي
الطالبمساعدةوضرورةالمحاضرةوقتوزیادةالجداولبضبطالباحثةوأوصتالدراسيالتعثرلعوامل

في حل مشكالتھم األسریة الخاصة واالھتمام بمصادر التعلم .
)2020(القحطانيعبیردراسة-

الطالبتحدیدإلىالدراسةھدفتدراسیاًالمتعثرینالطالبلعالجالمبكرالتدخلبعنواندراسةأجرت
الدراسيمستواھملتحسینالسلیمالمسارواتخاذاألكادیمياإلرشادمكاتبإلىتوجیھھمثمدراسیاًالمتعثرین

الكشفضرورةإلىالنتائجوتوصلتالطالبلدىالدراسيالتعثرألسباباستبیانالباحثةواستخدمت
األسرةبینالتعاونوضرورةبالظاھرةالمجتمعوتثقیفوتوعیةالدراسيالتعثرحاالتعنالمبكر

والمدرسة في كیفیة التعامل مع الطالبات المتعثرات .
)2018(شرفنوالدراسة-

الكشفالدراسةوھدفتالظاھرةلمعالجةمقترحةواستراتیجیةالفنیةالتربیةكلیةطالبلدىالدراسيالتعثر
طالب)350(منالدراسةعینةوتكونتالتعثرلمعالجةإستراتیجیةتقدیممعالدراسيالتعثرأسبابعن

كماالجامعینالطالبلدىالدراسيالتعثربأسبابقائمةالباحثةواستخدمتالفنیةالتربیةبكلیةوطالبة
الباحثةووضعتالدراسيالتعثرأسبابإلىالدراسةنتائجوتوصلتالتحلیليالوصفيالمنھجعلىاعتمدت

تصور مقترح لعالج مشكلة التعثر الدراسي .
)2019(عیاصرةوفاءدراسة-

التعثرأسبابتحدیدإلىالدراسةوھدفتالجامعيالطالبلدىاألكادیميالتعثرأسباببعنواندراسةأجرت
طالبة)319(منالدراسةعینةتكونتحائلجامعةطالباتنظروجھةمنالجامعيالطالبلدىاألكادیمي

وتوصلتالبیاناتلجمعكأداةاستبیانواستخدمتالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثةواستخدمتالجامعةمن
األسبابثم)82,3(بنسبةالتربویةاألسباباألكادیميالتعثرأسبابأھمأنھينتائجعدةإلىالدراسة
فياختالفوجودالنتائجوأظھرت)26,3(بنسبةاالجتماعیةاألسبابثم)35,3(بنسبةوالنفسیةالصحیة
العینةأفرادبینالنظروجھاتفياختالفویوجدالتخصصإلختالفیعزىالعینةأفرادنظروجھات
منمجموعةالباحثةوقدمتالمتزوجاتالطالباتلصالحاالختالفوكاناالجتماعیةالحالةإلختالفیعزى

التوصیات لحل ھذه المشكلة .
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ثانیاً : دراسات تناولت التعثر األكادیمي وعالقتھ ببعض المتغیرات
)2016(الروقىعبدهللادراسة-

كلیاتفياألولىالسنةطالبیواجھھاالتياألكادیمیةالمشكالتأھمعلىالتعرفإلىھدفتدراسةأجرى
الدراسةفيوأعتمدالبیاناتلجمعاستبیانالباحثواستخدملدیھماألكادیميباألداءوعالقتھاعفیفمحافظة

المشكالتعلىمتوسطةبدرجةموافقونالطالبأنإلىالنتائجوتوصلتاالرتباطيالوصفيالمنھجعلى
األكادیمیة المرتبطة ( باألستاذ الجامعي – اإلرشاد األكادیمي – المقررات الدراسیة – الطالب ) .

األكادیمیةالمشكالتحولالعینةأفراداستجابةبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالنتائجأظھرتكما
وجودعنالنتائجوكشفت)األكادیمیةاإلنذاراتعدد–األكادیميوالمعدل–الكلیةباختالفتواجھھمالتي

أنھأياألكادیمياألداءمستوىوبینالجامعيباألستاذالمرتبطةاألكادیمیةالمشكالتبینعكسیةعالمة
كلما زادت المشكالت األكادیمیة المرتبطة باألستاذ الجامعي كلما أنخفض مستوى األداء األكادیمي للطالب .

Williamوجاساماولیامدراسة , Gassma الدراسيالتعثرمعدالتتحلیلإلىدراستھماھدفت)2016)
حیثاألمریكيالتربوياإلحصاءمركزإلیھاأشارالتياألمریكیةالمتحدةبالوالیاتالعلیاالمدراسمن

بینالتعلیممنیتسربونسنة)34إلى14(بینماأعمارھمتتراوحالطالبمن%)17(حواليأنإلىأشار
االضطراباتووجودلھموالتحفیزالدعمفياألسرةدورضعفإلىباإلضافةاألكادیميمستواھمانخفاض

واالغتراببالعزلةكالشعورالطالبمنھایعانيالتيالنفسیةالمشكالتعنفضالًاألسریةالعالقاتفي
وضعف الثقة بالنفس .

Michelleوزمالؤهمیشیلدراسة- , etal (2018(

العلیاالمدارسطالبلدىالنفسیةواالضطراباتالدراسيالتعثربینالعالقةعنالكشفإلىدراستھمھدفت
ً)32:25(قوامھابلغعینةعلىالدراسةوطبقتاألمریكیةالمتحدةبالوالیات المدارسمنوطالبةطالبا

ومقیاسالصادمةالطفولةخبراتبطاریةعلیھموطبقت)سنة21:29(بینأعمارھمتراوحتالعلیا
بینموجبةإرتباطیةعالقةوجودإلىالدراسةنتائجوتوصلتللوالدیناالقتصادياالجتماعيالمستوى

تبعاًالعینةأفرادبینالدراسيالتسربمعدلفيتباینووجودالنفسیةواالضطراباتالدراسيالتعثر
لمستوى تعلیم الوالدین فكلما أنخفض مستوى تعلیم الوالدین تزید معدالت التسرب الدراسي .

)2017(سلیمانعرفةدراسة-

التربیةكلیةطالباتلدىالمتغیراتببعضوعالقتھاألكادیميالتعثرعنالكشفإلىھدفتدراسةأجرى
)96(العینةحجموبلغالبیاناتلجمعإستبانةواستخدمتالوصفيالمنھجالدراسةواستخدمتبالسودان

والمستوىاألكادیميالتعثربینإحصائیةداللةذاتعالقةوجودإلىالدراسةنتائجوتوصلتطالبة
فعالةبصورةوتوظیفھالوقتمنواالستفادةاالستذكارمھاراتإستخداموكیفیةواالقتصادياالجتماعي

أیضاًوأوصتالدراسيتحصیلھممستوىتحسینعلىللطالباتمساعدةوسائلبإیجادالدراسةوتوحي
بضرورة إمتالك الطالبات للمھارات الدراسیة وعادات االستذكار الفعال وتعزیزھا مع المتابعة المستمرة .
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)2019(القحطانيمحمددراسة-

الجامعيالشبابلدىاالجتماعیةوالعواملالدراسيالتعثربینالعالقةعنالكشفإلىھدفتدراسةأجرى
عینةوشملتالبیاناتلجمعاستبیانالباحثواستخدمالشاملاالجتماعيالمسحالمنھجعلىالدراسةاعتمدت
الجغرافیاوقسمالتاریخوقسمالنفسعلموقسماالجتماعقسمأقسامبعدةدراسیاًالمتعثرینالطالبالدراسة

أراءفيإختالفوجودإلىالدراسةنتائجوتوصلتسعودبنمحمداإلمامبجامعةالخاصةالتربیةوقسم
وجودإلىالنتائجأشارتكماالدراسيالتعثرفيالمؤثرةاالجتماعیةالعواملحولالدراسةعینةأفراد

للعملالفروقتمیلكانتوإنالدراسيوالمستوىوالعمرالتخصصإلختالفوترجعاآلراءفياختالفات
األكبر ولتخصص الجغرافیا .

)2020(الرقادوسناءالحمادینخالددراسة-

الوصفيالمنھجالباحثانواستخدماألسریةوالمساندةالدراسيالتعثربینالعالقةمعرفةإلىدراستھمھدفت
طالبیتابعونممنومرشدةمرشداً)318(علىالدراسةمجتمعواشتملوتحلیلھاالظاھرةلوصفالتحلیلي
منمجموعةإلىالدراسةوتوصلتاألسریةالمساندةمقیاسالباحثانواستخدماألردنبدولةالعامةالثانویة
األسریةالمساندةبینإحصائیةداللةذاتعالقةوتوجداألسریةبالمساندةیتمتعونالطالبأنمنھاالنتائج

األسریةالمساندةفيواإلناثالذكوربینإحصائیةداللةذاتفروقوتوجدالمرتفعالدراسيوالتحصیل
لصالح اإلناث .

)2018(الرشیدعواطفدراسة-

بالمجمعةالتربیةكلیةطالباتلدىاالجتماعيوالقلقالدراسيالتعثربینالعالقةعنالكشفدراستھاھدفت
التربیةكلیةطالباتمنطالبة)72(منالدراسةعینةوتكونتالوصفيالمنھجعلىالباحثةواعتمدت
وتوصلتالبیاناتلجمعواستعادةتایلورإعداداالجتماعيالقلقمقیاسالباحثةواستخدمتدراسیاًالمتعثرین

زادفكلمااالجتماعيوالقلقالدراسيالتعثربینموجبةإرتباطیةعالقةوجودھينتائجعدةإلىالدراسة
بینفروقوجودعدمإلىالنتائجأشارتكمااالجتماعيالقلقمستوىأرتفعكلماالدراسيالتعثرمستوى

وأوصت)خاصةتربیة–إسالمیةدراسات(الدراسيالتخصصإلختالفترجعالدراسةعینةأفراد
الدراسة باالھتمام بدور اإلرشاد األكادیمي في الجامعة ودوره في مساعدة الطالبات المتعثرات دراسیاً .

تعقیب على الدراسات السابقة :
األكادیميالتعثرتناولتالدراساتوبعضعالجھوسبلوأسبابھاألكادیميالتعثرالسابقةالدراساتتناولت

السابقةالدراساتمعظمتناولتوقداجتماعیةأوأكادیمیةمتغیراتأكانتسواءالمتغیراتببعضوعالقتھ
خالدودراسةالعلیاالدراساتمرحلةتناولت)2014(الشمريموضىدراسةماعداالجامعيالتعلیممرحلة

المرحلةتناولت)2020(القحطانيعبیرودراسةالثانویةالمرحلةتناولت)2020(الرقادوسناءحمادین
ھذهفيالظاھرةھذهلتفاقمنظراًالجامعيالتعلیممرحلةتناولتالسابقةالدراساتغالبیةولكناالبتدائیة
وھيالحالیةالدراسةمتغیراتتناولتأجنبیةأوعربیةدراسةوجودعدمالباحثةالحظتوقدالمرحلة
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حدودفيوھيالنفسیةوالمتغیراتاالجتماعيوالقلقاالجتماعیةالمساندةوھياالجتماعیةالدراسةمتغیرات
النظرياإلطارتحدیدوفيدراستھاأدواتتحدیدفيالسابقةالدراساتمنالباحثةاستفادتوقدالباحثةعلم

وفي اختیار صاغة فروض دراستھا الحالیة وھي على النحو التالي بالدراسة ھي الثقة بالنفس واألمن النفسي .

- فروض الدراسة :
االجتماعیة–المساندةاالجتماعیة(والمتغیراتاألكادیميالتعثربینإحصائیاًدالةإرتباطیةعالقةتوجد)1(

القلق االجتماعي ) .
األمن–بالنفسالثقة(النفسیةوالمتغیراتاألكادیميالتعثربینإحصائیاًدالةإرتباطیةعالقةتوجد)2(

النفسي ) .
أقسام(التخصصإلختالفاألكادیميالتعثرمقیاسعلىالجامعةطالباتدرجاتمتوسطاتتختلف)3(

علمیة – أقسام أدبیة ) .
الدراسیةالفرقةإلختالفاألكادیميالتعثرمقیاسعلىالجامعةطالباتدرجاتمتوسطيیختلف)4(

( المستوى الثاني – المستوى الخامس ) .
- إجراءات الدراسة :

- منھج الدراسة :

خاللھمنأمكنالذيوالمقارناإلرتباطيبشقیھالوصفيالمنھجعلىالحالیةدراستھافيالباحثةاعتمدت
اإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من صدق فروضھا .

- عینة الدراسة :

أقساممنالقصیمبجامعةواألدبالعلومكلیةطالباتمنطالبة)200(قوامھابلغعینةعلىالدراسةأجریت
الثالثالمستوىمندراسیاًالمتعثراتمنطالبة)50(بقوامإنجلیزیةولغةعربیةولغةوفیزیاءریاضیات
قسمكلمنطالبة)25(مستوىكلفيالطالباتعددفیصبحاألقساممنقسمكلمنالخامسوالمستوى

.خامسمستوىأقسامباألربعطالبة)100و(ثالثمستوىأقساماألربعفيطالبة)100(فیصبح

- أدوات الدراسة :
اشتملت الدراسة على األدوات اآلتیة :

الباحثةإعداداألكادیميالتعثرمقیاس)1(
)2001(المقصودعبدأمانيإعداداالجتماعیةالمساندةمقیاس)2(

)2003(حنفيھویدة/إعداداالجتماعيالقلقمقیاس)3(

)1997(عبدهللاعادل/إعدادبالنفسالثقةمقیاس)4(

)2005(شقیرزینب/إعدادالنفسياألمنمقیاس)5(

- مقیاس التعثر األكادیمي :

وصف المقیاس :
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وبعدعبارة)12(منویتكونعقليبعدالتاليالنحوعلىأبعادأربعةتتناولعبارة)40(منالمقیاستكون
)9(منویتكونالجامعیةالبیئةوبعدعبارات)10(منویتكوننفسيوبعدعبارات)9(منویتكوناجتماعي

مایختارأنالمفحوصوعلى)موافقغیر،ماحدإلى،موافق(ھيبدائلثالثعبارةكلوأمامعبارات
تكونوبذلكواحدةدرجةتأخذموافقوغیردرجتانتأخذماحدوإلىدرجات3تأخذموافقنجدحیثیناسبھ

إلىاألعلىالدرجةتشیرحیثدرجة)40(ھياألدنىوالدرجةدرجة)120(ھيللمقیاسالقصوىالدرجة
ارتفاع مستوى التعثر األكادیمي والعكس صحیح .

الخصائص السیكومتریة للمقیاس :
:المقیاسصدق-1

والصحةالتربويالنفسعلمأساتذةالمحكمینمنخمسةعلىبعرضھالباحثةقامتالمقیاسصدقمنللتأكد
بلغتحیثالمحكمینتوجیھاتحسبالعباراتبعضتعدیلوتمالعباراتمناسبةمدىلتحدیدوذلكالنفسیة

المقارنةبحسابوذلكالتمیزيالصدقبحسابالباحثةقامتكما%)90(المقیاسفقراتعلىاألتفاقنسبة
إرتباطوھو)75,12(واألدنىاألعلىاألرباعيبینالفارقفبلغللطالباتواألدنىاألعلىلألرباعيالطرفیة

.)001,0(مستوىعندالمقیاسصدقعلىیدل

:المقیاسثبات-2

بفاصلالتطبیقإعادةثمالمقیاستطبیقطریقعنالثباتبحسابالباحثةقامتالمقیاسثباتولحساب
)72,0(الثباتمعاملفبلغالجامعةطالباتمنطالبة)100(قوامھابلغعینةعلىیوم)14(قدرهزمني

المقیاسفقراتعلىالنصفیةالتجزئةحسابطریقعنالثباتبحسابالباحثةقامتكمادالمعادلوھو
ویمكنمرتفعةثباتمعامالتوھي)79,0–71,0(بینماالثباتمعامالتفتراوحتوالفردیةالزوجیة

الوثوق بھا واالعتماد علیھا وبذلك تحققت الباحثة من ثبات وصدق المقیاس وطبقتھ في دراستھا الحالیة .
مقیاس المساندة االجتماعیة

وصف مقیاس المساندة االجتماعیة:
وتتراوح)أبدا،أحیانا،دائما(ھيمستویاتثالثةفيالمقیاسعلىاإلجابةوتقعنبدأ)25(منالمقیاستكون

الدرجةتتراوحوبذلكدرجةوأبدادرجتانوأحیانادائمادرجاتثالثمن)1:3(بینماعبارةلكلالدرجة
والعكساالجتماعیةالمساندةدرجةإرتفاعإلىالمرتفعةالدرجةتشیرحیثدرجة)75:25(منالكلیة

صحیح .

الخصائص السیكومتریة للمقیاس :
- صدق المقیاس :
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%85إلىاالتفاقنسبةتراوحتوقدالمحكمینأراءإستطالعطریقعنالمحتوىصدقطریقةإستخدامتم

فقراتمنفقرةكلبینبیرسوناالرتباطمعاملبحسابوذلكالداخلياالتساقطریقةاستخدامتمكما
.)01,0(مستوىعنددالةالفقراتكلكانتوقدإلیھتنمیھالذيوالبعدالمقیاس

خارجيمحكصدقوھوالتالزميالصدقبحسابالمقیاسصدقحسابفيالحالیةالباحثةاعتمدتوقد
وساميالشناويمحمداالجتماعیة(المساندةمقیاسمعاالجتماعیةالمساندةمقیاستطبیقتمحیثأخر

.)74,0(المقیاسینبیناالرتباطمعاملبلغوقدأبوبیة)

- ثبات المقیاس :
مستوىعنددالوھو)78,0(الثباتمعاملفبلغالنصفیةالتجزئةطریقعنالمقیاسثباتحسابتم
)90.0(الثباتمعاملبلغحیثكرونباخالفابأسلوبالثباتحسابعلىاعتمدتفقدالباحثةأما)01.0(

.الثباتمنعالیةبدرجةیتمتعالمقیاسأنأي)01,0(مستوىعنددالوھو

مقیاس القلق االجتماعي
وصف المقیاس :

فيالمواجھةوقلقاالجتماعيالتفاعلقلقھيللقلقأساسیةأبعادثالثةتقیسمفردة)34(منالمقیاسیتكون
متدرجخماسيمتصلعبراإلجابةوتفننتاالجتماعيللقلقالمصاحبةواألعراضاالجتماعیةالمواقف
الدرجاتتكونحیث)غالباًتنطبق–كثیراًتنطبقمانوعاتنطبق-قلیالتنطبق-أبداتنطبقال(كالتالي

الصغرىوالدرجةدرجة)170(للمقیاسالعظمىفالدرجةوعلیھ)1،2،3،4،5(التاليالنحوعلى
.درجة)34(

الخصائص السیكومتریة للمقیاس
صدق المقیاس :

وكذلكإلیھتنتميالذيللبعدالكلیةوالدرجةمفردةكلدرجةبیناالرتباطمعاملبحسابالمقیاسمعدةقامت
معامالتكانتوقدللمقیاسالداخليالصدقحسابوھوللمقیاسالكلیةوالدرجةبعدكلبیناالرتباطمعامل

.)01,0(مستوىعنددالةكلھااالرتباط

المتخصصیناألساتذةمنمجموعةعلىالمقیاسعرضوھوالظاھريالصدقعلىاعتمدتفقدالباحثةأما
المحكمینبین%86االتفاقنسبةبلغتوقدالمقیاسوعباراتبنودلعرضوذلكالتربويالنفسعلمقسم

مما أدى إلى الوثوق في تطبیق المقیاس في البیئة السعودیة .
- ثبات المقیاس :

)86,0(الثباتمعاملفبلغكرونباخالفامعادلةطریقعنوذلكالمقیاسثباتبحسابالمقیاسمعدةقامت

االرتباطمعاملفبلغ)أسابیع3(قدرهزمنيبفاصلالتطبیقإعادةثمالتطبیقعلىاعتمدتفقدالباحثةأما
.علیھواالعتمادبھالوثوقویمكنمرتفعمعاملوھو)82,0(التطبیقینبین

مقیاس الثقة بالنفس :
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استجابات)5(عبارةكلأمامفقرة)25(منالمقیاستكونعبدهللاعادلوعریھشروجرسیدنيالمقیاسأعد
ال–تنطبقال–ماحدإلىتنطبق–كبیرةبدرجةتنطبق–تمامتنطبق(التاليالنحوعلىلیكرتسلمعلى

علىالمرتفعةالدرجةتدلحیث)درجة100–صفربین(للمقیاسالكلیةالدرجةتتراوح)إطالقاتنطبق
معدل مرتفع من الثقة بالنفس والعكس صحیح .

الخصائص السیكومتریة للمقیاس :
علىالطالباتدرجاتحسابتمحیثالتالزميالصدقعلىالصدقحسابفيالمقیاسمعرباعتمد
اكتفتوقد)86,0(المقیاسینبیناالرتباطمعاملفبلغالذاتتقدیرمقیاسعلىودرجاتھمبالنفسالثقةمقیاس

الباحثة بصدق المقیاس واستخدامھ في العدید من الدراسات والبحوث .
ثبات المقیاس :

علىأسابیعثالثةمروربعداالختبارإعادةطریقعنالمقیاسثباتحسابعلىالمقیاسمعرباعتمد
أیضاًأعتمدكما)83,0(الثباتمعاملبلغوقدوطالبةطالب)50(قوامھابلغعینةعلىوذلكاألولالتطبیق

)01,0(مستوىعنددالةنسبجمیعاًوھي)76,0(الثباتمعاملفبلغالنصفیةالتجزئةطریقةعلى

كرونباخالفامعادلةاستخدامطریقعنوذلكبالنفسالثقةلمقیاسالثباتحسابعلىاعتمدتفقدالباحثةأما
.)01,0(مستوىعند)79,0(الثباتمعاملبلغوقدطالبة)25(قوامھابلغعینةعلى

مقیاس األمن النفسي :
وصف مقیاس األمن النفسي :

التاليالنحوعلىھياستجاباتأو)اختیارات3(عبارةكلوأمامعبارة)30(منالمقیاستكون
الكلیةوالدرجة)3،12(التالیةبالدرجاتاستجابةكلوأمام)تنطبقال–ماحدإلىتنطبق–تمامتنطبق(

والعكسالنفسيباألمنالتمتععلىذلكدلكلماالدرجةارتفعتوكلمادرجة)30:90(تتراوحللمقیاس
صحیح .

الخصائص السیكومتریة للمقیاس :
صدق المقیاس :

منمجموعةعلىالمقیاسعرضتمحیثالظاھريالصدقطریقعنالصدقبحسابالمقیاسمعدةقامت
تطبقتمحیثالمحكصدقاستخدمتكذلكالنفسيواإلرشادالنفسیةالصحةمجالفيالمتخصصین

التربیةكلیةوطالباتطالبمن)100(العینةقوامبلغحیثالنفسیةالطمأنینةمقیاسمعالحاليالمقیاس
ارتباطحسابتمحیثالمفرداتصدقاستخدامتموكذلك)80,0(المقیاسیندرجاتبینارتباطمعاملفكان
اكتفتوقد)01,0(مستوىعندودالةمرتفعةالمعامالتجمیعفكانتللمقیاسالكلیةبالدرجةعبارةكل

الباحثة بھذا الصدق حیث تم تطبق المقیاس على البیئة السعودیة في عدة دراسات .
- ثبات المقیاس :
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الجنسینمنعینةعلىالتطبیقإعادةثمالتطبیقطریقةمنھاطرقعدةبإستخدامالمقیاسثباتحسابتمكما
بفاصل)75,0(التطبیقینبیناالرتباطمعاملبلغوقدوطالبةطالب)80(قوامھابلغالجامعةطالبمن

وبلغوبراونسبیرمانمعادلةاستخدمتحیثاالتساقثباتطریقعنالثباتتطبقتموأیضاًیوم15زمني
.مرتفعثباتمعاملوھو)74,0(الثباتمعامل

والفردیةالزوجیةالبنودبینالنصفیةالتجزئةطریقةعلىالمقیاسثباتحسابفياعتمدتفقدالباحثةأما
عندمرتفعثباتمعاملوھو)79,0(الطریقةبھذهالثباتمعاملبلغوقدطالبة)50(بلغتطالباتمنلعینة

.)01,0(مستوى

األسالیب اإلحصائیة المستخدمة :
اعتمدت الباحثة على األسالیب التالیة :

.العینةمتوسطاتبینالفروقلداللة(ت)إختبار-1

.االتجاهأحاديالتبینتحلیل-2

.المعیاریةواالنحرافاتالمتوسطاتحساب-3

.االرتباطمعاملحساب-4

.ألفامعامل-5

.عشرالخامساإلصدارspssبرنامجباستخداماإلحصائیةالبیاناتجمیعأجریتوقد

تفسیر نتائج الدراسة ومناقشتھا :
- الفرض األول وینص على اآلتي :

القلقاالجتماعیة–المساندةاالجتماعیة(والمتغیراتاألكادیميالتعثربینإحصائیاًدالةإرتباطیةعالقةتوجد
االجتماعي ) لدى طالبات أفراد عینة الدراسة

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب معامل االرتباط بیرسون والجدول التالي یوضح ذلك
)1(واحدرقمجدول

معامل االرتباط بیرسون لمقیاس التعثر
األكادیمي والمساندة االجتماعیة والقلق االجتماعي

مستوى الداللةمعامل االرتباط بالتعثر األكادیميالمتغیر
64,001,0المساندة االجتماعیة

73,001,0القلق االجتماعي

مقیاسعلىالجامعةطالباتبینإحصائیاًدالةموجبةإرتباطیةعالقةوجود)1(رقمالجدولمنیتضح
ویشیراالجتماعيالقلقمقیاسوعلىاالجتماعیةالمساندةمقیاسعلىدرجاتودرجاتھماألكادیميالتعثر
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القلقمستوىوارتفعزادكلمااألكادیميالتعثرمقیاسعلىالطالباتدرجاتارتفعتكلماأنھإلىذلك
قبلمناالجتماعیةوالمساندةاألكادیميالتعثربینموجبةإرتباطیةعالقةتوجدكمالدیھناالجتماعي

األطرإلیھاأشارتمنطقیةنتیجةوھياألولالفرضصحةمنتتحققوبذلكبالجامعةواألصدقاءاألسرة
ھیئةوأعضاءواألصدقاءاألسرةدورإلى)2008(شقیرزینبأشارتكماالسیكولوجيالتراثفيالنظریة
إلى)2006(الخالقعبدأحمدوأشاردراسیاًالمتعثرینللطالباالجتماعیةالمساندةتقدیمفيالتدریس
اإلناثالطالباتمن%20حواليلدىاالجتماعيالقلقوظھورالطالباتلدىاألكادیميالتعثربینالعالقة

الرقادوسناءالحمادینخالدودراسة)2018(الرشیدعواطفدراسةمعالفرضنتائجوتتفقبالجامعة
)2020(.

اكدنفقددراسیاالمتعثراتالطالباتمعالحوارخاللمنوذلكمنطقیةالفرضھذانتیجةأنالباحثةوتشیر
تحصیلھممستوىعلىیؤثرمماواألخوة)(الوالدیناالسرةخاللمناالجتماعیةالمساندةیفتقدنأنھن

مواقفوكلالمواجھةمواقففيالشدیدوالخوفاالجتماعيالرھاباعراضمنیشتكینأنھنكماالدراسي
التعلم تحتاج الى تفاعل اجتماعي لذلك یتأثر مستوى تحصیلھن الدراسي ویعانین من التعثر االكادیمي.

- الفرض الثاني وینص على اآلتي :
)النفسياألمن–بالنفسالثقة(النفسیةوالمتغیراتاألكادیميالتعثربینإحصائیاًدالةإرتباطیةعالقةتوجد

لدى الطالبات أفراد عینة الدراسة
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب معامل االرتباط بیرسون والجدول التالي یوضح ذلك

)2(رقمجدول

معامل االرتباط بیرسون لمقیاس التعثر
األكادیمي والثقة بالنفس واألمن النفسي

مستوى الداللةمعامل االرتباط بالتعثر األكادیميالمتغیر
62,001,0الثقة بالنفس

66,001,0األمن النفسي
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بالنفسوالثقةالطالباتلدىاألكادیميالتعثربینموجبةإرتباطیةعالقةتوجدأنھأعالهالجدولمنویتضح
واألمناألكادیميللتعثروبالنسبةبالنفسالثقةانخفضتكلمااألكادیميالتحصیلمستوىانخفضفكلما

الدراسيالتحصیلمستوىأنخفضكلماأي66,0نسبةتمثلأنھانجدحیثموجبةإرتباطیةفالعالقةالنفسي
حیثمنطقیةأیضاًوالنتیجةالثانيالفرضصحةمنتتحققوبذلكالنفسيباألمنالشعورأنخفضكلما

دراسةمثلبالنفسالثقةمنوكالًالدراسيالتعثربینإرتباطیةعالقةوجودإلىالدراساتبعضأشارت
Everhartأراءمعالفرضھذانتیجةتتفقكما)2016(وجاساماولیام النجاحأنیرىالذي)2005)

والشعوربالنفسالثقةضعفإلىیؤديالدراسيالتعثروأنبالنفسللثقةأساسيعاملبمثابةاألكادیمي
الشعورأساسالنفسياألمنأن)2005(الضبعومحمد)2002(زھرانحامدمنكالًیرىكمابالدونیة
لدیھمالنفسياألمنتحقیقعدمإلىیؤديالجامعيالشبابلدىالدراسيالتحصیلمستوىتدنيوأنبالنجاح

.

منیعانیندراسیاالمتعثراتالطالباتأنرصدتحیثمنطقیةالفرضھذانتیجةأنالباحثةتشیركما
النفسیةوالطمأنینةالنفسيباألمنالشعورعدمالىباإلضافةبالدونیةوالشعوربالنفسالثقةبضعفالشعور

العربیةالسابقةالدراساتمنالعدیدنتیجةمعالفرضھذانتیجةوتتفقالدراسيتعثرھنأسبابأھممنوھذه
واألجنبیة كما اشارت أعاله.

- الفرض الثالث وینص على اآلتي :
یختلف متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقیاس التعثر األكادیمي بإختالف التخصص الدراسي

( أقسام علمیة – أقسام أدبیة )
وللتحقق قمن صحة ھذا الفرض تم تطبیق تحلیل التباین أحادي االتجاه والجدول التالي یوضح ذلك .

)3رقم(جدول

تحلیل التباین بین متوسطي درجات
طالبات الجامعة باختالف التخصص على
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مقیاس التعثر األكادیمي
مستوىقیمة (ق)متوسط المربعاتدرجة الحریةمجموع المربعاتمصدر التباین

الداللة
60,100204515,250بین المجموعات

75,1401,0 داخل
المجموعات

23,24150195847,123

83,34170199المجموع

مقیاسعلىالطالباتدرجاتمتوسطيبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدأنھأعالهالجدولمنیتضح
طالباتلصالحواألدبیةالعلمیةباألقسامالطالباتبینالدراسيالتخصصإلختالفترجعاألكادیميالتعثر

العلمیةاألقسامطالبأننجدحیثمنطقیةنتیجةوھيالفرضھذاصحةمننتحققوبذلكالعلمیةاألقسام
ولكناألكادیميالتحصیلمستوىفيوضعفانخفاضلدیھمفأنلذلكالجیداالستذكاربعاداتاھتماماأكثر

نتائجمعالفرضھذانتیجةوتتفقالنحوھذاعلىالنتیجةجاءتلذلكاألدبیةاألقسامطالباتمنأعلىبدرجة
إلىدراستھمأشارتحیث)2019(العیاصرةوفاءودراسة)2019(القحطانيمحمدمنكالًدراسة

إختالف التخصص بین األقسام ( علمیة وأدبیة ) .
- الفرض الرابع وینص على اآلتي :

–ثالثمستوى(الفرقةبإختالفاألكادیميالتعثرمقیاسعلىالجامعةطالباتدرجاتمتوسطيیختلف

التاليوالجدولاالتجاهأحاديالتباینتحلیلتطبیقتمالفرضھذاصحةمنوللتحقق)خامسمستوى
یوضح ذلك .

وللتحقق قمن صحة ھذا الفرض تم تطبیق تحلیل التباین أحادي االتجاه والجدول التالي یوضح ذلك .
)4(رقمجدول

تحلیل التباین بین متوسطي درجات
طالبات الجامعة بإختالف التخصص على

مقیاس التعثر األكادیمي
متوسطدرجة الحریةمجموع المربعاتمصدر التباین

المربعات
مستوى الداللةقیمة (ق)

60,100204515,250بین المجموعات

75,1401,0 23,24150195847,123داخل المجموعات

83,34170199المجموع

علىالجامعةطالباتدرجاتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدأنھأعالهالجدولمنیتضح
لصالح)الخامسالمستوى–الثالثالمستوى(الدراسیةالفرقةإلختالفترجعاألكادیميالتعثرمقیاس
یزدادالدراسيالمستوىفيتقدمنكلماالطالباتأننجدحیثمنطقیةنتیجةوھيالخامسالمستوىطالبات
األعلىالمستوىلصالحالفروقظھرتلذلكللتخرجویستعدواالجیداالستذكارمھاراتوتعلمالوعيلدیھن

وبذلك نتحقق من صحة الفرض الخامس بالدراسة .
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تربویة(األبعادمتعددةمشكلةاألكادیميالتعثرأننالحظالدراسةنتائجغرضخاللومنالقولوجملة
كالمساندةاجتماعیةمتغیراتمنھاالمشكلةتفاقمفيتؤثرعدیدةمتغیراتوھناك)ونفسیةواجتماعیة
االستذكارعلىالطالبوتشجیعتحفیزفيالتدریسھیئةوأعضاءوالزمالءاألسرةدوروھياالجتماعیة

الطالباتعلىیؤثرمتغیروھواالجتماعيالقلقاألكادیميالتعثرفيأیضاًالمؤثرةالمتغیراتومنالجید
فيوالحوارالمشاركةفتتجنباألخرینمناالجتماعيوالرھاببالخوفالطالبةفتشعربالسلب

إلىالدراسةنتائجأشارتكمااألكادیميتحصیلھامستوىعلىیؤثرمماالتعلیمیةواألنشطةالمحاضرات
لدىالنفسياألمنمستوىوإنخفاضبالنفسالثقةوضعفاألكادیميالتعثربینالموجبةاإلرتباطیةالعالقة

تؤثرالتيالمشكلةھذهمنللحداألكادیميالتعثرمعالمتغیراتتلكبدراسةالباحثةإھتمتلذلكالطالبات
االكادیميالتعثرمقیاسحولالبیاناتجمعخاللمنالباحثةرصدتحیثالجامعیةبالمرحلةالطالباتعلى

والغیابالجیداالستذكارلمھاراتاتقانھمعدمھوالدراسةعینةافرادلدىاالكادیميالتعثرأسباباھممنأن
مستواھنعلىاثرممااالختباراتقبلواستعدادمجھودبذلوعدمالمحاضراتعنمتقطعةبصورة
استخدامینقصھاالجامعیةالبیئةأنالطالباتأكدتكمابالنفسالثقةبضعفالشعورالىباإلضافةالتعلیمي
باإلنذاراتیكتفىفالبالجامعةاالكادیمياالرشاددورتفعیلالىباإلضافةالتدریسفيالحدیثةالتقنیات

تواصلوسائلواستخدامالطالباتجداولضبططریقعنالطالباتكفاءةبرفعاالھتمامعلیھبلوالعقوبات
افضل مع الطالبات المتعثرات دراسیا.

التوصیات المقترحة :
في ضوء ما أسفرت عنھ نتائج الدراسة یمكن عرض التوصیات على النحو التالي :-

دراسیاًالمتعثراتالطالباتلمساعدةالمختلفةبالكلیاتوالنفسياألكادیمياإلرشادمكاتبتفعیلضرورة-1
.الجامعیةالحیاةمعالتوافقعنوالتوعویةالتنمویةالبرامجنشر-2

المشاركةعلىالطالباتلتشجیعالمسابقانوعملواألدبیةوالحركیةوالترفیھیةالفنیةباألنشطةاإلھتمام-3
والتفاعل مع الحیاة الجامعیة .

التقنیاتاستخدامحیثمنالجیدللتعلمالمالئمةالشروطفیھاتتوفربأنالجامعیةالبیئةعلىالحفاظ-4
للطالباتالذاتيوالتعلمالذھنيالوصف–التعاونيالتعلمعلىوالتشجیع–الحدیثةالتدریسوطرقالحدیثة

وخصوصاً المتعثرات دراسیاً .
التقاریركتابةوطرقالمفاھیمیةالخرائطوعملالجیداالستذكارطرقعنوالدوراتالندواتعقد-5

العلمیة .
.فقطباالختباراتاإلھتماموعدمللطالبالحدیثتقومالتيفلسفةتفعیلضرورة-6
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المراجع
أوالً : المراجع العربیة :-

طالبلدىاالجتماعیةبالمساندةوعالقتھالدراسيالتعثر:-)2020(وفاءالرقادوخالدالحمادین-
.)64(،العدداألردن،عمان،التربیةكلیةمجلة،الجامعة
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،الدراسيبالتحصیلالمرتبطةالمدرسیةغیراالجتماعیةالمتغیرات:-)2009(أحمدحمودي-
.)41(العدد،اإلنسانیةالعلوممجلة،نقدینسیكولوجیةدراسة

األنجلومكتبة،القاھرة،والشبابللمراھقیناالجتماعيالقلقمقیاس:-)2013(ھویدةحنفي-
المصریة .

لطلبةالدراسيوالتحصیلالتعلیميلمستوىانخفاض:-)2009(محمدالشاويوأحمدالخفاجي-
الجامعة ، كلیة العلوم ، جامعة باب بغداد .

جامعة،التربیةكلیةمجلة،الجامعةطالبلدىاألكادیمیةالمشكالت:-)2005(فتحیةالدسوقي-
.)11(العدد،شمسعین

التربیةكلیةطالباتلدىاالجتماعيبالقلقوعالقتھالدراسيالتعثر:-)2018(عواطفالرشید-
.)7(العدد،الزلفيجامعةالتربیةكلیةمجلة،بالمجمعة

محافظةبكلیاتاألولىالسنةطالبتواجھالتياألكادیمیةالمشكالت:-)2016(عبدهللالروقى-
.)170(عدد،األزھرجامعة،التربیةكلیةمجلة،األكادیمياألداءبمستوىوعالقتھاعفیف

المعارف.دارمكتبة،القاھرة،الجامعيللشباباألكادیمیةالمشكالت:-)2005(محمدالریحاني-
المملكة،والحلواألسبابالجامعيللطالباألكادیميالتحصیلفيالتعثر:-)2016(یاسرالرئیس-

العربیة السعودیة ، الدمام ، مكتبة المتنبي.
الجامعة،المتغیراتببعضوعالقتھالطالبأداءمستوىتقویم:-)2008(محمودالرئیسي-

اإلسالمیة ، غزة .
.العربيالفكردارمكتبة،القاھرة،النفسيوالعالجالنفسیةالصحة:-)2005(حامدزھران-

.العربيالفكردار،القاھرة،النمونفسعلم:-)2002(حسنزیداني-

الجزیرةجامعةكلیةطلبةلدىالمتغیراتببعضوعالقتھاألكادیميالتعثر:-)2017(عرفھسلیمان-
.)36(العدد،طیبةجامعةالتربیةكلیةمجلة،بالسودان

الحیاةبجودةكمنشآتاالجتماعیةوالمساندةالعامةالذاتفاعلیة:-)2012(منىحمودةوأحمدالسید-
.)3(العدد،النفسیةالتربویةالعلوممجلة،

.العربيالفكردار،القاھرة،الشبابلدىاألكادیمیةالمشكالت:-)2001(معتزالسید-
المجلة،لمعالجتھمقترحةوإستراتیجیةالتربیةكلیةلطالبالدراسيالتعثر:-)2018(نوالشرف-

.)15(العدد،النوعیةالتربیةلكلیةالعلمیة
مكتبة،القاھرة،الجامعيالشبابمنھایعانيالتيالنفسیةالمشكالت:-)2005(زینبشقیر-

األنجلو المصریة .
.المصریةاألنجلومكتبة،القاھرة،النفسياألمنمقیاس:-)2008(زینبشقیر-

الملكبجامعةالعلیاالدراساتوطالباتطالبلدىالدراسيالتعثر:-)2014(موضىالشمري-
.)36(العدداالجتماعیة،الخدمةفيالدراساتمجلة،سعود

الریاض،السعودیةالعربیةالمملكة،الجامعةطالبلدىالدراسيالتعثر:-)2005(العزیزعبدصالح-
، مكتبة الرشید .

مستقبلطنطاجامعةطالبیراھاكماوالمستقبلیةالحالیةالشبابمشكالت:-)2013(محمدصقر-
.الجامعيالمكتب،القاھرة)29(العدد،العربیةالتربیة
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وطرقاألسبابالجامعيالطالبلدىالدراسيالتحصیلمستوىانخفاض:-)2005(عبدهللالضبع-
.)48(العدد،السویسجامعةالتربیةكلیةمجلة،العالج

الطفولةمجلة،الكویتبدولةالتربیةكلیةطلبةلدىاألكادیمیةالمشكالت:-)2013(محمدالعازمي-
.)13(عدد)5(مجلد،اإلسكندریةجامعة،والتربیة

.المصریةأنجلو،القاھرة،عالجھوطرقأسبابھاالجتماعيالقلق:-)2010(محمدالتوابعبد-
.العربيالفكردار،القاھرة،الجامعيالشبابمشكالت:-)2006(أحمدالخالقعبد-

.المصریةالنھضةمكتبة،القاھرة،الجامعیةالحیاةمعالتوافقمقیاس:-)2009(عليالسالمعبد-
المصریةاألنجلومكتبة،القاھرةاالجتماعیة،المساندةمقیاس:-)2001(أمانيالمقصودعبد-
.المصریةاألنجلومكتبة،القاھرة،بالنفسالثقةمقیاس:-)1997(عادلعبدهللا-

الدولیةالتربویةالمجلة،الجامعيالطالبلدىاألكادیميالتعثرأسباب:-)2019(وفاءعیاصرة-
المتخصصة ، األردن .

،التربیةكلیةالعلمیةالمجلة،دراسیاًالمتعثرینلعالجالمبكرالتدخل:-)2020(عبیرالقحطاني-
جامعة أسیوط .

الشبابلدىاالجتماعیةبالعواملوعالقتھااألكادیمیةالمشكالت:-)2019(محمدالقحطاني-
.)20(العدد،التربیةفيالعلميالبحثمجلة،الجامعي

5ط،المصریةالنھضةمكتبة،القاھرة،النفسیةالصحةأسس:-)1975(العزیزعبدالقوصي-

عینجامعة،اآلدابكلیةمجلة،الجامعيالشبابلدىاألكادیميالتعثر:-)2017(أمینةمحمد-
.)42(العدد،شمس

.العربيالفكردارمكتبة،القاھرة،الشبابلدىالنفسیةالضغوط:-)2001(أحمدناصر-

،التربیةكلیةمجلة،الكویتبدولةالتالمیذلدىالدراسيالتعثرمشكلة:-)2007(رشیدنورى-
.)23(العدد،شمسعینجامعة

.المسیرةمكتبة،األردن،الجامعيالشبابوضغوطمشكالت:-)2007(الحمیدعبدالھاشمي-

،النفسعلمفيعربیةدراساتمجلة،الوجدانيالذكاءفيالفردیةالفروق:-)2013(محمدھریدي-
.)2(العدد
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