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هدفت هذه الدراسة للوقوف عىل األحوال واملالبسات ذات العالقة بطبيعة ونوعية البحث: ملخص

قوع الطلبة حتت املالحظة األكاديمية. وقد عمدت الدراسة إىل مجع بيانات وواصالت وعالقتاا بالسكن وامل

من الطلبة الذين وقعوا حتت املالحظة األكاديمية يف جامعة السلطان قابو  بواسطة استبانة إلكرتونية 

ا وطالبة من الواقعني ( طالب  619خاصة ُأعدت هلذه الغاية. وبلغ حجم العينة التي ُأجريت علياا الدراسة )

االستعانة باملناج الوصفي لتحليل الظاهرة ومعاينتاا،   حالي ا حتت املالحظة األكاديمية، وقد جرى

باستخدام عدة أساليب إحصائية تُوّزعت بني النامذج اإلحصائية الوصفية البسيطة، مثل: التوزيعات النسبية 

 (.Chi-Squareكاي )(، ونموذج حتليل مربع Percentagesوالتكرارية )

، ومن حمافظة   وقد خلصت الدراسة إىل أنَّ أغلب الطلبة قيد الدراسة هم من حمافظة الباطنة شامال 

مسقط، ومن الذين يقطنون يف سكن خاص ويف شقة مع زمالئام من الطلبة، ومن الذين يعتقدون بأنَّ 

لت الدراسة  ة واضحة لدى هؤالء الطلبة من عدم توافر معانا ىل وجودإأوضاع سكنام غري مرحية. كام توصَّ

وسائل للنقل إىل اجلامعة؛ إذ عّّب جزء كبري منام عن معاناهتم بسبب بعد املسافة التي يقطعوهنا يومي ا 
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Abstract: This study aimed to determine the conditions and circumstances related to the nature and 

quality of housing, transportation and their relationship with students falling under academic 

probation. The study collected data from students who had fallen under academic probation at Sultan 

Qaboos University by an electronic questionnaire prepared especially for this purpose. The sample 

was (619) students currently under academic probation. The descriptive analysis was used on the 

phenomenon using several statistical methods distributed between the statistical models for 

Descriptive Statistics such as the relative frequency distributions (Percentages), and the square model 

analysis (Chi-Squar). 

The study concluded that most of the students in the sample are from North Batinah and Muscat, 

living in private accommodation in an apartment with fellow students, and who believe that their 

hostels are uncomfortable. The study also concluded that there was clear suffering for those students 

due to the lack of means of transport to the university. A large portion of them said that they were 

suffering because of the distance they need to cross daily to get to the university.  

 

 

  

  



 159                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع، 29مجملة اآلداب، 
 

  املقدمة

التحوالت  ُُتمع األدبيات االقتصادية واالجتامعية بأنَّ 

االجتامعية واالقتصادية والثقافية، التي أصابت 

 بحيث الشديدة خصوصيتااكان هلا املجتمع العامين 

 ووظائفاا، وأحدثت  العامنية بعمق أدوار األرسة  مّست  

تغريات حاسمة عىل أوضاع أفرادها ومكاناهتم 

ا من التحديات كثري   أبرزت  كام ختلفة، ومواقفام امل

كذلك بزيادة مستوى طموحام  وأسامتأمامام، ،

وتطلعاهتم الذاتية ورغباهتم يف االرتقاء االجتامعي 

هذه ويبدو أنَّ . ((Albahrani، 2004 واالقتصادي

يف تقليص دور األرسة كنسق قد ساعدت  التحوالت 

زت وعزَّ  يامر  الضبط االجتامعي بصورته التقليدية،

كمؤسسة املدرسة "من بروز أمهية أنساق أخرى 

ا يف حياة الفرد ا واسع   حيز  فعال   أخذت ، التيواجلامعة

، ويف "خاصة يف عملية تنشئته االجتامعية املقصودة"

، ويف حتديد مالمح مستقبله تهتشكيل شخصي

الزبيدي، وآخرون، االجتامعي واالقتصادي والثقايف )

  .(م.2002

اجلامعية أمهية هذه املؤسسة ورغم عمق 

يف تشكيل شخصيته، ويف و يف حياة الفرد، تااوحساسي

 لوظائفوا وأمهية األدوار حتديد مالمح مستقبله

  هناك إنَّ ف ؛هيااملنوطة هبا، وسمو الرسالة التي تؤد  

معوقات تقف دون حتقيق أهدافاا بصورة كاملة، 

الطلبة  وضاعبأأهم هذه املعوقات تلك املتعلقة  ولعلَّ 

، وما يتخللاا من حتديات وطبيعة حياهتم األكاديمية

 ومصاعب ذات عالقة بأحوال السكن واملواصالت؛

أثناء حياهتم اجلامعية جلملة يف حيث يتعرض الطلبة 

العالقة بمثل هذه من الصعوبات واملشكالت ذات 

والتي قد حتول دون حتقيق أهدافام، حيث اجلوانب، 

إنجاز توقعات الدور، ويعجزون  يفشل كثري منام يف

ُطلِح اام بلذلك  اعن حتقيق متطلباته، ويقعون تبع   ص 

 تشريوالتي  "باملالحظة األكاديمية"عىل تسميته 

عن حتقيق متطلبات الدور  لبةالطلدى قصور لوجود 

 م.(.2011)احلارثي وآخرون،  وتوقعاته

احلياة اجلامعية وما يقرتن هبا من بداية طبيعة  إنَّ 

البعد ما يالزمه من السكن املستقل واة االستقالل وحي

من املسؤوليات  ال الطالب كثري  م  قد حُي  ،عن األهل

تؤثر  املادية واملعيشية والضغط النفيس، التي يمكن أن  

ه األكاديمي )احلارثي وآخرون، ليا عىل حتصسلب  

دت ههذو ،(م.1998املنيزل،  م.2011 دراسة  ا ما أكَّ

اجلامعيني الطلبة  أنَّ التي بينَّت ب(، Karns، 2002كارنز )

وبسبب بداية استقالهلم عن األرسة األصل وسكنام 

جتامعية وثقافية املشكالت يتعرضون ما  كثري املستقل

النقل  تمتنوعة، إضافة ملشكالاقتصادية و

ومن  نفسيةشكالت وقد يتعرضون مل ،واملواصالت

ل باملقابل توص ،صعوبات يف التوافق االجتامعي

إقامة الطلبة  أنَّ إىل ( Nicpon، et. al، 2007نيكبون )

ا عن األهل  ا  -بعيد   -خارج احلرم اجلامعيخصوص 
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ومن فام االجتامعي، عىل عملية تكيَّ  اؤثر سلب  ي شأنه أن  

مع ما  وهي نتيجة تتفق ،عىل أدائام األكاديمي ثمَّ 

 لبةالط بأنَّ ، (م1998دراسة )املنيزل،  إليهذهبت 

 ابالعادة أقل تعرض   مهداخل احلرم اجلامعي  القاطنني

 ضونيق مللوقوع حتت املالحظة األكاديمية، فمعظما

داخل احلرم اجلامعي، ويف  ممن وقتا اكبري   اجزء  

فر ا، ويتوكافة وسائل الراحةبسكنات داخلية جمازة 

عادة بيئة اجتامعية وثقافية مناسبة لإلنجاز  مهل

 .والدراسة

الطلبة  السياق إىل أنَّ   هذايفوُتدر اإلشارة 

يف السكنات الداخلية جلامعة  مجيعام القاطنني

كثري  نَّ هم من اإلناث الاليت تتوافر هلُ السلطان قابو ، 

من التسايالت واخلدمات سواء أكانت أكاديمية أو 

قرب مناطق سكنان من واجتامعية أو ثقافية، 

فرها اجلامعة كاملكتبة ومصادر ااخلدمات التي تو

، واألنشطة الطالبية واألكاديمية التي تعقد التعلم

تسايالت  نَّ داخل احلرم اجلامعي، كام تتوافر هلُ 

الوجبات الغذائية، والتسايالت األمنية  :مثل ،معيشية

بالتأكيد عىل  األدبيات السابقةومتيل أغلب  ،والصحية

ب كثري من الطلبة السكن داخل حرم اجلامعة جينّ  نَّ أ  

فة كمشكلة املواصالت، مشكالت معيشية خمتل

كذلك مسألة هدر الوقت للوصول إىل حرم  موجينبا

إىل توافر أماكن مثالية للدراسة،  اجلامعة، إضافة  

وفرص تكوين صداقات جديدة ما يسام بالرتويح 

 م(.1999ا )سليامن واملنيزل، ا واجتامعي  نفسي   معنا

عده عن طبيعة السكن ونمطه ومدى بُ  يبدو أنَّ و

نوعية وسائل النقل التي يقلاا الطلبة اجلامعة، و

 حمدداتل شك  للوصول إىل اجلامعة، كلاا عوامل قد تُ 

ا يقرتن هبا من تحصيل الطلبة األكاديمي، ملِ  لحقيقية 

واقتصادية ونفسية، وملا يصاحباا  اجتامعيةصعوبات 

ا نعكس سلب  تلطلبة، قد مرتاكمة وعميقة لمن معاناة 

 عىل حتصيلام األكاديمي.

 

  شكلة الدراسةم

ّثل ظاهرة     وقوع الطلبة حتت املالحظة  ُتم

وتوظيفه التقاطه  جرىا، ا عميق  األكاديمية مؤرش  

للداللة عىل وجود خلل وظيفي يف نسق املؤسسة 

وعجز يف قدرة الطلبة  ا،التعليمية وقصور يف مدخالهت

كام ُعدَّ ( م.2001عىل أداء توقعات الدور )لطفي، 

قع ضمن يملثل هذه األنساق، ما دام ا ا طبيعي  إفراز  

ولكن  ،احلدود واملستويات الطبيعية واملتعارف علياا

 ماام   امؤرش   عد  يُ  ؛حلدود املتعارف عليااتلك اُتاوزها ل

، ووظائفه النسقهذا لوجود مشكلة عميقة يف أجزاء 

يرتتب عليه من آثار  ن  ال يمكن ُتاهله ملا يمكن أ  

 املؤسسة هيكل تنظيموانعكاسات سلبية قد تصيب 

كام قد طاقاته وموارده املختلفة، وقد تستنزف  ،وبناءاته

م. الدمياطي، 2009)اجلابري،  عن أداء وظائفه هتعيق

 م.(.2006



 161                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع، 29مجملة اآلداب، 

هذه النسب املرتفعة للطلبة الواقعني  يبدو أنَّ و    

حتت املالحظة األكاديمية يف جامعة السلطان قابو ، 

وجود  عن مامةتقدم مؤرشات وشواخص شأهنا أن  

يف أركان العملية األكاديمية، أو قصور  حدأخلل ما يف 

يف ضوء وائفه، وظل ئهحد عنارص هذه املؤسسة يف أداأ

م ظاهرة  ملعاينةهذه الدراسة تأيت كمحاولة  ، فإنَّ ما تقدَّ

متتاز بشدة تعقيدها وكثافة الغموض الذي يكتنف 

ا عىل الشتامهل بكوهنا من الظواهر املركبةوجوانباا، 

يف متعددة أبعاد وجوانب اجتامعية واقتصادية وثقافية 

حياة الطلبة، ولتضمناا أسباب وحمركات تربوية 

 ،ذات عالقة بتدين حتصيلام األكاديميونفسية خمتلفة 

حيث متّثلت مشكلة الدراسة احلالية يف تزايد أعداد 

الطالب الواقعني حتت املالحظة األكاديمية، والتي 

حوال السكن واملواصالت التي يعاين يمكن عزوها أل

مناا الطلبة، ورغم أمهية هذه اجلوانب؛ لكن هناك شح 

وندرة يف الدراسات التي ُبحثت هبذه اجلوانب رغم 

 عمق انعكاساهتا عىل حياة الطلبة وأدائام األكاديمي.

 

  أمهية الدراسة

حمددة تتعلق  أمهية هذه الدراسة من اعتباراتتأيت 

من حمدد  جانببحث ودراسة اا بتاممّل اهُج  برتكيز

ظاهرة وقوع طلبة جامعة السلطان قابو  "مكونات 

يتعلق بأوضاع السكن  ،"حتت املالحظة األكاديمية

واملواصالت للطلبة الواقعني حتت املالحظة 

بصورة  امل يسبق دراستاجوانب  يوه األكاديمية؛

 كام، معمقة وشاملة من قبل الباحثني يف املجتمع العامين

من الدراسات املحلية  بوصفااتنبع أمهية هذه الدراسة 

حتاول تركيز  التي -عىل حد  علم الباحثني – القليلة

العالقة بظاهرة ذات هذه اجلوانب اهتامماا عىل دراسة 

، والتعرف عىل وقوع الطلبة حتت املالحظة األكاديمية

كام تنبع أمهية  ،املختلفة مالبساهتاحمدداهتا وأسباهبا و

وعمق نفساا لدراسة من خصوصية الظاهرة ا

انعكاساهتا وتنوعاا، وتعدد مضاميناا االجتامعية 

 عىل حياة الطالب األكاديمية.  والثقافية والديموغرافية

ا جاءت هذه الدراسة تتميز بأهنَّ  عام فإنَّ  وبوجه

يف  يف الدراسات املحلية السابقة حاصال   التغطي نقص  

بحثت يف هذا املوضوع، إذ ال ، التي العلوم االجتامعية

علمية معمقة  دراسة-الباحث نيحسب علم -توجد 

 اجلوانب ذات العالقة بمثل هذه الوقائعحثت هبذه بُ 

األكاديمية بصورة معمقة وشاملة، رغم حيويتاا 

 وعمق انعكاساهتا.

 

  أهداف الدراسة

إىل الوقوف  ةحمدد وبصورةتسعى هذه الدراسة 

الطلبة حتت املالحظة  أسباب وقوعواحد من عىل 

واملتعلق بأحوال السكن واملواصالت األكاديمية 

بصورة شاملة ومعمقة،  وتقيص ومعاينة هذه اجلوانب

حماولة اخلروج بمجموعة من التوصيات  مَّ ومن ث  
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مناا،  أو احلد   تااتسام بمعاجل العملية والتي يمكن أن  

داف هذه الدراسة تسعى إىل حتقيق األه وبالتحديد فإنَّ 

 : تيةاآل

السكن واملواصالت، واخللفية  أحوالالتعرف عىل 

األرسية للطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية، 

 ، وهي: هدفان فرعيانوقد تفرع عن هذا اهلدف 

لطلبة وأثرها عىل االسكن  أحوالمعاينة  .1

 الواقعني حتت املالحظة وأهم انعكاساهتا األكاديمية.

النقل واملواصالت  وسائل أثركشف ومعاينة  .2

يف وقوع الطلبة حتت املالحظة وأهم انعكاساهتا 

 األكاديمية.

 

  تساؤالت الدراسة

 تتحدد تساؤالت الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:

السكن واملواصالت واخللفية  أوضاعما أثر 

األرسية للطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية: 

 :آلتيةساؤالت الفرعية اتالوالذي تضمن 

السكن وأثرها يف وقوع  أوضاعما طبيعة  -1

وما أهم انعكاساهتا  الطلبة حتت املالحظة األكاديمية؟

 األكاديمية؟

يف وقوع  املواصالتو النقل وسائل أثرما  -2

وما أهم انعكاساهتا  الطلبة حتت املالحظة األكاديمية؟

 األكاديمية؟

  الدراسة مفاهيم

لصعوبات وهي مؤرش ل: مشكالت الطلبة -1

، حياهتم األكاديميةأثناء يف التي يتعرض هلا الطلبة 

يف  سلبية مامة وواضحة اتهلا تأثري قد يكونوالتي 

هذه املشكالت  عادة ما يالزمحتصيلام األكاديمي، و

التي صعبة والعوائق املواقف الالتحديات و من لةمج

تنعكس آثارها عىل حتصيلام و ،تالزم الطلبة

 م.(. 1999ل، )سليامن واملنيز األكاديمي

: نظام خيضع له الطالب املالحظة األكاديمية -2

عند انخفاض مستواه األكاديمي يف املعدل الفصيل 

( 2.0والرتاكمي، عندما يكون معدله أقل من )

ويكون الطالب حتت املالحظة األكاديمية يف احلاالت 

)عامدة القبول والتسجيل، جامعة السلطان  تية:اآل

  (:م2012قابو ، 

ند انخفاض معدل نقاط التقدير الرتاكمي ع -   

 .(2.0عن )

عندما يكون معدل نقاط التقدير الرتاكمي  -

( أو أكثر، ولكن معدل نقاط تقدير الفصل 2.0)

 (.1.0الدرايس اجلاري أقل من )

عندما يكون معدل نقاط التقدير الرتاكمي  - 

( أو أكثر، ولكن معدل نقاط التقدير الفصيل 2.0)

 ( لفصلني متتاليني.2.0يستمر دون )

 

 

  الدراسات السابقة
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عمدت جامعة السلطان قابو  ومنذ بداية     

 كافة ( إىل تكريس جاودهام.1986تأسيساا، عام )

خلدمة العملية األكاديمية وخدمة طالهبا الذين 

يشكلون عامد اجلامعة وأهم عنارصها وحمور أهدافاا، 

 الصعوباتم، وحماولة تذليل هتوالسعي ملعاجلة مشكال

 إذ   التي يمكن أن تعرتض مسار حياهتم اجلامعية. كافة

ذه املؤسسة الوطنية عملية متكني اإلنسان يرهتن هب

العامين واالستثامر به، وزيادة فاعلية مشاركته يف 

دائرة التخطيط ) اجلاود التنموية التي تقوم هبا الدولة

وقد  ،(م.2013واإلحصاء، جامعة السلطان قابو ، 

ا يفشادت ا ا كبري   نظام لعقود الثالثة األخرية توسع 

وقد صاحب قبول الطلبة بجامعة السلطان قابو ، 

م هتتزايد مشكالزيادة أعداد الطلبة فياا، وذلك 

وقد  ،األكاديمية واالجتامعية واالقتصادية والنفسية

 يف"التي واجات هؤالء الطلبة:  تلت أهم املشكالمتثَّ 

تتعلق التي شكالت امل، واملشكالت النامجة عن السكن

باملواصالت والنقل للوصول إىل اجلامعة، إضافة 

 كام ،"لصعوبات ذات صيغ أكاديمية خمتلفة ومتنوعة

ذلك مجلة من االنعكاسات عىل أوضاع الطلبة  الزم

عىل حتصيلام  ومن ثمَّ وقدرهتم عىل املنافسة واإلنجاز، 

ى باملالحظة  األكاديمي ووقوعام حتت ما ُيسمَّ

املنيزل،  م.2008)البحراين واخلواجة،  كاديميةاأل

 (.م.1998

 

د األدبيات يف ظاهرة وقوع الطلبة حتت      وُتؤك 

 اثل تصور  متال املالحظة األكاديمية بأنَّ هذه املسألة 

تصوٌر مركٌب يتضمن  يام ه، إنَّ فحسب اأحادي   ابنائي  

طائفة خمتلفة من املتغريات والعوامل املتداخلة،  اآثار  

ّبز تأثرياهتا عىل تل ةمعقد بصورةتعمل  التي يمكن أن  

دت ه  حياة الطالب وحتصيله األكاديمي وهذا ما أكَّ

 ،Ibrahim  &  AlBarwaniإبراهيم والربواين )دراسة 

متغري من غري اجلائز اعتبار ه إىل أنَّ التي ذهبت  ،(1993

املتنبئ الوحيد عن امتحان الثانوية العامة واحد مثل: 

هناك عوامل  نَّ إء األكاديمي للطلبة يف اجلامعة؛ إذ األدا

واالُتاهات لإلنجاز الدافعية وامليل  :مثل ،غري معرفية

حتصيل الطلبة تقرير متغريات أساسية يف  ُتعد   ،الفردية

د مع ايزتيالذي لتوافق الشخيص ُيسام اا، فقد أكاديمي  

حتسني الطلبة داخل احلرم اجلامعي يف الوقت وسكن 

ا دراسة  ،ام األكاديميأدائ لت إليه أيض  وهذا ما توصَّ

 (م.1999)سليامن واملنيزل،  كل من سليامن واملنيزل

 1999جاجيا وكييل ) دراسةوبذات السياق أشارت 

Kelly ،& Jaggia) تحديد العوامل ل يااسع يف معرض

بة لتؤثر يف مستوى األداء األكاديمي للط املمكن أن  

عدل الرتاكمي للطلبة كمؤرش اجلامعيني، باستخدام امل

وجود جمموعة من تأكيد ألدائام األكاديمي، إىل 

 القوي عىل أداء الطلبةاملتداخل والعوامل ذات التأثري 

 قمناا ما يرتبط باملناهج الدراسية وطرف، األكاديمي

التدريس، ومناا ما يتعلق بخصائص عضو هيئة 
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التدريس، ومناا ما يتعلق بخصائص األرسة 

رها ومتاسكاا ومستوى تعليم الوالدين، ومناا واستقرا

 وقد .وأحوال سكنه ما يتعلق بخصائص الطالب نفسه

 & mckenziدراسة مكينزي وسكويتزر ) أشارت  

schwetzer، 2001) درجات الطالب يف الفصل  أنَّ  إىل

يف حتديد معدالهتم  أمهية بالغةالدرايس األول هلا 

فعالية مل أخرى كوهذا ال ُيلغي أثر عوااألكاديمية، 

والذي يزيد من  ،لإلنجازلدى الطلبة ذاتية الدوافع ال

ثر للحصول عىل معدالت تراكمية مرتفعة، وأ مهلومي

بالدراسة والتفرغ عوامل أخرى، مثل: انتظام الطلبة 

 الكامل لذلك؛ لتحقيق تطلعاهتم األكاديمية.

ل      ،.Nicpon et. Alنكبون وآخرون ) وتوصَّ

د عوامل أخرى ذات صيغ سيكولوجية وجوإىل  (2007

دوا   أنَّ تتعلق بمستويات إنجاز الطلبة ونجاحام؛ إذ أكَّ

الدعم االجتامعي املقدم للطلبة، وانخفاض شعورهم 

 عوامل معززة الستمرارهم يف اجلامعة بالوحدة، تعد  

دت الدراسة أمهية تأثري أكَّ  كام وتفوقام األكاديمي،

 األكاديمي، حيُث  طبيعة مكان السكن عىل األداء

حصل الطلبة املقيمون يف السكن الداخيل عىل معدل 

 ،أكاديمي أفضل من طالب السكن اخلارجي

األبعاد املتعلقة  ا إىل أنَّ وخلصت الدراسة أيض  

معقدة يكتنفاا كثري  ابتحصيلام األكاديمي تبقى أبعاد  

من الصعوبات والغموض، نتيجة عدم إمكانية 

؛ الرهتاهنا بدرجة احلساسية احتديدها وحرصها فعلي  

هبذا و ،مثل هذه القضايا يفالتي يضعاا الطلبة 

 ،(Karns، 2002كارنس ) دراسة خلصت  اخلصوص 

عادة أداء الطلبة القاطنني داخل احلرم اجلامعي  إىل أنَّ 

جلملة من االعتبارات االجتامعية  امرتفع  ما يكون 

مستوى  نت الدراسة أنَّ . كام بيّ والنفسية واالقتصادية

الرضا والوعي الذايت ومستوى التطلعات األكاديمية 

لدى الطلبة القاطنني داخل نطاق اجلامعة، أعىل من 

 ،رهم من الطلبة القاطنني خارج احلرم اجلامعيائنظ

الطلبة القاطنني خارج احلرم  نت الدراسة أنَّ بيَّ  باملقابل

ا ما تنترش بينام بعض السلوكيات غري اجلامعي كثري  

تناول الكحول، وهدر الوقت وعدم  :مثل ،يةالسو

 قدرهتم عىل تنظيمه.

احلارثي وآخرون  ت دراسةلُص خ   وبذات السياق    

التنبؤ )بعنوان  ،(م.2011)احلارثي وآخرون، 

بالصعوبات التي تواجه الطالب القاطنني خارج احلرم 

جريت عىل أُ  وقد، (اجلامعي يف ضوء بعض املتغريات

ممن بة جامعة السلطان قابو  عينة عشوائية من طل

يسكنون خارج احلرم اجلامعي، إىل وجود جمموعة 

الصعوبات التي تواجه هؤالء الظروف ومن متعددة 

إجيار املساكن، وعدم  ارتفاعأمهاا:  الطلبة، ولعلَّ 

كفاية مبلغ اإلعاشة املقدم هلم، ووجود صعوبات يف 

النقل ومتطلبات السكن اخلارجي، إضافة إىل 

، لصعوبات صحية وأكاديمية، واجتامعية تعرضام

)الوريكات، لوريكات ادراسة  كذلك أشارت
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كرساا ملعاينة املشكالت التي تواجه  التي ،(م.1999

مشكالت  أنَّ يني يف املجتمع األردين، إىل امعاجلطلبة ال

: مشكالت ذات يتالطلبة جاءت مرتبة عىل النحو اآل

واإلدارية،  عالقة باملجاالت األكاديمية، واخلدمية

كام  ،والنفسية، واالجتامعية، والصحية، واالقتصادية

بينت الدراسة أمهية أثر الدخل األرسي يف درجة 

 معاناة الطلبة من املشكالت األكاديمية.

أنَّ  (م.2003للراشد )الراشد، دراسة  وكشفت   

وكثرة الغياب عن املحارضات، يف الدراسة اإلمهال 

فر اجلو اعدم تو، ورضةوعدم الرتكيز داخل املحا

املناسب للدراسة يف البيت، وكثرة املسؤوليات 

كام  ،زم األوضاع األكاديمية للطلبةؤي األرسية شأنه أن  

العوامل ذات املنشأ االقتصادي  رثأأبرزت الدراسة 

كعدم رصف املكافآت للطالب، وعدم وجود حوافز )

 تحصيل األكاديمي، كاماليف ضعف  (،مادية للمتفوقني

نتيجة امتحان الثانوية كان هلا ارتباط إجيايب  بينت أنَّ 

صت نتائج خلُ هبذا اخلصوص و ،بتحصيلام اجلامعي

أهم العوامل  إىل أنَّ ، (م.2009)اجلابري، دراسة 

املؤدية إىل انحدار حتصيل الطلبة األكاديمي تتمثل يف 

كثرة الغياب عن املحارضات، وضعف عملية 

ااالستذكار اجليد  دى طالب قسم الفيزياء ل خصوص 

 واللغة العربية.

التي يعاين مناا الطلبة  تاملشكالهذا وتتفاوت    

بني استخدام بعض أعضاء هيئة التدريس ألساليب 

تقليدية يف التدريس، وشعور الطلبة باخلوف والقلق 

من املستقبل، واملشكالت النفسية واالقتصادية، 

درة عىل ومشكالت ذات عالقة بوقت الفراغ وعدم الق

ومشكالت السكن  إدارته، واملشكالت اإلرشادية

صت دراسة خلُ وهبذا اخلصوص . واملواصالت

حدة  إىل أنَّ ، (م.2010)العرجان والعضايلة، 

ا تبع   ةملحوظ بدرجةاملشكالت بني الطلبة تزداد 

بينت دراسة كام  ،الرتفاع مستوى التحصيل األكاديمي

اينة عالقة إذ سعت  ملع، ،(Croker 2014كروكري )

األكاديمية  تمستوى تقدير الذات واملشكال

 ، تواجه الطلبة واالجتامعية واملالية التي يمكن أن  

وجود ارتباط قوي بني انخفاض مستوى تقدير و

أكاديمية الذات عند الطلبة وبروز مشكالت 

ارتفاع ارتباط وجدت الدراسة كام  ،اجتامعية لدهيمو

 امع مستوى حتصيلبارتفالدى الطلبة تقدير الذات 

بني  ةواضح عالقةوجود ل وتوصلتاألكاديمي، 

ارتفاع حتصيل الطلبة األكاديمي وارتفاع مستواهم 

انخفاض تقدير الذات لدى  إىل أنَّ و ،االقتصادي

بروز مشكالت أكاديمية عميقة يف سام الطلبة قد يُ 

 لدهيم.

ويبدو من مراجعة األدبيات السابقة متُيز هذه    

باقي الدراسات، كوهنا صبَّت جل الدراسة عن 

اهتامماا ببحث وحتليل جوانب حمددة ذات عالقة 

مبارشة بتدين حتصيل الطلبة األكاديمي، ووقوعام 
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حتت املالحظة األكاديمية التي تتمثل يف طبيعة أحوال 

السكن واملواصالت التي يمكن أن  يعاين مناا هؤالء 

ا حاصال   الدراسات يف الطلبة، ويبدو أنَّ هناك نقص 

مثل هذه الظاهرة بصورة شاملة يف بحثت  التيالسابقة 

 قد جاءت  و ،ومعمقة؛ رغم حساسيتاا وتنوع آثارها

أحوال السكن واملواصالت  لتتناولهذه الدراسة 

جامعة السلطان قابوس حتت  وقوع طلبةوأثرها يف 

بكثري من الشمولية والعمق  املالحظة األكاديمية

ثياهتا وتقيص أسباهبا ومعاينة والدقة، للوقوف عىل حي

ا يف ظل تقف وراءها، خصوص   أهم العوامل املمكن أن  

جسامة التحديات التي تفرضاا هذه الظاهرة، وما 

يصاحباا من تبعات اجتامعية ونفسية  يمكن أن  

 . متنوعة ومتعددة واقتصادية

 

  متغريات الدراسة

ألغراض تتعلق بمناجية الدراسة، وعىل ضوء     

ذات وءة التقييمية ملضامني الدراسات السابقة القرا

اختيار وحتديد متغريات الدراسة  جرىفقد  ؛الصلة

 : يتالتابعة واملستقلة عىل النحو اآل

 : املتغري التابع: أواًل 

وقوع الطالب يف جامعة السلطان "يتمثل يف     

، وهو املتغري "قابوس حتت املالحظة األكاديمية

مؤرش لتدين حتصيل الطالب كاملحوري يف الدراسة، 

 ملقيا  للداللة عىل ُتاوزستخدم قد اُ واألكاديمي، 

سموح هبا داخل الطالب للحدود الدنيا للعالمات امل

 اجلامعة.

 : املتغريات املستقلة: اثانيً    

 أ. اخللفية االجتامعية والديموغرافية: 

 )ذكر، أنثى(. النوع االجتامعي-1

سنة  20فأقل، من  19)من  أعامر الطلبة احلالية-2

 سنة فأكثر(. 25، 24إىل  23سنة، من  22إىل 

درجة املالحظة األكاديمية املصنف هبا الطالب -3

 )أوىل، ثانية، ثالثة، رابعة فأكثر(.

 السكن أحوال. ب

مسقط، مسندم، مكان إقامة الطالب الدائم )-1

الداخلية، الرشقية شامل، الرشقية جنوب، الباطنة 

جنوب، الّبيمي، الوسطى، ظفار، شامل، الباطنة 

 .(الظاهرة

 طبيعة السكن )داخيل خارجي...الخ(.-2

طالبات نوعية السكن )شقة، أو فيال، سكن  -3

 .(داخل اجلامعة، سكن طالب خارج اجلامعة

ا، نوعا ما، غري  السكن أحوال -4 )مرحية جد 

 مرحية إطالق ا(.

  ج. أحوال املواصالت

ا الطالب ة وسيلة النقل التي يستخدمانوعي-1

)سيارة خاصة، سيارة أحد  للوصول إىل اجلامعة

الزمالء، سيارة األهل، احلافلة اجلامعية، سيارة أجرة، 

ا عىل األقدام(.  سري 
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للوصول إىل  اطول املسافة التي يقطعاا يومي  -2

ا، متوسطة البعد،  اجلامعة ا كبري  )بعيدة وتتطلب جاد 

ا، سكن داخل احلرم ا  جلامعي(.قريبة وال تتطلب جاد 

 

  منهجية الدراسة

بمنهج املسح االجتامعي االستعانة  جرى   

ومعاينتاا  لتحليل الظاهرة باستخدام احلرص الشامل

اشكل يكونه ، من جوانب وأبعاد خمتلفة  ماام   مناج 

 فام مكوناهتالفام الظاهرة قيد الدراسة و اوحيوي  

 هذا املناج من توصيف يمكن أن  ُيقدموملا  وحيثياهتا،

 ثراء معريف للظاهرة املدروسة.دقيق وعميق و

 

  جمتمع الدراسة

د جمتمع الدراسة بمجموع الطلبة امللتحقني د  ُح 

بالدراسة يف جامعة السلطان قابو  والواقعني 

الزمنية )خريف  املدة يفحتت املالحظة األكاديمية 

ا ( طالب  1348والبالغ عددهم ) ،(2014م.

ة بتحديد جمتمع وقد قام فريق الدراس، وطالبة

الدراسة بالتعاون مع عامدة القبول والتسجيل، 

القيام بالتعاون مع اجلاات املعنية يف جرى  مَّ ومن ث  

واملمثلة  ،بتحديد مفردات جمتمع الدراسةاجلامعة 

 يفالطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية  بجميع

-15إىل  م.2014-9-1اإلسناد الزمني ) مدة

 (. م.11-2014

 

  حمددات الدراسة

عىل جمموعة الطلبة  إجابات املبحوثني اقترصت      

الواقعني حتت املالحظة األكاديمية يف جامعة السلطان 

فصل  يفقابو  والذين ما زالوا منتظمني يف الدراسة 

 عىل األسئلة التي والذين أجابوا فعال   م.2014ربيع 

إليام  رسلت  أُ  وقدتضمنتاا استبانة الدراسة، 

ا بالتنسيق مع عامدة القبول والتسجيل بعد رتوني  لكإ

التأكيد عىل أمهية البيانات ورسيتاا وتكريساا فقط 

أخذ  حصلوقد  ،ألغراض البحث العلمي ومتالزماته

 ،املوافقات الرسمية الالزمة للقيام بالدراسة وتنفيذها

أثناء إعداد يف  جمموعة من االعتباراتُأخذت  كام 

 اا: ، ولعل أمهاالستبانة وتوزيعاا

ر جمتمع الدراسة عىل الطلبة الواقعني ااقتص-1

حتت املالحظة األكاديمية يف جامعة السلطان قابو ، 

  عىل االستبانة اإللكرتونية.والذين أجابوا فعال  

حتددت الدراسة بطبيعة جمتمع الدراسة -2

 وأدواهتا، واألهداف التي تسعى لتحقيقاا.

 

                                                                        : صدق االستبانة

موضوعية دقتاا وقصد به وضوح االستبانة ويُ     

، ومدى صالحيتاا للتحليل اإلحصائي، أسئلتاا

وقدرهتا )االستبانة( عىل قيا  ومعاينة موضوع 

الدراسة، ودقتاا يف قيا  وحتقيق األهداف التي 

االستبانة  معاينة ىجرهذا وقد  ،صممت ألجلاا
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جمموعة من املتخصصني واألكاديميني يف  بعرضاا عىل

كلية الرتبية وكلية اآلداب والعلوم االجتامعية، وعامدة 

يف جامعة  البحث العلمي ودائرة القبول والتسجيل

عىل  ، وبناء  (12السلطان قابو ، إذ بلغ عددهم )

التعديالت  ُأجريت كامتوجيااهتم، مالحظاهتم و

 جرىلوبة، وإضافة كثري من األسئلة التي املط

 .اقرتاحاا، لتخرج االستبانة بصورهتا الناائية

 

  الدراسةجماالت 

لكل دراسة علمية جماالت  يتفق الباحثون عىل أنَّ     

رئيسة ثالثة، وهي املجال البرشي واملجال الزمني 

عرض مفصل هلذه  يأيتواملجال اجلغرايف، وفيام 

 املجاالت: 

يقصد به جمموعة األفراد الذين  البرشي:املجال 

جمتمع الدراسة، وقد  :جرى عليام الدراسة، أي  ستُ 

حتديد جمتمع الدراسة من طلبة جامعة السلطان  حصل

 قابو  الواقعني حتت املالحظة األكاديمية.  

الزمنية التي استغرقتاا  املدةوهي  املجال الزمني:

يف  بدأت  أشار(، حيث  6امتدت ملدة )إذ الدارسة، 

 (.م.2015/ 1 /30يف ) ( وانتات  م.2014 /8/ 1)

)جامعة هذا املجال بـ وحدد  املجال اجلغرايف:

 حيثالسلطان قابو ( كمجال جغرايف للدراسة، 

ت  الوحدة الرئيسة املمثلة ملجتمع الدراسة.  ُعدَّ

 

 ملستخدمة: ااألساليب اإلحصائية 

 صورةبملعاجلة وحتليل بيانات الدراسة  اسعي      

اللجوء إىل اختيار عدة  كان ، فقدةوواضح ةدقيق

عت عىل مستويني من أساليب إحصائية مناسبة، ُوز  

النامذج يف  املستوى األول، حيث متّثل التحليل

اإلحصائية الوصفية البسيطة ملتغريات الدراسة، 

وتتمثل هذه النامذج البسيطة يف التوزيعات النسبية 

ا  ،(Percentagesوالتكرارية ) من  :املستوى الثاينأمَّ

-Chiنموذج حتليل مربع كاي )فقد متثل بالنامذج 

Square  لكشف املحددات واألسباب  ا(؛ وذلك سعي

املختلفة لوقوع الطلبة حتت املالحظة األكاديمية يف 

جامعة السلطان قابو ، وكشف اُتاه ترّكز هذه 

هذا النموذج  عد  الفروق النسبية، ولصالح من ترتكز ويُ 

حصائية لطبيعة من التحليل من أنسب النامذج اإل

االظاهرة قيد الدراسة،  عندما تكون البيانات  خصوص 

مصنفة ضمن مقيا  اسمي ومرتبة عىل شكل 

غري  اي تربيع اختبار  ااختبار ك عد  تكرارات ونسب، ويُ 

للكشف عن الفروقات يف  عادة   ستخدممعلمي، ويُ 

تبيان الداللة بني ية وتركزها وبكثافة التوزيعات النس

 (. م.2013املتغريات وفئاهتا )كرادشة، 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

يقوم هذا اجلزء من الدراسة عىل حتليل وعرض     

السكن واملواصالت للطلبة  اخلاصة بأحوالالنتائج 

ا عىل نامذج اعتامد   الواقعني حتت املالحظة األكاديمية
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يعات التكرارية التوزمتمثلة يف إحصائية وصفية 

ا عىل نموذج البسيطة والنسب املئوية، كذلك اعتامد  

 وبصورة -لوقوف لحماولة يف  (كاي)حتليل مربع 

ظاهرة اجلوانب وعالقتاا بحيثيات هذه  عىل-مفصلة

كمرحلة أولية،  وقوع الطلبة حتت املالحظة األكاديمية

وقد  بيناا، حيثيات العالقة السببيةعىل أكثر  وللتعرف

، إىل ثالثة أجزاء الدراسة هذا اجلزء منتقسيم  جرى

 وقد جزاء،تلك األبني  وخي سالسة االنتقالبحيث تُ 

 : يتعىل النحو اآل جاءت

السكن واملواصالت واخللفية  أحوالالتعرف عىل  

األرسية للطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية 

 ويضم: 

معاينة اخللفيات االجتامعية واألكاديمية  -1

 بة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية.للطل

وأثره  ،السكن وطبيعته التعرف عىل أحوال -2

 .يف وقوع الطلبة حتت املالحظة األكاديمية

ومدى املواصالت التعرف عىل أحوال  -3

وأثرها يف وقوع الطلبة حتت توافرها وطبيعتاا، 

 .املالحظة األكاديمية

 :خلفيات الطلبة الديموغرافية األكاديمية :أواًل 

يسعى هذا اجلزء من الدراسة إىل التعرف عىل  

بعض خلفيات الطلبة الديموغرافية واألكاديمية، 

هبدف حتقيق فام أكثر دقة ألوضاع الطلبة قبل 

الدخول يف دراسة أحوال سكنام واملواصالت، 

وأثرها يف وقوعام حتت دوائر املالحظة األكاديمية. 

   وفيام ييل عرٌض مفصٌل ألهم هذه النتائج:

 

التوزيعات التكرارية والنسبية للطالب  .(1جدول رقم )

الواقعني حتت املالحظة األكاديمية حسب 

 .النوع االجتامعي

النوع 

 االجتامعي

 العدد

Frequency 

 النسبة%

Percent 

مربع 

 كاي

2 

 

الداللة 

 اإلحصائية

(sig) 

 %75.3 466 ذكر 

 %24.7 153 أنثى .000 676

 %100 619 املجموع

 

( ارتفاع نسبة 1يالحظ من نتائج جدول رقم ) 

الطلبة الذكور الواقعني حتت املالحظة األكاديمية، 

أرباع عينة الدراسة،  ةلت نسبتام ثالثحيث شكَّ 

%(. باملقابل وصلت نسبة 75.3وبنسبة وصلت إىل )

الطلبة اإلناث الواقعات حتت املالحظة األكاديمية إىل 

%(، 24.7ا إىل )يب  ربع العينة وبنسبة وصلت تقر

يف وتعني هذه النتيجة وجود ارتفاع واضح وملمو  

نسب الذكور الواقعني حتت املالحظة األكاديمية 

 يف جامعة السلطان قابوس. اإلناثبمقارنة 

 

 



 ...ظروف السكن واملواصالت وأثرها يف وقوع طلبة جامعة السلطان قابو  : و منري كرادشة  ملحروقيةرمحة ا 170

 .حتت املالحظة األكاديمية تبعا ألعامرهم احلالية الواقعني التوزيعات التكرارية والنسبية للطالب . (2) رقم جدول

 العمر احلايل
 العدد

Frequency 

 %النسبة

Percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %9.5 59 سنة فأقل  19

1125 000. 

 %71.4 442 سنة 22إىل  20من 

 %15.7 97 سنة 24إىل  23من 

 %3.4 21 سنة فأكثر 25

 %100 619 املجموع

         

تعلقة بالتوزيعات ( امل2بنّي نتائج جدول رقم )تُ 

الذين هم حتت  ملتغري العمر احلايل للطلبةالنسبية 

ز واضح يف هناك ترك   أنَّ كام املالحظة األكاديمية، 

سنة(،  22-20) الفئة العمرية نسب هؤالء الطلبة عند

%(، وهذه النتيجة تّتسق مع 71.4) وبنسبة بلغت  

االجتامعية  طبيعة أفراد عينة الدراسة وخصوصيتام

 واالنتقالية العمرية املرحلة وطبيعة –لديموغرافية وا

من طلبة جامعة السلطان  املكونة-هبا يمرون التي

 .قابو 

 

 

 ( التوزيعات التكرارية والنسبية للطالب الواقعني حتت املالحظة حسب درجة املالحظة األكاديمية املصنفني هبا3جدول رقم )

درجة املالحظة األكاديمية املصنف 

 ايً هبا حال

 العدد

Frequency 

 النسبة%

Percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 60.3 373 أوىل% 

445 000. 

 %22.2 137 ثانية

 %11.5 71 ثالثة

 %6 37 رابعة فأكثر

 .%2 1 احلاالت املفقودة

 %100 619 املجموع
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أغلبية الطالب قيد  ( أنَّ 3بني نتائج اجلدول رقم )تُ 

دراسة، هم من الطلبة الواقعني حتت املالحظة ال

%(،  60.3األكاديمية من الدرجة األوىل وبنسبة )

نسبة الطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية  تلياا

باملقابل  ،%( 22.2) من الدرجة الثانية حيث بلغت  

توزع باقي الطلبة بني الدرجة الثالثة وبنسبة 

ما %(، 6.0سبة )%(، والدرجة الرابعة وبن11.5)

د  معظم الطلبة يف جامعة السلطان قابو   أنَّ يؤك 

درجة األوىل الالواقعني حتت املالحظة يرتكزون عند 

 والثانية. 

السكن وأثرها يف وقوع الطلبة حتت  ثانًيا: أحوال

 املالحظة األكاديمية:

ظاهرة  د األدبيات االجتامعية والرتبوية أنَّ تؤك       

تقودها  "ت املالحظة األكاديميةالطلبة حت"وقوع 

قتصادية واالجتامعية واملكونات اال من البنىجمموعة 

وكذلك عوامل  ،تبادلة التأثرياملتداخلة واملثقافية الو

 ه عنعدبطبيعة السكن ونوعيته، ومدى بُ تتعلق 

د أمهية صالت؛ ما يؤك  ااجلامعة ومدى توافر املو

رها منفصلة ومعاينة آثاكونات والبنى تفكيك هذه امل

 ،عىل احتامالت وقوع الطلبة حتت املالحظة األكاديمية

ويف ضوء ما تقدم فقد ُكِر  هذا اجلزء من الدراسة 

اجلوانب ذات  هذه الستعراض تفاصيل وحيثيات

العالقة بأحوال السكن واملواصالت، وعالقتاا بوقوع 

 .الطلبة حتت املالحظة األكاديمية

 

 .قامة الدائم )املحافظة(لتكرارية والنسبية للطالب حتت املالحظة حسب مكان اإلالتوزيعات ا . (4)رقم جدول 

 العدد قامة الدائممكان اإل

Frequency 

 النسبة%

Percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %17.6 109 مسقط

563 000. 

 %3.6 22 مسندم

 %14.4 89 الداخلية

 %6.0 37 الرشقية شامل

 %8.7 54 ية جنوبالرشق

 %20.5 127 الباطنة شامل

 %12.9 80 الباطنة جنوب
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   . (4)رقم جدول تابع 

 العدد قامة الدائممكان اإل

Frequency 

 النسبة%

Percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

   %1.3 8 الّبيمي

 %0 0 الوسطى

 %6.0 37 ظفار

 %8.9 55 الظاهرة

 .%2 1 دةاملفقو

 %100 619 املجموع

 

أغلب الطلبة  ( أنَّ 4توضح نتائج جدول رقم )

حمافظة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية هم من 

%(، ويف املرتبة الثانية جاء 20.5وبنسبة ) الباطنةشامل 

%(، 17.6وبنسبة ) حمافظة مسقطالطلبة القادمني من 

حمافظة دمني من ويف املرتبة الثالثة جاء الطلبة القا

%(، ويف املرتبة الرابعة جاء 14.4وبنسبة ) الداخلية

 ،%(12.9وبنسبة ) الباطنة جنوبالطلبة من حمافظة 

باملقابل ينخفض عدد الطلبة الواقعني حتت املالحظة 

الرشقية )بنسبة شامل حمافظات ظفار و األكاديمية من

%( والّبيمي )بنسبة 3.6%( ومسندم )بنسبة 6.0

1.3)%. 

 

 

 .احلايل همالتوزيعات التكرارية والنسبية للطالب الواقعني حتت املالحظة حسب طبيعة سكن . (5جدول رقم )

 طبيعة السكن احلايل
 العدد

Frequency 

 النسبة%

Percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %21.6 134 داخل اجلامعة
739 

 

 %54.0 334 خارج اجلامعة، سكن خاص مع طالب آخرين
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   . (5جدول رقم )تابع 

 طبيعة السكن احلايل
 العدد

Frequency 

 النسبة%

Percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 .000  %21.6 134 ادخل اجلامعة 

 %6.0 37 سكن خارجي منفرد

 %0.5 3 سكن منفرد مع الزوجة واألطفال

 %15.2 93 سكن خارجي عند األهل يف مسقط

 %2.7 17 سكن خارجي عند األهل خارج مسقط

 .%2 1 املفقودة

 %100 619 املجموع

 

( واملتعلقة بالتوزيع 5تبنّي نتائج اجلدول رقم )

النسبي لطبيعة سكن الطالب الواقعني حتت املالحظة 

األكاديمية، تركزهم عند السكن اخلاص واملشرتك 

تلياا فئة %(، 54.0)قواماا خارج اجلامعة وبنسبة 

 الطلبة القاطنني داخل اجلامعة وبنسبة بلغت  

%( وهم عادة من الطلبة اإلناث. باملقابل 21.6)

يقطنون بسكن  نتنخفض هذه النسبة لدى الطلبة الذي

خارجي )عند األهل( يف حمافظة مسقط، ولدى الطلبة 

وبنسبة  ةمنفرد بصورةالذين يسكنون خارج اجلامعة 

ما يوضح أمهية طبيعة  ،يلعىل التواو%( %6، 15.0)

السكن بالنسبة للطلبة قيد الدراسة، يف حتديد 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  ،أوضاعام األكاديمية

أمهية طبيعة مكان  دت  الدراسات السابقة التي أكَّ 

السكن للطلبة ودوره الفاعل يف حتديد مالمح 

 عزت  و ،(Boute el al، 2007األكاديمي ) امحتصيل

ارثي وآخرون )احلارثي، وآخرون، دراسة احل

أوضاع الطلبة القاطنني خارج احلرم  ي( تردم.2011

سكنام املستقل وما صاحبه من اجلامعي بسبب 

االنفصال عن األرسة األصل وما يرتتب عليه من كثرة 

 ،هدر وقتامواملسؤوليات االجتامعية واالقتصادية، 

ع كام تنسجم م ،أوضاعام األكاديمية يتردبالتايل و

النتائج التي خلصت إلياا دراسة كل من سليامن 

؛ م1999واملنيزل والبحراين )سليامن واملنيزل 

Albahrani، 2004 َّالطلبة الذين  دتا أنَّ (، اللتني أك
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ا، ا وتوافق  يقطنون داخل احلرم اجلامعي أكثر اندماج  

نتقاهلم للحياة الا للتحديات املصاحبة وأقل تعرض  

ه النتائج بمجملاا أمهية طبيعة د هذوتؤك   ،اجلامعية

مكان السكن وما يرتتب عليه من آثار اجتامعية 

واقتصادية ونفسية خمتلفة عىل أوضاع الطلبة 

 .األكاديمية

 

 .التوزيعات التكرارية والنسبية للطالب الواقعني حتت املالحظة حسب نوعية السكن. ( 6جدول رقم )

 نوعية السكن
 العدد

Frequency 

 النسبة%

Percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %36.8 228 شقة

5973 000. 

 %20.5 127 فيال

 %21.2 131 )طالبات داخل اجلامعة(سكن 

 %21.3 132 سكن مع طالب خارج اجلامعة

 .%2 1 املفقودة

 %100 619 املجموع

 

معظم الطالب  ( أنَّ 6تبني نتائج اجلدول رقم )

حتت املالحظة األكاديمية هم الطلبة الذي الواقعني 

%(، تلياا 36.8يقطنون يف شقة وبنسبة بلغت )

وبنسبة  "السكن مع طالب خارج اجلامعة"

سكن طالبات داخل اجلامعة وبنسبة "%( و21.3)

 %(، والذين يسكنون يف فيال وبنسبة بلغت  21.2)

مجيع  %(، وُتدر اإلشارة هبذا اخلصوص أنَّ 20.5)

ين يقطنون يف سكنات داخل اجلامعة هم من الطلبة الذ

ص إىل تأكيد ترّكز وهي نتيجة ختلُ  ،الطلبة اإلناث

سكن الطلبة الواقعني حتت املالحظة األكاديمية عند 

فئة الطلبة الذين يقطنون يف شقة، وهي نتيجة حتتاج 

ا ملا يمكن أن  ملزيد من البحث والتقيص ، خصوص 

آثار  يتضمنه نمط سكن الطالب يف شقة من

وانعكاسات اجتامعية ونفسية خمتلفة عىل وقوع الطلبة 

   يف املالحظة األكاديمية.
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 .التوزيعات التكرارية والنسبية للطالب الواقعني حتت املالحظة حسب ظروف السكن . (7جدول رقم )

 العدد ظروف السكن
Frequency 

 النسبة%
Percent 

 مربع كاي
2 

 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %15 93 احية جد  مر

146 000. 

ا ما  %54.4 337 مرحية نوع 

 %30.4 188 اغري مرحية إطالق  

 .%2 1 املفقودة

 %100 619 املجموع

 

 ةجليّ  وبصورة(، 7كام تّبز نتائج اجلدول رقم )

انخفاض رضا الطالب قيد الدراسة عن نوعية السكن 

الطلبة %( من 30.4، إذ أشار ما نسبته )الذي يقطنونه

أشار  يف حني؛ سكنهم غري مرحية إطالقا أحوال أنَّ 

 ،ا ماسكنام مرحية نوع   أحوال %( منام أنَّ 54.4)

 ،%(15هناك ما نسبته ) باملقابل بينت نتائج الدراسة أنَّ 

عن طبيعة  ةكبري بصورةفقط من هؤالء الطلبة راضون 

د بمجملاا وجود وهذه النتيجة تؤك   وأحواله،سكنام 

من عدم الرضا لدى الطلبة حتت اضحة حاالت و

، وهي وأحوالهاملالحظة األكاديمية جتاه طبيعة سكنهم 

 سليامن من دراسة نتيجة تتفق مع ما خلصت إليه كل  

 ( وكارنزم.2004( والبحراين )م.1999نيزل )املو

(Karns، 1999ونيك )ب( ونNicpon، et.at.، 2007 ،)عن 

ارج حرم انخفاض رضا الطلبة الذين يقطنون خ

وعّدوها اجلامعة عن نوعية املساكن التي يقطنوهنا، 

 األكاديمي. الطلبة تراجع حتصيلأهم حمركات 

 

 لطالب حول دور نوعية السكن يف وقوعهم حتت املالحظةا( التوزيعات التكرارية والنسبية لوجهات نظر 8جدول )

مردود  ونوعية السكنهل كان لطبيعة 

 يةسلبي عىل أوضاعهم األكاديم
 العدد

Frequency 
 النسبة%
Percent 

 مربع كاي
2 

 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %66.6 412 نعم

68 000. 
 %33.3 206 ال

 .%2 1 املفقودة

 %100 619 املجموع
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( 8مية لنتائج جدول رقم )ييبدو من املراجعة التقي

لدى أغلب الطلبة الواقعني  ا  واضح ا  موقفهناك  أنَّ 

طبيعة ونوعية  أنَّ كام األكاديمية،  حتت املالحظة

مردود سلبي عىل حتصيلام األكاديمي؛ إذ  اسكنام هل

بام نسبته  :أي ،الطلبة قيد الدراسة ثمن ثل أكثرأشار 

طبيعة السكن ونوعيته كان هلا دور  ىل أنإ%( 66.6)

يف وقوعام حتت املالحظة األكاديمية، مقابل  فاعل

طبيعة السكن  أشاروا أنَّ  ن الذين%( م33.3)

وهي نتيجة  ،ونوعيته مل يكن هلا أي عالقة يف ذلك

ا من البحث والدراسة ملعرفة طبيعة  تستحق مزيد 

اآلثار املمكن أن ترتكاا نوعية السكن عىل وقوع الطلبة 

 وحتصيلام األكاديمي.

أنَّ أغلب الطلبة قيد  نتائجالد تؤك   ةعام وبصورة    

امل ومن حمافظة الدراسة هم من حمافظة الباطنة ش

مسقط، ومن الذين يقطنون يف سكن خاص يف شقة 

مع زمالئام من الطلبة، ومن الذين يعتقدون أنَّ 

لت أهم أسباب تراجع  أوضاع سكنام غري مرحية شكَّ

أمهية  (مربع كايمستواهم األكاديمي، كام تبني  نتائج )

اآلثار املرتتبة عىل نوعية السكن للطلبة الواقعني حتت 

إذ جاءت معظم تأثريات هذه  ؛حظة األكاديميةاملال

مة عند مااملتغريات ذات داللة إحصائية معنوية و

هذه النتيجة  د  وتع ،% فأقل(0.05مستوى داللة )

مة التي تستحق التوقف اامل النتائج من بمضاميناا

 كافة ، ونب  تفاصيلاا من اجلوانبعندها مطوال  

تقديم رؤى  ألمهيتاا يف؛ وبكثري من الدقة والعمق

اجلوانب يف تردي حيثيات هذه  عنوتصورات دقيقة 

   أوضاع الطلبة أكاديمي ا.

ا: طبيعة وسائل النقل واملواصالت وأثرها يف لثً ثا

 وقوع الطلبة حتت املالحظة األكاديمية

وتقيص  معاينةهيدف هذا اجلزء من الدراسة إىل     

طبيعة وسائل النقل واملواصالت وأثرها يف وقوع 

لطلبة حتت املالحظة األكاديمية، وحماولة فام هذه ا

 ا وتفصيال  ا لتحقيق معرفة أكثر عمق  سعي   اجلوانب

وتفاصيلاا من جوانب وأبعاد ة آثارها خلصوصي

 ألهم هذه النتائج: مفصٌل  عرٌض  أيتخمتلفة، وفيام ي

 

 .حتت املالحظة األكاديمية الطلبة عدور مشكلة املواصالت يف وقولالتوزيعات التكرارية والنسبية  . (9جدول رقم )

ودورها يف وقوع  مشكلة املواصالت

 الطلبة حتت املالحظة األكاديمية

 العدد

Frequency 

 النسبة%

Percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %34.2 212 نعم وبشكل كبري
0،417 812. 

 %33.4 207 اليشءبعض 
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   . (9جدول رقم )تابع 

ودورها يف وقوع  واصالتمشكلة امل

 الطلبة حتت املالحظة األكاديمية

 العدد

Frequency 

 النسبة%

Percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %32.1 199 ال مل يكن هلا تأثري

  
 .%2 1 املفقودة

 %100 619 املجموع

  

دورها ا فيام يتعلق بمشكلة النقل واملواصالت وأمَّ 

دَّ ، فقد طلبة حتت املالحظة األكاديميةيف وقوع ال ع 

من أبرز  نسبة واضحة من الطلبة قيد الدراسة

ام، والتي كان هلا دور مام يف املشكالت التي تواجا

إذ أشار ما نسبته تردي أوضاعام األكاديمية؛ 

 يعانون فعاًل م من هؤالء الطلبة أهنَّ  ،%(34.2)

ول وبشكل كبري من هذه املشكلة ومن صعوبة الوص

م بأهنَّ  ،%(33.4كام أشار ما نسبته ) ،إىل اجلامعة

هدر  يسام يفا يعانون بعض اليشء من هذه املشكلة، ممَّ 

أمثل  بصورةكثري من جادهم ووقتام وعدم استغالله 

ما  :أي  ة، يف الدراسة باملقابل أشار ثلث هؤالء الطلب

مشكلة املواصالت والنقل مل  %( إىل أنَّ 32.1نسبته )

 تأثري عىل حتصيلام األكاديمي )مع مالحظة أنَّ يكن هلا 

داخل احلرم  يقطن من الطلبة اإلناث الاليت مامةنسبة 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما خلصت  ،اجلامعي(

إليه دراسة احلارثي وآخرون )احلارثي وآخرون، 

أظارت ارتفاع درجة معاناة طلبة جامعة  إذ( م.2011

 ل واملواصالتالسلطان قابو  من مشكلة النق

ا لدى الطلبة الذكور.  خصوص 

 

 

 .التوزيعات التكرارية والنسبية للطالب الواقعني حتت املالحظة حسب وسيلة النقل التي يستخدمها الطالب . (10) رقم  جدول

 وسيلة النقل
 العدد

Frequency 

 النسبة%

percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %33.6 208 سياريت اخلاصة

 %7.4 46 سيارة أحد الزمالء .000 256

 %7.1 44 سيارة األهل



 ...ظروف السكن واملواصالت وأثرها يف وقوع طلبة جامعة السلطان قابو  : و منري كرادشة  ملحروقيةرمحة ا 178

 .( 10) جدولتابع 

 وسيلة النقل
 العدد

Frequency 

 النسبة%

percent 

 مربع كاي

2 
 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %15.3 95 احلافلة اجلامعية

  

 %28.4 176 سيارة أجرة

 %7.6 47 سرًيا عىل األقدام

 .%5 3 املفقودة

 %100 619 املجموع

 

وللولوج أكثر يف حيثيات وتفاصيل مسألة النقل  

واملواصالت لدى الطلبة وأثرها يف وقوعام حتت 

معاينة نوعية وسائل  جرىاملالحظة األكاديمية، فقد 

 إذالنقل التي يستخدموهنا للوصول إىل حرم اجلامعة، 

رة خاصة لدهيم سيا نسبة واضحة منام إىل أنَّ  تأشار

 يف حني%(، 33.6) تقلام للجامعة وبنسبة بلغت  

م يستخدمون سيارة األجرة، كام %( أهنَّ 28.4أشار )

م يستخدمون احلافلة %( منام أهنَّ 15.3أشار )

 ةعت بقيجلامعة، وقد توزَّ إىل ااجلامعية للوصول 

النسب بني سيارة خاصة بأحد الزمالء، وسيارة 

نوعة للوصول األهل، واستخدام وسائل نقل مت

هناك نسبة  كام توضح نتائج الدراسة أنَّ  ،للجامعة

ا عىل الطلبة يصلون إىل اجلامعة سريً واضحة من 

، وقد يعود ذلك بسبب %(7.6وبام نسبته )األقدام 

نتيجة غري أنَّ هذه ال ُقرب منطقة سكنام للجامعة،

من التقيص واملعاينة،  اتستدعي االنتباه وتستحق مزيد  

مة من ماود معاناة حقيقة لدى رشحية د وجوتؤك  

الطلبة من مشكلة املواصالت والنقل للوصول إىل 

 احلرم اجلامعي.
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 .ىل اجلامعةإللوصول  االتوزيعات التكرارية والنسبية للطالب الواقعني حتت املالحظة حسب املسافة التي يقطعوهنا يوميً  .(11جدول رقم )

 عددال املسافة التي يقطعوهنا يومًيا

Frequency 

 النسبة%

Percent 

 مربع كاي
2 

 

 الداللة اإلحصائية

(sig) 

 %16.3 101 اكبريً  ابعيدة / وتتطلب جهًد 

195 000. 

 %49.3 305 متوسطة البعد

 %17.3 107 اقريبة / وال تتطلب جهًد 

 %16.9 105 أسكن داخل حرم اجلامعة

 .%2 1 املفقودة

 %100 619 املجموع

     

وتتأكد حجم معاناة الطلبة عند معاينة مقدار حجم 

ا للوصول إىل اجلامعة املسافة التي يقطعاا الطلبة يومي  

%( 16.5د )أكَّ  إذ)من وجاة نظر الطلبة أنفسام(، 

املسافة التي يقطعوهنا  من الطلبة قيد الدراسة أنَّ 

ا قد يؤثر بعيدة ومتعبة، ممَّ  د  للوصول إىل اجلامعة تع

األكاديمي، كام أشار  حتصيلامعىل  ةاضحو بصورة

 .بعيدة بعض اليشء د  املسافة تعهذه  %( أنَّ 49.3)

املسافة  %( من الطلبة أنَّ 17.3) تهشار ما نسبأباملقابل 

ا املقطوعة للوصول إىل اجلامعة قريبة وال تتطلب جاد  

م يسكنون داخل %( أهنَّ 16.9 ما نسبته )، كام بنيَّ اكبري  

 وليسوا بحاجة لوسيلة نقل )وهم أصال   احلرم اجلامعي

وُتدر اإلشارة هبذا السياق، إىل  ،من الطلبة اإلناث(

الطلبة القاطنني يف السكنات الداخلية للجامعة )هم  أنَّ 

من اإلناث( الاليت تتوافر هلن كثري من التسايالت 

واخلدمات سواء كانت أكاديمية أو اجتامعية أو ثقافية، 

ن من اخلدمات التي توفرها بسبب قرب مناطق سكنا

اجلامعة كاملكتبة ومصادر التعلم، واألنشطة الطالبية 

عقد داخل احلرم اجلامعي، كام واألكاديمية التي تُ 

الوجبات الغذائية،  :مثل ،تتوافر هلن تسايالت معيشية

واضح من وال ،والتسايالت األمنية والصحية

جينب السكن داخل حرم اجلامعة  األدبيات السابقة أنَّ 

مشكالت معيشية خمتلفة  اإلناث من الطلبة اكثري  

كمشكلة املواصالت، وجينبان كذلك مسألة هدر كثري 

من الوقت للوصول إىل حرم اجلامعة، إضافة إىل توافر 

أماكن مثالية للدراسة، وفرص تكوين صداقات 

ا ا واجتامعي  جديدة ما يسام بالرتويح عنان نفسي  

               . (م.1999)سليامن واملنيزل، 

عده عن طبيعة السكن ونمطه ومدى بُ  يبدو أنَّ و

اجلامعة، ونوعية وسائل النقل التي يقلاا الطلبة 

للوصول إىل اجلامعة، كلاا عوامل قد تشكل عوائق 



 ...ظروف السكن واملواصالت وأثرها يف وقوع طلبة جامعة السلطان قابو  : و منري كرادشة  ملحروقيةرمحة ا 180

 من هبا يقرتن ملا األكاديمي، الطلبة حتصيل ُتاهحقيقية 

 من يصاحباا وملا ونفسية، واقتصادية بدنية صعوبات

ا عىل سلب   ينعكس قد الذي األمر الطلبة، ملعاناة تراكم

 حتصيلام األكاديمي.

وهبذا السياق تذهب نتائج بعض الدراسات 

طبيعة السكن السابقة لتفسري مثل هذه النتائج يف ضوء 

قد حيمل الطالب من وما املستقل والبعد عن األهل 

 األمر، نفيس مسؤوليات مادية ومعيشية وضغط

ا عىل حتصليه األكاديمي )احلارثي لب  ؤثر سي أن   املمكن

وتتفق نتائج  ،(م.1999؛ املنيزل، م2011وآخرون، 

(، Karns، 2002دراستنا هذه مع نتائج دراسة كارنز )

 اتالسكنداخل الطلبة املقيمني  أنَّ  دت  التي أكَّ 

ا للمشكالت قل تعرض  أعادة ما يكونون  ةاجلامعي

ن خارج األكاديمية عىل عكس الطلبة الذين يقطنو

ذات  تيتعرضون جلملة من املشكال حيث ات،السكن

 الصيغ االجتامعية والثقافية واملادية املتنوعة، إضافة  

د نتائج الدراسة وتؤك   ،النقل واملواصالت تملشكال

الطلبة الذين يقطنون خارج  أنَّ  هبذا اخلصوصنفساا 

احلرم اجلامعي يعانون عادة من مشكالت عديدة، ومن 

التوافق االجتامعي والنفيس، وهم عادة صعوبات يف 

يف أدائام األكاديمي مقارنة بالطلبة  اأقل إنجاز  

 ائجهذه النت تعد  و ،القاطنني داخل حرم اجلامعة

 .Nicpon، etا مع نتائج دراسة نيكبون )منسجمة أيض  

al، 2007 َّإقامة الطلبة خارج احلرم  دت أنَّ ( التي أك

عىل عملية تكيفام  ااجلامعي شأهنا أن تؤثر سلب  

نتائج كام تتفق  ،عىل أدائام األكاديميواالجتامعي، 

( م.1998مع ما ذهبت إليه دراسة )املنيزل، دراستنا 

الطالبات اإلناث يف جامعة السلطان  دت أنَّ التي أكَّ 

للوقوع حتت املالحظة  اقابو  هن بالعادة أقل تعرض  

وقتان  من اكبري   ايقضني جزء   نَّ األكاديمية، فمعظماُ 

داخل احلرم اجلامعي، ويف سكنات داخلية جمازة 

عادة بيئة اجتامعية  نَّ فر هلُ ابكافة وسائل الراحة، ويتو

 وثقافية مناسبة لإلنجاز واملنافسة.

د أمهية أثر طبيعة  "مربع كاي"نتائج  هذا وتؤك 

وسائل النقل واملواصالت ومتالزماهتا عىل واقع 

جاء معظم تأثري  ة، إذ  الطلبة قيد املالحظة األكاديمي

عند  ومامةهذه املتغريات ذو داللة إحصائية معنوية 

 % فأقل(.0.05مستوى داللة )

 

  والتوصيات النتائج

عىل  لوقوفل ةحمدد وبصورةهدفت هذه الدراسة 

واملالبسات ذات العالقة بطبيعة ونوعية روف الظ

السكن واملواصالت للطلبة الواقعني حتت املالحظة 

من  وتقيص ومعاينة هذه اجلوانب بكثرير  ةاألكاديمي

حماولة اخلروج بمجموعة من  يف والتفصيل العمق

معاجلة يف تسام  والتي يمكن أن   ،التوصيات العملية

استادفت الدراسة قد و ،مناا هذه الظاهرة أو احلد  

الطلبة الذين وقعوا حتت املالحظة مجع بيانات عن 
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، والذين حولوا يف جامعة السلطان قابو  األكاديمية

نتيجة لذلك إىل جلان إدارية متخصصة ملتابعة 

أوضاعام األكاديمية يف اجلامعة، أو صدرت بحقام 

عقوبات أكاديمية تراوحت بني )املالحظة من الدرجة 

حتى السادسة(. وقد بلغ حجم العينة التي  األوىل

وطالبة من  ا( طالب  619علياا الدراسة ) جريت  أُ 

 تعمُج  كامت املالحظة األكاديمية، ا حتالواقعني حالي  

هلذه  ت  عد  البيانات بواسطة استبانة إلكرتونية خاصة أُ 

ستعانة باملناج الوصفي لتحليل اال جرىو ،الغاية

عدة أساليب إحصائية  باستخدام الظاهرة ومعاينتاا

النامذج  بنيوّزعت ت كام ،ملعاجلة البيانات مناسبة

يف التوزيعات  تلاإلحصائية الوصفية البسيطة متثَّ 

النامذج ، و(Percentagesالنسبية والتكرارية )

اإلحصائية الوصفية الثنائية ممثلة بنموذج حتليل مربع 

لتحقيق أهداف دراستنا هذه، (؛ Chi-Squareكاي )

وكشف اُتاه تركز هذه الفروق النسبية، ولصالح من 

حصائي االستعانة بالّبنامج اإل جرىوقد  ،رتكزت

، ملعاجلة (SPSSالعلوم االجتامعية )املعروف يف 

 البيانات وإجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة.

 

  أهم نتائج الدراسة

أثر حوال ملعاينة  ست  ر  خلصت الدراسة التي كُ 

تراجع حتصيل السكن واملواصالت ودورمها يف 

الطلبة الدرايس ووقوعام حتت املالحظة األكاديمية 

جموعة من النتائج يف جامعة السلطان قابو  مل

 وهي: 

أغلب الطلبة قيد الدراسة هم من حمافظة  -1

شامل الباطنة ومن حمافظة مسقط، ومن الذين يقطنون 

يف سكن خاص يف شقة مع زمالئام من الطلبة، ومن 

الذين يعتقدون أنَّ أحوال سكنام غري مرحية والتي 

لت أهم أسباب تراجع مستواهم األكاديمي، وهم  شكَّ

 ونه.ننوعية السكن الذي يقط غري راضني عن

هناك معاناة واضحة لدى الطلبة قيد الدراسة  -2

يف سام ما يُ  ؛فر وسائل للنقل إىل اجلامعةامن عدم تو

 بصورةهدر جزء كبري من وقتام وعدم استغالله 

الطلبة يف جامعة السلطان   جزء كبري منوقد عّبَّ  ،أمثل

وهنا بسبب بعد املسافة التي يقطع هتمعن معانا قابو 

وهاىل اجلامعة إللوصول  ايومي   )بعيدة أو بعيدة  وعدَّ

 ومتعبة(. ءبعض اليش

طبيعة السكن ونمطه ومدى بعده  يبدو أنَّ  -3

عن اجلامعة، ونوعية وسائل النقل التي يقلاا الطلبة 

للوصول إىل اجلامعة، كلاا عوامل قد تشكل عوائق 

 من هبا يقرتن ملا األكاديمي، الطلبة حتصيل إزاءحقيقية 

 من يصاحباا وملا ونفسية، واقتصادية بدنية صعوبات

ا عىل قد ينعكس سلب   الذي األمر الطلبة، ملعاناة تراكم

 حتصيلام األكاديمي.
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 توصيات الدراسة

تبقى مشكلة املواصالت وعدم توافر وسائل  -1

ىل داخل اجلامعة من أهم الصعوبات التي تواجه إنقل 

كبري من وقتام  سام يف هدر جزءوالتي تُ  ،الطلبة

ما  ،وعدم االستفادة منه وعدم القدرة عىل تنظيمه

 د أمهية السعي ملعاجلة مثل هذه املشكالت واحلد  يؤك  

، مثل: القيام بتوفري مواصالت من آثارها عىل الطلبة

 .عاّمة لطالب السكنات اخلارجية وعىل أزمنة خمتلفة

سكن الطلبة الذكور خارج  أوضاعكام تبقى  -2

وعجز بعض  من حتديات همعة وما يواجاونحرم اجلا

فاناك استجابات وتكيفات مناسبة،  الطلبة عن إبراز

األمر الذي  األكاديمي،يف تدين حتصيلام  مامةعوامل 

هذه  من آثار ا من اجلاود ملعاجلة أو احلدّ يتطلب مزيد  

 املشكلة.

من األبحاث والدراسات،  احلاجة ملزيد -3

االجتامعية  عاألوضاعقد مقارنات بني ل تكر 

للطلبة املتفوقني أكاديمي ا والطلبة الواقعني االقتصادية 

ما يشكل أرضية خصبة ، حتت املالحظة األكاديمية

للبحث والدراسة وإثراء املعرفة للظاهرة قيد الدراسة 

  .كافة من جوانباا

السكن  أوضاعأمهية االلتفاف إىل  -4

مة يمكن ما، كوهنا قد تشكل مداخل واملواصالت

ظاهرة  عنا لتحقيق فام أكثر عمق   ؛هان عليااالر

تردي أوضاع طلبة اجلامعة ووقوعام حتت املالحظة 

بسبب طبيعة اإلشكاليات واملصاعب التي األكاديمية، 

من أسباب متداخلة  وملا تتضمنه تتخللاا يمكن أن  

 .وعميقة عىل الطلبة مامةوانعكاسات 

ي من جوانب هذه الظاهرة بق اكثري   يبدو أنَّ و

األمر الذي ، ويكتنفه التعقيد وعدم الوضوح اغامض  

ا من اجلاود البحثية الشاملة واملعمقة يتطلب مزيد  

ا أنَّ  بكثري من التفصيل تاالتقيص ومعاين خصوص 

هذه  لتفاصيلمل تتعرض  السابقة أغلب اجلاود البحثية

ا ملزيد من املجال مفتوح   يبقا يُ ، ممَّ وحيثياهتاالظاهرة 

اإلهبام والغموض  لدراسات إلزالة حالةاألبحاث وا

 أسباهبا.لكشف ف هذه الظاهرة والذي يلّ 
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