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من  ل المؤثرة على تحصيل طلبة جامعة بيرزيتهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوام    

ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة مكونة من . أجل تحسين سياسة القبول في الجامعة

ألداتين بعرضهما على لجنة من قد تم التحقق من صدق المحتوى لو .لبناء مقابلة باإلضافةجزأين 

م التحقق من الصدق البنائي لالستبانة الخبرة والمختصين في المجال، كما تالمحكمين من ذوي 

 VARIMAX  Rotation withوالتدوير القائم   Factor analysisبتطبيق تحليل العوامل 

Kaisar Normalization ثبات االستبانة عن طريق معامل طلبة، وحسب على استجابات ال

  .0.78حيث بلغ لالستبانة ككل   Cronbach’s Alphaالثبات كرونباخ ألفا

رزيت من طلبة جامعة بي وطالبة طالبا 576وقد طبقت الدراسة على عينة الدراسة المكونة من    

  :يليالنتائج كما  البيانات وكانت وقد حللت .التي اختيرت بطريقة عشوائيةو

من العوامل  األكاديمي والذاتية أكثر تأثيرا على تحصيل الطلبةالعوامل النفسية تبين أن  .1

أن عامل عالقة الطالب بذاته وباآلخرين يعتبر أكثر العوامل النفسية والذاتية  االجتماعية، كما تبين

توجهات كل من قد اتفقت توجهات الطلبة بشكل عام مع و .تأثيرا على تحصيل الطلبة األكاديمي

الطلبة الحاصلين على اإلنذار األكاديمي في اعتبار عامل لطلبة الحاصلين على الئحة الشرف وا

  .النفسية والذاتية تأثيرا على تحصيل الطلبة األكاديمي عالقة الطالب بذاته وباآلخرين أكثر العوامل

 العوامل النفسية والذاتية  ة بينايجابية ضعيفة ذات داللة إحصائي اتضح وجود عالقة ارتباطية. 2

متوسط التحصيل األكاديمي للطلبة، بينما اتضح عدم  وبين يالمؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديم

  .بين العوامل االجتماعية وبين التحصيل األكاديمي للطلبة إحصائياوجود عالقة دالة 

، حصيل الطلبة األكاديميالديمغرافية على ت متغيراتاتضح أيضا وجود تفاوت في مدى تأثير ال. 3

ات الفصلية التي يسجلها الطالب من الجنس ونظام الدراسة الجامعية وعدد الساع حيث تبين أن كالً

عدل الثانوية العامة والمستوى الدراسي للطالب في الجامعة ورغبة الطالب في تخصصه تعتبر وم

ن الكلية ومتوسط دخل األسرة من المتغيرات التي تؤثر على تحصيل الطلبة األكاديمي، في حين أ

وعدد ساعات الدراسة اليومية من المتغيرات التي تؤثر على معدل الطالب التراكمي فقط، بينما 

تبين أن العمل ورغبة األهل في اختيار التخصص للطالب وفرع الثانوية العامة ومكان سكن 

  .تؤثر على تحصيل الطالب األكاديمي في الجامعة الطالب ال
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من الجنس ونظام الدراسة الجامعية وعدد الساعات الفصلية التي يسجلها الطالب  أن كالً اتضح. 4

والكلية  ومعدل الثانوية العامة والمستوى الدراسي للطالب في الجامعة ورغبة الطالب في تخصصه

وفرع الثانوية العامة  ومتوسط دخل األسرة وعدد ساعات الدراسة اليومية التي ينتمي لها الطالب،

 همالطلبة المؤثرة على تحصيل ممارساتومكان سكن الطالب، تعتبر من المتغيرات التي تؤثر على 

لجامعية للطالب والعمل ورغبة األهل في اختيار ااألكاديمي، بينما تبين أن نظام الدراسة 

الطلبة المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي في  ممارساتالتخصص للطالب ال تؤثر على 

  .الجامعة

تم الخروج ببعض التوصيات المتعلقة بإجراء المزيد من األبحاث الخاصة بمجال الدراسة،    

إلى التوصيات الخاصة بسياسة القبول في الجامعة من أجل البحث عن مؤشرات أكثر  ةباإلضاف

في الجامعة، كذلك التوصيات الخاصة بالعمل على  يقدرة على التنبؤ بتحصيل الطلبة األكاديم

البيئة الجامعية للطلبة، وتوصيات خاصة بالطلبة تحثهم على االهتمام والتركيز على تحسين 

الدراسة وزيادة الثقة بالنفس، وأخيرا التوصيات الخاصة بتوفير البيئة االجتماعية المناسبة من قبل 

  .األهالي في فتح أفق الطالب في اختيار التخصص أو أثناء مرحلة الدراسة الجامعية
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   This study aims to study the affecting factors in achievement of Birzeit university 

students to improve admission policy in university. To achieve the aim of this study, a 

questionnaire which was developed composed of two parts in addition to constructing an 

interview. Validity and reliability was realized for the two tools through presenting them 

to a committee of arbitrators who have experience in this field. Moreover, constructive 

reliability of for the questionnaire was realized through applying factor analysis, Varimax 

rotation, Kaisar Normalization on students responses and calculating questionnaire 

reliability through Cronbach Alpha which reached 0.78. 

The study was applied on study sample consisted of 576 students from Birzeit university 

which has been selected randomly. Data were analyzed and the following results 

concluded: 

1-Psychological and subjective factors are more influential on their academic 

achievement more than social factors. Moreover, the factor of student relationship in self 

and others is considered one of the most psychological and self factors affecting students' 

academic achievement. Students views are identical in general towards are congruent 

with attitudes of students who get honor degree and students getting academic probation 

in considering the relationship of student factor in self and others are the most affecting  

psychological and self affecting on students' academic achievement. 

2-It found that there is a correlational weak positive relationship of statistical significance 

between the affecting psychological and self factors on students' academic achievement 

and the mean of academic achievement of students. However, it found the existence of a 

relationship of statistical significance between social factors and the academic 

achievement of students. 

3-It clarified the existence of variance in extent of demographic variables influence on 

students' academic achievement. It has been found that sex and university studying 

system and the number of credit hours student register, average in general secondary 

certificate, student study level at university, student desire in his specialization are 

variables affecting students academic achievement. While faculty and average of family 

income, daily studying hours are variables affect students' accumulative average only 

However, work and parents' desire to choose specialization for student and general 



  ض
 

secondary certificate stream, students' place of residence do not affect students' academic 

achievement at university. 

4-It clarified from sex and university studying system, number of semester credit hours 

student registers, average in general secondary certificate, students study level in 

university, students desire in his specialization, the faculty student affiliate to, family 

income average, number of daily studying hours and general secondary certificate stream 

and student's place of residence are variables affect students attitudes toward the affecting 

factors on students' academic achievement. However, it has been shown that the 

university studying system of student, work and parents desire in selecting specialization 

do not affect students' attitudes toward university students' achievement. 

Some recommendations was concluded related to conducting further researches in the 

field of study, in addition to the recommendations in admission policy in university to 

search for indicators having more capacity in prediction of academic achievement of 

students and special recommendations for students urging them to care and concentrate 

study and increasing self confidence. Finally, recommendations related to providing 

suitable social environment by parents in opening student horizons in selecting his 

specialization or during the phase of university study.  
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  المقدمة 
  

إن العلم والتعلم من ضرورات الحياة اإلنسانية، فيهما تنهض األمم وتتقدم البشرية وتتفوق    

عملية تغيير وتطوير لها أثارها  على أنهللتعليم في المدارس والجامعات ينظر حيث  الشعوب،

لتعليم في ونظرا لهذه األهمية فقد أصبح ا .االيجابية في دفع المجتمع لألمام واالرتقاء به

. العقود األخيرة موضع اهتمام رجال السياسة وجمهرة علماء التربية واالجتماع واالقتصاد

ذلك ألنه غدا استثمارا حقيقيا، وأداة للتنمية الوطنية، األمر الذي حمل معظم الدراسات 

 واألبحاث على التركيز على قضية فعالية أداء النظام التعليمي من حيث اقتصاديات التعليم

والمناهج الدراسية وطرائق التدريس وكفاءة المدرسين باإلضافة لتركيزها على فعالية أداء 

المتعلم ذاته وما يتم توفيره له من خالل هذا النظام التعليمي من جهة وما توفره له األسرة 

والمجتمع من جهة أخرى الستثمار طاقاته وقدراته الذاتية في التعلم، باعتبارها عوامل مؤثرة 

  ).    1998حسنية، (  في نواتج ومعطيات العملية التعليمية

باعتباره هدفا أساسيا لكل من  العملية التعليميةوألهمية النجاح األكاديمي للطالب في       

ولتحديد مستوى أدائه البد من استخدام مستوى التحصيل  ،لمؤسسة التعليميةالطالب وا

فقد تعالت األصوات التربوية  خالل هذه العملية، لذلكاألكاديمي لقياس مدى التقدم الذي حققه 

المنادية بضرورة االهتمام بمستوى التحصيل األكاديمي ألنه يمثل محور االهتمام في العملية 

التعليمية وأحد المعايير األساسية في تقويم العمل التعليمي التربوي ، كما يعد المعيار األول 

  .)2006دير، ب( في المفاضلة بين الطلبة أنفسهم

ويعد التحصيل األكاديمي من بين المتغيرات األساسية التي تربط بين علم النفس       

وقد أجريت على التحصيل دراسات تفوق الحصر، وبحثت عالقته بكثير من . والتربية
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المتغيرات األخرى يأتي في مقدمتها الجوانب المعرفية ومنها الذكاء و القدرات الوجدانية 

العنزي ( شخصية القائم بالتعليم، فضال عن الجوانب االجتماعية واألسرية وغيرها المتصلة ب

  ).2004والكندري، 

التحصيل األكاديمي الوسيلة الوحيدة تقريبا للحكم على النتائج الكمية والكيفية  وال يزال     

الب للعملية التربوية، باإلضافة لما تحدثه هذه العملية من أثار في تكوين شخصية الط

ونظرا ألهميته في حياة الطالب فليس غريبا أن يولي ). 1990الطحان، (وتشكيلها وتنميتها 

رجال التربية والمهتمون في التعليم اهتماما كبيرا للتحصيل األكاديمي لما يترتب عليه من 

قرارات تربوية حاسمة، إذ أن انجاز المؤسسات التعليمية يقاس في الغالب بمقدار تحصيل 

األمر الذي يترتب عليه اتخاذ العديد من القرارات التربوية المتصلة بهذه المؤسسات  طلبتها

وطلبتها، والتي يمكن تصنيفها إلى قرارات تعليمية وإرشادية توجيهية أو إدارية 

  ).       1983 ؛ حسين،1991الجمل،(

ين المختصين ألهمية التحصيل باعتباره أداة فعالة في تمك) 1984( وقد أشار نشواتي      

من معرفة التغيرات التي تطرأ على سلوك المتعلمين وبالتالي تعديل األهداف التربوية 

  .الراهنة ووضع أهداف تربوية جديدة،وألهميته في انتقال الطالب من مرحلة تعليمية ألخرى

أن التحصيل الدراسي من المواضيع األساسية في الدراسات ) 2002( يرى آل ناجيكذلك    

 ومحاجنة) 2004( تناولت موضوع التعليم الجامعي ويسانده في ذلك كل من السدحان التي

األكاديمي كونه مقياسا لتعلم حيث أكد كل منهما على االهتمام المتزايد بالتحصيل ) 2000(

التحصيل األكاديمي لديهم، االهتمام بالعوامل المؤثرة في  األمر الذي ساهم في زيادةلبة، الط

ددة وعدد كبير من المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر جوانب متعذه الدراسات فقد تناولت ه
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، إضافة للتداخل في تلك العوامل والمتغيرات واحتمالية تأثير على التحصيل األكاديمي للطلبة

  .ضمن الدراسة الواحدة بعضها على بعض

ل الطلبة المؤثرة على تحصي وقد ذهب التربويون والمختصون لتحديد العوامل     

مجموعتين تدور األولى حول شخصية الطالب وقدراته العقلية وتصنيفها ضمن  األكاديمي،

ونضجه الجسمي والعقلي والمعرفي واالجتماعي والتي عبر عنها التل وعويدات وعليان 

بنظرية القدرات الموروثة، أما الثانية فترتكز على البيئة المحيطة بما تشمله ) 1999( وشريم

نب التعليمي باإلضافة للجانب االجتماعي المحيط والظروف االقتصادية والسياسية من الجا

التي يعيشها المتعلم وتندرج هذه العوامل ضمن نظرية القدرات المكتسبة أو النظرية البيئية 

(Teachman, 1997) .  

 لعديد من المتغيرات التي تؤثر في التحصيلل أوزبل تصنيف) 2002(جرادات  لقد أورد   

  :األكاديمي وقسمها إلى مجموعتين هي

  :شخصية عند المتعلمين وتشملمجموعة المتغيرات  :أوال 

وهي الخصائص التنظيمية للمعرفة، التي اكتسبها الفرد سابقا : متغيرات البنى المعرفية .1

في مجال مادة تعليمية معينة، والتي تؤثر بشكل أساسي في تمثيل مهام تعليمية جديدة في 

  .لنفس المجا

وهو نوع خاص من االستعداد يتحدد بمستوى النماء العقلي للمتعلم : االستعداد التطوري .2

 .والقدرات الخاصة، وأنماط السلوك العقلي للفرد في ذلك المستوى

 .ومن أبرزها الذكاء أو القدرة العقلية العامة: القدرات العقلية .3
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منها الرغبة في التعلم، وتشمل عددا من المتغيرات : متغيرات الدافعية واالتجاهات .4

 والدافع للتحصيل، والتشجيع الذاتي، واالهتمام بالموضوع ومستوى الدافعية ونوعها، 

 .والتكيف الشخصي، ومستوى القلق

  :مجموعة المتغيرات البيئية :ثانيا

مواقف التعليمية، وتشمل هذه وهي تلك المتغيرات التي ترتبط بخصائص الجو التعليمي في ال

  :ما يليالمتغيرات 

  .واستخدام الوسائل التعليمية: تنظيم المواد التعليمية .1

ومنها المناخ الصفي، والجو التعاوني أو التنافسي، والتفاعل : العوامل االجتماعية .2

 .االجتماعي داخل الصف

بما في ذلك قدراته المعرفية، ومعرفته بمادة الموضوع، وسمات : خصائص المعلم .3

 شخصيته، وسلوكه التعليمي

خاصة في مرحلة التعليم : نظمة والقوانين الخاصة بالمؤسسات التربوية التعليميةاأل .4

الجامعية المقيدة بأنظمة مختلفة منها أنظمة القبول والتسجيل ضمن كلياتها المختلفة في 

هذا اإلطار نود تخصيص الحديث حول سياسة القبول في  كافة التخصصات وفي

ل عام وأنظمة وقوانين القبول في جامعة بيرزيت الجامعات في المجتمعات المختلفة بشك

  .بشكل خاص

تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها        

ومعاهدها، في سبيل خدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريا، متوخية في ذلك المساهمة في 

اإلنسانية، وتزويد البالد بالمتخصصين والفنيين رقي الفكر وتقديم التعليم وتنمية القيم 
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والخبراء والعلماء في مختلف المجاالت، وإعداد اإلنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق 

البحث المتقدم والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع، وصنع مستقبل الوطن وخدمة 

ساني أرفع مستوياته، ومصدرا الستثمار اإلنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقل الفكر اإلن

وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغالها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث 

الحضارات العربية والتراث التاريخي للشعوب المختلفة وتقاليدها األصيلة ومراعاة المستوى 

لثقافية والعلمية مع الجامعات الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية، وتوثيق الروابط ا

  ). 2007آدم، (األخرى والهيئات العلمية العربية واألجنبية 

وينال التعليم العالي بمؤسساته المختلفة وبخاصة الجامعات اهتمام معظم الدول       

المتطورة والنامية على حد سواء، وذلك نتيجة لما يؤديه هذا النوع من التعليم في التنمية 

  ية واالقتصادية بتوفيره القوى العاملة والمؤهلة والقيادية في المجتمعاالجتماع

(UNESCO, 1977) .  

وكنتيجة لمثل هذا االهتمام والرعاية بمثل هذه المؤسسات فقد لوحظ التطور الكمي        

المستمر في أعداد الطلبة الوافدين لمؤسسات التعليم العالي عامة والجامعات بخاصة، مما 

ما في أعداد الطلبة الراغبين بااللتحاق بالجامعات خالل العقود المتتالية يفوق عدد شهد تضخ

المقاعد الجامعية المتوفرة في أغلب األحيان، األمر الذي ساهم في ظهور مشكالت تواجهها 

تلك المؤسسات والجامعات، و من أبرز هذه المشكالت ضعف األداء األكاديمي والمتمثل في 

  ).2001المخالفي،(كاديمي للطالب ضعف التحصيل األ

وتعتبر سياسة القبول في الجامعات من الموضوعات التي شغلت وما زالت تشغل      

كونها أحد أهم األنظمة التعليمية ذات التأثير  والمنظمين للتعليم في أي مجتمع المخططين
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لبة في المراحل المباشر على تحصيلهم األكاديمي في الجامعة والتي تتأثر أيضا بتحصيل الط

أن تحديد المعايير التي يتم في ضوئها قبول الطلبة يعتبر مشكلة تواجه معظم  حيث، السابقة

  ).1988شريف، (المجتمعات سواء على مستوى الدولة أو على المستوى الفردي 

وتشير معظم الدراسات الخاصة بأسس ومعايير القبول بالجامعات المختلفة إلى أن هذه      

تندرج ضمن رؤية تربوية انتقائية تقوم على أساس التفاوت في المستويات يجب أن ر المعايي

العقلية والقدرات االستعدادية عند األفراد، وتحدد في ضوء ذلك شروط القبول في المسارات 

  ). 2002الرشدان، ( المختلفة للتعليم

ام والجامعات الفلسطينية غير أن المتتبع لمعايير القبول في الجامعات العربية  بشكل ع      

بشكل خاص يالحظ اعتمادها على معدل الثانوية العامة كمعيار أساسي ووحيد لقبول الطلبة 

  .ضمن كلياتها وفي التخصصات المطروحة للدراسة

اعتماد معدل الثانوية العامة للطالب في المرحلة الثانوية كمعيار أساسي وقد  لذلك فإن      

بالجامعة من السياسات التي تعبر عن الرؤية االنتقائية التربوية يكون الوحيد لاللتحاق 

للجامعات والمعاهد والكليات بكافة المجاالت والتخصصات، حيث تعتمد هذه الجامعات على 

لاللتحاق ببرامجها التعليمية باإلضافة إلى اعتمادها في  لبةمعدل الثانوية العامة لقبول الط

وى محدد من األداء العام، وأحيانا في مواد دراسية بعض التخصصات المحددة على مست

  ).1986صنبر، ( معينة يعد شرطا أخر البد من تحقيقه لاللتحاق بهذه التخصصات

والعتماد الجامعات في المجتمعات المختلفة على معدل الثانوية العامة كمعيار أساسي     

  :ل فيتتمثالبعض و يراها اكم ،لقبول الطلبة فيها عدد من الميزات
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عداد استمارة مثبت فيها التخصصات وما سهولة إذ أنها ال تتطلب أكثر من إالبساطة وال .1

 .على الطالب سوى التأشير على التخصص الذي يوافق الشروط المعلنة لكل منها

 .العملية تتم بصورة آلية، فعليه ال مجال للتالعب أو ممارسة الضغوط للقبول .2

ص أمام الجميع، وتأمين حق الطالب في االنتساب تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفر .3

  ).2001؛ والمقوشي، 2001المخالفي، (للجامعات 

غير أنه يؤخذ على أنظمة القبول المعتمدة على معدل الثانوية العامة كمعيار وحيد لاللتحاق 

  :بها مايلي

ع مجمو إجبار عدد كبير من الطلبة على تخصصات ال يرغبونها، وإنما قادتهم إليها  .1

أو إلى حصولهم على مستويات  ،يسهم في إخفاقهم في هذه التخصصات درجاتهم، مما 

 .متدنية في التحصيل الدراسي

الدرجات والعالمات احتكار بعض التخصصات كالطب والهندسة والصيدلة لذوي  .2

 .المرتفعة

تؤدي هذه الدراسة إلى هدر تربوي واقتصادي مرتفع، إذ يضطر كثير من الطلبة إلى  .3

نقطاع عن دراستهم الجامعية في وسط الطريق والبعض األخر يضطر لقضاء مدة اال

أطول إلنهاء متطلبات تخرجهم في تخصص ال يرغبون فيه، وبالتالي ال يقدرون على 

 ).1990جربو، (التفوق فيه 

فقر الجامعات للتنسيق والتكامل المحكم مع وزارة التربية والتعليم من حيث المناهج   .4

والبدائل المتاحة للطلبة، واالفتقار الستقراء أولويات التنمية ومتطلبات واألولويات 

 ).2002الرشدان، (التطوير والتغيير في المجتمع 
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عدم توفر خاصية الثبات المتحانات الثانوية العامة لتكون صالحة العتمادها معيارا  .5

  ).2001المخالفي، (أساسيا للقبول 

قبول الطلبة في الجامعات فإن عملية االلتحاق بالتعليم ومهما يكن المعيار المتبع في      

الجامعي ستظل مستمرة والسبب يرجع للقيم الثقافية التي يتميز بها التعليم العالي، باإلضافة 

للنظر من قبل اآلخرين للجامعة على أنها الجسر األساس التي توصل الفرد إلى وظائف 

جني عائدا ماديا قة في المجتمع، وتمهنية تتميز بأنها مؤثرة وتحتل مكانة مرمو

  ).1987وسوف، الشامي و(مرتفعا

والبد من التذكير بأن جامعة بيرزيت كغيرها من الجامعات تعتمد معدل الثانوية العامة     

 استخدام كمعيار أساسي لقبول الطلبة في برامجها التعليمية المختلفة، مما يستدعي دراسة

ي الجامعة كمؤشر على مستوى تحصيلهم الدراسي الجامعي، معدل الثانوية العامة للطلبة ف

 .وذلك بهدف الوقوف على سياستها في قبول الطلبة وتحسنها والعمل على تطويرها

التعلم عملية أن للمتغيرات الشخصية والبيئية تأثيرات تفاعلية في ) 1989(ويشير فطيم      

درسة وأساليب المعلم، والوضع باالضافة لعوامل أخرى منها المنهاج والم. والتعليم

االقتصادي واالجتماعي لألسرة والطالب، وكذلك العادات الدراسية التي يتبعها الطالب 

وغيرها من العوامل األخرى، وفي محاولة لإلحاطة بالعوامل المختلفة التي تؤثر بالتحصيل 

  : األكاديمي للطالب، سيتم تلخيص هذه العوامل ضمن فئتين أساسيتين

   .تخص البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية عوامل - أ

 .وعوامل تخص البيئة التعليمية   - ب

  .حيث سيتم التعرف عليها في الفصل التالي بشكل موسع
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  :مشكلة الدراسة    

لقبول الطلبة في  المعيار الوحيدومنذ تأسست جامعة بيرزيت وكغيرها من الجامعات    

حيث يختلف معدل القبول من سنة  الثانوية العامة،الجامعة هو معدل درجات الطلبة في 

. ألخرى ومن كلية ألخرى، حسب ظروف كل كلية وعدد المتقدمين ومعدالتهم لاللتحاق بها

لذلك تحددت مشكلة الدراسة بدراسة العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة جامعة بيرزيت 

  .سة القبول في الجامعةاألكاديمي من أجل أخذ هذه العوامل بعين االعتبار لتحسين سيا

  

  :أسئلة الدراسة

  : لقد انبثقت األسئلة التالية من مشكلة الدراسة   

 ؟ جامعة بيرزيت ما العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة: السؤال الرئيس

  ؟         للطالب وتحصيله الدراسي النفسية والذاتيةالعوامل  متوسط هل توجد عالقة ارتباطيه بين - 

 وتحصيل الطالب الدراسي؟  رتباطيه بين البيئة االجتماعيةهل توجد عالقة ا - 

 ؟العوامل تأثيرا في تحصيل طلبة جامعة بيرزيت رما أكث - 

من وجهة نظر الطلبة الحاصلين  جامعة بيرزيت ما العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة - 

 ؟على الئحة الشرف األكاديمي في الجامعة

من وجهة نظر الطلبة الحاصلين  بيرزيتجامعة  ما العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة - 

 ؟على اإلنذار األكاديمي في الجامعة

ذات داللة إحصائية بين معدل الطالب في الثانوية العامة وتحصيله  فروقهل توجد  - 

  في الجامعة؟ األكاديمي
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ات متغيرلهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة الدراسي تعود ل - 

 ؟ الديمغرافية

المؤثرة على تحصيل الطلبة  ممارساتمتوسط فروق ذات داللة إحصائية في  توجد هل - 

 ؟الديمغرافيةات متغيرلتعود ل الطلبة األكاديمي

  

  :تعريف المصطلحات

  :التعريف االصطالحي

لقد تم رصد العديد من التعريفات لمفهوم التحصيل، والتي تشترك : التحصيل الدراسي 

ن التعريفات الشاملة لمفهوم التحصيل نذكر تعريف جميعها في خصائص وسمات محددة، وم

: بأنه  Achievement للتحصيل الدراسي) 2004(والصالح ) 2007(أبو جاللة وجمل 

مجمل ما وصل إليه الطالب في تعلمه وقدرته على التعبير عما تعلمه من معلومات وطرائق 

  .تفكير كما تقيسها االختبارات المستخدمة في الجامعات

  :اإلجرائي التعريف

محصلة اإلنجاز الذي يستطيع طالب الجامعة تحقيقه من األهداف : التحصيل الدراسي - 

 .التعليمية ويقاس بالمعدل التراكمي للطالب

 :الطلبة في كل من لالعوامل المؤثرة على تحصي  - 

المقصود بها الجنس ومكان السكن والتخصص والمستوى : الديمغرافيةالمتغيرات  .1

، حيث يعتبر أي عامل في متغيرات االستبانة في الجزء األول منهاالدراسي المقاسة 
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فيما اليعتبر  ،3 أو يساوي كان المتوسط الحسابي له أكثر من إذامؤثر على التحصيل 

    .3مؤثرا في حال قل المتوسط الحسابي له عن

 تلك العوامل: المؤثرة على تحصيل الطلبة في جامعة بيرزيت النفسية الذاتيةالعوامل  .2

النفسية والصحية والعقلية واستعداد الطالب الذاتي للتعلم والسمات الشخصية التي يتمتع 

، وذلك بحساب ):A 28- 1(من  يتم قياسها باستخدام بنود خاصة في االستبانة بها الطالب

المتوسط الحسابي لهذه البنود، حيث يعتبر أي عامل مؤثر على التحصيل اذا كان 

يعتبر مؤثرا في حال قل المتوسط  فيما ال، 3ر من أو يساوي أكثالمتوسط الحسابي له 

  .3الحسابي له عن

العوامل : المؤثرة على تحصيل الطلبة في جامعة بيرزيت االجتماعية بيئةالعوامل  .3

المتعلقة بمتغيرات المستوى االجتماعي والثقافي ألسرة الطالب والعالقات األسرية بين 

االتصال والتواصل مع اآلخرين والتكيف مع العناصر أفراد األسرة وقدرة الطالب على 

، وتقاس ببنود على مستوى التحصيل األكاديميل فعال والتي تؤثر االجتماعية بشك

كان المتوسط  إذا، حيث يعتبر أي عامل مؤثر على التحصيل ):B 12- 1(االستبانة 

توسط الحسابي له يعتبر مؤثرا في حال قل الم فيما ال، 3أكثر من أو يساوي الحسابي له 

 .3عن

ليمية المتاحة من جاهزية المباني لظروف التعكل ما يتعلق با: البيئة التعليمية .4

وأساليب التدريس وتقبل أعضاء الهيئة  ،وتوفر البيئة التعليمية المناسب ،والمختبرات

 .من خالل مدى الرضا الذي يتم رصده بالمقابلة للطلبة يتم قياسها ،التدريسية للطلبة
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  :ف الدراسةهد

العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة جامعة بيرزيت لفتح  للتعرف علىتهدف هذه الدراسة    

السلبية  تالمجال أمام المختصين للوقوف على هذه العوامل ومحاولة إيجاد الحلول للمؤثرا

وذلك على التحصيل من جهة أخرى، على التحصيل من جهة وتعميق المؤثرات االيجابية 

  .الجامعةسين سياسة القبول في من أجل تح

  

  :أهمية الدراسة

ن حيث ارتباطه بالنواتج المرغوبة، يرتبط مفهوم التحصيل ارتباطا وثيقا بمفهوم التعلم م   

 التحصيل مؤشرا على التفوق والتميز العقلي للطلبة في المراحل التعليمية المختلفة يعتبرلذلك 

  . )Lee,1999(و )2004الصالح، (

والرتباطه بنواتج عملية  ةلما سبق توضيحه من أهمية التحصيل في العملية التعليميونظرا    

 :التعلم لدى الطلبة بشكل صريح فقد تحددت أهمية هذه الدراسة في أنها

  .يرزيتتبين أهم العوامل التي تؤثر على تحصيل طلبة جامعة ب .1

المستوى األكاديمي ين يجاد الحلول المناسبة لتحسإلالمهتمين للمختصين المجال إتاحة  .2

 .لطلبة الجامعة

باإلضافة  ها،التحصيل ومحاولة إثرائها وتعزيز حصر العوامل االيجابية المؤثرة على  .3

 .لسلبية المؤثرة على تحصيل الطلبةاقتراح الحلول المناسبة للعوامل اإلى 
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عة تعد الدراسة األولى التي قامت بدراسة العوامل المؤثرة على تحصيل طلبة جام .4

بيرزيت لكافة التخصصات من أجل الوقوف عليها واعتبارها في سياسة القبول للطلبة 

  .الجدد في الجامعة

  

  :مسلمات الدراسة

 .اإلجابات التي تم الحصول عليها من الطلبة صادقة - 

 .األداة المستخدمة صادقة وتتسم بالثبات - 

  

  :حدود الدراسة

في  طلبة سنة أولى وكلية التمريض باستثناء تقتصر الدراسة على طلبة البكالوريوس - 

 .جامعة بيرزيت

  .2007/2008 الفصل الدراسي الثاني من العام  - 

  .فلسطين/تتحدد الدراسة في جامعة بيرزيت - 

يتحدد موضوع الدراسة بدراسة العوامل المؤثرة على تحصيل طلبة الجامعة من وجهة  - 

 .نظر الطلبة نحو تحسين سياسة القبول في الجامعة

ستخدمة هي استبانة لقياس العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة الدراسي في األداة الم - 

  .باإلضافة لمقابلة مع عينة من الطلبة. الجامعة
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة

 هذه العوامل ضوء في والتنبؤ الدراسي التحصيل في المؤثرة العوامل موضوع حظي لقد     

 بالبحث عناية كافية  يوِل لم منهم كثيراً أن إال الباحثين، من كثير باهتمام مستقبال الطلبة بأداء

 على التحاقهم بالجامعة سلباً ينعكس مما األكاديمي التحصيل إلى انخفاض المؤدية األسباب عن

 التي تؤثر في تحصيل  العوامل تناولت موضوع التي الدراسات لبعض عرض وفيما يلي

 . )1999 عدس،(األكاديمي الطلبة

 تناول فمنها ما  ، التعليم، في المؤثرة العوامل تناولت التي الدراسات تعددت قدو      

 ومنها ما تناول األكاديمي، أدائه على وأثرها للمتعلم الشخصية والسمات الفردية العوامل

وأخرى  به، وتحيط المتعلم إليها ينتمي التي واالقتصادية االجتماعية الخاصة بالبيئة العوامل

 األكاديمي الطالب أداة على مباشر بشكل تؤثر بكونها األكاديمية البيئة بدراسة ت اهتم

 .)2005 الصوباني،(

تم تصنيف هذه ، فقد من خالل االطالع  على الدراسات المتعلقة بموضوع البحث و     

  :الدراسات ضمن ثالثة أبعاد في هذه الدراسة على النحو التالي

 .الذاتية للمتعلم وأثرها على تحصيله األكاديمي سيةالنف دراسات تتعلق بالعوامل .1

واالقتصادية المحيطة بالمتعلم وأثرها على تحصيله  راسات تتعلق بالعوامل االجتماعيةد .2

 .األكاديمي

دراسات تتعلق بالبيئة التعليمية األكاديمية المحيطة بالمتعلم وأثرها على تحصيله  .3

  .األكاديمي
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  :للطلبة و أثرها على التحصيل الدراسي النفسية الذاتيةدراسات تتعلق بالعوامل : أوال

المجال العديد من األمور والسمات الشخصية والفردية في هذا  الحديثة الدراسات تبرز     

على تحصيل الطالب األكاديمي ويظهر ذلك في النتائج التي نقدمها في التي من شأنها التأثير 

  :هذا الفصل كاآلتي

تأثيرا  الذاتيةللطالب من أهم العوامل  الخصائص العقليةراسات إلى أن حيث تشير الد      

خصائصه  و على استعداده للتعلم على تحصيله  وهي تتمثل في قدراته العقلية ومدى تأثيرها

 ,Lloyd, Walsh( مما ينعكس بشكل مباشر على تحصيله األكاديمي النمائية والمعرفية

Yailagh,2005(.  

إلى أن  القدرات العقلية التي يمتلكها ) Davis & Rimm,1998(ورم ديفز ويشير       

فقد بين الصالح  .الفرد هي حصيلة وراثية تنمو بالتدريب نتيجة اإلحتكاك بالبيئة المحيطة

أن مستوى ذكاء الطالب يؤثر بشكل مباشر على قدراته ) 1993(والعيسوي ) 2004(

  .تحديد مستوى التحصيل للطالبم في الحسابية واللغوية والمكانية مما يساه

وقد ميزت الدراسات التربوية في مجال القدرات العقلية بين مستويين لهذه القدرات،       

الجانب األول يعبر عن القدرات العقلية ذات المستوى العالي المتمثلة في الذكاء العالي 

علم الناجمة من تدني في واإلبداع، أما المستوى الثاني للقدرات العقلية فيتمثل بصعوبات الت

 مستوى القدرات العقلية لدى الطالب والتي تشكل مشكالت تعليمية سلوكية أو نمائية

  ). 2006بدير،(

صعوبات التعلم إلى قسمين أساسيين معتمدا على سبب هذه ) 1999(لقد صنف عدس و      

عرف تربويا التعلم يندرج ضمن ما ي تالصعوبات لدى المتعلم، فالنوع األول من صعوبا
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بينما  ،تشمل مشكالت في العمليات المعرفية كاإلدراك واالنتباهو :نمائيةال التعلم صعوباتب

تتمثل و: كاديميةاأل التعلم صعوباتيندرج النوع األخر من هذه الصعوبات تحت ما يسمى ب

إلى أن ) 2001( دويشير عبد الحمي عملية التهجئة والقراءة والحساب، في صعوبات

وعدم والرغبة في معرفة  نقص الدافعية :لتالميذ ذوي صعوبات التعلم تتمثل فيخصائص ا

القدرة على إدراك عدم ، وعدم القدرة على توظيف أثر التعلم، والمواضيع الخارجية األخرى

، ونقص فترة التركيز على  األخطاء، وعدم الكفاءة االجتماعية، وقدرة ضعيفة على االنتباه

   .، وضعف في مهارات الكتابة والقراءةبالنفسضعف الثقة األشياء، و

 ,Kong& Lawson(وكونغ ولوسون ) ,Brown, 2003(ون اكل من بر أشارقد ل    

الحالة الصحية والنفسية  والميول واالتجاهات  للطلبة من أن  )2002(ونحيلي ) 2000

لحالة النفسية للطالب كذلك ا. لها التأثير األكبر على تحصيلهم األكاديمي التيالعوامل الفردية 

  .)2006 ؛ وطالفحة،2006،جزماوي(لها االثر الكبير على تحصيله 

أن ثقة الطالب بنفسه يمكن إدراجها ضمن هذه الفئة  ،)2004(العنزي و الكندريكذلك بين    

من العوامل المؤثرة على تحصيله األكاديمي، حيث قصد العنزي بمفهوم الثقة بالنفس مدى 

التوتر الناتج عن حالة الخوف أو القلق المسبب له، والذي ينعكس على  القدرة على خفض

  . مدى التوافق النفسي واالجتماعي للفرد

 &Lloyd, Walsh(لويد وولش ويلج مع ما توصل إليه كل من ذلك  توافققد و       

Yailagh, 2005(  مارش وهو وكونج و)Marsh, Hau, Kong, 2002 ( هنالك من أن

  .مستوى تحصيله األكاديميو بين مستوى ثقة الطالب بنفسه موجبة عالقة طردية
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إلى أن مستوى القلق النفسي  )2000(ومحاجنة  )2001(العجمي  في حين توصل      

على تحصيله  تؤثر سلباومدى االضطرابات النفسية التي يتعرض لها الطالب أثناء دراسته 

ختبار وهو شكل من أشكال القلق النفسي أن قلق اال) 1993(العيسوي ذلك أكد واألكاديمي، 

  .الدراسي الطالب  سلبا على تحصيل يؤثر

االضطرابات النفسية كالقلق والتوتر والصراع واالكتئاب الطالب من حياة كما أن خلو      

وشرود الذهن باإلضافة لعدم القدرة على التركيز والغضب السريع والحالة المزاجية يزيد من 

 2000 ،ومحاجنة ؛2000 ،والعجمي؛ 2004 ،الصالح( ألكاديمي لديهمستوى التحصيل ا

  ).Lloyd, Walsh &Yailagh,2005(و )1993،العيسوي

ولها عالقة بالتحصيل  التي أثارت اهتمام الباحثين في هذا المجال الذاتيةومن العوامل     

تابعة والتركيز تلك العوامل المتعلقة بمدى اهتمام الطالب بالدراسة ومدى الم األكاديمي،

شخصية الطالب من حيث المثابرة والصبر والثبات  وسمات تتمثل في خصائص والتي عليها،

) 2002(وفي هذا االتجاه فقد أشار آل ناجي  .االنفعالي والدافعية والحماس وبذل الجهد للتعلم

أن ارتفاع مستوى التحصيل األكاديمي للطالب يعتمد على درجة  إلى) 2006(طالفحة و

لتركيز واالنتباه والمتابعة من قبله أثناء العرض التعليمي، أو في التحضير المسبق للدراسة ا

 تأثير هذه،وقد بين كذلك أن  أو من خالل تأدية الفروض والواجبات الدراسية المطلوبة

حاالت الالمباالة  العوامل يزداد بشكل كبير عند الذكور من الطلبة، كذلك بين آل ناجي أن

   .تزيد من نسبة تدني التحصيل لدى الطلبة واإلهمال

سلبي على مستوى  لدراسة من العوامل التي تؤثر بشكللوقت الويعد سوء تنظيم      

في دراسته حول عوامل ضعف التحصيل ) 2006(هذا ما أكده حجازي تحصيل الطلبة، و
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لتحصيل، أن عامل سوء تنظيم الوقت للدراسة حصل على أعلى درجة تأثير على ا بين حيث

عدم التركيز أثناء الحصة على درجة وبينما حصل ضعف الدافعية و االستعداد للدراسة 

إلى أن أكثر العوامل الذاتية  حجازي توصلفقد  ومن خالل نتائج الدراسة  كذلك .متوسط

، وذلك في إشارة لضرورة  بالدراسة الطلبهالتي تؤدي إلى ضعف التحصيل هو عدم رغبة 

تجاهات باالعتبار عند دراسة العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة أخذ الميول واال

  . األكاديمي

في ) 1998(مع ما توصل إليه الحسنية ) 2006(حجازي دراسة وقد توافقت نتائج      

على كل منهما دراسته  لالتجاهات وطرائق الدراسة السائدة عند الطلبة الجامعيين، حيث أكد 

كذلك  صيلهم األكاديمي،رغبة في الدراسة لدى الطلبة على تحأثر االتجاهات والميول وال

ا الطلبة في الدراسة واستذكار المعلومات هأشارت الدراسات إلى أن طرق الدراسة التي يتبع

التي لها أثر كبير على أدائهم األكاديمي مما ينعكس على  النفسية الذاتيةتعتبر من العوامل 

) 1996(نتائج الدراسة التي أجراها األكلبي وموسى  مستوى تحصيلهم الدراسي ، فقد بينت

فروقا لصالح المجموعة التي طورت من طرق دراستها باستخدام الحاسوب وتفوقا دراسيا 

 كما أشار. للتعلم في وأداء ناجح لهذه المجموعة دون المجموعة التي اتبعت الطرق التقليدية

لسائدة والممارسة من قبل الطلبة ومدى لدور الكبير الذي تلعبه طرق الدراسة الالحسنية  

أثر من ) 1993(دراسة العيسوي أكدته هذا ما . انعكاسها على تحصيلهم الدراسي واألكاديمي

على رفع أو خفض مستوى التحصيل األكاديمي لدى  المكتسبةطرق االستذكار للمعلومات 

ادات الدراسية الفعالة أن العب) 2002(ألمر الذي أكدته دراسة جرادات ا  .الطلبة بشكل عام
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وتنظيم وقت الدراسة له أثر ايجابي على أداء الطالب الدراسي وبالتالي على تحصيله 

  األكاديمي، 

الخطبة والزواج بيتعلق  الحالة االجتماعية للطالب خاصة ما هذا باإلضافة العتبار    

ل األكاديمي مؤثر شخصي يساهم في تحديد مستوى التحصي وغيرها من المتطلبات األسرية

أن االنشغال بسبب الخطوبة ) 2006(و حجازي ) 2006(طالفحة  بين فقد، لدى الطلبة 

في طريق  اًالزواج كان له تأثير نسبي على أفراد العينة في الدراستين واعتبر عائقو

  .للدراسة ، وذلك بسبب عدم تفرغ الطلبةالتحصيل الجيد

لشخصية لها تأثير متوسط على تدني المعدالت أن األسباب ا) 2002(العاجز  بينما وجد     

 واالقتصادية االجتماعية العوامل أن إلى وتوصلالتراكمية لدى بعض طلبة الكليات اإلنسانية، 

 وأخيراً الشخصية العوامل تليها والطالبات، للطالب التراكمية المعدالت تدني في تأثيراً أكثر

ورة أخذ هذه العوامل مجتمعة باالعتبار عند ، غير أن الدراسة تشير لضرالتربوية العوامل

والتي تالئم  لهم،التعامل مع الطلبة بشكل مباشر من خالل تحضير البرامج التربوية المناسبة 

قدراتهم وميولهم من جهة وضرورة تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة في المؤسسات 

  . اسيالتربوية التي من شأنها تحسين أداء الطالب الدر

في دراستهم ) Muller, Stage & Kinzie,2001( مولر وستيج وكنزي  غير أن    

للعوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي قدموا العديد من التوصيات التي تحث 

الجامعات والمؤسسات التربوية على أخذ السمات الشخصية والذاتية للمتعلمين بعين االعتبار 

ربوية وذلك من أجل تحسين أدائهم األكاديمي وبالتالي رفع مستوى عند وضع البرامج الت

  .ضافة لالهتمام بالنواحي االجتماعية والتربوية المتاحة للطالبتحصيلهم الدراسي، باإل
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  :الدراسي للطلبة وأثرها على التحصيل دراسات تتعلق بالعوامل االجتماعية: ثانيا

إليجابية والسلبية للبيئة االجتماعية على مسيرة بدراسة اآلثار ا هذه الدراسات وتعنى      

الطالب، باإلضافة لدراسة دور هذه البيئة في تكييف سلوك الطالب وردود أفعاله، مما يؤثر 

بدراسة أثر كل من البيئة  تهتم المجتمعات العربيةو. على تنمية استعداداته الفطرية وتطويرها

لب على درجة التزامه نحو الدراسة، نتيجة لما االجتماعية والوسط االجتماعي المحيط بالطا

تمليه عليه هذه المجتمعات من ترابطات اجتماعية  كالزواج أو العمل لغرض الكسب المادي 

، الراوي وجورج( أو الواجبات االجتماعية، التي تعتبر من أولويات الفرد في هذه المجتمعات

1997.(  

ة و األجنبية في مجال دراسة العوامل المؤثرة لقد ركزت العديد من الدراسات العربي       

على تحصيل الطلبة األكاديمي في مختلف المراحل على استخدام المنزلة االجتماعية 

ويرتبط بالجانب االجتماعي العديد من كما واالقتصادية كمؤشر على التحصيل الدراسي، 

مراحل الدراسي في الالمظاهر التي من شأنها التأثير بشكل أو بآخر على تحصيل الطالب 

التنشئة االجتماعية وطريقة تعامل اآلباء مع  المختلفة، حيث يرى العديد من علماء التربية أن

الطحان، ( الدراسي الطلبة ترتبط مع تدني أو ارتفاع مستوى تحصيل من العوامل التي أبنائهم

األولى واألهم  العتبار األسرة هي المؤسسة أن السبب يعود) 2001(لطفي  بينوقد  ).1990

وتكتسب االسرة هذه  في مجال التنشئة االجتماعية من حيث ارتباطها بمستوى التحصيل،

هم لتأثيرها المستمر األبرز واأل باعتبارها المؤسسة االجتماعية االهمية في الدراسات التربوية

الشخصية كمفهوم الذات  ناء بعض متغيراتعلى مسيرته، فهي تلعب دورا أساسيا في ب
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الثقة بالنفس لدى الطالب، كما أنها ضرورية إلشباع حاجاته النفسية والمعرفية وللحاجات و

  ).2006 ،طالفحة( الجسدية المؤثرة على أدائه

إلى أن التفاهم المشترك بين ) Teachman, 1997( وتيكمن) 2006( طالفحة أشارو      

الدراسي، حيث يزيد من دافعية اآلباء و األبناء خالل النقاش له اثر ايجابي على التحصيل 

األبناء للدراسة وذلك بالتشجيع من األهل والعمل على تسهيل الوضع الدراسي للطالب من 

  .خالل توفير البيئة المناسبة لذلك

إلى أن متابعة أولياء األمور للطلبة في المرحلة الثانوية له  )2006(طالفحة  كما أشار     

اسي، وأن عدم متابعة األسرة لوضع الطلبة الدراسي قد تأثير ايجابي على تحصيلهم الدر

، ؤثرة في تدني المعدالت التراكميةحصل على مرتبة متقدمة من بين األسباب االجتماعية الم

توصل الباحثان إلى أن أولياء األمور يالمون بشكل كبير للمستوى المتدني ألبنائهم  كذلك

  .وهذا يدل على نقص الدعم األسري للطلبة

لطالب ذات التأثير على تحصيل ا االجتماعية ويعتبر حجم األسرة واحدا من هذه القضايا     

) 1996(، كما يشاركه شلبي )1999(وعويدات وعليان وشريم  الدراسي من وجهة نظر التل

في أن عامل عدد اإلخوة األقل كان عامال مساعدا لتفوق الطلبة في الفرع العلمي واألدبي، 

 .عالقة لترتيب الطالب بين أفراد األسرة بمعدل الطالب في الثانوية العامة غير انه ال توجد

كذلك تبين الدراستان أن حجم أسرة الطالب من المؤثرات المتقدمة في على تحصيل الطلبة 

تراوحت هذه النسبة في  كمافي كلية التجارة مقارنة مع كل من كليتي الهندسة والعلوم، 

م تطبيقها على عدد من طالبات كلية البنات باإلحساء أثناء التي ت) 2006(دراسة حجازي 
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دراسة عوامل ضعف التحصيل لديهن، فقد ازدادت نسبة الطالبات اللواتي أجبن بوجود تأثير 

   .كبير للعوامل االجتماعية على تحصيلهن الدراسي في كلية اآلداب مقارنة بكلية العلوم

ي هذا اإلطار العالقة بين المستوى االجتماعي ومن القضايا التي تناولتها الدراسات ف   

 والخلفية االجتماعية الناتجة من المستوى التعليمي للوالدين والتحصيل األكاديمي للطلبة حيث

الخلفية االجتماعية والثقافية ألسرة الطالب تنعكس على أدائه التعليمي  تبين الدراسات أن

   ).2002لنحيلي، ا(وتسهم في رفع أو خفض مستوى تحصيله الدراسي

) Schiller, Khmelkov, Wang, 2002( سكيلر وهميلكوف ووامج  أكد كل منوقد     

على وجود عالقة ايجابية بين المستوى االجتماعي والخلفية ) Bond, 1981(وبوند

االجتماعية الناتجة من مستوى تعليمي عالي للوالدين وبين ارتفاع مستوى تحصيل األبناء 

لرياضيات والعلوم مقارنة بالطلبة الذين ينحدرون من خلفية اجتماعية تقليدية األكاديمي في ا

في عزو أسباب  النتائج السابقة مع ) 1999(تفق الفيصلوي ال تتمتع بمستوى تعليمي عالي،

الدراسي في المستوى الفشل في الدراسة لتأخر المستوى االجتماعي الناتج من التأخر 

   .لألسرة

إلى أهمية مكان السكن من حيث كونه داخليا أو ) 1997(لراوي وجورج أشار ا في حين    

خارجيا للجامعة، حيث بينت الدراسة أن السكن الداخلي في الجامعة لم يعط عالقة ايجابية مع 

مستوى التحصيل مما دفع لالعتقاد بعدم تأثير مكان السكن بشكل فعال ملحوظ على تحصيل 

  .الطالب األكاديمي

ا اثر في تحصيل مالوضع االقتصادي لهاالستقرار وأن ) 2002(النحيلي  نكما بي      

أن سوء الوضع االقتصادي للطالب من ) 2006(الطلبة الدراسي، وهذا ما أكده طالفحة 
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ويتفق ذلك مع النتائج التي توصلت لها دراسة . يؤدي إلى تدني معدله التراكمي في الجامعة

د معامل ارتباط دال إحصائيا بين المستوى التي أشارت إلى وجو) 1990(الطحان 

   .الدراسي همتحصيلللطلبة وبين  االقتصادي_االجتماعي

في دراستهم للعوامل المؤثرة على ) 1999(كما تبين لدى التل وعويدات وعليان وشريم      

تحصيل الطلبة إلى أن اإلجابة عن سؤال الدراسة الخاص بدراسة نتائج الفرع األدبي، والذي 

بشكل أساسي إلى أسباب تدني تحصيلهم في الثانوية العامة  يعزويب من قبل المشاركين أج

، ومن ثم إلى الوضع المادي السيئ بنسبة %)47(غير مالئمة بنسبة الظروف األسرية 

وبالرغم من . ، األمر الذي اعتبره الباحث مؤشرا على تدني تحصيلهم الدراسي%)43(

مهم، فهو يشعر األبناء بالدونية وتدني الثقة بالنفس واإلحباط اعتبار الوضع االقتصادي عامل 

غير أنه قد يشعر البعض األخر المسؤولية ويدفعهم إلى بذل جهود مضاعفة لرفع مستواهم 

  .يجاد فرصة بأسرع وقت ممكن للعملالتحصيلي إل

مسيرته الحالة االقتصادية للطالب تساهم في إعاقة  أن وتشير األدبيات التربوية إلى    

التعليمية لسببين أساسيين يتمثل السبب األول بعدم قدرته على تحمل األعباء المالية الالزمة 

ويرجع السبب الثاني . لسد نفقاته الدراسية، مما يشكل عائقا يؤثر سلبا على دافعيته للتعلم

ى قدرته لجمع الطالب بين العمل والدراسة، بالتالي عدم التفرغ الكامل للدراسة مما يؤثر عل

على االستذكار أحيانا وخفض مستوى التحصيل الدراسي لديه مقارنة مع أقرانه من 

  ).1987، قاضي( المتفرغين بشكل تام للدراسة

االنخفاض في دخل األسرة لم يحتل قد أكدا على أن ) 1992(غير أن الشامي وغنايم       

األخيرة من حيث الوزن  وزنا نسبيا كبيرا بل جاء ضمن جملة من األسباب االجتماعية
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النسبي لتأثيره على تدني التحصيل وذلك عكس ما بينته نتائج تلك الدراسة حول عالقة 

التصدع األسري الناتج من انفصال الوالدين بانخفاض تحصيل األبناء، حيث احتل هذا العامل 

وفي . بياالقتصادي للدراسة من حيث الوزن النس_رتبة متقدمة على مقياس البعد االجتماعي

لتبين أن المعدالت التراكمية للطلبة الجامعيين ) 1987(ذات السياق تأتي دراسة القاضي 

الوضع االقتصادي أقل من المعدالت التراكمية للطلبة المتفرغين تماما  لتحسينالذين يعملون 

للدراسة في نفس المجال، وذلك للداللة على العالقة االيجابية بين المستوى االقتصادي 

  .طالب والحاجة للعمل وبين مستوى التحصيل األكاديمي لديهلل

سية من العوامل االجتماعية الهامة التي يجب أخذها األوضاع السيافي حين تعتبر      

من الضروري تأمين البيئة السليمة للمتعلم حتى يحقق األهداف التعليمية  باالعتبار، حيث

ن البيئة الفلسطينية بشكل خاص تتمتع بظروف المرجوة سواء العامة منها أو الخاصة، غير أ

يسهم في خفض وينعكس على أداء الطلبة خاصة في المرحلة الجامعية  مختلفة مماسياسية 

            ).2002سعادة، وأبوزيادة والزامل، ( الدافعية للتعلم وبالتالي تدني في التحصيل الدراسي

المداهمات والمطاردات والقتل والهدم ظروف االعتقال وأن )  2004(حيث بين أبوعفيفة 

المستمر من شأنها عرقلة مسيرة الطالب التعليمية وبالتالي التأثير  لتعليمية واإلغالقللمباني ا

  .    على مستوى تحصيله الدراسي في مختلف المراحل التعليمية
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  :راسيدراسات تتعلق بالعوامل األكاديمية للطلبة و أثرها على التحصيل الد: ثالثا

من مهام التربية الحديثة توفير المناخ المناسب إلكساب الطلبة المعارف والمهارات      

واالتجاهات بطريقة تساعد في نموهم بمختلف المجاالت العقلية والوجدانية والنفسحركية، 

وإكسابهم مهارات اجتماعية تتعلق بحياتهم كأفراد، مما يوفر لهم حافزا يزيد من اهتماماتهم 

ستعداداتهم التعلمية، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي، وبالتالي نمو اتجاهاتهم االيجابية وا

أبو جاللة و الجمل،  (للتعلم  نحو الدراسة الجامعية، وتساهم في تحقيق ذاتهم وتزيد دافعيتهم

2007(.  

تشكل البيئة التعليمية جانبا أساسيا في العوامل المؤثرة على تحصيل الطالب و       

ألكاديمي بما تشمله من بنى أساسية كالمباني والمرافق التعليمية من ناحية، وأساليب التعليم ا

     ،  المتبعة في المؤسسات التعليمية ضمن المناهج التعليمية المتاحة للطالب من ناحية أخرى

التي ينضم من خاللها الطلبة في صفوف  اإلداريةبرز االهتمام بالقوانين واألنظمة وقد 

لدراسة لهذه المؤسسات التعليمية في الدراسات التي تناولت موضوع العوامل المؤثرة على ا

تحصيل الطلبة األكاديمي، خاصة تلك اللوائح واألنظمة المتبعة في نظام التعليم الجامعي 

لقبول الطلبة لالنضمام إلى صفوف الجامعات األكاديمية لما أوضحته هذه الدراسات من أثر 

لعوامل على تحصيل الطلبة األكاديمي في المرحلة الجامعية، وقد تنوعت كبير لهذه ا

الدراسات التي تناولت العوامل األكاديمية بشكل عام ومدى تأثيرها على تحصيل الطلبة 

  :األكاديمي، وفيما يلي عرض لعدد من هذه الدراسات
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 ,Rivkin, Hanushk &Kain (وريفكين وهنشك وكين )1996(فقد أشار شلبي       

مستوى تحصيل الطالب  والعوامل البيئية األكاديمية  أن هنالك عالقة ايجابية بينإلى  )2005

   .األكاديمي

           ويعقوب ولفجرين) 2006( حجازي من وقد اتفقت النتائج في دراسة كل    

)Jacob & Lefgren, 2004 (وطالفحة )على أن األسباب التربوية تحتل مركزا ) 2006

دما في درجة تأثيرها على تحصيل الطلبة األكاديمي في المرحلة الجامعية، حيث أظهرت متق

هذه الدراسات تقديرات الطلبة لهذه العوامل مرتبة حسب األهمية من األكثر تأثيرا إلى األقل 

وقد احتلت كفاءة المعلمين المراتب المتقدمة من حيث دورها في  ،على التحصيل األكاديمي

  .تحصيل الطلبة من وجهة نظر الذكور منهم، يليها أساليب التدريس الجامعية التأثير على

االهتمام بدراسة السمات الشخصية التي يتمتع بها  وترى العديد من الدراسات ضرورة      

المعلم والمتمثلة في قدرته على نقل المعلومات وتوجيه الطالب أثناء مسيرته التعليمية في 

وذلك من خالل قدرته  شر على مدى دافعية المتعلملمعلم يساهم بشكل مباالمراحل المختلفة، فا

وتشجيعه على التعلم وحثه على المثابرة والحماسة واالستيعاب،  ،انتباه المتعلم على جذب

كذلك البد لنا من التأكيد على أهمية قدرة المعلم على بناء ثقة المتعلم فيه من خالل تمكنه من 

ن جهة وقدرته على بناء جسور الثقة بينه وبين المتعلمين من جهة أخرى المادة التي يعلمها م

ألن ذلك من شأنه االنعكاس على اداء المتعلم األكاديمي وبالتالي رفع مستوى التحصيل 

 ,Osborne؛ Jacob& Lefgren, 2004؛ Youngs, 2003) & Wayne الدراسي لديه

Driver& Simon, 1998(.  
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 ,Hammond & Berry(، وهاموند وبيري )Strong, 2002(نغ تفق كل من سترويو      

على أن وجود ) 2005(وعقل ) Hill, Rowan, Ball,2005( وهيل ورون وبول ،)2006

المعلم المؤهل الذي يساعد طالبه في التعلم يعمل على رفع مستوى التحصيل خاصة للطلبة 

خدام المعلم لغة تواصل وركز سترونغ في دراسته على أن است. ذوي القدرات المتدنية

واضحة ومناسبة في غرفة الصف من أهم األمور االيجابية في متابعة تقدم الطلبة وزيادة 

على أن الدور االيجابي للمعلم ينبع  واتحصيلهم خاصة في مادة اللغة االنجليزية، وكذلك أكد

  . من وضعه خطة لمتابعة الطالب ذوي التحصيل المتدني

ر المعلم الذي خضع للتدريب والتأهيل التربوي يكون ايجابيا على أن تأثي بينحيث      

نتائج لتلك الدراسات أن المعلم مستوى األداء األكاديمي للطالب وتماشيا مع ذلك فقد بينت ال

خاضع للتدريب التربوي يكون تأثيره أكثر سلبية على مستوى الغير معلم مؤهل والالغير 

بالنظر ) 2001(ا أشارت له دراسة شحاته وأبا الخيل األداء األكاديمي للطالب، وهذا م

لضرورة وأهمية تأهيل المعلمين في العملية التربوية لما له من أثار ايجابية على تحصيل 

) Rivkin, Hanushek, Kain. 2005(الطلبة األكاديمي، وقد أكد ريفكن وهنشيك وكين 

حيث  اء قبل التعليم أو أثناء التعليمعلى أهمية تأهيل المعلمين وتطوير قدراتهم األدائية سو

بين و ين الذين تعرضوا للتدريبمستوى أداء المعلم أشاروا الى أن هنالك عالقة ايجابية بين 

ضرورة أهمية كبرى ل )1999(حسن  بالتالي فقد أولى  .األكاديمي مستوى أداء طلبتهم 

ة بشكل خاص وإطالعهم وجود تأهيل تربوي للمدرسين بشكل عام ولمدرسي اللغة اإلنجليزي

  .على أساليب تدريس مختلفة في كافة المواضيع والمساقات التربوية
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لضرورة وأهمية تأهيل المعلم من أجل التعامل ) 2000(وفي ذات السياق توصلت عبيد       

مع كافة الشرائح الطالبية الذين يتعامل معهم، ألن ذلك يساهم في تحسين مستوى األداء 

  .يا في غرفة الصفللطلبة أكاديم

 والخريشا) 1996(وعويدات ) Wayne & Youngs, 2003( كما يرى ويني ووينجز       

أن دور المعلم وأثره على مستوى تحصيل الطالب ال تتوقف عند المهارات التربوية ) 2003(

فقط بل تتجاوز ذلك لتصل إلى مدى تأثير شخصية المعلم وسلوكه التربوي وأدائه على 

  .حصيل الطلبة األكاديميمستوى ت

على أن التفاهم ) Tomlinson, 2006(توملنسون و) 2005( وقد اتفق كل من عقل      

لدى الودية بين المعلم و الطالب لها اثر بالغ األهمية على مخرجات التعليم والعالقة الطيبة و

   .األكاديمييلهم ، وذلك في إشارة للعالقة االيجابية بين عالقة الطلبة بالمعلم وتحصالطلبة

الدراسات التي تناولت موضوع أثر المعلم على تحصيل الطالب األكاديمي  تتنوع وقد      

من ناحية ومدى انعكاس اتجاهات ومعتقدات المعلمين على أدائهم التدريسي الذي يظهر أثره 

شار كل على أداء الطالب األكاديمي من خالل ارتفاع أو تدني مستوى الطالب الدراسي، فقد أ

 )Randy, Lederman, & Abd-El-Khalick. 2000(من راندي وليدرمان وعبد الخالق

) Morrel, Lederman, 1998(، و)Saul, Zembla, Blumenfeld, Krajcik, 2000(و

الى مدى تأثير معتقدات المعلمين على أداء الطلبة الدراسي والمتمثل في تحصيلهم األكاديمي 

بقة ألهمية المعتقدات االيجابية لدى المعلم عند تعليمه لموضوع فقد أشارت الدراسات السا

محدد مثل العلوم أو الرياضيات األمر الذي يحسن من أدائه المهني ويعزز من دور الطالب 

  . في العملية التعليمية مما يساهم في تحسين مستواه األكاديمي
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أداء الطلبة األكاديمي بي على وأثرها االيجاطرق التعليم  إلى أهمية الدراسات وتشير      

بها من تشويق وجذب انتباه الطالب احما يصوتتمثل في  والتي في المراحل الدراسية المختلفة

لطرق التعلم  له من خالل مدى مناسبة هذه األساليب والطرق ،للتعلم ة الطالبوإثارة حماس

 )Jay, 1980(لتعلم معتمدة على مهاراته العقلية التي يتمتع بها واستعداداته ليه، لد

  .)Delargey, 2001(و) Tomlinson, Jarvis. 2006(و

بالرغم من اختالف األساليب التعليمية وتنوعها إال أنه ال يوجد أسلوب واحد يحظى و      

بفاعلية عالية ومتساوية عند جميع الطلبة، خاصة أن لكل متعلم خصائصه المميزة ولكل 

خاصة وظروفه المحيطة به، وإن كان البد من وجود بعض متعلم قدراته ومواهبه ومشاكله ال

 المشاكل والخصائص المشتركة التي تجمع بين مجموعة من الطلبة أو بين فئات معينة منهم

  .)1999 ،عدس(

 & Tobin, Tippins( تيبن وجيلردوتوبين و ، )1994( فقد بين صباريني والخطيب      

Gellard. 1994( كارلينيو المبو )Lump, Charelene. 1998( فيشر وفراي ووليمزو 

)Fisher, Frey & Williams, 2002  ( أن استخدام األساليب التدريسية الحديثة في التعليم

تحسين التحصيل الدراسي للطلبة في  الطالبة األكاديمي وبالتالي ه رفع مستوىشأنمن 

  . المراحل التعليمية المختلفة

على أهمية إتباع أساليب تدريس تناسب الموقف التعليمي  كما أكدت العديد من الدراسات    

) 2001(ار كل من شحاته وأبا الخيل ضمن إطار البيئة التعليمية، فقد أشتحت أي ظرف و

إلى عقم أساليب التدريس المتبعة في المؤسسات التربوية والتي من شأنها التأثير السلبي على 

      )2005( عقلو) 2007( أبوجاللة والجملأداء الطلبة األكاديمي، ذلك ما أشار إليه 
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بيان أهمية طرق التدريس الفعالة في تحسين أداء الطلبة في اللغة في ) 1999( وحسن

  .اإلنجليزية مقارنة بطرق التدريس التقليدية المتبعة في المؤسسات التربوية

 وقباجةوسرحان ) 2003( وزيتون) 2007( والريماوي) Jay, 1980( وقد بين جاي      

إلى أهمية استخدام طرق ) 2004( والسامرائي) 1999( وفرج وسالمة والميهي) 2006(

التدريس الحديثة بشكل فعال في تدريس الطلبة لتركيزها على نشاط الطالب وفعاليته في 

  .الموقف التعليمي مما يزيد من دافعيته للتعلم وبالتالي تحسين أدائه األكاديمي

أن صعوبة المادة المقررة ) 1999( ودراسة حسن) 2006( فحةوبينت دراسة طال      

وإتباع األسلوب التقليدي في التدريس واعتماد بعض المدرسين على التلقين يعتبر سببا رئيسيا 

 في دراسته أيضا على أن طرق التدريس ال)  2006( طالفحةضاف وأ. في تدني التحصيل

بالغا في تدني المعدل التراكمي للطالب في  تناسب مستوى الطلبة وهي التي كان لها تأثيرا

إلى ضرورة تنويع طرق التدريس المستخدمة في ) 2000( وقد توصل قمر. جامعة مؤتة

تعليم الموهوبين، حيث أكد ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال تعليم الموهوبين 

  .لتحسين أدائهم األكاديمي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم األكاديمية

وتعتبر الوسائل التعليمية من أهم العوامل ذات التأثير المباشر على تحصيل الطلبة        

األكاديمي، فقد لوحظ وجود عالقة ايجابية بين استخدام الوسائل التعليمية في الموقف التعليمي  

وأبو الرب  )1998( أبوغوش وبين مستوى تحصيل الطلبة األكاديمي هذا ما أكده كل من

  .)2006(وقنديل  )2003( والفار) 2003( العجلونيو) 2003( وأبو عيدة )2001(
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إلى  (Erminia, Smith, & Woodrow, 1998)و )Killi, 2006( كيلي كما أشار      

أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في طرق التدريس الحديثة لما لها من أثر ايجابي على 

  .تحصيل الطالب األكاديمي

ذهبت بعض الدراسات لدراسة أثر المنهاج الدراسي على تحصيل الطلبة األكاديمي  وقد      

من حيث نوع المواد التي يتم تعليمها للطلبة من ناحية باإلضافة لدراسة أثر صعوبة المواد 

آل ناجي وفي هذا الجانب توصل . التي يتعرض لها الطلبة في المراحل الراسية المختلفة

 تحصيللرفع مستوى  خصائص الواجب توفرها في المنهاج المدرسيال إلى أن أهم) 2002(

ألهمية  ، هذا باإلضافةمالءمة لمستوى الطلبة وقدراتهم العقليةالالوضوح و الطلبة الدراسي

                                                          .المنهاج للفروق الفردية بين الطلبة مراعاة

الذين ) Trusty, 2000(و )Bybee, DeBoer. 1994(رحه كل من ط مع ما ذلكتفق وي

مرحلة من التعقيد  إلىالمواد التي يتم طرحها في المناهج الدراسية تصل بالطالب  أكدوا أن

  .األكاديميالذي يؤثر بشكل مباشر على تحصيله 

في المواد  قضايا المنهاجتحقيق أهداف المنهاج ومعالجة  إمكانيةللبحث في  باإلضافةهذا     

 )Teitelbaum, 2003( وتيتلبام )Ma, Mclntyre. 2005(ه ما وماكلنترما أكد العلمية، هذا

أن مادة  النتائجفي تحصيل الطلبة، وقد بينت  العلوم في دراستهم ألثر مساقات الرياضيات

  .بسبب صعوبة المنهاج األكاديميالرياضيات تؤثر سلبا على تحصيل الطلبة 

من األمور  بة في الصفوف و طريقة جلوسهمأعداد الطل أن) 2006(جازي ح كما يرى     

 فقد التي يجب مراعاتها لتحسين مستوى التحصيل األكاديمي للطلبة في البيئة الدراسية،

لدى الطلبة من حيث مدى تأثيرها على  هذه العوامل على درجة موافقة كبيرة جدا حصلت
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ن الطالب يشعر بالفائدة والمشاركة والتفاعل أكثر أ) 2005(وبين عقل  تحصيلهم األكاديمي،

في الصفوف صغيرة الحجم وأن عدد الطلبة الصغير يحسن من انتباه الطلبة وأدائهم بشكل 

االعتيادية  أوصى بضرورة استبدال طريقة جلوس الطالب كماأفضل من الصفوف الكبيرة، 

زية واعتبر الباحث طريقة في الصفوف خالل تدريس اللغة االنجلي بطرق أكثر راحة لهم

 تؤثر سلبا على حيث ل تواجه معلم اللغة االنجليزية جلوس الطلبة في الصف من احد المشاك

  .التغذية الراجعة تقديماستخدام الوسائل التعليمية و

توفر المباني  ه منتشمل بما اإلمكانات المادية المتوفرة في البيئة التعليمية وتعتبر      

باإلضافة للمدى توفر  ،لبعض التخصصاتختبرات التعليمية والطبية سية والموالقاعات الدرا

المعامل والورش الخاصة ببعض التخصصات مثل الهندسة والميكانيكا التي تحتاج للتطبيق 

المباشر من قبل الطلبة، وبالتالي توفر المكتبة والخدمات المكتبية التي من شأنها تيسير 

إن قدرة . فير الكتب والمراجع التي يحتاجها خالل التعلمالدراسة للمتعلم من خالل تو

تسبين إليها من نالجامعات والمؤسسات التعليمية على اغناء بيئتها الجامعية لتتناسب وعدد الم

الطلبة يساهم في توفير مناخ تعليمي مناسب للمتعلم مما ينعكس على دافعيته للتعلم وبالتالي 

  ). 1993العيسوي، (سي المرفق بأدائه األكاديمي يؤثر بايجابية على تحصيله الدرا

الطلبة  غير أن الكثير من الدراسات تناولت البيئة التعليمية التربوية المؤثرة على تحصيل    

في هذا المجال حيث أولت هذه الدراسات موضوع القوانين  األكاديمي اتخذت منحى خاصا

ظمة القبول القائمة في كل الجامعة، لم واألنظمة الجامعية أهمية كبرى، خاصة في مجال أن

  .لها من أثر على تحصيل الطالب
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على على عينة من الطلبة في جامعة الكويت ) 1988(فقد بينت نتائج دراسة شريف   

بعين االعتبار عند قبولهم  في الثانوية العامة ضرورة أخذ معدل الطلبة في بعض المواد

أن االعتماد على مستوى األداء المقاس من خالل  إلىباإلضافة لاللتحاق في تخصص معين، 

المعيار الوحيد للقبول في الجامعة،  كونال ي أن التحصيل الدراسي في المرحلة الثانوية يجب

بل يجب البحث عن بدائل أو أساليب أو محكات أخرى يؤخذ بها باإلضافة لمعدل الثانوية 

  .العامة في عمليات القبول والتوزيع

على عينة من طلبة جامعات ) 2002( نت نتائج الدراسة التي أجراها الرشدانكذلك بي     

وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بين  .آل البيت وغيرهاجامعة مؤتة وجامعة اليرموك و

 المعدل التراكمي للطالب في الجامعة ومعدله في الثانوية العامة ولكن بنسبة تباين ال

، لذلك كان التساؤل حول تفسير الجزء األكبر من %19.5وفي حده األعلى % 4.5تتجاوز

  .بمتغيرات أخرى% 95.5التباين بنسبة

جاءت مغايرة للدراسات السابقة فقد أكدت الدراسة ) 1997( في حين أن نتائج دروزة    

التي تمت بمقارنة التحصيل األكاديمي لعينة من طلبة جامعة النجاح الوطنية مع التحصيل 

من طلبة جامعة القدس المفتوحة، في نظام التعليم المفتوح لكال الجامعتين أن األكاديمي لعينة 

التحصيل األكاديمي لطلبة جامعة النجاح أعلى من التحصيل األكاديمي لطلبة جامعة القدس 

بسبب نظام القبول التقليدي لجامعة النجاح الذي يتطلب  فسرت هذا االختالفالمفتوحة، وقد 

انات الثانوية العامة لاللتحاق ببرامجها التعليمية، في حين ال تشترط معدالت عالية في امتح

جامعة القدس المفتوحة ذلك، باإلضافة لعوامل االهتمام من قبل الطالب للدراسة بالجامعة 

  .وضمن تخصصات محددة
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تفاوت قيم معامالت االرتباط بين المعدالت التراكمية ومعدالت  بينت دروزةكما        

العامة تفاوتا كبيرا من كلية ألخرى حيث بلغ التفاوت أوجه في معدالت الثانوية  الثانوية

العامة والمعدالت التراكمية في كلية الهندسة حيث بلغت نسبة االنخفاض لمتوسط المعدالت 

ثم % 20يليها كلية الصيدلة بنسبة% 24التراكمية عن المتوسط لمعدالت الثانوية العامة 

من الطلبة ذوي المعدالت التي % 12.7رت الدراسة إلى أن ما نسبته ، وقد أشا%16العلوم 

في الثانوية العامة يحافظون على هذا المستوى في معدالتهم ) 99- 80(تراوحت بين 

  .التراكمية في الجامعة

في دراسته على عينة من طلبة الكليات العلمية في ) 2001(فقد أشار المقوشي كذلك    

بينت الدراسة أن المعدالت العامة في الثانوية العامة للطلبة ليست  جامعة الملك سعود حيث

معيارا كافيا للقبول في الجامعات السعودية، فقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى قيمة التنبؤ 

باالعتماد على معدل الثانوية العامة أو ) 0.591(بأداء الطلبة في المرحلة الجامعية يساوي 

مما يشير لضرورة البحث عن معايير أخرى أكثر دقة ). ACT( أو اختبار )SAT(اختبار 

  .وأكثر قدرة على التنبؤ باألداء في كليات الجامعة

إلمكانية التنبؤ بالمعدالت التراكمية للطالب باستخدام معدالتهم العامة في  ةوفي دراس     

الثانوية العامة  بين معدل ارتباطيهوجود عالقة ) 1987(الثانوية العامة نفى الشامي ووسوف

على ) 2001(نتائج الدارسة التي قام بها المخالفيفي حين بينت المعدل التراكمي للطلبة ،  و

عينة من كلية التربية في جامعة صنعاء، والتي كشفت معالجتها اإلحصائية عن وجود عالقة 

وية العامة طردية موجبة ودالة إحصائيا بين معدل تحصيل الطلبة في المرحلة الثان ارتباطيه

  .معدل تحصيلهم في المرحلة الجامعية
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وفي دراسته للعوامل المؤثرة في التحصيل األكاديمي للطالب في الجامعات الفلسطينية        

أن معدل الثانوية العامة للطلبة يعتبر ) 1996(على عينة من طلبة جامعة بيرزيت أظهر شلبي

ليات التطبيقية ثم الكليات العلمية، غير أنها العامل األهم في الكليات اإلنسانية يليها الك

أوضحت أن حجم تأثير معدل الثانوية العامة وعوامل أخرى مثل السنة الدراسية والجنس 

في أفضل %) 46(ونوع السكن على التغير في المعدل التراكمي لم يكن كبيرا حيث بلغ 

المعدل التراكمي للطالب البحث عن عوامل أخرى لتفسير تغير بأوصت الدراسة حاالته لذلك 

حول المؤشرات الموضوعية ) 1989( عن المتوقع، األمر الذي أكدته دراسة بكر وأبو لبدة

  .والعلمية التي تحدد مدى نجاح الطالب في الدراسة الجامعية
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 :السابقة الدراسات ملخص

 على المؤثرة واملالع موضوع تناولها في تتفق أنها السابقة الدراسات من يتبين       

 على التأثير درجة أو األهمية درجة حيث من بينها فيما تتفاوت لكنها األكاديمي، التحصيل

 مستوى في المؤثرة العوامل موضوع تناولت دراسات هناك حيث للطلبة، الدراسي التحصيل

 تيجةالن عن للطلبة التراكمي المعدل مغايرة خالل من أثرها يظهر ربما التي الطالب تحصيل

 ونتائج سلبية آلثار إيحاء هذا وفي األكاديمي الطالب مستوى يتدنى حيث للطلبة، المتوقعة

  .األكاديمي تحصيله على وبالتالي الطالب على تنعكس

 الطلبة تحصيل على المؤثرة العوامل معرفة إلى أيضا السابقة الدراسات هدفت كما       

  .الطلبة بعض لدى المعدالت تدني إلى المؤدية ملالعوا عن الكشف إلى باإلضافة األكاديمي

  :يلي فيما الدراسات بعض خالل من المحاور هذه إجمال ويمكن    

باعتبارها جانبا مهما في شخصية  والنفسية على العوامل الذاتية الدراسات بعض ركزت .1

مي في ذات تأثير مباشر على تحصيل الطلبة األكادي العواملحيث بينت أن هذه  ،الطالب

  :والتي قد تتمثل في. المؤسسات التربوية

طرق الدراسة وما تشمله من تنظيم وقت الدراسة والتركيز والجهد المبذول في الدراسة،  .أ

 .باإلضافة لمدى االهتمام والتحضير المسبق للدراسة

ع السمات الذاتية والمتمثلة في مدى الثقة بالنفس والحالة النفسية للطالب والتي قد يق .ب

الطالب تحت تأثيرها سواء المؤقت منها كحالة قلق االختبار التي يتعرض لها البعض 

  .الدائم، وقدرات الطالب العقلية والنمائية عند التعرض المتحان أو

  . الذاتي حول الدراسة الجامعية من قبل الطالب والرضامدى الرغبة في التخصص  .ج
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انصب اهتمامها على دراسة أثر العوامل الدراسات التي تناولت الموضوع بعض غير أن  .2

 :وقد ركزت على عدد من القضايا منها ،االجتماعية على تحصيل الطلبة األكاديمي

  .ل الدراسية المختلفةمدى الدعم والتشجيع الذي يالقيه الطالب من األسرة أثناء المراح .أ

   .لتعليم بشكل عامالوضع االقتصادي للطالب والمتمثل في القدرة على توفير تكاليف ا .ب

  .ثل في العوائق العسكريةالوضع السياسي والمتم .ج

بعض الدراسات أن البيئة األكاديمية تعتبر العامل األكثر أهمية في التأثير  بينتفي ما  .3 

  :منها ما يركز على، فعلى تحصيل الطلبة األكاديمي

ر المباني المناسبة من المختبرات البنية التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية مثل مدى توف .أ

  .العلمية ومختبرات الحاسوب واللغة والمعامل والالزمة لبعض المواد والتخصصات

المعينات الدراسية وتوفير أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين من ذوي  وتوفير الخدمات  .ب

  .الكفاءة العالية، التنويع في األساليب التعليمية المتبعة

  . منهاج لقدرات الطلبة العقلية والنمائيةمناسبة ال .ج

إال أن بعض الدراسات في هذا المجال اتجهت نحو دراسة القوانين واألنظمة اإلدارية  .د

خصوصا في الجامعات والتي تعمل على تنظيم التحاق الطلبة في صفوفها وضمن 

   .التخصصات المختلفة
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  الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

  

ذا الفصل منهجية الدراسة والمجتمع والعينة وأداة الدراسة ومتغيراتها، وما يتعلق يتناول ه  

  .وثبات األداة وإجراءاتها) صدق المحتوى والصدق البنائي(بها من صدق األداة 

  

  :منهجية الدراسة 

طريقتين حسب النتائج ب المنهج الوصفي المسحي التربوي، وقد تم تحليل ،اتبع هذا البحث  

باستخدام برنامج الرزم  االستبانة األولىحيث تم تحليل بيانات أداة الدراسة المستخدمة، االداة 

  .بينما تم تحليل نتائج المقابلة بطريقة كيفية ،SPSSاإلحصائية للدراسات االجتماعية 

  

  :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة بيرزيت الملتحقين ببرنامج البكالوريوس للعام 

، وطلبة كلية التمريض بكافة ستثناء كل من طلبة المستوى األولبا 2007/2008لدراسيا

  .خصائص مجتمع الدراسة) 1(ويبين الجدول رقم   .مستوياتها في الجامعة
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 خصائص مجتمع الدراسة): 1(جدول

 
�����  ���ق  ه����  ���م  ��رة  اداب  ���������ع  ���  ا

�ر
ذآ

  

  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  

���2 112  2.5  187  4.2  60  1.4  193  4.3  75  1.7  55  1.2  682  15.5  

���3 77  1.7  172  3.9  43  1.0  145  3.3  53  1.2  44  1.0  534  12.1  

���4 86  1.9  145  3.3  43  1.0  169  3.8  42  1.0  47  1.1  532  12.1  

���5             106  2.4      36  0.9  142  3.2  

ث
إ��

  

  

���2 392  8.8  208  4.7  125  2.8  89  2.0  106  2.4  50  1.1  970  22.0  

���3 297  6.7  184  4.2  119  2.7  48  1.0  78  1.7  31  0.7  757  17.2  

���4 251  5.6  190  4.3  120  2.7  54  1.2  75  1.7  35  0.8  725  16.5  

���5             54  1.2      9  0.2  63  1.4  

��ع ا������  100  4405  7.0  307  9.7  429  19.5  858  11.6  510  24.6  1086  27.6  1215  ا�

  

  :عينة الدراسة

البكالوريوس في جامعة طالبا وطالبة من برنامج  576تكونت عينة الدراسة األولى من 

، حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية اعتمادا على متغيرات المستوى الدراسي بيرزيت

  ).  2(والكلية والجنس، وتم توزيع عينة الدراسة كما في الجدول رقم 
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 خصائص عينة الدراسة: )2(جدول رقم 

  
����ا������  ���ق  ه����  ���م  ��رة  $داب  �����ع  ���  ا

  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د  ا��"!�  ا� �د

�ر
ذآ

  

���2 15  2.6  24  4.1  8  1.4  25  4.3  10  1.7  7  1.2  89  15.4  
���3 10  1.7  22  3.8  6  1.0  19  3.3  7  1.2  6  1.0  70  12.2  
���4 11  1.9  19  3.3  6  1.0  22  3.8  5  0.86  6  1.0  69  12  
���5             14  2.4      5  0.86  19  3.2  

��ع��  42.8  247  4.1  24  3.8  22  13.8  80  3.4  20  11.2  65  6.2  36 ا�

ث
إ)�

  

���2 51  8.8  27  4.8  16  2.8  12  2.1  14  2.5  7  1.2  127  22  
���3 39  6.8  24  4.1  15  2.6  6  1.0  10  1.7  4  0.69  98  17  
���4 33  5.7  25  4.3  16  2.8  7  1.2  10  1.7  5  0.86  96  16.7  
���5             7  1.2      1  0.17  8  1.5  

��ع��  57.2  329  2.9  17  5.9  34  5.5  32  8.2  47  13.2  76  21.3  123 ا�

  .100  576  7.1  41  9.7  56  19.3  112  11.6  67 24.4  141  27.6  159  المجموع الكلي

  

طالبا ) 11(عينة من طلبة الجامعة مؤلفة من عشرين طالبا وطالبة منهم  اختيرتفيما     

أخرين حاصلين على اإلنذار ) 9(وطالبة حاصلين على الئحة الشرف األكاديمي، و

  . تم خضوع هذه العينة لمقابالت فردية مع الباحثةاألكاديمي، حيث 

  

  :أداة الدراسة

  : اشتملت الدراسة على أداتين

ها من خالل االطالع على نماذج أداة الدراسة األولى حيث تم بناؤ هيواالستبانة  :اوال

أخرى من دراسات في ذات المجال، وذلك للكشف عن العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة 

  :وقد تكونت من جزأين هما .ألكاديمي في جامعة بيرزيتالدراسي ا
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ويتعلق بمعلومات عامة عن الطالب، ويتكون هذا الجزء من ستة عشر : الجزء األول •

سؤال تقيس الجنس ومعدل الثانوية العامة ونوع الشهادة الثانوية وفرعها والمستوى 

عات الدراسة اليومية الدراسي الجامعي والعمل الدخل الشهري والمكان السكن وعدد سا

باإلضافة  الى عدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد والمعدل التراكمي للطالب 

ألسئلة حول سبب اختيار التخصص الحالي للطالب وهل  ةومعدل التخصص له، باإلضاف

تم الحصول على إنذار أكاديمي أو الحصول على الئحة الشرف األكاديمي الجامعي 

 .وسبب الحصول عليها

يتعلق هذا الجزء من االستبانة بدراسة العوامل المؤثرة على تحصيل : الجزء الثاني  •

الطلبة األكاديمي في الجامعة، حيث تم اإلجابة على بنود االستبانة الخاصة بهذا الجزء 

، حيث أعطيت القيم من ) Point Likert Scale-5(باستخدام مقياس ليكيرت الخماسي 

غالبا، ) 4(أحيانا، ) 3(نادرا، ) 2(مطلقا، ) 1: (المتعددة التالية واحد إلى خمسة للخيارات

 .دائما) 5(

  :  ويحتوي هذا الجزء من االستبانة على محورين أساسيين هما   

الذاتية التي من الممكن أن تؤثر على النفسية و ويتعلق هذا الجزء بالعوامل: المحور األول •

 . بندا 28وتكون من  يأداء الطلبة األكاديم

يقيس مدى تأثير البيئة االجتماعية والحالة االقتصادية  يوهو المحور الذ: المحور الثاني •

 .بندا 12على تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة، وهو مكون من 

ثر على تحصيل الطالب األكاديمي في ؤتعلق بذكر عوامل أخرى قد تباإلضافة لسؤال ي  •

 .ي البنود السابقةالجامعة غير األمور التي تم ذكرها ف
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بدراسة مدى تأثير البيئة األكاديمية على تحصيل الطالب  أسئلتهاتتعلق و المقابلة :ثانيا

األكاديمي في الجامعة، واالقتراحات التي يقدمها الطلبة من ذوي التحصيل المتدني أو العالي 

. للطلبة فيها وذلك لتحسين سياسة القبول في الجامعة بهدف تحسين مستوى األداء األكاديمي

باالضافة لكونها تعمل على زيادة التأكد من البيانات التي تم جمعها وتؤكد على ماتم الحصول 

   .عليه من بيانات

  :متغيرات الدراسة 

  :المتغيرات المستقلة 

  : وتتمثل ب: الديمغرافيةالعوامل .1

 .ذكر .2       أنثى .1:الجنس •

              الهندسة .4   التجارة واالقتصاد .3   العلوم .2   آلدابا. 1: الكلية والتخصص •

                                                                                                         .المعلومات تكنولوجيا .6   ةواإلدارة العامالحقوق . 5

               سنة رابعة .4   سنة ثالثة .3   سنة ثانية .2   أولى سنة .1: السنة الدراسية •

 خامسة سنة .5

 مخيم .3     مدينة   .2     قرية . 1:   مكان السكن •

  .)90نأكثر م(. 4 )90- 80.1(. 3) 80- 70.1(. 2)  70-65(. 1:معدل الثانوية العامة •

طرق التعلم، بذاته وباآلخرين، ومن عالقة الطالب  وتشمل كالً :النفسية والذاتيةالعوامل  .2

 .، وآليات الدراسة لدى الطلبةوقلق االختبار

االوضاع االقتصادية  البيئة المحيطة بالطالب، مثل والمتمثلة في: العوامل االجتماعية .3

 . التي يتأثر بها الطلبة في الجامعةوالسياسية 
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مدى تأثيرها  عند دراسةستقلة م االجتماعيةالعوامل و النفسية والذاتية العوامل كل من تعتبرو

  .على تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة

  

  :المتغيرات التابعة   

 .مستوى التحصيل األكاديمي والمتمثل في المعدل التراكمي للطلبة في جامعة بيرزيت .1

طرق التعلم وتشمل كل من عالقة الطالب بذاته وباآلخرين، و: النفسية والذاتيةالعوامل   .2

 .بة، وقلق االختبار لدى الطلبة، وآليات الدراسة لدى الطلبةلدى الطال

االقتصادية  األوضاعوالمتمثلة في البيئة المحيطة بالطالب، مثل : العوامل االجتماعية  .3

 . والسياسية التي يتأثر بها الطلبة في الجامعة

ديمي في لبة المؤثرة على تحصيل الطلبة االكاالط ممارساتالمتمثلة في : الطلبة ممارسات .4

 .الجامعة

وممارسات الطلبة عوامل،  االجتماعيةالعوامل و النفسية والذاتيةالعوامل  وتعتبر كل من 

  .عليها الديمغرافيةتابعة عند دراسة أثر المتغيرات 

  

  :الدراسة واتصدق أد

  :األولى االستبانةصدق 

على  )1 ملحق رقم( قق من صدق المحتوى عن طريق عرض االداةتم التح :صدق المحتوى

اخذت و في مجال التربية،لجنة مكونة من سبعة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة 

  . )2(واصبحت صورتها النهائية كما يظهر في ملحق رقم  توصيات اللجنة بعين االعتبار
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لألداة تم  األوليمن أجل التحقق من الصدق البنائي العاملي  :ستبانةلال األولي الصدق البنائي

 VARIMAXواستخدام التدوير القائم  Factor Analysisيل العوامل تطبيق تحل

Rotation وقد تكونت هذه) 2(ملحق رقم على االستبانة  على استجابات العينة االستطالعية 

حيث تم اختيارهم بالطريقة غير طالب وطالبة من طلبة جامعة القدس،  41من  عينةال

العية الى التحقق من الصدق البنائي العينة االستطاستخدام  وقد هدف. العشوائية

)Construct Validity (وثبات االداة. 

تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من العينة االستطالعية باستخدام برنامج الرزم 

         )3(العينة االستطالعية في ملحق رقم وتظهر نتائج SPSSاإلحصائية للدراسات االجتماعية 

التحليل اإلحصائي الستجابات العينة االستطالعية تم تعديل االستبانة  وبناء على نتائج

  ).4(بصورتها النهائية، ملحق رقم 

  

  :ستبانةالنهائي لال الصدق البنائي

لألداة تم تطبيق تحليل العوامل  النهائي )العاملي(من الصدق البنائي  التحققمن أجل      

Factor Analysis  واستخدام التدوير القائمVARIMAX Rotation  على استجابات عينة

لكل محور من محاور االستبانة حيث تم اعتماد  - طالبا وطالبة 543المكونة من - الدراسة 

     . فأكثر ، وذلك من أجل اإلبقاء على العدد األكبر من البنود 0.35البنود التي لها درجة تشبع 

لمناسب من العوامل في اتفاظ بالعدد وقد أخذت العوامل التالية بعين االعتبارمن أجل االح

  :االستبانة
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، حيث تم االحتفاظ )الجذور الكامنة( Eigenvaluesيسمى بمعامالت آيغن  مقدار ما :أوال

  .1التي تساوي أو تزيد عن)الجذور الكامنة( Eigenvaluesبالعوامل ذات ال 

تحدد عدد العوامل عندما أو العوامل، في) الجذور الكامنة( Eigenvaluesالفرق في قيم  :ثانيا

  .تبدأ الفروق بين هذه القيم باالقتراب والتساوي مع بعضها البعض

فيتحدد عدد العوامل بالعامل الذي يبدأ بعده المنحنى باالستواء مشكال  Scree Plot :ثالثا

  .خطا أفقيا

ي ، وهو الشكل األبسط الذSimple Structure Solutionالتركيب األبسط للعوامل  :رابعا

يمكن الحصول عليه للعوامل ضمن جدول العوامل، أي أن البند الذي يقع على أحد العوامل 

ال يقع على العوامل األخرى، وإذا وقع يكون أكبر ما يمكن على عامل وأقل ما يمكن على 

  .العامل اآلخر

  .إمكانية تفسير العوامل أو تسميتها :خامسا

  

  :بانةعرض نتائج التدوير القائم لمحاور االست 

  .النفسية والذاتيةالعوامل بدوير القائم للجزء المتعلق تنتائج ال

ذور الكامنة والفروق بينها وقيم تفسير التباين للعوامل الناتجة عن سيتم عرض قيم الج     

المؤثرة على تحصيل الطلبة في جامعة  النفسية والذاتيةالعوامل للبنود المتعلقة بالتدوير القائم 

  ).3(ول رقم بيرزيت في جد
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  قيم الجذور الكامنة والفروق بينها وقيمة تفسير التباين للعوامل الناتجة: )3(جدول رقم    

   
  

  

+,� �  ا

Component  

 

  -���,��(3�4 $012 ا/و�6ور ا�  Initial Eigenvalues) ا

  

0,���6ر ا�  �4�� ا

)8!9:� )در�� ا

  

ا�=>وق ;�0 3�4 

��,���6ور ا�  ا

�2�>����:!�02  ا��"!�ا  

% of Variance  

  

  ا��"!� ا��<��2 ا�:>اآ���

Cumulative %  

1 3.83  13.67 13.67 

2 2.60 1.23 9.30 22.97 

3 1.93 0.67 6.90 29.87 

4 1.70 0.23 6.06 35.93 

5 1.49 0.21 5.30 41.20 

6 1.40 0.09 5.08 46.31 

7 1.20 0.20 4.34 50.65 

8 1.19 0.01 4.20 54.90 

9 1.10 0.09 3.80 58.70 

 

فاكثر، كذلك  1درجة تشبعها ان  هنالك تسعة عوامل ) 3(يالحظ من خالل الجدول رقم     

من ) معامالت آيغن(إمكانية أخذ أربعة عوامل بسبب اقتراب قيم الجذور الكامنة  يالحظ

، يةالنفسية والذاتالعوامل بعضها البعض، لذلك يمكن االحتفاظ بأربعة عوامل ضمن محور 

وفيما يلي عرض ، Scree Plotوللتأكد من عدد العوامل التي يمكن اعتمادها تم استخدام 

مع قيم الجذور الكامنة  النفسية والذاتيةلعوامل للبنود المتعلقة با Scree Plot) 1(شكل 

  .Eigenvalues) معامالت آيغن(
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  مع قيم الجذور الكامنة ذاتيةالنفسية وال للبنود المتعلقة بالعوامل Scree Plot):  1(شكل 
Eigenvalues  

28272625242322212019181716151413121110987654321

Component Number

4

3

2

1

0

Ei
ge

nv
al

ue

Scree Plot

  
إمكانية االحتفاظ بأربعة عوامل ألن الخط يبدأ  Scree Plot)  1(يتضح من شكل       

باالستواء واالقتراب من الخط األفقي الخامس وقد بلغت النسبة المئوية التراكمية  

(Cumulative %) التركيب األبسط  كما تم الحصول على. 35.93% الرابع عند العامل

    .النفسية والذاتية لذا تم االحتفاظ بأربعة عوامل لجزء العوامل.للعوامل بوجود أربعة عوامل

النفسية محور العوامل ل العوامل األربعة البنود الواقعة على) 4(ويعرض جدول رقم     

لى استجابات المؤثرة على تحصيل الطلبة في جامعة بيرزيت نتيجة التدوير القائم ع والذاتية

  .كل بند على العامل الذي ينتمي إليه )Loading(عيتة الدراسة ودرجة التشبع 
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للطلبة نتيجة التدوير  النفسية والذاتيةلبنود الواقعة على محور العوامل ا: )4(جدول رقم 

  ينتمي إليهالقائم على استجابات عينة الدراسة ودرجة تشبع كل بند على العامل الذي 
ر34 

!�  ��ا
در�� 
 8!9�
 ��!�ا
 @��
 +,� �ا
  ا/ول

در�� 
 8!9�
 ��!�ا
 @��
 +,� �ا
-(�B�  ا

در�� 
 8!9�
 ��!�ا
 @��
 +,� �ا
C��B�  ا

در�� 
 8!9�
 ��!�ا
 @��
 +,� �ا
  ا�>ا;8

+,� �    ا

��!�  �1�D ا

21 .705       

ول
ا/
 +
,�
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ا

 :
 F

��G
� ا
�4

H�
0
2<
IJ

و;�
 K
6ا�

;
  

02<ILأ�:>م أراء ا  

  ;��4 ا����G;� ا/�<�� ���8 ;�إ�� ��@ ا�>ص       639. 14
22 .576       02<ILأ��!+ )�� ا  
20 .563       -"=�; PQأ  

  أ;�ي رأ2- و,�اU; -�HIدب T- ا��R�S>ة       547. 23
  اS:,J�ن �>ة ,I 0>و�- 4!+ ا�W�;� ور�4 ,>ا� � ��@ ا�>ص       443. 15
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  ادر�_� ا�:- ا���:�=�ا���ا8�R  ;�0 ا�>;^ أ��ول     544.  10
  � � 0, +!4�K: و,� أ� ��K ,� ;�0 ا�>;^ أ��ول     480.  9
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الخاصة بالطلبة تبعا  النفسية والذاتيةوقد تم تسمية البنود الواقعة على محور العوامل     

  :ألكثر البنود، الواقعة على كل عامل حسب األهمية كما يأتي

حيث يشمل هذا العامل قدرة الطالب على : عالقة الطالب بذاته وباآلخرين :العامل االول   

 .خرين ومدى ثقته بذاته وباآلخرينالتعامل مع اآل

ة والية الربط يشمل البنود المتعلقة بطرق تعلم الطلب: ةطرق التعلم لدى الطالب: العامل الثاني

 .اليا وما تم تعلمه سابقا من الموادبين ما يتم تعلمه ح

من حيث يشمل هذا العامل البنود المتعلقة باالختبار : قلق االختبار لدى الطلبة: العامل الثالث

 .التعامل مع االختبار أثناء تقديمه ومدى التوتر والقلق الذي ينتاب الطالب نتيجة االختبار

يشمل هذا العامل البنود الخاصة بطرق الدراسة : آليات الدراسة لدى الطلبة :العامل الرابع

  .المواد وتحضيرها خالل فترة الدراسة إلنجازالتي يتبعها الطلبة 

على  التحليل العاملي تطبيقأما العامل الخامس فلم يتم  :وامل االجتماعيةالع: العامل الخامس

ألن البنود الواقعة ضمن هذا العامل لم تقع إال على عامل واحد بنود العوامل االجتماعية، 

  . فقط

  

   :الثانية لدراسةأداة ا المقابلةصدق 

نة من المحكمين من حيث تم التحقق من صدق أسئلة المقابلة من خالل عرضها على لج    

من قبل هذه وكانت الموافقة التامة على أسئلة المقابلة  ذوي االختصاص والخبرة في المجال،

  . )5(اللجنة ملحق رقم 
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  :االستبانة ثبات أداة الدراسة

تم التحقق من ثبات األداة من خالل حساب معامالت الثبات كرونباخ ألفا      

)Cronbach’s Alpha(  محور من محاور  االستبانة على حدة ثم لكل عوامللكل عامل من

  ).5(ويتضح ذلك في جدول رقم . ومن ثم االداة كاملة االستبانة ككل،

  

لالستبانة ومحاورها ) Cronbach  Alpha (قيم الثبات كرونباخ ألفا :)5(جدول رقم 

  والعوامل المتعلقة بكل محور
  

�(�!:�Jور ا�S,  
  

  
+,� �  ر34 ا

  
+,� �  ا�3 ا

  
  د ا�!��د��

  
�4�� آ>و)!�خ 

 �=�  )α(أ

  
  
  
  :,�Sر

  ا� �ا,+ ا�=>د�2 
  

�F ;6ا�K و;�IL>02  ا� �,+ ا/ول�G�  �4H�  7  0.68 ا
  

-(�B��F  ا� �,+ ا�G���ى ا 3� :�  Z  6  0.62>ق ا
  

C��B��F  ا� �,+ ا�G�  P�4  6 اIJ:!�ر ��ى ا
  

0.63  
  

�F  ا� �,+ ا�>ا;8�G����ت ا��را�� ��ى ا$  5  
  

0.60  
  

  0.73  28  النفسية والذاتية ا� �ا,+  ���8 ;��د ا���Sر

  :,�Sر
ا� �ا,+ 
�����:�Jا  

,�Sر ا� �ا,+ 
�����:�Jا  

F��G�� �����:�Jا �>�!�  12  ا
  

0.60  
  

 �(�!:�Jا
�_ ���  

���8 ;��د 
�(�!:�Jا  

  40  0.78  

  

فاكثر  0.60بلغت ) Cronbach’s  Alpha(ان قيم كرونباخ ألفا) 5(يالحظ من جدول رقم  

لبنود االداة كاملة ) Cronbach’s  Alpha( بينما بلغت قيمة كرونباخ ألفا. وهي قيم مقبولة

  .وهي قيمة مقبولة 0.78

    



51 
 

 
 

  لفصل الرابعا
  النتائج
  

  :الجزء األول من النتائج

للدراسات االجتماعية  اإلحصائيةاستجابات عينة الدراسة باستخدام برنامج الرزم  إدخالتم 

)SPSS(. على أسئلة الدراسة  لإلجابةالتي أجريت  اإلحصائيةتعرض نتائج التحاليل  وسوف

  :كاألتي

العوامل المؤثرة على  تم من خاللها التعرف علىالبسيطة والتي  اإلحصائيةالتحاليل  .1

 .تحصيل الطلبة األكاديمي في جامعة بيرزيت

ية العامة للطلبة ذات العالقة االرتباطية بين متوسط معدل الثانو اإلحصائيةالتحاليل  .2

 .أثناء دراستهم الجامعيةمتوسط تحصيلهم األكاديمي و

ومن خالل استخدام اختبار  t- testالتحاليل االحصائية التي استخدم من خاللها اختبار ت  .3

one-way ANOVA  والعوامل االجتماعية على  النفسية والذاتيةاليجاد أثر العوامل

 ممارساتالمؤثرة على  المتغيرات الديمغرافيةد تحصيل الطلبة االكاديمي، كذلك اليجا

 . المؤثرة على تحصيلهم األكاديميالطلبة 
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  ؟ ما العوامل المؤثرة في تحصيل الطلبة في جامعة بيرزيت: األولالسؤال  •

استجابات  العاملي على تحليلال ، بتطبيق)6(على السؤال من خالل الجدول رقم اإلجابةتم 

  :ومن خالل المقابلة التي تمت مع الطلبة الطلبة على االستبانة

  
  لعوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعةا ):6(جدول رقم 

  عالقة الطالب بذاته وباآلخرين: العامل األول  العوامل النفسية والذاتية

  طرق التعلم لدى الطالب: العامل الثاني

  لبقلق االختبار لدى الطا: العامل الثالث

  بآليات الدراسة لدى الطال: العامل الرابع

  البيئة االجتماعية: العامل الخامس  العوامل االجتماعية    

  

األكاديمي في الجامعة،  على تحصيل الطلبةمؤثرة الالعوامل )  6(حيث يبن الجدول رقم   

   .وذلك ما تظهره استجابات الطلبة على االستبانة

  

طيه ذات داللة إحصائية بين متوسط جد عالقة ارتباهل تو: نيالسؤال الثا

األكاديمي في جامعة وتحصيلهم  االجتماعيةالعوامل و النفسية الذاتيةالعوامل 

 بيرزيت؟

من أجل وصف العالقة بين ) Davis, 1971(تم استخدام تصنيف دافيز      

  :)7(رقم  المتغيرات، ويتضح وصف العالقات بين المتغيرات في الجدول
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  وصف قيم العالقة االرتباطية: )7(رقم  جدول

�����  ا��xD  ا

0.70 <BآUT   �2�4 ��ا K�Z�!�4 ار�H�)Very Strong Association      (  

0.50 – 0.69   ��T�4  واH�)Substantial Association(  

0.30 - 0.45   �G��:, �4H�)Moderate Association(  

0.10 – 0.29    �h=��, �4H�)Low Association(  

0.01 – 0.09   ���_, �4H�)Negligible Association(  

*Note: From Elementary Survey  Analysis by  Davis, J. A. 1971. Englewood  Cliff, NJ: Princeton  Hall  

 

بين العوامل ) r) Pearsonبيرسون  لإلجابة على هذا السؤال تم إيجاد معامل االرتباط      

المعدل التراكمي والعوامل االجتماعية وتحصيل الطلبة األكاديمي المتمثل في  والذاتية النفسية

  ):8(، كما يتضح في الجدول رقم صصومعدل التخ

  
واالجتماعية وتحصيل  الذاتية ةالنفسيعوامل العالقة االرتباطية بين ال :)8(جدول رقم

  الطلبة األكاديمي
  معدل التخصص  المعدل التراكمي  

عالقة الطالب بذاته : األول العامل

  وباآلخرين

 (*)100. (**)225.  بيرسون معامل االرتباط

 022. 000.  الداللة اإلحصائية

 521 533  عدد الطلبة

 (**)231. (**)286.  بيرسونمعامل االرتباط   طرق التعلم لدى الطالب: العامل الثاني

 000. 000.  الداللة اإلحصائية

 521 533  عدد الطلبة

 (**)145.- (**)160.-  بيرسونمعامل االرتباط   قلق االختبار لدى الطالب: العامل الثالث

 001. 000.  الداللة اإلحصائية

 521 533  عدد الطلبة

آليات الدراسة لدى : العامل الرابع

  الطالب

 064. 044.-  بيرسونمعامل االرتباط 

 147. 314.  الداللة اإلحصائية

 521 533  عدد الطلبة

البيئة االجتماعية : العامل الخامس

  للطالب

  

 006.- 059.  بيرسونمعامل االرتباط 

 885. 172.  الداللة اإلحصائية

 521 533  عدد الطلبة
 

            **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                                                    
            *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية ايجابية ضعيفة  )8( نالحظ من الجدول رقم     

بين العامل األول عالقة الطالب بذاته وباآلخرين ومعدل الطلبة التراكمي، كذلك يالحظ وجود 

وضعيفة بين هذا العامل ومعدل التخصص للطلبة أي  ةة ارتباطيه دالة إحصائيا ايجابيعالق

. أن كلما كانت عالقة الطالب بذاته وباآلخرين أفضل فان تحصيله األكاديمي يصبح أفضل

فيما يظهر الجدول أيضا وجود عالقة دالة إحصائيا ايجابية وضعيفة بين العامل الثاني طرق 

وكل من المعدل التراكمي ومعدل التخصص اللذان يمثالن تحصيل الطلبة  التعلم لدى الطلبة

األكاديمي، وتدل هذه العالقة على أنه كلما تنوعت طرق التعلم لدى الطالب ازداد تحصيله 

كذلك يبين الجدول وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا سلبية ضعيفة بين العامل . األكاديمي

طلبة وتحصيل الطلبة األكاديمي المتمثل في المعدل التراكمي الثالث قلق االختبار لدى ال

ومعدل التخصص، أي كلما ازداد قلق االختبار لدى الطلبة قل تحصيلهم األكاديمي ولكن 

  .  بشكل ضعيف

إال أنه ال يوجد أية عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين كل من العامل الرابع آليات       

العامل الخامس البيئة االجتماعية وبين تحصيل الطلبة األكاديمي، وهذا الدراسة لدى الطلبة و

  .يعني عدم وجود أثر لهذه العوامل على تحصيل الطلبة األكاديمي
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  ؟العوامل تأثيرا في تحصيل طلبة جامعة بيرزيت  رما أكث: لثالسؤال الثا •

المتوسطات  إيجادتم لجامعة، على تحصيل الطلبة األكاديمي في ا تأثيراالعوامل  أكثرلمعرفة  

كما هو مبين في الجدول رقم  تأثيرهابناء على درجة  تنازليا رتبتوالحسابية لهذه العوامل 

)9.(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل المؤثرة على تحصيل  ):9(جدول رقم 
  الطلبة األكاديمي في الجامعة

���   ا�����  ا�� ا�����  ر	� ا�����
��  ا��

ا������ 
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

 64. 3.90  534  1  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#  ا"ول
�� 62. 3.45 534  2  �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�
 77. 3.09 534  4  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2
69. 2.88 534  5  �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5 
� �/(���ا�3;� ا�:�  ا�8��9+��  50. 3.29 534  3 

  

أن أكثر العوامل تأثيرا على تحصيل الطلبة األكاديمي العامل ) 9(ول رقم نالحظ من الجد   

اليات ا هو العامل الخامس رفي عالقة الطالب بذاته وباآلخرين واقلها تاثياألول المتمثل 

  .الدراسة لدى الطالب

تحصيل الطلبة األكاديمي والواقعة على كل عامل من  أما بالنسبة ألكثر البنود تأثيرا على    

  .14، 12،13، 11، 10 في الجداول رقم ظهرالعوامل الخمسة السابقة فت
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حسب درجة  عالقة الطالب بذاته وباآلخرينترتيب البنود للعامل األول ): 10(جدول رقم  
  تأثيرها على تحصيل الطلبة

ر	� 
  ا��3.

>� ا��3.=  ������� ا  ا��.د  ا����
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

 1.00 4.22 534 1  أ@4 ��?�� 20
 90. 4.16 534 2  أ���م أراء ا&%�$# 21
 1.04 3.92 534 3  �.	� ا��(/��� ا"�;/� :�5 إ:��� +/E ا��ص 14
� +/E ا��ص 6G�� �: ��?� �H*� �3	 ا�3.ء �G 

  ا�.را��
4 534 3.84 1.12 

�I. ا&%�$# 22 �3I1.07 3.79 534 5  أ� 
 1.21 3.77 534 6  أ�.ي رأ$� و�.ا%*�� �Mدب �G ا�����Kة 23
 �# %�و:� 	�3 اN:��� ور	� ��ا:�� +/E ا��ص 15

  ا�����ن ���ة
7 534 3.60 1.29 

  

ذاتية الواقعة ضمن الالنفسية ويالحظ أن أكثر بنود العوامل ) 10(من خالل جدول رقم     

تأثيرا على تحصيل الطلبة هو مدى ثقة الطالب  بذاته وباآلخرين العامل األول عالقة الطالب

بذاته حيث اعتبرها الطلبة أكثر البنود أهمية في مدى تأثيرها على تحصيلهم األكاديمي في 

الجامعة، يليها احترام الذات وأقلها أهمية من حيث درجة تأثيرها على التحصيل إبداء 

  .  على اجابة جميع األسئلة المطروحة المداخالت في المحاضرة بأدب ثم الحرص

ترتيب البنود حسب أهميتها، ضمن العامل الثاني والمتمثل ) 11(فيما يوضح الجدول رقم    

  .في طرق التعلم
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حسب درجة تأثيرها على  طرق تعلم الطالب ترتيب البنود للعامل الثاني): 11(جدول رقم 
  تحصيل الطلبة

ر	� 
  ا��3.

>� ا��3.=  ا������   ا��.د  �ا����
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

7 .��P أ+= � ا"���� ا��� أدر��R وا���3رات ا��?�ه
���/�M� ا��9ص  

1 534 
3.78 1.13 

 1.07 3.50 534 2  .	�3 �# ��/��' و�� أ��/�' �� �# ا���� أ��ول 9
 1.08 3.47 534 3 أ���ون �5 أ���)�� 27
5 �# ا���� أ��ول 10Kا��� ا���9/?� ا���ا �R�1.02 3.46 534 4 ادر 
�ت ا���/���ت �G ا�.را�� 1�I� S�� 9.م��1.15 3.28 534 5 أ 
 1.10 2.76 534 6 أ+��. +/�T� Eدر ��/� ��9/?�  2

  

 

الذي يوضح درجة التأثير لكل بند من بنود عامل طرق تعلم ) 11(من جدول رقم      

هو البند الذي يشير ألهمية إعادة صياغة المفاهيم  ثيراتأالطلبة نجد أن أكثر هذه العوامل 

والعبارات التي يتعلمها الطالب ثم يليها أهمية محاولة الربط بين ما تعلمه الطالب سابقا وما 

يتعلمه، وتتدرج المتوسطات الحسابية لهذه البنود لتصل إلى أقل البنود تأثيرا على تحصيل 

  .تعلم مختلفة أثناء التعلم الطلبة األكاديمي وهي اعتماد مصادر

ترتيب البنود الواقعة ضمن العامل الثالث قلق االختبار بناء على ) 12(ويبين الجدول رقم     

إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب درجة تأثيرها على التحصيل 

  . األكاديمي للطلبة
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حسب درجة تأثيرها على  قلق االختبار ترتيب البنود للعامل الثالث): 12(جدول رقم 
  تحصيل الطلبة

ر	� 
  ا��3.

>� ا��3.=  �ا������   ا��.د  ا����
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

11 ��I/I$ ب�	ت ��+. ������� 1.27 3.67 534 1  ا
�� +.م ا����.اد �*����ن ���3�Nط 18��V$.  2 534 3.51 1.31 
19 E�� وأ�)آ�ه� ا�����ن، �Mد$� �RG أ@��ءا+� ا��� ا"�;/� إ:���ت أ

���Rء ��.�  .��' ا
3 534 3.05 1.17 

17 Z3رأ$\ إذا ار� �H*�3ن ز��^$ �G ن����� 1.40 3.04 534 4 اN:��� أ+�ف � وأ�� ا
 ��G �� �/^V ا����+.ة ا&%�$# �# أ1/� +�.�� �����ج ا_�� 24

���� 
5 534 2.67 1.25 

16 4$�aز�* رأ$\ إذا أ��H أوراق $�/��ن �R����:3/� إ	1.41 2.62 534 6  

  

قلق االختبار حيث وجد أن ترتيب البنود الواقعة ضمن عامل ) 12(ويظهر الجدول رقم     

القلق من موعد االختبار يحتل المركز األول في مدى تأثيره على تحصيل الطلبة ثم اإلحباط 

يم المتوسط الحسابي لها يليها في درجة من عدم االستعداد لالمتحان بدرجات متقاربة في ق

متأخرة الحرج من طلب المساعدة من اآلخرين ثم الشعور باالنزعاج من اآلخرين عند تسليم 

  .االمتحان قبل الطالب أيضا بمتوسطات حسابية متقاربة

  

 بناء الرابع آليات الدراسةترتيب البنود الواقعة ضمن العامل ) 13(فيما يظهر الجدول رقم    

على إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب درجة تأثيرها على التحصيل 

  .األكاديمي للطلبة
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حسب درجة تأثيرها على  الدراسة آلياتترتيب البنود للعامل الرابع ): 13(جدول رقم 
  تحصيل الطلبة

ر	� 
  ا��3.

>� ا��3.=  �ا������   ا��.د  ا����
  ا������

���اف �ا
�ريا���  

13 �b� 1.13 3.40 534 1  ا���Iل أ�;/� +# اN:��� آ���� 	�3 �9(� ���� أG^�ري أ
c�/� #+ S�� 5ال �^��G '3 ا"���ذ إ�E أذه� 26Kا��� ا���ا �� 

�R�RGأ �G ة�Kا����.  
2 534 

 
2.80 1.28 

1.21 2.79 534 3 ��# :.ول و4G درو�� ا��)آ� 5 
 G�I 4 534 2.54 1.27 ا�����ن 	�3 درو�� ا��)آ� 4
3 d?T�3 ا�.رس أ�	أن  '��V$ ذ���1.24 2.29 534 5 ا" 

   

       

القدرة  هو تأثيرا على تحصيل الطلبة األكاديمي البنودأن أكثر هذه ) 13(بين جدول رقم ي   

على تنظيم األفكار بعمل مخطط قبل اإلجابة على أي سؤال، يليها عدم اإلحراج من سؤال 

المواضيع التي لم يتم فهمها من قبل الطالب خالل المحاضرات، فيما تلتها في األستاذ حول 

المرتبة األخيرة قدرة الطالب على تذكر الدروس قبل االختبار فقط أو التحضير المسبق للمادة 

غير أنه يمكن مالحظة تدني المتوسطات الحسابية لهذه البنود . قبل طرحها من قبل األستاذ

  .أقل أهمية في درجة تأثيرها على التحصيل األكاديمي لدى الطلبة األمر الذي يجعلها

  

البنود ضمن العامل الخامس وهو عامل البيئة  ترتيب) 14(بينما يوضح الجدول رقم     

  .لهذه البنود واالنحرافات المعيارية االجتماعية  حسب المتوسطات الحسابية
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حسب درجة تأثيرها  العوامل االجتماعية الخامسترتيب البنود للعامل ): 14(جدول رقم 
  على تحصيل الطلبة

ر	� 
  ا��3.

>� ا��3.=  �ا������   ا��.د  ا����
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

.ا �5 وا�.ي 1: ���� 1.10 3.99 534 1  أ
11 ��f� إذا �� ���ض ��أداء ا�(��� ا�.را �@M�$  2 534 3.89 1.18 
 1.10 3.77 534 3 تأ_�رك +�S�� �G ��/H ا��Iارا 3
� +/E أداء ا�(/�3 ا�.را�� 12�� 1.17 3.62 534 4 ���^8 ا"و�Kع ا��
2 �R��� #$�%&أ��.ث �5 ا �/^V� ':1.18 3.43 534 5 +�.�� أوا 
 �P�?� #��$ 6 534 3.42 1.22 ا���م �/.را�� �# أدا�H ا�.را��  7
) �� $(/3' ��� ا��ا�.ان �G درا��� 4?�� E/+ 7 1.1 3.29 534 7  أ��ص 
�?�ض ا"و�Kع ا���د$� +/E ا�(��� ��ع ا��kT9 ا�)ي $.رس  9

'G  
8 534 

3.24 1.24 

� +/E أدا�H ا�.را�� 6+���:� c�  9 534 3.00 1.21@� ا���(/�3ت ا
5 �R� آ� ا��� أ���ض�Vر ا��.T� ء*�l1.25 2.64 534 10  أ_�� أن ا� 
� +# ا�����Kة ����M%� أو أ�أ 10<� l:ق وا���ا*PN3� ا

  ا���^�$�
11 534 

2.61 1.29 

# ا"داء ا�.را�� 8��� E/+ ء�	1.22 2.60 534 12  $��+. ا��^# �5 ا"=. 

  

نالحظ أن أكثر البنود ) 14(من خالل المتوسطات الحسابية التي يظهرها الجدول رقم      

 االنسجام اديمي هو مدىالواقعة ضمن البيئة االجتماعية تأثيرا على تحصيل الطلبة األك

األسري من خالل التفاهم مع الوالدين والذي يلعب الدور األبرز في تحديد تخص الطالب 

ومدى دعمه وتشجيعه على الدراسة ، ثم يليها مدى تأثير العوامل البيئية الخاصة بالطالب 

، لطالبالسياسية التي يتعرض لها ا والتي تظهر في بيئته المحيطة من األسر أو األوضاع

أقل البنود تأثيرا على تحصيله  األصدقاء سكن الطالب معتأثير فيما يظهر الجدول أن

  .األكاديمي
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ما العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة جامعة بيرزيت من : الرابعالسؤال  •

على الطلبة الحاصلين و الحاصلين على الئحة الشرف بةوجهة نظر الطل

  ؟االنذار األكاديمي

من وجهة نظر الطلبة الحاصلين  يالطلبة األكاديم تحصيلر العوامل تأثيرا على أكث إليجاد  

 إيجاد، تم األكاديمي اإلنذارللطلبة الحاصلين على  باإلضافة على الئحة الشرف األكاديمي

من  أهمية األقل إلىالمتوسطات الحسابية لهذه العوامل وترتيبها تنازليا من األكثر أهمية 

  :يبين هذا الترتيب) 15(والجدول رقم  هم،كل من وجهة نظر

  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل المؤثرة على : )15(جدول رقم 
تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة من وجهة نظر الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف 

  األكاديمي اإلنذاروالحاصلين على  األكاديمي
  

  
ر	� 

  ا�����

  
  ��ا�� ا���

���H ا��Vف ا�(/�3  E/+ #�)ار ا�آ�د$��  ا�آ�د$��ا���=/�  ا�(/�3 ا���=/# +/E ا

����   ا����
��  ا��

ا������ 
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

����   ا����
��  ا��

ا������ 
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

 0.64 3.65 122 1 71 . 3.78 110 1  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#  ا"ول
�� 0.59 3.17 122 3 63. 3.52 110  2  �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�
 0.72 3.20 122  2 67. 3.04 110  4  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2
0.62 2.98 122  5 66. 3.03 110  5  �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5 

� �/(���  ا�8��9+���:� 0.48 3.16 122  4 44. 3.18 110  3  ا�3;� ا

  

ترتيب العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي من ) 15(يبين الجدول رقم         

وجهة نظر الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف األكاديمي ويالحظ أن ترتيب هذه العوامل 

الذي يبين ترتيب هذه العوامل  )9(جاء موافقا لترتيب العوامل الظاهرة في الجدول رقم 

ين نالحظ تغير ترتيب هذه العوامل من وجهة نظر الطلبة المنذرين حيث ، في حبشكل عام
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فقد اعتبر الطلبة الحاصلين على الئحة  الثاني طرق التعلمكان االختالف في ترتيب العامل 

 الشرف أن هذا العامل أكثر أهمية في درجة تأثيره على التحصيل األكاديمي مقارنة مع

تم اعتباره عامال أقل أهمية من وجهة نظرهم في التحصيل  الذي قلق االختبارالعامل الثالث 

يره أكثر أهمية من حيث درجة تأث ي حين اعتبر الطلبة المنذرين أن قلق االختباراالكاديمي، ف

كال الطرفين أن العامل الرابع آليات  كذلك يعتبر على التحصيل مقارنة مع طرق التعلم

  .لتحصيل األكاديمي للطلبةيعتبر أقل العوامل تأثيرا على ا الدراسة

  

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة : خامسالالسؤال  •

  ؟ الديمغرافيةتعود للمتغيرات 

فرعية واالجابة على كل فرع منها، يالحظ من خالل النتائج  سيتم تجزئة السؤال إلى أسئلة

مي ومعدل لبة التراكالتي تظهرها الجداول المرفقة أن المعدل الدال على تحصيل الط

وذلك ألن تم التعامل مع المعدل في  )6-5- 4- 3-2- 1(التخصص تم من خالل نظام

      ،)70- 65(تقابل معدل  2، و65تقابل معدل أقل من  1 :تين على شكل فترات أيلالحا

تقابل  6، )84- 80.1(تقابل معدل 5،)80- 75.1(تقابل معدل 4، )75- 70.1(تقابل معدل 3

  ).84أكثر من(معدل

  فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغير الجنس؟ هل هناك

، حيث تعرض نتائج )t-test(ت –اختبارات  تطبيقمن أجل االجابة على هذا السؤال تم 

على متوسطات العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي حسب ) t-test(ت –اختبار 

  ).16(متغير الجنس في الجدول رقم
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 على متوسط تحصيل الطلبة االكاديمي في الجامعة) t-test(نتائج أختبار : )16(دول رقم ج
  حسب متغير الجنس

ا������   ا��.د  ا���8  ا�����
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

 99. 3.04 258  ذآ�  ا���.ل ا���اآ��
531 

.000  
  E,� 1.11 3.67 275  أ

kT91.08 2.64 253  ذآ�  ��.ل ا�� 
519 

.012  
E,� 1.12 2.89 268  أ

    
     عند مستوى الداللة  إحصائيةات داللة وجود فروق ذ) 16( يتضح من الجدول رقم    

α ≥ 0.05 تعود لمتغير الجنس وهي فروق دالة المعدالت التراكمية للطلبة   في متوسط

في متوسط معدالت  ياإحصائكذلك يالحظ وجود فروق دالة  ث،إحصائيا لصالح اإلنا

  . أيضا اإلناثلصالح  تعزى لمتغير الجنس تعود التخصص

   
 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغير نوع الدراسة   •

  الجامعية؟

تعرض نتائج ، حيث )t-test(ت –اختبارات  تطبيقمن أجل اإلجابة على هذا السؤال تم    

نوع ختبار على متوسطات العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي حسب متغير اال

  ).17( في الجدول رقم الدراسة الجامعية
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  على متوسط تحصيل الطلبة االكاديمي في الجامعة) t-test( اختبارنتائج : )17(جدول رقم 

  حسب نوع الدراسة
��bم   ا�����

�  ا���/
������ ا  ا��.د

  ا������
���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

����b  ا���.ل ا���اآ��  1.11 3.42 470 
531 

.001  
 91. 2.92  64  ��ازي

kT9ل ا��.��  ���b�  470 2.85 1.11 519 .000  
 85. 2.19  64  ��ازي

  

   
       ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذوجود  )17(يظهر من الجدول رقم    

α ≥   0.05المعدل التراكمي للطلبة ومعدل التخصص لكل من  الحسابية في المتوسطات

  .في كل منها تعزى لمتغير نظام الدراسة وذلك لصالح نظام التعليم النظامي في الجامعة

  

  ؟العمل أثناء الدراسةلمتغير هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود  •

ت –، حيث تعرض نتائج اختبار )t-test(ت –اختبارات  تطبيقلإلجابة على هذا السؤال تم   

)t-test ( لمتغير العمعلى متوسطات العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي حسب 

  ).18(في الجدول رقم

حسب   لطلبة االكاديمي في الجامعةعلى تحصيل ا) t-test( اختبارنتائج : )18(جدول رقم 

  متغير العمل
ا������   ا��.د  ا����  ا�����

  ا������
���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

  816. 531 1.09 3.14 74  أ+��  ا���.ل ا���اآ��
� أ+��  1.10 3.40  460 

kT9055. 519 88. 2.80 74  أ+��  ��.ل ا��  
� أ+��  1.12 2.77  460 
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عند مستوى الداللة الفا  إحصائيةات داللة عدم و جود فروق ذ  )18(يتضح من الجدول     
α≥   0.05 تعزى لمتغير التراكمية أو التخصص  طلبةال معدالتفي متوسطات أي من

  .العمل
  

اختيار  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغيرأسباب •

 التخصص؟

  : سيتم االجابة على هذا السؤال على النحو التالي

 ، حيث يبن الجدول األكاديميالعالقة بين الرغبة الذاتية في اختيار التخصص والتحصيل  -1

 :على السؤال إلجابةل ) t-test(ت  –نتائج اختبار ) 19(رقم

 

 في الجامعة األكاديميبة على متوسط تحصيل الطل) t-test( اختبارنتائج : )19(جدول رقم 

  في اختيار التخصص الرغبة الذاتيةحسب 
سبب اختيار   العامل

  التخصص

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 الحرية
 df      

  

مستوى 

  الداللة
P 

Sig(2-
tailed) 

  531 1.13 3.46 410  ا���3P ا�)ا��  ا���.ل ا���اآ��
.000  �  123 3.05 .90 

kT9ل ا��.��  �  519 1.11 2.86 400  ا���3P ا�)ا�
.000  �  121 2.46 1.04 

 

في متوسط المعدل التراكمي  وجود فروق دالة إحصائيا )19(يالحظ من الجدول رقم      

سبب اختيار الطالب لمتغير  تعود α ≥   0.05 ألفاعند مستوى الداللة ومعدل التخصص 

الطلبة الذين اختاروا  وهذه الفروق تعود لصالح ،يةللتخصص الدراسي برغبته الذات

  .التخصص بناء على رغبتهم الذاتية 
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في اختيار التخصص والتحصيل األكاديمي ، حيث يبن الجدول  العالقة بين رغبة األهل -2

 :اإلجابة على السؤال) 20( رقم

 

  مي في الجامعةعلى متوسط تحصيل الطلبة األكادي) t-test(نتائج اختبار : )20(جدول رقم 
  في اختيار التخصص رغبة االهلحسب 

سبب اختيار   العامل

  التخصص

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 الحرية
 df      

  

  مستوى الداللة
P 

Sig(2-tailed) 

 1.104 3.32 135  رغبة األهل  المعدل التراكمي
531 

 
.596  

 1.097 3.38 398  ال

 1.096 2.80 132  بة األهلرغ  معدل التخصص
519 

 
.756 

 1.106 2.76 389  ال
  

في متوسط المعدالت  وجود فروق دالة إحصائياعدم )  19(يالحظ من الجدول رقم        

سبب اختيار متغير تعود ل α ≥   0.05عند مستوى الداللة الفا التراكمية أو معدل التخصص 

  .األهلبناء على رغبة الطالب للتخصص الدراسي 

 األكاديمي،التحصيل بين في اختيار التخصص و معدل الثانوية العامة كسببالعالقة بين  -3

 :اإلجابة على السؤال) 21( حيث يبن الجدول رقم

 

 على متوسط تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة) t-test(نتائج اختبار : )21(جدول رقم 

  عامةمعدل الثانوية الاختيار التخصص بناء على  حسب 
�3� ا%��ر   ا�����

kT9ا��  
ا������   ا��.د

  ا������
���اف �ا
  ا����ري

�� ت	  
t 

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

 1.10 3.26 180  ��.ل ا�,���$�  ا���.ل ا���اآ��
-1.602 531 

 
.110 
  

�  353 3.42 1.10 

kT9ل ا��.��  �$�� 1.16 2.75 177  ��.ل ا�,�
-.355 519 

 
.723 �  344 2.78 1.10 
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 في تحصيل الطلبة التراكمي عدم وجود فروق دالة إحصائيا) 21(يالحظ من الجدول رقم      

 عود لسبب اختيار الطالب للتخصص الدراسيلدى الطلبة يα ≥   0.05عند مستوى الداللة الفا 

   .حسب متغير معدل الثانوية العامة

  

ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغير عدد الساعات هل هناك فروق  •

  كل فصل؟المسجلة في الفصلية المعتمدة 

 ، حيث تعرض نتائج اختبار )t-test(ت –اختبارات  تطبيقلإلجابة على هذا السؤال تم    

متغير على متوسطات العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي حسب ) t-test(ت 

  ).22(في أتناء الدراسة الجامعية في الجدول رقم ساعات الفصلية التي يسجلها الطالبال دعد

  

  على متوسط تحصيل الطلبة االكاديمي في الجامعة) t-test( اختبارنتائج  :)22(جدول رقم 
  حسب متغير عدد الساعات الفصلية 

+.د ا���+�ت   ا�����
�/T?ا�  

ا������   ا��.د
  ا������

���اف �ا
�  ريا���

�� ت	  
t 

 در:�ت ا���$�
df       

���   P  ����ى ا�.
Sig(2-tailed) 

 1.01 3.13 274 15-12  ا���.ل ا���اآ��
-5.192 531 

.000  
16-18 259 3.61 1.14 

kT9000. 519 3.983- 1.05 2.58 263 15-12  ��.ل ا��  
16-18 258 2.96 1.13 

  

     
  روق ذوات داللة احصائية عند مستوى الداللة الفاوجود ف )22(يالحظ من الجدول    

 α ≥   0.05 المعدل التراكمي ومعدل التخصص تعزى لعدد الساعات الفصلية  في متوسط

المعتمدة لدى الطالب، وتعود هذه الفروق لصالح الطلبة من المجموعة الثانية الذين يسجلون 

  .فصليا ساعة )16-18(
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في تحصيل الطلبة تعود لمتغير معدل الثانوية  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية •

  العامة للطالب؟

من أجل فحص  -ANOVA  One Wayاختبار تطبيقلإلجابة على هذا السؤال تم     

 المعدل التراكمي ومعدل التخصصكل من تأثير متغير معدل الثانوية العامة على متوسطات 

  ):23(في الجامعة، وتتضح النتائج في الجدول رقم 

  
حسب   في الجامعة األكاديميعلى تحصيل الطلبة ANOVA اختبارنتائج : )23(ول رقم جد

  الثانوية العامة  معدل متغير
����ع   ا���>�ات ا������

  ا������ت
در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا���.ل ا���اآ��
  

19.37 21.15 3 63.44  �# ا�����+�ت 
  
  

.000 
  
  

 �K  577.67 529 1.09# ا�����+�ت
   532 641.11  ا�����ع

kT9ا�����+�ت  ��.ل ا�� #�  52.79 3 17.60  
 
 

15.70 
 

  
  

.000 

 �K  579.57 517 1.12# ا�����+�ت
  

   520 632.36  ا�����ع

  

       
 د مستوى الداللةعن إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )23(يتضح من خالل الجدول رقم      

تعزى لمعدل الثانوية  للطلبةمعدل التراكمي ومعدل التخصص في متوسط ال α ≥ 0.05 ألفا

المجموعة التي تعود لصالحها الفروق في المتوسطات ذات الداللة تم العامة، ولتحديد 

  ).23(للمقارنة البعدية وسيتم عرض نتائج االختبار في جدول رقم  LSDاستخدام اختبار 
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للمقارنات البعدية لمتوسطات المعدل التراكمي ومعدل  LSDنتائج اختبار : )24(ول رقم جد
  ومعدل الثانوية العامة التخصص

  ا���.ل  ا���>� ا����5
)I(  

  ا���.ل
)J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

����ى 
���  ا�.

  ا���.ل ا���اآ��
  

65-70 
 
 

70.1-80 -.117 .698 
80.1-90 -.545 .058 
90.1-100 -1.053(*) .000 

70.1-80  80.1-90 -.428(*) .001 
90.1-100 -.936(*) .000 

80.1-90  90.1-100 -.508(*) .000  
kT970-65  ��.ل ا�� 

 
 

70.1-80 -.272 .375 
80.1-90 -.468 .109 
90.1-100 -1.035(*) .000 

70.1-80  80.1-90 -.196 .148 
90.1-100 -.763(*) .000 

80.1-90  90.1-100 -.567(*)  .000  

      

في تحصيل الطلبة التراكمي تعود إحصائيا وجود فروق دالة ) 24(يالحظ من الجدول      

 )100-90.1(ذوي المعدل الطلبة و) 70-65(الطلبة ذوي  عدل الثانوية العامة بينتغير ملم

مة، في حين يظهر الجدول لصالح الطلبة الحاصلين على المعدل االقل في معدل الثانوية العا

مقابل الطلبة الحاصلين ) 80-70.1(لفروق دالة احصائيا لصالح الطلبة الحاصلين على المعد

كما توجد فروق دالة لصالح الطلبة الحاصلين على ) 100-90.1(و) 90-80.1(عل المعدالت

    . ةفي الثانوية العام) 100-90.1(مقابل الطلبة الحاصلين على معدل) 90-80.1(معدل 

في متوسط معدل التخصص للطلبة في الجامعة تعود  إحصائيا تظهر الفروق الدالةكذلك 

لصالح الطالبة  األولىلمتغير معدل الثانوية العامة حيث كانت الفروق في المجموعة 

في الثانوية ) 100-90.1(مقابل الحاصلين على المعدل ) 70-65(الحاصلين على معدل 

لفروق في المجموعة الثانية لصالح المجموعة الحاصلين على العامة، في حين كانت ا

 ، أما المجموعة الثالثة)90-80.1(مقابل الطلبة الحاصلين عل المعدالت ) 80-70.1(معدل
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مقابل الطلبة الحاصلين ) 90-80.1(فقد أظهرت فروق لصالح الطلبة الحاصلين على معدل 

  ).100-90.1(على معدل

  

 فرع شهادة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغير هل هناك فروق ذات داللة  •

 الثانوية العامة للطالب؟

 التحقق منمن أجل  -ANOVA  One Wayاختبار تطبيقلإلجابة على هذا السؤال تم    

المتمثل في األكاديمي تأثير متغير فرع الشهادة الثانوية العامة على متوسطات تحصيل الطلبة 

  ):25(خصص في الجامعة، وتتضح النتائج في الجدول رقم المعدل التراكمي ومعدل الت

  

على متوسط تحصيل الطلبة األكاديمي في ANOVA اختبارنتائج : )25(جدول رقم 
 حسب متغير فرع الثانوية العامة  الجامعة

����ع   ا���>�ات ا������
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  �.ل ا���اآ��ا��
  

898. 1.083 2 2.166  �# ا�����+�ت 
  
  

.408 
  
  

 �K  638.949 530 1.206# ا�����+�ت
   532 641.114  ا�����ع

kT9ا�����+�ت  ��.ل ا�� #�  2.353 2 1.176 
.967 

  
  

.381 
  
  

  �K# ا�����+�ت
630.008 518 1.216 

   520 632.361  ا�����ع

     

   ألفاعند مستوى الداللة  إحصائياعدم وجود فروق دالة   )25( ح من الجدول رقميتض     

α ≥ 0.05  تعود لمتغير فرع الشهادة الثانوية العامة  األكاديميفي متوسط تحصيل الطلبة

  .للطلبة
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 المستوى الدراسيهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغير  •

 للطالب؟

تأثير متغير المستوى  التحقق منمن أجل  -ANOVA  OneWayاختبار يقتطبتم     

على متوسطات تحصيل الطلبة المتمثل في المعدل التراكمي ومعدل  الدراسي للطالب

  ):26(التخصص في الجامعة، وتتضح النتائج في الجدول رقم 

  

حسب   عةعلى تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامANOVA اختبارنتائج : )26(جدول رقم 
  المستوى الدراسي

����ع     ا���>�ات ا������  
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا���.ل ا���اآ��
  

5.042 5.896 4 23.585  �# ا�����+�ت 
 
 

.001 
 
 

 �K  617.529 528 1.170# ا�����+�ت
  532 641.114  ا�����ع

kT9ا�����+�ت�  ��.ل ا�� #  18.402 4 4.601 
3.867 

 
 

.004 
 
 

  �K# ا�����+�ت
613.959 516 1.190 

  520 632.361  ا�����ع

      

  عند مستوى الداللة الفا  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )26(من الجدول رقم يتضح     

α ≥ 0.05  في  الدراسي لطلبةا مستوىتعود لمتغير  األكاديميفي متوسط تحصيل الطلبة

، و من أجل تحديد المجموعة التي يعود لصالحها الفروق تم )السنة الدراسية(الجامعة 

    :ذلك  )27(، حيث يظهر الجدول رقمLSDاستخدام اختبار 
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للمقارنات البعدية لمتوسطات المعدل التراكمي ومعدل  LSDنتائج اختبار ): 27(جدول رقم 
  المستوى الدراسيحسب  التخصص

  ا�����ى ا�.را��  >� ا����5ا���
)I(  

  ا�����ى ا�.را��
 )J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

����ى 
���  ا�.

�  ا���.ل ا���اآ����@ ���  �,��@ ��� -.296(*) .023 
 002. (*)448.- ��� را���
����% ��� .207 .259 

 225. 152.- ��� را���  ��� @��,�
����% ��� .503(*) .003 

 000. (*)655. ��� %����  ����� را�
kT9ل ا��.��  ���@ ���  �,��@ ��� -.197 .135 

 579. 081.- ��� را���
����% ��� .042 .820 

 358. 116. ��� را���  ��� @��,�
����% ��� .239 .160 

 497. 123. ��� %����  ��� را���

      
تحصيل الطلبة  متوسط في إحصائية ق ذات داللةوجود فرو) 27(يبين الجدول رقم       

 والثالثة السنة الرابعة طلبةو  ثانيةسنة طلبة ال بين ستوى الطالب الدراسيالتراكمي تعود لم

 في إحصائيا كما توجد فروق دالة ،السنة الثانيةطلبة مقابل  السنة الثالثة والرابعةطلبة لح لصا

توجد  كذلك ،السنة الخامسةقابل طلبة م السنة الثالثةلصالح طلبة  المعدل التراكمي متوسط

مقابل طلبة  الرابعةالسنة لصالح طلبة معدل الطلبة التراكمي متوسط في إحصائيا  فروق دالة

  .السنة الخامسة

تظهر الفروق الدالة إحصائيا في متوسط معدل التخصص للطلبة في الجامعة ال  في حين     

   .لمستوى الدراسي للطلبة في الجامعةل تعود
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 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغير الكلية للطلبة؟ •

من أجل فحص تأثير متغير الكلية التي  -ANOVA  One Wayاختبار تم تطبيق     

على متوسطات تحصيل الطلبة المتمثل في المعدل التراكمي ومعدل  ينتمي لها الطالب 

  ):28(ئج في الجدول رقم التخصص في الجامعة، وتتضح النتا

  
حسب   على تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعةANOVA اختبارنتائج : )28(جدول رقم 

  متغير الكلية
����ع   ا���>�ات ا������

  ا������ت
در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا���.ل ا���اآ��
  

2.547 3.023 5 15.113  �# ا�����+�ت 
  
  

.027 
  
  

 �K  622.902 525 1.186# ا�����+�ت
   530 638.015  ا�����ع

kT9ا�����+�ت  ��.ل ا�� #�  8.789 5 1.758 1.450 
  
  

.205 
  
  

 �K  622.001 513 1.212# ا�����+�ت
   518 630.790  ا�����ع

      

 ألفاعند مستوى الداللة  حصائيةإيتضح وجود فروق ذات داللة ) 28(من الجدول رقم      

α≥ 0.05  في المعدل التراكمي فقط تعود لمتغير  األكاديميفي متوسط تحصيل الطلبة

من أجل تحديد المجموعة التي يعود لصالحها الفروق ،  LSDاختبار  إجراءالكلية، وسيتم 

  :ذلك  )29(حيث يظهر الجدول رقم
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  والكليةرنات البعدية لمتوسطات المعدل التراكمي للمقا LSDنتائج اختبار : )29(جدول رقم 
  ا�^/�  ا���>� ا����5

)I(  
�  ا�^/

 )J(  
�Gوق 

  ا�����(�ت
)I-J(  

����ى 
���  ا�.

  ا���.ل ا���اآ��
  

 ا&داب
 
 

 251. 222. ا��/�م
 219. 167.- ا����رة وا�	��Tد

��.�R329. 160.- ا� 
 826. 034.- ا���Iق
���ت�^����:� ا���/  .352 .053 

 035. (*)389.- ا����رة وا�	��Tد  ا��/�م
��.�R063. 382.- ا� 
 200. 257.- ا���Iق

� ا���/���ت:����^� .556. 130 
 965. 007. ا��R.��  ا����رة وا�	��Tد

 362. 132. ا���Iق
� ا���/���ت:����^� .003. (*)519 

��.�Rق  ا��I465. 126. ا�� 
� ا���/���ت:����^� .009. (*)512 

� ا���/���ت ا���Iق :����^� .041. (*)386 

       

ألفا  عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية ) 29(يالحظ من الجدول رقم      

α ≥ 0.05  معدل الطلبة التراكمي تعود لمتغير الكلية التي ينتمي لها الطلبة في  متوسط في

الح طلبة كلية التجارة واالقتصاد مقابل طلبة حيث تظهر فروق دالة إحصائيا لص ،الجامعة

كمي للطلبة تعود لصالح المعدل الترامتوسط ، كذلك توجد فروق دالة إحصائيا في كلية العلوم

تظهر الفروق الدالة  كما، طلبة كلية التجارة واالقتصاد مقابل طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات

مقابل  الهندسة وطلبة كلية الحقوقالمعدل التراكمي لصالح طلبة كلية متوسط إحصائيا في 

   .تكنولوجيا المعلوماتطلبة كلية 
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 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغير دخل األسرة؟ •

التي  األسرةمن أجل فحص تأثير متغير دخل  -ANOVA  One Wayاختبار تطبيقتم     

على متوسطات تحصيله المتمثل في المعدل التراكمي ومعدل التخصص  لها الطالب ينتمي

  ):30(في الجامعة، وتتضح النتائج في الجدول رقم 

  

حسب   على تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعةANOVA اختبارنتائج : )30(جدول رقم 
  دخل االسرة متغير

����ع   ا���>�ات ا������
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا���.ل ا���اآ��
  

6.870 7.929 4 31.716  �# ا�����+�ت 
 
 

.000 
 
 

 �K  609.398 528 1.154# ا�����+�ت
  532 641.114  ا�����ع

kT9ا�����+�ت  ��.ل ا�� #�  10.963 4 2.741 2.276 
 
 

.060 
 
 

 �K  621.398 516 1.204# ا�����+�ت
  520 632.361  ا�����ع

 
 ألفاعند مستوى الداللة  إحصائيةيتضح وجود فروق ذات داللة ) 30(من الجدول رقم      

α ≥ 0.05  في المعدل التراكمي فقط تعود لمتغير  األكاديميفي متوسط تحصيل الطلبة

تي تعود من أجل تحديد المجموعة ال LSDاختبار  إجراء، وسيتم األسرةمتوسط دخل 

  :ذلك  )31( لصالحها الفروق ، حيث يظهر الجدول رقم
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للمقارنات البعدية لمتوسطات المعدل التراكمي  LSDنتائج اختبار : )31(الجدول رقم 
  دخل األسرةو

  د%� ا���ة  ا���>� ا����5
)I(  

  د%� ا���ة
 )J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

����ى 
���  ا�.

  ا���.ل ا���اآ��
  

1000-2000 
 

2001-3000 .013 .931 

3001-4000 -.315(*) .045 

4001-5000  -.366(*) .038 

 000. (*)593.- 5000أآ,� �#

2001-3000  3001-4000 -.327(*) .017 

4001-5000  -.378(*) .017 

 000. (*)605.- 5000أآ,� �#

3001-4000  4001-5000  -.051 .764 

 055. 278.- 5000أآ,� �#

4001-5000  5000 أآ,� �#   -.227 .171 

     

عند مستوى الداللة ألفا  وجود فروق ذات داللة إحصائية) 31(يالحظ من الجدول رقم      

α ≥ 0.05  دخل األسرة التي ينتمي لها معدل الطلبة التراكمي تعود لمتغير  متوسط في

في المجموعة  ة التراكميمعدل الطلب في متوسط، حيث تظهر فروق دالة إحصائيا  الطالب

أآ%$ ) (5000-4001) (4000-3001( المنتمين ألسرة ذات دخلطلبة اللصالح  األولى

، كذلك توجد فروق دالة )(2000-1000 المنتمين ألسرة ذات دخلطلبة ال مقابل )5000)'

 المنتمين ألسرة ذات دخل المعدل التراكمي للطلبة تعود لصالح طلبة متوسط إحصائيا في

المنتمين ألسرة ذات دخل طلبة ال مقابل )5000أآ%$ )') (4001-5000) (3001-4000(

)2001-3000(.  
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 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغير مكان سكن الطالب؟ •

مكان السكن  من أجل فحص تأثير متغير -ANOVA  One Wayاختبار تطبيقتم     

له المتمثل في المعدل التراكمي ومعدل التخصص في الجامعة، على متوسطات تحصي للطالب

  ).32(وتتضح النتائج في الجدول رقم 

  

حسب   على تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعةANOVA اختبارنتائج : )32(جدول رقم 
  مكان السكن متغير

����ع   ا���>�ات ا������
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

ى ����
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا���.ل ا���اآ��
  

2.839 3.398 2 6.796  �# ا�����+�ت 
 
 

.059 
 
 

 �K  634.318 530 1.197# ا�����+�ت
  532 641.114  ا�����ع

kT9ا�����+�ت  ��.ل ا�� #�  1.657 2 .828 .680 
 
 

.507 
 
 

 �K  630.704 518 1.218# ا�����+�ت
  520 632.361  ا�����ع

 
يتضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 32(من الجدول رقم      

  . في متوسط تحصيل الطلبة االكاديمي تعود لمتغير مكان سكن الطالب α ≥ 0.05الفا 
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعود لمتغير ساعات الدراسة   •

 اليومية؟

عدد الساعات  من أجل فحص تأثير متغير -ANOVA  One Wayاختبار تطبيق تم    

التي يقضيها الطالب في الدراسة اليومية  للطالب على متوسطات تحصيله المتمثل في المعدل 

  ).33(التراكمي ومعدل التخصص في الجامعة، وتتضح النتائج في الجدول رقم 

  

حسب   يل الطلبة األكاديمي في الجامعةعلى تحصANOVA اختبارنتائج : )33(جدول رقم 
  ساعات الدراسة اليومية متغيرعدد

����ع   ا���>�ات ا������
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا���.ل ا���اآ��
  

7.628 3 22.883  �# ا�����+�ت 
6.527 

 
.000 

 �K  618.232 529 1.169# ا�����+�ت 
  532 641.114  ا�����ع

kT9ا�����+�ت  ��.ل ا�� #�  4.182 3 1.394 
1.147 

 
.329 

 
 �K  628.179 517 1.215# ا�����+�ت

  520 632.361  ا�����ع

 
  ألفاعند مستوى الداللة  إحصائيةيتضح وجود فروق ذات داللة ) 33(من الجدول رقم     

α ≥ 0.05  تعود  المتمثل في معدله التراكمي فقط كاديمياألفي متوسط تحصيل الطلبة

هذه ) 33(، ويبين الجدول رقملمتغير عدد الساعات اليومية التي يقضيها الطالب في الدراسة

  :الفروق تعود ألي فئة من الطلبة
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حسب  للمقارنات البعدية لمتوسطات المعدل التراكمي LSDنتائج اختبار : )34(جدول رقم 
  راسة اليوميةساعات الد عدد متغير

+.د ��+�ت   ا���>� ا����5
  ا�.را��

)I(  

+.د ��+�ت 
  ا�.را��

)J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

����ى 
���  ا�.

  ا���.ل ا���اآ��
  

  أ	� �# ��+�
 
  

# 730. 037. ��+�ت3 -��+�
��+�ت  3أآ,� �# 

 132. 224. ��+�ت 4  –

 000. (*)880.-  ��+�ت 4أآ,� �# 
#��+�ت  3,� �# أآ  ��+�ت3 -��+�

 235. 187. ��+�ت 4  –

 000. (*)917.-  ��+�ت 4أآ,� �# 
��+�ت  3أآ,� �# 

  ��+�ت 4  –
 000. (*)1.104- ��+�ت 4أآ,� �# 

  

معدل الطلبة  متوسط وجود فروق ذات داللة إحصائية في) 34(يالحظ من الجدول رقم     

، حيث تظهر فروق دالة  لطالبعدد ساعات الدراسة اليومية لالتراكمي تعود لمتغير 

الذين طلبة اللصالح  في المجموعة األولى معدل الطلبة التراكمي في متوسطإحصائيا 

كذلك توجد ، )أقل من ساعة( يدرسونالذين طلبة ال مقابل )ساعات  4أكثر من( يدرسون

 سونالذين يدرطلبة الالمعدل التراكمي للطلبة تعود لصالح  متوسط فروق دالة إحصائيا في

وكذلك الذين  )ساعات 3 - ساعتين( يدرسونالذين طلبة ال كل من مقابل )ساعات  4أكثر من(

  .)ساعات 4  –ساعات  3أكثر من (يدرسون 
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 الممارساتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط : السادسالسؤال  •

 ؟الديمغرافيةمتغيرات لالمؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي تعود ل

  :يتم تجزئة السؤال إلى أسئلة فرعية واإلجابة على كل فرع منهاس

  

المؤثرة على تحصيل  الممارساتمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

  تعود لمتغير الجنس؟ الطلبة األكاديمي تعود

، حيث تعرض نتائج )t-test(ت –اختبارات  تطبيقمن أجل اإلجابة على هذا السؤال تم     

المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي  الطلبة ممارسات على متوسطات) t-test(ت –اختبار 

  ).35( حسب متغير الجنس في الجدول رقم

  

المؤثرة على تحصيل  الممارساتمتوسط على ) t-test(نتائج اختبار ): 35( جدول رقم

  .متغير الجنس حسبالطلبة األكاديمي 
ا������   ا��.د  ا���8  ا�����  ا��	�

  ����ا��
���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

 532 65. 3.80 258  ذآ�  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#  ا"ول
 

.001 
E,� 62. 3.99  276  أ

�� 532 62. 3.39  258  ذآ�  �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�
 

.059  
E,� 61. 3.50  276  أ

 532 78. 3.06  258  ذآ�  �%��3ر �.ى ا�(���	/4 ا  ا�,��2
 

.374  
E,� 76. 3.12  276  أ

 532 70. 2.90  258  ذآ�  �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5
 

.504  
E,� 68. 2.86  276  أ

� �/(���  ا�8��9+���:� 56. 3.27  258  ذآ�  ا�3;� ا
532 

.470  
E,� 45. 3.31  276  أ
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      يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )35(من الجدول رقم    

α ≥ 0.05  عالقة الطالب بذاته (العامل األول  ضمنالطلبة  ممارساتمتوسط في

تعود لمتغير الجنس حيث كانت هذه الفروق لصالح اإلناث، في حين التوجد ) وباآلخرين

وامل الثاني والثالث والرابع العممارسات الطلبة ضمن فروق دالة إحصائيا في متوسط 

  .والخامس تعود لمتغير الجنس 

  

الطلبة المؤثرة على تحصيل  ممارساتمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 نوع الدراسة الجامعية؟ تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

تائج ، حيث تعرض ن)t-test(ت –اختبارات  تطبيقهذا السؤال تم  من أجل اإلجابة على    

المؤثرة على تحصيل الطلبة ممارسات الطلبة  على متوسطات) t-test(ت –اختبار 

   ).36( في الجدول رقم )موازي/ نظامي (متغير نوع الدراسة الجامعية األكاديمي حسب 
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على المؤثرة الطلبة  ممارساتعلى متوسطات ) t-test( اختبارنتائج : )36(جدول رقم 
  حسب متغير نوع الدراسة  ديمي في الجامعةتحصيل الطلبة االكا

��bم   ا�����  ا��	�
�  ا���/

ا������   ا��.د
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

����b  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#  ا"ول  532 64. 3.91 470 
 

.237 
 62. 3.81  64  ��ازي

������b  �ق ا���/� �.ى ا�(���1  ا�,�  532 61. 3.46 470 
 

.129  
 64. 3.34  64  ��ازي

����b  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2  532 78. 3.10 470 
 

.444  
 68. 3.02  64  ��ازي

�7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5  ���b�  470 2.88 .70 532 
 

.644  
 60. 2.92  64  ��ازي

� �/(��� ا�3;�  ا�8��9+���:�����b  ا  50. 3.30 470 
532 

.190  
 51. 3.21  64  ��ازي

     

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 36(يالحظ من الجدول رقم     

α ≥ 0.05  تعود لمتغير العوامل المؤثرة على تحصيلهم ممارسات الطلبة ضمن في متوسط

  .  )موازي/ مي نظا(نوع الدراسة الجامعية 

  

الطلبة المؤثرة على تحصيل  ممارساتمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 الدراسة الجامعية؟ العمل أثناء تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

، حيث تعرض )t-test(ت –من أجل اإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبارات       

العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة مارسات الطلبة ضمن معلى ) t-test(ت –نتائج اختبار 

  ).37( في الجدول رقمالدراسة الجامعية  مرحلة العمل أثناءمتغير األكاديمي حسب 
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الطلبة المؤثرة على  ممارسات على متوسطات) t-test( اختبارنتائج  :)37(جدول رقم 
  حسب متغير العمل  تحصيل الطلبة

ا������   ��.دا  ا����  ا�����  ا��	�
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

 532 67. 3.94 74  أ+��  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#  ا"ول
 

.538 
� أ+��  64. 3.89  460 

�� 532 56. 3.48 74  أ+��  �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�
 

.594  
� أ+��  63. 3.44  460 

 532 76. 3.12 74  أ+��  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2
 

.749  
� أ+��  77. 3.09  460 

 532 57. 2.94 74  أ+��  �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5
 

.447  
� أ+��  71. 2.87  460 

� �/(���  ا�8��9+���:� 54. 3.16 74  أ+��  ا�3;� ا
532 

.013  
� أ+��  50. 3.31  460 

 

    

       وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 37(يالحظ من الجدول رقم    

α ≥ 0.05  عملتعود لمتغير ) لبيئة االجتماعيةعامل ا(ممارسات الطلبة ضمن في متوسط 

، في حين التوجد فروق دالة لصالح الطالبة الذين يعملون الطلبة أثناء الدراسة الجامعية

كل من العامل ممارسات الطلبة ضمن في متوسط  α ≥ 0.05عند مستوى الداللة  صائياإح

  .عمل الطالب أثناء مرحلة الدراسة الجامعيةوالثالث والرابع  تعود لمتغير  األول والثاني
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تحصيل الطلبة الطلبة المؤثرة على  ممارساتهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 ختيار التخصص؟أسباب ا تعود لمتغير

  : سيتم اإلجابة على هذا السؤال على النحو التالي

المؤثرة على  ممارسات الطلبةمتوسط العالقة بين الرغبة الذاتية في اختيار التخصص و .1

إلجابة على ل ) t-test(ت  –نتائج اختبار ) 38( رقم التحصيل األكاديمي، حيث يبن الجدول

  :السؤال

 

المؤثرة على الطلبة ممارسات  على متوسطات) t-test(ر نتائج اختبا: )38(جدول رقم 
  في اختيار التخصص  حسب الرغبة الذاتية  تحصيل الطلبة في الجامعة

�3� ا%��ر   ا�����  ا��	�
kT9ا��  

ا������   ا��.د
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

ا���3P   �)ا�' و��&%�$# +*	� ا�(���  ا"ول
�  ا�)ا�

410 3.93 .63 532 
 

  
.034 

�  124 3.79 .68 
��ا���3P   �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�

�  ا�)ا�
410 3.49 .60 532 

 

 
.001  

�  124 3.29 .64 
ا���3P   	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2

�  ا�)ا�
410 3.08 .77 532 

 

 
.492  

�  124 3.13 .77 
�3   �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5Pا��

�  ا�)ا�
410 2.92 .69 532 

 

 
.021  

�  124 2.76 .69 
� �/(���  ا�8��9+���:�ا���3P   ا�3;� ا

�  ا�)ا�
410 3.29 .56 

532 
 

.875  
�  124 3.28 .50 

  

  α ≥ 0.05اللة مستوى الد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند) 38( يبين الجدول رقم    

عالقة الطالب ( العوامل األول والثاني والرابع كل منممارسات الطلبة ضمن في متوسط 

المؤثرة على ) ، وطرق التعلم لدى الطلبة، وآليات الدراسة لدى الطلبةوباآلخرينبذاته 
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تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة تعود لمتغير سبب اختيار التخصص حسب الرغبة 

 ، في حين اللصالح الطلبة الذين اختاروا التخصص بناء على رغبتهم الذاتية للطالبالذاتية 

العامل الثالث والخامس تعود ممارسات الطلبة ضمن توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط 

    .لمتغير الرغبة في اختيار التخصص

  

رة على المؤث ممارسات الطلبةمتوسط في اختيار التخصص و األهلالعالقة بين رغبة  .2

لإلجابة )  t-test(ت  –نتائج اختبار ) 39(التحصيل األكاديمي ، حيث يبن الجدول رقم 

 :على السؤال

  
المؤثرة على الطلبة ممارسات  على متوسطات) t-test(نتائج اختبار : )39(جدول رقم 

  األهل في اختيار التخصصحسب رغبة   تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة
3� ا%��ر �  ا�����  ا��	�

kT9ا��  
ا������   ا��.د

  ا������
���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

 532 65447. 3.88 135  ر�3P ا"ه�  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#  ا"ول
 

  
.691 �  399 3.9058 .63838 

�� 532 62250. 3.4021 135  ر�3P ا"ه�  �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�
 

 
.329  �  399 3.4622 .61649 

 532 75799. 3.1444 135  ر�3P ا"ه�  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2
 

 
.367  �  399 3.0752 .77442 

 532 73145. 2.8481 135  ر�3P ا"ه�  �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5
 

 
.529  �  399 2.8913 .67392 

� �/(���  ا�8��9+���:� 48630. 3.3272 135  ر�3P ا"ه�  ا�3;� ا
532 

 
.338  �  399 3.2790 .51051 

     

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 39(يالحظ من الجدول رقم   

α ≥ 0.05  العوامل المؤثرة على تحصيلهم األكاديمي في  ممارسات الطلبة ضمنفي متوسط

  .رغبة األهل في اختيار التخصص معة تعود لمتغيرالجا
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الطلبة ممارسات متوسط و حسب معدل الثانوية العامة العالقة بين اختيار التخصص .3

    ت –نتائج اختبار ) 39(التحصيل األكاديمي ، حيث يبن الجدول رقم المؤثرة على 

)t-test  (لإلجابة على السؤال:  

  
المؤثرة على الطلبة  ممارسات على متوسطات) t-test(نتائج اختبار : )40(جدول رقم  

  في اختيار التخصص حسب معدل الثانوية العامة  تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة
�3� ا%��ر   ا�����  ا��	�

kT9ا��  
ا������   ا��.د

  ا������
���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

��.ل   *	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#+  ا"ول
�$��  ا�,�

181 3.79 .68 532 
 

 
.003 

�  353 3.96 .61 
����.ل   �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�

�$��  ا�,�
181 3.39 .62 532 

 

 
.137  

�  353 3.48 .62 
��.ل   	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2

�$��  ا�,�
181 3.19 .78 532 

 

 
.034  

�  353 3.04 .76 
��.ل   �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5

�$��  ا�,�
181 2.79 .66 532 

 

 
.025  

�  353 2.93 .70 
� �/(���  ا�8��9+���:���.ل   ا�3;� ا

�$��  ا�,�
181 3.23 .53 

532 
 

.060  
�  353 3.32 .49 

      

          مستوى الداللة ندوجود فروق ذات داللة إحصائية ع) 40(يبين الجدول رقم       

α ≥ 0.05   عالقة الطالب كل من العوامل األول والرابع ممارسات الطلبة ضمن في متوسط

المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي في  خرين، وآليات الدراسة لدى الطلبةبذاته وباآل

لصالح  مةالجامعة تعود لمتغير سبب اختيار التخصص حسب معدل للطالب في الثانوية العا

كما توجد فروق دالة  ،الطلبة الذين لم يختاروا التخصص بناء على معدل الثانوية العامة

لكنها تعود لصالح الطلبة  العامل الثالث قلق االختبارممارسات الطلبة ضمن إحصائيا في 
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توجد فروق دالة  في حين الالذين اختاروا التخصص بناء على معدل الثانوية العامة، 

العامل الثاني والخامس تعود لمتغير الرغبة في ممارسات الطلبة ضمن في متوسط إحصائيا 

  .  اختيار التخصص

  

المؤثرة على تحصيل الطلبة  ممارساتمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 الحصول على الئحة الشرف األكاديمي؟ تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

، حيث تعرض نتائج )t-test(ت –ل تم استخدام اختبارات من أجل اإلجابة على هذا السؤا  

المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي  ممارسات على متوسطات) t-test(ت –اختبار 

حصول على الئحة الشرف األكاديمي أثناء مرحلة الدراسة الجامعية في الحسب متغير 

  ).41( الجدول رقم

 

المؤثرة على الطلبة  ممارسات ى متوسطاتعل) t-test( اختبارنتائج : )41(جدول رقم 
  حسب متغير الحصول على الئحة الشرف االكاديمي  تحصيلال

ا���Tل   ا�����  ا��	�
 E/+
 ��H�
  ا��Vف

ا������   ا��.د
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

532 71. 3.78 110  ���  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#  ا"ول 
 

.029 
�  424 3.93 .62 

�����  �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�  532 63. 3.52 110 
 

.176  
�  424 3.43 .62 

���  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2  532 66. 3.04 110 
 

.429  
�  424 3.11 .80 

�7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5  ���  110 3.03 .71 532 
 

.011  
�  424 2.84 .68 

� �/(���  ا�8��9+���:����  ا�3;� ا  44. 3.18 110 
532 

.008  
�  424 3.32 .52 
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    مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند) 41(يالحظ من الجدول رقم       

α ≥ 0.05   عالقة  سوالخامكل من العوامل األول ممارسات الطلبة ضمن في متوسط

المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي في  ، والبيئة االجتماعية الطالب بذاته وباآلخرين

طبعا لصالح الطلبة  الحصول على الئحة الشرف األكاديمي في الجامعةالجامعة تعود لمتغير 

ممارسات الغير حاصلين على الئحة الشرف األكاديمي، كذلك توجد فروق دالة احصائيا في 

لصالح الطلبة الحاصلين على الئحة  العامل الرابع آليات الدراسة لدى الطلبة ة ضمنالطلب

ممارسات الطلبة ضمن توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط  ، في حين الالشرف األكاديمي

  .  الحصول على الئحة الشرف األكاديميتعود لمتغير  الثالثالعامل الثاني و

  

المؤثرة على تحصيل  توسط ممارسات الطلبةمفي  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية •

 الحصول على اإلنذار األكاديمي؟ تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

، حيث تعرض نتائج )t-test(ت –اختبارات  تطبيقمن أجل اإلجابة على هذا السؤال تم      

المؤثرة على تحصيل الطلبة  الطلبة ممارسات على متوسطات) t-test(ت –اختبار 

األكاديمي أثناء مرحلة الدراسة الجامعية في  اإلنذاركاديمي حسب متغير الحصول على األ

  ).42( الجدول رقم

  

  

  

  

  



89 
 

 
 

المؤثرة على  الطلبة ممارسات على متوسطات) t-test( اختبارنتائج : )42(جدول رقم 
  حسب متغير الحصول على االنذار االكاديمي األكاديمي تحصيلال

ا���Tل   ا�����  ا��	�
/+ E

�)ار�  ا

ا������   ا��.د
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

���  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#  ا"ول  532 64. 3.65 122 
 

.000 
�  412 3.97 .63 

�����  �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�  532 59. 3.17 122 
 

.000  
�  412 3.53 .60 

���  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2  532 72. 3.20 122 
 

.084  
�  412 3.06 .78 

�7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5  ���  122 2.98 .62 532 
 

.063  
�  412 2.85 .71 

� �/(���  ا�8��9+���:����  ا�3;� ا  48. 3.16 122 
532 

.001  
�  412 3.33 .51 

  

     مستوى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند) 42(يتضح من الجدول رقم      

α ≥ 0.05   العوامل األول والثاني والخامس  كل منممارسات الطلبة ضمن في متوسط

المؤثرة على  لدى الطلبة، والبيئة االجتماعية عالقة الطالب بذاته وباآلخرين، طرق التعلم

ي في الجامعة تعود لمتغير الحصول على اإلنذار األكاديمي في تحصيل الطلبة األكاديم

، في حين ال توجد لصالح الطلبة الذين لم يحصلوا على الئحة الشرف األكاديمي الجامعة

العامل الثالث والرابع تعود لمتغير ممارسات الطلبة ضمن فروق دالة إحصائيا في متوسط 

  . الحصول على اإلنذار األكاديمي
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الطلبة المؤثرة على تحصيل  ممارساتمتوسط اك فروق ذات داللة إحصائية في هل هن •

 تعود لمتغير عدد الساعات الفصلية التي يسجلها الطلبة؟ الطلبة األكاديمي

، حيث تعرض )t-test(ت –اختبارات  تطبيقمن أجل اإلجابة على هذا السؤال تم       

المؤثرة على تحصيل الطلبة ت الطلبة ممارسا على متوسطات) t-test(ت –نتائج اختبار 

الجدول  يسجلها الطالب في الفصل الواحد يصلية التفعدد الساعات الاألكاديمي حسب متغير 

  ).43( رقم

  

 الطلبة المؤثرة على ممارسات على متوسط) t-test( اختبارنتائج : )43(جدول رقم 
  حسب متغير عدد الساعات الفصلية  األكاديميتحصيل ال

+.د   ا�����  ا��	�
ا���+�ت 
�/T?ا�  

ا������   ا��.د
  ا������

���اف �ا
  ا����ري

در:�ت 
 ا���$�
 df      

  

����ى 
���  ا�.

P 
Sig(2-
tailed) 

 532 61. 90 .3 275 15-12  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#  ا"ول
 

.872 
16-18 259 3.90 .67 

�� 532 65. 3.39 275 15-12  �1ق ا���/� �.ى ا�(���  ا�,�
 

.018  
16-18 259 3.51 .57 

 532 75. 3.16 275 15-12  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(���  ا�,��2
 

.049  
16-18 259 3.03 .79 

532 69. 2.92 275 12-15  �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(���  ا��ا�5 
 

.211  
16-18 259 2.84 .68 

� �/(���  ا�8��9+���:� 53. 3.28 275 15-12  ا�3;� ا
532 

.475  
16-18 259 3.31 .47 

  

   مستوى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند) 43(يتضح من الجدول رقم       

α ≥ 0.05   المؤثرطرق التعلم لدى الطلبة امل الثاني العممارسات الطلبة ضمن في متوسط 

على عدد الساعات الفصلية  على تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة تعود لمتغير الحصول

، كما توجد فروق )15-12(مقابل الطلبة الذين يسجلون )18-16(لصالح الطلبة الذين يسجلون 

تعود لصالح الطلبة ) قلق االختبار(العامل الثالث ممارسات الطلبة ضمن دالة إحصائيا في 
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وجد فروق دالة ، في حين ال ت)18-16(مقابل الطلبة الذين يسجلون ) 15-12(الذين يسجلون 

العامل األول والرابع والخامس تعود لمتغير عدد ممارسات الطلبة ضمن إحصائيا في متوسط 

  .  الساعات الفصلية المعتمدة

  

الطلبة المؤثرة على تحصيل  ممارساتمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 معدل الثانوية العامة للطلبة؟ تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

من أجل فحص  -ANOVA  One Wayلإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار     

المؤثرة على تحصيل الطلبة  ممارسات الطلبةتأثير متغير معدل الثانوية العامة على متوسط 

  ).44(األكاديمي في الجامعة ، وتتضح النتائج في الجدول رقم 

  
المؤثرة على  مارسات الطلبةم على متوسطANOVA اختبارنتائج : )44(جدول رقم 

  حسب متغير الثانوية العامة   تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة
����ع   ا���>�ات ا������  ا��	�

  ا������ت
در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  
  ا"ول
  

+*	� ا�(��� �)ا�' 
  و��&%�$#

037. 2.85 1.16 3 3.48  �# ا�����+�ت 
     �K  216.18 530 .41# ا�����+�ت

       533 219.66  ا�����ع
  
��  ا�,�

001. 5.70 2.12 3 6.35  �# ا�����+�ت  �1ق ا���/� �.ى ا�(��� 
     �K  197.20 530 .37# ا�����+�ت

       533 203.55  ا�����ع
  ا�,��2
  

243. 1.40 83. 3 2.48  �# ا�����+�ت  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(��� 
     �K  313.68 530 .59# ا�����+�ت

       533 316.16  ا�����ع
  ا��ا�5
  

157. 1.75 82. 3 2.47  �# ا�����+�ت  �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(��� 
     �K  250.17 530 .47# ا�����+�ت

       533 252.64  ا�����ع
  

  ا�8��9
���)/� �+���:�  ا�3;� ا

  
048. 2.65 67. 3 2.01  �# ا�����+�ت 

     �K  133.64 530 .25# ا�����+�ت
       533 135.65  ا�����ع
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )44(يتضح من خالل الجدول رقم        

العوامل األول والثاني والخامس  ممارسات الطلبة ضمن في متوسط α ≥ 0.05 ألفا الداللة

المؤثرة على  لدى الطلبة، والبيئة االجتماعية ذاته وباآلخرين، وطرق التعلمعالقة الطالب ب

تعزى لمعدل الثانوية العامة، ولتحديد المجموعة التي تعود لصالحها تحصيل الطلبة األكاديمي 

للمقارنة البعدية وسيتم عرض  LSDالفروق في المتوسطات ذات الداللة تم استخدام اختبار 

  ).45(جدول رقم نتائج االختبار في 

  

العوامل االول والثاني  للمقارنات البعدية لمتوسط LSDنتائج اختبار : )45(جدول رقم 
  والخامس

  ا���.ل  ا���>� ا����5
)I(  

  ا���.ل
)J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

����ى 
���  ا�.

 70-65  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#
 
 

70.1-80 -.52151(*)  .005 
80.1-90 -.49297(*)  .005 
90.1-100 -.45522(*)  .010 

70.1-80  80.1-90 .02854 .725 
90.1-100 .06630 .429 

80.1-90  90.1-100 .03776 .540  
 70-65  �1ق ا���/� �.ى ا�(���

 
 

70.1-80 -.43644(*) .014 
80.1-90 -.27785 .098 
90.1-100 -.47203(*) .005 

70.1-80  80.1-90 .15859(*) .041 
90.1-100 -.03559 .657 

80.1-90  90.1-100 -.19418(*)  .001  
���)/� �+���:�  ا�3;� ا

  
65-70 

 
 

70.1-80 -.34968(*) .016 
80.1-90 -.23268 .092 
90.1-100 -.29528(*) .034 

70.1-80  80.1-90 .11700 .067 
90.1-100 .05441 .409 

80.1-90  90.1-100 -.06260 .196  

  

ممارسات الطلبة وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط  )45(يالحظ من الجدول رقم        

لمتغير معدل   المؤثر على تحصيلهم تعود بذاته وباآلخرين بعالقة الطالالعامل األول  ضمن
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-80.1(والطلبة ذوي المعدالت من ) 80-70.1(المعدل الثانوية العامة لصالح الطلبة ذوي 

مقابل الطلبة الحاصلين على ) 100-90.1(ذلك الطلبة الحاصلين على المعدالت ك) 90

في حين توجد  ،أي لصالح المجموعة الحاصلين على المعدالت المرتفعة )70-65(المعدالت 

المؤثر ) طرق التعلم(العامل الثاني ممارسات الطلبة ضمن في متوسط  إحصائيافروق دالة 

) 80-70.1(ل الثانوية العامة لصالح الطلبة ذوي المعدالت على تحصيلهم تعود لمتغير معد

، كذلك تظهر الفروق على )70-65(مقابل الطلبة ذوي المعدالت  )100-90.1(والمعدالت 

-80.1(مقابل الطلبة ذوي المعدالت ) 80-70.1(نفس العامل لصالح الطلبة ذوي المعدالت 

مقابل ) 100-90.1(وي المعدالت كما تظهر الفروق لنفس العامل لصالح الطلبة ذ) 90

يالحظ وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط  كما ،)90-80.1(الطلبة ذوي المعدالت 

لصالح الطلبة الحاصلين على ) االجتماعية العوامل(العامل الخامس ممارسات الطلبة ضمن 

مقابل الطلبة الحاصلين على ) 100-90.1(و) 80-70.1(المعدالت ضمن المجموعات 

أيضا لصالح الطلبة ذوي المعدالت المرتفعة نقابل الطلبة ذوي المعدالت  )70-65(عدالت الم

  المنخفضة

  

الطلبة المؤثرة على تحصيل  ممارساتمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 فرع الثانوية العامة للطلبة؟ تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

من أجل فحص  -ANOVA  One Wayدام اختبارلإلجابة على هذا السؤال تم استخ      

الطلبة المؤثرة على تحصيل الطلبة  ممارسات تأثير متغير فرع الثانوية العامة على متوسط

  ).46(األكاديمي في الجامعة ، وتتضح النتائج في الجدول رقم 
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المؤثرة على تحصيل  العواملعلى متوسط ANOVA اختبارنتائج : )46(جدول رقم 
  متغير فرع الثانوية العامة الطلبة حسب 

����ع   ا���>�ات ا������  ا��	�
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا"ول
  

+*	� ا�(��� �)ا�' 
  و��&%�$#

006. 5.143 2.087 2 4.174  �# ا�����+�ت 
   �K  215.484 531 .406# ا�����+�ت

    533 219.658  ا�����ع
  
��  ا�,�

024. 3.738 1.413 2 2.826  �# ا�����+�ت  �1ق ا���/� �.ى ا�(��� 
   �K  200.727 531 .378# ا�����+�ت

    533 203.553  ا�����ع
  ا�,��2
  

154. 1.876 1.109 2 2.218  �# ا�����+�ت  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(��� 
   �K  313.943 531 .591# ا�����+�ت

    533 316.162  �عا����
  ا��ا�5
  

211. 1.559 737. 2 1.474  �# ا�����+�ت  �7�ت ا�.را�� �.ى ا�(��� 
   �K  251.163 531 .473# ا�����+�ت

    533 252.637  ا�����ع
  

  ا�8��9
���)/� �+���:�  ا�3;� ا

  
487. 721. 184. 2 367.  �# ا�����+�ت 

   �K  135.282 531 .255# ا�����+�ت
    533 135.649  ا�����ع

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )46(يتضح من خالل الجدول رقم      

عالقة الطالب (العوامل األول والثاني ممارسات الطلبة ضمن في متوسط  α ≥ 0.05ألفا 

تعود ألكاديمي المؤثرة على تحصيل الطلبة ا) بذاته وباآلخرين، وطرق التعلم لدى الطلبة

الثانوية العامة، ولتحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفروق في المتوسطات  لمتغير فرع

للمقارنة البعدية وسيتم عرض نتائج االختبار في جدول  LSDذات الداللة تم استخدام اختبار 

  ).47(رقم 
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  عوامل االول والثانيللمقارنات البعدية لمتوسطات ال LSDنتائج اختبار ): 47(جدول رقم 
��ع _�Rدة ا�,���$�   ا���>� ا����5

  ا�����
)I(  

 �$����ع _�Rدة ا�,�
  ا�����

 )J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

����ى 
���  ا�.

 002. (*)17447.- أد�� +/��  +*	� ا�(��� �)ا�' و��&%�$#
Zذ� �P .08329 .684 

� ذ�Z  أد��P .20580 .211 
 010. (*)13958. أد�� +/��  ����1ق ا���/� �.ى ا�(

Zذ� �P .23995 .225 
� ذ�Z  أد��P .10037 .614 

  

ممارسات الطلبة ضمن في متوسط  إحصائيا دالةوجود فروق ) 47(يبين الجدول رقم      

تعود لمتغير فرع الشهادة الثانوية لصالح ذوي  عالقة الطالب بذاته وباآلخرينالعامل األول 

، كذلك توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط )العلمي(مقابل طلبة الفرع ) ياألدب(الفرع 

تعود لمتغير فرع الثانوية العامة للطالب ) طرق التعلم(اتجاهات الطلبة نحو العامل الثاني 

  ). األدبي(مقابل طلبة الفرع ) العلمي(لصالح طلبة الفرع 

  

لطلبة المؤثرة على تحصيل ا ممارساتمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 المستوى الدراسي للطلبة؟ تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

من أجل فحص  -ANOVA   one wayلإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار     

المؤثرة على تحصيل  ممارسات الطلبةتأثير متغير المستوى الدراسي للطلبة على متوسط 

  ).48(، وتتضح النتائج في الجدول رقم الطلبة األكاديمي في الجامعة 

  

  

 



96 
 

 
 

تحصيل الالمؤثرة على الطلبة  ممارساتعلى ANOVA اختبارنتائج ): 48(جدول رقم 
  حسب المستوى الدراسي  األكاديمي في الجامعة

����ع   ا���>�ات ا������  ا��	�
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ولا"
  

+*	� ا�(��� �)ا�' 
  و��&%�$#

180. 1.573 646. 4 2.582  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
217.076 529 .410   

    533 219.658  ا�����ع
  
��  ا�,�

�1ق ا���/� �.ى 
  ا�(���

017. 3.031 1.140 4 4.561  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
198.992 529 .376   

    533 203.553  ا�����ع
  ا�,��2
  

	/4 ا�%��3ر �.ى 
  ا�(���

488. 860. 511. 4 2.042  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
314.119 529 .594   

    533 316.162  ا�����ع
  ا��ا�5
  

�7�ت ا�.را�� �.ى 
  ا�(���

014. 3.162 1.475 4 5.899  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
246.738 529 .466   

    533 252.637  ���عا��
  

  ا�8��9
 �+���:�ا�3;� ا

���)/�  
  

195. 1.519 385. 4 1.540  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
134.109 529 .254   

    533 135.649  ا�����ع

  

الداللة ألفا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 48(يتضح من الجدول رقم      

α ≥ 0.05  طرق التعلم لدى ( والرابع العوامل الثانيمارسات الطلبة ضمن مفي متوسط

تعود المستوى الدراسي المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي ) ، وآليات الدراسة  الطلبة

ذات الداللة تم  ات، ولتحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفروق في المتوسطللطلبة 

  ).49(يتم عرض نتائج االختبار في جدول رقم للمقارنة البعدية وس LSDاستخدام اختبار 
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الطلبة  ممارساتللمقارنات البعدية لمتوسطات  LSDنتائج اختبار : )49(جدول رقم 
  المستوى الدراسيالمؤثرة على تحصيلهم األكاديمي في الجامعة حسب متغير 

  ا�����ى ا�.را��  ا���>� ا����5
)I(  

ا�����ى 
  ا�.را��

 )J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

����ى 
���  ا�.

���1ق ا���/� �.ى : ا����� ا�,�
  ا�(/�3

���@ ���  �,��@ ��� -.24235(*) .001 

 163. 11385.- ��� را���
����% ��� -.19654 .059 

 071. 12850. ��� را���  ��� @��,�
����% ��� .04581 .632 

 417. 08269.- ��� %����  ��� را���

�ت ا�.را�� �.ى 7: ا����� ا��ا�5�
  ا�(/�3

���@ ���  �,��@ ��� -.20133(*) .015 
 947. 00608. ��� را���
����% ��� -.26890(*) .020 

 009. (*)20741. ��� را���  ��� @��,�
����% ��� -.06757 .526 

 016. (*)27498.- ��� %����  ��� را���

  

ممارسات الطلبة في متوسط  إحصائيادالة  وجود فروق  )49(يبين الجدول رقم         

السنة ستوى الدراسي للطلبة لصالح طلبة تعود لمتغير الم ثاني طرق التعلمالعامل الضمن 

ممارسات كذلك يبين وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط  .مقابل طلبة السنة الثانية الثالثة

لطلبة لصالح طلبة مستوى الدراسي لتعود لمتغير الالعامل الرابع آليات الدراسة  الطلبة ضمن

، أيضا توجد فروق دالة إحصائيا لبة السنة الخامسة مقابل طلبة السنة الثانيةوط السنة الثالثة

العامل الرابع تعود لصالح طلبة السنة الثالثة مقابل طلبة ممارسات الطلبة ضمن في متوسط 

مقابل طلبة السنة  السنة الخامسةلصالح طلبة  دالة إحصائيا ، كما توجد فروقالسنة الرابعة

  .العامل الرابعممارسات الطلبة ضمن الرابعة في متوسط 
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الطلبة المؤثرة على تحصيل  ممارساتمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 للطلبة؟ الكلية تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

من أجل فحص تأثير  -ANOVA   one wayلإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار  

المؤثرة على  ممارساتهمعلى متوسطات  الكلية التي ينتمي لها الطلبة في الجامعةمتغير 

  ).50(تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة ، وتتضح النتائج في الجدول رقم 

  

المؤثرة على الطلبة  ممارساتمتوسط  علىANOVA اختبارنتائج ): 50(جدول رقم 
  حسب متغير الكلية  ألكاديمي في الجامعةتحصيل الطلبة ا

����ع   ا���>�ات ا������  ا��	�
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا"ول
  

+*	� ا�(��� �)ا�' 
  و��&%�$#

053. 2.205 898. 5 4.49  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
214.24 526 .407   

    531 218.73  ا�����ع
  
��  ا�,�

685. 619. 236. 5 1.17  �# ا�����+�ت  �1ق ا���/� �.ى ا�(��� 
 #�K

  ا�����+�ت
200.27 526 .381   

    531 201.45  ا�����ع
  ا�,��2
  

607. 722. 425. 5 2.12  �# ا�����+�ت  	/4 ا�%��3ر �.ى ا�(��� 
 #�K

  ا�����+�ت
309.77 526 .589   

    531 311.90  ا�����ع
  ا��ا�5
  

�7�ت ا�.را�� �.ى 
  ا�(���

436. 969. 461. 5 2.30  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
250.24 526 .476   

    531 252.55  ا�����ع
  

  ا�8��9
���)/� �+���:�  ا�3;� ا

  
001. 4.111 1.020 5 5.10  �# ا�����+�ت 

 #�K
  ا�����+�ت

130.49 526 .248   

    531 135.59  ا�����ع
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        الداللة ألفاوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 50(يبين الجدول رقم     

α ≥ 0.05  االجتماعية العوامل العامل الخامس فقطممارسات الطلبة ضمن في متوسط 

، ولتحديد  تعود لمتغير الكلية التي ينتمي لها الطالبالمؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي 

 LSDالمجموعة التي تعود لصالحها الفروق في المتوسطات ذات الداللة تم استخدام اختبار 

  ).51(للمقارنة البعدية وسيتم عرض نتائج االختبار في جدول رقم 

  

الطلبة المؤثرة  ممارسات للمقارنات البعدية لمتوسطات LSDنتائج اختبار : )51(جدول رقم 
  والكلية في الجامعة حسب متغير على تحصيلهم األكاديمي

  الكلية  المتغير التابع
)I(  

  الكلية
 )J(  

فروق 
  المتوسطات

)I-J(  

مستوى 
  الداللة

العوامل : العامل الخامس

  االجتماعية

  

 ا&داب

 

 

 007. (*)23951.- ا��/�م

 440. 04784. ا����رة وا�	��Tد

��.�R300. 07765.- ا� 

 872. 01160.- ا���Iق

� ا���/���ت�^:����  .17497(*) .034 

 001. (*)28735. ا����رة وا�	��Tد  ا��/�م

��.�R085. 16185. ا� 

 013. (*)22791. ا���Iق

� ا���/���ت:����^� .000. (*)41448 

 072. 12549.- ا��R.��  ا����رة وا�	��Tد

 370. 05944.- ا���Iق

� ا���/���ت:����^� .103. 12713 

��.�Rق  ا��I400. 06605. ا�� 

� ا���/���ت:����^� .004. (*)25263 

� ا���/���ت ا���Iق :����^� .030. (*)18657 
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ممارسات الطلبة ضمن وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط  )51(يبين الجدول رقم      

بة كلية العلوم مقابل طلبة تعود لمتغير الكلية ولصالح طل االجتماعية العوامللعامل الخامس ا

كلية يا لنفس العامل يعود لصالح طلبة ، فيما يالحظ وجود فروق دالة إحصائاآلدابكلية 

كذلك يبين وجود فروق دالة إحصائيا في . تكنولوجيا المعلومات كليةمقابل طلبة  اآلداب

طلبة مقابل  كلية العلوملصالح طلبة  الكليةتعود لمتغير  هذاممارسات الطلبة ضمن متوسط 

، أيضا توجد وطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات كلية الحقوقطلبة و كلية التجارة واالقتصاد

تعود لصالح طلبة الخامس العامل ممارسات الطلبة ضمن فروق دالة إحصائيا في متوسط 

   .وطلبة كلية الحقوق مقابل طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات كلية الهندسة

  

الطلبة المؤثرة على تحصيل  ممارساتمتوسط ت داللة إحصائية في هل هناك فروق ذا •

 دخل األسرة؟ تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

من أجل فحص تأثير  -ANOVA  One Wayلإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار  

الطلبة المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي  ممارساتمتغير دخل األسرة على متوسطات 

  ).52(الجامعة ، وتتضح النتائج في الجدول رقم في 
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المؤثرة على الطلبة  ممارساتمتوسط على ANOVA اختبارنتائج ): 52(جدول رقم 
  حسب دخل االسرة  تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة

����ع   ا���>�ات ا������  ا��	�
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
��� ا�.

�H�T�Nا  
  ا"ول
  

+*	� ا�(��� �)ا�' 
  و��&%�$#

000. 5.816 2.313 4 9.254  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
210.405 529 .398   

    533 219.658  ا�����ع
  
��  ا�,�

274. 1.287 490. 4 1.961  �# ا�����+�ت  �1ق ا���/� �.ى ا�(��� 
 #�K

  ا�����+�ت
201.592 529 .381   

    533 203.553  ا�����ع
  ا�,��2
  

	/4 ا�%��3ر �.ى 
  ا�(���

027. 2.755 1.613 4 6.453  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
309.709 529 .585   

    533 316.162  ا�����ع
  ا��ا�5
  

�7�ت ا�.را�� �.ى 
  ا�(���

000. 9.443 4.209 4 16.837  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
235.800 529 .446   

    533 252.637  ا�����ع
  

  ا�8��9
 �+���:�ا�3;� ا

���)/�  
  

049. 2.402 605. 4 2.420  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
133.229 529 .252   

    533 135.649  ا�����ع

     

         الداللة ألفاوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 52(يبين الجدول رقم    

α ≥ 0.05  الخامس الثالث والرابعكل من العامل األول و ممارسات الطلبة ضمنفي متوسط 

 العوامل، وآليات الدراسة لدى الطالب، واالختبارعالقة الطالب بذاته وباآلخرين، وقلق 

التي ينتمي لها  دخل األسرةتعود لمتغير المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي  االجتماعية

  .لب الطا

ولتحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفروق في المتوسطات ذات الداللة تم استخدام      

   ).53(للمقارنة البعدية وسيتم عرض نتائج االختبار في جدول رقم  LSDاختبار 

 



102 
 

 
 

الطلبة  ممارساتللمقارنات البعدية لمتوسطات  LSDنتائج اختبار : )53(جدول رقم 
  األسرةودخل  لبة المؤثرة على تحصيل الط

  د%� ا���ة  ا���>� ا����5
)I(  

  د%� ا���ة
 )J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

����ى 
���  ا�.

+*	� ا�(��� �)ا�' : ا����� ا"ول
#$�%�  و��

  

1000-2000 
 

2001-3000 -.09839 .241 
3001-4000 -.27082(*) .003 
4001-5000 -.11878 .250 

 000. (*)36777.- 5000أآ,� �#
2001-3000  3001-4000 -.17243(*) .032 

4001-5000 -.02039 .826 
 000. (*)26938.- 5000أآ,� �#

3001-4000  4001-5000  .15204 .129 
 253. 09695.- 5000أآ,� �#

4001-5000  5000 أآ,� �#   -.24899(*) .011 
 2000-1000  	/4 ا�%��3ر: ا����� ا�,��2

 
2001-3000 -.10958 .282 
3001-4000 .04579 .681 
4001-5000 .05265 .674 

 071. 19370. 5000أآ,� �#
2001-3000  3001-4000 .15537 .110 

4001-5000 .16224 .151 
 001. (*)30328. 5000أآ,� �#

3001-4000  4001-5000  .00686 .955 
 151. 14791. 5000أآ,� �#

4001-5000  5000 أآ,� �#   .14105 .231 
ا��ت ا�.را�� �.ى : اا����� ا��ا�5

  ا�(���
1000-2000 

 
2001-3000 -.01059 .905 
3001-4000 .25103(*) .010 
4001-5000 .09012 .410 

 000. (*)43041. 5000أآ,� �#
2001-3000  3001-4000 .26162(*) .002 

4001-5000 .10071 .306 
 000. (*)44100. 5000أآ,� �#

3001-4000  4001-5000  -.16091 .129 
 046. (*)17937. 5000أآ,� �#

4001-5000  5000 أآ,� �#   .34028(*) .001 
ا���ا�� : ا����� ا�8��9

�+���:�  ا
1000-2000 

 
2001-3000 -.02500 .708 
3001-4000 -.06755 .355 
4001-5000 -.03849 .639 
 087. 12070. 5000أآ,� �#

2001-3000  3001-4000 -.04255 .505 
4001-5000 -.01349 .855 
 017. (*)14570. 5000أآ,� �#

3001-4000  4001-5000  .02906 .715 
 005. (*)18825. 5000أآ,� �# 

4001-5000  5000 أآ,� �#   .15919(*) .040 

  
  



103 
 

 
 

ممارسات  متوسط لة إحصائية فيوجود فروق ذات دال) 53(يالحظ من الجدول رقم      

دخل األسرة التي تعود لمتغير  العامل األول عالقة الطالب بذاته وباآلخرين الطلبة ضمن

ممارسات الطلبة ضمن  في متوسط، حيث تظهر فروق دالة إحصائيا  ينتمي لها الطالب

) 4000-3001( المنتمين ألسرة ذات دخلطلبة اللصالح  في المجموعة األولى العامل األول

-1000 المنتمين ألسرة ذات دخلطلبة ال مقابل )5000أآ%$ )'(وا�/�.� ذوي ا�+*( 

-3001(كما توجد فروق في المتوسط لنفس العامل لصالح الطلبة ذوي الدخل ، )(2000

توجد فروق  أيضا، )3000-2001(مقابل الطلبة ذوي الدخل ) 5000أآ%$ )'(و) 4000

-4001(مقابل الطلبة ذوي الدخل) 5000أآ%$ )'(الدخل لنفس العامل لصالح الطلبة ذوي 

قلق الطلبة نحو العامل الثالث  اتجاهات متوسط كذلك توجد فروق دالة إحصائيا في ،)5000

 )3000-2001( المنتمين ألسرة ذات دخل لصالح طلبة دخل األسرةتعود لمتغير  االختبار

 توجد فروق دالة إحصائيا فيو .)5000أآ%$ )'(المنتمين ألسرة ذات دخل طلبة ال مقابل

لصالح  دخل األسرةتعود لمتغير  ممارسات الطلبة ضمن العامل الرابع آليات الدراسةمتوسط 

المنتمين ألسرة ذات دخل طلبة ال مقابل )2000-1000( المنتمين ألسرة ذات دخل طلبة

-2001(، آ7�8 456$ ا�3$وق �0��1 ا�/�.� ذوي ا�+*( )5000أآ%$ )'(و )3001-4000(

كما توجد على نفس ) 5000أآ%$ )'(و) 4000-3001();�:( ا�/�.� ذوي ا�+*( ) 3000

مقابل الطلبة ذوي ) 5000-4001(و) 4000-3001(العامل فروق لصالح الطلبة ذوي الدخل 

ممارسات الطلبة لمتوسط  إحصائيا، في حين تظهر الفروق الدالة )5000أآ%$ )'(الدخل 

حسب متغير دخل أسرة الطالب لصالح الطلبة  ل االجتماعيةالعوامالعامل الخامس ضمن 

) 5000-4001(كذلك الطلبة ذوي الدخل ) 4000-3001(و) 3000-2001(ذوي الدخل 

  ).5000أكثر من(الدخل مقابل الطلبة ذوي 
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الطلبة المؤثرة على تحصيل  ممارساتمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 ؟مكان سكن الطالب تغيرتعود لم الطلبة األكاديمي

من أجل فحص  - ANOVA  One Wayلإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار    

الطلبة المؤثرة على تحصيل الطلبة  ممارساتعلى متوسطات  مكان السكنتأثير متغير 

  ).54(األكاديمي في الجامعة ، وتتضح النتائج في الجدول رقم 

  
المؤثرة على الطلبة  ممارسات على متوسطANOVA اختبارنتائج : )54(جدول رقم 

  تحصيل الطلبة حسب متغير مكان السكن
����ع   ا���>�ات ا������  ا��	�

  ا������ت
در:� 
  ا���$�

 �����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا"ول
  

+*	� ا�(��� �)ا�' 
  و��&%�$#

002. 6.255 2.528 2 5.056  �# ا�����+�ت 
#�K 

  ا�����+�ت
214.603 531 .404   

    533 219.658  ا�����ع
  
��  ا�,�

�1ق ا���/� �.ى 
  ا�(���

000. 11.146 4.101 2 8.201  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
195.351 531 .368   

    533 203.553  ا�����ع
  ا�,��2
  

	/4 ا�%��3ر �.ى 
  ا�(���

000. 11.779 6.715 2 13.431  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
302.731 531 .570   

    533 316.162  ا�����ع
  ا��ا�5
  

�7�ت ا�.را�� �.ى 
  ا�(���

141. 1.964 927. 2 1.855  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
250.782 531 .472   

    533 252.637  ا�����ع
  

  ا�8��9
 �+���:�ا�3;� ا

���)/�  
  

000. 19.452 4.630 2 9.260  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
126.389 531 .238   

    533 135.649  ا�����ع
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ألفا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 54(يالحظ من الجدول رقم      

α ≥ 0.05  كل من العامل األول والثاني والثالث ممارسات الطلبة ضمن في متوسط

 االجتماعية العواملالب بذاته وباآلخرين، طرق التعلم، وقلق االختبار، وعالقة الط والخامس

، ولتحديد المجموعة تعود لمتغير مكان سكن الطالبالمؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي 

للمقارنة  LSDالتي تعود لصالحها الفروق في المتوسطات ذات الداللة تم استخدام اختبار 

  ).55(ختبار في جدول رقم البعدية وسيتم عرض نتائج اال

  
 ممارسات الطلبة ضمن للمقارنات البعدية لمتوسط LSDنتائج اختبار ): 55(جدول رقم 

  مع مكان السكن والثالث والخامس والثاني  األولالعوامل 
��ع _�Rدة ا�,���$�   ا���>� ا����5

  ا�����
)I(  

 �$����ع _�Rدة ا�,�
  ا�����

 )J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

ى ����
���  ا�.

+*	� ا�(��� : ا����� ا"ول
  �)ا�' و��&%�$#

�$�	  ��$.� .16553(*) .004 
�9� .39316(*) .007 

��$.�  �9� .22763 .113 
���1ق ا���/� �.ى : ا����� ا�,�

  ا�(���
�$�	  ��$.� .25940(*) .000 

�9� .14258 .306 
��$.�  �9� -.11682 .393 

	/4 ا�%��3ر  : ا����� ا�,��2
  �.ى ا�(���

�$�	  ��$.� .01374 .841 
�9� .82364(*) .000 

��$.�  �9� .80990(*) .000 
ا���ا�� : ا����� ا�8��9

�+���:�  ا
�$�	  ��$.� .17160(*) .000 

�9� .63534(*) .000 
��$.�  �9� .46374(*) .000 

    

ممارسات في متوسطات  إحصائياروق دالة يالحظ وجود ف) 55(من خالل الجدول رقم    

العامل األول عالقة الطالب بذاته وباآلخرين لصالح الطلبة من القرية مقابل  الطلبة ضمن

كذلك توجد فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة . والمخيم المدينةالطلبة من 

الطلبة الذين يسكنون في  تعود لمتغير مكان السكن لصالح طرق التعلم الثانينحو العامل 
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توجد فروق دالة إحصائيا في متوسطات  أيضا. القرية مقابل الطلبة الذين يسكنون في المدينة

ون القرية أو لصالح الطلبة الذين يسكن قلق االختبارالثالث العامل ممارسات الطلبة ضمن 

ا في متوسطات كما توجد فروق دالة إحصائي المدينة مقابل الطلبة الذين يسكنون المخيم

 تعود لمتغير مكان السكن لصالح الطلبة الذين يسكنونالخامس العامل ممارسات الطلبة ضمن 

ح الطلبة في ، كذلك توجد فروق لصالمقابل الطلبة الذين يسكنون المدينة أو المخيم القرية

  .مقابل الطلبة في المخيم المدينة

  

الطلبة المؤثرة على تحصيل  اتممارسمتوسط هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  •

 عدد الساعات الدراسية اليومية للطالب؟ تعود لمتغير الطلبة األكاديمي

من أجل فحص  -ANOVA  one wayلإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار    

الطلبة المؤثرة على  ممارساتتأثير متغير عدد ساعات الدراسة اليومية على متوسطات 

  ).56(ألكاديمي في الجامعة ، وتتضح النتائج في الجدول رقم تحصيل الطلبة ا
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المؤثرة على الطلبة  ممارسات على متوسطANOVA اختبارنتائج ): 56(جدول رقم 
  حسب عدد الساعات الدراسية اليومية  تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة

����ع   ا���>�ات ا������  ا��	�
  ا������ت

در:� 
  ا���$�

� ����
  ا������ت

�� ف 	
F 

����ى 
 ���ا�.

�H�T�Nا  

  ا"ول
  

+*	� ا�(��� �)ا�' 
  و��&%�$#

001. 5.987 2.400 3 7.200  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
212.458 530 .401   

    533 219.658  ا�����ع
  
��  ا�,�

�1ق ا���/� �.ى 
  ا�(���

003. 4.768 1.783 3 5.350  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
198.203 530 .374   

    533 203.553  ا�����ع
  ا�,��2
  

	/4 ا�%��3ر �.ى 
  ا�(���

113. 2.002 1.181 3 3.542  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
312.619 530 .590   

    533 316.162  ا�����ع
  ا��ا�5
  

�7�ت ا�.را�� �.ى 
  ا�(���

000. 23.714 9.966 3 29.898  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
222.739 530 .420   

    533 252.637  ا�����ع
  

  ا�8��9
 �+���:�ا�3;� ا

���)/�  
  

085. 2.214 560. 3 1.679  �# ا�����+�ت 
 #�K

  ا�����+�ت
133.970 530 .253   

       ا�����ع

  

ألفا ائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحص) 56(يالحظ من الجدول رقم      

α ≥ 0.05  كل من العامل األول والثاني والرابع عالقة ممارسات الطلبة ضمن في متوسط

المؤثرة على تحصيل الطلبة  الطالب بذاته وباآلخرين، طرق التعلم، وآليات الدراسة

  .تعود لمتغير عدد الساعات الدراسية اليومية للطالباألكاديمي 

جموعة التي تعود لصالحها الفروق في المتوسطات ذات الداللة تم استخدام ولتحديد الم    

  ).57(للمقارنة البعدية وسيتم عرض نتائج االختبار في جدول رقم  LSDاختبار 
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 ضمنالطلبة  ممارساتتوسطات للمقارنات البعدية لم LSDنتائج اختبار :)57(جدول رقم 
  عدد ساعات الدراسة اليوميةالعوامل األول والثاني والرابع حسب متغير 

  ا���.ل  ا���>� ا����5
)I(  

  ا���.ل
)J(  

�Gوق 
  ا�����(�ت

)I-J(  

���  ����ى ا�.

+*	� ا�(��� : ا����� ا"ول
  �)ا�' و��&%�$#

  أ	� �# ��+�
 
  

# 321. 06162.- ��+�ت3 -��+�
��+�ت  3أآ,� �# 

 000. (*)30511. ��+�ت 4  –

 289. 14026.- ��+�ت 4أآ,� �# 
#��+�ت  3أآ,� �#   ��+�ت3 -��+�

 000. (*)36673. ��+�ت 4  –

 563. 07864.- ��+�ت 4أآ,� �# 
��+�ت  3أآ,� �# 

  ��+�ت 4  –
 4 أآ,� �# 
 003. (*)44537.- ��+�ت

���1ق ا���/� : ا����� ا�,�
  �.ى ا�(���

  أ	� �# ��+�
 
  

# 375. 05320.- ��+�ت3 -��+�

 ��+�ت 3أآ,� �# 
 020. (*)19541. ��+�ت 4  –

 016. (*)30857.- ��+�ت 4أآ,� �# 
#��+�ت  3أآ,� �#   ��+�ت3 -��+�

 005. (*)24861. ��+�ت 4  –

 052. 25537.- ��+�ت 4أآ,� �# 
��+�ت  3أآ,� �# 

  ��+�ت 4  –
 4 أآ,� �# 
 000. (*)50398.- ��+�ت

�7�ت : ا����� ا��ا�5
  ا�.را�� �.ى ا�(���

  

  أ	� �# ��+�
 
  

# 000. (*)31225.- ��+�ت3 -��+�

��+�ت  3أآ,� �# 
 000. (*)49364.- ��+�ت 4  –

 000. (*)86606.- ��+�ت 4أآ,� �# 
#��+�ت  3أآ,� �#   ��+�ت3 -��+�

 055. 18139.- ��+�ت 4  –

 000. (*)55381.- ��+�ت 4أآ,� �# 

��+�ت  3أآ,� �# 
  ��+�ت 4  –

 4 أآ,� �# 
 015. (*)37242.- ��+�ت

  

       

يالحظ وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات ) 57(من خالل الجدول رقم        

عالقة الطالب بذاته وباآلخرين لصالح الطلبة الذين العامل األول  ممارسات الطلبة ضمن

 4  –ساعات  3أكثر من ( الذين يدرسونمقابل الطلبة ) أقل من ساعة( مابينيدرسون 

مقابل الطلبة ) ساعات3 -ساعتين(، كما توجد فروق لصالح الطلبة الذين يدرسون)ساعات



109 
 

 
 

، كذلك يوجد فروق على نفس العامل لصالح )ساعات 4–ساعات  3أكثر من(الذين يدرسون 

ساعات  3أكثر من (مقابل الطلبة الذين يدرسون ) ساعات 4 أكثر من (الطلبة الذين يدرسون

  . )ساعات 4–

العامل الثاني  ممارسات الطلبة ضمنكذلك توجد فروق دالة إحصائيا في متوسطات       

أقل ( يدرسونلصالح الطلبة الذين  عدد الساعات الدراسية اليوميةتعود لمتغير  طرق التعلم

، كما تظهر لنفس )ساعات 4  –ساعات  3أكثر من (يدرسون مقابل الطلبة الذين ) من ساعة

مقابل الطلبة الذين يدرسون ) ساعات 4 أكثر من (لبة الذين يدرسونالعامل فروقا لصالح الط

  . )أقل من ساعة(

 الرابعالعامل ممارسات الطلبة ضمن أيضا توجد فروق دالة إحصائيا في متوسطات      

–ساعات  3أكثر من (أو ) ساعات3 - ساعتين( يدرسونلصالح الطلبة الذين  آليات الدراسة

كما توجد  ،)أقل من ساعة( يدرسونمقابل الطلبة الذين  )اعاتس 4 أكثر من(أو  )ساعات 4

عدد تعود لمتغير  الرابعالعامل ممارسات الطلبة ضمن فروق دالة إحصائيا في متوسطات 

مقابل ) ساعات 4 أكثر من (يدرسون لصالح الطلبة الذين  الساعات الدراسية اليومية للطالب

  .)ساعات 4  –ساعات  3أكثر من ( أو) ساعات3 - ساعتين( درسونالطلبة الذين ي
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  :من النتائج الجزء الثاني

 اإلنذاروالحاصلين على  األكاديمينتائج المقابلة مع الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف   

الخاصة  األسئلةجابة على كل سؤال من إلعلى هذا الجزء من خالل  اإلجابة، سيتم األكاديمي

  :بالمقابلة

  
 تأثيرا على تحصيل الطالب األكاديمي برأيك؟ لالعوام رما أكث  .1

أن العامل االجتماعي عامل مهم  على الحاصلين على الئحة الشرف األكاديميالطلبة اتفق    

ومؤثر على تحصيل الطلبة األكاديمي خاصة البيئة األسرية للطالب باإلضافة لطرق الدراسة 

أن مدى تعاطي أعضاء الهيئة  يفكما اشترك الكثير من الطلبة  التي يتبعها الطالب،

، في بعض الكليات أو التخصصات يؤثر بشكل مباشر على أداء الطلبة األكاديمي التدريسية

في حين يرى الطلبة الحاصلين على اإلنذار األكاديمي أن طرق دراسة الطالب ومدى اهتمام 

افة للمؤثرات الطالب بالدراسة وعدم التركيز أو اإلهمال الدراسي من قبل الطلبة باإلض

الخارجية المتمثلة في البيئة االجتماعية للطالب باإلضافة لظروف العمل أو التفرغ أثناء 

الدراسة الجامعية أو حتى المشاركات االجتماعية داخل الجامعة، كذلك أشار الطلبة ألهمية 

  .مدى صعوبة المواد الدراسية أو سهولتها على تحصيل الطلبة األكاديميأثر 

ار كال الطرفين من الطلبة إلى أن قدرة الجامعة على استيعاب هذا الكم من الطلبة وقد أش  

ضمن مرافقها بالشكل التام هي مؤثر أساسي على تحصيلهم األكاديمي، كما تظهر توجهات 

الطلبة أن قدرة أعضاء الهيئة التدريسية على التواصل مع الطلبة تعطي مؤشرا سلبيا بالنسبة 

الفهم المتبادل من قبل أعضاء  وذلك لعدم القدرة على التواصل أو كاديمياأللتحصيل الطلبة 
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الهيئة التدريسية في الجامعة، وشعور الطلبة بالملل من المحاضرات بسبب غياب الجانب 

  .العملي فيها والتقيد بالتعليم البنكي األصم من قبل أعضاء الهيئة التدريسي

خاصة  األكاديميثر كبير في تحسين تحصيل الطلبة ويعتبر الطلبة أن العوامل النفسية مؤ   

الذاتية في اختيار التخصص من قبل الطلبة والذين غالبا ما يكون أداءهم  الرغبةفي هالة 

  .الدراسي أفضل من الطالبة الذين يقبلون في التخصص ألسباب أخرى

  

اإلنذار / الئحة الشرف األكاديمي (ما العوامل التي ساهمت في حصولك على  .2

 ؟)األكاديمي

تبين نتائج المقابلة أن سبب حصول الطلبة على الئحة الشرف يعود لعدد من العوامل      

  :منها

  .رغبة الطالب في التخصص الذي يدرس به :أوال

  .دعم األسرة للطالب أثناء الدراسة :ثانيا

على دراسته  الدراسة المستمر والمتابعة من قبل الطلب للمواد الدراسية، تركيز الطالب :ثالثا

  .والتفرغ التام للدراسة وعدم اإلهمال

مناسبة الجداول الدراسية ألوقات الطلبة مع أعضاء الهيئة التدريسية المفضلين بالنسبة  :رابعا

  .للطلبة من حيث القدرات التدريسية

دور أعضاء الهيئة التدريسية الفاعل في المحاضرات أو تقديم العون والنصح  :خامسا

  .طلبةواإلرشاد لل
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  :في حين يرى الطلبة الحاصلين على اإلنذار األكاديمي أن السبب في ذلك يعود إلى  

  .اإلهمال من قبل الطلبة بالدراسة :أوال 

عدم المعرفة الفعلية بأنظمة وقوانين الجامعة األكاديمية غياب اإلرشاد األكاديمي  :ثانيا

  .للطلبة

لجامعة في بعض التخصصات وخاصة في كلية ليات في اكالجو الممل للمحاضرات وال :ثالثا

  .العلوم

عدم التفرغ التام للدراسة بسبب الفعاليات الجماعية للطلبة أو بسبب العمل أو بسبب  :رابعا

  .الظروف البيئية واالجتماعية للطالب

 اإلنذارعدم الرغبة في التخصص، حيث أشار معظم الطلبة الحاصلين على  :خامسا

تخصص معين بسبب رغبة األهل وذلك للعمل في مجال محدد أو  األكاديمي للدخول إلى

دخول التخصص بسبب معدل الثانوية العامة للطالب والذي يفرض عليه تخصص معين 

األكاديمي أنهم  اإلنذاربحسب قوانين الجامعة، وقد بين معظم الطلبة الحاصلين على 

وذلك بهدف التحويل فيما بعد كلية معينة مثل العلوم بسبب معدل الثانوية العامة  ادخلو

عدالت أعلى على الطالب مما جعلهم يحصلون على اإلنذار رة والتي تفرض ملكلية التجا

األكاديمي في كلية العلوم، كما أشار هؤالء الطلبة لتحسن مستواهم الدراسي بعد التحويل 

   .  كلية التجارة إلىمن كلية العلوم 
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لتحسين المستوى األكاديمي / على الئحة الشرف  للمحافظة(ما األمور التي تتبعها  .3

 ؟)لديك

أشار الطلبة إلى أن المحافظة على مستوى متقدم في الدراسة يعتمد على الطالب ذاته في   

االستمرار على الدراسة الفاعلة ومتابعة الواجبات الدراسية المفروضة، باإلضافة للقدرة 

  .الهيئات التدريسية في الجامعةعلى تحسين التواصل النشط والفاعل مع أعضاء 

 

 هل أنت مقتنع تماما بالتخصص الذي تدرسه حاليا؟ لماذا؟ .4

تبين من خالل إجابات الطلبة أن الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف األكاديمي هم      

في اختيار الطلبة األكثر اقتناعا بالتخصص الحالي لهم، ويعود ذلك لرغبتهم الذاتية 

على النقيد من ذلك فالطلبة الحاصلين على اإلنذار و.  األهلالتخصص بدعم من 

تم اختياره بسبب سياسة وأنظمة  وإنمااألكاديمي لم يكونوا مقتنعين أصال بالتخصص 

القبول الجامعية المعتمدة على معدل الثانوية العامة أو ألسباب خارجة عن رغبتهم 

  . الذاتية

 

 لهذا التخصص؟ ما االعتبارات التي أخذتها عند اختيارك .5

التخصص بناء على رغبتهم الذاتية أن سبب اختيارهم  ااختاروالطلبة الذين  إجاباتتفيد    

توفر فرص العمل في مرحلة ما بعد الدراسة، أو الرغبة في : لهذا التخصص كانت نتيجة

جال، وقد أشار البعض في هذا الم واإلبداعالتخصص العتبارات ذاتية منها الموهبة 

  .المواد ضمن تخصص معينلسهولة 
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تعتمد الجامعة معدل الثانوية العامة معيارا وحيدا عند توزيع الطلبة على التخصصات  .6

 .أو الكليات في الجامعة

 هل تعتقد أن معدل الثانوية للطالب يحدد التخصص الذي يدرسه؟ . أ

 الحاصلينأو الطالبة  ياألكاديم اإلنذارسواء الحاصلين على  ةالطلبة كاف إجاباتتشير     

الف أن معدل الثانوية العامة يقيد اختيار الطالب على الئحة الشرف األكاديمي دون خ

وذلك ألنه ملزم بموجب قوانين ومعايير القبول في جامعة بيرزيت  ،للتخصص الذي يريد

للطالب باختيار التخصص بناء على معدله العام في الثانوية العامة، وهو أمر بحاجة للتعديل 

 هنظر الطلبة العتباره معيق للطالب أكثر من كونه مؤشرا على أدائه أو تحصيل من وجهة

  .األكاديمي في الجامعة

  

هل يمكن اعتبار معدل الثانوية العامة مؤشرا على أداء الطالب الجامعي أو تحصيله   . ب

 األكاديمي ؟ لماذا؟

ة العامة الذي تعتبره تبين إجابات الطلبة على الفرع السابق من السؤال أن معدل الثانوي    

الجامعة المعيار األساسي في قبول الطلبة للتخصصات المختلفة ال يمكن أن يكون المعيار 

الوحيد المؤشر على أداء الطلبة، كما اعتبر البعض أن يمكن أخذه بعين االعتبار عند قبول 

  .الطلبة ولكن باإلضافة لمعايير ومؤشرات أخرى أكثر أهمية بالنسبة للطالب

  

  

 



115 
 

 
 

ما المؤشرات األخرى التي يمكن للجامعة أن تأخذها بعين االعتبار عند قبول الطلبة   . ت

 في التخصصات المختلفة؟

 نالحاصليالل عرض أهم المقترحات التي قدمها الطلبة ؤال  من خعلى هذا الس اإلجابةتم    

قاط األكاديمي بسبب تقارب النالشرف  الئحةوالحاصلين على  األكاديمي اإلنذارعلى 

  : األساسية لكال الطرفين في اإلجابة

عالمات الطلبة في المواد  ومراعاةيمكن تجزئة عالمات الطالب في الثانوية العامة  :أوال

المتعلقة بالمواد التي سيدرسها في التخصص كأساس بدل االهتمام بمعدل الطالب الكلي في 

   .الثانوية العامة

قياس مستوى قدراتهم التي يتطلبها أي تخصص  إجراء مقابالت مع الطلبة بهدف :ثانيا

أو يمكن . للقبول كأساس، فان تحققت هذه المعايير تم قبول الطالب ضمن هذا التخصص

عمل امتحان مستوى أخر للطلبة المتقدمين للجامعة كل طالب بحسب التخصص الذي يرغب 

  .به بعيدا عن امتحانات الثانوية العامة

ختيار التخصص الذي يرغب بدراسته، ومن ثم يتم تحويله إعطاء الطالب حرية ا :ثالثا

  .للتخصصات األخرى بناء على أدائه في هذا التخصص

 

ما األمور التي ترى أنها بحاجة لتحسين أو تطوير في الجامعة لرفع مستوى الطلبة  . ث

  األكاديمي؟ 

على تحسن  تم التوصل من خالل إجابات الطلبة إلى أن األمور التي من الممكن أن تعمل    

  : أداء الطلبة في الجامعة مايلي
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 على الجامعة تطوير برامج تساهم في تنمية القدرات لدى الطلبة حسب التخصصات أو :أوال

يد الكليات بالمرافق التعليمية القدرة التنفيذية للجامعة في تزو الكليات، وذلك من خالل تطوير

عتماد طرق تدريس عملية بعيدة عن المساعدة والمختبرات والمشاغل الخاصة بكل كلية ال

الجانب البنكي في التدريس، بالطبع األمر الذي يحتاج القدرة البشرية القادرة على التعامل مع 

التقنيات الحديثة والتي تدرب الطلبة بشكل مباشر على استخدام هذه المرافق بمعداتها بشكل 

  .سليم

  .ات التدريسية بالجامعةتطوير برامج التأهيل الخاصة بأعضاء الهيئ :ثانيا

من المهم التأكيد على رفض الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف األكاديمي للعمل  :ثالثا

بنظام التعليم الموازي للطلبة وذلك باعتقادهم ألنه يزيد من تدني التحصيل األكاديمي لدى 

  .ضمن تخصص معين الدخولمن فرصة  اآلخرينبعض الطلبة ويحرم 

يار أو مؤشر عدل الثانوية العانة كمعالقبول في الجامعة بعدم اتخاذ م ياسةتعديل س :رابعا

أخذه كمعيار ضمن عدد من المؤشرات، كذلك أشار  وإنماوحيد لتحصيل الطلبة في الجامعة 

  .البعض إلى ضرورة العمل على تقليل معدالت القبول في الجامعة للتخصصات المختلفة

جود تواصل بين الجامعة والمدارس بشكل يضمن وجود أشار بعض الطلبة ألهمية و :خامسا

التعرف األكثر عمقا هدف تعاون بين الطرفين بحيث يتم تنظيم برامج لطلبة الثانوية العامة ب

حضور عدد من المحاضرات لكل لعمل زيارات للطلبة ، مثل بتخصصات الجامعة المختلفة

سيتعرض لها المتاحة التي طالب يرغب بتخصص معين ليتمكن من التعرف على البرامج 

    .في دراسته في الجامعة، األمر الذي يساعده على تحديد رغبته في تخصص معين
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   :ملخص الجزء األول من النتائج

 ؟من وجهة نظرهم ما العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة جامعة بيرزيت -

  :أساسيين تحديد العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي من خالل محورين تم

محور العوامل النفسية والذاتية وتشمل عالقة الطالب بذاته وباآلخرين وطرق التعلم : أوال

  .لدى الطلبة وآليات الدراسة وقلق االختبار 

  .االجتماعية المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي لمحور العوام: ثانيا

 

 ؟العوامل تأثيرا في تحصيل طلبة جامعة بيرزيت رما أكث -

ي أكثر العوامل تأثيرا على التحصيل األكاديم وباآلخرين عالقة الطالب بذاتهتبر الطلبة أن اع

أقل العوامل تأثيرا على  من وجهة نظرهم، في حين اعتبرت آليات الدراسة لدى الطلبة

  .التحصيل األكاديمي

  الجتماعية وا النفسية والذاتيةالواقعة ضمن كل عامل من العوامل أكثر البنود  إيجادكما تم 

  : تأثيرا على تحصيل الطلبة األكاديمي من وجهة نظرهم وكانت النتيجة كالتالي

  ألكاديميملخص نتائج البنود األكثر تأثيرا على تحصيل الطلبة ا): 58(جدول رقم 

  تأثيرا على التحصيلالبند األقل   تأثيرا على التحصيلالبند األكثر  العامل
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للطالب وتحصيله  النفسية والذاتيةالعوامل  هل توجد عالقة ارتباطيه بين متوسط - 

  الدراسي ؟   

الذي يظهر قيم معامالت االرتباط بين العوامل المؤثرة على ) 8(من خالل جدول رقم 

 :تحصيل الطلبة األكاديمي وبين التحصيل األكاديمي تم مالحظة ما يلي

ألول عالقة الطالب ت داللة بين كل من العامل اتوجد عالقة ارتباطيه ايجابية ضعيفة ذا

للطلبة، فيما وجدت  يوالتحصيل األكاديم بذاته وباآلخرين والعامل الثاني طرق تعلم الطالب

قلق االختبار والتحصيل األكاديمي للطالب، ضعيفة سلبية بين العامل الثالث  عالقة ارتباطيه

وبين التحصيل  دالة إحصائيا بين العامل الرابع آليات الدراسةفي حين ال توجد أي عالقة 

  .األكاديمي للطالب

  

 وتحصيل الطالب الدراسي؟  هل توجد عالقة ارتباطيه بين البيئة االجتماعية -

  .ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين عامل البيئة االجتماعية وتحصيل الطلبة األكاديمي

  

من وجهة نظر الطلبة الحاصلين  ما العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة جامعة بيرزيت -

 ؟ والطلبة الحاصلين على اإلنذار األكاديمي في الجامعةلى الئحة الشرف األكاديمي ع

تباينت العوامل من حيث درجة تأثيرها بين الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف األكاديمي   

فق الطرفان على أن العامل األول عالقة الطالب األكاديمي، فقد ات اإلنذاروالحاصلين على 

اعتبر الطرفان أن أكثر العوامل تأثيرا على التحصيل األكاديمي، فيما  ينبذاته وباآلخر

أقل العوامل تأثيرا على التحصيل األكاديمي من  العامل الرابع آليات الدراسة لدى الطالب



119 
 

 
 

أكثر أهمية في التأثير  م، كما يرى الطلبة المتفوقون أن طرق التعلم لدى الطالبوجهة نظره

اديميا يعترون عامل قلق ، غير أن الطلبة المنذرين أكلق االختبارلى التحصيل من عامل قع

البيئة كثر تأثيرا على التحصيل من عامل طرق التعلم لدى الطالب، وقد احتلت أ االختبار

مرتبة متقدمة من حيث درجة تأثيرها على التحصيل األكاديمي من وجهة نظر  ماعيةاالجت

تبرها الطلبة المنذرين ذات أثر غير كبير على المتفوقين أكاديميا، في حين اعالطلبة 

  .التحصيل األكاديمي

 

متغيرات لهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة الدراسي تعود ل -

 ؟الديمغرافية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط اتجاهات الطلبة نحو العوامل المؤثرة  -

 ؟ الديمغرافيةتغيرات ملعلى تحصيل الطلبة األكاديمي تعود ل

 

التالي الـذي   )59(رقم  من خالل الجدول إليهايمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل        

على تحصيل الطلبة التراكمي، كـذلك يبـين أثـر هـذه      الديمغرافيةتأثير المتغيرات يبين 

     .المؤثرة على تحصيلهم األكاديميممارسات الطلبة المتغيرات على 
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على التحصيل األكاديمي  ديمغرافيةملخص أثر المتغيرات ال): 59(قم جدول ر
  .المؤثرة على التحصيل األكاديميالطلبة ممارسات و
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مي لصالح اإلناث من يعتبر الجنس من العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة االكادي. 1

فسية النلعامل األول من العوامل ا ممارسات الطلبة ضمنيؤثر الجنس على  كذلك. الطلبة

 .لصالح اإلناث عالقة الطالب بذاته وباالخرين والذاتية

كذلك تبين أن الطلبة النظاميين في الجامعة يعتبر تحصيلهم الدراسي أعلى من الطلبة . 2

غير أن نظام الدراسة للطلبة ضمن برامج الجامعة  ،المنتسبين للجامعة ضمن النظام الموازي

  .ي التحصيل األكاديمي لهمالمؤثرة فممارسات الطلبة  اليؤثر على

أن الطلبة الذين اختاروا التخصص برغبتهم الذاتية يفوقون االخرين الذين دخلوا . 3

غير أنهم  ،التخصص بناء على معدلهم في الثانوية العامة أو بناء على رغبة األهل بذلك

طلبة المؤثرة على تحصيل الطلبة الدراسي، فيما يظهر الممارساتهم يظهرون فروقا في ال

عامل العالقة الممارسات المرتبطة بالذين اختاروا التخصص بناء على رغبة األهل فروقا نحو

بين الطالب واالخرين وكذلك عامل طرق التعلم لدى الطالب وعامل آليات الدراسة، فيما 

عامل عالقة الطالب بذاته  ممارساتهم ضمنيظهر الطلبة الذين دخاوا التخصص فروقا في 

  .عامل قلق االختبار وعامل آليات الدراسةوباالخرين و

ممارسات الطلبة مل الطالب مؤثرا على تحصيله االكاديمي، وال يؤثر على اليعتبر ع. 4

  .المؤثرة على التحصيل األكاديمي

يعتبر دخل األسرة من العوامل المؤثرة على معدل الطالب التراكمي، كذلك يؤثر في  .5

الطالب بذاته وباالخرين و قلق االختبار و عامل آليات عامل غالقة  ضمنالطالب  ممارسات

  .الدراسة والعوامل االجتماعية
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يعتبر مكان السكن مؤثرا على تحصيل الطلبة األكاديمي، فيما يعتبر مؤثرا على  كما ال. 6

وعامل طرق التعلم لدى الطلبة  وباآلخرينعامل عالقة الطالب بذاته  ممارسات الطلبة ضمن

  .العوامل االجتماعيةختبار كذلك وعامل قلق اال

كذلك تبين النتائج أن معدل الثانوية العامة من العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة . 7

 وباآلخرينعامل عالقة الطالب بذاته  ممارسات الطلبة ضمن، كذلك يؤثر في األكاديمي

  .وعامل طرق التعلم لدى الطلبة والعوامل االجتماعية

، فيما يؤثر على األكاديميدة الثانوية العامة على تحصيل الطلبة يؤثر فرع شها ال. 8

  .وعامل طرق التعلم وباآلخرينبذاته  بعامل عالقة الطالممارسات الطلبة ضمن 

 ممارساتهم ، كما يؤثر علىاألكاديمي هميؤثر المستوى الدراسي للطلبة على تحصيل. 9

  .لديهمعامل طرق التعلم لدى الطلبة، وآليات الدراسة  ضمن

يؤثر متغير الكلية التي ينتمي لها الطالب على معدله التراكمي، كما يؤثر على . 10

  .العوامل االجتماعية التي يعيشها الطالب ضمن ممارساتهم

كما تبين النتائج وجود تأثير على تحصيل الطلبة األكاديمي يعود لعدد الساعات الفصلية . 11

من عامل  كالً ضمن ممارساتهمحد، كما يظهر تأثير لالتي يسجل لها الطالب في الفصل الوا

  .طرق التعلم وقلق االختبار لديهم

 ىعل الئحة الشرف األكاديميجود أثر لمتغير حصول الطلبة على تبين النتائج و. 12

عامل عالقة الطالب بذاته  ضمنالطلبة  ممارسات، كذلك يوجد أثر على األكاديميتحصيلهم 

 .العوامل االجتماعية ضمنالطلبة  ممارساتله أثر في والدراسة ،  آلياتوعامل  وباآلخرين

فيما يوجد أثر لمتغير حصول الطلبة على اإلنذار األكاديمي عل تحصيلهم األكاديمي، وكذلك 
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وعامل طرق  وباآلخرينعامل عالقة الطالب بذاته  ضمنالطلبة  ممارساتيوجد أثر على 

  . العوامل االجتماعية ضمنة الطلب ممارساتالتعلم ، كذلك له أثر في 

يوجد أثر لعدد ساعات الدراسة اليومية على معدل الطلبة التراكمي، كذلك يوجد أثر له . 13

عالقة الطالب بذاته وباالخرين وعامل طرق التعلم ممارسات الطلبة ضمن عامل على 

  .، كذلك يؤثر على عامل أليات الدراسة لديهمللطالب
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  الخامسالفصل 

  مناقشة النتائج

  :ستتم مناقشة نتائج الدراسة كاآلتي

 النفسية الذاتيةالعوامل العالقة االرتباطية بين مناقشة النتائج المتعلقة بدراسة  :أوالً

كذلك مناقشة  ،يوبين تحصيل الطلبة األكاديم األكاديمي جتماعية المؤثرة على التحصيلواال

من وجهة نظرهم ومن  األكاديمي لطلبة جامعة بيرزيتتأثيرا على التحصيل أكثر العوامل 

وجهة نظر كل من الطلبة الحاصلين على اإلنذار األكاديمي أو الحاصلين على الئحة الشرف 

  . األكاديمي

على تحصيل الطلبة األكاديمي في  الديمغرافيةمناقشة النتائج المتعلقة بأثر المتغيرات  :ثانياً

   .الجامعة

على اتجاهات الطلبة نحو العوامل  الديمغرافيةنتائج المتعلقة بأثر المتغيرات مناقشة ال :لثاًثا

  .واالجتماعية المؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة النفسية الذاتية

   

  :والثاني والثالث السؤال األولنتائج مناقشة 

  ؟تحصيل طلبة جامعة بيرزيت علىالعوامل تأثيرا  رما أكث •

واالجتماعية المؤثرة على تحصيل  النفسية والذاتيةالل البحث في العوامل ن خميالحظ     

النفسية العوامل توجه قوي من قبل الطلبة يبين أن وجود في جامعة بيرزيت  األكاديميالطلبة 

مقارنة بالعوامل المتعلقة بالطالب هي العوامل األكثر تأثيرا على تحصيل الطلبة  والذاتية

وذلك قد يعود لكون الطالب في هذه المرحلة قادر على ادراك  ،هلقة باالجتماعية المتع
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المتغيرات التي تؤثر على أدائه الدراسي من ناحية، ولقدرته على تحديد المؤثرات االجتماعية 

وصلوا لهذه  المحيطة من ناحية أخرى، ومن األسباب المتوقعة لذلك أن معظم الطلبة قد

تهم الذاتية فقراراتهم مبنية على أسس نفسية ذاتية أكثر من المرحلة الدراسية بناء على رغب

  .كونها متأثرة بعوامل البيئة االجتماعية المحيطة

والسمات  النفسية والذاتيةوتنسجم هذه النتيجة مع دراسات سابقة أكدت على أن العوامل     

مثل مولر وستيج على تحصيله األكاديمي  الشخصية للطالب لها األثر األكبر

  )Muller, Stage & Kinzie, 2001(كنزيو

النفسية التي تقدم العوامل ) 1996(كذلك تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة االكلبي وموسى    

) 1993(كمؤثر أكبر على تحصيل الطلبة األكاديمي، كما يرى ذلك العيسوي  والذاتية

النفسية ل الطالب والعوامل يؤكدان على العالقة االيجابية بين تحصياللذان ) 2002(وجرادات 

هذه  يرجع السبب قي ذلك لكون.  المتمثلة في سماته الذاتية والشخصية والنفسية والذاتية

لكونها  باإلضافة ،تلعب دورا أساسيا في تنمية استعداد الطالب للتعلم النفسية والذاتية العوامل

الذي و فيما بعد، ي تشكل سلوكهوالمعرفية الت ومهاراته النمائية هالمؤشر الذي يدل على قدرات

  .ينعكس بشكل مباشر على تحصيله األكاديمي

إال أن نتائج هذا السؤال تختلف مع نتائج دراسات سابقة أشارت ألهمية العوامل    

ي باعتبارها العامل األكثر تأثيرا على األكاديم االجتماعية المؤثرة على تحصيل الطلبة

ألن نتائج هذه ) 2002, العاجز ;2006, حجازي ;2006, طالفحة(تحصيله األكاديمي

ذات تأثير متوسط على تحصيل الطلبة  النفسية والذاتيةالدراسات أشارت إلى أن العوامل 



126 
 

 
 

األكاديمي، لكونها تعمل على تكييف سلوك الطالب وردود أفعاله مما يؤثر على استعداداته 

   .)1997الراوي وجورج، (الفطرية وتطويرها 

 النفسية والذاتيةأكثر العوامل بشكل أفضل عند دراسة السؤال األول ت نتيجة وقد اتضح     

حيث تبين النتائج أن عامل عالقة الطالب بذاته تأثيرا على تحصيل الطلبة األكاديمي 

وباآلخرين يعتبر أكثر العوامل تأثيرا على تحصيل الطلبة األكاديمي في الجامعة على صعيد 

بين عامل عالقة الطالب  إحصائياحيث يالحظ وجود عالقة دالة  ،النفسية والذاتيةالعوامل 

عالقة  ظهرت عالقة ايجابية ضعيفة بين وقد ،بذاته وباآلخرين  وبين تحصيله األكاديمي

أي كلما كانت عالقة الطالب بذاته  ،األكاديمي له وبين التحصيل الطالب بذاته وباألخرين

طالب بذاته كلما تقدم في ادائه الدراسي وكان منسجمة وثقة ال عالقة سليمة،وباآلخرين 

  .تحصيله األكاديمي أفضل

على تأثيرا  عامل عالقة الطالب بذاته وباالخرينعند دراسة أكثر البنود الواقعة على و     

أشارت النتائج إلى أن ثقة الطالب بذاته من أكثر البنود أهمية ضمن  ،التحصيل األكاديمي

حدد عالقة الطالب بذاته وباآلخرين ألنها تمكن الطالب من تمييز العوامل النفسية والتي ت

على تحصيله  إيجاباقدراته المعرفية والعقلية مما يحسن من دافعيته للتعلم وبالتالي ينعكس 

لسبب  النفسية والذاتيةاعتبار الطلبة للثقة بالنفس من أهم العوامل  إرجاعويمكن  ،األكاديمي

 اآلخريناالعتماد على حلة مرمن  ينتقل يعتبر في مرحلة حرجة أن الطالب في هذه المرحلة

ومات العبور الناجح لهذه ثقة بالنفس من مقلذلك تعتبر ال ، االعتماد على النفس مرحلة إلى

  .المرحلة
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ذات  النفسية والذاتيةفي حين أعتبر الطلبة عامل طرق التعلم لدى الطلبة من العوامل      

يل الطلبة األكاديمي حيث احتلت المرتبة الثانية ضمن أكثر العوامل التأثير الكبير على تحص

واستعداده للتعلم كلما  قدراته العقلية  ور الطالبالفردية تأثيرا على تحصيل الطلبة فكلما ط

وقد بين الطلبة أن قدرة الطالب  تأثر تحصيله الدراسي بشكل ايجابي وتحسن أداؤه الدراسي،

تأثيرا على تحصيله الخاص من أكثر آليات الدراسة  بأسلوبهم على إعادة صياغة المفاهي

ألن ذلك يدل على فهم الطالب للمادة التعليمية مما يتيح له المجال للتعرف على  األكاديمي

القدرة على عمل تغذية  يولد لديه بالتالي، مدى الفهم الحقيقي الكامن لديه حول المادة التعليمية

في حين اعتبر الطلبة أن اعتماد مصادر تعلم خارجية  ،سيراجعة مستمرة ألدائه الدرا

باالضافة للكتاب المقرر بالمنهاج أقل بنود طرق التعلم تأثيرا على تحصيلهم األكاديمي، وقد 

يرجع السبب في ذلك ألن الطلبة يعتبرون الكتاب المقرر هو مصدر المعلومة الوحيد الذي 

دريس ومدى التنوع الذي يقدمه أعضاء الهيئة يمكن اعتماده، وبالطبع ذلك يعكس طرق الت

التدريسية للطالب من أجل حثه على اعتماد مصادر تعلم مختلفة ومتنوعة باالضافة للكتاب 

    .المقرر

وجود عالقة دالة  النتائجأظهرت  حيثعامل قلق االختبار  طرق التعلم عامليلي ثم     

قد بينت ، فصيلهم األكاديمي في الجامعةإحصائيا بين قلق االختبار لدى الطلبة ومستوى تح

عكسية ضعيفة بين قلق االختبار لدى الطلبة وتحصيلهم الدراسي فبزياد قلق  وجود عالقة

، كذلك تشير للطالب االختبار يقل األداء الدراسي مما ينعكس سلبا على التحصيل األكاديمي

ما أكدته  عد االختبار وهذاالنتائج إلى أن الطالب يزداد شعوره بالقلق كلما اقترب من مو

، قد أكدت نتائج المقابلة هذه النتيجة حيث بين الطلبة المنذرين والحاصلين على الطلبة إجابات
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الئحة الشرف األكاديمي أن مدى التوتر الذي يصاحب الطالب باقتراب فترة االمتحانات يؤثر 

ن عدم القدرة على سلبا على تحصيلهم األكاديمي وذلك لسيطرة مشاعر الخوف والقلق م

اجتياز االمتحانات المقدمة أو للشعور بعدم االستعداد الكافي لالمتحان مما ينعكس مباشرة 

خاصة للطلبة المنذرين  على ثقة الطالب بذاته األمر الذي يسبب تدني التحصيل األكاديمي

   .أكاديميا

دنية من حيث درجة في حين احتل العامل الرابع آليات الدراسة لدى الطلبة مرتبة مت    

ن آليات الدراسة امعة، فقد اعتبر الطلبة أفي الج ياألكاديمعلى تحصيل الطلبة  تأثيره

والعادات الدراسية التي يتبعها الطالب للدراسة ال تؤثر على تحصيله الدراسي حيت لم توجد 

  . ديميعالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين آليات الدراسة لدى الطلبة وبين تحصيلهم األكا

وسيتم مناقشة أكثر العوامل تاثيرا على التحصيل مع النتائج التي تم الحصول عليها في       

، )Brown, 2003(مع نتائج دراسة براون  هذه الدراسة نتيجة، حيث تنسجم دراسات سابقة

،الذين اعتبروا الحالة النفسية المتمثلة في )Kong & Lawson, 2000( وكونغ ولوسون

لطالب بذاته تعتبر من أهم العوامل التي تنعكس بشكل ايجابي على تحصيل الطلبة مدى ثقة ا

و@?<=�،  ؛2006الجزماوي، (األكاديمي، وهي تتفق مع النتيجة التي توصل لها كل من 

في ).Marsh, Hau, Kong, 2002(و )Lloyd, Walsh & Yailagh, 2005(و) 2006

كذلك تتعارض  ،)Davis & Rimm, 1998( حين تتعارض هذه النتائج مع نتائج كل من

التي تعتبر أن طرق ) 2006(وبدير) 1993(والعيسوي ) 2004(مع نتائج كل من الصالح 

وقدراته المعرفية والنمائية والتي تحدد بمستوى الذكاء ئه التعلم لدى الطالب تعتمد على ذكا

تبر طرق التعلم من لذلك تع ،األمر الذي يؤثر على تحصيله األكاديمي بشكل مباشر ،لديه



129 
 

 
 

، كذلك التتفق نتائج لدى الطالب تأثيرا على التحصيل األكاديمي النفسية والذاتيةأكثر العوامل 

لق مع نتائج بعض الدراسات السابقة، حيث اعتبرت تلك الدراسات أن مستوى ق هذه الدراسة

حين احتل هذا  ل تاثيرا على التحصيل األكاديمي للطلبة فياالختبار يعتبر من أكثر العوام

العامل مرتبة متأخرة من حيث درجة تأثيره على تحصيل الطلبة في هذه الدراسة فقد 

حيث ) 1993(والعيسوي ) 2000(ومحاجنة ) 2001(تعارض ذلك مع كل من العجمي 

كذلك . اعتبر القلق شكل من أشكال القلق النفسي المؤثر سلبا على التحصيل الدراسي

مع بعض ة جزئيا من حيث آليات الدراسة والعادات الدراسية تتعارض نتائج هذه الدراس

التي بينت ) 2006(و طالفحة ) 2006(الدراسات السابقة منها نتائج دراسة كل من حجازي 

 النفسية والذاتيةأن آليات الدراسة التي يتبعها الطالب أثناء الدراسة هي من أهم العوامل 

 لك أشارت هذه الدراسات أن أثر هذا العاملالمؤثرة على تحصيل الطلبة األكاديمي، كذ

آل (على التحصيل لدى الذكور أكبر من أثره على التحصيل عند االناث  النفسي والذاتي

   .) E2002$ادات،  ؛1999ا�=�A�B،  ؛2002ناجي، 

تبين نتائج الدراسة أن أكثر العوامل االجتماعية تأثيرا على تحصيل الطلبة  كذلك     

دى االنسجام مع األهل ضمن األسرة، حيث عبر الطلبة عن أن تكيف الطالب األكاديمي هو م

في البيئة األسرية التي ينتمي لها الطلبة يلعب دورا هاما في تحصيل الطلبة األكاديمي، 

وينعكس على أدائه الدراسي وتحصيله الدراسي، فيما لم يحتل السكن مع األصدقاء مرتبة 

بين السكن مع األصدقاء  إحصائياحيث لم توجد عالقة دالة متقدمة في العوامل االجتماعية 

  .   وبين تحصيل الطلبة األكاديمي



130 
 

 
 

        وتيكمن) 2001(وقد انسجمت هذه النتائج مع نتائج كل من لطفي      

)Teachman, 1997(  حيث تشير تلك الدراسات إلى اهمية االنسجام االسري بين االبناء

لطلبة للتعلم، وذلك بسبب األثر النفسي االيجابي الذي يتم إشباعه واالباء في زيادة دافعية ا

لدى الطالب من خالل هذا االنسجام األسري والمتابعة المستمرة له، مما ينعكس ايجابا على 

  . التحصيل األكاديمي لهم جنس

فيما ظهر اختالف بين نتائج هذه الدراسة ودراسة كل من عويدات وعليان وشريم       

، التي تعتبر عدد أفراد األسرة من العوامل األكثر تأثيرا على التحصيل األكاديمي )1999(

كذلك تختلف نتائج هذه الدراسة عن نتائج . يتعارض مع نتائج الدراسة الحاليةللطلبة، وذلك 

، وكذلك تختلف عن نتائج دراسة سكيلر )Bond, 1981(وبوند ) 2002(دراسة النحيلي

، التي ترى أن الخلفية )Schiller, Khmelkov, Wamg, 2002(هميلكوف ووامج

االجتماعية للطالب تؤثر بشكل مباشر على تحصيله األكاديمي ويتفق ذلك مع ماعرضته 

  ).1999(نتائج دراسة الفيصل 

أن أكثر العوامل االجتماعية تأثيرا  )2002(منها النحيلي فيما تعتبر العديد من الدراسات     

كاديمي المستوى االقتصادي لألسرة فقد بينت هذه الدراسات أن على تحصيل الطلبة األ

العامل االقتصادي للطالب يلعب دورا كبيرا في التأثير على تحصيل الطالب األكاديمي 

 إحصائيةحيث أن هذه الدراسات بينت وجود عالقة ذات داللة خاصة في المرحلة الجامعية 

، فيما يتفق الشامي وغنايم )1990طحان، ال(بين تحصيل الطلبة والحالة االقتصادية لهم

مع نتائج الدراسة الحالية في أن الحالة االقتصادية للطالب لم  )1987(و القاضي )  1992(

        .تحتل وزنا كبيرا ضمن العوامل االجتماعية المؤثرة على التحصيل األكاديمي له 
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اثر العوامل ) 2004(بو عفيفة وأ) 2002(فيما بينت دراسة سعادة وأبو زيادة والزامل       

السياسية كغيرها من العوامل االجتماعية على تحصيل الطلبة األكاديمي خاصة في فلسطين، 

، في تلك الفترة الزمنية )انتفاضة األقصى(هذه النتائج ترافقت مع وضع سياسي محددغير أن 

 يعلى التحصيل األكاديم مما يؤدي العتبار العوامل السياسية أكثر العوامل االجتماعية تأثيرا

للطلبة، غير أن هذه النتائج لم تتوافق مع الدراسة الحالية بسبب التغيرات السياسية التي 

  .طرأت على الوضع الراهن في فلسطين

  

  :الرابعمناقشة نتائج السؤال 

من وجهة نظر كل من الطلبة  ما العوامل المؤثرة في تحصيل طلبة جامعة بيرزيت •

 ؟حة الشرف األكاديمي أو الحاصلين على اإلنذار األكاديمي في الجامعةالحاصلين على الئ

لقد أظهرت الدراسة تباين وجهات النظر بين الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف أو     

األكاديمي في الجامعة في تحديد أكثر العوامل تأثيرا على تحصيل الطلبة األكاديمي،  اإلنذار

جة التأثير لبعض العوامل المؤثرة على تحصيلهم األكاديمي، في حين أجمع الطرفان على در

ذار حيث بينت النتائج أن الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف األكاديمي والحاصلين على اإلن

يعتبر من أكثر العوامل تأثيرا  األكاديمي اعتبروا أن عامل  عالقة الطالب بذاته وباآلخرين

من أقل  طرفان أن عامل آليات الدراسة لدى الطلبةراسي، فيما أكد العلى التحصيل الد

العوامل تأثيرا على تحصيلهم األكاديمي، فيما اتفق ترتيب العوامل المؤثرة على تحصيل 

الطلبة األكاديمي للطلبة الحاصلين على الئحة الشرف األكاديمي مع الترتيب الذي أظهرته 

ث بين الطلبة الحاصلين على الئحة نتائج هذه الدراسة للطلبة بشكل عام في الجامعة، حي
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أكثر تأثيرا على تحصيل الطلبة  الشرف األكاديمي أن عامل طرق التعلم لدى الطلبة

على اإلنذار  لديهم، في حين يعتبر الطلبة الحاصلينمي من عامل قلق االختبار األكادي

عامل  طرق  على تحصيلهم األكاديمي منمن أكثر تأثيرا  األكاديمي أن عامل قلق االختبار

، كذلك يظهر التفاوت في وجهة نظر كل من المجموعتين نحو درجة تأثير التعلم لدى الطلبة

العوامل االجتماعية، حيث اعتبر الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف األكاديمي أن العوامل 

لى االجتماعية ذات تأثير مهم على تحصيل الطلبة األكاديمي، فيما اعتبر الطلبة الحاصلين ع

. اإلنذار األكاديمي العوامل االجتماعية ذات تأثير ضعيف على التحصيل األكاديمي للطلبة

وتتفق النتائج التي أظهرها الطلبة الحاصلين على الئحة الشرف األكاديمي مع دراسة 

في أن العوامل االجتماعية ذات أثر كبير على تحصيلهم األكاديمي، كذلك ) 2002(العاجز

 ,Rivkin, Hanushk &Kain(ة مع نتائج كل من ريفكين وهنشك وكينتتفق هذه النتيج

التربوية وبين  البيئيالذين أشاروا للعالقة االيجابية بين العوامل ) 2006(وحجازي  )2005

التحصيل األكاديمي للطلبة، فيما اختلفت هذه النتائج جزئيا مع دراسة مولر وستيج 

يما يتعلق بنتائج الطلبة الحاصلين على ف )Muller, Stage & Kinzie, 2001(وكينزي

الئحة الشرف األكاديمي، غير أنها اتفقت معها فيما يتعلق بنتائج الطلبة الحاصلين على 

هي المؤثر األساسي على تحصيل  النفسية والذاتيةاإلنذار األكاديمي الذين اعتبروا العوامل 

  الطلبة األكاديمي 
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         :  الخامسمناقشة نتائج السؤال 

ذات داللة إحصائية بين معدل الطالب في الثانوية العامة وتحصيله  فروقهل توجد  •

  في الجامعة؟ األكاديمي

ذات داللة احصائية بين معدل الطلبة في الثانوية العامة  فروقالدراسة وجود  تبين نتائج    

لحاصلين على اكد كل من الطلبة ا بينمابيرزيت،  االكاديمي في جامعة وبين تحصيل الطلبة

ة العامة اليؤثر الئحة الشرف الكاديمي والحاصلين على االنذار األكاديمي أن معدل الثانوي

لذلك البد من البحث حول مؤشرات  لى تحصيلهم الدراسي في الجامعة،واليعتبر مؤشرا ع

  .أكثر فعالية في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي للطلبة في الدراسة الجامعية

 الطرفين يرى أنه ال يمكن االستغناء تماما عن معدل الثانوية العامة، ولكن غير أن كال     

ال يمكن اعتماده بشكل وحيد في التنبؤ بتحصيلهم األكاديمي في الجامعة وذلك يعود لكون 

يتم قياسها من خالل امتحانات الثانوية العامة،  بعض التخصصات تعتمد مهارات أخرى ال

قياس وتقويم في المستوى المعرفي وال تكشف عن قدرات  باالضافة لكونها اختبارات

ومهارات الطلبة ومواهبهم التي يعتبرون الدراسة الجامعية هي المجال الكامل لتحقيق هذه 

المهارات و تنمية قدراتهم ومواهبهم من خالل دراسة المجال الذي يساهم في ذلك، بالتالي 

ارات والقدرات مما يساهم في خلق جو من يعتبر معدل الثانوية العامة محددا لهذه المه

  .االحباط وعدم القدرة على تحقيق الذات لدى فئة الطلبة الجامعيين

في حين أظهرت التحاليل االحصائية وجود عالقة ارتباطية ودالة احصائيا بين معدالت       

النتيجة مع  هذه توقد اتفق ،الطلبة في الثانوية العامة وبين تحصيلهم األكاديمي في الجامعة

ع دراسة قد توافقت النتائج مو) 1988(التي أجراها كل من شريفة الدراس نتائج



134 
 

 
 

وجود عالقة بنسبة تباين محددة جدا بين التحصيل االكاديمي الذي أظهر ) 2002(الرشدان

وقد أكدت دراسة الشامي  .للطلبة في الجامعة وبين معدل الثانوية العامة لهم

ذه العالقة، في حين تعارضت هذه النتائج مع عدد من وذلك بنفي ه )1987(ووسوف

على وجود عالقة  )1989(وبكر وأبو لبدة  )1997(الدراسات السابقة، حيث اكدت دروزة

، كما أكد ذلك ايجابية قوية بين تحصيل الطلبة األكاديمي وبين معدالتهم في الثانوية العامة

، وكذلك أشار المقوشي لهم األكاديميفي دراسته للعوامل المؤثرة على تحصي) 1996(شلبي 

    .لهذه العالقة بأنها عالقة دالة احصائيا ايجابية ضعيفة )2001(والمخالفي  )2001(

  

         :  السادسمناقشة نتائج السؤال 

متغيرات لهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة الدراسي تعود ل •

  ؟الديمغرافية

ن للطلبة على تحصيلهم األكاديمي أ الديمغرافيةأثر المتغيرات  تبين نتائج الدراسة حول

رغبة الطالب الذاتية في اختيار الجنس ونظام الدراسة الجامعية الموازي والنظامي و

الطالب الدراسي و الساعات الفصلية التي يسجلها الطالب  التخصص الجامعي ومستوى

  .صيل الطلبة التراكمي في الجامعةتحللدراسة هي من المتغيرات الشخصية ذات األثر على 

فقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا في تحصيل الطلبة تعود لمتغير الجنس   

وتظهر هذه الفروق لصالح االناث، ويعزى السبب في ذلك لكون الناث أكثر التزاما وتقيدا 

لكون الدراسة هي المجال بالتعليمات التي يقدمها أعضاء الهيئة التدريسية للطلبة من ناحية، و

األكثر فعالية للطالبات إلظهار قدراتهن وتميزهن في البيت واألسرة من ناحية أخرى، بالطبع 
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ألن الطالبات في مجتمعنا أقل احتكاكا بالمحيط من حيث المشاركات في الفعاليات االجتماعية 

  . والسياسية  في المجتمع، مقابل الذكور

صائيا في التحصيل األكاديمي للطلبة تعود لنظام الدراسة كذلك تظهر فروقا دالة اح  

الجامعي وتعود هذه الفروق لصالح الطلبة النظاميين مقابل الطلبة في النظام الموازي ويعود 

السبب في ذلك لكون طلبة النظام الموازي من الطلبة الذين لم يوفقوا بمعدالت عالية في 

يار التخصص الذي يرغبون فيه، مقابل الطلبة الثانوية العامة لتتيح لهم الفرصة الخت

طلبة ل معدالت الثانوية العامة النظاميين، من الجدير بالذكر في هذا المجال االنتباه إلى أن

أقل من المعدالت الثانوية لطلبة للطلبة النظاميين، ومتوسطات تحصيلهم النظام الموازي 

لبة النظاميين األمر الذي يعزز من الجامعي كذلك أقل من متوسط التحصيل األكاديمي للط

  .العالقة االيجابية بين معدل الثانوية العامة  ومتوسط التحصيل األكاديمي للطلبة

كذلك تظهرالدراسة وجود فروق دالة احصائيا في المعدالت التراكمية لصالح الطلبة     

ل من أولئك الذين الذين اختاروا تخصص الدراسة الجامعي بناء على رغبتهم الذاتية مقابل ك

اختاروا التخصص بناء على معدل الثانوية العامة أو على رغبة األهل في ذلك المجال، 

ويعود السبب في ذلك ألن الطالب الذي يختار تخصصه بنفسه يستطيع تنمية مهاراته في 

المجال الذي يرغب فيه، وحسب احتياجاته وقدراته الذاتية، وبالتالي يصبح أكثر التزاما 

كذلك الطلبة الذين يسجلون ساعات فصلية أكثر هم الطلبة الذين . لدراسة ضمن التخصصبا

تظهر لديهم المعدالت التراكمية األعلى األمر الذي يرفع من مستوى تحصيلهم األكاديمي في 

الجامعة ألنهم أكثر قدرة على التزام بمتطلبات الدراسة الجامعية مقابل الطلبة الذين يسجلون 

  .ن الساعاتعدد أقل م
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في حين بينت النتائج أن الكلية التي ينتمي لها الطالب و معدل دخل األسرة الشهري      

وعدد ساعات الدراسة اليومية كانت ذات أثر على المعدل التراكمي للطلبة فقط دون تأثير 

  .على معدل التخصص لهم مما يدل على أنها مؤثرات ضعيفة على التحصيل بشكل عام

النتائج أن عمل الطالب أثناء الدراسة، وفرع الثانوية العامة للطالب، ومكان سكن كذلك بينت 

 ،و بناء على معدل الثانوية العامةالطالب و اختيار الطالب للتخصص بناء على رغبة األهل أ

التي ليس لها تأثير على تحصيل الطلبة األكاديمي في جامعة  الديمغرافيةمن المتغيرات 

  .بيرزيت

نت هذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة، التي تراوحت بين الموافقة على وتباي   

فض أثرها أو تأكيد على التحصيل األكاديمي للطلبة أو ر الديمغرافيةأثر للمتغيرات  وجود

) 1999(هذا األثر، فقد أتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من التل وعويدات وشريم

في أن عمل الطالب أثناء الدراسة الجامعية يعتبر من المتغيرات  )1987(ودراسة القاضي 

المؤثرة على تحصيله األكاديمي، كما اختلفت نتائج الدراسة عما توصل اليه الراوي وجورج 

من أن مكان السكن عامل مؤثر على تحصيل الطلبة األكاديمي، كذلك اختلفت نتائج )1997(

الذي بين عدم وجود أثر مهم ) 1989(كر وأبولبدة و ب) 1996(هذه الدراسة مع دراسة شلبي

  .لكل من الجنس والسنةالدراسية ونوع السكن
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         :  السابعمناقشة نتائج السؤال 

الطلبة المؤثرة على تحصيل  ممارساتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط  •

 ؟الديمغرافيةمتغيرات لالطلبة األكاديمي تعود ل

يؤثر الجنس ، كذلك األكاديميجنس من العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة يعتبر ال    

عالقة الطالب بذاته  النفسية والذاتيةالعامل األول من العوامل  ضمنالطلبة  ممارساتعلى 

الطالبات من اإلناث كانت نحو هذا العامل بنسبة تفوق  ممارسات، حيث أن وباآلخرين

 .الذكور من الطلبة

أن الطلبة النظاميين في الجامعة يعتبر تحصيلهم الدراسي أعلى من  ئج الدراسةنتا تبين كما

غير أن نظام الدراسة للطلبة ضمن برامج  ،الطلبة المنتسبين للجامعة ضمن النظام الموازي

  .المؤثرة في التحصيل األكاديمي لهم ممارسات الطلبةيؤثر على  الجامعة ال

االخرين الذين دخلوا الطلبة تخصص برغبتهم الذاتية الطلبة الذين اختاروا ال يفوقفيما 

في تحصيلهم  التخصص بناء على معدلهم في الثانوية العامة أو بناء على رغبة األهل بذلك

المؤثرة على تحصيل الطلبة الدراسي،  ممارساتهم، غير أنهم اليظهرون فروقا في االكاديمي

عامل العالقة  ضمنفروقا  ى رغبة األهللتخصص بناء علفيما يظهر الطلبة الذين اختاروا ا

وكذلك عامل طرق التعلم لدى الطالب وعامل آليات الدراسة، فيما  ،واآلخرينبين الطالب 

عامل عالقة الطالب بذاته  ضمنهم ممارساتوا التخصص فروقا في للذين دخيظهر الطلبة ا

  .وعامل آليات الدراسة ،وعامل قلق االختبار ،وباآلخرين

يؤثر أنه الال إ، األكاديميعلى تحصيله  رالطالب يؤث إظهار النتائج أن عمل وبالرغم من

دخل األسرة من  في حين اعتبر الطلبة .ته المؤثرة على التحصيل األكاديميممارساعلى 
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في كذلك اعتبر من العوامل المؤثرة ة على معدل الطالب التراكمي، العوامل المؤثر

عامل آليات و ،قلق االختبارو ،بذاته وباالخرينالقة الطالب ع عامل ممارساتهم ضمن

  .والعوامل االجتماعية ،الدراسة

، فيما من وجهة نظر الطلبة ال يعتبر مكان السكن مؤثرا على تحصيل الطلبة األكاديمي كذلك

عامل عالقة الطالب بذاته  ضمنالطلبة  ممارساتمؤثرا على  من وجهة نظرهم يعتبر

كذلك العوامل  ،وعامل قلق االختبار ،م لدى الطلبةوعامل طرق التعل ،وباآلخرين

  .االجتماعية

تبين النتائج أن معدل الثانوية العامة من العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة  كما     

 ،عامل عالقة الطالب بذاته وباآلخرين ضمنالطلبة  ممارساتاألكاديمي، كذلك يؤثر في 

ال يؤثر فرع شهادة الثانوية العامة و .االجتماعيةوعامل طرق التعلم لدى الطلبة والعوامل 

وعامل  ،على تحصيل الطلبة األكاديمي، فيما يؤثر على عامل عالقة الطال بذاته وباآلخرين

  .طرق التعلم

، كما يؤثر على في الجامعة يؤثر المستوى الدراسي للطلبة على تحصيلهم األكاديمي بينما

في  ويعود السبب .الطلبة، وآليات الدراسة لديهمعامل طرق التعلم لدى  ممارساتهم ضمن

الى أن الطالب يبدأ مواد التخصص والتي تعتبر أكثر صعوبة بالنسبة له في السنة الثانية  ذلك

من الدراسة الجامعية، في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا في المجموعات التالية حسب 

  .سنوات الدراسة للطلبة

يؤثر على كذلك الطالب على معدله التراكمي،  ية التي ينتمي لهايؤثر متغير الكل كما     

  .العوامل االجتماعية التي يعيشها الطالب ممارساتهم ضمن
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تبين النتائج وجود تأثير على تحصيل الطلبة األكاديمي يعود لعدد الساعات الفصلية التي و

 ،عامل طرق التعلم نلممارساتهم ضميسجل لها الطالب في الفصل الواحد، كما يظهر تأثير 

  .وقلق االختبار لديهم

النتائج وجود أثر لمتغير حصول الطلبة على الئحة الشرف األكاديمي على تحصيلهم وتظهر

عامل عالقة الطالب بذاته  ممارسات الطلبة ضمنيوجد أثر على  ويالحظاألكاديمي، 

. العوامل االجتماعية ممارسات الطلبة ضمنله أثر في ووعامل آليات الدراسة ،  ،وباآلخرين

 كمافيما يوجد أثر لمتغير حصول الطلبة على اإلنذار األكاديمي عل تحصيلهم األكاديمي، 

عامل عالقة الطالب بذاته وباآلخرين وعامل طرق  ممارسات الطلبة ضمنيوجد أثر على 

  . العوامل االجتماعية ممارسات الطلبة ضمنالتعلم ، كذلك له أثر في 

 يوجد أثر له علىو دد ساعات الدراسة اليومية على معدل الطلبة التراكمي،يوجد أثر لعو   

وعامل طرق التعلم للطالب،  ،وباآلخرينعالقة الطالب بذاته  ممارسات الطلبة ضمن عامل

 آلياتعامل  ممارسات الطلبة ضمن على ويظهر أثر عدد ساعات الدراسة اليومية للطلبة

  .الدراسة لديهم

ودراسة ) 1999(التل وعويدات وشريمنتائج منسجمة مع دراسة كل من وقد جاءت هذه ال  

بكر و )2001(و المقوشي  )2001(المخالفي  ، وتوافقت أيضا مع دراسة)1987(القاضي 

ممارسات الطلبة ضمن التي تبين وجود اثر للمتغيرات الديمغرافية على  )1989(وأبو لبدة 

  .المؤثرة على تحصيلهم األكاديمي

أن المتغيرات ) Muller, Stage & Kinzie, 2001(مولر وستيج وكنزي  يرى في حين   

النفسية و تؤثر بدرجة كبيرة على تحصيل الطلبة األكاديمي مقارنة بالعوامل  الديمغرافية ال
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األكاديمي، ويتفق ذلك مع ما توصل اليه كل  تحدد مستوى تحصيل الطالباالجتماعية التي 

في محدودية أثر المتغيرات ) 2006(وحجازي  )2002( وجرادات) 1993(العيسوي  من

  .الديمغرافية على تحصيل الطلبة األكاديمي
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  :التوصيات

  :استنادا إلى نتائج الدراسة الحالية يمكن اإلشارة إلى التوصيات التالية

  :البحثيةالتوصيات 

ة من خالل المقابالت إجراء أبحاث كيفية لدراسة العوامل المؤثرة على تحصيل الطلب •

للطلبة في الجامعة، وذلك من قبل مجموعة من الباحثين من ذوي التخصصات المتكاملة 

 .بحيث ال يقف البحث على نتائج محددة في المجال

المتعلقة بالموضوع من حيث دراسة المؤشرات على تحصيل إجراء المزيد من البحوث  •

 .الطلبة األكاديمي في الجامعة

ات أخرى باإلضافة لمعدل الثانوية العامة على تحصيل الطلبة األكاديمي البحث عن مؤشر •

 .في الجامعة بحيث تتيح للطلبة فرصة اختيار التخصصات التي يرغبون بدراستها

على الجامعة تطوير آليات مناسبة لتحقيق تعاون أوثق في مجاالت البحوث في هذا المجال  •

 .بين الباحثين وبين إدارة الجامعة

عن العوامل التي تعيق تحسين مستوى الطالب الدراسي والعمل على إيجاد الحلول البحث  •

المناسبة إلزالة تأثيرها، وتشجيع الطلبة من خالل تعزيز العوامل التي تعمل على تحسين 

 . مستواهم الدراسي

 :الناتجة من مراجعة األدبيات السابقةالتوصيات 

العالي ومن قبل الجامعات نفسها بحيث اليكون  تطوير معايير إضافية من قبل وزارة التعليم •

 .معدل الثانوية العامة المعيار األوحد لقبول الطلبة أو اختيار التخصص
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تطوير اختبارات لقياس القدرات المختلفة للطالب خالل المرحلة األساسية والثانوية تتصف  •

ن حسن بالصدق والثبات حتى يتم توجيه الطالب لتخصص معين مناسب، مما يزيد م

 .اختياره للتخصص بالتالي يرفع فرص التفوق للطلبة

االبتعاد عن النظام الهرمي في سياسة القبول في الجامعة والذي يربط بين المعدالت  •

المرتفعة في الثانوية العامة والقبول في بعض الكليات، األمر الذي يحد من فرص تنمية 

 .بعض المجاالت في المجتمع ذاته

بول خاصة بالكليات في الجامعة ويتم بناؤها بأوزان تجريبية، باإلضافة تصميم امتحانات ق •

  .إلى معدل الثانوية العامة، وعالمات بعض المواد المتعلقة بالتخصص

  :على تحصيل الطلبة األكاديمي بالعوامل المؤثرةالتوصيات الخاصة 

القبول في إعادة النظر من قبل الجامعة في جميع االستثناءات والتخصصات في سياسة  •

التعليم الجامعي القائم على نظام التعليم الموازي للطلبة وإجراء قائمة معايير أكثر 

    .موضوعية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات بين الطلبة

  :التوصيات الخاصة بالبيئة التعليمية الجامعية

البيئة الدراسية  جادإيالجامعة توفير المرافق الجامعية المتاحة للطالب من أجل  على •

 .المناسبة

محاولة كسر الحواجز بين الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعة وذلك من خالل  •

 .برامج ال منهجية مشتركة بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية
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المادة  بتذليلالنظر في المواد التي يتلقاها الطلبة في الكليات المختلفة وذلك  إعادةمحاولة  •

للطالب ليسهل تقبل الطالب لها، ومما يساعد على ذلك أعادة النظر في األساليب المتبعة 

 .عن التعليم البنكي للطلبة اإلمكانللتدريس في المحاضرات والبعد قدر 

العمل على توفير األنشطة التعليمية واألنشطة الالمنهجية التي تزيد من ثقة الطالب بذاته  •

 .الدراسيوباآلخرين مما يحسن أدائه 

  :التوصيات الخاصة بالطلبة

 .األكاديمي األداءمحاولة االعتماد على مصادر التعلم المختلفة والحديثة منها لتحسين  •

التركيز على الدراسة والعمل على التخلص من المشتتات من خالل التحضير المسبق  •

 .في الدراسة اإلهمالوعدم للمادة الدراسية 

ية واالجتماعية ألن ذلك يزيد من ثقة الطالب بذاته تطوير الطالب لعالقاته الذات •

 . وباآلخرين

  :باألهاليالتوصيات الخاصة 

ترك المجال أمام الطالب الختيار التخصص الذي يشعر فيه بالتميز وتشجيعه باستمرار،  •

 .ألن ذلك يعزز من أدائه األكاديمي

بشكل مميز، دون الشعور مهامه الدراسية  ألداءتوفير البيئة الدراسية المناسبة للطالب  •

 .من المحيطين اإلجبارأو  باإلرباك

ترك الفرصة للطالب لمناقشة القضايا واألمور الخاصة، ألن ذلك يعزز ثقته بذاته  •

 . وباآلخرين فيرفع من مستوى أدائه الدراسي لشعوره باألمن األسري
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  المالحق

  االستبانة األولية التي تم عرضها على المحكمين): 1(ملحق رقم 

 )لفحص صدق المحتوى(

        استنانة الطلبةاستنانة الطلبةاستنانة الطلبةاستنانة الطلبة

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  :ة/حضرة الطالب

  

تقوم الباحثة بدراسة العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة في جامعة بيرزيت وذلك من أجل 
لذا أرجو تعاونكم في تعبئة البيانات المطلوبة بدقة . عة تحسين سياسة القبول في الجام

للحصول على نتائج تقييم دقيقة وذلك ألهمية أرائكم في المساهمة بتحقيق أفضل النتائج على 
علما أن المعلومات الواردة في االستبانة . صعيد تحسين سياسة القبول في الجامعة مستقبال

  .ستستخدم لغرض الدراسة فقط
  
  
  

  بقبول فائق االحترام تفضلوا

  
  

  الباحثة                                                                            
  مجدولين منصور 
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  :  الجزء األول من االستبانة
  ___________:الرقم الجامعي

  :أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة
  :الجنس •

  أنثى - 2ذكر                    - 1         
  :معدل الثانوية العامة •

  )90أكثر من (-4)         90- 80.1(- 3)         80- 70.1(-2)          65-70(- 1
  :نوع شهادة الثانوية العامة •

  ....................ي/غير ذلك حدد -3أدبي              - 2علمي             -1
  :المستوى الدراسي •

  سنة خامسة -5سنة رابعة      -4سنة ثالثة       -3  سنة ثانية    -2سنة أولى      -1 
  :الكلية •

          الحقوق واالدارة العامة      - 5الهندسة        -4التجارة واالقتصاد        - 3العلوم       - 2االداب      - 1

  التمريض والمهن الصحية المساندة -7تكنولوجيا المعلومات     - 6
 ..................: .................التخصص •

 :أسباب اختيار التخصص •

  الرغبة الذاتية                 نعم          ال - 1
  رغبة األهل                   نعم          ال - 2

  معدل الثانوية العامة          نعم          ال - 3
  ال.................      ي/غير ذلك                     نعم حدد - 4

  :الة االجتماعيةالح •
  ..................ي/غير ذلك حدد -3متزوج                -2أعزب               - 1

  :متوسط دخل األسرة الشهري •

أكثر ( - 5  )  5000- 4001( -4    )3001-4000( - 3)     3000- 2001( -2  )   1000-2000( - 1
 )5000من 

  :العمل •
  ال أعمل - 2أعمل                  -1

  :د المرات التي حصلت فيها على الئحة الشرف األكاديمية في الجامعةعد •
أكثر من ثالثة  -5     ثالثة مرات  -4   مرتين - 3مرة واحدة      -2الئحة الشرف    ىلم أحصل عل -1

  مرات         
  :سبب الحصول على الئحة الشرف •

  نعم      ال:                   سهولة المواد -1
  نعم      ال:           التخصص رغبتي في -2
  تعم      ال:     عدد ساعات الدراسة اليومية-3

  :عدد اإلنذارات األكاديمية التي حصلت عليها •
  إنذارين     -3إنذار واحد           -2لم أحصل على إنذار       -1
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  :سبب الحصول على إنذار •
  نعم      ال:      مادة اختيارية -1
  نعم      ال      : مادة إجبارية -2
  تعم      ال :      مادة تخصص -3

  :متوسط الساعات الدراسية الفصلية المعتمدة •
  )ساعة20-19(-3)           ساعة18-16(-2)           ساعة12-15(-1

  :متوسط ساعات الدراسة اليومية للطالب •
   ) ساعات4وأقل -ساعات 3أكثر من (-3 )  ساعات3 - ساعتين (-2    )قل من ساعتينأ(-1
  )ساعات 4أكثر من (-4 

  :المعدل التراكمي الجامعي •
أكثر من (- 5        )      80.1-84(-4)      75.1-80(-3      )70.1-75(- 2)       65-70(- 1         

84(  
 :معدل التخصص •

  )84أكثر من (- 6)                 84- 80.1(- 3)      80- 75.1(- 2)           70-75(-1  
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    :أمام كل فقرة وتحت درجة التأثير التي تراها أو ترينها مناسبة )x( الرجاء وضع إشارة: ة/تي الطالب/عزيزي

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  البند  الرقم
A عوامل ذاتية وفردية            
  1  2  3  4  5 أستخدم بعض تقنيات المعلومات في الدراسة  1
  1  2  3  4  5 تعلم مختلفةأعتمد على مصادر    2
  1  2  3  4  5  .المحاضر يشرحه أن قبل الدرس أتصفح  3
  1  2  3  4  5 فقط االمتحان قبل دروسي استذكر  4
  1  2  3  4  5 .معين جدول وفق دروسي استذكر  5
  1  2  3  4  5 .المذاكرة فى أبدأ أن قبل مالئم نفسي جو توفير على احرص  6
  1  2  3  4  5 .الخاص بأسلوبي ساسيةاأل والعبارات المفاهيم صياغة أعيد  7
  1  2  3  4  5 .ةالسبور على المحاضر يكتبه ما كل أدون  8
  1  2  3  4  5 .قبل من تعلمته وما أتعلمه ما بين الربط أحاول  9
  1  2  3  4  5 ادرسها التي المختلفةالموضوعات  بين الربط أحاول  10
  1  2  3  4  5 االمتحانات موعد قرب يقلقني   11
  1  2  3  4  5 .عليها اإلجابة قبل بدقة والتعليمات االمتحان ةأسئل أقرأ  12
  1  2  3  4  5 المقال  أسئلة عن اإلجابة كتابة قبل مخطط بعمل أفكاري أنظم  13
  1  2  3  4  5 .بدقة المطلوبة األسئلة جميع إجابة على احرص  14
  1  2  3  4  5 .االمتحان حجرة من خروجي قبل اإلجابة ورقة مراجعة على احرص  15

  1  2  3  4  5 قبلي إجاباتهم أوراق يسلمون زمالئي رأيت إذا أتضايق  16

  1  2  3  4  5 .اإلجابة أعرف ال وأنا االمتحان في يكتبون زمالئي رأيت إذا ارتبك  17
  1  2  3  4  5  .يشعرني عدم االستعداد لالمتحان باإلحباط  18
 بعد كرهاوأتذ اعرفها التي األسئلة إجابات أنسى االمتحان، تأدية أثناء  19

 .منه االنتهاء

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .أثق بنفسي  20
  1  2  3  4  5  أحترم أراء اآلخرين  21
  1  2  3  4  5  أتقبل نقد اآلخرين ووجهات نظرهم  22
  1  2  3  4  5  أبدي رأيي ومداخالتي بأدب في المحاضرة  23
  1  2  3  4  5  أتقن مهارة طرح األسئلة  24

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  البند  الرقم
  1  2  3  4  5  معينة    مشكلة حل في المساعدة اآلخرين من أطلب عندما بالحرج اشعر  25
  1  2  3  4  5  المتفوقون زمالئي أعدها التي الملخصات أطلب  26
 لم التي الموضوعات بعض عن للسؤال مكتبه في األستاذ إلى أذهب  27

  .المحاضرة فى أفهمها

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  ذتي أتعاون مع أسات  28
  1  2  3  4  5  أحاول أال أتأخر أو أتغيب عن المحاضرات  29

B بيئة اجتماعية    
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  1  2  3  4  5 أنسجم جيدا مع والداي  1
  1  2  3  4  5 عندما أواجه مشكلة أتحدث مع اآلخرين حولها  2
  1  2  3  4  5 أشارك عائلتي في بعض القرارات  3
  1  2  3  4  5 ي دراستيأحرص على تنفيذ ما يطلبه مني الوالدان ف  4
  1  2  3  4  5 أشعر أن الزمالء مصدر المشاكل التي أتعرض لها   5
  1  2  3  4  5 تؤثر المتطلبات االجتماعية على أداء الطالب الدراسي  6
  1  2  3  4  5 يحسن التفرغ التام للدراسة من أداء الطلبة الدراسي  7
  1  2  3  4  5 يساعد السكن مع األصدقاء على تحسين األداء الدراسي  8
  1  2  3  4  5 تفرض األوضاع المادية على الطالب نوع التخصص الذي يدرس فيه  9
  1  2  3  4  5 أتأخر أو أتغيب عن المحاضرة بسبب اإلغالق والحواجز العسكرية   10
  1  2  3  4  5 يتأثر أداء الطالب الدراسي اذا ما تعرض لألسر  11
  1  2  3  4  5 اسيتنعكس االوضاع السياسية على أداء الطلبة الدر  12

    بيئة تعليمية  
يتم تزويد الطلبة بخطة دراسية تصف الدراسة في التخصصات المختلفة   1

 ومجاالتها

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 تتوفر في الجامعة المرافق الالزمة للدراسة  2
  1  2  3  4  5 يؤثر عدد الطلبة في الغرفة الدراسية على تركيزهم  3
  1  2  3  4  5 ي المناسب لطلبتهاتهيء الجامعة الجو الدراس  4
  توفر الجامعة الكتب والمراجع التي يحتاجها الطلبة  5

 

5  4  3  2  1  

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  البند  الرقم

توفر الجامعة قنوات اتصال بين إدارتها والطلبة من أجل تحسين أداء   6
 الطلبة الدراسي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 ية وعدم التحيزتلتزم إدارة الجامعة بالموضوع  7
  1  2  3  4  5 تتصف األنظمة واللوائح بالوضوح  8
  1  2  3  4  5 تشجع الجامعة الحوار والنقاش بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس  9
تلتزم  الجامعة بتوفير برامج دراسية خاصة بالطلبة ذوي المعدالت   10

 المنخفضة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 تقنيات العلمية المساعدةتتوفر في الجامعة الوسائل وال  11
  1  2  3  4  5 تراعي المقررات الدراسية قدرات الطلبة  12
  1  2  3  4  5 تتصف مناهج الجامعة بالوضوح   13
  1  2  3  4  5 يتم تحديث المنهاج بصورة مستمرة  14
  1  2  3  4  5 يعرض المنهاج بطريقة مترابطة ومتسلسلة  15
  1  2  3  4  5 خطة معينة يتم االلتزام بعرض المحتوى وفق  16
  1  2  3  4  5 يربط المدرس الجانب النظري بالجانب التطبيقي للمادة  17
  1  2  3  4  5 يلبي المنهاج حاجاتي التعليمية   18
  1  2  3  4  5 يتم تطبيق طرق واستراتيجيات تدريسية حديثة  19
  1  2  3  4  5يستخدم أعضاء الهيئة التدريسية أساليب تقييم مناسبة ألهداف المادة   20
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  دراسي؟ الرجاء ذكر خمسة عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على تحصيل الطالب ال

1 -..................................................................  
2 -..................................................................  
3 -..................................................................  
4 -..................................................................  
5 - .................................................................  

  
  
  
  

  
  

  

 راسيةالد

  1  2  3  4  5 تعتمد أساليب التقييم على الجانب النظري فقط  21
  1  2  3  4  5  تركز أساليب التدريس في الجامعة على االستذكار  22
  1  2  3  4  5 يتصف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالكفاءة في أدائهم التعليمي   23
  1    2  3  4  5 عون مشاعرهميحترم  أعضاء الهيئة التدريسية  الطلبة ويرا  24

  1  2  3  4  5 ملمين بموضوع التخصص أعضاء الهيئة التدريسية    25
  1  2  3  4  5 يتقبل  أعضاء الهيئة التدريسية  النقد من قبل الطلبة  26
  1  2  3  4  5 يشجع األستاذ الحوار والنقاش بين الطلبة   27
  1  2  3  4  5 ين الطلبةيعزز أعضاء الهيئة التدريسية مهارات العمل التعاوني ب  28
  1  2  3  4  5 يشجع  أعضاء الهيئة التدريسية  التفكير العلمي بين الطلبة  29
  1  2  3  4  5 يلتزم أعضاء الهيئة التدريسية بالقرارات ويتمسك بالنظام  30
  يعزز  أعضاء الهيئة التدريسية  الطلبة   31

 

5  4  3  2  1  

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  البند  الرقم
يحاول  أعضاء الهيئة التدريسية  إشراك الطلبة في عملية البحث   32

 والدراسة

5  4  3  2  1  

ينوع أعضاء الهيئة التدريسية  في المصادر المراجع التي يستخدمها   33
 للتدريس

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 يستثمر  أعضاء الهيئة التدريسية   وقت التدريس بكفاءة وفاعلية  34
  1  2  3  4  5 على معايير مختلفة لقبول الطلبة في التخصصات المختلفة تعتمد الجامعة  35
  1  2  3  4  5 تساعد الجامعة الطالب في اختيار التخصص الذي يريد  36
  1  2  3  4  5  تعتمد الجامعة معدل التوجيهي معيارا  وحيدا لقبول الطلبة   37
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  االستبانة التي تم توزيعها على العينة االستطالعية): 2(ملحق رقم
        

        الطلبةالطلبةالطلبةالطلبة    استبانةاستبانةاستبانةاستبانة

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  :ة/حضرة الطالب

  
ة على تحصيل الطلبة في جامعة بيرزيت وذلك من أجل تقوم الباحثة بدراسة العوامل المؤثر
لذا أرجو تعاونكم في تعبئة البيانات المطلوبة بدقة . تحسين سياسة القبول في الجامعة 

للحصول على نتائج تقييم دقيقة وذلك ألهمية أرائكم في المساهمة بتحقيق أفضل النتائج على 
علما أن المعلومات الواردة في االستبانة . صعيد تحسين سياسة القبول في الجامعة مستقبال

  .ستستخدم لغرض الدراسة فقط
  
  
  

  تفضلوا بقبول فائق االحترام

  
  

  الباحثة                                                                            
  مجدولين منصور 
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  :  الجزء األول من االستبانة

  ___________:الرقم الجامعي
  :أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

  :الجنس •
  أنثى -2ذكر                    -1         

  :معدل الثانوية العامة •

  )90أكثر من (-4)         80.1-90(-3)         70.1-80(-2)          65-70(-1
  :نوع شهادة الثانوية العامة •
  ....................ي/لك حددغير ذ -3أدبي              - 2علمي             -1
  :المستوى الدراسي •
  سنة خامسة - 5سنة رابعة      - 4  سنة ثالثة     -3سنة ثانية      -2سنة أولى      - 1 
  :الكلية •
الحقوق واالدارة  -5الهندسة        -4التجارة واالقتصاد        -3العلوم       -2االداب      -1

  التمريض والمهن الصحية المساندة -7علومات    تكنولوجيا الم -6العامة      
 : ...................................التخصص •

 :أسباب اختيار التخصص •

  الرغبة الذاتية                 نعم          ال -1

  رغبة األهل                   نعم          ال -2
  معدل الثانوية العامة          نعم          ال -3
  ال.................      ي/غير ذلك                     نعم حدد -4
  

  :الحالة االجتماعية •
  ..................ي/غير ذلك حدد -3متزوج                -2أعزب               -1
  :متوسط دخل األسرة الشهري •
  )5000أكثر من ( -5  ) 4001-5000( -4)    3001-4000( -3)  2001-3000( -2)   1000-2000( -1
 
  :العمل •
  ال أعمل -2أعمل                  -1
  :عدد المرات التي حصلت فيها على الئحة الشرف األكاديمية في الجامعة •
  أكثر من ثالثة مرات   -5  ثالثة مرات -4مرتين    -3مرة واحدة    -2الئحة الشرف    ىلم أحصل عل -1
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  :فسبب الحصول على الئحة الشر •
  نعم      ال:                   سهولة المواد -1
  نعم      ال:           رغبتي في التخصص -2
  تعم      ال:     عدد ساعات الدراسة اليومية-3
  :عدد اإلنذارات األكاديمية التي حصلت عليها •
  إنذارين        - 3إنذار واحد           -2لم أحصل على إنذار       -1
  :على إنذار سبب الحصول •
  نعم      ال:      مادة اختيارية -1
  نعم      ال:       مادة إجبارية -2
  تعم      ال:      مادة تخصص -3
  :متوسط الساعات الدراسية الفصلية المعتمدة •
  )ساعة20-19(-3)           ساعة18-16(-2)           ساعة12-15(-1
  :متوسط ساعات الدراسة اليومية للطالب •
  )ساعات 4أكثر من (-4)  ساعات4وأقل - ساعات 3أكثر من (-3)   ساعات3 -ساعتين (-2)  قل من ساعتينأ(-1
  :المعدل التراكمي الجامعي •

أكثر (-5        )80.1-84(-4)      75.1-80(-3      ) 70.1-75(-2     )  65-70(-1         
  )84من 

 :معدل التخصص •

  )84أكثر من (- 6)                 80.1-84(-3      )75.1-80(- 2)           70-75(-1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



167 
 

 
 

    :كل فقرة وتحت درجة التأثير التي تراها أو ترينها مناسبةل )x( الرجاء وضع إشارة: ة/تي الطالب/عزيزي

الر  المحور
  قم

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  البند

  طرق 
  التعلم 

 والدراسة

            عوامل شخصية 
  1  2  3  4  5 تخدم بعض تقنيات المعلومات في الدراسةأس 1
  1  2  3  4  5 أعتمد على مصادر تعلم مختلفة   2
  1  2  3  4  5  .المحاضر يشرحه أن قبل الدرس أتصفح  3
  1  2  3  4  5 فقط االمتحان قبل دروسي استذكر  4
  1  2  3  4  5 .معين جدول وفق دروسي استذكر  5
 في أبدأ أن قبل مالئم نفسي جو توفير على احرص  6

 .المذاكرة

5  4  3  2  1  

 بأسلوبي األساسية والعبارات المفاهيم صياغة أعيد  7
 .الخاص

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 .ةالسبور على المحاضر يكتبه ما كل أدون  8
  1  2  3  4  5 .قبل من تعلمته وما أتعلمه ما بين الربط أحاول  9
  1  2  3  4  5 ادرسها لتيا المختلفةالموضوعات  بين الربط أحاول  10

  قلق 
  االختبار

  1  2  3  4  5 االمتحانات موعد قرب يقلقني   11
 اإلجابة قبل بدقة والتعليمات االمتحان أسئلة أقرأ  12

 .عليها

5  4  3  2  1  

 عن اإلجابة كتابة قبل مخطط بعمل أفكاري أنظم  13
 المقال  أسئلة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 .بدقة لوبةالمط األسئلة جميع إجابة على احرص  14
 من خروجي قبل اإلجابة ورقة مراجعة على احرص  15

 .االمتحان حجرة

5  4  3  2  1  

 إجاباتهم أوراق يسلمون زمالئي رأيت إذا أتضايق  16
 قبلي

5  4  3  2  1  

 ال وأنا االمتحان في يكتبون زمالئي رأيت إذا ارتبك  17
 .اإلجابة أعرف

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .تعداد لالمتحان باإلحباطيشعرني عدم االس  18
 التي األسئلة إجابات أنسى االمتحان، تأدية أثناء  19

  منه االنتهاء بعد وأتذكرها اعرفها
  
 

5  4  3  2  1  
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  ن تؤثر على تحصيل الطالب الدراسي؟ الرجاء ذكر خمسة عوامل أخرى يمكن أ
1-..................................................................  
2-..................................................................  
3-..................................................................  
4-..................................................................  
5- .................................................................  

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  البند  الرقم  المحور

  التقة
  بالنفس و
  االستعداد

  للتعلم

  1  2  3  4  5  .أثق بنفسي  20
  1  2  3  4  5  اآلخرينأحترم أراء   21
  1  2  3  4  5  أتقبل نقد اآلخرين ووجهات نظرهم  22
  1  2  3  4  5  أبدي رأيي ومداخالتي بأدب في المحاضرة  23
 في المساعدة اآلخرين من أطلب عندما بالحرج اشعر  24

  معينة    مشكلة حل

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  المتفوقون زمالئي أعدها التي الملخصات أطلب  25
 بعض عن للسؤال مكتبه في األستاذ إلى أذهب  26

  .المحاضرة فى أفهمها لم التي الموضوعات

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  أتعاون مع أساتذتي   27
  1  2  3  4  5  أحاول أال أتأخر أو أتغيب عن المحاضرات  28

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  البيئة االجتماعية الرقم المحور

بيئة 
  اجتماعية

  1  2  3  4  5 أنسجم جيدا مع والداي  1
  1  2  3  4  5 عندما أواجه مشكلة أتحدث مع اآلخرين حولها  2
  1  2  3  4  5 أشارك عائلتي في بعض القرارات  3
  1  2  3  4  5 أحرص على تنفيذ ما يطلبه مني الوالدان في دراستي  4
  1  2  3  4  5 أشعر أن الزمالء مصدر المشاكل التي أتعرض لها   5
ر المتطلبات االجتماعية على أداء الطالب تؤث  6

 الدراسي

5  4  3  2  1  

يساعد السكن مع األصدقاء على تحسين األداء   7
 الدراسي

5  4  3  2  1  

  حالة
  اقتصادية

  1  2  3  4  5 يحسن التفرغ التام للدراسة من أداء الطلبة الدراسي  8
تفرض األوضاع المادية على الطالب نوع التخصص   9

 الذي يدرس فيه

5  4  3  2  1  

  األوضاع
  السياسية

  1  2  3  4  5  تنعكس األوضاع السياسية على أداء الطلبة الدراسي  10
أتأخر أو أتغيب عن المحاضرة بسبب اإلغالق   11

 والحواجز العسكرية 

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 يتأثر أداء الطالب الدراسي إذا ما تعرض لألسر  12
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  ملي لالستبانةاالصدق الع:)3(ملحق رقم

  نتائج العينة االستطالعية  
  

ومن ثم  Factor Analysisخالل تحليل العوامل  تم التحقق من الصدق العاملي لألداة من

طالبا من جامعة  41استخدام التدوير القائم الستجابات العينة االستطالعية المكونة من 

فأكثر لإلبقاء على أكبر عدد من العوامل والجدول التالي  0.35القدس، باعتماد درجة تشبع 

  : يبين قيم الجذور الكامنة للعوامل والفروق بينها

  

   منة والفروق بينها وقيمة تفسير التباين للعوامل الناتجةقيم الجذور الكا): 1(جدول رقم    
  

  

+,� �  ا

Component  

 

  -���,��(3�4 $012 ا/و�6ور ا�  Initial Eigenvalues) ا

  

0,���6ر ا�  �4�� ا

)8!9:� )در�� ا

  

ا�=>وق ;�0 3�4 

��,���6ور ا�  ا

�2�>����:!�02  ا��"!�ا  

% of Variance  

  

  �ا��"!� ا��<��2 ا�:>اآ��

Cumulative %  

1 5.17  18.46 18.46 

2 4.10 1.07 14.50 32.97 

3 2.73 1.37 9.78 42.75 

4 2.23 0.50 7.97 50.72 

5 1.82 0.41 6.52 57.24 

  

فأكثر وإمكانية أخذ أربعة عوامل  1يالحظ من الجدول وجود خمسة عوامل درجة تشبعها  

عض، وللتأكد من إمكانية االحتفاظ بأربعة بسبب اقتراب قيم الجذور الكامنة من بعضها الب

) 1(وفيما يلي عرض شكل  Scree Plotعوامل ضمن العوامل النفسية والذاتية تم استخدام 

Scree Plot لبنود العوامل النفسية والذاتيةمع قيم الجذور الكامنة:  
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  ور الكامنةللبنود المتعلقة بالعوامل النفسية والذاتية مع قيم الجذ Scree Plot): 1(شكل 

28272625242322212019181716151413121110987654321

Component Number

6

5

4

3

2

1

0

Ei
ge

nv
al

ue

Scree Plot

  
 
 

، كما تم الحصول على ) ٪50.32(وقد بلغت النسبة المئوية التراكمية عند العامل الرابع 
  .التركيب األبسط للعوامل بوجود أربعة عوامل للبنود المتعلقة بالعوامل النفسية والذاتية

  ):2(كما في الجدول  التالي 
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وامل الفردية حسب درجات التشبع لهانتيجة البنود الواقعة على محور الع): 2(جدول
 التدوير القائم

 


���ت ا���� ��� ا��ا�� ر�� ا� در

 1 2 3 4 
a18 .812    
a17 .786    
a11 .778    
a19 .652    
a25 .599    
a16 .553    
a13 .407    
a21  .750   
a22  .698   
a12  .615   
a15  .596   
a28  .590   
a14  .561   
a24  -.446   
a27     
a6   .701  
a10   .664  
a1   .640  
a2   .613  
a7   .581  
a9   .524  
a20   .392  
a4    -.762 
a3    .656 
a5    .646 
a26    .600 
a23    .520 
a8    .507 

                    Extraction Method: Principal Component Analysis.  
       Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
                     a  Rotation converged in 6 iterations. 

  

  
  :ثبات االداة

      تم التحقق من ثبات األداة من خالل ايجاد معامالت الثبات كرونباخ ألفا   

)Cronbach’s Alpha( ام وقد بلغت القيمةلالستبانة بشكل ع ) :لبنود االستبانة )  0.80
  .كاملة
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        االستبانة النهائية التي تم توزيعها على عينة الدراسة): 4(ملحق رقم

        

        الطلبةالطلبةالطلبةالطلبة    استبانةاستبانةاستبانةاستبانة

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  :ة/حضرة الطالب

  

تقوم الباحثة بدراسة العوامل المؤثرة على تحصيل الطلبة في جامعة بيرزيت وذلك من أجل 
لذا أرجو تعاونكم في تعبئة البيانات المطلوبة بدقة . تحسين سياسة القبول في الجامعة 

للحصول على نتائج تقييم دقيقة وذلك ألهمية أرائكم في المساهمة بتحقيق أفضل النتائج على 
علما أن المعلومات الواردة في االستبانة . صعيد تحسين سياسة القبول في الجامعة مستقبال

  .لغرض الدراسة فقطستستخدم 
  
  
  

  تفضلوا بقبول فائق االحترام

  
  

  الباحثة                                                                            
  مجدولين منصور 
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  :  الجزء األول من االستبانة
- ,��  ___________:ا�>34 ا

  
�=A=1ا� �:�EGا H(ل ر�J ة$Lدا MNأ:  

• |��  أ�%P .2ذآ$                    .1               :ا
  
• �,� �  :, �ل ا�B�)��2 ا
  )90أآ%$ )' (.4)         80.1-90(.3)         80- 70.1(.2)          70- 65(.1
   
• �,� ���           .T:        1>ع j_�دة ا�B�)��2 ا�R   2.         �:ذ�7  .3      أد $AS

 ....................ي/J+د
  
  :ا��":�ى ا��را�- •
 1.     P2   ��� أو�.    �A��U ���    3.     �%��U ���    4.  �V:5       ��� را. �B(�* ���  
  
• �����  :ا
 �AE�����6 .6  ا��V)�   واGدارةا�=;�ق  .5  ا��4+��   .4  ا�Z��رة وا\]�1Zد   .3   ا���Vم  .2  اXداب   .1

  ا����V)�ت 
    
• ��:� :�أ�!�ب اI:��ر ا
1.                 �A6ا�8ا �.S$ا�  \          ]V�  
  �V[          \  رS.� ا_ه(                   .2
3. \          ]V�          �(�Vل ا�%���`� ا�+V(  
  .................   ي/�J ]V+د    AS$ ذ�7                     .4
   
�9�+ ,:��^ دI+ ا/�>ة ا�9_>ي •��;:  
  )5000أآ%$ )' (.5  )   4001-5000(.4     )3001-4000(.3     ) 2001-3000(.2 )     2000- 1000(.1
 
• +� ��(                  .1               :اR2أ.)�Rأ \  
• 0�"���ن ا,:       [ .3)+`��                .2]$`�                . 1Aa(  
• ,��  \.V�2[                  .1             : �ا���Sل ��@ �SYJ ا�9>ف ا/آ�د2��� T- ا
  
     \ .V�2[                   .1                         :ا���Sل ��@ اW)6ارات اW)6ار ا/آ�د2�- •
  
• +�T +آ -T �_� + :,:��^ ا�"���ت ا��را��� ا�=���� ا�� :��ة ا�:- أ�
 1.)12 -15�R��    (    2.)16 -18�R��   ( 

         
• ,� ,���I F�رج أو4�ت ا��را�� ا�>���� T- ا�G�� ��,���  ::��^ ����ت ا��را�� ا
1.)'AZR�� '( )[(.2     )  أ 'AZR��- 3ت�R��   (    3.) '( $%ت 3أآ�R��- 4ت�R��    (   4-) '( $%4أآ 

  )���Rت
  
• - ,��  :ا�� �ل ا�:>اآ�- ا
  )84أآ%$ )' (.5    )         84- 80.1(.4         )   75.1-80(.3       )    75- 70.1(.2)        70- 65(.1
  
• ���:� :, �ل ا
  )84أآ%$ )' (.4          )    80.1-84(.3          )   80- 75.1(.2)           75- 70(.1
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      :دائرة حول الدرجة التي تراها مناسبة الرجاء وضع: ة/تي الطالب/عزيزي

  لقامط  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  البند  الرقم

A  عوامل ذاتية            
  1  2  3  4  5 أستخدم بعض تقنيات المعلومات في الدراسة  1
  1  2  3  4  5 أعتمد على مصادر تعلم مختلفة   2
  1  2  3  4  5  .األستاذ يشرحه أن قبل الدرس أتصفح  3
  1  2  3  4  5 فقط االمتحان قبل دروسي استذكر  4
  1  2  3  4  5 .معين جدول وفق دروسي استذكر  5
  1  2  3  4  5 .الدراسة في البدء قبل مالئم نفسي جو توفير على صاحر  6
 أدرسها ياألساسية الت والعبارات المفاهيم صياغة أعيد  7

 .الخاص بأسلوبي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 .ةالسبور على األستاذ يكتبه ما كل أدون  8
  1  2  3  4  5 .قبل من تعلمته وما أتعلمه ما بين الربط أحاول  9
  1  2  3  4  5  ادرسها التي المختلفة اضيعالمو بين الربط أحاول  10
  1  2  3  4  5 االمتحانات موعد قرب يقلقني   11
  1  2  3  4  5 .عليها اإلجابة قبل بدقة والتعليمات االمتحان أسئلة أقرأ  12
 أسئلة عن اإلجابة كتابة قبل مخطط بعمل أفكاري أنظم  13

 المقال 

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 .بدقة المطلوبة األسئلة جميع إجابة على احرص  14
 حجرة من خروجي قبل اإلجابة ورقة مراجعة على احرص  15

 .االمتحان

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 قبلي إجاباتهم أوراق يسلمون زمالئي رأيت إذا أتضايق  16

 أعرف ال وأنا االمتحان في يكتبون زمالئي رأيت إذا ارتبك  17
 .اإلجابة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .عدم االستعداد لالمتحان باإلحباطيشعرني   18
 االمتحان، تأدية اعرفها أثناء التي األسئلة إجابات أنسى  19

 .منه االنتهاء بعد وأتذكرها

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .أثق بنفسي  20
  1  2  3  4  5  أحترم أراء اآلخرين  21
  1  2  3  4  5  .أتقبل نقد اآلخرين  22
  ب في المحاضرةأبدي رأيي ومداخالتي بأد  23

  

5  4  3  2  1  
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 :ي أن هنالك عوامل أخرى قد تؤثر على تحصيل الطالب/هل تعتقد •

  نعم              ال  
  الرجاء ذكر خمسة عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على تحصيل الطالب الدراسي؟  •
1 -..................................................................  
2 -..................................................................  
3 -..................................................................  
4 -..................................................................  
5 -..................................................................  

  

  

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  البند  الرقم
 حل في المساعدة اآلخرين من أطلب عندما بالحرج اشعر  24

  معينة    مشكلة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  المتفوقون زمالئي أعدها التي الملخصات أطلب  25
 يعضاالمو بعض عن للسؤال مكتبه في األستاذ إلى أذهب  26

  .المحاضرة في أفهمها لم التي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  أتعاون مع أساتذتي   27
  1  2  3  4  5  أحاول أال أتأخر أو أتغيب عن المحاضرات  28

B مطلقا  نادر  أحيانا  غالبا  دائما  البيئة االجتماعية  
  1  2  3  4  5 أنسجم جيدا مع والدي  1
  1  2  3  4  5 عندما أواجه مشكلة أتحدث مع اآلخرين حولها  2
  1  2  3  4  5 أشارك عائلتي في بعض القرارات  3
  1  2  3  4  5 أحرص على تنفيذ ما يطلبه مني الوالدان في دراستي  4
  1  2  3  4  5 أشعر أن الزمالء مصدر المشاكل التي أتعرض لها   5
  1  2  3  4  5 تؤثر المتطلبات االجتماعية على أدائي الدراسي  6
  1  2  3  4  5 ئي الدراسييحسن تفرغي التام للدراسة من أدا  7
  1  2  3  4  5 يساعد السكن مع األصدقاء على تحسين األداء الدراسي  8
تفرض األوضاع المادية على الطالب نوع التخصص الذي   9

 يدرس فيه

5  4  3  2  1  

أتأخر أو أتغيب عن المحاضرة بسبب اإلغالق والحواجز   10
 العسكرية 

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 إذا ما تعرض لألسريتأثر أداء الطالب الدراسي   11
  1  2  3  4  5 تنعكس األوضاع السياسية على أداء الطلبة الدراسي  12
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  �;�� ا�:- �3 ��=�6ه� ��@ ا��G!�ا���): PS�,)5 ر34   

  األمور تأثيرا على تحصيل الطالب األكاديمي برأيك؟ رما أكث .1

اإلنذار / الئحة الشرف األكاديمي (ما العوامل التي ساهمت في حصولك على  .2

 ؟)األكاديمي

 ؟)لتحسين المستوى األكاديمي لديك/ للمحافظة على الئحة الشرف (ما األمور التي تتبعها  .3

 هل أنت مقتنع تماما بالتخصص الذي تدرسه حاليا؟ لماذا؟ .4

 ما االعتبارات التي أخذتها عند اختيارك لهذا التخصص؟ .5

التخصصات أو  تعتمد الجامعة معدل الثانوية العامة معيارا وحيدا عند توزيع الطلبة على .6

 .الكليات في الجامعة

  هل تعتقد أن معدل الثانوية للطالب يحدد التخصص الذي يدرسه؟ - أ

هل يمكن اعتبار معدل الثانوية العامة مؤشرا على أداء الطالب الجامعي أو تحصيله   - ب

 األكاديمي ؟ لماذا؟

الطلبة  ما المؤشرات األخرى التي يمكن للجامعة أن تأخذها بعين االعتبار عند قبول  - ت

 في التخصصات المختلفة؟

ما األمور التي ترى أنها بحاجة لتحسين أو تطوير في الجامعة لرفع مستوى الطلبة  .7

 األكاديمي؟

في حال أسندت إليك مهمة قبول الطلبة في الجامعة وتوزيعهم على الكليات المختلفة أو  .8

وما هي المؤشرات التي  التخصصات المختلفة ما هي اآللية التي تقترحها لتحقيق هذا الهدف؟

 ستعتمد عليها لبناء خطتك القادمة؟
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إذا طلب منك المشاركة في نقاش حول المؤشرات التي تعتمدها الجامعة لقبول الطلبة في  .9

التخصصات المختلفة، ما األدلة والبراهين التي تقدمها في النقاش إلقناع الجامعة بضرورة 

اعتماد مؤشرات أكثر أهمية أو داللة على أداء تغيير سياستها في قبول الطلبة أو بضرورة 

  الطلبة األكاديمي؟
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