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أهم املتغيرات الدميغرافية وغير الدميغرافية املنبئة بالتحصيل األكادميي
لدى طلبة جامعة فلسطني التقنية(خضوري)

د .هشام عبد الرحمن شناعة
د .مصعب "محمد جمال" عبوشي

امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل حتديد �أهم العوامل الدميوغرافية
وغري الدميوغرافية املنبئة بالتح�صيل الأكادميي للطالب اجلامعي،
وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي االرتباطي ،حيث
�أجريت الدرا�سة على طلبة البكالوريو�س يف جامعة فل�سطني التقنية
خ�ضوري والبالغ عددهم ( )4920طالبا وطالبة ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )493طالبا وطالبة ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن
وجود عالقة �إيجابية بني املتغريات (معدل الثانوية العامة ،نوع
املدر�سة الثانوية واالجتاه نحو معلمي املدر�سة والدافعية نحو
التعلم) مع التح�صيل الأكادميي للطالب ،وعن وجود عالقة �سلبية
مع متغري عدد موا�ضيع الدرو�س اخل�صو�صية ،وك�شفت �أي�ضا عن
وجود ت�أثري ملعدل الثانوية وعدد الدرو�س اخل�صو�صية يف التح�صيل
الأكادميي للطالب� ،أما بالن�سبة للمتغريات غري الدميوغرافية ،فقد
كان للمتغريات (االجتاه نحو معلم املدر�سة والدافعية نحو التعلم)
ت�أثري دال �إح�صائي ًا يف التح�صيل الأكادميي للطالب ،وك�شفت
الدرا�سة عن عدم وجود ت�أثري دال �إح�صائي ًا للمتغريات (اجلن�س ،نوع
املدر�سة الثانوية ،عدد طالب ال�صف ،دخل العائلة ال�شهري وال�صمود
النف�سي ،والذكاء االنفعايل) على التح�صيل الأكادميي للطالب ،ثم
ناق�شت الدرا�سة النتائج و�أو�صت ب�رضورة تبني اجلامعات �سيا�سة
الباب املفتوح يف القبول ،وبناء عالقة تفاعلية بني املعلم واملتعلم،
مبنية على احلوار الفعال ،وتوفري بيئة �آمنة حمفزة وجاذبة تعزز
الدافعية نحو التعلم لدى الطلبة.
الكلمات املفتاحية :معدل الثانوية العامة ،االجتاه نحو
املعلم ،الدافعية نحو التعلم.

Abstract:
The current study aimed to explore the most
important demographic and non-demographic factors
affecting the prediction of the academic performance
of University students. The two researchers used the
analytical and relational descriptive approach. The
study was conducted on 4920 undergraduate students
at the Palestine Technical University Kadoorie.
The study sample consisted of 493 male and female
students. The results of the study showed a positive
relationship between the variables: High school rate,
type of high school, and the trend towards school
teachers and motivation towards learning with the
student’s academic achievement, and the presence of
a negative relationship with the variable number of
private lessons subjects. The study also revealed an
effect of the rate of secondary school and the number of
private lessons on the student’s academic achievement.
The non-demographic variables, the variables of
the trend towards the schoolteacher and the drive
towards learning, had a statistically significant effect
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on the student’s academic achievement. In contrast,
the study revealed that there was no statistically
significant effect on the variables of gender, type of
secondary school, the number of class students, the
monthly family income, psychological resilience,
and emotional intelligence on the student’s academic
achievement. The study discussed the results and
recommended that the universities adopt an open-door
policy in admission, build an interactive relationship
between the teacher and the learner based on
effective dialogue, and provide a safe, stimulating
and attractive environment that enhances motivation
towards learning among students.
Keywords: High school GPA, attitude towards
the teacher, motivation towards learning.

املقدمة:
تعد الرتاكمية التعليمية �أحد �أهم خ�صائ�ص العلم ،وعليه ف�إن
مرور االن�سان يف مراحل تعليمية متعددة جتعل االهتمام بالغا يف
التنب�ؤ ملا �سيظهر على املتعلم يف املرحلة الالحقة بناء على املرحلة
التعليمية ال�سابقة.
وي�ؤكد علم النف�س الرتبوي �رضورة التنب�ؤ بالعديد من الظواهر
التعليمية التعلمية لدى الطلبة ،كالتنب�ؤ بقدرتهم على درا�سة
تخ�ص�ص معني ،والتنب�ؤ بقدرتهم على حتقيق م�ستويات حت�صيل
معينة موفرا اجلهد والوقت واملال (ن�شواتي.)2002 ،
وتكتمل املنظومة التعليمية كعملية؛ بنموذج يت�ضمن جمموعة
متفاعلة من العنا�رص �أهمها :املعلم ،واملنهاج التعليمي ،و�أدوات
التقومي التي حمورها الطالب ،ولأن من �أهم خمرجات هذا النظام
بل �أهمها هو التح�صيل الدرا�سي ،فبلوغ الطالب م�ستويات مرتفعة
من التح�صيل الدرا�سي يحظى باهتمام الطالب ،ويدفع الأ�رسة على
توجيهه �إىل اجلامعة والتخ�ص�ص الذي ي�ؤهله للقبول به عند التحاقه
بالتعليم اجلامعي (�أبو حالوة.)2013 ،
وتتزايد التحديات وال�صعوبات التي تواجه م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف مقتبل كل عام بتحديد �رشوط قبولها اللتحاق الطلبة الذين
اجتازوا الثانوية العامة ،والذي ي�ستدعي من �أ�صحاب القرار املتعلق
بهذا ال�ش�أن توخي الدقة واملو�ضوعية عند اتخاذهم القرارات ،من
خالل حتديد معايري منا�سبة للقبول ت�ساعدهم يف حتقيق �أهداف
اجلامعة يف رفد ال�سوق املحلية والإقليمية والدولية بكوادر تتوافق
مع ما يطلبه �سوق العمل ،والطالب اجلامعي ي�ضع ن�صب عينيه
هدفا �أ�سا�سيا يتمثل يف النجاح الأكادميي ،وهذا يتفق مع الر�ؤية
والر�سالة التي تتبناها اجلامعة ،والتي تعد النجاح الأكادميي
للطالب اجلامعي �أهم خمرجاتها التعليمية (املخاليف.)2001 ،
يوجد اختالف وتنوع يف �سيا�سات القبول و�أنظمتها بني
اجلامعات على امتداد دول العامل يف كثري من الأمور وخا�صة تلك
املتعلقة ب�سيا�سة واقت�صاد هذه الدول ونظمها االجتماعية ،ومن
ناحية �أخرى تت�شابه يف العديد من الأمور الأخرى ،حيث ت�شرتك
معظم اجلامعات يف الأهداف التعليمية وخمرجاتها ،و�ساعد يف ذلك
التبادل الثقايف بني اجلامعات والدول ،فنجد اجلامعات يف معظمها
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تتفق يف ا�ستخدام معايري قبول مت�شابهة يف ال�شكل وامل�ضمون،
وعلى �سبيل املثال ال احل�رص؛ جند �أ�سماء التخ�ص�صات ،ومعدالت
القبول ،واخلطط الدرا�سية تت�شابه �إىل حد كبري وبن�سب متفاوتة
(حممد والب�شري.)2009 ،
�أجرى اجلابري ( )2020درا�سة هدفت التعرف على العالقة
بني جودة املدر�سة الثانوية و�سماتها و�أداء خريجيها مع املعدل
الرتاكمي يف الف�صل الأول من امل�ستوى الدرا�سي الأول يف جامعة
طيبة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )1759طالبا وطالبة ،و�أظهرت النتائج �أثرا �إجماليا للمدر�سة،
ف�أظهرت مناذج الأثر فروقا وا�سعة يف اجلودة بني املدار�س
الثانوية ،حيث ح�صل الذكور على انحراف معياري يعادل � 1.24أما
الإناث فكان  1.15يف املدار�س يف �أعلى و�أدنى ( )% 10تفوقت يف
املتو�سط ،كما �أنها �أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة يف االجتاه
نحو املعلم� ،أي كلما حت�سن انطباع الطالب نحو املعلم كلما حت�سن
�أدا�ؤه اجلامعي.
�أجرت عامر ( )2018درا�سة هدفت الك�شف عن �إمكانية
التنب�ؤ بالتح�صيل الدرا�سي على �ضوء بع�ض املتغريات االجتماعية
والأكادميية ،ومتت الدرا�سة بجامعة اخلرطوم ،وا�ستخدم البحث
املنهج الو�صفي االرتباطي ،ومتثلت �أداة الدرا�سة يف ا�ستبانة طبقت
على عينة ق�صدية من الطالب ،التي نالت �أعلى و�أدنى ن�سب للقبول
العام ،للعام الدرا�سي ( ،)2008 - 2007بلغ عدد �أفرادها ()953
طالبا وطالبة ،من �أ�صل ( )4300طالبا وطالبة� ،أظهرت نتائج
حتليل االنحدار اخلطي �أنه ميكن التنب�ؤ بالتح�صيل الدرا�سي يف
�ضوء متغريات الدرا�سة ،حيث وجد ت�أثري معنوي عال لكل من تعليم
الأم وتعليم الأب ،ومهنة الأم ،وعمر الطالب ،وحمل �إقامة الأ�رسة
وامل�ساق عند م�ستوى داللة ( ،)000,0عمر الأب عند امليالد وقرابة
الوالدين عند م�ستوى داللة ( )003,0ال�سكن عند م�ستوى داللة
(. )009.0الرتتيب الوالدي عند م�ستوى داللة (.),0430
و�أجرى قرباج و�صالح ( )2017درا�سة هدفت التعرف �إىل
�أ�سباب انخفا�ض التح�صيل الدرا�سي من وجهة نظر طلبة وطالبات
جامعة بنغازي فرع الكفرة ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي،
طبق الباحثون ا�ستبيان على عينة من ( )68طالبا وطالبة من
كليات اجلامعة� ،أظهرت نتائج الدرا�سة العديد من �أ�سباب ر�سوب
الطلبة ،منها �أ�سباب نف�سية ،و�أ�سباب �أ�رسية �شملت �ضعف امل�ستوى
الثقايف والتعليمي للأ�رسة ،والنزاعات والتفكك ،و�ضعف االهتمام،
وان�شغال الطالب مبتطلبات الأ�رسة ،و�أ�سباب اقت�صادية منخف�ضة
لدى الطلبة ،وان�شغال بع�ض الطلبة ب�أعمال خارج الدوام الدرا�سي.
كما �أجرى بخاري ( )2016درا�سة هدفت التعرف على
الأ�سباب والدوافع امل�ؤثرة يف تدين م�ستوى التح�صيل الأكادميي
لعينة من طالب ق�سم علم املعلومات بكلية العلوم االجتماعية
بجامعة �أم القرى ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي،
وطبق الباحث ا�ستبانة على عينة بلغت ( )55طالبا وطالبة،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن (ن�سبة الثانوية العامة ،ونوع الثانوية
العامة العلمي ،والإجراءات الإدارية للق�سم ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س)
متغريات لي�ست ذات ت�أثري على التح�صيل العلمي وتدين املعدالت
الرتاكمية للطالب ،كما تبني �أن هناك متغريات و�أ�سباب ًا ذات عالقة
بتدين التح�صيل العلمي وتدين املعدالت الرتاكمية للطالب (العمل،

الزواج ،عدم الدرا�سة ،عدم متابعة الوالدين ،الغياب عن ح�ضور
املحا�رضات).
�أجرى الدعا�سني ( )2014درا�سة هدفت �إىل معرفة القدرة
التنب�ؤية المتحان الثانوية العامة ،واملعدل الرتاكمي عند التخرج
مب�ستوى التح�صيل الأكادميي لطلبة كليات املجتمع الأردنية فـي
امتحـان ال�شـهادة اجلامعية املتو�سطة ،وك�شف �أثر اجلن�س يف القدرة
التنب�ؤية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )1991طالبا وطالبة ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �ضـعف القـدرة التنب�ؤية ملعدل الثانوية العامة ،فقد
كان الأقل تنب�ؤاً مب�ستوى التح�صيل الأكادميي يف امتحان ال�شهادة
اجلامعية املتو�سطة يف جميع الربامج الأكادميية ،بينما كان املعدل
الرتاكمي عند التخرج الأكرث تف�سرياً لتباين م�ستوى التح�صيل
الأكادميي يف جميع الربامج الأكادميية ،كما �أظهرت عدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا تبعا ملتغريي اجلن�س ومعدل الثانوية العامة،
عدا برنامج الفنـون التطبيقية وكانت النتيجة ل�صالح الذكور.
و�أجرى كيم و�سيو ( )Kim &Seo, 2013درا�سة هدفت �إىل
التنب�ؤ بالتح�صيل الدرا�سي من خالل �أبعاد التدفق ،حيث تكونت
عينة الدرا�سة من ( )278طالبا وطالبة ،و�أظهرت نتائج حتليل
االنحدار عن عالقة دالة �إح�صائيا وموجبة يف قدرة �أبعاد التدفق
(اندماج الفعل والوعي ،واخلربة ذاتية الغر�ض ،وحتويل الوقت) على
التنب�ؤ بالتح�صيل الدرا�سي وعالقة دالة و�سالبة يف التنب�ؤ بفقدان
الوعي الذاتي.
وللتنب�ؤ بدرجة الطالب املدر�سي من عدة عوامل مثل اجلن�س
ونوع املدر�سة ومهنة الوالدين �أجرى رام�ش و�آخرون (Ramesh et
 )al, 2013درا�سة لتحديد �أهم العوامل التي ت�ؤثر على �أداء الطالب
املدر�سي ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن �أهمية مهنة الوالدين التي ت�ؤدي
دوراً رئي�س ًا يف توقع الدرجات للطالب ،و�أو�صت الدرا�سة حتديد مهنة
الوالدين من قبل امل�ؤ�س�سات التعليمية للطالب املعر�ضني للر�سوب
وال�ضعفاء من �أجل تقدمي تدريب �إ�ضايف �أف�ضل لهم.
و�أجرى احلتمي ( )Al-Hattmi, 2012درا�سة لقيا�س القدرة
التنب�ؤية ملعدل الثانوية العامة ،ونتائج اختبار القبول اجلامعي
بالتح�صيل اجلامعي يف اجلامعات احلكومية باجلمهورية اليمنية،
و�أثر متغريي اجلن�س ومكان ال�سكن يف الثانوية العامة� .أظهرت
النتائج �أثرا �ضئيال ملعدل الثانوية العامة على التباين الكلي
للتح�صيل الأكادميي اجلامعي يف ال�سنتني الأوىل والرابعة� ،أما �أثر
اختبار امل�ستوى الذي يعقد يف بداية التحاق الطالب باجلامعة فكان
�أثره �أعلى وبن�سبة اعلى من �أثر معدل الثانوية العامة يف ال�سنة
الأوىل والرابعة.
�أجرى �أوين ( ،)Owen, 2012درا�سة هدفت الك�شف عن القـدرة
التنب�ؤيـة لعـدد مـن املتغريات الأكادميية وغري الأكادميية منها
معدل �شهادة الدرا�سة الثانوية ( )HSGPAواملعـدل الرتاكمي للطالب
يف الف�صل الأول من ال�سنة الدرا�سية الأوىل ،لدى عينـة مـن()9807
طالـبا وطالبة من جامعة جنوب داكوتا ( ،)Dakota Southيف
الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أظهرت النتائج �أن معدل الطالب يف
الف�صل الأول ،ومعدل الثانوية العامة يعتربان من �أقوى و�أف�ضل
املتنبئات لإنهاء الطالب درا�سته اجلامعية.
و�أجرى �صباح والكيالين ( )2011درا�سة هدفت التعرف على
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دالالت التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي من متغريات معرفية
ومعدالت املدر�سة الثانوية والثانوية العامة يف جامعة القد�س
املفتوحة ،وتكون جمتمع الدرا�سة من ( )8843طالبا وطالبة
والذين �أنهو (� )100ساعة معتمدة ف�أعلى يف العام الدرا�سي
 ،2010/2011وتكونت عينة الدرا�سة من ( )980طالبا وطالبة
من منطقة رام اهلل والبرية ،و�أظهرت النتائج �أن معدل الثانوية
العامة هو �أف�ضل املتنبئات باملعدل الرتاكمي اجلامعي يف معظم
التخ�ص�صات الأكادميية ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل معدالت انحدار
تنب�ؤية بقيم املعدل الرتاكمي اجلامعي العام والتخ�ص�صي لكل
تخ�ص�ص �أكادميي.
ويف درا�سة �أجراها علي ونيلور ()Ali and Naylor, 2010
لك�شف العالقة بني عدد من املتغريات (التح�صيل الدرا�سي ال�سابق،
نوع املدر�سة ،والعمر وعدد �سنوات الدرا�سة ،والنوع االجتماعي
واحلالة االجتماعية ومكان الإقامة لدى طلبة دبلوم التمري�ض يف
باك�ستان ،وك�شفت الدرا�سة عن �أهم العوامل امل�ؤثرة يف التح�صيل
الدرا�سي اجلامعي هي ( عدد �سنوات الدرا�سة ،والتح�صيل الدرا�سي
ال�سابق ،ونوع املدر�سة واجلن�س) وف�رس النموذج  % 50.4من
التباينات يف متغري التح�صيل الدرا�سي اجلامعي.
و�أجرى حممد والب�شري ( )2009درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
القدرة التنب�ؤية للتح�صيل الدرا�سي يف ال�شهادة الثانوية بالتح�صيل
الدرا�سي اجلامعي ،حيث ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )355طالبا وطالبة من املقبولني اجلدد يف
كليتي الرتبية والهند�سة بجامعة النيل الأزرق يف الفرتة الواقعية
بني ( )2008 - 1995والبالغ عددهم ( )5421طالبا وطالبة،
وا�ستخدم الباحثان معامل االرتباط بري�سون ،وحتليل االنحدار
اخلطي الب�سيط واختبار مان -وتني والن�سب املئوية ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية طردية بني التح�صيل الدرا�سي
يف ال�شهادة الثانوية العامة والتح�صيل الدرا�سي يف ال�سنة الأوىل
من اجلامعة يف �أق�سام الرتبية �أ�سا�س والرتبية �أدبي وق�سم الهند�سة
املدنية ،ومل تظهر وجود عالقة يف ق�سمي الهند�سة الكهربائية
والهند�سة امليكانيكية ،و�أظهرت النتائج �أن ال عالقة بني التح�صيل
يف الثانوية العامة والتح�صيل �سنة التخرج من اجلامعة ،كما
و�أظهرت اختالف يف القدرة التنب�ؤية للتح�صيل الدرا�سي يف ال�شهادة
الثانوية العامة وبالتح�صيل الدرا�سي يف ال�سنة الأوىل باختالف
نوع الطالب(ذكر و�أنثى).
و�أجرت فلدمان ( ،)Feldman, 2006درا�سة هدفت �إىل التنب�ؤ
على قدرة كل من املعدل الرتاكمي اجلامعي ،ودرجات الطلبة على
اختبار القدرات للتنب�ؤ بنجاح الطلبة يف اختبار املعاجلة املهنية،
وهو امتحان ي�ؤهل ملزاولة املهنة ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )234طالبا خريجا فـي الفتـرة (،)2005 - 2000و�أ�سفرت نتائج
الدرا�سة عن �أن املعدل الرتاكمي للخريجني ودرجاتهم على اختبار
القدرة مل ي�صال �إىل م�ستوى الداللة الإح�صائية كمتنبئني بالنجاح
الأكادميي يف امتحان مزاولة املهنة.
ويف درا�سة قام بها �سايندر و�آخرون (،)Synder et al., 2003
لدرا�سة �أثر املتغريات( التح�صيل املدر�سي ،واجلن�س وعالمة الثانوية
النهائية  HSGPAواال�ستعداد املدر�سي  SATللتنب�ؤ بالتح�صيل
الأكادميي اجلامعي يف ال�سنة الأوىل واالحتفاظ بامل�ستوى نف�سه
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طول �سني درا�سته يف اجلامعة ،و�أظهرت النتائج �أن معدل الثانوية
النهائية ،هو �أف�ضل منبئ مب�ستوى الطالب اجلامعي  ،ومل يكن هنالك
ت�أثري دال للمتغريات الأخرى.
ومن خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضع
الدرا�سة ،يت�ضح �أن الدرا�سة احلالية قد ا�ستفادت من الدرا�سات
ال�سابقة يف حتديد �أهم العوامل املتوقعة يف التح�صيل اجلامعي
للطالب ،حيث اتفقت مع العديد منها يف املتغريات امل�ستقلة �سواء
املتغريات الدميغرافية (اجلن�س ،معدل الثانوية العامة ،نوع املدر�سة
للمرحلة الثانوية ،عدد موا�ضيع الدرو�س اخل�صو�صية ،عدد طالب
ال�صف ،دخل العائلة ال�شهري)� ،أو املتغريات غري الدميغرافية
(ال�صمود النف�سي واالجتاه نحو معلم املدر�سة ،الدافعية نحو
التعلم ،والذكاء االنفعايل) ،فتناولت العديد من الدرا�سات ال�سابقة
مثل هذه املتغريات كدرا�سة عامر ( )2018التي تناولت متغريات
كعمر الطالب ،وتعليم الأم والأب ،وحمل الإقامة ،ودرا�سة بخاري
( )2016التي تناولت معدل الثانوية العامة ونوعها و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،ودرا�سة احلتمي ( )Al-Hattmi, 2012التي تناولت �أثر
اجلن�س ومكان ال�سكن يف الثانوية العامة ،ودرا�سة �أوين (Owen,
 )2012التي �أظهرت �أن معدل الثانوية العامة ومعدل الطالب يف
الف�صل الأول يعدان من �أقوى و�أف�ضل املنبئات للطالب يف م�سريته
الأكادميية اجلامعية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يهتم العاملون يف ميدان علم النف�س والرتبية التعرف �إىل
�أهم العوامل التي ت�ؤثر يف التح�صيل الدرا�سي ،وقد ق�سم العلماء هذه
العوامل �إىل تق�سيمات متعددة نذكر منها تق�سيمها �إىل �أربعة �أنواع:
العوامل العقلية (املعرفية) ،والعوامل االنفعالية ،والعوامل الدافعية،
والعوامل االجتماعية (العدل.)1996 ،
وترتكز املجتمعات على التعليم العايل كركيزة �أ�سا�سية يف
الو�صل بني التعليم املدر�سي مبراحله املرتاكمة �إىل التعليم اجلامعي
الذي حتر�ص فيه اجلامعة على حتديد نظم و�سيا�سات قبول تعزز
عملياتها يف اختيار الطلبة من �أجل الو�صول �إىل م�ستويات عليا
يف التح�صيل الأكادميي ،فالنجاح الأكادميي للطالب اجلامعي يعد
هدفا من �أهداف اجلامعة.
وينبغي �أن تتوافر لدى الطالب اجلامعي بع�ض املهارات التي
تعد �رشطا �أ�سا�سيا يف جناحه وتفوقه وا�ستمراره يف اجلامعة ،و�إن
القدرة على التنب�ؤ بالتح�صيل الدرا�سي لدى الطالب اجلامعي حتتاج
�إىل درا�سة ،ويعمل الباحثان يف املجال الأكادميي والرتبوي ويف
جمال علم النف�س ،فال بد من قيا�س العوامل امل�ؤثرة يف التنب�ؤ
بالتح�صيل الدرا�سي اجلامعي ،حيث �سعت الدرا�سة احلالية للإجابة
عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
◄◄ما �أكرث العوامل ت�أثريا ً يف القدرة على التنب�ؤ يف حت�صيل
طلبة جامعة فل�سطني التقنية  -خ�ضوري؟
وانبثق عن ال�س�ؤال الرئي�س الفر�ضيات الآتية.:
الفر�ضية الأوىل :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≤ .05بني املتغريات امل�ستقلة
(الدميوغرافية وغري الدميوغرافية) وم�ستوى التح�صيل الأكادميي
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اجلامعي للطالب.
الفر�ضية الثانية :ال يوجد �أثر دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α≤ .05ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة (الدميوغرافية) يف التح�صيل
الأكادميي اجلامعي للطالب.
الفر�ضية الثالثة :ال يوجد �أثر دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى (≤α
 ).05ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة(غري الدميوغرافية) يف التح�صيل
الأكادميي اجلامعي للطالب.

وحتددت مبتغريات الدرا�سة الدميغرافية وهي (اجلن�س،
نوع املدر�سة ،عدد موا�ضيع الدرو�س اخل�صو�صية ،معدل الثانوية
العامة ،عدد طالب ال�صف ،دخل العائلة ال�شهري ،واملعدل الرتاكمي
اجلامعي).
كما حتددت متغرياتها غري الدميغرافية يف املتغريات
(ال�صمود النف�سي واالجتاه نحو معلم املدر�سة ،الدافعية نحو التعلم،
والذكاء االنفعايل).

أهداف الدراسة:

مصطلحات الدراسة:

�سعت الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق هدفها يف التعرف �إىل �أكرث
العوامل ت�أثرياً يف القدرة على التنب�ؤ بالتح�صيل الدرا�سي لطلبة
جامعة فل�سطني التقنية  -خ�ضوري.

أهمية الدراسة:
تتجلى �أهمية الدرا�سة احلالية من الناحيتني النظرية
والتطبيقية على النحو الآتي:
من الناحية النظرية:
 �إن التنب�ؤ بالتح�صيل الدرا�سي يعد من �أهم امل�شكالت التي
يهتم بها الرتبويون ،حيث يكون جل اهتمامهم مبخرجات العملية
التعليمية.
 تقدمي �إطار نظري ومعريف للعاملني يف امليدان الرتبوي
يف التنب�ؤ بالعوامل امل�ؤثرة بتح�صيل الطالب وخا�صة اجلامعيني.
 تب�صري الطلبة و�أولياء �أمورهم ب�أهم العوامل امل�ؤثرة يف
التعليم لال�ستفادة منها يف تعزيز التعليم والتح�صيل.
من الناحية التطبيقية:
 تكمن �أهمية الدرا�سة يف معرفة العوامل التي ت�ؤثر يف
التح�صيل لت�ساعد الرتبويني يف معرفة عوائق العملية التعليمية.
 ت�ساعد الطالب اجلامعي يف ا�ستب�صار نقاط القوة ونقاط
ال�ضعف لديه وكيفية مواجهة نقاط ال�ضعف وحتويلها �إىل فر�ص،
والعمل على تعزيز نقاط القوة.
 ت�ساعد معرفة العوامل امل�ؤثرة يف التعليم يف و�ضع
اختبارات للقدرات كمعيار للتمايز و�رشط للقبول يف اجلامعة �ضمن
تخ�ص�ص معني.
 ت�شكل �أ�سا�سا لدرا�سات جتريبية وميدانية حت�سن من نوعية
التعليم املدر�سي وخا�صة املرحلة الثانوية
 ت�ساعد العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم يف التنب�ؤ
بعمليات �إثراء املناهج التعليمية وطرائق التدري�س امل�ستخدمة.

حدود الدراسة:
حتددت الدرا�سة احلالية بحدودها الب�رشية يف طلبة
البكالوريو�س يف جامعة فل�سطني التقنية خ�ضوري والبالغ عددهم
( )4920طالبا وطالبة ،كما حتددت بحدودها الزمانية يف الف�صل
الدرا�سي الأول من العام .2020/ 2019

معدل الثانوية العامة :يق�صد به النتيجة النهائية التي تقدر
بالن�سبة املئوية التي يح�صل عليها الطالب يف الفرع الذي التحق به
(علمي� ،أدبي...،الخ) للح�صول على �شهادة الثانوية العامة.
االجتاه نحو املعلم :هو جمموعة الأفكار وامل�شاعر التي
يحملها الطلبة نحو معلميهم ،ومتثل حالة نف�سية لدى املتعلمني،
تتكون نتيجة اخلربات ،وتوجه ا�ستجاباتهم ،وت�ؤثر على ت�رصفاتهم
بطریقة ما يف املواقف التعليمية (حجازي )2008 ،ويعرف �إجرائيا
جمموع الدرجات التي يتح�صل املفحو�ص عليها من خالل �إجابته
على فقرات حمور االجتاه نحو املعلم يف �أداة الدرا�سة لتحقيق
�أهداف الدرا�سة.
الدافعية نحو التعلم :الدافعية نحو التعلم :حالة داخلية
لدى املتعلم تدفعه لالنتباه �إىل املوقف التعليمي ،وتوجيه ن�شاطه
وحترير طاقته ،واال�ستمرار يف �أداء الن�شاط و�صوال �إىل التعلم حمققا
به �أهدافه ( �أبو جادو .)2000 ،ويعرف �إجرائيا جمموع الدرجات
التي يتح�صل املفحو�ص عليها من خالل �إجابته على فقرات حمور
الدافعية نحو التعلم يف �أداة الدرا�سة لتحقيق �أهداف الدرا�سة.

منهجية الدراسة:
�أما املنهج امل�ستخدم يف الدرا�سة هو املنهج الو�صفي
التحليلي االرتباطي ،نظراً ملنا�سبته ملو�ضوعها ،والأ�ساليب
الإح�صائية املتبعة يف هذا املنهج لتحديد معامل العالقة بني
املتغريات امل�ستقلة (معدل الثانوية العامة ،عدد موا�ضيع الدرو�س
اخل�صو�صية ،اجلن�س ،نوع املدر�سة الثانوية ،عدد طالب ال�صف ،دخل
العائلة ال�شهري ،ال�صمود النف�سي االجتاه نحو معلم املدر�سة ،الذكاء
االنفعايل ،والدافعية نحو التعلم) املفرت�ضة مع التح�صيل الأكادميي
للطالب اجلامعي.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة البكالوريو�س يف جامعة
فل�سطني التقنية خ�ضوري يف الف�صل الدرا�سي الأول من العامل
الدرا�سي 2020 - 2019م والبالغ عددهم ( )4920طالبا وطالبة.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )493طالبا وطالبة ،اُختريوا
بطريقة العينة املتي�رسة من خالل ن�رش اال�ستبانة الكرتونيا على
مواقع ومنتديات اجلامعة ،وذلك ب�سبب جائحة كورونا (COVID
.)19
أداة الدراسة:
بعد االطالع على الأدب الرتبوي واملقايي�س ال�سابقة
والدرا�سات ال�سابقة التي بحثت مبو�ضوع الدرا�سة ومتغرياتها ،قام
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أهم املتغيرات الدميغرافية وغير الدميغرافية املنبئة بالتحصيل األكادميي
لدى طلبة جامعة فلسطني التقنية(خضوري)

د .هشام عبد الرحمن شناعة
د .مصعب "محمد جمال" عبوشي

الباحثان ب�إعداد مقيا�س الدرا�سة بهدف التنقيب عن �أهم العوامل
امل�ؤثرة مب�ستوى الأداء الأكادميي للطالب اجلامعي ،حيث تكونت
الأداة من ( )7متغريات دميوغرافية وهي (اجلن�س ،نوع املدر�سة،
عدد موا�ضيع الدرو�س اخل�صو�صية ،معدل الثانوية العامة ،عدد
طالب ال�صف ،دخل العائلة ال�شهري ،واملعدل الرتاكمي اجلامعي)
كما واحتوت الأداة على �أربعة ( )4متغريات غري دميوغرافية
(ال�صمود النف�سي واالجتاه نحو معلم املدر�سة ،الدافعية نحو التعلم،
والذكاء االنفعايل).
الصدق والثبات:
للتحقق من �صدق الأداة ،عر�ضت ال�صورة الأولية على
جمموعة من اخلرباء و�أ�ساتذة اجلامعات ذات العالقة من املخت�صني،
وكان معامل االتفاق على البنود املقبولة �أكرث من ( ،)0.77ويف
�ضوء مالحظاتهم و�آرائهم عدلت بع�ض الفقرات ،وحذفت الفقرات
التي �أو�صى معظم املحكمني بحذفها ،وبذلك حتقق الباحثان من
�أن الأداة �صاحلة لقيا�س ما و�ضعت من �أجله.
وحل�ساب الثبات ،طبقت الأداة على عينة ا�ستطالعية من
الطلبة وعددهم ( )30اُختريوا ع�شوائي ًا – من خارج عينة الدرا�سة-
ثم ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا وذلك للمحاور الفرعية والدرجة
الكلية ،وكانت قيم معامل الثبات ترتاوح بني ()0.84 - 0.76
وهي ن�سب ثبات مرتفعة.
الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة (املعاجلات الإح�صائية):

لفح�ص الفر�ضيات ا�ستخدم الباحثان املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،ومعامالت االرتباط ،مبا يتنا�سب مع
املتغريات امل�ستقلة يف الدرا�سة ،كما ا�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد
التدريجي ،وتعد هذه الأ�ساليب الإح�صائية الأكرث مالءمة لتحليل
بيانات الدرا�سة والإجابة على فر�ضياتها.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ين�ص ال�س�ؤال الأول على:
ما �أكرث العوامل ت�أثريا ً يف القدرة على التنب�ؤ يف حت�صيل
طلبة جامعة فل�سطني التقنية  -خ�ضوري؟
والذي تفرع عنه فر�ضيات الدرا�سة التالية :
الفر�ضية الأوىل :ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
داللة �إح�صائية ( )α≤ .05بني املتغريات امل�ستقلة (الدميوغرافية
وغري الدميوغرافية) وم�ستوى التح�صيل الأكادميي اجلامعي للطالب.
للتحقق من �صحة هذا الفر�ض قام الباحثان بح�ساب
م�صفوفة معامالت االرتباط بني درجة التح�صيل االكادميي للطالب
واملتغريات الدميوغرافية (اجلن�س ،معدل الثانوية العامة ،نوع
املدر�سة للمرحلة الثانوية ،عدد موا�ضيع الدرو�س اخل�صو�صية ،عدد
طالب ال�صف ،دخل العائلة ال�شهري) ،واملتغريات غري الدميوغرافية
(االجتاه نحو معلم املدر�سة ،الدافعية نحو التعلم) /واجلدول رقم()1
يو�ضح قيم معامالت االرتباط.

جدول رقم ()1
مصفوفة االرتباطات بين المتغيرات المستقلة ومتغير التحصيل االكاديمي.

التح�صيل
الأكادميي

معامل
االرتباط
الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

معدل
الثانوية
العامة

نوع
املدر�سة
للمرحلة
الثانوية

عدد
موا�ضيع
الدرو�س
اخل�صو�صية

عدد
طالب
ال�صف

دخل
العائلة
ال�شهري

االجتاه
نحو معلم
املدر�سة

الدافعية
نحو
التعلم

.06

**.47

**.14

**- .32

.01

.02

**.27

**.22

.21

.00

.00

.00

.77

.72

.00

.00

حجم العينة
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** معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى .01

يت�ضح من خالل اجلدول (� ،)1أن معامل االرتباط بني
التح�صيل الأكادميي للطالب وعدد الدرو�س اخل�صو�صية هو (-
 )0.32وهو ارتباط عك�سي دال �إح�صائياً ،بينما معامل االرتباط
بني التح�صيل الأكادميي مع معدل الثانوية العامة ( )0.47وهو
ارتباط طردي متو�سط دال �إح�صائياً ،كما يرتبط نوع املدر�سة
للمرحلة الثانوية طردي ًا ( ،)0.14بينما توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا
بني التح�صيل الأكادميي للطالب ودرجة االجتاه نحو معلم املدر�سة
( ،)0.27ويرتبط متغري الدافعية نحو التعلم باملعدل الرتاكمي
للطالب ( )0.22وهو ارتباط دال �إح�صائياً ،بينما باقي املتغريات
ترتبط مع التح�صيل الأكادميي اجلامعي للطالب ب�شكل �ضعيف وغري
دالة �إح�صائياً.
يف�رس الباحثان العالقة بني التح�صيل الأكادميي وعدد
الدرو�س التي يلتحق بها الطالب ب�أنها عالقة عك�سية مبعنى كلما
ارتفع معدل حت�صيل الطالب يقل عدد الدرو�س اخل�صو�صية التي
89

التحق بها ،والعك�س �صحيح ،كلما قل معدل حت�صيل الطالب يزيد
عدد الدرو�س اخل�صو�صية التي يلتحق بها الطالب ،ويدل ذلك على
�أن الطالب الن�شيط واملجد واملتابع للعملية التعليمية عادة ما
يح�رض درو�سه وينتبه داخل ال�صف الدرا�سي ل�رشح املعلم ويدر�س
درو�سه ويحل واجباته مبفرده ويعتمد على التعلم الذاتي ،فريتفع
معدل حت�صيله الأكادميي وحينها ال يحتاج االلتحاق بالدرو�س
اخل�صو�صية ،وعك�س ذلك �صحيحا� ،أي كلما انخف�ض معدل حت�صيل
الطالب يكون بحاجة �إىل االلتحاق بدرو�س خ�صو�صية حتى يعو�ض
نق�ص حت�صيله� ،أما فيما يتعلق مبعدل الثانوية العامة فالعالقة
طردية اي كلما كان معدل الثانوية العامة للطالب مرتفعا ،فيمكن
التنب�ؤ �أن معدل حت�صيله امل�ستقبلي �سيكون مرتفعا وهذا �أمر منطقي
فتقومي تعليم الطالب بالثانوية العامة ينبئ بتوافر �أبنية معرفية
وعقلية ثرية لدى الطالب يكون ح�صيلتها عالمات مرتفعة يف
الثانوية وهذا �سينعك�س على �أداء الطالب اجلامعي فمن املتوقع �أن
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يكون حت�صيله الأكادميي مرتفعا ،وفيما يتعلق بنوع املدر�سة جند
�أن هنالك عالقة �إيجابية �ضعيفة ودالة �إح�صائي ًا بني نوع املدر�سة
(ذكور� ،إناث ،خمتلطة) والتح�صيل الأكادميي ،حيث تبني �أن طلبة
املدار�س املختلطة حت�صيلهم الأكادميي �أعلى من نظرائهم من طلبة
املدار�س للذكور فقط �أو الإناث فقط ،ويف�رس الباحثان هذه النتيجة
يف �أن الطلبة يف املدار�س املختلطة ينعمون بوجود النوع االجتماعي
الثاين (املختلف عنهم) وخلو �أجواء تت�سم باملناف�سة ،وهذا ي�ؤهل
املدر�سة ليكون معلموها �أي�ضا من النوعني االجتماعيني وبالتايل
يك�سبهم خربات و�أ�ساليب التفكري ،وجت�سد امتدادا طبيعيا للأ�رسة ،كما
�أنهم يندجمون باجلامعة ب�شكل �أ�سهل ،وال ي�أخذ مو�ضوع االختالط
من حيز تفكريه �أو م�شاعره �أو ت�رصفاته �أي �شيء ،حيث مل ي�ستجد
يف جوه الأكادميي جديد بهذا املجال �أما طلبة النوع االجتماعي
الواحد ذكورا كانوا �أم �إناثا؛ ف�إن �أمرا جديدا يحدث عند اندماجه يف
اجلامعة ،وهذا التغيري قد يحدث لديه ت�أثريا على التح�صيل ،كما �أنه
يرتبط باهتماماته وكيفية تعامله مع التغريات اجلديدة ،وال يخفى
علينا مفهومي االغرتاب وال�صدمة الثقافية التي قد ت�صيب الفرد عند
حدوث تغريات وم�ستجدات يف حياته ،وفيما يتعلق بالعالقة ما بني
التح�صيل الأكادميي ودرجة االجتاه نحو املعلم ،وهي عالقة دالة
�إح�صائيا يف�رس الباحثان هذه النتيجة ب�أن الطالب كلما �أحب معلمه
وكانت العالقة �إيجابية مبنية على احلوار الهادف ،ف�إن حت�صيله
يكون مرتفعا ،وهذا �أي�ضا توقع يف حمله فاجتاه الطالب نحو املعلم
يثري دافعيته وحما�سه نحو التعلم والتعليم ،مما ي�ؤثر وينعك�س على
�أدائه وجناحه وتفوقه ،كما دلت العالقة ما بني الدافعية نحو التعلم
والتح�صيل ،وهذا الأمر الطبيعي� ،أنه كلما كان لدى الطالب دافعية
نحو التعليم �سينعك�س ذلك على حت�صيله التعليمي .من ناحية �أخرى
مل تظهر عالقة غري دالة بني متغريات (اجلن�س ،عدد الطالب يف

ال�صف ،دخل العائلة ال�شهري) ومتغري التح�صيل الأكادميي ،وميكن
تف�سري ذلك ب�أن الطلبة ذكورا و�إناثا يتلقون التعليم نف�سه وبفر�ص
مت�ساوية مما يجعل النوع االجتماعي ال عالقة له بالتح�صيل ،كذلك
عدد الطالب يف ال�صف الدرا�سي وخا�صة يف املرحلة الثانوية حيث
ال يزيد عدد الطالب عن خم�سني طالبا وطالبة ،وهذا العدد يكون
نف�سه �أو �أكرث منه يف التعليم اجلامعي وبالتايل ال عالقة بني عدد
طالب ال�صف يف املرحلة الثانوية وما بني التح�صيل الأكادميي.
اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة اجلابري ()2020
يف العالقة االرتباطية املوجبة يف االجتاه نحو املعلم ،واتفقت
مع درا�سة بخاري ( )2016يف متغريات ن�سبة (معدل) الثانوية
العامة ونوع الثانوية العامة (الفرع) و�أع�ضاء هيئة التدري�س حيث
كان الت�أثري متدنيا ،واتفقت �أي�ضا مع درا�سة احلتمي ( Al-Hattmi,
 )2012يف الأثر املتدين ملعدل الثانوية العامة ،ويف �أن الدافعية دالة
�إح�صائيا وموجبة مع التح�صيل الأكادميي ،واختلفت مع درا�سة
الدعا�سني ( )2014التي �أظهرت عدم وجود فروق دالة يف معدل
الثانوية العامة ،واجلن�س.
الفر�ضية الثانية :ال يوجد �أثر دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α≤ .05ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة(الدميوغرافية) يف التح�صيل
الأكادميي اجلامعي للطالب.
للتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ا�ستخدم الباحثان حتليل
االنحدار املتعدد التدريجي ( )Stepwise Regressionلتحديد
املتغريات امل�ستقلة(الدميوغرافية) الأكرث ت�أثرياً وقدرة على التنب�ؤ
باملتغري التابع (التح�صيل الأكادميي للطالب) ،وكانت النتيجة كما
يف اجلدول (.)2

جدول ()2
نتائج اختبار االنحدار المتعدد التدريجي لمتغيرات البحث الديموغرافية على التحصيل األكاديمي للطالب

املتغري التابع
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.00
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.00
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عدد طالب ال�صف

.06

.12

.09

1.01

دخل العائلة ال�شهري

.28-

.62-

.53

1.04

يت�ضح من اجلدول(� )2أن الأكرث تنب�ؤاً وت�أثرياً بالتح�صيل
الأكادميي للطالب هي املتغريات (معدل الثانوية العامة ،عدد
موا�ضيع الدرو�س اخل�صو�صية) التي اعتربت كمتغريات تف�سريية
ت�ؤثر ب�شكل دال �إح�صائي ًا على التح�صيل الأكادميي و�أظهرت النتائج
معنوية منوذج االنحدار عند م�ستوى ( ،)α≤ .05كما �أن معامل تف�سري

املتغريات امل�ستقلة ( )% 29.8من تباين املتغري التابع ،وهي ن�سبة
ذات داللة �إح�صائية ،حيث كان معامل االنحدار املعياري للمتغري
(معدل الثانوية العامة) موجب ودال �إح�صائياً ،مما يعني �أن معدل
الثانوية العامة ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي يف متغري التح�صيل الأكادميي
للطالب اجلامعي ،ويف�رس الباحثان هذه النتيجة ،يف �أن التح�صيل
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أهم املتغيرات الدميغرافية وغير الدميغرافية املنبئة بالتحصيل األكادميي
لدى طلبة جامعة فلسطني التقنية(خضوري)

د .هشام عبد الرحمن شناعة
د .مصعب "محمد جمال" عبوشي

الأكادميي م�ؤ�رش ومنبئ على املراحل الالحقة� ،إذ �إن التعلم ال�سابق
ي�ؤثر يف التعلم الالحق ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امتحان الثانوية
العامة (التوجيهي) يتمتع بن�سبة عالية من جودة �إعداد االختبارات
حيث يتم بدقة عالية من خالل جدول موا�صفات وحتليل الأ�سئلة،
وهذا يجعله �أداة تقييم ميكن االعتماد عليها يف تقومي تعليم الطلبة،
كما �أن معدل الثانوية العامة هو الأ�سا�س يف حتديد قبول الطلبة
يف التخ�ص�صات اجلامعية �إىل جانب عوامل �أخرى بت�أثري حمدود،
والنتيجة ان ملعدل الثانوية العامة دورا بارزا يف حتديد م�ستقبل
حت�صيل الطالب اجلامعي ،وهذا ما �أكدته نتائج الدرا�سة احلالية،
وين�سجم مع توجهات علم النف�س والرتبية ،ب�أن التح�صيل الأكادميي
م�ؤ�رش على الذكاء ،وهذا �أي�ضا يدعم النتيجة ب�أن معدل الثانوية
العامة ينبئ مبعدل التح�صيل الأكادميي اجلامعي.
يف حني كان معامل االنحدار املعياري للمتغري (عدد
الدرو�س اخل�صو�صية) �سالبا وداال �إح�صائياً ،مما يعني �أن زيادة
عدد املوا�ضيع التي �أخذ الطالب فيها درو�س ًا خ�صو�صية �أثر �سلب ًا
يف متغري التح�صيل الأكادميي للطالب اجلامعي ،ويف�رس الباحثان
هذه النتيجة �إىل �أن الطالب الذي يلج�أ �إىل الدرو�س اخل�صو�صية
ويعتمد عليها يكون بحاجة �إىل تفريد التعليم والتعامل الفردي معه
تعليميا ،وهذا ين�سجم ومبد�أ مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة� ،إذ
�إن له �أثرا �أو�ضحته نتائج الدرا�سة ،حيث كان للدرو�س اخل�صو�صية
التي تلقاها الطالب يف املرحلة املدر�سية �أثر �سالب على حت�صيله
اجلامعي فال يوجد ثقافة الدرو�س اخل�صو�صية يف التعليم اجلامعي
بل ال توجد هذه الظاهرة يف �أن يلج�أ طالب جامعي لدر�س �أو
حما�رضة خ�صو�صية ،لتعوي�ض ما فاته يف املحا�رضة الأ�صيلة
يف اجلامعة ،بل �إن التعليم اجلامعي يعتمد �أكرث على التعلم الذاتي،
وتكون املحا�رضة لتي�سري �رشح املادة التعليمية ،فال بد �أن يكون
لدى الطالب اجلامعي الن�ضج املعريف واالنفعايل الذي ي�ؤهله للتعلم
الذاتي ،واال�ستقاللية الذاتية يف تعلم املو�ضوعات املتنوعة ،فقد
�أظهرت النتائج العالقة ال�سالبة يف التح�صيل ما بني مرحلة التعليم

الثانوي ،والتح�صيل اجلامعي للطلبة الذين تلقوا درو�سا خ�صو�صية
يف التعليم املدر�سي ،فكلما زاد عدد الدرو�س واملو�ضوعات التي
تلقى فيها الطالب درو�سا خ�صو�صية انعك�س ذلك �سلبا على حت�صيله
اجلامعي وهذا جدير �أن يتنبه له ذوي االخت�صا�ص يف وزارة الرتبية
والتعليم يف احلد من ظاهرة الدرو�س اخل�صو�صية من خالل؛ توعية
�أولياء الأمور ب�أن هذه الدرو�س تنعك�س �سلبا على الطالب م�ستقبال،
ويتم �أي�ضا توعية الطالب يف هذا اجلانب حتى ي�ستثمروا قدراتهم
الذاتية داخل ال�صف ،وخالل الدرا�سة الذاتية البيتية دون اللجوء �إىل
الدرو�س اخل�صو�صية قدر امل�ستطاع.
وباقي املتغريات (اجلن�س ،نوع املدر�سة الثانوية ،عدد طالب
ال�صف ،دخل العائلة ال�شهري) ال ت�ؤثر ب�شكل دال �إح�صائي ًا يف
التح�صيل الأكادميي للطالب.
اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة �صباح والكيالين
( )2011ودرا�سة �سايندر و�آخرون ( )Synder et al., 2003ودرا�سة
حممد والب�شري (� )2009أن معدل الثانوية العامة �أف�ضل منبئ
بالتح�صيل الأكادميي اجلامعي ،بينما اختلفت نتائجها مع درا�سة
بخاري ( )2016درا�سة الدعا�سني ( )2014ودرا�سة احلتمي (Al-
 )Hattmi, 2012ودرا�سة فلدمان (.)Feldman, 2006
الفر�ضية الثالثة :ال يوجد �أثر دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى (≤α
 ).05ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة(غري الدميوغرافية) يف التح�صيل
الأكادميي اجلامعي للطالب.
للتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ومعرفة �أي املتغريات �أكرث
قدرة على التنب�ؤ بالتح�صيل الأكادميي للطالب ا�ستخدم الباحثان
حتليل االنحدار املتعدد التدريجي ()Stepwise Regression
للمتغريات امل�ستقلة(غري الدميوغرافية) على التح�صيل الأكادميي
اجلامعي للطالب ،كما يت�ضح من اجلدول( ،)3من �أجل ح�ساب
املتغريات الأكرث ت�أثرياً ،وكانت النتيجة كما يف اجلدول (.)3

جدول ()3
نتائج اختبار االنحدار المتعدد لمتغيرات البحث غير الديموغرافية على التحصيل األكاديمي للطالب

املتغري
التابع
التح�صيل
اجلامعي

املتغريات املتنبئة غري
الدميوغرافية

معامل معامل
االرتباط التف�سري

داللة
“ف”

قيمة
“ف”

ثابت االنحدار
االجتاه نحو معلم املدر�سة

.32

.11

28.68

الدافعية نحو التعلم

يت�ضح من اجلدول(� )3أن املتغريات (االجتاه نحو معلم
املدر�سة ،والدافعية نحو التعلم) الأكرث �إ�سهام ًا وت�أثرياً بالتح�صيل
الأكادميي للطالب عند م�ستوى ( ،)α≤ .05واملتغريات الأخرى لي�س
لها ت�أثري دال �إح�صائي ًا التي اعتربت كمتغريات تف�سريية ت�ؤثر ب�شكل
دال على التح�صيل الأكادميي ،و�أظهرت النتائج معنوية منوذج
االنحدار عند م�ستوى (. )α≤ .05
حيث �أظهرت النتائج �أن املتغريات امل�ستقلة (االجتاه نحو
معلم املدر�سة ،والدافعية نحو التعلم) تف�رس ( )% 10من التباين
91

.00

بيتا

قيمة “ت”

الداللة
“”P

معامل ت�ضخم
التباين

52.02

16.40

.00

--

3.93

5.48

.00

1.03

2.72

4.19

.00

1.03

على املتغري التابع (التح�صيل الأكادميي للطالب) وفق النموذج
املقرتح ،وهي ن�سبة ذات داللة �إح�صائية.
فقد كان معامل االنحدار املعياري للمتغري (االجتاه نحو
معلم املدر�سة) موجبا وداال �إح�صائياً ،وهذا يعني �أن زيادة اجتاه
الطالب نحو معلمي املدر�سة ،ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي يف متغري التح�صيل
الأكادميي للطالب اجلامعي ،ويف�رس الباحثان هذه النتيجة ب�أن
العالقة بني املعلم واملتعلم �أ�سا�سية ومهمة و�رضورية ،فاملتعلم
ميكث باملدر�سة ثلث يومه ويف �أف�ضل �أوقات ن�شاطه وحما�سه ،فمن
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ال�صباح الباكر �إىل ما بعد الظهرية يكون فيه الطالب على
مقاعد قائمة املصادر واملراجع
الدرا�سة ،ويف جنبات املدر�سة ،وهذا الوقت الطويل ن�سبيا يحتاج �إىل
تفاعل م�ستمر ومتبادل بينهما ،فكلما كانت عالقة التفاعل مبنية
على احلوار والتقبل واال�صغاء اجلاذب من املعلم للمتعلم ،ف�إن ذلك
�سي�شكل جذبا للمتعلم ويرغبه �أكرث يف املادة التعليمية من جهة
وباملدر�سة كلها من جهة �أخرى ،فاملعلم الذي يعد نف�سه مي�رسا
لطالبه ،يتفاعل معهم ويحاورهم ويناق�شهم وي�ستمع لهم وي�شاركهم
ب�أن�شطتهم ال�صفية والال�صفية مما يجعله �أكرث قربا من املتعلم،
ويكون املتعلم اجتاها �إيجابيا نحو معلمه فيتقبله ويلتزم بقراراته
وتعليماته ،وذلك ينعك�س على �أدائه الرتبوي من جهة والتعليمي
من اجلهة الأخرى ،فيكون حت�صيله مرتفعا ،وهذا بدوره ي�ؤثر يف
ت�شكيل و�صقل �شخ�صيته وي�شكل منبئا مهما وموجبا يف م�ستقبل
املتعلم عند انتقاله تباعا �إىل اجلامعة ،فيكون الت�أثري داال وموجبا
يف التح�صيل الأكادميي اجلامعي للطالب.
وكان معامل االنحدار املعياري للمتغري (الدافعية نحو
التعلم) موجبا وداال �إح�صائياً ،مما يعني �أن زيادة دافعية الطالب
نحو التعلم قد �أثرت �إيجاب ًا يف متغري التح�صيل الأكادميي للطالب.
ويف�رس الباحثان هذه النتيجة يف �أن الدافعية نحو التعلم حالة
داخلية تكمن يف املتعلم نف�سه ،وتدفعه �إىل العمل لتحقيق �أهدافه،
فقد ثبت علميا �أن للدافعية دورا �إيجابيا ،بل تعد هدفا تربويا يف
حد ذاتها ،ي�سعى �إليه املعلمون ،فاملعلم ي�ضع يف �أولويات �أهدافه
التعليمية� ،إثارة الدافعية لدى طالبه (العتوم و�آخرون،)2014 ،
فكلما كان لدى الطالب دافعية �أعلى نحو التعليم يزيد حت�صيله
العلمي ،و�سيعمم ذلك على �أدائه امل�ستقبلي يف اجلامعة ،فينعك�س
ب�شكل موجب على التح�صيل الأكادميي للطالب اجلامعي.
�أما يف العالقة الطردية املوجبة يف االجتاه نحو املعلم ،فقد
اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة اجلابري (.)2020

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان بالآتي:
 توعية �أركان وعنا�رص العملية التعليمية (املتعلم� ،أولياء
الأمور ،املدر�سة بكل مكوناتها) ب�رضورة تر�شيد ظاهرة الدرو�س
اخل�صو�صية والتقليل منها قدر الإمكان لدورها ال�سلبي على �أداء
املتعلم امل�ستقبلي وعلى �شخ�صيته.
 الت�أكيد على بناء عالقة تفاعلية بني املعلم واملتعلم،
مبنية على احلوار الفعال ت�سهم يف عالقة �إيجابية بينهما جتذب
املتعلم نحو املدر�سة والعملية التعليمية.
 توفري بيئة تعليمية �آمنة وحمفزة وجاذبة نحو التعلم لدى
طلبتها ،بل من الأهمية �أي�ضا وعي املتعلم لدافعيته وهذا مفهوم
حديث ن�سبيا يطلق عليه ما وراء الدافعية ( )Meta - Motivationي�سهم
يف وعي الفرد لدافعيته فيكون لديه فاعلية ذاتيه مب�ستو مرتفع.
 تبني اجلامعات �سيا�سة الباب املفتوح يف القبول� ،أي
اعتماد �أداء الطالب املدر�سي كجزء من �سيا�سة القبول �إىل جانب
معدل الثانوية العامة.
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