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حتذيذ املتغرياث املؤثرة يف املستىي العلوي للطالب اجلاهعي يف نهايت العام الذراسي باستخذام 
                                                                           االحنذار اللىجستي الرتتيبي

 بهاء عبذالرزاق قاسنم.                                                                                                       
 املستخلص

استهدف البحث تحدٌد المتغٌرات المؤثرة فً المستوى العلمً لطلبة قسم االحصاء فً كلٌة االدارة واالقتصاد 
وللحصول على البٌانات عمد الباحث فً اعداد استمارة استبانة مؤلفة من  ،العام الدراسًلجامعة البصرة فً نهاٌة 

(طالبا" وطالبة من الطلبة المسجلٌن لمرحلة البكلورٌوس للعام الدراسً 512( فقرة. وشملت عٌنة البحث ) 34)

اهمها ان المتغٌرات وبعد تحلٌل االستبانة توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات كان من  ،5112/5113

 االتٌة ذات تأثٌر معنوي فً المستوى العلمً للطالب:
 متغٌر الجنس -
 الحالة االجتماعٌة للطالب -
 رغبة الطالب فً الدراسة بالقسم -
 المستوى االقتصادي السرة الطالب -
 شعور الطالب باالكتئاب فً اثناء االمتحانات -
 االعتماد على مصادر تعلم مختلفة لفهم المحاضرة  -
 الشعور بالحرج عند الطلب من االخرٌن المساعدة فً توضٌح المحاضرة او حل سؤال. -

 
ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to study the variables affecting the end year 

results of the student of Department of Statistics, Facility of Administration and 

Economics, University of Basra. The researcher uses the questionnaire approach which 

consist of 43 questions which distributed in five areas. The research sample included 

215 student who are enrolled in the bachelor’s degree for the academic year 2017-2018. 

After analyzing the questionnaire, the research reached to the number of conclusions. 

The most important variables that have significant impact as below: 

- Sex variable 

- Student social status 

- Student desire to study in the department 

- The economic level of the student's family 

- Student feeling of depression during exams 

- Dependence on different sources of learning to understand the lecture 

- Feel embarrassed when asking others to help clarify the lecture or solve a question. 
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 العلمية للبحثاملنهجية 
 مشكمة البحث 

وبعده انحدرا" ممحوظا"  في المستوى العممي لمطالب الجامعي نتيجة الظروف  2003شيد العراق قبل  عام 
القاسية التي عاشيا العراق من حروب و فرض الحصار االقتصادي .وتعد مشكمة تدني المستوى العممي لمطالب 

ابيا كثيرة ومتشابكة ليا ابعاد اجتماعية الجامعي من اعقد المشكالت التعميمية فيما" وتشخيصا" وعالجا"، الن اسب
و اقتصادية ونفسية. لذا البد من القيام بالدراسات العممية لموقوف عمى اىم االسباب المؤثرة في المستوى العممي 

 لمطالب و الحد من االسباب ذات االثر السمبي في المستوى العممي لمطالب الجامعي. 
 ىدف البحث 7 

بتحديد بعض المتغيرات التي ليا اثر معنوي في المستوى العممي لمطالب الجامعي في يتمخص ىدف البحث  
 نياية العام الدراسي.

 فرضية البحث
يقوم البحث عمى فرضية البحث  التي مفادىا ) وجود مجموعة من المتغيرات) الجنس، العمر، معدل الدراسة 

االم، المستوى الثقافي لالب، المستوى الثقافي لالم،  االعدادية، الحالة االجتماعية، السكن، مينة االب، مينة
رغبة الطالب في الدراسة بالقسم، المستوى االقتصادي لألسرة، مزاولة اعمال اخرى خارج وقت  ،العالقة االسرية

من الدراسة، ممكية المنزل، الشعور باالكتئاب في اثناء فترة االمتحانات، قراءة االسئمة بدقة قبل االجابة، الخوف 
االمتحان، الحرص عمى اجابة جميع االسئمة بدقة، الحرص عمى مراجعة االجابة قبل مغادرة القاعة، االرتباك في 
اثناء رؤية الزمالء يكتبون وعدم معرفة االجابة، الشعور باإلحباط عند عدم االستعداد لالمتحان، تدوين المالحظات 

د عمى مصادر تعمم متنوعة، اراجع محاضراتي عمى وفق جدول التي يذكرىا االستاذ في اثناء المحاضرة، االعتما
مراجعة ،معين احدده، االستعانة بالزمالء المتفوقين في مراجعة المحاضرة، الحرص عمى توفير جو نفسي مالئم

موضوع المحاضرة قبل شرحيا من قبل االستاذ، االجابة عن االسئمة التي يعرف اجابتيا اوال"، المعاناة من نسيان 
جابة عن اسئمة االمتحان، مراجعة االستاذ في مكتبو لالستفسار عن بعض الموضوعات التي تخص المادة، اال

مواظب عمى حضور المحاضرات، اشعر بالحرج عندما اطمب من االخرين المساعدة في توضيح سؤال، اتقبل نقد 
مستوى العممي لمطالب الجامعي ابدي رأيي و مداخالتي بادب في المحاضرة( ليا تأثير معنوي في ال ،االخرين

 (. بنتيجتو في نياية العام الدراسيوالمتمثل 
 االدوات االحصائية لمبحث

من اجل تحقيق ىدف البحث وفرضيتو تم استخدام االساليب االحصائية التالية باالستعانة بالبرنامج االحصائي 
Spss v.21 : 

 معامل الثبات الفا كرومباخ -
 االىمية النسبية و الوسط الحسابي و االنحراف المعياريالتحميل الوصفي المتمثل ب -
 نموذج االنحدار الموجستي الترتيبي. -
 عينة البحث  
تم اعداد استمارة استبانة موضحة في الممحق لجمع بيانات البحث في ضوء مشكمة و ىدف البحث و الدراسات  

( فقرة 43تحديد خمسة محاور متضمنة )وعميو تم  العممية التي بحثت اسباب تدني المستوى العممي لمطمبة.
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لالستمارة  ثم بعد ذلك عرضت عمى مجموعة من اعضاء الييأة التدريسية في جامعة البصرة .وبناًء عمى 
تم تطبيق االستبانة عمى  توصياتيم تم تعديل فقرات االستبانة لتصبح بصورتيا النيائية كما موضحة في الممحق.

 .2017/2018وريوس لمعام الدراسي ( طالبًا وطالبة لمرحمة البكم215ة من )عينة من طمبة قسم االحصاء مؤلف
 اىمية البحث

تتبمور اىمية البحث من حيث تناولو لموضوع تربوي و اكاديمي ذي اىمية كبيرة يتعمق بالوقوف عمى المتغيرات 
فضال عن  دراسة ىذه المتغيرات المؤثرة في نجاح الطمبة  ،التي تحول دون نجاح الطمبة في نياية العام الدراسي

كما يدركيا الطمبة انفسيم. كما تنبثق اىميتو من كونو سيزود المسؤولين في الجامعة بالمتغيرات المؤثرة في نجاح 
 الطمبة والذين بدورىم يضعون الحمول المناسبة سعيا" لتحسين المستوى العممي لمطمبة.

 ناك مجموعة من الدراسات التي تناولت المستوى العممي لمطالب و العوامل المؤثره فيو منيا: ى :الدراسات السابقة
 (1998دراسة ) الكرش، -1

ىدفت الدراسة الى تحديد العوامل التربوية التي ادت الى تدني التحصيل العممي لطالب المرحمة الثانوية في  
الدراسة الى ان المعممين يرون ان اىم اسباب  مادة الرياضيات من وجية نظر المعممين والطالب .وخمصت

تدني التحصيل في مادة الرياضيات ىو افتقارىم الى اساسيات عمم الرياضيات و اعتقادىم ان الرياضيات 
ليست ليا ضرورة قوية في حياتيم.اما الطالب فانيم يرون ان من عوامل تدني مستواىم التحصيمي في مادة 

 حيث ال تتيح ليم الفرصة لمتابعة المقرر بانفسيم. ،تابالرياضيات ىي طريقة عرض الك
 (Al-Hasan،2000دراسة )  -2

ىدفت الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة في تحصيل الطمبة في مادة المغة االنكميزية لجامعة النجاح في 
تمك العوامل % بين مجموعة من 5وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباط معنوية بمستوى داللة  االردن.

 والتحصيل الدراسي في المغة االنكميزية لمطمبة.
 ( 2010،دراسة )بركات واخرون -3

تمثل ىدف الدراسة الى التعرف عمى اسباب تدني التحصيل في مادة الرياضيات لدى طمبة المرحمة االساسية 
ممي، والخبرة(. المؤىل الع التخصص الدراسي، الدنيا من وجية نظر المعممين في ضوء متغيرات )الجنس،

واظيرت الدراسة مجموعة من النتائج اىميا : ان االسباب االكثر اىمية في تدني التحصيل في مادة 
عدم الرغبة ،المشكالت السموكية الرياضيات لدى طمبة المرحمة االساسية الدنيا تمثمت بـ ) الضعف الصحي،

 عدم الشعور باالنتماء لمدراسة (. ،الذاتية في الدراسة
 (2010ة )منصور،دراس -4

ىدفت الدراسة الى تحديد العوامل التي تؤثر في تحصيل طمبة جامعة بيرزيت من اجل تحسين سياسة القبول 
وتوصمت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات كان من اىميا ان العوامل النفسية والذاتية اكثر  في الجامعة.

كما تبين ان عالقة الطالب بذاتو وباالخرين تعد ،جتماعيةتأثيرًا في تحصيل الطمبة االكاديمي من العوامل اال
 اكثر العوامل النفسية والذاتية تأثيرا" في تحصيل الطمبة.

 ( 2011دراسة )عمي واخرون، -5
تمخص ىدف الدراسة باقتراح نموذج احصائي لمتنبؤ بنتيجة الطالب في معيد االدارة /الرصافة/قسم انظمة 
الحاسبات/المرحمة الثانية من خالل استخدام اسموب التحميل المميز . وتوصمت الدراسة الى ان المتغيرات 

فاءة التصنيف الصحيح لمراسبين وكانت نسبة ك التوضيحية التي حددتيا الدراسة جميعيا ذات تاثير معنوي.
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% وىذه 82% ونسبة كفاءة التصنيف الصحيح لمناجحين الى مجاميع الناجحين 81الى مجاميع الراسبين 
 النسبة تدعم اسموب التحميل المميز في التنبؤ.

 (2013دراسة ) محاسنة واخرون، -6
لطمبة الجامعة الياشمية .كما بينت  ىدفت الدراسة الى تحديد االسباب المؤدية الى تدني المعدالت التراكمية

الدراسة وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية تبعًا لمتغير الجنس والتخصص االكاديمي ومعدل الثانوية 
 واساس القبول والمستوى الدراسي والمعدل التراكمي تجاه االسباب المؤدية الى تدني معدالت الطمبة التراكمية

 من وجية نظر الطمبة انفسيم.
الدراسات السابقة المذكورة انفًا جميعيا تناولت المستوى العممي لمطالب لكن  بحثنا يختمف عنيا من حيث 
اعتماده عمى اسموب االنحدار الموجستي الترتيبي في تحديد المتغيرات المؤثرة في المستوى العممي لمطالب 

 ، راسب( . عابر، ب في نياية العام الدراسي ) ناجحالجامعي والممثل بنتيجة الطال
 الجانب النظري

 ( 53 - 51،ص01(،) 160،ص3102لمطالب )محاسنة،  المستوى العممي
ان مصطمح المستوى او التحصيل العممي لمطالب من اكثر المفاىيم تداواًل في وسط التربية والتعميم ويقصد بو 

والتدريبية في مجال تعميمي مما يحقق مدى )جيد عممي يتحقق لمفرد من خالل الممارسات التعميمية و الدراسية 
 االستفادة التي جناىا المتعمم من الدروس والتوجييات التعميمية والتربوية والتدريبية المعطاة او المقررة عميو(.

 كما يرتبط تحقق المستوى العممي بعدة عوامل منيا :
 قدرتو العقمية وصحتو الجسمية وحالتو عوامل شخصية : وتتمثل بالعوامل الذاتية المتعمقة بشخصية الطالب ك

االنفعالية والنفسية والقيادة والثقة بالنفس ووضوح اليدف من الدراسة والخبرة السابقة كميا عوامل ليا تأثير عمى 
 المستوى العممي لمطالب.

 عوامل ال  العوامل البيئية : ويقصد بيا جممة من العوامل االسرية و المدرسية و االقتصادية واالجتماعية وىي
يستيان بيا في تحديد المستوى العممي لمطالب. اذ تمعب االسرة دورًا كبيرًا في المستوى العممي ال بنائيا من 
خالل طبيعة البيئة التي توفرىا ليم .كما تؤدي الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة دورًا ميمًا في المستوى 

اقتصادية واجتماعية متباينة ومن اوساط ثقافية متعددة وال شك انو  اذ يأتي الطمبة من مستويات ،العممي لمطالب
 يرتبط بكل مستوى من ىذه المستويات قيم وانماط وسموك واتجاىات متمايزة يؤثر في المستوى العممي لمطالب.

التعامل والتعميم اما العوامل المدرسية فتأثيرىا ليس اقل شأنًا من سابقاتيا فاتباع االساليب والوسائل الحديثة في 
مع الطمبة واالبتعاد عن اساليب التمقين و العقاب وزيادة الكثافة الصفية وضعف االنشطة المدرسية و الترفييية 

 جميعيا تؤدي الى رفع المستوى العممي لمطالب.
 االنحدار الموجستي الترتيبي

 مفيوم  االنحدار الموجستي الترتيبي
نوعيا" بحيث يكون ثنائي القيمة او كثر من الصعوبات التي تواجو الباحثين عند يعد كون المتغير المعتمد متغيرًا 

سعييم الستخدام تحميل االنحدار الخطي في دراساتيم او اباحثيم لكونو يفترض ان يكون المتغير المعتمد متغيرا" 
معالجة لتمك الصعوبات لكونو وعميو يعد نموذج االنحدار الموجستي من اكثر الطرائق  كميا" بدال" من كونو نوعيا".

  (237،ص2012يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعمو مالئمًا لتمك الحاالت.) عباس،
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( في استجابة واحدة من X ,Sيعد استخدام االنحدار الموجستي في ايجاد او تحديد اثر المتغيرات التوضيحية ) 
تخدمت بكثرة في الدراسات البيولوجية. مجموعة متقطعة من االجابات احدى التطبيقات الميمة و اس

 (54،ص2013)فخيذة،
 gفي حالة كونو يكون عبارة عن متغير ترتيبي يأخذ قيمًا صحيحة موجبة من بين  Yحيث ان المتغير المعتمد 

يدعى عندىا باالنحدار الموجستي الترتيبي،  {       }    من االستجابات)رتب المتغير المعتمد( اي ان 
 التية تعرف نموذج االنحدار الموجستي الترتيبي:والمعادلة ا

http://www.norusis.com/pdf/ASPC_v13.pdf) )Zuhdai,2017,pp 2),) 
     (    |  )       

  ( نحصل عمى1الجراء التحويل عمى المعادلة) Logitباخذ دالة 

     (   )       (
   

      
)                

 ( المبينة في ادناه :3واليجاد احتماالت استجابات المتغير المعتمد فنستخدم المعادلة)
 (  )                   

 اذ ان 
                                   
( α

 
  α

 
   α

   
)     

  Yلممتغير المعتمد  j: يمثل االحتمال التراكمي لحدوث االستجابة    
 لممتغير المعتمد وتستخدم لمتصنيف. jتمثل االحتمالية لحدوث االستجابة       : 

Xi (1,Xi1,Xi2,…,Xik)  يمثل متجو قيم المشاىدات :i  لممتغيرات التوضيحية ) حيثk  يمثل عدد المتغيرات
 (.  i=1,2,3,…,n ،تسمسل المشاىدات iالتوضيحية و 

( عمى ايجاد االحتمال التجميعي النتماء المفردة الى  1بي المعرف بالمعادلة)يعمل نموذج االنحدار الموجستي الترتي
-gأحد الرتب لممتغير المعتمد عمى اساس المتغيرات التوضيحية وبيذا ينتج عدد من النماذج االنحدارية عددىا ) 

. لذا  يتم تمثيل الرسم ( بحيث يحدد كل نموذج االحتمال التجميعي النتماء المفردة إلحدى رتب المتغير المعتمد 1
البياني لنموج االنحدار الموجستي الترتيبي كخطوط انحدار متوازية. كما ان عممية تقدير المقطع الصادي لكل 

αنموذج تتطمب تقدير 
 

وىذه العممية تشكل صعوبة في التقدير لذا كحل ليا التعويض عن    فضال" عن تقدير  
      

( http://local.disia.unifi.it/grilli/files/Papers/Ordered_Logit.pdf ) 

 (31،ص3102تفسير وتقدير معممات نموذج االنحدار الموجستي الترتيبي)عابد،
( ) معامل االنحدار الموجستي غير المعياري( في تفسير logit coefficientتتم االستعانة بمعامل الموجت) 

وعميو فان  ،( والذي يقابل المعممات غير المعيارية في االنحدار الخطيbالموجستي ويرمز لو )معممات االنحدار 
ولكن يختمف عنو في  ،تغير معممات االنحدار الموجستي بداللة الموجت يعطي تفسيرا" مماثاًل لالنحدار الخطي

 لوغارتيمات معامالت الترجيح.قياسات المتغير التابع اذ ان قياسات المتغير المعتمد في الموجستي تمثل 
كما باالمكان تفسير معامالت نموذج االنحدار الموجستي عمى انيا المقدار الذي يتغير بو لوغارتيم الرجحان 

ومن اجل  لحدوث حدث ما نتيجة لتغير وحدة واحدة من المتغير المستقل عند ثبات المتغيرات المستقمة االخرى.
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موجستي يتم ذلك باستخدام طريقة االمكان االعظم التي تعد من اكثر الطرائق تقدير معممات نموذج االنحدار ال
و يتمثل عمل ىذه الطريقة بتكرار العمميات الحسابية عدة مرات حتى  ،مالئمة لمنماذج الخطية وغير الخطية
 الوصول الى افضل تقدير لممعممات. 

 (405-404،ص3112ي،معنوية وجودة توفيق نموذج االنحدار الموجستي الترتيبي )فيم
  يتم تحديد جودة النموذج من خالل االستعانة باالحصاءة 

  او احصاءة            
لغرض           

 تحديد القوة التفسيرية لنموذج االنحدار الموجستي الترتيبي و يعرف كل منيما رياضيًا كاالتي:

  
             (

  

  
)

 

 

     

  
           

  
         

       
 

 

       

   اذ ان 
L0 دالة االمكان االعظم لنموذج االنحدار الموجستي الترتيبي بوجود الحد الثابت فقط : 
Lm  دالة االمكان االعظم لنموذج االنحدار الموجستي الترتيبي المتضمن كل المتغيرات التوضيحية : 
n عدد المشاىدات :  

  ( ان احصاءة 7( و )6نالحظ من المعادلة )
ال تقترب من الواحد الصحيح حتى وان كان النموذج           

  مطابق لمبيانات بشكل تام، اال ان احصاءة 
 فانيا من الممكن ان تقترب من الواحد الصحيح.           

-waldاما اختبارات معنوية معامالت النموذج ككل فيكون من خالل االعتماد عمى استخدام احصاءة والد )
statistic التي تستخدم في العادة عند العينات الكبيرة و يتبع توزيع مربع كاي بدرجة حرية عدد اوجو المتغير )

 المستقل مطروحا" منو واحد.
 الجانب التطبيقي

 ةصدق وثبات االستبان
( لمحور  Cronbach alpha تم ايجاد صدق و ثبات االستبانة بحساب معامل االرتباط لمعادلة الفا كرونباخ )

)اسئمة تتعمق بالقمق من االمتحان والثقة بالنفس وطرائق التعمم ( بعد ان تم استبعاد متغيري) الشعور بالثقة في 
اذ  ،مراجعة المحاضرات قبل االمتحان فقط ( نتيجة امتالكيا معامل تمييز سالباً  ،النفس في اثناء اداء االمتحان

 ( وىو قيمة مرتفعة مما يشير الى ان االداة تتمتع بثبات مرتفع.0.711معامل ارتباط الفا كرونباخ ) بمغ
 االحصاءات الوصفية لعينة البحث

 محور المعمومات الشخصية
ة لفقرات محور المعمومات الشخصية. فقد كانت نسبة الطمبة من ( النسبة المئوي1يتبين من الجدول)

%( وىذا يدل عمى ان عدد الطمبة الذكور لعينة البحث مقارب لعدد الطمبة من 53%( و من االناث )47الذكور )
 %(مركز54من سكنة محافظة البصرة )االناث. اما الفقرة المتعمقة بسكن الطالب فقد جاءت نسبة الطمبة 

%( وىذا يشير الى تدني نسبة الطمبة الدارسين 3طراف اما الطمبة من سكنة المحافظات فقد بمغت ) %( ا43و)
في القسم من خارج المحافظة نتيجة السياسة التي اعتمدتيا وزارة التعميم العالي والبحث العممي بان يكون قبول 

 عمى كاىل الطمبة. ءف تقميل العبالطمبة من خريجي الدراسة االعدادية في المحافظات الساكنين فييا بيد
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% ( من الطمبة ناجحين 74.9كانت )  2016/2017(ان نتائج الطمبة لمعام الدراسي 1كما يتضح من الجدول)
%( راسبين وىذا يدل عمى ان مستوى الرسوب في القسم متدنية جدا" وىذا مؤشر 2.8%( عابرين و )22.3و)

( ان 1كذلك نالحظ من الجدول) لعبور لتزداد بذلك نسبة النجاح.جيد لكن يبقى العمل حثيثًا عمى خفض نسبة ا
%( مسائي و يعزو الباحث ذلك الى ضعف 34%( منيم صباحي و )66الطمبة توزعوا حسب نوع الدراسة الى )

اقبال الطمبة عمى التقديم لمدراسة المسائية في القسم نتيجة عدم وجود رواج لمقسم في سوق العمل فضاًل عن ان 
 دمين اكثرىم من الموظفين ويتقدمون لمحصول عمى شيادة تالئم وظائفيم االدارية في دوائرىم. المتق

 (1جدول)
 النسب المئوٌة لفقرات محور المعلومات الشخصٌة للطالب

  اىْغجخ اىَئ٘ٝخ% اىفقشح

  اّثٚ رمش اىجْظ

74 35  

ّزٞجخ اىطبىت فٜ ّٖبٝخ اىؼبً 

6102/6104 

 ساعت ػج٘س ّبجح

4747 6645 642 

 اطشاف ٍحبفظخ اىجظشح ٍشمض ٍحبفظخ اىجظشح ٍحبفظبد عنِ اىطبىت

37 75 5 

  ٍغبئٜ طجبحٜ ّ٘ع اىذساعخ

22 57  

 Spssالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج  
 محور المعمومات االجتماعية

%( 32%( قطاع خاص و )6%( موظف حكومي و )53( ان مينة االب لمطمبة بمغت )2يتضح من الجدول)
%( اعمال حرة و ىذا يشير الى نصف عينة البحث اباء الطمبة مينيم ضمن القطاع الحكومي وىذا مؤشر جيد 9كاسب و)

نت نسبة اباء الطمبة ممن مينتو كاسب يساعد الطمبة عمى استقرار حالتيم المادية قدر االمكان لكن من جانب اخر كا
شكمت ثمث عينة البحث تقريبا" وىذه الشريحة من الطمبة تكون حالتيم المادية ضعيفة وبدوره قد تدفع بالطمبة الى العمل 
خارج دوام الدراسة لمعمل كمحاولة لتحسين دخل العائمة مما ينعكس سمبا" عمى مستواىم الدراسي.اما مينة االم فقد كانت 

%( 2%( ربات بيوت و )83%( موظفات في القطاع الخاص و )1%( موظفات في القطاع الحكومي و )14تمثمة بـ )م
 قطاع حر وىذا يدل عمى ان مينة ربات البيوت احتمت اعمى نسبة من عينة البحث .

%( .اما شيادة 19%( تمتيا شيادة االعدادية )25كما يتبين ان شيادة البكموريوس الباء الطمبة بمغت اعمى نسبة )
%( عمى التوالي ويعزو 20%،20،%21المتوسطة و االعدادية و االبتدائية الميات الطمبة فقد كانت متقاربة جدًا وىي )

 الباحث ذلك الى طبيعة المجتمع التي تشدد عمى ايقاف البنت عن الدراسة في وقت مبكر وخصوصا" المناطق الريفية.
%( 7%( مستقرة الى حد ما و ) 22%( مستقرة و )71لعالقة االسرية قد توزعت )( ان نسبة ا2كذلك يتضح من الجدول)

 .  سرية( ليست مستقرة وكانت متذبذبةو منو نستنج ان ما يقارب ربع عينة البحث )العالقة اال ،غير مستقرة
 (5جدول)

 محور المعلومات االجتماعٌة للطالب النسب المئوية لفقرات

      اىْغجخ اىَئ٘ٝخ% اىفقشح

ٍ٘ظف  ٍْٖخ االة

 حنٍٜ٘

ٍ٘ظف قطبع 

 خبص

اػَبه  مبعت

 حشح

    

53 6 32 9     

lًٍ٘ظفخ  ال

 حنٍ٘ٞخ

ٍ٘ظفخ قطبع 

 خبص

سثخ 

 ثٞذ

     قطبع حش
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07 0 25 6     

اىَغز٘ٙ 

 اىثقبفٜ ىالة

 ػيٞب ثنبى٘سٝ٘ط دثيً٘ اػذادٝخ ٍز٘عطخ اثزذائٞخ ٝقشا ٗٝنزت اٍٜ

7 3 01 02 07 02 63 0 

 اىَغز٘ٙ

 اىثقبفٜ ىالً

 ػيٞب ثنبى٘سٝ٘ط دثيً٘ اػذادٝخ ٍز٘عطخ اثزذائٞخ ٝقشا ٗٝنزت اٍٜ

01 06 61 60 61 7 4 0 

اىؼالقخ االعشٝخ 

ثِٞ افشاد 

 االعشح

ٍضطش

 ثخ

ٍغزقشح اىٚ 

 حذاً ٍب

      ٍغزقشح

4 66 40      

 Spssالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج 
 محور اسباب اختيار قسم االحصاء لمدراسة 

( ان معظم طمبة عينة البحث اكدوا عدم رغبتيم في الدراسة في قسم االحصاء وبمغت 3نالحظ من الجدول )
%( ويعزو  الباحث ذلك الى عدم وجود فرص عمل لخريج القسم في القطاع الحكومي و القطاع 82نسبتيم )

لكمية كالمحاسبة او االدارة . اما قبوليم في القسم فقد عزوه الى معدل الخاص مقارنة مع نظائره من اقسام ا
%( وىذا ينسجم مع الية توزيع طمبة الدراسة االعدادية المقبولين في بداية 87الدراسة االعدادية اذ بمغت نسبتيم)

مى المعدالت كل عام في الكمية عمى وفق القبول المركزي حسب المعدالت من االعمى الى االدنى اذ تخصص اع
لالقسام التي ليا اكثر رواجا" في سوق العمل كالمحاسبة واالدارة والعموم المالية وتخصص ادنى المعدالت لقسم 

 االحصاء. 
 (3جدول)

 النسب المئوية لفقرات محور اسباب اختيار الطالب الدراسة في قسم االحصاء
 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ% اىفقشح

 مال ّؼٌ سغجزل اىزارٞخ
02 26 

 27 02 سغجخ االٕو
 05 24 ٍؼذه اىذساعخ االػذادٝخ

 41 51 غٞش رىل

 Spssالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج 
 محور معمومات الحالة االقتصادية

%(. كما ان 90( ان نسبة المستوى االقتصادي لعوائل الطمبة كانت متوسطة وبمغت  )4يتضح من الجدول)
يزاولون العمل خارج اوقات الدوام لتحسين الوضع االقتصادي لعوائميم وىذه النسبة تشكل اكثر  %( من الطمبة34)

%( بينما الجزء المتبقي توزع 71من ربع عينة البحث. فضال" عن ان نسبة العوائل التي تمتمك منزل طابو بمغت )
 بين االيجار و طرائق سكن اخرى .

(3جدول )  

المعلومات االقتصادٌةالنسب المئوٌة لفقرات محور   

 اىْغت اىَئ٘ٝخ اىفقشح

 ػبىٜ ٍز٘عظ ٍْخفض اىَغز٘ٙ االقزظبدٛ ىألعشح

2 71 6 

ٍضاٗىخ اػَبه اخشٙ ىزحغِٞ اى٘ضغ االقزظبدٛ خبسج ٗقذ 

 اىذٗاً فٜ اىجبٍؼخ

  مال ّؼٌ

57 22  

 اخشٙ اٝجبس طبث٘ ٍينٞخ اىَْضه

40 00 02 

  Spssالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج 
 محور القمق من االمتحان والثقة بالنفس و طرائق التعمم 

( احتمت المرتبة االولى من حيث اىميتيا بالنسبة لمطمبة وبمغت اىميتيا 39( ان الفقرة )5يتضح من الجدول) 
%( 83( باىمية نسبية )30( تمتيا الفقرة)0.87( وانحراف معياري ) 3.41%( بوسط حسابي )88النسبية ) 
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%( 76لتي كانت اىميتيا النسبية )( ا28( ثم يتبعيما الفقرة )1.04( و انحراف معياري )3.34بوسط حسابي )
( . اما الفقرات التي حازت اىمية متدنية بالنسبة لمطمبة تمثمت 1.09( وانحراف معياري )3.22بوسط حسابي )

( و الفقرة 1.28( وانحراف معياري )1.65%( بوسط حسابي )26( اذ بمغت اىميتيا النسبية )38بالفقرتين )
(. بينما تذبذبت بقية 1.35( وانحراف معياري ) 1.64بوسط حسابي ) %(28( بمغت  اىميتيا النسبية ) 36)

 الفقرات من حيث اىميتيا النسبية بين تمك الفقرات ذي االىمية النسبية العميا و االىمية النسبية الدنيا.
 ( 5جدول)

بالنفس و طرائق الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالىمية النسبية لفقرات محور القمق من االمتحان والثقة 
 التعمم

% النسبة المئوٌة الفقرة لشدة االجابة  الوسط  
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

االهمٌة 
النسبٌة 
 %
 للفقرة

ترتٌب 
الفقرة 
حسب 
 اهمٌتها

 دائما  

(3)  

غالبا  

(4)  

احٌانا  

(5)  

 

نادرا  

(1)  

مطلقا  

(1)  

22 31 22 29 14 4 2.64 1.16 53 13 

23 42 24 21 6 7 5.4 1.5 66 9 

24 40 27 18 7 8 5.3 1.51 67 8 

25 38 32 23 5 3 5.42 1.15 70 6 

26 49 21 14 11 6 5.42 1.53 70 6 

27 32 21 26 13 10 5.25 1.41 53 13 

28 59 17 17 5 3 4.55 1.14 76 3 

29 29 32 30 6 3 5.23 1.13 61 11 

30 61 22 9 4 4 4.43 1.13 83 2 

31 6 7 22 32 34 1.12 1.13 13 19 

32 6 17 27 28 21 1.23 1.12 23 18 

34 32 29 24 8 7 5.25 1.14 61 11 

35 39 30 16 8 7 5.33 1.54 69 7 

36 13 15 22 24 26 1.13 1.42 28 16 

37 48 25 18 5 4 4.13 1.11 73 4 

38 11 15 27 24 23 1.12 1.53 26 17 

39 60 28 8 3 1 4.31 1.32 88 1 

40 14 20 20 20 27 1.23 1.43 34 14 

41 35 23 24 9 9 5.12 1.52 58 12 

42 54 18 14 9 6 4.11 1.53 72 5 

 Spssالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج 
 نموذج االنحدار الموجستي الترتيبي

 ترميز متغيرات النموذج 
 باالتي:تتمثل متغيرات نموذج االنحدار الموجستي الترتيبي 

(( كمتغير 0(،راسب )1عبور)،(2مستوى الطالب) تم تمثيمو بنتيجة الطالب في نياية العام الدراسي ) ناجح ) -
 . Yمعتمد ترتيبي 

 (.6المتغيرات التوضيحية التي تمثل الفقرات االتية المبينة في الجدول)  -
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(6جدول)  
 المتغيرات التوضيحية لنموذج االنحدار الموجستي الترتيبي

 اىَزغٞش اىفقشح

 x1 اىجْظ ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 x2 اىؼَش ٍزغٞش مَٜ

 x3 ٍؼذه اىذساعخ االػذادٝخ ٍزغٞش مَٜ

 x4 اىحبىخ االجزَبػٞخ ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X7 اىغنِ ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X9 ٍْٖخ االة ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X10 ٍْٖخ االً ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X11 اىَغز٘ٙ اىثقبفٜ ىالة ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X12 ٍزغٞش ّ٘ػٜ اىَغز٘ٙ اىثقبفٜ ىالً

 X13 اىؼالقخ االعشٝخ ثِٞ افشاد االعشح ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X14 سغجزل اىزارٞخ فٜ اخزٞبسك اىذساعخ فٜ قغٌ االحظبء ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X18 اىَغز٘ٙ االقزظبدٛ ىالعشح ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X19 ٍضاٗىخ اػَبه اخشٙ ىزحغِٞ اى٘ضغ االقزظبدٛ خبسج ٗقذ اىذٗاً فٜ اىجبٍؼخ ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X20 ٍينٞخ اىَْضه ٍزغٞش ّ٘ػٜ

 X22 اشؼش ثبالمزئبة اثْبء االٍزحبّبد ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X23 اقشأ اعئيخ االٍزحبُ ثذقخ قجو االجبثخ ػيٖٞب  ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X24 اىخ٘ف ٍِ االٍزحبُ ٝجؼيْٜ اسرجل ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X25 غٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜاحشص ػيٚ اجبثخ جَٞغ اعئيخ االٍزحبُ اىَطي٘ثخ ثذقخ ٍز

 X26 احشص ػيٚ ٍشاجؼخ اجبثزٜ فٜ ٗسقخ االٍزحبُ قجو ٍغبدسح اىقبػخ االٍزحبّٞخ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X27 اسرجل ارا سأٝذ صٍالئٜ اىطيجخ ٝنزجُ٘ فٜ االٍزحبُ ٗاّب ال اػشف االجبثخ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X28 ارا مْذ غٞش ٍغزؼذ ىالٍزحبُ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ اشؼش ثبالحجبط

 X29 اػبّٜ ٍِ ّغٞبُ االجبثخ ػيٚ اعئيخ االٍزحبُ اثْبء رأدٝخ  االٍزحبُ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X30 اقً٘ ثبالجبثخ ػيٚ االعئيخ اىزٜ اػشف اجبثزٖب اٗالً اثْبء رأدٝخ االٍزحبُ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X31 اُ ٝششحٔ االعزبر ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ اساجغ ٍ٘ض٘ع اىَحبضشٓ قجو

 X32 اساجغ ٍحبضشارٜ ٗفق جذٗه ٍؼِٞ احذدٓ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X34 احشص ػيٚ ر٘فش ج٘ ّفغٜ ىٜ ٍالئٌ قجو اُ اثذأ فٜ اىذساعخ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X35 ادُٗ مو اىَالحظبد اىزٜ ٝزمشٕب االعزبر اثْبء اىَحبضشٓ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X36 اػزَذ ػيٚ ٍظبدس رؼيٌ ٍخزيفخ ىفٌٖ اىَحبضشٓ ٍثو اىَنزجخ ٗ االّزشّٞذ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X37 اعزؼِٞ ثضٍالئٜ اىَزف٘قِٞ فٜ ٍشاجؼخ اىَحبضشاد ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

اساجغ االعزبر فٜ ٍنزجٔ ىالعزفغبس ػِ ثؼض اىَ٘ض٘ػبد اىزٜ رخض اىَبدح اىذساعٞخ ٍزغٞش ّ٘ػٜ 

 رشرٞجٜ
X38 

 X39 ٘اظت ػيٚ حض٘س اىَحبضشاد  ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٍٜ

 X40 اشؼش ثبىحشج ػْذٍب اطيت ٍِ اٟخشِٝ اىَغبػذح فٜ ر٘ضٞح اٗ حو عؤاه ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X41 ارقجو ّقذ اٟخشِٝ ٗٗجٖبد ّظشٌٕ ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 X42 اثذٛ سأٜٝ ٗ ٍذاخالرٜ ثأدة فٜ اىَحبضشح ٍزغٞش ّ٘ػٜ رشرٞجٜ

 اعداد الباحث :المصدر
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 تقدير نموذج االنحدار الموجستي الترتيبي
لتقدير نموذج االنحدار الموجستي الذي يمثل العالقة بين  Spss v.21تم االستعانة بالبرنامج االحصائي 

( وكانت 6المتمثل بالمستوى العممي لمطالب و المتغيرات التوضيحية المبينة في الجدول) Yالمتغير المعتمد 
 (.9(،)8(،)7النتائج كما مبينة بالجداول)

 (2جدول)
 نسبة الطلبة لمتغٌر االستجابة

Y ّغجخ اىطيجخ % ػذد اىحبالد 

 2.8% 6 ساعت :0

 22.3% 48 ػج٘س :1

 74.9% 161 ّبجح :2

 100% 215 اىنيٜ

 Spssالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائً 

% 55.4%  نتٌجته راسب و 5.3(طالبا  وطالبة صنفت الى 512( ان عٌنة البحث البالغة )2ٌتبٌن من الجدول)

لٌم %  نتٌجته ناجح و هذا ٌشٌر الى تدنً نسبة الرسوب نتٌجة تطبٌق نظام العبور فً التع23.4نتٌجته عبور و 

 الجامعً فً العراق  .

 (3جدول)
 معنوٌة وجودة توفٌق النموذج اللوجستً الترتٌبً

 

Model 

-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 280.026       

Final 207.605 72.421 34 .000 

Cox and snell 0.286    

Nagelkerke 0.393    

Mc Fadden 0.59    

 Spssالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج االحصائي 
χ( يبين ان نموذج االنحدار الموجستي الترتيبي معنوي اذ بمغت قيمة اختبار 8كما ان الجدول)

( بمستوى معنوية 72.41)    
 (Sig=0.000 ( وىي اقل من )α  يبي (. اما جودة توفيق نموذج االنحدار الموجستي الترت      

لمبيانات المقابمة لمعمماتيا المقدرة اقل من مستوى المعنوية المحدد من قبل  waldالحصاءة  Sigمستوى المعنوية 
( تقريبًا من التباين في المتغير التابع تم 0.393(وىذا يشير الى ان ما قيمتو )Nagelkerke = 0.393بمغت )

 الموجستي الترتيبي.تفسيره بالمتغيرات التوضيحية في نموذج االنحدار 
وقيمة مستوى  waldاما باقي المعمومات التي تخص معالم المتغيرات التوضيحية ) قيمة المعممة المقدرة واحصاءة 

 (.9( فقد تم تمخيصيا في الجدول) Sigالمعنوية الخاصة بتمك االحصاءة 
نتيجة الطالب في نياية العام  (ان المتغيرات التوضيحية التي كانت معنوية اي ليا تأثير في9فيظير الجدول)
( وعميو يجب عمى الطالب مراعاتيا .اما X40,X36,X22,X18,X14,X4,X1( ىي )α=0.05الباحث )الدراسي بسبب 

 المتغيرات المتبقية فكانت غير معنوية اي ليس ليا تاثير معنوي في نتيجة الطالب في نياية العام الدراسي.
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 (9جدول)
 تقدير معممات نموذج االنحدار الموجستي و احصاءة والد ومعنويتيا لكل معممة

Parameter Estimates 

   variables Estimate Std. Error Wald Df Sig. 

Threshold 

  

[y = .00] -4.324 3.331 1.686 1 0.194 

[y = 1.00] -1.121 3.304 0.115 1 0.734 

 

 

Location 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

x22 -0.583 0.219 7.08 1 0.008 

x23 -0.171 0.216 0.628 1 0.428 

x24 -0.028 0.183 0.023 1 0.878 

x25 0.226 0.241 0.883 1 0.347 

x26 -0.252 0.206 1.507 1 0.22 

x27 -0.285 0.185 2.364 1 0.124 

x28 0.124 0.222 0.311 1 0.577 

x29 -0.154 0.209 0.543 1 0.461 

x30 -0.074 0.229 0.106 1 0.745 

x31 -0.354 0.203 3.034 1 0.082 

x32 0.188 0.208 0.817 1 0.366 

x34 -0.041 0.189 0.046 1 0.829 

x35 0.337 0.195 3.002 1 0.083 

x36 -0.405 0.175 5.353 1 0.021 

x37 0.128 0.205 0.39 1 0.532 

x38 0.001 0.175 0 1 0.997 

x39 0.262 0.255 1.061 1 0.303 

x40 0.327 0.163 4.029 1 0.045 

x41 -0.118 0.165 0.512 1 0.474 

x42 -0.065 0.186 0.123 1 0.726 

x1 1.375 0.545 6.366 1 0.012 

x2 -0.066 0.066 1.027 1 0.311 

x3 0.048 0.033 2.057 1 0.151 

x4 -1.101 0.566 3.788 1 0.052 

x7 -0.294 0.388 0.574 1 0.449 

x9 -0.171 0.207 0.685 1 0.408 

x10 -0.343 0.324 1.123 1 0.289 

x11 -0.004 0.165 0.001 1 0.98 

x12 -0.099 0.155 0.408 1 0.523 

x13 0.227 0.338 0.448 1 0.503 

x14 1.637 0.635 6.65 1 0.01 

x18 1.306 0.647 4.077 1 0.043 

x19 -0.725 0.544 1.775 1 0.183 

x20 -0.203 0.264 0.594 1 0.441 

 Spssالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج االحصائي 
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 االستنتاجاث والتىصياث
 االستناجات 

( كان ليا االثر X40,X36,X22,X18,X14,X4,X1اظير تحميل االنحدار الموجستي الترتيبي ان المتغيرات ) -1
 المعنوي في نتيجة الطالب الجامعي اما بقية المتغيرات فقد ظيرت غير معنوية وىذا يحقق فرضية البحث.

 اوضحت نتائج التحميل الوصفي لعينة البحث االتي: -2
صص قسم % من الطمبة اكدوا عدم رغبتيم في الدراسة بألقسم نتيجة عدم وجود فرصة عمل رائجة لتخ 82 -ا

 االحصاء في القطاع الحكومي و القطاع الخاص.
% من عينة البحث كان قبوليم في القسم عمى وفق معدل الدراسة االعدادية وىذا يتوافق مع الية القبول 87 - ب

في الكمية اذ ان قسم االحصاء ياخذ المعدالت الدنيا من القبول المركزي لمدراسة الصباحية و القبول المباشر 
 مسائية.لمدراسة ال

 لمواقع االسري في الوقت الحاضر الذي تتفشى فيو حاالت الطالق والمشكالت االسرية.  - ت
اوضحت االىمية النسبية لفقرات محور القمق من االمتحان والثقة بالنفس وطرائق بمغت نسبة الطمبة ممن  - ث

%( ثم تمتيا الفقرة ) 88نسبية )( احتمت المرتبة االولى بالنسبة لمطمبة اذ بمغت اىميتيا ال39التعمم ان الفقرة )
%(. اما الفقرتان 76( بالمرتبة الثالثة باىمية نسبية )28%( و جاءت الفقرة )83( باىمية نسبية )30

 %(.28%(و)26( فجاءت بالمرتبة االخيرة باىمية نسبية عمى التوالي )36(و)38)
 . % من الطمبة كان المستوى االقتصادي لعوائميم متوسط90بين البحث ان  - ج
%( فقط وىي نسبة ليست مرتفعة 71بمغت نسبة الطمبة ممن العالقة االسرية بين افراد عوائميم مستقرة)  - ح

% فقط  وىذه النسبة تنسجم مع الية السكن في المجتمع العراقي  71منازليم طابو كفاية  وىذه النسبة مطابقة 
الحكومي اما الشريحة المتبقية من المجتمع  التي كانت تقتصر عمى توزيع الوحدات السكنية عمى الكادر الوظيفي

 فيكون عمى عاتقيا شراء وحدات سكنية ليا و الفئة القادرة تمثل القمة القميمة نتيجة ارتفاع اسعار العقار.
 التىصياث 

نوصي بان تاخذ الجيات المعنية بايجاد فرص عمل لخريجي قسم االحصاء في  دوائر الدولة كافة  -1
ة فييا تستقطب تخصص االحصاء .اذ يعد تخصص االحصاء من التخصصات بأستحداث وحدات اداري

الميمة التي تدعم عمل جميع التخصصات فضال" عن امتالك الخريج حصيمة عممية في الرياضيات 
 والحاسوب والتخطيط وبالتالي تفعيل اقبال الطمبة عمى الدراسة في قسم االحصاء.

مشكمة المستوى العممي لمطمبة نتيجة تدني المستوى العممي  نوصي بتوسعة الدراسات العممية التي تعالج -2
 لمطالب في الوقت الحاضر بسبب الظروف التي يمر بيا بمدنا العزيز .

نوصي باستخدام اسموب االنحدار الموجستي في تحديد تاثير المتغيرات بألمتغير المعتمد لكونو من االساليب  -3
 الساليب االحصائية االخرى التي يتطمب تطبيقيا فروض عديدة.االحصائية التي تتمتع بقمة فروضو خالفًا ل

(  النيا  من X40,X36,X22,X18,X14,X4,X1نوصي  بان يركز الطمبة في اىتماميم عمى المتغيرات )) -4
 المتغيرات التي اثبت تحميل االنحدار الموجستي معنوية اثرىا في نتيجة الطالب في نياية العام الدراسي. 
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 الممحــــق 
 استبانو

 خي الطالب / اختي الطالبة المحترم/ـة  ...أ
جامعة ييدف بحثنا الموسوم بـ) تحديد المتغيرات المؤثرة في المستوى العممي لمطالب الجامعي / دراسة تطبيقية في  

قسم اإلحصاء ( إلى تحديد المتغيرات المؤثرة في نتيجة الطالب في نياية العام  -كمية اإلدارة واالقتصاد -البصرة
 الدراسي  لذا يرجى توخي الدقة في اإلجابة عن فقرات االستبانة خدمًة لمبحث العممي.

                                                                                                                                                              نمع فائق الشكر واالمتنا
 الباحث                                                                                               

 جامعة البصرة
 سم اإلحصاءاإلدارة واالقتصاد/  قكمية 

 اىَؼيٍ٘بد اىشخظٞخ

   أّثٚ  رمش انجُس

   انعًش

يعذل انذساسح 

 اإلعذاديح

 

 انحانح االجتًاعيح
  اسٍو ٍطيق ٍزضٗج اػضة

    

   اىشاثؼخ  اىثبىثخ  اىثبّٞخ انًشحهح انذساسيح

-6102َتيجتك نهعاو انًاضي 

6102 

   ساعت  ػج٘س  ّبجح

ٍشمض ٍحبفظخ  انسكٍ

 اىجظشح

اطشاف ٍحبفظخ  

 اىجظشح

  ٍحبفظبد 

   ٍغبئٜ  طجبحٜ َىع انذساسح

 اىَؼيٍ٘بد االجزَبػٞخ

يهُح االب ) او يٍ 

يُىب عُه ارا كاٌ 

 يتىفي (

 يىظف حكىيي   

           
يىظف قطاع 

 خاص        

 أعًال حشج       كاسة          

يهُح االو) او يٍ 

يُىب عُها ارا 

 كاَت يتىفيح(

 يىظف حكىيي   

           
يىظف قطاع 

 خاص        

 أعًال حشج       ستح تيت          

انًستىي انثقافي 

 نألب

ٝقشأ   اٍٜ

 ٗٝنزت

  ٍز٘عطخ  اثزذائٞخ 

  ػيٞب  ثنبى٘سٝ٘ط  ٍؼٖذ  اػذادٝخ

انًستىي انثقافي 

 نألو

ٝقشأ   اٍٜ

 ٗٝنزت

  ٍز٘عطخ  اثزذائٞخ 

  ػيٞب  ثنبى٘سٝ٘ط  ٍؼٖذ  اػذادٝخ

انعالقح األسشيح تيٍ أفشاد 

 األسشج

ٍغزقشح اىٚ حذ   ٍضطشثخ

 ٍب

  ٍغزقشح 

 أعجبة اخزٞبسك اىذساعخ فٜ قغٌ اإلحظبء)ٝشجٚ االجبثخ ػيٚ  جَٞغ اىفقشاد(
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سغثح األهم  :                  َعى                  -سغثتك انزاتيح : َعى            كال                            -

 كال

يعذنك نهذساسح اإلعذاديح :  َعى                  -كال                          غيش رنك        : َعى              -

 كال

 اىَؼيٍ٘بد االقزظبدٝخ

    انًستىي االقتصادي نألسشج :      يُخفض           يتىسط            عاني 

  كالخاسج وقت انذواو في انجايعح :  َعى           يزاونح أعًال أخشي نتحسيٍ انىضع االقتصادي 

 يهكيح انًُزل :   طاتى           إيجاس            أخشي 

 

 
 أسئمة تتعمق بالقمق من االمتحان و الثقة بالنفس و طرق التعمم 

        الفقرة                                                                       ت
 المقياس

 

ئماً 
دا

الباً  
غ

ياناً  
اح

  ً درا
نا

طمقاً  
م

 

      اشعر بالثقة بالنفس اثناء اداء االمتحان 0

      اشعر باالكتئاب اثناء االمتحانات 3

      اقرأ اسئمة االمتحان بدقة قبل االجابة عمييا  2

      الخوف من االمتحان يجعمني ارتبك 1

      احرص عمى اجابة جميع اسئمة االمتحان المطموبة بدقة 2

      احرص عمى مراجعة اجابتي في ورقة االمتحان قبل مغادرة القاعة االمتحانية 3

الطمبة يكتبون في االمتحان وانا ال اعرف ارتبك اذا رأيت زمالئي  4

 االجابة

     

      اشعر باالحباط اذا كنت غير مستعد لالمتحان 5

      اعاني من نسيان االجابة عمى اسئمة االمتحان اثناء تأدية  االمتحان  6

0
1 

عمى االسئمة التي اعرف اجابتيا اواًل اثناء تأدية  اقوم باالجابة

 االمتحان 
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0
0 

      اراجع موضوع المحاضره قبل ان يشرحو االستاذ

0
3 

      اراجع محاضراتي وفق جدول معين احدده

0
2 

      اراجع محاضراتي قبل االمتحان فقط

0
1 

      احرص عمى توفر جو نفسي لي مالئم قبل ان ابدأ في الدراسة

0
2 

      ادون كل المالحظات التي يذكرىا االستاذ اثناء المحاضره

0
3 

      مثل المكتبة و االنترنيت اعتمد عمى مصادر تعمم مختمفة لفيم المحاضره

0
4 

      استعين بزمالئي المتفوقين في مراجعة المحاضرات

0
5 

ن بعض الموضوعات التي تخص اراجع االستاذ في مكتبو لالستفسار ع

 الدراسيةالمادة

     

0
6 

      مواظب عمى حضور المحاضرات 

3
1 

      اشعر بالحرج عندما اطمب من اآلخرين المساعدة في توضيح او حل سؤال 

3
0 

      اتقبل نقد اآلخرين ووجيات نظرىم

3
3 

      ابدي رأيي و مداخالتي بأدب في المحاضرة

3
2 

يرجى ذكرىا (7 اخرى) 
....................................................................

................ 

     

 شكرا جزياًل لتعاونكم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


