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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



  ش
 

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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