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�لأ�س�س �لنظرية و �ملحدد�ت �لقت�سادية لالإجناز �لأكادميي للطلبة 
�جلامعيني يف �ململكة در��سة يف �لأ�سول �لقت�سادية للرتبية

�مللخ�س

للطلبة  الأكادميي  لالإجناز  النظرية  الأ�س�ص  معرفة  حماولة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 

ال�سكن/  )الدخل/  بـــ:  املرتبطة  القت�سادية  املحددات  بع�ص  وبني  بينه  والعالقة  اجلامعيني 

الدرا�سة مت  على طبيعة  وبناء  ال�سحية(،    الرعاية  املنزل/  العاملني يف   / املوا�سالت  العمل/ 

ا�ستخدام املنهج الو�سفي امل�سحي وتكونت عينة الدرا�سة من )742( طالبًا وطالبة موزعني على 

)6( جامعات من اجلامعات احلكومية يف مناطق خمتلفة من اململكة العربية ال�سعودية، وكان من 

اأبرز النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة وجود عالقة وارتباط قوي بني الإجناز الأكادميي و مدى 

حت�سن الو�سع القت�سادي للطلبة اجلامعيني.ارتفاع )الدخل( للطالب اجلامعي اأو لأ�سرة الطلبة 

اأو مبهنة معينة يزيد  الطلبة اجلامعيني بعمل  الأكادميي.ارتباط  اإجنازهم  اجلامعيني يزيد من 

الأكادميي.ل  اإجنازهم  اإيجابًا على  ينعك�ص  وا�ست�سعارها مما  امل�سوؤولية  من قدرتهم على حتمل 

اأو الطالبة على املكافاأة اجلامعية وبني اإجنازهم الأكادميي. يوجد ارتباط بني ح�سول الطالب 

عمل الأب وعمل الأم ي�سهم يف رفع اإجناز الطالب اأو الطالبة الأكادميي.ل يوؤثر وجود اخلادمات اأو 

ال�سائقني يف املنزل على الإجناز الأكادميي للطلبة والطالبات اجلامعيني.يتاأثر الإجناز الأكادميي 

داخل  ل�ستقالليتهم  تاأثري  هناك  لي�ص  بينما  فيه،  يعي�سون  الذي  ال�سكن  بنوع  والطالبات  للطلبة 

و�سيلة  ي�ستخدمون  الدرا�سة  عينة  اأفراد  الأكادميي.معظم  اإجنازهم  على  خا�سة  بغرف  املنزل 

الو�سول للجامعة )ال�سيارة اخلا�سة( وت�سري نتائج الدرا�سة اإىل اأنه قد يوؤثر �سلبًا على اإجنازهم 

اإيجابًا على اإجنازهم  توؤثر  اأو الطالبة  التي يتلقاها الطالب  الأكادميي.حت�سن الرعاية ال�سحية 

الأكادميي.

الكلمات املفتاحية: املحددات القت�سادية، الإجناز الأكادميي، الطلبة اجلامعيني، الأ�سول القت�سادية .

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/1/30م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/8/10م
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Theoretical Foundations and Economic Determinants of 
Academic Achievement for University Students

in the Kingdom of Saudi Arabia

Abstract

The aim of this study was to try to find the theoretical foundations of 
academic achievement for university students and the relationship between 
them and some of the economic determinants related to: )Income/ housing/ 
work/ transportation/ working at home/ health care(.

Based on the nature of the study approach was useds descriptive survey. 
The study sample consisted of )742( students spread over )6( of public 
universities in different regions of Saudi Arabia.

The main results of the study reveal a strong relationship and a strong 
correlation between academic achievement and the extent of improvement 
in the economic situation of university students. Hight income for the 
student or the family increases their academic achievement. Association of 
university students with, work or specific profession increases their ability to 
bear responsibility and ararenen, which reflects positively on the academic 
achievement. No link between the student and the that the provides reward 
university and the academic achievement. Work of the father and the 
mother's contributes to raising student academic achievement. Academic 
in achievement not affected the existence of maids or drivers in the house 
Academic achievement of the students is affectedty type of housing in which 
they live, while there is no impact to their independence within the home 
rooms, especially on the academic achievement. Most of the members of the 
study sample use means access of transports the university )your car(. The 
study results suggest that it may adversely affect the academic achievement. 
Improvement of health care received by the student positively impacted the 
academic achievement.

Keywords: determinants of economic, academic achievement, university students, 
economic assets.

Dr. Mohammad A. Aldhibiani
Department of Foundations of Education
College of Education -Taibah University
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�ملقدمة:
ترتكز الكفاءة الداخلية للموؤ�س�سات الرتبوية ب�سكل عام واجلامعات ب�سكل خا�ص على قدرة 

املوؤ�س�سة الرتبوية على الحتفاظ مبدخالتها من الطلبة والنتقال بهم من مرحلة اإىل اأخرى بعد 

ا�ستكمالهم ملتطلبات كل مرحلة، ويعد ا�ستكمال الطلبة ملتطلبات كل مرحلة على الوجه الأكمل 

الكفاءة  ارتفاع  موؤ�سرات  اأهم  اأحد  بدوره  يعد  والذي  الأكادميي  الإجناز  ارتفاع  على  موؤ�سر 

الداخلية للنظم التعليمية.

مفهومه  حيث  من  الأكادميي  بالإجناز  الهتمام  على  الباحثني  من  كثريًا  دفع  ما  وهذا 

العديد  اأن  الأكادميي نلحظ  بالإجناز  العالقة  الأدبيات ذات  تتبع تلك  وعوامله وواقعه، وعند 

منها قد اأ�سارات اإىل اأن الإجناز الأكادميي يتاأثر بالعديد من املتغريات التي حتيط بالفرد وتوؤثر 

يف فعالياته املختلفة، ومن اأبرز تلك املتغريات هي املتغريات القت�سادية.

وت�سري كثري من الدرا�سات اإىل تاأثري البيئة اجلامعية مبا تت�سمنه من: اأع�ساء هيئة تدري�ص، 

ومناهج واأنظمة، وبيئة فيزيقية، على الإجناز الأكادميي للطلبة، اإل اأنه باملقابل هناك جمموعة 

من الدرا�سات التي اأجريت يف هذا املجال ت�سري اإىل اأن الإجناز الأكادميي للطالب اجلامعي 

يتاأثر مبجموعة من العوامل التي تتعدى نطاق البيئة اجلامعية باأ�ساتذتها ومناهجها واأنظمتها 

املتعلقة  القت�سادية  املحددات  اأبرزها  من  بالطلبة  ارتباط  ذات  اأخرى  حمددات  اإىل  لت�سل 

بالو�سع القت�سادي للطلبة.

ومن جهة اأخرى فقد كان ال�سائع لدى الكثريين باأن م�سكلة )انخفا�ص الإجناز الأكادميي( 

ترجع يف اأ�سا�سها اإىل عوامل تتعلق بالقدرات العقلية للطلبة نتيجة:

1. كونها من اأكرث العوامل و�سوحًا وارتباطًا بالإجناز الأكادميي.

2.  تاأكيد العديد من الدرا�سات على تاأثري القدرات العقلية على الإجناز الأكادميي للطلبة.

هذا  يف  اأجريت  التي  الدرا�سات  من  جمموعة  برزت  الإن�سانية  املعرفة  م�سرية  تطور  ومع 

املجال اأ�سارت اإىل اأن الإجناز الأكادميي للطلبة يتاأثر مبجموعة من املحددات التي تتعدى نطاق 

البيئة التعليمية والقدرات العقلية للطلبة لت�سل اإىل الو�سع القت�سادي للطلبة.

�لأ�س�س �لنظرية و �ملحدد�ت �لقت�سادية لالإجناز �لأكادميي للطلبة 
�جلامعيني يف �ململكة در��سة يف �لأ�سول �لقت�سادية للرتبية
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اأن الإجناز الأكادميي للطلبة ل يتوقف على  اأ�سارت نتائج العديد من الدرا�سات اإىل  فقد 

تكوينهم العقلي فقط، بل يتاأثر بالعديد من العوامل واملتغريات من بينها املتغريات القت�سادية 

املحيطة بالفرد )Hanafi Z, 2008.(.كما ت�سري اإحدى الدرا�سات التي اأجريت حول العوامل 

املوؤثرة يف الإجناز الأكادميي للطالب اإىل الدور الكبري الذي حتدثه املتغريات القت�سادية على 

.)Maani & Kalb, 2007( الأداء الأكادميي للطالب

    وعندما قام اأحد الباحثني يف ا�سرتاليا باإجراء مقارنات تتمحور حول الو�سع القت�سادي 

للطلبة وجد باأن انخفا�ص الو�سع القت�سادي للطلبة يوؤثر �سلبًا على النواحي التعليمية لهم، ولي�ص 

 Considine,( ذلك فح�سب بل قد يوؤدي اإىل عدم ا�ستمرارية الطالب اأو الطالبة يف الدرا�سة

.)& Zappala, 2002

املحددات  اأهم  على  ال�سوء  ت�سليط  حماولة  الدرا�سةيف  هذه  فكرة  انبثقت  هنا  ومن 

عليها  يعتمد  كموؤ�س�سات  اجلامعات  لطلبة  الأكادميي  بالإجناز  عالقتها  وتو�سيح  القت�سادية 

املجتمع يف اإعداد القوى الب�سرية التي ترتكز عليها التنمية اأماًل يف اأن ت�سل اجلامعات بطلبتها 

مل�ستوى مرتفع من حيث الأداء والإجناز الأكادميي لتتحق بذلك م�ستويات تنموية عالية للمجتمع، 

وبالتايل ميكن �سياغة �سوؤال الدرا�سة الرئي�ص كالآتي:

ما طبيعة العالقة بني الإجناز الأكادميي للطلبة اجلامعيني يف اجلامعات ال�سعودية وبع�ص 

املحددات القت�سادية ؟ وما الأ�س�ص النظرية التي حتكم اأبعاد تلك العالقة؟

تربز اأهمية الدرا�سة من خالل النقاط التالية:
�أوًل �لأهمية �لنظرية للدر��سة 

وبع�ص  الأكادميي  الإجناز  بني  العالقة  وجوانب  اأبعاد  معرفة  حاولت  التي  الدرا�سات  قلة   .1

املحددات القت�سادية وبالتايل تاأتي هذه الدرا�سة لتحاول �سد هذه الفجوة البحثية ومتهد 

الطريق ملزيد من الدرا�سات العلمية يف هذا املجال لالرتقاء مب�ستوى التعليم اجلامعي.

2. ت�سهم املرحلة اجلامعية يف تزويد املجتمع باملخرجات التي ميكن اأن ت�سهم يف حتقيق تنمية 

املجتمع ولذلك لبد من رفع م�ستوى الإجناز الأكادميي للطالب يف تلك املرحلة حتى ن�سمن 

تنموية  م�ستويات  على حتقيق  قادرة  تكون  اجلامعات  مقبوًل من خمرجات  نوعيًا  م�ستوًى 

عالية . 

ثانيًا �لأهمية �لتطبيقية للدر��سة 

اإ�سدار احلكم على مدى  للطلبة يف  الأكادميي  التعرف على واقع الإجناز  ي�سهم  اأن  1. ميكن 

حتقق اأهداف املوؤ�س�سة الرتبوية ومدى �سريها ب�سكل �سليم.



300

د. حممد �لذبياين �لأ�س�س �لنظرية و�ملحدد�ت �لقت�سادية لالإجناز �لأكادميي للطلبة �جلامعيني

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

2. حتى ن�سل مل�ستويات عالية يف الإجناز الأكادميي فال بد من معرفة املحددات واملتغريات 

املرتبطة به كونه يتاأثر �سلبًا واإيجابًا بالعديد من املتغريات ومن بينها املتغريات القت�سادية 

ولذلك فاإنه من ال�سرورة مبكان معرفة تلك املحددات وحماولة التحكم يف تاأثريها حتى 

عالية من حيث  مل�ستويات  ن�سل  وبالتايل  الأكادميي،  الإجناز  م�ستوى  التحكم يف  ن�ستطيع 

الإجناز الأكادميي.

�أهد�ف �لدر��سة:

1. التعرف اإىل الأ�س�ص النظرية ذات العالقة بالإجناز الأكادميي. 

للطلبة  القت�سادية  املحددات  وبع�ص  الأكادميي  الإجناز  بني  العالقة  طبيعة  اإىل  التعرف   .2

اجلامعيني.

للطلبة  الأكادميي  الإجناز  م�ستوى  رفع  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  التي  التو�سيات  بع�ص  تقدمي   .3

اجلامعيني يف �سوء نتائج الدرا�سة امليدانية.

حدود �لدر��سة:

اقت�سرت هذه الدرا�سة على حماولة معرفة طبيعة العالقة بني الإجناز الأكادميي وبع�ص 

اجلامعات  يف  البكالوريو�ص  مرحلة  يف  املنتظمني  اجلامعيني  للطلبة  القت�سادية  املحددات 

ال�سعودية للعام اجلامعي 1434/1433هـ يف اململكة العربية ال�سعودية.

م�سطلحات �لدر��سة:

�لإجناز �لأكادميي: وميكن تعريفه اإجرائيًا يف هذه الدر�سة مبجموعة الدرجات التي يح�سل 

عليها الطلبة اجلامعيني خالل درا�ستهم للمقررات والتي يبنى عليها معدلهم الرتاكمي.

�لأ�س�س �لنظرية: ويق�سد بها يف هذه الدرا�سة اأهم الجتاهات واملدار�ص التي حاولت تف�سري 

اختالف الطالب والطالبات من حيث الإجناز الأكادميي من منظور اقت�سادي.

�ملحدد�ت �لقت�سادية: ويق�سد بها يف هذه الدرا�سة جملة املتغريات والظروف القت�سادية 

اأو الطالبة ذات الرتباط بالدخل وال�سكن وال�سحة وو�سع الأ�سرة القت�سادي والتي  للطالب 

ميكن اأن يكون لها تاأثري اإيجابي اأو �سلبي على الإجناز الأكادميي لهم.

املنتظمني  والطالبات  الطالب  جمموع  الدرا�سة  هذه  يف  بهم  ويق�سد  �جلامعيون:  �لطلبة 

للدرا�سة يف اجلامعات ال�سعودية باململكة العربية ال�سعودية.
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 �لإجناز �لأكادميي: املفهوم والأ�س�ص النظرية 

الإمتام  على  تدل  وهي  )َنـَجــَز(  مادة  من  ماأخوذ  الإجناز  باأن  املحيط  القامو�ص  يف  جاء 

والق�ساء، واأجنز ال�سيء اأي: اأمته وح�سله )جممع اللغة العربية، 1972، 903(. 

 )Achevement Academic( والإجناز الأكادميي عبارة عن مقابلة للم�سطلح الأجنبي

للغة العربية، وعند مراجعة الدرا�سات  الباحثني يف نقله  وهذا امل�سطلح ح�سل اختالف بني 

العلمية ذات العالقة جند اأن تلك الأدبيات ت�ستخدم الآتي:

1. الإجناز الأكادميي.

2. التح�سيل الأكادميي.

3. التح�سيل العلمي.

4. التح�سيل الدرا�سي.

وهذا ما يف�سر تباين مفاهيم وتعريفات الإجناز الأكادميي بني الباحثني بني م�سطلحات 

بلوغ  للمادة، ويعني  تعليمي درا�سي  اإجناز  "باأنه  اأحدهم  )التح�سيل والإجناز( فبينما يعرفه 

م�ستوى معني من الكفاية يف الدرا�سة �سواء اأكان يف املدر�سة اأو اجلامعة، ويحدد ذلك اختبارات 

امل�سطلحات  معجم  اأن  جند   )1987،11 )احلفني  معا  الثنني  اأو  املعلمني  تقارير  اأو  مقننة 

اأو  معارف  اأو  معلومات  من  الطالب  عليه  يح�سل  ما  " مقدار  باأنه  يعرفه  والنف�سية  الرتبوية 

املحددة"  امل�ستويات  قيا�ص  معه  ميكن  ب�سكل  املعد  الختبار  يف  بدرجات  عنها  معربًا  مهارات 

)معجم امل�سطلحات الرتبوية والنف�سية، 2003، 89( . 

ويعرفه قامو�ص ويب�سرت الإجناز الأكادميي باأنه "مقدار اأداء الطالب يف ال�سف لعمٍل ما من 

الناحية الكمية والنوعية")Webstar, 1981, 26(. بينما يعرفه بع�ص الباحثني باأنه: "مقدار 

اأو درا�سيًا  اأو علميًا  ما يكت�سبه الطالب من معارف ومعلومات، وقد يكون هذ الإجناز مهاريًا 

واملعيار لكت�ساب املعارف هو درجة الطالب يف الختبار" )ح�سن،1983، 10(.

خربات  من  الطالب  يح�سله  ما  "مقدار  اإىل  ي�سري  الأكادميي  الإجناز  باأن  فطيم  ويرى 

اأو جمموعة مواد مقدرا بالدرجات التي يح�سل عليها نتيجة لأداء  ومهارات يف مادة درا�سية 

الختبارات التح�سيلية كما حتدد باملعدل الرتاكمي" )فطيم، 1989، 25(.

�أهد�ف �لإجناز �لأكادميي:

للتح�سيل الأكادميي اأهداف من اأبرزها:
على م�ستوى �لطلبة:

1. تقرير نتيجة الطالب لنتقاله اإىل مرحلة اأخرى.
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2. معرفة القدرات الفردية للطلبة.

3. حتديد نوع الدرا�سة والتخ�س�ص الذي �سينتقل اإليه الطلبة.

4. ال�ستفادة من نتائج الإجناز الأكادميي لالنتقال من موؤ�س�سة تعليمية اإىل اأخرى اأو التحويل 

من تخ�س�ص لآخر.

على م�ستوى �ملوؤ�س�سة:

1. اإ�سدار احلكم على املوؤ�س�سة ومدى قدرتها على حتقيق اأهدافها.

2. اأحد اأهم موؤ�سرات الكفاءة الداخلية للموؤ�س�سات التعليمية.

�لأ�س�س �لنظرية لالإجناز �لأكادميي ... )منظور �قت�سادي(:

من  العديد  وهناك  حتكمه،  التي  والنظريات  والأ�س�ص  الأكادميي  بالإجناز  الباحثون  اهتم 

على  الدرا�سة  هذه  الرتكيز يف  و�سيتم  الأكادميي،  الإجناز  عليها  يرتكز  التي  النظرية  الأ�س�ص 

النواحي القت�سادية يف نظريتني ؛ حتدث روادهما ب�سكل مف�سل عن الرتبية والإجناز الأكادميي 

يكون  كيف  وباملقابل  القت�سادية،  النواحي  على  تاأثري  للطلبة  الأكادميي  لالإجناز  يكون  وكيف 

للو�سع القت�سادي للطلبة تاأثري على الإجناز الأكادميي لهم، وهاتان النظريتان هما:
1. �لنظرية �لبنائية.

2. نظرية �ل�سر�ع.

وفيما يلي تلخي�ص لهذين الجتاهني النظريني وما يت�سمنانه من روؤى حول ق�سية الإجناز 

الأكادميي من الناحية القت�سادية:

�لإجناز �لأكادميي لدى رو�د �لنظرية �لبنائية:

   وتتلخ�ص روؤيتهم لالإجناز الأكادميي بالنقاط الآتية )اأحمد، 2003(: 

العادلة  والتقومي  المتحان  اآليات  خالل  من  الطلبة  بني  العدالة  حتقيق  يف  الرتبية  ت�سهم   .1

الرتبية  تقوم  وبالتايل  املناف�سة،  يف  مت�ساوية  فر�سة  طالب  لكل  تعطي  والتي  واملو�سوعية 

انتقاء عادلة لالأفراد  املنا�سب من خالل عملية  اأفراد املجتمع يف املكان  الفرد من  بو�سع 

بناء على اإجنازهم الأكادميي.

مبداأ  خالل  من  اأو  املتكافئة  الفر�ص  اإتاحة  خالل  من  العدالة  لتحقيق  اأداة  الرتبية  تعد   .2

وذلك  الطلبة،  بني   )Equal opportunity in Education( التعليمية  الفر�ص  تكافوؤ 

اجلدارة  )جمتمع  واإمكاناتهم  لقدراتهم  وفقًا  املجتمع  اأفراد  وتوزيع  ت�سنيف  خالل  من 

Merticocratic Society( وبذلك ت�ساعد املدر�سة على حتقيق امل�ساواة القت�سادية بني 

اأفراد املجتمع. 
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3. تقوم الرتبية بغر�ص قيمة الإجناز )Achivement( من خالل ت�سجيع الطلبة على التناف�ص 

لتحقيق م�ستويات حت�سيلية مرتفعة.

القت�سادية  واملكانة  والدخل  الوظيفة  وم�ستوى  وقدراته  الفرد  تعليم  م�ستوى  بني  العالقة   .4

املحدد  هو  الأكادميي  الفرد  حت�سيل  اأن  ذلك  طردية،  موجبة  عالقة  عليها  يح�سل  التي 

الفرد  الأ�سا�ص حلراك  الو�سيلة  فالتعليم  الفرد،  بها  يلتحق  التي  الوظيفة  مل�ستوى  الرئي�ص 

من امل�ستويات القت�سادية الدنيا اإىل الطبقات اأو امل�ستويات والقت�سادية العليا عن طريق 

تطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص التعليمية جلميع اأفراد املجتمع .

5. التباين القت�سادي بني الأفراد يرجع اأ�سا�سًا اإىل تباين قدرات الأفراد يف الإجناز الأكادميي 

التعليمي الذي و�سل  اأو امل�ستوى  التعليم احلا�سل عليه الفرد  التفاوت يف م�ستوى  وبالتايل 

اإليه املجتمع.

جمتمع  اأو  ال�ســـتحقاق  مبجــــتمع  ي�سمى  ما  لإقامة  يدعون  النظرية،  هذه  اأ�سحاب  يدعو   .6

اجلــــدارة )Merticocratic Society( اأي اأن الطالب بناًء على قدراته العقلية واإجنازاته 

العلمية يجد مكانه املنا�سب يف التعليم وبالتايل تتحدداملكانة القت�سادية للفرد يف املجتمع 

الذي ينتمي اإليه. 

الواحد، وحجم  التلميذ  تكلفة  العنا�سر واملو�سوعات مثل:  7.  دور املدر�سة يرتكز على بع�ص 

اإىل  التطرق  يتم  يتعدى ذلك بحيث ل  و�سنوات خربتهم،ول  املدر�سني  الف�سل، وموؤهالت 

الف�سل  داخل  التفاعل  اأمناط  مثل  الأكادميي  الإجناز  يف  توؤثر  قد  التي  الأخرى  العوامل 

الدرا�سي التي لها دور يف تعزيز عدم امل�ساواة بني الطالب كذلك اخللفيات القت�سادية. 

�لإجناز �لأكادميي لدى رو�د نظرية �ل�سر�ع :

وتتلخ�ص روؤيتهم لالإجناز الأكادميي يف النقاط التالية: 

1.  يرى رواد نظرية ال�سراع اأن املجتمع مكون من فئتني ؛ فئة م�سيطرة تتمتع بكل �سيء ولها 

و�سع اقت�سادي مرتفع ويكون لها الن�سيب الأكرب من الدخل القومي للمجتمع، وفئة تابعة ل 

تتح�سل اإل على القليل من الدخل القومي وتت�سم بو�سع اقت�سادي منخف�ص.

2.  من يرى اأ�سحاب هذا الجتاه اأن النظام الرتبوي ب�سكل عام واملدر�سة ب�سكل خا�ص ماهي اإل 

مراآة م�سغرة للمجتمع الذي توجد فيه، واأنها بالتايل تعك�ص فل�سفة وتوجهات ذلك املجتمع، 

ولذلك يرى اأ�سحاب هذا الجتاه اأن املدر�سة يف املجتمعات الراأ�سمالية تهدف اإىل اإيجاد 

نوعني من املتعلمني :

النوع الأول: والذي ميثل اأبناء الفئة اأو الطبقة التي متتلك القوة والنفوذ القت�سادي يف املجتمع.
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النوع الثاين: والذي ميثل اأبناء الفئة اأو الطبقة العاملة اأو الطبقة التابعة ذات الو�سع القت�سادي 

الأقل.

وبالتايل ت�سبح الرتبية اأو املدر�سة ميدانًا لل�سراع الفئوي اأو الطبقي بني الفئتني ال�سابقتني، 

لأن هدفها هو اإعادة اإنتاج الالم�ساواة القت�سادية )التمايز القت�سادي( فهي تعد اأبناء الفئات 

اأو الطبقات التي متتلك القوة والنفوذ القت�سادي للوظائف العليا اأو املتميزة، ويف املقابل فاإنها 

اأو الطبقات العاملة والتابعة للوظائف الدنيا، وبالتايل فاإن النظام الرتبوي  اأبناء الفئات  تعد 

يف املجتمع يكر�ص اأو�ساعه القت�سادية ويوؤدي اإىل حالة من الثبات لأن هذا التكري�ص والثبات 

يخدم م�سالح الفئات املتنفذة اقت�ساديًا، ويطلق على ذلك اأحد الباحثني )اإعادة اإنتاج الطبقة 

القت�سادية(.

تاأثري  بينها  من  عوامل  نتيجة  التعليم  موؤ�س�سات  داخل  التعليمية  الفر�ص  تكافوؤ يف  3. ليوجد 

الو�سع القت�سادي للطالب اأو الطالبة، ولذلك جند اأنه غالبًا ما يربز ال�سعف العلمي لدى 

اأبناء الفئات الفقرية الأقل اقت�ساديًا نتيجة لغياب دوافع التعلم وق�سور الإمكانات املادية 

الالزمة لالإجناز الأكادميي، ويوؤيد ذلك مامتت مالحظته يف فرن�سا من التباين الوا�سح 

بني تالميذ املدر�سة الفرن�سية بح�سب الأو�ساع القت�سادية لكل طالب .

4. ل توجد فر�ص مت�ساوية من حيث اإمتام التعليم بنجاح وذلك ب�سبب عوامل الر�سوب والت�سرب، 

حيث ت�سري الإح�ساءات اإىل ارتفاع معدلت الر�سوب والت�سرب بني اأبناء الفئات الأكرث فقرًا 

اأجراها على  درا�سة  الباحثني يف  اأحد  وجد  وقد  القت�سادية،  نتيجة ظروفهم  املجتمع  يف 

)50( األف تلميذ اأن )50%( من ذوي القدرات العالية ممن ينتمون اإىل الطبقات اأو الفئات 

الفقرية قدر تركوا التعليم يف �سن ال�ساد�سة ع�سر.

اأبناء  والتي تنحرف ل�سالح  املعايري والمتحانات  5. ل توجد فر�ص مت�ساوية من حيث نظام 

الطبقات الأعلى اقت�ساديًا حيث يلتحق اأبناوؤهم مبوؤ�س�سات التعليم بر�سيد جيد من اللغة 

وخلفية ثقافية غنية، ففي فرن�سا اأظهرت الإح�ساءات التي اأجريت يف هذا املجال اأن ن�سبة 

)58.5%( بني اأبناء اأ�سحاب املهن الرفيعة ا�ستطاعوا احل�سول على تعليم جامعي، بينما 

الأقل  الو�سع القت�سادي  العمال ذوي  اأبناء  اأقل من )2%( بني  اإىل  الن�سبة  تنخف�ص هذه 

)بدران والبيالوي، 2003(.

6. ل توجد فر�ص مت�ساوية يف تزويد كل متعلم بنف�ص احل�سيلة التعليمية يف املعرفة واملهارات 

يف كل مرحلة وذلك نتيجة اختالف وتباين البيئات التعليمية من مكان لآخر نتيجة املوؤثرات 

القت�سادية.
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7. ل توجد فر�ص مت�ساوية بني خمرجات التعليم يف احل�سول على فر�ص اقت�سادية متوازنة يف 

يف �سوق العمل، حيث يرى )بوردو وبا�سريون( اأن الفئات الأعلى اقت�ساديًا تك�سب اأبناءها 

اأف�سل  اقت�سادية  فر�ص  اأمامهم  تتاح  وبالتايل  الأكادميي  الإجناز  من  متكنهم  قدرات 

)اأحمد، 2003(.

8. من اأن�سار هذا الجتاه الأمريكيان )بولز وجينتز( حيث قاما بتاأليف كتاب مب�سمى )التعليم 

يف اأمريكا الراأ�سمالية( تو�سال فيه اإىل )اأحمد، 156-2003،154(:

اأ- يقوم النظام التعليمي باإعادة اإنتاج الظروف القت�سادية يف املجتمع وقد اأطلقا على ذلك 

)اإعادة اإنتاج الطبقة القت�سادية(.

اإليها  ينتمي  التي  لالأ�سرة  القت�سادي  الو�سع  على  بناًء  يكون  العليا  املراكز  اإىل  الو�سول  ب- 

الفرد.

ج- هناك عالقة طردية بني الو�سع القت�سادي للفرد وبقائه لفرتات اأطول يف التعليم فكلما 

كان و�سعه القت�سادي اأف�سل اأدى ذلك لبقائه فرتة اأطول يف التعليم.

حمدد�ت لالإجناز �لأكادميي:
املتغريات  اأو  العوامل  عليها  يطلق  الآخر  والبع�ص  املحددات  عليها  يطلق  الباحثني  بع�ص 

والرتباط  العالقة  ذات  القت�سادية  املحددات  تق�سيم  وميكن  الأكادميي  الإجناز  يف  املوؤثرة 

بالإجناز الأكادميي اإىل ق�سمني:

 اأ . املحددات الداخلية )الذاتية(: وتتعلق هذه املحددات مبجموعة من العنا�سر ذات الرتباط 

بذات الفرد مثل: الذكاء والدافعية والنفعالت واحلالة ال�سحية للفرد.

ب. املحددات اخلارجية: وترجع هذه املحددات اإىل الظروف اخلارجية املحيطة بالفرد، والبيئة 

التي ن�ساأ فيها كاحلالة القت�سادية للفرد. 

اأن هذه املحددات هي ال�سبب الوحيد يف �سعف الإجناز بل قد  ال�سابق ل يعني  والتق�سيم 

يكون هناك عوامل اأخرى ت�ستجد نتيجة تطور احلياة الب�سرية، هذا من جهة ومن جهة اأخرى 

فقد تعمل هذه املحددات متجمعة، وقد يوؤثر حمدد واحد دون الآخر)ال�سدحان،2004(.

اأو  الإقليمي  امل�ستوى  على  الباحثني  من  العديد  باهتمام  الأكادميي  الإجناز  ح�سي  وقد 

درا�سة   )1989( بالغنيم  اأجرت  فقد  الدرا�سات  من  العديد  حوله  واأجريت  العاملي،  امل�ستوى 

كلية  يف  اأكادمييًا  املنذرات  للطالبات  والأ�سرية  والقت�سادية  الجتماعية  )اخللفية  بعنوان 

الرتبية بجامعة امللك في�سل( وقد هدفت الدرا�سة اإىل معرفة العالقة بني العوامل الجتماعية 
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امللك في�سل  الرتبية بجامعة  كلية  الأكادميي لطالبات  الإجناز  والأ�سرية وتدين  والقت�سادية 

بت�سميم  قامت  و  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثة  وا�ستخدمت  بالأح�ساء، 

ا�ستبانة وتطبيقها على عينة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك في�سل بلغ عددها )648( 

طالبة، ومن اأبرز النتائج التي تو�سلت لها الباحثة:

1. وجود عالقة بني املتغريات الجتماعية والقت�سادية والأ�سرية التالية )قلة عدد الإخوة، قلة 

دخل الأ�سرة، كرثة الزيارات( وح�سول الطالبة على اإنذار اأكادميي.

والأ�سرية  والقت�سادية  الجتماعية  املتغريات  بني  اإح�سائية  دللة  2. عدم وجود عالقة ذات 

التالية )مهنة ويل الأمر، م�ستوى تعليم الوالدين، ترتيب الطالبة بني اإخوتها، نوعية �سكن 

الأ�سرة، تعدد زوجات الأب( والإجناز الأكادميي للطالبة.

ذوي  املوهوبني  املراهقني  بني  )الفروق  بعنوان  درا�سة   )Raowand, 1990( اأجرى  كما 

الإجناز الأكادميي املرتفع وذوي الإجناز الأكادميي املنخف�ص( وقد هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف 

عن الفروق بني املراهقني املوهوبني ذوي التح�سيل املرتفع وذوي التح�سيل املتدين يف فاعلية 

الذات واإدراك الأداء، واأثر متغري اجلن�ص يف الكفاءة، وتكونت عينة الدرا�سة من )69( طالبًا 

وطالبة من اإحدى مدار�ص الوليات املتحدة الأمريكية وا�ستخدم الباحث مقيا�ص هارتز لفاعلية 

الذات واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن املراهقني املوهوبني ذوي التح�سيل املرتفع كان لديهم 

فاعلية ذات اأدنى اأكادمييًا لالأداء، واأن الذكور قد ح�سلوا على فاعلية اأعلى مقارنة بالإناث.

كما اأجرى ال�سامي و غنامي )1990( درا�سة بعنوان( اأ�سباب تدين املعدلت الرتاكمية كما 

وكانت  بالأح�ساء(  في�سل  امللك  بجامعة  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء  والطالبات  الطالب  يراها 

الدرا�سة تهدف اإىل معرفة واقع املعدلت الرتاكمية للطالب والطالبات والأ�سباب التي تقف وراء 

انخفا�ص املعدلت الرتاكمية لبع�ص الطالب والطالبات باجلامعة، وا�ستخدم الباحثان املنهج 

ارتباطية  عالقة  وجود  الباحثان  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  اأبرز  من  وكان  التحليلي،  الو�سفي 

املنا�سب،  الأ�سري  اجلو  توفر  عدم  الإعالم،  و�سائل  مبتابعة  )الن�سغال  العوامل  بني  موجبة 

باملتعلمني(  الأ�سرة  اهتمام  قلة  بالأ�سدقاء،  الن�سغال  الوالدين،  انف�سال  الأ�سري،  التفكك 

والإجناز الأكادميي للطالب. 

حت�سيل  على  بعد  عن  التعليم  ا�ستخدام  )اأثر  بعنوان  درا�سة   )2002( الدبا�سي  واأجرى 

الطريقة  بني  الفروق  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  من  الباحث  هدف  وقد  الطالبات( 

امللك  الرتبية، جامعة  كلية  الدرا�سي لطالبات  الإجناز  بعد يف م�ستوي  والتعليم عن  التقليدية 

بكلية  الرابع  امل�ستوى  الدرا�سة على جمموعتني من طالبات  بالريا�ص. ومت تطبيق هذه  �سعود 
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اأي  الرتبية بهدف قيا�ص الختالف يف م�ستوى الإجناز الأكادميي ملادة تقنيات التعليم باتباع 

من الطريقتني املذكورتني اأعاله. حيث مت حتديد اإحدى املجموعتني كمجموعة �سابطة، وتتكون 

وكان  35 طالبة.  تتكون من  و  الأخرى كمجموعة جتريبية  املجموعة  و حتديد  من 36 طالبة، 

اإح�سائية يف درجات  اإليها الباحث عدم وجود فروق ذات دللة  النتائج التي تو�سل  اأبرز  من 

الختبار القبلي املوحد لأفراد املجموعتني ال�سابطة والتجريبية، كما تو�سح النتائج عدم وجود 

اختالف ذي دللة اإح�سائية يف درجات الختبار البعدي بني املجموعتني ال�سابطة والتجريبية 

عند م�ستويات معنوية عالية كما تو�سح اأن متو�سط درجات املجموعة التجريبية يف مادة تقنيات 

التعليم يفوق درجات املجموعة ال�سابطة.

واأجرى عطية )2002( درا�سة بعنوان )م�ستوى دافعية الإجناز الدرا�سي لدى طلبة املرحلة 

الإعدادية والثانوية( وقد هدفت الدرا�سة اإىل:

والثانوية مبحافظة  الإعدادية  املرحلة  لدى طلبة  الدرا�سي  الإجناز  دافعية  م�ستوى  معرفة   .1

القاهرة.

2. معرفة اأثر املرحلة العمرية والتعليمية على دافعية الإجناز الدرا�سي من اجلن�سني .

   وقد تكونت عينة الدرا�سة من 420 طالبًا وطالبة من املرحلتني الإعدادية والثانوية من املدار�ص 

احلكومية مبحافظة القاهرة، وكان من اأبرز النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة: 

1. اأن م�ستوى دافعية الإجناز الدرا�سي لدى طلبة املرحلة الإعدادية والثانوية اأعلى من درجة 

الو�سط للمقيا�ص. 

2. اأن الفروق بني ال�سفوف يف املرحلة الإعدا دية دالة اإح�سائيًا ل�سالح ال�سفوف الأعلى.

3. عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف دافعية الإجناز الدرا�سي بني اجلن�سني.

اأن  ميكن  والتي  بالإنرتنت  العالقة  ذات  العوامل  حول  درا�سة   )walters, 2002( واأجرى 

ت�سهم يف رفع م�ستوى الإجناز الأكادميي عن بعد، وكان الباحث يهدف من خالل هذه الدرا�سة 

اإىل معرفة العوامل ذات العالقة بالإنرتنت التي ت�سهم يف رفع م�ستوى الإجناز الأكادميي لبع�ص 

الطالب دون غريهم.

   وقد ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي امل�سحي، وتكونت عينة الدرا�سة من 

)263( طالبًا من طالب ثالث جامعات يف منطقة األينوي بالوليات املتحدة الأمريكية. ومن 

اأن الطالب الذين لديهم �سبط داخلي يتميزون  اإليها الدرا�سة هو  اأبرز النتائج التي تو�سلت 

مب�ستوى حت�سيلي اأعلى من الطالب الذين لديهم �سبط خارجي، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن 

الإجناز الأكادميي اجليد يتطلب وجود معلم يح�سن التفاعل ب�سكل جيد مع الطالب، كما اأن 

الدرا�سة تو�سلت اإىل ثالثة عوامل لزيادة الإجناز الأكادميي للطالب هي:
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1. الدافعية.

2. القدرة على الإبداع.

3. مهارة التنظيم. 

كما اأجرى حمادة وال�ساوي )2003( درا�سة حول العوامل امل�سببة لتدين الإجناز الدرا�سي 

اإىل  الدرا�سة  يهدفان من خالل هذه  الباحثان  كان  وقد  الكويت  للطالب  املنذرين يف جامعة 

والذين تقل معدلتهم عن  املنذرين  الدرا�سي للطالب  امل�سببة لتدين الإجناز  العوامل  معرفة 

)2.00( نقطة من خالل ثالثة حماور رئي�سة هي: جانب  التعليم اجلامعي، واجلانب ال�سخ�سي، 

واجلانب الجتماعي. وقد اأجريت هذه الدرا�سة على عينة قوامها 826 طالبا وطالبة يف خمتلف 

كليات جامعة الكويت وكان من اأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة :

1. اأن العوامل املتعلقة بالتعليم اجلامعي هي من اأهم العوامل  املوؤدية اإىل تدين الإجناز الدرا�سي 

تاأتي بعدها العوامل املتعلقة باجلوانب ال�سخ�سية  والجتماعية.  

2. كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن من العوامل التي اأخذت درجة متو�سطة من املوافقة وفقا للمحور 

 الدرا�سي هي فر�ص اجلامعة على الطالب تخ�س�سًا ل يرغبون به وعدم التزام الأ�ساتذة 

اأخذت درجة قليلة من  التي  العوامل  اأما  املكتبية مع عدم وجود توجيه تربوي،   بال�ساعات 

املوافقة فهي �سعوبة التنقل بني مباين  اجلامعة وعدم منا�سبة التخ�س�ص لقدرات الطالب 

وعدم اهتمام الأ�ساتذة بالغياب. 

للدرا�سة  باجلامعة  الأوىل  ال�سنوات  يف  يزداد  املنذرين  عدد  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  3.كما 

الأكادميية  تاأثرًا  بالعوامل  الطالب  اأكرث  اأنهم  بالنظام اجلامعي كما  لعدم خربتهم  نظرًا 

تقل يف اجلانب  الأكادميي كلما اقرتب  ال�سكوى  اأن  وال�سخ�سية والجتماعية كما لحظت 

الطالب من ال�سنوات النهائية نظرا لتكيفهم باحلياة اجلامعية  ومتطلباتها. 

ويف الوليات املتحدة الأمريكية اأجرى )Lopata et al. , 2005( درا�سة بعنوان )مقارنة بني 

م�ستوى الإجناز الأكادميي با�ستخدام برامج الرتبية التقليدية يف الوليات املتحدة الأمريكية 

وبني برنامج مدر�سة منت�سوري املطّور( وا�ستخدم الباحثون يف هذه الدرا�سة املنهج التجريبي، 

ومل تدعم نتائج الدرا�سة الفر�سية التي قامت عليها هذه الدرا�سة وهي اأن الدرا�سة با�ستخدام 

برنامج مدر�سة منت�سوري املطّور يوؤدي اإىل رفع م�ستوى الطالب التح�سيلي واإجنارهم الأكادميي 

مقارنة بربامج الرتبية التقليدية.  

با�ستخدام  الأكادميي  الإجناز  م�ستوى  )حت�سني  بعنوان  درا�سة   )Bick, 2005( واأجرى 

امل�ساعد ال�سخ�سي الرقمي( وكان الباحث يهدف من خالل هذه الدرا�سة اإىل حماولة التعرف 



309

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
س  

�
ار

مــ
 1

د   
عد

 ال
 17

د  
جل

مل
ا

على التاأثري الذي ميكن اأن يحدثه ا�ستخدام اأجهزة احلا�سب ال�سخ�سي الرقمي على الإجناز 

الأكادميي، وكان من اأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة هو اأن ا�ستخدام الأجهزة التقنية 

احلديثة ميكن اأن ي�سهم يف حت�سني م�ستوى الإجناز الأكادميي.

وقام العو�ص )2006( بدرا�سة بعنوان )دور ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت يف الإجناز الدرا�سي 

لدى طالب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية( وكان الباحث يهدف من خالل هذه الدرا�سة 

اإىل:

1. معرفة مدى ا�ستفادة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يف رفع م�ستوى الإجناز الدرا�سي 

للطالب.

2. التعرف على ال�سبل التي متكن طالب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يف ال�ستفادة من 

الإنرتنت يف الإجناز الدرا�سي.

من  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  طالب  ا�ستفادة  دون  حتول  التي  املعوقات  معرفة   .3

الإنرتنت يف الإجناز الدرا�سي.

4.  وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي امل�سحي وتكونت عينة الدرا�سة من )370( طالبًا من 

طالب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكان من اأبرز النتائج التي تو�سل اإليها الباحث 

اأن نتائج الدرا�سة تظهر �سعفًا يف ا�ستخدام الطالب لالإنرتنت يف العلمية التعليمية، كما اأن 

اأفراد عينة الدرا�سة ترى باأن اأف�سل ال�سبل التي ميكن من خاللها ال�ستفادة من الإنرتنت 

يف زيادة الإجناز الدرا�سي للطالب هي:

1( جتهيز خمتربات ومعامل يف اجلامعة تلبي حاجات الطالب يف جمال الإنرتنت .

2( التحاق الطالب بدورات متخ�س�سة يف جمال ا�ستخدام الإنرتنت .

3( ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين يف اإر�سال وا�ستقبال املعلومات املرتبطة باملقررات الدرا�سية.

واأجرى )Semmar, 2006( درا�سة بعنوان)الطالب البالغون والإجناز الأكادميي( وكان 

الباحث يهدف من خالل هذه الدرا�سة اإىل معرفة تاأثري التجارب واخلربات املا�سية للطالب 

غري النظاميني على الإجناز الأكادميي، وكان من اأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة هو 

اأن هناك جمموعة من العوامل مثل:

1. الكفاءة الذاتية. 

2. امتالك احلوافز.

3. الثقة بالنف�ص.

ميكن اأن ت�سهم ب�سكل كبري يف رفع م�ستوى الإجناز الأكادميي للطالب غري النظاميني.
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كما قام )Byrd et al. , 2006( بدرا�سة حول تاأثري منط الإدارة الرتبوية على حت�سيل 

اإذا كانت  اإىل معرفة ما  الطالب العلمي، وقد كان الباحثون يهدفون من خالل هذه الدرا�سة 

وقد  العلمي،  الطالب  وحت�سيل  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  املتبع  الإدارة  منط  بني  عالقة  هناك 

تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن منط الإدارة امل�ستخدم يوؤثر ب�سكل كبري على حت�سيل الطالب العلمي.

كما اأجرى )Maani & Kalb, 2007( درا�سة بعنوان )الأداء الأكادميي والطفولة واملوارد 

القت�سادية، واختيار ترك املدر�سة يف �سن 16 عامًا( وتو�سل الباحثان من خالل هذه الدرا�سة 

اإىل اأن الإجناز الأكادميي يتاأثر مبجموعة من العوامل من بينها العوامل القت�سادية املتعلقة 

مب�ستوى دخل الأ�سرة واأن لهذه العوامل الدور الأكرب يف اتخاذ قرار ترك املدر�سة.

املال  راأ�ص  بني  )العالقة  بعنوان  بدرا�سة   )2007( مظلف  واآل  الأ�سمري  من  كٌل  وقام 

الجتماعي والتح�سيل الأكادميي للطالب اجلامعي( وقد كانت الدرا�سة تهدف اإىل ا�ستك�ساف 

العالقة بني متغريي التح�سيل الأكادميي وراأ�ص املال الجتماعي. حيث توؤكد الدرا�سات احلديثة 

على اأن حتقيق م�ستويات عليا من التح�سيل الأكادميي يذهب اإىل اأبعد من جمرد موارد مادية 

وب�سرية ليت�سمن ما يعرف علميًا بـ : )راأ�ص املال الجتماعي( وهو ما يتوفر للفرد من موارد 

وم�سادر لإ�سباع حاجاته وحتقيق اأهدافه والناجتة يف الأ�سا�ص من كون الفرد ع�سوا يف جماعة 

اجتماعية. 

بني  اأغلبها  يف  اإح�سائية  دللت  ذات  خمتلفة  عالقات  لتعك�ص  البحث  نتائج  جاءت  وقد 

متغريات الدرا�سة. حيث تبني اأن هناك عالقات ارتباطية اإيجابية بني ما ميتلكه الطالب من 

م�ساعر الأمن والثقة يف الآخرين، والإح�سا�ص بقيمة احلياة، وما يحققه من جناح يف العملية 

التعليمية. وعلى اجلانب الآخر، توؤدي الزيادة يف حجم العالقات الجتماعية وعالقات ال�سداقة 

واجلوار غالبا اإىل انخفا�ص يف م�ستويات التح�سيل الأكادميي. وتختم الدرا�سة بالتاأكيد على 

اأهمية زيادة حجم راأ�ص املال الجتماعي وال�ستفادة منه يف كافة موؤ�س�سات املجتمع.

الأبوي  والتدخل  القت�سادي  )الو�سع  بعنوان  درا�سة   )Bakker et al., 2007( واأجرى 

واإدراك املعلمني فيما يتعلق باإجناز التالميذ الأكادميي( وقد هدف الباحثون من خالل هذه 

الدرا�سة اإىل معرفة ما اإذا كان للخلفية الجتماعية والقت�سادية تاأثري على الإجناز الأكادميي 

للطالب، وكان من اأبرز النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة اأن للتدخل الأبوي دورًا كبريًا يف جمال 

التاأثري على النتائج العلمية والإجناز الأكادميي للتالميذ.

الإجناز  بدافع  الأكادميي  والفرع  الذات  فاعلية  )عالقة  بعنوان   )2009( �سامل  واأجرت 

الدرا�سي( وقد هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على عالقة فاعلية الذات والفرع الأكادميي بدافع 
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الإجناز الدرا�سي لدى طالبات كلية عجلون اجلامعية وتكونت عينة الدرا�سة من )200 ( طالبة 

ممن هنَّ يف اأحد الفرعني العلمي اأو الأدبي اختريت بالطريقة الطبقية الع�سوائية، ومت تطبيق 

مقيا�ص دافع الإجناز الدرا�سي على العينة ، ومن اأبرز النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة:

1. اأن معظم اأفراد عينة الدرا�سة لديهن م�ستوى مرتفع من فاعلية الذات . 

عينة  اأفراد  لدى  الدرا�سي  الإجناز  دافعية  مل�ستوى  احل�سابية  املتو�سطات  تقارب يف  هناك   .2

الدرا�سة للفرع العلمي . 

اإح�سائية يف م�ستوى دافعية  اإىل عدم وجود فرو ق ذات دللة  اأ�سارت نتائج الدرا�سة  3. كما 

الإجناز الدرا�سي لدى عينة الدرا�سة تعزى ملتغريي م�ستوى فاعلية الذات والفرع الأكادميي.

والتح�سيل  التعلم  ا�سرتاتيجيات  بني  )العالقة  بعنوان  بدرا�سة   )2009( امل�سري  وقام 

الأكادميي لدى طالب وطالبات كلية العلوم الرتبوية( وقد هدف البحث تعرف م�ستوى امتالك 

ا�سرتاتيجيات التعلم لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية، ف�ساًل عن معرفة الفروق يف م�ستوى هذه 

ال�سرتاتيجيات وفقًا ملتغريي اجلن�ص وم�ستوى التح�سيل، ومعرفة العالقة بني م�ستوى امتالك 

طالبًا   )85( العينة  حجم  بلغ  لديهم.  الأكادميي  التح�سيل  وم�ستوى  التعلم  ا�سرتاتيجيات 

ذات  فروقًا  هناك  واأن  التعلم،  ل�سرتاتيجيات  متو�سط  م�ستوى  اإىل  النتائج  واأ�سارت  وطالبة، 

دللة اإح�سائية يف م�ستوى امتالك ا�سرتاتيجيات التعلم وفقًا مل�ستوى التح�سيل ل�سالح م�ستوى 

التح�سيل العايل، ومل تظهر النتائج فروقًا بني اجلن�سني يف م�ستوى هذه ال�سرتاتيجيات، وبينت 

الدافعية  ا�سرتاتيجيات  بعد  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  النتائج 

للتعلم والتح�سيل الأكادميي يف حني مل تكن العالقة على الأبعاد الأخرى دالة اإح�سائيًا.

م�ستوى  على  املوؤثرة  )العوامل  بعنوان  درا�سة   )2010( يون�ص  و  عبداهلل  من  كٌل  واأجرى 

العوامل  حتليل  اإىل  تهدف  الدرا�سة  كانت  وقد  الرتاكــــمي(  املـعدل  يف  الأكـادميي  التح�سيـل 

لنظام جامعة اجلزيرة وميكن  الرتاكمي  املعدل  الأكادميي يف  التح�سيل  م�ستوى  املوؤثرة على 

تلخي�ص اأهداف الدرا�سة بالنقاط التالية: 

الأداء  واخلا�ص يف  العام  القبول  بني طالب  فروق حقيقية  هنالك  كانت  اإذا  التحقق مما   .1

الأكادميي.

2. التعرف على اأهم العوامل املوؤثرة على م�ستوى التح�سيل الأكادميي يف املعدل الرتاكمي.

وا�ستندت الدرا�سة على عدة فر�سيات اأهمها: وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني طالب 

القبول العام واخلا�ص يف م�ستوى التح�سيل الأكادميي، هنالك تاأثري معنوي من قبل املتغريات 

ال�سهادة  ن�سبة  الثالث،  الف�سلي  املعدل  الثاين،  الف�سلي  املعدل  الأول،  الف�سلي  )املعدل 
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ال�سودانية( على م�ستوى التح�سيل يف املعدل الرتاكمي، ن�سبة م�ساهمة هذه املتغريات يف تف�سري 

التغريات التي تطراأ على م�ستوى التح�سيل يف املعدل الرتاكمي كبرية. وتو�سلت الدرا�سة اإىل 

النتائج التالية: 

مقارنة  الأكادميي  التح�سيل  يف  العام  القبول  طالب  متو�سطات  بني  معنوية  فروق  وجود   .1

مبتو�سطات طالب القبول الولئي واخلا�ص.

2. عدم وجود فروق معنوية بني متو�سطات طالب القبول الولئي يف التح�سيل الأكادميي مقارنة 

مبتو�سطات طالب القبول اخلا�ص.غالبية الطالب املف�سولني حتى الف�سل الدرا�سي الثالث 

من طالب القبول اخلا�ص والولئي.

3. هناك تاأثري معنوي من قبل متغري نوع القبول على م�ستوى التح�سيل يف املعدل الرتاكمي.

باجلامعات  والت�سجيل  القبول  لعمداء  ع�سر  الثالث  اللقاء  جازان  جامعة  ا�ست�سافت  كما 

ال�سعودية )2012( �سمن �سل�سلة اللقاءات الدورية ومت خالله الرتكيز على بع�ص املحاور املهمة 

يف م�سرية الطالب اجلامعي وكيفية رفع معدلت الإجناز الأكادميي لديه، لكن املحور الأ�سا�سي 

الذي دارت حوله جل�سات اللقاء هو: )معوقات الإجناز الأكادميي(.

مما �سبق نالحظ الآتي:

جمال الإجناز الأكادميي، ومن  يف  اأجريت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�ص  خالل  من 

خالل الطالع على العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية التي اأجريت يف جمال الإجناز 

الأكادميي والتي منع من ا�ستعرا�سها عدم الرغبة يف ت�سخم الدرا�سة احلالية؛ نلحظ قلة 

-اإن مل يكن ندرة- الدرا�سات التي تناولت عالقة اجلانب القت�سادي، اأو الو�سع القت�سادي 

بالإجناز الأكادميي بالتايل تاأتي هذه الدرا�سة ملحاولة �سد هذه الفجوة البحثية، وممهدة 

لدرا�سات اأخرى يف هذا املجال الذي يحتل اأهمية كربى.

 Maani &( ودرا�سة )درا�سة بالغنيم )1989 مثل  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ص  اأن هناك  كما 

Kalb, 2007( ودرا�سة )Bakker et al., 2007( حاولت معرفة تاأثري العوامل القت�سادية 

التقنية  اأخرى كالعوامل الجتماعية والعوامل  على الإجناز الأكادميي �سمن جملة عوامل 

وبالتايل تتميز هذه الدرا�سة برتكيزها على العوامل القت�سادية مما قد يعطي بدوره قوة 

اأكرث للنتائج التي تتو�سل لها. 

التقني  باملجال  اهتمت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  من  اأكرب  عدد  وجود  كذلك  نالحظ 

والإنرتنت يف التعليم وتاأثريه على الإجناز الأكادميي مثل درا�سة الدبا�سي )2002( ودرا�سة 

 .)Bick, 2005( ودرا�سة )walters, 2002(
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منهج �لدر��سة:
مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي يف هذه الدرا�سة، ويف اإطار هذا املنهج مت ا�ستخدام الآتي:

املحددات  من  جمموعة  يت�سمن  ا�ستبيان  بت�سميم  وذلك  امل�سحي  الأ�سلوب  ا�ستخدام 

القت�سادية التي كانت حمل اتفاق م�ست�ساري الدرا�سة وذلك من اأجل:

1.  التعرف اإىل ا�ستجابة الطلبة لبع�ص املحددات القت�سادية املرتبطة بــــ: )الدخل/ ال�سكن/ 

العمل/ املوا�سالت / العاملني يف املنزل/ الرعاية ال�سحية(.

الأكادميي  للمعدل  ال�ستبيان  بنود  بع�ص  تخ�س�ص  خالل  من  الطلبة  معدل  اإىل  التعرف   .2

للمرحلة  الدرا�سة والختبارات  اعتماد ت�سنيف لئحة  اأنه مت  اإىل  الإ�سارة  للطلبة، وجتدر 

اجلامعية ملعدل الطلبة كمقيا�ص لالإجناز الأكادميي لهم.

الأكادميي وبع�ص  طبيعة العالقة بني الإجناز  لتحديد  الرتباط  معامالت  اأحد  ا�ستخدام 

املحددات القت�سادية التي ا�ستجاب لها الطلبة اجلامعيون.

جمتمع وعينة �لدر��سة:
اجلامعات  يف  البكالوريو�ص  مرحلة  وطالبات  طالب  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 

ال�سعودية وقد مت اختيار عينة ع�سوائية عنقودية طبقية )ل�سمان �سمولية كافة مراحل و�سنوات 

الدرا�سة اجلامعية �سمن اأفراد عينة الدرا�سة( وبلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )1200( طالب 

وطالبة ا�ستجاب منهم )742( طالبًا وطالبة بن�سبة )62%( وهي ن�سبة مقبولة مقارنًة بتوزع 

اأفراد عينة الدرا�سة على مناطق اململكة املتباعدة واملختلفة. 

خ�سائ�س عينة �لدر��سة:
جدول )1(

�خل�سائ�س �ل�سخ�سية و�لجتماعية لعينة �لدر��سة

الن�شبة املئويةالعدد االأق�شام الفرعيةالبند

النوع
65.8%488طالب

 34.2%254طالبة

احلالة الجتماعية
65.8%704اأعزب

34.2%38متزوج

ال�سنة الدرا�سية

11.6%86الأوىل

25.3%188الثانية

25%186الثالثة

37.2%276الرابعة

0.8%6اأخرى***

100%742املجموع الكلي لأفراد العينة

 *** الكليات التي تزيد الدرا�سة فيها عن اأربع �سنوات.
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نالحظ من اجلدول ال�سمات التالية لأفراد عينة الدرا�سة:

1. الن�سبة الأعلى هي لفئة الطالب يف مقابل الإناث.

2. الن�سبة الأعلى من بني اأفراد عينة الدرا�سة كانت ل�سالح الطلبة غري املتزوجني يف مقابل 

املتزوجني واملتزوجات. 

3. الن�سبة الأقل هي لطلبة ال�سنة ما بعد الرابعة، والن�سبة الأعلى هي لطلبة ال�سنة الرابعة يف 

اجلامعة.

جدول )2(
�خل�سائ�س �لأكادميية لعينة �لدر��سة

 الن�شبة املئويةالعدد اجلامعة  البند

اجلامعة

13.9%103جامعة امللك �سعود

23.2%172جامعة امللك عبد العزيز

28.8%214جامعة طيبة

9.3%69جامعة امللك في�سل

8.8%28جامعة جنران

21%156جامعة تبوك

املعدل الرتاكمي 

17.5%130ممتاز

32%237جيد جدًا 

38%282جيد

10%75مقبول

2.5%18را�سب

742املجموع الكلي

 نالحظ من اجلدول ال�سمات التالية لأفراد عينة الدرا�سة:

�سعودية  و3 جامعات  نا�سئة،  �سعودية حكومية  3 جامعات  اإىل  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ينتمي   .1

حكومية غري نا�سئة. 

لوا على تقدير  الذين حت�سّ الطلبة  الدرا�سة كانت ل�سالح  اأفراد عينة  ن�سبة من بني  اأعلى   .2

لوا على تقدير جيد جدًا. جيد، يليهم الطلبة الذين حت�سّ

�ملعاجلة �لإح�سائية:
وملعرفة طبيعة العالقة بني الإجناز الأكادميي وبع�ص املحددات القت�سادية التي ت�سمنتها 

.)Kendall's Tau b( الدرا�سة فقد مت ا�ستخدام معامل ارتباط كندال تاو بي
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الطلبة  ملعدل  اجلامعية  للمرحلة  والختبارات  الدرا�سة  لئحة  ت�سنيف  اعتماد  مت  كما 

كمقيا�ص لالإجناز الأكادميي للطالب والطالبات على النحو التايل: 
التقديراملعدلم

4.5 -5ممتاز1

3.75 – 4.49جيد جدًا2

2.75 – 3.74جيد3

2 – 2.74مقبول4

حتليل نتائج �لدر��سة:
العالقة بني الإجناز الأكادميي وبع�ص املحددات القت�سادية:

جدول )3( 
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد دخل �لأ�سرة 

الدخل ال�شهري
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
الن�شبةالعددالن�شبةالعددالن�شبةالعددالن�شبةالعدد

3836311412116%1944%22اأقل من 3000

5038261812148%1274%18من3000- اأقل من 5000

3036283628128%1438%18من5000- اأقل من 7000

4146332618140%758%10من7000- اأقل من 10000

3670403419176%464%8اأكرث من 10000ريال

392263212818708%10278%76املجموع

معامل الرتباط 
)Kendall's Tau b(

0.002م�ستوى الدللة0.130

من اجلدول ال�سابق نالحظ وجود عالقة طردية )موجبة( بني الإجناز الأكادميي وحمدد 

اإىل  اأدى ذلك  الأ�سرة  ارتفع دخل  كلما  اأنه  اأي  م�ستوى )0.01(  دالة عند  الأ�سرة وهي  دخل 

ارتفاع م�ستوى الإجناز الأكادميي للطلبة اجلامعيني، وهذا يتفق مع ما اأ�سارت اإليه العديد من 

الدرا�سات التي اأجريت يف هذا املجال كون ارتفاع دخل الأ�سرة يرتتب عليه الآتي:

1. م�ساعدة الفرد يف توفري م�ساريف وم�ستلزمات الدرا�سة وبالتايل تفرغه التام للدرا�سة.

زيادة  يف  ي�ساعد  مما  النف�سية  بالراحة  و�سعوره  بالفرد  املحيطة  املالئمة  الظروف  تهيئة   .2

اإنتاجه على خمتلف امل�ستويات.
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وهذا يتفق مع درا�سة البندري بالغنيم )1989( ودرا�سة )Maani & Kalb, 2007( والتي 

اأكدت على وجود عالقة بني عدد من املتغريات القت�سادية مثل )قلة دخل الأ�سرة( وح�سول 

الطالبة على اإنذار اأكادميي. 

جدول )4(
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد عمل �لطالب �أو �لطالبة 

الإجابة

ممتازجيد جدًاجيدمقبول
املجموع

%العدد%العدد%العدد%العدد

6104%116%5612%2758%28يعمل دائمًا

6134%338%4244%1956%26يعمل اأحيانًا

1234%184%716%024%0يعمل يف الإجازات فقط

24452%39110%31174%6140%28ل يعمل

18724%33128%39236%11278%82املجموع

)Kendall's Tau b( 0.000م�ستوى الدللة0.323معامل الرتباط

من اجلدول ال�سابق نالحظ وجود عالقة طردية )موجبة( بني الإجناز الأكادميي وحمدد 

عمل الطالب او الطالبة لتح�سني م�ستوى الأ�سرة القت�سادي، وهي دالة عند م�ستوى )0.01( 

اأي اأنه كلما كان الطالب اأو الطالبة يعمل مل�ساعدة اأ�سرته اقت�ساديًا انعك�ص ذلك اإيجابًا على 

اإجنازه الأكادميي، وعلى الرغم من اأن عمل الطالب اأو الطالبة قد ي�ستقطع من وقته الكثري لكن 

بال �سك فاإن م�ساركة الطالب يف العمل وم�ساعدة اأ�سرته جتعله اأكرث ا�ست�سعارًا للم�سوؤولية مما 

يزيد من اإ�سراره على النجاح ويرفع من اإنتاجيته على كافة امل�ستويات.

جدول )5( 
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد �ملكافاأة �جلامعية

االإجابة
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

14366%2850%41102%17152%62ل تكفي

17228%4238%3694%528%12كافية اإىل حد ما

30128%2838%3636%646%8كافية جدًا

18722%33126%39234%12280%28املجموع

)Kendall's Tau b( 0.250م�ستوى الدللة0.055معامل الرتباط
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من خ�سو�سيات اجلامعات ال�سعودية هو ح�سول الطالب والطالبة على )املكافاأة اجلامعية( 

وهي ت�سرف لهم ب�سكل �سهري، ويت�سح من اجلدول ال�سابق اأن العالقة بني الإجناز الأكادميي 

وحمدد املكافاأة اجلامعية �سبه منعدمة وهي غري دالة اإح�سائيًا، وهذه النتجية جاءت خمالفة 

متامًا لتوقعات الباحث والتي كانت تتجه اإىل توقع تاثري املكافاأة على الإجناز الأكادميي للطلبة 

وقد يعود ال�سبب يف ذلك اإىل:

1. قلة املكافاآت ال�سهرية التي يتح�سل عليها الطلبة ب�سبب الت�سخم القت�سادي. 

2. املكافاأة ال�سهرية التي يتح�سل عليها الطلبة غري مربوطة باملعدل الرتاكمي للطلبة وبالتايل 

يت�ساوى فيها الطلبة ذوو املعدلت املرتفعة مع الطلبة ذوي املعالت املنخف�سة لذا مل يكن لها 

اأدنى تاأثري على اإجنازاتهم الأكادميية.

الجتماعية  متطلباتهم  تلبية  يف  جلها  يذهب  قد  الطلبة  عليها  يتح�سل  التي  املكاأفاآت   .3

والقت�سادية املختلفة ولي�ص لتلبية املتطلبات الأكادميية.

جدول )6( 
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد عمل و�لد �لطالب/ ـة

الإجابة

ممتازجيد جدًاجيدمقبول
املجموع

%العدد%العدد%العدد%العدد

026%310%318%398%10ل يوجد لديه عمل

20614%33120%38200%9236%58يوجد لديه عمل

19640%33120%38208%11244%68املجموع

)Kendall's Tau b( 0.024م�ستوى الدللة0.129معامل الرتباط

يت�سح من اجلدول ال�سابق وجود عالقة طردية )موجبة( بني الإجناز الأكادميي وحمدد 

على  اإيجابي  ب�سكل  يوؤثر  لالأب  عمل  توفر  اأن  اأي   )0.05( م�ستوى  عند  دالة  وهي  الأب  عمل 

الإجناز الأكاميي للطلبة اإذ اإن عمل الأب يرتتب عليه توفري نفقات ومتطلبات درا�سة الطالب 

اأو الطالبة وبالتايل تفرغ الطلبة للدرا�سة اجلامعية وعدم ان�سغالهم بالعمل لتوفري م�ساريف 

الدرا�سة، وهذه النتيجة تن�سجم متامًا مع النتيجة التي تو�سلت لها الدرا�سة عند ا�ستجابة اأفراد 

عينة الدرا�سة ملحدد )املكافاأة ال�سهرية( حيث اأ�سارت النتائج اإىل عدم تاأثر الإجناز الأكادميي 

للطالبة مبحدد املكافاأة ال�سهرية والذي مت تربيره بكون املكافاآت ال�سهرية قليلة ول تكفي للوفاء 

مبتطلبات الدرا�سة اجلامعية.
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جدول )7(
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد عمل و�لدة �لطالب/ ـة

االإجابة
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

761324241172299617586ل يوجد لديها عمل

22362956443226126يوجد لديها عمل

7811278392283212818712املجموع

)Kendall's Tau b( 0.000م�ستوى الدللة0.176معامل الرتباط

من اجلدول ال�سابق يت�سح الآتي : 
عند  دالة  وهي  الأب  عمل  وحمدد  الأكادميي  الإجناز  بني  )موجبة(  طردية  عالقة  وجود  اأ- 
الأكاميي  الإجناز  على  اإيجابي  ب�سكل  يوؤثر  لالأم  عمل  توفر  فاإن  �سك  وبال   )0.05( م�ستوى 
اأو  الطالب  درا�سة  ومتطلبات  نفقات  توفري  عليه  يرتتب  الأم  عمل  اإن  اإذ  الطالبة  اأو  للطالب 
الطالبة وبالتايل تفرغ الطلبة للدرا�سة وعدم ان�سغالهم بالعمل لتوفري م�ساريف الدرا�سة، وهذه 
النتيجة تن�سجم ب�سكل تام مع النتيجة التي تو�سلت لها الدرا�سة �سابقًا عند قيا�سها ل�ستجابة 
اأ�سارت النتائج اإىل عدم تاأثر الإجناز  اأفراد عينة الدرا�سة ملحدد )املكافاأة ال�سهرية(، حيث 
الأكادميي للطالبة مبحدد املكافاأة ال�سهرية والذي مت تربيره بكون املكافاآت ال�سهرية قليلة ول 

تكفي للوفاء مبتطلبات الدرا�سة اجلامعية.
ب- من جهة اأخرى لو اأننا عقدنا مقارنة ب�سيطة بني ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة لهذا املحدد 
القت�سادي واملحدد القت�سادي ال�سابق املتعلق بعمل الأب لو جدنا اأن )التكرار( الأعلى فيما 
يتعلق بعمل الأب كان ل�سالح البند )يوجد لديه عمل( بن�سبة )96%(، وباملقابل فاإن )التكرار( 
وهذا   .)%82( بن�سبة  عمل(  لديها  )ليوجد  البند  ل�سالح  كان  الأم  بعمل  يتعلق  فيما  الأعلى 
)خطة  التا�سعة  اخلم�سية  التنمية  خطة  ت�سمنتها  التي  الإح�ساءات  مع  كبري  ب�سكل  يتوافق 

التنمية اخلم�سية التا�سعة، 1431-1435هـ(.   

جدول )8(
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد �خلادمات يف �ملنزل 

عدد اخلادمات
ممتازجيد جدًاجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

18376%2866%1315842104%48ل يوجد خادمات

17308%3752%36114%10110%32خادمة واحدة 

2646%3912%3018%414%2اأكرث من خادمة

18730%32130%39236%11282%82املجموع

)Kendall's Tau b( 0.067م�ستوى الدللة0.087معامل الرتباط
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من اجلدول ال�سابق يت�سح انعدام العالقة بني الإجناز الأكادميي وحمدد عدد اخلادمات 

باملنزل  اخلادمات  وجود  بني  عالقة  توجد  ل  اأنه  اأي  اإح�سائيًا،  دالة  غري  وهي  املنزل،  يف 

اأن تكون مقبولة فيما يتعلق بالطالب  ال�سابقة ميكن  والإجناز الأكادميي للطلبة، وال�ستجابة 

فيما  لكن  اخلادمات،  بها  تقوم  اأن  التي ميكن  املنزلية  بالأعمال  ارتباط معظهم  ب�سبب عدم 

يتعلق بالطالبات فوجود اخلادمة باملنزل قد يعفيها من القيام بالأعال املنزلية وبالتايل تفرغها 

للدرا�سة اجلامعية. 

جدول  )9(
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد توفر �ل�سائق 

عدد ال�شائقني
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

16590%3296%39190%13230%74ل يوجد �سائق

24140%3334%3746%652%8يوجد �سائق 

18730%32130%39236%11282%82املجموع

)Kendall's Tau b(0.049م�ستوى الدللة0.095معامل الرتباط

      من اجلدول ال�سابق نالحظ اأن العالقة بني الإجناز الأكادميي وحمدد توفر ال�سائق يف املنزل 

الأكادميي  الإجناز  توجد عالقة بني  اأنه ل  اأي  دالة عند م�ستوى )0.05(  �سبه منعدمة وهي 

ال�سائق  عمل  بني  ارتباط  وجود  لعدم  للطالبات  منطقية  نتيجة  وهذه  ال�سائق،  توفر  وحمدد 

ليوؤدي  وبالتايل  الدرا�سات  من  العديد  توؤكده  كما  ال�سعودي  املجتمع  يف  املراأة  مهام  وطبيعة 

النتجية  هذه  فاإن  وباملقابل  الطالبة،  اإجناز  م�ستوى  على  التاأثري  اإىل  املنزل  يف  ال�سائق  توفر 

غري متوقعة بالن�سبة للطالب حيث يوؤدي توفر ال�سائق باملنزل اإىل تخفيف العبء عنه وتفرغه 

ملتطلبات الدرا�سة اجلامعية . 

جدول )10(
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد طبيعة �ل�سكن 

مكان ال�شكن
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

06%330%672%04%0منزل حكومي

17138%4224%3158%1042%14منزل م�ستاأجر

18586%30106%40176%12236%68منزل مملوك

18730%32130%39236%11282%82املجموع

)Kendall's Tau b( 0.304م�ستوى الدللة- 0.046 معامل الرتباط
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يت�سح من اجلدول ال�سابق الآتي :

1. اأن العالقة بني الإجناز الأكادميي وحمدد نوع ال�سكن �سبه منعدمة وهي غري دالة اإح�سائيًا، 

وبالتايل ميكن القول باأن الإجناز الأكادميي للطالب اأو الطالبة ل يتاأثر مبحدد نوع ال�سكن 

اخل�سائ�ص  لت�سابه  نظرًا  متوقع  اأمر  وهو  مملوكًا  اأو  م�ستاأجرًا  اأو  حكوميًا  اأكان  �سواء 

الفيزيقية وامل�ساحية للم�ساكن وعلى الأخ�ص امل�ستاأجرة منها واململوكة.

2. نالحظ كذلكـ  وعلى غري املتوقعـ  اأن غالب اأفراد عينة الدرا�سة كانت لديهم م�ساكن مملوكة 

وذلك بن�سبة )80%( يف مقابل ما يقارب )1%( ل�سالح امل�ساكن احلكومية.  

جدول )11( 
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد نوع �ل�سكن 

نوع ال�سكن
ممتازجيد جدًاجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

13120%2016%3824%2946%34بيت �سعبي

16356%3758%38132%9136%30وحدة �سكنية )�سقة(

23240%3356%3878%692%14فيال 

014%140%572%298%4ق�صر

18730%33130%39236%11282%82املجموع

)Kendall's Tau b( 0.012م�ستوى الدللة0.122معامل الرتباط

من اجلدول ال�سابق يت�سح الآتي :

دالة عند  وهي  ال�سكن  نوع  الأكادميي وحمدد  الإجناز  بني  1. وجود عالقة طردية )موجبة( 

الإجناز  م�ستوى  حت�سن  اإىل  ذلك  اأدى  ال�سكن  نوع  حت�سن  كلما  اأنه  اأي   )0.01( م�ستوى 

بيئة  توفري  اإىل  اأدى ذلك  امل�سكن  نوع  اإذا حت�سن  الطالبة، ومنطقيًا  اأو  للطالب  الأكادميي 

فيزيقية وم�ساحة منا�سبة للمذاكرة والقراءة والطالع والإجناز الأكادميي.

وذلك  )�سقة(  ال�سكن  نوع  ل�سالح  كانت  ال�ستجابات  اأعلى  اأن  هو  الآخر  املتوقع  الأمر   .2

نوع  ل�سالح  كانت  التي  ال�ستجابات  تليها  الدرا�سة  عينة  اأفراد  بن�صبة )49%( من جممل 

ال�سكن)فيال( بن�سبة )32%( وهي متثل اخليارات الو�سطى يف هذا املحدد القت�سادي وهو 

)نوع ال�سكن( وذلك تنا�سبًا مع التوزيع العتدايل لأفراد املجتمع الذي ت�سري له الدرا�سات 

ذات العالقة. 
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جدول )12(
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد �ل�ستقاللية د�خل �ملنزل 

االإجابة
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

25308%3676%30110%1092%30غرفة م�سرتكة 

23420%3054%35126%12188%52غرفة خا�سة

18728%33130%39236%11280%82املجموع

)Kendall's Tau b( 0.001م�ستوى الدللة-0.159معامل الرتباط

الأكادميي وحمدد  ال�سابق وجود عالقة عك�سية )�سالبة( بني الإجناز  يت�سح من اجلدول 

ال�ستقاللية يف املنزل وهي دالة عند م�ستوى )0.01( اأي اأنه كلما توفرت ال�ستقاللية للطالب 

اأو الطالبة يف املنزل اأثر ذلك �سلبًا على حت�سيل الطالب وهو بخالف ماكان يتوقع من نتائج 

اجلماعية  للمذاكرة  وتف�سيلهم  اجلامعيني  الطلبة  من  كثري  بتعود  ذلك  ُيف�سر  وقد  الدرا�سة 

الإجناز  اقت�سادي على  املنزل كمحدد  بغرفة يف  ال�ستقاللية  تاأثري  يلغي  اأ�سدقائهم مما  مع 

الأكادميي.

جدول )13(
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد و�سيلة �لو�سول للجامعة 

و�شيلة الو�شول
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

1414%02%710%1510%2امل�سي

2730%608%1318%04%0النقل اجلماعي

2030%26%408%1312%4�سيارة اأجرة

32144%3346%2948%642%8�سيارة عائلية

13512%3268%42162%13214%68�سيارة خا�سة

18730%32130%39236%115282%82املجموع

)Kendall's Tau b( 0.000م�ستوى الدللة-0.159معامل الرتباط

من اجلدول ال�سابق يت�سح الآتي:

1. وجود عالقة عك�سية )�سالبة( بني الإجناز الأكادميي واملحدد القت�سادي )و�سيلة الو�سول 

للجامعة( وهي دالة عند م�ستوى )0.01( اأي اأنه كلما توفرت و�سيلة موا�سالت اأدى ذلك اإىل 

تدين الإجناز الأكادميي للطلبة وقد ُيف�سر ذلك باأن توفر و�سيلة املوا�سالت للطلبة قد يرتتب 

عليها كرثة ارتباطاتهم والتزاماتهم وبالتايل ان�سغالهم عن حتقيق معدلت درا�سية عالية.
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2. معظم الطلبة اجلامعيني ي�سلون جلامعاتهم عن طريق و�سيلة املوا�سالت )�سيارة خا�سة( 

ثقافة  �سيوع  اأمر طبيعي يف ظل عدم  وهو  الدرا�سة  عينة  اأفراد  بن�سبة )70%( من  وذلك 

و�سائل املوا�سالت اجلماعية يف املجتمع.

جدول )14( 
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد عدد �سيار�ت �لعائلة 

عدد ال�شيارات
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

676%04%330%02%0ل يوجد �سياراة

42108%2826%4430%448%4�سيارة واحدة

16612%3398%38204%13232%78اأكرث من �سيارة 

18726%32128%39234%11282%82املجموع

)Kendall's Tau b( 0.117م�ستوى الدللة-0.073معامل الرتباط

من اجلدول ال�سابق نالحظ الآتي:

الأ�سرة �سبه منعدمة وهي غري دالة  الأكادميي وحمدد عدد �سيارات  العالقة بني الإجناز   .1

اإح�سائيًا، وهذا ي�سري اإىل اأن عدد ال�سيارات التي متتلكها الأ�سرة لي�ص لها اأدنى تاأثري على 

حت�سيل الطالب اأو الطالبة .

2. اأعلى ال�ستجابات كانت ل�سالح امتالك الأ�سرة لأكرث من �سيارة وذلك بن�سبة )84%( من 

جممل اأفراد عينة الدرا�سة وهو اأمر متوقع يف ظل الطفرة القت�سادية التي يعي�سها املجتمع 

ال�سعودي، ف�ساًل عن عدم �سيوع ثقافة و�سائل النقل اجلماعي. 

جدول )15( 
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي وحمدد �لرعاية �ل�سحية 

االإجابة
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

15456%3168%40140%14182%66م�ست�سفيات حكومية

23268%3562%3794%598%14م�ست�سفيات خا�سة

18724%32130%39234%11280%80املجموع

)Kendall's Tau b( 0.002م�ستوى الدللة0.146معامل الرتباط
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من اجلدول ال�سابق يت�سح الآتي:

1.  وجود عالقة طردية )موجبة( بني الإجناز الأكادميي وحمدد نوع الرعاية ال�سحية وهي 

دالة عند م�ستوى )0.01( اأي اأنه كلما حت�سن نوع الرعاية ال�سحية التي يتلقاها الطالب اأو 

الطالبة اأدى ذلك بدوره اإىل حت�سن اإجنازه الأكادميي.

رعاية �سحية حكومية  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�سالح ح�سول  كانت  ال�ستجابات  اأعلى   .2

وذلك بن�سبة )63%( من جممل العينة وهو اأمر متوقع يف ظل املعطيات التالية:

اأ- ارتفاع تكلفة الرعاية ال�سحية اخلا�سة.

ب- عدم وجود التاأمني ال�سحي.

ال�سحي  القطاع  مقابل  يف  احلكومي  ال�سحي  القطاع  يتيحها  التي  ة  الأ�سرَّ عدد  ارتفاع  ج- 

اخلا�ص.

جدول )16(
�لعالقة بني �لإجناز �لأكادميي و�ملحدد�ت �لقت�سادية ب�سكل عام

االإجابة
ممتازجيد جداًجيدمقبول

املجموع
%العدد%العدد%العدد%العدد

10118%2212%4226%2650%30منخف�سة

29612%34118%38210%9232%52مرتفعة

18730%32130%39236%11282%82املجموع

)Kendall's Tau b( 0.001م�ستوى الدللة0.176معامل الرتباط

من اجلدول ال�سابق يت�سح وجود عالقة طردية )موجبة( بني الإجناز الأكادميي وحمددات 

الو�سع القت�سادي للطالب اأو الطالبة ب�سكل عام وهي دالة عند م�ستوى )0.01( وهذا ي�سري 

اإىل: 

اأ- هناك ارتباط كبري بني الإجناز الأكادميي والنواحي القت�سادية. 

ب- كلما حت�سن الو�سع القت�سادي للطالب اأو الطالبة اأدى ذلك اإىل حت�سن الإجناز الأكادميي.

تلخي�س نتائج �لدر��سة:
ميكن اأن تتلخ�ص نتائج الدرا�سة بالنقاط الآتية:

1. هناك عالقة وارتباط قوي بني الإجناز الأكادميي و مدى حت�سن الو�سع القت�سادي للطلبة 

اجلامعيني.

2. ارتفاع )الدخل( للطالب اجلامعي اأو لأ�سرة الطالب اأو الطالبة يزيد من اإجنازهم الأكادميي.
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3. ارتباط الطلبة اجلامعيني بعمل اأو مبهنة معينة قد يعتقد البع�ص اأنه يوؤثر �سلبًا على الإجناز 

الأكادميي للطلبة اجلامعيني، بينما ت�سري الدرا�سة احلالية اأنه يزيد من قدرتهم على حتمل 

امل�سوؤولية وا�ست�سعارها مما ينعك�ص اإيجابًا على اإجنازهم الأكادميي.

اإجنازهم  وبني  اجلامعية  املكافاأة  على  الطالبة  اأو  الطالب  ح�سول  بني  ارتباط  يوجد  ل   .4

الأكادميي.

الأكادميي من خالل توفري  اأو الطالبة  اإجناز الطالب  الأم ي�سهم يف رفع  5. عمل الأب وعمل 

املناخ اأو البيئة الدرا�سية املالئمة وتلبية متطلبات الدرا�سة اجلامعية.

الأكادميي للطلبة والطالبات  ال�سائقني يف املنزل على الإجناز  اأو  يوؤثر وجود اخلادمات  6. ل 

اجلامعيني.

7. يتاأثر الإجناز الأكادميي للطلبة والطالبات بنوع ال�سكن الذي يعي�سون فيه، بينما لي�ص هناك 

تاأثري ل�ستقالليتهم داخل املنزل بغرف خا�سة على اإجنازهم الأكادميي.

8. معظم اأفراد عينة الدرا�سة ي�ستخدمون و�سيلة الو�سول للجامعة )ال�سيارة اخلا�سة( وت�سري 

ال�سيارة  توفر  يحمله  مبا  الأكادميي  اإجنازهم  على  �سلبًا  يوؤثر  قد  اأنه  اإىل  الدرا�سة  نتائج 

اخلا�سة من ارتباطات وان�سغالت يومية للطالب اأو الطالبة.

اإجنازهم  على  اإيجابًا  توؤثر  الطالبة  اأو  الطالب  يتلقاها  التي  ال�سحية  الرعاية  حت�سن   .9

الأكادميي.

تو�سيات �لدر��سة:
حت�سني  خاللها  من  ي�ستطيعون  اجلامعات  داخل  اجلامعيني  للطلبة  قنوات  اإيجاد  اأهمية   .1

واإجنازهم  اأدائهم  على  اإيجابًا  �سينعك�ص  �سك  بال  ذلك  لأن  القت�سادية؛  اأو�ساعهم 

الأكادميي.

من  جزءًا  يعد  ذلك  لأن  والإنتاج  العمل  على  الطالب  بتعويد  اجلامعات  تهتم  اأن  �سرورة   .2

مما  امل�سوؤولية  حتمل  على  قدرتهم  من  يزيد  اأنه  عن  ف�ساًل  للطلبة،  احلياتي(  )الإعداد 

ينعك�ص اإيجابًا على اإجنازهم الأكادميي. 

البيئة الدرا�سية املالئمة للطلبة وتلبية متطلباتهم  اأو  اأن ت�سعى الأ�سرة لتوفري املناخ  3. يجب 

الدرا�سية؛ لأن ذلك بال �سك �سينعك�ص اإيجابًا على اإجنازهم الأكادميي.

4. من الأهمية مبكان ال�سعي لتح�سني الظروف الفيزيقية املحيطة بالطلبة اجلامعيني مثل )نوع 

ال�سكن والإ�ساءة والتهوية( لرفع اإجنازهم الأكادميي.
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من  بذلك  م�ستفيدة  لطلبتها  مالئم  �سحي  مناخ  لتوفري  اجلامعات  ت�سعى  اأن  �سرورة   .5

كثريًا  واأن  خ�سو�سًا  احلكومية  اجلامعات  معظم  لدى  توجد  التي  اجلامعية  امل�ست�سفيات 

من الدرا�سات ومن بينها الدرا�سة احلالية توؤكد على الرتابط القوي بني حت�سن الظروف 

ال�سحية للطلبة اجلامعيني وبني اإجنازهم الأكادميي.

6. تقرتح الدرا�سة اإجراء مزيد من الدرا�سات امل�ستقبلية حول "اجلانب القت�سادي وانعكا�ساته 

على اأداء واإجناز الطلبة الأكادميي".

7. تقرتح الدرا�سة كذلك اإجراء درا�سات حول "املكافاأة اجلامعية ال�سهرية التي يتح�سل عليها 

الطلبة اجلامعيون ومدى كفايتها يف ظل معطيات الت�سخم القت�سادي احلالية".
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