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المتغیرات المؤثرة على نتائج امتحانات قسم استعمال تحلیل المسار في دراسة 
 المحاسبة في المعھد التقني /كوت

 أ.م. عالء حسین عمران انصاف
 الجامعة التقنیة الوسطى  - المعھد التقني / كوت

 المستخلص

المباشرة وغیر المباشرة وكذلك التأثیرات الكلیة  التأثیراتفي ھذه الدراسة استعمل تحلیل المسار لمعرفة      
الدور األول . حیث كان  2017/  2016المرحلة الثانیة للعام الدراسي  المؤثرة في معدل الطالب في قسم المحاسبة 

وكان عدد  سیطان ومتغیر تابع واحد ھو معدل الطالب.متغیرات ومتغیران اثنان و 5عدد المتغیرات المستقلة 
لتجزئة معامالت المسار  إلى  23 اإلصدار  AMOS اإلحصائيطالبا . وقد استعمل البرنامج  174المشاھدات 

مباشر على معدل  تأثیرالمواد الدراسیة التي لھا  أكثر أن إلىتأثیرات مباشرة وغیر مباشرة . وتوصلت الدراسة 
ادة محاسبة الكلفة ، تلیھا مادة النظام المحاسبي الموحد ، وبعدھا مادة المحاسبة المتخصصة ومن الطالب ھي م

ثم محاسبة الشركات ومن ثم المحاسبة المتوسطة فأصول التدقیق وأخیرا مشروع التخرج. 
Abstract 
In this study, a Path analysis was used to determine the direct and indirect effects, 
as well as the overall effect of the average student scores in the accounting 
department, the second stage of the academic year 2016/2017. Where the number 
of independent variables is 5 and two mediator variables and one dependent 
variable which is the average student scores. The number of observation 174 
students.  AMOS ver. 23 to segment path transactions into direct and indirect 
effects. The study found that most of the subjects that have a direct impact on the 
average student scores is the cost accounting, followed by the unified accounting 
system, then the specialized accounting, then the accounting of companies and then 
the intermediate accounting and auditing assets and finally the research project. 
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لتحلیل المسار حیث    Amos ver (23)برنامج  ستعمالوذلك عن طریق ایوضح نمط ھذه العالقة 
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 .من االستنتاجات والتوصیاتبعدد وعلى ضوءھا تم الخروج 
 الجانب النظري  -2
 .[1] لبنائیةذج ااالنم 2-1

وھي مجموعة من المعادالت التي لھا القابلیة على استقصاء العالقات السببیة بین المتغیرات     
 )الكامنةمع المتغیـرات على التعامل  المستقلة والمتغیرات المعتـمدة في آن واحد فضال" عن قـابلیتھا

Latent Variables ) تھا في إمكانیمع  ،مجموعة من المتغیرات التي یمكن قیاسھا من التي تتكون
ار التطابق بتقوم على اخت البنائیةإن فكرة النمذجة  المعیاریة لكل متغیر في الدراسة . األخطاءتحدید 

للمتغیرات الداخلة  في التحلیل والمصفوفة المحللة فعال من  التباین والتباین المشترك بین مصفوفة 
المفترض والذي یحدد عالقات معینة بین ھذه المتغیرات ولذلك یسمى ھذا االسلوب بنموذج  األنموذج

. وھناك الكثیر من المعادالت البنائیة   Covariance Structure Analysisایر غتحلیل ھیكلیة الت
ھي ؛ نماذج االنحدار ،ونماذج المسار، والنماذج العاملیة.  ةواألكثر استخداما ثالث أھمھامن 

 .[3]،[2]تحلیل المسار  أسلوب 2-2
لقیاس درجة  1921عام   Sewell Wright یتار لسوی األمریكيھ ضعو إحصائي أسلوب     

ویعد من اسالیب نمذجة المعادالت الھیكلیة  ماثل العوامل الوراثیة .تودرجة  األقاربالعالقة بین 
اسلوب تحلیل المسار  بین ویمكن تحدید الفرق االساسي  .االنحدار المتعددویعتبر امتداد لتحلیل 

واسلوب تحلیل االنحدار المتعدد ، انھ في اسلوب تحلیل المسار ھناك امكانیة الیجاد عالقة السبب 
في تحلیل االنحدار  إما . مستقلة أوتابعة متغیرات والمسبب بین المتغیرات بغض النظر عن كونھا 

ات التابعة بعضھا على البعض عدم القدرة على بحث تأثیرات المتغیر أيالمتعدد فال یمكن ذلك 
دراسة العالقة السببیة بین عدد من المتغیرات المستقلة ومتغیر  إلىلذا فان تحلیل المسار یھدف  .األخر
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والمسارات لتحدید التأثیرات المباشرة وغیر  األسھممن خالل رسم مجموعة من  أكثر أومعتمد واحد 
 یستند على العالقة القویة بین المتغیرات. األسلوبالمباشرة لكل متغیر من متغیرات الدراسة . ھذا 

 فروض تحلیل المسار1-2-2 
العالقات السببیة فإنھ یستلزم توفر عدد من الفروض منھا  إیجادلغرض استعمال تحلیل المسار في     

:- 
 .العالقة الخطیة بین المتغیرات -1
 .وجود عالقة سببیة بین المتغیرات -2
 .مع بعضھا فضال مع المتغیرات المستقلة والتابعةاستقاللیة متغیرات البواقي  -3
 أي ال یوجد تفاعل بین المتغیرات.  Additiveالعالقة بین المتغیرات تكون جمعیة   -4

   في تحلیل المسارالمتغیرات  أنواع2-2-2 
 ھنالك أربع أنواع من المتغیرات في تحلیل المسار وھي:   
ي المتغیرات ھ  Expletory or Exogenous Variables التوضیحیة أوالمتغیرات الخارجیة  -1

متغیرات  إنھاویتعامل معھا على  يبالسب األنموذجالتي تتحدد اختالفاتھا بمتغیرات خارجة عن نطاق 
دالة في الخطأ العشوائي ویتم التوصیل بینھا بخطوط منحنیة للداللة على أن العالقة  وإنھامستقلة 

 ولیست سببیة. ارتباطبینھا ھي عالقة 
وھي المتغیرات التي تتحدد اختالفاتھا   Endogenous Variablesلمتغیرات الداخلیة ا -2

المتغیرات العالقة بین  إیجادیتم تفسیرھا عن طریق  و يبالسب األنموذجموجودة في  أخرىبمتغیرات 
وتمثل ھذه العالقة بخط مستقیم یشیر السھم فیھ تارة على انھ متغیر  والمتغیرات التابعة  المستقلة

 متغیر تابع.  على انھ أخرىمستقل وتارة 
وھي تمثل الخطأ العشوائي ویوضح مقدار تأثیر المتغیرات التي ال نستطیع Residual   البواقي -3
 .نقیسھا  أن
وھي متغیرات بواسطتھا تؤثر المتغیرات   mediator  variables  المتغیرات الوسیطة -4

 المستقلة على المتغیرات التابعة .
خطوات بناء نماذج المسار 3-2-2 

 -الخاص بتحلیل المسار لدراسة معینة نتبع التالي : األنموذجعندما یراد بناء    
   Causal Model  يبالسب األنموذجبناء  -1
 تكوین عالقة بین المتغیرات الداخلة في الدراسة بالترتیب . -2
نتمكن من  ھارسم مخططات لسیر العالقات بین المتغیرات على شكل رسومات واسھم ومن -3

المباشر  األثرالحصول على مجموعة المعادالت الخطیة التي تربط بین المتغیرات وبالتالي تحدید 
 خارجیة والداخلیة .بین المتغیرات ال

لمتغیر على متغیر المباشر  األثرالتي تدل على  Coefficient  Pathحساب معامالت المسار  -4
 المتغیرات المستقلة . تفسرهنسبة التباین في المتغیر التابع الذي  ھالبعض على ان هوقد فسر ، آخر

 وھناك نوعان لمعامالت المسار ھي :
وھي التي یحـصل علـیھا     un standardized Coefficientsالمعامالت غیر المـعیاریة  -أ

 .  bمساویة لمعامالت االنحدار االعتیادیة وھي  Raw data باستخدام البیانات الخام 
وھي التي یحصل علیھا باستخدام القیم   Standardized Coefficientsالمعامالت المعیاریة  -ب

 .βیة لمعامالت االنحدار المعیاریة والمعیاریة بدال من البیانات الخام وھي مسا
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وھي مؤشرات  . Test  Goodness Data fitللبیانات    األنموذجاختبار مطابقة  بإجراءالقیام  -5
عن  آخر أنموذجالمقترح من قبلھ مع  األنموذجتساعد الباحث على تحدید جودة  إحصائیة أووصفیة 

للمتغیرات قید الدراسة مع المصفوفة المفترضة من  التغایرطریق اختبار التطابق بین مصفوفة 
 [ 4 ,5 ,6 ,7] أھمھاالمقترح  . وھناك مؤشرات عدیدة  األنموذج

التباین والتباین ویتم مقارنة مصفوفة  Absolute Fit Indexesؤشرات المطابقة المطلقة م  -أ
للبیانات األساسیة بالمصفوفة التي تم استھالكھا من قبل األنموذج . ومن ھذه المؤشرات المشترك  

 :ما یأتي

.D.F  square-The Relative Chiودرجات الحریة   χ2مربع كاي  ةمؤشر النسبة بین قیم -1
التباین  ةم وجود فروق جوھریة بین مصفوفدع إلىإن قیمة مربع كاي غیر الدالة إحصائیا" تشیر   &

لھذا  ةالقیمة المرتفع إنلألنموذج. التباین والتباین المشترك  للبیانات مع مصفوفة  والتباین المشترك 
وكلما  المصفوفة الداخلة في التحلیل تختلف عن المصفوفة الناتجة من التحلیل أنالمؤشر تدل على 

وكانت قیمة  200القیم اكبر من  عددكان  فإذا ازدادت قیمة مربع كاي دل ذلك على سوء مطابقة.، 
 األنموذج) فھذا یدل  على جودة  ( P- value ≥ 0.05 إن أو 3تساوي  أو النسبة لھذا المؤشر اقل من 

تكون النسبة اقل  أنمشاھدة فیفضل  200و  100العینة یقع بین  عدد مفرداتكان  إذا . أماترح المق
 . 2تكون النسبة اقل من  أنمشاھدة فیفضل  100من  األقللحجم العینة  أما 2.5من 

ھذا المؤشر یقیس التغایر الذي یفسره   Goodness Fit Index (GFI).مؤشر حسن المطابقة  -2
تطابق  إلى) وكلما ارتفعت قیمتھ ضمن المدى دل ذلك  1،  0وتتراوح قیمتھ بین (  المقترحاألنموذج 

أفضل لألنموذج مع البیانات األساسیة .        

وھو   Root Mean Square Residua ( RMSR)مؤشر جذر متوسط مربع البواقي  -3
 البیانات ومصفوفة األنموذج.مقیاس لمتوسط مربع البواقي بین مصفوفة 

  Root Mean Square Error Ofمؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقریبي  -4 
Approximation   (RMSEA)  األنموذج وھو من المؤشرات المھمة في اختبار جودة مطابقة

 1،  0في مصفوفة األنموذج المقترح وتتراوح قیمتھ بین ( التباین والتباین المشترك  ویقیس مقدار 
؛ كانت لألنموذج مع البیانات األصلیة. فإذا  أفضلتطابق  إلىلھذا المدى  منخفضة) وتشیر القیمة ال

05).0≤  RMSEA  ( ؛مطابق تماما للبیانات  األنموذج أنفھذا یدل على  )    0.08 واذا كانت≤  
RMSEA  <0.05(  اما اذا كانت           ؛األنموذج یطابق بدرجة كبیرة للبیانات إنفھذا یدل على

)  0.08>RMSEA   (.فیتم رفض األنموذج 
 I)   IF (Incremental Fit Indexesمؤشرات المطابقة المتزایدة -ب

 التباین المشترك إنیفترض  وتعتمد في مقارنة األنموذج المقترح مع األنموذج الصفري الذي
. ومن ھذه المؤشرات ما وقیم التباین ھي الموجودة فقط  معدوم أوساوي صفرا یللبیانات األصلیة 

 یأتي:
 .Normal Fit Index ( NFI )مؤشر المطابقة المعیاري  -1
 .Comparative Fit Index ( CFI )مؤشر المطابقة المقارن  -2
 Tucker- Lewis Index ( TLI ).مؤشر توكر لویس  -3
) وكلما ارتفعت قیمة المؤشر ضمن ھذا المدى  1،  0تقع قیمھا بین (  أعالهالمؤشرات الثالث  إن

 لألنموذج.  أفضلدل ذلك على مطابقة 
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من ما سبق نرى أن ھناك مؤشرات كثیرة للحكم على جودة األنموذج أو للمقارنة بین نماذج    
نموذج عدیدة تم الحصول علیھا لنفس البیانات ، والسؤال المطروح ھو كیف یتم اختیار األ

القیم ألكبر عدد  أفضلاألفضل؟ لإلجابة على ذلك نقول أن األنموذج األفضل ھو الذي یحصل على 
وال یتخذ القرار باألفضلیة باعتماد مؤشر واحد معین فقط.  ،من المؤشرات

 معامالت المسار تقدیر-4-2 2 
  :من أھمھامعامالت المسار  تقدیرل متعددة أسالیبھنالك 

 .Maximum likelihoodطریقة اإلمكان األعظم  -1
  Generalized least squares. المعممة  طریقة المربعات الصغرى   -2
 .Un weighted least squares غیر الموزونة الصغرى طریقة المربعات -3
  Scale-free least squares.المربعات الصغرى الحرة  طریقة  -4

 لھذه الدراسة. في التحلیل اإلمكان األعظموقد تم اعتماد طریقة 
 [8] طریقة اإلمكان األعظم

 یعبر عنھ بالصیغة التالیة أنموذج المتغیرات الداخلیة إن

متجھ المتغیرات  η،  ا"عنصر )p x 1 (وھو یحوي على  متجھ المتغیرات الداخلیة y أنحیث 
 )p x 1(  وھو یحوي على متجھ األخطاء  ε، من العناصر  )m x 1 (وھو یحوي على  الوسیطة
معامالت المسار بین المتغیرات المشاھدة والمتغیرات الوسیطة وھي مصفوفة    yλ،  ا"عنصر

مصفوفة التباین والتباین المشترك بین األخطاء یرمز لھا بـ  إن .ا"عنصر (p x m)تحتوي على 

εθ  وھي مصفوفة مربعة ومتماثلة من الرتبة) p x p(  وھي مساویة لقیمy و في معظم األحیان
بین  التباینات المشتركة األخطاء یتم تقدیرھا بینما  تباینات  إنتكون مصفوفة قطریة ، وھذا یعني 

 .األخطاء تساوي صفرا
 :المتغیرات الخارجیة للمتغیرات فیعبر عنھا بالصیغة التالیة أنموذج أما

متجھ المتغیرات  ζ،  ا"عنصر (q x 1)متجھ المتغیرات الخارجیة وھو یحوي على  χ إنحیث 
من  (q x 1)متجھ األخطاء وھو یحوي على   δ ،  ا"عنصر  ( n x 1)الوسیطة وھو یحوي على 

مصفوفة التباین  إنعنصر .  )q x n (مصفوفة معامالت المسار وھي تحوي على  xλ، العناصر
) qوھي مصفوفة مربعة ومتماثلة من الرتبة   δθبالرمز  اوالتباین المشترك بین األخطاء یرمز لھ

x q )مصفوفة قطریة  معظم األحیان تكون في ، و. 
مع األنموذج المشتق  المقترحیمكن معرفة مدى مطابقة األنموذج     طریقة اإلمكان األعظم باستعمال 

(  ألنموذج معین التباین والتباین المشتركمصفوفة  مقارنةمن البیانات األصلیة ، وھذا یتم ب
∧

∑  (

S( احتمال حساب إلىوإلنجاز ھذا فنحتاج  .) Sمع مصفوفة البیانات األصلیة ( 
∧

) وذلك  ∑

 الذي بواسطتھ یتم حساب االحتمال المطلوب.   Wishartباستعمال توزیع ویشارت 
 :بصورتھا العامة  S التباین والتباین المشتركمصفوفة  إن
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:  إنحیث 

 :وبالصورة التالیة Wishartتتبع توزیع   ویشارت S لذا فان المصفوفة 

اعتبرنا كل الحدود الثابتة ( غیر المرتبطة بـ  فإذا
∧

 إعادةیمكن  4دلة افان المع T ) مساویة لـ ∑

 صیاغتھا بالشكل التالي:

عرف كما تمع األنموذج المقترح أنموذج نظري  أيالتي یتم فیھا مقارنة  األعظم اإلمكاندالة  إن
 :أتيی

بدال من S) نالحظ انھ في المقام قد تم استبدال     7في المعادلة ( 
∧

وذلك ألنھا تمثل األنموذج   ∑

 المطابق.
 على) نحصل 7بأخذ اللوغاریتم الطبیعي لطرفي المعادلة (
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1SS إنحیث    identity matrixمصفوفة الوحدة  −
 نحصل على الدالة: ) واشتقاقھا وتبسیطھا8للمعادلة (وبأخذ التفاضل الجزئي 

في ھذه .   Yالداخلیةعدد المتغیرات  p، و  Xتمثل عدد المتغیرات الخارجیة  q إنحیث 

انھ كلما اقتربت ف الحالة
∧

معكوس فان  Sمن  ∑
∧

 ، وان Sتقترب من   ∑
1

S
−∧

 تقترب ∑

1Sمصفوفة الوحدة  من  S مصفوفة الوحدة تحتوي فقط على قیم الواحد على القطر  إن. وحیث  −
)1الرئیسي فان حجم األثر  )tr S S  اإلمكانوعلیھ فان دالة   ، )q+p (یكون مساویا لـ    −

 :األعظم تتبع توزیع مربع كاي وبالشكل التالي 

 عدد المعلمات الحرة ( أي التي یراد تقدیرھا ). t إنحیث 

 لإن تقدیرات المعلمات لن تتغیر عندما یتم تحوی أولھماان ، طریقة اإلمكان األعظم لھا فائدت إن   
أنھ ھناك  إال. [ 9 ]دالة المطابقة مستقلة عن بیانات المتغیر المعتمد إنالبیانات خطیا ، واألخرى 

 أنإشكالیة في استخدام طریقة اإلمكان األعظم عندما یكون حجم العینة صغیر ، مما یعني انھ بدون 
.  [10]موضع تأمل تكون في التي نحصل علیھا  االستدالالتیكون حجم العینة كبیر فان 

 النتائج -3

:  حصلنا على النتائج التالیة   AMOS اإلحصائيباستعمال البرنامج     

؛ المحاسبة  للمواد الدراسیة والتأثیرات الكلیة  المباشرة وغیر المباشرة التأثیرات حسابتم  -اوال"
شركات الكلفة ، محاسبة النظام المحاسبي الموحد، محاسبة الالمتخصصة ، المحاسبة المتوسطة ،

( كمتغیرات مستقلة ) في مادتي المشروع والتدقیق ( كمتغیرین وسیطین ) والمعدل (كمتغیر تابع) 
 .) 1والشكل  (  )1الجدول ( في  وعرضھا 

 وغیر المباشرة والكلیة في معدل الطالب. ) التأثیرات المعیاریة المباشرة 1جدول (
 تدقیق مشروع متخصصة متوسطة نظام كلفة شركات الـتأثیرات

 084. 056. 200. 152. 212. 273. 171. التأثیرات المباشرة

التأثیرات غیر 
000. 000. 029. 065. 019. 011.- 002. المباشرة

 084. 056. 229. 218. 232. 262. 173. التأثیرات الكلیة
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 .) یوضح تحلیل مسارات األنموذج 1الشكل ( 

) ، نالحظ إن اآلثار المعیاریة المباشرة واآلثار المعیاریة غیر 1)  والشكل (  1من الجدول (      
المباشرة واآلثار المعیاریة الكلیة لدرجات المواد الدراسیة على المعدل كانت جمیعھا موجبة وھي 

ثم الشركات  0.200ثم المتخصصة  0.212ثم النظام المحاسبي  0.273على الترتیب؛ مادة الكلفة  
.  أما التأثیرات غیر  0.056بحث وأخیرا" مشروع  0.084والتدقیق  0.152ثم المتوسطة  0.171

ثم المتخصصة   0.065المباشرة فجمیعھا موجبة عدا مادة الكلفة وھي على الترتیب المتوسطة 
التأثیرات  .أما  0.011 -وأخیرا" الكلفة  0.002ثم الشركات  0.019ثم النظام المحاسبي  0.029

غیر المباشرة فكانت جمیعھا تأثیرات المباشرة إلى التأثیرات الكلیة والتي یتم الحصول علیھا بإضافة ال
ثم  0.229ثم المتخصصة  0.232ثم النظام المحاسبي  0.262موجبة وھي على الترتیب؛ الكلفة 

 .0.056البحث  وأخیرا" مادة مشروع 0.084ثم التدقیق  0.173ثم الشركات  0.218المتوسطة 
 .) 2( المدرجة في الجدولاختبارات حسن المطابقة  تم الحصول على مؤشرات -ثانیا"

 ) نتائج اختبارات مؤشرات حسن المطابقة .  2جدول ( 
 قیمة المؤشر المؤشر
 0.113 ودرجات الحریة  χ2النسبة بین قیمة مربع كاي 
 GFI  ( 0.944حسن المطابقة  (

 0.004 (RMSR )جذر متوسط مربع البواقي 
 0.000 (RMSEA)التقریبي  البواقيجذر متوسط مربع 

 1.000 ( NFI )المطابقة المعیاري 
 1.000 ( CFI )المطابقة المقارن 
 TLI ( 1.000توكر لویس( 

اقل من  ووھ 0.113ودرجات الحریة تساوي   χ2قیمة مؤشر النسبة بین قیمة مربع كاي  أن یالحظ
فاألول  (RMSEA)و    (RMSR )المؤشرین  أمامما یدل على ان أألنموذج مقبول .   2.5

باقي المؤشرات فھي  أماقریب من الصفر والثاني مساویا للصفر مما یدل على أن األنموذج مقبول. 

30



   2018سنة الثالثة     ال    1العدد    لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and    ISSN: 2414 – 7419   (Print)          ISSN: 2616 – 7808  (Online)      

31 

مما  شاھدةمع البیانات المیتطابق قریبة من الواحد مما یدل على أن األنموذج  أوللواحد مساویة  أما
 . یعني قبول األنموذج

   قیمة مربع كاي التي تم الحصول علیھا من تحلیل البیانات كانت  أنف فضال" عن ذلك 
2( 0.113 , 1, 0,737)df p valueχ = = − 0.05pقیمة  أنوحیث .  = value− f

 .مقبولیتھ و على مطابقة األنموذج للبیانات إضافيوھذا مؤشر 
 والتوصیات االستنتاجات  -4
 االستنتاجات 1 -4
بلغت  إذعلى معدل الطالب ھي مادة محاسبة كلفة  ا"مباشر ا"أكثر المواد الدراسیة ذات تأثیر إن -1

درجة  0.273مما یعني إنھ بزیادة  درجة واحدة في ھذه المادة فأن المعدل یزداد بمقدار  0.273
نظام  ؛المباشرة على الترتیب ھاكانت تأثیراتوالتي للمواد الدراسیة األخرى وھكذا تفسر النتائج   .

ثم  0.171شركات الثم محاسبة  0.200یلیھ مادة المحاسبة المتخصصة  0.212محاسبي موحد 
 . 0.056" مشروع التخرج وأخیرا 0.084ومن ثم أصول التدقیق  0.152المحاسبة المتوسطة 

 0.262 بلغت  إذ كلفةالمحاسبة  على معدل الطالب ھي "مادة دراسیة لھا تأثیرا" كلیا أكثر إن  -2
،   0.262وھذا یدل على انھ بزیادة درجة واحدة في مادة محاسبة الكلفة فان المعدل یزداد بمقدار 

وھكذا لبقیة المواد الدراسیة حیث انھ بزیادتھا درجة واحدة یزداد المعدل بمقدار تأثیر كل مادة والتي 
، محاسبة متوسطة  0.229، محاسبة متخصصة  0.232نظام محاسبي موحد كانت بالشكل التالي؛  

 . 0.056، وأخیرا" مشروع التخرج  0.084، أصول التدقیق  0.173، محاسبة الشركات  0.218

 التأثیرات غیر المباشرة للمواد الدراسیة على معدل الطالب كانت ضعیفة . إن -3

 التوصیات 2 -4

السكن خالل المرحلة  مكان( ذكور ، إناث )  جنس الطالبدراسات مماثلة تشمل تأثیر  إجراء -1
درجات المواد  إلىإضافة  وكذلك البیئة الجامعیة  قسم الداخلي )ال في أم الدراسیة ( في البیت ،

 . على معدل الطالب الدراسیة

 .التي لھا تأثیرات كلیة مرتفعةللحصول على المعدالت العالیة التركیز على المواد الدراسیة  -2
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