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  لي-يا ,) ا+*ام() التعليم بمؤسسات الطالب بقاء زمن تحليل

   أو>اري  ال:9بية ب8لية الر6اضيات قسم: +2الة تطبيقية دراسة
 .دمحم عبدهللا السل?اب

  .لي-يا، Iلية ال:9بية ـ أو>اري ، سEFا جامعة
  

 مدة وتحليل قياس طر1ق عن لي-يا، +) ام()ا'& التعليم بمؤسسات الطالب بقاء دراسة ا�� البحثية الورقة �ذه ��دف :املKLص

 ،"مغادرا" م�Jا خروجھ ح@ن ا�� باملؤسسة" ملتحقا" الطالب AB&يل ب@ن، فيما البقاء زمن ينحصر الدراسة، مقاعد ع�9 البقاء

رول للمؤسسة ي]تYZ الباحث للدراسة، كحالة اوOاري  الTUبية بSلية الر1اضيات قسم تحديد تم. مPسرOا أو متخرجا إما
ّ
 توف

-  20 خر1ففصل  حhi 2008 رOيعقضل  من( متعاقب دراYab فصل 26 حركة بيانات اعتماد تم الالزمة، النموذجية البيانات

  .الدراسة �ذهموجب ب املغطاة الزمنية املدة بذلك لتSون ) 2021

 Time البقاء وزمن ،)درةمغا/ بقاء (Status ا'�الة باعتبار Cox Regression Model معلYZ ال انحدار نموذج الورقة صاغت

 GPA الTUاكYZ املعّدل وتقادير ، Nationality وا'&]سية Gender النوع ومتغ@Tات ،Dependent Variables تا�ع@ن كمتغ@Tين

  .و��Bيصھ النموذج تقدير تم ،Covariatesة تفس@Tي كمتغ@Tات

 ان ح@ن +) ا'&]سية، لعامل بال]سبة �مر كذلك ،الطالب بقاء ع�9 معنو1ة داللة لھ ل�س النوع، عامل: ان ا�� الورقة خلصت

 التقدير ذو فالطالب ا'&امعية، التعليمية باملؤسسات الطالب بقاء ع�9 إحصائية معنو1ة داللة لھ الTUاكYZ املعّدل تقدير

  .¢�يح والعكس بقاء، �قل �و املرتفع

حية   .أوOاري  الTUبية ¥لية الر1اضيات قسم ،R رمجيةب ا£�اطرة، دالة البقاء، دالة البقاء، معّدل: ال8لمات املفتا
 

ABSTRACT: This research paper aims to study the students’ stay in university education institutions in 
Libya, by measuring and analyzing the duration of stay in the study seats, the time of stay is limited 
between, the registration of the student “enrolled” in the institution until he exits from it “leaving”, either 
graduating or dropping out. . The Department of Mathematics at the Ubari College of Education was 
identified as a case study, to provide the necessary model data. The movement data of 26 consecutive 
semesters (from spring 2008 until fall 20-2021) was adopted to be the time period covered in this study. 

The paper formulated a Cox Regression Model, considering Status (survival/departure), Time as 
Dependent Variables, Gender and Nationality variables, and GPA as covariates. The model was estimated 
and diagnosed. 

The paper concluded that: the gender factor has no significant significance for the student’s 
survival, as is the case for the nationality factor, while the cumulative average estimate has a statistically 
significant sign of the student’s survival in university educational institutions. Students with a high grade 
are the least likely to survive, and vice versa. 
Keywords: Survival rate, Survival function, Risk function, R software, Mathematics Department at Ubari 
faculty of Education. 
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  .املقدمة .1

) البقاء زمن( الالزمة القياسية الزمنية املدة بتحديد تتعلق وتنفيذية تنظيمية لوائح ل¦ا ا'&امعية التعليمية املؤسسات ¥افة

 بAP&يل بداية ا'&ام() التعليم مؤسسات ا�� الطالب ي»ª. التخرج متطلبات Pيفاءالس الالزمة املقررات ¥افة دراسة إلتمام

ستمرون يمضون  الطالب من فئة. الدراسة مقاعد ع�9 الزمن من ردحا فيمضون  باملعارف، والUود التّعلم لغرض" الدخول "  ̄و

 ض³يلة ف]سبة متفاوتة؛ زمنية ددٌم  خالل" التخرج" ثم ومن املقررات، جميع دراسة استكمال حhi العلYZ تحصيل¦م +)

سبة القياسية، املدة من اقل +) يتخرجون  سبة القياYab، الزمن خالل تتخرج ́و . القياسية املدة تتجاوز  مدة +) تتخرج عالية ́و

 الدراسة من" الPسرب" ا�� يضطر�ا مما الدراYab تحصيل¦ا Bعيق قد املصاعب من �عض Bعا´ي الطالب من أخرى  فئة ان ح@ن +)

 بقاء مدة ¸) BسرOا، او تخرجا" املغادرة"و للمؤسسة" الدخول " AB&يل ب@ن فيما ا£�صورة الزمنية املدة. التخرج احراز ن بدو 

  .التعليمية املؤسسة داخل الدراسة مقاعد ع�9 الطالب

 ذات غ@Tاتمت ب@ن فيما العالقة دراسة لغرض إحصائية، وOرمجيات وأساليب عدد استخدام ا�� البحثية الورقة �ذه Bس(�

  .النتائج الستخالص و��Bيصھ معاملھ تقدير ثم ومن انحدار، نموذج صياغة طر1ق عن باملوضوع، صلة

 بقاء مدة إطالة املؤثرةع�9 العوامل ا�م ¸) ما: "التا�) السؤال +) الدراسة مشSلة اخUل  يمكن :الدراسة مش8لة 1.1

  "التأث@T؟ ذلك وطبيعة مدى �و وما لي-يا؟ +) ا'&ام() التعليم مؤسسات داخل الدراسة مقاعد ع�9 الطالب

ع�9 مقاعد الدراسة  الطالب بقاء ع�9 تؤثر الYi العوامل ا�م ع�9 الوقوف +) الدراسة �دف يتمثل :الدراسة Tدف 1.2

 . لي-يا +) ا'&ام() التعليم مؤسسات داخل

 تحليل و�و � والتحليل، لدراسةبا تناولھ تم قلما ملوضوع تطرقت ا¾�ا +) الدراسة �ذه أ�مية تكمن :الدراسة أTمية 1.3

  .والتعليمية الTUبو1ة ا'&وانب +) البقاء

 .لي-يا +) ا'&ام() التعليم بمؤسسات بالطالب الدراسة مجتمع يتمثل :الدراسة مجتمع 1.4

 املؤسسات طالب '&ميع Census شامل مÀA بإجراء بأكملھ الدراسة مجتمع مع التعامل لتعذر :الدراسة عينة 1.5

 بيانات قاعدة يمتلك اوOاري  الTUبية بSلية الر1اضيات قسم البيانات، توفر عدم Âستصدر�ا أسباب لعدة التعليمية

 تطبيقية كحالة اختياره الباحث رأى لذا تار1خھ، ا�� 2008 رOيع فصل منذ القسم وفعاليات مناشط Bغطي إليكTUونية

 املأخوذة العوامل ان باعتبار بأكملھ الدراسة مجتمع عB �9عمم قد عل�Äا املتحصل واملؤشرات النتائج. الدراسة ل¦ذه

 قد تأث@�Tا درجة ان � ا'&امعية، التعليمية املؤسسات بSافة وثابتة متوفرة ذا��ا ¸) الدراسة، �ذه ضمن باالعتبار

 .واجتماعية بي³ية ملعطيات وفقا أخرى  ا�� مؤسسة من يختلف

 :حدود الدراسة 1.6

 .ا'&غرا+) النطاق يمثل اوOاري  الTUبية بSلية اتالر1اضي قسم :للدراسة امل8انية ا+2دود 1.6.1

) 2008 رOيع( فصل من بداية متعاقب، دراYab فصل 26 خالل القسم طالب حركة :للدراسة الزمانية ا+2دود 1.6.2

hi2021/ 20( خر1ف ح.(  

  .القسم داخل الدراسة مقاعد ع�9 الطالب بقاء تحليل :للدراسة املوضوعية ا+2دود 1.6.3

  :ةللدراس eحصائية الفروض 1.7

 .الطالب لنوع Bعزى  الطالب لبقاء معنو1ة داللة ذات فروق توجد ال  1.7.1

 .الطالب '&]سية Bعزى  الطالب لبقاء معنو1ة داللة ذات فروق توجد ال 1.7.2

  .العلYZ للتحصيل Bعزى  الطالب لبقاء معنو1ة داللة ذات فروق توجد ال 1.7.3

صفي املنªÆ استخدم الدراسة نتÆ&تا: الدراسة منg*ية 1.8 صف الو  ا'&داول  باستخدام الدارسة متغ@Tات بيانات لو

صيف عB �9ساعد الYi البيانية والرسومات التكرار1ة  املنªÆ استخدمت كذلك الدارسة، ملتغ@Tات العامة ا'�صائص تو
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 وتفس@T وتقدير Cox regression انحدار نموذج صياغة بواسطة البقاء تحليل دراسة +) املتمثل �ست]تاÈ) التحلي9)

 .ال]س-ية ل»�طورة ¥وكس نموذج وOناء معاملھ،

 لتنفيذ R ver.4.0.3 وOرنامج SPSS ver.23 برنامج �ما، احصائ�ت@ن برمجيت@ن الدراسة استخدمت :الدراسة أدوات 1.9

  .اعمال¦ا

 .ا+*انب النظري  .2

 Death بالوفاة ¾�ايتھ وتSون  Birth امليالد من الزمن بداية تSون  Survival analysis البقاء تحليل ومفا�يم أدبيات +)

 الذاتية بإمSانا��ا الدول  Bس(� Survival time البقاء بزمن Bعرف والوفاة، امليالد ب@ن فيما ا£�صورة الزمنية والفTUة

 Survival rate البقاء معدالت إلطالة الالزمة و�جتماعية ال�Íية الرعاية تقديم ا�� املتحدة �مم منظمة ج¦ود وOمعية

  .العالم حول  ال-شر1ة ا£&تمعات ألفراد

 population analysis السSا´ي والتحليل Demography السSان علم ع�9 مقصرة ا'�ياة جداول  ¥انت مhaÏ فيما

 ا'�ارج@ن عدد وتوقع العمل سوق  +) و�ستمرار مدة لقياس وكذلك والوفاة، ا'�ياة احتماالت لقياس وBستخدم

 وعلم وال¦ندسة، والتمو1ل، �حياء، وعلم الطب، مجاالت شملل� �ستخدام نطاق اBسع اليوم. واليھ منھ والداخل@ن،

  .إ'Ð والتعليم، والTUبية �جتماع،

صف �و  Survival analysis :البقاء تحليل  2.1  ع�9 تتمثل البيانات �عتبار، �ع@ن الزمن تأخذ الYi للبيانات وتحليل و

صل من Times اوقات �يئة ) الدراسة مقاعد مغادرة( الدراسة �ذه +) ن،مع@ حدث حدوث وحTime origin hi الوقت أ

 فTUة تقسيم +) الفكرة تكمن). الدراسة ل¦ذه ا£�ددة الزمنية الفTUة ان�Óاء End point  )معينة نقطة ¾�اية( عند أو

 .الفTUات �ذه من فTUة لSل Survival rate   البقاء معّدل تقدير ثم ومن مPسلسلة فTUات ا�� املالحظة

 ¥انت نمطيا مع@ن، حدث حدوث Âسبق الذي الزمن مع تتعامل البقاء تحليل نماذج  Survival models  :البقاء نماذج 2.2

 وتخصصات مجاالت لPشمل وامتدت البقاء تحليل تطبيقات اBسعت حاليا الوفاة، Âسبق الذي الزمن مع تتعامل

 بيانات �حيان اغلب +) والتحليل، اسةبالدر  املعنية ا£&االت تلك ظوا�ر تحليل +) أساYab عامل الزمن BعتTÔ مختلفة

 مما املألوفة، ا'�طية النماذج تطبيق معھ Âستحيل بل يصعب الذي �مر الطبي() التوز¯ع تPبع ال الظوا�ر تلك

 العالقة دراسة �و �سلوب ل¦ذه �ساسية امل@ة ا£&االت، تلك ظوا�ر لدراسة معلميھ ال أساليب استخدام Âستوجب

 املتغ@Tات تلك طبيعة عن النظر �غض املستقلة املتغ@Tات من أكTÖ أو متغ@T مع حدث حدوث Âسبق يالذ الزمن ب@ن

 ¥وكس انحدار نموذج �و البقاء تحليل +) املستخدمة �ساليب أ�م من مختلطة، أو نوعية أو كمية ¥و¾�ا حيث من

 .ا£&االت من كث@T +) يطبق والذي

 :البقاء تحليل ,) أساسية مفاTيم   2.3

صفر: Time origin الوقت أصل 2.3.1 )الوقت  )0t صل الوقت  من حيث يبدأ قياس الوقت، +) �ذه الدراسة ا

صل الوقت ال ÂشTUط أن يSون  �و تار1خ AB&يل ودخول  الطالب للمؤسسة وجلوسھ ع�9 مقعد الدراسة، أ

 .متطابق '&ميع مفردات عينة الدراسة

 

 +) ،Real time ا'�قيقي الوقت أو Clock time بالوقت الوقت فTUة تقاس عادة :  Time interval الوقت ف:9ة 2.3.2

 Âغادر ان قبل الدراسة مقاعد ع�9 الطالب يقض�Äا الSemesters Yi الدراسية الفصول  تقاس الدراسة �ذه

 ).للطالب �¥اديYZ العمر(
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 تخرجااما  التعليمية املؤسسة رةمغاد  " Departure املغادرة" ÂعYÛ الدراسة �ذه +) ا'�دث : Event ا'�دث 2.3.3

 .BسرOا او

 +) التعليمية املؤسسة ا�� يدخلون  ال) الطالب( العينة افراد :مفردة Iل بقاء ووقت الدراسة اجراء وقت 2.3.4

 حhi �فراد متا�عة تتم ذلك �عد متعاقبة، دراسية فصول  مدى ع�9 ولكن. واحد آن +) معا الوقت نفس

 س�بقى Þخر والبعض العينة، افراد من لبعض تالحظ البقاء أوقات أن نجد تالبيانا تحليل عند ،)املغادرة(

 البقاء، بزمن Bعرف املفردة لبقاء الزمنية الفTUة. عليھ ا'�دث وقوع دونما املدة ¾�اية +) الدراسة مقاعد ع�9

 مساو1ا البقاء احتمال وS1ون  واحد، Âساوي  صفر الوقت عند واحد دراYab فصل �قل ع�9 البقاء احتمال

  .ال¾�اية ما الوقت عند للصفر

 Survival البقاء تحليل +) املستخدمة �ساليب أحد ÂعتCox Regression Model  TÔ : كوكس انحدار نموذج 2.4

Analysis Yiأنھ وأ�م¦ا عدة بمزايا �سلوب �ذا يتمتع حيث. الزمن مع تتعامل ال TÔعتÂ ا'�ديثة �ساليب من Yiال 

 أحد و�و �عتبار �ع@ن الزمن أخذ عند تظ¦ر الYi �ختفاء بيانات مع التعامل س¦ولة إ�� باإلضافة نتائجھ، بدقة تتم@

عتTÔ. ا£&االت مختلف +) واسع �شSل Âستخدم التناس-ية، �خطار نماذج  الثنائية للبيانات املناسبة النماذج من ̄و

 النموذج �ذا خالل ومن. للطالب البقاء زمن ع�9 ثرةاملؤ  والعوامل للطالب البقاء زمن دراسة يتم خالل¦ا من والذي

   .ا'�طورة عوامل معرفة ´ستطيع

ع�9 �قل حBt ) hiعّرف دالة البقاء با¾�ا احتمال البقاء ا�� ما �عد الزمن:  Survival function البقاء دالة 2.4.1

)Âشار ال�Äا بالرمز ) tالزمن )S t عرف أيضا بدالة الصالحيةB ،Reliability functionالتا�) ايجاد�ا ، و1تم¥:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )

1

2

3

1 , 0 ...

'1 ...

...

S t p T t F t f x dx t
t

d F t dS tdf t S t S t
d t d t d t

d S t
f t

d t

∞
= ≥ = − = ≥∫

= = − = − = −

= −

 

 :تجدر áشارة ا�� ان

( ) ( )1 0 , 0S t for t S t for t= = = = ∞
  

صفر عند الوقت ماال ¾�اية 1أي أن احتمال البقاء Âساوي  ساوي  صفر، ̄و   .عند الوقت 

(Kleinbaum & Klein, 2004 ; Lee & Wang, 2002 ; Honser & Lemeshow, 2007) (Kleinbaum & Klein, 2004 ; Lee & 

Wang, 2002 ; Honser & Lemeshow, 2007) 

 لظ¦ور  ا'�ا�) أو ال»�ظي املعدل أو Rate Hazard ا'�طر بمعدل Bعرف : Hazard function ا|Kاطرة دالة 2.4.2

شار ا'�دث )  بــ إل�Äا ̄و )h t التالية للصيغة وفقا وتكتب: 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( )
'

0
... 4

( | )lim
t

f t S tp t T t T th t
t S t S t→

−< < >= = =
�

�

�
  

صيغة معادلة  نجد ان �سط الصيغة �و �حتمال الشرطي بأن ا'�دث سيظ¦ر +) الفTUة الزمنية ب@ن ) 4(من 

( ),t t t+�  شرط عدم وقوعھ قبل�t ة ،  واملقام �وTUعرف أيضا بأ¾�ا ´سبة . طول الفB قوة ا'�دث(دالة ا'�طر( ،
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صنف  Conditional departure rateاملغادرة الشرطية  ´سبة سبة املغادرة لعامل او  ، دالة Specific departure ratéو

) تلعب دورا �اما +) تحليل بيانات ال  ,Rodriguez(بقاء ا'�طر Bعطي احتمال املغادرة لSل وحدة زمنية خالل املدة، ̧و

2010 .(  

Bعّرف دالة ا£�اطرة الTUاكمية بأ¾�ا مجموع  : Cumulative Hazard function دالة ا|Kاطرة ال:9اكمية 2.4.3

�tخطار الYi حدثت حhi الزمن و1مكن تPبع ا'�طوات التالية ل»�صول ع�9 الصيغة الر1اضية لدالة  

  :ا£�اطرة الTUاكمية

( ) ( )

( )
( )

( ) ( ) ( )( )

0

0

0

1 ln

t

t

t

H t h t dx

f x
dx

S x

d S x dx S t
S x dx

 
 
 

=

=

= − = −

∫

∫

∫

  

 :بناء ع�9 ما سبق فان

( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( )

exp ... 5

1 exp ... 6

S t H t

F t H t

= −

= − −
  

  ):2012مصطفى، (باالشتقاق نحصل ع�9 دالة ا'�طر الTUاكمية 

( ) ( ) ( )( ) ( ).exp ... 7f t h t H t= −  

 قيد بمثابة ÂعتTÔ والذي �ختفاء �و ومم@، رئ�Yaí جزء ع�9 تحتوي  البقاء زمن بيانات : Censoring �ختفاء 2.4.4

 ا£�تفية املشا�دات �عض وجود أن كما. ¥ا+) �شSل عليھ مسيطر يكن لم إذا التحليل +) وازعاج قلق Âس-ب

 ´عرف ال مفردات وجود �و باالختفاء يقصد  . (Filler, 2004) إ�مال¦ا أو تجا�ل¦ا يمكن ال البقاء بيانات +)

 ف¦ناك البقاء بيانات +) كث@Tا يتكرر  اءو�ختف زمنية، فTUة خالل تPبع¦ا ´ستطيع وال ل¦ا ا'�دث حدوث زمن

 معلومات لدينا يSون  ال �خر والبعض ل¦ا البقاء زمن تحديد يمكننا وOالتا�) ا'�دث ل¦ا يحدث املفردات �عض

شTUط ع�Jا، ¥افية  ).2011 التلبا´ي،( التجرOة خطر عÂ �9عتمد وال مستقل �ختفاء يSون  أن �و �ختفاء +) ̄و

 : �Right censoringختفاء �يمن  2.4.5

�عض املفردات . و�و ا'�الة �كTÖ شيوعا +) بيانات البقاء، و�ذه ا'�الة تSون مرتبطة باملفردات الYi لم يحدث ل¦ا ا'�دث

تبقى ع�9 قيد ا'�ياة عند ¾�اية الدراسة أي أن زمن البقاء للمفردة يفوق نقطة ان�Óاء الدراسة و�ذه املفردات يقال ع�Jا اختفاء 

  :من أسباب حدوث �ختفاء �يمن، ما ي9)و . أيمن

  .�عض املفردات لم يحصل ل¦ا ا'�دث -

صول للمفردة ألي س-ب -  .عدم القدرة ع�9 الو

 .قرار الباحث إ¾�اء الدراسة قبل حدوث ا'�دث -
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 .)واملناقشة النتائج( العم�) ا+*انب .3

  : Observations and Variables الدراسة ومتغ�9ات بيانات  3.1

مصفوفة  يئة البيانات ع�9 �
317 8n p ×

 ×   �9شتمل عB ،317n 8pمشا�دة  = = ا'&دول التا�) Âعرض . متغ@Tات ×

  ).املتغ@Tات واملشا�دات(�يSلية مصفوفة بيانات الدراسة 

 .مصفوفة بيانات الدراسة: 1جدول 

8  7 6 5 4 3 2 1 

G
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5 14.48  3  1  2  2  6 1 

4 54.68  2  1  2  2  10 2 

3 67.69  2  1  2  2  9 3 

5 24.70  3  1  2  2  5 4 

5 22.67  3  1  2  2  5 5 

5 46.74  2  1  1  2  13 6 

..
.
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.
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.
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  ...
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.

 

..
.

  

..
.

  

...
  ...
  

..
.
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...
 

3 74.67  1  1  2  1  6 315 

4 52.09  1  1  2  1  1 316 

2 75.57  1  2  1  1  1 317 

الواردة �ðذه الدراسة من اعداد الباحث بناء ع�9 معطيات وOيانات ة و�شSال البياني التكرار1ة ا'&داول بقية جميع كذلك ¦ذا ا'&دو ل و ل: صدرامل

  .وتحليل¦ا الدراسة

  

 .متغ�9ات الدراسة: 2جدول 

  بيان املتغ�9 املتغ�Variable  9  ت

1  Individuals  سلسل  افراد العينةPرقم م.  

2  Time  الزمن  YZك T@متغ.  

3  Status  ا'�الة   (òنو T@متغ)مغادرة: 2استمرار، : 1(  

4  Gender  النوع   (òنو T@متغ)2ذكر، : 1 :hóأن(  

5  Nationality  ا'&]سية   (òنو T@متغ)1 : ،Yõ2لي :YÛفلسطي(  

6  Classification  تص]يف ¾�اية املدة   (òنو T@متغ)سرب: 3تخرج، : 2استمرار، : 1B(  

7  GPA  YZاكTUاملعّدل ال  YZك T@متغ.  

8  GPAG  YZاكTUتقدير املعّدل ال  
  : تحو1ل متغ@T املعّدل الTUاكYZ ا�� متغ@T نوò) ترتيYõ، حيث

  )رسوب: 5مقبول، : 4جيد، : 3جيد جدا، : 2ممتاز، : 1(
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   : Statistical Analysis الدراسة لبيانات �حصا�ي التحليل 3.2

 رسوم من الالزمة áحصائية الطرق  تنفيذ لغرض تSاملية، بطر1قة  Rو SPSS حصائي@ن�  الTÔنامج@ن واستخدام توظيف تم

  .احصاöي وتحليل وحوسبة بيانية

: Bشتمل الدراسة ع�9 متغ@Tات نوعية ¸): للدراسة Categorical Variablesتوز�ع العينة وفقا للمتغ�9ات النوعية  3.2.1

 .م�Jا فراد العينة وفقا لSل متغ@Tاملعّدل الTUاكYZ، فيما ي9) توز¯ع ا، وتقادير تص]يف اخر الا'�الة، النوع، ا'&]سية، 

 : Status ل2Lالة وفقا العينة افراد توز�ع  3.2.1.1

 .توز�ع افراد العينة وفقا ل2Lالة: 3جدول 

  ال]سبة  العدد  ا'�الة

 8.5  27  استمرار

  91.5  290 مغادرة

    %100  317 ا£&موع

  

  

  .الدائري ألفراد العينة وفقا ل2Lالة القطاع:  1ش8ل 

  : Gender للنوع وفقا العينة افراد توز�ع 3.2.1.2

 .توز�ع افراد العينة وفقا للنوع: 4جدول 

  ال]سبة  العدد  النوع

 13.2  42  بن@ن

  86.8  275 بنات

  %100  317 ا£&موع
    

  القطاع الدائري ألفراد العينة وفقا للنوع:  2ش8ل   

  :Nationality توز�ع افراد العينة وفقا لL*�سية 3.2.1.3

 .توز�ع افراد العينة وفقا لL*�سية: 5جدول 

  ال]سبة  العدد ا'&]سية

  97.2  308  لي-ي@ن

  2.7  9 فلسطي]ي@ن

    %100  317 ا£&موع

  
  .القطاع الدائري ألفراد العينة وفقا لL*�سية:  3ش8ل   
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  :Classificationsنة وفقا للتص�يف ,) �Eاية املدة توز�ع افراد العي 3.2.1.4
توز�ع افراد العينة وفقا : 6جدول 

 .للتص�يف ,) �Eاية املدة

  ال]سبة  العدد التص]يف

  8.2  26  استمرار

  53.6  170 تخرج

  B 121  38.2سرب

    %100  317  ا£&موع
  

  .ص�يف ,) �Eاية املدةالقطاع الدائري ألفراد العينة وفقا للت: 4ش8ل   

 :GPA Gradesتوز�ع افراد العينة وفقا لتقديرات املعدّل ال:9اك�� ,)  3.2.1.5

توز�ع افراد العينة وفقا لتقديرات : 7جدول 

 .املعّدل ال:9اك��

  ال]سبة  العدد التقادير 

  1.3  4  ممتاز

  10.4  33 جيد جدا

  16.1  51 جيد

  31.9  101 مقبول 

  40.4  128 راسب

      %100  317 ا£&موع

  .القطاع الدائري ألفراد العينة وفقا لتقادير املعّدل ال:9اك��:  5ش8ل   

 .توز�ع افراد العينة وفقا ل2Lالة مقابل النوع 3.2.1.6

توز�ع افراد العينة وفقا ل2Lالة مقابل : 8جدول 

 .النوع

  ا'�الة
  النوع

  ا£&موع
 بنات  بن@ن

 27 24 3 استمرار

 290 251  39 مغادرة

 317 275  42 ا£&موع
 

  
  .�عمدة البيانية +2الة أفراد العينة وفقا للنوع: 6ش8ل   
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 .توز�ع افراد العينة وفقا ل2Lالة مقابل ا+*�سية 3.2.1.7

توز�ع افراد العينة وفقا ل2Lالة مقابل : 9جدول 

 .ا+*�سية

  ا'�الة
  ا'&]سية

  ا£&موع
 فلسطي]يون   لي-يون 

 27 1 26 تمراراس

 290 8  282 مغادرة

 317 9  308 ا£&موع
 

  
  .�عمدة البيانية +2الة أفراد العينة وفقا لL*�سية: 7ش8ل   

 .توز�ع افراد العينة وفقا ل2Lالة مقابل تقديرات املعّدل العام 3.2.1.8

توز�ع افراد العينة وفقا ل2Lالة مقابل تقادير املعّدل : 10جدول 

 .امالع

  ا'�الة

YZاكTUتقادير املعّدل ال  

وع
&م

ا£
از  

مت
م

دا  
ج

د 
جي

  

يد
ج

ل    و
قب

م
ب  

س
ا ر

  

 27 6 8 4 9 0  استمرار

 290 122 93 47 24 4 مغادرة

 317 128 101 51 33 4 ا£&موع
 

  
�عمدة البيانية +2الة أفراد العينة وفقا : 8ش8ل   

  .لتقادير املعّدل ال:9اك��

  

  

 :للدراسة �Numerical Variablesع افراد العينة وفقا للمتغ�9ات الكمية توز  3.2.2

�ذا املتغ@T يمثل زمن بقاء افراد العينة ع�9 مقاعد الدراسة داخل : Time توز�ع افراد العينة وفقا ملتغ�9 الزمن 3.2.2.1

  ).العمر �¥اديYZ(املؤسسة التعليمية 
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املقاي�س �حصائية : 11جدول 

 .نالوصفية ملتغ�9 الزم

  القيمة  املقياس

 317  عدد املشا�دات

صغر قيمة  1 ا

 20 اكTÔ قيمة

 7.95 املتوسط

 9 الوسيط

 ثناöي املنوال املنوال

 20 ...1  املدى

 20.124 التباين

 4.86 انحراف معياري 

 0.0495- معامل �لتواء

 2.296 معامل  التفلطح
 

  

  .الة الكثافة ملتغ�9 الزمناملدرج التكراري ود: 9ش8ل   

أي البقاء فصل دراYab واحد تمثلھ ) 1(العمر : نالحظ ان: 9 من خالل شSل): العمر �¥اديTime )YZبخصوص متغ@T الزمن 

ء البقا) 20(و�كذا حhi العمر عشرون ).. 2 -  1(أي البقاء فصل@ن دراسي@ن تمثلھ الفTUة الثانية ) 2(، والعمر )1 - 0(الفTUة �و�� 

  .، كذلك من املالحظ ان املتغ@T ثناöي املنوال ف¦و ال يتوزع توز¯عا طبيعيا)20 -  19(فصل دراYab تمثلھ الفTUة �خ@Tة  20

�ذا املتغ@T يمثل مستوى التحصيل العلYZ للطالب عند : GPA توز�ع افراد العينة وفقا ملتغ�9 املعّدل ال:9اك��   3.2.2.2

 .مغادرتھ للمؤسسة التعليمية
 .GPAمقاي�س ملتغ�9 : 12جدول 

  قيمةال املقياس

 317  املشا�دات

صغر قيمة  0 ا

 95 اكTÔ قيمة

 51.47 املتوسط

 55.06 الوسيط

  57.59 املنوال

 095...0  املدى

 426.709 التباين

 20.657 انحراف معياري 

 0.677- معامل �لتواء

 2.907 معامل  التفلطح

  

  .لتكراري ودالة الكثافة ملتغ�9 املعّدل ال:9اك��املدرج ا: 10ش8ل   

 YZاكTUاملعّدل ال T@بخصوص متغGPA :لSمن خالل ش ،YZك T@ل : نالحظ ان :10 املتغSاحادي املنوال، وان ش T@التوز¯ع املتغ

  .دالة توز¯ع   املتغ@T تقTUب من التوز¯ع الطبي()
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 . Survival Analysisتحليل البقاء  3.2.3

حالة ال  3.2.3.1  : 8Survival objectائنات تحديد 

 

فإ�Eا ما زالت (+) ا+2الة ,) �Eاية املدة، قيمة الرقم ¤س�9 ا£� العمر �Iادي��، ¢رقام املم�¡ة بأع�� يم�Eا �عالمة : 11ش8ل 

  .ع�� مقاعد الدراسة، اما ¢رقام الغ�9 مم�¡ة فإ�Eا قد غادرت املؤسسة التعليمية

  :الدراسة عدمقا ع�� العينة افراد بقاء زمن 3.2.3.2

  

´ست]تج : 12من خالل شSل 

ان اقل مدة بقاء ألفراد 

) العمر �¥اديYZ(العينة 

 Yabساوي فصل دراB انت¥

واحد، واع�9 مدة ¥انت 

عشر1ن فصل دراYab، ومنھ 

الذي يمثل  Xنرى ان محور 

+) �ذه  Timeمتغ@T الزمن 

يمثل  Yالدراسة، ومحور 

عدد الطالب ) افراد العينة(

Students.  

  
ح©¨  :12ش8ل    زمن البقاء +*ميع افراد العينة باملؤسسة التعليمية من القدوم 

املغادرة، �فراد املم�¡ين بالنقطة ا+2مراء ال يزالون ع�� مقاعد الدراسة ,) �Eاية 

  .املدة
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   :Inferential Statistics �ست]تاá (Èحصاء 3.2.4

 .ال]س-ية ا£�اطرة ودوال البقاء دوال تقدير ع�9 البند �ذا يتضمن

حدة  3.2.4.1   .تقدير دالة البقاء ألفراد العينة كمجموعة وا

  

ان الدالة  13يالحظ من شSل 

. تناقصية متدرجة عTÔ زمن البقاء

فاحتمال البقاء يPناقص عTÔ مرور 

 Decreasing stepwiseالزمن 

function  ساوي واحد عندB الدالة

صفر عند  صفر، وBساوي  الزمن 

  . ن ماال ¾�ايةالزم

  
حدة: 13ش8ل     .دالة البقاء ألفراد العينة كمجموعة وا

حدة  3.2.4.2   .تقدير دالة ا|Kاطرة ألفراد العينة كمجموعة وا

  

 تزايدية الدالة ان يالحظ 14من شSل 

   .البقاء زمن عTÔ بالتدرج

 مرور عTÔ يزداد املغادرة فاحتمال

 Increasing stepwise الزمن

function  ساويB عند صفر الدالة 

  .صفر الزمن

  

حدة :  14ش8ل      .دالة ا|Kاطرة ألفراد العينة كمجموعة وا
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  :للنوع وفقا مستقلت�ن العينة كمجموعت�ن ألفراد البقاء دالة  3.2.4.3

  

 الTUاكمية البقاء دالة يب@ن 15شSل

كمجموعت@ن مستقلت@ن  العينة ألفراد

  .الة تناقصية عTÔ الزمنوفقا للنوع، الد

  
  .دالة البقاء ألفراد العينة كمجموعت�ن مستقلت�ن وفق النوع: 15ش8ل   

  :للنوع وفقا مستقلت�ن كمجموعت�ن العينة ألفراد ا|Kاطرة تقدير دالة  3.2.4.4

  

يبدو ان دالة احتمال  16من شSل 

املغادرة بال]سب للبن@ن مشا�ðة لدالة 

البنات، ومنھ قد احتمال مغادرة 

´ست]تج ان عامل النوع ل�س لھ داللة 

معنو1ة +) بقاء الطالب ع�9 مقاعد 

  . الدراسة �ðذه املؤسسة التعليمية

ومنھ يتطلب �مر اجراء اختبار 

  .للتحقق من ذلك

0 0: GenderH β =  

  
  .دالة ا|Kاطرة ألفراد العينة كمجموعت�ن مستقلت�ن وفق النوع: 16ش8ل   
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 .قدير دالة البقاء لألفراد كمجموعت�ن مستقلت�ن وفقا لL*�سيةت  3.2.4.5

  

 ألفراد الTUاكمية البقاء دالة يب@ن 17شSل

كمجموعت@ن مستقلت@ن وفقا  العينة

 TÔل»&]سية، ومنھ نالحظ ا¾�ا تناقصية ع

  .الزمن

  
  .سيةا+*� وفق مستقلت�ن كمجموعت�ن العينة ألفراد البقاء دالة: 17ش8ل   

 .لألفراد كمجموعت�ن مستقلت�ن وفقا لL*�سية ا|Kاطرةتقدير دالة   3.2.4.6

  

يب@ن دالة ا£�اطرة الTUاكمية  18شSل 

ألفراد العينة وفقا ل»&]سية، ومنھ نالحظ 

ان دالة احتمال املغادرة بال]سب للطالب 

اللي-ي@ن تبدو مشا�ðة لدالة احتمال مغادرة 

ج ان الطالب الفلسطي]ي@ن، ومنھ قد ´ست]ت

عامل ا'&]سية ل�س لھ داللة معنو1ة +) 

بقاء الطالب ع�9 مقاعد الدراسة �ðذه 

  . املؤسسة التعليمية

ومنھ يتطلب �مر اجراء اختبار للتحقق من 

  .ذلك

0 0: NationalityH β =
  

  
دالة ا|Kاطرة ألفراد العينة كمجموعت�ن مستقلت�ن وفق : 18ش8ل   

  .ا+*�سية
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  : GPAGوفقا لتقادير املعّدل ال:9اك��  مستقلة العينة كخمس مجموعات فرادأل  البقاء تقدير دالة  3.2.4.7

  

 ألفراد الTUاكمية البقاء دالة الذي يب@ن 19من شSل 

كخمس مجموعات مستقلة وفقا لتقدير  العينة

املعّدل الTUاكYZ، ومنھ يالحظ انھ ¥لما ارتفع تقدير 

   .معّدل الطالب قلت مدة بقائھ، والعكس ¢�يح

  
 وفق مستقلة مجموعات كخمس العينة ألفراد البقاء دالة :19ش8ل   

  .ال:9اك�� املعّدل تقادير

  GPA ال:9اك�� املعّدل لتقادير وفقا مستقلة مجموعات كخمس العينة، ألفراد ا|Kاطرة دالة تقدير  3.2.4.8

  

الذي يب@ن دالة ا£�اطرة ألفراد العينة  20من شSل 

عّدل الTUاكYZ، ومنھ نالحظ ان وفق فئات تقادير امل

احتمال املغادرة أكTÔ للطالب من حملة تقدير 

، ثم "ا'&يد جدا"، يليھ حملة تقدير "ممتاز"

  ".املقبول "ثم " الرسوب"ثم " ا'&يد"

�ذه النPيجة تظ¦ر ان العالقة طردية ب@ن تقدير 

املعدل الTUاكYZ ودالة ا£�اطرة ال]س-ية، فSلما 

زاد احتمال مغادرتھ للمؤسسة ارتفع تقدير الطالب 

  . التعليمية متخرجا

  

  
كخمس مجموعات مستقلة وفق  العينة ألفراد ا|Kاطرة دالة: 20ش8ل   

  .تقادير املعّدل ال:9اك��
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 : Multiple Regression Analysis تحليل �نحدار املتعدد 3.2.5

  .Rبرمجية باستخدام  Cox regressionبتطبيق انحدار ¥وكس 

  :البداية بصياغة انموذج �نحدار، وفق املعادلة التالية

  

(8)...  (Time, Status == 2)~ (Gender + Nationality + GPAG)  
  

 

، Gender النوع(و¥ل من ،   Dependent variablesمتغ�9ات تا�عة ) Statusوا'�الة ، Time الزمن:(حيث ان

  .Covariates متغ@Tات تفس@Tية) GPAG ل الTUاكYZوتقدير املعّد ، Nationality ا'&]سية

  :، و¥انت نتائج تحليل �نحدار املتعدد مب�نة با'&دول@ن التالي@ناخضعت البيانات للتحليل

  .معامالت االنحدار: 13جدول 

 coef exp (coef) se (coef) z Pr (>|z|) exp (-coef) lower .95 upper .95 

Gender -0.07853 0.92447 0.18384 -0.427 0.669 1.0817 0.6448 1.3255 

Nat'y 0.50158 1.65134 0.37475 1.338 0.181 0.6056 0.7922 3.4421 

GPAG -0.28874 0.74921 0.06897 -4.187 0.0000283*** 1.3347 0.6545 0.8576 

    

  .معلومات ونتائج اخت�ارات: 14جدول 

Concordance=  0.513 (se = 0.024 ) 

Likelihood ratio test=  18.9 on 3 df,   p=3e-04 

Wald test            =  20.23 on 3 df,   p=2e-04 

Score (log rank) test =  20.51 on 3 df,   p=1e-04 
  

  :، يمكن اختبار واست]تاج ما ي9)14، 13من خالل النتائج املقيدة با'&دول@ن 

 .اختبار معنو6ة النموذج املقّدر ك8ل  3.2.5.1

 والقيمة) B )18.9ساوي  �ختبار احصاءة قيمة فSانت  Likelihood ratio test �عظم áمSان ´سبة اختبار يب@ن  14 جدول 

)  B (P-value=0.0003)ساوي  لإلحصاءة �حتمالية   .كSل النموذج معنو1ة ا�� Âش@T و�ذا ،%5 من اقل ̧و

 .اختبار معنو6ة معالم �نحدار املقدرة 3.2.5.2

والقيمة �حتمالية املناظرة ل¦ا، ومعّدل  Waldمعالم �نحدار املقدرة واخطاؤ�ا املعيار1ة، وإحصاءه ا'&داول تتضمن قيم 

  :ا'�طورة وفTUات ثق�Óا، وتأس�سا عليھ يمكن القول، ان

)سالب  Genderمعامل متغ@T النوع  3.2.5.2.1 )0.07853Genderβ = −
)

-P( بقيمة احتمالية إلحصاءة �ختبار Bساوي  

value=0.669(  من TÔاك ( ، و�ذا ÂعYÛ ان متغ@T النوع ل�س لھ تأث@T معنوي، أي ان احتمال املغادرة عند %5̧و

 .يدعم ذلك 16البن@ن ال يختلف عنھ عند البنات، شSل 



 دمحم السل?اب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

73 

)  موجب Nationality ا'&]سية متغ@T عاملم 3.2.5.2.2 )0.50158Nationalityβ = −
)

 �ختبار إلحصاءة احتمالية بقيمة

) B)(P-value=0.181ساوي   احتمال ان أي معنوي، تأث@T لھ ل�س ا'&]سية متغ@T ان ÂعYÛ و�ذا ،%5 من أكTÔ ̧و

 .يدعم ذلك 18شSل  الطالب الفلسطي]ي@ن، عند عنھ يختلف ال للطالب اللي-ي@ن املغادرة

3.2.5.2.3  YZاكTUتقادير املعّدل ال T@معامل متغGPAG  سالب( )0.28874GPAGβ = −
)

ة القيمة �حتمالية إلحصاء 

)  )P-value=0.0000283(�ختبار Bساوي     تقادير املتغ@T الTUاكYZ لھ متغ@T ان ÂعYÛ و�ذا ،%5 عن تقل بكث@T ̧و

T@ل  .معنوي  تأثSيؤ1د و1دعم ذلك 20ش. 

) تمثل عدد  27ظ¦ر بالدراسة اختفاء ايمن لعدد  :�ختفاء 3.2.5.2.4 طالب ال  27مفردة، لم يحصل ل¦ا حدث املغادرة ̧و

  . عد الدراسة عند ان�Óاء املدة الزمنية ا£�ددة الB Yiغط�Äا �ذه الدراسةيزالون ع�9 مقا

 :�ست�تاجات .4

ال¦دف الرئ�Yaí ل¦ذه الدراسة منصب للوقوف ع�9 ا�م العوامل الYi تقف وراء إطالة زمن بقاء الطالب ع�9 مقاعد 

املقررة، تم تناول ثالثة عوامل بالدراسة الدراسة داخل املؤسسات التعليمية ا'&امعية مدة زمنية تتجاوز املدة الزمنية 

  :+) �ذا الصدد خلصت الدراسة ا�� ما ي9). نوع الطالب، ج]سية الطالب، وتقدير املعّدل الTUاكYZ للطالب: والتحليل ¸)

 .عامل نوع الطالب ل�س لھ تأث@T معنوي ع�9 البقاء  4.1

 .البقاء ع�9 معنوي  تأث@T لھ ل�س ا'&]سية عامل 4.2

  .البقاء ع�9 معنوي  تأث@T لھ للطالب الTUاكYZ لاملعّد  تقدير عامل 4.3

 :التوصيات .5

  :تو�Ya الدراسة ونؤكد ع�9 ما ي9)

 .مقابلة امتحان واجراء الرغبة، مراعاة مع العامة، الثانو1ة ملعّدل وفقا با'&امعة يSون  للدراسة الطالب قبول  5.1

 .��يئة الب�ئة التعليمية النموذجية املناسبة لتنفيذ العملية التعليمية 5.2

عات التنظيمية املتعلقة ببقاء الطالب داخل املؤسسات التعليمية 5.3  .تطبيق اللوائح والPش̄ر

  :املراجع .6
 .الطبعة الثانية. عمان �ردن. دار وائل لل]شر .SPSSالتحليل �حصاöي املتقدم باستخدام . )2009(جودة، محفوظ احمد  .1

 �قتصادية العوامل أ�م لدراسة ¥وكس انحدار ونموذج اللوج�سYi دار�نح نموذج ب@ن مقارنة دراسة. " )2011(شادي  التلبا´ي، .2

 بالقايد، بكر أبو جامعة م]شوره، غ@T دكتوراه رسالة  ". áنجابية ال�Íة قضايا نحو الشباب واتجا�ات معرفة ع�9 املؤثرة والديموغرافية

 .ا'&زائر تلمسان،

أم  بمسPشفى áيدز مر�ha ع�9 تطبيقية دراسة ". الوفاة وحhi ال��Pيص تار1خ من áيدز ملر�ha البقاء تحليل"  ).2012منا�ل،  مصطفى، .3

 .السودان جامعة العلوم، ¥لية áحصاء، +) دكتوراه رسالة التعليYZ، درمان
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