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ABSTRACT 

Multivariate data analysis is one of the popular techniques, and among them is the 

Principal Component Analysis, or PCA, is a dimensionality-reduction method which is 

the process of converting a large number of related variables to a smaller number of 

unrelated factors, that still contains most of the information in the large set. Therefore, 

any phenomenon that consist of a large group of variables that are difficult to treat with 

in their initial form. The process of the interpreting these variables become complex 

process, so reducing these variables to a smaller is easier to deal with which is the 

aspiration of every researcher working in the field of principal component analysis. In 

this research, a multivariate data collection process was carried out which are relates to 

the nature of education and the relationship between the university student and the 

teacher, then studying and analyzing by Principal component analysis model, which is a 

technique used to summarize and condense data through the use of bonding software 

SPSS,2020.  

Thus, it will be illustrious that this research will fall into a concept Data Mining, 

and is also abbreviated, and then it is realized using genetic algorithms procedure, in 

latest version MATLAB 2019B, Application of Genetic Algorithms using simulation 

software with latest release MATLAB 2019, using the Multiple linear regression 

equation method. 

Multiple linear regression procedure to find the arrangement of independent 

variables within each factor of the factors obtained, by calculating the weight of the 

independent variable (Beta). Overall results were obtained for the eigenvalues of the 

stored correlation matrix, and the study required a Statistical analysis (PCA) method, 

and by reducing the number of the variables without losing much information about the 

original variables. The goal is to simplify their understanding. The disclosure of its 

structure and interpretation, in addition to reaching a set of conclusions that were 

discussed in detail, In addition to important recommendation. 

Keywords: University Education ,Principal Component Analysis ,Genetic Algorithms, 

Data Mining. 
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 الملخص

الذي  األساسية المكوناتومن ضمنها تحليل  ،نات الشائعةاتحليل البيانات متعددة المتغيرات واحدة من التق د  يع
العديد  ن  لذلك فإالمرتبطة، غير  المكونات لى عدد أقل منإيقوم بعملية تحويل عدد كبير من المتغيرات المرتبطة 

وتصبح  ةوليمن المتغيرات التي يصعب التعامل معها بصورتها األ من الظواهر التي تتكون من مجموعة كبيره
وهو  معها،يسهل التعامل  قلألذا فاختزال هذه المتغيرات إلى إعداد  معقدة؛عملية تفسير هذه المتغيرات عملية 

المتغيرات  تم في هذا البحث عملية جمع بيانات متعددة .الرئيسة المكوناتطموح كل باحث يعمل في مجال تحليل 
سليط الضوء على تالعالقة ب طبيعةدراسة وتحليل  ثم والعالقة بين الطالب الجامعي والتدريسي،تتعلق بطبيعة التعليم 

التي تعد  Component Analysis ,Principal األساسية المكوناتعملية تحليل بيانات حقيقية باستخدام تحليل 
استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم  ومن خالل ،نات المستخدمة في تلخيص البيانات واختصارهااالتق ىحدإ

 Data أيضا   وع البحث سيصب ضمن مفهوم اختصار البياناتموض ن  أالحظ نوبهذا س ،SPSS,2020االجتماعية 

Miningباستخدام الخوارزميات الجينية باستخدام برنامج المحاكاة بإصداره األخير وهو  , ومن ثم تحقيقها
 Multiple linearاالنحدار الخطي المتعدد  وذلك باستخدام طريقة معادلة،  MATLAB 2019Bالماتالب

Regression Procedure  ضمن كل عامل من العوامل التي تم الحصول عليها إليجاد ترتيب المتغيرات المستقلة
تم الحصول على النتائج اإلجمالية للقيم الذاتية لمصفوفة االرتباط  ،(Beta) حساب وزن المتغير المستقل عن طريق
وبتخفيض عدد المتغيرات دون فقدان معلومات  (PCA)بطريقة إجراء تحليل إحصائي  وتطلبت الدراسة المختزنة،

التوصل  فضال  عنوالكشف عن هيكلها وتفسيرها،  والهدف منها هو لتبسيط فهمها ،كثيرة عن المتغيرات األصلية
 التوصيات المهمة. فضال  عن ،قشت بالتفصيلو من االستنتاجات التي ن ةإلى مجموع

 البيانات. تنقيب، الخوارزميات الجينية، األساسيةلمكونات التعليم الجامعي، تحليل ا الكلمات المفتاحية:

 Introductionالمقدمة 

 الجامعة يتطلب بخريجي واالهتمام الجامعي األداء وتطوير والتكنولوجية العلمة التطورات ن  أ حاليا   لمعلوما من

 األساسية للتطوير المقومات وتوفير المستمرة الجهود بذل إلى العراقية الجامعات ويضمنها العربية الجامعات من

في بناء وتركيب العلم والمعرفة والتوهج الحضاري  األساس العبء تتحمل إذ؛ [1] العالي للتعليم والمستمر الناجز
 مستوياتهم المواطنين لتحسين من كبيرة عدادأل الفرصة ةأتاح أهدافه ومن، التدريسي أو ، سواء للطالبالفكر وحيوية

 في الريادي الدور وله حثيثة بخطى الحضاري  يساير الركب علميا   تأهيال   الطلبة وتأهيل مهاراتهم وصقل المعرفية

 مقدرته االبتكارية وتحريك له الذهنية الطاقات تحفيز خالل من العمل لسوق  الطالب الثقافي وتهيئة المال رأس تكوين

 [2]المجتمع. تطور على عملية ثارهاآ تعود واالجتماعية الوظيفية حياته على زخما   يضيف كما
فرض نفسه بقوة على مراكز المعلومات، والمؤسسات األكاديمية والتعليمية  قد التعليم الجامعي أسلوبا   د  هذا ويع

 ءا  عن التعليم الثانوي فأصبح التعليم الجامعي يشكل جز  كشكل جديد يتناسب وتطورات تكنولوجيا المعلومات، مختلفا  
األخيرة بالتعليم الجامعي من قبل الجامعات األكاديمية  مدةمعات األكاديمية. كان االهتمام بالمهما  في كيان الجا

 لما له من دور في عمليات نقل العلوم والتكنولوجيا وخصوصا   ؛نتيجة النمو المتزايد في أعداد الطلبة والباحثين
الدول المتطورة أو بين الدول النامية على شكل نات الحديثة سواء كان ذلك بين المؤسسات العلمية في اباستخدام التق

أساليب فنية معينة تساعد هذه الدول النامية على اللحاق بركب الحضارة والتطور الذي يزدهر في كل لحظة في 
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نات الوسائط اتلقي المعلومة العلمية عن طريق استخدام تق التعلم اوعملية  الحديثة:نات اويقصد بالتق م،أرجاء العال
عبر وسائل عديدة قد تكون  واألساتذةيمكن التواصل بين الدارسين  إذ والمكان؛المتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان 

أو التلفاز التفاعلي وتتم عملية التعليم وفق المكان والزمان والكمية والنوعية التي يختارها  االنترانت، االنترنت،
 مسؤوليةوتقع  ،عليها يحصلضمن استيعاب الدارس للمناهج والبرامج التي وذلك وفق معايير دولية تتالمتعلم، 

من القضايا  والتدريسي الجامعيالعالقة بين الطالب لذلك تعد دراسة ، التعلم بصفة أساسية على عاتق المتعلم ذاته
مستوى اإلقبال على  في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحديد أهم العوامل الكامنة والمؤثرة في رفع المهمة جدا  

في  ستعانوسي ،لالرتقاء بالعملية التعليمية جديدا   ه أسلوبا  وصفق التدريس الحديثة بائنات وطر ااستخدام التعليم بالتق
الذي يفيد في تحليل العالقة السببية بكفاءة عالية بين المتغيرات التي   الرئيسةهذا البحث بأسلوب تحليل المكونات 

 لألساتذة؛الجامعي تبرز طريقة تقويم الطلبة  التدريس التي تزيد فاعليةق ائطر الومن بين  ،يان(درست )أسئلة االستب
نهم يستطيعون تقويم أهداف التربوية كما الطلبة يعدون المصدر الرئيس للمعلومات المرتبطة بمدى تحقيق األ ن  إذ إ

و الجهات التقويمية التي تقوم بزيارات أدارة اإلخرون كعمق مما يقوم به المقومون اآلأ  على نحوالعملية التعليمية 
، [3]ستاذ نفسه لتحسين مستواه العلمي وهذا مايتيح الفرصة لأل، تعطي الصورة الواضحة والحقيقية خاطفة قد ال

يجابية والسلبية بطريقة التدريس بصورة صريحة مون العملية التعليمية يوضحون الجوانب اإلالطلبة عندما يقو    ن  أكما 
شراك الطلبة إن أ (2006أبو فأرة، ) ويرى  .[4]ذا كانت تعليقاتهم تكتب بدون ذكر اسم الطالب إالسيما و وواضحة 

ي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تعمل أ ن  إذ إ ؛يجابيةإفي تقويم مستوى جودة التعليم العالي له انعكاسات 
 الجودة:بعاد أبعاد الجودة وأهم أق رضا الطلبة من خالل تحسين جودة التعليم العالي في كل بعد من على تحقي

والتعلم وآليات تقويم وتصميم وتنظيم محتوى الخطط الدراسية وعمليات التعليم  والجدارة،الفاعلية والمقبولية والكفاءة 
 ن  أوقد لوحظ في الكثير من الدراسات  ،[5]إيجابية،  أداء الطلبة، وتقدم الطالب وتحصيله، وغيرها من انعكاسات

ساتذة سلبية نحو تقييم الطلبة لفاعلية الممارسة التدريسية مما يجعلهم يشككون في مدى تحقيق التقييم اتجاهات األ
في مراجعته للعديد من الدراسات السابقة في مجال تقويم الطلبة ( 2007)الحظ الشايب  وما  عمو  .[6]لغرضه 

لمزيد من  هذه النتائج تجعل الباب مفتوحا  ، لى حد ما متضاربةإساتذتهم والعملية التعليمية في نتائجها كانت أل
من الناحية ، [7] من وجهة نظر الطلبة وكفاءتهالبحوث والدراسات في مجال تقويم فاعلية التدريس الجامعي 

لمامه بمهام إو  العامةجال تخصصه ومستوى ثقافته ستاذ الجامعي في مالنظرية يقصد بكفاءة التدريس مدى تمكن األ
في نقل  وكفاءتهلمامه بطرائق التدريس إو  الطلبة،دارته وقوانينه ومعرفته بقدرات إالتعليم الجامعي وفلسفته ومشاكله و 

ه سس التي تقوم عليها المناهج الجامعية ومدى معرفتالمادة العلمية ومعرفته بطرائق تحصيل الطلبة ومعرفته باأل
لقد مضت عقود متعددة وبعض أساتذة الجامعة يرون ، [8]القاعة الدراسية بالتعامل الجيد والسليم مع الطلبة داخل 

ستاذ تقان األستاذ في حقل اختصاصه العلمي ومهارته في بحثه وكشف حقائقه هي ضمانات كافية إلتعمق األ ن  أ
لى طبيعة الطالب الجامعي ونفسيته ومراحل نموه إكر لذا لم يعيروا أهمية تذ، تدريس موضوعه وتفهيمه للطلبة

ولم يبدوا عناية بالفروق الفردية بين الطلبة  ،ونضجه والبيئة االجتماعية التي نشأ فيها أو رغبته في التعلم أو عدمها
ها ن تبنى عليأسس التي يجب نهم لم يتساءلوا عن األأوال باختيار طرائق التدريس لتالئم عقلية كل منهم كما 

العالقة صعوبة تقويم  ا  لقد اتضح جلي، [9]ليها التعليم الجامعي إي يرمي تهداف الومن ثم األ ،المناهج الجامعية
زال  ال أنه لجميع فئات المهتمين في التعليم الجامعي على اعتبار بقناعة بين الطالب الجامعي واألستاذ الجامعي

ن هناك بعض المقترحات التي تساعد على أن يحتل التدريس أ ال  ، إكثر من علمأنه فن ألى التدريس على إينظر 
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 المقومات التي من خاللها يمكن الحكم على نوعية التعليم الجامعي ىحدإبحيث يصبح  ،الجامعي مكانته المناسبة
 .[8] وفاعليته

رتباطات بين ( أو االInternal Relationshipsالتي تكمن وراء طبيعة العالقات الداخلية )لدراسة العوامل 
اختيرت عينة عشوائية بسيطة لظاهرة دراسة العالقة بين الطالب الجامعي والتدريسي متغيرات المأخوذة المجموعة 
الحاسوب، وقسم نظمة أالموصل وهي قسم  الشمالية،قسام في الجامعة التقنية أ أربعةوطالبة من  طالبا   115حجمها 

فقرة  20استبيان استطالعي عليها تضمن االستبيان  المرضية. ووزعليالت قسم التحو  الكهرباء،قسم و  إدارة المواد،
 كبيرة،بدرجة و  متوسطة،بدرجة و  قليلة،بدرجة  جدا ،)بدرجة قليلة  لدرجة الموافقة مام كل فقرة مقياس خماسيأو 
صفه بو  الرئيسةوقد استخدم تحليل المكونات  ،التوالي ى( عل5,4,3,2,1( تعطى لها الدرجات )بدرجة كبيرة جدا  و 
عوامل لى تحديد إالقائم على مجموعة من الفرضيات يسعى  العامليساليب التحليل أمن  رئيسا   سلوبا  أ
(Hypothetical Factors دراسة )( الرئيسةيستخدم )تحليل المكونات  .العالقة بين الطالب الجامعي والتدريسي

( Axesط بعضها بالبعض اآلخر في عدد قليل من المحاور)أكثر عدد من المتغيرات العشوائية التي قد ترتب لتجميع
عدد من العوامل  أقللعاملي يستخلص افالتحليل   (Factors( التي تعرف بالعوامل )Dimensionsأو األبعاد )

 ، في حاالت نادرة يكون العدد مساويا  قل من عدد الصفات أو المتغيرات العشوائية إال  أيكون عدد العوامل  وغالبا  ما
وتعتمد معالجة ، سطأبأفضل و  على نحو حعندئذ أو توض تفسرأي ظاهرة مدروسة  ن  إعدد العوامل ف ولكن كلما قل  

شتق على أساس مدى تالبيانات باستخدام هذا األسلوب على الحلول الخطية )وفي حاالت نادرة غير خطية( التي 
اتفاق العلماء، بوصفه مجموعة من  على وفقي لعاملاارتباط المتغيرات فيما بينها، وينحصر مفهوم التحليل 

العمليات اإلحصائية تستخدم للتحقق من دقة األداة المستخدمة في قياس ظاهرة معينة عن طريق تجزئة اإلدارة إلى 
( والمتغيرات التي تدخل في نطاقه Weight( التي تتضمنها ومعرفة وزن كل عامل )Factorsعناصر أو عوامل )
لتحديد هيكل العوامل التي تعد   با ()بوصفه أسلو  لعاملياتوى تشبع العامل بالمتغيرات والتحليل عن طريق تحديد مس

 أكثر تمثيال  للبيانات التي تتضمنها أداة االستقصاء )االستبيان( المستخدمة في قياس الظاهرة موضوع الدراسة
[10]. 

 أهمية الدراسة:

فهيو  ،[11]نه المحور األساسيي فيي تحقييق أهيدافها أيعد األستاذ الجامعي من أهم ركائز العملية التعليمية كما 
المباشر عين تدريسيهم  المسؤولو ، وفي بنائهم العلمي، والمؤثر في شخصياتهم، الموصل األول للمعلومات إلى طلبته

ه من بحوث ودراسات علمية في مجال اختصاصه وهيو عما يقوم ب فضال   ،وتطوير قدراتهم في مجال البحث العلمي
الذي يمثل سياسة جامعته في ربطها بالمجتمع من خالل اقتراح البيرامج وأوجيه النشياط المختلفية التيي تخيدم المجتميع 

لالنضيمام إليى صيفوف أعضياء الهيئية التدريسيية  موإعيداده، نه يسهم في تأهيل المعيدين والمدرسيين المسياعدينأكما 
فيييي تغييييير المجتميييع نحيييو الهيييدف المنشيييود فيييي منييياحي الحيييياة التربويييية  ممييييزا   والتعلييييم الجيييامعي ييييؤدي دورا  ، [12]

بيد أن تكيون مدخالتيه ومخرجاتيه ذات نوعيية  هيذا اليدور الممييز ال يواالجتماعية واالقتصيادية والسياسيية، ولكيي ييؤد
ولييذلك ؛ [6]المنهيياا المتطييور و  المسييؤول،الييب الطو ثالثيية عناصيير هييي: األسييتاذ المتميييز،  هالتييخمتميييزة وتشييمل مد

أعضيياء هيئيية التييدريس ميين خييالل الييدورات العلمييية  وكفيياءاتتحير  الجامعييات علييى تنمييية وتطييوير قييدرات ومهييارات 
نييات الحديثيية فييي التييدريس الجيامعي ب ييية توصيييل المعلومييات إلييى الطلبية بكفيياءة عالييية ممييا يييؤدي إلييى اواسيتخدام التق
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سياتذتهم والممارسية التعليميية أراء الطلبة عين آهمية قياس أ ضرورة و  ، هذا فضال  عن[8]الجامعيم التعلي مستوى رفع 
[13]. 

 األهمية النظرية:
الخاصيية بييالتعليم  طبيعيية العالقيياتلتقييييم  الرئيسييةتعييد واحييدة ميين الدراسييات القليليية التييي تناولييت تحليييل المكونييات  -1

 الجامعي.
بحيد ذاتهيا التيي تكياد ال تخليو رسيالة ماجسيتير أو  الرئيسيةمن أهمية تحلييل المكونيات  تنطلق أهمية البحث أيضا   -2

 دكتوراه في القياس والتقويم من استخدامه.
( وطرائقيييه وشيييروطه الرئيسييية)المكونيييات بتحلييييل تعرييييف البييياحثين النفسييييين والتربيييويين وطيييالب الدراسيييات العلييييا  -3

 العلمية.ختلف الدراسات في م ا  إحصائي ا  أسلوببوصفها وفرضياته 

اسييتخدمت الخوارزميييات الجينيييية لغييرض حييل معيييادالت االنحييدار الخطييي المتعيييدد الختصييار البيانييات واسيييتبعاد  -4
 المتغيرات التي لها تأثير قليل في العوامل المستخلصة.

 األهمية التطبيقية:

مين خيالل  ظاهرة الدراسةفي   الرئيسةتساعد في تقديم دراسة تطبيقية حول األسس المنهجية لتحليل المكونات 
تطبييييق عيييدة مؤشيييرات ومحاولييية تفسيييير معيييامالت االرتبييياط الموجبييية التيييي لهيييا داللييية إحصيييائية بيييين مختليييف دراسييية و 

إليييى العواميييل  المتغييييرات مييين خيييالل عمليييية رياضيييية تسيييتهدف تبسييييط االرتباطيييات بيييين المتغييييرات الداخليييية وصيييوال  
وتحدييد أهميية  ،هذه المتغيرات التي استخدمت في عملية الدراسة والتقيييم وتفسييرها المشتركة التي تصف العالقة بين

دراسييية عالقييية الطاليييب الجيييامعي كيييل عاميييل مييين هيييذه العواميييل التيييي تسيييهم فيييي تفسيييير التبييياين المشيييترك  لمتغييييرات 
 .والتدريسي

 منهج البحث:

انة بأجوبية المسيتبانين وترقيمهيا وتبويبهيا التيي االسيتعبوذليك  ،أما منهج البحيث فيعتميد عليى المينهج الوصيفي        
 تتضمن:ن خطة البحث إنة المعلومات وعليه فاتتناول المتغيرات الخاصة باستخدام التعليم الجامعي وتق

 مقارنة بالتعليم الثانوي. العالقة بين الطالب والتدريسيلى تطوير إطبيعة العملية التعليمية والحاجة  أوال :
االسييتفادة ميين العوامييل المشييتقة وأهميتهييا فييي بالتعليييم والييتعلم  مسييتوى لمتطلبييات األساسييية والالزميية لرفييع تحديييد ا ثانيييا :

 في الجامعة التقنية الشمالية/ الموصل. دراسة العالقة بين الطالب والتدريسيتفسير التباين المشترك لظاهرة 

 [14] :المستخدمة االحصائية االساليب

طبيعية  فيي الميؤثرة العواميل هيمأ  يجيادإل  (Factor Analysis)العياملي التحلييل عليى البحيث هيذا فيي اعتميدنا
 االرتبياط معيامالت احتسياب على يعتمد العاملي التحليل ن  إف مختصرة بصورةالعالقة بين الطالب الجامعي والتدريسي 

 قيد االرتبياط معاميل وتفسيير ،متغييرين يأ بيين االرتبياط ذليك لقيوة قيياس يعطيي  االرتبياط معاميل نالمتغييرات، وأل بيين

 عين نفسيه الوقيت فيي يعجيز هن يأ الإ متغييرين، يأ بيينوطبيعتهيا  العالقية نيوع عين مؤشيرات عطياءإ  حيث من مفيدا   يكون 

 األخرى. المتغيرات من غيره عن مميز على نحو تأثيره يمارس المتغيرات هذه من يأ توضيح
طبيعية العالقية بيين الطاليب  فيي الميؤثرة العواميل هيمأ  لتحدييد العياملي التحلييل سيلوبأ اسيتخدام مين الغيرض ن  إ

، متغيير لكيل المنفصيلة المعاملية سياسأ عليى ولييس المتغييرات هيذه بيين القائمية العالقية سياسأ على الجامعي والتدريسي
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 المتغيرات هذه في تؤثر مشتركة عوامل لوجود نتجت المتغيرات من جموعةم بين ارتباط وجود العاملي التحليل ويفترض

 تشيبعها طبيعية ليىإ يعيود متغييرين يأ بيين االرتبياط ومعاميل العواميل تليك واقيع ليىإ عيودت  االرتباطيات هيذه قييم ن  أو 

 Principal Factor)  اليرئيس العاميل طريقية د  وتعي (Factors) عليهيا ويطليقودرجة هيذا التشيبع  المشتركة بالعوامل

Method) ة  الرئيسي المحياور بطريقية تطبيق وهيي ،العياملي التحلييل قائيطر  هيمأ  مين البحيث هيذا فيي تسيتخدم التيي
Principle Component ولكين باسيتخدام مصيفوفة االرتبياط المنخفضية(Reduced Correlation Matrix ) 

 موجهيات محياور ميع متعاميدة تكيون  الرئيسية للعواميل جدييدم نظيا يجيادإل الطريقية بهيذه للتحلييل ساسييةاأل الفكيرة وتيأتي

 الفكيرة وهيذه ،هاوئنشي ميدةل الهندسيي التصيور مين اليرئيس بالعاميل تسيميتها وجياءت ا ،معيني ا  نظامي كونيت التيي المتغييرات

يا المتغييرات حيدي وزييعت  خيالل ومين، (N) محياوره عيدد فيرا  فيي المتغييرات مين ا  عيدد تمثيل ا  متعيدد طبيعي يا توزيع 
Multivariate Normal Distribution  بيضيوي  سيطح عليى تقيع ارتباطهيا بمعاميل قيياس   المتغييرات هيذه ن  إفي ،

 مين مجموعية ميعخطيية  غيير تكيون  قيد وأ خطيية عالقية بشيكل (Xj) المتغييرات وضيع ليىإ العياملي التحلييل ويهيدف

 : هي للمعادلة الرياضية والصيغة (M)ة الفرضي الخطية العوامل

 112121111 ........ UFAFAFAX mm    

 222221212 ........ UFAFAFAX mm    

   .                                                                                                     …………… (1)       

   .                                                                                                             

   . 

 
jmjmjjj UFAFAFAX   ............2211
 

 

إذ إن   ؛  (Common Factors)العامة العوامل تمثل  i(F(وإن   ، (j = 1 , 2.. N)المتغيرات X)j( إذ إن  
(i=1,2…..M) العامة  العوامل عدد يكون  بحيث قلاأل على المتغيرات من نااثن فيها تشترك عمليات عن عبارة هي

عدد  Nعدد  العوامل بينما تمثل  Mإذ تمثل (؛  (M ≤ Nأصغر على األكثر أو مساوية إلى عدد المتغيرات 
ويطلق على هذه  (j)في تكوين تباين المتغير  F1مقدار إسهام العامل األول  يمثل وهو jAفالمعامل المتغيرات، 

 . باط من حيث حدود قيمتها واشارتهاالمعامالت بتشبعات العوامل وهذه تشبه معامل االرت
 k, …… F2, F1F  المستخلصة من حل أنموذا التحليل العاملي ويتكون كل عامل من  تمثل العوامل

مجموعة من المعامالت تمثل تشبع المتغيرات من ذلك العامل، وتعد  هذه العوامل عوامل فرضية ترتبط تسميتها 
ء بطبيعة المتغيرات التي تكون قيم معامالت ارتباطها مع ذلك المتغير معنوية، ويفسر كل عامل على حدة في ضو 

، أما  [15] (0.4)المتغيرات التي تتشبع من هذا العامل بقيم معنوية؛ إذ يعد التشبع معنويا إذا زادت قيمته عن 
في تكوين الظاهرة،  (j)وهو العامل الممثل لخصوصية المتغير  Unique Factor الخا  العامل فهو Ujالعامل 

من العوامل المستخلصة األخرى وإن ما يرتبط بسلوك أي ذلك المقدار من قيمة المتغير الذي ال يفسره أي عامل 
، إن  تفسير العوامل مهمة في التحليل العاملي لذلك فإن  هذه العوامل تشكل موجهات [14]مستقل بذلك المتغير 

 تنتشر المجال هذاوفي  ،(M) بعادهأ عدد الذي مستقلة خطيا ، وهذه الموجهات تشكل نظام المحاور المتعامدة

إن ما  عشوائيا   تنتشر ال النقاط هذه ن  أ غيرالعوامل،  تشبعات لىإ تشيرو  ، النقاط هذه حداثياتإ بنقاط متمثلة المتغيرات
أكثر  توضيح لىإ توصلنا قد نكون  حادة وأ قائمة بزاوية سواء المحور بحثنا عن لو. (Clusters)على شكل مجاميع 

إلى  توصلال لىإ التدوير يهدف ؛ إذ(Orthogonal Rotation)للعوامل وأهم طرائق التدوير هو التدوير المتعامد 
 [16]،المفسر التباين مقدار بواسطة المرجع التباين قيمة تعظيم خالل من للعوامل تشبعات فضلأ
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 همربعات قيم التشبع قبل التدوير وبعدالجذور الكامنة لمصفوفة االرتباط ومجموع  يبين( 1جدول رقم )ال
 

 المكون 
 القيم األصلية األولية

 

ة مجموع مربعات التحميالت المستخلص
 قبل التدوير

صة مجموع مربعات التحميالت المستخل
 بعد التدوير

 التراكمي % التباين % الكلي التراكمي% التباين % الكلي التراكمي % التباين % الكلي
1 3.124 15.620 15.620 3.124 15.620 15.620 2.313 11.563 11.563 

2 2.176 10.878 26.499 2.176 10.878 26.499 2.186 10.931 22.494 

3 1.864 9.318 35.817 1.864 9.318 35.817 1.831 9.153 31.647 

4 1.534 7.668 43.484 1.534 7.668 43.484 1.678 8.391 40.038 

5 1.285 6.424 49.908 1.285 6.424 49.908 1.394 6.970 47.008 

6 1.256 6.278 56.186 1.256 6.278 56.186 1.391 6.953 53.961 

7 1.199 5.994 62.180 1.199 5.994 62.180 1.366 6.829 60.790 

8 1.084 5.419 67.600 1.084 5.419 67.600 1.362 6.810 67.600 

9 .828 4.142 71.741       
 

التباين المفسر لكل  الجذر المميز وقيمة فيه قيمة موضحا  الدراسة التوزيع النهائي لمكونات عوامل ظاهرة ( 2)رقم جدول ال
 بعد تدوير المحاور عامل

العامل أو المكون الرئيسي 
 %الجذر المميز للعامل  للعامل

نسبة التفسير للعامل في التباين 
 %الكلي 

المتغيرات عدد 
 الداخلة في العامل

Fac1 2.313 11.563 5 

Fac2 2.186 10.931 3 

Fac3 1.831 9.153 3 
Fac4 1.678 8.391 2 

Fac5 1.394 6.970 1 
Fac6 1.391 6.953 2 
Fac7 1.366 6.829 2 

Fac8 1.362 6.810 2 
 20 67.60  المجموع

  

ليها لمتغيرات إوصل كميات الشيوع التي ت   (3)الجدول ومن خالل استخدام أدوات التحليل اإلحصائي يوضح 
 األساسية.المكونات  تحليل باستخدامالعوامل 
 األساسيةليها لمتغيرات العوامل باستخدام تحليل المكونات إوصل يوضح كميات الشيوع التي ت  ( 3جدول رقم )ال

 القيم المستخلصة األوليةالقيم  المتغيرات
 644. 1.000 تعامل التدريسيين الجيد مع الطلبة

 744. 1.000 ثناء المحاضرةأ والفروق الفردية بينهم الطلبة التدريسيين لظروفعات ا مر 

 588. 1.000 يجابية بين الطرفيناإل التعليم بالعالقةرفع مستوى 

 651. 1.000 الحديثة تشجيع الطلبة على التزود بالمستجدات العلمية

 577. 1.000 التشجيع على التنافس العلمي بين الطلبة

 704. 1.000 مناقشة التدريسي للطلبة حول شكل االمتحانات

 674. 1.000 راءبداء اآلإعلى  التدريسي للطلبةتشجيع 

 662. 1.000 السماح للطلبة باالعتراض نتائج االمتحانات

 649. 1.000 تكنولوجيا مهاراتهقيام التدريسي بتطوير 

 706. 1.000 يجابي للطلبةق تدريس لبيان الدور اإلائاستخدام طر 

 751. 1.000 تكليف الطلبة بالواجبات
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 757. 1.000 سلوب التشويق في المحاظرةأاستخدام 

 697. 1.000 لغرض التقييم سئلة الشفوية لعدد من الطلبة دوريا  استخدام األ

 686. 1.000 المجاميع على وفقتكليف الطلبة بالتقارير 

 722. 1.000 هداف التي تحققهاالتركيز على المقدمة التعريفيه لكل محاضرة واأل

 723. 1.000 نات الحديثة في التدريسااستخدام التق

 586. 1.000 في التدريس ا  فالم الفيديوية معيناستخدام األ

 606. 1.000 غش الطلبةجراءات الحازمة لتفادي اإل

 751. 1.000 الطلبة بالدوام الرسمي التزامالحر  على 

 640. 1.000 الحر  على شد انتباه الطلبة للمحاضرة وقطع حالة الشرود

 

تقييم العالقة بين الطالب لظاهرة  المستخلصةتم الحصول على العوامل  دوات المذكورة سابقا  استخدام األب وأيضا  
 (.4)جدول رقم ال األساسيةباستخدام تحليل المكونات  والتدريسيالجامعي 

 

 رتدوير المحاو باستخدام تحليل المكونات األساسية بعد عملية المؤثرة في ظاهرة الدراسة العوامل  تشبعات (4جدول رقم )ال
 (Varimaxبطريقة )
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 المستوى التعليمي وتحفيز الدور اإليجابي للطلبة طرائق التدريس الهادفة لرفع( 5)الجدول رقم 

)رمز 
مقدار التشبع في  المتغيرات الداخلة في العامل (المتغير

 العامل )%(
معامل االرتباط البسيط 

 )%(العامل في 
مقدار الشيوع 

(2hj)%() 

X7 67.4 %64.9 %76.0 تشجيع التدريسي للطلبة على ابداء اآلراء% 

X3 58.8 %65.9 %70.5 بالعالقة اإليجابية بين الطرفين رفع مستوى التعليم% 

X10  70.6 %53.0 %63.8 الدور اإليجابي للطلبة لبياناستخدام طرائق التدريس% 

X4 65.1 %55.7 %57.8 تشجيع الطلبة على التزود بالمستجدات العلمية الحديثة% 

X8 66.2 %45.8 %50.0 السماح للطلبة باالعتراض على نتائج االمتحانات% 

               

 نات االلكترونية الحديثةاالتشويق للمحاضرة باستخدام أساليب التق( 6) رقم جدولال
)رمززززززززززززززززززززززززززز 

 المتغيرات الداخلة في العامل (المتغير
مقدار التشبع التحميل 

 في العامل )%(
معامل االرتباط البسيط 

 )%(العامل في 
مقدار الشيوع 

(2hj)%( ) 

X12  75.7 %69.7 %84.2 التشويق بالمحاضرةاستخدام أسلوب% 

X16 نات االلكترونية الحديثة في التدريسااستخدام التق 

 االلكتروني باتجاه التعليم
78.0% 58.7% 72.3% 

X9 64.9 %53.9 %72.3 قيام التدريسي بتطوير مهاراته تكنولوجيا% 
 

 والتنافس العلميااللتزام بالدوام والحر  على االنتباه ( 7)رقم جدول 

 المتغيرات الداخلة في العامل )رمز العامل(
مقدار التشبع 
 في العامل )%(

معامل االرتباط البسيط 
 )%(العامل في 

مقدار الشيوع 
(2hj) (%) 

X19 75.1 %72.6 %76.8 الحر  على التزام الطلبة بالدوام الرسمي% 

X20  64.0 %67.1 %70.7 الشرودقطع حالة و الطلبة للمحاضرة  انتباهالحر  على شد% 

X5 57.7 %56.6 %61.6 التشجيع على التنافس العلمي بين الطلبة% 

 

 استخدام التقارير لمجاميع الطلبة والمقدمة التعريفية لكل محاضرة واألهداف المطلوب تحقيقها( 8)رقم جدول ال

)رمز 
 المتغيرات الداخلة في العامل (المتغير

مقدار التشبع في 
 )%(العامل 

معامل االرتباط البسيط 
 )%(العامل في 

مقدار الشيوع 
(2hj)%() 

X14  68.8 %79.4 %79.4 المجاميع على وفقتكليف الطلبة بكتابة التقارير% 
X15 72.2 %57.0 %58.2 التركيز على المقدمة التعريفية لكل محاضرة% 

   

 األسئلة الشفوية لتقييم الطلبة في المحاضرة استخدام (9) رقم جدولال
)رمز 
 المتغيرات الداخلة في العامل (المتغير

مقدار التشبع في 
 العامل )%(

معامل االرتباط البسيط 
 )%(العامل في 

مقدار الشيوع 
(2hj) )%( 

X13  69.7 %77.8 %80.7 استخدام األسئلة الشفوية لعدد من الطلبة في كل محاضرة% 
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          شكل وطبيعة االمتحانات مع الطلبة مناقشة (10)رقم  جدولال
)رمز 
 (المتغير

مقدار التشبع  المتغيرات الداخلة في العامل
 في العامل )%(

معامل االرتباط البسيط 
 )%(العامل في 

مقدار الشيوع درجة ال 
(2hj) )%( 

X6 70.4 %83.7 %82.1 مناقشة التدريسي للطالب حول شكل االمتحانات% 
X17 58.6 42.7 %42.2 االفالم الفيديوية كمعين في التدريسالتدريسي  استخدام% 

 

 تكليف الطلبة بالواجبات وإجراءات تفادي الغش لدى الطلبة (11) رقم جدولال
)رمز  

مقدار التشبع في العامل  المتغيرات الداخلة في العامل (المتغير
)%( 

معامل االرتباط البسيط في 
 )%(العامل 

 (2hjمقدار الشيوع )
)%( 

X11 75.1 %81.5 %81.9 تكليف الطلبة بالواجبات% 

X18 60.6 %58.9 %63.4 اإلجراءات الحازمة لتفادي غش الطلبة % 

              

 بينهم في المحاضرةالتعامل الجيد مع الطلبة ومراعات الفروق الفردية  (12) رقم جدول

مقدار التشبع في  في العامل المتغيرات الداخلة (لمتغير)رمز 
 العامل )%(

 معامل االرتباط البسيط في
 )%( العامل

مقدار الشيوع 
(2hj) )%( 

X2 
الفروق الفردية و  التدريسيين لضروف الطلبة مراعات
 ثناء المحاضرةبينهم أ

80.9% 83.7% 74.4% 

X1 64.4 %61.1- %73.1- التعامل الجيد مع الطلبة% 
 

 النتائج والمناقشة 

لعاملي تم الحصول على النتائج اإلجمالية للقيم الذاتية ا( الجزء الخا  بالتحليل SPSSاستخدام برنامج )ب
أداة القياس  (، وقد تبينت أن  varimaxلمصفوفة االرتباط المختزنة، أو مصفوفة العوامل المدورة. بواسطة أسلوب )

للعوامل المستخلصة   الكلي متها في تفسير التباينعلى مساه اعتمادا   ( عوامل رئيسة مرتبة تنازليا  8) تضمن
على القيم الذاتية  أساسا   توقد اختير   ،والمساهمة في تقييم طبيعة العالقة بين الطالب واألستاذ لرفع كفاءة التعليم

 يتعلق ا  متغير  (20) كبر من الواحد الصحيح، واحتوت هذه العوامل علىاأو )الجذر المميز( التي تكون قيمتها 
 المستوى التعليمي، طرائق التدريس الهادفة لرفع -1عليها هي ) التي تم الحصولوهذه العوامل  الدراسة،بمتغيرات 

 .بالدوام والحر  على االنتباه مبدأ االلتزام -3نات الحديثة االتشويق للمحاضرة باستخدام التق -2
( من إجمالي التباين في 67.6الثمانية تفسير بما مقداره ) العوامل  استطاعت هذه ؛ إذالتنافس العلمي ،... الخ(

في العامل الواحد في إطار  وارتباطهاعلى اتجاه المتغيرات  العوامل بناء   تظاهرة التقييم قيد الدراسة، وقد سمي
لعوامل ظاهرة وفيما يأتي تفسير  العالقة بين الطالب واألستاذ الجامعي،الكامنة وراء تقييم  الرئيسةأسلوب المكونات 

 العالقة بين الطالب الجامعي والتدريسي. دراسة

 العامل األول: طرائق التدريس الهادفة لرفع المستوى التعليمي

من خالل  العالقة بين الطالب الجامعي والتدريسيمستوى  الحر  على اتباع السبل لرفعبيتمثل هذا العامل 
وكذلك إعطاء دور  ،التعامل التعليمي معهموطريقة لية آها لغرض تحديد يهم اآلراء التي يبدأ مناقشة الطلبة وتحديد 

 تقانها وهو المطلب األساسيإتلقي المعلومات ومتابعتها و  علىإيجابي لهم في المسيرة التعليمية لغرض تحفيزهم 
( 2)الجدول  %11.563بمقدارهذه العالقة هذا العامل في تقييم  تأثيروقد بلغت نسبة  ،[17] لرفع مستوى التعليم

 متغيرات وهي: خمسلى أهميته، وقد انطوى تحت هذا العامل إاألخرى مما يشير  مقارنة بالعوامل
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بينييه وبييين ) بييين الطييرفين العالقيية اإليجابيييةرفييع مسييتوى التعليييم ب -2 اآلراءبييداء إتشييجيع التدريسييي للطلبيية علييى  -1
 أسيئلةاتباع أسيلوب النقيام ميع الطلبية وطيرح  مثال   للطلبة،الدور اإليجابي  لبياناستخدام طرائق تدريس  -3 (الطلبة

طريييق سيواء عين  تشيجيع الطلبية علييى التيزود بالمسيتجدات العلميية الحديثية -4 المعلومياتمعينية لغيرض بييان أهميية 
السييييماح للطلبيييية  -7القصيييييرة لبيييييان أهمييييية تطييييور المعلومييييات الحاصييييل فييييي العييييالم العلمييييية و النييييدوات أاالنترنيييييت 

الدرجييية المعطييياة تمثيييل االسيييتحقاق  ن  أمناقشيييتهم بهيييا لكيييي يتييييقن الطاليييب بييياالمتحانيييات ثيييم بييياالعتراض عليييى نتيييائج 
جابته وبالتالي تسهم هذه العملية بتحديد المعيالم الخاصية بمسيتواه وتحفيزه عليى الحير  عليى إ على وفقالصحيح له 

 هي:وكانت نسبة تشبع هذه المتغيرات بالعامل  ،الدراسة والمتابعة لغرض رفع مستواه العلمي
حياز المتغيير تشيجيع التدريسيي للطلبية  عليى  إذ عليى التيوالي؛( 76.0% ,70.5% ,63.8% ,57.8% ,50.0%)
تلتهيا بقيية المتغييرات فيي أهميتهيا  ،أهميية هيذا المتغييرإليى مما يشيير ؛ على نسبة تشبع في العامل األولأ بداء اآلراء إ

تييدريس طرائييق المتغييير )اسييتخدام  ن  إ ،كييذلك ميين مالحظيية المتغيييرات الكامنيية وراء العامييل األول ،ولفييي العامييل األ
تشير كميات الشيوع  إذ ؛( مقارنة ببقية المتغيرات%70.6على كمية شيوع )أ الدور اإليجابي للطلبة( حاز على  لبيان

وكلمييا ارتفعييت قيميية الشيييوع لمتغييير  ،ذا المتغيييرلتبيياين هيي لييى نسييبة تفسييير العوامييل المستخلصيية جميعييا  إلمتغييير معييين 
وعليى العكيس كلميا انخفضيت كميية الشييوع لمتغيير معيين  ،معين دل ذلك على أهمية هذا المتغير في ظياهرة الدراسية

لى تفسير أي جزء من تباين هذا المتغير مما يشيير إلى عدم قدرة العوامل المستخلصة إواقتربت من الصفر دل ذلك 
العوامييل الثمانيييية المستخلصييية  ن  أليييى إتشييير هيييذه القيميية  وعموميييا   ،راء المسييتبانين حيييول هييذا المتغييييرآلييى اخيييتالف إ

الحير  عليى اتبياع  ن  ؛ إذ إمين تبياين هيذا المتغيير  %70.6قيد فسيرت  العالقة بيين الطاليب والتدريسييلظاهرة تقييم 
وزيييادة الرةبيية لييدى ، كييان لرفييع مسييتوى التعليييمو ترفييع الييدور اإليجييابي للطلبيية ميين األهمييية بمأطرائييق تييدريس تحفييز 

 .الطلبة في تلقي المعلومات والتفاعل معها 

 نات االلكترونية الحديثةالتشويق للمحاضرة باستخدام أساليب التقالثاني: العامل 

يتمثييل هيييذا العاميييل فيييي اتبييياع أسييياليب التشيييويق للمحاضييرة وذليييك لغيييرض تحفييييز الطلبييية لشيييد انتبييياههم لمتابعييية 
عيين قيييام التدريسييي بتطييوير مهاراتييه العلمييية عيين طريييق اسييتخدام  هييذا فضييال   ،فييردات العلمييية الخاصيية بالمحاضييرةالم

 عين فضيال   ،نيات الحديثية عنيد التيدريس باتجياه التعلييم االلكترونييااالنترنيت والمؤتمرات العلمية  لغرض استخدام التق
 والتقبييل حييديث لغييرض زيييادة التشييويق وبأسييلوبإعطائهييا للطلبيية بصييوره شيييقة  ثييم  تقانهييا إتلقييي المعلومييات ومتابعتهييا و 

 العالقية بيين الطاليب والتدريسييتفسير تبياين همية هذا العامل في المرتبة الثانية في أ وكان تسلسل ، [18]رة للمحاض
ل ثييالث متغيييرات لييى أهميتييه، وقييد انطييوى تحييت هييذا العامييإ( مقارنيية بالعوامييل األخييرى ممييا يشييير %10.93بمقييدار )

نييات االلكترونييية الحديثيية فييي التييدريس باتجيياه التعليييم ااسييتخدام التقو )اسييتخدام أسييلوب التشييويق فييي المحاضييرة،  وهييي:
وكانييت نسييبة تشييبع هييذه المتغيييرات بالعامييل الثيياني هييي  ،(ةتكنولوجيييالقيييام التدريسييي بتطييوير مهاراتييه ، و االلكترونييي

على نسيبة تشيبع فيي أ حاز المتغير استخدام أسلوب التشويق في المحاضرة   إذ ؛ليوا( بالت72.3%,  78.0,  84.2)
هييذا ويتحقييق اتبيياع أسيييلوب ، أهمييية هييذا المتغييير فيييي رفييد العملييية التعليمييية بالجامعيييةإليييى العامييل الثيياني ممييا يشييير 

، ض فييوق اليييرأساسيييتخدام جهيياز العييير و  ،لقيياء المحاضيييرات مثييل السيييبورة الذكيييةإالتشييويق باتبيياع وسيييائل متعييدده فيييي 
كيل ذليك يحفيز الطاليب  اسيتخدام االنترنييت فيي نشير محاضيرات فيديويية,، و دخال األفيالم العلميية  فيي المحاضيراتوإ

تلتهيا بقيية المتغييرات فيي أهميتهيا فيي  ،لى رفع كفياءة التعلييم الجيامعيإزيادة انتباهه وشده للمعلومات مما يؤدي على 
ليى زييادة إبتطوير مهاراته كلهيا تيؤدي ة بالتعليم، وكذلك الحديث التقانات باستخدامقيام التدريسي  ن  إذ إ ؛العامل الثاني
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وحتى يتمكن التدريسي من استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليميية فيال بيد ليه مين ، فاعلية التشويق للمحاضرة
جهيزة ووسيائلها، وكيذلك اسيتخدامها فيي التيدريس وإدارتهيا القدرات والمهارات والخبرات التي تمكنه بالتعامل مع تلك األ

كيذلك مين مالحظيية فيي العمليية التعليميية فضييال  عين إيمانيه بأهميتهيا والتسييهيالت التيي يمكين أن تقيدمها لييه ولطلبتيه، 
كميية عليى أ المتغيير )اسيتخدام أسيلوب التشيويق فيي المحاضيرة( حياز عليى  ن  فيإالمتغيرات الكامنية وراء العاميل الثياني 

العالقية بيين العوامل الثمانية المستخلصة لظاهرة تقييم  ن  ألى إتشير هذه القيمة  ببقية المتغيرات وعموما   شيوع مقارنة
  .تباين هذا المتغير من %75.7قد فسرت  الطالب والتدريسي

 .والحرص على االنتباه والتنافس العلمي بالدوامااللتزام الثالث: العامل 

عن التنافس العلمي بين الطلبة ب ية زيادة  والحر  على االنتباه فضال   بالدوامااللتزام  بمبدأ ليتمثل هذا العام
لى تحفيز الطلبة إيؤدي  بأسلوببتوصيل المعلومات  هوذلك بتشجيع التدريسي وقيامالمعلومات على تلقي الطلبة 

لى التنافس العلمي بين إبذلك  االنتباه مؤديا  من تقانها وهو المطلب األساسي إعلى تلقي المعلومات ومتابعتها و 
مقارنة بالعوامل األخرى مما ( %9.28)بمقدار  تقييم ظاهرة الدراسةبلغت نسبة هذا العامل في  ، وقد[19]الطالب
 الرسمي،ام و لزام الطلبة بالدإالحر  على )متغيرات وهي: ثالثةلى أهميته، وقد انطوى تحت هذا العامل إيشير 

 بين الطلبة(.على التنافس العلمي  الشرود، والتشجيع ةشدة انتباه الطلبة للمحاضرة وقطع حال الحر  علىو 
حاز  إذ على التوالي؛( % 61.6, 72.0,  76.8هي ) شبع هذه المتغيرات بالعامل الثالثكانت نسبة توقد 
أهمية هذا إلى مما يشير ني على نسبة تشبع في العامل الثاأ الحر  على التزام الطلبة بالدوام الرسمي المتغير 

كمال متطلبات التعليم إساس في التزام الطلبة بالدوام هو األ ن  وذلك أل؛ المتغير في رفد العملية التعليمية بالجامعة
تغيرات الكامنة وراء كذلك من مالحظة الم ،والتسابق والتنافس على تلقي المعلومات ،من انتباه ومتابعة المحاضرات

على كمية شيوع مقارنة ببقية أ ( حاز على لزام الطلبة بالدوام الرسميإالحر  على المتغير ) ن  فإ العامل الثالث
الحر   ن  ؛ إذ إ %75.1لتباين هذا المتغير بمقدار  بلغت نسبة تفسير العوامل المستخلصة جميعا   إذ ؛المتغيرات

 . ساس نجاح العملية التعليميةأالتزام الطلبة بالدوام الرسمي هو على 

 هدافهاأاستخدام التقارير والمقدمة التعريفية لكل محاضرة وتوضيح الرابع: العامل 

وسع لفهم أمبدأ تكليف الطلبة بالتقارير العلمية ومناقشتها لغرض الحصول على تصور بيتمثل هذا العامل 
هدافها أ و  لعنوان المحاضرةمقدمة تعريفية  بإعطاءعن قيام التدريسي  هذا فضال  ، [20]تقانها إالتعليمية و  المواد

وقد  ،تقانهاإتلقي المعلومات ومتابعتها و  على تساعد الطلبة إذ ؛مناقشة الطلبةبهداف التي تحققها واأل ،وفائدتها
( مقارنة بالعوامل األخرى مما يشير %8.39بمقدار ) طبيعة العالقة بين الطرفينبلغت نسبة هذا العامل في تقييم 

 المتغيرات هي: اثنين منانطوى تحت هذا العامل ، وقد أيضا   لى أهميتهإ
 تحققها(هداف التي التركيز على المقدمة التعريفية لكل محاضرة واأل، و المجاميع على وفقالطلبة بالتقارير  )تكليف
حاز المتغير تكليف  إذ على التوالي؛( %58.2, 79.4) الرابع وهينسبة تشبع هذه المتغيرات بالعامل  وكانت

أهمية هذا المتغير في رفد إلى نسبة تشبع في العامل الرابع مما يشير  المجاميع أعلى على وفقالطلبة بالتقارير 
المتغير )التركيز على  ن  فإكذلك من مالحظة المتغيرات الكامنة وراء العامل الرابع  بالجامعة،العملية التعليمية 

ن إ إذ ؛ببقية المتغيرات شيوع مقارنةعلى كمية أ هداف التي تحققها( حاز على اضرة واألالمقدمة التعريفية لكل المح
 من تباين هذا المتغير  (%72.2قد فسرت ) الدراسةالعوامل الثمانية المستخلصة لظاهرة تقييم 
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 المحاضرة.ثناء أستخدام األسئلة الشفوية لتقييم الطلبة ا :العامل الخامس

وقد تكون هذه  ،الشفوية في بداية كل محاضرة لعدد معين من الطلبة استخدام األسئلةبيتمثل هذا العامل 
جميع الطلبة  وال  أ قيمهذه العملية يبو حتى خاصة بالمحاضرة نفسها و أسئلة خاصة بمعلومات المحاضرة السابقة األ

نفسهم أبعة المحاضرات باستمرار وتهيئة متاعلى تحفز هذه العملية الطلبة  الزمنية للكورس الدراسي وثانيا   أثناء المدة
وقد ،  [21]مهاراتهم العلمية في المسيرة التعليمية سئلة الشفوية وبتطويرمناقشة الطلبة بهذه األ أثناءلهذه االختبارات 

وقد انطوى  ،( مقارنة بالعوامل األخرى %6.97بمقدار ) العالقة بين الطرفينالعامل في تقييم  اتأثير هذبلغت نسبة 
ولذا يسمى لغرض التقييم (  ) استخدام األسئلة الشفوية لعدد من الطلبة دوريا  تحت هذا العامل متغير واحد فقط 

 أهمية هذا المتغيرإلى ( مما يشير %80.7هي ) الخامسالمتغير بالعامل  اكانت نسبة تشبع هذو  ،بالعامل الوحيد
العوامل الثمانية المستخلصة لظاهرة تقييم  ن  ألى إ ا هذا المتغيروتبين كمية الشيوع التي حاز عليهفي عامله، 

 .( من تباين هذا المتغير%69.7قد فسرت) العالقة بين الطلبة واألستاذ الجامعي

 .مناقشة شكل االمتحانات مع الطلبة: العامل السادس

بها  يختبرون التي سوف  المتحاناتسلوب اأو يتمثل هذا العامل بقيام التدريسي بمناقشة الطلبة حول شكل 
؛ ( مقارنة بالعوامل األخرى %6.953بمقدار ) الدراسةوقد بلغت نسبة تفسير التباين لهذا العامل في ظاهرة ، [22]

ومناقشة التدريسي لهم حول  آرائهمبداء بإيجابي للطلبة إعطاء دور إ  فيستاذ الجامعي هذا المبدأ يفيد استخدام األ إذ
وبالتالي تسهم هذه العملية في تحديد معالم الدراسة التي سوف يسلكها الطالب  ،االمتحاناتسلوب وشكل أطبيعة و 

جابة وكيفية اإل المعلومةسئلة لهذه لطبيعة األ بإدراكهي معلومة يمر عليها لهذه المادة الدراسية وستزيد من تفهمه أل
ساسي المطلب األ وهذا هو ،خرينالطلبة اآللى تحفيز مبدأ التنافس العلمي مع إوسوف تؤدي هذه العملية  ،عليها

 ،ن هما )مناقشة التدريسي للطلبة حول شكل االمتحاناتاوقد انطوى تحت هذا العامل متغير  ،في التعليم الجامعي
, 82.1في التدريس( وقد كانت نسبة تشبع هذين المتغيرين بعاملهما بمقدار ) ا  فالم العلمية معيناستخدام األو 

أهمية مناقشة الطلبة حول شكل االمتحانات في رفع كفاءة العملية التعليمية إلى الي مما يشير ( على التو 42.2%
( من  %70.4)إذ فسرت العوامل المستخلصة  ؛على كمية شيوعأ عن حيازة هذا المتغير على  فضال   ،بالجامعة

 .هميته من وجهة نظر الطلبة أل تباين هذا المتغير نظرا  

 .الطلبة بالواجبات وإجراءات تفادي الغش تكليف:  العامل السابع

و أ مثال   باالنترنتيقوم التدريسي بتكليف الطلبة بواجبات لحل مسائل معينة ضمن المادة الدراسية واالستعانة 
لى زيادة مهارات الطلبة لالستفادة من إمر يؤدي وهذا األ ،فرة في المكتبة الجامعيةاباالستعانة بالمصادر المتو 

 لى زيادة استيعابه للمادة العلميةإبذلك  مصادر المعلومات للطلبة مؤديا   ةوزياد تواالنترنلمية المصادر الع
وبلغت نسبة  اهذ ،في القاعات االمتحانية تهاجراءات منع الغش وكفاءإوف الطلبة عن الغش وتزيد من فعالية وعز 

( وجاء في %6.829بمقدار )والتدريسي  العالقة بين الطالب طبعةفي ظاهرة تقييم  العامل تفسير التباين لهذا
 ن من المتغيرات وهي:اوقد انطوى تحت هذا العامل اثن ،همية مقارنة بالعوامل األخرى المرتبة السابعة في األ

( على %63.4, 81.9بنسبة تشبع هي )جراءات الحازمة لتفادي غش الطلبة( اإلو  ،)تكليف الطلبة بالواجبات
هذا  ،ها تتيح للطلبة مراجعة للمادة التعليميةن  إ إذ ؛الدراسيةهمية تكليف الطلبة بالواجبات أ لى إمما يشير التوالي 
و أما عن طريق المكتبة االلكترونية واالنترنيت أ ،عن قيامهم بالبحث واالستقصاء لتفهم المادة العلمية فضال  
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ستيعاب للمواد التعليمية عن طريق لى تطوير مهاراتهم في التعلم واالإوهذه العملية تؤدي  ،الكتب العلمية
 من ا  مزيد ن  ألى ( إ0.25r=ن )نالمتغيرياستخدامهم للمصادر العلمية وتشير عالقة االرتباط الموجبة بين كال 

جراءات الحازمة لمنع اإل تكليف الطلبة بالواجبات الدراسية وحلها تزيد من عزوف الطلبة عن الغش وتفعل من
كذلك من مالحظة المتغيرات  ،فضلألى مستويات إرتقاء بالعملية التعليمية في الجامعة لى االإمؤدية بذلك  الغش

على كمية شيوع مقارنة ببقية المتغيرات أ حاز المتغير )تكليف الطلبة بالواجبات( على  ،الكامنة وراء العامل السابع
( من تباين هذا %75.1قد فسرت )راسة الدالعوامل الثمانية المستخلصة لظاهرة  ن  ألى إتشير هذه القيمة  وعموما  

متابعة المحاضرة أو االستعانة إلى أهمية تكليف الطلبة بالواجبات الدراسية وحلها عن طريق  المتغير مما يشير
 مصادر العلمية واالنترنت.بال

 .المحاضرةفي  بينهم الفروق الفردية ةالتعامل الجيد مع الطلبة ومراعا :العامل الثامن

الفرق  ةمراعا :يأالفروق الفردية بينهم  ةلى قيام التدريسي بالتعامل الجيد مع الطلبة ومراعاإيشير هذا العامل 
المحاضرات لغرض الوصول  فيفي مستويات الفهم لديهم عن طريق المزيد من التوضيح والشرح للمفردات العلمية 

ذا إعادة شرحها إ للتدريسي في توضيح المادة العلمية و  ا  افيضإ لى مستوى جيد للفهم لجميع الطلبة وهذا يستلزم جهدا  إ
( مقارنة %6.81بمقدار ) ظاهرة الدراسةوقد بلغت نسبة هذا العامل في تفسير تباين تقييم  ،اقتضت الحاجة لذلك

ثناء أالفروق الفردية بين الطلبة  ة)مراعا ن من المتغيرات وهي:اثنابالعوامل األخرى، وقد انطوى تحت هذا العامل 
 ةمراعاحاز المتغير  على التوالي؛ إذ( % -73.1, 80.9بنسبة تشبع هي )المحاضرة، والتعامل الجيد مع الطلبة( 

)  فضال  عن حيازته أعلى كمية شيوع على نسبة تشبع في العامل الثامنأ  ثناء المحاضرةأالفروق الفردية بين الطلبة 
الفروق الفردية بين  ةمراعا ن  إ ؛ إذلى أهمية هذا المتغير في رفد العملية التعليمية بالجامعةإ ( مما يشير 74.7%

همية بمكان يستدعي من تدريسي الجامعة بذل المزيد من الجهود لرفع شريحة من المحاضرة من األ ءثناأالطلبة 
 ةمراعابين كال متغيري العامل الثامن ) يجاد عالقة االرتباطإوعند  ،قرانهمألى مستوى فهم جيد يساوى إالطلبة 

عكسىة أي: قيمة االرتباط كانت  ن  أالتعامل الجيد مع الطلبة( نالحظ ، و ثناء المحاضرةأالفروق الفردية بين الطلبة 
مجموعة من الطلبة  ن  أ( وجد  X1,X2ولدى تدقيق بيانات استمارة االستبيان لهذين المتغيرين ) r= -0.255 سالبة 
التدريسي  ن  ألى إشارت أ نفسها هذه المجموعة ن  أمع الطلبة في حين  تعامل التدريسي الجامعي كان جيدا   ن  أثبتت 
مع  تعامل التدريسي لم يكن جيدا   ن  ألى إشارت أخرى أالفروق الفردية بين الطلبة على العكس من مجموعة  لم يراع  

الفردية في مستويات الفهم لدى  الفروقاتي الجامعي راعى التدريس ن  ألى إشارت نفسه أالطلبة ولكن في الوقت 
يراعي الفروقات  ن  أالتدريسي الذي يتعامل بصورة جيدة مع الطلبة البد  ن  أي الصحيح أالر  ن  أفي حين  ،طلبته

تشير هذه  لهذين المتغيرين وعموما   ا  الطلبة المستبانين كان جوابهم متناقض ن  إ أي:الفردية في مستويات فهم الطلبة 
عن الحر  في  هذا فضال   ،ن يحر  على تعامله الجيد مع طلبتهأالتدريسي الجامعي يجب  ن  ألى إالنتيجة 

إلى مراعاته لفروقات مستويات الفهم لطلبته وذلك ببذل المزيد من الجهد والتوضيح والشرح للمادة العلمية للوصول 
  .مستوى فهم جيد لجميع طلبته

 نموذجختبار متغيرات األ ا

في  ( يستخدم لتحديد العوامل األوليةPrincipal component Analyses) الرئيسةتحليل المكونات  ن  إ
في مجاميع معنوية )عوامل(  هاغير متحيز في اختيار المتغيرات المستقلة وحصر  لعاملي بوصفه أسلوبا  االتحليل 
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في تحليل االنحدار بوصفه وسيلة إليجاد المتغيرات ذات العوامل االنحدارية  وهو يستخدم أيضا  ، للظاهرة قيد الدراسة
نموذا من خالل قياس مدى تأثير كل من التي تعطي أفضل تأثير معنوي للمتغيرات المستقلة داخل األ المرغوبة

لمتغيرات واستبعاد المتغيرات المستقلة داخل العامل في المتغير المعتمد فيه لغرض إيجاد العالقات السببية بين ا
وهذه الطريقة تختصر عدد المتغيرات في العوامل إلى ، المتغيرات المستقلة التي ليس لها تأثير في المتغير التابع

( Fنموذا بواسطة اختبار )نموذا الكلي من خالل اختبار معنوية األكبر في التأثير في األأمتغيرات ذات معنوية 
فيمكن من خالله التعرف على  R)2(وأما معامل التحديد  sis of variance Analyو ما يسمى بتحليل التباين أ

نموذا ولعل أفضل نسبة التأثير اإلجمالي في المتغير المعتمد الذي يفسره المتغير أو المتغيرات المستقلة في األ
ي طريقة معادلة نموذا القياسق المستخدمة لهذه الحالة التي تحقق الشروط اإلحصائية المطلوبة على األائالطر 

نموذا أبواسطة  توالتي استخدام Multiple linear  Regression Procedureاالنحدار الخطي المتعدد 
نموذا معادلة أإليجاد قيم معامل المتغيرات الداخلة في  Genetic Algorithm Procedureالخوارزميات الجينية 

أهميتها عن طريق حساب وزن المتغير المستقل  على وفقعن إيجاد ترتيب المتغيرات المستقلة  االنحدار فضال  
(Betaالتي حل )حساب قيم وزن بإليجاد درجة تأثيرها في المتغير المعتمد  ،أيضا  الخوارزميات الجينية باستخدام  ت

 ،انموذلتي تعبر عن نسبة تأثير كل متغير مبتدأ بالمتغير المعتمد الذي يمثل أكبر تأثير، فيدخل في األاالمتغير 
وهكذا حتى المتغير المستقل األخير، والذي  ،ويدخل بعده المتغير المستقل ذو ثاني أكبر تأثير في المتغير المعتمد

ن أ( باعتبار 0.05على من )أ لها قليلة وقيمة المعنوية   (Beta) وتهمل المتغيرات التي تكون قيم  ،قلها تأثيرا  أيكون 
 المعتمد.في المتغير  جدا   تأثيرها سيكون قليال  

ebXaxf  0)(                                                                                       ..………….(2) 

 =ƒ(X)مصفوفة قيم المشاهدات                                                              
 =b   قيمة معلمات االنحدار                                                                

   =Xمصفوفة ثوابت من المتغيرات المستقلة                                                
     =eشوائي قيمة حدود الخطأ الع                                                            
عليييى أعليييى مقيييدار كميييية شييييوع  نميييوذا المختيييار للعاميييل بنييياء  المتغيييير المعتميييد فيييي األ سييييختاروفيييي جمييييع الحييياالت 

(Communalityللمتغييير فييي العامييل والتييي تمثييل مجمييوع مربعييات تحميالتييه بالعوامييل المستخلصيية )قاس تلييذا سيي ؛
يمييا يلييي مراحييل تطبيييق االنحييدار المتييدرا لهييذه العوامييل علييى عليييه وف نمييوذا بنيياء  معنوييية المتغيييرات الداخليية فييي األ

 الظاهرة موضوع الدراسة.

 المستوى التعليمي  طرائق التدريس الهادفة لرفع: العامل االول

األول   عند تطبيق الخوارزميات الجينية لغرض اختبار قوة ووزن المتغيرات الداخلة في العامل 
(X7,X8,X4,X3)  مستقلة مع متغيربوصفها متغيرات X10 ( ق التدريس لبيان الدور اإليجابي ائاستخدام طر
نموذا ثالث متغيرات دخل في األ األول،لحصوله على أعلى مقدار شيوع في العامل  معتمدا   للطلبة( بوصفه متغيرا  

,  X7داء اآلراءبإتشجيع التدريسي للطلبة على )وهي ، بين المتغيرات األخرى  مستقلة تعد األكثر معنوية وتأثيرا  
وعلى  X4 تشجيع الطلبة على التزود بالمستجدات العلمية X8 االمتحانات،السماح للطلبة باالعتراض على نتائج 

الخوارزميات الجينية لحل المعادالت الخطية كما في  باستخدام (14)الجدول  ليهاإالتي لتوصل  (3)المعادلة  وفق
     .fal12 , fal13رمجية: الب الدوال( والمستنبطة من 1,2)األشكال 
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4*184.08*231.07*302.0042.1
10)( XXXY

Xpredicted                          ………….(3) 

R2=0.3     Std_Err=0.861     
function z=fal12(x) 

a=x (1); b=x (2); c=x (3); d=x (4); load test_edu; Q=0; for i=1:115 

Q=Q+(x10(i)-a-b*x7(i)-c*x8(i)-d*x4(i)) ^2; 

end Q=(Q/114) ^0.5; z=Q; 
أما  X8=0.251 Beta of  (X8)بينما بلغ وزن المتغير الثاني  Beta of X7=0.294 X7وبلغ وزن المتغير

 X8ونسبة تأثير المتغير %12.09هو  X7نسبة تأثير  ن  إ :أي  Beta of X4=0.184 x4 وزن المتغير الثالث
عاله   أ للمتغيرات  لكي يصل التأثير الكلي إلى %7.57 بلغ بمقدار  X4ونسبة تأثير المتغير  %10.32بلغ بمقدار  

)رفع مستوى التعليم بالعالقة  X3وبذلك يستبعد المتغير  معتمدا   باعتباره متغيرا   X10  في المتغير %30لى إ
لتقتصر على  X10المعتمد  لى تأثيره القليل في المتغيرإ اإليجابية بين الطرفين ( من العامل األول استنادا  

( 2,1شكال )وكما موضح في األ ،البيانات تنقيبضمن مفهوم  د  ( وهذه العملية تع X7,X8,X4تغيرات التالية ) الم
 Geneticللدوال التي استخدمت في إيجاد معامالت االنحدار باستخدام أنموذا الخوارزمية الجينية وتبعا  

Algorithms. 

function z=fal13(x)   b=x (1); c=x (2); d=x (3); load test_edu; Q=0;  

  for i=1:115         
  Q=Q+(xs10(i)-b*xs7(i)-c*xs8(i)-d*xs4(i))^2; 

  end    Q=(Q/114) ^0.5; z=Q; 

 
 المستوى التعليمي  طرائق التدريس الهادفة لرفع استخدام الخوارزميات الجينية على متغيرات العامل األول( 1شكل )ال
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 لكل متغير  Betaلغرض حساب قيم  الخوارزميات الجينية على متغيرات العامل األولاستخدام ( 2شكل )ال

 

  (13)جييدول رقييمال  (0.861)لييىإ (3) لمعادليية االنحييدار الخطييي أعيياله داليية الهييدفهييذا وقييد وصييلت قيميية 
ميييع المتغيييير  اختبيييرتخيييرى التيييي األكفيييأ مقارنييية بيييالموديالت األ د  وهيييي تمثيييل الخطيييأ القياسيييي  اليييذي يعييي (1)شيييكل الو 

 ةالعالقي ن  أقيل خطيأ قياسيي توصيل إلييه و أق التدريس لبيان الدور اإليجابي للطلبة(  باعتبياره  ائالمعتمد )استخدام طر 
بييداء اآلراء والسييماح إميين تشييجيع التدريسييي للطلبيية علييى  ا  مزيييد ن  أالطردييية بييين المتغيييرات مييع المتغييير المعتمييد تؤكييد 

 االمتحانيات وكيذلك المزييد مين تشيجيع الطلبية عليى التيزود بالمسيتجدات العلميية تيؤديللطلبة باالعتراض عليى نتيائج 
وتحقيييق  العملييية التعليميييةوبالتييالي رفييع كفيياءة  ،يجييابي لهييملييى زيييادة رفييع المسييتوى العلمييي للطلبيية وتفعيييل الييدور اإلإ

كثير أو أوى تحتيه ثالثية متغييرات ضينميوذا الخوارزميية الجينية لكيل عاميل انأتطبييق  ن  أومن الجدير باليذكر  ا،أهدافه
يجييياد وزن هيييذه خيييرى إلأ, وميييرة  (B)يجييياد قييييم معيييامالت المتغييييرات فيييي معادلييية االنحيييدار الخطيييي ميييرة إل ،مرتيييان

وذليك بعيد طيرح قييم مصيفوفة المتغيير مين معدليه وتقسييمها  (Beta)في المتغير المعتميد  هاتأثير و المتغيرات المستقلة 
اهدات هييذا المتغييير واستحصييال قيييم جديييدة للمتغييير فييي الخوارزمييية الجينييية للحصييول علييى االنحييراف المعييياري لمشيي

( X3وخييرا ميين متغيييرات العامييل األول متغييير واحييد فقييط ) ،نمييوذا معادليية االنحييدارأوزان هييذه المتغيييرات فييي أعلييى 
ميين  كبيييرا   أن تفسيير جييزءا  ا معادليية االنحييدار هييي المتغيييرات التييي اسييتطاعت ذنمييو أالمتغيييرات الظيياهرة فييي  ن  فييإلييذلك 
وهذه النتيجة تعمل على حصر  ،يجابي للطلبةالدور اإلطرائق التدريس الهادفة لرفع المستوى التعليمي وبيان  ظاهرة 

المتغيييرات المهميية وتفيييد راسييمي سياسيية التعليييم الجييامعي فييي التركيييز علييى المتغيييرات المهميية لغييرض تحقيييق أهدافييه 
 ورفع كفاءته.
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 ولليه في تحليل االنحدار لمتغيرات العامل األإتوصل  الذي الموديل أنموذا (13)جدول رقم ال
 المستوى التعليمي  طرائق التدريس الهادفة لرفع

 

معامل  النموذج
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل التحديد 
 المعدل

قيمة الخطأ 
 المخمن

 معامل التحديد
 المتغير

F  ةالمتغير  
درجة الحرية 

(1) 
 درجة الحرية

(2) 
مستوى 
 المعنوية

1 .547 .300 .271 .861 .028 4.336 1 111 .040 
 للطلبة االيجابي الدور لبيان تدريس طرق  استخدام ر المعتمد:المتغي

 

طرائق  ولالعامل األ إليها لمتغيراتالتي توصل  الموديلنموذا معامالت متغيرات معادلة االنحدار أل( (14رقم  الجدول
 المستوى التعليمي التدريس الهادفة لرفع

 المعامل النموذج
الخطأ 
 القياسي

وزن 
 المتغير

  قيمة
T 

 المعنوية
حدود القيمة 

 الصغرى 
حدود القيمة 

 العليا

1 

 1.932 254. 011. 2.581  423. 1.042 )لثابت(

 302 .082 .294 3.506 .001 .125 .451. (X7) اآلراء ابداء على للطلبة التدريسي تشجيع

 االمتحانات نتائج باالعتراض للطلبة السماح

(X8) 
.231 .082 .251 2.819 .006 .069 .395 

 العلمية بالمستجدات التزود على الطلبة تشجيع
(X4) 

.184 .088 .184 2.082 .040 .009 .360 

 .للطلبة يجابياإل الدور لبيان تدريس قائطر  استخدام المتغير المعتمد:
 

     الحديثة. االلكترونية ناتاالتشويق للمحاضرة باستخدام أساليب التق :العامل الثاني

باستخدام طريقة الخوارزمية  Multiple Linear Regressionعند تطبيق تحليل االنحدار الخطي المتعدد 
 الداخلة في العامل الثاني بوصفها متغيرات مستقلة مع متغير (x16, x9) قوة المتغيراتلغرض اختبار  الجينية

X12  لحصوله على أعلى مقدار شيوع في  ؛كميا   معتمدا   سلوب التشويق في المحاضرة( بوصفه متغيرا  أ)استخدام
العالي والمعنوي في  نحدار لتأثيرهمااال معادلةنموذا أفي    ,X9 X16المتغيرين بقي كل من  الثاني،العامل 

 .(16)جدول الليها إالمعادلة التالية التي توصل  على وفقو  X12المتغير المعتمد 

9*38.016*425.0835.0
12)( XXY

Xpredicted                                               .…………(4) 

R2=0.40 

Std_Err=0.67    
بليغ وزن  فيي حيين   %21.3هيو بمقيدار X16نسيبة تيأثير  ن  إ :يأ beta of X16=0.4وبليغ وزن تيأثير المتغيير 

ليكيون األثيير الكليي لكيال المتغييرين  %18.7بمقيدار  هيو  X9نسبة تيأثير المتغيير ن  إ :يأ Beta X9=0.35المتغير
فيي العاميل  الميؤثرةهيي  (X12,X16,X9)تبقى المتغيرات الثالثية  وبذلك , X12في المتغير المعتمد   %40بمقدار
لمعادلة االنحدار الخطي دالة الهدف هذا وقد وصلت قيمة ، sig=0.001 وعلى مستوى معنويةبدرجة عالية   الثاني
نميوذا الخوارزمييات ألييه باسيتخدام إوهيي تمثيل الخطيأ القياسيي اليذي توصيل   (15)جيدول رقيمال  (0.67)ليىإ أعياله

قيل أسلوب التشويق في المحاضيرة(  باعتبياره  أالجينية لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة في المتغير المعتمد)استخدام 
 اسيتخدام التدريسيي ن  أتؤكيد  X12 مع المتغير المعتمد  X16,X9الطردية بين  ةن العالقأوصل إليه و خطأ قياسي ت  

سيلوب التشيويق فيي محاضيراته أليى زييادة إتيؤدي  فيي التيدريس وتطيوير مهاراتيه تكنولوجييا   نيات الحديثيةاالتق من ا  مزيد
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وهذه النتيجة تعمل على حصر المتغيرات المهمية وتفييد راسيمي  ا،وتحقيق أهدافه العملية التعليميةوبالتالي رفع كفاءة 
 فه.أهداسياسة التعليم الجامعي في التركيز على المتغيرات المهمة لغرض تحقيق 

 ليه في تحليل االنحدار لمتغيرات العامل الثانيإوصل ت   الذي األنموذا( 15جدول رقم )ال
 الحديثة االلكترونية ناتاالتشويق للمحاضرة باستخدام أساليب التق
 ملخص النموذج

 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج
الخطأ القياسي 

 للتخمين
1 .625a       .40 .380 .67 

 

 لمتغيرات العامل الثاني  اليهإوصل ت   لذيمعادلة االنحدار ا متغيرات معامالتأنموذا ( 16جدول رقم )ال

 النموذج

ةالمعامالت غير القياسي  المعامالت القياسية 
t قيمة  مستوى  

 وزن المتغير مقدار الخطأ B المعنوية

1 

 037. 2.107  396. 835. الثابت

 باتجاه التدريس في الحديثة التقنيات استخدام
 التعليم االلكتروني

.425 .085 .400 5.009 .00001 

 00001. 4.403 351. 086. 380. مهاراته تكنولوجيا بتطوير التدريسي قيام

 رةضالمحا في التشويق اسلوب استخدام المتغير المعتمد:
 

 خالصة نتائج البحث:

بأنهييا  تفييي كييل عامييل التييي وصييفووزنهييا الخوارزميييات الجينييية لغييرض اختبييار قييوة المتغيييرات الداخليية  تطبقيي
اسييتخدام ب تن استخلصييأمتغيييرات مسييتقلة مييع متغييير معتمييد لحصييوله علييى أعلييى مقييدار شيييوع فييي ذلييك العامييل بعييد 

مجمييوع التييأثير  ن  أدراسيية يسييتنتج ميين هييذه ال ،( Principal component Analyses) الرئيسييةتحليييل المكونييات 
ظياهرة العالقيية بيين الطالييب ( ميين تبياين  67.6%للعواميل المستخلصية والبالغيية ثمانيية عوامييل قيد فسيرت بمييا مقيداره )

المسيتوى التعليميي وتحفييز اليدور اإليجيابي  طرائيق التيدريس الهادفية لرفيع وكيان لكيال العياملين ) الجامعي والتدريسيي،
االلكترونييية الحديثيية ( تييأثير كبييير فييي تفسييير تبيياين  التقانيياتلمحاضييرة باسييتخدام أسيياليب وكييذلك التشييويق ل ،للطلبيية

وبنسييبة  التبيياينولييى والثانييية فييي تفسييير ن المرتبيية األن العييامالااحتييل هييذ فقييد طبيعيية العالقيية بييين الطالييب واألسييتاذ؛
سييلوب التشييويق فييي العملييية أسييتخدام يجييابي للطلبيية وكييذلك اثيير العييالي لتحفيييز الييدور اإللييى األإممييا يشييير   22.5%

همييييية اسيييتخدام التعليييييم أ وتبييييرز هنيييا  عييين طريييييق اسيييتخدام تكنولوجيييييا التعلييييم ومهييييارات األسيييتاذ الجيييامعي،التعليميييية 
لالرتقياء  في جائحة كورنا لرفيد العمليية التعليميية ورفيع كفاءتهيا وجعلهيا متواصيلة وبيدون توقيف االلكتروني وخصوصا  

شارت العوامل الثالثية الالحقية وهيي ) الحير  عليى اليدوام والمتابعية والتنيافس أهذا وقد يم العالي، بأبعاد وجودة التعل
الطلبية( لترفيع  تقيييمسئلة الشفوية في عملية استخدام األو  ،هدافها والمطالبة بالتقاريرأ المحاضرة و  بأهميةالعلمي تعليم 

فهيذه النتيائج تعطينيا الطرييق الصيحيح حيول كيفيية   %47.0ليى نسيبة إ العالقة بين الطاليب الجيامعي واألسيتاذكفاءة 
 العيييامليوبييينفس الوقيييت كيفيييية اسيييتخدام التحلييييل  ،فيييي مقدمييية البحيييث تالتيييي تيييم ذكييير  تهيييادراسييية المشيييكالت ومعالج

 العملية التعليمية في الجامعة والمؤسسات التربوية.والخوارزميات الجينية في دراسة تقييم 
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 :التوصيات

مع استنتاجاتها نشير إلى عدد من التوصيات التي نرى ضرورة أخذها  نهجية الدراسة وتواصال  لم استكماال  
جل زيادة االهتمام بما نراه من وجهة النظر أيجابية وتحفيز الجهود من جل تعزيز الجوانب اإلأبنظر االعتبار من 

يق هذا البحث على مؤسسات تعليمية أنه يفضل تطب :البحثية مالئمة للمساهمة في تطوير التعليم الجامعي ومنها
أخرى لتناول كافة الجوانب التي تغطي أهمية التعليم الجامعي كتطور حديث في نجاح المسيرة العلمية في الجامعات 

نات اكيد على اعتماد وسائل تقأالتو  ،والمعاهد التقنية ب ية معالجة المعوقات والمشاكل التي تعترض التعليم الجامعي
على  لى التعليم االلكترونيإ كتروني في كافة المراحل الدراسية لخلق نواة يمكن البدء من خاللها بالتحولالتعليم االل

 مستوى المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي.
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 استمارة االستبيان
 دراسة طبيعة العالقة بين الطالب الجامعي واألستاذ بغية رفد العملية التعليمية

 التقنية الشمالية/ المعهد التقني الموصلالجامعة 
عزيزي الطالب يرجى تفضلكم باإلجابة على جميع األسئلة التالية بإحدى االختيارات المبينة في الجدول 

ستاذ معه أو تراه مناسبا ؛ وذلك للتوصل إلى طبيعة العالقة بين الطالب الجامعي واأل قوعلى وفق ما تتف،  (1,2,3,4,5)التالي
 إيجابيا  والتوصل إلى النقاط اإليجابية والسلبية لغرض معالجة المعوقات السلبية في التعليم الجامعيب ية دفع العملية التعليمية 

 وتحسين العالقة بين الطالب واألستاذ مع الشكر والتقدير.
 مالحظة: عدم ذكر االسم.

 
 
 

 
 

 
 األسئلة المطلوب اإلجابة عليها في المربع المخصص وعلى وفق الجدول

                                                                         تعامل التدريسيين الجيد مع الطلبة - 1 [   ]
 والفروق الفردية بينهم في المحاضرة الطلبة التدريسيين لظروف ةعاا مر عدم  - 2 [   ]

   )الطالب واألستاذ( يجابية بين الطرفيناإل التعليم بالعالقةرفع مستوى  - 3 [   ]

 الحديثة على التزود بالمستجدات العلمية تشجيع الطلبة - 4 [   ]

  التشجيع على التنافس العلمي بين الطلبة - 5 [   ]

  مناقشة التدريسي للطلبة حول شكل االمتحاناتعدم  - 6 [   ]

  اآلراءبداء إعلى  التدريسي للطلبةتشجيع  - 7 [   ]

  السماح للطلبة باالعتراض نتائج االمتحانات - 8 [   ]

  تكنولوجيا قيام التدريسي بتطوير مهاراته - 9 [   ]

   يجابي للطلبةق تدريس لبيان الدور اإلائاستخدام طر  - 10 [   ]

 تكليف الطلبة بالواجبات - 11 [   ]
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  المجاميع على وفقتكليف الطلبة بالتقارير  - 14 [   ]
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   في التدريس ا  فالم الفيديوية معيناألالتدريسي استخدام عدم  - 17 [   ]
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تمت مراعاة األسئلة السلبية أو التي بها وفيما يلي بيانات االستبيان الخاصة بطلبة المعهد التقني الموصل علما  أنه قد 
 ( 2,6,17حيث أزيل النفي وعكس اإلجابات الخاصة بها وهي األسئلة رقم )  نفي

 

 

 الجامعة التقنية الشمالية –بيانات االستبيان لطلبة المعهد التقني الموصل ( 17ملحق الجدول )

 
 



 الخوارزميات الجينيةو  األساسيةوالتدريسي باستخدام تحليل المكونات  الجامعي دراسة العالقة بين الطالب 
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