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قياس بعض العوامل التي تؤثر علي مستوى قابلية
الفهم لذى طالب الذراسات املسائية

كلٌة التربٌة الرازي  /جامعة دٌالى
كلٌة التربٌة الرازي  /جامعة دٌالى

د.جاسم دمحم علً
م.أرشد أدهم أحمد

ملخص البحث :
فييً هييلا البحييا بييام الباحسيياس بدراسيية مسييتم بابلٌيية الت ييم لئيي ،الدراسييا المسييا ٌة
فأخلنا  101ئالبة مئال فأهمل  6لعيدم المويمو مدرسينا  55لنير أي ميس العماميآل اةتٌية
أكسر تأسٌرا على مستم بابلٌة ف يم الئلبية لالعمير الجينل التحايٌآل العلميً الرلبية العميآل
ماس ئرٌقة األختبار هً األنحدار المتدر اللي ٌتئل فٌ .R-test F-test
مأخل الباحساس أٌ ما اكبر  Fمأكبر Rهم المتغٌر المستقآل اللي لدٌ أكبير تيأسٌر معنيمي
على المتغٌر المعتمد مس بقٌة المتغٌرا المستقلة ممجد الباحساس أس مستم بابلٌة ف م م تعتميد
باألسال على عاملً الرلبة مالعمآل.مبد تومس هلا البحا اٌوا األستنتاجا .
املقذمة:
أس القٌال مالتقمٌم اللي نشأ منل القدم اخل ٌتئمر مٌتسع م أخل مناهج تتعرض
إلى التئمٌر مالتغٌٌر  ,لمال مس أهمٌة فً حٌاة النال الٌممٌة  ,مدخمل فً كآل فرع مس فرمع
العلمم  ,حتى ابغ حٌاة العار الحالً بابغة هً فً امٌم ا رٌاوٌة ,لللك أابح
االهتمام بالقٌال مالتقمٌم مس متئلبا تقدم المجتمع متئمره ,فو ،عما ل،ختبارا مس تأسٌر
فً تنمٌة التتكٌر  ,متئمٌر أسالٌب نتٌجة ئبٌعت ا التً تعتمد على التجربة مالمنابشة ماالكتشاف
مالبرهاس مالمنئق لجمعة. 1595,1,
أس أهمٌة مادة القٌال مالتقمٌم فرو تدرٌس ا مادة للئلبة بأسالٌ تتتق مع ئبٌعة
هله المادة التً تحتمي على بدر كبٌر مس المتاهٌم المجردة ٌجعآل الاع أس لم ٌكس مس
المتعلر االعتماد على أسلم التلقٌس محدة إلٌااآل هله المتاهٌم ألً الئال بشكآل دبٌق
مماوح ,مما ٌنبغً تحسٌس أسالٌ تدرٌس ا ,ماستخدام التقنٌا الحدٌسة التً تساعد على
تحمٌآل المتاهٌم المجردة إلى متاهٌم محسمسة أم محددة لجمعة , 1595,1,لللك أما
النظرٌا الحدٌسة فً التربٌة مالتعلٌم بتبنً مسا آل مأسالٌ حدٌسة فً القٌال مالتقمٌم تساعد
على استٌعاب ا مإتقان ا مالتمكس من ا ل مؤمنً  , 2, 1552,بما ٌؤدي إلى إكسا الئلبة
أسالٌ التتكٌر السلٌم إل لم ٌعد التعلٌم مقامرا على تحاٌآل أنماع المعارف مالحقا ق
مالمتاهٌم مالمبادئ مالم ارا بآل ٌنبغً أس ٌتعد للك إلى تنمٌة القدرا العقلٌة ممستمٌا
التتكٌر ,ل لا نجد أس "بملٌا"  ,أكد على ورمرة تعلم الئلبة كٌف ٌتكرمس  ,مإكساب م ئرا ق
التتكٌر العلمً ل , Toback,1992,p253مالسٌما فً مادة القٌال مالتقمٌم مللك لما تتمٌز ب
هله المادة مس ئبٌعة استداللٌة ,ملغة رٌاوٌة ,مرممز خااة,تمتاز ب ا عس اللغة العادٌة بدبة
التعبٌر ممومح مإٌجازه  ,ممحتم رٌاوً تبرز فٌ الناحٌة المنئقٌة مما ٌجعل ا مٌدانا
خابا لتدرٌ الئلبة على أنمائ التتكٌر العلمً متنمٌت ل حسس  , 16, 1555,فو ،عس هلا
فأ س أهداف التعلٌم لم تعد مقامرة على أعداد المتعلم مس خ،آل معلم ٌقمم بدمر الملقس بدمس
السماو بالحمار أم المنابشة أم القٌام بنشائ مإنما أابح هدف التعلٌم اةس هم أعداد المتعلم
لي العقآل الماعً المتكر مس خ،آل تنمٌة بدرت اللهنٌة فً جمع المعلمما لت م ا متحلٌل ا
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ماستنبائ مدلمالت ا مالتتكٌر فً احت ا مالحكم علٌ ا  ,مالتمكس من ا مفً تمظٌت ا فً ممابف
حٌاتٌة ل أمٌس . 1555,60,
أس استخدام الحاسم ٌمكس المتعلم مس تقمٌم استجابت مبمده بالتغلٌة الراجعة المناسبة
مما ٌجعآل عملٌة التعلم عملٌة تتاعلٌة تساعد على االبتكار ماكتسا م ارا التتكٌر المتشع
 ,أم التتكٌر اإلبداعً  ,.مٌساعد المتعلم على التعلم اللاتً  ,ماختٌاره للزمس المناس ,
مالممومع اللي ٌرل فً تعلم  ,بالسرعة المناسبة ل لحمدي , 1559,26,لللك ش د
الحاسم التعلٌمً اهتماما ماسعا مس المربٌس مالمعلمٌس فً الدمآل المتقدمة مامم ل
البرمجٌا التً تساعد المتعلم على التعلم  ,مامت،ك م ارا التتكٌر بحس بدرات مبابلٌت
مسرعت ل التار , 1553,226,إل ٌمكس اس ٌنمً الحاسم خٌاآل المتعلم مٌسٌٌر فٌ الدافعٌة
للتعلم اكسر مس المسا آل األخر ,الن مسٌلة مشمبة مبادرة على تحمٌآل المجردا إلى
اللي ٌعد سمرة مس سمرا
محسمسا ,ل , Marshall,1982,p,53حتى أابح الحاسم
التكنملمجٌا فً المجاآل التربمي مالتعلٌمً سمرة على التربٌة التقلٌدٌة بكآل اٌغ ا  ,مس اجآل
تئمٌر نماتج التعلٌم التً ٌتتاعآل فٌ ا اللكاء اإلنسانً مع اللكاء االائناعً متحسٌن ا
لم،ك. 1555,4,
لمعرفة مستم بابلٌة الت م لئ ،الدراسا المسا ٌة مالعمامآل التيً ٌعتميد علٌ يا نقيمم
امال بعدة فروٌا أحاا ٌة تقمم على فروٌة العدم مالتروٌة البدٌلة.
التروٌة األحاا ٌة هً عبارة عس أدعاء ام تايرٌح لبيد ٌكيمس ايا با ام خئيأ حيمآل
معلمةلإحااءه ام أكسر لم جتمع ام لمجممعة ميس المجتمعيا  .معيادة تؤخيل عٌنية ميس المجتميع
لا الع،بيية منسييتخدم جمٌييع المعلممييا من ييا للماييمآل الييى بييرار بقبييمآل ام رفييض التروييٌة
األحاا ٌة متقبآل التروٌة فً حالة كمس بٌانا العٌنة تساند النظرٌة.
منرفض التروٌة عندما تكمس بٌانا العٌنة عليى النقيٌض من يا .هيلا متجيدر الم،حظية
هنا بأس ببملنا التروٌة األحاا ٌة هم ناتج عس عدم مجمد أدلة كافٌة لرفو ا مس بٌانا العٌنية
ملللك فأس ببملنا ل له التروٌة الٌعنً بالورمرة كمن ا احٌحة أما الا رفونا التروٌة بناءا
عليى المعلمميا الممجيمدة فيً بٌانيا العٌنية فياس لليك ٌعنيً بياس الترويٌة خائ ية .مليللك فيأس
األحاا ً ام الباحا ٌحامآل دا ما اس ٌوع التروٌة بشكآل ٌأمآل اس ٌرفو ا.
اس الترويٌة التيً ٌويع ا الباحيا عليى أميآل اس ٌرفوي ا تيدعى بترويٌة العيدم Null
 hypothesisمٌرمز ل ا بـ  . H0مرفونا لتروٌة العيدم ٌقمدنيا اليى ببيمآل فرويٌة بدٌلية عن يا
هلة التروٌة تدعى التروٌة البدٌلة hypothesis Alternativeمٌرمز ل ا بـ .H1
أهمية البحث :
أس مستم بابلٌة الت م لئ ،الدراسا المسا ٌة تعتمد على عمامآل كسٌرة من ا ماٌتعلق
بالعمر مالجنل مالتحاٌآل العلمً مالرلبة مالعمآل مأس كآل عامآل مس هله العمامآل ل تأسٌر كبٌر
على مستم بابلٌة الت م ملكس ٌمجد فرق فً التأسٌر مس عامآل الى أخر.
] [] [
أحصاءة األختبار Test-Statistic
أحااءة األختبار عبارة عس متغٌر عشما ً ل تمزٌع أحتمالً معلمم .مٌاف أحااءة
األختبار الع،بة بٌس القٌم النظرٌة للمجتمع مالقٌم المحسمبة مس العٌنة.
هلا معادة تقارس بٌمة احااءة األختبار المحسم مس العٌنة مع بٌمتي المسيتخرجة ميس
تمزٌع األحتمالً لجدامآل خااة ممن ا تتخل القرارا برفض أم ببمآل فروٌة العدم .H0
أختٌار أحااءة األختبار اللي سٌكمس باعدة مأساسا ألختبيار الترويٌا مهيلا األختبيار
ٌعتمد على نمع الع،بة بٌس القٌم النظرٌة لللمجتمع مبٌس بٌمت ا المحسمبة مس العٌنة.
مأحااءة األختبار كما لكرنا سابقا هم متغٌر عشما ً ل تمزٌع أحتمالً معلمم فٌج
تحدٌييد هييلا التمزٌييع األحتمييالً ألحايياءة األختبييار حتييى ٌمكييس مقارنيية بٌميية أحايياءة األختبييار
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المحسم بالتمزٌع النظري لأي القٌمة الجدملٌة ل مللك عيس ئرٌيق تعٌيٌس منئقية اليرفض ام
القٌمة الحرجة.
] [
أتخاذ القرارات Conclusion
ألا مبع بٌمة أحااءة األختبار فً منئقة الرفض فنرفض عند ل فرويٌة العيدم متقبيآل
بالتالً التروٌة البدٌلة.
مبللك تكمس الترمق معنمٌة بٌس القٌم النظرٌة للمجتمع مالقٌم المحسمبة ميس العٌنية اميا
الا مبع بٌمة أحااءة األختبار فً منئقة القبمآل فتقبآل فروٌة العدم مبللك تكمس التيرمق بيٌس
القٌم النظرٌة للمجتمع مالقٌم المحسمبة مس العٌنة لٌر معنمٌة ام لٌر مؤكدة مربما هلا ناتج عس
الادفة.
] [
الجانب العملي
معادلة خط األنحدار

Yi  B0  B1 x1  B2 x2  B3 x3  B4 x4  B5 x5  ei

مألجآل أختٌار معادلة خئ األنحدار العامة لكآل المتغٌرا

نوع التروٌة التالٌة:

ٌعتمد مستم الت م على العمامآل السابقة
الٌعتمد مستم الت م على العمامآل السابقة

H0 :

H1 :

Bˆ  ( x T x) 1 x T Y
)=5.33الجدملٌة(F
)=16.3محسمبة(F

مهً اكبر مس الجدملٌة تح مستم معنمٌ ٌ 0.05عنً ل ا تأسٌر.
ٌعنييييً مجييييمد فييييرمق معنمٌيييية أي اس هنيييياك تييييأسٌر معنييييمي للمتغٌييييرا المسييييتقلة
ل x1,x2,x3,x4,x5على المعتمد . y
األس سمف نقمم بأستخدام ئرٌقة األنحدار المتدر لمعرفة اي ميس العماميآل السيابقة ل يا
تييأسٌر اكبيير مييس لٌرهييا علييى المتغٌيير المعتمييد فنأخييل كييآل متغٌيير منقييمم بأختبيياره حسي ئرٌقيية
األنحدار المتدر .

Yi  B0  B1 x1  ei
ٌمجد تأسٌر للمتغٌر األمآل المستقآل على المتغٌر المعتمد H 0 : y

الٌمجد تأسٌر للمتغٌر األمآل المستقآل على المتغٌر المعتمد H1 : y
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 x y  ny
 x  ny
i

2

i

2
i

Bˆ1 

Bˆ 0  y  B1 x
Bˆ 0  18.3
Bˆ  19.2
1

Yˆ  18.3  19.2 x1
MSR
MSE
SSR
SSE
MSR 
, MSE 
DF
DF
F

مبٌمة  Fالجدملٌة لجمٌع المتغٌرا المستقلة هً:
)=3.6الجدملٌة(F
Yi  B0  B2 x 2  ei
Bˆ 0  23.1
Bˆ  13.77
2

F  15.32

Yi  B0  B3 x3  ei
Bˆ 0  12.1
Bˆ  9.9
3

F  11.12

Yi  B0  B4 x 4  ei
Bˆ 0  19.2
Bˆ  25.29
4

F  32.11

Yi  B0  B5 x5  ei
Bˆ 0  10.02
Bˆ  32.3
5

F  29.2
لئرٌقة األنحيدار المتيدر تتئلي اٌجياد  Rاألرتبيائ لكيآل متغٌير مسيتقآل بيالمتغٌر المعتميد حتيى
ٌؤخل أكبر Rمأكبر.F
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 nx y
 ny 2

2
i

i

x y

 y

i

 nx 2

2
i

 x

R

R1  0.47
R2  0.32
R3  0.51
R4  0.72
R5  0.63
F  16.3
F1  6.1
F2  15.32
F3  11.12
F4  32.11
F5  29.2

اس ئرٌقة االنحدار المتدر هً أحد ئرق األنحدار مالتيً ٌتئلي فٌ يا أٌجياد أختٌيار
 F- testمكللك أٌجاد األرتبائ حٌا اس هيلة الئرٌقية تبيرز اي ميس العماميآل المسيتقلة ل يا تيأسٌر
معنمي على المتغٌر المعتمد مس المتغٌرا األخر مللك بعد أٌجاد كآل مس بٌم  R,Fمتيتلخ
هله الئرٌقة بأٌجاد أكبر بٌمة لـل R,Fلكآل متغٌر مس المتغٌرا المسيتقلة لمعرفية اي متغٌير لي
تأسٌر معنمي أكبر.
R
F
المتغٌر
x1
0.40
6.1
1
x
0.32
15.32
2
2
x3
0.51
11.12
3
x4
0.02
32.11
4
x5
0.63
25.2
5
ممس خ،آل م،حظة الجدمآل السيابق ٌسبي لنيا اس المتغٌير ل x5,x4لي بٌمية  Fمبٌمية R
أكبر مس بٌم  R,Fلبقٌة المتغٌرا المستقلة معلى هلا األسال سمف تكمس معادلة خئ األنحيدار
التقدٌرٌة هً التً تتكمس مس المتغٌرٌس .x5,x4

Y  Bˆ 0  Bˆ 4 x4  Bˆ 5 x5

أس معادلة خئ األنحدار هً

Y  B0  B1 x1  B2 x2  B3 x3  B4 x4  B5 x5  e
مبعد تقدٌر معالم النممل بئرٌقة المربعا الاغر نحاآل على

Yˆ  Bˆ 0  Bˆ1 x1  Bˆ 2 x2  Bˆ 3 x3  Bˆ 4 x4  Bˆ 5 x5
علما أس
5
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ٌ x1مسآل العمر
ٌ x2مسآل الجنل
ٌ x3مسآل التحاٌآل الدراسً
ٌ x4مسآل الرلبة
ٌ x5مسآل العمآل
ممس خ،آل الجدمآل المرفق اس المتغٌر األمآل  x1اللي ٌمسآل العمر كاس لدٌ أبآل  Fمأبآل  Rهلا
ٌعنً بحس ئرٌقة األنحدار المتدر هم ل أبآل تأسٌر معنمي على المتغٌر المعتمد  Yمهلا
بسب العمآل مالرلبة ٌكمس مستم الت م جٌد.
مكللك المتغٌر  x2اللي لدٌ  F=15.32م  R=0.32مهلا ٌعنً اس ل تأسٌر معنمي
بلٌآل الن لدٌ بٌمة ابآل م F=15.32مل معامآل ارتبائ بٌرسس  0.32أي اس ارتبائ وعٌف.
مكللك المتغٌر  x3ل  F=11.12م R=0.51ل ارتبائ الٌتناس ب ملكس ابآل مس
المتغٌر  x4م  x5بٌمة  Fأبآل مس  x5 ,x4 ,x3هلا ٌعنً أس ل تأسٌر معنمي أبآل مس المتغٌر.
 x5 ,x4لدٌ م اعلى تأسٌر معنمي بحس أختبار  Fممعامآل أرتبائ بٌرسس  Rهلا ٌعنً بئرٌقة
األنحدار المتدر اللي ٌتئل اعلى  Rماعلى ٌ Fكمس معادلة خئ األنحدار لتقدٌر  Yهً
Y  Bˆ 0  Bˆ 4 x4  Bˆ 5 x5

هلا ٌعنً ٌمجد تأسٌرا مزدمج على المتغٌر المعتمد  Yال أس  x4م ٌ x5عنً األمآل x4
لدٌ ارتبائ بمقدار ل R=0.72متأسٌر معنمي بمقدار ل x5 F=32.11لدٌ ارتبائ بمقدار
ل R=0.63متأسٌر معنمي بمقدار ل. F=29.2
فألا نخل فً الن اٌة ئلبة الدراسا المسا ٌة اللٌس الٌرتبئمس بمظٌتة ملدٌ رلبة فً
التعلم بأختااا ٌكمس نسبة األستٌعا للمادة العلمٌة ٌكمس أفوآل مس بقٌة الئلبة حس العٌنة
المأخملة مالنتا ج المستخلا .
األستنتاجات :
 .1اس ئلبة الدراسا المسا ٌة تكمس نسبة األستٌعا لدٌ م متتامت بحس العمامآل
المأخملة فً هلا البحا.
 .2اس العمر ل تأسٌر معنمي على بابلٌة األستٌعا للشرٌحة المدرمسة.
 .3اس المظٌتة ل ا تأسٌر معنمي على ئلبة الدراسة المسا ٌة مس ناحٌة األستٌعا .
 .4اس العمر مالمظٌتة ل ا أرتبائ بمي مع األستٌعا لئلبة الدراسا المسا ٌة.
التوصيات :
 .1نماً بقبمآل الئلبة ممس لدٌ م رلبة فً أكماآل دراست م بقبمل م لٌتسنى ل م أكماآل
دراست م.
 .2التنسٌق المباشر بٌس الئال لاللي لدٌ عمآل ملزم ب باأللتزام بالدمام مالدراسة

املصادر :
 .1ا لمخمآل ,عدناس لانم مئانٌمل السنة السالسة "مبادئ اإلحااء" جامعة دمشق
2006-2005
 .2الدمحم ,نعٌم سانً د .خاشع محممد الرامي د .مؤٌد احمد ٌمنل د.ملٌد خوٌر
المرانً "مبادئ اإلحااء" جامعة بغداد لسنة 1596
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 .3الرامي ,خاشع محممد "مدخآل الى األحااء جامعة المماآل  ,كلٌة الزراعة  ",لسنة
1594
 -2أمٌس  ,مرف فتحً رٌاض  ,أسر استخدام ستراتٌجٌة بلمم التعلمم للتمكس على حاٌآل
ت،مٌل المرحلة االبتدا ٌة فً ممومع الكسمر ,جم مرٌة مار العربٌة,جامعة أسٌمئ,
مجلة كلٌة التربٌة,ع1555 ,2 ,15م.
 -4جمعة,مائتى دمحم  ,أسر ستراتٌجٌة اتقاس التعلم فً تحاٌآل ماتجاها الئلبة فً
مبحا الرٌاوٌا  ,رسالة ماجستٌر,االردس ,جامعة الٌرممك 1595,م.
 – 5حسس ,محممد دمحم ,أسر استخدام ئرٌقة حآل المشك ،على التحاٌآل الدراسً
مالتتكٌر الرٌاوً لد ئ ،المرحلة المتمسئة فً المملكة العربٌة السعمدٌة ,جم مرٌة
مار العربٌة ,جامعة أسٌمئ ,مجلة كلٌة التربٌة ٌ,ناٌر 1555م.
 – 6التار ,ابراهٌم عبد المكٌآل ,أسر استخدام أحد أنمائ تعلٌم الرٌاوٌا المعزز الحاسم
على تحاٌآل ت،مٌل الاف األمآل اإلعدادي ماتجاهات م نحم الرٌاوٌا ,بٌرم  ,الجامعة
األمرٌكٌة ,المؤتمر األمآل  ,مستقبآل تعلٌم العلمم مالرٌاوٌا محاجا المجتمع العربً
 30-23,أكتمبر1553,م.
 – 0م،ك  ,حسس علً حسٌس ,أسر استخدام ئرٌقة التعلم بالحاسم فً تحاٌآل ئلبة
األمآل السانمي العلمً فً مبحا الكٌمٌاء ماتجاهات م نحم الحاسم ,رسالة ماجستٌر,
األردس ,جامعة الٌرممك 1555,م.
 – 9مؤمنً  ,معس دمحم  ,أسر االستراتٌجٌة التتاولٌة فً تدرٌل الرٌاوٌا على تحاٌآل
ئلبة الاف السادل معلى اتجاهات م ممت مم اللا لدٌ م  ,رسالة ماجستٌر  ,األردس
,جامعة الٌرممك 1552,م.
 -5هرمز ,امٌر حنا "األحااء الرٌاوً ,جامعة بغداد  ",لسنة 1595
10 – Marshall,D.,ComputerTechnology in Education Redefining the
Model of Education Transition , Interntional Journal of Education
Development ,1982.
11-Toback,S.F., Enhancing the Teaching of Mathematical Problem
Solving ,School Science and Mathematics
vol,92,no,5,May,:june,1992.
ABSTRACT:
Measure some of the factors that affect the level of understanding of
the ability of students at the Evening Studies
In this study the researchers examined the level of ability to
understand for students of evening studies, we took 101 students and
student Vohmmelt 6 for the lack of clarity, we studied 95 to see any of
the following factors have more impact on the level of ability to
understand students (age, sex, educational attainment, desire, action) and
that the test method is a gradual slope, which requires theF-test,R-test.
The researchers took whichever is larger F, and R is the largest
independent variable that has the most significant effect on the variablebased than the rest of the independent variables, the researchers found
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that the level of their understanding of susceptibility depends primarily on
the desire and the workers work. This included research findings also
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