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شكر وتقدير
لم، علم اإلنسان ما لم الحمد هللا الذي علم بالق،الحمد هللا الذي بنعمته تدوم الصالحات

على نبینا المصطفى المحذر من الضالالت وعلى صحبه الذین هم للحق یعلم، والصالة والسالم 
وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم والمعلم األمي األعظم، ،سیدنا محمد األجل األكرم، منارات

.بإحسان إلى الیوم األعظم
" ستطعت، وما توفیقي إال باهللا إن أرید إال اإلصالح ما ا" :الحمد هللا القائل

إنما " بقوله صلى اهللا علیه وسلموأنا أفتتح هذا الجهد المتواضع یطیب لي أن أبدأ 
كما كان السلف الصالح یفتتحون به . الحدیث..." األعمال بالنیات، وٕانما لكل امرئ ما نوى

ن یصلح نیاتنا وأن یختم وكذلك أسأل اهللا العظیم رب العرش الكریم أ، أعمالهم وجهودهم العلمیة
.لنا بالصالحات، أنه مجیب ذلك والقادر علیه، وبعد

، انطالقًا من هي "من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا " :یقول صلى اهللا علیه وسلم
وذلال أمامي ،النبي أتقدم بالشكر من والداي اللذان منحاني العزیمة واإلصرار لخوض غمار العلم

وما بخال علي بكل ما احتاجه كما وأتقدم بجزیل الشكر والعرفان كل السبل من أجل ذلك
بتفضله بقبول اإلشراف على هذه الدراسة عزو إسماعیل عفانة/ األستاذ الدكتورمن واالمتنان

لجنة المناقشةولما قدمه لي من نصائح ومعلومات جمة، كما وأتقدم بالشكر من
.حازم عیسى. د/ أبو دقة سناء. د.أ

، كما وأتقدم بالشكر بطاقة التحلیلأتقدم بالشكر كذلك من لجنة تحكیم كما و 
.لما بذله من جهدخلیل حماد/ الدكتور من 

دیر البلح - كذلك أتقدم بالشكر إلدارة كلیة فلسطین التقنیة
.همام/ وأخي وتوأمي في الدراسة 

.وكذلك زوجتي التي تعبت معي وسهرت
، كذلك مكتبة كلیة بالجامعة اإلسالمیة لما قدموه ليالمركزیة مكتبةوأخیرًا أتقدم بالشكر لل

. ومكتبة جامعة األقصى، التقنیة بدیر البلح فلسطین 
كما أتقدم بالشكر الجزیل والوفیر لجمیع من ساهم معي وساعدني وساندني ولو بكلمة من 

.ذكرتهم ومن لم أذكرهم

ى المرسلینوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین وسالم عل
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داء ــــــــاإله
...أبي...إلى النور الذي ینیر لي درب النجاح

...أمي.. علمتني الصمود مهما تبدلت الظروفویا من
...إلى من یضیئون لي الطریق

...ویتنازلون عن حقوقهمویساندوني
...نياإخو ........ .إلرضائي والعیش في هناء

...على أرض قاحلةأحبكم حبا لو مر
...لتفجرت منها ینابیع المحبة

...إلى رفیقة دربي
.. .) عبد اهللا ،میرا(إلى أبنائي األعزاء
.. .وأصدقائي ومدرسّي إلى أهلي وأقاربي

... .تعلیميكل من له فضل في تربیتي إلى
... .لطالب العلم والمعرفة

....كل هؤالء اهدي ثمرة جهدي المتواضعإلى
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:ملخص الدراسة
لدى طلبة الدراسات العلیا األسالیب اإلحصائیة في البحوث التربویةهدفت الدراسة تقویم 
جمیع لتحلیلواستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحلیلي،في الجامعة اإلسالمیة بغزة

ة ما بین رسائل الماجستیر المقدمة لكلیة التربیة بأقسامها الثالثة في الجامعة اإلسالمیة في الفتر 
واستخدم الباحث بطاقة تحلیل كأداة لدراسته ،رسالة414وبلغت ،م2010–م 2006عامي 

وكانت الرسائل الكمیة في رسائل الماجستیر المناقشة في ، وذلك بعد إعداد قائمة بالمعاییر 
ا بینم، % 93.23وتمثل ، رسالة 386) علم النفس –أصول التربة - مناهج(أقسام كلیة التربیة 

وتم تحلیل ، % 6.76وتمثل ، رسالة 28في أقسام كلیة التربیة ) الكیفیة(الدراسات غیر الكمیة 
:وكانت النتائج هي.الرسائل الكمیة

تكرر استخدام أسالیب اإلحصاء الوصفي في رسائل الماجستیر المقدمة في أقسام -1
.الیب اإلحصائیةمن االستخدام الكلي لألس% 81,25یمثل مرة 9354كلیة التربیة 

تكرر استخدام أسالیب اإلحصاء االستداللي البسیط في رسائل الماجستیر المقدمة في -2
.من االستخدام الكلي لألسالیب اإلحصائیة% 18.54مرة ویمثل 2134أقسام كلیة التربیة 

تكرر استخدام أسالیب اإلحصاء االستداللي المتقدم في رسائل الماجستیر المقدمة في -3
من االستخدام الكلي لألسالیب اإلحصائیة% 0.21مرة ویمثل 24أقسام كلیة التربیة 

هناك أخطاء واضحة في استخدام األسالیب اإلحصائیة مجتمعة بلغت نسبتها -4
أما الخطأ في النسبة المئویة كان ،%0,07، حیث كان الخطأ في التكرار بنسبة 4,03%
وكان الخطأ في االنحراف ،%0,09ط الحسابي وكان الخطأ في استخدام المتوس،0.07%

" ت " بینما اختبار ،%5.1، وكانت نسبة الخطأ في معامل االرتباط %0,13المعیاري بنسبة 
والخطأ في اختبار ،%87,8واختبار لكولموجروف سمیرنوف ،%14,65كانت نسبة الخطأ فیه 

والخطأ في استخدام ،%20,86والخطأ في اختبار مان ویتني ،%100اإلشارة كان بنسبة 
ونسبة ،%31,85وبلغت نسبة الخطأ في تحلیل التباین األحادي ،%3.45اختبار ولكوكسون 

بینما في اختبار كروسكال ویلس كانت نسبة الخطأ ، % 100الخطأ في اختبار داینیت 
.%77,78وأخیرًا كانت نسبة الخطأ لمعامل الكسب لبالك ،43,64%

مقارنتها مع معاییر ، لى طرق اختیار حجم العینة الممثلة للمجتمعاشتملت الدراسة ع-5
لحجم العینة بالنسبة:وكانت النتائج التالیة،اختیار حجم العینة الممثلة للمجتمع اإلحصائي
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% 18,65وغیر صحیحة بنسبة ،%76.43فكانت صحیحة بنسبة ،الممثلة للمجتمع اإلحصائي
.%4,92نت صحیحة أو خاطئة بنسبة ولم یكن باإلمكان تحدید ما إذا كا

مسحیة بشكل صحیح في جمیع حیث استخدمت الطریقة اللنوع العینة أما بالنسبة
أما العینة ،%69,86، بینما العینة العشوائیة البسیطة كان استخدامها صحیح بنسبة الحاالت

تخدمت بقیة اسبینما العینة العشوائیة الط،%77,78العشوائیة المنتظمة فكانت صحیحة بنسبة 
فكانت الحصصیة القصدیة ، أما بالنسبة للعینات العنقودیة %96,23بطریقة صحیحة بنسبة 

. صحیحة في جمیع استخداماتها
من الدراسات التي استخدمت اختبارات الداللة % 26,72استخدم حجم التأثیر بنسبة -6

.اإلحصائیة
م بمادة اإلحصاء التربوي في االهتما:كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصیات

. في البحوث التربویةاإلحصائیةاألسالیبوضع معاییر وشروط استخدام . الجامعة اإلسالمیة
یقوم علیه متخصصون في مجال، اإلسالمیةمتخصص في الجامعة إحصائينشاء مركز 

األسالیبوالباحثین على معاییر استخدام المشرفیناطالع .التربوياإلحصاءوخاصة اإلحصاء
واستخدام حجم . في بحوثهمونوعها الدقة في اختیار حجم العینة الباحثین توخي .اإلحصائیة

التأثیر في اختبارات الداللة اإلحصائیة للتأكد من صحة تأثیر المتغیرات المستقلة في المتغیرات 
.ر طبقًا للنوع اإلحصائي المستخدمالتابعة باالستعانة بقوانین حجم التأثی
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:المقدمة
قطعت المجتمعات اإلنسانیة خالل التطور الحضاري أشواطًا بعیدة في البحث عن 

. سواءوفي محاولة حل المشكالت المرتبطة بالطبیعة واإلنسان على حد، المعرفة
في األشیاء بحث بكأسلو ومالحظةتأمالتالفي االعتماد على اإلنساناستمر حیث 

حیث ،لبحث العلميلالذي مهدياألساسمالحظة هي حجرالتأمالتوكانت هذه ،بهالمحیطة
االعتماد على التجربة في العمل إلى المالحظة التأملمن بحثه عن طریق اإلنسانأنتقل 

منهاج آخر یستعین به في إلىیتوصل أناستطاع أنوتدرج إلى ، قائالحقن كمنهاج لبحث ع
.االقتصادیةأومتعلقة بالنواحي االجتماعیة نتاأكالكشف عن الحقائق سواءً 

إذ إن هذه الدول تولي ، ویعتبر البحث العلمي معایرًا لتقدم ورقي الشعوب واألمم
حیث یعتبر سرًا من أسرار تقدم هذه الشعوب في شتى ، اهتمامًا كبیرًا وكبیرًا جدًا للبحث العلمي

. مجاالت العلوم
وتعتز باستخدام ،أو تأخرها مادیًا ومعنویاً ،تتغیر األمم والشعوب بدرجة تقدمها

ن شخصیتها دون أن تنسى قیمها التي تكوّ ، البحث العلمي في البحث الدؤوبوأسالیبأدوات
فتلتفت إلى الماضي وكأنها ترتقبه مستقبًال ،تتأخر،عن ذلكوعندما تتأخر، هویتهاوتحافظ على

توليعندما و ،واالنتظار ممالً ،مما یجعل الماضي بعیداً ،والزمن مستمر،وهو ال یأتي إلیها
.ة وللعلوم شأنسفلففتكون لألمة،ملعللأهمیة األمم

فإن ، ظ ومتسارعوٕاذا كان البحث العلمي المتعلق بالعلوم الطبیعیة قد تقدم بشكل ملحو 
التي تتعلق اواالستقرار لطبیعتهمالبحوث اإلنسانیة قد احتاجت إلى فترات طویلة لالنتظا

.بخصائص الظاهرة اإلنسانیة المعقدة والمتشعبة
ن طبیعة التعامل مع المواضیع والمشاكل التي تتناول العلوم االجتماعیة إ

ن التعامل العلمي أل، ومشاكل العلوم الطبیعیةع مواضیعواإلنسانیة تختلف عن طبیعة التعامل م
.لف عن التعامل العلمي مع اإلنسانمع المادة یخت

ویمكن القول بأن البحث ، ویعد البحث التربوي أحد میادین البحث العلمي المختلفة
ویعتبر عالمة فارقة بین ، التربوي أصبح واحدًا من أهم المجاالت التي تسهم في تقدم الدول

بأنه منظومة فرعیة من منظومة ")9، 2012:الكسباني(ویعرف البحث التربوي ، لدول واألمما
تتضمن مجموعة من العناصر المرتبطة والمتكاملة والتي تعمل وفق األسلوب ، البحث العلمي

".المشكالت التربویة المختلفة وٕایجاد الحلول المناسبة لمعرفة، العلمي وقواعد المعرفة العلمیة
إال أنه قد لوحظ أن البحث ، الهائل في مجال البحث العلميى الرغم من التقدم الكبیر وعل

وهذا التخبط ناتج عن بعض األخطاء التي یقع ، وعدم استقرار كباقي العلوم، التربوي في تخبط
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وعلى النتائج ، ولألسف تؤثر على مصداقیة البحث التربوي، وهذه األخطاء شائعة، بها الباحثون
لذا یجب الوقوف على جوانب القصور في البحث . یمكن االعتماد علیها في العلوم التربویةالتي 

ویجب أن یكون هناك تقویم مستمر ودائم للبحوث ، وللوقوف على هذا القصور والتخبط، التربوي
وتقویة الجوانب االیجابیة في تلك ، التربویة للوقوف على موطن الضعف أو األخطاء ومعالجتها

.البحوث
وعلى صعید الجامعات الفلسطینیة توجد أخطاء شائعة في البحث التربوي لدي طلبة 

أخطاء تتعلق بالمقدمة- أخطاء تتعلق بالعنوان:وهي)1998(كما حددها عفانة العلیاتالدارسا
أخطاء - أخطاء تتعلق بالفروض- أخطاء تتعلق بالتساؤالت-أخطاء تتعلق بالمشكلة- 

أخطاء تتعلق بمنهجیة -تتعلق بمراجعة الدراسات السابقةأخطاء- ث وأهدافهتتعلق بأهمیة البح
أخطاء تتعلق بالمراجع - أخطاء تتعلق بخطوات البحث واألسالیب اإلحصائیة- البحث وأدواته

.والطباعة
وسیتم في هذا البحث تقویم أحد أهم هذه المشكالت أو األخطاء التي یقع بها 

والتي تؤدي إلى ، تعلق باألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تلك البحوثوهي أخطاء ت، الباحثون
وتقتضي الضرورة تقویم هذه المشكلة ، مشكلة جوهریة تؤثر على مصداقیة نتائج البحث التربوي

وأیضًا في تقدم البحث ، للوصول لنتائج یمكن أن تسهم في حل المشكالت، بنوع من التفصیل
.ةالفلسطینیالتربوي على صعید الجامعات 

والبحث ، ال یخفي على الجمیع األهمیة الكبرى لألسالیب اإلحصائیة في البحث العلمي
حیث یعتبرها البعض من األدوات البحثیة المهمة، والبعض األخر یعتبرها ، بشكل خاصيالتربو 

ج حیث إذا تم اختیار العینة بشكل صحیح یمكن تعمیم النتائ، األساس األول في البحث التربوي
. ومن هنا تكمن أهمیة العینة، على مجتمع الدراسة

كما أن لالختبارات اإلحصائیة أهمیة كبیرة أیضًا حیث من خاللها یمكن إعطاء النتائج 
.التي هي جوهر عملیة البحث

َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْیَناهُ (اإلحصاء في اللغة العربیة یدل على العد أو الحساب قال تعالى و 
).29النبأ، ) (ِكَتاًبا

یف علم اإلحصاء في كتب الرواد لهذا ر أما في االصطالح فقد مررت على الكثیر من تعا
لكنهم ،ن على تعریف محدد لعلم اإلحصاءوالذي خلصت إلیه أن اإلحصائیین غیر متفقی،العلم

.)البیانات(جمیعًا أوردوا كلمة أساسیة في التعریف وهي 
اإلحصاء هو علم جمع البیانات وتصنیفها وعرضها بیانیًا بغرض ویرى الباحث أن 
. هو أسلوب معالجة البیانات واالستفادة منهاو تلخیصها وتحلیلها ثم استخدامها
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علوم فقط لكن ألنه یلعب دورًا لیس ألنه یخدم كل ال، ولعلم اإلحصاء أهمیة خاصة
.في دقة ومصداقیة البحث العلمي والبحث التربوي بشكل خاصمحوریاً 

من مشكالت البحث ف، فقد تحولت االختبارات اإلحصائیة من أسالیب إلى طقوس
) Bangert-Drowns 1991(.التربوي الخطیرة جدًا هي تعارض نتائج الباحثین وتذبذبها

وتقلل من قیمته العلمیة في تولید ،في منهجیة البحث التربويكهذه المشكلة تشكو 
التي تمكنه اإلحصائیةن استخدامات األسالیبیلم یتمكن البحث التربوي من تحسوما، المعرفة

.من ثبات وصدق نتائج البحث فإن هذه المشكلة المنهجیة ستستمر
ه یلزم القیام بجمع بیانات عن ولتحقیق إجراءات الدراسة التي یقوم بها الباحثون عادة فإن

ومن األهمیة بمكان أن یعرف الباحث بنفسه طریقة ، الدراسة وتحلیلها بشكل دقیق وشامل
التي تم جمعها بحیث یمكن استخالص مؤشرات نافعة تفیده في تأیید صحة تمعالجته للبیانا

الوصفي ومن هنا یأتي دور علم اإلحصاء بشعبتیه ، )2009، ملحم(فرضیاته أو دحضها
.لیزود الباحث بأنجع الطرق وأدقها في تحلیل وتفسیر بیاناته) اإلستداللي(والتحلیلي 

أن اإلجراءات اإلحصائیة المستخدمة في )1998:جحمات وعلیان(كما أكدت دراسة 
الدراسات تعد بمثابة المقیاس أو الداللة اإلحصائیة للحكم على النتیجة التي توصل كثیر من 

.إلیها الباحث

مشكلة الدراسة
خالل عقود ،ختبارات اإلحصائیة الباحثین في التفكیر في معنى بیاناتهماالساعدت 

ما إوأن الباحثین ، )Thompson 1998(. ما یساء استعمالهاحیث ثبت أنها غالباً ، مضت
وبالتالي یكون استخدامهم لها ، نهم غیر متمكنین منهاأو إ، ودي المعرفة بتلك األسالیبمحد

حیث سیتناول هذا البحث تقویم األسالیب، من هنا جاءت فكرة البحث الحالي، األخطاءیشوبه 
.اإلحصائیة المستخدمة في البحوث التربویة بالجامعة اإلسالمیة والحلول البدیلة

:یمكن تحدید مشكلة الدراسة بطرح األسئلة التالیة التي تسعى الدراسة لإلجابة عنها
توافرها في االختبارات اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر ما المعاییر الواجب -1

؟المقدمة لكلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة بغزة
ما هي االختبارات اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر المقدمة لكلیة التربیة في -2

؟الجامعة اإلسالمیة بغزة
؟دمة مع تلك المعاییرما مدى مالءمة االختبارات اإلحصائیة المستخ-3
ما مدى مالءمة حجم العینة للمجتمع اإلحصائي في رسائل الماجستیر المقدمة لكلیة -4

؟التربیة
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؟للداللة اإلحصائیةمدى استخدام حجم التأثیر كاختبار مكملما -5
ما هي الحلول البدیلة المقترحة لألخطاء التي وقع بها الباحثون في لألسالیب اإلحصائیة -6

في البحوث التربویة في رسائل الماجستیر المقدمة بكلیة التربیة؟المستخدمة

أهداف الدراسة:
:تهدف هذه الدراسة إلى

.الواجب توافرها الستخدام االختبارات اإلحصائیةرتحدید المعایی-1
الكشف عن االختبارات اإلحصائیة المستخدمة في الحصول على النتائج لرسائل -2

ومدى مالءمتها مع معاییر ، لتربیة في الجامعة اإلسالمیة بغزةالماجستیر المقدمة لكلیة ا
.استخدامها

ما هو قائم في الدراسات ، التعرف على طرق إیجاد حجم العینة الممثلة للمجتمع-3
.الحالیة

ما هو مطبق في الرسائل المناقشة ، التعرف إلى طرق اختیار العینة من مجتمع الدراسة-4
. في أقسام كلیة التربیة

وقدرة تلك ، كشف عن أسالیب حجم التأثیر المكملة لداللة اإلحصائیة المستخدمةال-5
.وتوضیح ما هو قائم وما یجب أن یكون، على عطاء نتائج یمكن الوثوق بهاالداللة

الكشف عن الحلول البدیلة لألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر -6
.عة اإلسالمیة بغزةالمناقشة في أقسام كلیة التربیة بالجام

أهمیة الدراسة:
العلیا بالتعرف على أخطاء األسالیب اإلحصائیة الشائعة تیستفید منه طلبة الدارساقد-1

.لدى الباحثین الموضحة في هذا البحث وتتجنبها في بحوثهم
قد یستفید من هذا البحث مشرفو الدراسات العلیا في الجامعات الفلسطینیة بالتعرف على -2

.التي یقع بها الباحثیناألخطاء
األخیرةالداللة اإلحصائیة خاصة في السنواتهناك تزاید مكثف وكبیر لمعارضة-3

الوصول بالداللة اإلحصائیة إلى مكانها ، وضرورة استجالء الصورة الدقیقة للمشكلة
.المناسب

ا ویمكن أن تستمر م،المشكلة التي تعالجها هذه الدراسة استمرت على مدى عدة عقود-4
.لم یتوصل البحث التربوي إلى أسالیب بدیلة

أّن استخدام وسوء استخدام إذ ،تبحث هذه الدراسة قضیة مهمة جدًا في البحث التربوي-5
.اختبارات الداللة اإلحصائیة یعتبران القضیة الرئیسة لطرق البحث التربوي
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حدود الدراسة:
المستخدمة في رسائل الماجستیر دراسة تقویمیة لإلجراءات المنهجیة : حدود موضوعیة

بالجامعة اإلسالمیة بغزة ) علم النفس –أصول التربیة –المناهج (المقدمة ألقسام كلیة التربیة 
، حجم العینة، االختبارات اإلحصائیة المستخدمة ومدى مالءمتها: في الجوانب التالیة

.الداللة اإلحصائیة وحجم تأثیر الفروق
إلجراءات المذكورة في رسائل الماجستیر المقدمة إلى كلیة التربیة في تقییم ا: حدود مكانیة

.فقطالجامعة اإلسالمیة بغزة
المناهج (تنفیذ الدراسة على رسائل الماجستیر المقدمة إلى أقسام كلیة التربیة : حدود زمنیة

م2010م إلى 2006في الجامعة اإلسالمیة بغزة من عام) علم النفس –أصول التربیة –
مصطلحات الدراسة:
هي عبارة عن عملیة دراسة وتشخیص مستمر تستهدف التعرف إلى نواحي القوة :عملیة التقویم

بقصد ) حجم التأثیر ،المعاینة، اإلحصاء(والضعف في اإلجراءات المنهجیة للرسائل التربویة 
علیها متعارففي ضوء أهداف معاییر تربویة مقبولة تحسن وتطویر تلك اإلجراءات

)1996:360،عفانة.(مسبقاً 
، ناقصلى موقف غامض أو محّیر أو صعب أو تشیر المشكلة إ:Problemsالمشكالت

، 1999،عبیدات(وٕازالة العقبات ، وٕاشباع النقص، بحیث تتولد عنها حاجة للوصول إلى الحقیقة
99.(
البحث التربوي)Educational Research(:ولة دقیقة ومنظمة ُیعرف البحث التربوي بأّنه محا

وتثیر قلق ، وناقدة للتوصل إلى حلول لمختلف المشكالت التي تواجهها اإلنسانیة
والبحث التربوي هو استخدام البحث العلمي في مضمار ، )52، 1999: عبیدات(اإلنسان

هو محاولة دقیقة ومنظمة وناقدة للتوصل إلى : ویمكن تعریف البحث التربوي، المیدان التربوي
.للمشكالت التربویة التي تثیر قلق وحیرة التربویینحلول 

هي رسائل الماجستیر المناقشة والتي تم إنجازها في : اإلجرائي للبحوث التربویةیفالتعر 
.بالجامعة اإلسالمیة بغزة) علم النفس -أصول التربیة–المناهج (أقسام كلیة التربیة 

كل من العینة الممثلة للمجتمع اإلحصائيتعریفها اإلجرائي هو عبارة:األسالیب اإلحصائیة ،
واالختبارات اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر المناقشة في أقسام كلیة التربیة 

.بالجامعة اإلسالمیة
االختبارات اإلحصائیة:)Statistics tests ( تعریفها اإلجرائي هي مجموعة من النظریات

تخدمة في تحلیل البیانات وٕاعطاء قیم للعالقات بین المتغیرات والقواعد واالختبارات الریاضیة المس
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في رسائل الماجستیر المناقشة في أقسام كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة بهدف تنظیم 
.ووصف وفهم تلك البیانات والنتائج

واإلحصاء االستداللي ، تم تقسیم هذه االختبارات الثالث أنواع وهي اإلحصاء الوصفي
.اإلحصاء المتقدم، سیطالب
األخطاء اإلحصائیة) :Statistics errors ( یعرفها الباحث بأنها استخدام غیر صحیح

.لالختبارات اإلحصائیة في معالجة البیانات والتحقق من صحة الفروض
المجتمع)Population(: هو المجموعة الكلیة لألعضاء أو المشاهدات أو الدرجات التي تشترك

).Lane,2000(في صفة ما
العینة)Sample(:وذلك ،هي مجموعة جزئیة من المجتمع مسحوبة بطریقة علمیة محّددة

).Lane,2000(لصعوبة فحص كل عضو من أعضاء المجتمع في العادة
حجم التأثیر)Effect Size(:مدى تفسیرو، توجد فیها الظاهرة في المجتمعهي الدرجة التي

).2000،عفانة(ر المستقلالمتغیّ بالمتغّیر التابع تأثیر
تعریفها اإلجرائي هي الحلول المقترحة لألخطاء التي وقع بها الباحثون في :الحلول البدیلة

اختیار األسالیب اإلحصائیة أو تطبیقاتها المستخدمة في رسائل الماجستیر المناقشة في أقسام 
.كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة
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الفصل الثاني

طار النظرياإل
التقويم و البحوث التقوميية
اإلحصائيةالفروض واالختبارات
الفروض اإلحصائية
 اإلحصاء
املعاينة
حجم التأثري الوجه املكمل للداللة اإلحصائية
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

أیضًا البحوث العلمي ، وأنواعه خصائصه، في هذا الفصل سوف یناقش الباحث التقویم
واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في رسائل ، وسوف یتم التركیز على البحوث التقویمیة، نواعهأ

، وأنواعها، الفروض اإلحصائیةوالتي تتضمن كل من، الماجستیر المناقشة في أقسام كلیة التربیة
واالختبارات ، واإلحصاء، مستوى الداللة اإلحصائیة، أخطاء اتخاذ القرارات اإلحصائیة

والعینة ، وأیضًا أسالیب جمع البیانات وأنواعها، ومعاییر استخدامها، صائیة وأنواعهااإلح
وأخیر حجم التأثیر كوجه مكمل ، وطرق اختیار العینة الممثلة للمجتمع اإلحصائي، وأنواعها

.ومقاییسه، أهمیته، الختبارات الداللة اإلحصائیة

Evaluativeالتقویم: أوالً 

أن عملیة ، فال یكاد یذكر القیاس حتى یذكر التقویم، عنصران متالزمانن القیاس والتقویم إ
)2000:32،عالم(.وإلجراء عملیة القیاس البد من تقویم لها، التقویم مكملة لمعملیة القیاس

فهي عملیة متكاملة ومستمرة للتحقق ، "عملیات التقویم تعتمد على أدوات قیاس متنوعة"
معینة بشكل أهدافال یمكن التعرف على مدى تحقق ف،وةمن الوصول إلى األهداف المرج

.من خالل عملیة التقویمإالواضح 
إال ، بالرغم أنها مصطلحان مختلفان إذ یشیر كل منهما إلى نوع معین من اإلجراءات

وٕاصدار ، أنهما مرتبطان مع بعضهما البعض لیحددا غرضًا واحدًا وهو اتخاذ القرارات التربویة
. یتم تحدیده مسبقاً ، ء معین في العملیة التربویةحكم على إجرا

جمیع أنظمة الجودة وفي، العملیة التربویةمحوریًا فيعتبر القیاس والتقویم عنصراً ی
. الشاملة، فهو یساعد على متابعة التقدم نحو األهداف والتعرف على فرص التطویر

تقویم أوأفرادء كان تقویم یطبق في مختلف المواقف التربویة سواأنالتقویم یمكن أن 
وأیضًا تقویم اإلجراءات التي یتم إتباعها في عملیة ،)2000:38،عالم(مشرعات وبرامج

.أي تقویم عملیة التقویم، التقویم
ذلك ألن ، إن الهدف الرئیس للتقویم التربوي هو ضمان جودة العملیة التربویة ونواتجها

كساب الطالب والطالبات، وبقیة قطاعات المجتمع، الغرض من جهود المؤسسات التربویة هو إ
التي سبق تحدیدها بوضوح من خالل ، العلوم والمعارف والمهارات والسلوكیات واالتجاهات

السیاسات التعلیمیة
والتزوید بمعلومات مفید للحكم ، والحصول، هو عملیة التخطیط الدقیق:مفهوم التقویم
وكذلك عملیة صنع ، قویم إلى أنه عملیة جمع معلوماتوبذلك یشیر الت. على بدائل القرارات
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مما ، وتفسیر األدلة، ویمكن تعریف التقویم انه عملیة منهجیة منظمة لجمع البیانات، قرارات
، وبذلك یساعد في توجیه العمل التربوي، یؤدي إلى إصدار أحكام تتعلق بالطالب أو البرامج

)2009:21،المع(. واتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء ذلك
بأنه تحدید مدى ما بلغناه من نجاح في تحقیق األهداف التي نسعى إلى :ویمكن تعریفه

على تحدید المشكالت وتشخیص األوضاع ومعرفة العقبات بقصد تحقیقها بحیث تكون عونا لنا
.تحسین العملیة ورفع من مستواه وتحقیق أهدافها
سیه تشخیصیة وقائیة عالجیة هدفها الكشف عم أن التقویم بمفهومه الشامل هو عملیة قیا

مواطن الضعف والقوة بقصد تطویر العملیة التعلیمیة بالصورة التي تسهم في تحقیق األهداف 
)106:1997،كراجة.(المنشودة

التقویم وأسالیبأدوات
اختالف إلىیرجع ، وتعددهااألدواتوهذا االختالف في ، عدیدة ومتنوعةأدواتللتقویم 

)85- 2001:82،عبد الهادي(:التقویم في ما یليأدواتدراستها ویمكن تحدید واهر المرادالظ
- المقابلة–االستبیان- ساللم االتجاهات-قوائم الشخصیة- قوائم المیول- االختبارات

.السجل التراكمي- تحلیل المحتوى- المالحظة
وظائف التقویم 

.التربویةتوجیه عملیة -1
.المنهجالقوة والضعف في عناصرتشخیص نواحي-2
.المنهجالفروض التي بني علیهااختبار مدى صحة-3
.التخطیط والتوجیه واإلرشادتحسین عملیة-4
.تحسین وتطویر المناهج-5

)23:2002،الصراف (:أنواع التقویم
: ليللتقویم وهي ما یأنواعیوجد عدة ، عملیة التقویم ال تقتصر على طریقة واحدةأن
هو التقویم الذي یقوم على الجهود المنتظمة للحصول على :التقویم المنهجي- 1

في مجال التربیة والتعلیمصحیحةمعلومات 
كات الفردیة ادر اإلالذي یقوم على الذوق الشخصيمالتقویوهو :التقویم الالمنهجي- 2

.في الحكم على البدائل
تحدید مستوى المتعلم تمهیدًا للحكم على إلىف وهو التقویم الذي یهد:التقویم القبلي- 3

.صالحیته في مجال من المجاالت
اكتشاف نواحي القوة والضعف في إلىوهو التقویم الذي یهدف :التقویم التشخیصي- 4

.حد ما بالتقویم البنائيإلىوهو مرتبط ، تحصیل الطالب
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المتعلم لما درسه إتقانى معرفة مدإلىویهدف : )التقویم المستمر(التقویم البنائي- 5
.من قبل

.عادة في نهایة تدریس المقرر الدراسيیأتيهو التقویم الذي :التقویم الختامي- 6
وهو التقویم الذي یستخدم في داخل المؤسسة التربویة نفسها من قبل :التقویم الداخلي- 7

.العاملین بها
خارج المؤسسة التربویة التي هو التقویم الذي یقوم به أشخاص من:التقویم الخارجي- 8

.تخضع للتقویم

خصائص ومبادئ التقویم 
:وهي، هناك مجموعة من المبادئ التي ینبغي مراعاتها عند تخطیط وتنفیذ عملیة التقویم

)29- 23: 1998،الزیود وآخرون(
وینطوي ، تنویع في الوسیلة كي یتحقق الهدف:االتساق مع األهداف المراد تحقیقها- 1

:لمفهوم على میزتینهذا ا
.مدى إمكانیة تناسق المنهج لتحقیق الهدف. أ
.مدى إمكانیة التنوع في الوسائل المستخدمة لتحقیق هذا الهدف. ب
بمعنى أن یشمل جمیع جوانب الموضوع المراد تقییمه:الشمول- 2
.أي تقیس ما وضعت لقیاسه، بمعنى أن تكون أدوات التقویم صدقة:الصدق- 4
وٕاذا تم ، أي أن النتائج التي یتم التوصل إلیها تكون بناء على أساس علمي:اتالثب- 5

. إعادة القیاس نحصل على نفس النتائج
.بمعنى أن ال یتم تدخل المقوم بنتائج التي یحصل علیها: الموضوعیة- 6
یجب أن یكون التقویم عملیة تقدیر مستمرة لمدى ما یحققه البرنامج :االستمراریة- 7

.حتى یتسنى تصحیح مسار عملیة التعلم باستمرار، وي من األهداف المرسومة لعملیة التربیةالترب
وفي ، بمعنى أن یصف نواحي القوة والضعف في عملیات األداء:التشخیص والعالج- 8

والعمل على عالج نواحي الضعف ، نتائج هذا األداء وبقصد تعزیز نواحي القوة واإلفادة منها
.قلیل من حدتهاوتالفیها أو الت

، یجب أن یمیز التقویم بین مستویات األداء المختلفة:الكشف عن الفروق الفردیة- 9
.والقدرات المتنوعة، ویكشف عن الفروق الفردیة

، یجب أن یراعي الناحیة اإلنسانیة:مراعاة الناحیة اإلنسانیة ومبدأ الدیمقراطیة- 7
ویجب مراعاة حریة ، من العقاب أو وسیلة لتهدیدفال یشعر انه نوع، بمعنى أن یترك اثر طیباً 

.الفرد في عملیة التقویم أي تكون بشكل سري
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وفي إحداث تغییرات ، أي یجب االستفادة منه في تحسین العملیة التعلیمیة:الوظیفیة- 8
أي النظر إلیه كوسیلة لتحسین العلمیة التربویة في ضوء األهداف ، ایجابیة في جمیع عناصرها

.ولیس كغایة في حد ذاته، ودةالمنش
حتى یتسنى لنا الحصول على معلومات أوفر عن :تنویع أسالیب وأدوات التقویم- 9

كما یجب أن تكون هذه األدوات واألسالیب متقنة التصمیم واألعداد ، المجال الذي نقومه
.ومتناسبة مع تقویم األهداف المراد تحقیقها

یجب أن یراعى في التقویم االقتصاد في :هد والمالمراعاة االقتصاد في الوقت والج-10
وذلك للحیلولة دون إجهاد للمعلم والطالب وٕارهاقهم وٕاصابتهم أو ، الوقت والجهد والتكلفة المالیة

.إصابة أحدهما بالملل
یجب أن یجري التقویم في ضوء معاییر معینة :مراعاة معاییر معینة في إجرائه-11

.تتمشى مع فلسفة التربیة
)36: 1999،الطبیب(: أن یقوم على أساس علمي-12

ولكنها یجب أن تتفق في كونها مبنیة على أساس ، قد تختلف وسائل وأسالیب التقویم
أي یجب أن یتوفر فیها الصدق والثبات والموضوعیة والمقدرة على التفریق بین ، علمي سلیم

.الطالب

)32:2001، كاظم) (1999:38،الطیب(:خطوات التقویم
وهذه الخطوات یمكن إجمالها في ، لكي تتم عملیة التقویم البد أن تمر بخطوات معینة

:األتي
البد لمن یقوم بعملیة التقویم تحدید الهدف الذي یسعى :أغراض التقویم) هدف(تحدید -1

أو لوجود هدف یسعى المقوم ، فالتقویم ال یقوم إال لوجود حاجة ماسة، إلى تحقیقه
.لحقیقة

في ضوء الهدف من عملیة التقویم نهیئ أدوات القیاس الالزمة :التخطیطاإلعداد و -2
.لعملیة التقویم

وفي ضوء خطة التقویم یتم جمع ، اعتمادًا على أدوات القیاس ووسائله:جمع المعلومات-3
.المعلومات المتعلقة بموضوع التقویم

ك التي یسلكها بحیث تكون هذه الوسائل مالئمة ألنماط السلو :تحدید وسائل التقویم-4
.التلمیذ

.یجب أن یشترك في عملیة التقویم كل من له صلة بالتلمیذ:تنفیذ التقویم-5
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في هذه الخطوة یتم تحلیل البیانات :تحلیل البیانات وتفسیرها واستخالص النتائج-6
.واستخالص أهم النتائج، تحلیًال علمیًا دقیقًا وتفسیرها تفسیرًا واضحًا ومبسطاً 

في ضوء نتائج التقویم یجب العمل على ):إصدار القرارات(التقویم استخدام نتائج-7
لتالفي ....،أو تغیر طرق التدریس، تعدیل جوانب النقص أو القصور كتعدیل المنهج

.الجوانب التي تؤثر على عملیة التقویم
.واالستمرار في عملیة التقویم، إعادة عملیة التقویم من فتر إلى أخر:إعادة التقویم-8

.سوف نتطرق في هذا الجزء إلى البحوث العلمیة، عد الحدیث عن التقویم بشكل عاموب
، هو أسلوب منظم للتفكیر یعتمد على أسالیب أدوات العلمیة:العلميالبحثتعریف

لدراسة الظواهر المختلفة بشكل موضوعي بعیدًا عن المیول واألهواء الشخصیة للوصول إلى 
.حقائق علمیة یمكن قیاسها

)48- 36: 2012، الكسباني(،)38: 1999،الطیب(:واع البحوث العلمیةأن
عموما و ،یعتمدها الباحثون في تصنیفهاتتعدد أنواع البحوث العلمیة بتعدد المعاییر التي 

:تصنیف أنواع البحوث العلمیة إلىیمكن
یمكن تقسیم البحوث العلمیة من حیث غایة :قصدهو من حیث غایة البحث :أوالً 

:قصده إلى أنواع مختلفة منها ما یليالبحث
وهو البحث الذي یجري لغایة الخروج بنظریة : )البحث النظري(البحث األساسي - 1

.جدیدة أو تطویر نظریة قائمة
.هو البحث الذي یهتم بالمشكالت على أرض الواقع:البحث التطبیقي- 2
.ن یواجهه الباحثهو بحث علمي ینشأ استجابة لموقف معی:البحث اإلجرائي- 3
الهدف الرئیس من البحث التطویري هو الخروج بنواتج فعالة :البحث التطویري- 4

.في المدارس مثالً الستخدامها 
حیث تقسم البحوث :تحلیلهاو من حیث األسالیب المستخدمة في جمع البیانات : ثانیاً 

:إلى ما یليتحلیلها و العلمیة من حیث األسالیب المستخدمة في جمع بیاناتها 
تركیزا علیها بدراسة األحداث الماضیة، والتركیزهذا النوعیهتم :البحث التاریخي- 1

.كلیاً 
تزود الباحثین بمعلومات حقیقیة وواقعیة عن الظواهر المدروسة،:البحث الوصفي- 2

.والمؤثرة في موضوع البحث
التغیر، ث للظواهر، ومعدلیهتم الباحث بدراسة التغیرات التي تحد:البحث النمائي- 3

.والعوامل المؤثرة فیها ضمن فترة زمنیة
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میة في دراسة یقوم البحث التجریبي على استخدام التجربة العل:البحث التجریبي- 4
السیطرة ي المتغیرات بدقة، و دراسة متغیراتها حیث یمكن التحكم فالظاهرة أو الموضوع، و 

.قیاسها بدقةو أیضا عزل المتغیرات المادیة یمكنو المحكمة على ظروف إجراء التجربة 
إلى ) مسلمات (هو البحث الذي یبدأ من قضایا یسلم بها:البحث االستداللي- 5

ها، تجریبدون اللجوء للمالحظة، والفرضیة، واختبارها، و ،بالضرورةقضایا أخرى تنتج عنها
.تي تكشف عن العالقات بین الظواهرللقوانین الصوالً و 

البحوث التي تجرى لتحسین العمل وأسالیبه في موقع معین، أو هي :التقویمبحوث - 6
نتائجها و تحسینها في المجاالت التطبیقیة المرتبطة بالعمل و تهدف إلى زیادة المعرفة أكثر، و 

، وتهدف البحوث التقویمیة إلى الحكم بلیة التعمیم فیها محدودةقاو محددة بالموقع الذي تتم فیه 
ة النشاطات التربویة المختلفة من مثل النظام التربوي أو المناهج الدراسیة أو على مدى فاعلی

.س أو مستویات التحصیل لدى الطلبةطرائق التدری
یستخدم البحث النوعي أسالیب بحثیة قائمة على دراسة الظواهر في :البحث النوعي- 7

إلثبات صحتها باختبارهاباحث الیقوم،البیئة الطبیعیة دون االعتماد على فرضیات معدة مسبقاً 
.أو عدم صحتها

باستخدامهو البحث الذي یهدف إلى جمع بیانات حول ظاهرة معینة :البحث الكمي- 9
تتم معالجة البیانات التي یتم و أدوات قیاس كمیة تطبق على عینة من المجتمع لكنها تمثله 

.م على مجتمع البحث كامالً جمعها بطریقة إحصائیة للوصول إلى نتائج علمیة قابلة للتعمی
وهو البحث الذي یهدف إلى استطالع :البحث االستكشافي أو االستطالعي-10

الظروف المحیطة بالظاهرة والتعرف على مختلف جوانبها وأبعادها وهذا النوع من البحوث 
.یساعد الباحث في صیاغة مشكلة بحثه بشكل دقیق

على تحلیل عینات معینة من زاویة محددة، هو البحث المعتمد :البحث التحلیلي-11
.نسبة كل سمة فیهان سمات معینة و حیث تدرس عینات محددة، والبحث فیها ع

سنتناول البحث التقویمي بشكل من التفصیل ، البحث العلمي وأنواعهمفهوموبعد توضیح
.وذلك ألن الدراسة الحالیة تعتمد على البحث التقویمي

Evaluative Researchالبحوث التقویمیة

زیادة لیة التربویة و ازدادت أهمیة البحوث التقویمیة في الوقت الراهن نتیجة تعقد العم
، و بحوث التقویم التي تجرى تمع للمدرسة بوصفها مؤسسة تربویةالمسؤولیات التي أوكلها المج

قد یترتب نفیذه و ت تتعلق بتطویر العمل وتفي الوقت المناسب تساعد متخذ القرار في اتخاذ قرارا
.ضافة معرفة جدیدة في مجال تطبیقيعلیها إ
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والبحث التربوي بشكل خاص ، ویعد البحوث التقویمیة أحد أنواع البحث العلمي بشكل عام
تعد عملیة تطبیق األسالیب العلمیة Evaluative Researchحیث إن البحوث التقویمیة 

، ى تأثیر أنشطة محددة في نواتج معینةالمنظمة لجمع أدلة متسقة وصادقة حول كیفیة ومد
إال أنه یمكن التمییز بینهما من حیث ، وكثیرًا ما یستخدم مصطلح التقویم مرادفًا للبحوث التقویمیة

وهي تعد أساسیة ، أن التقویم یعد عملیة اجتماعیة متعلقة بالحكم على جودة أو نوعیة شيء ما
هو إصدار حكم لغرض ما یتضمن استخدام ویمكن تعریفه، لمعظم أشكال السلوك االجتماعي

والبحث التقویمي یقتصر على توظیف ، معاییر لتقدیر مدى كفایة األشیاء ودقتها وفعالیتها
تحدد نمطًا من أنماط البحث " تقویمي"لذلك فإن الصفة ، أسالیب البحث العلمي في إجراء التقویم

ولیس التحقق ، نشاط اجتماعي معینالذي یهدف لزیادة إمكانیة البرهنة على جودة أو نوعیة
).2010:43،الكسباني. (فقط

:تعریف البحوث التقویمیة
، ومخرجاتها، هي عبارة عن البحوث التي تساعد على الحكم على قیمة البرامج التربویة

وذلك عن طریق جمع ، أو فائدة الطرق المختلفة لتحقیق األهداف الخاصة، وأهدافها، وٕاجراءاتها
أو ، نات وتحلیلها لتحدید نواحي القوة والضعف في إحدى العملیات التربویة القائمةمنظم للبیا

)2007:352،أبو عالم. (إحدى العملیات التربویة المقترحة
عملیة تطبیق األسالیب العلمیة المنظمة لجمع أدلة) 43: 2010(كما یعرف الكسباني

.واتج معینةمتسقة وصادقة حول كیفیة ومدى تأثیر أنشطة محددة في ن
)2010:43،الكسباني(:أنواع البحوث التقویمیة

Policyتقویم السیاسات -1 Evaluative

Processتقویم العملیات -2 Evaluative

Impact Evaluativeتقویم األثر -3

)355- 2007:352،أبو عالم(الغرض من البحوث التقویمیة
.تطویر العملیة التربویة-1
بحیث تكون المعلومات التي نحصل ، في موقع معین، ى ممارسة عمل محددالتركیز عل-2

.علیها من نتائج التقویم مفیدة في المقام األول لهذا الموقع
.یمدنا بمقترحات لتغییر أو تعدیل الممارسات التربویة في موقع معین-3
.تحدید االحتیاجات المباشرة لإلفراد الموجودین في الموقع الذي یجري فیه البحث-4
.ائج یمكن تعمیمها على جمیع أفراد المجتمعالحصول على نت-5
.في موقع معین) أو استمراریة عمل ما(التوقع نتائج معینه إذا تبنینا خطة عمل جدیدة -6
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:الفروض واالختبارات اإلحصائیة: ثانیاً 
Statistical Hypotheses:الفروض اإلحصائیة: 1

لوم اإلنسانیة بطرقفي العHypothesisأنه تستخدم الفرض ) 93,2010(یرى عالم
وأحیانًا أخرى ، فأحیانًا یشیر إلى قضیة نظریة یمكن التحقق من صحتها بطریقة مباشرة، متعددة

یشیر إلى نوع من القضایا التي یمكن بالفعل التحقق من صحتها باألسالیب اإلحصائیة
،لدراسةیمكن تعریف الفرض بأنه إجابة مؤقتة عن األسئلة البحثیة التي تطرحها مشكلة ا

.وتتم صیاغة الفرض في شكل عالقة بین المتغیر المستقبل والمتغیر التابع
:تعریف الفرض

ث في دأو توقع لنتائج ما سوف یحؤیمكن تعریف الفرض هو نوع من التخمین أو التنب
وبحوث التجریبیة ،إجابة مؤقتة عن األسئلة البحثیة التي تطرحها مشكلة الدراسةأي أنه ،البحث
فهناك بحوث ال ، ولیس من الضروري أن یشتمل كل بحث على فروض، ن وجود فروضالبد م

وفي هذه الحالة یستبدل بالفرض مجموعة من األسئلة، یحتاج فیها الباحث إلى فروض
الفرض هو عالقات متوقعة) 2000:210(وكما یرى مراد). 2001:147،مأبو عال(

.لنتائج الدراسةأو هي توقعات الباحث ، بین متغیرین أو أكثر
عن توقع أو احتمال أو تخمین ذكي أو إجابة مؤقتة ر جملة علمیة تعبوالفرض 

.لسؤال یضعه الباحث ویحاول التحقق منه إحصائیاً 
:ویمكن تعریف الفرض كما یرى الباحث

إنَّ الفرض هو جواب مؤقَّت إلشكالیة البحث محل الدراسة، یصاغ بناء على االستقراء "
فإذا . حتى وٕان كانت تجریبیة،أو بناء على االستنباط من البحوث السابقة،التجریبیةفي البحوث

وٕاذا ما تبین خطأه كان دافعاً . ما تحقق الفرض وحمل صفة الشمولیة تحول إلى نظریة، أو قانون
."لفروض أخرى أقرب إلى الصدق

، وتحدید اإلجراءاتوفهم المتغیرات، أن وضع الفروض یساعد الباحث على تنظیم دراسته
. وجمع المعلومات والبیانات الالزمة الختبار الفروض

) 133- 2007:132،أبو عالم(:أهمیة الفروض
فلكي نصل ، یزودنا الفرض بتفسیر مؤقت للظواهر ویسهل امتداد المعرفة في مجال ما-1

إلى المعرفة السلیمة عن المشكلة یجب أن نذهب إلى ابعد من مجرد جمع الحقائق 
وهذه ، المنعزلة بل نسعى إلى تعمیمها وٕایجاد العالقات التي تربط بین هذه الحقائق

العالقات تزودنا بإطار الالزم لفهم المشكلة 
یمد الفرض الباحث بعبارة عن عالقة معینة یمكن اختیارها بشكل مباشر في البحث-2
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ك یحدد طبیعة وبذل، إذ یحدد الفرض عالقة معینة بین المتغیرات، یوجه الفرض البحث-3
.الفرض یخبر الباحث ماذا یفعل، البیانات التي یحتاج اختبارها

وبمعنى أخر فان الباحث یستطیع أن ینظم ، یزودنا بإطار لعرض النتائج والخالصات-4
الجزء الخاص بالنتائج من رسالته أو تقریره وفقًا لإلجابة المبدئیة التي حصل علیها من 

. یجعل تقریره أكثر معنىوبذلك ، الفروض األصلیة للبحث
:صیاغة الفروض

ویجب أن تتسم. وتتم صیاغة الفرض في شكل عالقة بین المتغیر المستقبل والمتغیر التابع
وقابلة فروض البحث بالوضوح الكبیر وأن تكون خالیة من األحكام ذات الصلة بالقیم ومحددة

البحث من كن استخالص فروضویم. لالختبار بطریقة تجریبیة وفقا لمناهج البحث المتاحة
تولیفة من كل هذه لشرة أو عن طریق الحدس أو من خالالنظریات أو من خالل المالحظة المبا

)2007:133،أبو عالم(: صیاغة الفروض نفس أسلوب تحدید المشكلة وهيتتبعاألسالیب المذكورة،

یرید الباحث ویقوم الباحث بصیاغة الفروض نتیجة ألشیاء :ستقرائیةالطریقة اال-1
مالحظتها حیث یقوم بتحدید اتجاه الفرض ثم یضع تفسیر للفروض ثم یقوم بمراجعة 

.البحوث السابقة لجمع المعلومات حول المشكلة
حیث یقوم الباحث بوضع الفروض بناء على نظریة قائمة ویسمى :الطریقة االستنباطیة-2

ثم ، نقضها أو تبین إخفاقهاوهو بذلك یرید التأكد من صحة النظریة أو، فرض استنتاجي
یقوم بجمع المعلومات بناء على أسس النظریة واختبارها وعطاء النتائج 

)2007:138،أبو عالم(:هناك بعض المعاییر التي یجب توافرها عند صیاغة الفرض هي
.أن تكون مختصرة وواضحة-أ

.أن یحدد الفرض عالقة بین المتغیرات-ب
).ن یفسر العالقة بین المتغیرات أ(أن یكون للفرض قوة تفسیریة -ت
.أن یكون الفرض قابل لالختبار-ث
.اختبارهاأن یستمد من أسس نظریة وبراهین علمیة یؤكدا جدوى- ج

.أن تكون محدد في صلب موضوع الدراسة أو البحث- هـ 
الفروض وأنواعها

و الدراسـات الفرض هو حل للمشكلة تؤیده بعض المعلومات أو الحقائق أو األدلة النظریة أ
.األدلة والشواهد والبیانات الفعلیة للفرضولكن صحته تعتمد على مدى تأیید،السابقة

وعلیه، فهو مرشح للقبول . صیاغته بغرض اختبارهویجدر التنویه بأن الفرض العلمي تتم
.أو الرفض على حد سواء
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في تسمیة من المالحظ االختالف، عند مطالعتي للمراجع المتخصصة في هذا المجال
ثالثة ولكن أن اختلفت التسمیة إال أن المضمون واحد ال یختلف علیه وتوجد، أنواع الفروض

:وهىالفروضأنواع من
Null Hypothesis) يالعدم(الفرض الصفري -1

وجود عالقة بین المتغیرات أو عدم وجود فروق بینوهو یعنى عدم،Hoیرمز لها بالرمز
في حال عدم وفي حال تعارض الدراسات السابقة أللفرض الصفري ویلجأ الباحث،المجموعات

) 2000:211،مراد. (وجود دراسات سابقة في موضوع بحثه
وذلك العتماد، أن هذا النوع شائع في البحوث التربویة والنفسیة) 2010:7(ویرى عفانة 

وهو یصاغ ، صفريفإما نرفض الفرض الصفري أو نقبل الفرض ال،اإلجراءات اإلحصائیة علیه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أنماط التفاعل الصفي لدى طلبة " بالصورة التالیة 

وهذا یعني أن الفروق بین مستویات أنماط "الجامعة اإلسالمیة بغزة تعزى إلى متغیر الكلیة
سیطة ظاهرة وٕان كانت هناك فروق ب، التفاعل الصفي لن تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائیة

إال ،وفي هذا المجال ینتقد بعض الباحثین استخدام هذا النوع من الفروض، بین تلك المستویات
أن منطق التحلیل اإلحصائي یجعل الفروض الصفریة من غیرها في معالج األنماط السلوكیة 

. والنفسیة المختلفة
لفرض البدیل أو عن ایفضل استخدام الفرض الصفري في البحوث التربویة و النفسیة

)2010:96، عالم(، )10-2010:9، عفانة(:البحثي وذلك لعدة أسباب منها
.أن اختبار الفرض الصفري للتحقق من خطئه أفضل من التحقق من صوابه. 1
فإنه یكون أكثر موضوعیة فیما لو ، عندما یحاول الباحث التحقق من صحة فرض صفري. 2

. أو بحثيحاول أن یتحقق من صحة فرض بدیل 
وخاصة فیما یتعلق باحتمالیة تحقق ، یستند الفرض الصفري على نظریة صناعة القرارات. 3

فعندما نختبر الفرض الصفري عند مستوى داللة إحصائیة ، ذلك الفرض عند مستوى ثقة معینة
فإن ذلك یؤثر بال شك على صحة أو خطأ ، )0.05احتمال الخطأ في القرار (0.05مثًال 

.بدیل أو البحثيالفرض ال
فبدًال من إخضاع الفرض البحثي ، التحقق من صحة الفروض الصفریة أمر متعارف علیه. 4

أو البدیل للتحقیق التجریبي أصبح من المألوف أو المتعارف علیه أن نختبر هذا الفرض بطریقة
لنوعكما یبعده عن الوقوع في أخطاء من ا،غیر مباشرة من خالل استخدام الفرض الصفري

حیث الوقوع في الخطأ ، Type II Errorأو أخطاء من النوع الثاني ، Type I Errorاألول
.ذكر بالتفصیلوسیتم، الخطأ من النوع الثانيمن النوع األول أقل جرمًا من الوقوع في
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(Research Hypothesis)):البحثي(البدیل الفرض -2 Alternative Hypothesis

عادة اشتقاقًا مباشرًا من إطار نظري معین یشتق الفرض البحثي، Hiمزویرمز لها بالر 
وبین المتغیر أو المتغیرات التيوهو یربط بین الظاهرة المراد تفسیرها،)2010:94،عالم(

أن الفرض البدیل أو البحثي یعتمد) 2010:8(عفانة وكما یرى . استخدمناها في هذا التفسیر
، مكنه من األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع بحثهعلى مدى اطالع الباحث وت

إذا یلجأ الباحث في صیاغة مثل هذه الفروض إذا كان هناك أرضیة نظریة یستطیع أن یستفید 
والفرض البدیل أو البحثي یصاغ على النحو ، منها في التنبؤ بخصائص الظاهرة موضوع الدراسة

إحصائیة في القدرة على حل المسائل الهندسیة بین طالب توجد فروق ذات داللة" التالي
".وطالبات الصف الحادي عشر بمحافظة غزة وذلك لصالح الطالب 

كما ) البحثي(ویجدر اإلشارة في هذا الموضوع إلى أنه یوجد نوعان من الفروض البدیلة 
)2000:211،مراد(:یلي

Directed:الفرض الموجه-أ Hypothesis

ویعتمد توجیه ، فروق ولمصلحة طرف معینفعندما یملك الباحث أسبابًا محددة یتوقع وجود
ومثل على ذلك الفرض على نتائج الدراسات السابقة أو خبرات الباحث أو خبرات المتخصصین

تفي مادة الریاضیالباتتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط تحصیل الطالب والطا"
" لصالح الطالبباستخدام حل المشكالت بمحافظة غزة

موجه الالفرض غیر - ب
هذه وذلك عندما یملك سببًا محددة بوجود فروق دون أن یكون قادرًا على توقع اتجاه

یوجد فرق في مستوى القلق بین الطلبة الذین"على ذلكمثلو الفروق لمصلحة أي من الطرفین 
ون درجات عالیة و الطلبة الذین یملكون درجات ذكاء منخفضةیملك

)110- 2010:101عالم (، )2000:212،مراد(
االختبارات اإلحصائیة ذو الذیل الواحد والذیلین

Statistical test of one tailed and two tailed
أنه ال فهذا یعني،عندما نقبل الفرض الصفري ونؤكد على صحته مقابل الفرض البدیل

أن الفرض الصفري ال یحدد إال،أكثربین متوسطي متغیرین أو إحصائیةتوجد فروق ذات داللة 
ولذا فإن الفرض الصفري یعد فرضًا غیر ،إحصائیاً وجهة هذه الفروق ولصالح من كانت دالة 

الذي نستخدمه في التحقق من اإلحصائيواالختبار Non-directional Hypothesisموجه 
.الفرض الصفري في هذه الحالة یكون اختبارًا ذا ذیلینصحة 

إحصائیةالبحثي الذي ینص على أنه توجد فروق ذات داللة أوقبلنا الفرض البدیل إذاأما 
فإن مثل هذه الفروق تتحدد لصالح أي من المجموعات كانت ،أكثربین متوسطي متغیرین أو 
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المستخدم للتحقق من صحة الفرض البدیل یكون اإلحصائيوبهذا فإن االختبار ،إحصائیاً دالة 
.)فرض موجه(اختبارًا ذا ذیل واحد 

فإن ) α =0.01(أي إذا حاول باحث اختبار فرضًا صفریًا عند مستوى داللة إحصائیة 
حیث ، االختبار الذي سوف یستخدمه للتحقق من صحة هذا الفرض یكون عند طرفي التوزیع

إذ أن ، 0.005لداللة اإلحصائیة عند طرفي التوزیع تساوي وبالتالي تصبح ا، 2على αتقسم 
تمثل المساحة تحت المنحنى اإلعتدالي المعیاري التي تقع على یمین 0.005الداللة اإلحصائیة 
تقع على یسار الدرجة المعیاریة0.005وكذلك الداللة اإلحصائیة ، 2.85+الدرجة المعیاریة 

على یمین ویسار الدرجتین المعیاریتین یساوى حیث أن مجموع المساحتین ، 2.858- 
.من المساحة الكلیة للمنحنى الطبیعي المعیاري0.01

و أراد اختبار الفرض البدیل عند ، أما إذا باحث ما فرضًا بدیًال و رفض الفرض الصفري
فإن المساحة تحت المنحنى اإلعتدالي المعیاري تقع إلى یمین الدرجة ، α =0.01مستوى داللة 

.2.33+ المعیاریة 
قوة االختبار اإلحصائي تزداد عندما یتحقق الباحث من صحة الفرض الصفري باستخدام 

بمعنى أن نتائج ، فإذا كان توقع الباحث أو افتراضه صحیحاً ، اختبار إحصائي ذي ذیل واحد
یكون βفإن الخطأ من النوع الثاني ، الفرض بعد اختباره أكدت توقع الباحث وقدرته على التنبؤ

ولهذا فإن رفض الفرض الصفري وهو في ، أقل فیما لو استخدم الباحث اختبارًا إحصائیًا ذا ذیلین
ففي الحالتین تقل قیمة الخطأ ، حقیقته خطأ أو قبول الفرض الصفري وهو في حقیقته صحیحاً 

نختبر إذ أن كل من الحالتین، وتزداد قوة االختبار اإلحصائي المستخدم) β(من النوع الثاني 
وذلك ألن االختبار اإلحصائي المستخدم في الحالتین ذو ذیل ، الفرض الصفري في اتجاه واحد

، مراد(،)2010:100، عالم(، )2010:15، عفانة(، )2011:201، حسن(.واحد فقط
2000:218(،)Winer etal, 1991: 20(

:Statistical Hypothesisالفرض اإلحصائي-3
أن هذا النوع من الفروض یعد مالئمًا للتعامل مع اإلجراءات)11: 2010(عفانةویرى
وذلك ألنه یعبر عنها بصورة رمزیة أو ، إذ أنه ترجمة للفروض الصفریة والبدیلة، اإلحصائیة

. عددیة
2Mم= 1م:0ف 2 =1M :Ho

2M2≠1Mم≠1م:1ف Hi:

أي أن 
2Mم<1مأو2م>1م 2<1MORM 2>1M
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Error of statistical making Decisions:أخطاء اتخاذ القرارات اإلحصائیة

فعندما یضع الباحث فرضًا ، خاصة في اتخاذ القرارات اإلحصائیة یقع الباحث في أخطاء
أما بالقبول أو، فإنه یسعى إلى التحقق من هذا الفرض، ظاهرة المدروسةإحصائیًا یخص ال

والمنطق في اختیار الفرض هو أن الباحث یفترض صحة الفرض الذي یرغب في ، الرفض
وٕاذا ، ثم یفحص نتائج هذا الفرض في ضوء توزیع العینة الذي یعتمد على صحة الفرض، اختباره

المالحظة احتمال حدوثها كبیر فإنه یتخذ قرارًا بأن البیانات ال تحدد من توزیع العینة أن البیانات
أخرى إذا كان احتمال مجموعة البیانات المالحظة ضعیف في ةومن ناحی، تتعارض مع الفرض

.حالة الفرض الصحیح فإن قراره یكون بأن البیانات تتعارض مع الفرض
لیستند إلیه في التحقق من ، ائيوعند تحدید مستوى داللة معینًا الختبار الداللة اإلحص

فإن ذلك یعني أنه حدد مسبقًا احتمال الخطأ في القرار الذي یتخذه فیما ، صحة الفرض الصفري
ومستوى االحتمال الذي نعتبره ضعیفًا ویبرر قبول الفرض ، یتعلق برفض هذا الفرض الصفر

وث البیانات المالحظةفإذا كان احتمال حد. أو مرتفعًا ویبرر رفض الفرض الصفري، الصفري
فعندئذ تكون البیانات متناقضة مع ، أقل من مستوى الداللة) في حالة الفرض الصفري الصحیح (

ورفض الفرض الصفري یعني ، ونتخذ قرار برفض الفرض الصفري، الفرض موضع االختبار
.قبول البدیل

علیه أمران إما وعندما یرفض الباحث الفرض الصفري عند مستوى داللة معین فإنه یترتب
و المحك الذي یستند إلیه الباحث في ،أو یكون قراره صائباً ،أن یقع في خطأ من النوع األول

)(αاتخاذ قرار یتعلق الفرض الصفري هو مستوى الداللة اإلحصائیة
صحیحًا وتؤدي نتائج االختبار اإلحصائي إلى قرار ) العدم(وعندما یكون الفرض الصفري 

وهو یساوي مستوى Type I Errorننا نقع في خطأ یسمى خطأ النوع األول ألفابأنه خاطئ فإ
خاطئ وقررنا بناء على ) العدم(وعندما یكون الفرض الصفري ، αالداللة ویرمز له بالرمز 

وقبول الفرض البدیل فإننا نقع في خطأ ) العدم(االختبار اإلحصائي برفض الفرض الصفري 
ویعتمد خطأ النوع الثاني ، )β(و ویرمز له بالرمز بیتاType II Errorیسمى خطأ النوع الثاني 
. جزئیًا على مستوى الداللة

، عفانة(كما وضحها :یوضح قاعدة اتخاذ القرارات اإلحصائیة)1-2(رقم والجدول التالي
2010:13(
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)1-2(جدول 
اتخاذ القرارات اإلحصائیة

الفرض الصفري
القرار

خاطئ صحیح

صائب

)β-1(قوة ال

غیر صائب

الخطأ من النوع األول
)α(

رفض 
فرضیةال

الصفري

غیر صائب

الخطأ من النوع الثاني (
β(

صائب
)1 -α(

قبول 
الصفريفرضال

α(Type I Error(خطأ النوع األول ألفا 

ویترتب علیه وقوع،هو صحیح) العدم(وهذا النوع بتحدید هو رفض الفرض الصفري 
.وهو أقل جرماً ، الباحث في هذا الخطأ

β(Type II Error(بیتاخطأ النوع الثاني 

وترتیب علیه وقوع الباحث في ،وهو في الواقع خاطئ) العدم(وهو قبول الفرض الصفري 
.وهو أكبر جرماً ،هذا الخطأ

:Winer et al, 1991(، )12- 2010:13، عفانة( 17( ،)Edwards, 1968: 22(،
TestingPowerStatisticalختبار اإلحصائيقوة اال

وخطأ ) مستوى الداللة(αتعتمد قوة االختبار اإلحصائي على كل من خطأ النوع األول 
وترتبط قوة االختبار اإلحصائي ارتباطًا قویًا بالخطأ من النوع ،وحجم العینةβالنوع الثاني 

حیث ،Powerهو الحرف األول من كلمة و ) P(بالرمز ویرمز لقوة االختبار اإلحصائي،الثاني
.احتمال رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البدیل وهو في حقیقته صحیحاً ) P(أن 

.)β(وتقل كلما ازدادت قیمة ) β(أي أن قوة االختبار اإلحصائي تزداد كلما قلت قیمة 
).βو Pتوجد عالقة عكسیة بین(

P= (1-β(إذ أن قوة االختبار اإلحصائي

ومما سبق یمكن تعریف قوة االختبار اإلحصائي بأنه احتمال الوقوع الباحث خطأ النوع 
احتمال اإلصابة في رفض فرض صفري :قوة االختبار اإلحصائيیمكن تعریفوأیضاً ،βالثاني
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أو احتمال اتخاذ قرارًا صحیحًا عندما یكون الفرض ،وبالتالي قبول فرض بدیل صحیح،خاطئ
.الصفري خاطئاً 

ولهذا یفضل في البحوث التربویة والنفسیة من الناحیة إحصائیة صیاغة فروض 
الذي یقلل βوذلك لضمان تجنب الباحث الوقوع في خطأ النوع الثاني ،البحث بصورة صفریة

.من قوة االختبار اإلحصائي المستخدم
جات وحجم عن طریق مستوى الداللة و تباین الدر اإلحصائيویمكن زیادة قوة االختبار 

.فإذا كان مستوى الداللة ثابتًا وكذلك التباین فإن زیادة حجم العینة یزید من قوة االختبار،العینة
قیمتي مستوى الداللةوٕانما،في زیادة قوة االختبارحجم العینة هو السببأنولیس معنى ذلك 

)α ( وخطأ من النوع الثاني)β (قوة االختبار وكذلك تباین المجتمع لهما أثر كبیر على
.بجانب حجم العینةاإلحصائي

:Winer et al, 1991(،)218- 2000:215،مراد(، )2010:14، عفانة( 11 (

:العوامل المؤثر على قوة االختبار اإلحصائي
وقوة االختبار اإلحصائي للفرض الصفري ،)β(ن كل من احتمال خطأ النوع الثاني إ

في احتمال هذا النوع من ل التي تؤثر في القوة تؤثر أیضاً فإن العوام،یكمل كل منهما اآلخر
:وقوة االختبار اإلحصائي تعتمد على عدة عوامل هي، الخطأ

ابتعاد المتوسط الحقیقي للمجتمع عن المتوسط الفرضي.1
كلما زاد االختالف بین المتوسط الحقیقي والمتوسط الفرضي زادت قوة االختبار اإلحصائي 

فإن ، أي أنه إذا كان مقدار الفرق الحقیقي بین المتوسطین كبیراً ، βالثاني وقل خطأ النوع 
لذلك إذا توقع الباحث أن یكون هذا ، صحیح للفرض الصفري یكون كبیرًا أیضاً احتمال الرفض ال

).α(فإنه یفضل خفض مستوى الداللة ، الفرق الحقیقي كبیراً 
): األول احتمال الخطأ من النوع ()α(مستوى الداللة. 2

، تنخفض قوة االختبار اإلحصائي عندما تكون مستویات الداللة أكثر تحفظًا وانخفاضاً 
.وترتفع قوة االختبار اإلحصائي بزیادة مستویات الداللة

:حجم العینة. 3
أفراد (وتنخفض بانخفاض حجم العینة ، تزداد قوة االختبار اإلحصائي بزیادة حجم العینة

).عینة الدراسة 
:)(  مقدار التباین. 4

.وتزداد بانخفاض مقدار التباین، تقل قوة االختبار اإلحصائي بارتفاع مقدار التباین
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:واالختبار ذو ذیلین،االختبار ذو ذیل. 5
فإنه ، عندما یتحقق الباحث من صحة الفرض الصفري باختبار إحصائي ذي ذیل واحد

أي المتوسط (حقیقي للمجتمع من المتوسط الفرضي بذلك یفترض اتجاهًا معینًا لموقع المتوسط ال
فإذا كان هذا االفتراض أو التوقع صحیحًا فإن الخطأ ، )الذي یتحدد في ضوء الفرض الصفري 

وتزداد قوة االختبار ، من النوع الثاني یكون أقل مما لو استخدم الباحث اختبارًا ذا ذیلین
.مل األخرى متكافئة في الحالتیناإلحصائي في الحالة األولى بشرط أن تكون العوا

:)مقدار الفرق بین المتوسطات(حجم التأثیر . 6
فإّن االختبار اإلحصائي یكون أكثر ، عندما یكون حجم التأثیر المراد الكشف عنه كبیراً 

قوة مّما لو كان االختبار معد للكشف عن حجم التأثیر الصغیر جداً 
)2002:83، بابطین(، )121- 2010:108عالم (، )210-2011:204، حسن(

مستوى الداللة اإلحصائیة 
ویطلق علیه ،)Significant Level)αسبق أن استخدمنا مصطلح مستوى الداللة ألفا

شيء هام وقد اتفق على استخدام كلمة دال Significantوتعني كلمة ، الخطأ من النوع األول
والداللة ، ستوى األهمیة أو الداللةهو مSignificant Levelبدًال من هام وعلیه فإن 

.اإلحصائیة تعني الندرة اإلحصائیة أي ندرة الحدوث تحت شرط الفرض الصفري
ومستوى الداللة هو الحد األقصى الحتمال الوقوع في الخطأ من النوع األول أو خطا ألفا 

)α (ویطلق علیه مستوى الداللة أیضًا االحتمالیة ، عند اختبار الفرض الصفري
ویمكن ، المعیار المستخدم لرفض الفرض الصفري) α(ویعتبر مستوى الداللة ،)Pcritical(لحرجةا

أو ، إما التعبیر بالثقة،التعبیر عن الداللة اإلحصائیة للنتائج التي یتم التوصل إلیها بطریقتین
ة ولكن جرت العادة في البحوث التعبیر عن الدالل، %100ومجموعهما معًا ، التعبیر بالشك

.وهي احتمال الوقوع في الخطأ من النوع األول، اإلحصائیة بقیمة الشك
في البحوث التربویة 0.001أو 0.01أو 0.05من المتفق علیه استخدم مستویات الداللة 

:Winer etal, 1991(وهو أمر متفق علیه ولیس له دلیل عملي أو منطقي ، والنفسیة 20(
:فرضنا أن فرضًا إحصائیًا تم اختباره مثًال عندولتوضیح أكثر لمستوى الداللة فلو

)0.05(مستوى داللة إحصائیة -أ
αإذا تم اختبار الفرض الصفري وكانت الفروق دالة إحصائیًا عند مستوى داللة إحصائیة

=0.5

عینة من نفس المجتمع فمن المحتمل أن یتم رفض الفرض ) 100(یعني أنه إذا تم سحب
مرة فمن ) 100(كما یعني أنه إذا تم تكرار التجربة ، مرات) 5(قع صحیح الصفري وهو في الوا

.مرات) 5(المحتمل أن یتم رفض الفرض الصفري وهو في الواقع صحیح 
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فرصة 95وأن هناك ، فرص تكون فروق راجعة إلى الصدفة5فإن هذا یعني أن هناك 
. تؤكد على حقیقة هذه الفروق

α =0.01لمستوى الداللة اإلحصائیة-ب

إذا تم اختبار الفرض الصفري وكانت الفروق دالة إحصائیًا عند مستوى داللة إحصائیة
α=0.01 ، عینة من نفس المجتمع فمن المحتمل أن یتم ) 100(یعني أنه إذا تم سحب

كما یعني أنه إذا تم تكرار التجربة ، رفض الفرض الصفري وهو في الواقع صحیح مرة واحدة
.من المحتمل أن یتم رفض الفرض الصفري وهو في الواقع صحیح مرة واحدةمرة ف) 100(

مقداره فرصة واحدة من مائة فهي تعني أن الفروق جاءت بمحض الصدفة باحتمال خطأ
99أي % 99في حین أن احتمال الثقة في أن الفروق كانت حقیقیة وجوهریة یساوي ، فرصة

. فرصة حقیقیة من مائة فرصة
د على أن مستویات الداللة اإلحصائیة تشیر إلى مدى ثقتنا بوجود الظاهرة ونود أن نؤك

وان الفروق المالحظة ال تعزى إلى أخطاء تمثیل العینة للمجتمع ، التربویة أو عدم وجودها
. وٕانما تعزى إلى مواصفات وخصائص الظاهرة المدروسة، )أخطاء المعاینة(اإلحصائي 

، )2010:100، عالم(، )2010:15، عفانة(، )2011:201، حسن(
:Winer etal, 1991(،)2000:218، مراد( 20(

ویعتبر مستوى الداللة اإلحصائیة مؤشرًا كمیًا نستطیع بواسطته الحكم على صحة أو خطأ 
إال أنه في بعض الحاالت یحصل الباحث على نتائج معین تحت مستوى ، الفروض اإلحصائیة

وهذا یقودنا إلى أن هناك أنواع أخرى من ، تطیع تفسیرها أو تحلیلهاداللة إحصائیة محددة وال یس
)2010:17، عفانة(:الدالالت التي یمكن من خاللها تفسیر الظاهرة المعینة ومنها

Substantive Significanceالداللة التطبیقیة . أ

لمیدان هو مدى انسجام تحقق الفرض اإلحصائي مع الواقع وٕامكانیة االستفادة منه في ا
التربوي 
Theoretical Significanceالداللة التفسیریة . ب

.وهو إمكانیة إعطاء تفسیرات حقیقیة لحدوث الفرض اإلحصائي
.فمستوى الداللة عبارة عن احتمال الحصول على النتیجة عن طریق الصدفة

تقسیم عام الختبارات الفروض
:ض اإلحصائیة إلى ما یليبشكل عام یتم تقسیم اختبارات التي تعالج الفرو 

بین المتغیرات فحص االرتباطلاختبار الفروض -
بین المتغیرات فحص الفروقلاختبار الفروض -

.وسوف یتم مناقشة هذه األنواع من االختبارات اإلحصائیة بشكل تفصلي في الجزء التالي
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اإلحصاء:2
ونحن كمسلمین بشكل ، حیاة اإلنسان بشكل عاماإلحصاء مكانة مهمة فيعلم حتل ی
َأن َقْد َأْبَلُغوا ِرَساَالِت َربِِّهْم َوَأَحاَط ِبَما َلَدْیِهْم َوَأْحَصى ُكلَّ ِلَیْعَلمَ (:ویدلل ذلك قوله تعالى، خاص

،وله قیمة یمكن عددها، شي معدوداآلیة الكریمة تدلل أن كل فهذا )28،الجن()َشْيٍء َعَدًدا
.ومقدار دقیق جداً ،بمقداروأن لیس هناك شي عبث بل هو 

، تعد عملیات الحصر والعد والتعداد وجمع البیانات من المبادئ األساسیة في اإلحصاء
اإلحصاء، ما هي إال أرقام وبیانات رقمیة فقط، كأعداد علم من المفاهیم الشائعة بین الناس عن 

،الخ.....د المزارع،السكان، وأعداد الموالید، وأعداد الوفیات، وأعداد المزارعین، وأعدا
ومن ثم ارتبط مفهوم الناس عن اإلحصاء بأنه عد أو حصر األشیاء والتعبیر عنها بأرقام، 

له أساسیاته ومبادئه كبقیة العلوم " لعلم اإلحصاء، ولكن اإلحصاء كعلموهذا هو المفهوم المحدود 
بها، وتلخیصها بشكلیهتم بطرق جمع البیانات، وتبویكعلمهو و ،)1997:3،عفانة" (األخرى 

یمكن االستفادة منها في وصف البیانات وتحلیلها للوصول إلى قرارات سلیمة في ظل ظروف 
.من الصعب إیجاد تعریف واحد لهو ، أن علم اإلحصاء علم قائم بذاتهو ،عدم التأكد

بأنه ذلك الفرع من فروع الریاضیات الذي)" 2010،15(وَیعرف علم اإلحصاء عوض 
، وتبویبها وعرضها وتنظیمها جدولیًا أو بیانیاً ، جمع المعلومات والبیانات لظاهرة مایشمل على 

واستخالص النتائج منها وتفسیرها و بالتالي اتخاذ القرار المناسب أو ) معالجتها ریاضیاً (وتحلیلها 
"وضع التوصیات المناسبة 

علمیة التي تبحث فيبأنه مجموعة النظریات والطرق ال) " 2008،13(كما َیعرفه طبیه 
"جمع البیانات وعرضها وتحلیلها واستخدام النتائج في التنبؤ أو التقریر واتخاذ القرار

علم یختص بجمع البیانات وتحلیلها: " اإلحصاء بشكل عام) 2005،1(ویعرف مهدي 
"وتفسیرها تفسیرًا علمیًا حتى یمكن اتخاذ القرارات السلیمة بناًء على ذلك التفسیر 

)8، خلیل) (3:2000:مراد(:یمكن تحدید أهم وظائف علم اإلحصاء في اآلتيا سبقمم
Data Descriptionصف البیاناتو - 1

Statistical Inference)التفسیر(االستدالل اإلحصائي-2

Predictingالتنبؤ-3

Data Descriptionوصف البیانات: أوالً 

ا من أهم وظائف علم اإلحصاء، إذ ال یمكن تعتبر طریقة جمع البیانات وتبویبها وتلخیصه
ویقصد بالوصف هو إعطاء صورة واضحة للظاهرة عن طریق االستفادة من البیانات الخام، 

وحساب ،شكل جدلي، أو بیانيعرضها فيویتم ،العرض المناسب للبیانات التي توضح الصورة
.اتبعض المؤشرات اإلحصائیة البسیطة التي تدلنا على طبیعة البیان



-27-

Statistical Inference) التفسیر(االستدالل اإلحصائي: ثانیاً 

بیانات في التوصل البغرض استخدام إعطاء معنى للبیانات والتوصل إلى أسباب األحداث 
)التفسیر(إلى نتائج، یمكن تعمیمها على مجتمع الدراسة، ومن ثم یهتم االستدالل اإلحصائي

:همابموضوعین
وفیه یتم حساب مؤشرات من بیانات العینة تسمى إحصاءtimateEs:التقدیر- 1

Statistics،تستخدم كتقدیر لمؤشرات المجتمع وتسمى معالمParameters، ویطلق على
Pointالمقاییس اإلحصائیة المحسوبة من بیانات العینة في هذه الحالة بالتقدیر بنقطة،

Estimateحصائیة المحسوبة من بیانات العینة في تقدیر كما یمكن أیضا استخدام المقاییس اإل
المدى الذي یمكن أن یقع داخله معلمة المجتمع باحتمال معین، ویسمى ذلك التقدیر بفترة

Interval Estimate.
وفیه یتم استخدام بیانات العینة للوصول Tests of Hypotheses:اختبارات الفروض-2

.حددة حول معالم المجتمعإلى قرار علمي سلیم بخصوص الفروض الم
Predictingالتنبؤ: ثالثاً 

وفیه یتم استخدام نتائج االستدالل اإلحصائي، والتي تدلنا على سلوك الظاهرة في الماضي 
وهناك العدید من األسالیب اإلحصائیة . في معرفة ما یمكن أن یحدث لها في الحاضر والمستقبل

طها أسلوب االتجاه العام، وهي معادلة ریاضیة یتم المعروفة التي تستخدم في التنبؤ، ومن أبس
تقدیر معامالتها باستخدام بیانات العینة، ثم بعد ذلك استخدام المعادلة المقدرة في التنبؤ بما 

.یمكن أن یحدث للظاهرة في المستقبل
)2009:36،طعمة()8، خلیل(Nature of Dataالبیاناتطبیعة

، Dataحصاء، یالحظ أنه العلم الذي یهتم بجمع البیاناتمن التعریف السابق لعلم اإل
البیانات، وطریقة قیاسها من أهم األشیاء التي تحدد التحلیل اإلحصائي المستخدم، ونوع

، وللبیانات أنواع تختلف في طریقة قیاسها
مجموعة من القیم أو القیاسات للمتغیر الذي یرافق المفردات أو: " ویمكن تعریف البیانات

، جامعة الملك عبد العزیز" (وقد تكون في شكل أرقام أو صفات أو رموز، عناصر المجتمع
2010-1429 :7(

:یمكن تقسیم البیانات إلى مجموعتین هما
Qualitative Data)نوعیة(البیانات الوصفیة- 1

\Quantitative Dataالبیانات الكمیة- 2
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Qualitative Data)النوعیة(البیانات الوصفیة: أوالً 

هي بیانات غیر رقمیة، أو بیانات رقمیة مرتبة في شكل مستویات أو في شكل فئات 
.ما اسمیة أو ترتیبیهأوهي ،رقمیة

.هي عبارة عن اسم أو وصف ألي عنصر أو مفردة في المجتمع:البیانات االسمیة
تیب ألي هي عبارة عن اسم أو وصف یعبر عن التفضیل أو التر : البیانات الترتیبیة

عنصر في المجتمع
Quantitative Data) العددیة(البیانات الكمیة: ثانیاً 

ما منفصلة أو أوهي ،هي بیانات یعبر عنها بأرقام عددیة تمثل القیمة الفعلیة للظاهرة
)1429:7- 2010، جامعة الملك عبد العزیز(متصلة 

.وتأخذ قیم صحیحة فقط،عبارة عن قیم تدل على صفة یمكن عدها:البیانات المنفصلة
وتأخذ جمیع القیم ،عبارة عن قیم تدل على صفة یمكن قیاسها:البیانات المتصلة

الصحیحة والكسریة

أهمیة اإلحصاء في البحوث العلمیة والتربویة
؟ة اإلحصاء كعلم و اإلحصاء التربوي بشكل خاصأهمیو ، دورعن البعضقد یتساءل 

لكن اإلحصاء له أهمیة . دورًا في تطور التقنیة التي نستخدمهاكل نوع من أنواع العلوم یلعب
خاصة، لیس ألنه یخدم كل العلوم فقط لكن ألنه یلعب دورًا محوریا في دقة ومصداقیة البحث 

فدراسة الظواهر ، وأهمیة خاص في مجال البحث التربوي، واإلحصاء التربوي له دور، العلمي
بطریقة وصفیة أو بطریقة تحلیلیة أو تجریبیة تحتاج إلى بأنواعها المختلفة سواء أكان ذلك 

وهذا األمر یدل على دور وأهمیة اإلحصاء في صناعة البحوث ، أسالیب للمعالجة اإلحصائیة
:ویمكن تحدید أهمیة اإلحصاء في البحوث العلمیة والتربویة في النقاط التالیة، التربویة

)1997:5،عفانة(
وهذا ما یتعلق بالكشف عن واقع الظاهرة ، ة العلمیة أو التربویةجمع البیانات عن الظاهر -1

.ومدى تأثیرها في أحداث تغییرات
وثبات أدوات البحث من حیث ، )صدق(استخدام اإلحصاء في التعرف على مصداقیة -2

.إمكانیة جمع البیانات والمعلومات من الظواهر الطبیعیة أو التربویة بطمأنینة
باألسالیب المالئمة ، ائیة للبیانات التي تم الحصول علیهاإجراء المعالجات اإلحص-3

.لخصائصها والفرضیات التي یسعى الباحث للتأكد من حدوثها أو تحققها
تبویب البیانات اإلحصائیة وتفریغها بصورة تضمن للباحث معالجتها باألسالیب -4

.اإلحصائیة المناسبة
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داقیة اإلجراءات اإلحصائیة قبل إكساب الباحث القدرة على اتخاذ القرارات بشأن مص-5
. الشروع بتنفیذها أو التعامل معها

Statistics and Measurements Levelsاإلحصاء ومستویات القیاس

تخضع الظواهر العلمیة و التربویة إلى دراسة متفحصة بغیة التعرف على مواصفاتها 
.ة قابلة للتحلیل اإلحصائيوخصائصها لتحویل هذه المواصفات والخصائص إلى إعداد كمی

)1997:18، عفانة(
یعتمد إجراء االختبار اإلحصائي المناسب على نوعیة مستوى القیاس التي یتم جمعها 

ط إلى األكثر یحیث تم ترتیبها ترتیبًا تصاعدیًا من البس. وعلى نوعیة الدراسة وخطتها العامة
ستویات القیاس یمثل كل منھا قیاساً وھناك أربعة أنواع من م، )2000:11، مراد(تعقیداً 
:وھي،معیناً 

Nominal Measures (Scale):القیاس االسمي-1

وهي قیاسات تتعلق بوصف ظاهرة ما بأعداد معینة مثل ،القیاساتأنواع و أبسطوھ
حیث یتم إعطاء أرقام أو رموز للمتغیرات االسمیة وتستخدم األرقام محل ، التكرار أو الرتب

مثال القیاس االسمي إعطاء أرقام تدل على متغیرات . ء أو الرموز للدالة على المتغیراتاألسما
وهذه األرقام ال قیمة لها سو في أنها بدیلة عن ، وغیرها....مثل النوع والتخصص ومحل اإلقامة

األسماء 
ویستلزم مستوى القیاس االسمي أن یكون تصنیف فئات المتغیرات أو األشیاء في 

فئات القیاس االسمي لیست مرتبة أي بعد تصنیف األفراد أو المفردات إلى .مستقلةمجموعات 
واستخدام األرقام ، فئات مختلفة فأننا نتعامل معها على أنها مختلفة في النوع ولیس في الدرجة

ومن ، وكذلك لتسهیل التحلیالت اإلحصائیة األخرى، بدل الفئات هو لتسهیل التعرف على الفئات
.وغیرها.... والدیانة، والجنس، والحالة االجتماعیة، یرات القیاس االسمي التخصصأمثلة متغ
)2007:17،المنیزل()13-2000:12،مراد()1997:18،عفانة(
Measures (Scale)rdinalO: القیاس الترتیبي- 2

حیث یتم تصنیف البیانات ،وهو ذات مستوى أقوى للقیاس من القیاس االسمي
أو تبدأ من ،وهكذا،فاألكبر،كبراألإلىالصغرىطبقًا لتسلسل متتابع تبدأ من ةاإلحصائی

لألعلىاألقلویستخدم مع المتغیرات التي یحكم فئاتها تدرج في المستوى من ،األصغراألكبر
بمعنى أن ، كما أن الفروق البینیة بین هذه المراتب قد تكون متساویة.مثل الدرجة الوظیفیة

وقد تكون الفروق البینیة بین ، بین الخامس والسادس هي نفسها بین األول والثانيالفروق مثالً 
فاالختالف ، والخامس والسابع، والثاني والرابع، وذلك مثل األول والثاني، المراتب غیر متساویة
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ومن األمثلة المتداولة لهذا المقیاس في ، في الفروق البینیة ال یشترط فیه التغیر في الترتیب
أوافق الرقم ، )5(مثل أوافق بشدة تأخذ الرقم ، لبحوث التربویة تحویل أرقام االستجابة إلى أرقاما
وال تدل هذه األرقام على ، )1(أعارض بشدة الرقم ، )2(أعارض الرقم ، )3(محاید الرقم ، )4(

یهتم ولذلك فإن القیاس الترتیبي، حجم الفرق بینها وٕانما تدل على عالقة أكبر من أو أقل من
حیث أننا ، بترتیب األفراد أو المفردات طبقًا للزیادة أو النقص في الخاصیة المستخدمة للترتیب

ویعد القیاس الترتیبي مفیدًا في حالة ،نهتم بالعالقة أكبر من أو أصغر من في القیاس الترتیبي
)2000:14، مراد()19: 1997،عفانة(.دراسة الفروق بین األفراد أو التفضیالت

)2007:17،المنیزل(
Interval Measures (Scale)القیاس الفتري أو الفئوي - 3

ویستخدم القیاس الفتري مع العدید من المتغیرات ،یعد القیاس الفتري من القیاسات الكمیة
وغیرها....وسمات الشخصیة، والتحصیل، النفسیة واالجتماعیة مثل االتجاهات المختلفة

، تعبیر عن الفروق بین األفراد أو المفردات باإلضافة إلى ترتیبهاونستخدم هذا المستوى ل
وبمعنى آخر فإن هذا النوع من القیاس یستخدم ، وتكون لألرقام معنى یرتبط بالخاصیة المقاسة

وحدات قیاس توضح معنى للفروق بین المفردات حیث یمكن مقارنة الفروق أو تحویلها إلى نسب 
.)17: 2007،المنیزل()14: 2000راد، م()91: 1997،عفانة(. مئویة

،سبقحیث أنه یتصف بكل ما، وهذا النوع من المقاییس أدق من المقاسین السابقین
،إضافة إلى أنه یتمتع بوحدات متساویة تمكننا من تحدید ما إذا كان شيء یساوي شيء آخر

اس تدل على مقادیر وذلك الن المسافات المتساویة على هذا المقی،وقیمة هذا الكبر والصغر
یمكن استخدام عملیة القسمة في هذا وال،ولذا یمكن جمع هذه المسافات أو طرحها،متساویة

أي قیمة الصفر هنا تكون نسبیة ولیست (النوع من القیاس وذلك لعدم وجود صفر مطلق 
.)مطلقة

، ات الذكاءمثل اختبار ، لذا فكثیر من المقاییس النفسیة والتربویة تقع في هذا المستوى
واالنحراف ، وفي هذا المستوى من القیاس یمكن حساب المتوسطات. وغیرها....والتحصیل
.وغیرها.. …ومقاییس العالقة الخطیة ، المعیاري
Ratio Measures (Scale)القیاس النسبي - 4

یصلح ، تمیز بجمیع الخواص السابقةیأعلى مستویات القیاس على اإلطالق، وووھ
.ك المقاییس مختلفة بوحدة القیاسفي التعامل مع المقاییس المختلفة حتى ولو كانت تلهذا النوع

والنسبة بین أي ، صفر القیاس:ویختلف القیاس النسبي عن القیاس الفتري في أمرین هما
بمعنى أن القیاس النسبي یتحقق إذا ، درجتین في القیاس ال تعتمد على الوحدات المستخدمة
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اس الفتري باإلضافة إلى وجود صفر حقیقي للقیاس یعني عدم وجود الصفة تحققت شروط القی
.كما أن النسبة بین أي درجتین ثابتة حتى لو ضربت في مقدار ثابت، المقاسة
)17:2007،المنیزل()2000:16، مراد()1997:20،عفانة(

،والضرب،الطرحو ،الجمع(ونستطیع في هذا المستوى القیام بالعملیات الحسابیة األربعة 
ولذا یعتبر هذا النوع من أعلى مستویات ، واستخدام الطرق اإلحصائیة المعلمیة، )والقسمة
.القیاس

أنواع اإلحصاء 

Descriptive statistics:اإلحصاء الوصفي:أوالً 

یشیر اإلحصاء الوصفي إلى مجموعة من هو أحد مجاالت علم اإلحصاء حیث
بهدف إعطاء تي تستخدم في تنظیم وتلخیص وعرض مجموعة من البیاناتالمفاهیم واألسالیب ال

یشمل هذا) "2009:26، طعمة وآخرون(كما یذكر ، )2000:21،مراد(. فكرة عامة عنها
وأسلوب تنظیمها ، النوع على الطرق اإلحصائیة التي تهتم في جمع البیانات عن ظاهرة معینة

"جدولیًا أو بیانیًا وٕامكانیة عرضها) تلخیصها(وتصنیفها 
ویعطي اإلحصاء الوصفي ملخص لمجموعة من المعلومات أو البیانات عن المجتمع أو 

ولكن هذه األرقام أو المعلومات األولیة التي .أي یعطي فكرة عامة عن الموضوع، موضع الدراسة
ت وال تجیب عن تساؤال، تقدم فكرة عامة عن الموضع أو الموقف ال توضح معلومات أخرى

.مرتبطة بالموقف أو الموضوع
ویهدف اإلحصاء الوصفي إلى تلخیص البیانات في جداول أو رسوم بیانیة أو قیم رقمیة 

وغیرها من مقاییس النزعة ....واالنحراف المعیاري، المنوال، والوسیط، مثل المتوسط، فقط
.ومقاییس التشتت أو العالقات، المركزیة

لى ملخصات للبیانات من شأنها وصف بیانات یستخدم اإلحصاء الوصفي للحصول ع
:وأهم المقاییس التي یحتویها اإلحصاء الوصفي هي. العینة

Measures of Central Tendencyمقاییس النزعة المركزیة 

Measures of Dispersion (Variability)العالقات)التباین(مقاییس التشتت 

atisticsInferential stاإلحصاء االستداللي :ثانیاً 

إذ یقدم اإلحصاء الوصفي ،لإلحصاء الوصفيیعد اإلحصاء االستداللي مكمالً 
في حین یؤكد اإلحصاء االستداللي على صحة حدوث ،خصائص الظاهرة التربویة ومواصفاتها

)2010:3،عفانة.(هذه الظاهرة اعتمادًا على نظریة االحتماالت ونظریة اتخاذ القرارات
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حساب المؤشرات (ع الطرق اإلحصائیة التي تستخدم في تحلیل البیانات یتناول هذا النو 
حول المصدر الذي ) استنتاج(بهدف التوصل إلى استدالل ،وتفسیر النتائج) اإلحصائیة لها

اتخاذ القرارات والتنبؤ بما ستؤول إلیه الظاهرة التربویة في و،ُجمعت منه البیانات
) 2009:26،طعمة.(المستقل

حصاء االستداللي إلى مجموعة األسالیب المستخدمة للتوصل إلى استنتاجات من یشیر اإل
.فهو یشیر إلى طرق االستدالل عن المجتمع من بیانات العینة، بیانات العینة إلى المجتمع

)2011:183، حسن) (2000:21،مراد(
إصدارإنه اإلحصاء الذي یستند في : اإلحصاء االستداللي) 2010،3(ویعرف عفانة 

قراراته على استنتاجات وتعمیمات صادقة وموضوعیة قي ضوء استخدام العدید من االختبارات 
بحیث یعطي أدلة وشواهد ال ، التي تؤكد التمییز بین العوامل والمتغیرات اإلحصائیة المختلفة

وٕانما إلى مؤثرات معینة جوهریة تحدث فروق أو اختالفات واضحة في ، تعزى إلى الصدفة
" اهر موضوع البحثالظو 

: ینقسم اإلحصاء االستداللي قسمین وهي
Parametric Statisticرامتري المعلمياالباإلحصاء االستداللي - 1

اإلحصاء البارامتري هو نوع إحصائي یستخدم عندما نرید أن نحدد مواصفات 
ا أهم شرط في هذومن، عینة ما أو عینات محددة مشتقة من مجتمع إحصائي أو أكثر

بحیث یكون لها عتدالي معلومات المشتقة تتبع التوزیع اإلالنوع هو أن تكون البیانات وال
.نفس تباین المجتمع

:شروط استخدام االختبارات اإلحصائیة االستداللیة البارامتریة
التوزیع اإلعتدالي موضع الدراسة -1
.تساوي التباین أو التجانس التباین-2
.استقالل المشاهدات-3
.30حیث یكون حجم العینة على األقل ، نات كبیرحجم العی-4
.أو النسبي) الفتري(أن یكون مستوى البیانات من النوع الفئوي -5
.العشوائیة في اختیار العینات من المجتمع األصلي-6
.اتصال مستویات القیاس على األقل من الناحیة النظریة-7

:ممیزات اختبارات اإلحصاء االستداللي البارامتري
.جة كبیرةقویة بدر -1
.أكثر حساسیة لخصائص البیانات-2
.توفر فرصة صغیرة جدًا لحدوث الخطأ من النوع األول والخطأ من النوع الثاني-3
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.توفر معلومات أكثر دقة عن الظاهرة-4
:بعض المأخذ على اختبارات اإلحصاء االستداللي البارامتري

.أكثر صعوبة في حسابها-أ
.التي یمكن تحلیها بواسطة هذه االختبارات) نسبیةوال،الفئویة(محدودیة نوع البیانات -ب

Parametric Statistic-Nonمعلمي الرامتري الابالالاإلحصاء االستداللي - 2

یعرف اإلحصاء االستداللي الالبارامتري بأنه نوع إحصائي بدیل لإلحصاء االستداللي 
أو ،ستوى الترتیبيخاصة عندما یتعامل الباحث مع بیانات تندرج تحت المو ،البارامتري
ال یتحقق شروط استخدام حیث یلجأ الباحث إلى هذا النوع من اإلحصاء عندما،االسمي

اإلحصاء االستداللي البارامتري 
:شروط استخدام االختبارات اإلحصائیة االستداللیة الالبارامتري

ال یهتم إلى االستدالل الناتج عنها معالم المجتمع -1
.من النوع االسمي أو الرتبي) اسالقی(مستوى البیانات -2
.ال توجد شروط مسبقة حول توزیع المجتمع الذي تشتق منه العینات-3
.عدم تحقق احد شروط اإلحصاء االستداللي البارامتري-4

:بارامتريالممیزات اختبارات اإلحصاء االستداللي ال
.حیث یمكن االعتماد على النتائج بدرجة كبیرة، تصلح للعینات الصغیر-1
.دنا بنتائج صادقة لتحلیل المالحظات الرقمیة المستمدة من مقاییس الرتبتم-2
.تكون أسهل في الفهم والتفسیر من االختبارات البارامتریة-3
.عدم التأثر بإهمال تحقق االفتراضات-4
.سهولة وسرعة التطبیق واتساع مجال التطبیق-5

:2011،حسن(:هناك بعض المأخذ على هذا النوع من اإلحصاء توجد فیما یلي
)2010:39، عالم) (173- 2010:139،عفانة)(57- 2006:56،الضوي(، )185

.الختبارات المناظرة لها في اإلحصاء االستداللي البارامتريكما في اال تعطي نفس الدقة - 1
.ولكن یجب الحذر في تعمیم النتائج المعطاة، یمكن االستدالل منها-2
. ي باالفتراضات األساسیة لالختبارات البارامتریةأقل قوة في تحلیل البیانات التي تف-3
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معاییر استخدام االختبارات اإلحصائیة 

:معاییر استخدام االختبارات اإلحصائیة الوصفیة: أوالً 

)1997:67، عفانة(Mean:)الوسط(المتوسط - 1

الوسط(المتوسطاستخداممعاییر(
.مناسب لفروض الدراسة.1
.أو النسبيمستوى القیاس الفتري .2
.ال یوجد قیم متطرفة.3

Median:الوسیط- 2

أي القیمة التي تقع في منتصف التوزیع بحیث تكون الدرجات ،هو القیمة التي تتوسطها
.التي تلیهتالتي تسبق عددها مساو لعدد الدرجا

 الوسیطاستخداممعاییر
.مناسب لفروض الدراسة.1
.مستوى القیاس االسمي أو الرتبي.2
. خدامه مع القیم المتطرفةیتم است.3

Standard Deviationاالنحراف المعیاري - 3

 استخدام االنحراف المعیاري للمقارنة بین ظاهرتینمعاییر
.الظاهریةالحسابیةتساوي األوساط. 1
.العیناتتساوي أحجام. 2
.للظاهرتینوحدات القیاس واحدة. 3

Skewness Measure: االلتواء) قیاس(معامل -4

للمنحنى ةمنحنى توزیعي تكراري بالنسبيوهو مقیاس یقیس درجة علو أو انخفاض أ
س یمر بالمتوسطأر لالطبیعي وهو منحنى متماثل حول ا

بهذا فإنه ،عتدالیًا أو متماثًال فإن التواء ذلك التوزیع یساوي صفراً عندما یكون التوزیع ا
حیث أن ، ثل في مقارنة التوزیعات المختلفةیمكن االعتماد علي التوزیع اإلعتدالي أو المتما

فإذا ما وجد فرق بین تلك ، عتدالیةالمنوال في التوزیعات اال= لوسیط ا= المتوسط الحسابي 
.المعالم فإن ذلك یبین أن هناك التواء في التوزیع
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Kurtosis Measureمعامل التفلطح-5

وذلك بمقارنته بالتوزیع ،ة عالیة نسبیاً یقال أن التوزیع متفلطح إذا كان ذلك التوزیع له قم
وٕاذا كانت قمة التوزیع مسطحة یسمى التوزیع ،ویسمى في هذه الحالة منحنى مدبباً ،الطبیعي
. وٕاذا كانت قمة التوزیع مدببة ولیست مفلطحة یسمى توزیعًا متوسط التفلطح،مفلطحاً 

ولذا فإن ،3و االعتدالیة یساوي من المتعارف علیه أن قیمة التفلطح للتوزیعات المتماثلة أ
كانت قیمة تفلطح فإذا،قیاس تفلطح توزیع ما یتم مقارنته بتفلطح التوزیع المتماثل أو اإلعتدالي

فإن مثل هذا التوزیع یعد متفلطحًا وتنخفض قیمه عن مستوى المنحنى الطبیعي ،3قل من ما أ
فإن مثل هذا التوزیع یعد ،3كبر من أفي حین إذا كانت قیمة تفلطح توزیع ما ،أو اإلعتدالي

.أي أن قیمته تعلو قمة التوزیع الطبیعي أو اإلعتدالي بنسبة معینة،مدبباً 
)1997:160،عفانة(

Simple Linear Correlation:معامل االرتباط الخطي البسیط-6

حلیل یستخدم تإذا كان الغرض من التحلیل هو تحدید نوع وقوة العالقة بین متغیرین
االرتباط
1997:173، عفانة(، )2000:157،مراد(:معاییر استخدام معامل االرتباط(

.)فترى أو نسبى (مستوى قیاسهما. 1
. أن یتم اختیار العینة من المجتمع اإلحصائیة بطریقة عشوائیة.2
.بین المتغیرین خطیةةأن تكون العالق.3

Pearson: بیرسونمعامل االرتباط . أ

، یمكن قیاس االرتباط بینهما، )ص ،س(لة جمع بیانات عن متغیرین كمیین في حا
Pearson" بیرسون"باستخدام طریقة 

1997،عفانة(، )2000:158،مراد(: معاییر استخدام معامل االرتباط بیرسون:
)2009:265،طعمة(،)178

.)فترى أو نسبى (مستوى قیاسهما. 1
. مجتمع اإلحصائیة بطریقة عشوائیةأن یتم اختیار العینة من ال.2
.بین المتغیرین خطیةةأن تكون العالق.3
ال یجوز استخدام معامل االرتباط إذا كان العالقة منحنیة. 4
.30حجم العینة ال یقل عن .5
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Spearman Rank Correlation Coe) سبیرمان(معامل ارتباط الرتب . ب

 سبیرمان(معامل ارتباط الرتب معاییر استخدام(
.الترتیبيحالة القیاس فيحساب معامل االرتباط بین متغیرین فيستخدم ی. 1
.حجم العینة صغیر. 2
.توزیع الدرجات ملتو التواء موجب أو سالب. 3

یعتمد و،إذا كانت الظاهرة محل الدراسة تحتوي على متغیرین وصفیین ترتیبین
.صلیةعلى رتب مستویات المتغیرین كبدیل للقیم األ

)2009:288،طعمة(،)1997:192، عفانة(، )2000:160،مراد(

Simpleاالنحدار الخطى البسیط معامل-7 Linear Regression

 االنحدار الخطى البسیطمعاملمعاییر استخدام:
.یجب أن یكون المتغیر التابع مستقالً .1
.مستوى القیاس للمتغیر التابع مستوى فتري أو نسبي.2
.تغیر المستقل قد یكون مستوى قیاسه ترتیبًا أو فتریًا أو نسبیاً الم.3
.یجوز أن یكون مستوى القیاس للمتغیر المستقل اسمیاً ال. 4
.تحلیل أثر متغیر كمي على متغیر كمي آخر. 5
)2009:326،طعمة(،)2000:124،مراد(، )1997:222،عفانة(

ائیة االستداللیة البسیطةاستخدام االختبارات اإلحصرمعایی: ثانیاً 
Zاختبار -1

 لعینة واحدةاستخدام الدرجة المعیاریةمعاییر
. أن یتم اختیار العینة من المجتمع اإلحصائیة بطریقة عشوائیة.1
.أن یكون المتغیر المراد دراسته یندرج تحت المستوى الفئوي أو النسبي.2
بار ز ال یتأثر كثیرًا إذا قل عدد اخت، اعتدالیة المجتمع اإلحصائي المشتقة منه العینة.3

.فرداً 30أفراد العینة عن 
.أن یكون االنحراف المعیاري للمجتمع اإلحصائي في حالة استخدام اختبار ز معرفاً .4

)44: 2010،عفانة(

Tاختبار -2

) لعینة واحدة(Tاختباراستخدام معاییر. أ
. ریقة عشوائیةأن یتم اختیار العینة من المجتمع اإلحصائیة بط. 1
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.أن یكون المتغیر المراد دراسته یندرج تحت المستوى القیاس الفئوي أو النسبي. 2
، اعتدالیة المجتمع اإلحصائي المشتقة منه العینة. 3
.فرداً 30یكون عدد أفراد العینة یزید عن. 4
.Tاالنحراف المعیاري لیس شرط أن یكون معروف في حالة استخدام اختبار . 5

) 2011:302حسن (، )44: 2010،انةعف(

)لعینتین مستقلتین (Tاختباراستخدام معاییر. ب
. أن یتم اختیار العینة من المجتمع اإلحصائیة بطریقة عشوائیة. 1
.أن یكون المتغیر المراد دراسته یندرج تحت المستوى القیاس الفئوي أو النسبي. 2
قق إال إذا كان درجات وهذا الشرط ال یتحیناعتدالیة التوزیع لدرجات كل من العینت. 3

عتدالیًا واألخرى ملتویًا فإن اختبار ت ال یصلح ما إذا كان احد التوزیعات ا، یاً عتدالالتوزیعات ا
ونعني باالعتدالیة استقاللیة معالم المجتمع . لذا ینبغي أن یكون كل من التوزیعات اعتدالیاً . لها

ویستطیع ، یث یكون متوسط المجتمع مستقًال عن تباینهاإلحصائي المسحوب منه العینة بح
فإذا كان االلتواء . الباحث التعرف على اعتدالیة التوزیع لكل من العینات باستخدام قانون االلتواء

.صفرًا فإن ذلك یعني أن التوزیع اعتدالیاً 
.فرداً 30یكون عدد أفراد العینة یزید عن. 4
ذلك أن یكون المتغیر التابع في كل من العینتین ویقصد باستقاللیة المشاهدات.5
ویعتبر شرط استقاللیة درجات أفراد العینة هو الشرط األساسي الستخدام اختبار ت في ، مستقالً 

.البحوث الوصفیة
وتجانس العینتین یعتمد بصورة أو أخرى على ما إذا ، تجانس تباین كل من العینتین. 6

، فإن تأثیر ذلك یكون طفیفاً ، فإذا كانتا متساویتین، لفة الحجمكانت العینتان متساویتین أو مخت
إما إذا كانت العینتان غیر ، بل أن الباحث لیس بحاجة إلى اختبار مدى تجانس التباین

ولذا وجب على الباحث التأكد ، فإنه من الممكن الوقوع في الخطأ من النوع األول، متساویتین
-Fوذلك عن طریق إیجاد النسبة الفائیة دام اختبار تمن تجانس كل من العینتین قبل استخ

Ratioبدرجات ، ثم الكشف عن قیمة ف الجدولیة، بقسمة التباین الكبیر على التباین الصغیر

فإذا كانت قیمة ،  =0.05عند المستوى داللة إحصائیة ])1- 2ن(، )1- 1ن([حریة 
فإن ذلك یعني  =0.05لة إحصائیة ف المحسوبة اكبر من قیمتها الجدولیة عند مستوى دال

عدم وجود تجانس بین كل من األمر عكس ذلك وجب على الباحث التأكد من تحقق الشروط 
.األخرى حتى یستطیع استخدام اختبار ت بطمأنینة

)2010:210،عالم(، )2011:302،حسن(، )84: 2010،عفانة(
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)لعینتین مرتبطتین(Tاختباراستخدام معاییر. ج
.ن تكون العینتین مرتبطتینأ. 1
. أن یتم اختیار العینة من المجتمع اإلحصائیة بطریقة عشوائیة. 2
.أن یكون المتغیر المراد دراسته یندرج تحت المستوى القیاس الفئوي أو النسبي. 3
.اعتدالیة التوزیع لدرجات كل من العینتین. 4
.فرداً 30یكون عدد أفراد العینة یزید عن. 5

)2010:215،عالم(، )2011:302حسن (، )149- 84: 2010،عفانة(

X2 :(Chi(اختبار مربع كاي -3 – square Test

هو االختبار البدیل الختبار ت وهو یستخدم في الالبارامتريیعتبر هذا النوع من االختبار 
. حالة خلل في أحد شروط استخدام اختبار ت للعینة الواحدة

أو المتحصل علیها في مقارنة مجموعة من النتائج المشاهدةیستعمل اختبار مربع كاي
من البیانات الفرضیة التي وضعت علي أساس النظریة أخرىمن تجربة حقیقیة بمجموعة 

ویعتمد هذا النوع من االختبارات الالبارامتریة على مقارنة التكرار . الفرضیة التي یراد اختبارها
.)52- 51: 2010،عفانة(.المشاهد بالتكرار المتوقع

في حالة عینة ) مربع كاي()جودة التوفیق(استخدام اختبار حسن المطابقةمعاییر . أ
Goodness of fit test (chi square):واحدة

. أن یكون مستوى القیاس اسمیاً . 1
وهذا یعني ال یجوز إجراء عدة قیاسات على نفس الفرد ، أن تكون التكرارات مستقلة. 2

.هذه القیاسات كتكرارات منفصلة في خلیة واحدة أو في خالیا مختلفةوتدوین نواتج
وذلك ألنه إذا . 5أن تكون التكرار المتوقع في كل خلیة من خالیا الجدول ال یقل عن . 3

لن تكون ممثلة تمثیًال كافیًا لتوزیع 2معاینات كافإن توزیع ، كانت التكرارات المتوقعة صغیرة جداً 
.ثالمتغیر موضع البح

.إن یتم اختیار العینة بطریقة عشوائیة من المجتمع. 4
تتأثر بحجم 2كاالن الدراسات أثبت أن قیمة ، فردًا أو أكثر25أن یكون حجم العینة . 5

.وبذلك یترتب على النتائج ویوقع الباحث في عدم الدقة في الحكم على النتائج، العین تأثر كبیر
)1990:605،عزام(،)52: 2010،عفانة(، )191- 2010:190،عالم(

عینتینفي حالة )X2) (اختبار االستقالل (مربع كاياستخدام اختبارمعاییر . ب
:مستقلتین
. أن یكون مستوى القیاس اسمیاً .1
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. ویقصد بذلك أن یكون المتغیر التابع مستقالً استقاللیة المشاهدات . 2
. 5ا الجدول ال یقل عن أن تكون التكرار المتوقع في كل خلیة من خالی..3
.إن یتم اختیار العینة بطریقة عشوائیة من المجتمع. 4
بمعنى شروط استخدام،عدم تحقق من شروط االختبارات البارامتریة لعینتین مستقلتین. 5
)2010:274،عالم(، )1990:614،عزام(،)105: 2010، عفانة(.T) ت(اختبار 

:مرتبطتینلعینتین)X2(مربع كاياستخدام اختبارمعاییر. ج
.لداللة التغیرMcNemarللعینات المرتبطة باختبار ماكنمارمربع كايسمى اختبار ی
.إذ تم خرق شروط استخدام اختبار ت لعینتین مرتبطتین. 1
.20إذا كان حجم العینة اقل من یساوى . 2
ى نفس المجموعة من األفراد البعدیة علالقیاسات القبلیة وحالة تصمیماتفيیستخدم .3

.قبل وبعد المعالجة
2)جدول للتوافق فيیتطلب االختبار تنظیم االستجابات .4 × على أن تملئ الخالیا(2

)A, B. C. D)
.الدرجات عینة عشوائیة من مجتمع معینازدواجأن تمثل .5
وٕاذا حدث ذلك ،5أقل من2 / (A + D)ال یجوز استخدام هذا االختبار إذا كان. 6

.الحدینذيفیجب استخدام اختبار 
)173-158: 2010، عفانة(، )2010:282،عالم(

Mann)یو(وتني- اختبار مان-4 - Whitney test (U ) for two
Independent

124: 2010، عفانة(:لعینتین مستقلتین) یو(مان وتني معاییر استخدام اختبار(
.الرتبیة أو الفئویة أو الفتریةیاساتیستخدم هذا االختبار في الق. 1
.)یو(وتني -مانتحول الدرجات إلى رتب ثم استخدام اختبار . 2
یستخدم عندما ال یتحقق شروط استخدام اختبار ت وخاصة اعتدالیة التوزیع لدرجات .3

. یداً وینصح باستخدام هذا االختبار عندما یكون التوزیع ملتویًا التواًء شد، كل من المجموعتین
.عدم تحقق من شرط تجانس التباین لدرجات المجموعتین. 4
مما یجبر الباحث إلى ) Ties(ال یستخدم هذا االختبار عندما یكون هناك رتب مكررة . 5

. استخدام قوانین إضافیة لیصحح أثر تكرار رتب المتغیرین مما قلل من كفاءة االختبار

Wilcoxon test:لعینتین مرتبطتیناختبار ویلكوكسون-5

ویلكوكسونشروط استخدام اختبار:

.البدیل الختبار ت لعینتین مرتبطتین) الالبارامتري (یعتبر االختبار. 1
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.أن یكون مستوى القیاس رتبي. 2
.Signed Ranksتحویل الفروق في الدرجات إلى رتب مؤشرة .3
.تین وخاصة التجانستوفر بعض شروط اختبار ت لعینتین مرتبطعند عدم یستخدم . 4
وأیضًا یستخدم في حالة عدم توفر بعض شروط اختبار ت لعینتین مرتبطتین وخاصة . 5

)2010:169، عفانة. (صغر حجم العینة
Conditions of Using one-way-ANOVAتحلیل التباین األحادي-6

)200: 2010، فانةع(: تحلیل التباین األحادي للعینات المستقلةمعاییر استخدام اختبار. أ
.أن یكون مستوى القیاس فئوي أو نسبي.1
أن یكون عدد العینات المستقلة ثالثة عینات. 2
إذ أنه یمكن توافر هذا ، استقاللیة درجات المتغیر التابع بین المجموعات وداخلها. 3

. بطریقة عشوائیةةالشرط إذا حاول الباحث انتقاء مجموعات التجریبی
.وزیع درجات المتغیر التابعاعتدالیة ت. 4
تجانس التباین لدرجات المتغیر التابع وهذا یعني أن تكون المجتمعات التي اشتقت . 5

.منها مجموعات الدراسة متساویة في التباین
أحجام عینات التجربة إذ ینبغي أن یراعي الباحث عدد أفراد كل مجموعة من . 6

عدد أفرادها عن ضعف العینات األخرى الداخلیة مجموعات التجربة بحیث ال تقل كل عینة في 
فردًا لكل مجموعة وأن تكون أحجام 30ویفضل أن تزید أحجام عینات التجربة عن ، في التجربة

.العینات متساویة حتى یضمن الباحث تجانس التباین و اعتدالیة التوزیع لدرجات أفراد كل عینة
)2010:288، عفانة(:للعینات المرتبطةحاديتحلیل التباین األمعاییر استخدام اختبار. ب

.أن یكون مستوى القیاس فئوي أو نسبي.1
وهذا یعني أن ، لكل مفحوص تقیمًا خاصًا في كل معالجة من معالجات المتغیر التابع. 2

.االختبارویعتبر هذا شرط أساسي في هذا، جمیع المفحوصین بكل المعالجات دون استثناءیمر
ویفضل أن یكون حجم ، لتوزیع لدرجات المتغیر التابع بمستویاته المختلفةاعتدالیة ا. 3

. فردًا لكل مجموعات أو عینة التجربة30العینات اكبر من أو یساوي 
، أن یكون إسهام الفروق الفردیة للمفحوصین عبر المعالجات المختلفة إسهامًا متساویاً . 4

و أن یضل مستقرًا عبر ، المعالجة في ذاتهبمعنى أن یكون سلوك المفحوص مستقًال عن أثر 
. جمیع مستویات المتغیر المستقل

وهذا یتطلب من الباحث ، تجانس التباین لدرجات المفحوصین في المعالجات المختلفة. 5
والتأكد من داللة التباین المشترك بین مستویات المتغیر ، التعرف على ثبات التباین للمعالجات
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وفي هذه الحالة یستطیع الباحث استخدام ، لتحلیل اإلحصائي للبیاناتالتابع قبل أن یجري ا
. من داللة التباین المشترك للمعالجاتللتأكد Hartly testاختبار هارتلي

Dunnett testتینااختبار د-7

 210: 2010، عفانة(:دانیتاختبارمعاییر استخدام(
.أن یكون مستوى القیاس فئوي أو نسبي.1
هذا االختبار من االختبارات القبلیة في حالة اختبار تحلیل التباین األحادي یعتبر .2
. ةیستخدم في حالة عدم تكافؤ مجموعات التجریبی. 3
تستخدم االختبارات القبلیة سواء كانت قیمة ف دالة أو غیر دالة وخاصة إذا أراد . 4

.الباحث التحقق من توافر بعض شروط التجربة في جمیع المجموعات
یستخدم هذا االختبار في حالة مقارنة متوسط مجموعات ضابطة مع متوسط مجموعة . 5

.تجریبیة أو أكثر
Fisher testاختبار فیشر - 8

فیشراختباراستخداممعاییر :L.S.D

.أن یكون مستوى القیاس فئوي أو نسبي.1
لة فال حاجة أما إذا كانت قیمة ف غیر دا، في حالة الحصول على قیمة دالة لـ ف. 2

. إلى استخدام أي اختبار بعدي
في حالة وجود فروق بین العینات فأننا نلجأ إلى استخدام اختبار بعدیة لمعرف لصالح .3

.تحلیل التباین األحاديوهو احد االختبارات البعدیة المستخدمة في اختبار ، من هذه الفروق
.متساویةیستخدم في الحاالت التي تكون فیها حجوم العینات . 4
Leastدالاختبار أدنى فرق (التعرف على داللة الفروق بین المتوسطات الثنائیة. 5

Significant(

Tukey'sاختبار توكي-9 (HSB ) test

توكياستخدام اختبارمعاییر:
.أن یكون مستوى القیاس فئوي أو نسبي.1
ف غیر دالة فال حاجة أما إذا كانت قیمة، في حالة الحصول على قیمة دالة لـ ف. 2

. إلى استخدام أي اختبار بعدي
في حالة وجود فروق بین العینات فأننا نلجأ إلى استخدام اختبار بعدیة لمعرف لصالح .3

.تحلیل التباین األحاديوهو احد االختبارات البعدیة المستخدمة في اختبار ، من هذه الفروق
.العینات متساویةیستخدم في الحاالت التي تكون فیها حجوم. 4
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Studentized Rangeإجراء مقارنات ثنائیة على توزیع المدى المعیاري . 5
Distribution

یستخدم في إیجاد أصغر فرق بین المتوسطات لذلك یسمى اختبار الفرق الدال . 6
HSBالموثوق به 

Scheffe testیه شیفاختبار- 10

 معاییر استخدام اختبار شیفیه
.مستوى القیاس فئوي أو نسبيأن یكون.1
أما إذا كانت قیمة ف غیر دالة فال حاجة ، في حالة الحصول على قیمة دالة لـ ف. 2

. إلى استخدام أي اختبار بعدي
في حالة وجود فروق بین العینات فأننا نلجأ إلى استخدام اختبار بعدیة لمعرف لصالح .3
تحلیل التباین األحاديالمستخدمة في اختبار وهو احد االختبارات البعدیة ، الفروقمن هذه
.متساویةوغیر ، متساویةیستخدم في الحاالت التي تكون فیها حجوم العینات .4
بمعنى إجراء المقارنات بین متوسطین على ، یستخدم إلجراء المقارنات الثنائیة الممكنة.5

.األقل من متوسطات التجربة
زیع وتجانس التباین المطلوبین الستخدام أسلوب تحلیل ال یتأثر كثیرًا باعتدالیة التو . 6

إذ انه یسعى إلى ضبط معدل خطأ التجربة بإجراء توفیق بین متوسطات ، التباین األحادي
.مجموعات التجربة

Duncan testاختبار دونكان- 11

معاییر استخدام اختبار دونكان
.أن یكون مستوى القیاس فئوي أو نسبي.1
أما إذا كانت قیمة ف غیر دالة فال حاجة ، الحصول على قیمة دالة لـ ففي حالة . 2

. إلى استخدام أي اختبار بعدي
في حالة وجود فروق بین العینات فأننا نلجأ إلى استخدام اختبار بعدیة لمعرف لصالح .3

.ديتحلیل التباین األحاوهو احد االختبارات البعدیة المستخدمة في اختبار ، من هذه الفروق
.یستخدم في الحاالت التي تكون فیها حجوم العینات متساویة.4
، یستخدم في إجراء المقارنات الثنائیة الممكنة بین متوسطات مجموعات التجربة.5

.Multiple rangeویسمى باختبار المدى المتعدد 
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لكل ثابتًا أي، توكي في انه یجعل احتمال الخطأ من النوع األولریختلف عن اختبا. 6
في حین أن اختبار توكي یجعل هذا االحتمال ثابتًا للتجربة ككل أي للعدد ، مقارنة على حدة

.الكلي من المقارنات الثنائیة

Kruskal) ه (والیس–اختبار كروسكال - 12 – Wallis (H )

وهو ،لتحلیل التباین أحادي االتجاهارامتريالبالبدیل الوالیس –ُیعد اختبار كروسكال 
-One(وهو یعمل نفس عمل .متداد الختبار مان وتني لعینتین مستقلتینا Way- ANOVA (

)المعلمیة(البارامتریةفي حالة االختبارات 
والیس–كروسكال استخدام اختبارمعاییر:

.أن یكون مستوى القیاس رتبي.1
.یعتمد على الرتب ولیس على الدرجات. 2
وخاص حجم استخدام اختبار تحلیل التباین األحاديیستخدم عندما ال یتحقق شروط . 3

.أحد العینات أو التجانس التباین للعینات
یستخدم هذا االختبار عندما یكون عدد أفراد أي من العینات المستقلة أقل أو تساوي . 4

.وأیضا یمكن أن استخدام في حالة العینات التي تزید عن هذا العدد، 5

PARTIAL CORRELATIONيرتباط الجزئمعامل اال - 13

معامل االرتباط الجزئياستخدام اختبارمعاییر
.أن یكون مستوى القیاس فتري.1
.بین متغیرین مع ثبوت المتغیر الثالثالجزئي قوة العالقةاالرتباطمعاملیقیس.2
.وقد یزید عدد المتغیرات عن ثالثة متغیرات،االرتباطحسابه على معامالتفيیعتمد .3
فيوذلك بعزلها إحصائیًا لیستطیع الباحث أن یتحكمتثبیت أثر العوامل المختلفة. 4

.ببحثها أو یضبطها ضبطًا دقیقاً یقومالتيالمتغیرات المختلفة
هنا یمكن ،االرتباط بین متغیرین بعد عزل تأثیر المتغیر الثالثإذا زادت قیمة معامل. 5

.عامل مضاد للعالقة بین المتغیرین اآلخرینأو،سلبيالثالث هذا تأثیرهالقول بأن المتغیر
هنا یمكن ،بین متغیرین بعد عزل تأثیر المتغیر الثالثإذا قلت قیمة معامل االرتباط. 6

.عامل مساعد للعالقة بین المتغیرین اآلخرینأو،إیجابيتأثیرهالقول بأن المتغیر الثالث هذا
هنا یمكن ،معامل االرتباط الخطى البسیطمعلجزئيااالرتباطإذا تساوت قیمة معامل. 7

.شكل العالقة بین المتغیرینالقول بأن المتغیر الثالث لیس له تأثیر على
ویتم حسابه تحت األخرىحالة ثبوت بقیة المتغیراتفيوهو یحسب لمتغیرین فقط. 8

)1997:208،عفانة(،)2011:404، حسن(.ارتباط بیرسوننفس الشروط لمعامل
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Oneتحلیل التغایر األحادي- 14 – way – ANCOVA

یتم ضبط تجریبي للمتغیرات الدخیلة أو المتغیرات ةلزیادة دقة النتائج في البحوث التجریبی
ویعتمد هذه التصمیمات على ، األخرى التي ال یود أن تكون لها تأثیر على المتغیر التابع

وذلك ، أو على القیاسات المتكررة للمجموعة نفسها، المزاوجة بین األفراد في ضوء متغیر أو أكثر
.بهدف الحصول على تقدیر أكثر دقة لخطأ التباین في التجربة

في إطار ، وتحلیل االنحدار، فتحلیل التغایر ُیعد أسلوبًا إحصائیًا یمزج بین تحلیل التباین
تخدم الباحث ویؤدي إلى نتائج مماثلة للنتائج التي نحصل علیها إذا اس، واحد متكامل

)2010:454، عالم(التصمیمات السابقة 
تحلیل التغایر األحادياستخدام اختبارمعاییر

تجانس تباین المتغیرات التابعة لدى جمیع المجموعات الفرعیة.1
التوزیع اإلعتدالي لدرجات المتغیر التابع في المجتمع الذي تنتمي إلیه المجموعة .2
.الفرعیة

. جموعات موضع المقارنة أي العشوائیة في االختیاراستقاللیة الم. 3
أي عدم تأثر (عن تأثیرات المعالجة)الدخیل أو الخارجي(المصاحب استقالل المتغیر .4
قبل إجراء المعالجة المستقلولتحقیق هذا الشرط یجب قیاس المتغیر ) بالمعالجةالمستقلالمتغیر 

.أو التجربة
ویتم التحقق من هذا االفتراض عن ، )دخیل أو الخارجيال(المصاحب ثبات المتغیر . 5

).0.70(ومن المستحسن أالَّ یقل معامل ألفا عن ،طریق حساب معامل ألفا لـ كرونباخ
والمتغیر التابع )الدخیل أو الخارجي(المصاحب وجود عالقة خطیة دالة بین المتغیر .6

.یل من قوة االختبارومخالفة هذا الشرط یؤدي إلى تقل،لدى كل المجموعات
فإذا وجد ،)الدخیل أو الخارجي(لمصاحبة عدم وجود ارتباطات قویة بین المتغیرات ا. 7

.بین متغیرین مصاحبین یجب أن یفكر في حذف أحدهما) فأكثر 0.8(الباحث ارتباط قوي 
الدخیل أو(المصاحب تساوي أو تجانس معامالت انحدار المتغیر التابع على المتغیر . 8
أو تساوي درجات میل خطوط االنحدار أي تكون (لكل مجموعة المجموعات الفرعیة)الخارجي

2011،حسن(،)2006:168، الضوي(، )2000:366، مراد()خطوط االنحدار متوازیة

:369-370 (
Binomial Distributionاختبار ذي الحدین- 15

ذي الحدیناستخدام اختبارمعاییر
المتاحةوهو یساعد على اختبار هل البیانات )ة الالمعلمی(الالبارامتریةحد االختبارات أ. 1

.الأمBinomial Distributionالحدینذيتتبع توزیع 
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قیمتین ویكون لدینا تكرارین یأخذالمتغیر أنيأتكون البیانات ثنائیه أنیفترض االختبار . 2
.مشاهدین مناظرین لقیم المتغیر

.المشاهدةتللتكراراالمناظرةالمتوقعةتالتكراراات الحدین نحصل على واستخدام توزیع ذ. 3
وتكون بیانات المتغیر ،یستخدم هذا االختبار عندما یجرى الباحث دراسة على عینة واحدة.4

).غیر موافق،موافق()خطأ،صح(صورة اسمیة ثنائیهفيموضع دراسته 
یجریها (n)هناك سلسلة من المحاوالت المستقلةعندما یكونیمكن استخدام االختبار أیضاً . 5

.كل محاولة باختیار بدیل من بین بدیلینفيویستجیب ،فرد واحد
.الحدین عندما بیانات العینة تتكون من تكرارات أو عدد األفراد لكل قسمذيتوجد بیانات . 6

-Kolomgrovسمیرنوف - اختبار كولموجروف-16 Smirnov

)اختبار حسن المطابقة(لعینة واحدة سمیرنوف -موجروفاختبار كول-أ
Kolomgrov- Smirnov Goodness of fit test

لعینة واحدةسمیرنوف - اختبار كولموجروفمعاییر استخدام 
. أو رتبيأن یكون مستوى القیاس اسمیاً .1
.لعینة واحدةTیعد هذا االختبار الالبارامتري البدیل الختبار. 2
.ختیار العینة بطریقة عشوائیةیتم ا. 3
یستخدم في حالة إیجاد المطابقة بین توزیعین أحداهما مشاهد أو تجریبي واآلخر . 4

وذلك عن طریق تحدید أقصى فرق بین هذین التوزیعین واختبار داللته للتعرف ، متوقع أو نظري
)171: 2010، عالم) (59: 2010، عفانة(.على ما إذا كان ذلك الفرق نتیجة الصدفة أم ال

لعینتین مستقلتین سمیرنوف -اختبار كولموجروف- ب
 لعینتین مستقلتینسمیرنوف - اختبار كولموجروفمعاییر استخدام

. أو رتبيأن یكون مستوى القیاس اسمیاً .1
.لعینتین مستقلتینTیعد هذا االختبار الالبارامتري البدیل الختبار. 2
.عشوائیةیتم اختیار العینة بطریقة. 3
یتم تنظیم عدد أفراد العینتین في توزیع تكراري متجمع حیث یقسم عدد التكرارات . 4

المتجمعة في كل قسم على المجموع الكلي ألفراد العینة األولى وكذلك بالنسبة للتكرارات 
یتین ثم استخدام اكبر فرق متجمع نسبي بین العینتین في أحد أقسام العین، المتجمعة للعینة الثانیة

)246: 2010، عالم) (136: 2010، عفانة. (في التحقق من صحة الفرض الصفري
Sign testاإلشارةاختبار -17

اختبار اإلشارة لعینة واحدة -أ
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 اختبار اإلشارة لعینة واحدةمعاییر استخدام
. أو رتبيأن یكون مستوى القیاس اسمیاً .1
.لعینة واحدةTختباریعد هذا االختبار الالبارامتري البدیل ال. 2
.یتم اختیار العینة بطریقة عشوائیة. 3
یستخدم للتحقق من مطابقة وسیط عینة مختارة من مجتمع إحصائي مع وسیط ذلك . 4
والختبار الفرض الصفري في هذه الحالة ینبغي على الباحث أن یتوقع أن تكون نصف ، المجتمع

وبهذا یزداد ، ئي والنصف اآلخر أقل منهالدرجة المستحصلة أعلى من وسیط المجتمع اإلحصا
: 2010، عالم) (62: 2010، عفانة.(احتمال قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البدیل

168(
Sign testاختبار اإلشارة لعینتین مستقلتین - ب for two samples

 اختبار الوسیط (اختبار اإلشارة لعینتین مستقلتینمعاییر استخدامMedian test(
. رتبيأن یكون مستوى القیاس .1
.لعینتن مستقلینTیعد هذا االختبار الالبارامتري البدیل الختبار. 2
.یتم اختیار العینة بطریقة عشوائیة. 3
.فرداً 20ال یزید حجم كل من المجموعتین عن . 4
فالدرجات التي تزید عن ، حیث یتم مقارنة درجات المجموعتین بالوسیط المشترك لهما. 4

والتي تقل عنه تعطى ، یمة الوسیط المشترك في كل من المجموعتین تعطى لهما إشارة موجبةق
والتالي ، )2Χ2(ثم یتم وضع البیانات الخاصة بكل مجموعة في جدول توافقي ، إشارة سالبة

) 117: 2010،عفانة(.للتعرف على داللة الفروق بین تلك المجموعتین2تحسب قیمة كا
رة لعینتین مرتبطیناختبار اإلشا-جـ
معاییر استخدام اختبار اإلشارة لعینتین مرتبطتین

. رتبيأن یكون مستوى القیاس . 1
.لعینتن مرتبطتینTیعد هذا االختبار الالبارامتري البدیل الختبار. 2
.یتم اختیار العینة بطریقة عشوائیة. 3
.د العینةیتم ترتیبها على هیئة أزواج من الخصائص لكل فرد من أفرا. 4
)254: 2010، عالم) (164: 2010،عفانة(
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استخدام األسالیب اإلحصائیة االستداللیة المتقدمة رمعایی:ثالثاً 

Factor Analysisالتحلیل العاملي-1

في تفسیر العالقات وتبسیط االرتباطات بین مختلف المتغیرات األسلوبیستخدم هذا 
أقل عدد من إلىلتحلیل العاملي على تلخیص البیانات الداخلة في التحلیل حیث تقوم فكرة ا

)2009:41، سامي(.في البیانات الخاضعة للتحلیلاألساسیةاإلبعادالعوامل والتي تعكس 
 تحلیل العامليمعاییر استخدام

.أن تكون المتغیرات موزعة توزیعًا طبیعیاً .1
.وجود عالقة خطیة بین المتغیرات. 2
لتي ستطبق علیها االختبارات أو المقاییس صغیرة الحجم أو غیر أن تكون العینة ا. 3

أو تكوین نتیجة ضم مجموعتین متمایزتین مختلفتین في البنیة ، ممثلة للمجتمع المستهدف
العاملیة للمتغیرات فزیادة حجم العینة یمكن أن یوفر تمثیًال أعلى لخصائص المجتمع وبالتالي 

.تعمیمًا أصدق لنتائج البحث
قوم التحلیل العاملي على افتراض إمكانیة تجمع المتغیرات بناءًا على معامالت ی. 4
وهذا یعني أن المتغیرات المتواجدة في مجموعة معینة یكون ، )أو العالقات الخطیة (االرتباط

.االرتباط بینها قویًا لكن ارتباطها بمتغیرات المجموعات األخرى یكون ارتباطًا ضعیفاً 
ر العوامل الناتجة من التحلیل العاملي عن متغیرات واقعیة یستطیع یجب أن تعب. 5

.الباحث تفسیرها في ضوء إطار نظري أو نظریة معینة تؤكد وجود مثل هذه العوامل في الواقع
یعتمد االستعمال الجید ألسلوب التحلیل العاملي على استخدام معامل االرتباط . 6

لحساب مصفوفة Pearsonتباط التتابعي لبیرسون المناسب حیث یفضل استخدام معامل االر 
.االرتباط بین المتغیرات المطلوب تحلیلها

تعتمد عملیة تفسیر العوامل على عدد المتغیرات المتشعبة تشعبًا داًال إحصائیًا والتي . 7
یجب أن ال یقل عددها على ثالثة متغیرات حیث أن جمیع برامج اإلحصاء تشیر إلى أن التشبع 

.0.06إحصائیًا ال یقل عن الدال 
من الوجهة التجریبیة والمتغیرات ) متداخلة (یجب تجنب استخدام متغیرات غیر مستقلة. 8

)46-2009:45، سامي(.التي ال تتمیز بالبساطة
Two Way ANOVA:تحلیل التباین الثنائي-2

التباین الثنائياستخدام معاییر:
لكل مجتمع من المجتمعات في تصمیم بع طبیعیاً یجب أن یكوم توزیع المتغیر التا. 1

التجربة، أي ان كل مجتمع ممثل بكل خلیة من خالیا تصمیم التجربة، فاذا كان على سبیل 
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وان لم یتحقق هذا الشرط . خالیا9المثال ثالث مستویات لكل متغیر عاملى فیكون هناك 
مفردة لكل مجموعة 15ى فانه یمكن االستغناء عنه بزیادة حجم العینة بحیث تزید عل

وفي هذه الحالة قد تكون نتیجة تحلیل التباین دقیقة الى حد ما حتى لو كان توزیع ،)خلیة(
.المتغیر التابع لیس طبیعیا

لكل مجتمع من مجتمعات المعرفة في كل یجب ان یكون تباین المتغیر التابع متساویاً . 2
هذا الشرط فإن نتیجة تحلیل التباین لن تكون خلیة من خالیا تصمیم التجربة، واذا لم یتحقق 

أما المقارنات البعدیة الخاصة باالثر الرئیسي فمن الممكن استخدام بعض الطرائق . دقیقة
.التباینالتي ال تشترط تساوي

ویجب . یجب أن تكون العینات مختارة بطریقة عشوائیة من كل مجتمع من المجتمعات. 3
.مستقلة عن بعضها بعضا لكل مفردة من مفردات العیناتأن تكون قیم المتغیر التابع 

Three Way ANOVAتحلیل التباین الثالثي-3

استخدام تحلیل التباین الثالثيمعاییر:
بعني وجد ثالث ، لفحص اكثر من متغیر عاملي على المتغیر التابعیستخدم . 1

ستخدم تحلیل متغیرات عاملیة وأردنا فحص أثر ھذه العوامل على متغیر تابع ن
.التباین الثالثي

. له نفس شروط تحلیل التباین األحادي والثنائي. 2
:تحلیل تباین للقیاسات-4
تحلیل تباین للقیاساتاستخداممعاییر

.داخل كل معالجة یجب أن تكون عشوائیة ومستقلة) البیانات(المشاهدات.1
.عتدالیاً یجب أن یكون ا، توزیع المتغیر موضع الدراسة بمجتمع. 2
.تباین توزیعات المجتمعات الخاصة بكل معالجة یجب أن تكون متجانسة. 3
) ترتیبه(بوضعه النسبي، یجب أن یحتفظ كل فرد بالمجموعات أو المعالجات المختلفة. 4

Homogeneity ofوهذا ما یسمى بتجانس التغایر  Covariance

Twoتحلیل التغایر الثنائي-5 – way – ANCOVA

2000:374، مراد(تحلیل التغایر الثنائياستخدامعاییرم (
).الدخیل(تتضمن الدراسة متغیرین مستقلین مع المتغیر التابع والمتغیر المصاحب . 1
.في هذه الحالة یتم إتباع شروط تحلیل التغایر األحادي. 2
MANCOVA) متعدد المتغیرات التابعة (تحلیل التغایر الثالثي-6

)Multivariate Analysis of Covariance(
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متعدد المتغیرات التابعة التغایرتحلیل استخداممعاییر
على عدة متغیرات ) أو عدة متغیرات مستقلة (في حالة بحث تأثیر متغیر مستقل.1

من ) أو عدة متغیرات مصاحبة ()الدخیل أو الخارجي(ونرید عزل تأثیر متغیر مصاحب ، تابع
. على المتغیرات التابعة) أو المتغیرات المستقلة (المستقلتأثیر المتغیر 

. في هذه الحالة یتم إتباع شروط تحلیل التغایر األحادي و تحلیل التغایر الثنائي. 2
) 388- 2011:369،حسن(، )2000:382، مراد(

Discriminant Analysis:)أو التصنیفي ()التمایز(التحلیل التمییزي-7

:استخدام التحلیل التمییزيمعاییر
بناء على بعض المعاییر ،التمییز بین مجموعتین أو أكثر من األفراد أو المشاهدات. 1

.یتم تحدیدها من قبل الباحث) المتغیرات (
.أن تتبع المتغیرات التوزیع الطبیعي. 2
.تساوي مصفوفات التغایر بین المجموعات. 3
.یل هو متغیر اسميالمتغیر في هذا النوع من التحل.4
.وصف العالقات بین المتغیر المعتمد والمتغیرات المستعملة عن طریق نموذج خطي. 5
)461: 2000،مراد(، )510-1987:509، الراوي(

.التربویةاإلحصائیة في البحوث االختبارات جداول 
لمیة وفي هذا الجزء سوف یتم تلخیص االختبارات اإلحصائیة المستخدمة في البحوث الع

:من الجوانب التالیة

اختبارات اإلحصاء الوصفي وعالقته بمستویات القیاس.
الشائعة واستخداماتها ) البارامتریة و الالبارامتریة(االستداللیةأهم االختبارات اإلحصائیة
 حسب مستویات القیاس) المتقدم- البسیط(االختبارات اإلحصائیة االستداللیة.
مستویات القیاساختبارات االرتباط حسب.
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.اختبارات اإلحصاء الوصفي وعالقته بمستویات القیاس- 1

یوضح اختبارات اإلحصاء الوصفي حسب مستوى القیاس)2-2(جدول 

مستوى القیاس

النسبيالفتريالرتبياالسمي

إعداد 
الجداول 
والرسوم 

البیاني

التكرار-
النسبة-
النسبة المئویة-
األعمدة-

نیةالبیا

التكرار-
النسبة-
النسبة المئویة-
المئیني-
اإلرباعي-

التكرار-
النسبة-
النسبة المئویة-
المدرج التكراري-

التكرار-
النسبة-
النسبة المئویة-
المدرج التكراري-

مقاییس 
النزعة

المركزیة

الوسیط-المنوال-
المنوال-
الوسیط-
المتوسط-

المنوال-
یطالوس-
المتوسط-

مقاییس 
التشتت

مؤشر التغیر-
الوصفي

التكرار -
النسبي للقیمة 

المنوالیة

نصف المدى-
اإلرباعي

المدى-
التباین-
االنحراف-

المعیاري
معامل التفلطح-

المدى-
التباین-
االنحراف المعیاري-
معامل التفلطح-

مقاییس 
معامل ارتباط -العالقة

)یرمانسب(الرتب 

معامل االرتباط -
)بیرسون(

معامل االرتباط -
)بیرسون(

اإلحصاء



-51-

الشائعة ) الالبارامتریةو البارامتریة (االستداللیةاالختبارات اإلحصائیةأهم - 2
واستخداماتها

استخداماتها، أهم االختبارات اإلحصائیة البارامتریة و الالبارامتریةیوضح ) 3-2(جدول 

العینات
االختبارات الالبارامتریةارامتریةاالختبارات الب

استخدامھاالختباراستخدامھاالختبار

عینة
واحدة

اختبار النسبة الحرجة

Critical
ratio(z) یستخدم لتحدید

ما إذا كان متوسطان 
. یختلفان عن بعضھما

تستخدم أیضا لتحدید ما 
إذا كان متوسط واحد 

أو أو نسبة واحدة
معامل ارتباط واحد
یختلف عن تلك العالقة 

.للمجتمع

اختبار حسن المطابقة 
)مربع كاي (

Chi square

یستخدم لتقدیر ما إذا كان 
توزیعان تكراریان تختلف 

عن بعضھا بشكل دال

اختبار حسن المطابقة 
-كلولموجروف

سمیرنوف

Kolomgrov-
Smirnov

Goodness of fit
test

یستخدم في حالة إیجاد 
ن توزیعین المطابقة بی

أحداھما مشاھد أو تجریبي 
واآلخر متوقع أو نظري

T-test اختبار اإلشارةاختبار

Sign Test

یستخدم للتحقق من مطابقة 
وسیط عینة مختارة من 

مجتمع إحصائي مع وسیط 
ذلك المجتمع

معمل االرتباط 
بیرسون

Correlation
Pearson

اختبار ذي الحدین

Binomial
Distribution

حصول على یستخدم لل
التكرارات المتوقعة 
المناظرة للتكرارات 

وتكون بیانات ، المشاھدة
المتغیر موضع دراستھ في 

صورة اسمیة ثنائیھ
)خطأ،صح(

عینتین 
T-testاختبار مستقلتین

یستخدم إلیجاد 
الفروق بین 

متوسطي عینتین 
مستقلتین للتأكد 

من الفرض 
الصفري

اختبار مربع كاي
chi square

تستخدم للمقارنة التكرار 
.المشاھد بالتكرار المتوقع
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العینات
االختبارات الالبارامتریةاالختبارات البارامتریة

استخدامھاالختباراستخدامھاالختبار

عینتین 
مستقلتین

اختبار اإلشارة

Sign Test

لمقارنة درجات یستخدم 
المجموعتین بالوسیط 

ف على للتعر، المشترك لھما
داللة الفروق بین تلك 

المجموعتین

معمل االرتباط 
بیرسون

Correlation
Pearson

یستخدم لتعرف على قوة 
العالقة بین متغیر مستقل وآخر 

عندما یرید أن یفسر داللة ، تابع
الفروق بین ھذین المتغیرین

اختبار مان وتني

Mann-Whitney
U test

یستخدم في إیجاد الفروق 
ن مستقلتینبین عینتی

اختبار روبست

Robust test

یستخدم في اختبار الفرض 
الصفري في ضوء تشتت 
موقع درجات المجموعتین

-اختبار كلولموجروف
سمیرنوف

Kolomgrov-
Smirnov test

یستخدم في الحصول على 
الفرق األقصى للتكرارات 

ألحد ، المتجمعة النسبیة
أقسام العینة الختبار الفرض 

فريالص

عینتین 
T-testمرتبطتین اختبار

یستخدم إلیجاد الفروق بین 
متوسطي عینتین مرتبطتین 
للتأكد من الفرض الصفري

اختبار اإلشارة

Sign Test

یستخدم إلیجاد الفروق بین 
، متوسطي عینتین مرتبطتین
وذلك بتحویل الدرجات إلى 

إشارات

اختبار ویلكوكسون

Wilxoxon test

جاد الفروق بین یستخدم إلی
، متوسطي عینتین مرتبطتین
حیث یتم تحول الفروق في 

الدرجات إلى رتب ویتم 
التأكد من الفرض الصفري
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العینات 
االختبارات الالبارامتریةاالختبارات البارامتریة

استخدامهاالختبار استخدامهاالختبار 

ثالث 
عینات مستقلة 

این بتحلیل الت
ادياألح

)ANOVA(

یستخدم إلیجاد الفروق بین 
متوسطات ثالث عینات مستقلة

كايعاختبار مربللتأكد من الفرض الصفري
لثالث عینات مستقلة

chi square

یستخدم إلیجاد الفروق بین 
متوسطات ثالث عینات 

للتأكد من الفرض مستقلة
عندما یكون هناك ، الصفري

تجانس في تباین الدرجات 
.العیناتأفراد 

واختبار هابرمان 
Habermab یستخدم

إلیجاد اتجاه الفروق

اختبار قبلي
Duncanدانیت 

، تستخدم االختبارات القبلیة
خاصة إذا أراد الباحث التحقق 
من توافر بعض شروط التجربة 

.في جمیع المجموعات
یستخدم في حالة عدم تكافؤ 

ةمجموعات التجریبی
اختبارات بعدیة 

اتجاه دإلیجا
الفروق

اختبار فیشر-

)L.S.D(
Fisher test

التعرف على داللة الفروق بین 
اختبار (المتوسطات الثنائیة

Leastدالأدنى فرق 

Significant(

-اختبار كروسكال 
ویلس

Kruskal-Wallis
test

یستخدم إلیجاد الفروق بین 
متوسطات ثالث عینات 

للتأكد من الفرض مستقلة
الصفري

اختبار بعدي إلیجاد 
اتجاه الفروق في 
-اختبار كروسكال

ویلس
اختبار دان-

Dunn's test

یستخدم كاختبار بعدي 
إلیجاد اتجاه الفروق بین 

العینات اختبار توكي -
Tukey's

(HSB)

یستخدم في إیجاد أصغر فرق 
بین المتوسطات لذلك یسمى 

اختبار الفرق الدال الموثوق به 

بار شیفیھاخت

Scheffe test

یستخدم إلجراء المقارنات 
بمعنى إجراء ، الثنائیة الممكنة 

المقارنات بین متوسطین على 
األقل من متوسطات التجربة

اختبار دنكان

Duncan test

یستخدم في إجراء المقارنات 
الثنائیة الممكنة بین متوسطات 

ویسمى ، مجموعات التجربة 
المدى المتعدد باختبار 

Multiple range
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العینات 
االختبارات الالبارامتریةاالختبارات البارامتریة

استخدامهاالختبار استخدامهاالختبار 

ثالث 
عینات مرتبطة 

تحلیل 
األحاديالتباین 

)ANOVA(

یستخدم إلیجاد الفروق 
بین متوسطات ثالث عینات 

للتأكد من الفرض مرتبطة
الصفري

)كیو(ختبار كوكران ا
Cochran Q

test

یستخدم للتعرف على 
داللة الفروق بین ثالث 

عینات تندرج تحت المستوى 
االسمي

اختبار بیج
Page test

for ordered
Alternatives

یستخدم للتعرف على 
داللة الفروق بین ثالث 

عینات تندرج تحت المستوى 
الرتبي

اختبار فریدمان
Friedman

Test

یستخدم للتعرف على 
داللة الفروق بین ثالث 

بحیث المتغیر التابع ، عینات
یندرج تحت المستوى الرتبي
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حسب مستویات القیاس)المتقدم- البسیط(االستداللیة االختبارات اإلحصائیة- 3

یوضح االختبارات اإلحصائیة حسب مستوى القیاس) 4-2(جدول 

العینة
عدد 

المتغیرات 
المستقلة

)القیاس هنا للمتغیر التابع(مستویات القیاس 

فئوي أو نسبيرتبياسمي

1عینة واحدة

chi square

كاي تربیع لحسن 
المطابقة

Smirnov

اختبار 
-كولموجروف 

سمیرنوف

T-test

للعینة الواحدةاختبار ت

عینتان 
مستقلتان

1

chi square

كاي تربیع لالرتباط 
مستقلة للعینات ال

Man
Whitney U-

Test.

وتني - مان

Median؛
Test

اختبار الوسیط

T-test

للعیناتاختبار ت
المستقلة Fisherفشر اختبار 

exact test

عینتان 
مرتبطتین

1

chi square

كاي تربیع لنسبتین 
بیانات غیر مستقلة

Wilcoxon
Signed

Rank Test.

اختبار
ویلكوكسون

T-test

غیر للعینات اختبار ت
.مستقلة

Sign Test

اختبار اإلشارة

Randomization
Test

اختبار التوزیع العشوائي 

Walsh Test

اختبار والیش
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العینة
عدد 

المتغیرات 
المستقلة

)القیاس هنا للمتغیر التابع(مستویات القیاس 

فئوي أو نسبيرتبياسمي

من أكثر 
عینتین 

لتینمستق
1

chi square
تربیعكاي

للعینات المستقلة

Kruskal Walliss
كروسكال والیس
Median test
اختبار الوسیط

اختبار بعدي دان
Dunn's test

Analysis of
Variance (One
Way ANOVA)

تحلیلي التباین أحادى 
االتجاه

أكثر من 
عینتین 

مرتبطتین
1

اختبار كوكران 
)كیو(

Cochran Q
test

Friedman Test
اختبار فریدمان

ANOVA (one
way)

اختبارات تستخدم بعد 
تحلیل التباین

Friedman
Test

اختبار فریدمان
)البیانات الثنائیة(

Fisher Test
فیشراختبار

Scheffe’s Test
شیفیھاختبار

Tuky Test
توكياختبار

Duncan Test
اختبار دنكان

عینتان أو 
أو أكثر2أكثر

chi square
كاي تربیع

Factorial
Analysis

التحلیل العاملي
Tow

way ANOVA
تحلیل التباین ثنائي 

االتجاه
تحلیل التباین الثالثي

Three Way
ANOVA
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العینة
عدد 

المتغیرات 
المستقلة

)القیاس هنا للمتغیر التابع(مستویات القیاس 

فئوي أو نسبيرتبياسمي
ACNOVA

تحلیل التغایر أو
تحلیل التباین المصاحب 
تحلیل التغایر الثنائي 

Tow-Way-
ANCOVA
تحلیل التغایر 

متعدد المتغیرات (الثالثي
)التابعة

MANCOVA
التحلیل التمییزي 

)التصنیفي)(التمایز(
Discriminant

Analysis
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حسب مستوى القیاس اختبارات االرتباط - 4

یوضح اختبارات االرتباط حسب مستوى القیاس) 5-2(جدول 

المقاییس المناسبةالثانيالمتغیرالمتغیر األول

فتري

أو

نسبي

فئوي

أو

نسبي

r (Pearson)(إذا كانت العالقة خطیة(حاصل ضرب العزوم )معامل بیرسون(
product Moment Correlation Coefficient

)إذا كانت العالقة غیر خطیة) معامل إیتا (Correlation Ratioنسبة االرتباط 

رتبيرتبي

Spearman’s Rank CorrelationCoefic1entمعامل سبیرمان الرتباط الرتب 

إذا كان المطلوب قیاس االقتران و وزن الرتب بمیزان فتري

لقیاس (Kedall’s Tau RankCoefficientمعامل كاندل تو الرتباط الرتب 
)االقتران مع عدم وزن الرتب بمیزان فتري

اسمياسمي

Lambada) المبادا(معامل التنبؤ المتماثل لجتمان 

عندما یشمل كل متغیر على أكثر من قسمین وعلى أن تكون العالقة متماثلة أي أن (
عندما یشمل انالمعامل یسمح بالتنبؤ المتبادل؛ معامل التنبؤ غیر المتماثل لجتم

كل متغیر على أكثر من قسمین مع عالقة غیر متماثلة أي أن التخمین یكون في 
فان ذلك 2بمعلومیة أقسام المتغیر 1اتجاه واحد فإذا خمنا تأثر أحد أقسام المتغیر 

)1ال یعني إمكانیة تحمین تأثیر أحد أقسام المتغیر بمعلومیة أقسام المتغیر 

)عندما یشمل كل متغیر على قسمین(Phi Coefficientاي معامل االرتباط ف

عندما یكون أحد Contingency Coefficient–التصاحب –معامل التوافق 
المتغیرین أو كلیهما متعدد الفئات
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Coefficientمعامل تتراشورك  CorrelatiomTetrachoric: یستخدم إذا كان
.ثم حولت إلى اسمیةمستوى القیاس في المتغیرین متصلة 

رتبياسمي

. معامل ولیكوكسون إلشارات الرتب إذا كان هناك تمییز بین المتغیر المستقل والتابع
من قسمین، و أخر عندما یتكون هناك معامل خاص عندما یتكون المتغیر االسمي(

).المتغیر االسمي من أكثر من قسمین

معامل االرتباط .Correlation Rank Biserialیال باسبیرمعامل ارتباط الرتب
الثنائي المتسلسل للرتب

اسمي

فئوي

أو

نسبي

.Point BiserialCorrelationیالباسبیرمعامل ارتباط بوینت

عندما یكون المتغیر االسمي (CorrelationBiserialیالمعامل ارتباط باسبیر
و موجبذات سالبأصال متصال ولكنه حول إلى اسمي كتحویل درجة مفهوم 
..والتعامل معها كمتغیر اسمي أو ثنائي

رتبي

فئوي

أو

نسبي

معامل االرتباط المتسلسل المتعدد لجاسبن

Jaspen Coefficientof Multi-serial

Correlation

).شرط اعتبار المتغیر الرتبي متغیر متصل یأخذ التوزیع االعتدالي(
BiserialCorrelationمعامل االرتباط الثنائي المتسلسل

ثنائي

)0 -1 (
Dichoto-

mous

فئوي

أو

نسبي

عندما یكون (Biserial CoefficientCorrelationمعامل االرتباط الثنائي
المتغیر الثنائي غیر حقیقي ویكون المطلوب تقدیر معامل االرتباط كما لو كان 

).المتغیر متصالً 

).متغیر الثنائي متغیرًا حقیقیاً عندما یكون ال(معامل ارتباط بیرسون 
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Point BiserialCoefficient Correlationمعامل االرتباط الثنائي المتسلسل 

عندما یكون المتغیر الثنائي غیر حقیقي ویكون المطلوب تقدیر معامل االرتباط كما (
).لو كان المتغیر متصالً 

ثنائيثنائي
Phi)فاي(معامل االرتباط الرباعي الحقیقي  Correlation Fouftold). الثنائیة غیر

)حقیقیة واعتبارها متصل

).عندما یكون المتغیر الثنائي متغیرا حقیقیا(معامل ارتباط بیرسون 

عندما ال یكون هناك تمییز بین المتغیر المستقل والتابع، عالقة غیر (نسبة االرتباط فئويفئوي
.خطیة، لیس االقتران هدفا للقیاس
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المعاینة: لثاً ثا
والمعاینةأسالیب جمع البیانات

یتم فیها جمع والتي،دراسة المجتمعات الكلیةأو كما یسمیه البعض:الحصر الشامل-أ
ویتطلب ذلك .استثناءاتأيموضع اهتمام الباحث دون األصليالبیانات من كل أفراد المجتمع 

ویقتصر هذا ،ًا لكثرة عدد األفرادنظر ،وكذلك فریق عمل ونفقات مرتفعة،وقت وجهد كبیر
السكانيتدعمها الجهات الحكومیة مثل التعداد التياألسلوب على الدراسات 

على أن تكون ممثلة ،األصليمن المجتمع جزء وهنا یقتصر الباحث دراسته على :العینات- ب
و العینة هي أي،)2001:188(ویرى أبو عالم، وتحمل نفس خصائصه،لهذا المجتمع

.مجموعة جزئیة من المجتمع ولها خصائص مشتركة
، )2008:162،العزاوي(:لألسباب اآلتیةالعینة في جمع المعلوماتویفضل الباحثون أسلوب

)9- 8: 2005،مهدي(
.قد یكون المجتمع كبیر جدًا فیستحیل جمع جمیع عناصره- 
.األصليصعوبة الوصول إلى بعض أفراد المجتمع - 
.ة مقارنة بأسلوب الحصر الشاملتقلیل التكلف- 
.یمدنا بمعلومات ال تقل دقة عن معلومات الحصر الشامل- 
.بعض الدراسات استخدام أسلوب الحصر الشاملفيیستحیل - 
.قد تتلف عناصر المجتمع إذا أجریت الدراسة علیها- 
.التعامل مع العینات قصیرفيعامل الوقت المستغرق - 
.مجتمع یساعد على سرعة جمع وتحلیل البیاناتاستعمال جزء من ال- 

وزارة التربة والتعلیم (:واختیار الباحث ألحد هذین األسلوبین یعتمد على عدة معاییر منها
)2006:57،العالي

فإذا كان ذلك متوافرًا بالقدر ،مدى توافر اإلمكانیات المادیة والفنیة الالزمة للبحث. 1
ب الحصر الشامل و إال فإنه یختار أسلوب العینة ویلجأ بعض یستخدم الباحث أسلو ،الكافي

الباحثین إلى أسلوب العینة أیضًا حتى ولو كانت اإلمكانیات المطلوبة متوفرة رغبة في توفیر 
.وألن الدقة المتناهیة ال تكون ضروریة في بعض الدراسات،الجهد والوقت والنفقات

فإذا أمكن تحدید جمیع ،توزیعه ونوعیتهاإلحصائي من حیث عدده و عطبیعة المجتم. 2
یمكن اختیار أسلوب الحصر الشامل أما إذا ،وأمكن الوصول إلیه،مفردات المجتمع اإلحصائي

كان من الصعب حصر جمیع مفردات المجتمع اإلحصائي أو یستحیل ذلك فیستخدم أسلوب 
. العینة
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حصائي للتلف أثناء طبیعة البیانات المطلوبة ومدى تعرض عناصر المجتمع اإل. 3
فإذا أراد باحث تقدیر عمر معین من المصابیح الكهربائیة من إنتاج مصنع ،الفحص أو المشاهدة

.فمن غیر المعقول تجریب جمیع المصابیح ولذا البد من اللجوء إلى أسلوب العینة،معین
لیة سریعة فإذا كان الباحث یهدف إلى الحصول على نتائج أو ،طبیعة النتائج المطلوبة. 4

.فإنه یلجأ إلى أسلوب العینة،على قدر معقول من الدقة دون انتظار النتائج التفصیلیة
نالحظ أن أسلوب العینة أسلوب إحصائي نلجأ إلیه باستمرار في حیاتنا ،على وجه العموم

الیومیة وفي الدراسات والبحوث العلمیة الجادة وقد زادت درجة الثقة بهذا األسلوب ونتائجه 
باستخدام نظریة االحتماالت ویذهب البعض إلى حد القول بأنه بدون العینات وتحلیل نتائجها 

.وربطها بالمجتمع اإلحصائي لن یكتمل علم اإلحصاء وتتحقق أهدافه
SampleandPopulation:المجتمع اإلحصائي والعینة

في اً مهماً عد أمر ی، Sampleوالعینة ، Populationأن التمییز بین المجتمع اإلحصائي 
ألنه ال یمكن لنا قیاس الظاهرة أو السمة التي نرید قیاسها عند كل أفراد المجتمع ، علم اإلحصاء

مثًال إذا أردنا قیاس ظاهرة معینة مثل ظاهرة التأخر الدراسي لدى ف، إال في حاالت قلیلة جداً 
ه على جمیع أفراد المجتمع ال یمكن للباحث إجراء دراستفي قطاع غزةطالب المرحلة الثانویة

لذا نلجأ في كثیر ،دًا وماًال كثیراً هحث على المجتمع كله یكلف جالبالن إجراء، )قطاع غزة(
العینة اختیارًا سلیمًا رواختیا،Representativeمن األحیان إلى دراستها على عینة ممثلة 

عنها طریقة الحصر تي تسفر یجعل النتائج التي نتوصل إلیها ال تقل دقة عن تلك ال
ولعل من أهم المشكالت التي یواجهها الباحث هي اختیار العینة الممثلة للمجتمع .الشامل

العینة تتوقف رواختیار العینة له أهمیة كبیرة جدًا ألن على اختیا، )المجتمع األصلي(اإلحصائي 
ن النتائج أل، مع اإلحصائيم النتائج على المجتمنها األسالیب اإلحصائیة وتعمی، جداً اً كثیر اً أمور 

وان ، مقبولة وكافیة لتعمیمها على المجتمعمن العینة قد تكون إلى حد ماالتي نحصل علیها
2000،إبراهیم(.كان هناك فروق بین ما نحصل علیه من العینة وما نحصل علیه من المجتمع

:158(
التي لها ) ناصرأو األشیاء أو الع(أنها جمیع أفراد ) 185: 2001(یرى أبو عالم 

أنها مجموعة من الوحدات) 2008:161(ویرى العزاوي ، خصائص واحدة یمكن مالحظتها
ونعني المجموعة التي .اإلحصائیة المعرفة بصورة واضحة والتي یراد منها الحصول على البیانات

.ویهدف إلى تطبیق نتائج دراسته علیها،الباحثبها
)ض الكتب والمراجع تسمى العنصروفي بع():العینة(عناصر المعاینة 

وتشكل أساس سحب العینة، الوحدات التي یتكون منها المجتمعبعض هي 
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العینات
:العینةتعریف

أنها عبارة عن مجموعة جزئیة من مجتمع ) 1999:84(كما یرى عیبدات وآخرون 
ستخدام تلك النتائج علیها ومن ثم ا) البحث(الدراسة یتم اختیارها بطریقة معینة وٕاجراء الدراسة 

أنها جزء من ) 2008:161(و یرى العزاوي، وتعمیها على كامل مجتمع الدراسة األصلي
وفق قواعد خاصة لكي ، یختارها الباحث إلجراء دراسته علیه، المجتمع الذي تجرى علیه الدراسة

.تمثل المجتمع تمثیًال صحیحاً 
:خطوات اختیار العینة

فإن علیه أن یعي أن هناك شروطًا وخطوات یجب ، دد اختیار العینةإذا كان الباحث بص
)2001:189، أبو عالم) (2008:164،العزاوي(:إجرائها ومراعاتها وهي كثیرة و متنوعة منها

ینبغي أن نحدد هذه األهداف بدقة بحیث یستطیع الباحث :تحدید أهداف البحث-1
. على أساسها تحدید نوع العینة وحجمها

:تعریف المجتمع-2
ویتضمن ، هو الهدف األساسي لدراسة حیث أن الباحث یعمم في النهایة النتائج علیه

والغرض من ، تعریف المجتمع خاصیة واحدة على األقل تمیزه عن غیره من المجتمعات
.تعریف المجتمع هو تحدید ما یشمله من أفراد

:تحدید خصائص المجتمع-3
ویضع الباحث قائمة ،ًا لمجتمع الدراسة عند تعریف المجتمعیعطي الباحث وصفًا عام

و ، اعیةوالحالة االجتم، والجنس، مثل العمر، بهذه الخصائص من وجهة نظر الدراسة
وتتغیر هذه ، للمجتمعةالخ من الخصائص التي یمكن أن تكون موضح...المنطقة التعلیمیة

.الخصائص تباعًا ألهداف الدراسة
):تحدید حجم العینة (عینة كافیة لتمثیل المجتمع الحصول على -4

لذلك قد یحتاج األمر إلى ، هي تحدید عینة ذات حجم كاف لتمثیل خصائص المجتمع
، عداد جدل یحتوي على أعداد أفراد المجتمع وخصائصهم الستخدامه في تحدید أفراد العینةإ

ان ذلك قد یقلل من التحیز حث على عینة تعادل نسبة عالیة من المجتمع فابالوعند حصول 
. والخطأ

:كما یليأخذها في االعتبار عند تحدید حجم العینة هيمنهناك عوامل البد
وفي ، فرداً 30رتباطیة مثًال ال یجب أن یقل حجم العینة عن في البحوث اال:نوع البحث)1

البحوث التي تقارن بین المجموعات یجب أن ال تقل عن عشر أفراد في المجموعة
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إذا كان الباحث یتوقع الحصول على فروق ضئیلة أو عالقات بسیطة :روض البحثف)2
مثال على ذلك قد یؤدي التدریب إلى إحداث ،یجب أن یكون عدد أفراد العینة كبیر
ولذلك ، وهذه الفروق قد تكون قلیلة لكنها هامة،فروق في درجات االختبارات التحصیلیة

.اكتشاف هذه الفروقعلیه عدمفان استخدام عینة صغیرة قد یترتب 
عند ارتفاع تكالیف جمع البیانات إلى خفض الباحثین یضطر بعض :تكالیف البحث)3

.حجم العینة
ألن الباحث في ،حجم العینة الصغیرة مقبول في الدراسات االستطالعیة:أهمیة النتائج)4

إال انه ، لنتائجمثل هذه الدراسات یكون مستعدًا لتحمل هامش كبیر نسبیًا من الخطأ في ا
في الدراسات التي یترتب علیها توزیع في مجموعات أو اتخاذ قرار بإنفاق أموال طائلة 
فمن الواجب على الباحث الحصول على عینة كبیرة بشكل كاف لإلقالل من الخطأ في 

.النتائج على قدر اإلمكان
ثابتة بدرجة إذا لم تكن طرق أو سائل جمع البیانات دقیقة أو :طرق جمع البیانات)5

فمن الواجب الحصول على عینة كبیرة لتعویض الخطأ المتأصل في جمع ، عالیة
.البیانات

على المجتمع كلما زاد هاتعمیمد دقة النتائج ویصبح من الممكن تزدا:الدقة المطلوبة)6
ولكن هناك حدًا أمثل لحجم العینة إذا تخطاه الباحث فإنه لن یستفید كثیرًا .حجم العینة

.یادة عدد األفراد في العینةمن ز 
:أنواع العینات

):Random Sample(العینات العشوائیة :أوالً 
.یتم في هذا النوع من العینات اختیار أفراد العینة من المجتمع بطریقة غیر متحیزة

وهي العینات التي تخضع لقوانین االحتماالت وغالیًا ما یكون حجم المجتمع 
وغالبًا ، تائج أدق من غیرها من العینات الغیر االحتمالیةوتكون الن،معروف ومحدد

بحیث تكون فرصة اختیار أي عنصر ،ما یتم اختیار أفراد العینة بالطریق العشوائیة
ن لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة ألأي یكون فیها ،من عناصر المجتمع متساویة

الحظ یلعب فیها دورًا في وقد سمیت بالعشوائیة الن، أفراد العینةواحدُا منیكون 
)35: 2001،طشطوش()2007:19،المنیزل.(االختیار



-65-

:)Simple Random Sample(العینة العشوائیة البسیطة -1
أفراد المجتمع محل الدراسة ) تماثل(هي أبسط أنواع العینات وتستخدم في حالة تجانس 

أن هذه ) 2001:198(الم ویرى أبو ع، )2001:35،طشطوش(في الظاهرة موضع الدراسة 
فلكل ، الطریقة تؤدي إلى احتمال اختیار أي فرد من أفراد المجتمع كعنصر من عناصر العینة

فرد من أفراد أيهذه الطریقة احتمال اختیار ففي فرد فرصة متساویة الختیاره ضمن العینة
.المجتمع كعنصر من عناصر العینة

تؤدى هذه الطریقة إلى احتمال . كثرها استخداماً تعتبر تلك العینة من أفضل العینات أو 
لكل فرد فرصة متساویة الختیاره ، فرد من أفراد المجتمع كعنصر من عناصر العینةأياختیار 

)2005:9،مهدي(.فرد آخرأيالعینة ال یؤثر على اختیار فياختیار فرد ، ضمن العینة
)2007:20،المنیزل(

:وهيالعشوائیة البسیطةهناك عدة طرق الختیار العینة 
)2005:9،مهدي(:)Lottery Method(طریقة الیانصیب .1

یعطي كل فردة من مفردات المجتمع رقم یتم تسجیله على قصاصة ورق من حیث
نفس النوع والشكل والحجم و من ثم توضع تلك القصاصات في وعاء ویتم خلطها جیدًا ثم 

وتستخدم تلك ، ل اختیار العینة المطلوبةتسحب من الوعاء قصاصة تلو األخرى حتى یكتم
).25أقل من أو یساوي (الطریقة عندما یكون حجم المجتمع صغیر 

:)Random Tables Method(طریقة الجداول العشوائیة.2
یتم استخدام جدول و، عندما یكون حجم المجتمع كبیر یتم استخدام هذه الطریقة وفیها

فلو أردنا اختیار عینة ، طالب500مع األصلي هو إذا كان حجم المجاألعداد العشوائي
ثم نحصل على رقمًا بالتتابع ، 499إلى 000نعطي كل طالب رقمًا من ، طالب50حجمها 

. من الجدول
)199- 2001:198،أبو عالم(:وفقًا للخطوات اآلتیةالعشوائیة البسیطةیتم اختیار العینة

.األصليتحدید وتعریف المجتمع -1
.ید حجم العینة المرغوب فیهتحد-2
.األصليإعداد قائمة بكل أفراد المجتمع -3
.449إلى 000یبدأ من وضع رقم مسلسل لكل فرد-4
الجدول ویكون فيمكان أياستخدام الجدول بغلق عینیا ووضع إصبعنا على فينبدأ -5

.نقطة البدء
.مكونة من ثالث أرقامكتلةفيالعشوائیةوفقًا لحجم المجتمع نقرأ األعداد-6
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فإذا تم اختیار رقم من الجدول اكبر من ، ثم نختار رقم آخر، بعد اختیار نقطة البدایة-7
.ما إذا تم تكرار رقم تم اختیاره نتجاهله، نتجاهله499
.وهكذاالتاليالعمود ثم ننتقل للعمود ینتهينسیر من نقطة البدء حتى -8
.نحصل على جمیع أفراد العینةتتكرر الخطوة السابقة حتى-9

:SPSSاإلحصائياستخدام البرنامج .3
.حیث یتضمن برنامجًا لتولید األعداد العشوائیة

:ممیزات العینات العشوائیة البسیطة
.االختیارفينفس الفرصة المتكافئة األصليتعطى جمیع مفردات المجتمع - 
.ال تتقید بترتیب معین أو نظام مقصود- 
.األصليلب معرفة سابقة بخصائص مفردات المجتمع ال تتط- 
.تتفادى التحیز العتمادها على حد كبیر على قانون االحتماالت- 
.سهولة سحب مفرداتها حیث ال تتطلب سوى قوائم تتضمن بیانات عن مجتمع الدراسة- 
.ة حیث تشترط تجانس مجتمع الدراسةانخفاض خطأ المعاین- 
.االختیار یوفر كثیر من الجهد والوقت والمال للباحثفياآللياستخدام برامج الحاسب- 

:عیوب العینات العشوائیة البسیطة
وخاصة إذا كانت ،استخدام جداول األرقام العشوائیة لتحدید كل مفردة عملیة متعبة- 

.العینة كبیرة
ن غیر عادة ما تكو فهيوفى حالة توافرها ،عدم توفر قوائم مسبقة لمجتمع الدراسة- 

.دقیقة
یتم التوصل التيحالة عدم التأكد من تجانس مجتمع الدراسة یمكن أن تقود النتائج في- 

.أخطاءإلیها إلى
):Systematic Random Sample(العینة العشوائیة المنتظمة -2

تستخدم هذه العینة في حالة تجانس المجتمع أو عشوائیته أو أنه مرتب طبقًا لصفه معینة 
أو توفرت قائمة وأدرنا أن نأخذ منها ) اإلطار(صًا إذا لم تتوفر قائمة بجمیع أفراد المجتمع وخصو 

أنه في هذه الحالة یتم ) 2001:209(ویرى أبو عالم، )2001:36،طشطوش(بطریقة منتظمة 
وكما یرى مهدي، اختیار الفرد أو العنصر على مسافات متساویة من قائمة أسماء أفراد المجتمع

أن اختیار العینة یتم بانتظام معین ولكن الشيء الوحید الذي یتم بشكل عشوائي ) 2005:16(
وأیضا غالبًا ما ، هو اختیار أول مفردة من مفردات المجتمع لتكون أول مشاهدة في العینة

تستخدم تلك الطریقة عندما یكون حجم المجتمع كبیرًا جدًا ومتجانس في توزیعه أو غیر معلوم
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أنها عینة تختار من ) 2010:24(ویرى عوض. اختیار عینة عشوائیة بسیطةحیث یصعب
. بحیث یتم تحدید مقدار القفز بین كل عنصر والذي یلیه، اإلطار وفق ترتیب معین

اختیار فيیتم فیها اختیار الحالة األولى من العینة بطریقة عشوائیة ثم یمضى الباحث 
يأبحیث تكون المسافة بین ،ة أو متساویة بین الحاالتبقیة الحاالت على أبعاد رقمیة منتظم

جمیع الحاالت فيوحدتین متتالیتین ثابتة 
: یمكن تحدد مقدار الزیادة المنتظمة من العالقة التالیة

حجم العینة ÷حجم المجتمع = الزیادة المنتظمة 
فإننا ، فرد500على من مجتمع یحتوى 50فإذا رغبنا في اختیار عینة منتظمة حجمها 

وبالتالي نختار فردًا من كل عشرة 1:10أي 50:500نحسب نسبة العینة إلى المجتمع وهي 
.أفراد متتالیة

:العشوائیة المنتظمةةخطوات اختیار العین
.األصليتحدید المجتمع -1
.تحدید حجم العینة المرغوب فیه-2
.حجم العینة÷حجم المجتمع = منتظمة الزیادة التحدید المسافة بین أفراد العینة من خالل-3
.الحالة األولىاختر عشوائیًا -4
التيحصل على العینة نلوهكذا،الزیادة المنتظمةقیمة ةالمختار الحالة األولىأضف إلى -5

.تریدها
:ممیزات العینات العشوائیة المنتظمة

.التطبیقفيتعد من أسهل العینات العشوائیة - 
.إعداد مسبق لمفردات الدراسةال تحتاج إلى عملیة - 
يكتففی،كل مرة یتم فیها سحب المفردات إلى مرجع أو دلیلفيال تحتاج إلى الرجوع - 

.المفردات فتحدد تلقائیًا عن طریق صیغة ریاضیة سهلةباقيأما ،بالمفردة األولى
:عیوب العینات العشوائیة المنتظمة

.األصلياء مفردات المجتمع تستلزم توفر قائمة حدیثة تشمل كافة أسم- 
وذلك حینما تختار مفردات على أبعاد منتظمة ،قد تكون العینة المختارة غیر متجانسة- 

ة وغیر متشابهة مع أو من ذوى خصائص وصفات ممیز ،یصادف أن یكونوا من طبقة معینة
.بقیة المفردات

.ج من حیث التنوعتسلسل منسق وتدر فيأن یكون األفراد األصليالمجتمع فيیشترط - 
ال تحدث احتمالیة فرصة التمثیل لمفردات مجتمع الدراسة إال مرة واحدة وهى عند اختیار - 

.العنصر األولالمفردة األولى
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حالة كون طول الفئة كبیرًا وهناك مجموعات داخل مجتمع الدراسة عددها أقل من طول في- 
.یكون محدوداً العینة فيالفئة فإن احتمال تمثیل هذه المجموعة 

:Stratified Random Sample)(عینة العشوائیة الطبقیة ال-3
عندما یكون المجتمع غیر متجانس ولكن یمكن تقسیمه إلى مجموعات متجانسة تسمى 

یتم اختیار هذا النوع من العینات باختیار عینة عشوائیة بسیطة من كل طبقة من ،طبقات
إن المعاینة العشوائیة ".)2001:35، طشطوش.(معالطبقات تمثل تلك الطبقة من المجت

خصائصها عن خصائص المجتمع فيالبسیطة كثیرًا ما تؤدى إلى الحصول على عینة تبتعد 
أنها ) "2010:24(ویرى عوض، )2001:201، أبو عالم"(مما یترتب علیه خطأ المعاینة

". قة من طبقات المجتمععینة مكونة من عدة عینات عشوائیة بسیطة نختار كل منها من طب
. ویلجأ الباحث إلى العینة الطبقیة عندما یكون المجتمع األصلي مقسم إلى طبقات

أنه یمكن استخدام هذه العینات في المجتمعات ) 2004:185(وآخرون، وقد بین القاضي
حیث یقوم الباحث في هذه العینة بتصنیف المجتمع ، التي یمكن تقسیمها إلى فئات متجانسة

ثم یتم االختیار Strataأو تقسیمه إلى مجموعات متجانسة تسمى طبقات أو شرائح ، حصائياإل
داخل الطبقات بطریقة العینة عشوائیة بسیطة من كل طبقة من الطبقات تمثل تلك الطبقة في 

:العینة الطبقة إلى قسمین هما) 2001:202(وقد قسم أبو عالم. المجتمع
):Proportional Stratified Sampling() تناسبالم(العینة الطبقیة النسبیة)أ(

2001، أبو عالم. (نسحب من كل طبقة عددًا یتناسب مع نسبة عدد أفراد الطبقة إلى المجتمع

إن اختیار العینة العشوائیة البسیطة والمنتظمة یقوم على افتراض أن المجتمع األصلي ) 202:
لذلك فإن اختیار العینة البد وأن ، األحوالوهذا االفتراض ال یتحقق في جمیع، یتصف بالتجانس

.یكون متناسبا مع حجم الطبقة التي ینتمي إلیها
بأخذ عدد یتناسب وحجم الطبقة في المجتمع) 170- 2008:169(ویرى العزاوي 

:والستخدام هذه الطریقة نطبق المعادلة اآلتیة، المبحوث عنه

:حیث
في كل حالةعدد األفراد الذین یتم سحبهم :فع
حجم العینة المسحوبة:عح
حجم الطبقة:طح
حجم المجتمع:مح



-69-

اختبار على جمیع المشتغلین في معمل لصناعة البطاریات قإذا قام باحث بتطبی:مثال
:موزعین في المجتمع األصلي كما یأتي800البالغ عددهم 

، عامالً 200العمال الفنیین مجموعة ،موظفاً 100مجموعة الموظفین اإلداریین 
.عامالً 100ومجموعة عمال الخدمات ،عامالً 400ومجموعة العمال غیر الماهرین 

فما عدد األفراد الذین ،فردًا 200رد الباحث أن یسحب عینة من هؤالء یبلغ حجمها وأ
سیتم سحبهم لكل حالة من الحاالت المذكورة في أعاله؟ 

:الحل
.وهو عدد الموظفین25=×200=1ح

.وهو عدد العمال الفنیین50= ×200= 2ح

.وهو عدد العمال غیر الماهرین100= ×200= 3ح

.وهو عدد عمال الخدمات25= ×200= 4ح

Disproportional Stratified(:العینة الطبقة غیر النسبیة أو المتساویة) ب(

Sampling(
ورغم بساطة ، فإننا نحصل على أعداد متساویة من كل طبقة وذلك بطریقة عشوائیة

.ختالف التوزیع النسبيانه یؤدي إلى أهذا األسلوب إال
Optimum Allocation(Method Idealاألمثل (الطریقة المثلى)ج(

كل طبقة ال تقصر تحدید العدد على نسبة افه،د هذه الطریقة من أدق الطرقتع
وٕاذا ،فإذا كان كبیرًا زاد العدد،بل تهتم بدرجة التباین داخل كـل طبقة،األصليللمجتمع 

، ن،ع..،3ع،2ع،1للطبقات عالمعیاریة فاالنحرافاتكانت المجموعة متجانسة قل العدد
فإن الباحث بأخذ في أثناء تحدید األحجام المختلفة للعینات) 2008:171(وكما یرى العزاوي 

ن حجم العینة المأخوذ من طبقة معینة وذلك أل، عیاریة للطبقات المختلفةاالنحرافات الم
إذ إن حجم العینة یكون متناسبًا مع حجم الطبقة ، یتوقف على حجم الطبقة وعلى تباینها

:مضربًا في انحرافها المعیاري وعند استخدام هذه الطریقة نطبق المعادلة اآلتیة

= ب أخذهاحجم العینة المطلو 
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وقسم إلى ، فرداً 1000في مجتمع حجمه 200إذا كان حجم العینة الكلیة یساوي : مثال
حجم المجموعة األولى :ثالث مجموعات وحسب االنحراف المعیاري لكل مجموعة كما یأتي

وحجم ، 20وانحرافها المعیاري 300و حجم المجموعة الثانیة ، 30وانحرافها المعیاري 500
فما عدد الحاالت في كل مجموعة؟ ،15وانحرافها المعیاري 200الثالثة المجموعة 

)172-2008:171،العزاوي(
:الحل

فردُا 125= =ى عدد الحاالت في المجموعة األول

فرداً 50= =ة عدد الحاالت في المجموعة الثاني

فرداً 25= =في المجموعة الثالثة عدد الحاالت

:ممیزات العینات العشوائیة الطبقیة
بل لكل طبقاته الفرعیة مهما كان بعضها،األصليلیس فقط للمجتمع ،یتحقق التمثیل.1

.یشكل أقلیة صغیرة
ألنها تجمع ،والمنتظمةمن العینة العشوائیة البسیطةالعینة الطبقیة أكثر دقة.2

.األصليفنضمن عدم خلوها من خصائص المجتمع ،تحقق التكافؤ بین األفرادو ،العشوائیة
خاصة كلما كانت ،المعاینةتتمیز بالدقة اإلحصائیة وانخفاض نسبة حدوث الخطأ .3

.المجموعات أو الطبقات متجانسة داخلیاً 
:عیوب العینات العشوائیة الطبقیة

من الباحث التعرف بشكل جید على مجتمع دراسته لتحدید المجموعات الفرعیة تتطلب . 1
.یتكون منهاالتي

من أياستخدام فيتتطلب إجراءات كثیرة یجب على الباحث القیام بها قبل الشروع .2
.العینات العشوائیة البسیطة أو المنتظمة

من العینات تبعًا لعدد بسحب عدد الباحث حیث یقوم یقوم بهالذيمضاعفة الجهد . 3
.ایتعامل معهالتيالمتغیر 

)Cluster Random Sample(العینة العشوائیة العنقودیة -4
أو ، ویقصد بها اختیار العینة من خالل حّزم،وتسمى العینة التجمیعیة"

أن یقسم المجتمع في هذا النوع ) 2000:204(ویرى مراد، )1983:227،غریب"(عناقید
حیث هذه(إلى مجموعات ونختار من هذه المجموعات عینة عشوائیة بسیطة من العینات 
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ثم تأخذ جمیع األفراد في المجموعات ) المجموعات تكون متجانسة فیما بینها إلى حد ما
نا عینة عشوائیة بسیطة من اختر أما إذا ، المختارة فتسمى عینة عنقودیة من مرحلة واحدة

وتستخدم ،سمى عینة عنقودیة عشوائیة من مرحلیتینفت،من كل مجموعة مختارة،األفراد
عبارة عن مجموعة من وهي .مثل هذه العینات أكثر في البحوث اإلنسانیة بصفة عامة

،العینات العشوائیة البسیطة أو المنتظمة المستخدمة لسحب مفردات مجتمع دراسة واحد
الدراسة وفى كل هذه المجموعة من العینات ال تقل عن مرحلتین وتزید حسب طبیعة

وفى حالة وجود عینة عشوائیة واحدة ال نطلق علیها عینة عنقودیة ،مرحلة یتم سحب عینة
.هذه الحالة إما أن تكون عینة عشوائیة منتظمة أو بسیطةفيألنها 

یقسم المجتمع في هذا النوع من العینات إلى مجموعات ونختار من هذه المجموعات 
ثم نأخذ ) هذه المجموعات تكون متجانسة فیما بینها إلى حد ماالن (عینة عشوائیة بسیطة

أما ، جمیع األفراد في المجموعات المختارة فتسمى عینة عنقودیة عشوائیة من مرحلة واحدة
إذا اخترنا عینة عشوائیة بسیطة من األفراد من كل مجموعة مختارة فتسمى عینة عنقودیة 

ج مصابیح كهربائیة ویضع كل مائة مصباح في مثال ذلك مصنع ینت. عشوائیة من مرحلتین
نختار أوًال عینة عشوائیة من الصنادیق ولتكن خمسة ، صندوق وینتج یومیًا ألف صندوق

لتقدیر نسبة المصابیح ، صنادیق مثًال ثم من كل صندوق نختار عشرین مصباحًا لفحصها
)2001:36،طشطوش(.التالفة أو تقدیر متوسط أعمار هذه المصابیح المنتجة

)207-2001:206،أبو عالم(:خطوات اختیار العینة العشوائیة العنقودیة
.األصليتعریف وتحدید خصائص المجتمع - 1
.تحدید حجم العینة المرغوب فیه- 2
.تعریف وتحدید العنقود- 3
.یتكون منها المجتمعالتيأو وضع قائمة بالعناقید ،عمل حصر لكل العناقید- 4
.كل عنقودفيأفراد المجتمع تقدیر عدد - 5
عدد أفراد العنقود÷ حجم العینة = تحدید عدد العناقید - 6
.اختیار عدد العناقید عشوائیاً - 7
.عدد أفراد العینة هم جمیع األفراد الذین تشملهم العناقید المختارة عشوائیاً - 8
دور المشرف حولاالبتدائیةالمرحلة معلميیهدف باحث إلى التعرف على آراء :مثال

) 100(معلم موزعین على ) 5000(ویتكون المجتمع من ،العملیة التعلیمیةفيالتربوي
معلم كیف یتم ذلك باستخدام العشوائیة ) 500(ویرید الحصول على عینة مكونة من ،مدرسة

؟العنقودیة
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.معلم) 5000(حجم المجتمع - 1
.معلم) 500(حجم العینة المرغوب - 2
.معلم بكل مدرسة50= 100÷5000= المعلمین بالمدارس متوسط عدد- 3
مدارس10= 50÷500) = المدارس(عدد العناقید المختارة - 4
.مدرسة) 100(مدارس من ) 10(یختار الباحث عشوائیًا عدد - 5
.المدارس المختارةفيحجم العینة هو جمیع المعلمین - 6

:ممیزات العینات العشوائیة العنقودیة
یكون مجتمع أنل مع كل المجتمعات المتجانسة بغض النظر عن حجمها بشرط تتعام- 

.الدراسة موزعاً 
الخصائص فيتتشابه األصليأن جمیع المجتمعات الفرعیة المكونة لمجتمع الدراسة - 

.العامة بصورة كبیرة
.تشغل حیزًا جغرافیًا شاسعاً التيتناسب المجتمعات الكبیرة المتناثرة - 
.بین المراحلتخدام كل من العینة العشوائیة البسیطة والمنتظمة عند االنتقال یمكن اس- 

)2001:209،أبو عالم(: عیوب العینات العشوائیة العنقودیة
فيعینة "كما تتطلب سحب عینات كثیرة أیضًا ،تتطلب خطوات كثیرة تبعًا لعدد المراحل- 

."كل مرحلة
.للمجتمعاحتمال كبیر أال تكون العینة ممثلة - 
.انخفاض مستوى تمثیلها لمجتمع األصل- 
العادیة غالبًا غیر مناسبة وال تالحظ الفروق والحساسیة ةاألسالیب اإلحصائیة االستداللی- 

.الموجود بین العناقید
Multi(العینة العشوائیة المتعددة المراحل -5 – Stage Sample(:

ندما یكون حجم المجتمع كبیرًا جدًا هي عینة تستخدم ع) "2005:18(ویعرفها مهدي
."ومجزأ إلى عدة طبقات حیث تتم طریقة اختیار تلك العینة على عدة مراحل

إذا كان حجم المجتمع األصلي كبیرًا ویتعذر استخدام العشوائیة أو الطبقیة لما یتبع ذلك 
ستخدامها وهي عینة یضطر الباحث ال،) 2008:172،العزاوي. (....من كثرة في التكالیف

نقسم المجتمع األصلي إلى ، لیتعدى مراحل صعبة ومتشعبة وواسعة في المجتمع اإلحصائي
ونستمر في بالتقسیم واالختیار ، ثم نختار واحدة منها بالطریقة السابقة نفسها، مجموعات عّدة

ث حتى نصل إلى مجموعة تتفق في حجمها وظروفها المختلفة مع اإلمكانیات المتوفرة لدى الباح
)1998:257،عدس(بدراسته
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أجزاء 3المجزأ إلى (مواطن من سكان فلسطین2000تتكون من ةإذا أردنا اختیار عین:مثال
:فإننا نتبع الخطوات التالیة) الخط األخضر- جـ، الضفة الغربیة- ب، قطاع غزة- وهي أ

)2005:18مهدي، (
ولتكن تلك العینة ،ك الطبقات الثالثةیمكن اختیار عینة عبارة عن طبقیین عشوائیًا من تل-1

).الحظ الفرق بین العینة الطبقیة وبین العینة متعددة المراحل(الضفة الغربیةو ،هي قطاع غزة
یمكن اختیار من كل طبقة من طبقتي قطاع غزة والضفة الغربیة عدد من المدن بشكل -2

مدن هي 7لضفة الغربیةومن ا،)غزة- خان یونس - رفح(مدن هي 3من قطاع غزة ، عشوائي
.)طولكرم –بیت لحم –نابلس –جنین –الخلیل - رام اهللا–القدس (

یمكن اختیار من كل مدینة من المدن المختارة في المرحلة السابقة عدد من األحیاء -3
ویمكن اختیار حي األمل والمخیم ، فمثًال من مدینة رفح حي البرازیل، السكنیة بطریقة عشوائیة

ویمكن اختیار حي الزیتون وحي الرمال ومخیم الشاطئ من مدینة ، من مدینة خان یونسالغربي
أما مدن الضفة الغربیة السبعة فیمكن أن نختار من كل المدن بشكل عشوائي حیین سكنیین ، غزة

حیًا 14منطقة سكنیة عبارة عن 20الخالصة من هذه المرحلة أنه أصبح لدینا عینة مؤلفة من (
).أحیاء سكنیة من قطاع غزة6، الضفة الغربیةسكنیًا في

في المرحلة األخیرة یمكن أن نختار من كل منطقة سكانیة عدد من الشوارع بشكل -4
ثم نختار من ذلك الشارع أیضًا بشكل عشوائي ، مثًال یمكن اختیار شارع واحد عشوائیاً ، عشوائي

مواطن 2000راحل والمؤلفة من وبذلك نكون قد حصلنا على العینة متعددة الم، شخص100
الحظ أن المرحلة األخیرة في اختیار العینة متعددة المراحل یمكن فیها استخدام طریقة (فلسطیني

).العینة العنقودیة فقط 
):Nonrandom Sample()غیر االحتمالیة (العینات غیر العشوائیة- :ثانیاً 

ن لكل فرد فرصة بأن یكون أحد أفراد هي طریقة التي یتم بها اختیار العینة دون أن یكو 
وهي عینة متحیزة وال ، وهي الطریقة التي یختار بها الباحث عینة محددة أو مقصودة. العینة

وبالتالي یكون االستنتاج ، وتعد هذه العینات عینات متحیزة وغیر ممثلة مجتمعاتها، تمثل المجتمع
).2000:205،مراد(منها غیر مناسب

أن هذه الطریقة مفیدة في الدراسات االستطالعیة لكن ال) 2008:173(العزاوي ویرى 
.توجد طریقة إحصائیة نظریة لقیاس مدي دقة نتائج مثل هذه العینة

):المتحیزة(أو ) ةغیر االحتمالی(ومن العینات غیر العشوائیة 
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):Purposive Sample) (الغرضیة أو العمدیة(العینة القصدیة -1
، أن هذه الطریقة تؤدي إلى الحصول علة عینة غیر سلیمة) 2001:212(یرى أبو عالم

وهو ، ویرى أبو حطب وأبو زید أن هذه العینة مشتقة من اسمها. وغیر ممثلة للمجتمع األصلي
وال یستطیع الباحث ، بسبب وجود دلیل على أنها تمثل األصل، عینة یقصدها الباحث في اختیاره

وذلك یتحدد في ضوء دراسات سابقة ، واء كانت ممثلة أم غیر ممثلةس، استبدالها أو الحیاد عنها
أبو (و، )1991:84،أبو حطب و صادق.(مثل دراسة مرضى االیدز. أو خبرات سابقة

).2002:56،زید
)Quota Sample)(بالحصة(أو ) التعیین(العینة الحصصیة -2

ت معرفة الرأي العام والتي أن هذه العینة تستخدم في دراسا) 2008:173(ویرى العزاوي 
عادة یقوم الباحث بإجراء مقابالت ألشخاص لهم خصائص ، تحدث عادة قبل إجراء االنتخابات

حیث یقوم الباحث في هذا النوع من العینات بتقسیم المجتمع إلى . اجتماعیة واقتصادیة وتعلیمیة
رى علیهم وتمثل كل حصة عدد األشخاص الذین سیج، مجمعات أو فئات تسمى الحصص

عبد . (على أن تماثل الحصص المنتقاة بحسب توزیع األفراد في المجتمع األصلي، البحث
)1983:17، العظیم وآخرون

،العینة العشوائیة الطبقیة-إلى حد كبیر –ویالحظ الباحث أن عینة الحصص تشبه 
االختیار للعینة حیث بطریقة العینة الطبقیة یكون، ولكن الفرق بینهما طریقة اختیار العینة

یكون االختیار بطریقة الصدفة أو –طریقة العینة الحصصیة –أما بهذه الطریقة ،عشوائیاً 
.القصد

):Accidental Sample) (عینة الصدفة (العینة العرضیة-2
، "أنها تكون في بعض األحیان مقبولة في مواقف خاصة) " 2001:214(ویرى أبو عالم
ونقول أن الباحث قد اختار ، أكثر العینات غیر االحتمالیة قابلة لالستخداموتعد العینة العرضیة

ویعزى انتشار هذا النوع من . عندما یأخذ أي حالة یقابلها لیضمنها في عینته، عینة عرضیة
أنها العینة ) 2008:174(كما یرى العزاوي ، )1998:35،عبده(العینات لسهولته وعدم كلفته 

وهذا النوع من العینات یستخدم في ، لیها في اختیار الحاالت التي تصادفهالتي یتجه الباحث إ
.التحقیقات الصفیحة أكثر مما یستخدم في البحوث

:)Convenience Sample(العینة المتیسرة -4
أنه قد یكون من الصعب) 2005:19(ومهدي) 2007:22(یذكر المنیزل وآخرون 
ن الباحث قد یختار ما إوفي هذه الحالة ف،عشوائیة منتظمةغیرأحیانًا اختیار عینة عشوائیة أو

فالباحث قد یقرر ، عبارة عن مجموعة من األفراد متیسرین للدراسةوهي، یسمى بالعینة المتیسرة
ألن مدیر المدرسة قد طلب منه مساعدة لحل مشكلة ، اختیار عینة من المدرسة القریبة من منزله
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م من أن هذه الطریقة سهلة إال أن هناك سلبیات من استخدامها وعلى الرغ.تعاني منها المدرسة
.وهو أن العینة التي اختیرت قد ال تمثل المجتمع وبالتالي یفضل تجنبها

)28-2009:27:عوض(، )2005:21،مهدي(: عینة الكرة الثلجیة-5
بعض فيف، وهذه الطریقة من اختیار العینة یستخدم في بعض الدراسات والعلوم اإلداریة

المعلومات التي یجب جمعالدراسات اإلداریة یكون غیر واضحًا لدى الباحث من هم أفراد العینة
: وأیضًا ال یعرف من أین یبدأ لذلك یجب أن یتبع أحدى الطرق التالیة،عنهم

:طریقة الشریحة الرأسیة)أ
امل في المؤسسة قل عأیتم جمع المعلومات بطریقة ترتیبیة من أعلى مسئول في المؤسسة إلى 

:طریقة الشریحة القطریة) ب
.یأخذ الباحث عینته من شرائح مناسبة من الموظفین دون مراعاة الترتیب والتسلسل الوظیفي

:طریقة عینة الكرة الثلجیة)ج
وتبدأ هذه الطریقة باختیار فرد معین وبناًء على استجابة ذلك الفرد یقرر الباحث بمفرده أو 

، د من سیكون الشخص التالي من اجل استكمال المشاهدات المطلوبة في العینةبمساعدة هذا الفر 
.إذ یعتبر الفرد األول النقطة األولى التي سیبدأ التكثیف حولها الكتمال الكرة أي اكتمال العینة

:Exterme Sampleعینة الحاالت المتطرفة-6
،هتمام الباحث بشكل كبیرعینة تبرز الظاهرة موضع اأنها )2001:215(ویرى أبو عالم

اختیار حاالت ،ویطلق علیها عینة الحاالت الشاذة،وهي تقع خارج نطاق المألوف في المجتمع
.ویمكن أن یكون عدد أفراد العینة هو فرد واحد فقط،األصليغیر ممثلة لمجتمع 

االبتدائيم یرید باحث التعرف على الخصائص النفسیة واالجتماعیة للمتسربین من التعلی:مثال
.فقطفالعینة هنا حاالت المتسربین،أدت إلى تسربهمالتيوأهم العوامل 

)216-2001:215،أبو عالم(العینة المتتابعة -7
العینة العمدیة یحاول الباحث الحصول على فيتشبه العینة العمدیة مع وجود فرق هو أنه 

یدرسها حتى التيتعریفه للمتغیرات نطاقفيتقع التيأكبر عدد ممكن من الحاالت المناسبة 
هو الحصول على كل حالة ممكن األساسيفالمبدأ .یستنفد ما لدیه من جهد ومال ووقت

العینة المتتابعة فإن الباحث یظل یجمع الحاالت حتى تمأل المعلومات فيأما .الحصول علیها
ثم ،ًا من األفراد ویدرسهموفى هذه الحالة یجمع عدد،لدیهالذيالفراغ تمألالتيأو الحاالت 

یرید الوصول إلیه من دراسة الذيیجمع عددًا آخر ویدرسهم وهكذا بالتتابع حتى یحقق الهدف 
.العینة
الثانویة العامة ولتحقیق ذلك یجمع الباحث عددًا فيیرید باحث دراسة حاالت الرسوب :مثال

وهكذا حتى یصل إلى ،آخر ویدرسهمثم یجمع عدداً ،من الراسبین ویدرسهم وفقًا لمتغیرات بحثه
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التيفیتوقف ویعتبر أنه حصل على العینة ،یعود یحصل على بیانات جدیدةنقطة التشبع وال
.یریدها

)2001:216،أبو عالم(Theory Sampleالعینة النظریة -8
،یرتكز اختیار الباحث ألفراد العینة على قاعدة نظریة تحدد أبعاد السمة موضوع الدراسة

توصل إلیه من الذيالنظريیجمع الحاالت بناء على التوجه ، على أساسها سیتم االختیاروالتي
.دراسة سابقة لمبادئ النظریة

المهنيضوء نظریة العمل فيمؤسسة صناعیة فيیرید الباحث تحلیل سلوكیات العاملین :مثال
ضوء فيویحلل تصرفاتهم 0ع فیبدأ بمالحظة مجموعة من األفراد طوال أیام األسبو ،وقواعده

.هذه النظریة
)2001:216،أبو عالم()بالكتلة(العینة الكتلیة-9

الهدف الوحید ، یسكن بهاالتيالعمارة أویدرس له الذيیختار األفراد من الفصل 
عینة متحیزة ال یمكن التعمیم منها وٕانما نتائجها ال وال، لالختیار هو سهولة الحصول على البیانات

.اختارها الباحث فقطالتينطبق إال على الكتلة ت
)2001:217،أبو عالم(العینة االجتهادیة- 10

تؤدى إلى الحصول على ،اختیار األفراد بناء على الخبرة الذاتیة واالجتهاد من الباحث
.عینة متحیزة

.العمل أو الزمالء أو األصدقاءفياختیار الرؤساء :مثال
Sampling Errors: أخطاء المعاینة

وثابت ،بأنه الفرق بین التقدیر الذي نحصل علیه من العینة، یعّرف خطأ عینة ما
أن النتائج التي یحصل علیها ،أو العد الكامل،التي نحصل علیها بالحصر الشامل، المجتمع

كما ،وذلك لوجود أخطاء، الباحث من العینة قد ال تماثل التي یحصل علیها من الحصر الشامل
الفرق بین قیمة أحد المقاییس اإلحصائیة" بأنه ) 2006:65(رفه أیضًا الكتاب الوزاري یع

المعاینةاء خطوتقسم أ". المحسوبة من العینة والقیمة المناظرة المحسوبة من المجتمع اإلحصائي 
:قسمین هماإلى
)Bias Errors(:و القصديأخطأ التحیز -1

ویرجع للباحث وفیه یحدث میل لتفضیل ، ات غیر صحیحةوینشأ هذا الخطأ عند إعطاء معلوم
عدم تمثیل خصائص فيویتسبب ذلك ،وحدات ذات خصائص معینة دون غیرها لتنضم للعینة

) 1999:255، عدس(و) 167-2008:166،العزاوي(.األساسیةاألصليالمجتمع 



-77-

) 167- 2008:166،العزاوي(: وأسباب الخطأ في هذا النوع ترجع إلى ما یلي
عدم صالحیة إطار العینة لالختیار.أ

عدم القدرة على استخدام الطرائق الصحیحة في حساب التقدیرات. ب
عدم قدرة الباحث على الحصول على نسبة ملحوظة من اإلجابات بإسقاط بعض المفردات . جـ

عند جمع البیانات
قد یكون اختیار بعض الحاالت شعوریًا أو غیر شعوري . د

وحصل ) إناث % 50وذكور % 50(ذا كان مجتمع طالب المرحلة الثانویة یتكون من إ:مثال
،فقد یترتب على ذلك نتائج متحیزة% ) 80واإلناث ،%20(الباحث على عینة نسبة الذكور فیها 
وكثیرًا ما ،العینة متغیر مؤثرفيوبذلك یصبح نوع الفرد ،لن اللعینة غیر ممثلة تمثیًال دقیقاً 

:ود هذا الخطأ لألسباب التالیةویع.التحیز نتیجة لسوء التخطیط عند اختیار العینةیحدث خطأ 
استجابات المفحوصین غیر دقیقة وغموض األسئلة وحساب التقدیرات فيعدم كفاءة الباحثین 

عدم وجود وعدم جمع البیانات من بعض األفراد أو جمع بیانات أكثر من مرة لنفس األفراد و
) 2006:64،الكتاب الوزاري.(ند اختیار العینةإطار سلیم ع

)Sampling Errors(العشوائیة خطأ-2
فنجد اختالف نتائج ،ألفراد العینةالعشوائيویرجع هذا الخطأ إلى طبیعة االختیار 

فاختیار العینات بأفضل أسالیب المعاینة ال یضمن أن .األصليالعینة عن نتائج المجتمع 
فال یمكن الحصول على عینة یتطابق تركیبها مع ،رة ممثلة للمجتمعتكون العینة المختا

وأیضا ینشأ هذا النوع من الخطأ من الفروق بین أفراد العینة وأفراد ،تركیبة المجتمع تماماً 
)38-1998:37، عبده(و ) 167- 2008:166،العزاوي. (المجتمع كله

) 167-2008:166،ويالعزا(:وأسباب الخطأ في هذا النوع ترجع إلى ما یلي
انحراف الباحث عن عمله في جمع البیانات. أ

. استحالة الوصول إلى البیانات المطلوبة ألسباب خارجة عن إرادة الباحث. ب
.عدم استجابة المبحوث عنهم. جـ
.غموض التعریفات والتصنیفات. د
.عدم اختیار األسالیب المثلى في جمع البیانات. هـ
.الخ...مناسب لتنفیذ البحث كأن یكون األفراد مرهقین أو مشغولیناختیار وقت غیر. و

وحصلنا على متوسط لنسبة ،طفل) 100(إذا طبق اختبار للذكاء على عینة مكونة من :مثال
طفل فكان ) 100(وعند تطبیق االختبار على عینة أخرى مكونة من ،)105(ذكاء هذه العینة 

فالعینة األولى یزید ،)100(المجتمع فيالذكاء علمًا بأن متوسط نسب ) 95(المتوسط 
متوسطات فيوهذا التباین ،عن متوسط المجتمع) 5(والثانیة یقل بمقدار ) 5(متوسطها بمقدار 
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أسلوب فينه ال یرجع إلى عیب أكما ،وال یرجع للباحث،معاینةالعینة یرجع إلى خطا ال
.یحدث كلما حصلنا على عینة عشوائیةوالذية ولكنه نتیجة للتباین الراجع إلى الصدف،االختیار

:الخطأ المعیاري
في ضوء نظریة النهایة المركزیة المتعلقة، )296- 1997:293(ویشیر عفانة

بأن العینة تقترب من التوزیع الطبیعي ، بتوزیع أوساط العینات المشتّقة من مجتمع طبیعي ما
فإن عدد أفراد العینة ، زیادة النهائیة) ن(العینة وعندما یزداد حجم ، كلما ازداد عدد أفرادها

، متوسط المجتمع األصلي= وبالتالي یكون متوسط العینة ، یؤول إلى عدد أفراد المجتمع
بینما الخطأ المعیاري لالنحراف المعیاري ، صفراً = والخطأ المعیاري للمتوسط في هذه الحالة 

خطأ المعیاري لمتوسط العینة من المعادلة یقل كلما زاد عدد أفراد العینة ویمكن حساب ال
:التالیة

= مخ:الخطأ المعیاري لمتوسط العینة

االنحراف المعیاري للمجتمع:مع: حیث
حجم العینة :ن

اختیار وتم ، 30=م وانحرافه المعیاري ع، 90=جإذا كان متوسط مجتمع إحصائي م:مثال
أو أكبر من 100= المختارة ع فما احتمال أن یكون متوسط العینة م، فرداً 40=عینة عشوائیة ن

ذلك؟
، إلى درجة معیاریة ز) 100الذي قیمته (في هذه الحالة نقوم بتحویل متوسط العینة :الحل

:ثم نوجد النسبة المئویة المطابقة لقیمتها، وذلك من خالل الصیغة التالیة
= ز :ة المعیاریةالدرج

متوسط العینة:عم:  حیث
متوسط المجتمع:جـم
الخطأ المعیاري لمتوسط العینة:مخ

4.74= ÷30= مالخطأ المعیاري خ- 

2.1=4.74÷ ) 90- 100= (الدرجة المعیاریة ز - 

0.4821المساحة تحت المنحنى المقابل لقیمة ز هي - 

:كبر من ذلك هوأأو 100= المختارة جـ متمال أن یكون متوسط العینة أذن اح
)0.5–0.4821 ( ×100 =0.018 ×100 =1.8 %

.أو أكبر100فرصة من مائة فرصة للحصول على متوسط عینة یساوي 1.8أي أن هناك 
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:اإلحصائيحجم العینة الممثلة للمجتمع 
وجب على الباحث أن یحدد حجم العینة المناسب قبل الشروع في اختیار عناصر العینة یت

والتي یمكن االعتماد علیها في تعمیم ، حتى تزوده بالبیانات والمعلومات الكافیة والضروریة
.النتائج التي تم التوصل إلیها على المجتمع األصلي

هناك بعض األمور التي یجب على الباحث مراعاتها ومالحظتها عند تحدید حجم العینة 
:األمور هيوهذه

ألن ، نه كلما زاد حجم المجتمع یجب زیادة حجم العینة وهذا اعتقاد خطأأیظن البعض .1
.المجتمع المتجانس في صفاته وخصائصه یكفي اختیار عینة صغیرة نسبیاً 

فكلما كبر التباین بین أفراد ، تباین أفراد المجتمع عامل مهم في تقدیر وتقریر حجم العینة.2
. وجب اختیار عینة كبیرة الحجم نسبیاً المجتمع است

هناك عالقة بین حجم، حجم الخطأ المسموح به أو بمعنى هو مستوى الداللة اإلحصائیة. 3
).مستوى الداللة(العینة والخطأ المسموح به 

في العینة الطبقیة نقوم بحساب حجم العینة في كل طبقة ویجب أن تكون ممثلة لنسبة وجود . 4
.فیكون الحجم الكلي للعینة هو مجموع تلك الحجوم، مجتمعكل طبقة في ال

.لهذا یجب أخذ ذلك بعین االعتبار، بعض الدراسات تعتمد على تكلفة محددة أو زمن محدد.5
الریاضیة (و الطریقة االحتمالیة ،هناك اتجاهان في تحدید حجم العینة وهما الخبرات السابقة

).واإلحصائیة 
:الممثلة للمجتمع اإلحصائيطرق تحدید حجم العینة 

:تحدید حجم العینة إذا كان المجتمع اإلحصائي معروفاً :أوالً 
).1997:318،عفانة(:إذا كان االنحراف المعیاري للمجتمع اإلحصائي معروفاً . أ

قانون إیجاد حجم العینة 
:  حجم العینة

االنحراف المعیاري للمجتمع اإلحصائي:مع 
لمعیاري لمتوسط العینة المختارة الخطأ ا: مخ 

جد عدد أفراد العینتین ، لمجتمع إحصائي ما12=مأذا كان االنحراف المعیار ع :مثال
؟0.3=خ م،0.7=خ م- أ:المختارتین في حالة

:الحل
فرداً 294=۲) 0.7÷12(=1ن-أ

فرداً 1600=2)0.3÷ 12(=2ن-ب
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قل ، ختارة من متوسط المجتمع اإلحصائيوهذا یعني انه كلما اقترب متوسط العینة الم
.وازداد حجم العینة الممثلة للمجتمع، الخطأ المعیاري لمتوسط العینة

)324- 1997:320، عفانة(:إذا كانت فترة الثقة للمجتمع اإلحصائي معروفة. ب

=ن 

عدد أفراد العینة:ن:حیث
الدرجة المعیاریة:ز
ح احتمال النجا:جـح

احتمال الفشل:)جـح- 1(
مدى الثقة المطلوبة:ي

ویمكن إیجاد الحد األدنى لحجم العینة إذا لم تتعدد خصائص المجتمع اإلحصائي 
:وذلك عن طریق استخدام المعادلة المعدلة لحجم العینة وهي كما یلي، ومتغیراته

:حجم العینة المعّدلة
من

غیر المعدل حجم العینة:عن
حجم المجتمع اإلحصائي:ـجن

، عنصر3700من مجتمع إحصائي یتكون من 0.2نسبتها ،إذا أراد باحث اختیار عینة:مثال
وذلك عند مستوى داللة إحصائیة 0.14≥ي≥0.19ومدى ثقة، 0.01عند مستوى احتمال 

؟فما عدد أفراد هذه العینة،0.05
0.05=0.14- 0.19= فإن الثقة المطلوبة ،0.14≥ي ≥0.19بما أن مدى الثقة :الحل

0.99فإن مستوى الثقة المطلوب ، 0.01= وبما إن مستوى االحتمال المطلوب 

2.58=0.99قیمة ز المقابلة لمستوى الثقة : إذاً 

فرداً 1704= =ن:      إذاً 
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وٕاذا ازداد احتمال اختیارها یقل عدد ، رادهاالحظ أنه إذا قّل احتمال العینة یزداد عدد أف
الموضح في المعالجات السابقة فإننا 0.01بدًال من 0.05فمثًال أذا تم اختیار االحتمال ،أفرادها

:نالحظ ما یلي
0.95= فإن مستوى الثقة المطلوب ،0.05= بما أن مستوى االحتمال المطلوب 

1.96= 0.95إذًا قیمة ز المقابلة لمستوى ثقة 

إذاً 
فرداً 984= =ن

=نهو بتطبیق المعادلة ، أّما الحد األدنى لحجم العینة السابقة
:على المثال السابق

فرداً 1167= ==ن:)0.01عند احتمال : (أوالً 

.%32= 3700÷ ) 100× 1167= (نسبتها المئویة 

فرداً 778= =ن)0.05عند احتمال : (ثانیاً 

%.21= 3700÷) 100× 778= (نسبتها المئویة 
:للحصول على الحد األدنى للعینة نتبع الخطوات اآلتیة: مالحظة

:على هذا فإن،) = جـح -1(فإن،مثالً = جـ حإذا كانت قیمة

×=) = جـ ح- 1(×جـ ح
=ن بالتعویض عن ذلك في المعادلة

:فإننا نحصل على الحد األدنى للعینة مباشرة من المعادلة اآلتیة
2ي÷ 2ز= ن :   الحد األدنى للعینة مباشرة

ومدى الثقة ، ال اختیاریمكن استخدام هذه المعادلة مباشرة إذا عرف احتم
.المطلوبة
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0.05فرد باحتمال 6500إحصائي عدد أفراده جد حجم العینة إذا سبحت من مجتمع:مثال

؟0.1≥ي ≥0.14ومدى ثقة
0.08= 0.04×2) = لطرفي التوزیع (ي،0.04= 0.1–0.14= :الحل

،0.95= وبما أن مستوى الثقة المطلوب 0.05بما أن االحتمال 
.1.96= 0.95إذن قیمة ز المقابلة لمستوى الثقة 

.اً فرد600= 0.0064÷ 3.842= 2)0.08(÷ 2)1.96=(ن 
1997، عفانة(:αإذا كان حجم المجتمع اإلحصائي معروفًا ومستوى الداللة اإلحصائیة . ج

:325(
=ن :فإن حجم العینة

مستوى الداللة اإلحصائیة :αحیث
حجم المجتمع اإلحصائي :من

فرد عند مستوى 9000یك مجتمع إحصائي حجمه حجم العینة األدنى إذا توفر لدحدد:مثال
؟0.02و،0.05داللة إحصائیة 

)0.05عند مستوى داللة (:أوالً : الحل

فرداً 383===ن

)0.02عند مستوى داللة (:ثانیاً 

فرداً 1957= ==ن 

عدد أفراده ،الممثلة لمجتمع إحصائي ما) ن(فانة جدوًال یوضح حجم العینة وقد وضح ع
القانونلوذلك من خال،αمعروف في ضوء مستوى الداللة اإلحصائیة 

=ن
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)1997:327، عفانة(للمجتمع اإلحصائي ةحجم العینة الممثل
)6-2(جدول رقم 

مجتمع اإلحصائيیوضح حجم العینة الممثلة لل

المجتمع 
اإلحصائي

)αمستوى الداللة اإلحصائیة (حجم العینة الممثلة للمجتمع عند نسبة خطأ
1=%0.012=%0.023=%0.034=%0.045=%0.0510=%0.1

50049841734533322283
1500130493863844131694
25002000125076950034596
30002308136481151735397
40002857153887054136498
50003333166790955637098
60003750176593856637598
70004118184295957437899
80004444190597658038199
90004737195798958438399
1000050002000100058838599
50000833323811087617387100

من وجهة نظره الحجم األدنى للعینات المقبولة طبقًا لنوعیة Garyولقد حدد جاري 
)1997:328،عفانة(:التربویة والنفسیة كما یليالبحوث

ولكن في حالة المجتمعات اإلحصائیة ، من حجم المجتمع األصلي% 10:البحوث الوصفیة. 1
.كحد أدنى% 20صغیرة الحجم یكفي 

. فردًا كحد أدنى30:البحوث االرتباطیة.2
. فردًا لكل مجموعة15:البحوث المقارنة. 3
.فردًا كحد أدنى لكل مجموعة30:البحوث التجریبیة. 4

)331- 1997:329،عفانة(تحدید العینة إذا كان المجتمع اإلحصائي غیر معروف : ثانیاً 
:في حالة معرفة التباین المقدر للعینة. أ

:حجم العینة

=ن
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حجم العینة:نحیث
تباین العینة المقدر:2ع
الدرجة المعیاریة:ز
مدى الثقة المطلوب :ي

وكان االنحراف ، الختیار فروض بحثه0.05إذا استخدم الباحث مستوى داللة إحصائیة : مثال
؟عدد أفراد عینة البحث المطلوبةفما0.1≥ي≥0.9ومدى الثقة ، 8المقدر للعینة یساوي 

:الحل
0.1≥ي≥0.9نأبما 

0.8= 0.1–0.9= ي : إذن، 
α =0.05بما أن 

1.96= قیمة ز المقابلة : إذن،

فرداً 768= =ن 

المتوقعوخطأ المعاینة،رةفي حالة تحدید نسبة حجم العینة المختا. ب

:فإن حجم العینة
=ن

الدرجة المعیاریة :زحیث
α: الداللة اإلحصائیة(الخطأ المتوقع(
احتمال النجاح :جـح

ي غیر إذا توقع باحث ما بأن الخطأ الناجم عن اختیار عینة عشوائیة من مجتمع إحصائ: مثال
وأن نسبة أفراد عینة البحث المختارین من المجتمع اإلحصائي هي ، %3معروف المعالم هو 

؟0.05فما عدد أفراد عینة بحثه إذا كانت الداللة اإلحصائیة ، 15%
:الحل

فرداً 84) = 0.85(2%)15) (4268.4= (ن
لعینة الممثلة للمجتمع فإن حجم ا0.05بدًال من 0.01إذا أخذنا مستوى داللة إحصائیة - 

:وهي، اإلحصائیة تزداد

.فرداً 145) = 0.85(2%)15) (7396= (ن 
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اإلحصائیةالوجه المكمل للداللة التأثیرحجم . رابعاً 
ن األنواع اإلحصائیة التي یستخدمها بعض الباحثین في تفسیر البیانات اإلحصائیة قد إ

مشكلة وأسالیب حلها، فقد یعتمد باحٌث ما على تكون في كثیر من األحوال بعیدة عن واقع ال
تبار العوامل األخرى التي قد تنحمستویات محددة من الداللة اإلحصائیة دون األخذ في االع

بالباحث عن واقع المشكلة وخصائصها وٕامكانیة معالجتها بطرق حقیقیة وبعیدة عن الصدفة 
)2000، عفانة(والعشوائیة 

للقیم الناتجة یقوم الباحث برفض الفرض الصفري وقبول صائیةإحوفي حالة وجود داللة 
بین متوسطات درجات مجموعات البحث إحصائیةالفرض البدیل القائل بوجود فروق ذات داللة 

.من ذلكأكثروربما ،0.001أو 0.01أو 0.05عند مستوى داللة 
لفروق الناتجة بین هذا مهما كان كبیرًا ال یوضح حجم ااإلحصائيولكن مستوى الداللة 
.الذي یحدثه المتغیر المستقل على المتغیر التابعبالتأثیرمجموعات البحث وال یهتم 

عنها أسفرأو الداللة العملیة للنتائج التي األثرأو التأثیرولذا تظهر الحاجة لقیاس حجم 
التي ) البحث نتائج (وذلك عن طریق حساب النسبة المئویة للتباین في المتغیر التابع ،البحث
.المستقلالمتغیرتأثیرإلىإرجاعهایمكن 

الشائعة االستخدام اإلحصائیةلتحلیالت لالقصورنقاط التأثیرتعالج مقاییس حجم و 
-Tمثل اختباراإلحصائیةاألسالیبفعند استخدام احد ،بالبحوث التربویة والنفسیة Testأو

وجود فروق إمكانیةالباحث مركزًا على معرفة یكون اهتمامANOVAاألحاديتحلیل التباین 
بین متوسطات درجات مجموعات البحث على المتغیر التابع بغض النظر عن قیمة هذه الفروق 

.وجدواها للممارسات التعلیمیة في المیدان
وهنا یتضح انه بات واضحًا الحاجة إلى الملحة لتقدیر حجم التأثیر و فقد تكون الداللة 

حیث ، ولذلك من المهم الرجوع إلى حجم التأثیر لتقویم نتائج أي تجربة، للةاإلحصائیة مض
. تخبرنا حجوم التأثیر عن مقدار التأثیر في حین أن الداللة اإلحصائیة ال تخبرنا عن ذلك

)2006،الضوي(
AERA(American Educational Research(نشرت ) 2006(وفي عام 

Association حجم التأثیر التجریبیة في بحوث علم االجتماع المعاییر الخاصة بذكر
والخطأ المعیاري وفترة الثقة مع تقدیر ، وأوصى المؤلفین بتضمین مؤشر حجم التأثیر، اإلمبریقیة

أي أن جمعیة البحث التربوي األمریكیة اتبعت نفس سیاسة الجمعیة ، تفسیر نوعي لحجم التأثیر
.یر في مجالتهاالنفسیة األمریكیة التي تتطّلب حجم التأث

)Sun,2008:7(،)Thompson,2007:424(،)Durlak,2009:1(،)263: 2011،حسن.(
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ونظرًا ألهمیة حجم التأثیر كمعیار للداللة العملیة یوصي باستخدامه المتخصصون في 
كوجه مكمل الختبارات الداللة اإلحصائیة البحوث التربویة

والسؤال الذي یطرح ،التأثیرلم نعرف حجم كنلو ،التأثیرتكلمنا في الجزء السابق عن حجم 
؟التأثیربحجمنفس ما المقصود 

هو مجموعة من األسالیب اإلحصائیة التي یمكن استخدامها طبقًا للنوع اإلحصائي الذي 
یستعین به الباحثون للوصول إلى النتائج لمعرفة حجم الفروق أو حجم العالقة بین متغیرین أو 

انت تلك الفروق أو العالقة تعود للصدفة أم أنها حقیقیة تعود لمتغیرات أكثر لتحدید ما إذا ك
)2000،عفانة(.الدراسة أو البحث

إلى أن مفهوم حجم التأثیر یقصد به األسالیب التي یتم من) 57: 1997(ویشیر منصور
ر وأنه یطلق على حجم التأثی، خاللها معرفة حجم الفرق أو حجم العالقة بین متغیرین أو أكثر

Strength ofوقوة الترابط ، Practical Significantالداللة العملیة : عدة تسمیات منها

Association ، ومقاییس قوة التأثیرStrength of Effect Measures

على انه الدرجة التي توجد فیها الظاهرة في المجتمع في التأثیرویعرف كوهین حجم 
)Steyn & Ellis, 2009:106( .و برانیت أما نكس(Nix & Barnette,1998) فیعرفان

أو الدرجة التي یكون فیها ، انه الدرجة التي توجد فیها الظاهر في المجتمعحجم التأثیر على
بأن حجم التأثیر هو ببساطة أي مقیاس ) Kellow(بینما یرى كلیو ، الفرض الصفري خاطئ

)2002:94،بابطین(تغیر المستقل یخبر عن مدى تفسیر المتغیر التابع أو توقعه بواسطة الم
The Importance Effect Size: أھمیة حجم التأثیر

:في النقاط التالیةالتأثیرحجم أهمیةتتحدد 
یركز حجم التأثیر على حجم الفروق أو قوة العالقة بین متغیرین بغض النظر عن مستوى .1

ن جوهریة وواضحة في حین أن الداللة اإلحصائیة، فقد تكون الفروق أو العالقة بین متغیری
)2000،عفانة(.حجم التأثیر قد یكون ضعیفاً 

یتأثر حجم التأثیر بحجم العینة، بینما األمر یكون عكس ذلك في مستویات الداللة ال.2
اإلحصائیة، إذ أن مفهوم الداللة اإلحصائیة یركز على مستوى الثقة في النتائج، وبالتالي 

)2000،عفانة.(ن القیم الحرجةیحدد درجات حریة معینة للكشف ع
)2000،عفانة.(اإلحصائیةالعملیة بخالف اختبارات الداللةتزود الباحثین بمؤشرات للداللة.3

تتأثر مستویات الداللة اإلحصائیة بقوه االختبارات اإلحصائیة وكفاءتها، في حین أن حجم .4
)2000، عفانة(.خدمةالتأثیر له مقاییس مختلفـة تتحـدد طبقـًا لألنواع اإلحصائیة المست

بحیث یعني الصفر عدم ، حجم التأثیر یشیر إلى وجودة الظاهرة في المجتمع بمقیاس متصل.5
)94- 2002:93، بابطین(وجود الظاهرة 
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Scaleلها خاصیة المقیاس الحر .6 - Free حیث تحسب تقدیرات حجم التأثیر كفروق معیاریة
مقارنة تأثیرات المعالجة لمتغیرات مختلفة األمر الذي یجعل من الممكن ، لخدمة هذا الغرض

بنفس الدراسة أو لنفس المتغیرات أو المتغیرات المختلفة عبر دراسات مختلفة بغض النظر عن 
:Hojat &Xu,2004(حجم العینة والمقاییس األصلیة للمتغیرات  242 (

)2011:282،حسن.(تعطي إشارة إلى معنى أو داللة الفرق بین المتوسطات.7
)2011:282،حسن(استخدام حجم التأثیر لحساب قوة االختبار اإلحصائي یمكن .8
حیث ، استخدام حجم التأثیر یجعل مقارنة نتائج دراسات مختلفة استخدمت مقاییس أمرًا ممكناً .9

. تلنتائج البحوث والدارساMeta-Analysisیعتبر حجم التأثیر أداة مهمة في التحلیل البعدي 
)2011:282،حسن(

راء المسح الكامل لمجتمع البحث ال توجد طریقة أخرى لتحدید الداللة سوى تقییمها عند إج.10
:Steyn & Ellis(عن طریق إیجاد متوسطات حجم التأثیر  2009,107(

مقاییس حجم التأثیر 
و یمكن تقسیمها هذه ، توجد مجموعة من المعادالت التي تستخدم لحساب حجم التأثیر

:المعدالت أو المقاییس إلى
.كفرق معیاري بین المتوسطین، مقاییس الفروق-1
كارتباط بین تصنیف المتغیر المستقل ، )مقاییس التباین المفسر(ارتباط حجم التأثیر -2

.ودرجات األفراد على المتغیر التابع
:تم تصنیفها إلى بعدین أساسیین هما

مقاییس الفروق المعیاریة في مقابل مقاییس التباین المفسر-1
مقاییس حجم التأثیر غیر المصححة في مقابل مقاییس حجم التأثیر المصححة-2

(Velicer et al, 2008: 592)
وتختلف حسب األسلوب ، أن المعادالت التي تستخدم في إیجاد حجم التأثیر كثیرة

اإلحصائي المستخدم الختبار الفرض الصفري 

؟ما مستویات حجم التأثیر المعیاریة
Criticalستویات الداللة اإلحصائیة لها ضوابط معیاریة مثل القیم الحرجة ولما كانت م

Values التي بواسطتها نحكم على داللة العالقة أو الفروق بین المتغیرات، فإن لمقاییس حجم
إلى أن هناك) Rubin,1992(التأثیر مستویات معیاریة محددة، إذ أشارت دراسة روبن

نستطیع من خاللها الحكم على أن حجم الفروق كبیرة أو متوسطة مستویات ثالثة لحجم التأثیر
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حالة أو صغیرة، فإذا كانت مثًال قیمة مربع إیتا المستخدمة للتعرف على حجم التأثیر في
فإننا نقول أن حجم التأثیر كبیرًا، وٕاذا كانت قیمة مربع إیتا ) 0.14(استخدام اختبار ت تساوي 

) 0.01(التأثیر متوسطًا، وٕاذا كانت قیمة مربع إیتا تساوي حجمفإننا نقول أن ) 0.06(تساوي 
.فإننا نقول أن حجم التأثیر صغیراً 

)7- 2(جدول رقم 
)2000،عفانة(مستویات حجم التأثیر الخاصة بكل مقیاس

قمر ال

نوع المقیاس
التأثیرمستوى حجم 

صغیرمتوسطكبیر

2ȵ(0.140.060.01(مربع إیتا1

الدرجة 2
Ζ(0.80.50.2(المعیاریة

معامل االرتباط 3
mR(0.370.240.1(الثنائي
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة 

اإلحصائيةاالختباراتالدراسات السابقة اليت تناولت :أوالً

االختبارات اإلحصائيةتعليق على الدراسات اليت تناولت

املعاينةولت الدراسات السابقة اليت تنا: ثانياً

املعاينةتعليق على الدراسات اليت تناولت 

)الداللة العملية(الدراسات السابقة اليت تناولت حجم التأثري :ثالثاً

)الداللة العملية(تعليق على الدراسات اليت تناولت حجم التأثري 
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الفصل الـثـالــث
الدراسات السابقة

هانأل، ال یكاد یمكن الَفصل بین موضوعاته، )الدراسة(البحث موضوعات ظر إلىبالن
لذلك قام الباحث بقسیم موضوعات ، ویعتمد لكل موضوع على األخر بشكل كبیر، مترابطة

")الفروق"حجم التأثیر –العینات –االختبارات اإلحصاء (البحث الحالي إلى 
قام البحث بتقسیم لذا، ريات كما هو في اإلطار النظهذه الموضوعتناولوسوف یتم 

و حجم التأثیر ،العیناتو ، األسالیب اإلحصائیةالدراسات السابقة إلى موضوعات تتناول كل من
:وهذه الدراسات هي) الداللة العملیة(أو الفروق 

:االختبارات اإلحصائیةالدراسات السابقة التي تناولت :أوالً 
)م2010(دراسة الشافعي وآخرون -1
ألسالیب اإلحصائیة في رسائل الماجستیر والدكتوراه المجازة في علم النفس تقویم ا" 

"والصحة النفسیة بكلیة التربیة جامعة المنصورة 
الماجستیر (معرفة واقع التحلیالت اإلحصائیة في الرسائل العلمیة هذا البحث تهدف
؟ربیة جامعة المنصورةفي علم النفس التربوي والصحة النفسیة المجازة بكلیة الت) والدكتوراه

عینة البحث قام البحث باختیار عینة الدراسة من رسائل الماجستیر والدكتوراه المجازة من قسم 
علم النفس التربوي والصحة النفسیة بكلیة التربیة جامعة المنصورة في الفترة من بدایة عام

75ت لعملیة التقییم وبلغ إجمالي عینة الدراسة التي خضع، م2005م إلى نهایة عام 1985

رسالة خاصة بالصحة 34و، رسالة خاصة بعلم النفس التربوي41(رسالة موزعین كالتالي 
).النفسیة 

یوجد تباین في استخدام الطالب لألسالیب :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة
علم النفس التربوي بالنسبة لطلبة ، اإلحصائیة األولیة و هذا االستخدام یتفاوت من قسم إلى أخر

، % )42.857غیر مناسب ، %47.143بین بین ، %المناسب صفر (نسبة االستخدام 
بین بین -% 18.182المناسب (وبالنسبة لطلبة الصحة النفسیة نسبة االستخدام 

یوجد تباین في استخدام الطالب لألسالیب %). 27.273غیر مناسب - % 54.545
بالنسبة لطلبة علم النفس ، االستخدام یتفاوت من قسم إلى أخروهذا، اإلحصائیة المتوسطة

9.055غیر مناسب -% 2.362بین بین - %88.583المناسب (التربوي نسبة االستخدام 

6.393بین بین - % 86.301المناسب (وبالنسبة لطلبة الصحة النفسیة نسبة االستخدام ، % )

ستخدام الطالب لألسالیب اإلحصائیة یوجد تباین في ا% ). 7.306غیر مناسب - % 
بالنسبة لطلبة علم النفس التربوي نسبة ، المتقدمة وهذا االستخدام یتفاوت من قسم إلى أخر
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وبالنسبة ، % )7.143غیر مناسب - % 2.857بین بین -% 90المناسب (االستخدام 
غیر - % 21.277بین بین - % 74.468المناسب (لطلبة الصحة النفسیة نسبة االستخدام 

%).4.255المناسب 
یوجد تباین بین طلبة علم النفس التربوي وطلبة الصحة النفسیة في االستخدامات المختلفة 

.لألسالیب اإلحصائیة

)م2009(دراسة سعید - 2
في الرسائل الجامعیة في مجال المعلومات والمكتبات في اإلحصائیةاألسالیباستخدام "

"اسة مسحیةدر :الجامعة المستنصریة
التعرف على األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في معالجة البیانات في الدراسةتهدف

مع ،المنجزة في اختصاص علم المعلومات المكتبات) دكتوراه- ماجستیر (الرسائل الجامعیة 
بیان أنواع األسالیب اإلحصائیة التي استخدمها الباحثون في تحلیل وتفسیر البیانات مع تحدید 

فضًال عن عمل قائمة بالرسائل الجامعیة مجتمع ،ألسلوب اإلحصائي األكثر استخدامًا في ذلكا
استخدام المنهج المسحي الوثائقي و،الدراسة لإلفادة منها من فبل الباحثین وطلبة الدراسات العلیا

:أهمهاوتوصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة .الرسائل الجامعیة كأداة لجمع المعلوماتاعتمدت
إن معظم الباحثین في مجال المعلومات والمكتبات یستخدمون النسبة المئویة في تحلیل 

سلوب االختبارات أو إن استخدام ،%69.1البیانات الواردة في الرسائل الجامعیة إذ بلغت 
ثم ،من المجموع الكلي للرسائل الجامعیة% 13.5اإلحصائیة جاء في المرتبة الثانیة وبنسبة 

إلى عدد دراسة التخلصو.%12.4خدام مقاییس النزعة المركزیة بالمرتبة الثالثة وبنسبة است
ضرورة التأكید على طلبة الدراسات العلیا بأهمیة استخدام األدوات :من المقترحات أهمها

دمة في والمقاییس والقوانین اإلحصائیة في إنجاز البحوث مع ضرورة التقیید بالمناهج المستخ
.ج اإلحصائيهطاریح الدكتوراه وبخاصة المنرسائل الماجستیر و أإنجاز 

)ه1425-م2005(دراسة لبد -3
تقویم بعض اإلجراءات المنهجیة المستخدمة في رسائل الماجستیر المقدمة لكلیات "

"التربیة في الجامعات الفلسطینیة بغزة 
في رسائل الماجستیر هدفت الدراسة إلى تقویم بعض اإلجراءات المنهجیة المستخدمة 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي على ، المقدمة لكلیات التربیة في الجامعات الفلسطینیة
وبلغ عدد العینة "واألقصى ، واألزهر، اإلسالمیة"عینة من رسائل الماجستیر الجامعات الثالث

بطاقة تحلیل كأداة واستخدم الباحث، من المجتمع الكلي% 27رسائل جامعیة نسبتها ) 105(
في " ت"من الباحثین استخدموا اختبار % 48إّن : وكانت النتائج على النحو التالي، للدراسة
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أما باقي االختبارات ، استخدموا النسب المئویة% 19، "ف"منهم استخدما اختبار %20، دراستهم
، %46,7بلغت وكانت هناك أخطاء في المعاینة بین الطالب الباحثین ، %13فلم تشكل سوى 

وهناك % 52,4وأخطاء في ثبات األداة بلغت نسبتها % 12وأخطاء في صدق األداة بلغت 
وأهم توصیات الباحث أن یشرف على ، فقط استخدموا مقاییس حجم التأثیر في دراستهم10%

وفرز قسم خاص في ، الرسالة الجامعیة أكثر من مشرف وخاصة في الجامعة اإلسالمیة
.واالهتمام األكثر في مقاییس حجم التأثیر، اإلحصائیةتللمعالجاةلسطینیالجامعات الف

)م2004(دراسة باهي - 4
"دراسة تحلیلیة:تأثیر األسالیب اإلحصائیة على نتائج البحوث العلمیة"

الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرأسي وهو هل تحقق األسالیب اإلحصائیة أهدافها تهدف
؟هل تحقق األسالیب اإلحصائیة أهدافها البحثیة:ویهدف البحث إلى؟لعلمیةفي خدمة البحوث ا

یجب ترحي : ملحوظة هامةوهل تؤدي األسالیب اإلحصائیة غیر المناسبة إلى تعمیمات خاطئة؟ 
، الدقة في الكشف بالجداول ومعرفة أي الدالالت مطلوبة هل هي في اتجاه واحد أو اتجاهین

وقع عدد من :واستنتاجات الدراسة هي.موجه أو غیر موجهوهذا یتوقف على أن الفرض
تأثرت بضع النتائج في التحقق من صحة ). ت(الباحثین في أخطاء استخدام اختبار الفروق 

كانت بعض نتائج البحوث . الفروض وما یترتب علیه من قبول الفرض الصفري أو رفضه
للنتائج لعد اختیار األسلوب الصحیح نطقيعدم التفسیر الم. مختلفة مع نتائج الدراسات السابقة

.عدم إمكانیة تطبیق النتائج لبعدها عن التفسیر العلمي والمنطقي. في المعالجة اإلحصائیة
إعداد خطة التحلیل اإلحصائي جیدًا ومراجعتها مع :وخلصت الدراسة التي التوصیات التالیة

قبل الشروع ) ت(تطبیق شروط اختبار). ت(تحري الدقة عند استخدام اختبار. األساتذة المشرفین
ضرورة مراجعة اإلحصاء عند متخصصین مع وضع ملحق یفید بصحة . في المعالجات

.األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث

)ه1422- م 2003(دراسة نور -5
في رسائل الماجستیر بكلیة التربیة بجامعة ) 2كا(تقویم استخدامات اختبار كاي تربیع "

"القرىأم 
ي رسائل الماجستیر بكلیة التربیة ف) 2(هدفت الدراسة إلى تقویم استخدامات اختبار

ومعرفة واقع قوة ،والتعریف بمصادر الخطأ التي تقلل من جودة االستخدام، بجامعة أم القرى
وقد وجدت الدراسة أن .راسةاالختبار وحجم العینة المستخدم بناء على حجم التأثیر لمتغیرات الد

. المستخدمة) 2(من مجموع اختبارات %) 70.18(وبنسبة ) 2(العملیة مرتفعة في اختبار
من % 96مرتفعة وبنسبة ) 2(كما وجدت الدراسة أیضًا أّن قوة االختبار المصاحبة الختبارات 
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حیث أّن مقدار القوة اإلحصائیة في تلك االختبارات تجاوزت ) 2(مجموع استخدامات اختبار
كما وجدت الدراسة أّن حجم العینة المستخدم في تلك االختبارات كانت كبیرة .)0.05(

.ومتضخمة
)ه1422-م2002(دراسة الكناني -6

-دراسة تقویمیة(دام كل من تحلیل االنحدار وتحلیل التباین دراسة مقارنة بین استخ" 
) "تطبیقیة

إلى معرفة مدى استخدام الباحثین في كلیة التربیة لألسلوب تحلیل التباین و تحلیل تهدف
وتهدف أیضًا إلى توضیح كیفیة تطبیق مفهوم تحلیل االنحدار بدًال من ،االنحدار في دراساتهم
وتوضیح أن األسلوبیین یؤدیان إلى نفس ، ي تكوین معادلة انحدار تنبؤیةأسلوب تحلیل التباین ف

وإلجراء الدراسة قام الباحث عینة قصدیة من . النتائج مع تحدید أي األسلوبیین أكثر دقة وكفاءة
مجتمع الدراسة هو رسائل الماجستیر التي استخدمت أحد األسلوبیین اإلحصائیین أو كلیهما 

اختیار وتم ،ه1420- ه1400التربیة بجامعة أم القرى في الفترة بین والتي أجریت في كلیة
كلیتي المعلمین بجدة والطائف ثم اختیار أكبر تخصصین یتجه له الطالب المسجلین ذوي 

). العلوم والدراسات اإلسالمیة(االتجاهات النظریة والعلمیة وهما
استخدامًا من تحلیل االنحدار في أن تحلیل التباین أكثر:وكانت النتائج على النحو التالي

رسالة استخدمت أسلوب 46منها ، رسالة55رسائل الماجستیر وقد بلغ عدد الرسائل الكلي 
و إن أعلى نسبة ،رسائل9بینما بلغ عدد الرسائل التي استخدمت تحلیل االنحدار ، تحلیل التباین

رسالة أي ما 21یث بلغ عدد من الرسائل استخدمت تحلیل التباین قدمت من قسم علم النفس ح
وان أعلى نسبة من الرسائل استخدمت تحلیل االنحدار قدمت أیضًا من قسم ، %45.65نسبته 

%.44.44رسائل وهي تمثل 4علم النفس حیث بلغ عددها 
بدون الحاجة ، أن تحلیل االنحدار یستطیع حساب اإلحصاءات مثل اختبار تحلیل التباین

باإلضافة إلى أن تحلیل االنحدار ، تنبؤیة إلى مستوى القیاس االسميإلى تحویل المتغیرات ال
ویعطي تحلیل االنحدار معلومات مهمة ، یماثل جمیع التحلیالت األحادیة االتجاه المختلفة

وضروریة ال یمكن أن یوفرها تحلیل التباین ویزید من فرصة الحصول على الداللة اإلحصائیة 
.التباین في المتغیر التابع بدقة وكفاءة عالیة في االستخدامكذلك یقیس ، من بیانات العینة
، ضرورة تشجیع الباحثون على استخدام تحلیل االنحدار في تحلیل بیانات: التوصیات

واختیار األسلوب اإلحصائي ، وحثهم إلى االهتمام بدقة التباین وكفاء تحلیل بیانات الدراسة
.راتالمناسب دون تحویل أو تكییف لهذه المتغی
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)ه1421-م2000(دراسة الشمراني -7
"مشكالت استخدام تحلیل التباین األحادي والمقارنات البعدیة وطرق عالجها "

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مشكالت استخدام تحلیل التباین األحادي والمقارنات 
هذه االفتراضات إذا فإن هذا الدراسة تهدف إلى أن توضح للباحثین أهم، البعدیة وطرق عالجها

وكیفیة التأكید من تحققها في البیانات وتقدیم البدائل المقترحة لها ومن ثم تقویم استخدام هذا 
كما تم اختیار عینة ، تم استخدام المنهج الوصفي. األسلوب اإلحصائي في الرسائل الجامعیة

د تم عمل مسح شامل أما الدراسة التقویمیة فق، عشوائیة من درجات الطالب للدراسة التطبیقیة
.لجمیع الرسائل الجامعیة

مخالفة : وكان من أهم النتائج.كما قام الباحث بتصمیم وٕاعادة أدارة لجمع المعلومات
وجود فروقًا كبیرة في ، البیانات لشرط تجانس التباین وشرط االعتدالیة في الدراسة التطبیقیة

وكذلك عدم مالئمة أسالیب ، ألسلوبحجوم العینات في كثیر من الدراسات المستخدمة لهذا ا
البحث عن ، وكان من أهم التوصیات. المقارنات البعدیة المستخدمة بعد التحلیل اإلحصائي

ضرورة المحافظة على تساوي أحجام العینات قدر ، بدائل في حالة عدم تحقق االفتراضات
.ي السابقاستخدام أسلوب المقارنات البعدیة الصحیح بناًء على اإلحصائ، اإلمكان

:Sherry(دراسة شیري -8 1997(
" Model Subs miming Other Parametric Methods as

(University General Linear Special Cases)"
"نماذج خطیة تماثل األسالیب البارامتریة في معالجة البیانات"

عادلة تقلل من یعطي م) GLM(هدفت الدراسة إلى تبین أن دراسة نموذج االنحدار 
Dependentوفي المتغیرات المستقلة وعالقتها بالمتغیر التباع ،المتوسطاتاختالف

Variable ولكن على الرغم من ظهور نموذج الخطي العامGLM أن م إالّ 1960منذ
بقیت ،)ف(و تحلیل التباین اختبار ) ت(االختبارات اإلحصائیة أحادیة التباین مثل اختبار 

.في البحوث اإلحصائیة التربویة،نطاق واسع وبكثرةمستخدمة على
تتجاوز تم اختیار عینة صغیرة للتطبیق ال،وقد استخدمت هذه الدراسة مجتمع افتراضي

.وكذلك طبقت كال األسلوبین اإلحصائیین على هذه العینة،مفردة16
لیل أما من حیث هدف الدراسة فقد وجد أن هدف هذه الدراسة هو توضیح أهمیة تح

وبینت كیف أن تحلیل االنحدار یماثل جمیع التحلیالت اإلحصائیة ،االنحدار في معالجة البیانات
مقارنة بالتحلیالت ،وأنه یستطیع أن یقدم للباحث أكبر درجة من الفهم للبیانات،األحادیة

یالت باإلضافة إلى أنه یرى أن تحلیل االنحدار یمثل المظلة لجمیع التحل، اإلحصائیة األخرى
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ویعطي مثال تطبیقي على كیفیة استقراء النتائج وذلك بالتطبیق على بیانات ،أحادیة التباین
. وهمیة ویمثل ذلك من خال مخرجات الكمبیوتر بعد عمل الوزان لكل متغیر

)ه1416(حماد -9
دراسة تقویمیة لألسالیب اإلحصائیة :تصمیم المجموعة الضابطة غیر المتكافئة"

ة التربیة بجامعة أم القرى بمكة یمع التصمیم في رسائل الدراسات العلیا بكلالمستخدمة
" المكرمة

الدراسة التعریف بالتحلیالت اإلحصائیة المناسبة لالستخدام مع تصمیم المجموعة تفهد
الضابطة غیر المتكافئة وكذلك تحدید واقع التحلیالت اإلحصائیة في الرسائل المقدمة لكلیة 

رسالة ماجستیر ودكتوراه حتى نهایة عام 34شملت عینة الدراسة .معة أم القرىالتربیة بجا
وقد كان من نتائج هذه الدراسة اقتصاد .ه المجازة من كلیة التربیة بجامعة أم القرى1414

األخطاء التي یقع فیها الباحثون على أخطأ ناتجة من عدم إحاطة الباحثین بالعالقة بین اختبار 
سب وعدد متغیرات الدراسة وعلى أخطاء ناتجة عن عدم أحاطتهم بضرورة اختبار التحلیل المنا

توفر افتراضات التحلیل كما أكدت الدراسة على أنه ال یمكن الوصول إلى قرار بشأن مالئمة 
.تحلیل التغایر المستخدم لبیانات دراسات عینة البحث الحالي لعدم التحقق من افتراضات التحلیل

)ه1415(ائغ دراسة الص- 10
)"ف(و ) ت(الداللة اإلحصائیة والداللة العملیة الختبار"

الدراسة معرفة واقع الداللة العملیة المصاحبة للداللة اإلحصائیة في الرسائل العلمیة هدفت 
كما استهدفت الباحثة تحدید ،)t(و ) F(بكلیة التربیة بجامعة أم القرى والتي استخدمت اختباري 

تربوي (ونوع البحث، ومستوى الداللة، ك عالقة بین الداللة العملیة وحجم العینةما إذا كانت هنا
التي استخدمت ) رسالة 103(وقد راجعت الباحثة في دراستها الرسائل العلمیة ).أو نفسي
ثّم نكمؤشرین للداللة العملیة وم) 2(و ) h2(ثم قامت بحساب قیمتي ،)t(و ) F(اختبار 

كما قامت باختبار .)2(و ) h2(بقیم ) 648وعددها (داللة اإلحصائیة قامت بمقارنة قیم ال
تربوي أو (ونوع البحث ،ومستوى الداللة،الفروق في قیم الداللة العلمیة حسب أحجام العینات

فیها ) 2(و ) h2(من الفروق الدالة إحصائیا كانت قیمتا % 47وقد وجدت الباحثة أّن ).نفسي
وأنه ال توجد ،ك أثر لمستوى الداللة اإلحصائیة على الداللة العلمیةوأّن لیس هنا، منخفضتین

).تربوي أو نفسي(عالقة بین الداللة العملیة ونوع البحث 
وقد توصلت الباحثة إلى أّن الكتب العربیة تكاد تفتقر لإلشارة إلى الداللة العملیة وأهمیتها 

.وأسالیبها اإلحصائیة
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)ه1414(عودة وآخرون - 11
)"تحلیلیة-دراسة وصفیة (لتحلیل اإلحصائي في البحوث التربویة ا"

هدف الدراسة تقویمي شاملة للبحث التربوي بشكل عام وعلى وجه الخصوص التحلیل 
والتباین في ، والتعرف على أنواع التحلیالت اإلحصائیة المستخدمة. اإلحصائي بأدواره ومشكالته

ع إلى جمیع رسائل الماجستیر في جامعة الیرموك تم الرجو ، التركیز على هذه اإلحصائیات
رسالة كذلك بحوث أعضاء هیئة التدریس 302م وقد بلغ عدد الرسائل 1992-م 1971للسنوات 

بحث وكان من نتائج الدراسة أنه كان معظم 105م والبالغ عددها 1990- م1984للفترة من 
أیضًا التركیز الواضح ، ین بشكل عاموعلى تحلیل التبا" ت"تركیز طلبة الماجستیر على اختبار 

على وصف المتغیرات وصفیًا كمیًا وقد یعود هذا إلى أهمیة المتوسطات في إجراء المقارنات 
البعدیة بمعنى أن الباحثین یعتبرون وصف البیانات خطوة مبكرة وضروریة عند إجراء تحلیل 

ددة وأن األخطاء في كما أوضحت الدراسة أن مصادر األخطاء في البحوث متع، التباین
وأیضًا أوضحت الدراسة أن الباحثون یمیلون ، التحلیالت اإلحصائیة من األخطاء البارزة

وأیضًا كان من نتائج ، الستخدام التقنیات اإلحصائیة التي یدرسونها وخاصة طلبة الماجستیر
وب إحصائي فلكل أسل، الدراسة عدم مراعاة الباحثین لشروط استخدام إحصائي معین دون اآلخر

، افتراضات محددة وتعتمد صحة التحلیل ومدى الوثوق بنتائجه على مدى تحقق هذه االفتراضات
أیضًا استخدام أسلوب إحصائي معلمي بدًال من األسلوب اإلحصائي غیر المعلمي بالرغم من 

.عدم تحقق افتراضات اإلحصائي المعلمي بصورة متطرفة

)م1992(دراسة الثبیتي -12
اء شائعة بین تصامیم البحوث التربویة والنفسیة وعالقة ذلك بالصدق اإلحصائي أخط"

"اللنتائج وتعمیمه
هدفت الدراسة التركیز على أهمیة صدق النتائج في عملیة تقویم نوعیة البحوث التربویة 

وذلك لتحقیق بعض األهداف التي من ، والنفسیة المنشورة في بعض دوریات التربیة وعلم النفس
لما لها من أثر واضح في تهدید ، تجنب االستعمال غیر المالئمة لألسالیب اإلحصائیة: همهاأ

توضیح الطرق المختلفة . وعالقة ذلك بقواعد اتخاذ القرارات اإلحصائیة، صدق نتائج البحوث
دراسة كعینة عشوائیة 56ولقد تم تحقیق ذلك من خالل اختبار . للتحكم في المتغیرات الداخلیة

سوء - أ: ولقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى أن، دوریة12–إلى حد كبیر –تمثل
یؤدي إلى نتائج ال یمكن الثقة ، وعدم تمشیها مع تصمیم البحث، استخدام األسالیب اإلحصائیة

تناقضات مذهلة بین (سوء استخدام األسالیب اإلحصائیة یؤدي إلى - ب. بها أو االعتماد علیها
)لك األبحاث وأساساتها النظریةنتائج ت
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سوء استخدام األسالیب اإلحصائیة یؤدي إلى تضخیم خطأ التباین والوقوع بالتالي في - ج
.مما یؤدي بطبیعة الحال إلى تهدید صدق النتائج، خطأ االختبار اإلحصائي

)ه1411(النجار - 13
تحلیل البیانات في مقارنة لألسالیب اإلحصائیة التي استخدمت في دراسة تقویمیة"

رسائل الماجستیر في كل من كلیة التربیة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وكلیة التربیة بجامعة 
" الملك سعود بالریاض

تقویم األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر في كلیة التربیة الدراسةهدفت 
والتعّرف على األسالیب اإلحصائیة شائعة ،دوكلیة التربیة بجامعة الملك سعو بجامعة أم القرى

كما قام الباحث بحساب قیمة الداللة العملیة الختبارات الداللة . االستخدام في تلم الرسائل
.اإلحصائیة المستخدمة

رسالة ماجستیر من جامعة أم ) 127(رسالة جامعیة منها ) 177(شملت عینة هذه الدراسة 
الة ماجستیر من كلیة التربیة بجامعة الملك سعود قي نفس رس) 50(و،هـ1409القرى حتى عام 

وقد وجد الباحث في هذه الدراسة أّن األسالیب اإلحصائیة األكثر شیوعًا في عینة الدراسة .الفترة
وأّن الداللة العملیة منخفضة في اختبارات الداللة اإلحصائیة ، )r(و) t(و ) F(و ) 2(:هي
.من مجموع اختبارات الداللة اإلحصائیة المستخدمة%) 27.1(سبة وبن

)ه1410(دراسة العجالن - 14
دراسة تقویمیة لألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر بكلیة التربیة "

."بجامعة أم القرى 
بحوث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مالئمة األسالیب اإلحصائیة في الدراسات وال
و نوع ، التي أجریت في جامعة أم القرى بكلیة التربیة لما ینبغي أن یكون من حیث نوع المتغیرات

واقتراح تصور یمكن ، وحجم العینة في كل منها وتقویم هذه األسالیب في ضوء معاییر، التصمیم
للدراسة ولإلجابة على السؤال الرئیسي .االسترشاد به في االستخدام الصحیح لهذه األسالیب؟

من الرسائل التي قدمت إلى كلیة التربیة ) رسالة ماجستیر62(اختارت الباحثة عینة الدراسة 
: وقد أجریت الدراسة على هذه الرسائل وتوصلت الباحثة من خاللها للنتائج، بجامعة أم القرى

نسبة مرة كان فیها االستخدام مناسب لألسلوب أي ب45مرة منها 106قد استخدم ) ت(اختبار 
مرة المتبقیة فلم یكن استخدام األسلوب اإلحصائي مناسب وقد وجدت 61وبینما ال ، 42.45%

مرة منها یرجع فیها السبب إلى عدم مالئمة نوع المتغیرات لألسلوب اإلحصائي 22الباحثة أن 
ونوع ، مرة المتبقیة فیرجع السبب فیها إلى عدم مالئمة حجم العینة39بینما الــــ ، المستخدم

.المتغیرات معًا لألسلوب اإلحصائي
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مرة كان فیها االستخدام مناسب لألسلوب 31مرة منها 82فقد استخدم ) 2كا(أما اختبار
مرة المتبقیة فقد كان استخدامها غیر مناسب 51بینما الــــ ، %37.8اإلحصائي أي بنسبة 

لسبب فیها إلى عدم مالئمة نوع مرة منها یرجع ا24وقد وجدت الباحثة أن ، لألسلوب اإلحصائي
مرة المتبقیة فیرجع السبب فیها إلى عدم مالئمة كل 27بینما الــــ ، المتغیرات لألسلوب اإلحصائي

.من حجم العینة ونوع المتغیرات معًا لألسلوب اإلحصائي
مرة كان فیها االستخدام مناسب 13منها ، مرة49قد استخدام ) ف(وأخیرًا اختبار 

مرة المتبقیة كان فیها االستخدام غیر مناسب لألسلوب 36بینما الـــــ ، اإلحصائيلألسلوب 
، مرات إلى عدم مالئمة نوع المتغیرات لألسلوب اإلحصائي3ویرجع السبب في ، اإلحصائي

8وفي ال ، مرة إلى عدم مالئمة حجم العینة ونوع المتغیرات معًا لألسلوب اإلحصائي25وفي 

ومن أهم التوصیات التي .ى عدم مالئمة نوع التصمیم لألسلوب اإلحصائيمرات المتبقیة إل
.أوصت بها الباحثة ضرورة تكثیف وتعمیق األسالیب اإلحصائیة في مادة المدخل إلى اإلحصاء

)م1988(دراسة الصیاد - 15
في البحث ) t(الداللة العملیة وحجم العینة المصاحبتین للداللة اإلحصائیة الختبار "

"لتربوي والنفسي العربيا
في ) t(هدفت الدراسة التعرف على واقع الداللة العملیة من خالل استخدامات اختبار

وهم األساتذة الجامعیون الحاصلون (بحوث رسائل الماجستیر و الدكتوراه للطالب والمحترفین
فت الدراسة إلى كما هد). على درجة الدكتوراه والذین یعملون في حقل التدریس والبحث األكادیمي

).t(معرفة حجم العینة ومستوى الداللة الشائعة قي اختبار
إضافة إلى ، م1983- 1977دوریة عربیة خالل الفترة ) 13(وقد شملت عینة الدراسة

وقد . م1981-1973رسائل الماجستیر المجازة من قبل كلیة التربیة بجامعة األزهر خالل الفترة 
العملیة في حاجة لالهتمام بها من قبل الباحثین المحترفین توصل الباحث إلى أّن الداللة

لالهتمام بالداللة العملیة من قبل الباحثین الطالب فهي بنسبة بینما الحاجة%) 84.9(بنسبة
وأخیرًا ) 0.05(ثم) 0.01(:اإلحصائیة هيوأّن القیمة األكثر شیوعًا لمستوى الداللة، %)85.1(
من هینة الدراسة ذات داللة عملیة وسط حسب % 50أكثر من كما وجد الباحث أن ). 0.10(

وأّن الباحثین یتخفون ، وأّن العالقة بین قیمة مربع إیتا وحجم العینة عالقة عكسیة، معیار كوهین
وراء حجم عینة كبیر للحصول على الداللة اإلحصائیة
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السابقةتعلى المحور الثاني للدارساتعقیب:
الشافعي (.اإلحصائیةاالختباراتاء في استخدام خطأوقوع الباحثین في -1

- م2000،الشمراني-2004، باهي-ه 1425-م2005،لبد-م2010،وآخرون
)ه1410،العجالن- ه 1414،عودة وآخرون- ه1416،حماد- ه1421

- م2010،الشافعي وآخرون(.اإلحصائیةاالختباراتعدم التحقق من شروط استخدام -2
-ه1421- م2000،الشمراني- 2004،باهي- ه 1425- م2005،لبد

)ه1410،العجالن- ه 1414،عودة وآخرون-ه1416،حماد
ویرجع ذلك إلى عدم ، عدم الدقة في اختیار األسلوب اإلحصائي حسب عدد المتغیرات-3

، الكناني-م2004، باهي(.وعدد المتغیراتإحاطتهم بالعالقة بین األسالیب اإلحصائیة
)ه1410،العجالن- م1992، الثبیتي- ه1414،عودة وآخرون-ه1422- م2002

- م2010،الشافعي وآخرون(.عض االختبارات اإلحصائیة دون غیرهاالتركیز على ب-4
، الكناني-ه1422- م2003،نور-ه 1425-م2005،لبد- م2009،سعید

)ه 1410،العجالن- ه1411،النجار- ه1416،حماد-ه1422- م2002
. أخطا في االختبارات اإلحصائیةاختیار حجم عینة كبیر تجنب للوقوع في -5

)ه 1410،العجالن-ه1421- م2000،الشمراني- ه1422-م2003،نور(
الشافعي (.وجود تباین في استخدام االختبارات اإلحصائیة حسب األقسام-6

)ه1411،النجار-ه1422- م2002، الكناني- م2009،سعید- م2010،وآخرون
یؤدي لتضخم التباین ، مع تصمیم البحثسوء استخدام االختبارات اإلحصائیة وتمشیها -7

مما یؤدي بطبیعة الحال إلى تهدید صدق ، والوقوع بالتالي في خطأ االختبار اإلحصائي
)م 1992، الثبیتي- ه1414،عودة وآخرون- ه1422- م2002، الكناني. (النتائج

ضرورة مراجعة اإلحصاء عند متخصصین مع وضع ملحق یفید بصحة االختبارات -8
).ه 1410،العجالن-م2004، باهي- م2009،سعید(.المستخدمةاإلحصائیة

-م2009،سعید(.عمل قسم خاص في الجامعات للمعالجات اإلحصائیة-9
).ه1425- م2005،لبد

ة عن الدراسات السابقة في النقاط التالیةیتمیزت الدراسیة الحال:
ستخدمة في رسائل الدراسة الحالیة هي دراسة مسحیة لجمیع االختبارات اإلحصائیة الم-1

.الماجستیر بأقسام كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة
.تمیزت هذه الدراسة بوضع معاییر لجمیع االختبارات اإلحصائیة المستخدمة-2
تقویم االختبارات اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر بأقسام كلیة التربیة -3

.یر التي تم وضعهابالجامعة اإلسالمیة بغزة بناءًا على المعای
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.توضیح لألخطاء التي یقع بها الباحثون في اختیار االختبارات اإلحصائیة-4
.وضع حلول للمشكالت التي وقع بها الباحثون-5

:استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما یلي
.تحدید المشكالت اإلحصائیة بعض االختبارات اإلحصائیة التي یقع بها الباحثون-1
في أخطاء في اختیار االختبار اإلحصائي المناسب یؤثر على مصداقیة وقوع الباحثون -2

.النتائج
. تكرار وقوع الباحثون في أخطاء في اختیار االختبارات اإلحصائیة المناسبة-3
.استفاد الباحث من الدراسات السابق في وضع مكونات بطاقة التحلیل-4
.استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اإلطار النظري-5
تناولت المعاینةتي الالدراسات السابقة:ثانیاً 

)2010(دراسة الثوابیة -1
أثر حجم العینة على تقدیر صعوبة الفقرة والخطأ المعیاري في تقدیرها باستخدام " 

هدفت الدراسة إلى استقصاء اثر حجم العینة في تقدیر معلمة صعوبة "للفقرة ةنظریة االستجاب
Difficulty(الفقرة  Item ( والخطأ المعیاري في تقدیرها)Standard Error of

Estimation ( باستخدام نظریة االستجابة للفقرة)Item Response Theory ( ولتحقیق
للصف العاشر األساسي تكون في تأهداف هذه الدراسة استخدام اختبار تحصیلي في الریاضیا

وطبق االختبار على عینات .لمتعددفقرة من نوع االختیار من ا) 80(صورته النهائیة من 
طالبًا وطالبة وقد استخدام الباحث ) 11292(إلى ) 200(عشوائیة طبقیة تراوح حجمها ما بین 

وقد توصلت ،والخطأ المعیاري في تقدیرها،لتقدیر معلمیه الصعوبة) BILOG-MG(برمجیة 
:الدراسة إلى النتائج التالیة

.بزیادة حجم العینةتزداد قیمة معلمة صعوبة الفقرة- 
یتناقص الخطأ المعیاري في تقدیر معلمة صعوبة الفقرة بزیادة عدد أفراد العینة- 

إجراء المزید من الدراسات التي تتناول العالقة بین حجم العینة وكل من :المقترحات
.وتقدیرات قدرات المفحوصینومعلمة التخمین، معلمة التمییز:المعلمتین

)م2010(نباريالشدراسة - 2
"أثر حجم العینة وأسلوب اختیارها في الخصائص السیكومتریة للمقاییس النفسیة " 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر حجم العینة وأسلوب اختیارها في الخصائص 
السیكومتریة للمقاییس النفسیة ولفقراتها، والمتمثلة في القوة التمییزیة للفقرات، ومؤشرات ثباتها 

مالت صدقها، ومعامل صدق المقیاس وثباته ومؤشر حساسیته باإلضافة إلى شكل التوزیع ومعا
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، 122، 30(ولتحقیق هذا الهدف اختیر أربع عینات بأحجام مختلفة هي .التكراري للدرجات
.وباستخدام العینة العرضیة،فردًا باستخدام العینة العشوائیة البسیطة) 400، 200

انه لم تكن الفروق كبیرة بین األحجام األربعة ،وصلت إلیها الدراسةومن أهم النتائج التي ت
) 200(فردًا و) 400(للعینة العشوائیة في معظم الخصائص السیكومتریة والسیما بین الحجمین 

فردًا في العینة العشوائیة البسیطة أعطت ) 400(فردًا، كما أشارت الدراسة إلى أن العینة 
فردًا ) 200(ة مع األحجام األخرى، كما ویمكن استخدام الحجم خصائص أفضل للمقیاس مقارن

.في العینة العشوائیة البسیطة خاصة في حساب الخصائص السیكومتریة للفقرات
و توصي الدراسة باستخدام العینة العشوائیة البسیطة في حساب الخصائص السیكومتریة 

) 30(ة إذا كان حجمها صغیرا بحدود بشكل عام، باإلضافة إلى إمكانیة استخدام العینة العرضی
فردًا ) 400(ویفضل أال یقل حجم عینة الخصائص السیكومتریة في المقاییس النفسیة عن . فرداً 

.والسیما في حساب الخصائص السیكومتریة للفقرات
) م2010(دراسة معوض و آخرون - 3

"لبحث التربويالبحث التربوي بین الداللة والضاللة دراسة األخطاء الشائعة با"
هذه ورقة عمل هدفت إلى التعرف على مدى تواجد األخطاء البحثیة باألبحاث والدراسات 

تقدیم تصور لمجموعة من األخطاء . التي یقع فیها الباحثون) هوالدكتورا–بالماجستیر (الخاصة 
.ینبغي تالفیها أو تجنبها عند القیام ببحث في مجال التربیة

عدم دقة العنوان الخاص ، إلیها الدراسة أمكن تحدید بعض األخطاءوالنتائج التي توصلت
عدم تحدید صفة المشرفین ومكان عملهم بصورة . عدم كتابة أدوات البحث بدقة. بالدراسة
الخلط بین المشكلة . كتابة بعض عناوین الفهرس غیر مطابقة مع العناوین الداخلیة. صحیحة
الخلط بین . تحدید المشكلة في صورة سؤال. لة وتحدیدهاالخلط بین اإلحساس بالمشك. والمقدمة

، تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال األتي. تحدید المشكلة واإلجابة عن المشكلة
الخلط بین األهداف .عدم تحدید األهمیة من الدراسة. واإلجابة هي حل للمشكلة ولیست المشكلة

االستخدام غیر الصحیح . عدم ثبات اإلحصائیات. فلخلط بین المسلمات واألهداوا.واإلجراءات
.عدم اختیار العینة بطریقة الصحیحة. عدم اختبار العینة الممثلة للمجتمع. للقوانین اإلحصائیة

وخلصت الدراسة إلى عدة توصیات من أهمها تدریب طالب الدراسات العلیا على خطوات 
. اء البحثیة وكیفیة تالفیهاالبحث العلمي من خال تدریب مجموعات عمل على األخط
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)ه1425–م 2006(دراسة زكري - 4
) "تقویمیةةدراسة تحلیلی(كیفیة اختیار وتحدید حجم العینات اإلحصائیة " 

التعرف ، هدفت الدراسة التعرف على أنواع العینات األكثر استخدامًا في رسائل الماجستیر
والتعرف على مدى مالءمة نوع ، ة االحتمالیةعلى الطرق األكثر استخدامًا الختیار نوع العین

التعرف على الطرق ، التعرف على مدى تمثیل العینة للمجتمع، العینة لطبیعة المجتمع
الكشف عن الفروق بین مستویات متغیرات ، اإلحصائیة األكثر استخدامًا في تقدیر حجم العینة

، مدى تمثیل العینة للمجتمع، عمدى مالءمة نوع العینة لطبیعة المجتم، نوع العینة(كل من 
الكشف عن الفروق في عملیة اختیار نوع المنهج الدراسة حسب ، )طریقة تقدیر حجم العینة 
الكشف عن الفروق في ، )الجنس ، القسم، تاریخ مناقشة الرسالة(اختالف متغیرات الدراسة 
تاریخ (تغیرات الدراسة حسب اختالف م) االحتمالیة و الالاحتمالیة(عملیة اختیار نوع العینات 

الكشف عن الفروق في الفروق في طریقة تقدیر حجم ، )الجنس، القسم، الرسالة، مناقشة الرسالة
استخدمت ). الجنس، القسم، تاریخ مناقشة الرسالة(العینة حسب اختالف متغیرات الدراسة 
رسائل الماجستیر تكون مجتمع الدراسة من جمیع . الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي والتقویمي

العلمیة المجازة بأقسام كلیة التربیة بجامعة ام القرى والتي استخدمت أسلوب العینة من عام 
:نتائج الدراسة. ه1422ه حتى عام 1418
هناك رسائل ، واقلها العینة الحصصیة،اً األكثر استخدامةالعینة العشوائیة البسیط-1

نةالماجستیر لم یحدد فیها الباحثون نوع العی
هناك عدد من ،مالئمة لطبیعة المجتمعأكثر من نصف العینات المختارة في رسائل-2

.الرسائل لم یحدد الباحثون نوعیة العینة المختارة
وانه توجد عینات ، أكثر من نصف العینات المختارة في رسائل ممثلة تمامًا للمجتمع-3

.تمثیل العینة للمجتمعهناك عدد من الرسائل لم یحدد فیها مدى ، غیر ممثلة للمجتمع
بین مستویات متغیرات كل من) 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -4

، مدى تمثیل العینة للمجتمع، مدى مالءمة نوع العینة لطبیعة المجتمع، نوع العینة(
.في رسائل الماجستیر) طرق تقدیر حجم العینة 

:توصیات الدراسة
.بنوع العینة وطریقة اختیارها وكیفیة تحدید حجمهااهتمام الباحثین بشكل كافي -1
.ومن ثم اختیار نوع العینة اإلحصائیة،اهتمام الباحثین بتحدید طبیعة المجمع أوًال -2
.اهتمام الباحثین بالطرق المتبعة عند اختیار نوع العینة اإلحصائیة-3
.ینة اإلحصائیةاهتمام الباحثین والمشرفین بإتباع األسالیب الریاضیة لتقدیر حجم الع-4
.أن تدرج مادة تختص بالعینات اإلحصائیة ضمن المواد التي یدرسها طالب الماجستیر-5
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ینبغي استحداث مكتب لالستشارات اإلحصائیة بكلیة التربیة بجامعة أم القرى یشرف -6
.المختصین في هذا المجالعلى نخبة من األساتذة

)ه1421–م 2000(دراسة الغامدي- 5
"اإلحصائياختیار العینة وحجمها على دقة تقدیر معالم المجتمع بأسلو أثر "

الدقیقة حول أهم خطوة تواتخاذ القرارا، هدفت الدراسة تبین أساسا لتحسین تصمیم العینة
ولتحقیق أهداف الدراسة السابقة واإلجابة عن تساؤالتها التي . من خطوات تصمیم بحوث العینات

أسلوب اختیار العینة وحجمها على دقة تقدیر معالم المجتمع یمكن إیجادها في مدى تأثیر 
ه 1418تم الحصول على درجات طالب الثانویة العامة لمركز اختبارات جدة لعام ، اإلحصائي

، وتم حساب الخصائص اإلحصائیة لجمیع المواد، طالباً 9113والبالغ عددهم ) القسم العلمي(
وأخذت عینات بأسالیب عشوائیة مختلفة ، التباین العاليواختیار مادة التفسیر لتمثل المواد ذات

كما تم اعتماد تكرار ، ....)،70، 50، 40، 30، 10(عند أحجام مختلفة ) والطبقي، البسط(
.وهي الطریقة المتبعة في اإلحصاء للحكم على دفعة التقدیر، مرة30استخدام العینة 

فإن حجم انحراف التقدیرات ، المجتمع بدقةلتقدیر معالم : وتم الوصول إلى النتائج التالیة
استخدام . یعتمد على كمیة الخطأ التي یقع فیها الباحث، الناتجة عن العینة لألوساط الحسابیة

حجم العینة یؤثر . أسلوب المعاینة المناسب لطبیعة البیانات یقلل من كمیة األخطاء العشوائیة
تشتت مجتمع الدراسة فإن الباحث یحتاج إلى كلما زاد . على تقدیر معالم المجتمع اإلحصائي

الدراسة المسحیة أسهمت في إبراز بعض . عینة حجمها كبیر لیصل إلى تقدیرات دقیقة
اإلشكالیات التي یعاني منها البحث الحدیث بجامعة أم القرى كما أسهمت في الوصول لتوصیات 

.أكثر دقة
وتحري الباحث الدقة ، بحوث العیناتتدعو الدراسة بشكل عام إلى تبّني: توصیات الدراسة

كما أو صت الدراسة بالعدید من الدراسات إلثراء مجال ، عند تحدید أسلوب المعاینة وحجمها
.بحوث العینات

)م 1999(دراسة عفانة –6
أخطاء شائعة في تصامیم البحوث التربویة لدى طلبة الدراسات العلیا في الجامعات "

"الفلسطینیة
أخطاء شائعة في تصامیم البحوث التربویة لدى طلبة الدراسات العلیا في حدید هدفت إلى ت

ما األخطاء الشائعة :ولتحدید مشكلة البحث الحالي تم طرح األسئلة التالیةالجامعات الفلسطینیة
في تصمیم البحوث التربویة لدى طلبة الدراسات العلیا في الجامعة اإلسالمیة بغزة؟ ما األخطاء 

في تصمیم البحوث التربویة لدى طلبة الدراسات العلیا في جامعة األزهر بغزة؟ ما الشائعة
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األخطاء الشائعة في تصمیم البحوث التربویة لدى طلبة الدراسات العلیا في كلیة التربیة الحكومیة 
بغزة؟ ما األخطاء الشائعة المشتركة في تصامیم البحوث التربویة لدى طلبة الدراسات العلیا في 

) كلیة التربیة الحكومیة –جامعة األزهر –الجامعة اإلسالمیة (لجامعات الفلسطینیة بغزة؟ ا
خطة ورسالة ماجستیر قدمت إلى كلیات التربیة في 53مجتمعه؟ اشتملت عینة البحث على 

رسائل دكتوراه تمت 10، خطة ماجستیر43حیث اشتملت العینة على ، الجامعات الثالث
ونتائج الدراسة هي أن هناك مجموعة من ). م1998-م1997- م1996(ترة مناقشتها خالل الف

تحدید تساؤالت ، وتحدید المشكلة، المقدمة، العنوان، األخطاء الشائعة التي وقع بها الباحثین وهي
وتحدید حجم العینة الممثلة ، و تحدید الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث، البحث

وأخطاء تتعلق بخطوات البحث واألسالیب ، ق بمنهجیة البحث وأدواتهأخطاء تتعل، للمجتمع
تشجیع البحث بالطریقة :وتوصیات البحث في ضوء النتائج تم وضع توصیات وهي. اإلحصائیة

تتوافق مع التقدم ، توفیر مراجع حدیث، وذلك بتحفیز الباحثین مادیًا ومعنویاً ، الصحیح
حول دون التقدم في مجال البحث العلمي واإلطالع على تذلیل كل العقبات التي ت، التكنولوجي

االتفاق على هیكلیة ، عقد ندوات ومؤتمرات لصناعة البحث التربوي والنفسي، األدبیات األخرى
.واضحة وموحدة في الجامعات الفلسطینیة

 لدراسات السابقةالمحور األول لتعلیق على:
معوض –2010،الثوابیة.(إلحصائيحجم العینة له أهمیه كبیرة في تحدید األسلوب ا-1

)1999، عفانة–2000،الغامدي–2010، وآخرون
معوض (.یؤثر على تمثیلها لمجتمع الدراسة، عدم الدقة في اختیار حجم العینة-2

)1999،عفانة- 2000الغامدي –2006، زكرى- 2010،وآخرون
و إمكانیة تعمیم ،وهو ما یؤثر على صدق النتائج، عدم اختیار العینة بطریقة صحیح-3

- 2000،الغامدي–2006،زكرى–2010،الشنباري. (النتائج على أفراد المجتمع
)1999،عفانة

2010،الشنباري(.اختیار حجم العینة بطریقة صحیة یجعل العینة ممثلة لمجتمع الدراسة-4
)1999،عفانة-2000،الغامدي–2006،زكرى–

–2010،الثوابیة.(ع اإلحصائيحجم العینة یؤثر على تقدیر معالم المجتم-5
)- 2010،الشنباري

استخدام أسلوب المعاینة المناسب لطبیعة البیانات یقلل من كمیة األخطاء -6
)1999،عفانة- 2010،الشنباري-2010،الثوابیة.(العشوائیة

كلما زاد تشتت مجتمع الدراسة فإن الباحث یحتاج إلى عینة حجمها كبیر لیصل إلى -7
)1999، غفانة–2000،الغامدي- 2010،لشنباريا.(تقدیرات دقیقة
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، الغامدي- 2006،زكرى.(تحري الباحث الدقة عند تحدید أسلوب المعاینة وحجمها-8
)1999،عفانة-2000

- 2006،زكرى(وجود بعض الدراسات التي ال یحدد فیها الباحثون طریقة اختیار العینة -9
)2000،الغامدي
- 2006،زكرى(كثر استخدامًا من غیرها وجود طریقة في اختیار العینات ا- 10
)2000الغامدي 

)2010، الشنباري-2010،الثوابیة(یتناقص خطأ المعاینة بزیادة حجم العینة - 11
–2010، معوض وآخرون(استخدام األسالیب الریاضیة في تحدید حجم العینة - 12

)1999، عفانة–2000،الغامدي-2006،زكرى
اجعة األدبیات المتخصص في مجال طرق اختیار حجم یجب على الباحثین مر - 13

. والنتائج التي من المتوقع الحصول علیها، ونوع العینة حسب نوع البحث، العینة
-2006،زكرى–2010، معوض وآخرون- 2010،الشنباري–2010،الثوابیة(

)1999، عفانة–2000،الغامدي
–2010،الثوابیة(لعینات االهتمام أكثر في البحوث التي تتناول موضوع ا- 14
، عفانة–2000،الغامدي-2006،زكرى–2010، معوض وآخرون- 2010،الشنباري
1999(

أهمها تدریب طالب الدراسات العلیا على خطوات البحث العلمي من خال - 15
–2010،الثوابیة(.مجموعات عمل على األخطاء البحثیة وكیفیة تالفیهتدریب

، عفانة–2000،الغامدي-2006،زكرى–2010، خرونمعوض وآ- 2010،الشنباري
1999(

ة عن الدراسات السابقة في النقاط التالیةیتمیزت الدراسیة الحال:
.تناولت حجم العینة بشكل موسع-1
.تناولت ممیزات وعیوب المعاینة-2
.للمجتمع اإلحصائيةإلیجاد حجم العینة للممثل)قوانین ریاضیة(معاییر تم تحدید -3
وم العینات في رسائل الماجستیر ومدى تمثلیها للمجتمع اإلحصائي بناءًا على تحدید حج-4

.معاییر تحدید حجم العینة للممثلة للمجمع اإلحصائي
العینات استخدامًا في رسائل الماجستیر المجازة من أقسام كلیة التربیة عتحدید أكثر أنوا-5

.بالجامعة اإلسالمیة بغزة
.ة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزةیرسائل الماجستیر بكلتحدید طریق اختیار العینة في-6
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استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما یلي:
.للمجتمع اإلحصائيةعینة للممثلمتحدید حجم مشكلة ال-1
.نه توجد مشكلة البد من وضع أسس علمیة لحلهاأ-2
.بحث والدراساتأن حجم العینة وطریقة اختیار له أهمیة كبیرة على مصداقیة نتائج ال-3
) الداللة العملیة(حجم التأثیر تناولتالدراسات السابقة التي :ثالثاً 

)م2008(دراسة حسن -1
"أوجه القصور في استخدام مؤشرات الداللة العملیة في البحوث التربویة والنفسیة" 

م هدفت الدراسة الحالیة تحدید ومناقشة عدد من أوجه القصور التي تصاحب استخدا
ن دراسات عدیدة بینت فعلى الرغم من أ، لیة في البحوث التربویة و النفسیةممقدار الداللة الع

ن عددًا قلیًال من تلك الدراسات تعرض ألوجه القصور ألیة إال ممزایا استخدام مؤشرات الداللة الع
مقابل تصمیم عالقة تصمیمات البحوث بمقدار الداللة الناتجة من تصمیم بحثي :والتي منها أوالً 

غیاب موجهات محددة تساعد الباحثین على اختیار مؤشر الداللة :ومنها ثانیاً ،بحثي آخر
ر الداللة العملیة وحده ال أن االعتماد على مؤش:ومنها ثالثاً ،لیة دون غیره من المؤشراتمالع

ند إلیها النماذج أن انتهاكات الفروض التي تست:ومنها رابعاً ،لى تفسیر جید لنتائج البحثیؤدي إ
لیةملى حدوث أخطأ قي قیمة الداللة العلتحلیل البیانات یؤدي بالضرورة إحصائیة المستخدمةاإل

لى یؤدي أیضًا إ) خطأ القیاس(القیاس فإن عدم ثبات أدوات وأخیراً ،ومن ثم تفسیر هذه القیمة
.الحصول على نتائج مضللة

تسهم في زیادة وعي الباحثین بأوجه القصور قدمت الدراسة عددًا من المقترحات التي قد 
.ومن ثم التغلب علیها أو تجنبها وتالفي الوقوع فیها مما یثري تفسیر لنتائج بحوثهم،هذه

:من خالل الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة
أن معظم من أیدوا استخدام مقدار الداللة العملیة في البحوث ركزوا على الجوانب -1
إن اختالف التصمیمات التجریبیة یتطلب استخدام معادالت -2. یة لهذا االستخداماالیجاب

.أن تعدد المقارنات یجب أن یؤخذ في االعتبار- 3. مختلفة لحساب قیم الداللة العملیة
یجب أن یحدد الباحث معاییر التي استخدمها للحكم على قیمة الداللة العملیة سواء -4

معیاري بین المتوسطات أو استخدام مؤشرات التباین المفسر أو استخدام مؤشرات للفرق ال
یجب تفسیر نتائج البحوث في ضوء كل من الداللة اإلحصائیة للنتائج - 6.معامالت االرتباط
.والداللة العملیة لها

أننا ندعوهم إلى القیام بمسئولیاتهم :رؤساء تحریر الدوریات العلمیة- 1: توصیات الدراسة
لقضایا اإلحصائیة وخاصة تلك المتعلقة بأوجه القصور التي یمكن أن یقع فیها تجاه توضیح ا
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الباحثون عند استخدام التحلیالت اإلحصائیة بوجه عام وحساب وتفسیر قیم الداللة العملیة بوجه 
.خاص

تثقیف الباحثین وتبصیرهم بكیفیة :مؤلفو كتب اإلحصاء التربوي والنفسي كتب ومناهج البحث-2
قادیر الداللة العملیة بصورة صحیحة عند استخدام التصمیمات اإلحصائیة بل وتحذیرهم حساب م

.من أوجه القصور وكیفیة التغلب علیها أو تالفیها
لعل المسئولیة األكبر في تجنب أوجه القصور عند استخدام مقادیر الداللة العملیة : الباحثون-3

.م إتباع طریقة واحدة لحساب قیمة حجم التأثیرتقع على عاتق الباحثین أنفسهم فیجب علیهم عد

)م2006(دراسة نصار - 2
"استخدام حجم األثر لفحص الداللة العملیة للنتائج في الدراسات الكمیة"

أسلوبًا إحصائیًا مكمًال لفحص الفرضیات "حجم التأثیر "هدفت الدراسة إلى تقدیم مفهوم 
أقل تأثرًا بحجم العینة من األسالیب التأثیررهنة أن حجم اإلحصائیة و تضمنت الدراسة تحلیًال لب

باإلضافة إلى ذلك قدمت الدراسة بعض و ، لفحص الفرضیاتاإلحصائیة التي تستخدم 
ر في حالة إستخدام بعض یثلة على قیمة حجم التأالمؤشرات اإلحصائیة التي تستخدم للدال

حالة العینات المترابطة أو المستقلة واختبار سواء في " ت"وبالتحدید اختبار،األسالیب اإلحصائیة
كذلك .وأخیرًا االنحدار البسیط،ومعامل ارتباط بیرسون،في حالة تحلیل التباین األحادي" ف"

حیث بینت أن حجم ر وقوة االختبار اإلحصائيیثحجم التأحاولت الدراسة توضیح العالقة بین 
.وقعر یرتبط إیجابیًا مع قوة االختبار المتیثالتأ
)ه1422-م2002(دراسة بابطین -3

"مشكالت الداللة اإلحصائیة في البحث التربوي وحلول بدیلة "
بإعداد هذه الدراسة التي تهدف إلى الكشف عن )م2002- ه1422(قام الباحث بابطین 

والتعرف على أهم المفاهیم واألسالیب ، أهم مشكالت الداللة اإلحصائیة في البحث التربوي
والكشف ، یة التي یمكن أن تقدم حلوًال لتلك المشكالت و وصیاغة أسالیب جدیدة لحلهااإلحصائ

وقد اعتمد ، عن واقع وجود تلك المشكالت في الرسائل العلمیة لكلیة التربیة بجامعة أم القرى
حیث ، والمنهج الوصفي التقویمي، )الوثائق(تحلیل المعلومات :الدراسة على منهجین بحثیین هما

لباحث باختیار عینة قصدیة من رسائل الماجستیر بكلیة التربیة بجامعة أم القرى من أقسام قام ا
ه والتي استخدمت اختبارات الداللة 1419، 1418، 1417التي أجیزت خالل األعوام 

.من المجتمع األصلي% 72رسالة وبواقع ) 99(حیث بلغ عددها ، اإلحصائیة
ة اإلحصائیة في رسائل الماجستیر فقد كشفت الدراسة أّما فیما یخص واقع مشكالت الدالل

من رسائل الماجستیر بكلیة التربیة تعتمد على نتائج اختبارات الداللة اإلحصائیة فقط % 98أّن 
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من الرسائل تستخدم نتائج اختبارات الداللة اإلحصائیة في % 85.9وأّن ، في تفسیر النتائج
من الرسائل تستخدم قیم االحتمالیة في % 7.1أّن ، مستقلةتفسیر تأثیر المعالجات أو العوامل ال

.تقدیر حجم التأثیر
أّما فیما یخص واقع المفاهیم واألسالیب اإلحصائیة التي یمكن أن تقدم حلوًال لمشكالت 
الداللة اإلحصائیة في رسائل الماجستیر بكلیة التربیة فإّنه ال یوجد أي استخدام لتحلیل القوة 

أّما مقاییس حجم التأثیر فلم تستخدم إّال ، وال لتحلیل اإلعادة، لتقدیر حدود الثقةوال، اإلحصائیة
.من الرسائل% 2في 

وتوصلت الدراسة إلى أّن أهم مشكالت اختبارات الداللة اإلحصائیة في البحث التربوي 
كتفسیر و ، ولتأثیر المعالجة، استخدام نتائج الداللة اإلحصائیة كتفسیر ألهمیة الدراسة:هي

كما توصلت إلى أّن أهم المفاهیم واألسالیب اإلحصائیة التي یمكن .الحتمالیة الفرضیة الصفریة
، تحلیل القوة اإلحصائیة:أن تقدم حلوًال لمشكالت الداللة اإلحصائیة في البحث التربوي هي

ة التي توصلت أما األسالیب الجدید. وتحلیل اإلعادة، وتقدیرات حجم التأثیر، وتقدیر حدود الثقة
إلیها الدراسة لحل مشكالت الداللة اإلحصائیة في البحث التربوي فهي إعادة صیاغة األسئلة 

.البحثیة والفرضیات بحیث تركز على حجم التأثیر
وقد أوصت الدراسة بالتركیز في مقررات اإلحصاء االستداللي على فلسفة األسالیب 

وتوجیه المقررات نحو المزید من أسالیب ، ومشكالتهااإلحصائیة ومفاهیمها وحدودها وافتراضاتها 
وتوسیع خطوات اختبار الفرضیات التقلیدیة ، تقدیر المؤشرات مقارنة بأسالیب اختبار الفرضیات

وتطویر معاییر تحكیم الرسائل ، بحیث تتضمن قیاس مؤشرات الداللة العملیة في نفس السیاق
ى نتائج اختبارات الداللة اإلحصائیة في تفسیر العلمیة بحیث ال تسمح باالعتماد الوحید عل
وتأسیس مركز متخصص لالستشارات البحثیة ، النتائج دون إرفاقها بمؤشرات للداللة العملیة

.واإلحصائیة بجامعة أم القرى

)م2000(دراسة عفانة -4
حجم التأثیر واستخداماته في الكشف عن مصداقیة النتائج في البحوث التربویة"

"نفسیةوال
المترتبة هدفت إلى دراسة حجم التأثیر والكشف عن مصداقیة النتائج التربویة والنفسیة 

إن االعتماد فقط على مستویات الداللة اإلحصائیة في تفسیر ،على استخدامه في البحث التربویة
م معاییر نتائج البحوث التربویة لم یعد واردًا في الوقت الحالي، إذ ینبغي على الباحثین استخدا

أخرى باإلضافة إلى مستویات الداللة اإلحصائیة تجزم في مصداقیة النتائج والتفسیرات التي 
ومن أفضل المعاییر التي تؤكد على مصداقیة النتائج في البحوث التربویة والنفسیة ،تعتمد علیها
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Effectاستخدام حجم التأثیر  Sizeلفة مع في الحكم عن حجم الفروق بین المتغیرات المخت
فروضهم الختبارمراعاة عدم إهمال مستویات الداللة اإلحصائیة التي یحددها الباحثون 

اإلحصائیة، إذ أن حجم التأثیر ومستویات الداللة اإلحصائیة وجهان لعملة واحدة، فهما مكمالن 
لبعضهما البعض وال یمكن أن یحل أحدهما محل اآلخر، فحجم التأثیر یأخذ طرق وأسالیب 

ویختلف حجم التأثیر ة تتمایز طبقًا لألنواع اإلحصائیة المستخدمة في البحوث التربویة،مختلف
یركز حجم التأثیر على حجم الفروق أو قوة العالقة بین :فیما یلياإلحصائیةعن مستوى الداللة 

متغیرین بغض النظر عن مستوى الداللة اإلحصائیة، فقد تكون الفروق أو العالقة بین متغیرین 
وهریة وواضحة في حین أن حجم التأثیر قد یكون ضعیفًا، مما یشیر إلى أن الفروق الحادثة أو ج

العالقة الناتجة تعود إلى الصدفة حتى ولو كانت تلك الفروق أو العالقة دالة إحصائیا عند 
مستوى معین من الداللة اإلحصائیة، أما إذا كانت الفروق غیر داله وصغیره جدًا أو أن العالقة

ال یتأثر حجم التأثیر بحجم . بین متغیرین ضعیفة، فإن حجم التأثیر في هذه الحالة ال یتأثر بذلك
العینة، بینما األمر یكون عكس ذلك في مستویات الداللة اإلحصائیة، إذ أن مفهوم الداللة 

للكشف عناإلحصائیة یركز على مستوى الثقة في النتائج، وبالتالي یحدد درجات حریة معینة
تتأثر مستویات الداللة اإلحصائیة بقوه االختبارات اإلحصائیة وكفاءتها، في حین . القیم الحرجة

ومما سبق .أن حجم التأثیر له مقاییس مختلفـة تتحـدد طبقـًا لألنواع اإلحصائیة المستخدمة
ینًا في نالحظ أن حجم التأثیر صورة مكمله لمستویات الداللة اإلحصائیة، فإذا ما توفر شرطًا مع

مقاییس حجم التأثیر فإنه ال یتوفر في مستوى الداللة اإلحصائیة، وٕاذا ما توفر شرطًا في 
مستویات الداللة اإلحصائیة فإنه ال یتوفر في مقاییس حجم التأثیر، ولذا فإن هذین النوعین یكمل 

كشف عن أحدهما األخر، فال یكفي للباحث أن یستخدم فقط مستویات الداللة اإلحصائیة في ال
النتائج وتفسیرها، بل ینبغي علیه أن یستعین بمقاییس حجم التأثیر سواء أكانت العینة صغیرة 
الحجم أو كبیرة الحجم، األمر الذي یؤكد على مصداقیة النتائج في البحث التربوي ویعطي له قوة 

.وموضوعیة في النتائج

Hubbard and Ryan(2000)دراسة هوبارد وریان -5

"وموقعه في المستقبل–التاریخي الختبار الداللة اإلحصائیة في علم النفس النمو "
حیث فحصت ،النمو التاریخي لشعبیة اختبار الداللة اإلحصائیةمتابعةهدفت الدراسة إلى
Americanمجلة من مجالت الجمعیة النفسیة األمریكیة ) 21(عینة عشوائیة إلعداد 

Psychological Association (APA) حیث ، مقاًال إمبریقیاً ) 8001(أنتجت هذه العینة
وقد .%)82.4(أي ما نسبته 6589كانت المقاالت التي استخدمت اختبارات الداللة إلحصائیة 
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مي الفترة التي حدثت فیها ثورة استداللیة في علهم 1950-1940الحظت الدراسة أّن الفترة 
العام بینما كان البحث في علم النفس قبل ،حصائیةحیث بدأ فیها انتشار واسع للداللة اإل، النفس

بدًال من القیم الحرجة وقد بدأ استخدام قیم، یعتمد على األسلوب غیر الكمي1940
وقد كانت متوسطات عدد المقاالت اإلمبریقیة التي استعملت .1955-1940خالل الفترة 

اختبارات الداللة 
85وصلت إلى ،1929-1911لألعوام % 17: هي2000- 1911اإلحصائیة من العام 

وقد أوضحت هذه الدراسة ،وما بعد1970في األعوام من % 90ثّم تجاوزت ،1960في عام % 
ي اللغة الشائعة لإلحصاء االستداللي في جمیع مجالت هأن اختبار الداللة اإلحصائیة حالیًا 

،اإلعادة مع البحث الموسعكما توصلت هذه الدراسة إلى أن.APAالجمعیة النفسیة األمریكیة 
هي وسیلة أفضل من اختبارات الداللة اإلحصائیة لتقّدم ونمو المعرفة ، وارتباطه بتحلیل میتا

.التراكمیة في علم النفس

)م1997(دراسة منصور -6
"حجم التأثیر الوجه المكمل للداللة اإلحصائیة "

.مفهوم حجم التأثیر: وهماالتي تناولت في طیاتها محوریین أساسیینهدفت الدراسة
أن مفهوم حجم التأثیر یسد ثغرة كبیرة أحس بها . أسالیب قیاس حجم التأثیر وتفسیر نتائجه

حیث أن الفروق ،الباحثون في العلوم النفسیة والتربویة التي تنتج عن استخدام الداللة اإلحصائیة
كون الفروق بین متوسطات في حین یمكن أن ت،تكون واضحة في حالة حجوم العینات الكبیر

من هنا ظهر مفهوم حجم التأثیر .العینات كبیرة وال لصغر حجم العینة ال تظهر هذه الفروق
النتیجة أن كال منهما یكمل اآلخر :والخالصة.لیكمل مستوى الداللة ولم یأت لیحل محله

ء نتائج البحوث هما إذن كوجهي العملة یؤدي استخدامهما إلى إثرا. ویعوض النقص الكامن فیه
كما تطرق الجزء الثاني . النفسیة والتربویة واالجتماعیة بل البحوث في مجاالت المعرفة األخرى

.من الدراسة إلى كیفیة إیجاد حجم التأثیر في االختبارات اإلحصائیة
أن مقاییس حجم التأثیر هي الوجه المكمل لالختبارات الداللة اإلحصائیة :وخالصة
أن أسالیب حجم التأثیر ال تتأثر بحجم العینة في حین نجد أن . تها المختلفةبمستویات دالال

أن معامل االرتباط هو . مستویات الداللة اإلحصائیة لالختبارات اإلحصائیة دالة لحجم العینات
أن معظم اختبارات الداللة . حلقة الوصل بین األسلوبین الداللة اإلحصائیة وحجم التأثیر

ال یمكن التنبؤ بحجم التأثیر من مجرد . حویلها إلى مقاییس لحجم التأثیراإلحصائیة یمكن ت
إال یقتصر الباحث على الجدول . التعرف على مستوى الداللة الختبار إحصائي ما في بحث ما
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ال تمر بضعة شهور إال ویظهر أسلوب جدید . المرجعي إلى تفسیر نتائج مقاییس حجم التأثیر
. في حساب حجم التأثیر

Plucker) م1997(بلوكیر -7

"حجم التأثیر في األبحاث التربویة:كشف أسطورة نتیجة عالیة الداللة"
بدراسة ثالث مجالت علمیة ربع سنویة و أربعین مقاًال في الدراسة التي قام الباحث هدفت

وقد وجد الباحث أن تلك األبحاث ،مجالت أخرى نشرت خالل الخمس سنوات األخیر من البحث
موجودة في ) عالیة الداللة (كما وجد أن عبارة ، تتضمن في العادة أي مقاییس لحجم التأثیرال
وتوصل الباحث إلى أهمیة إدراك الباحثین لمفهوم .غلب تلك المجالت والمقاالت المنشورةأ

.الداللة اإلحصائیة وذلك لتحسین تفسیر النتائج

McClain)1994(ماكلین -8

"دیل الختبار الداللة اإلحصائیةحجم التأثیر كب"
Journal of(قام الباحث بمراجعة مجلة علم النفس اإلكلینیكي هدفت الدراسة التي 

Clinical Psychology ( حیث كانت عینة الدراسة)م1993مقاًال نشرت بالمجلة عام ) 113 .
من تلك وقد حصل الباحث،%48هي Fأو tكانت نسبة المقاالت التي احتوت على اختبار

) t(من قیم إحصاءة ) 33(وقد استعمل الباحث عدد.إحصاءة اختبار128العینة على 
وذلك لحساب حجم التأثیر قام الباحث،ذي االتجاه األحاديFمن قیم إحصاءة )48(و

حجم التأثیر المتضمن في ،حجم العینة،تحلیل اإلحصائيحصاءة االختبارإ:بالحصول على
أو ) F(مقاًال استخدمت إما اختبار) 54(درجات الحریة وذلك من ،حسوبةالم) ρ(قیم ،المقال

، االختبارات بسبب فقد معلومات مثل حجم العینةحیث قام الباحث بعض إحصاءات،)t(اختبار 
نتشار لتوضیح العالقة بین حجم التأثیروقد استخدم الباحث رسم اال، أو درجات الحریة

أن من :وجد الباحث عدة مشاهدات مهمة منها.لعینةامالمصححة وغیر المصححة مع حج
هي التي صوحبت بوصف لحجوم % 7إحصاءات )9(إحصاءة اختبار مفحوصة كانت ) 12(

.مقاالً 54ت من مقاال5وبشكل عام فقد أشیر إلى حجوم التأثیر في ،التأثیر
ى اختبار وتوصل الباحث إلى أن الباحثین ال یزالون مستمرین في االعتماد الشدید عل

لإلشارة إلى ) دال(للغة % 81كما أن استخدام الغالبیة ، الداللة اإلحصائیة في تقویم نتائج البحث
كما استخلص الباحث من خالل ، نتائج الداللة اإلحصائیة یستلزم أن تلك النتائج ذات معنى

r(مالت االرتباط التي بلغةامع = - r(و)0.1007 = - وحجم بین حجم العینة ) 0.1189
ن حجوم التأثیر تعكس صورة أوضح للعالقة الموجودة في وأ، لتأثیر المصحح أو غیر المصححا

ب بواسطة حجم العینة مثل اإلحصاءات الناتجة من اختبارات الداللة ال تحسالبیانات ألنها
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وتوصل الباحث إلى أن فهم واستخدام حجم التأثیر سوف یمنع سوء تفسیر ، اإلحصائیة
أن البحث النفسي مثل الذي تمت مراجعته في دراسة و،كمؤشر لألهمیةاإلحصائیةاالختبارات 
.یمكن أن تفسر بطریقة باستخدام حجوم العینة،هذا الباحث

لدراسات السابقةالمحور الثالث لتعلیق على:
البحوث ي اللغة الشائعة لإلحصاء االستداللي فيهاختبار الداللة اإلحصائیة حالیًا -1

-م2000،هوبارد وریان-م 2000،عفانة- ه1422- م2002،بابطین. (التربویة
)م1994،ماكلین-م 1997،بلوكیر

.أهمیة إدراك الباحثین لمفهوم الداللة اإلحصائیة وذلك لتحسین تفسیر النتائج-2
)م1997،بلوكیر- م 1997،منصور-م2000،عفانة(

اختبار الداللة اإلحصائیة في الباحثین ال یزالون مستمرین في االعتماد الشدید على -3
-م 2000،عفانة- ه1422-م2002،بابطین- م2008،حسن(.تقویم نتائج البحث

)م1997،بلوكیر
كمؤشر فهم واستخدام حجم التأثیر سوف یمنع سوء تفسیر االختبارات اإلحصائیة-4

)م1994،ماكلین- م 2000،عفانة- ه1422- م2002،بابطین. (لألهمیة
ج البحوث في ضوء كل من الداللة اإلحصائیة للنتائج والداللة العملیة یجب تفسیر نتائ-5

-م2008،حسن(.كما یجب استخدام نطاق الثقة في تفسیر النتائج، لها
)م1997،منصور-م2000،عفانة- ه1422-م2002،بابطین

لفحص أقل تأثرًا بحجم العینة من األسالیب اإلحصائیة التي تستخدم التأثیرحجم -6
)م1994،ماكلین-م 1997،منصور- م2000،عفانة. (تالفرضیا

كمؤشر استخدام حجم التأثیر سوف یمنع سوء تفسیر االختبارات اإلحصائیةأن فهم و -7
- م2000،عفانة-ه1422-م2002،بابطین- م2008،حسن. (لألهمیة
)م1994،ماكلین- م 1997،منصور

فسیر نتائج البحوث التربویة لم إن االعتماد فقط على مستویات الداللة اإلحصائیة في ت-8
یعد واردًا في الوقت الحالي، إذ ینبغي على الباحثین استخدام معاییر أخرى باإلضافة 
إلى مستویات الداللة اإلحصائیة تجزم في مصداقیة النتائج والتفسیرات التي تعتمد 

- م2000،عفانة-ه1422- م2002،بابطین-م2008،حسن. (علیها
)م1997،منصور
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حجم التأثیر على حجم الفروق أو قوة العالقة بین متغیرین بغض النظر عن یركز-9
- م2000،عفانة- ه1422- م2002،بابطین. (مستوى الداللة اإلحصائیة

)م1997،منصور
یكون عكس ذلك في مستویات الداللةال یتأثر حجم التأثیر بحجم العینة، بینما األمر - 10

)م1994،ماكلین-م1997،منصور- م2000،عفانة(.اإلحصائیة
تتأثر مستویات الداللة اإلحصائیة بقوه االختبارات اإلحصائیة وكفاءتھا، في حین أن - 11

. حجم التأثیر لھ مقاییس مختلفـة تتحـدد طبقـاً لألنواع اإلحصائیة المستخدمة
)م 1994،ماكلین- م 1997،منصور-م2000،عفانة- ه1422- م2002،بابطین(

عن الدراسات السابقة في النقاط التالیةة یتمیزت الدراسیة الحال:
.ناقشت الدراسة مفهوم حجم التأثیر كوجه مكمل ومساعد الختبارات الداللة اإلحصائیة-1
. عرض مقاییس حجم التأثیر-2
. وضع مستویات حجم التأثیر الخاصة بكل مقیاس-3
.وضحت الدراسة أهمیة حجم التأثیر-4

 یلياستفاد الباحث من الدراسات السابقة ما:
.استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اإلطار النظري-1
.مستویات حجم التأثیر الخاصة بكل مقیاس-2
.عرض بعض مقاییس حجم التأثیر-3
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عــــــــــــــــــرابـل الــصـــفــال
اإلجراءاتالطريقة و 

:منهج الدراسة:أوالً
:جمتمع الدراسة:ثانياً
:عينة الدراسة:ثالثاً

:أدوات الدراسة:رابعاً
:صدق بطاقة التحليل:خامساً

:ثبات بطاقة التحليل:سادساً
:إجراءات الدراسة:سابعاً

:األساليب اإلحصائية:ثامناً
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الــفـــصــل الـرابـــــــع
الطریقة و اإلجراءات

ة عن أسئلة مناقشة منهجیة الدراسة التي اتبعها الباحث لإلجابسوف یتم في هذا الفصل 
وكذلك عرض ، واإلجراءات المتبعة، كما یتضمن وصف لمجتمع وعینة الدراسة، الدراسة

واالختبارات اإلحصائیة التي استخدمت ، للخطوات التي قام بها الباحث إلعداد أداة الدراسة
.لتحلیل البیانات للوصول إلى النتائج

:وفیما یلي وصف للعناصر السابقة
:ةمنهج الدراس:أوالً 

والذي یناسب مثل ،حسب طبیعة البحث اعتماد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي
طریقة في البحث " : المنهج الوصفي بأنه) 73:م2004،األغا واألستاذ(ویعرف،هذه الدراسات
وتهدف لتجهیز بیانات إلثبات فروضًا معینة تمهیدًا لإلجابة عن تساؤالت محددة ،عن الحاضر

،التي یمكن جمع المعلومات عنها في زمن إجراء البحث،تتعلق بالظواهر الحالیةسلفًا بدقة
".وذلك باستخدام أدوات مناسبة 

بأنه أسلوب یعتمد على ) " 2003:48،اللقاني والجمل(أما منهج تحلیل المحتوى فیذكر
". تحدید أهداف التحلیل للتوصل إلى مدى شیوع ظاهرة أو أكثر

المنهج الذي" :المنهج الوصفي التحلیلي بأنه) 2004:41، واألستاذاألغا(كما یعرف
دون ،وموجودة ومتاحة للدراسة والقیاس كما هي،یتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات كائنة

."فیستطیع الباحث التفاعل معها فیصفها ویحللها ،تدخل الباحث في مجریاتها
انات كما هي ویصفها یعتمد على جمع البینهجملمنهج الوصفي التحلیلي هو أي أن ا

.، ثم تفسیرها وربطها مع غیرها من البیاناتوصفًا دقیقًا، ثم یعبر عنها كمًا وكیفاً 

:مجتمع الدراسة:ثانیاً 
لكلیة التربیة في ألقسام یتكون مجتمع الدراسة من جمیع رسائل الماجستیر المقدمة 

.والتي تم مناقشتها خالل هذه الفترة، م2010إلى م 2006بغزة من عامالجامعة اإلسالمیة 

:عینة الدراسة:ثالثاً 
اعتمد الباحث على حصر جمیع رسائل الماجستیر المقدمة لكلیة التربیة في الجامعة 

مناهج /أسالیب وطرق تدریس"م بأقسام الكلیة الثالثة 2010إلى م 2006من عامبغزةاإلسالمیة
وقام الباحث بدراستها جمیعًا ، "لنفس علم ا–أصول التربیة –

،، فالدراسة هنا دراسة مسحیةمد في دراسته على المجتمع بكاملهأن الباحث اعتحیث، 
:)1- 4(رقموبلغ عدد الرسائل كما في الجدول
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) 1-4(جدول رقم 
لقسمیبین توزیع أعداد رسائل الماجستیر في كلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة حسب السنة وا

النسبة المئویةالمجموعأصول التربیةعلم النفسالمناهجالسنة
200622415419.8%
20072910135212.8%
20083432269221.9%
200957254112329.9%
201057193110725.5%
19990126415المجموع

100% النسبة 
المئویة

47.95
%

21.68
%

30.36
%

)1انظر ملحق رقم (:موزعة كما یلي،رسالة415حیث بلغ عدد الرسائل اإلجمالي 
لقسم المناهج 199-
لقسم علم النفس 90-
لقسم أصول التربیة 126-

بلغـةحیـث ،)1-4(حیث بلغت النسبة المئویة لكل قسم كما هو مبین في الجدول السابق
كما وبلغت ،%21.68ئل قسم علم النفس وبلغت نسبة رسا،%47.95نسبة رسائل قسم المناهج

%30.36نسبة رسائل أصول التربیة 

في كلیة التربیة نسب و عدد رسائل األقسام الثالثة) 1-4(یوضح الشكل 
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منـاهج (سائل المناقشة في أقسام كلیة التربیة الثالثة نسبة الر )2-4(التالي یوضح الشكل
:وهي كما یلي) علم النفس –ربیة أصول الت–

نسبة الرسائل في األقسام الثالثة حسب سنوات المناقشة) 2-4(یوضح الشكل 
العـدد الكلـي لرسـائل مـنكلیة التربیة أقسامم في 2006لعام الرسائل المناقشةونسبةعدد* 

.من النسبة الكلیة% 9.8رسالة بنسبة 41المناقشة في هذا العام هي 
.%53.7رسالة بنسبة 22قسم المناهج -
.%9.7رسائل بنسبة4قسم علم النفس -
.%36.6رسالة بنسبة15التربیة أصولقسم -

العدد الكلي لرسائل منكلیة التربیة أقسامم في 2007لعام الرسائل المناقشةونسبةعدد* 
.من النسبة الكلیة% 12.8بنسبة رسالة52المناقشة في هذا العام هي 

.%55.8رسالة بنسبة 29قسم المناهج-
.%19.2رسائل بنسبة10قسم علم النفس -
.%25رسالة بنسبة13التربیة أصولقسم -

العدد الكلي لرسائل منكلیة التربیة أقسامم في 2008لعام الرسائل المناقشةونسبةعدد* 
.من النسبة الكلیة% 21.9رسالة بنسبة 92هي المناقشة في هذا العام 

.%36.9رسالة بنسبة 34قسم المناهج-
.%34.8رسائل بنسبة32قسم علم النفس -
.%28.3رسالة بنسبة26التربیة أصولقسم -

العدد الكلي لرسائل منكلیة التربیة أقسامم في 2009لعام الرسائل المناقشةونسبةعدد* 
.من النسبة الكلیة% 29.9رسالة بنسبة 123في هذا العام هي المناقشة 
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.%46.4رسالة بنسبة 57قسم المناهج-
.%20.3رسائل بنسبة25قسم علم النفس -
.%33.3رسالة بنسبة41التربیة أصولقسم -

و العــدد الكلــيكلیــة التربیــة هــي أقســامم فــي 2010لعــام الرســائل المناقشــةونســبةعــدد* 
.من النسبة الكلیة% 25.5رسالة بنسبة 107لرسائل المناقشة في هذا العام هي 

0% 53.3رسالة بنسبة 57قسم المناهج-
.%17.8رسائل بنسبة19قسم علم النفس -
.%28.9رسالة بنسبة31التربیة أصولقسم -

ربیة تبعًا لسنة المناقشةوفي ما یلي توضح تفصیلي لنسبة الرسائل المناقشة في أقسام كلیة الت
مناهج/أسالیب وطرق تدریس-1

رسـالة وتبلـغ نسـبتها بنسـبة لقسـم المنـاهج 22م هـي 2006عدد الرسائل المناقشـة فـي عـام 
رسالة وتبلـغ نسـبتها بنسـبة لقسـم 29م هي 2007وعدد الرسائل المناقشة في عام ، %11.1هي 

رســالة وتبلــغ نســبتها 34م هــي 2008م وعــدد الرســائل المناقشــة فــي عــا، %14.6المنــاهج هــي 
رسالة وتبلغ 57م هي 2009وعدد الرسائل المناقشة في عام ، %17.1بنسبة لقسم المناهج هي 

57م هــي 2010عــدد الرســائل المناقشــة فــي عــام و، %28.6نســبتها بنســبة لقســم المنــاهج هــي 
%28.6رسالة وتبلغ نسبتها بنسبة لقسم المناهج هي 

) 3-4(ا الشكل وهذه النسب یوضحه

یوضح نسبة الرسائل المناقشة في قسم المناهج حسب سنوات المناقشة ) 3-4(الشكل 

قسم علم النفس -2
رسالة وتبلغ نسـبتها بنسـبة لقسـم علـم الـنفس 4م هي 2006عدد الرسائل المناقشة في عام 

رســالة وتبلـغ نسـبتها بنسـبة لقســم 10م هـي 2007وعـدد الرسـائل المناقشــة فـي عـام ، %4.4هـي 
رسـالة وتبلـغ نسـبتها 32م هـي 2008وعدد الرسائل المناقشـة فـي عـام ، %11.1علم النفس هي 
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رســالة 25م هــي 2009وعــدد الرســائل المناقشــة فــي عــام ، %35.6بنسـبة لقســم علــم الــنفس هــي 
م 2010المناقشــة فــي عــام عــدد الرســائل و، %27.8علــم الــنفس هــي وتبلــغ نســبتها بنســبة لقســم

%21.1رسالة وتبلغ نسبتها بنسبة لقسم علم النفس هي 19هي 
) 4-4(وهذه النسب یوضحها الشكل 

یوضح نسبة الرسائل المناقشة في قسم علم النفس حسب سنوات المناقشة) 4-4(الشكل 

قسم أصول التربیة-3
رســالة وتبلــغ نســبتها بنســبة لقســم أصــول 15م هــي 2006عــام عــدد الرســائل المناقشــة فــي

رســـالة وتبلـــغ نســـبتها 13م هـــي 2007وعـــدد الرســـائل المناقشـــة فـــي عـــام ، %11.9التربیـــة هـــي 
رسالة 26م هي 2008وعدد الرسائل المناقشة في عام ، %10.4بنسبة لقسم أصول التربیة هي 

م 2009وعـدد الرسـائل المناقشـة فـي عـام ، %20.6أصـول التربیـة هـي وتبلغ نسبتها بنسبة لقسـم
عـدد الرسـائل المناقشـة و، %32.5أصـول التربیـة هـي رسـالة وتبلـغ نسـبتها بنسـبة لقسـم41هـي 

%24.6أصول التربیة هي رسالة وتبلغ نسبتها بنسبة لقسم31م هي 2010في عام 
) 5-4(وهذه النسب یوضحها الشكل 

یوضح نسبة الرسائل المناقشة في قسم أصول التربیة حسب سنوات المناقشة) 5-4(الشكل 



-120-

:الدراسةأدوات:رابعاً 
كأداة تقییم لرسائل الماجستیر المناقشة ، استخدم الباحث بطاقة تحلیل لألسالیب اإلحصائیة

.وقد مر إعداد البطاقة بخطوات عدیدة، في أقسام كلیة التربیة
قائمة المعاییر:

الدراسات السابقة و العدید من الكتب و، تفاد الباحث بمراجعة األدب التربوياس-
والتي تناولت مواضیع تقویم لألسالیب –على حد علمه –الباحث هاوالتي وجد
.اإلحصائیة

ورجوع للكتابات والمقاالت ، من ذوي الخبرةالرجال التربیةاستفاد الباحث من آراء-
اخذ الباحث هذه المعاییر وما یناسب طبیعة بطاقة ثم ، المتعلقة بموضوع البحث

.التحلیل
.حصر لجمیع االختبارات اإلحصائیة األكثر استخدامًا في البحوث التربویة-
التعرف على شروط استخدام االختبارات اإلحصائیة التي تم وضعها في بطاقة -

.التحلیل في صورتها األولیة
.مجتمع اإلحصائيالتعرف على قوانین حجم العینة لممثلة لل-
.قام الباحث بوضع الصورة األولیة لقائمة المعاییر-
اً ثم تم التعدیل على القائم بناء،تم عرض الصورة األولیة للمعاییر على المشرف-

.على اقتراحات المشرف وآرائه
 بطاقة التحلیلبناء:
.في تصمیم بطاقة التحلیلمن األدب التربوياستفاد الباحث-
.اقة التحلیل في صورتها األولیة من خالل قائمة المعاییرتم تصمیم بط-
، ثم ستفادة من خبراته من حیث التعدیل، لالتم عرض بطاقة التحلیل على المشرف-

.تم التعدیل بناًء على اقتراحات وتوصیات المشرف
)2انظر ملحق (محكمین 9تم عرض بطاقة التحلیل على -
آراء المحكمین والمشرف لتصل لصورتها النهائیة تم تعدیل بطاقة التحلیل بناًء على -

)3انظر ملحق (
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:صدق بطاقة التحلیل:خامساً 
)2009:261، المنیزل" (الصدق یشیر إلى المدى الذي یقیس فیه االختبار ما وضع لقیاسه"

APA, AERتعریفًا للصدق بحسب ما ورد في معاییر ) 1997(ویذكر الطریري

اة القیاس صادقة بالدرجة التي تكون االستنتاجات المبنیة علیها مناسبة وذات هو أن أد(1985)
.داللة وفائدة

وأنه بقدر ما یكتمل تفسیر درجة المقیاس للسمة المعینة والثقة في هذا التفسیر بقدر ما 
. وهو بذلك یربط بین الدرجة على المقیاس وقدرتها على التفسیر،یكتمل صدق المقیاس

ولیس الصدق خاصیة تتعلق باالختبار ،ق یعني تفسیر الدرجات والتحقق منهالذلك فالصد
ولیس معنى ذلك أن كل ،ویعد الثبات شرطًا أساسیًا وضروریًا للصدق ولكنه غیر كاف له،بذاته

فمثًال إذا كان هناك اختبار ثابت في درجاته ،اختبار یتمتع بدرجة من الثبات هو صادق
فإننا نقول عن ،بل یقیس ظاهرة أخرى غیر ذلك،س الظاهرة التي أعدت لهولكنه ال یقی،الداخلیة

) 2005:49،لبد(.هذا االختبار ثابتًا ولكنه غیر صادق
أن الصدق یشیر إلى مدى صالحیة استخدام درجات) 2001:440(ویرى عّالم

،ص لنتائج المقیاسفالصدق یرتبط أساسًا باالستخدام الخا،المقیاس في القیام بتفسیرات معینة
. وبمدى صحة التفسیرات المقترحة لهذه النتائج

ویكون قادر على التمییز بین ، والصدق ال یقیس سمة جانبیه بل یقیس صفه محددة
.األداء القوي واألداء الضعیف في السمة أو الخاصیة
:وقد تم التأكد من صدق أداة التحلیل من خالل

.الل موافقتها للمعاییر إلي تم إعدادهاتم التأكد من صدق األداء من خ.1
حیث تم عرض بطاقة التحلیل على محكمین من ذوي الخبرة والكفاءة :صدق المحكمین.2

.إلبداء آرائهم من حیث التعدیل واإلضافة والحذف
:ثبات بطاقة التحلیل:سادساً 

ى المجموعة إعطاء المقیاس للنتائج نفسها تقریبًا في كل مرة یطبق فیها عل" الثبات هو 
)1982:261، أبو لبدة" (نفسها من األفراد 

ثم قام،رسالة من خارج عینة الدراسة35ولحساب قیمة معامل الثبات قام الباحث بتحلیل 
ثم قام الباحث بحساب معامل ، الباحث بتحلیلها مرة أخرى بعد فترة أسبوع من التحلیل األول

:الثبات عن طریق معادلة االتفاق
= Rثبات هولستي معامل

2M

N1 + N2
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:حیث أن
M: المعاییر التي اتفق علیها التحلیل األول والثاني
N1: المعاییر في التحلیل األول
N2: المعاییر في التحلیل الثاني

)2–4(و كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول 
یوضح قیم معامل الثبات)2-4(جدول رقم

معامل الثباتاالختالف االتفاقالتحلیل الثاني لاألوالتحلیل المجال
99,40%91292391211الوصفياإلحصاء
100%1221221220االستداللياإلحصاء
100%5550المتقدماالستداللياإلحصاء

100%3636360حجم العینة
100%3131310طریقة اختیار العینة

100%4040400التأثیروحجم اإلحصائیةالداللة 
99.52%11461157114611المجموع

ثبات في المجال األول وهو اإلحصاء الوصفيالقیم معامل نأ)2- 4(ویتضح من الجدول
وهي على الترتیب، والسادس، والخامس، والرابع، والثالث، وفي المجال الثاني، %99,40كانت 

و ، طریقة اختیار العینة، وحجم العینة، الستداللي المتقدماإلحصاء ا، اإلحصاء االستداللي
لجمیع المجاالت وكانت قیمة معامل الثبات، %100كانت الداللة اإلحصائیة وحجم التأثیر

.وهي نسبة ثبات عالیة یطمئن لها الباحث، %99.52هي 
:إجراءات الدراسة:سابعاً 

والعدید من المراجع والكتب المتعلقة ،قةبعد اإلطالع على األدب التربوي من دراسات ساب
:وأخذ رأي ذوي الخبرة قام الباحث بالتالي،بموضوع الدراسة

أصول - المناهج(تقسیم رسائل الماجستیر المناقشة في كلیة التربیة حسب األقسام -
)علم النفس- التربیة

وتم ترتیب رسائل الماجستیر في األقسام حسب تاریخ المناقشة-
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كتب روالتي وجد الباحث صعوبة في إعدادها وذلك إلفقا، ة بالمعاییرإعداد قائم-
واالكتفاء ، اإلحصاء التربوي على معاییر وشروط استخدام األسالیب اإلحصائیة

. بذكر األسلوب اإلحصائیة وأمثلة علیه فقط
.إعداد بطاقة التحلیل والتأكد من صدقها وثباتها-
ناقشة بأقسام كلیة التربیة بالجامعة الحصول على جمیع رسائل الماجستیر الم-

.على رسالة واحدة في قسم علم النفس وكانت مفقودةلم یتم الحصول. اإلسالمیة بغزة

)علم النفس–أصول التربیة –مناهج (تصنیف الرسائل حسب أقسام كلیة التربیة -
بطاقة التحلیل على الرسائل المناقشة في أقسام كلیة التربیة بالجامعة تطبیق-

.رسالة414عددها غوالبال، التي تمكن الباحث من الحصول علیها، اإلسالمیة بغزة
.تعبئة كل جزء من إجراء بطاقات التحلیل المعد من قبل الباحث-
.جمع البیانات وتفسیرها-
.في ضوء النتائجالمقترحاتوضع التوصیات و -

:األسالیب اإلحصائیة:ثامناً 
.النسب المئویة.1
.التكرارات.2
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سـامـل اخلـصـفـال
حتليل نتائج الدراسة وتفسريها

و تفسريهإجابة السؤال األول
و فسريهإجابة السؤال الثاني
و تفسريهإجابة السؤال الثالث
و تفسريهإجابة السؤال الرابع
و تفسريهإجابة السؤال اخلامس
و تفسريهإجابة السؤال السادس
 التوصيات
 املقرتحات
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الخـامـسالـفـصـل 
تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرها

المستخدمة اإلحصائیةیتضمن هذا الفصل تحلیل النتائج تطبیق بطاقة التحلیل لألسالیب 
–أصول التربیة –مناهج /أسالیب وطرق تدریس(ماجستیر المجازة من كلیة التربیةفي رسائل ال
.اإلسالمیةفي الجامعة ) علم النفس 

نات بحثه وذلك عن طریق تحلیل رسائل الماجستیر المناقشة في كلیة قام الباحث بجمع بیا
وهي الرسائل الكمیة و الرسائل غیر الكمیة وكان عدد الرسائل ، التربیة في الجامعة اإلسالمیة

.414التي تم مناقشتها والتي حصل علیها الباحث 
وبالتالي تم ، میةومن خالل التحلیل للرسائل تبین أن هناك رسائل كمیة و أخرى غیر الك
.استثناء الرسائل غیر الكمیة من التحلیل ألنها ال تحتوى على أسالیب اإلحصائیة

، من الرسائل المناقشة% 93.23وبنسبة ، رسالة386وكان عدد الرسائل الكمیة المناقشة 
.من الرسائل المناقشة% 6.76وبنسبة ، رسالة28بینما كان عدد الرسائل غیر الكمیة المناقشة 

عدد ونسبة الرسائل المناقشة بكلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة ) 1- 5(ویوضح الجدول 
.بغزة

یوضح عدد ونسبة الرسائل) 1- 5(جدول رقم 

لذلك سوف یتم 386أن الرسائل الكمیة هي ) 1-5(وكما هو موضح من خالل الجدول 
.التعامل مع هذه الرسائل في عملیة تحلیل أسئلة الدراسة الحالیة

. یوضح عدد الرسائل الكمیة وغیر الكمیة المناقشة) 1-5(والشكل البیاني رقم

النسبةالتكرارنوع الدراسة
%38693.23دراسة كمیة

%286.76دراسة غیر كمیة
%414100المجموع
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حسب نوعهایوضح توزیع الرسائل) 1-5(شكل رقم 
.تحلیل الرسائل أمكن اإلجابة على أسئلة الدراسة والحصول على النتائجمن خالل

:إجابة السؤال األول
وینص على 

اإلحصائیة المستخدمة في رسائل االختباراتما المعاییر الواجب توافرها في " 
"؟المقدمة لكلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیةالماجستیر

العلمیة المتخصصة في باالطالع على المراجعحث اقام البلإلجابة على هذا السؤال 
.إلعداد المعاییر الخاصة باالختبارات اإلحصائیة، وخاصة اإلحصاء التربوي،مجال اإلحصاء

حیث تم ،اإلحصائیة المعدة في بطاقة التحلیلاالختباراتوتم أعداد المعاییر بناءًا على 
واإلحصاء ،و اإلحصاء االستداللي البسیط، لوصفياإلحصائیة إلى إحصاء ااالختباراتتقسیم 

.االستداللي المتقدم
بعد إعداد الباحث ، وتم إعداد معاییر استخدام االختبارات اإلحصائیة من قبل الباحث

، وأثناء تحلیل رسائل الماجستیر المناقشة، لبطاقة تحلیل االختبارات اإلحصائیة
85-67صالنظري تم اإلشارة إلى هذه المعاییر في اإلطار 

- توضیح معاییر استخدام االختبارات اإلحصائیة التي تم إدراجها في بطاقة التحلیلوبعد 
لم تكن مدرجة في بطاقة وجد الباحث بعض االختبارات اإلحصائیة التي- ولألمانة العلمیة 

إلحصاء وتم تصنیف االختبارات اإلحصائیة إلى ثالثة أنواع كما تم ذكرها سابق وهي االتحلیل، 
:وهذه االختبارات هيواإلحصاء االستداللي المتقدم ، واإلحصاء االستداللي البسیط، الوصفي

:معامل الكسب لبالك- 1
Modified Blake's Gain Ratioبالك لنسبة الكسب المعدل

MuGuiganم بتعدیل معادلة نسبة الكسب التي قدمها 1967عام Blakeقام بالك 

:سبة كسب بالك التي یمكن حسابها من المعادلة التالیةوأطلق علیها ن
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MG Blak = +

MGحیث  Blak:نسبة الكسب المعدل لبالك
M1: متوسط القیاس القبلي
M2: متوسط القیاس البعدي
P: النهایة العظمى(الدرجة الممكنة لالختبار أو المقیاس.(

:حیث أن2إلىنسبة الكسب المعدل ل بالك من صفر ویمتد مدى
یعتبر البرنامج معقول أو متوسط 1.2< قیمة نسبة الكسب لبالك ≤1كانت إذا-1
)Manhunt, 1973: 449(الفاعلیة 
وهي القیمة ، یعتبر البرنامج فعَّاًال وقبوالً 1.2≥إذا كانت قیمة نسبة الكسب لبالك -2

)Arman et al,2009:143(كم على فاعلیة البرنامج التي اقترحها بالك للح
:شروط استخدامها

).البحوث التجریبیة(یستخدم في حساب فعالیة برنامج . 1
.ال نضع فرضیة الستخدام نسبة الكسب لبالك. 2
یتم تطبیق ، وأردنا أن نحسب فاعلیتهیتم استخدام نسبة الكسب في حالة تطبیق برنامج .3

.ب لبالكمعامل نسبة الكس
:Dunn's Post testاختبار دان البعدي-2

، )ه(ویلس –اختبار دان هو عبارة عن اختبار بعدي في حالة استخدام اختبار كروسال 
ویلس لثالث عینات مترابطة –في حالة وجود فروق بین المتغیرات في اختبار كروسال 

فان ذلك یشتر إلى ، دالة إحصائیاً عندما تكون قیمة اإلحصائي ه المعدلة ). القیاسات متكررة(
أن هناك على األقل متوسط رتب مجموعة واحدة یختلف اختالفًا جوهریًا عن متوسط رتب كل 

ولكن ذلك ال یعطي الباحث قدرة في الحكم على وجهة الفروق بین ، من المجموعتین المتبقیتین
دم اختبارًا بعدیًا إلجراء األمر الذي یجعلنا نستخ، أزواج متوسطات رتب المجموعات الثنائیة

المقارنات الثنائیة بحیث نستطیع اختبار الفرض الصفري بین متوسطي رتب كل زوج من تلك 
)2010:263،عفانة(.األزواج

M2 – M1

P – M1

M2 – M1
P
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:إجابة السؤال الثاني
وینص على 

التربیة لكلیةاإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر المقدمة هي االختباراتما "
"؟معة اإلسالمیة بغزةالجافي

ولإلجابة عن هذه السؤال قام الباحث بتقسیم االختبارات اإلحصائیة إلى ثالث مستویات 
وقد ، اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي البسیط واإلحصاء االستداللي المتقدم: وهي

.السؤالاجابة عن هذاستخدم الباحث التكرار والنسبة المئویة لإل
ء الوصفي اإلحصا: أوالً 

یوضح التكرارات والنسبة ) 2- 5(والجدول ، وقد استخدم الباحث التكرار والنسبة المئویة
المئویة لالختبارات اإلحصائیة الوصفیة المستخدمة في رسائل الماجستیر بكلیة التربیة في 

).علم النفس –أصول التربیة –مناهج /أسالیب وطرق تدریس(الجامعة اإلسالمیة بغزة
اإلحصائیة الوصفیةلالختباراتیوضح التكرار والنسبة المئویة ) 2- 5(رقم جدول

بغزةكلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیةإلىالمستخدمة في رسائل الماجستیر المقدمة

الترتیبالنسبةالتكرارعلم النفسصولأمناهجاألسالیب اإلحصائیةالرقم

1%1317719852288830.90التكرار1

2%1200685849273429.25النسبة المئویة2

3%872664595213122.80)الوسط (المتوسط3

6%04040.04الوسیط4

7%04040.04الرباعیات5

4%634511350149515.99االنحراف المعیاري6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ000معامل االلتواء7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ000معامل التفلطح8

و بیرسون(االرتباطمعامل9
5%291158981.04)سبیرمان

تحلیل االنحدار 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ000البسیط

%4052259827049356100التكرار الكلي
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:یتضح أن) 2- 5(لسابق ومن خالل الجدول ا
من إجمالي اختبارات % 30.90أي بنسبة ،مرة2888دام التكرار في البحوث تم استخ-1

بنسبة أي،مرة1317التكرار في قسم المناهج بینما تم استخدام ، اإلحصاء الوصفي
تم استخدام التكرار في قسم أصول بینما ، الستخدام التكرارمن النسبة الكلیة % 45.60

وتم استخدام ، الستخدام التكرارمن النسبة الكلیة% 24.90بنسبة أي،مرة719یة الترب
من النسبة الكلیة الستخدام % 29.50أي بنسبة ، مرة852التكرار في قسم علم النفس 

.التكرار
من إجمالي % 29.25أي بنسبة ، مرة2734نسبة المئویة في البحوث تم استخدام ال-2

أي ، مرة1200مناهج وتم استخدام النسبة المئویة في قسم ال، ياختبارات اإلحصاء الوصف
تم استخدام النسبة بینما ، الستخدام النسبة المئویةمن النسبة الكلیة% 43.89بنسبة 

من النسبة الكلیة الستخدام % 25.06أي بنسبة ، مرة685ویة في قسم أصول التربیة المئ
31.05بنسبة أي ، مرة849ئویة في قسم علم النفس لموتم استخدام النسبة ا، النسبة المئویة

.الستخدام النسبة المئویةمن النسبة الكلیة%
% 22.80أي بنسبة ، مرة2131في البحوث ) لوسطا(تم استخدام المتوسط الحسابي -3

في قسم ) الوسط(وتم استخدام المتوسط الحسابي، من إجمالي اختبارات اإلحصاء الوصفي
وتم ، الستخدام الوسط الحسابيمن النسبة الكلیة% 40.92بنسبة أي،مرة872المناهج 

31.16بنسبة أي،مرة664في قسم أصول التربیة ) سطالو (استخدام المتوسط الحسابي 
في ) الوسط(وتم استخدام المتوسط الحسابي ، الستخدام الوسط الحسابيمن النسبة الكلیة % 

.لوسط الحسابيلمن النسبة الكلیة% 27.92بنسبة أي ،مرة595قسم علم النفس 
من إجمالي اختبارات % 0.04أي بنسبة ، مرات4تم استخدام الوسیط في البحوث -4

بنسبة ، مرات4في قسم أصول التربیة وهو وتم استخدام الوسیط فقط، اإلحصاء الوصفي
قسم دام الوسیط في كل من ولم یتم استخ، الستخدام الوسیطمن النسبة الكلیة % 100

.وعلم النفسالمناهج
اختباراتمن إجمالي % 0.04أي بنسبة ،مرات4تم استخدام الرباعیات في البحوث -5

بنسبة ، مرات4في قسم أصول التربیة وهو تم استخدام الوسیط فقط،اإلحصاء الوصفي
ولم یتم استخدام الوسیط في كل من قسم ، الستخدام الرباعیاتمن النسبة الكلیة % 100

.وعلم النفسناهجالم
من % 15.99أي بنسبة ، مرة1495اف المعیاري في البحوث تم استخدام االنحر -6

634المعیاري في قسم المناهج تم استخدام االنحراف و ، إجمالي اختبارات اإلحصاء الوصفي
وتم استخدام ، الستخدام االنحراف المعیاريمن النسبة الكلیة% 42.41بنسبة أي ، مرة
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من النسبة الكلیة% 34.18بنسبة ، مرة511اري في قسم أصول التربیة معیاالنحراف ال
350معیاري في قسم علم النفس وتم استخدام االنحراف ال، الستخدام االنحراف المعیاري

.الستخدام االنحراف المعیاريمن النسبة الكلیة% 23.41بنسبة ، مرة
أي بنسبة ، مرة98في البحوث ) سبیرمان –بیرسون (تم استخدام معامل االرتباط -7

بیرسون (تم استخدام معامل االرتباط و ، من إجمالي اختبارات اإلحصاء الوصفي% 1.04
الستخدام معامل من النسبة الكلیة% 29.60بنسبة ،مرة29في قسم المناهج ) سبیرمان–

،مرة11بیة في قسم أصول التر ) مانسبیر –بیرسون (وتم استخدام معامل االرتباط ، االرتباط
وتم استخدام معامل ، من النسبة الكلیة الستخدام معامل االرتباط% 11.22أي بنسبة 

من النسبة % 59.18بنسبة ، مرة58في قسم علم النفس) بیرمانس–بیرسون (االرتباط 
.الستخدام معامل االرتباطالكلیة

و تحلیل االنحدار ،و معامل التفلطح،في حین لم یتم استخدام كل من معامل االلتواء-8
التي تم مناقشتها في األقسام الرسائلالبسیط من أسالیب اإلحصاء الوصفي في جمیع 

.)علم النفس –أصول –مناهج (الثالثة 

:یمكن مالحظة ما یليمما سبق 
والنسبة ،الوصفي تركزت على كل من التكراراإلحصاءاختباراتأن نسبة استخدام-1

.كانت عالیةي یار المئویة واالنحراف المع
عض األسالیب اإلحصائیة دون غیرها وهذه النتائج تتفق مع ما التركیز على بأي 

ه 1425-م2005،لبد- م2009،سعید- م2010،الشافعي وآخرون (توصل إلیه كل من
- ه1416،حماد-ه1422- م2002، الكناني- ه1422- م2003،نور- 

)ه 1410،العجالن- ه1411،النجار
اإلحصاء الوصفي التي اعتمدت كل من الوسیط والرباعیات اختباراتام أن نسبة استخد-2

. كان ضعیف جداً 
ومعامل ، الوصفي على كل من معامل االلتواءاإلحصاء تمد الباحثون في اختباراتعلم ی-3

.وتحلیل االنحدار البسیط، التفلطح
:ما یليویعزو الباحث ذلك إلى

رسائل و معظم ،النسبة المئویة في تحلیل النتائجال تخلو البحوث الكمیة من التكرارات و -1
واستخدام التكرارات والنسبة المئویة شيء أساسي في هذا ،هي بحوث كمیةالماجستیر

.النوع من البحوث
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تاالختبارالذلك كان االعتماد على ،30كبر أغلب البحوث هوأأن حجوم العینات في -2
). يالبارامتر (االستداللیة المعلمیة اإلحصائیة

وذلك ألن هذا ، قلیلكان في البحوث)سبیرمان–بیرسون (معامل االرتباط ستخدام أن ا-3
.على وجود فروض في البحوثعتمد االختبار ی

وكذلك كما ،كان ضعیف جداً في البحوث والرباعیات ،كل من الوسیطاستخدام أن -4
أیضًا معظم وهي ، 30ذكرنا سابقًا أن معظم البحوث حجوم العینات فیها أكبر من 

).فترى أو نسبى(البیانات تندرج تحت مقیاس
اإلحصاء االستداللي البسیط:ثانیاً 

یوضح التكرار والنسبة ) 3-5(والجدول ، وقد استخدم الباحث التكرار والنسبة المئویة
ة المئویة لالختبارات اإلحصائیة االستداللیة البسیطة المستخدمة في رسائل الماجستیر بكلیة التربی

).علم النفس –أصول التربیة –مناهج /أسالیب وطرق تدریس(في الجامعة اإلسالمیة بغزة
اإلحصائیة االستداللیة البسیطة لالختباراتیوضح التكرار والنسبة المئویة ) 3- 5(جدول رقم 

بغزةكلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیةإلى في رسائل الماجستیر المقدمة 

الترتیبالنسبةالتكرارعلم النفسأصولمناھجحصائیةاألسالیب اإلالرقم

ـــــــــــــZ00000اختبار 1

T42428127197646.19%1اختبار 2

5%201221245.86اختبار مربع كاي3

8%52412411.94سمیرنوف–اختبار لكولموجروف4

9%0300301.41اختبار اإلشارة5

11%03030.14ر ذي الحدیناختبا6

4%7715471396.57)یو(اختبار مان وتني 7

6%29029582.74اختبار ولكوكسون8

2%5417526449323.33تحلیل التباین األحادي9

12%00440.18اختبار داینت10

10%326110.52اختبار فشیر11
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13%01010.04اختبار توكي12

3%2950991788.42اختبار شیفیھ13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ000اختبار دونكان14

7%83215552.60)ه(ویلس –اختبار كروسكال 15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ000معامل االرتباط الجزئي16

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ000ديتحلیل التغایر األحا17

%6316138692113100التكرار الكلي لألسالیب

:یتضح أن) 3-5(ومن خالل الجدول السابق 
اختباراتمن إجمالي % 46.19أي بنسبة ، مرة976في البحوث Tاختبار تم استخدام -1

أي،مرة424في قسم المناهج Tر تم استخدام اختباو ،اإلحصاء االستداللي البسیط
في قسم Tاستخدم اختبارو ، Tختبارالستخدام امن النسبة الكلیة% 43.44بنسبة 

، Tختبار الستخدام امن النسبة الكلیة % 28.79بنسبة أي ، مرة281صول التربیة أ
من النسبة الكلیة % 27.77بنسبة ، مرة271في قسم علم النفس Tواستخدم اختبار 

.Tختبار تخدام االس
من إجمالي % 5.86أي بنسبة ، مرة124في البحوث اختبار مربع كاي تم استخدام -2

اختبار مربع كاي في قسم المناهج تم استخدام و ،اإلحصاء االستداللي البسیطاختبارات
بینما لم یتم ،اختبار مربع كايالستخدام من النسبة الكلیة % 1.61بنسبة ،مرتان

وتم استخدام اختبار مربع كاي في قسم ،استخدام اختبار مربع كاي في قسم أصول التربیة
.اختبار مربع كايالستخدام من النسبة الكلیة % 98.39بنسبة ،مرة122علم النفس 

من % 1.94بنسبة ، مرة41في البحوث سمیرنوف–كولموجروفلاختبارتم استخدام -3
–تم استخدام اختبار لكولموجروفو ،اإلحصاء االستداللي البسیطاختباراتإجمالي 
اختبار الستخدام من النسبة الكلیة% 12.20بنسبة ، مرات5في قسم المناهج سمیرنوف

رنوف في قسم أصول سمی–واستخدم اختبار لكولموجروف، سمیرنوف–لكولموجروف
–اختبار لكولموجروفخدام الستمن النسبة الكلیة % 58.53بنسبة ، مرة24التربیة 

بنسبة ،مرة12سمیرنوف في قسم علم النفس –واستخدم اختبار لكولموجروف،سمیرنوف
.سمیرنوف–اختبار لكولموجروفالستخدام من النسبة الكلیة 29.27%
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من إجمالي % 1.41أي بنسبة ،مرة30في البحوث اختبار اإلشارةتم استخدام -4
اإلشارة في قسم أصول وتم استخدام اختبار ، ي البسیطاختبارات اإلحصاء االستدالل

من النسبة الكلیة % 100وبنسبة ،مرة30وكان عدد مرات االستخدام هي ،التربیة
.وقسم علم النفسبینما لم یتم استخدامه في قسم المناهج،اختبار اإلشارةالستخدام 

من إجمالي %0.14أي بنسبة ،مرة3في البحوث اختبار ذي الحدینتم استخدام -5
تم استخدام اختبار ذي الحدین في قسم أصول و ، اإلحصاء االستداللي البسیطاختبارات

من النسبة الكلیة % 100بنسبة ،مرات3وكان عدد مرات االستخدام هي ،التربیة
وقسم دام هذا االختبار في قسم المناهجبینما لم یتم استخ،اختبار ذي الحدینالستخدام 
.علم النفس

من إجمالي %6.57أي بنسبة ، مرة139في البحوث )یو(اختبار مان وتني تم استخدام -6
في قسم ) یو(م استخدام اختبار مان وتني تو ،اإلحصاء االستداللي البسیطاختبارات
بینما تم ،اختبار مان وتنيالستخدام من النسبة الكلیة% 55.4بنسبة ، مرة77المناهج 

من % 10.8بنسبة ،مرة15في قسم أصول التربیة ) یو(ي استخدام اختبار مان وتن
في قسم ) یو(وتم استخدام اختبار مان وتني ،اختبار مان وتنيالستخدام النسبة الكلیة 

.اختبار مان وتنيالستخدام من النسبة الكلیة% 33.8بنسبة ،مرة47علم النفس 
من إجمالي %2.74سبة أي بن، مرة58في البحوث اختبار ولكوكسونتم استخدام -7

ولكوكسون في قسم المناهج تم استخدام اختبارو ، الستداللي البسیطاإلحصاء ااختبارات
بینما تم استخدم ، اختبار ولكوكسونالستخدام من النسبة الكلیة % 50بنسبة ، مرة29

الستخدام من النسبة الكلیة % 50بنسبة ،مرة29ولكوكسون في قسم علم النفس اختبار 
.بینما لم یتم استخدام اختبار ولكوكسون في قسم أصول التربیة،تبار ولكوكسوناخ

% 23.33أي بنسبة ، مرة493في البحوث اختبار تحلیل التباین األحاديتم استخدام -8
ن تم استخدام اختبار تحلیل التبایو ،اإلحصاء االستداللي البسیطمن إجمالي اختبارات

اختبار الستخدام من النسبة الكلیة% 10.95بنسبة ، ةمر 54األحادي في قسم المناهج 
تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي في قسم أصول بینما ،تحلیل التباین األحادي

الستخدام اختبار تحلیل التباین من النسبة الكلیة % 35.5بنسبة ، مرة175التربیة 
بنسبة ،مرة264ي في قسم علم النفس وتم استخدام اختبار تحلیل التباین األحاد، األحادي
.اختبار تحلیل التباین األحاديالستخدام من النسبة الكلیة % 53.55

اختبارات من إجمالي % 0.18أي بنسبة ، مرة4في البحوث اختبار داینتتم استخدام -9
، مرات4ر داینت في قسم علم النفس تم استخدام اختباو ، اإلحصاء االستداللي البسیط



-134-

بینما لم یتم استخدم هذا ،اختبار داینتالستخدام من النسبة الكلیة% 100بنسبة
.وقسم علم النفسسم المناهجاالختبار في ق

من إجمالي% 0.52أي بنسبة ، مرة11في البحوث اختبار فشیرتم استخدام - 10
3تبار فشیر في قسم المناهج تم استخدام اخو ، اختبارات اإلحصاء االستداللي البسیط

تم استخدام بینما ،اختبار فشیرالستخدام من النسبة الكلیة% 27.27بنسبة ، راتم
الستخدام من النسبة الكلیة% 18.18بنسبة ، أصول التربیة مرتاناختبار فشیر في قسم 

% 54.55بنسبة ، مرات6ار فشیر في قسم علم النفس وتم استخدام اختب، اختبار فشیر
.اختبار فشیرالستخدام من النسبة الكلیة 

من إجمالي % 0.04أي بنسبة ، في البحوث مرة واحدةاختبار توكيتم استخدام - 11
تم استخدام اختبار توكي في قسم أصول التربیة و ، البسیطاإلحصاء االستداللي اختبارات

بینما لم یتم ، الستخدام الختبار توكيمن النسبة الكلیة% 100بنسبة أي ،مرة واحدة
.وقسم علم النفسختبار في قسم المناهجاستخدم هذا اال

من إجمالي % 8.42أي بنسبة ، مرة178في البحوث اختبار شیفیه تم استخدام - 12
29بار شیفیه في قسم المناهج تم استخدام اختو ، إلحصاء االستداللي البسیطااختبارات

خدام اختبار تم استبینما ،اختبار شیفیهالستخدام من النسبة الكلیة% 16.3بنسبة ، مرة
الستخدام اختبار من النسبة الكلیة % 28.1بنسبة ،مرة50یفیه في قسم أصول التربیة ش

من النسبة % 55.6بنسبة ، مرة99وتم استخدام اختبار شیفیه في قسم علم النفس، شیفیه
.اختبار شیفیهالستخدام الكلیة

2.60أي بنسبة ،مرة55في البحوث )ه(ویلس–اختبار كروسكال تم استخدام - 13
–استخدام اختبار كروسكالتم و ، اختبارات اإلحصاء االستداللي البسیطمن إجمالي % 

اختبار الستخدام من النسبة الكلیة% 14.55بنسبة ، مرات8ویلس في قسم المناهج 
32في قسم أصول التربیة ویلس–بینما تم استخدام اختبار كروسكال، ویلس–كروسكال

وتم استخدام ،ویلس–ة الكلیة الستخدام اختبار كروسكالمن النسب% 58.18بنسبة ، مرة
من النسبة % 27.27بنسبة ،مرة15ویلس في قسم علم النفس –كروسكالاختبار
. ویلس–اختبار كروسكال الستخدام الكلیة

معامل االرتباط و ، اختبار دونكانو ،Zاختبار في حین لم یتم استخدام كل من - 14
في جمیع اإلحصاء االستداللي البسیطاختباراتمن یل التغایر األحاديتحلو،الجزئي

.الرسائل التي تم مناقشتها
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:ما یليیمكن مالحظةمما سبق
تركز على رسائل الماجستیرأن استخدام أسالیب اإلحصاء االستداللي البسیط في -1

بار واخت، األحاديواختبار التباین، Tهي اختبار و ، )ةالبارامتری(معلمیة الاألسالیب
النسبة المئویة وهذا واضح من خالل ، وكان التركیز علیها بشكل كبیر، شیفیه البعدي

.هاالستخدام
-م2009،سعید- م2010،الشافعي وآخرون . (وهذا یتفق مع ما توصل إلیه كل من

-ه1422- م2002، الكناني- ه1422- م2003،نور- ه 1425- م2005،لبد
) ه 1410،العجالن-ه1411،النجار-ه1416،حماد

هي رسائل الماجستیرفي المرتبة الثانیة من األسالیب اإلحصائیة التي تم استخدامها في -2
واختبار ، بار مان وتنيواخت، وهي اختبار مربع كاي، )ةالالبارامتری(األسالیب الالمعلمیة 

دام وهذا واضح من خالل النسبة المئویة الستخ، واختبار كروسكال ویلس، ولكوكسون
.األسالیبههذ

وهي ،في المرتبة الثالثة نجد االختبارات البعدیة الخاصة باختبار تحلیل التباین األحادي-3
النسبة المئویة وهذا واضح من خالل ، كياختبار تو ،واختبار فیشیر،اختبار دانیت

. الستخدام هذه األسالیب
،Zلى كل من اختبارد الباحثون في أسالیب اإلحصاء االستداللي البسیط عتمعلم ی-4

.تحلیل التغایر األحاديو ، ومعامل االرتباط الجزئي، ختبار دونكاناو 
:ما یليویعزو الباحث ذلك إلى 

أن أكثر األسالیب اإلحصائیة استخدامًا في هذا الجزء هو اإلحصاء االستداللي -1
یة البدیلة وذلك ألن الباحثین یحاولون تجنب اختیار األسالیب اإلحصائ، ةالبارامتری

، )30حجم العینة أكبر من (یختار الباحثون عینات كبیرة إلى حد ما لذلك، )الالبارامتریة(
ولكن یجب أن یتم اختیار نوع اإلحصاء ، اعتقادًا منهم بأن هذا النوع أقوى من اإلحصاء البدیل

.حسب المعاییر الواجب توفرها الستخدام كل أسلوب إحصائي
- م2009،سعید-م2010،الشافعي وآخرون . (ت كل منوهو ما اتفق مع دراسا

- ه1422-م2002، الكناني-ه1422- م2003،نور-ه 1425- م2005،لبد
).ه 1410،العجالن-ه1411،النجار-ه1416،حماد

-م2000،الشمراني-ه1422- م2003،نور(وأیضًا اتفق هذه الدراسة من كل من 
یكون كبیر تجنب الوقوع في أخطاء في اختیار حجم العینة ) ه 1410،العجالن- ه1421

. االختبارات اإلحصائیة
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وذلك ألن الباحثون ، هو األقل استخداماً يبینما اإلحصاء االستداللي الالبارامتر -2
اعتقادًا بناء النتائج التي یحصلون علیها من هذا النوع ، یتجنبوا هذا النوع من اإلحصاء

.منهم أن استخدامها یعتبر ضعف في البحثأو اعتقاداً ، اإلحصائي غیر دقیقة بما یكفي
االستداللي المتقدم حصاء اإل:ثالثاً 

یوضح التكرار والنسبة ) 4-5(والجدول ، وقد استخدم الباحث التكرار والنسبة المئویة
المستخدمة في رسائل الماجستیر بكلیة التربیة المئویة لالختبارات اإلحصائیة االستداللي المتقدم

).علم النفس –أصول التربیة –مناهج /أسالیب وطرق تدریس(ة اإلسالمیة بغزةفي الجامع

اإلحصائیة االستداللیة المتقدمة لالختباراتیوضح التكرار والنسبة المئویة ) 4- 5(جدول رقم 
بغزةكلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیةإلى المستخدمة في رسائل الماجستیر المقدمة

الترتیبالنسبةالتكرارعلم النفسأصولمناهجصائیةاألسالیب اإلحالرقم
4%00114.54تحلیل العامليال1
3%20029.09تحلیل التباین الثنائي2
2%105627.27تحلیل التباین الثالثي3
1%00131359.09تحلیل تباین للقیاسات4
ــــــــــــــــــ00000تحلیل التغایر الثنائي5
ــــــــــــــــــ00000تحلیل التغایر الثالثي6
ــــــــــــــــــ00000التحلیل التمییزي7

ــــــــــــــــــ%301922100التكرار الكلي لألسالیب

:یتضح أن) 4- 5(ومن خالل الجدول السابق 
من % 4.54أي بنسبة ،حدة فقط في البحوث مرة واتحلیل العامليالتم استخدام -1

في قسم تحلیل العامليالوتم استخدام،اإلحصاء االستداللي المتقدماختباراتإجمالي 
، من النسبة الكلیة الختبار تحلیل العاملي% 100بنسبة ،مرة واحد فقطعلم النفس 

.وأصول التربیة، بینما لم یتم استخدام هذا االختبار في قسم المناهج
من إجمالي % 9.09أي بنسبة ، في البحوث مرتینتحلیل التباین الثنائيدام تم استخ-2

في تحلیل التباین الثنائيتم استخدام اختبار ، اإلحصاء االستداللي المتقدماختبارات
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،من النسبة الكلیة الختبار تحلیل التباین الثنائي% 100بنسبة ،قسم المناهج مرتان
.وقسم علم النفس،ختبار في قسم أصول التربیةبینما لم یتم استخدام هذا اال

من % 27.27أي بنسبة ،مرات6في البحوث تحلیل التباین الثالثيتم استخدام -3
تحلیل التباین اختبارتم استخدام ،اإلحصاء االستداللي المتقدماختباراتإجمالي 
تحلیل ختبار من النسبة الكلیة ال%16.67بنسبة ، في قسم المناهج مرة واحدةالثالثي

،مرات5في قسم علم النفستحلیل التباین الثالثياختبار وتم استخدام، التباین الثالثي
بینما لم یتم استخدام ،من النسبة الكلیة الختبار تحلیل التباین الثالثي% 83.33بنسبة 

.هذا االختبار في قسم أصول التربیة
من % 59.09أي بنسبة ،مرة13في البحوثتحلیل التباین للقیاساتتم استخدام -4

حلیل التباین اختبار تتم استخدام ، اختبارات اإلحصاء االستداللي المتقدمإجمالي 
ر تحلیل من النسبة الكلیة الختبا% 100بنسبة ، مرة13في قسم علم النفس للقیاسات 

.التربیةأصول و ، نما لم یتم استخدام هذا االختبار في قسم المناهجیب،التباین للقیاسات
تحلیل التغایر الباحثون في أسالیب اإلحصاء االستداللي المتقدم كل من یطبقلم -5

.التحلیل التمییزيو ،تحلیل التغایر الثالثيو،الثنائي
:أنیمكن مالحظة مما سبق 

وهذا واضح من خالل تكرار هذا ،تستخدم بشكل كبیرلم اإلحصاء المتقدم اختبارات-1
. مرة22هو فقط هو ) 414(میع البحوث والتكرار في ج،النوع

)م2010،الشافعي وآخرون (وهذا یتفق مع ما توصل إلیه 
.ربع اختبارات فقطأقدم على تالماالستدالليحصاءأسالیب اإلاقتصر استخدم -2
.عدم االعتماد على اإلحصاء االستداللي المتقدم في قسم أصول التربیة-3

:ویعزو الباحث ذلك إلى
.ین لهذا النوع من اإلحصاء ألنه معقدتجنب الباحث-1
.خشیة الوقوع في األخطاء عند اختبار المتغیرات، ار الفروض المتداخلةعدم اختی-2
در اإلمكان عن هذا النوع من تداخل في المتغیرات لالبتعاد بقالتي فیها تجنب الفروض -3

.اإلحصاء
وتحلیل ، ستخدامهعدم تمكن الباحثون من هذا النوع من االختبارات من حیث شروط ا-4

.من الجانب الریاضي
إن قلة استخدام اختبارات اإلحصاء المتقدم ال یعني أنها غیر مهمة في البحوث التربویة -5

لم یصلوا إلى ) الماجستیر(ولكنها تعني أن الباحثون في مرحلة الدراسات العلیا ، والنفسیة
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تي تحتاج للتحقق المستوى الذي من خالله یتمكن من صیاغة مشكلة وفروض بحثه ال
.منها استخدام تلك االختبارات

اإلحصائیة األخرى المستخدمة في رسائل الماجستیر في أقسام كلیة التربیة تاالختبارا
:في الجامعة اإلسالمیة بغزة

بناًء على ، عند تحلیل رسائل الماجستیر بأقسام كلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة بغزة
من قبل الباحث تبین أن هناك بعض االختبارات التي لم یتم ذكرها من قبل بطاقة التحلیل المعدة 

، وألن هذا السؤال یقوم بحصر االختبارات اإلحصائیة المستخدمة، الباحث في بطاقة التحلیل
فكان من الواجب ذكر هذا االختبارات التي لم تشتملها بطاقة التحلیل المعدة لهذه الدراسة وهذه 

:األسالیب هي
وسوف یتم تصنیف هذا االختبار ضمن اإلحصاء االستداللي ، )لبالك(ل الكسب معام-1

% 0.85بنسبة ، مرة18وتكرار استخدام هذا األسلوب في رسائل الماجستیر ، البسیط
.من النسبة الكلیة إلحصاء االستداللي البسیط

.أن هذا األسلوب استخدم فقط في قسم المناهجمن المالحظ
ویستخدم هذا االختبار كاختبار بعدي إلیجاد اتجاه الفروق في حالة اختبار دان البعدي-2

وتكرار استخدام هذا االختبار في رسائل الماجستیر ، ویلس-استخدام اختبار كروسكال
.من النسبة الكلیة إلحصاء االستداللي البسیط% 0.14بنسبة ، مرات3

.أن هذا األسلوب استخدم فقط في قسم المناهجمن المالحظ
:التكرار والنسبة المئویة لالختبارات اإلحصائیة مجتمعة
ــــتم توضــــیح التكــــرار ــــرة ســــوف ی ــــي هــــذه الفق ــــة،ف لجمیــــع ،والترتیــــب، والنســــبة المئوی

)5-5(هي موضحة في الجدول و االختبارات اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر
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اإلحصائیةلالختباراتالترتیب یوضح التكرار والنسبة المئویة و ) 5-5(جدول 
بغزةالجامعة اإلسالمیةفي المقدمة ألقسام كلیة التربیة المستخدمة في رسائل الماجستیر

األسالیب الرقم
الترتیبالنسبةالتكرارعلم النفسأصولمناهجاإلحصائیة

1%1317719852288825.09التكرار1

2%1200685849273423.75النسبة المئویة2

المتوسط3
3%872664595213118.51)الوسط (

19%04040.03الوسیط4

19%04040.03الرباعیات5

االنحراف 6
4%634511350149512.99المعیاري

ـــــــــــــــــــــــــ0000معامل االلتواء7

ـــــــــــــــــــــــــ0000معامل التفلطح8

9
معامل 

بیرسون (االرتباط
)و سبیرمان

291158980.85%10

تحلیل االنحدار 10
ـــــــــــــــــــــــــ0000البسیط

ـــــــــــــــــــــــــZ0000اختبار 11

T4242812719768.48%5اختبار 12

اختبار مربع 13
9%201221241.08كاي

14
اختبار 

–لكولموجروف
سمیرنوف

52412410.36%13

14%0300300.26اختبار اإلشارة15
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اختبار ذي 16
22%03030.03الحدین

اختبار مان 17
8%7715471391.21)یو(وتني 

اختبار 18
11%29029580.50ولكوكسون

تحلیل التباین 19
6%541752644934.28األحادي

19%00440.03اختبار داینت20

اختبار 21
L.S.Dفشیر

326110.10%17

26%01010.01اختبار توكي22

7%2950991781.55اختبار شیفیه23

ــــــــــــــــــــــــ0000اختبار دونكان24

اختبار كروسكال 25
12%83215550.48)ه(ویلس –

عامل االرتباط م26
ــــــــــــــــــــــ0000الجزئي

تحلیل التغایر 27
ـــــــــــــــــــــ0000األحادي

26%00110.01تحلیل العامليال28

تحلیل التباین 29
24%20020.02الثنائي

تحلیل التباین 30
18%10560.05الثالثي

تباین التحلیل 31
16%0013130.11یاساتللق
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تحلیل التغایر 32
ــــــــــــــــــــــــ0000الثنائي

تحلیل التغایر 33
ــــــــــــــــــــــــ0000الثالثي

ــــــــــــــــــــــــ0000التحلیل التمییزي34

معامل الكسب 35
15%1800180.16لبالك

22%30030.03ناختبار دا36
التكرار الكلي 

%47073211359211510100لألسالیب

:یمكن مالحظة ما یلي) 5-5(من الجدول السابق 
واستنادًا إلي بطاقـة التحلیـل ، بعد تحلیل رسائل الماجستیر المناقشة في أقسام كلیة التربیة-1

تبــین أن االختبــارات ، صــائياختبــار إح34والتــي تحتــوي علــى ، المعــدة مــن قبــل الباحــث
باإلضــافة إلــي االختبــارات التــي لــم تكــن ، اختبــار فقــط24المســتخدمة فــي البحــوث هــو 

وبالتـالي یصـبح عـدد االختبـارات المسـتخدمة ، هنالـك اختبـارین، مدرجة في بطاقة التحلیل
.اختبار27هو 

رر اســتخدامه حیــث تكــ، مــن المالحــظ أن أســلوب التكــرار هــو أكثــر االختبــارات اســتخداماً -2
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %25.09بنسبة ، مرة2888

حیـــث تكـــرر اســـتخدامها ، تـــأتي النســـبة المئویـــة فـــي المرتبـــة الثانیـــة مـــن حیـــث االســـتخدام-3
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %23.75بنسبة ، مرة2734

، مـرة2131حیـث تكـرر اسـتخدامه ، )الوسـط(أما فـي المرتبـة الثالثـة فالمتوسـط الحسـابي -4
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %18.51بنسبة 

حیـــث تكــــرر ، بینمـــا فـــي المرتبــــة الرابعـــة مـــن حیــــث االســـتخدام هـــو االنحــــراف المعیـــاري-5
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %12.99بنسبة ، مرة1495استخدامه 

976حیــث تكــرر اســتخدامه ، رتبــة الخامســة مــن حیــث االســتخدامفــي المTأمــا اختبــار -6
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %8.48بنسبة ، مرة

ـــاین األحـــادي-7 ـــل التب ـــة السادســـة مـــن حیـــث االســـتخدام فهـــو تحلی حیـــث تكـــرر ، أمـــا المرتب
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %4.28بنسبة ، مرة493استخدامه 
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حیــــث تكــــرر ، مــــا المرتبــــة الســــابعة مــــن حیــــث االســــتخدام فهــــو اختبــــار شــــیفیه البعــــديأ-8
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %1.55بنسبة ، مرة178استخدامه 

حیث تكرر استخدامه ، )یو(أما الرتبة الثامنة من حیث االستخدام فهو اختبار مان وتني -9
.كلیة لالختبارات المستخدمةمن النسبة ال، %1.21بنسبة ، مرة139
حیــث تكــرر، أمــا المرتبــة التاســعة مــن حیــث االســتخدام فهــو اختبــار مربــع كــاي-10
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %1.06بنسبة ، مرة124استخدامه 
–بیرسـون (أما المرتبة العاشرة من حیث االستخدام فهو اختبار معامـل االرتبـاط -11
مــن النســبة الكلیــة لالختبــارات ، %0.85بنســبة ، مــرة98حیــث تكــرر اســتخدامه ، )ســبیرمان

.المستخدمة
حیــث ، ولكوكســونأمــا المرتبــة الحادیــة عشــر مــن حیــث االســتخدام فهــو اختبــار -12

.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %0.50بنسبة ، مرة58تكرر استخدامه 
ویلـــس –حیـــث االســـتخدام فهـــو اختبـــار كروســـكالأمـــا المرتبـــة الثانیـــة عشـــر مـــن-13

مـــــن النســـــبة الكلیـــــة لالختبـــــارات ، %0.48بنســـــبة ، مـــــرة55حیـــــث تكـــــرر اســـــتخدامه ،)ه(
.المستخدمة
–اختبــــار لكولمــــوجروفأمــــا المرتبــــة الثالثــــة عشــــر مــــن حیــــث االســــتخدام فهــــو -14
ة لالختبــارات مــن النســبة الكلیــ، %0.36بنســبة ، مــرة41حیــث تكــرر اســتخدامه ، ســمیرنوف
.المستخدمة
حیــث تكــرر ، اختبــار اإلشــارةأمـا المرتبــة الرابعــة عشــر مــن حیــث االسـتخدام فهــو -15
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %0.26بنسبة ، مرة30استخدامه 
، معامـــل الكســـب لـــبالكأمـــا المرتبـــة الخامســـة عشـــر مـــن حیـــث االســـتخدام فهـــو -16

.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %0.16بنسبة ، مرة18حیث تكرر استخدامه 
حیث ، ما المرتبة السادسة عشر من حیث االستخدام فهو تحلیل تباین للقیاساتأ-17

.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %0.11بنسبة ، مرة13تكرر استخدامه 
حیـث ،L.S.Dهـو اختبـار فشـیرما المرتبة السابعة عشر مـن حیـث االسـتخدام فأ-18

.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %0.10بنسبة ، مرة11تكرر استخدامه 
حیـث ، تحلیـل التبـاین الثالثـيثامنة عشـر مـن حیـث االسـتخدام فهـو ما المرتبة الأ-19

.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %0.05بنسبة ، مرة6تكرر استخدامه 
، والرباعیـات، المرتبة التاسعة عشر من حیث االستخدام فهو كـل مـن الوسـیطما-20

ومـــن المالحـــظ انـــه تكـــرر فـــي هـــذه المرتبـــة ثـــالث أســـالیب كمـــا هـــو ، اختبـــار دانیـــت البعـــدي
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مـــن النســـبة الكلیـــة لالختبـــارات ، %0.03بنســـبة ، مـــرات4حیـــث تكـــرر اســـتخدامه ، موضـــح
.المستخدمة
ـــة وال-21 اختبـــار ذي عشـــرون مـــن حیـــث االســـتخدام فهـــو كـــل مـــن أمـــا المرتبـــة الثانی

، ومــن المالحــظ انــه تكــرر فــي هــذه المرتبــة أســلوبان كمــا هــو موضــح،واختبــار دان،الحــدین
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %0.03بنسبة ، مرات3حیث تكرر استخدامه 

، لیــل التبــاین الثنــائيتحأمــا المرتبــة الرابعــة والعشــرین مــن حیــث االســتخدام فهــو -22
.من النسبة الكلیة لالختبارات المستخدمة، %0.02بنسبة ، حیث تكرر استخدامه مرتان

مــن حیــث االســتخدام فهــو ، وهــو المرتبــة األخیــرة، أمــا المرتبــة الخامســة والعشــرین-23
مـــن النســـبة الكلیـــة ، %0.01بنســـبة ، حیـــث تـــم اســـتخدامه مـــرة واحـــدة فقـــط،تحلیـــل العـــاملي

.تبارات المستخدمةلالخ
:االختبارات اإلحصائیة العامة المستخدمة في رسائل الماجستیر

حسـب كـل رسـائل الماجسـتیرحصـائیة المسـتخدمة فـي لالختبـارات اإلیلي توضیح مافي
نـــواع نـــوع مـــن هـــذه األیوضـــح التكـــرار الكلـــي لكـــل ) 6-5(ســـالیب فجـــدول أنـــواع هـــذه األنـــوع مـــن 

المستخدمة

اإلحصائیة المستخدمة لالختباراتیوضح التكرار النسبة المئویة و الترتیب ) 6-5(جدول 
في رسائل الماجستیر المقدمة لكلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة

الترتیبالنسبة المئویةالتكرارئیةحصااإلاالختباراتالرقم
- 1% 935481.27الوصفياإلحصاء1

- 2% 213418.54االستداللي البسیطاإلحصاء2

- 3% 220.19االستداللي المتقدماإلحصاء3
% 11510100المجموع

النســـبة المئویـــة لالختبـــارات اإلحصـــائیة المســـتخدمة فـــي ) 6-5(ویوضـــح الجـــدول الســـابق 
اإلحصــاء االســتداللي –اإلحصــاء الوصــفي (رســائل الماجســتیر حســب كــل نــوع مــن هــذه األنــواع 

).ستداللي المتقدماإلحصاء اال–البسیط 



-144-

النسبة المئویة لهذا االختبارات ) 2-5(ویوضح الشكل 

اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیرلالختباراتیوضح النسبة المئویة ) 2-5(شكل رقم 

:یمكن مالحظة ما یلي) 6- 5(من خالل الجدول 
، وهــذا واضــح مــن خــالل تكــرار اســتخدامه، اســتخداماً أن اإلحصــاء الوصــفي هــو األكثــر -1

مـن النسـبة الكلیـة % 81.25بنسـبة ، مـرة9354وتكرار اسـتخدامه ، والنسبة المئویة لها
ـــــو مـــــن اإلحصـــــاء . لألســـــالیب اإلحصـــــائیة المســـــتخدمة أن كـــــل البحـــــوث الكمیـــــة ال تخل

.الوصفي
ث االســتخدام حیــث بلــغ مــن حیــ، یــأتي فــي المرتبــة الثانیــة اإلحصــاء االســتداللي البســیط-2

من النسبة الكلیة لالختبارات اإلحصائیة % 18.54بنسبة ، مرة2134تكرار استخدامه 
.المستخدمة

وهـذا واضـح مـن ، لم یعتمد الباحثون على اإلحصاء االستداللي المتقدم كثیرًا في البحوث-3
بنســبة ،مــرة24حیــث تكــرار اســتخدامه فقــط ، خــالل تكــرار اســتخدامه ونســبة المئویــة لــه

.من النسبة الكلیة لألسالیب اإلحصائیة المستخدمة، 0.21%
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:الثالثإجابة السؤال 
وینص على 

"؟المعاییرتلك المستخدمة مع االختباراتما مدى مالءمة "
اإلحصائیة المستخدمة في رسائل الماجستیر المناقشة في أقسام االختباراتوبعد ذكر 

وذكر معاییر ، )علم النفس –أصول التربیة –مناهج /ب وطرق تدریسأسالی(كلیة التربیة
.حصائیةاستخدام االختبارات اإل
بنــاءًا وهــو مــدى صــحة اســتخدام هــذه االختبــارات، لــثجابــة علــى الســؤال الثااآلن یمكــن اإل

ات وفــي هــذا الجــزء ســیتم اســتثناء االختبــار . األولجابــة الســؤال إعلــى المعــاییر التــي تــم ذكرهــا فــي 
.اإلحصائیة التي لم تستخدم في البحوث

وكل جزء من هذه ، ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتقسیم اإلجابة على ثالث أجزاء
علم –أصول التربیة –مناهج /أسالیب وطرق تدریس(األجزاء هو عبارة عن األقسام الثالثة

:وهي كما یلي)النفس 

.)4انظر ملحق (قسم المناهج :أوالً 
استخدام الباحث التكرار والنسبة المئویة لالختبارات اإلحصائیة ، لإلجابة على هذا الجزء

ویوضـــح ، منـــاهج/المســـتخدمة فـــي رســـائل الماجســـتیر المناقشـــة فـــي قســـم أســـالیب وطـــرق تـــدریس
وأیضــًا یوضــح هــل االختبــارات ، التكــرار والنســبة المئویــة لالختبــارات اإلحصــائیة) 7-5(الجــدول 
ویــتم الحكــم علــى صــحة أو خطــأ هــذه االختبــارات بنــاءًا علــى ، مة صــحیحة أمــا خاطئــةالمســتخد

.المعاییر التي تم ذكرها في إجابة السؤال األول
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اإلحصائیة الصحیحة والخاطئةیوضح التكرار والنسبة المئویة لالختبارات) 7-5(جدول 
معة اإلسالمیةالمستخدمة في رسائل الماجستیر المناقشة في قسم المناهج بالجا

النسبة مالئماألسالیب اإلحصائیةالرقم
المئویة

غیر 
التكرار الكلي النسبة المئویةمالئم

1317%10.08%131699.92التكرار1

1200%10.08%119999.92النسبة المئویة2

872%10.11%87199.89)الوسط (المتوسط3

634%10.16%63399.84االنحراف المعیاري4

29%13.45%2896.55)بیرسون و سبیرمان(معامل االرتباط5

T37488.21%5011.79%424اختبار 6

2%00%2100اختبار مربع كاي7

5%240%360سمیرنوف–اختبار لكولموجروف8

77%00%77100)یو(اختبار مان وتني 9

29%13.45%2896.55اختبار ولكوكسون10

54%712.96%4787.04تحلیل التباین األحادي11

L.S.D3100%00%3اختبار فشیر12

29%00%29100اختبار شیفیھ13

8%00%8100)ه(ویلس –اختبار كروسكال 14

2%00%2100تحلیل التباین الثنائي15

1%00%1100تحلیل التباین الثالثي16

18%1477.78%422.22معامل الكسب لبالك17

3%00%3100اختبار دان18

4707%791.68%462898.32التكرار الكلي لألسالیب
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:یمكن مالحظة التالي) 7-5(من الجدول السابق 
أي بنسبة ، مرة1316في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة1317التكرارتم استخدام -1

من % 0.08أي بنسبة ، مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، 99.92%
.النسبة الكلیة لتكرار األسلوب

، مرة1199في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة1200النسبة المئویةتم استخدام -2
0.08أي بنسبة ،مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %99.92أي بنسبة 

.بة الكلیة لتكرار األسلوبمن النس% 
في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة872)الوسط (المتوسط الحسابيتم استخدام -3

أي ، مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %99.89أي بنسبة ، مرة871
.من النسبة الكلیة لتكرار األسلوب% 0.11بنسبة 

، مرة633في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، ةمر 634االنحراف المعیاريتم استخدام -4
0.16أي بنسبة ، مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %99.84أي بنسبة 

.من النسبة الكلیة لتكرار األسلوب% 
في حین تم استخدامه بشكل ، مرة29)سبیرمان –بیرسون (معامل االرتباطتم استخدام -5

، مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %96.55أي بنسبة ، مرة28صحیح 
.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 3.45أي بنسبة 

أي بنسبة ، مرة374في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرةT424اختبار تم استخدام -6
من النسبة % 11.79بنسبة ، مرة50) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، 88.21%

.ة لتكرار األسلوبالكلی
أي بنسبة ، في حین تم استخدامه بشكل صحیح مرتان، مرتانمربع كاياختبار تم استخدام -7

).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، 100%
في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرات5سمیرنوف–اختبار لكولموجروفتم استخدام -8
% 40أي بنسبة ، مرتان) خاطئ(ل غیر صحیح وتم استخدامه بشك، %60أي بنسبة ، مرة3

.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار
أي بنسبة ، مرة77حیث استخدامه بشكل صحیح، مرة77مان وتنياختبار تم استخدام -9

).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، 100%
أي ، مرة28صحیح في حین تم استخدامه بشكل ، مرة29اختبار ولكوكسونتم استخدام - 10

% 3.45أي بنسبة ، مرة واحده) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %96.55بنسبة 
.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار
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47في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة54تحلیل التباین األحاديتم استخدام - 11
أي بنسبة ، مرة7) اطئخ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %87.04أي بنسبة ، مرة

.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 12.96
في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مراتL.S.D3اختبار فشیرتم استخدام - 12

).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرة3
أي ، مرة29صحیح في حین تم استخدامه بشكل، مرة29شیفیهاختبار تم استخدام - 13

).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100بنسبة 
في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرات8)ه(ویلس –اختبار كروسكال تم استخدام - 14
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرة8

في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، تانمر اختبار تحلیل التباین الثنائيتم استخدام - 15
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرتان

في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة واحدةاختبار تحلیل التباین الثالثيتم استخدام - 16
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرة واحدة

في حین تم استخدامه بشكل صحیح، مرة18معامل الكسب لبالكخدام تم است- 17
أي ، مرة14) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %22.22أي بنسبة ، مرات4

.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 77.78بنسبة 
أي،في حین تم استخدامه بشكل صحیح ثالث مرات، ثالث مراتاختبار دانتم استخدام - 18

.)خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100بنسبة 
أن أنظر إلى النسبة الكلیة الستخدام االختبارات اإلحصائیة سیجد أن االستخدام الصحیح - 19
بینما ، من النسبة الكلیة لالختبارات اإلحصائیة المستخدمة في قسم المناهج% 98.32كان

من النسبة الكلیة لالختبارات اإلحصائیة % 1.68ائیة االستخدام الخاطئ لالختبارات اإلحص
.وهذه النسب هي في الواقع للمجمع االختبارات اإلحصائیة، المستخدمة في قسم المناهج

.)5انظر ملحق (قسم أصول التربیة :ثانیاً 
استخدام الباحث التكرار والنسبة المئویة لالختبارات اإلحصائیة ، لإلجابة على هذا الجزء

) 8-5(ویوضـــح الجـــدول ، لمســـتخدمة فـــي رســـائل الماجســـتیر المناقشـــة فـــي قســـم أصـــول التربیـــةا
ــــة لالختبــــارات اإلحصــــائیة وأیضــــًا یوضــــح هــــل االختبــــارات المســــتخدمة ، التكــــرار والنســــبة المئوی

ویتم الحكم على صحة أو خطأ هذه االختبارات بناءًا على المعاییر التي تـم ، صحیحة أما خاطئة
.ابة السؤال األولذكرها في إج
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اإلحصائیة الصحیحة والخاطئة ر والنسبة المئویة لالختباراتیوضح التكرا) 8-5(جدول 
المستخدمة في رسائل الماجستیر المناقشة في قسم أصول التربیة

غیر النسبة المئویةمالئماألسالیب اإلحصائیةالرقم
التكرار الكلي النسبة المئویةمالئم

719%10.14%71899.86كرارالت1

685%10.15%68499.85النسبة المئویة2

664%10.15%66399.85)الوسط (المتوسط3

4%00%4100الوسیط4

4%0100%4100الرباعیات5

511%10.20%51099.80االنحراف المعیاري6

11%19.09%1090.91)بیرسون و سبیرمان(معامل االرتباط7

T24888.26%3311.74%281اختبار 8

24%2395.83%14.17سمیرنوف–اختبار لكولموجروف9

30%30100%00اختبار اإلشارة10

3%00%3100اختبار ذي الحدین11

15%640%960)یو(اختبار مان وتني 12

175%4324.57%13275.43يتحلیل التباین األحاد13

L.S.D2100%00%2اختبار فشیر14

1%1100%00اختبار توكي15

50%00%50100اختبار شیفیھ16

32%928.12%2371.88)ه(ویلس –اختبار كروسكال 17

3211%1504.67%306195.33التكرار الكلي لألسالیب
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:یمكن مالحظة التالي) 8-5(سابق من الجدول ال
أي بنسبة ،مرة718في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة719التكرارتم استخدام -1

% 0.14أي بنسبة ، مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، 99.86%
.من النسبة الكلیة لتكرار األسلوب

، مرة684خدامه بشكل صحیح في حین تم است، مرة685النسبة المئویة تم استخدام -2
أي بنسبة ، مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %99.85أي بنسبة 

.من النسبة الكلیة لتكرار األسلوب% 0.15
في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة664)الوسط(المتوسط الحسابي تم استخدام -3

، مرة واحدة) خاطئ(ر صحیح وتم استخدامه بشكل غی، %99.85أي بنسبة ، مرة663
.من النسبة الكلیة لتكرار األسلوب% 0.15أي بنسبة 

أي بنسبة ، مرات4في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرات4الوسیطتم استخدام -4
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، 100%

أي ، تمرا4في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرات4الرباعیاتتم استخدام -5
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100بنسبة 

510في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة511االنحراف المعیاريتم استخدام -6
أي ، مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %99.80أي بنسبة ، مرة

.من النسبة الكلیة لتكرار األسلوب% 0.20بنسبة 
في حین تم استخدامه ، مرة11)سبیرمان –بیرسون (معامل االرتباط تم استخدام -7

وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %90.91أي بنسبة ، مرات10بشكل صحیح 
.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 9.09أي بنسبة ، مرة واحدة) خاطئ(

أي ، مرة248في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرةT281تم استخدام اختبار -8
أي بنسبة ، مرة33) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %88.26بنسبة 
.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 11.74

في حین تم استخدامه بشكل ، مرة24سمیرنوف–اختبار لكولموجروفتم استخدام -9
)خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %4.17أي بنسبة ، مرة واحدةصحیح

.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 95.83بنسبة ، رةم23
، في حین لم یتم استخدامه بشكل صحیح، مرة30اإلشارةاختبار تم استخدام - 10

من النسبة الكلیة % 100أي بنسبة ، مرة30) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح 
.لتكرار االختبار
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ي حین تم استخدامه بشكل صحیح ف، مرات3ذي الحدیناختبار تم استخدام - 11
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرات3

9في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة15مان وتنياختبار تم استخدام - 12
40أي بنسبة ، مرة6) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %60أي بنسبة ، مرات
.كرار االختبارمن النسبة الكلیة لت% 

في حین تم استخدامه بشكل ، مرة175تحلیل التباین األحادي تم استخدام - 13
43) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %75.43أي بنسبة ، مرة132صحیح 

.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 24.57أي بنسبة ، مرة
تم استخدامه بشكل صحیح في حین ، مرتانL.S.Dاختبار فشیرتم استخدام - 14

). خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرتان
، في حین لم یتم استخدامه بشكل صحیح، مرة واحدةتوكياختبارتم استخدام - 15

من النسبة الكلیة % 100بنسبة ، مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح 
.لتكرار االختبار

50في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة50شیفیهاختبار ستخدام تم ا- 16
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرة

في حین تم استخدامه ، مرة32)ه(ویلس –اختبار كروسكال تم استخدام - 17
) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %71.88أي بنسبة ، مرة23بشكل صحیح 

.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 28.12أي بنسبة ، مرة9
أن انظر إلى النسبة الكلیة الستخدام االختبارات اإلحصائیة سیجد أن االستخدام - 18

من النسبة الكلیة لالختبارات اإلحصائیة المستخدمة في قسم % 95.33الصحیح كان 
من النسبة الكلیة % 4.67رات اإلحصائیة بینما االستخدام الخاطئ لالختبا، أصول التربیة

وهذه النسب هي في الواقع ، لالختبارات اإلحصائیة المستخدمة في قسم أصول التربیة
. للمجمع االختبارات اإلحصائیة

.)6انظر ملحق (قسم علم النفس :ثالثاً 
اإلحصائیة استخدم الباحث التكرار والنسبة المئویة لالختبارات ، لإلجابة على هذا الجزء

التكرار ) 9- 5(ویوضح الجدول ، المستخدمة في رسائل الماجستیر المناقشة في قسم علم النفس 
وأیضًا یوضح هل األسالیب المستخدمة صحیحة أما ، والنسبة المئویة لالختبارات اإلحصائیة

ا في ویتم الحكم على صحة أو خطأ هذه االختبارات بناءًا على المعاییر التي تم ذكره، خاطئة
.إجابة السؤال األول
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اإلحصائیة الصحیحة والخاطئة والنسبة المئویة لالختباراتیوضح التكرار) 9- 5(جدول 
المستخدمة في رسائل الماجستیر المناقشة في قسم علم النفس 

النسبة مالئماالختبارات اإلحصائیةالرقم
المئویة

غیر 
مالئم

النسبة 
التكرار الكلي المئویة

852%00%852100التكرار1

849%00%849100النسبة المئویة2

595%00%595100)الوسط (المتوسط3

350%00%350100االنحراف المعیاري4

58%35.17%5594.83)بیرسون و سبیرمان(معامل االرتباط5

T21177.86%6022.14%271اختبار 6

122%00%122100اختبار مربع كاي7

12%1191.67%18.33سمیرنوف–اختبار لكولموجروف8

47%2348.94%2451.06)یو(اختبار مان وتني 9

29%13.45%2896.55اختبار ولكوكسون10

264%10740.53%15759.47تحلیل التباین األحادي11

4%4100%00اختبار داینت12

L.S.D6100%00%6اختبار فشیر13

99%00%99100اختبار شیفیھ14

15%15100%00)ه(ویلس –اختبار كروسكال 15

1%00%1100التحلیل العاملي16

5%00%5100تحلیل التباین الثالثي17

13%00%13100تحلیل التباین للقیاسات18

3592%2246.24%336893.76التكرار الكلي لالختبارات
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:یمكن مالحظة التالي) 9-5(من الجدول السابق 
أي ، مرة852في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة852التكرار تم استخدام -1

).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100بنسبة 
849في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة849النسبة المئویةتم استخدام -2

).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100ي بنسبة أ، مرة
في حین تم استخدامه بشكل ، مرة595) الوسط(المتوسط الحسابي تم استخدام -3

).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرة595صحیح 
ح في حین تم استخدامه بشكل صحی، مرة350االنحراف المعیاري تم استخدام -4

).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرة350
في حین تم استخدامه ، مرة58)سبیرمان–بیرسون (معامل االرتباط تم استخدام -5

وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %94.83أي بنسبة ، مرة55بشكل صحیح
.بارمن النسبة الكلیة لتكرار االخت% 5.17بنسبة ، مرة3) خاطئ(
، مرة211في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرةT271اختبار تم استخدام -6

أي بنسبة ، مرة60) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %77.86بنسبة أي
.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 22.14

122في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة122اختبار مربع كاي تم استخدام -7
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ،مرة
في حین تم استخدامه بشكل ، مرة12سمیرنوف–اختبار لكولموجروفتم استخدام -8

)خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %8.33أي بنسبة ، صحیح مرة واحدة
.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 91.67أي بنسبة ، مرة11
24في حین تم استخدامه بشكل صحیح، مرة47مان وتني اختبار ستخدام تم ا-9

أي ، مرة23)خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %51.06أي بنسبة ، مرة
.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 48.94بنسبة 

28في حین تم استخدامه بشكل صحیح، مرة29ولكوكسوناختبار تم استخدام - 10
أي ، مرة واحدة) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %96.55بنسبة أي ، مرة

.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 3.45بنسبة 
في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة264تحلیل التباین األحاديتم استخدام - 11

أي ، مرة107) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %59.47أي بنسبة ، مرة157
. من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 40.53بنسبة 
) خاطئ(تم استخدامه بشكل غیر صحیح ، مرات4دانیتاختبار تم استخدام - 12
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.من النسبة الكلیة لتكرار االختبار% 100أي بنسبة ، مرات4
في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مراتL.S.D6فشیراختبار تم استخدام - 13
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، ةمر 6

أي ، مرة6في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة99شیفیهاختبار تم استخدام - 14
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100بنسبة 
مه بشكل في حین لم یتم استخدا، مرة15)ه(ویلس –اختبار كروسكال تم استخدام - 15

من النسبة % 100أي بنسبة ، مرة15) خاطئ(وتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، صحیح
.الكلیة لتكرار االختبار

في حین تم استخدامه بشكل صحیح مرة ، مرة واحدةتحلیل العامليالتم استخدام - 16
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، واحدة
في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرات3تحلیل التباین الثالثيتم استخدام- 17
).خاطئ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرات3

13في حین تم استخدامه بشكل صحیح ، مرة13تباین للقیاساتالتحلیل تم استخدام - 18
).اطئخ(ولم یتم استخدامه بشكل غیر صحیح ، %100أي بنسبة ، مرة
أن انظر إلى النسبة الكلیة الستخدام االختبارات اإلحصائیة سیجد أن االستخدام - 19

من النسبة الكلیة لالختبارات اإلحصائیة المستخدمة في قسم علم %93.76الصحیح كان
من النسبة الكلیة لألسالیب % 6.24بینما االستخدام الخاطئ لألسالیب اإلحصائیة، النفس

وهذه النسب هي في الواقع لمجموع االختبارات ، مستخدمة في قسم علم النفساإلحصائیة ال
.اإلحصائیة

التكرار والنسبة المئویة لمدى مالئمة االختبارات اإلحصائیة في األقسام مجتمعه
اإلحصائیة التي تم استخدامها في رسائل الماجستیر المناقشة في االختباراتوبعد عرض 
منفردة )علم النفس –أصول التربیة –مناهج /أسالیب وطرق تدریس(الثةأقسام كلیة التربیة الث

) 10-5(فالجدول ، مالئمة أو عدم مالئمة تلك االختبارات بالنسبة لألقسام مجتمعهسیتم عرض 
.یوضح تلك االختبارات ومالءمتها أو عدم مالءمتها



-155-

وعدم مالئمة استخدام الباحثین لهاإلحصائیة ونسبة مالئمةاالختباراتیوضح تكرار ) 10-5(جدول 

النسبة مالئم االختبارات اإلحصائیةالرقم
التكرار الكلي النسبة المئویةغیر مالئمالمئویة

0.072888 %99.932 %2886التكرار1
0.072734 %99.932 %2732النسبة المئویة2
0.092131 %99.912 %2129)الوسط (المتوسط3
04 %1000 %4لوسیطا4
04 %1000 %4الرباعیات5
0.131495 %99.872 %1493االنحراف المعیاري6
5.1098 %94.905 %93معامل االرتباط7
T833% 85.35143% 14.65976اختبار 8
0124 %1000 %124اختبار مربع كاي9
87.8041 %12.2036 %5سمیرنوف–اختبار لكولموجروف10
10030 %030 %0اختبار اإلشارة11
03 %1000 %3اختبار ذي الحدین12
20.86139 %79.1429 %110)یو(اختبار مان وتني 13
3.4558 %96.552 %56اختبار ولكوكسون14
31.85493 %68.15157 %336تحلیل التباین األحادي15
1004 %04 %0اینتاختبار د16
L.S.D11% 1000% 011اختبار فشیر17
1001 %01 %0اختبار توكي18
%1000%178اختبار شیفیھ19 0178
56.362443.6455 %31ویلس –اختبار كروسكال 20
1%00%1100التحلیل العاملي21
2%00%2100تحلیل التباین الثنائي22
6%00%6100تحلیل التباین الثالثي23
13%00%13100تحلیل التباین للقیاسات24
18%1477.78%422.22معامل الكسب لبالك25
3%00%3100اختبار دان26

11510%4644.03%1104695.97التكرار الكلي لالختبارات

وسوف یتم في هذا الجزء ، الحظة األخطاء التي وقع بها الباحثونمن الجدول السابق یمكن م
:توضیح تلك االختبارات واألسباب التي أدت إلى تلك األخطاء وهي كما یلي

واالنحـــراف ، )الوســط(والمتوســط الحســابي ، و النســبة المئویــة، اســتخدام كــل مــن التكــرار-1
.این األحاديالمعیاري في إیجاد اتجاه الفروق بعد اختبار تحلیل التب

أمـــا بالنســـبة لمعامـــل االرتبـــاط فـــتم اســـتخدام معامـــل االرتبـــاط ســـبیرمان بـــدل مـــن معامـــل -2
.االرتباط بیرسون

:فتوجد عدت أخطاء وقع بها الباحثون وهيTأما بالنسبة الختبار -3
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والثانیــة أكبــر مــن ، 30حجــم العینــة األولــى أقــل مــن ، 30حجــم العینــة أقــل مــن -أ
. 30العینتان حجمهما أقل من أو كلتا ، أو العكس، 30

ولكــن ، 30بمعنــى أن حجــم العینتــین أكبــر مــن ، التبــاین كبیــر فــي حجــم العینتــین-ب
.بین حجوم العینتین-ویصل أحیاناً  إلى كبیر جدا ً –یوجد تباین كبیر 

.في إیجاد اتجاه الفروق بعد اختبار تحلیل التباین األحاديTاستخدام االختبار-ت
بــع فــتم اســتخدامه إلثبــات أن البیانــات تتســمیرنوف–لكولمــوجروفار مــا بالنســبة الختبــأ-4

كــن كــان االســتخدام خــاطئ بســبب أن البیانــات تنطبــق علیهــا ول، التوزیــع االعتــدالي أم ال
وبذلك یكون استخدام هذا األسلوب عیر ،)رامترياالب(شروط استخدام األسالیب المعلمیة 

.أو معامل التفلطح،معامل االلتواءفي هذه الحاالت استخدام رداجوال،مناسب
–لكولمـــوجروفأمـــا بالنســـبة الختبـــار اإلشـــارة فـــتم اســـتخدامه بنـــاءًا علـــى نتـــائج اختبـــار -5

فـي الذي أدى استخدام األسلوب الغیـر مناسـب)الذي كان استخدامه خاطئ (سمیرنوف
.وبالتالي النتائج غیر صادقه، اختبار الفروض

–لكولمــوجروفاختبــار فــتم اســتخدامه بنــاءًا علــى نتــائج الختبــار مــان وتنــيأمــا بالنســبة -6
فـي الغیـر مناسـباالختبـارالذي أدى استخدام )الذي كان استخدامه خاطئ (سمیرنوف

.وبالتالي النتائج غیر صادقه، اختبار الفروض
–لكولمـوجروفاختبـار فـتم اسـتخدامه بنـاءًا علـى نتـائج ولكوكسـونأما بالنسبة الختبار-7

االختبـار الغیـر مناسـب فـي الذي أدى استخدام )الذي كان استخدامه خاطئ(سمیرنوف
.وبالتالي النتائج غیر صادقه، اختبار الفروض

فتم استخدامه إلیجاد الفروق بین المتوسطات تحلیل التباین األحاديأما بالنسبة الختبار -8
هــــذا حســــب معـــاییر اســــتخدام30ولكــــن حجــــوم العینـــات كانــــت أمــــا أقـــل مــــن ، العینـــات
.30أو حجم أحد العینات أقل من ، االختبار

فـــإن هـــذا االختبـــار حســـب معـــاییر اســـتخدامه فـــإن یســـتخدم دانیـــت أمـــا بالنســـبة الختبـــار-9
ولكـــن تـــم اســـتخدامه كاختبـــار بعـــدي ، كاختبـــار القبلـــي الختبـــار تحلیـــل التبـــاین األحـــادي

.إلیجاد اتجاه الفروق بعد اختبار تحلیل التباین األحادي
فـتم اسـتخدامه بنـاءًا علـى نتـائج ویلـس–اختبـار كروسـكال بالنسبة الختبـار أما-10

الذي أدى اسـتخدام االختبـار ) الذي كان استخدامه خاطئ(سمیرنوف–لكولموجروفاختبار 
.وغیر صحیح، وبالتالي النتائج غیر صادقه، الغیر مناسب في اختبار الفروض

تكمـن،مـرات4اسـتخدامه بشـكل صـحیح فتم،معامل الكسب لبالكلما بالنسبة أ-11
وهـــذا غیـــر ،أن البـــاحثین وضـــعوا فـــروض الســـتخدام معامـــل الكســـباســـتخدامه فـــيالمشـــكلة

.صحیح الن معامل الكسب یستخدم في حالة وجود برنامج
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:الرابعإجابة السؤال 
وینص على 

المقدمـة إلـى جسـتیر فـي رسـائل المااإلحصـائيما مدى مالءمة حجم العینة للمجتمع "
"؟كلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة بغزة

:كما یلينفقد تم تقسیمه إلى جزئییهذا السؤال عنإلجابة لو 
حجم العینة :أوالً 

40- 33وتم ذكر هذه المعاییر في اإلطار النظري ص، تم وضع معاییر حساب حجم العینة
انظـر (، العینة بناءًا علـى هـذه المعـاییرولإلجابة على هذا السؤال قام البحث بحساب حجم 

والـذي یبـین هـل كانـت حجـوم) 11-5(وتم والوصـول النتـائج الموضـحة فـي الجـدول ، .)7ملحق 
.وهل تم اخذ عینة ممثلة أم ال، العینات مناسبة لحجم المجتمع

رسالة386والبالغ عددها ، اعتمد الباحث على الرسائل الكمیة

مدى صحة اختیار حجم العینة في رسائل الماجستیر لوالنسبة المئویةتكرار یوضح) 11-5(جدول 
المناقشة

بغزةالجامعة اإلسالمیةفي في أقسام كلیة التربیة 

النسبة مناهج
المئویة

أصول 
التربیة

النسب 
المئویة

علم 
النفس

النسبة 
المئویة

التكرار 
الكلي

النسبة 
الكلیة

%29576.43%5460.67%8485.71%15778.89حجم العینة مناسب
حجم العینة غیر 

مناسب
31%15.581414.29%2730.34%7218.65%

ال یمكن الحكم علي 
حجم العینة

115.53%00%88.99%194.92%

%386100%89100%98100%199100المجموع

:ما یلي) 11-5(ویتضح من الجدول 
من % 76.43بنسبة ، مرة295بشكل صحیح تم اختیار العینة في البحوث -1

وهذه الرسائل بالتفاصیل في قسم ، النسبة الكلیة للرسائل المناقشة في أقسام كلیة التربیة
، من النسبة الكلي للرسائل المناقشة في قسم المناهج% 78.89بنسبة ، مرة157المناهج 

ي للرسائل المناقشة في من النسبة الكل% 85.71بنسبة ، مرة84وفي قسم أصول التربیة 
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من النسبة الكلي % 60.67بنسبة ، مرة54وفي قسم علم النفس ، قسم أصول التربیة
)2006،زكرى(وهذا یتفق مع ما توصلت إلیه دراسة .للرسائل المناقشة في قسم علم النفس

من النسبة % 18.65بنسبة ، مرة72تم اختیار حجم العینة طریقة غیر مناسبة -2
في قسم المناهج ، وهذه الرسائل بالتفاصیل، ئل المناقشة في أقسام كلیة التربیةالكلیة للرسا

وفي قسم ، من النسبة الكلي لرسائل المناقشة في قسم المناهج% 15.58بنسبة ، مرة31
من النسبة الكلي لرسائل المناقشة في قسم % 14.29بنسبة ، مرة14أصول التربیة 

من النسبة الكلي لرسائل % 30.34بنسبة ، مرة27س وفي قسم علم النف، أصول التربیة
).2006،زكرى(وهذا یتفق مع ما توصلت إلیه دراسة .المناقشة في قسم علم النفس

وذلك بسبب عدم تحدید حجم ، بینما ال یمكن الحكم على صحة حجم العینة-3
ة في من النسبة الكلیة للرسائل المناقش% 4.92وبنسبة، مرة19تكرار ذلك ، المجتمع

من %5.53بنسبة ،مرة11وهذه الرسائل بالتفاصیل في قسم المناهج ، أقسام كلیة التربیة
بنسبة ،مرات8وفي قسم علم النفس ، النسبة الكلي لرسائل المناقشة في قسم المناهج

بینما في قسم أصول ، من النسبة الكلي لرسائل المناقشة في قسم علم النفس8.99%
وهذا یتفق مع النتائج التي توصلت إلیها دراسة كل من . ك مشكلةالتربیة لم یكن هنا

)2000،الغامدي-2006،زكرى(
:ویرى الباحث أن

أكثر األقسام توجد بها أخطاء في اختیار حجم العینة بشكل صحیح هو قسم علم -1
وذلك واضح من خالل عدد الرسائل التي لم یتم فیها اختیار حجم العینة بشكل ،النفس

من النسبة الكلیة % 30.34بنسبة ،مرة27ث تكرار األخطاء كان حی، صحیح
بینما الرسائل التي ال یمكن الحكم على حجم ، للرسائل المناقشة في قسم علم النفس

للرسائل المناقشة في قسم على من النسبة الكلیة% 8.99بنسبة ،مرات8العینة تكرار 
من % 60.67نة بطریقة صحیح كانت ومن المالحظ أن نسبة اختیار حجم العی، النفس

. النسبة الكلیة للرسائل المناقشة في قسم علم النفس
بینما قسم المناهج یأتي في المرتبة الثانیة من حیث تكرار األخطاء في تحدید حجم -2

وذلك واضح من خالل عدد الرسائل التي لم یتم فیها اختیار حجم العینة بشكل ،العینة
من النسبة الكلیة للرسائل % 15.58بنسبة ، مرة31ء حیث تكرار األخطا، صحیح

11بینما الرسائل التي ال یمكن الحكم على حجم العینة تكرار ، المناقشة في قسم مناهج
ومن ، للرسائل المناقشة في قسم على المناهجمن النسبة الكلیة% 5.53بنسبة ،ةمر 

من النسبة الكلیة % 78.89المالحظ أن نسبة اختیار حجم العینة بطریقة صحیح كانت 
.للرسائل المناقشة في قسم المناهج
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حیث ، أن قسم أصول التربیة هو القسم األكثر اختیار حجم العین بطریقة صحیحة-3
من النسبة الكلیة للرسائل المناقشة في قسم % 14.29بنسبة ، مرة14تكرار األخطاء 
بطریقة صحیح كانت ومن المالحظ أن نسبة اختیار حجم العینة،أصول التربیة

.من النسبة الكلیة للرسائل المناقشة في قسم أصول التربیة% 85.71
وذلك ، یجب على الباحثین اختیار حجم العینة الممثلة للمجتمع بطریقة سلیمة-4

.باستخدام األسالیب الریاضیة في تحدید حجم العینة
ر حجم یجب على الباحثین مراجعة األدبیات المتخصص في مجال طرق اختیا-5

.والنتائج التي من المتوقع الحصول علیها، ونوع العینة حسب نوع البحث ، العینة
.طریقة اختیار العینة:ثانیاً 

في هذا الجزء من السؤال سوف یتم توضیح مدى صحة اختیار العینة بناءًا على نوع الدراسة 
.حسب ما ذكر الباحثوهل تم اختیار العینة،وأیضًا هل تم اختیار العینة كما هو مطلوب

)8انظر ملحق (
:وتنقسم اإلجابة إلي

:قسم المناهج- 1
من خالل تحلیل لرسائل الماجستیر المناقشة في قسم المناهج بالجامعة اإلسالمیة تبین كما هو 

.ومدى مالءمتها، ونسب طرق اختیار العیناتتكرار) 12-5(الجدول في موضح 
في رسائل الماجستیر ،ومدى ومالءمتها،ق اختیار العیناتیوضح تكرار ونسب طر) 12-5(جدول 

المناقشة في قسم المناهج بالجامعة اإلسالمیة 

النسبة مالئمةأنواع العینات الرقم
المئویة

غیر
مالئمة 

النسبة 
المئویة

التكرار 
الكلي 

النسبة 
المئویة

14.57 %029 %15.430 %29الشاملة المسحیة1
16.58 %90.9033%12.2310 %23ئیة البسیط العشوا2
0.50 %01 %0.530 %1العشوائیة المنتظمة 3
5.53 %9.1011 %5.321 %10العشوائیة الطبقیة4
4.03 %08 %4.260 %8العشوائیة العنقودیة5
58.29 %0116 %61.700 %116العینة القصدیة6

یقة لم یحدد الباحث طر7
0.50 %01 %0.530 %1اختیار العینة 

188المجموع
% 100

11
% 100

199% 100
% 94.47%5.53
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:ما یلي) 12-5(ویتضح من الجدول 
29تــم اســتخدام الدراســة المســحیة الشــاملة فــي رســائل الماجســتیر فــي قســم المنــاهج -1

من النسبة % 14.57وبنسبة ، ئمةمن النسبة الكلیة لطرق المال% 15.43بنسبة ، مرة
.ولم یكن هناك أخطاء في االستخدام، الكلیة لنوع العینات

مــن النســبة الكلیــة % 16.58بنســبة ،مــرة33تــم اســتخدام العینــة العشــوائیة البســیط -2
مـن النسـبة الكلیـة لطــرق % 12.23بنسـبة، مــرة23وكـان الصـحیح منهـا ، لنـوع العینـات

مـن النسـبة الكلیـة % 90.90بنسـبة ، مـرات10م الخاطئ كان بینما االستخدا، المالئمة
.لطرق الغیر المالئمة

، ذكر أن طریقة اختیار العینـة هـو العشـوائیة البسـیطووقع الباحثون في أخطاء حیث تم
وتـم اختیارهـا بالطریقـة ، مـرات مـن األخطـاء العشـر7ولكن تم اختیارهـا بطریقـة القصـدیة 

ـــان ـــة مـــرة واحـــدة وأیضـــًا كـــا، الطبقیـــة مرت ـــار العین كانـــت الطریقـــة (ن خطـــأ فـــي نـــوع اختی
). العشوائیة غیر مناسبة للدراسة

مــن النســبة % 0.50بنســبة ، تــم اســتخدام العینــة العشــوائیة المنتظمــة مــرة واحــدة فقــط-3
بینمــا لــم یــتم ، مــن النســبة الكلیــة لطــرق المالئمــة% 0.53وبنســبة ، الكلیــة لنــوع العینــات

.مالئمةاختیارها بطریقة غیر
مــن النســبة الكلیــة % 5.53بنســبة ، مــرة11تــم اســتخدام العینــة العشــوائیة الطبقیــة -4

مــن النســبة الكلیــة لطــرق % 5.32بنســبة ، مــرة10وكــان الصــحیح منهــا ، لنــوع العینــات
مــن النســبة الكلیــة % 9.10بنســبة ، مــرة واحــدةبینمــا االســتخدام الخــاطئ كــان، المالئمــة

.لطرق الغیر مالئمة
، ذكر أن طریقة اختیار العینة هـو العشـوائیة الطبقیـةوقع الباحثون في أخطاء حیث تمو 

.ولكن تم اختیارها بالطریقة العشوائیة البسیط مرة واحدة
مـن النسـبة الكلیـة % 4.03بنسـبة ، مـرات8تم اسـتخدام العینـة العشـوائیة العنقودیـة -5

بینمـا لـم یـتم اختیارهـا ، ق المالئمـةمن النسبة الكلیة لطر %4.26وبنسبة ، لنوع العینات
.بطریقة غیر مالئمة

مــن النســبة الكلیــة لنــوع % 58.29بنســبة ، مــرة116تــم اســتخدام العینــة القصــدیة -6
بینمــا لــم یــتم اختیارهــا ، مــن النســبة الكلیــة لطــرق المالئمــة%61.70وبنســبة ، العینــات

إذا مــا ، بشــكل كبیــر جــداً ومــن المالحــظ أن هــذه الطریقــة اســتخدام ، بطریقــة غیــر مالئمــة
.قورنت باألنواع األخرى من أنواع العینات

من النسبة الكلیة % 0.50بنسبة ، لم یتم تحدید طریقة اختیار العینة مرة واحدة فقط-7
. لنوع العینات
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قسم أصول التربیة - 2
تبین كما بالجامعة اإلسالمیة أصول التربیةمن خالل تحلیل لرسائل الماجستیر المناقشة في قسم 

.ومدى مالءمتها، العیناتونسب طرق اختیارتكرار) 13-5(الجدول فيهو موضح

في رسائل الماجستیر ،ومدى مالءمتها، یوضح تكرار ونسب طرق اختیار العینات) 13-5(جدول 
المناقشة 

في قسم أصول التربیة بالجامعة اإلسالمیة 

النسبة مالئمةأنواع العیناتالرقم
المئویة

یر غ
مالئمة

النسبة 
المئویة

التكرار
الكلي

النسبة 
المئویة

13.27 %013 %14.440 %13الشاملةالمسحیة1
17.35 %7517 %12.236 %11العشوائیة البسیطة2
2.04 %12.502 %1.111 %1العشوائیة المنتظمة3
28.57 %12.5028 %301 %27العشوائیة الطبقیة4
4.08 %04 %4.440 %4عشوائیة العنقودیةال5
33.67 %033 %36.670 %33العینة القصدیة6

لم یحدد الباحث 7
1.02 %01 %1.110%1طریقة اختیار العینة

90المجموع
% 100

8
% 100

98% 100
% 91.84% 8.16

:ما یلي) 13-5(ویتضح من الجدول 
، مرة13سة المسحیة الشاملة في رسائل الماجستیر في قسم المناهج تم استخدام الدرا-1

من النسبة الكلیة لنوع % 13.27وبنسبة ، من النسبة الكلیة لطرق المالئمة% 14.44بنسبة 
.ولم یكن هناك أخطاء في االستخدام، العینات

كلیة لنوع من النسبة ال% 17.35بنسبة ، مرة17تم استخدام العینة العشوائیة البسیطة -2
بینما ، من النسبة الكلیة لطرق المالئمة% 12.23بنسبة ، مرة11وكان الصحیح منها ، العینات

.من النسبة الكلیة لطرق الغیر مالئمة% 75بنسبة ، مرة6االستخدام الخاطئ كان 
،البسیطةذكر أن طریقة اختیار العینة هو العشوائیةووقع الباحثون في أخطاء حیث تم

وأیضًا ،وتم اختیارها بالطریقة الطبقیة مرة واحدة، كن تم اختیارها بطریقة القصدیة مرة واحدةل
. مرات4كان نوع العینة غیر مناسب للدراسة 
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من النسبة الكلیة لنوع % 2.04بنسبة ، تم استخدام العینة العشوائیة المنتظمة مرتان-3
بینما ، ن النسبة الكلیة لطرق المالئمةم% 1.11بنسبة ، وكان الصحیح منها مرة، العینات

.من النسبة الكلیة لطرق الغیر مالئمة% 12.50بنسبة ، االستخدام الخاطئ كان مرة واحدة
من النسبة الكلیة لنوع % 28.57بنسبة ، مرة28تم استخدام العینة العشوائیة الطبقیة -4

بینما ، كلیة لطرق المالئمةمن النسبة ال% 30بنسبة ، مرة27وكان الصحیح منها ، العینات
.من النسبة الكلیة لطرق الغیر مالئمة% 12.50بنسبة ، االستخدام الخاطئ كان مرة واحدة

من النسبة الكلیة لنوع % 4.08بنسبة ، مرات4تم استخدام العینة العشوائیة العنقودیة -5
بینما ، ق المالئمةمن النسبة الكلیة لطر % 4.44بنسبة ، مرات4وكان الصحیح منها ، العینات

.لم تم استخدامها بطریقة خاطئة
، من النسبة الكلیة لنوع العینات% 33.67بنسبة ، مرة33تم استخدام العینة القصدیة -6

بینما لم تم ، من النسبة الكلیة لطرق المالئمة% 36.67بنسبة ، مرة33وكان الصحیح منها 
.استخدامها بطریقة خاطئة

من النسبة الكلیة % 1.02بنسبة ، یار العینة مرة واحدة فقطلم یتم تحدید طریقة اخت-7
. لنوع العینات

قسم علم النفس- 3
بالجامعـة اإلسـالمیة تبـین علم الـنفسمن خالل تحلیل لرسائل الماجستیر المناقشة في قسم 

.ومدى مالءمتها، العیناتونسب طرق اختیارتكرار) 14-5(الجدول فيكما هو موضح
في رسائل الماجستیر ،ومدى مالءمتها، یوضح تكرار ونسب طرق اختیار العینات)14-5(جدول 

بالجامعة اإلسالمیةعلم النفسفي قسم المناقشة 

النسبة مالئمةأنواع العیناتالرقم
المئویة

غیر 
التكرار النسبة المئویةمالئمة 

النسبة المئویةالكلي 

19.1 %017 %20.730 %17المسحیة الشاملة1
25.84 %85.7123 %20.736 %17العشوائیة البسیطة2

6.74 %14.296 %6.101 %5العشوائیة المنتظمة 3
15.73 %014 %17.100 %14العشوائیة الطبقیة4

3.37 %03 %3.650 %3العشوائیة العنقودیة5
23.6 %021 %25.610 %21العینة القصدیة6

1.12 %01 %1.210 %1العینة الحصصیة7

8
لم یحدد الباحث طریقة 

4.5 %04 %4.870 %4اختیار العینة 

82المجموع
% 100

7
% 100

89% 100
% 92.13% 7.87
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:ما یلي) 14-5(ویتضح من الجدول 
،مرة17سم علم النفس تم استخدام الدراسة المسحیة الشاملة في رسائل الماجستیر في ق-1

من النسبة الكلیة لطرق % 20.73بنسبة ، من النسبة الكلیة لنوع العینات% 19.10وبنسبة 
.ولم یكن هناك أخطاء في االستخدام، المالئمة

من النسبة الكلیة لنوع % 25.84وبنسبة ،مرة23تم استخدام العینة العشوائیة البسیط -2
بینما ، من النسبة الكلیة لطرق المالئمة% 20.73بنسبة ،رةم17وكان الصحیح منها ،العینات

.من النسبة الكلیة لطرق الغیر مالئمة% 86.71بنسبة ،مرات6االستخدام الخاطئ كان 
بالطریقة لكن تم اختیارها، بمعنى أنه تم ذكر أن طریقة اختیار العینة هو العشوائیة البسیطة

وأیضًا كان خطأ في نوع ،بالطریقة العشوائیة الطبقیة مرة واحدةوتم اختیارها، قصدیة مرة واحدة
.بمعنى أن الطریقة العشوائیة البسیط غیر مناسبة، مرات4اختیار العینة 

من النسبة الكلیة لنوع % 6.74وبنسبة ،مرة6تم استخدام العینة العشوائیة المنتظمة -3
بینما ، من النسبة الكلیة لطرق المالئمة% 6.10بنسبة ، مرة5وكان الصحیح منها ، العینات

من النسبة الكلیة لطرق الغیر % 14.29بنسبة ،كان خطأ في نوع اختیار العینة مرة واحدة
.بمعنى أن الطریقة العشوائیة المنتظمة غیر مناسبة للبحث، مالئمة

، مرة14تم استخدام العینة العشوائیة الطبقیة في رسائل الماجستیر في قسم علم النفس -4
من النسبة الكلیة لطرق % 17.10بنسبة ،من النسبة الكلیة لنوع العینات% 15.73وبنسبة 
.ولم یكن هناك أخطاء في االستخدام، المالئمة

ولم ، مرات3تم استخدام العینة العشوائیة العنقودیة في رسائل الماجستیر في قسم علم النفس -5
.ریكن هناك أخطاء في االستخدام وفي االختیا

وبنسبة ، مرة21تم استخدام العینة القصدیة في رسائل الماجستیر في قسم علم النفس -6
، من النسبة الكلیة لطرق المالئمة% 25.61بنسبة ،من النسبة الكلیة لنوع العینات% 23.60

.ولم یكن هناك أخطاء في االستخدام
1.12بنسبة ، واحدةتم استخدام الحصصیة في رسائل الماجستیر في قسم علم النفس مرة-7

ولم یكن ، من النسبة الكلیة لطرق المالئمة% 1.21بنسبة ،من النسبة الكلیة لنوع العینات% 
.هناك أخطاء في االستخدام

.من النسبة الكلیة لنوع العینات% 4.50بنسبة ،مرات4لم یتم تحدید طریقة اختیار العینة -8
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:الخامسإجابة السؤال 
وینص على 

"؟لداللة اإلحصائیةلاستخدام حجم التأثیر كاختبار مكملمدىما "
ولإلجابة عن السـؤال الخـامس قـام البحـث بحصـر تكـرار اسـتخدام الداللـة اإلحصـائیة فـي 

وأیضـًا ، وأیضـًا حصـر االختبـار التـي كانـت دالـة إحصـائیة، كلیـة التربیـةرسائل الماجستیر بأقسام
حجــم تواســتخداما، یوضــح تكــرار اســتخدام الداللــة اإلحصــائیة) 15-5(والجــدول .حجــم التــأثیر

التأثیر في الرسائل الماجستیر المناقشة في أقسام كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة 

حجم التأثیرواستخدامات ،استخدام الداللة اإلحصائیةتكرار ونسبةیوضح) 15-5(جدول 

أصول مناھجنوع الدراسة 
التكرار لنفس علم االتربیة

الكلي 
النسبة 
المئویة

100 %1789788363استخدام الداللة اإلحصائیة % 49.04% 26.72% 24.24% 100

26.72 %930497حجم التأثیر  %95.88% 0% 4.12% 100

6.76 %028028دراسة غیر كمیة % 0% 100% 0% 100
لم یُستخدم اختبارات 

اللة اإلحصائیة الد
211123% 5.56 % 91.30% 4.35% 4.35% 100

:ما یلي) 15-5(ویتضح من الجدول 
تم استخدام االختبارات اإلحصائیة التي تعتمد على الداللة اإلحصائیة في رسائل -1

مرة من المجموع 363الماجستیر المناقشة في أقسام كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة 
وتكرار استخدامها في قسم المناهج ، لرسائل التي تم مناقشتها في كلیة التربیةالكلي 
، من النسبة الكلیة للرسائل المناقشة في أقسام كلیة التربیة49.04 %بنسبة،مرة178

من النسبة الكلیة للرسائل المناقشة 26.72 %بنسبة،مرة97وفي قسم أصول التربیة 
من النسبة 24.24 %بنسبة،مرة88في قسم علم النفسوبینما، في أقسام كلیة التربیة

.الكلیة للرسائل المناقشة في أقسام كلیة التربیة
تم استخدام حجم التأثیر في رسائل الماجستیر المناقشة في أقسام كلیة التربیة -2

من الرسائل التي تحتوي على اختیارات 26.72 %بنسبة، مرة97بالجامعة اإلسالمیة 
بنسبة ، مرة93وتكرار استخدامه في قسم المناهج ، ائیة وهي دالةالداللة اإلحص

بینما لم یتم استخدامه في قسم ، من النسبة الكلیة الستخدام حجم التأثیر%95.88
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من 4.12 %بنسبة ، مرات4وتكرار استخدامه في قسم علم النفس ، أصول التربیة
.النسبة الكلیة الستخدام حجم التأثیر

من 6.76 %بنسبة ، )رسالة(دراسة 28دراسات غیر الكمیة فهي أما بالنسبة لل-3
واقتصرت على قسم ، النسبة الكلیة لرسائل الماجستیر المناقشة في أقسام كلیة التربیة

.أصول التربیة
أما بالنسبة لرسائل الماجستیر الكمیة التي لم تستخدم اختبارات الداللة اإلحصائیة -4

من النسبة الكلیة للرسائل الماجستیر 5.56 %بنسبة ، ةمر 23في اختباراتها فتكرارات 
، مرة21وتكرار هذا النوع من الرسائل في قسم المناهج ، المناقشة في أقسام كلیة التربیة

من النسبة الكلیة للرسائل التي لم تستخدم اختبارات الداللة 91.30 %بنسبة 
من النسبة 4.35 %سبة بن، ما في قسم أصول التربیة مرة واحدة فقط، اإلحصائیة

ما بالنسبة لقسم علم النفس ، الكلیة للرسائل التي لم تستخدم اختبارات الداللة اإلحصائیة
من النسبة الكلیة للرسائل التي لم تستخدم 4.35 %بنسبة ، فتكرارات مرة واحد فقط

.اختبارات الداللة اإلحصائیة

:ویرى الباحث
وهذا یعتبر خطأ في ، ا فروض إلیجاد حجم التأثیرمن المالحظ أن الباحثون استخدمو -1

حیث أن حجم التأثیر یتم إیجاده بناء على وجود فروق دالة في ، استخدام حجم التأثیر
بینما ال یستخدم حجم التأثیر في حالة عدم وجود فروق في ، اختبارات الداللة اإلحصائیة
اختبارات الداللة اإلحصائیة 

یر ضعیف جدًا حیث بلغة نسبة استخدامه في الرسائل التي أن استخدام حجم التأث-2
وعلى الرغم من التقدم الكبیر في هذا المجال ، 26.72%استخدمت اختبارات الداللة 

إال انه ال یتم استخدامه ، السابقةتوالتوصیالت باستخدام حجم التأثیر كما ذكرنا في الدارسا
.رغم األهمیة الكبیرة له، بشكل كبیر

ر قسم المناهج األكثر استخدامًا لحجم التأثیر وهذا واضح من خالل التكرار یعتب-3
.حجم التأثیر في الرسائل المناقشة في قسم المناهجاستخدام

رسالة نوقشت 88من أصل ، استخدم حجم التأثیر في قسم علم النفس فقط أربع مرات-4
.هذا استخدام قلیل جداً و ، اختبارات الداللة اإلحصائیةتاستخداما، في هذا القسم

بینما قسم أصول التربیة لم یتم استخدام حجم التأثیر فیه وهذا مؤشر خطیر ویجب-5
.استدراك هذا الوضع
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:السؤال السادس 
وینص على 

في استخدام األسالیب نما هي الحلول البدیلة المقترحة لألخطاء التي وقع بها الباحثو"
"اإلحصائیة 

، التي وقع بها الباحثون في اختیار األسالیب اإلحصائیة في األسئلة السابقبعد مناقشة األخطاء
سوف یقوم الباحث بضع الحلول المقترحة لألخطاء التي وقع بها الباحثون في اختیارهم لألسالیب 

.اإلحصائیة
:وسوف یتم تقسم هذه الحلول إلى ما یلي

:ون في اختیار االختبارات اإلحصائیةالحلول المقترحة لألخطاء التي وقع بها الباحث:أوالً 
واالنحراف المعیاري إلیجاد ، والمتوسط الحسابي، والنسبة المئویة، تخدم كل من التكرارال یس-1

بل تستخدم اختبارات متخصصة مثل اختبار ، اتجاه الفروق بعد اختبار تحلیل التباین األحادي
رات التي تستخدم في إیجاد اتجاه الفروق الخ من االختبا...واختبار فیشر، واختبار شیفیه، توكي

.حسب طبیعة كل دراسة
أما بالنسبة لمعامل االرتباط یجب مراعاة مستویات القیاس للبیانات حتى یتم استخدام معامل -2

ومعامل ، وأیضًا مراعاة شروط استخدام كل من معامل االرتباط بیرسون، االرتباط بشكل صحیح
. االرتباط سبیرمان

وتم ذكر هذه الشوط في ، فیجب مراعاة شروط استخدام استخدامهTالختیارأما بالنسبة-3
وأیضًا ال یستخدم هذا االختبار في إیجاد اتجاه الفروق بعد اختبار تحلیل التباین ، اإلطار النظر

.األحادي
نجد أن الباحثون وقعوا في أخطاء كثیرة في سمیرنوف–لكولموجروفأما بالنسبة الختبار -4

و بالتالي ترتب علیه ، وهذا االختبار یستخدم في إیجاد اعتدالیة البیانات، ا االختباراستخدام هذ
لذلك یجب على الباحثون توخي الدقة في ، المستخدم) يالالبارامتر -البارامتري(نوع اإلحصاء

ألن هذا االختبار یستخدم في لعینة ، اختیار هذا االختبار في تحدید اعتدالیة التوزیع للبیانات
ولكن یفضل استخدام الباحثون كل من االلتواء والتفلطح ، ویكون حجم العینة صغیر، حدةوا

.إلیجاد اعتدالیة التوزیع للبیانات
وذلك بسبب النتائج اختبار ، أما بالنسبة الختبار اإلشارة فجمیع استخداماته كانت خاطئة-5

ن إجانب أخر فومن ، أدت إلى استخدام خاطئ لالختباريوالتسمیرنوف–لكولموجروف
. االختبار قد راعى شروط استخدامه بطریقة صحیحة
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وهذه ، أما بالنسبة الختبار مان وتني فنجد أن الباحثون قد وقعوا في أخطاء في استخدامه-6
ولكن إذا نظرنا إلى شروط استخدامه ، سمیرنوف–لكولموجروفاألخطاء ترجع إلى نتائج اختبار 

.فكانت صحیحة
وهذه ، ر ولكوكسون فنجد أن الباحثون قد وقعوا في أخطاء في استخدامهأما بالنسبة الختبا-7

ولكن إذا نظرنا إلى شروط استخدامه ، سمیرنوف–لكولموجروفاألخطاء ترجع إلى نتائج اختبار 
.فكانت صحیحة

فنجد أن الباحثون قد وقعوا في أخطاء كثیرة في ، أما بالنسبة الختبار تحلیل التباین األحادي-8
.وهي موضحه في اإلطار النظري، شروط استخدامهویجب على الباحثون مراعاة، استخدامه

وال یستخدم ، فهو اختبار قبلي یستخدم الختبار تحلیل التباین األحادي، أما االختبار دانیت-9
. في إیجاد اتجاه الفروق في اختبار تحلیل التباین األحادي

الباحثون قد وقعوا في أخطاء كثیرة في ویلس فنجد أن- لأما بالنسبة الختبار كروسكا- 10
ولكن إذا نظرنا إلى ، سمیرنوف–لكولموجروفوهذه األخطاء ترجع إلى نتائج اختبار ، استخدامه

.شروط استخدامه فكانت صحیحة
فنجد أن الباحثون قد وقعوا في أخطاء كثیرة في ، أما بالنسبة لمعامل الكسب لبالك- 11

رجع إلى شروط ومعاییر استخدامه ولكن األخطاء تكمن في وهذه األخطاء ال ت، استخدامه
ولكن معامل الكسب یتم إیجاده مع أي برنامج ، استخدام فروض أو أسئلة إلیجاد معامل الكسب

.وال یشترط استخدام سؤال أو فرضیه إلیجاده، ةیتم تطبیقه أي في البحوث التجریبی
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الباحثون في اختیار العینة الممثلة للمجتمع الحلول المقترحة لألخطاء التي وقع بها: ثانیاً 
: اإلحصائي

وذلك بإتباع األسالیب الریاضیة لتقدیر حجم العینة ، اختبار حجم العینة بشكل صحیح-1
نوقد تم تحدید هذه القوانی، وتراعي هذه القوانین خواص ومعالم المجتمع اإلحصائي، اإلحصائیة

.في اإلطار النظري من الدراسة
وذلك للحكم على مدى صحة اختیار حجم العینة الممثلة ، المجتمع اإلحصائيتحدید حجم-2

.للمجتمع اإلحصائي
ألن ذلك یؤثر على مصداقیة العینة الممثلة للمجتمع ، اهتمام الباحثون بنوع العینة-3

.أیضًا على تعمیم النتائج على المجتمع اإلحصائي المأخوذ منه العینة، اإلحصائي
وذلك ألنه یؤثر ، )غیر متجانس –متجانس(ة في تحدید طبیعة المجمعتوخي الباحثون الدق-4

.وبعد ذلك یتم اختیار نوع العینة اإلحصائیة، على طریقة اختیار العینة
ذلك وجب على ، اختیار نوع العینة مرتبط ارتباطًا أساسًا في طبیعة المجتمع اإلحصائي-5

عناصره الختیار الطریقة المناسبة في الباحثون معرفة طبیعة المجتمع وتركیبته ومدى تجانس
.لضمان تمثلي العینة للمجتمع اإلحصائي، اختیار نوع اللعینة األفضل لهذا المجتمع اإلحصائي

وذلك لوجود بعض الرسائل التي یتحدد بها الباحثون نوع العینة ، الدقة في تحدید نوع العینة-6
یتم الحصول علیها بطریقة ، صائيوألكن عند الحصول العینة من المجتمع اإلح، المستخدم

).االختالف في ما هو مذكور وما هو مطبق(تختلف عن الطریقة التي حددها في البحث 
الدقة من قبل الباحثون بالطرق المتبعة عند اختیار نوع العینة اإلحصائیة-7
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:التوصیات
لوجود أخطاء في الرسائلبغزة نظراً االهتمام بمادة اإلحصاء التربوي في الجامعة اإلسالمیة-1

.العلمیة
، )البارامتري(ضرورة تدریس طالب الدراسات العلیا مواضیع اإلحصاء االستداللي المعلمي -2

.والبدائل الممكن استخدامها، وبعض مشكالتها، )الالبارامتري(و الالمعلمي 
.ائیةاإلحصاألسالیباستخدام وشروطوالباحثین على معاییرالمشرفینطالع إ-3
ن دورات إجباریة متخصصة في اإلحصاء وأنواعه وشروط الباحثین و المشرفیإعطاء-4

.استخدامه
عدم إجازة رسائل الماجستیر المقدمة لكلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة إال بعد موافقة لجنة -5

.األسالیب اإلحصائیة المستخدمةدقةمتخصصة على
.في البحوث التربویةاإلحصائیةاألسالیبمعاییر وشروط استخداممراعاة-6
وذلك ألهمیته في إیجاد العالقات بین المتغیرات ، االعتماد على اإلحصاء االستداللي المتقدم-7

.المتداخلة
والتحلیل ، والتحلیل العاملي، وتحلیل التغایر، االعتماد على كل من تحلیل االنحدار-8

.إعطاء النتائج وصدقهالما لها من أهمیة وقوة في ، التمییزي
.التنوع في استخدام األسالیب اإلحصائیة-9

بهدف اختیار حجم العینة الممثلة ، تحدید حجم المجتمع اإلحصائي عند اختیار حجم العینة- 10
.له

وذلك باالعتماد ، توخي الباحثون الدقة في اختیار حجم العینة الممثلة للمجتمع اإلحصائي- 11
. الممثلة للمجتمع اإلحصائيعلى قوانین العینات

وذلك لضمان تمثیل العینة لجمیع عناصر ، توخي الباحثون الدقة في اختیار نوع العینة- 12
وعلى مكانیة تعمیمها على المجتمع ، وهي تؤثر على مصداقیة النتائج، المجتمع اإلحصائي

.اإلحصائي
اللة اإلحصائیة في رسائل استخدام اختبارات حجم التأثیر كوجه مكمل الختبارات الد- 13

.الماجستیر المقدمة ألقسام كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة
توفیر أحدث الكتب والمراجع والمجالت العلمیة المتخصصة في مجال اإلحصاء وخاصة - 14

.اإلحصاء التربوي
الیقوم علیه متخصصون في مج،اإلسالمیةمتخصص في الجامعة إحصائينشاء مركز إ- 15

.التربوياإلحصاءوخاصة اإلحصاء
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بحیث ، إعادة النظر في التقالید المتبعة في إجازة رسائل الماجستیر في الجامعة اإلسالمیة- 16
واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة ، ال یتم إجازة أي دراسة حتى یتم التحقق من صحة اإلجراءات

.صة متخصصة في هذا المجالأو لجنة خا، وذلك عن طریق مركز، للوصول إلى النتائج

:المقترحات
في هذا األداءقیم تل،التربوي بشكل دورياألبحاثفي اإلحصاءالقیام بدراسات في مجال -1

.التربویةث و للحفاظ على جودة البح، البحث التربويالمجال 
.ةوطرق اختیارها في البحوث التربوی، القیام بدراسات تتعلق بموضوع العینة-2
مدى استخدامها في البحوث ، ودوره في البحث التربوي، التأثیرام بدراسات تتعلق بحجم القی-3

.التربویة
عمل دراسات لتقییم اإلجراءات البحثیة في رسائل الماجستیر المقدمة إلى كلیة التربیة -4

.بالجامعة اإلسالمیة بغزة وغیرها من الجامعات الفلسطینیة
وشروط استخدامها في كافة أقسام كلیة ،الیب اإلحصائیةالقیام بدراسات تتعلق باألس-5

.ودقة النتائج المعطاة، وذلك لضمان جودة هذه الرسائل، الدراسات العلیا
، القیام بدراسة للتعرف على العالقة بین تحصیل طالب الدراسات العلیا في مادة اإلحصاء-6

. ات في بحوثهمواختیارهم لالختبارات اإلحصائیة المناسبة لتحلیل البیان
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عـــــــــــــــــــاملراج
:المراجع العربیة

.القران الكریم-1
.1ط،الجامعیـةالرسائلإلعدادالعلميالبحثأسس.)2000(المجیدعبدمروان،إبراهیم-2

.األردن:الوّراقمؤسسة
ي فــيمنــاهج البحــث وطــرق التحلیــل اإلحصــائ.)1991(آمــال ، فــؤاد وصــادق،أبــو حطــب-3

.القاهرة،مكتبة األنجلو المصریة،العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة
،الریاضــیاتمــادةفــيالطلبــةتحصــیلقیــاسأدواتتطــویر. )2001(كامــلفریــد،زینــةأبــو-4

.101–79ص،)19(العدد،)10(السنةقطر،جامعة،التربویةالبحوثمركزمجلة
دار النشــر ، 3ط، منــاهج البحــث فــي العلــوم النفســیة والتربویــة. )2001(رجــاء ، أبــو عــالم-5

.القاهرة:للجامعات
دار النشــر ، 6ط، منــاهج البحــث فــي العلــوم النفســیة والتربویــة). 2007(رجــاء ، أبــو عــالم-6

.القاهرة:للجامعات
.ردنیةالجامعة األ،عمان،مبادئ القیاس النفسي والتقویم التربوي). 1982(سبع، أبو لبدة-7
مطبعـــة،2ط،"أدواتـــه–عناصـــره–منهجـــه" العلمـــيالبحـــث.)1997(إحســـاناألغــا،-8

.غزة،مقداد
البحــــثتصــــمیمفــــيمقدمــــة.)2004(حســــنمحمــــوداألســــتاذ،وخلیــــلإحســــاناألغــــا،-9

.غزةمقداد،مطبعة،3ط،التربوي
. التربــوي وحلــول بدیلــةمشــكالت الداللــة اإلحصــائیة فــي البحــث). 2002(عــادل ،بــابطین-10

.جامعة أم القرى، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة
دراسة : حوث العلمیةحصائیة على نتائج البتأثیر األسالیب اإل.)م2004(، مصطفى باهي-11

.مصـر، جامعـة حلـوان،كلیـة التربیـة، التعلـیم للجمیـع-عشـرالثـانيالسـنويالمؤتمر ،تحلیلیـة
.م2004مارس
شــائعة بــین تصــامیم البحــوث التربویــة أخطــاء. )ه1413-1992(علــي حامــد،الثبیتــي-12

،السـعودیة-العربـيرسـالة الخلـیج ،والنفسیة وعالقة ذلك بالصدق اإلحصائي للنتائج وتعمیمها
.1992دیسمبر ،13ص، 44ع 
أثـــر حجـــم العینـــة علـــى تقـــدیر صـــعوبة الفقـــرة والخطـــأ ).2010(حمـــد محمـــودأ،الثوابیـــة-13

،26المجلــد ،مجلــة جامعــة دمشــق،للفقــرةةاالسـتجابالمعیـاري فــي تقــدیرها باســتخدام نظریــة
.556-525ص ،2و1العدد 
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قســم اإلحصــاء جامعــة ، مقدمــة فــي اإلحصــاء). 1429-2010(جامعـة الملــك عبــد العزیــز -14
.السعودیة، الملك عبد العزیز

ت واقع الدالالت اإلحصائیة والعملیة وقوة االختبارا). 1997(خلیل،تحسین وعلیان، حجمات-15
مجلــة ،اإلحصــائیة المســتخدمة فــي رســائل ماجســتیر اإلرشــاد النفســي والتربــوي بالجامعــة األردنیــة

.العدد الثاني، )4(المجلد ، الدراسات في العلوم التربویة
اإلحصاء النفسي والتربـوي تطبیقـات باسـتخدام برنـامج .)2011(عزت عبدالحمیـد ، حسن-16

SPSS 18،القاهرة: دار الفكر العربي.
دراسـة تقویمیـة :تصمیم المجموعة الضابطة غیر المتكافئة). 1416(دیانا فهمي ، حماد-17

لألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في التصمیم فـي رسـائل الدراسـات العلیـا بكلیـة التربیـة جامعـة 
.مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أم القرى بمكة المكرمة

. شبكة األبحاث والدراسات االقتصادیة، اإلحصاء الوصفي). بدون(شرف الدین ، خلیل-18
http://www.rr4ee.net

،وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي،مدخل إلى تحلیـل االنحـدار.)1987(خاشع ،الراوي-19
.العراق،جامعة الموصل

اختیار وتحدید حجم العینات اإلحصائیة . )ه1425–م 2006(مدعلى بن مح، زكري-20
.جامعة أم القرى،كلیة التربیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة. )تقویمیةةدراسة تحلیلی(

دار الفكـر ، 2ط. مبادئ القیاس والتقویم في التربیة). 1998(هشام ،نادر وعلیان، الزیود-21
.األردن: عمان، العربي

اســـتخدام التحلیـــل العـــاملي للمتغیـــرات فـــي تحلیـــل اســـتبیانات .)2009(خـــاري ســـامي بلب-22
كلیــة العلــوم ،رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة،دراســة تطبیقیــة علــى بعــض البحــوث–التســویق 

الجمهوریــة ، باتنــة–قســم العلــوم التجاریــة و جامعــة العقیــد الحــاج لخضــر -االقتصــادیة والتســییر
.العربیة الجزائریة

فــي الرســـائل الجامعیــة فـــي مجـــال اإلحصـــائیةاألســـالیباســتخدام .)2009(أســـماء،ســعید-23
-المجلــة العراقیــة للمعلومــات ، دراســة مســحیة:المعلومــات والمكتبــات فــي الجامعــة المستنصــریة

.122-69ص،1,2ع ، 10مج ،لعراقا
تقیـــیم األســـالیب اإلحصـــائیة فـــي رســـائل .)2010(وآخـــرون الـــرازقالشـــافعي، أشـــرف عبـــد-24

التربــــوي والصــــحة النفســــیة بكلیــــة التربیــــة جامعــــة الماجســــتیر والــــدكتوراه المجــــازة فــــي علــــم الــــنفس
2ص ,2ج ، 73ع ، مصر-مجلة كلیة التربیة بالمنصورة .المنصورة – .م2010مایو ،30
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مشـــكالت اســـتخدام تحلیـــل التبـــاین األحـــادي ).ه1421-م2000(محمـــد موســى،الشــمراني-25
ــة وطــرق عالجهــا ــات البعدی ــر منشــورة. والمقارن جامعــة أم ، كلیــة التربیــة، رســالة ماجســتیر غی

.القرى
ـــي الخصـــائص .)2010(رمـــزي حســـن، الشـــنباري-26 ـــة وأســـلوب اختیارهـــا ف ـــر حجـــم العین أث

كلیة الدراسات ، منشورة في القیاس والتقویمرسالة ماجستیر غیر. تریة للمقاییس النفسیةالسیكوم
.األردن-جامعة جدارا ، التربویة

رسـالة . )ف(و) ت(الداللة اإلحصائیة والداللة العملیة الختبار).هــ1415(ابتسام ، الصائغ-27
.جامعة أم القرى، كلیة التربیة، ماجستیر غیر منشورة

دار الكتــــاب . القیــــاس والتقــــویم فــــي التربیــــة والتعلــــیم). 2002(قاســــم علــــى ، لصــــرافا-28
.مصر: القاهرة، الحدیث

الداللـة العملیـة وحجـم العینـة المصـاحبتین للداللـة ).م1988(عبد التعاطي احمـد ،الصیاد-29
.زقازیقجامعة ال، الزقازیق."دراسة تقویمیة"في البحث التربوي والنفسيtاإلحصائیة الختبار

مكتبـة ، اإلحصاء االستداللي المتقدم في التربیة وعلم الـنفس). 2006(محسوب ، الضوي-30
.القاهرة: األنجلو المصریة

دار الشـــروق ، 1ط، أساســـیات المعاینـــة اإلحصـــائیة). 2001(ســـلیمان محمـــد ، طشـــطوش-31
.األردن: عمان، للنشر والتوزیع

دار صفاء للنشر ، 1ط، رق اإلحصاء الوصفيط).2009(حنوش، إیمانحسن و ، طعمة-32
.األردن:عمان–والتوزیع 

.اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلحصاء).1983(أحمد و آخرون ، عبد العظیم-33
ــدریس ). 2001(نبیــل، عبــد الهــادي-34 ــي مجــال الت ــوي واســتخدامه ف ــاس والتقــویم الترب القی

.األردن: عمان، دار وائل، 2ط. الصفي
لبحــث العلمــي مفهومــه ا). م1999(كایــد،عبــد الــرحمن وعبــد الحــق،ذوقــان وعــدس، عبیــدات-35

.عمان:دار أسامة للنشر والتوزیع.أدواته أسالیبه
دراســة تقویمیــة لألســالیب اإلحصــائیة المســتخدمة فــي رســائل ). 1991(فتحیــة ، العجــالن-36

جامعـة أم ، كلیـة التربیـة، تیر غیر منشورةرسالة ماجس، الماجستیر لكلیة التربیة بجامعة أم القرى
.القرى

، دار الفكـر العربـي،"نظـرة معاصـرة"علـم الـنفس التربـوي ). 1998(عبد الـرحمن ، عدس-37
.األردن: عمان

.عمان،دجلةدار،العلميالبحثمنهجفيمقدمة.)2008(رحیمالعزاوي،-38
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:عمــان، دار المســتقبل للنشــر والتوزیــع،اإلحصــاء التربــوي). 2009(مــراد كمــال ،عــوض-39
.األردن

.الجامعة اإلسالمیة بغزة، 2ط، تخطیط المنهاج وتقویمها). م1996(عزو ، عفانة-40
الجامعـة ، "اإلحصـاء الوصـفي: الجـزء األول" اإلحصاء التربوي .)م1997(عـزو ، عفانة-41

.غزة:مطبعة المقداد، كلیة التربیة–اإلسالمیة 
أخطـاء شـائعة فـي تصـامیم البحـوث التربویـة لـدى طلبـة .)م1998(إسماعیلعزو ،عفانة-42

ع ،مصـر-المنـاهج وطـرق التـدریس فـيدراسـات ، الدراسات العلیا في الجامعات الفلسطینیة
. م1998أبریل،167-121ص، 57
حجـــم التـــأثیر واســـتخداماته فـــي الكشـــف عـــن مصـــداقیة النتـــائج فـــي ). 2000(عـــزو، عفانـــة-43

.العدد الثالث،)بیرسا(مجلة البحوث والدراسات التربویة الفلسطینیة ،البحوث التربویة والنفسیة
ــوي ). 2010(عــزو، عفانــة-44 ــاني" اإلحصــاء الترب ، 2ط، "اإلحصــاء االســتداللي: الجــزء الث

.غزة: مطبعة آفاق، الجامعة اإلسالمیة
ــه ).2000(صــالح الــدین، عــالم-45 القیــاس والتقــویم التربــوي والنفســي أساســیاته وتطبیقات

.مصر:القاهرة، دار الفكر العربي، 1ط.وتوجهاته المعاصرة
ي تحلیل بیانات البحوث األسالیب اإلحصائیة االستداللیة ف). 2005(صالح الدین ، عالم-46

.القاهرة:دار الفكر العربي، 1ط، تریةمالالباراو ةالبارامتریةالنفسیة والتربویة واالجتماعی
دار ، 2ط. القیاس والتقویم التربوي فـي العملیـة التدریسـیة). 2009(صالح الدین، عالم-47

.األردن: عمان، المسیرة للنشر والتوزیع
األسالیب اإلحصائیة االستداللیة في تحلیل بیانات البحوث). 2010(صالح الدین ، عالم-48

.القاهرة: دار الفكر العربي، 1ط،"ةالالبارامتریوةالبارامتری"ةالنفسیة والتربویة واالجتماعی
ـــات ). 2010(صـــالح الـــدین ، عـــالم-49 األســـالیب اإلحصـــائیة االســـتداللیة فـــي تحلیـــل بیان

: دار الفكــر العربــي، 2ط،"ةالالبارامتریــوةالبارامتریــ"ةجتماعیــالنفســیة والتربویــة واالالبحــوث
.القاهرة

، اإلحصـاء للبحـث فـي التربیـة والعلـوم اإلنسـانیة). 1414-1988(أحمد وآخرون ، عودة-50
.األردن، دار الفكر

دراسـة (التحلیل اإلحصـائي فـي البحـوث التربویـة ). 1414-1988(احمد وآخرون ، عودة-51
.242-224ص ، 29ع ، مجلة اتحاد الجامعات العربیة،)تحلیلیة –وصفیة 

.األردن:عمان، دار المستقبل للنشر، اإلحصاء التربوي). 2009(مراد ، عوض-52
.األردن:عمان، دار البدایة، 1ط، أساسیات اإلحصاء). 2010(مراد ، عوض-53
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ینــة وحجمهــا علــى دقــة تقــدیر اختیــار العأســلوباثــر .)م2000(عبــد اللطیــف،الغامـدي-54
.مكة المكرمة،جامعة أم القرى،رسالة ماجستیر غیر منشورة،اإلحصائيمعالم المجتمع 

، دار المعرفــــة االجتماعیــــة،تصــــمیم وتنفیــــذ البحــــث االجتمــــاعي).1983(احمــــد، غریــــب-55
.اإلسكندریة

، األنجلـــو المصـــریةمكتبـــة ،التقـــویم والقیـــاس النفســـي والتربـــوي). 1981(رمزیـــة، الغریـــب-56
.القاهرة

المكتـــب الجــــامعي . 1ط، التقـــویم والقیـــاس النفســـي والتربـــوي). 1999(أحمـــد، الطبیـــب-57
.مصر: اإلسكندریة، الحدیث

: اربـد، دار الكنـدي. 1ط، القیاس والتقویم في التعلم والتعلیم. )2001(على مهدي، كاظم-58
.األردن

دار ، 1ط. "رؤیــة جدیــدة "التقــویم فــي علــم الــنفسالقیــاس و ). 1997(عبــد القـادر، كراجـة-59
.األردن: عمان، الیازوري العلمیة

دار الفكــــر . 1ط، البحــــث التربــــوي بــــین النظریــــة والتطبیــــق). 2012(محمــــد ، الكســــباني-60
.القاهرة:العربي

دراسة مقارنة بین اسـتخدام كـل مـن تحلیـل االنحـدار ). ه1422-م2002(حسـن ، الكناني-61
جامعة ، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "تطبیقیة –دراسة تقویمیة " تباین وتحلیل ال
.أم القرى

تقـــویم بعـــض اإلجـــراءات المنهجیـــة المســـتخدمة فـــي رســـائل ).2005(خلیـــل أحمـــد،لبـــد-62
، رسالة ماجستیر غیر منشورة. الماجستیر المقدمة لكلیات التربیة في الجامعات الفلسطینیة بغزة

.الجامعة اإلسالمیة، الدراسات العلیاكلیة
ـــاني، أحمـــد و علـــي-63 معجـــم المصـــطلحات التربویـــة المعرفـــة فـــي .)2003(، الجمـــلاللق

.القاهرة:عالم الكتب،المناهج وطرق التدریس
دار ،)وآخــرون، عبــد المرضــي،عــزامترجمـة(،اإلحصــاء فــي اإلدارة. )1990(لنكـزلن تشــاو -64

.لكة العربیة السعودیةالمم:الریاض،المریخ
، األسـالیب اإلحصـائیة فـي العلـوم النفسـیة والتربویـة واالجتماعیـة). 2000(صالح ، مراد-65

.القاهرة:مكتبة األنجلو المصریة
ـــوم اإلنســـانیة" تالریاضـــیا). 2006(فطـــین وآخـــرون ، مســـعد-66 ـــاني العل وزارة ، "الجـــزء الث

. فلسطین، التربیة والتعلیم العالي
البحــث التربــوي بــین الداللــة والضــاللة .)2010(، رجــاء أحمــدعیــداهللا ونصــر،معــوض-67

البحـث (المـؤتمر العلمـي العاشـر لكلیـة التربیـة بـالفیوم،دراسة األخطاء الشائعة بالبحث التربوي
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.جامعــة الفیــوم-كلیــة التربیــة ،1مــج ،مصــر-) رؤى مســتقبلیة .التربــوي فــي الــوطن العربــي
.م2010أبریل 

:دار المسـیرة، 4ط، س والتقویم في التربیة وعلم النفسالقیا).2009(سامي محمد، ملحم-68
.عمان

المجلة المصریة، ةاإلحصائیةحجم التأثیر الوجه المكمل للدالل). 1997(رشدي ، منصور-69
.75-57ص، 1المجلد ، 16العدد،للدراسات النفسیة

دام الـــرزم اإلحصـــاء التربـــوي تطبیقـــات باســـتخ). 2007(عـــایش ،عبـــداهللا وغرایبـــة، المنیــزل-70
.األردن: دار المسیرة، 2ط، اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

.جامعة الشارقة، 1ط. مبادئ القیاس والتقویم في التربیة). 2009(عبداهللا ، المنیزل-71
.غزة: مطبعة دار المنار، 2ط،مبادئ اإلحصاء الجزء الثاني). 2005(عصام ، مهدي-72
دراسة تقویمیة مقارنة لألسالیب اإلحصائیة التي ). هـ1411(عبد اهللا عبد الرحمن ، النجار-73

استخدمت في تحلیل البیانات في رسائل الماجستیر فـي كـل مـن كلیـة التربیـة بجامعـة أم القـرى 
كلیـة ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة. بمكة المكرمة وكلیة التربیة بجامعة الملك سـعود بالریـاض

.جامعة أم القرى، التربیة
اسـتخدام حجـم األثـر لفحـص الداللـة العملیـة .)ه1427-م2006(یحیـى حیـاتي، نصار-74

-35ص ، 2ع ،7مج ،البحرین-مجلة العلوم التربویة والنفسیة .للنتائج في الدراسات الكمیة
59.
ــار كــاي تربیــع فــي رســائل ). هـــ1413(رجــاء محمــد أحمــد ، نــور-75 تقــویم اســتخدامات اختب

.جامعة أم القرى،كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة.الماجستیر بكلیة التربیة
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)1(ملحق 

قسم المناهج 
)انجلیزي–تكنولوجیا التعلیم –عربي –تربیة إسالمیة –علوم –ریاضیات (مناھج /تخصص مناھج وطرق تدریس
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یم بعض اإلجراءات المنھجیة المستخدمة في رسائل الماجستیر المقدمة لكلیات التربیة في الجامعات الفلسطینیة بغزةتقو
فعالیة التدریس وفقاً لنظریة فیجوتسكي في اكتساب المفاھیم البیئیة لدى طالبات جامعة األقصى بغزة2

ت مرحلة التعلیم األساسي بفلسطین في ضوء معاییر المجلس القومي لمعلمي مستوى جودة موضوعات االحصاء المتضمنة في كتب ریاضیا3
الریاضیات

4Evaluation Teachers' Performance in Teaching Speaking Communicativelly in Preparatory Stage in Jabalia
Area

صیل تالمیذ الصف السادس األساسي بمحافظة غزةأثر استخدام طریقة حل المشكالت في تدریس التربیة اإلسالمیة على تح5
واقع ممارسة المناشط اللغویة غیر الصفیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة كما یراھا المدیرون والمعلمون6
ألساسيأثر استخدام استراتیجیة المتناقضات في تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاھیم العلمیة لطالبات الصف العاشر ا7
أثر برنامج محوسب على تنمیة مھارات التحویل الھندسي لدى طالب الصف العاشر بغزة8
تحلیل كتاب النصوص والمطالعة للصف التاسع األساسي في ضوء معاییر األدب اإلسالمي9
الصف الحادي عشرفاعلیة استخدام برمجیات تعلمیة على التفكیر البصري والتحصیل في التكنولوجیا لدى طالبات10
11Levels of Reflective Teaching Among Student Teachers of English in Gaza Universities
أثر استخدام طریقة العصف الذھني لتدریس التعبیر في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة12
في تنمیة مھارات التعبیر الكتابي واالحتفاظ بھا لدى طالب الصف الثامن األساسيفاعلیة برنامج بالوسائل المتعددة13
فعالیة برنامج بالسائط المتعددة لتنمیة المفاھیم والوعي الصحي في مقرر العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي14
ساسي بمدارس شمال غزةبرنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم التكنولوجیا لدى طلبة الصف التاسع األ15
تقویم المحتوى العلمي لمنھاج الثقافة التقنیة المقرر على طلبة الصف العاشر في ظل أبعاد التنور التقني16
تحلیل محتوى منھاج العلوم بالصف العاشر وفقاً لمعاییر الثقافة العلمیة ومدى اكتساب الطالب لھا17
صف التاسع األساسي بفلسطین بالقیم الدینیة الواردة في سورة یوسف علیھ السالمإثراء كتاب المطالعة والنصوص لل18
أثر برمجیات الوسائط المتعددة في اكتساب مھارة البرمجة األساسیة واالتجاه نحو مادة التكنولوجیا لدى طالبات الصف العاشر19
یل طلبة الصف الثامن بغزةفاعلیة استخدام الحاسوب في تدریس بعض قواعد الكتابة على تحص20
أثر استخدام النموذج البنائي في تدریس الریاضیات على تنمیة مھارات التفكیر المنظومي لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة21
مدى تضمن محتوى منھاج العلوم لطلبة الصف السادس لبعض مفاھیم التربیة الوقائیة واكتسابھم لھا في مدارس قطاع غزة22
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Evaluation of content of English for Palestine,Grade Ten Textbook in the Light of the standards for foreign

language learning
برنامج مقترح في علو الصحة والبیئة الكساب الوعي الدوائي لطالب التاسع بغزة24
25Life Skills Implied in Palestinian English Tex book Content of Sixth Grade Students.
26the Efficiency of Educational Games On the Sixth Southern Governorates
برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الریاضیة لدى طلبة الصف األول الثانیو األدبي بغزة27
لریاضیة بالفكر اإلسالمي على تحصیل طلبة الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الریاضیات واتجاھاتھم نحوھاأثر إثراء بعض المفاھیم ا28
مستوى التفكیر الریاضي وعالقتھ ببعض الذكوات لدى طلبة الصف الحادي عشر بغزة29
دنیا بفلسطین في ضوء نموذج مارزانوالمھارات العقلیة المنظمة في أسئلة مقررات العلوم العامة للمرحلة األساسیة ال30
في تنمیة مھارة تصمیم األشكال المرئیة المحوسبة لدى طالبات كلیة تكنولوجیا المعلومات بالجامعة اإلسالمیةweb CTفعالیة برنامج 31
العملیات الریاضیة الفاعلة في جانبي الدماغ عند طلبة الصف التاسع بغزة32
التعلم بمدارس المرحلة األساسیة بمحافظات غزة في ضوء االتجاھات العالمیةتقویم مراكز مصادر33
تصور مقترح لتوظیف المخططات المفاھیمیة لتقییم التفكیر الریاضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة34
فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة مھارة البرمجة لدى معلمي التكنولوجیا بغزة35
في إكساب مھارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدى الطالب المكفوفین في الجامعة اإلسالمیة بغزة" Virgo"إبصار"استخدام برنامجي فعالیة 36
تقویم محتوى مقرر العلوم للصف العاشر األساسي في ضوء المعاییر اإلسالمیة37
ر ومدى اكتساب الطلبة لھاالمھارات الحیاتیة المتضمنة في مقرر التكنولوجیا للصف العاش38
فعالیة برنامج تقني في تنمیة بعض مھارات األصوات اللغویة لدى طلبة الصف األول الثانوي39
بغزةأثر ثنائیة التحلیل والتركیب في تدریس الفیزیاء على تنمیة مھارات االستقصاء العلمي والمیول نحو الفیزیاء لدى طلبة الصف الحادي عشر40

41A suggested Program for tackling some Problems facing the students of English Department in Learning
Drama at the IUG
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أثر استخادم الوسائل المتعددة في تنمیة مھارات حل المسألة واالحتفاظ بھا لدى طالبات الصف الخامس األساسي42
لمرحلة األساسیة الدنیا بالمخططات المفاھیمیةدراسة إلثراء مقررات العلوم ال43
أثر برنامج مقترح بالنموذج البنائي في إكساب مھارة الرسم الھندسي بمنھج التكنولوجیا للصف التاسع44

45A Suggested Program for Tackling Difficulties Gacing University Students in English Communication Skills
is Gaza

46Student – Teachers'Training Programmes Evaluation in ELT Colleges of Education in Gaza Strip Universities
تحلیل مقرر تكنولوجیا المعلومات للصف الحادي عشر في ضوء معاییر الثقافة الحاسوبیة ومدى اكتساب الطالبة لھا47
للصف السابع األساسي في ضوء المعاییر العالیمةإثراء محتوى مقرر التكنولوجیا48

علمي لدى وحدة مقترحة لتضمین المعلم والتكنولوجیا والمجتمع والبیئة في محتوى منھج العلوم للصف التاسع وأثرھا في تنمیة المفاھیم والتفكیر ال49
الطلبة

كلیات التربیة في الجامعات الفلسطینیة بغزةمستوى التنور البیولوجي وعالقتھ باالتجاھات العلمیة لدى طلبة 50
أثر استخدام استراتیجیة المتشابھات في اكتساب المفاھیم العلمیة واالحتفاظ بھا لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة51
52
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یاءالتصورات البدیلة للمفاھیم الفیزیائیة لدى طلبة الصف الحادي عشر وعالقتھا باالتجاه نحو الفیز
مستوى فھم طلبة العلوم العامة في األحیاء بكلیات التربیة بجامعات غزة للقضایا البیوأخالقیة واتجاھتھم نحوھا53
54Common Adverbil Errors in Arabic English Translations Among IUG English Sophomore and Junior Students
لمتمركز حول المشكلة على تنمیة بعض المھارات في التكنولوجیا لطالب الصف السادس األساسي بغزةأثر استخدام استراتیجیة التعلم ا55
برنامج محوسب ودوره في تنمیة مفاھیم التربیة الوقائیة في التكنولوجیا لدى طلبة الصف التاسع األساسي56
57The Genuine of English Teaching Novel from the Teachers' perceptions for the Eleventh Grade in Gaza.
البنائیة في اكتساب المفاھیم العلمیة وعملیات العلم لدى طالب السابع األساسي بغزةVأثر استراتیجیة الشكل 58

یة والتكنولوجیة في الجامعات أثر برنامج قائم على الكفاءات في تنمیة بعض المھارات التكنولوجیة لدى الطلبة المعلمین في قسم العلوم التطبیق59
الفلسطینیة

أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعدیل التصورات البدیلة للمفاھیم التكنولوجیة لطلبة الصف السادس األساسي بغزة60
األساسيأثر برنامج بالوسائط المتعددة على تنمیة قیم االنتماء الوطني بمادة الصحة والبیئة لدى طلبة الصف التاسع 61
معاییر اختیار موضوعات التعبیر الكتابي اإلبداعي لدى معلمي الصف الحادي عشر وعالقتھا ببعض المتغیرات62
قضایا العلم والتكنولوجیا والمجتمع المتضمنة في محتوى منھاج الثقافة العلمیة لطلبة الصف الثاني الثانوي ومدى فھمھم لھا63

64"The Effectiveness of using concept maps on larning English Grammar Among Ninth Graders in Gaza
Governorates"

أثر استخدام برامج بنمط التدریب والممارسة في تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاھیم التكنولوجیة لدى طالب الصف التاسع بغزة65
األساسيبدیلة للمفاھیم العلمیة واتجاھاتھم نحوھا لطالب الصف السادسأثر دورة التعلم في تعدیل التصورات ال66

أثر برنامج محوسب بأسلوبي التعلم الخصوصي والتدریب والممارسة في تدریس وحدة الطاقة على المھارات العلمیة لدى طلبة الصف السابع 67
األساسي

دب والنصوص للصف الحادي عشر ومدى اكتساب الطلبة لھامھارات التفكیر الناقد المتضمنة في محتوى منھاج األ68
أثر استخدام برنامج محوسب في تنمیة بعض مھارات تدریس التكنلوجیا لدى الطالبات المعلمات بالجامعة االسالمیة بغزة69
التاسع بغزةوجیا لدى طلبة الصفأثر توظیف بعض المستخدمات التكنولوجیة في تنمیة بعض مھارات التفكیر االبتكاري في التكنول70
مستوى مھارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربیة بالمرحلة األساسیة العلیا وعالقتھ بمستوى الثقافة اإلسالمیة لدیھم71
أثر استخدام الدراما على تحسین مستوى بعض المھارات القرائیة لدى طلبة الصف السابعة األساسي72
73Collocation E rrors Made by English and Journalism Majors at the Islamic University of Gaza
تحلیل محتوى منھاج الریاضیات للصف الثامن األساسي في ضوء مستویات التفكیر الھندسي لفان ھایل74
سي ومدى اكتساب الطلبة لھاأبعاد طبیعة العلم وعملیات المتضمنة في كتاب العلوم للصف التاسع األسا75
تقویم فاعلیة منھاج الریاضیات الفلسطیني للصف الحادي عشر بالفرع األدبي76
برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمیة المفاھیم العلمیة واالحتفاظ بھا لدى طلبة الصف العاشر77
لمھارات اإللكترونیة في منھاج التكنولوجیا لدى طالبات الصف العاشراألساسي بغزةبرنامج تقني في المستحدثات التقنیة لتنمیة بعض ا78

79"Evaluating English Writing Assessment in the 10th Grade at Gaza Schools with Regards to the
Contemporary Trends"

تنمیة مھارات توصیل التمدیدات الكھربائیة لدى طلبة الصف التاسع األساسيفعالیة برنامج بالوسائط المتعددة قائم على منحى النظم في80
التاسع األساسي في مادة العلومبالوسائط المتعددة یوظف األحداث المتناقضة في تنمیة التنور الغذائي لدى طالب الصفجأثر إستخدام برنام81
82A suggested Responding Approach for Teaching Poetry to Junior English Students at the IUG
أثر توظیف استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة المفاھیم العلمیة والمھارات الحیاتیة بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة83
صريأثر محتوى الھندسة الفراغیة في منھاج الصف العاشر األساسي بمھارات التفكیر الب84
اإلسالمیة في ضوء المعاییر العالمیة لألداءتقویم مھارات تدریس التكنولوجیا لدى الطلبة المعلمین بالجامعة85
86

20
مستوى التنور التكنولوجي لدى طالب قسم الحاسوب تخصص البرمجیات والشبكات بكلیة مجتمع العلوم المھنیة والتطبیقیة09

أسلوب المناقشة لتطویر بعض مھارات كتابة القصة لدى طلبة الصف التاسع األساسيفاعلیة برنامج مقترح ب87
أثر استخدام طریقة لعب األدوار في تدریس القراءة على تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف الثالث األساسي88
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أثر توظیف الرحالت المعرفیة 89 web quests یة التنور العلمي لطالب الصف التاسع األساسي بمحافظات غزةفي تدریس العلوم على تنم
عشر في محافظات غزة من وجھة نظر المعلمین في ضوء معاییر الجنودةالثانياسة تقویمیة لكتاب اللغة العربیة للصف رد90
العربیةدراسة تقویمیة لمنھج العروض للمرحلة الثانویة بمحافظات غزة من وجھة نظر معلمي اللغة91
أثر استخدام بعض استراتیجیات التغیر المفھومي في تعدیل المفاھیم الریاضیة البدیلة لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة92
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السابع أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظریة الذكاءات المتعددة على اكتساب المفاھیم التكنولوجیة وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف 99
بغزة

100The Effectiveness of Assisted Extensive Reading on Developing Reading Comprehension strategies in Ninth
graders in Gaza Governorate

مستوى جودة محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في ضوء المعاییر العالمیة ومدى اكتساب الطلبة لھا101

لدى طالبات الصف الحادي عشر بمادة تكنولوجیا محوسب في ضوء نظریة جانبي الدماغ على تنمیة مھارات التفكیر فوق المعرفیة جأثر برنام102
المعلومات بمحافظات غزة

فاعلیة برنامج محوسب في تنمیة مھارات التالوة لدى طالب الصف الحادي عشر103
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بوي في التغلب على المشكالت الالتي تواجھ معلمي التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة بمدارس محافظات دور اإلشراف التر230
غزة

األبعاد التربویة المتضمنة في كتاب األزكار للنووي231
المعلمیندور مدیري المدارس تجاه الحد من ظاھرة العنف لدى طلبة الثانویة بمحافظات غزة وسبل تفعیلھ من وجھة نظر 232
دور القیادة التحویلیة في تطویر أداء مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة233
تنمیة مھارات مدیري المدارس الثانویة في محافظات غزة في مجال التخطیط االستراتیجي234
التغلب علیھامعوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة وسبل 235
دور مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة في تحسین المناخ التنظیمي بمدارسھم وسبل تطویره236
دور التخطیط االستراتیجي في زیادة فاعلیة اإلدارة المدرسیة بمحافظات غزة237
یة بمحافظات غزةدور اإلشراف الوقائي في تحسین أداء المعلمین الجدد في المدارس الحكوم238
معوقات تدریب المعلمین أثناء الخدمة وسبل التغلب علیھا بمحافظات غزة239
المضامین التربویة في كتابات فتحي یكن240
واقع إدارة التغییر لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة من وجھة نظر المعلمین241
لة في المدارس الحكومیة بمحافظات غزة م وجھة نظر المدیرین وسبل االرتقاء بھامقومات اإلدارة المدرسیة الفاع242
واقع الممارسات اإلداریة لمدیري التربیة والتعلیم بمحافظات غزة في ضوء معاییر اإلدارة اإلستراتیجیة وسبل تطویرھا243
دور مدیري المدارس اإلعدادیة بوكالةالغوث الدولیة بمحافظات غز244
واقع التعاون بین اإلدارة المدرسیة ومشرفي اللغة اإلنجلیزیة في تطویر األداء المھني لمعلمیھم وسبل تفعیلھ245
مشكالت معلمي الصف في المدارس الحكومیة بمحافظات غزة وسبل الحد منھا246
"الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي یواجھونھارعایة المعاقین في247
مالمح االنفتاح الثقافي في الفكر التربوي اإلسالمي مفھومھ وضوابطھ وانعكاساتھ التربویة248
معلم التربیة الجھادیة في ضوء كتاب الشیخ عبد هللا عزام249
یة من وجھة نظر اإلداریین وسبل تطویرهواقع الجودة اإلداریة في الجامعات الفلسطین250

مدى ممارسة مشرفي اللغة اإلنجلیزیة العالجي من وجھة نظر معلمي اللغة اإلنجلیزیة في المدارس الحكومیة بمحافظات 251
غزة وسبل تطویره

تطویر االتصال اإلداري لمدیري الثانویة بمحافظات غزة في ضوء اإلدارة اإللكترونیة252
منھج الرسول صلى هللا علیھ وسلم في التربیة من خالل السیرة النبویة253
254
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دور اإلدارة المدرسیة في معالجة مشكالت طالبات المرحلة الثانویة بمحافظات غزة وسبل تفعیلھ
الدالالت التربویة لمفھوم التقوى في القرآن الكریم255

التربیة اإلسالمیة ومدى تمثلھا لدى لجنة أعضاء ھیئة التدریس في كلیات التربیة من مواصفات المعلم القدوة في ضوء256
وجھة نظر طلبتھم

المفاھیم المستمدة من آیات الدعاء في القرآن الكریم ودالالتھا التربویة257
المشكالت اإلداریة التي تواجھ المعاھد األزھریة بمحافظات غزة وسبل التغلب علیھا258
مالمح الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء كتابات الشیخ یوسف القرضاوي259
دور اإلدارة المدرسیة في مدارس البنات الثانویة في مواجھة ظاھرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة وسبل تفعلیة260
مالمح التربیة الذاتیة في ضوء الفكر التربوي اإلسالمیة261
ریاض األطفال كمشرفات مقیمات في تحسین أداء المعلمات وسبل تطویره في محافظات غزةدور مدیرات 262
مدى ممارسة طلبة الدراسات العلیا ألدب االختالف في اإلسالم من وجھة نظر أساتذتھم في الجامعات الفلسطینیة263
معالم التربیة الوجدانیة في القرآن الكریم والسنة النبویة264
دور الجمعیات اإلسالمیة في تربیة الفتیات المسلمات وسبل تطویرھا بمحافظة غزة265
القیم التربویة المتضمنة في قصص المنھاج الفلسطیني في المرحلة األساسیة العلیا في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي266
ن حجر العسقالنيمضامین تربویة مستنبطة من كتاب مختصر الترغیب والترھیب لإلمام أب267
مضامین التربیة الجھادیة من خالل غزوات الرسول صلى هللا علیھ وسلم268

ـ مشكالت مدیرات مدارس البنات األساسیة العلیا الحومیة والمدارس اإلعدادیة بوكالة الغوث الدولیة بمحافظات غزة269
دراسة مقارنة

افظات غزة بأخالقیات المھنة من وجھة نظرھم وسبل تطویرھادرجة التزام المشرفین التربویین في مح270
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دور المشرف التربوي في تنمیة المھارات القیادیة لدى معلمي المرحلة اإلعدادیة في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة 271
وسبل تفعیلھ

السالمة البدنیة للطلبة وسبل تفعیلھادرجة ممارسة إدارة المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورھا في الحفاظ على272
أسالیب إدارة األزمات لدى مدیري المدارس الحكومیة في محافظات غزة وعالقتھا بالتخطیط االستراتیجي273
مالمح الخطاب التربوي من خالل األحادیث النبویة الموجھ للشباب ومدى االستفادة منھا في تعلیمنا المعاصر274

مارسة القیادة التربویة العلیا في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة لدورھا اإلداري في ضوء الفكر اإلداري درجة م275
الحدیث

.الخطاب التربوي الموجھ للمرآة المسلمة كما جاء في السنة النبویة ـدراسة تحلیلیة276
من الصراعات الحزبیة وسبل تفعیلھدور مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة في الحد277
فاعلیة إدارة الوقت وعالقتھا باألنماط القیادیة لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة من وجھة نظرھم278
توظیف التخطیط االستراتیجي في تطویر اإلشراف التربوي في محافظات غزة279
ین أداء معلمي مدارس وكالة الغوث بغزة من وجھة نظرھم وسبل تطویرھافاعلیة بعض األسالیب اإلشرافیة في تحس280
درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للمھارات القیادیة وسبل تطویرھا281
فاعلیة اإلدارة وعالقتھا بالثقافة التنظیمیة في المكتبات الجامعیة بمحافظات غزة282
كر التربوي اإلسالمي ودور كلیات التربیة بغزة في تدعیمھا من وجھة نظر طلبتھاالمواطنة في الف283
دور المرأة المسلمة في تربیة أبنائھا على الجھاد وسبل االرتقاء284
درجة فاعلیة أداء مدیري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة في ضوء التكنولوجیا اإلداریة المعاصرة وسبل تطویره285
درجة توافر متطلبات تطبیق اإلدارة ا لتكنولوجیة في المدارس الثانویة بمحافظات غزة موسبل التطویر286
مشكالت اإلدارة الصفیة التي تواجھ معلمي"287 "المرحلة االبتدائیة بمدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة وسبل التغلب علیھا
یة بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة وسبل تطویرھادرجة توظیف الحاسوب في اإلدارة المدرس288
ضغوط العمل لدى مدیري المدارس الحكومیة بمحافظات غزة وسبل التغلب علیھا289

درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة لنمط القیادة التربویة في ضوء المعاییر اإلسالمیة من وجھة نظر المعلمین وسبل 290
ة تقویمیةتفعیلھا ـ دراس

دور المعلم في تعزیز القیم اإلیمانیة لدى طلبة المرحلة الثانویة بمدیریتي خانیونس وغرب غزة من وجھة نظر الطلبة291
درجة توافر مھارات إدارة األزمات لمدیري مدارس وكالة الغوث بغزة وسبل تنمیتھا292

ن والمعلمین بمدارس محافظة غزة وسبل مواجھتھا في ضوء االتجاھات معوقات االتصال والتواصل التربوي بین المدیری293
المعاصرة

درجة ممارسة القیادات اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة لتفویض السلطة وسبل تفعیلھا294
29520 ارة من وجھة ننظر معلمیھمتفویض السلطة لدى مدیري المدارس الثانویة في محافظات غزة وعالقتھ بفاعلیة اإلد10
دور برنامج إطار الجودة في تنمیة بعض الكفایات اإلداریة لدى مدیري مدارس األنروا بمحافظات غزة296
معوقات ممارسة المرأة للسلوك القیادي في مؤسسات التعلیم العالي بمحافظات غزة وسبل التغلب علیھا297

العملیة التعلیمیة من وجھة نظر المعلمین الدائمین في مدارس وكالة الغوث الدولیة في دور المعلم المساند في تحسین298
محافظات غزة

الدالالت التربویة ألسلوب السؤال والجواب خالل السنة النبویة299
السمات الشخصیة للمنافقین في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة300
دادیة بوكالة الغوث الدولیة في التغلب على معیقات تنفیذ األنشطة المدرسیة الالصفیةدور مدیري المدارس اإلع301
مضامین تربویة لمفھوم اإلتباع كما ورد في الكتاب والسنة302
تطویر مھارات مدیرى المدارس الثانویة بمحافظات غزة في ضوء مفھوم إدارة المعرفة303
في تطویر األداء اإلداري لمدیرى المدارس وسبل تفعیلھبغزةبوكالة الغوث الدولیةدور مركز التطویر التربوي 304
مالمح التربیة الجھادیة في السنة النبویة وتطبیقاتھا التربویة305
درجة ممارسة إدارات الكلیات التقنیة والمھنیة بمحافظات غزة إلدارة األزمات وسبل تطویرھا306
بمراكز تحفیظ القرآن الكریم في تعزیز السلوك اإلیجابي لدى طالبات المراكزدور المحفظات 307
الدالالت التربویة لمفھوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة308

درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألسالیب الترغیب والترھیب كما جاءت في السنة النبویة من وجھة نظر الطلبة 309
بمدیریة غزة

دور الدورات التدریبیة في تطویر النمو المھني لمعلمي العلوم في مدارس وكالة الغوث بغزة وسبل تفعیلھ310
واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة وسبل تدعیمھا311
األبعاد التربویة لمفھوم االستقامة في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة312
معة في تنمیة اإلبداع لدى طلبتھا في ضوء السنة النبویة من وجھة نظرھمدور الجا313
دراسة تقویمیة-دور معلمي المرحلة الثانویة في تعزیز اآلداب اإلسالمیة من وجھة نظر طلبتھم وسبل تفعیلھ314
التربیة اإلسالمیةأنماط السلوك السلبي الشائعة لدى طلبة المرحلة الثانویة وعالجھا في ضوء معاییر 315
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دور التقییم الذاتي للبرامج األكادیمیة في الجامعات الفلسطینیة بغزة في تحسین األداء األكادیمي لدى أعضاء الھیئة 317
التدریسیة
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للفلسفة البراجماتیة في ضوء المعاییر اإلسالمیةدراسة ناقدة 320
التربیة العالجیة في ضوء كتابات الداعیة محمد أحمد الراشد321
الدالالت التربویة لمفھوم العبودیة في القرآن الكریم322
غلب علیھامعوقات اإلشراف التربوي في المرحلة االبتدائیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة وسبل الت323
درجة ممارسة معلم المرحلة الثانویة بمحافظات غزة ألسالیب التوجیھ الخلقي في ضوء المعاییر اإلسالمیة وسبل تطویرھا324
ظاھرة الشجارات العائلیة بمحافظات غزة أسبابھا وعالجھا في ضوء التربیة اإلسالمیة325

قسم علم النفس
) علوم التأھیل /الصحة النفسیة المجتمعیة–إرشاد نفسي –صحة نفسیة –علم النفس (قسم علم النفس 

نةالرقم
لس

ا

عنوان الرسالة

326

20
06

دور المساندة االجتماعیة كمتغیر وسیط بین األحداث الضاغطة والصحة النفسیة للمراھقین الفلسطینیین
لثالسیمیا وعالقتھا ببعض المتغیراتدراسة السمات الشخصیة الممیزة لألطفال المصابین بمرض ا327
االضطرابات السلوكیة وعالقتھا بمستوى التوافق النفسي لدى األطفال الصم والمكفوفین328
الضغوط النفسیة لدى العمال في قطاع غزة وعالقتھ بالصالبة النفسیة329
330

20
07
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Down Syndrome
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363The effectiveness of Community Based Rehabilitation Servicess Provided to Cerebral Palsy'
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المشكالت السلوكیة لدى األطفال المحرومین أسریاً 392
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دراسة نفسیة تحلیلیة لشخصیة زوجات األسرى الفلسطینیین في ضوء الثقافة السائدة414



-190-

)2(ملحق 
قائمة بأسماء السادة المحكمین 

امعة اإلسالمیةنائب عمید كلیة التربیة بالجد عزو عفانة .أ
محاضر بالجامعة اإلسالمیةإبراهیم األسطل . د
محاضر بجامعة األزهر عطا درویش . د
محاضر بجامعة األقصى محمود األستاذ. د
رئیس قسم اإلشراف التربوي بوزارة التربیة والتعلیم خلیل حماد . د
مدیر برنامج التعلیم بوكالة الغوثمحمود الحمضیات. د
مدرس بوكالة الغوثمحمد أبو ملوح . د
مدرس بوكالة الغوثأشرف أبو عطایا . د
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)3(ملحق 
بطاقة التحلیل 

بسم اهللا الرحمن الرحیم

................................ /األخ الدكتور 
،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

:الموضوع
تخدمة في البحوث التربویة في ألسالیب اإلحصائیة المسلتقویم اتحكیم أداة 

الجامعة اإلسالمیة
البحـوث فـي ةسـتخدمالمتقـویم لألسـالیب اإلحصـائیةالأداة الرجاء االطالع علـى

حیــث یقــوم الباحــث بتقــویم تلــك )رســائل الماجســتیر(التربویــة فــي الجامعــة اإلســالمیة 
:األسالیب من حیث

اإلحصـاء االسـتداللي –اإلحصـاء الوصـفي (األسالیب اإلحصائیة المسـتخدمة.1
).اإلحصاء االستداللي المتقدم–البسیط 

. حجم العینة المستخدمة في البحوث التربویة.2
، ومـــــدي مالءمتهـــــا) العشـــــوائیة وغیـــــر العشـــــوائیة(أنـــــواع العینـــــات المســـــتخدمة .3

. واإلجراءات المتبعة في اختیار العینة
.التربویةوحجم التأثیر المستخدمة في البحوث ، الداللة اإلحصائیة.4

بالحذف أو اإلضـافة كمـا ملذا نرجو من سیادتكم التكرم والتعلیق على أداة التقوی
. ترونه مناسب

وتقبلوا فائق االحترام والتقدیر،،،
الباحث

محمد عبد اهللا السردي 
0599842293:جوال
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رسائل الماجستیر بكلیة لألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في بطاقة تحلیل 
:التربیة في الجامعة اإلسالمیة

ة/اسم المشرفة/اسم الباحثاسم الرسالة

سنة المناقشةالقسمالرقم العام للرسالة
علم نفسأصولمناهج

تكرارات األسالیب اإلحصائیة الوصفیة
والنسبة المئویة لها في الرسائل 

مالحظاتغیر مناسبمناسباألسلوب المستخدماألسالیب اإلحصائیة
التكرار

النسبة المئویة
)الوسط (المتوسط
الوسیط

الرباعیات
االنحراف المعیاري 

معامل االلتواء
امل التفلطحمع

)بیرسون و سبیرمان(معامل االرتباط 
تحلیل االنحدار البسیط

التكرار الكلي لألسالیب اإلحصائیة
%النسبة لها 
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تكرارات األسالیب اإلحصائیة استداللیة بسیطة
والنسبة المئویة لها في الرسائل 

األسلوب األسالیب اإلحصائیة
مالحظاتغیر مناسبسبمناالمستخدم

Zاختبار 

Tاختبار 

اختبار مربع كاي
اختبار لكولموجروف 

سمیرنوف–
اختبار اإلشارة

اختبار ذي الحدین
) یو(اختبار مان وتني 
اختبار ولكوكسون

تحلیل التباین األحادي
اختبار داینت
اختبار فشیر
اختبار توكي
اختبار شیفیه
اختبار دونكان

–اختبار كروسكال 
)ه(ویلس 

معامل االرتباط الجزئي 
تحلیل التغایر األحادي

التكرار الكلي لألسالیب 
اإلحصائیة

%لها النسبة



-194-

تكرارات األسالیب اإلحصائیة استداللیة متقدمة
ة لها في الرسائل والنسبة المئوی

األسلوب األسالیب اإلحصائیة 
مالحظاتغیر مناسبمناسبالمستخدم

تحلیل العاملي 

تحلیل التباین الثنائي

تحلیل التباین الثالثي

تحلیل تباین للقیاسات

تحلیل التغایر الثنائي

تحلیل التغایر الثالثي

التحلیل التمییزي

التكرار الكلي لألسالیب 
اإلحصائیة 

%النسبة لها

والنسبة المئویة لهاوحجم العینة،المجتمعحجم 
حجم 
المجتمع

حجم العینة
المختارة

حجم العینة *النتیجة%النسبة 
المحسوبة

النسبة %
المحسوبة

النتیجة یقصد بھا مدى تمثیل العینة للمجتمع* 
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عشوائیة وغیر العشوائیةالالعینات 
ومدى مالءمتها المستخدمة في الرسائل 

طریقة أنواع العینات 
االختبار 

غیر بمناس
مناسب

اإلجراءات المتبعة 
في اختیار العینة 

عینة عشوائیة بسیطة
عینة عشوائیة منتظمة
عینة عشوائیة طبقیة

عینة عشوائیة عنقودیة
لمتعددة المراحلعینة عشوائیة ا

عینة الحصصیة
)العرضیة(عینة الصدفة 
)العمدیة(عینة قصدیه

العینة المتیسرة
عینة الكرة الثلجیة
المجموع الكلي

%النسبة 

حجم التأثیر والداللة اإلحصائیة
األسلوب حالة الدراسة 

المستخدم
النسبة التكرار

%ة المئوی
مالحظات

الداللة اإلحصائیة
استخدام حجم التأثیر

دراسة غیر كمیة
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)4(ملحق رقم 
قسم المناهج

اإلحصاء الوصفي 

النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
المعیاري

معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
اطاالرتب

االنحدار 
البسیط

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
199
25555
355
411
54444
61371212
73331
86666
92121
102222
114254
1212121212
132122
1431331
153251
16434333
174442
181010
192222
206266
216262
224422
2311
241111
2566
264454
279684
2844441
2966661
301414
312221
3215151515
33191919
34222
35333
36323

3714147
38111122
392222
408888
416665
424422
4366
444444
453322
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النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
المعیاري

معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
االرتباط

االنحدار 
البسیط

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
46181088
47121233
4888
492222
5033531
514242
525544
5397971
545555
5562621
5662621
578787
582222
59313
605331
6144442
628787
63161655
646262
654231
665522
677676
68171733
69333
709999
718886
726666
7326262020
744342
751818551
7626261010
775555
782221
7923221413
804444
812222
824444
832222
8411115
85128124
8633221
873411
883333
893333
907575
918787
925533
9364
9414121212
95117101
965454
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النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
المعیاري

معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
االرتباط

االنحدار 
البسیط

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
9766661
982224
994442

100777
101121277
1023131
1034444
104111
105636
1061111
1079988
1082222
1093333
1106464
1113333
1129911
11381718171
1143131
1159944
1165544
1175151
1185142
119424
1204242
121111
1228888
1234242
12433331
125161633
126151588
1273131
128117117
129151577
130231819
1311111
1326464
1339988
1347755
1356431
1361212
13755
1384443
13988
1405555
14188
1421111
14386882
14464641
1453311
146222
147222



-199-

النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
ريالمعیا

معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
االرتباط

االنحدار 
البسیط

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
14833221
1495522
1508866
1512222
1528844
153161616163
15422211
1557777
1563321
1578844
1584441
1592222
1605555
1611111
162444
1633322
1644442
1659997
166111199
1674442
1684411
1691010
1703322
1713311
1727733
1731313
1743331
1753331
17614146
17722111
1783333
1791111
1806666
181161633
1822222
18377772
1843331
1854442
1865555
1874444
18811
1899922
1904432
1914442
1928887
1934442
1941111
1955554
196555
1972222
198212155
19966662
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قسم المناهج
اإلحصاء االستداللي البسیط

Tاختبار Zاختبار الرقم
اختبار 

مربع كاي

اختبار 
اختبار لكولموجروف

اإلشارة
اختبار ذي 

الحدین
اختبار مان 

وتني
اختبار 

كسونولكو

تحلیل 
التباین
األحادي

اختبار 
دانیت سمیرنوف

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
15
2
3
41
54
662
712
88
9

102
1112
1212
132
142
151
162
171
18
192
2021
2123
222
23
241
25
26221
2734
284
294
30
3142
32
331
342
353
3612
37
382
392
4052
4112
4222
43
444
4511
4613
473



-201-

Tاختبار Zاختبار الرقم
اختبار مربع 

كاي

اختبار 
اختبار لكولموجروف

اإلشارة
اختبار ذي 

الحدین
اختبار مان 

وتني
اختبار 

ولكوكسون
تحلیل التباین 

األحادي
اختبار 
دانیت سمیرنوف

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
48
4922
503
5122
524
5342
5421
5524
5624
573
5821
593
6012
614
62611
632
6424
6512
662
6762
682
693
709
7142
7261
7321
74111
755
764
775
782
7911
804
812
822
832
84
8544
86
871
8812
893
90511
9121
923
932
9414
95
9641
9733
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Tاختبار Zاختبار الرقم
اختبار مربع 

كاي

اختبار 
اختبار كولموجروفل

اإلشارة
اختبار ذي 

الحدین
اختبار مان 

وتني
اختبار 

ولكوكسون
تحلیل التباین 

األحادي
اختبار 
دانیت سمیرنوف

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
982
994

10025
1012
10212
1034
1041
1053
1061
1072
1082
1093
1102
1113
1121
11371
11412
1152
1164
11712
1183
11922
12022
1211
122212
12322
1241
1252
1262
12712
1282
129
1302
1311
1322
13322
1345
13512
136
137
1383
139
1404
141
1421
1438
14442
1451
1462
1472



-203-

اختبار مربع Tاختبار Zاختبار الرقم
كاي

اختبار 
اختبار لكولموجروف

اإلشارة
اختبار ذي 

الحدین
اختبار مان 

وتني
اختبار 

ولكوكسون
تحلیل التباین 

األحادي
اختبار 
دانیت سمیرنوف

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
1481
1492
1506
1512
1521
1532
15411
1552
15611
1574
158112
1592
1605
1611
1624
1632
16422
16532
16621
16722
1681
169
1702
1711
17234
173
17412
17512
176
1771
17812
1791
1802
1812
1821
1831
1842
18512
1865
1874
188
1891
1902
19122
19261
1932
1941
19541
19621
1972
19821
1996



-204-

إلحصاء االستداللي البسیطتابع ا

اختبار اختبار شیفیھاختبار توكيLSDاختبار فیشر الرقم
دونكان

اختبار كروسكال 
ویلس

معامل االرتباط 
الجزئي

تحلیل التغایر 
األحادي

√x√x√x√x√x√x√x
1
2
3
41
5
62
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
261
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
462
47
48
49



-205-

اختبار اختبار شیفیھاختبار توكيLSDاختبار فیشر الرقم
دونكان

اختبار كروسكال 
ویلس

معامل االرتباط 
الجزئي

تحلیل التغایر 
األحادي

√x√x√x√x√x√x√x
502
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
621
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
741
75
76
77
78
791
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
901
91
92
93
944
95
961
97
98



-206-

اختبار اختبار شیفیھاختبار توكيLSDاختبار فیشر الرقم
دونكان

اختبار كروسكال 
ویلس

معامل االرتباط 
الجزئي

تحلیل التغایر 
األحادي

√x√x√x√x√x√x√x
99

1005
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
1171
1181
119
120
121
122
123
124
125
126
1272
128
129
1302
131
1322
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
1442
145
1461
147
148



-207-

اختبار اختبار شیفیھاختبار توكيLSDاختبار فیشر الرقم
دونكان

اختبار كروسكال 
ویلس

معامل االرتباط 
الجزئي

ل التغایر تحلی
األحادي

√x√x√x√x√x√x√x
149
150
151
152
153
1541
155
1561
157
158
159
160
161
1624
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
1921
193
194
1951
1962
197
1981
199



-208-

مناهج 
االستداللي المتقدماإلحصاء

تحلیل التباین تحلیل العامليالرقم
الثنائي

تحلیل التباین 
الثالثي

تحلیل تباین 
للقیاسات

تحلیل التغایر 
الثنائي

تحلیل التغایر 
الثالثي

التحلیل 
التمییزي

√x√x√x√x√x√x√x
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48



-209-

تحلیل التباین تحلیل العامليالرقم
الثنائي

تحلیل التباین 
الثالثي

تحلیل تباین 
للقیاسات

تحلیل التغایر 
الثنائي

تحلیل التغایر 
الثالثي

التحلیل 
التمییزي

√x√x√x√x√x√x√x
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
901
91
92
93
94
95
96
97
98
99



-210-

تحلیل التباین تحلیل العامليالرقم
الثنائي

تحلیل التباین 
الثالثي

تحلیل تباین 
للقیاسات

تحلیل التغایر 
الثنائي

تحلیل التغایر 
الثالثي

التحلیل 
لتمییزيا

√x√x√x√x√x√x√x
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150



-211-

تحلیل التباین امليتحلیل العالرقم
الثنائي

تحلیل التباین 
الثالثي

تحلیل تباین 
للقیاسات

تحلیل التغایر 
الثنائي

تحلیل التغایر 
الثالثي

التحلیل 
التمییزي

√x√x√x√x√x√x√x
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
1661
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
1831
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199



-212-

)5(ملحق 
أصول التربیة 

اإلحصاء الوصفي 

النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
المعیاري

معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
االرتباط

االنحدار 
البسیط

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
2004442

20191092

2021213107

2038887

20428282826

20512121110

2065554

2078873

208

209

210

211

2125855

2131111118

214

21519191914

2168886

217212121151

2189998

21915115115191

2201214127

221

2226666

223101096

2241010106

2259998



-213-

النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
المعیاري

معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
االرتباط

االنحدار 
البسیط

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
2261010109

22788861

22816161211

2291313123

2301111118

231

2328885

233121211101

2349996

235106106

2361111118

2371111118

2389999

23918181713

240

2418886

24213131210

24315151514

2449998

2451010108

2461010108

2471111

248

249

25017171713

2511111108

2529998

253



-214-

النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
المعیاري

معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
الرتباطا

االنحدار 
البسیط

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
2547775

255

2566665

257

2581111119

259

2605554

261

2629997

2634444

264

2659997

266

267

268

2696555

27019161513

2719985

2728664

273161616101

274

2751414108

276

277272719154

278101098

27919191814

28010999

2811515157



-215-

النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
المعیاري

معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
االرتباط

االنحدار 
البسیط

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
282

2834114414

2848888

2858887

2861111108

2878887

2881212118

2891212119

2906665

2915555

2921111109

29333332513

2946652

2951091071

29691097

2979985

2989987

299

300

30116131613

302

303101097

3041111104

305

30614595

3077474

308

3095555



-216-

النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
المعیاري

مل معا
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
االرتباط

االنحدار 
البسیط

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
3109999

31110996

312

3134442

3147777

3157772

3166666

3179986

3188885

31911111111

320

321

322

3239585

32412121210

3257777



-217-

قسم أصول التربیة
اإلحصاء االستداللي البسیط

الرقم

اختبار 
Z

اختبار مربع Tاختبار 
كاي

اختبار 
لكولموجروف 

سمیرنوف

اختبار 
اإلشارة

اختبار 
ذي 

الحدین

اختبار مان 
وتني

اختبار 
ولكوكسون

تحلیل 
التباین
األحادي

اختبار 
دانیت

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
200112

20121

20221

20331

2042

205211

206112

20711

208

209

210

211211

2121

2131112

214

21526

216211

217
216

218
13

219
24

2

220
25

221

222
2

1

223
613

224
24



-218-

الرقم

اختبار 
Z

اختبار مربع Tاختبار 
كاي

اختبار 
لكولموجروف 

سمیرنوف

اختبار 
اإلشارة

اختبار 
ذي 

الحدین

اختبار مان 
وتني

اختبار 
ولكوكسون

تحلیل 
التباین 
األحادي

اختبار 
دانیت

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
225

11
22631

227
612

228
9

1
1

1

229
212

230
8

1
21

231

232
612

233
9

1
11

234
13

235
61

236
82

1

237
83

238
21

239
113

1

240

241
12

242
2

1
21

243
31

244
1

1
1
1

245
1

1
2

246
2

247

248

249

250
131



-219-

الرقم

اختبار 
Z

اختبار مربع Tاختبار 
كاي

اختبار 
لكولموجروف 

سمیرنوف

اختبار 
اإلشارة

اختبار 
ذي 

الحدین

اختبار مان 
وتني

اختبار 
ولكوكسون

تحلیل 
التباین 
األحادي

اختبار 
دانیت

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
251

81
252

1
1

1
253

254
12

255

256
511

257

258
32

259

260
12

261

262
211

263
12

264

265
32

266

267

268

269
11

270
23

271
13

272
12

273
442

274

275
2

1
1
1

276

277
24



-220-

الرقم

اختبار 
Z

اختبار مربع Tاختبار 
كاي

اختبار 
لكولموجروف 

سمیرنوف

اختبار 
اإلشارة

بار اخت
ذي 

الحدین

اختبار مان 
وتني

اختبار 
ولكوكسون

تحلیل 
التباین 
األحادي

اختبار 
دانیت

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
278

82
27944

280
3

281
12

282
12

2
1

4

283

284
3

285
211

286
111

1

287
22

288
13

289
32

290
21

291
3

292
31

293
35

1

294
113

295
12

296
21

1

297
13

298
21

299

300

301
11

302

303
811



-221-

الرقم

ر اختبا
Z

اختبار مربع Tاختبار 
كاي

اختبار 
لكولموجروف 

سمیرنوف

اختبار 
اإلشارة

اختبار 
ذي 

الحدین

اختبار مان 
وتني

اختبار 
ولكوكسون

تحلیل 
التباین 
األحادي

اختبار 
دانیت

√x√x√x√x√x√x√x√x√x√x
304

31
305

306

307
3

308

309
2

310
2

311
163

312

313
232

314
3

315
21

316
52

317
1

1
2

318
21

1

319
11

320

321

322

323
1

324
102

325
7



-222-

تابع اإلحصاء االستداللي البسیط

اختبار كروسكال اختبار دونكاناختبار شیفیھاختبار توكيLSDاختبار فیشر الرقم
ویلس

معامل االرتباط
الجزئي

تحلیل التغایر 
األحادي

√x√x√x√x√x√x√x
2001
2011
202
2031
2041
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
2181
219
2201
221
222
2232
2242
225
2261
227
2281
2292
2302
231
2321
233
234
2353
236
237
2381
2391
240
2412
2421
243
244
2452
2461
247



-223-

اختبار كروسكال اختبار دونكاناختبار شیفیھاختبار توكيLSDاختبار فیشر الرقم
ویلس

معامل االرتباط 
الجزئي

تحلیل التغایر 
األحادي

√x√x√x√x√x√x√x
248
249
2503
2511
252
253
2541
255
2561
257

258

259

2601
261

2622
263

264

265

266

267

268

269

270

2711
2721
2731
274

275

276

2774
2784
2794
280

2811
2823
283

284

285

2861
2871
2881
2892
290

291

2921



-224-

اختبار كروسكال اختبار دونكاناختبار شیفیھاختبار توكيLSDاختبار فیشر الرقم
ویلس

معامل االرتباط 
الجزئي

تحلیل التغایر 
األحادي

√x√x√x√x√x√x√x
2932
2942
29511
296

297

2981
299

300

3013
302

303

304

305

3062
3073
308

309

3103
3112
312

313

314

315

3163
317

3181
319

320

321

322

3232
324

3252



-225-

)6(ملحق رقم 
علم النفس قسم - 3

اإلحصاء الوصفي 
النسبة التكرارالرقم

المئویة
المتوسط 

)الوسط(
راف االنحالرباعیاتالوسیط

المعیاري
معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
االرتباط

االنحدار 
البسیط

√X√x√x√x√x√x√x√x√x√x
32611111193
32722222215
328383837271
3291010106
3301010107
3314141
332101082
333222217131
3344444
335121215101
336292929291
3377773
3388883
33920202417
340444
3411513158
3426655
3431919182
3447777
345101094
34655542
347242413101
3481313
3499999
3505556
35166641
3526661
3531313
35416162
355141533
356171766
357232322
35877741
3593737
3609994
36115151212
3622020
363151544
3646662
365181818182
36631311162
36712121241
3685555
369212121152
3709995
3717722



-226-

النسبة التكرارالرقم
المئویة

المتوسط 
)الوسط(

االنحراف الرباعیاتالوسیط
المعیاري

معامل 
االلتواء

معامل 
التفلطح

معامل 
االرتباط

االنحدار 
یطالبس

√X√x√x√x√x√x√x√x√x√x
372131313131
37310101
37415154321
375141414142
3766663
3774545441
378141414410
37910101
38042422011
38177721
38212121261
383313131232
3843331
38516161191
386282816
387333
388373729163
38919171
3908888
3914442
3928873
393222
3941111115
39521212192
3968774
39711111133
39899951
399333
40012121251
401272727193
402282828202
403151515152
40414141461
4058886
40612121271
407131313
408161616142
4094444
410333
41126262662
4126666
41316161610
4147773
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ستداللي البسیطاالاإلحصاء

الرقم
اختبار 

Z
Tاختبار 

اختبار 
مربع كاي

اختبار 
لكولموجروف 

سمیرنوف

اختبار 
اإلشارة

اختبار 
ذي 

الحدین

اختبار 
مان وتني

اختبار 
ولكوكسون

تحلیل 
التباین
األحادي

اختبار 
دانیت

√X√x√x√x√x√x√x√x√x√x

3264111
32724
32856
32942
33023
33112
332213
3331512
33431
335542
33616
337222
33815
33917113
34022
34181125
34251
34388
3445
34542
34621
3475523
34811
349631
350

3512111
35213
3535
35417
355169
35612
35712
3582123
35932
36031
361111
36211
36341
36424
3659
3664316



-228-

الرقم
اختبار 

Z
Tاختبار 

اختبار 
مربع كاي

اختبار 
وجروف لكولم

سمیرنوف

اختبار 
اإلشارة

اختبار 
ذي 

الحدین

اختبار 
مان وتني

اختبار 
ولكوكسون

تحلیل 
التباین 
األحادي

اختبار 
دانیت

√X√x√x√x√x√x√x√x√x√x

36748
3683
36915
370234
3712
3728
373

3741112
3756
37613
377340
378210
379

38012110
381214
3822224
383667
384

38542
386

3871
388213
389

390222
3911111
392213
393

39426
395693
396413
3971282
39824
3992
40046
40148
4022191
40354
40442144
40542
40622
4072842
4084
4092



-229-

الرقم
اختبار 

Z
Tاختبار 

اختبار 
مربع كاي

اختبار 
لكولموجروف 

سمیرنوف

اختبار 
اإلشارة

اختبار 
ذي 

الحدین

اختبار 
مان وتني

اختبار 
ولكوكسون

تحلیل 
التباین 
األحادي

اختبار 
دانیت

√X√x√x√x√x√x√x√x√x√x

41012
41110
412

4133224
414241

حصاء االستداللي البسیطتابع اإل

الرقم
اختبار فیشر 

LSD
اختبار اختبار شیفیھاختبار توكي

دونكان
اختبار كروسكال 

ویلس
معامل االرتباط 

الجزئي
تحلیل التغایر 

األحادي
√x√x√x√x√x√x√x

326
3272
328
3291
330
331
332
333
334
3354
3362
3372
3385
339
340
3414
342
3436
344
3452
3461
347
348
349
350
3512
352
353
354
355
356
357
3582
359
3605
361
362
363
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اختبار كروسكال اختبار دونكاناختبار شیفیھاختبار توكيLSDاختبار فیشر الرقم
ویلس

معامل االرتباط 
الجزئي

تحلیل التغایر 
األحادي

√x√x√x√x√x√x√x
3643
365
3662
3675
368
3692
370
371
372
373
3742
375
3762
377
3781
379
3804
381
3824
3832
384
385
386
387
3884
389
390
391
3922
393
394
395
3963
3974
3982
399
4006
401

4026

403

4044

405

4061

407

4082

409

410

41112

412

4135

4144
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اإلحصاء االستداللي المتقدم
التحلیل الرقم

العاملي
تحلیل التباین 

الثنائي
تحلیل التباین 

الثالثي
تحلیل التباین 

للقیاسات
تحلیل التغایر 

الثنائي
تحلیل التغایر 

الثالثي
التحلیل التمییزي

√x√x√x√x√x√x√x
326

327

32855

3291

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351
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التحلیل الرقم
العاملي

تحلیل التباین 
الثنائي

تحلیل التباین 
الثالثي

تحلیل التباین 
للقیاسات

تحلیل التغایر 
الثنائي

تحلیل التغایر 
ثيالثال

التحلیل التمییزي

√x√x√x√x√x√x√x
352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379
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یل التحلالرقم
العاملي

تحلیل التباین 
الثنائي

تحلیل التباین 
الثالثي

تحلیل التباین 
للقیاسات

تحلیل التغایر 
الثنائي

تحلیل التغایر 
الثالثي

التحلیل التمییزي

√x√x√x√x√x√x√x
380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407
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التحلیل الرقم
العاملي

تحلیل التباین 
الثنائي

تحلیل التباین 
الثالثي

تحلیل التباین 
للقیاسات

تحلیل التغایر 
الثنائي

تحلیل التغایر 
الثالثي

يالتحلیل التمییز

√x√x√x√x√x√x√x
408

4092

410

411

4126

413

414
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)7(ملحق 
حجم العینة
قسم المناهج

حجم الرقم
المجتمع

حجم العینة 
حجم العینة النتیجةالنسبة المختارة

المحسوبة
سبة الن

المحسوبة 
الداللة 

اإلحصائیة
حجم 
التأثیر

دراسة غیر 
كمیة

ـــــــــــــــــــــــxمناسب139010526.92
ـــــــــــــــxxمناسب25000831.66
ــــــــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوي3
ــــــــــــــــــــــــــــxــــــــــــــــــ37ــــــــــــــــــ4
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب563951472.29
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب6112550344.71
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب7106967291.6
ـــــــــــــــxxــــــــــــــــــ72ــــــــــــــــــ8
ــــــــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوي9

ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب102108339.52

غیر 112866623
ــــــــــــــــــــــــــــ16758.39xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب127019700.99
ــــــــــــــــــــــــــــxاسبمن132147944.37
ـــــــــــــــxxــــــــــــــــــ60ــــــــــــــــــ14
ـــــــــــــــxxــــــــــــــــــ72ــــــــــــــــــ15

غیر 16108613303.2
ــــــــــــــــــــــــــــ3863.55xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب17106104384.12
ــــــــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوي18
ـــــــــــــــxxــــــــــــــــــ60ــــــــــــــــــ19
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب2033441203.58
ـــــــــــــــxxــــــــــــــــــ67ــــــــــــــــــ21
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب22118434529.13
ــــــــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوي23
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب2419403480.24
ــــــــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوي25
ـــــــــــــــxxمناسب2662881923.05
273027303 - 16210 - ـــــــــــــــxxمناسب3.35
ـــــــــــــــxxمناسب284264922.15
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب2938543629.39
ــــــــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوي30
ـــــــــــــــxxــــــــــــــــــ19ــــــــــــــــــ31
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب32339834610

33
36

910
36

182
100
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب20

ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3464133151.6

غیر 351052019
ـــــــــــــــ3028.5xxاكثر من مناسب

ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب36611219.6
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3724410040.9
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حجم الرقم
المجتمع

حجم العینة 
حجم العینة النتیجةالنسبة المختارة

المحسوبة
النسبة 

المحسوبة 
الداللة 

ائیةاإلحص
حجم 
التأثیر

دراسة غیر 
كمیة

ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب38114255975.22
ـــــــــــــــxxمناسبــــــــ62ـــــــــــــ39
ـــــــــــــــxxمناسب40704111572.23

غیر 4133813339
ــــــــــــــــــــــــــــ18354.1xمناسب

غیر ــــــــ48ـــــــــــــ42
ــــــــــــــــــــــــــــ30xأكثر من مناسب

ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب4388100
ـــــــــــــــxxمناسب4420135800.39

غیر 4522213058.55
ــــــــــــــــــــــــــــ14364.41xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب4642520247.51
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب47555663711.4
ــــــــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى48
ـــــــــــــــxxمناسب491504805.31
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب5057127848.68
ـــــــــــــــxXمناسب518179800.97

غیر 5221002009.52
ــــــــــــــــــــــــــــ33616xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب536565100

غیر 5456114525.85
ــــــــــــــــــــــــــــ23441.7xمناسب

ـــــــــــــــxxمناسبــــــــ80ـــــــــــــ55
ـــــــــــــــxxمناسب5635001805.14

غیر 57654366.1
ـــــــــــــــ5686.1xxمناسب

ـــــــــــــــxxمناسبــــــــ78ـــــــــــــ58

غیر 591132421.3
ـــــــــــــــ8877.8xxمناسب

ـــــــــــــــxxمناسبـــــــــــــ43ـــــــــــــ60
ـــــــــــــــxxمناسب612005025
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب62888192.04
ــــــــــــــــــــــــــــxمناسب63206823311.26
ـــــــــــــــxxمناسب6424971134.5
ـــــــــــــــxxمناسبـــــــــــــ71ـــــــــــــ65
ـــــــــــــــxxمناسبـــــــــــــ76ـــــــــــــ66
ـــــــــــــــxxمناسبـــــــــــــ90ـــــــــــــ67
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب6861181602.6
ـــــــــــــxxمناسب691717100
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب702059894.32
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب7164713020
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب723771123.18
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب7336124567.86
ـــــــــــــxxمناسب7485004205
ـــــــــــــxxمناسب75137935404
ـــــــــــــxxمناسب76475544710
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حجم الرقم
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حجم العینة 
حجم العینة النتیجةالنسبة المختارة

المحسوبة
النسبة 

المحسوبة 
الداللة 

اإلحصائیة
حجم 
التأثیر

دراسة غیر 
كمیة

غیر 7739501403.5
ـــــــــــــ3639.1xxمناسب

ــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟ــــــــ40ــــــــ78

غیر 7925412752.4
ــــــــــــــــــــــــــ15561.02xمناسب

ـــــــــــــxxمناسبــــــــ56ــــــــ80
ـــــــــــــxxمناسبــــــــ83ــــــــ81
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب823939100
ـــــــــــــxxمناسبــــــــ74ــــــــ83
ــــــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى84
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب85933537.6
ــــــــــــــــــــــــــxمناسبــــــــ22ــــــــ86
ـــــــــــــxxمناسب87209833501.66
ـــــــــــــxxمناسب88110320318.3
ـــــــــــــxxمناسبــــــــ58ــــــــ89
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب9020018190.5
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب91252252100
923262326 - 17010 - ـــــــــــــxxمناسب5.2
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب9366100
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب942977826.6

غیر 95153862561.7
ــــــــــــــــــــــــــ3902.5xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــxمناسب9638222566.69
ـــــــــــــxx؟؟؟ــــــــ100ــــــــ97
ـــــــــــــxxمناسب9824015363.8
ـــــــــــــxx؟؟؟ــــــــ41ــــــــ99

ـــــــــــــxxمناسبــــــــ111ــــــــ100
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب101474256212
ـــــــــــــxxمناسبــــــــ80ــــــــ102
ـــــــــــــxxمناسب103609609.85
ــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟ــــــــ23ــــــــ104
ـــــــــــــxxمناسب1051501912.6
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب1064270831.94
ــــــــــــــــــــــــــxمناسب107300434612

غیر 108902628.8
ـــــــــــــ30xXأكثر من مناسب

ـــــــــــــxXمناسبــــــــ164ــــــــ109
80ــــــــ110 - ـــــــــــــxX؟؟؟ــــــــ18
ـــــــــــxXمناسبــــــــ35ــــــــ111
ـــــــــــxXمناسب1122759702.5
ـــــــــــxXمناسب11333651364.04
ـــــــــــxxمناسب1143702721.9

غیر 11566933625.41
ــــــــــــــــــــــ3775.63xمناسب

ــــــــــــــــــــــxمناسب116101015014.8
ـــــــــــxxمناسب1172881772.67
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المحسوبة 
الداللة 

اإلحصائیة
حجم 
التأثیر

دراسة غیر 
كمیة

ــــــــــــــــــــــxمناسب1181278604.69
ـــــــــــxxمناسبــــــــ62ــــــــ119
ـــــــــــxxمناسبــــــــ82ــــــــ120
ــــــــــــــــــــــxمناسب121221568
ــــــــــــــــــــــxمناسب1223256520
ـــــــــــxxمناسبــــــــ81ــــــــ123
ــــــــــــــــــــــxمناسب1245353100
ــــــــــــــــــــــxمناسب12581830036.67
ـــــــــــxxمناسب12635793409.5
ــــــــــــــــــــــxمناسب1274574601.31

غیر 128892427
ــــــــــــــــــــــ7382xمناسب

ــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى129
ــــــــــــــــــــــxمناسب130655584.61
ـــــــــــxxمناسبــــــــ79ــــــــ131

غیر 13256332294.1
ــــــــــــــــــــــ3736.62xمناسب

ــــــــــــــــــــــxبمناس133299540013

غیر 13424802309.27
ــــــــــــــــــــــ34413.87xمناسب

ـــــــــــxxمناسب1353702641.72
136xــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــxمناسب1378450
ـــــــــــxxمناسب138880809
ــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى مناسب13955100
ـــــــــــxxمناسب1401494604.01
ــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى 141
ـــــــــــxxمناسب1422969702.35
ـــــــــــxxمناسب1431600764.75
ــــــــــــــــــــــxمناسب14437919150.4
ـــــــــــxxمناسب1451223026.78
ـــــــــــxx؟؟؟ــــــــ22ــــــــ146
ــــــــــــــــــــــx؟؟؟ــــــــ45ــــــــ147
ــــــــــــــــــــــxمناسب14889531234.86
ـــــــــــxxناسبمــــــــ64ــــــــ149
ـــــــــــxxمناسب15014963650.434

غیر 1511152320
ـــــــــــ30xxأكثر من مناسب

غیر 15225113553.78
ــــــــــــــــــــــ15461.35xمناسب

ــــــــــــــــــــــx؟؟؟ــــــــ60ــــــــ153

غیر 54169022813.49
ــــــــــــــــــــــ32319.1xمناسب

ـــــــــــxxمناسب155452044.4
ـــــــــــxxمناسب15616614687.95
ـــــــــــxxمناسبــــــــ59ــــــــ157
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دراسة غیر 
كمیة

غیر 1582971401.34
ـــــــــــ30xxأكثر من مناسب

غیر ــــــــ37ــــــــ159
ـــــــــــ30xxأكثر من مناسب

ـــــــــــxxمناسب1602148338.76
ـــــــــــxxمناسب1617373771.7
ــــــــــــــــــــــxمناسبــــــــ158ــــــــ162
ــــــــــــــــــــــxمناسب163480551610.74
ـــــــــــxxمناسبــــــــ60ــــــــ164
165230 – 30184 – 3080 - ــــــــــــــــــــــxمناسب100
16614 - 18714 – ــــــــــــــــــــــxمناسب187100
ــــــــــــــــــــــxمناسب1671473734.95
ــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى168
ــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى169

غیر ــــــــ55ــــــــ170
ـــــــــــ30xxأكثر من مناسب

ـــــــــــxxمناسب171370571320.35
ـــــــــــxxمناسب17243161663.84
ــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى 173

ـــــــــــxxمناسبــــــــ59ــــــــ174
ـــــــــــxxمناسبــــــــ60ــــــــ175
ــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى176
ــــــــــــــــــــــxمناسب17774473795.08

178
15488

293
50
66

0.42
17.06

مناسب
غیر 
مناسب

ـــــــــــ30xxأكثر من 

ـــــــــــxxمناسبــــــــ71ــــــــ179

180
133
9

50
9

37.59
100

غیر 
مناسب
مناسب

100
ــــــــــ

75.18
ــــــــــــــــــــــxــــــــــ

غیر 18133583299.6
ــــــــــــــــــــــ33710.6xمناسب

ـــــــــــxxمناسبــــــــ64ــــــــ182

غیر 18319301346.9
ــــــــــــــــــــــ33117.5xمناسب

ـــــــــــxxمناسب1844810801.66
ـــــــــــxxمناسب1851185625.33
ـــــــــــxxمناسب1861929743.83
ــــــــــــــــــــــxمناسب1873841614.2
ــــــــــــــــــــــxتحلیل محتوى لكتاب الصف الحادي عشر188
ــــــــــــــــــــــxمناسب18968575307.72
ــــــــــــــــــــــxمناسب19050824809.4
ـــــــــــxxمناسب1916051761.85

192
55

5172
45
58

86.53
1.8

مناسب
غیر 
مناسب

3717.17xــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــxxمناسب19328541806.3
ـــــــــــxxمناسبــــــــ58ــــــــ194
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ـــــــــــxxمناسب19537501403.73
ــــــــــــــــــــــxمناسبــــــــ92ــــــــ196
ـــــــــــxxمناسب1971807804.42
ــــــــــــــــــــــxمناسبــــــــ1005ــــــــ198

غیر 19930981203.87
ــــــــــــــــــــــ35411.42xمناسب

أصول التربیة 
حجم الرقم

المجتمع
حجم العینة 

حجم العینة النتیجةالنسبةالمختارة
ةالمحسوب

النسبة 
المحسوبة

الداللة 
دراسة غیر حجم التأثیراإلحصائیة

كمیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب2003149028.6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب20115610576
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب2023636100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب20330026989.6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب204847589.38
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب2051158573.91
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب20621518485.6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب20715712780.89
xــــــــــــــــــــــــــــــــــ208

xــــــــــــــــــــــــــــــــــ209

xــــــــــــــــــــــــــــــــــ210

xــــــــــــــــــــــــــــــــــ211

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب21211710589.74

21336014540
غیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ18952.5xمناسب

xــــــــــــــــــــــــــــــــــــ214

xــــــــــــــــــمناسب215304035411.64

21611872269.03
غیر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ30025.27xمناسب

217304030610
غیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ35311.6xمناسب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب22279755527
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب22335317248.72
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غیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ32020.08xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب2263939100
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غیر 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب23311611094.82
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب23411711094.01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب23515414392.85
ـــــــــــــــــxمناسب236329451515.63
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب23716112293.89
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب238150329319.5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب239220741721.2
xــــــــــــــــــــــــــــــــــ240

241323432810
غیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ35611xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب24237033991.6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب24321417682.3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب244274235412.8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب24546926255.86
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب246164164100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب24746023050
xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ248

xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ249

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب25028022781.1

251121529225
غیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ30124xمناسب

2521178294.25xــــــــــــــــــــــــــــــــــ
xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ253

254151130019.8
غیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ31620.9xمناسب

xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ255

غیر 25666703425.12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ3785.66xمناسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ257
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب2586565100
xxـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ259

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب2606868100
xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ261

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب26215222299.6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب26330015050
xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ264

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب265197197100
xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ266

xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ267

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ268
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب269928491.3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب27016414085.36
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب271326959018.05
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب27338335592.7
xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ274

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب27515812176.5
xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ276

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب277342543410
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب27812412399.9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب27915110066.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب280105326124.7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب281369083222.5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب28295584785
ـــــــــــــــــxمناسب28384014265.07
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب28422118784.6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب285124124100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب28649824579.17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب28722118382.8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب28838337497.65
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب289341651510.8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب290142914002.79
ـــــــــــــــــxمناسب29122120492.3

292
153

3643
146
438

95.4
12

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب29364526541
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب294408054213.28

295
221
49

172
45

77.8
91.83

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب

296114828424.73
غیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ29725.87xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب297332459918
xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ298

xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ299

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب300918492.3
xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ301

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب30212912596.89
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب30322119789.14
xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ304

xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ305

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3069595100

307230031713.78
غیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ34114.82xمناسب

xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ308

xـــــــــــــــــxمناسب309100846656.59

غیر 31077122331.36
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ25636xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب311327327100
xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ312

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب313311134811.18
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حجم الرقم
المجتمع

حجم العینة 
حجم العینة النتیجةالنسبةالمختارة

المحسوبة
النسبة 

المحسوبة
الداللة 

دراسة غیر حجم التأثیراإلحصائیة
كمیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب314102307307.13
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب315124927722
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب31632021165.93
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب31730713844.9

31835015744.85
غیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ18653.14xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب319117636145.21
xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ320

xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ321

xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ322

ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب323605080
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب32413111890
ــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب32532017855.62

علم النفس 

حجمالرقم
المجتمع

حجم 
العینة 
المختارة

حجم العینة النتیجة%النسبة 
المحسوبة

النسبة 
المحسوبة 

%

الداللة 
یر دراسة غحجم التأثیراإلحصائیة

كمیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب326158005503.5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3277474100

328
363
86

119
86

32.78
100

مناسب غیر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19052.3xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب32968255788.46
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب33070664165.86
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ13366.5xغیر مناسب3312003015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3970.81xغیر مناسب332489703020.61
ــــــــــــــــــxxمناسب333507350610
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3342504016
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب335137003942.8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب336166515283.17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب337237050221.18
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب338480824500.93
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ24838.1xغیر مناسب33965012018.4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3404006015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب34154285429.98
ــــــــــــــــــ12767.5xغیر مناسب342188115.8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب34320618790.29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3736.63xغیر مناسب34456252003.5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب34541520750
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب34629693007.55
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب34724315162
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ26334.06xغیر مناسب34877210213.21
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ602xغیر مناسب34929713010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب35013010076.9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx??ــــــــــــــــــ500ــــــــــــــــــ351
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حجمالرقم
المجتمع

حجم 
العینة 
المختارة

جم العینة حالنتیجة%النسبة 
المحسوبة

النسبة 
%المحسوبة 

الداللة 
اإلحصائیة

حجم 
التأثیر

دراسة غیر 
كمیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب352786689011.31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب35335018252
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11970xغیر مناسب3541708550
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3554449020.27
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3561357354.07
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟ــــــــــــــــــ80ــــــــــــــــــ357
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28428.9xبغیر مناس35898222020
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب359188188100

360
10082
1673

480
110

5
10

مناسبغیر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ32319.3xمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟ــــــــــــــــــ145ــــــــــــــــــ361
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب36213813094.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3631008989
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ35311.62xغیر مناسب36430361535
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب36588917820
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب366101101100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxغیر مناسب367900002700.3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب36896014014.58
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3795.29xغیر مناسب36971546314.5
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12967.89xغیر مناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟ــــــــــــــــــ80ــــــــــــــــــ371
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ30523.5xغیر مناسب372129619415
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27232xغیر مناسب37385012314.47
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟ــــــــــــــــــ300ــــــــــــــــــ374
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3755656100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب376300030010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب377918189.01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3951.32xغیر مناسب378298002850.96
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟ــــــــــــــــــ120ــــــــــــــــــ379
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب380191416003
ــــــــــــــــــxxمناسب38118000300.16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3912.14xغیر مناسب382182003611.9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3873.25xغیر مناسب383118753005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3841382014.49
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب38586573814.4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ25835.68xغیر مناسب3867237310.09
ــــــــــــــــــxx؟؟؟ــــــــــــــــــ20ــــــــــــــــــ387
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب95

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟ـــــــــــــ137ـــــــــــــ389
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3908383100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟ـــــــــــــ43ـــــــــــــ391
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب392133133100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ30xمن أكثرغیر مناسب3933211170.53
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حجمالرقم
المجتمع

حجم 
ة العین

المختارة
حجم العینة النتیجة%النسبة 

المحسوبة
النسبة 
%المحسوبة 

الداللة 
اإلحصائیة

حجم 
التأثیر

دراسة غیر 
كمیة

ــــــــــــــــــxxمناسب394534788.64
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ26932.6xغیر مناسب39582525030.3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب3962248411245
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ33416.7xغیر مناسب397200030015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3902.37xغیر مناسب398164512621.59
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3434.38xغیر مناسب400238523710
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب401120006005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب40251846188.99
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب4036161100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب40427423485.4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29625.94xغیر مناسب405114120317.79
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟22910ـــــــــــــ406
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟ـــــــــــــ30ـــــــــــــ407
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب40853584037.52
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب4093003010
ـــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب4101353022.22
ـــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب411287287100
ـــــــــــــــــــــــــــــــx؟؟؟ـــــــــــــ16ـــــــــــــ412
ـــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب41327613047.1
ـــــــــــــــــــــــــــــــxمناسب41438226368.84
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)8(ملحق 
طریقة اختیار العینة

قسم المناهج

رقمال
دراسة
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة
منتظمة

عشوائیة
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة
أخرىقصدیة

√x√x√x√x√x√x√x
1√
2√
3√
4√
5√
لم یحدد الباحث طریق اختیار العینة6
قصدیة7
8√
9√
10√
11√
12√
13√
14√
قصدیة√15
16√
قصدیة√17
18√
19√
20√
21√
22√
تحلیل محتوى√23
24√
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الرقم
دراسة
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة
منتظمة

عشوائیة
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة
أخرىقصدیة

√x√x√x√x√x√x√x

تحلیل √25
محتوى

26√
27√
28√
قصدیة√29
30√
31√
32√

استخدم الباحث عینتین طبقیة √√33
34√
35√
36√
37√
38√
قصدیة √39
40√
41√
42√
43√
44√
45√
طبقیة √46
47√

تحلیل محتوى√√48

49√
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الرقم
دراسة
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة
منتظمة

عشوائیة
طبقیة

وائیةعش
عنقودیة

عینة
أخرىقصدیة

√x√x√x√x√x√x√x
50√
51√
52√
53√
54√
55√
56√
57√
58√
59√
قصدیة√60
61√
62√
63√
64√
65√
66√
67√
قصدیة√68
69√
70√
71√
72√
73√
74√
75√
76√
77√
قصدیة√78
79√
80√
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الرقم
دراسة
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة
منتظمة

عشوائیة
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة
أخرىقصدیة

√x√x√x√x√x√x√x
81√
82√
83√
84√
85√
86√
87√
88√
89√
90√
91√
92√
93√
94√
95√
96√
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98√
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الرقم
دراسة
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة
منتظمة

عشوائیة
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة
أخرىقصدیة

√x√x√x√x√x√x√x
111√
112√
113√
114√
115√
عشوائیة√116
117√
118√
119√
120√
121√
122√
123√
124√
125√
126√
127√
128√
129√
130√
131√
132√
133√
134√
135√
136√
137√
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مالرق
دراسة
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة
منتظمة

عشوائیة
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة
أخرىقصدیة

√x√x√x√x√x√x√x
138√
139√
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141√
142√
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144√
145√
146√
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149√
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152√
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164√
165√
166√
167√
168√
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الرقم
دراسة
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة
منتظمة

عشوائیة
ةطبقی

عشوائیة
عنقودیة

عینة
أخرىقصدیة

√x√x√x√x√x√x√x
169√
170√
171√
172√
173√
174√
175√
176√
177√
178√
179√
180√
181√
182√
183√
184√
185√
186√
187√
188√
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191√
192√
193√
194√
195√
196√
197√
198√
199√
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قسم أصول التربیة

الرقم
أخرىقصدیةعینةعنقودیةعشوائیةطبقیةعشوائیةمنتظمةعشوائیةبسیطةعشوائیةمسحیةدراسة

√x√x√x√x√x√x√x
200√
201√
202√
203√
204√
205√
206√
207√
208

209

210

211

212√
213√
214

215√
قصدیة√216
217√
218√
219√
220√
221

222√
223√
224√√
225√
226√
227√
228√
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الرقم
دراسة 
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة 
منتظمة

عشوائیة 
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة 
أخرىقصدیة 

√x√x√x√x√x√x√x

229√
230√
231

232√
233√
234√
235√
236√
237√
238√
239√
240

241√
242√
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244√
245√
246√
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250√
251√
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253

لم یحدد الباحث طریقة اختیار العینة254
255

256√
257

258√
259

260√
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الرقم
دراسة 
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة 
منتظمة

عشوائیة
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة 
أخرىقصدیة 

√x√x√x√x√x√x√x

261

262√
263√
264

265√
266

267

268

269√
270√
271√
272√
273√
274

275√
276

277√
278√
279√
280√
281√
282

283√
284√
285√
286√
287√
288√
289√√
290√
291

292√
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أخرىقصدیةعینةعنقودیةعشوائیةعشوائیة طبقیةعشوائیة منتظمةعشوائیة بسیطةمسحیةدراسةالرقم
√x√x√x√x√x√x√x

293√
294√
295√
296√
297√
طبقیة√298
299

300

301√
302

303√
304√
305

306√
307√
308

309√
طبقیة√310
311√
312

313√
314√
315√
316√
317√
318√
319√
320

321

322

323√
324√
325√
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قسم علم النفس

الرقم
دراسة 
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة 
منتظمة

عشوائیة 
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة 
أخرىقصدیة

√x√x√x√x√x√x√x

326√
327√

استخدم الباحث عینتین √√328

329√
330√
331√
332√
333√
334√
335√
336√
337√
338√
339√
340√
341√
قصدیة√342
343√
344√
عنقودیة√345
346√
حصصیة√347
348√
349√
350√
351√
352√
353√
354√
355√
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الرقم
دراسة 
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة 
منتظمة

عشوائیة 
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة 
أخرىقصدیة 

√x√x√x√x√x√x√x

356√
357√
358√
359√
طبقیة√360
361√
362√
363√
364√
365√
366√
367√
368√
369√
احث عینتین استخدم الب√√370
371√
372√
373√
374√
375√
376√
377√
لم یحدد الباحث طریقة اختیار العینة378
379√
380√
381√
382√
383√
لم یحدد الباحث طریقة اختیار العینة384
لم یحدد الباحث طریقة اختیار العینة385
386√
387√
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الرقم
دراسة 
مسحیة

عشوائیة
بسیطة

عشوائیة 
منتظمة

عشوائیة 
طبقیة

عشوائیة
عنقودیة

عینة 
أخرىقصدیة 

√x√x√x√x√x√x√x

388√
389√
390√
391√
392√
393√
394√
395√
396√
397√
398√

تیناستخدم الباحث عین√√399

لم یحدد الباحث طریقة اختیار العینة400
401√
402√
403√
404√
405√
طبقیة√406
407√
408√
409√
410√
411√
412√
413√
414√
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1. Were Accounting For %20.86.In Addition , Mistakes In Using
Wilcoxon Test Were Accounting For %3.45.Mistakes In Using
One Way ANOVA Were Accounting For %31.85. Mistakes In
Using Dunniett Test Were %100 ,Mistakes In Using Knuskal
Wallis Were %43.64. Finally, Mistakes In Using Blacke's Gain
Ratio Were %77.78 .

2. The Study Included Methods Of Selecting The Sample Which
Represents The Community, Compared With The Criteria Of
Selecting The Size Of The Sample That Represent The Statistical
Community.The Outcome Of The Study Was As The Following:
The Representative Sample For The Community Was
%76.43correct And %18.65 Incorrect. It Wasn't Possible To Show
Weather It Is Correct Or Not For %4.92.

Concerning The Type Of The Sample , The Survey Way Was
Used In All Cases Correctly Whereas The Simple Random Sample
Was Used %69.86 Correctly. However ,The Systematic Random
Sample Was Used %77.76 Correctly.Moreover The Stratified
Random Sample Was Used %96.23 Correctly. At Last ,All The
Cluster ,Purposive And Quota Samples Were Used Correctly.

3. The Extent Of The Effect Was Used %26.72 In The Theses Among
The Statistical Significance Tests.

The Researcher Recommended Attaching Importance To The
Educational Statistic Course At The IUG. He Also Recommended
Making Standards And Conditions For Using Statistical Methods
In The Educational Research.Additionally, Setting Up A
Specialized Statistical Center For The University And It Should Be
Supervised By Specialists In The Field Of Statistics, Especially
Educational Statistics.

He Also Recommended Informing Supervisors And
Researchers About The Criteria Of Using The Statistical Methods.
Moreover, The Researcher Must Be Careful While Choosing The
Size Of The Sample As Well As The Method Of Using The
Sample. Regarding The Scientists' Recommendations In The Field
Of Educational Statistics, The Size Of Effect Must Be Used In The
Statistical Significance Tests.
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Abstract:
The Study Aimed At Evaluating The Statistical Methods Used In
Educational Researches Among Higher Education Students At The
Islamic University (IUG). The Researcher Adopted The Descriptive
Analytical Approach On All Theses Submitted To The Faculty Of
Education Between 2006 And 2010, Accounting For 414 Theses.
Additionally, The Researcher Used An Analytical Card, As A Tool For
The Study, After He Had Prepared A List Of Criteria. The Quantitative
Master's Thesis Which Were Discussed At The Faculty Of Education's
Departments- Curriculum, Principles Of Education And Psychology
Were 386 Theses, Accounting For 93.23%; Whereas The Un-
Quantitative Master's Thesis Were 28 These, Accounting For 6.76%. The
Quantitative Master's Theses Were Analyzed And The Results Were As

Follows:
4. The Descriptive Statistical Methods Were Used 9354 Times In The

Theses Submitted To The Faculty Of Education's Departments,
Accounting For 81.25% Of The Total Use Of The Statistical
Methods.

5. The Simple Inferential Statistic Methods Were Used 2134 Times
In The Theses Submitted To The Faculty Of Education's
Departments, Accounting For 18.54% Of The Total Use Of The
Statistical Methods.

6. The Advanced Inferential Statistic Methods Were Used 24 Times
In The Theses Submitted To The Faculty Of Education's
Departments, Accounting For 0.21% Of The Total Use Of The
Statistical Methods.

The Research Included The Mistakes In Using The Statistical
Methods Accounting For %4.03,However,The Mistakes Were
Repeated%0.07. On The Other Hand ,Mistakes In Percentages Were
Accounting For %0.07.Morever Mistakes In Using The Mean Were
Accounting For %0.09. Mistakes In Using The Standard Deviation Were
Accounting For %0.13, Whereas Mistakes In Using The Leaner
Correlation Were Accounting For %5.1.Also, Mistakes In Using T Test
Were Accounting For %14.65.Mistakes In Using Kolomgrov-Smirnov
Test Were Accounting For %87.8.Mistakes In Using Sign Test Were
Accounting For %100. Mistakes In Using Mann Whitney Test
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