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 المستخلص:               
االتجاهات الحديثة واالحتياجات    وتطبيقاتها قائم على اإلحصاء  يفاعلية برنامج مقترح ف " البحث إلى الكشف عن هذا    هدفي

التصميم القائم على    ذا   يالتجريب  المنهجاستخدم البحث    ،البحثية لتنمية المهارات اإلحصائية لطالب الماجستير والدكتوراه"
من طالب الماجستير بقسم المناهج   وباحثة  ا( باحث  21)من  وتكونت مجموعة البحث  (،  بعدي – قبلي)قياس:    مجموعة واحدة
 البرنامجفي ) أدوات البحث  وتمثلت    ، م2021/ 2020  كلية البنات جامعة عين شمس للعام الجامعي  يف  ،وطرق التدريس

 البحث أدوات ُطب َِّقت   وقد(،  المهارات اإلحصائية  اختبار  ،ضوء االتجاهات الحديثة  يت البحثية فاالحتياجاالقائم على   المقترح
 . اإحصائي   البيانات عولَِّجت   ثم البحث، مجموعة ىلع اوبعدي   اي  لقب اتطبيق  
( بين متوسطي درجات طالب  0,05داللة إحصائية عند مستوى داللة )   ينتائج البحث إلى وجود فرق ذت  وقد توصل      

والبعدي ال القبلي  التطبيقين  في  البحث  البعديختبار  مجموعة  التطبيق  لصالح  اإلحصائية  معادلة  ودل  ،  المهارات  نتائج  ت 
ضوء    وفي،  موعة البحثتنمية المهارات اإلحصائية لدى طالب مج   يفاعلية البرنامج المقترح فعلى  الكسب المعدل لبالك  

معالجة المشكالت التي  و   ،وتوعية الطالب بأهميتها  ،حصاءاإل رفع درجة االهتمام بتدريسضرورة  بحث بال  ى وصأهذه النتائج  
العلمية للطالب   رسائل الوزيادة ساعات التطبيق العملية وربط الجانب النظري بالممارسة التطبيقية في  ،تواجههم عند دراستها

 والباحثين.
 

  .طالب الماجستير والدكتوراه   ،الحديثة، االحتياجات البحثية، المهارات اإلحصائية  اإلحصاء، االتجاهاتالكلمات المفتاحية:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الدكتوراه. هنا يوسف برانمج مقرتح يف اإلحصاء وتطبيقاهتا قائم على االجتاهات احلديثة واالحتياجات البحثية لتنمية املهارات اإلحصائية لطالب املاجستري و 

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 3 27 

3، اجلزء 3؛ العدد 2021جملة حبوث التعليم واالبتكار    

 

 
Abstract: 

The aim of the research is to reveal “The Effectiveness of A Proposed Program in  Statistics 

and its Applications based on the Recent Trends and Research Needs For Development 

of Statistical Skills Students Master and Doctorate” 

The research used the experimental method with a design based on one group (measurement: 

before - after), and the research group consisted of (21) researchers and researchers from master's 

students in the Department of Curriculum and Teaching Methods at the Women's College, Ain 

Shams University for the academic year 2020/2021 AD. The proposed program based on research 

needs in the light of recent trends, statistical skills test) and the research tools were applied before 

and after on the research group, then statistically processing the data. 

The results of the research concluded that there is a statistically significant difference at the level 

of significance (0.05) between the average scores of the students of the research group in the two 

applications, pre and post, to test the statistical skills in favor of the post application. The research 

group, and in light of these results, the research recommended the necessity of raising the degree 

of interest in teaching statistics, educating students about its importance, addressing the problems 

they face when studying them, increasing the hours of practical application, and linking the 

theoretical side with practical practice in scientific messages for researchers   .  

Keywords: Statistics, the Recent Trends, Research needs, Statistical Skills, Students Master and 

Doctorat. 
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 المقدمة: 
ميادين      في  ا  ملموس  ا  واضح  تغير ا  العصر  هذا  شهد 

االنفتاح  من  طفرة  نعيش  أننا  سيما  وال  كافة،  الحياة 
واالنفجار المعرفي والتفوق التكنولوجي؛ وهي طفرة زادت  
من حجم المطالب واألعباء اإلنسانية؛ إذ إن  هذه التغيرات  
والمستمر  الحذر  التخطيط  تتطلب  أصبحت  المتسارعة 

أن   للتعا نجد  هنا  ومن  المستقبل،  ومواجهة  معها  مل 
المختلفة،   اإلحصائية  األساليب  باستخدام  االهتمام 
المرتبطة   للخصائص  والتحليل  الدراسة  في  وتوظيفها 
عنصر ا   يشكل  بات  والعوامل،  المتغيرات  أنواع  بمختلف 
والعلمية،   والتربوية  )النفسية  الميادين  كل  في  مهم ا 

 وغيرها(.
*( )(2،  2011 سطوحي، فاروق  منال)وقد أشارت       

 مختلف  في سريعة ومتالحقة تغيرات يشهد إلى "أن  العالم
 إعداد إلى الدول بمعظم حذا  الذي األمر المجاالت
ا سليم ا بإمدادهم أفرادها  إلعداد مخططات  بالمعارف إعداد 
 ولمواجهة التطورات، هذه لمسايرة الالزمة؛  والمهارات
 ومشكالت أخطار من بما تتضمنه تقابلهم التي التحديات

المؤسسات إلجراء  وطموحات؛ من  الكثير  استدعى  مما 
لتنفيذ  بها؛  الخاصة  البيانات  تعالج  إحصائية  تعامالت 

التي تساعدها في فهم المشكالت فهم ا  اإلجرات المناسبة  
 دقيق ا وموضوعي ا".  

  "أن    ((Mc Grath, April L, 2014, 5وقد أكد        
  الحادي  القرن   في   أهمية  أكثر   يصبح   سوف  اإلحصاء  تعليم

 الحياتية  والمواقف   بالعلوم  وثيقة  صله   من  له   لما؛  والعشرين
المختلفة   الميادينجميع    في  باحث كل  يحتاجف  المتنوعة،

  أدواته،   بناء  في  تساعده  إحصائية  معالجات  إجراء  إلى
 وتفسيرها".  دراسته نتائج إلى  والوصول 
         ( من  كل  وضح   ,MathZone, 2019بينما 

37  ،)(General Authority for Statistics, 
على     (,2016 للحصول  المتزايد  الطلب  أد ى  "قد  أن ه 

 

) * ( سوف تلتزم الباحثة بطريقة التوثيق اآلتي: )اسم المؤلف، سنة  
 النشر، أرقام الصفحات(.  

علم   أهمي ة  وضع  إلى  للبيانات  دقيق  إحصائي   تحليل 
الوطني ة   للتنمية  استراتيجيًّا  مصدر ا  بوصفه  اإلحصاء 

معات، ويتم تعر ف علم اإلحصاء دوليًّا في  والدولي ة للمجت
ا من البيئة التمكيني ة للتنمية،  الوقت الحاضر بوصفه جزء 
فهو يشك ِّل عنصر ا أساسي ا في تحسين قدرة الحكومة على  
وضع سياسات مناسبة، وإدارة سياسات إصالح االقتصاد  
مستويات   في  التحسينات  ورصد  االجتماعية،  والتنمية 

م". معيشة الناس، و   إبالغ الجمهور بهذا التقد 
(؛ إذ  16،  2008عبد الكريم موسى،  ) ويتفق معهم     
 المختلفة  الميادينجميع  تستخدم في  أن  اإلحصاء   يرى 

واالجتماع،  واالقتصاد،  واالجتماع،  الفلك،  علم  "كدراسة 
والفيزياء،  والفلك،  والجيولوجيا،  والمالية،  واالقتصاد، 

في والكيمياء،   التأمين  شركات  وفي  والوراثة،  والزرعة، 
الغذائية   للمواد  األسعار  معدالت  التأمين،  بوللص  عمل 

 وإنفاق األسرة والدولة".
يؤدي دور ا بارز ا في جميع   اإلحصاءلنا أن    ويتضح       

أوجه النشاط اإلنساني، ويتجسد ذلك في شت ى المجاالت 
تحقيق ذاته الفكرية التي يتفاعل فيها اإلنسان سعي ا نحو  

إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة  الحاجة  والنفعية، وأمام 
ا من أركان المعرفة المتسارعة،   أصبح اإلحصاء ركن ا رئيس 
وضرورة عملية ألي انطالقة تكنولوجية، وهذا ما برز من  

يتزايد أهميته   حجم االهتمام الذي حظى به هذا العلم؛ إذ
الحياة وتداخلها، فال يخلو    يوم ا بعد يوم مع تعقد مشكالت

األساليب   توظيف  إلى  الحاجة  من  العلوم  من  علم 
    اإلحصائية المختلفة.

( لفظ Statisticsإن  اإلحصاء في اللغة اإلنجليزية )       
،  (Status)وكلمة   أي: الدول،  ؛(State)كلمة   مشتق من

وتعني السياسة والحقائق الخاصة بالدولة، وهو لفظ مشتق 
 الالتينية، ويعني منزلة أو مرتبة.من 

عالم،   )صالح  عرف         علم  (  15،  2010الدين 
 التي العلمية والطرق  النظريات "مجموعة: بأنه اإلحصاء
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جمع تبحث واستخدام وعرضها  البيانات في   وتحليلها 
 واتخاذ القرار السليم". أوالتقرير، التنبؤ لتساعد في النتائج
 ,Ben-Zvi, D., & Makar)عرفه  هذا، في حين يُ    

K., 2016, 45)  ،" بالطرق   يختص  الذي  العلم  هوبأنه 
  وعرضها   وتلخيصها  وتنظيمها  البيانات  لجمع  العلمية
 واستنتاج   المقارنات،  وإجراء،  وتفسيرها،  تحليلها  ثم،  بياني ا

 المناسبة". القرارات اتخاذ في استخدامها بهدف العالقات
       ولقد اتفق كثير من األدبيات والبحوث على      

،  2012 فاروق سطوحي، منال)مفهوم اإلحصاء 
)أماني  (، 11،  2019)رجاء محمود أبو عالم، (، 163

(، بأنها:9، 2007موسى،   ،)Olivia, & Frazer, 
2008, 7)  

د أو عدد األشياء  • اإلحصاء لغة  الَعدُّ أو الت عدُّ
 أو جمع بيانات عنها. 

األشياء  • عدد  وعلم   ، َعد  تعني  أحصى  كلمة 
 وخصائصها. 

المتعلقة  • والمالحظات  المقايس  من  مجموعة 
 بحالة أو تطور ظاهرة ما.     

هدفها   • التي  اإلجرائية  التقنيات  من  مجموعة 
 جمع المعلومات وانتقاؤها ومعالجتها وتفسيرها. 

وصف ا  • ودراستها  المتغيرات  مالحظة  علم  هو 
  وتنبؤ ا. وتفسير ا وتأويال  

وتبويبها   • وعرضها  البيانات  جمع  العلم  هو 
تساعدنا في    نتائج  إلى  الوصول  وتحليها؛ بهدف

 القرار.   اتخاذ
 

ويتضح مما سبق أن  علم اإلحصاء لم يعد مجرد        
أرقام أو أشكال أو رسومات كما كان ُيفهم عند بعضهم،  
وتنظيمها،   البيانات،  جمع  على  يقوم  علم  هو  وإنما 

وتفسيرها، وتحليلها،   المقارنات،  وإجراء  وعرضها، 
إلى   واستنتاج وصوال   منها  النتائج  واستقراء  العالقات، 

القرارا والمشكالت اتخاذ  القضايا  تجاه  المناسبة  ت 
للوصول  و  واالقتصادية؛  واالجتماعية  الطبيعية  الظواهر 

حقيقة   على  والوقوف  مفيدة،  علمية  استنتاجات  إلى 

شكلها  تحدد  التي  والعوامل  والمؤثرات  تغيرها،  وأسباب 
الحالي؛ لتساعد على فهم تلك الظواهر، وتفسيرها، والتنبؤ 

لكي   المستقبلي؛  السليم،بسلوكها  التوجيَه  َه  ولكي   ُتَوج 
 يصبح في اإلمكان اتخاذ قرارات حكيمة ومناسبة.

تعليم          من  األسمى  الهدف  يكون  أن  يجب  لذا 
السليم   التفكير  على  القادر  الفرد  إعداد  هو  اإلحصاء، 
المنظم   لمواجهة مشكالت العصر ومتغيرات المستقبل  

المعلو  مجتمع  في  الحياة  مناحي  مختلف  ذي في  مات 
المؤتمرات  من  الكثير  أوصت  وقد  السريع،  التوسع 

 الجمعية  مؤتمروالجمعيات ومراكز البحوث اإلحصائية )
  روح "  ،2018  عشر،  السابع  التربوية  لإلحصاءات  الدولية

 االبتكار  أجل  من  شراكة  -  لتربويةا  اإلحصاءات
، "تعزيز  2015مؤتمر إحصاءات التعليم،  المستمر"(، )

في   التعليم  إحصاءات  مجال  في  اإلحصائية  القدرات 
الوطن العربي"(، بعدد من االتجاهات الحديثة التي تسهم  
في تطوير المهارات اإلحصائية وتنميتها؛ لتواكب التطور 
أهم   من  والعالمية،  القومية  الساحتين  على  الحادث 

 :الحديثة ما يأتي االتجاهات
اإلحصاء وتعلمها    تعليم أساليب  تطوير  نحو  االتجاه -1

تدريس   واستراتيجيات  طرق  )استخدام  عالمي ا 
 حديثة(.

  دراسة   استخدام التكنولوجيا الحديثة فى   نحو  االتجاه -2
 اإلحصاء )استخدام البرامج اإلحصائية(.

تطبيقاتها   خالل  من  اإلحصاء  دراسة  نحو  االتجاه -3
 والتطبيق(.  النظرية بين الفجوة )تقليل الواقعية

)إحصاء  ومتطلباتهالمجتمع  اإلحصاءاالتجاه نحو  -4
 المجتمع(. تخدم

نحو   -5  البحوث  في  اإلحصاء  أخالقيات االتجاه 
   (.والنزاهة واألمانة  على األخالق  تعتمد  )أي  التربوية

 المتحدة األمم منتدى  دبي  مؤتمر  وبينت المؤتمرات:   
 والمهارات  القدرات بناء"  ،2018  والبيانات،  لإلحصاء
المؤتمر و   ،"2030  المستدامة،  التنمية ألجندة  اإلحصائية

لإلحصاء،   عشر  الثاني  نظام 2017السنوي  "تطوير   ،
األساسية   المبادئ  ضوء  فى  بمصر  اإلحصاء  تعلم 
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 مناهج  تطوير  دواعي  أهم  من  أن    لإلحصاءات العالمية"،
  الحديثة   العالمية  االتجاهات  ضوء  في  اإلحصاء

 : يأتي ما والمتطلبات البحثية
والبيئة   (1 الطالب  على  طرأت  التي  التغيرات 

العصر   لخصائص  نتيجة  والتربية  والمجتمع 
 الذي نعيش فيه.

خالل  (2 هائال   تطور ا  اإلحصائية  العلوم  تطور 
القرن الماضي أد ى إلى بناء المعرفة اإلحصائية  

ا.  بناء  جديد 
الحديثة وتن (3 التطبيقات اإلحصائية  وعها،  اتساع 

حل   في  أداة  بوصفها  دورها  يبرز  الذي  األمر 
 . مشكالت الحياة العملية

  مساعد   سعادكدراسة: )؛  السابقة  أكد عدد الدراساتوقد      
(،  2017 القحطاني،  عثمان عليو)  (، 2018  األحمدي،

 ,Chuan,C, 2016))،  (Salako. & Tiamiyu, Mو  
البر،و)،  (2017 عبد  محمد  الناصر    (، 2016  عبد 

الرواحي، و) و(2017 منصور   ،((Chapman. P, 
و)2015 أن  2011  السعيد،  مسعد  رضا ،   طالب   (، 

 مهاراتهم  لتنمية  الحاجة  بأمس  والدكتوراه   الماجستير
إلى ما    تهدف  التي البحثية  متطلباتهم  ضوء   في   اإلحصائية

 يأتي: 
معرفة أهم المفاهيم اإلحصاائية بوصاف اإلحصااء  •

 االت المعرفة.علم ا تطبيقي ا في جميع مج
اسااتعراا األساااليب واالختبارات اإلحصااائية التي  •

يحتاج إليها الباحث عند إعداد رسااااااااااااالته والبحوث 
 المستقبلية. 

إتقان التحليل الوصااااااااااااافي والتحليل االساااااااااااااتداللي،  •
 وتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة للبحث.

صااااياغة الفروا اإلحصااااائية لإلجابة عن أساااائلة  •
 صحة هذه الفروا.البحث والتحقق من 

 اإلحصااااااااااااااااائياااةإتقاااان خطوات تحليااال االختباااارات   •
بااااأنواعهااااا و  الالبااااارامتريااااة  االختبااااارات  البااااارامتريااااة 

 بأنواعها.

نقد المعالجات اإلحصاااااااااائية في الرساااااااااائل العلمية  •
 )توضيح نقاط القوة والضعف(.

ربط المعرفة اإلحصاااائية بمعالجة قضاااايا المجتمع   •
 .ومشكالته

على برنااامج  العملي  ربط التعلم النظري بااالتطبيق   •
(SPSS باااإدخاااال البيااااناااات وإجراء المعاااالجاااات )

 اإلحصائية.
االهتمام    تزايد  أسباب  أهم  من  أن   سبق  مِّم ا   ويتضح 

الدراسات العليا   األخيرة، وخاصة في  اآلونة في - باإلحصاء
، وتقنية علمية من تطورات حدث ما  -في جميع الكليات

الطالب  اإلحصائي،   الميدان  في السيما إكساب  بهدف 
األساليب   التعامل مع  على  والقدرة  اإلحصائية،  المهارات 
اإلحصائية المتنوعة التي تمكنهم من فهم القضايا البحثية  
المحيطة  أو  وتفسيرها،  الجامعية  بتخصصاتهم  المرتبطة 

  بالتعليم، أو الصحة،  بهم في الحياة اليومية سواء المتعلقة
وغيرها من حقول المعرفة؛ ولهذا ينظر المتخصصون في  
المقررات  إلى مقرر اإلحصاء بوصفه من  العالي  التعليم 
المهمة التي تقع ضمن حزمة تعليم مهارات البحث العلمي؛ 

باحث إلى مجموعة من المهارات اإلحصائية  إذ يحتاج كل
على   قادر ا  تجعله  وممارسة  التي  معالجات  الإجراء  فهم 

وتحليل  ل  ائية؛اإلحص دراسته،  أدوات  بناء  على  تساعده 
النتائج إلى  للوصول  القرار   بياناتها  واتخاذ  وتفسيرها 

 اإلحصائي الصحيح.  
بالمشكلة: ➢ البحث    اإلحساس  بمشكلة  اإلحساس  نبع 

   :من عدة أسباب؛ هي
السابقة  -أواًل  والبحوث  الدراسات  على   التي  االطالع 

  أوصت باآلتي:
نتائج   (1 ياسر  أشارت  بن  )منصور  من:  كل ٍّ  دراسات 

ثامر،2017 الرواحي، كامل  و)ماثل   ،) 2017  ،)
الشرقاوي،   الرحمن  عبد  و2016و)جمال   ،)(Ben-

Zvi,D, & Friedlander,A, 2015) ،    و)عبد الكريم
(، إلى أن  أهم اإلشكاليات التي  2008موسى فرج هللا،  

 تواجه طالب الدراسات العليا، هي:
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 التربوية  البحوث  في  اإلحصائية  األساليب  استخدام •
 تصميم  مراعاة  عنها عدم   ينتج  مناسبة  غير  بصورة  يتم

عدم   البحث كذلك  ونوعها،  العينة  حجم  حيث    من 
 .اإلحصائي لألسلوب القياس مستوى  مالءمة

من   • العليا  الدراسات  طالب  تمكن  االختيار ضعف 
المناسبة  و  اإلحصائية  لألساليب   لتصميم التحديد 

 أخطاء كثيرة؛ كعدم  ؛ مما أدى لوقوعهم فيبحوثهم
  للنتائج. المنطقي التفسير

 اإلحصائية  بالجداول  االهتمام  في  تبالغ  البحوث  أن •
  مما   اإلحصائية وتفسيرها،  الدالالت  تحليل  إهمال  مع
، اإلحصائية  بالمهارات  االهتمام  إلى  الحاجة  من  يزيد

 التربوية.  العلوم  في الباحثين لدى وتنميتها
الربط • ومجال   التطبيقات بين    عدم   اإلحصائية 

مما  تخصص   من  المرجوة  الفائدة  يقلل  الطالب؛ 
 اإلحصاء.   دراسة

أكدت نتائج عددٍّ من الدراسات التي ُأجريت في بعض  (2
 ،(Chapman,P. 2015)الجامعات األجنبية كدراسة  

(Kayongo&Helm, 2015)  ،(Onwuegbuzie, 
عند   (2014 مشكالت  عدة  يواجهون  الطالب  أن 

األساليب  استخدام  سوء  بسبب  اإلحصائية؛  المعالجة 
مِّم ا اإلحصائية، وعدم مناسبتها مع تصميم دراساتهم؛  

أد ى إلى خلل في البيانات؛ مما يزيد من حاجتهم للتدريب  
 .على اكتساب مهارات اإلحصائية 

من توصيات الجمعيات   على الكثير  الباحثة اطالع  - ثانًيا
 والعربية المصرية والمجالس والمراكز البحثية، والمؤتمرات

وضعتها الجمعيات والمجالس التوصيات التي  والعالمية )
( ص  البحثية  باالتجاهات   التي((  14والمراكز  اهتمت 

معالجة المشكالت الحديثة في اإلحصاء، والتي أوصت ب
دراسة  عند  والدكتوراه  الماجستير  طالب  تواجه  التي 

باإلحصاء،   االهتمام  درجة  أوصت  ورفع  وقد  اإلحصاء، 
ا بتوفير معامل متخصصة، وزيادة ساعات ال تطبيق  أيض 

على  التطبيقية  بالممارسة  النظري  الجانب  لربط  العملي 
 بحوثهم.  

 التي )في حدود علم الباحثة( العربية ندرة الدراسات -ثالًثا
الماجستير والدكتوراه في  متطلبات البحثية لطالب الباهتمت  

اإلحصائية   األساليب  تناولت  البحوث  فمعظم  اإلحصاء، 
علمي كدراسة )مها عبد  البحث ال بوصفها جزء ا من مهارات
العرفج،   أحالم  علي   (،2017هللا،  الرياشي،  و)حمزة 

 (. 2015(، و)إيمان عمار، 2016الصغير، 
لتدعيم اإلحساس بالمشكلة أعدت الباحثة استبيان ا    -رابًعا

تدريس  واقع  على  للوقوف  استطالعية   دراسة   بوصفه 
والدكتوراه   الماجستير  لطالب  وأهم  اإلحصاء  ومشكالته، 

االستطالعية  وتكونت مجموعة الدراسة متطلباتهم البحثية،
( وقد 75من  والدكتوراه،  الماجستير  في  وباحثة  باحث ا   )

 أوضحت نتائج الدراسة االستطالعية ما يأتي: 
% من الباحثين أن  المشكلة األساسية التي  90يؤكد   (1

اإلحصائي   األسلوب  تحديد  صعوبة  هي  تواجههم 
لفرضيات البحث ومتغيراته؛ مما يؤكد وجود   المناسب

فجوة بين الجانب النظري والممارسات التطبيقية على  
 البحوث. 

% من الباحثين زيادة ساعات التطبيق   97يتمنى نحو   (2
 العملية وربط الجانب النظري بالممارسة التطبيقية.

الباحثين    90  افتقاد (3 من  المهارات  من للكثير% 
 ما تطبيق من تمكنهم عدم  اإلحصائية، وتتمثل في:

وعدم قدرتهم على المعالجة  العلمية،   رسائلهم في تعلموه
 اإلحصائية بأنفسهم أو حتى القدرة على تفسير النتائج.

الباحثين   (4 بتغيير    -وبخاصة المستجدون -يقوم بعض 
الصفرية؛   الفرضية  رفض  يمكن  ال  عندما  البيانات 

غير دقيقين في  وذلك هروب ا من اتهامهم بأنهم كانوا  
في   المبذولين  والجهد  الوقت  وأن  المشكلة،  اختيار 

ى.  البحث ذهبا ُسد 
نحو (5 المعالجات   90أن ضعف  في  الباحثين  من   %

 من واالقتباس النقل أد ى إلى ميلهم إلىاإلحصائية  
أو   غير بشكل زمالئهم رسائل  ، االستعانة واعٍّ

 باآلخرين؛ مما ترتب عليه وجود ظاهرة مكاتب تجارية
االطالع  الباحثة  حاولت  وقد  اإلحصائية،  للتحليالت 
خالل   من  المكاتب  هذه  في  العمل  مجريات  على 
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مقابالت أصحاب بعض المكاتب والباحثين المتعاملين 
 مع هذه المكاتب، فالحظت ما يأتي: 

أن  معظم المسئولين عن هذه المكاتب ليسوا من  •
المتخصصين ذوي الكفاءة في اإلحصاء، بل أن  
بعضهم ليس لهم عالقة بتخصص اإلحصاء، وال 

 حتى تخصص الرياضيات أو القياس والتقويم.
أداَة   • الباحث  عن  نيابة   المكاتب  هذه  بعض  دُّ  ُتعِّ

النتائج   وُتَحل ِّل  وُتَطب ُِّقها  االختبارات  أو  القياس 
أحيان ا، بل تحاول   ُرها  إلرضاء  -اإلحصائية وتفس ِّ

توقعاته أو  إح  -الباحث  في  صاءات  التالعب 
 البحث ونتائجه. 

البيانات   • بإدخال  تقوم  ال  المكاتب  هذه  بعض 
تكتفي بجزء منها، ال   الحاسوب، بل  في  جميعها 
سيما عندما تكون البيانات كثيرة، أو تقوم بإدخال 
النتائج  جميع  فتصبح  عندها،  من  بيانات 

 اإلحصائية مضللة ومزيفة.
لدى      يكون  أن  ينبغي  أنه  يتضح  سبق  ما  على  بناء 

الباحث خبرة كافية في المهارات اإلحصائية، وال سيما في  
أكثر  ألنه  لبحثه؛  المناسبة  اإلحصائية  األساليب  اختيار 
شخص يستطيع توضيح متغيرات بحثه، وطبيعتها القياسية، 
إذ أصبحت معرفة استخدام األساليب اإلحصائية ضرورية  

يب لألبحاث الجيدة؛ ألن دقة نتائجها تعتمد على دقة األسال
اإلحصائية المستخدمة في تحليل هذه النتائج؛ لذلك يجب  
المهارات   والدكتوراه  الماجستير  طالب  تعلم  في  التركيز 
اإلحصائية، وتحديد استخداماتها وتطبيقها، فيجب أن يكون 
اإلحصائية  األساليب  فهم  باستطاعته  أن  ا  متأكد  الطالب 

حصاء؛ وتطبيقها، وهذا يتحقق عند اهتمام الطالب بتعلم اإل
للخروج بمقترحات تساعدهم على تحقيق متطلباتهم البحثية، 

 وتجعل اإلحصاء أكثر متعة وفائدة. 
 البحث وأسئلته: مشكلة ➢

ا على ما سبق من       نتائج الدراسة االستطالعية،  تأسيس 
 يمكن تحديد مشكلة البحث في، ونتائج الدراسات السابقة

مستوى   المهارات   والدكتوراه الماجستير  طالب  تدني  في 
على   القدرة  وضعف  األساليب اإلحصائية،  تحديد 

 تقديم إلى  الحاجة  برزت هنا ومن   اختيارها،اإلحصائية و 
المهارات اإلحصائية. وتتحدد مشكلة البحث  برنامج لتنمية  

"ما فاعلية برنامج  في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
اإلحصاء فى  على مقترح  قائم  االتجاهات   وتطبيقاتها 

الحديثة واالحتياجات البحثية لتنمية المهارات اإلحصائية  
 لطالب الماجستير والدكتوراه"؟ 

    ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
اإلحصاء  (1 في  المقترح  البرنامج  بناء  أسس  ما 

الحديثة  االتجاهات  على  القائم  وتطبيقاتها 
 ات البحثية؟واالحتياج

االتجاهات  (2 على  القائم  المقترح  البرنامج  صورة  ما 
الماجستير   لطالب  البحثية  واالحتياجات  الحديثة 

 والدكتوراه؟
ما أثر البرنامج المقترح القائم في االتجاهات الحديثة   (3

 واالحتياجات البحثية في تنمية المهارات اإلحصائية؟
المقترح   (4 البرنامج  فاعلية  االتجاهات ما  على  القائم 

المهارات   تنمية  في  البحثية  واالحتياجات  الحديثة 
 اإلحصائية؟

اخُتِبَرْت    البحث: فروض ➢ البحث  أسئلة  عن  لإلجابة 
 اآلتية: الفروض

داللة   (1 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد 
مجموعة  0,05) طالب  درجات  متوسطي  بين   )

القبلي   التطبيقين  في  الختبار البحث    والبعدي 
 . لصالح التطبيق البعدي المهارات اإلحصائية

يوجد أثر كبير للبرنامج المقترح في تنمية المهارات   (2
 اإلحصائية لدى طالب مجموعة البحث.

يتصف البرنامج المقترح بالفاعلية في تنمية المهارات   (3
 اإلحصائية لدى طالب مجموعة البحث.

 
البحث: ➢ لالبحث  ُأجري    منهج  وفًقا  منهجين،  وخطواته 

 :وهما
التحليلى: المنهج (1 باالطالع    الوصفي  يتعلق  فيما 

تناولت   التي  السابقة  والدراسات  األدبيات  على 
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وتطبيقاتها   اإلحصاء  لتدريس  الحديثة  االتجاهات 
 واالحتياجات البحثية لطالب الماجستير والدكتوراه. 

التجريبى:   (2 بالتصميم المنهج  الباحثة  استعانت 
على  يعتمد  الذي  الوحدة  المجموعة  ذي  التجريبي 
البرنامج   تطبيق  البحث/  ألداة  القبلي  "التطبيق 

 المقترح/ التطبيق البعدي ألداة البحث". 
ى  عل البحث اقتصر  البحث ومجموعة البحث: حدود ➢

 ما يأتي:
المقترح   (1 الحديثة  البرنامج  االتجاهات  على  القائم 

 واالحتياجات البحثية لتنمية المهارات اإلحصائية.  
 تنمية المهارات اإلحصائية.  (2
البحث من   (3 من  ( طالب ا وطالبة  21) تكونت مجموعة 

ال في  طالب  التدريس  وطرق  المناهج  بقسم  ماجستير 
شمس،   عين  جامعة  البنات  الجامعي كلية  للعام 

 م. 2020/2021
ال ➢ وأدواته:مواد  ِت    بحث  و الباحأَعدَّ المواد   األدواتثة 

 اآلتية: 
الحديثة   المقترح البرنامج (1 االتجاهات  ضوء  في 

 واالحتياجات البحثية. 
 اختبار المهارات اإلحصائية.  (2
 أهمية البحث:  ➢

الفئة (1 أهمية  من  البحث  أهمية  إليها تأتي   الموجه 
طالبالموضوع،    الذين والدكتوراه،  الماجستير  وهم 
على عاتقه   يقع المجتمع الذي في  الجديد يمثلون الجيل

 راسخة.   بُخط ى المسيرة األكاديمية استكمال
وهو المهارات اإلحصائية  ،  أهمية الموضوع الذي يتناوله (2

من إجراء   ُتمكنه يمتلكها الباحث، والتي أن  التي يجب
 صدق يعكس الذياألمر   المعالجة اإلحصائية لبحثه

  البحث. ودةوج البحثي المسعى
البحث في تقديم ما يمكن للباحثين يسهم  من المتوقع أن   (3

ومن  منه،  االستفادة  اإلحصاء  برامج  على  والقائمين 
 ذلك: 

واالحتياجات  ▪ الحديثة  االتجاهات  على  قائم  برنامج 
 البحثية لتنمية المهارات اإلحصائية. 

االتجاهات ▪ البحثية،   قائمة  واالحتياجات  الحديثة، 
الالزمة  والمهارات   الماجستير  لطالب  اإلحصائية 
 والدكتوراه.

نظري  ▪ لقياس  أساس   اإلحصائية؛  المهارات  واختبار 
تخطيط    في  التدريبية  للدورات  المخططين  لمساعدة
   الدورات.

لإلجابة عن أسئلة البحث   البحث وإجراءاته: خطوات ➢
    :الباحثة بالخطوات اآلتية قامت

 المرتبطة والدراسات السابقة التربوية حصر األدبيات (1
اإلحصاء وتطبيقاتها، واالحتياجات  )  بمتغيرات البحث

واالتجاهات   البحثية والدكتوراه،  الماجستير  لطالب 
الحديثة في تدريس اإلحصاء، وأساليب تنمية المهارات  

 والبحوث برامج الدراسات اإلحصائية(، واالطالع على
او   السابقة، واتوصيات  والمراكز لجمعيات  لمجالس 

المصرية   ذاتوالعالمية   والعربية البحثية، والمؤتمرات 
 يأتي:  فيما منها واالستفادةالبحث،  بموضوع الصلة
 .السابقة والدراسات اإلطار النظري للبحث  •
في    إعداد • الحديثة  االتجاهات    تدريس قائمة 

 اإلحصاء.
البحثية  إعداد • االحتياجات  الالزمة    قائمة 

 لطالب الماجستير والدكتوراه. 
الالزمة    إعداد • اإلحصائية  بالمهارات  قائمة 

 لطالب الماجستير والدكتوراه. 
تدريس • واقع  على  اإلحصاء    مقرر  الوقوف 

 لطالب الماجستير والدكتوراه. 
 تحليل محتوى قائمة االحتياجات البحثية. •
االتجاهات  • على  القائم  المقترح  البرنامج  بناء 

 ة في اإلحصاء وتطبيقاتها. الحديث
• ( في  المتمثلة  القياس  أداة  اختبار  إعداد 

 المهارات اإلحصائية(.
بناء البرنامج المقترح القائم على االتجاهات الحديثة  (2

البرنامج  بناء  مر  ولقد  وتطبيقاتها،  اإلحصاء  في 
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ومرحلة   والتحليل،  الدراسة  )مرحلة  اآلتية:  بالمراحل 
التخطيط، ومرحلة التصميم واإلنتاج، ومرحلة التقويم،  

وتتضمن هذه المراحل تحديد كل    (.  ومرحلة التطبيق
 ما يأتي: 

البرنامج األ • عليها  يقوم  التي  العامة  سس 
 لمقترح. ا

  البرنامج المقترح. منطلقات •
 األهداف العامة للبرنامج.   •
 األهداف الخاصة للبرنامج. •
والدكتوراه   • الماجستير  طالب  خصائص 

 والخبرات السابقة لديهم. 
المقترح  البرنامج لمحتوى  النهائية الصورة •

األسس التي  شتقاقه، و ا( مصادر  الطالب )كتاب
عليها   والمحتوى،   منيقوم  األهداف،  حيث 

التدريس  واستراتيجيات التعليمية واألنشطة
 والتقويم(.

 الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج المقترح.  •
 مبررات البرنامج المقترح.  •
 عناصر المحتوى األساسية للبرنامج المقترح. •
 أساليب تطبيق البرنامج المقترح.  •
 برنامج وتقويمها. آليات متابعة نتائج ال •
المقترح   • البرنامج  بعرضه التأكد من صالحية 

المحكمين   السادة  األساتذة على  من 
تدريس  وطرق  مناهج  في  المتخصصين 

التعديالت عليه في ضوء  الرياضيات   وإجراء 
 آراء سيادتهم.  

المهارات   (3 اختبار  تتضمن  التي  القياس  أداة  إعداد 
 اإلحصائية.

أدوات   (4 صدق  من  القياس التأكد  وأداة  التجريب 
 المختصين   وثباتهم، بعرضها على السادة المحكمين

الرياضيات،  من األساتذة في مناهج وطرق تدريس 
 وإجراء التعديالت عليها في ضوء آرائهم.

اإلحصائية(   تطبيق (5 المهارات  )اختبار  البحث  أداة 
( طالب ا وطالبة  25)  قوامها استطالعية مجموعة  على

الب مجموعة  غير  وذلك  من  الزمن  حث؛  لحساب 
و  لالختبار   وثباته، صدقه من التأكدالمخصص 

 بصورته النهائية.  وتجهيزه
البحث   (6 تجربة   البرنامج  فاعلية  من  للتأكدإجراء 

  :اآلتية الخطوات المقترح، باتباع
وقوامها   مجموعةاختيار   • طالب ا  21)البحث   )

بقسم المناهج وطرق وطالبة من طالب الماجستير 
 التدريس.

مجموعة   • على  القياس  ألداة  القبلي  التطبيق 
 البحث. 

ب • البحث  تجربة  المقترح إجراء  البرنامج  تطبيق 
 على مجموعة البحث.

مجموعة   • على  القياس  ألداة  البعدي  التطبيق 
 البحث.

  تصحيح االختبارات ورصد الدرجات ومعالجتها  •
 (. SPSSبرنامج )إحصائيا على 

استخالص نتائج البحث وتفسيرها وتقديم المقترحات   (7
 والتوصيات في ضوء نتائج البحث.

 مصطلحات البحث: ➢
مقترح: الحكيم،    برنامج  عبد  صالح  )شيرين  عرفته 

( بأنه"خطة تعليمية منظمة ومقترحة تشمل 109،  2014
جميع الخبرات التربوية والتعليمية )األهداف، والمحتوى،  

 .التعليمية، وأساليب التقويم(" التدريس، والوسائل وأساليب
بأنه: إجرائًيا  األنشطة  وُيعرف   المنظمة "مجموعة 

لإلحصاء  مسبق ا   والمخططة ومترابطة  متسلسلة  بطريقة 
يناسب متطلبات طالب الماجستير والدكتوراه لتحقيق   بما

من معينة  وأساليب  المحتوى  خالل أهداف  التعليمي، 
وأساليب وأنشطة  وحديثة،   ووسائل تدريس  متنوعة  تقويم 

 .ويتم تدعمها بالوسائل التعليمية والتكنولوجيا الحديثة كافة
سطوحي،    اإلحصائية:المهارة   فاروق  )منال  عرفتها 
القدرة على التعامل بلغة اإلحصاء ( بأنها "151،  2012

وأساليبها مع البيانات والمعلومات واإلحصائيات؛ كتنظيم 
واستخدام   البيانة،  الرسوم  وترجمة  وتمثيلها،  البيانات، 
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المصادر؛ وكل ذلك يتكامل بعضه مع اآلخر عند التعامل 
 ".لظواهرمع المشكالت وا
الماجستير والدكتوراه    بأنها وُتعرف إجرائًيا "مهارة طالب 

تمكنهم  التي  اإلحصائية  األساليب  اختيار  على  وقدرتهم 
ا البيانات التعامل مع من مهاراة تنظيم البيانات   على معتمد 

وتفسيرها، ومعالجتها إحصائي ا، لتفسير  وتمثيلها وتحليلها
 بالدرجة التي فاءة، وتقاسالنتائج واتخاذ القرارت بدقة وك

  المهارات اإلحصائية". اختبار  في الطالب عليها يحصل
 

 اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة:
االتجاهات الحديثة في دراسة   -المبحث األول 

 اإلحصاء وتدريسها: 
العالمية بمجال  نادت به التوجهات البحثيةا  ضوء م في   

اتجاهات   فهناك  الكليات اإلحصاء،  الكثير من  وضعتها 
في  تسهم  التي  اإلحصائية  البحوث  ومراكز  والجمعيات 

 منها ما يأتي:  تطوير اإلحصاء عالمي ا
التربوي     • للبحث  األمريكية  الجمعية 

(.American Educational Research 
Association, 2016 ) 

إنجلترا   • في  البحوث   The Unitedمجالس 
kingdom Research Councils, 

2014 .)) 
لندن • المتقدمة جامعة  الدراسات   Schoolكلية 

of Advanced Study,University of 
London, 2012 .) ) 

• ( دبلن  جامعة   University Collegeكلية 
Dublin Graduate Studies ,2014 .) 

اإلحصائية  • والبحوث  الدراسات  مركز  تقرير 
 (، جامعة عين شمس.2020(

أهم   من  أنه  على  اتفقوا  في  ولقد  الحديثة  االتجاهات 
 اإلحصاء ما يأتي:

ومهااارات   الثقااافااة اإلحصااااااااااائيااة  تنميااة  -االتجاااه األول
 اإلحصاء الوصفي )فهم الرسومات البيانية(:

نحوُيَعدُّ      اإلحصائية  تنمية  االتجاه  حجر    الثقافة 
تقرير األساس؛ إذ إنه بداية البناء اإلحصائي، كما جاء في  

أكد ضرورة    (،2016لإلحصاء،   اليونسكو )معهد الذي 
واتباع األسس  ، اإلحصائي والوعي الثقافة تنميةاالهتمام ب
و  اتخاذ في العلمية المستقبلية؛ القرارت،  بالبيانات  التنبؤ 

 مما يساعد على عملية التخطيط السليم".
في أن   ( 164 ، 2012 سطوحي،  فاروق  منال) تتفق معه
مهارات يكون   اإلحصائي والوعي  الثقافة  "تنمية بتنمية 

اإلحصاء  وربط  التمرين  خالل  من  اإلحصائي  الحس 
إلى   وأداؤهم  الطالب  سلوك  ليتحول  حياتية  بمشكالت 
فعالية تلقائية؛ ومِّن  َثم  تكون من سمات الفرد؛ المالحظة،  
بوصفه   يظهر  الذي  األمر  وهو  التسرع،  وعدم  والتأمل، 

ا عند التعامل مع المشكالت وا ألمور المختلفة، وال سلوك 
 يتعامل معها على حالها".

ُيَعدُّ      أن اإلحصاء    العلوم   من  اليوم  يتضح مما سبق 
المتخصص فيها   المثقف وغير  على   يجب  التي  األساسية

  أبحاث   نتائج  لقراءة  يوم  كل  مضطر  ألنه  يتعرفها؛  أن
  به  يحيط  وما  اليومية  بحياته  مباشرة  صلة  ذات   إحصائية

 يتقبل   يجعله  اإلحصاء  بعلم  درايته  عدم  فإن  لذا  أخبار؛  من
يجب   أو خطأها؛ ولهذا   صحتها  من  التأكد  دون   النتائج  تلك

يعرف جمع  أن   العمليات   أكثر  وإجراء  البيانات،  أهمية 
ا القرار    والوصول  النتائج،   على  للحصول  تعقيد  إلى 

 بشكل القرار  اتخاذ  عدم  أي  ؛المجاالت  شتى  في  الصحيح
معتمد   متسرع علمية على وغير   .سليمة  معلومة 

 استخدام الحاسوب في دراسة اإلحصاء:  -االتجاه الثاني
في      مساعدة  وسيلة  بوصفه  الحاسوب  استخدام  إن  

العملية التعليمية من خالل عرا البرمجيات مما يضفي 
ا ينأى بها عن الملل والتعقيد ا تقنيًّا جديد   ؛عليها حيوية وُبعد 

( أوصى  التعليم،  مؤتمر  ولهذا  إحصاءات  حول  العمل 
الحاسببضرورة    ،(2015   والبرامج   اآللي استخدام 

الجاهزة في مجاالت الدراسات اإلحصائية المختلفة، مثل:  
STATA, SAS, SPSS)،)   على الطالب  وتدريب 

المعالجة في  بمدى    استخدامها  وتوعيتهم  اإلحصائية، 
 التحليل اإلحصائي. كفاءتها، واالعتماد عليها في 
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 اآللي الحاسب استخدام مميزات ويتضح مما سبق أن  
  :اإلحصاء تعليم في اإلحصائية والبرامج

 واحد وتقديم فينظام والتدريب التعليم من كل دمج .1
  وجذابة. شيقة بصورة التعليمية المادة

 المعلومات، من هائلة كميات تخزين على القدرة .2
 .منطقي وتسلسل بسرعة وعرضها

 لدى العلم طلب في والدافعية الحماسة  روح إيجاد .3
 .المتعلمين

 يحقق بشكل المعرفة نحو للمتعلم الطريق إنارة .4
 الخاصة.  سرعته وفق ستهدرا في سيرال، التنوع

 متوقع مستقبال   ما هو ضوء ويمكن إيجاز ما سبق في     
 أن الضروري  من كان وتكنولوجي علمي تطور من

 المتمثلةاإلحصاء وتلك التطورات الحديثة   مناهج تتجاوب
اآللي    في البرامجو الحاسب  مثل:   بعض  اإلحصائية، 

STATA, SAS, SPSS))  ، في أهميتها  تكمن  التي 
في  رائعة  إمكانات  من  تقدمه  ما  خالل  من  اإلحصاء 
لهذه   البيانية  األشكال  ورسم  اإلحصائية  المعالجات 

عمليات من  ذلك  يتبع  وما  )فهم   المعالجات،  مختلفة 
القرارات  واتخاذ  النتائج،  واستخالص  وقراءتها،  األشكال 

 تنمية المهارات اإلحصائية. في  تسهموغيرها(، والتي 
تطوير األفكار والعالقات اإلحصائية في    -االتجاه الثالث

 حل المشكالت:  
في       التركيز  على  الباحث  يساعد  اإلحصاء  علم 

ولذا أكد    معنى واضح تلخيص نتائجه في شكل مالئم ذي  
 تطوير أهميَة    (2018  التاسع، األكاديمي  التربوى   المؤتمر)

 للتيسير  المشكالت حل  في   اإلحصائية والعالقات  األفكار
  المشكلة؛   حل  إلى  التوصل  في خطواته؛ بغية  الباحثعلى  
 منها ما يأتي: ؛ اإليجابيات االتجاه الكثير من ولهذا

السااااااااااااااليم في حااال  تعلم الطااااالااااب األساااااااااااااالوب العلمي   •
المشااكالت من بداية إحساااسااه بالمشااكلة وحتى توصااله  

يقاادر قيمااة  ممااا يجعلااه يعرف و لهااا؛  لٍّ  إلى معرفااة حلو 
  .ما يقوم به من عمل بالفعل

ظيفه لإلحصاء في مواقف حياتية جديدة خارج تو زيادة   •
حل المشااكالت يساااعده على    نطاق الدراسااة، وهو مما

 .العمليةالعرضية التي تواجههم في حياتهم 
تنمياااة االتجااااهاااات العملياااة و   إثاااارة دافعيتاااه نحو التعلم •

 .زيد قدرته على تحمل المسئوليةي لديه؛ مما
تعليم اإلحصاااااء وتعل مها  تطوير أساااااليب  -الرابع  االتجاه
 عالمًيا:  
 التاادريس  طريقااة  أن    الحااديثااة  االتجاااهااات  معظم  تؤكااد    
  فكلماا   يتعلموناه،  لماا  المتعلم  فهم  مادى في  قويا ا  تاأثير ا  تاأثر
ا على  التادريس  كاان  والعملياة  العلمياة  الفهم والقادرات  قاائما 

ا أكثر كان المتعلم، ونشاااااط  المحسااااوسااااة  ويساااار ا. وضااااوح 
  الجمعياة   )مؤتمر  بهاا  أوصااااااااااااااى التي  االتجااهاات  أهم ومن

أن ه   (2018  عشار، التربوية، الساابع  لإلحصااءات  الدولية
  اإلحصاااااااء وتعلمها على  تعليم أساااااااليب  تشاااااامل  يجب أن"

لتطويره  الالزمة التدريساااااااية  والمداخل المهارات من الكثير
 اإلحصاااااااء تعلم  في العالمية  البحثية  التوجهات  ضااااااوء  في

 العالقاات، وإدراك باالفهم،  التي تناادي بااالهتماام  وتعلمهاا،
 تدريس طرق  وتنوع المشاااااااااااااكالت، حل وأسااااااااااااالوب  والنقد،

 بالخلط  وذلك التعلم،  عملية إلحداث  وأساااااليبه؛  اإلحصاااااء
  والاذاتي  الفردي  التعلم  ومنهاا الحاديثاة،  التادريس  طرق   بين

الجمااعي؛ وهو  العمال روح ينمي  الاذي  التعااوني  والتعلم
ا يتجلى أثره   الاااذي  األمر  المهااااارات تنميااااة  في إيجااااابااا 

دراسااة )عفاف نبيل أمين،  ، ولقد أكدت"اإلحصااائية لديهم
،  ( 2018  و)محمود مصاااااااطفى عطية صاااااااالح،،  (2019

، خالد خميس السااار، عبد الكريم و)منال فاروق ساااطوحي
 تااادريس طرق  تنوع  أهمياااة(  2008موسااااااااااااااى فرج هللا،  

 بين التكامل  لتحقيق  واسااااااااااااتراتيجياته؛ وذلك اإلحصاااااااااااااء
لتنميااااة والعلوم  اإلحصااااااااااااااااااء اليوميااااة؛   األخرى والحياااااة 

  البحثيااة   االحتياااجااات تلبي  التي  اإلحصاااااااااااااااائيااة  المهااارات
 في اسااااااااااااتخدمت  التي  االسااااااااااااتراتيجيات أهم  من للطالب،
  والمناقشاااة،  التعلم اإللكتروني، والحوار) اإلحصااااء تدريس

 خرائط التعاون،  والتعلم  الذاتي،  والتعلم  الذهني،  والعصاااف
 المدمج  التعلم  وكذلك ،(اإلثرائية  األنشطة  مدخل المفاهيم،

  اسااااااااااااااتراتيجياة  من أكثر إجراءات بين  حياث يتم فياه الادمج



 الدكتوراه. هنا يوسف برانمج مقرتح يف اإلحصاء وتطبيقاهتا قائم على االجتاهات احلديثة واالحتياجات البحثية لتنمية املهارات اإلحصائية لطالب املاجستري و 

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 3 37 

3، اجلزء 3؛ العدد 2021جملة حبوث التعليم واالبتكار    

 

ا  التدريساااااي  الموقف  طبيعة  حساااااب  مرنة على بصاااااورة  مع 
 تنميتها. المراد اإلحصائية والمهارة
  الدراساااية والمواد بين اإلحصااااء الترابط -الخامس  االتجاه

 تطبيقاتها الواقعية:  خالل األخرى من
o   .الترابطات داخل علم اإلحصاء 
o   األخرى.   العلومالدراسية و الترابطات بين اإلحصاء والمواد 
o .الترابطات بين اإلحصاء والحياة اليومية 
o والتطبيق.  النظرية بين الفجوة الترابط لتقليل 

اإلحصااااااااااء والمجتمع ومتطلبااته:   -االتجااه الساااااااااادس
الاااااااااماااااااااجاااااااااتاااااااااماااااااااع(:  تاااااااااخااااااااادم   )إحصااااااااااااااااااء 

تعليم اإلحصاء من أجل حل مشكالت البيئة والمجتمع    
بأن يكون لإلحصاااااااااااء دور في معالجة قضااااااااااايا المجتمع 
ومشاااااااااااااكالته، وأن ترتبط المعرفة اإلحصاااااااااااااائية بالخبرات  
الحياتية والبيئية للطالب، وال يرى أصااااااااااحاب هذا االتجاه 
ا، وال يتأثر،  أن يدرس علم اإلحصاااء بوصاافه علم ا محايد 

 .ي حل مشكالت البيئة والمجتمعوال يسهم ف
 الدور اإلحصااااااااء وإدرا   قيمة  تنمية -الساااااااابع  االتجاه
 والشعوب: األفراد يؤديه في حياة  الذي
  في متساااااااارعة  وطفرة  هائلة  تقنية تطورات العالم شاااااااهد       
  حادوث إلى ذلاك أدى واالكتشااااااااااااااافاات، وقاد  االختراعاات  عاالم

 جميع  على  العاااااااالمياااااااة  النظم  جميع  في  ملحوظاااااااة  تغيرات
 وال(  االقتصااادية، السااياسااية، االجتماعية ... إل )  مسااتوياتها

  وحياتها، وفي المجتمعات سالوك في أثر ا التغير لهذا  أن   شاك
  هذا  ضاامن  للتعايش وبوصاافه مطلب ا وتفاعلها،  تعاملها طريقة
 الحقائق من  عريضاااة  قاعدة توفر من بد  فال العالمي،  النظام

 ومعرفة ناحية، من  النظام  ذلك مضاااامين لمعرفة والمعلومات
 من  تجااهاه  المنااسااااااااااااااباة  القرارات  واتخااذ  معاه،  التعاامال  كيفياة
  أن  الحاضااااار وقتنا  في  مساااااتغرب ا فليس أخرى، ومِّن  َثم   ناحية
 والمؤشااااااااارات وتتحول والمعلومات  البيانات  عن  الحديث  يكثر

  في عنهاا غنى ال  علمي  بحاث  أداة  إلى اإلحصاااااااااااااااء بالتادريج
 البحوث، وخاصة البحث التربوي. أغلب دراسة

 العلمية البحوث في اإلحصااء  أخالقيات -الثامن  االتجاه
      (:والنزاهة واألمانة على األخالق تعتمد)

 جمع أداة   وإن   ،اإلنساااااااان مع  تتعامل التربوية البحوث  إن      
  المطلقة؛  والموضااااااااوعيةالتامة    بالدقة تتساااااااام ال فيها  البيانات
 أو االختبارات اإلحصاائية الوساائل  عند اساتخدام  ينبغي  لذلك
  متغيرات  معظم  أن  سااااااااااااايما ال تامة  وأمانة  متناهية  بدقة فيها
  محساااوساااة غير  افتراضاااية  متغيرات واألبحاث  الدراساااات هذه

 في تحااادياااد طريقاااة  واألمااااناااة  والنزاهاااة  على األخالق  تعتماااد
 بهااااذه  الباااااحااااث  التزام  عاااادم  ألن    عليهااااا؛  والحكم  قياااااسااااااااااااااهااااا
 اإلحصاااااااء باسااااااتخدام المتعلقة األخالقية أو القيم  االعتبارات

غير   نتااائجااه  وتجعاال  العلميااة،  مساااااااااااااااااراتااه  عن  البحااث  تبعااد
  على  خطيرة سااااااااااالبية انعكاساااااااااااات  إلى  تؤدي ومِّن  َثم    علمية؛
 عامة. تقدمه ومسيرة المجتمع وحركة خاصة، البحث حركة
تقويم    في  الحديثة  األساليب  استخدام  -التاسع  االتجاه

 ختامي(:  تشخيصي،اإلحصاء )قبلي، مستمر، 
الكاملة للطالب يهتم هذا االتجاه بالتحقق من اإلفادة       
ا  يبنون   والتأكد من أنهم  يدرسونه،  ما  من كل   متكامال    رصيد 

وليس  من اإلحصائية    صغيرة   معلومات  مجرد  المعرفة 
 الحسبان أساليب بعين يؤخذ أن فائدة، فال بدمنفصلة بال 

 أنواع أربعة بحثها في  الباحثة  واستخدمت  المختلفة.  التقويم
 :التقويم؛ هي من رئيسة

يطبق فى بداية البرنامج   القبلي )األولّي(: التقويم (1
 القياس قبلي ا(.  من خالل )تطبيق أدوات

المستمر:   (2 دوري التقويم  بشكل  تحدث  عملية  هي 
العملية   للتأكد من سالمة  التدريس؛  أثناء  ومستمر 

 التدريسية. 
 المحتوى، في متعددة أسئلة  :التشخيصي التقويم (3

اكتشافب للمهارات  والضعف القوة نواحي هدف 
 اإلحصائية. 

الختامي (4 في    :التقويم  االختبارات  نتائج  به  يقصد 
القياس   المقترح )تطبيق أدواتنهاية تطبيق البرنامج  

 بعدي ا(. 
 المؤتمرإضافة لما سبق فهناك اتجاهات أخرى وضعها )      

أساليب  انعكاسات"  ،2018التاسع،   الدولي كاديميالتربوي األ
اإلحصائية في على  المعالجة  التربوية  البحوث   ضوء تنفيذ 

وجهة المعاصرة العالمية االتجاهات  المشرفين نظر من 
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و) الرابطةالتربويين"(،    الرسمية  لإلحصاءات الدولية مؤتمر 
 حياة  أجل من أفضل إحصاءات"  ،2018عشر،   السادسة
 وقد أوصت بما يأتي: ، ("أفضل
الرسمية  (1 لإلحصاءات  األساسية  بالمبادئ  االلتزام 

جودة   لضمان  المتحدة  األمم  عن  الصادرة  العالمية 
 اإلحصاء.

والتواصل بين أقسام اإلحصاء  تحسين آليات التنسيق،   (2
في جميع التخصصات، وتبادل الخبرة والمنفعة العلمية  
الدورات  من  واالستفادة  المختلفة،  الجامعات  بين 
والمهارات  القدرات  وتعزيز  لبناء  المقامة  التطويرية 

 اإلحصائية.
اإلحصاء،   (3 يدرسون  الذي  للطالب  االهتمام  إيالء 

 ء العمل اإلحصائي. وإشاعة روح التحفيز الذاتي في أدا
زيادة االهتمام بتوفير المعلومات بشكل منتظم، ويجعل  (4

نظر ا   عالية؛  بإنسيابية  تجري  البيانات  تدفق  من 
للمسؤولية. التي يتحملها علم اإلحصاء بإصداره تقارير 
 مهمة عن رصد التقدم المحرز في األهداف التعليمية.

التدري (5 على  والتركيز  التطبيقي،  بالجانب  ب النهوا 
 العملي ضمن مناهج اإلحصاء في الجامعات والكليات. 

الحديثة   (6 التكنولوجيا  الستخدام  المناسبة  األجواء  تهيئة 
 في تطبيق المعالجات اإلحصائية للبحوث العلمية.

في ضوء ما سبق ذكره من التوجهات البحثية العالمية        
التعريفات  تعزيز  بضرورة  تنادي  التي  اإلحصاء،  علم  في 
التدريس  ومداخل  وطرق  األساليب  وتنوع  اإلحصاءات، 
الحديثة، واستخدام الكمبيوتر واإلنترنت من أجل أن يكون  
الهدف األسمى من اإلحصاء، هو إعداد الفرد القادر على  

لتفكير السليم لمواجهة مشكالت العصر ومتغيرات المستقبل ا
في مختلف مناحي الحياة في مجتمع المعلومات ذي التوسع 

 السريع.
 المهارات اإلحصائية:  -المبحث الثاني

المهارات          إحدى  اإلحصائية  المهارات  ُتَعدُّ 
األساسية التي ينبغي أن يتمتع بها الباحث العلمي في أي  

المهارات من   مجال من تمكنه هذه  إذ  البحث؛  مجاالت 
 فهم دقيق لطبيعة البيانات التي يتعامل معها. 

 ( "أن148،  2012فترى )منال قاروق سطوحي،        
في   استخدامات  من  لها  بما  مهم ا  دور ا  تؤدي  اإلحصاء 

فال يوجد ميدان علمي إال وأسهمت جميع الميادين العلمية،  
، فتستخدم في جمع البيانات  اإلحصاء فيه إسهامات فعالة

والمعلومات عند دراسة مشكلة أو ظاهرة، كما أنها تستخدم  
في تنظيم البيانات من خالل الجداول والرسوم البيانية التي 
ا تتسم   تعطي فكرة سريعة عن الظاهرة أو مشكلة، وأيض 
معالجة البيانات باستخدام القوانين اإلحصائية لمعرفة مدى  

 المشكلة وأبعادها". تأثير الظاهرة أو 
 المهارات اإلحصائية:مفهوم 
تفسير        حاولت  التي  التعريفات  من  الكثير  ظهر  لقد 

ال يوجد تعريف جامع يتفق  معنى المهارة اإلحصائية، ولكن  
والعلماءعليه   اإلحصائية، ومن لمفهوم    الباحثون  المهارة 
 ما يأتي:  الشاملة تعريفات وردت من هذه الأهم ما 

سطوحي،             فاروق  )منال  عرفتها  ،  2012فقد 
اإلحصاء  بأنها  (  151 بلغة  التعامل  على  "القدرة  هي 

البيانات والمعلومات واإلحصائيات؛ كتنظيم  وأساليبها مع 
واستخدام   البيانة،  الرسوم  وترجمة  وتمثيلها،  البيانات، 

التعامل المصادر، كل ذلك يتكامل بعضه مع اآلخر عند  
 مع المشكالت والظواهر".

معها               &Cashen, Luke H)ويتفق 
Geiger, Scott, 2014,158)    هي "كل ما يقوم  في أنها

المشكالت   البيانات، وحل  اإلحصائي بعمله من تلخيص 
وشرح  اإلجراءات،  خالل  من  واالستدالل  اإلحصائية، 

 النتائج وتفسيرها". 
،  2015أحماااد رجاااائي،    بينماااا يختلف معهم )محماااد    
قدرة الطالب على  ( في أن  المهارة اإلحصاائية تعني " 15

المعااااالجااااات  إجراء الخطوات المطلوبااااة والالزمااااة إلجراء 
اإلحصاائية للبيانات بمساتوى محدد من الدقة والسارعة في 

 األداء".
(  22،  2016عرفها )عبد الناصار عبد البر، بينما         

لتعامل مع البيانات واألشااااااااكال بأنها " قدرة الطالب على ا
والرسااااااااااااااوم البياانياة، وهو األمر الاذي يعتماد على مهاارات 



 الدكتوراه. هنا يوسف برانمج مقرتح يف اإلحصاء وتطبيقاهتا قائم على االجتاهات احلديثة واالحتياجات البحثية لتنمية املهارات اإلحصائية لطالب املاجستري و 

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 3 39 

3، اجلزء 3؛ العدد 2021جملة حبوث التعليم واالبتكار    

 

الوصاااف والتنظيم والتلخيص والتحليل والتفساااير للبيانات،  
 بهدف التوصل إلى تنبؤات واستدالالت معينة".

 اإلحصائية: تنمية المهارات أهمية 
دُّ تنمياااة المهاااارات باااأنواعهاااا المختلفاااة من أهم         ُتعاااَ

أهااداف التاادريس في جميع المراحاال التعليميااة، والمهااارات 
اإلحصاااااااااااااااائيااة من أهم أنواع المهااارات؛ وذلااك الرتباااطهااا  
بمواقف الحيااة الحقيقياة والواقعياة، ويتكون من وصااااااااااااااف 
البيااناات وقراءتهاا، وتنظيم البيااناات وتبساااااااااااااايطهاا، وتمثيال  

ك البيانات، وتحليل البيانات للتوصاااااال إلى اسااااااتنتاجات  تل
)فريال واساااااتدالالت حول مجموعة البيانات المعروضاااااة.  

 (2013أبو عواد، محمود 
المهارات  من  اإلحصائيةمهارة  ال وُتَعدُّ         إحدى 
 أهميتها وتنميتها، وتكمن بها االهتمام ينبغي التي المهمة
 مختلف في المواقف من الكثير يصادفه المتعلم أن في

 تخلو وال والصحية، واالجتماعية االقتصادية المجاالت
 اإلحصائية األساليب توظيف  ضرورة من جميعها

 َفهم  على تساعدهم إلى استنتاجات والوصول المناسبة،
 القرار المناسب.  واتخاذ بها، والتنبؤ وتفسيرها،، الظواهر
أهمية          أن   سبق  مما  المهارات  يتضح  تنمية 

وذلك  تنبع  اإلحصائية   ذاتها؛  اإلحصاء  أهمية  أن    من 
لإلحصاء أهمية بالغة تتمثل في اإلسهام في جمع البيانات  
ومساعدة  للمعطيات،  وصف  أدق  وتقديم  والمعطيات، 
ا كميًّا، وتعويد الفرد على   الباحث في عرا النتائج عرض 

حديد في كل أموره وتفكيره، والمساعدة في تحليل  الدقة والت
والتنبؤ   االستنتاج  بعمليات  والقيام  واستقرائها،  الظواهر 
العلمية   للحقائق  التوصل  في  واإلسهام  واالستدالل، 
صياغة   في  والمساعدة  الظواهر،  تحكم  التي  والقوانين 
منهجية،  قياسية،  تجريبية،  علمية،  صياغة  الدراسات 

الجة المسائل، واتخاذ القرار حول كثير  باإلضافة إلى مع
والترويج،   والتسويق،  اإلنتاج،  مثل:  الموضوعات،  من 
واالستثمار، واالدخار، والتصدير، واالستيراد، وفي مجال 

 .الدعاية واإلعالنات التجارية، إل  
في ضاااااااااوء االتجااهاات    اإلحصااااااااااائياةمهاارات  التنمياة  

 الحديثة:  

ومراكز الكثير  نااااااادى          والجمعيااااااات  الكليااااااات  من 
البحوث التربوية واإلحصاااااااااااائية باالهتمام بتنمية المهارات  

علم النفس ل األمريكية الجمعيةاإلحصااااائية، وقد وضااااعت 
(American Psychological Association, 

قائمة بالمهارات اإلحصاائية الواجب تنميتها لدى    (2015
 طالب الماجستير الدكتوراه، وهي كما يأتي: 

للبيانات    السلمية  العلمية  الكتابة  مهارة 
لجمع  المقابالت  إجراء  ومهارة  والمعادالت، 

 البيانات بنجاح. 
األساليب    كل  وتوضيح  الفعال،  العرا  مهارة 

 اإلحصائية المستخدمة في البحث.
  (، SPSS)استخدام البرنامج اإلحصائي    مهارة 

 وكذلك مهارة تكنولوجيا المعلومات ومصادرها. 
   وعوائقها: اإلحصائيةمهارات الصعوبات تنمية 

في ظل تعقيد الحياة وتعدد العوامل التي تتدخل في         
قات التي تعيق  ا أكبر من الُمعو ِّ العملية التربوية، نجد عدد 

الوصول   من  المطلوبة،المتعلم  غايته  فيرى    إلى 
(Koparan, Timur, 2015)( ،عطوان  حسين  أسعد  ،

األ المؤتمرتقرير  و)(،  2015،417  كاديميالتربوي 
اإلحصائية  مهارات  الأن تنمية  (،  2018التاسع،   الدولي 
ما  تحول دون تنميتها، وقد ُصنفت إلى  عوائق كثيرة    تواجه
  يأتي:

 بالنفس، والتفكير  الثقة  ضعفالشخصية:    المعوقات (1
والتسرع  من  والخوف   النمطي،   عرا   في   الخطأ، 
الحفظ اآللي للمعلومات، واالهتمام بالتحصيل الحل، و 
 وعدم توفير اإلمكانات المادية.  والنجاح، 

: المنهج قائم على الحشو،  بالمنهج  معوقات متعلقة (2
مباشر،األذهان  كديس  وت بشكل  وعدم    بالحقائق 

والب باالكتشاف  التطبيقات  االهتمام  من  ويخلو  حث، 
والمشكالت  بالمواقف  اإلحصاء  تربط  التي  الحياتية 

 الحياتية.
من العوامل المعوقة من جهة   بالمعلم:  معوقات متعلقة (3

الذي   التعليم  النقد واالستكشاف،  المعلم عدم تشجيع 
عن   النظرية  الدارسة  فصل  النجاح،  إلى  يهدف 
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لتحصيل التطبيق العملي، صياغة االمتحانات لقياس ا
 فقط. 

لقد حاولت الباحثة التغلب على تلك العوائق بأخذها بعين 
 االعتبار عند إعداد البرنامج  بالتركيز على اآلتي:

إحاطة الطالب بجو يسوده المرح والمودة، وتشجيعهم   •
 على الحوار والنقاش الحر والتعبير التلقائي.  

التنويع في توصيل المعلومات، وعدم االعتماد على   •
 المحاضرة فقط بوصفها وسيلة دائمة للتعلم والتعليم.   

في   • الفاعلة  بالمشاركة  طالب  لكل  الفرصة  إتاحة 
 ائية.عرا الحلول للمشكالت اإلحص

تشجيع الطالب على طرح أفكاره، واحترامها وإظهارها  •
 بأنها ذات قيمة، وعدم تسخيفها أو التقليل من شأنها. 

وإصدار   • األفكار،  توليد  على  الطالب  تشجيع 
األحكام، وإدراك العالقات، وبناء الفرضيات، والتأكد  

 من صحتها.
استخدام األخطاء في المهارات المطروحة بوصفها   •

لتساعده على تدارك الخطأ، وعدم الوقوع  إيجابيات  
 فيه مرة أخرى.
 الدراسات السابقة:

المهارات اإلحصائية لطالب        على الرغم من أهمية 
ا قليال  من الدراسات  الماجستير والدكتوراه، فإن  هناك عدد 

الباحثة- علم  حد  المهارات   -على  بتنمية  اهتمت  التي 
 ات السابقة:اإلحصائية، وفيما يأتي عرا للدراس

معرفة   هدفت إلى  (:2019دراسة عفاف نبيل أمين )  (1
فاعلية الفصل المعكوس في تنمية بعض مهارات التحليل 
اإلحصائي لنتائج البحوث لدى طالب الدراسات العليا بكلية  

 بين إحصائي ا دال  فرق  وجود عن النتائج سفرتالتربية، وأ
الطالب متوسطي  لصالح التحصيليلالختبار   درجات 

 االختبار البعدي. 
هدف (:  2018)  دراسة محمود مصطفى عطية صالح  (2

المدمج   معرفة   إلى التعلم  الدوار)  أثر  تنمية (  المرن،  في 
الدراسات   المشكالت اإلحصائية لدى طالب  مهارات حل 

توصلت الدراسة إلی وجود فروق ذات  العليا بكلية التربية،  

داللة إحصائية بين متوسط التطبيق القبلي والبعدي لصالح  
 التطبيق البعدي.  

3)  ( األحمدي  إلى (:  2018دراسة سعاد مساعد    هدفت 
الدراسات العليا بقسم تطوير مقرر اإلحصاء المقدم لطالب  

ضوء  فى  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  المناهج 
التربوي  البحث  توافر  متطلبات  عدم  النتاائج  أكدت   ،

المتطلبات اإلحصائية الالزمة للبحث التربوي لدى بعض 
المتطلبات  الدراساة، ووجود تحسن في مستوى  أفراد عينة 

ذلك لفاعلية    لدى أفراد العينة في االختبار البعدي، وتعازو
 البرناامج المقترح لتطوير مقرر اإلحصاء.

)  دراسة  (4 القحطاني  إلى (:  2017عثمان علي   هدفت 
أثر بالعقود في تدريس  استخدام    تقصي  التعلم  استراتيجية 

التفكير   مهارات  تنمية  في  التربوي  اإلحصاء  مقرر 
اإلحصائي وخفض القلق اإلحصائي لدى طلبة الدراسات  

أكدت النتائج وجود فروق ، بكلية التربية جامعة تبوكالعليا  
بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 
ولمقياس  اإلحصائي،  التفكير  مهارات  الختبار  البعدي؛ 

 المجموعة التجريبية.لصالح  القلق اإلحصائي
إلى (:  2016)يوسف   حلمي علي ناصر  دراسة  (5   هدف 

 المنظم التعلم على قائمة مقترحة استراتيجية فاعليةمعرفة  
تنمية القدرة اإلحصائية  في لتدريس اإلحصاء التربوي  ذاتي ا

التربية   لدى  اإلحصاء قلق وخفض ،  بالدمامطالب كلية 
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  أسفرت النتائج  

طالب   في درجات  والضابطة  التجريبية    المجموعتين 
اإلحصائي   القلق  ومقياس  التحصيلي،  صالح  لاالختبار 

 المجموعة التجريبية.
هدف إلى (:  2016)دراسة عبد الناصر محمد عبد البر   (6

البحث اإلجرائي مدخال  لتنمية مهارات    أثر استخدام   معرفة
في   الخاص  الدبلوم  طالب  لدى  اإلحصائية  المعالجات 

فروق  ،  التربية وجود  إلى  البحث  متوسطي توصل  بين 
درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات  
 المعالجات اإلحصائية لصالح طالب المجموعة التجريبية.

تشابمان (7 التي  : (Chapman, P, 2015)دراسة 
افتقار إلى  البحثية   أشارت  المهارات  إلى  الطالب 
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إلى أن نسبة   نتائج الدراسةأشارت  واإلحصائية األساسية، و 
يواجهون  %(  84) المعالجة منهم  عند  مشكالت  عدة 

بحوثهم  اإلحصائية، إلتمام  كثيرة  )سوء    وصعوبات 
استخدام األساليب اإلحصائية وعدم مناسبتها مع تصميم  

البيانات( في  خلل  إلى  أدى  مما  عن  الدراسة؛  وعبروا   ،
إلى  و رغبتهم   الحاجتهم  المهارات  تدريب  كتساب 

 اإلحصائية.
هدف إلى معرفة  (:  2012)  سطوحيمنال فارق    دراسة  (8

إخبارية بوسائل اإلعالم ألحداث   نماذج  استخدام  فاعلية 
ارية مع المنظمات البيانية في تدريس اإلحصاء لتنمية  ج

الحس اإلحصائي وبعض عادات العقل والدافعية لإلنجاز  
توصلت النتائج إلى وجود  لدى طالب المرحلة اإلعدادية،  

درجات   متوسط  بين  إحصائي ا  دالة    طالب فروق 
المجموعة   لصالح  والضابطة  التجريبية  المجموعتين 

قياس؛ مما يدل على فاعلية النماذج  في أدوات الالتجريبية  
الحس  مهارات  تنمية  في  البيانية  والمنظمات  اإلخبارية 

 اإلحصائي لدى طالب المرحلة اإلعدادية. 
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 يبحث   بأنه  السابقة  الدراسات  مع  البحث الحالي  يتفق (1
 اإلحصاء وتطبيقاتها.  مجال في

 بعض الدراسات في مجتمعمع    يختلف البحث الحالي  (2
 طالب الماجستير والدكتوراه.  استهدف حيث الدراسة

يقف عند مرحلة كشف   بأنه لم  يختلف البحث الحالي (3
وإنما وتحليله،  ا  قدم  الواقع  ا  برنامج  في   مقترح 

 اإلحصاء. 
أنه يعتمد على االتجاهات    في  يتميز البحث الحالي (4

الم لطالب  البحثية  واالحتياجات  اجستير الحديثة 
اإلحصاء  في  المقترح  البرنامج  إعداد  في  والدكتوراه 

 وتطبيقاتها. 
في    الدراسات والبحوث السابقة  من  ولقد أفادت الباحثة (5

 : الجوانب اآلتية
العام  و ،  البحث  مشكلة  تحديد • اإلطار  بناء 

الفروا وصياغة  النظري،  وبناءواإلطار   ، 
 .البحث أدوات

االحتياجات   • قائمة  و إعداد  قائمة البحثية، 
الحديثة اإلحصاء    االتجاهات  لطالب  من 
 الماجستير والدكتوراه. 

بناء البرنامج المقترح، وتصميمه بأسلوب علمي   •
 صحيح.

لالستفادة  • اإلحصائية  األساليب  على  االطالع 
المناسب  منها في اختيار األسلوب اإلحصائي 

 للبحث. 
تفسير  االطالع على النتائج لالستفادة منها في   •

 نتائج البحث الحالي. 
ومن خالل العرض السااااااابق وفي ضااااااوء الدراسااااااات    

الساااااابقة التي تناولت تنمية المهارات اإلحصاااااائية، ف ن  
البااحثاة حاددت المهاارات اإلحصااااااااااائياة الال ماة لطالب 

من خالل    المااجساااااااااتير والادكتوراه، التي يجاب تنميتهاا
 البرنامج المقترح:

البيانات: تتضمن هذه العملية التخطيط مهارة جمع  (1
على   القائمة  والدراسات  للتجارب  والنقد  والتنفيذ 

 المالحظة. 
مهارة تنظيم البيانات وتلخيصها: تتضمن العمليات   (2

 العقلية )حساب مقاييس النزعة المركزية والتشتت(. 
مهارة انتقاء العينة: الصحيحة من المجتمع وحساب   (3

 حجمها وتحديد نوعها.
المناسبة: اختيار   (4 المعالجة اإلحصائية  مهارة تحدد 

 االختبار اإلحصائي المناسب لتحليل للبيانات. 
الرسومات    رسممهارة   (5 مهارة  تتضمن  البيانات: 

 البيانية بجميع أشكالها. 
العملية (6 اإلحصائية لتنفيذ   المهارات  االختبارات 

على البرنامج اإلحصائي ة(  الالبارامتري)البارامترية و 
(SPSS.) 

في ضوء    - (7 والمالئم  الصحيح  القرار  اتخاذ  مهارة 
تم   التي  النتائج  أو  للبيانات  الصحيح  التفسير 

 التوصل إليها.
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 الدراسة التجريبية أدواتها وإجراءاتها: 
 إعداد األدوات التجريبة للبحث وضبطها:   -أواًل 

ا (1 في  لمقترح  البرنامج  البحثية  االحتياجات  على  القائم 
 ضوء االتجاهات الحديثة:  

 ات بعتِّ الباحثة الخطوات اآلتية:لمقترح لبناء البرنامج ا
 :االتجاهات الحديثة في تدريس اإلحصاااءإعداد قائمة   -أواًل 

تها الباحثة باتباع الخطوات اآلتية:  أعد 
قائمة تمثل الهدف من إعداد  الهدف من إعداد القائمة:   .أ

االتجاهات الحديثة الالزمة لبناء البرنامج المقترح؛ إذ 
ُتمثل تلك االتجاهات أحد المحكات األساسية في تحديد  

وجلساته من حيث )األسس،  لمقترح  محتوى البرنامج ا
التعليمية  الوسائل  التدريس،  وسائل وطرق  األهداف، 
التقويم(.   ووسائل   واألنشطة، 

االتجاه .ب قائمة  اشتقاق  في  مصادر  الحديثة  ات 
ْت بنود القائمة من خالل  تدريس اإلحصاء: وقد اشُتقَّ

 ما يأتي:
التي   ➢ الدراسات والبحوث السابقة  االطالع على نتائج 

والعربية  المحلية  الحديثة  باالتجاهات  صلة  لها 
والعالمية في تدريس اإلحصاء بصفة عامة، وتدريس 
 اإلحصاء لطالب الماجستير والدكتوراه بصفة خاصة. 

توصيات   ➢ على  ومراكز   الكليات  مؤتمراتاالطالع 
الحديثة في تدريس  الصلة باالتجاهات  البحوث ذات 
اإلحصاء لطالب الماجستير والدكتوراه؛ للوقوف على  
 واقع تدريس اإلحصاء لطالب الماجستير والدكتوراه. 

إعداد   .ج الحديثة:  إجراءات  االتجاهات   تمتقائمة 
 لما وفًقاحديثة  قائمة االتجاهات الإجراءات إعداد  

 يأتي:
 االتجاهات الرئيسة لتدريس اإلحصاء الواجب تحديد •

 لطالب الماجستير والدكتوراه.  توافرها
االتجاهات • من   بكل الخاصة  صياغة  موضوع 

تصف  عبارات صورة في وذلك  موضوعات اإلحصاء، 
 ومعرفته لطالب الماجستير والدكتوراه تعلمه ما ينبغي
 كل موضوع.   دراستهم لمحتوى  خالل منه والتمكن

تدريس  .د في  الحديثة  االتجاهات  قائمة  ضبط 
الباحثة اإلحصاء:   قامت  القائمة  للتحقق من صدق 

على السادة المحكمين بعرا الصورة األولية للقائمة  
األساتذة المتخصصين في مناهج وطرق تدريس   من

الرياضيات؛ وذلك بهدف معرفة آرائهم في القائمة من  
التعديل(  أو  اإلضافة  أو  )بالحذف  تعديلها  أجل 

 العتمادها.
ومقترحاتهم،          المحكمين  السادة  آراء  ضوء  وفي 

نفذت الباحثة التعديالت التي أوصت بها لجنة المحكمين، 
وبهذا تم االنتهاء من اإلعداد والبناء لقائمة االتجاهات في  

( اتجاهات رئيسة، 10(التي تكونت من    صورتها النهائية،
إذ   موضوعات إحصائية تحقق هذا االتجاه؛ولكل اتجاه  

أفادت الباحثة منها في )بناء البرنامج المقترح، إعداد أداة 
 القياس(. 

إعداد قائمة االحتياجات البحثية الال مة لطالب  -ثانًيا
 الماجستير والدكتوراه: 

هدفت   الهدف من إعداد قائمة االحتياجات البحثية: .أ
الالزمة   تحديد إلى  القائمة البحثية  االحتياجات 

وقدلطالب   والدكتوراه،   القائمة اشتملت الماجستير 
رئيسة.  المبدئية محاور  أربعة   على 

ْت  قائمة االحتياجات البحثية: اشتقاق مصادر .ب اشُتقَّ
من قائمة بنود البحثية   :خالل االحتياجات 

 المتعلقة المراجعة والتحليل للدراسات والبحوث السابقة •
وخصائصهم بطبيعة   والدكتوراه  الماجستير  طالب 

 واحتياجاتهم. 
إعداد اسااااتبيان مفتوح السااااتطالع آراء المتخصااااصااااين   •

 وطالب الماجستير والدكتوراه، واإلفادة من نتائجه.
الجمعيااااات ومراكز  الكليااااات و   مؤتمراتتوصاااااااااااااايااااات   •

البحوث المحلية والعالمية ذات الصاااااااااااالة باالحتياجات  
 البحثية.

ضبط  قائمة االحتياجات البحثية لطالب الماجستير  جا .  
َعرضت    صدق  من للتحققوالدكتوراه:   فقد  القائمة، 

للطالب  الباحثة البحثية  باالحتياجات  الخاص  االستبيان 
على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين؛ وذلك  
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تعديلها )سواء  أجل  القائمة من  في  آرائهم  بهدف معرفة 
اإلضافة أو  العتمادها.  بالحذف  التعديل(   أو 

د. الصاااااااااورة النهاائياة لقاائماة االحتيااجاات البحثياة لطالب  
 الماجستير والدكتوراه:

الباحثة     أجرت  المحكمين  السادة  آراء  خالل  من 
التعديالت بحذف العبارات المتشابهة مع عبارات أخرى،  
من   التقليل  من ضرورة  سيادتهم  أكده  بما  األخذ  وكذلك 

الخا األكبر االحتياجات  والتركيز  والمقرر  بالطالب  صة 
ب الخاصة  االحتياجات  على  األساليب  واألهم  اختيار 

اإلحصائية والقدرة على التعامل مع البرنامج اإلحصائي  
(SPSS.) 

إلى        الباحثة  توصلت  السابق  العرا  خالل  ومن 
لطالب  البحثية  االحتياجات  لقائمة  النهائية  الصورة 
)بناء  في  منها  الباحثة  أفادت  إذ  والدكتوراه؛  الماجستير 
القياس(. أداة  إعداد  المقترح،   البرنامج 

إعداد قائمة المهارات اإلحصااااائية الال مة لطالب    -ثالًثا
وقااد اتبعاات الباااحثااة الخطوات  ه:  المااجساااااااااتير والادكتورا

 اآلتية:
تمثل  :الهدف من بناء قائمة المهارات اإلحصاااااائية .أ

الهاادف من القااائمااة تحااديااد المهااارات اإلحصاااااااااااااااائيااة  
المناسبة لطالب الماجستير والدكتوراه الالزم تنميتها،  
وقد اشاااااتملت القائمة المبدئية ثالَث محاور للمهارات  

المهاارات الفرعياة الرئيساااااااااااااااة، ينادرج تحتهاا عادد من  
 التي تمثلها وتقيسها.

 :مصادر اشتقاق المهارات اإلحصائية .ب
لها   السابقة التي والدراسات  االطالع على البحوث −

الماجستير  لطالب  اإلحصائية  بالمهارات  صلة 
لدراسة   وأهدافه،   طبيعةوالدكتوراه  اإلحصاء  علم 

وخصائصهم  و  والدكتوراه  الماجستير  طالب  طبيعة 
 واحتياجاتهم.

و   مؤتمراتتوصيات   − ومجالس  الكليات  الجمعيات 
المهارات اإلحصائية  التي تناولت  البحوث  ومراكز 
واقع   على  للوقوف  والدكتوراه؛  الماجستير  لطالب 

الماجستير  لطالب  اإلحصاء  مقرر  تدريس 
 والدكتوراه.

 صاااااااااااااياغةروعي عند القائمة:  مهاراتصااااااااايا ة  .ج
 :االعتبارات، وهيمهارات القائمة مجموعة من 

من   • مهارة  كل  اإلحصائية  مناسبة  مهارات 
والدكتوراه.  الماجستير  طالب   الحتياجات 

وا دقة  • ووضوحها  مهارة المهارات  كل  رتباط 
التابعة لها التي تندرج   فرعية بالمهارة الرئيسة 

 تحتها.  
د ت    :للقائمة األولية الصورة .د أُعِّ سبق  ما  ضوء  في 

اإلحصائية في صورتها األولية، وقد قائمة المهارات  
اشتملت القائمة المبدئية على ثالثة محاور للمهارات  
الفرعية،  المهارات  من  عدد  تحتها  يندرج  الرئيسة، 
ويندرج تحت كل مهارة فرعية في المحور الثالث عدد  
وتقيسها.  تمثلها  التي  المهارات   من 

للتحقق من صدق  ضبط قائمة المهارات اإلحصائية:   .ه
القائمة أعدت الباحثة استبيان ا بالمهارات اإلحصائية، 
وعرضته على مجموعة من السادة المحكمين األساتذة 
الرياضيات،   تدريس  المتخصصين في مناهج وطرق 
والقياس والتقويم واألساتذة القائمين على تدريس مادة 

الماجستير والدكتوراه، وذلك   اإلحصاء، وبعض طالب
بهدف معرفة آرائهم في القائمة من أجل تعديلها )سواء 
اعتمادها.   قبل  التعديل(  أو  اإلضافة  أو   بالحذف 
وفي ضاااااوء اراء الساااااادة المحكمين ومقترحاتهم، نفَّذِت  

 الباحثة التعديالت التي اقترحها سيادتهم، وهي:
دُّ مهاااارات بحث • ياااة  حاااذف بعض المهاااارات حياااث ُتعاااَ

 وليست مهارات إحصائية. 
حاذف المهاارات غير الضاااااااااااااارورياة من القاائماة، التي  •

  تشكل عبئ ا على الطالب.
تعاديال بعض المهاارات بادمج المهاارات المتقاارباة في  •

 الشكل والمعنى مع مهارات أخرى. 
وبااذلااك انتهااات البااااحثاااة من اإلعااداد والبنااااء لقاااائماااة      

المهارات اإلحصاااااااااااااائية المناسااااااااااااابة لطالب الماجساااااااااااااتير  



 الدكتوراه. هنا يوسف برانمج مقرتح يف اإلحصاء وتطبيقاهتا قائم على االجتاهات احلديثة واالحتياجات البحثية لتنمية املهارات اإلحصائية لطالب املاجستري و 

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 3 44 

3، اجلزء 3؛ العدد 2021جملة حبوث التعليم واالبتكار    

 

والدكتوراه في صورتها النهائية؛ إذ أفادت الباحثة منها في 
 بناء )البرنامج المقترح، إعداد أداة القياس(.

لتحليل تحليل محتوى قائمة الموضوعات اإلحصائية:    -رابًعا
 اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية:   المحتوى 
تحديد    هدف التحليل إلىالهدف من تحليل المحتوى:   .أ

المفاهيم والتعميمات والمهارات اإلحصائية المتضمنة 
لطالب   الالزمة  اإلحصائية  الموضوعات  لقائمة 
الماجستير والدكتوراه، القائمة على احتياجاتهم البحثية 

أعدت التي  الحديثة  االتجاهات  ضوء  الباحثة؛  في  ها 
 لإلفادة منها في إعداد البرنامج المقترح وأدوات البحث. 

ُصن َِّفت  إلى  فئات التحليل: )تحديد عناصر التحليل(: .ب
التعميمات(   المهارات،     اإلحصائية. )المفاهيم، 

اتبعث الباحثة طريقتين لحساب ثبات ثبات التحليل:   .ج
يأتي:   كما  هما   التحليل، 

الزمن:   • عبر  التحليل  ثبات  أعادت  حساب  حيث 
 عملية من شهر مرور بعد ثانية التحليل مرة الباحثة 
حسبت  األولى التحليل ثم  باستخدام   الثبات معامل، 

 عبر التحليل الثبات معامل أن تبينمعادلة هولستي،  
 وهذه القيمة تدل على ثبات التحليل. (، 0.97) الزمن

َبت   حساب ثبات التحليل عبر األشخاص:   • حيث ُحسِّ
نسبة االتفاق بين تحليل الباحثة وتحليل باحثة أخرى 

(،  0,96باستخدام معادلة هولستي، وجد أنها تساوي )
   وهذه القيمة تدل على ثبات التحليل.

التحليل من  تأكدت الباحثة من صدق صدق التحليل:  .د
المحكمين  السادة  من  مجموعة  عرضه  خالل 
الرياضيات،   تدريس  المتخصصين في مناهج وطرق 
وذلك بهدف معرفة آرائهم ومقترحاتهم سواء )بالحذف 
حيث  من  وذلك  العتماده؛  اإلضافة(  أو  التعديل  أو 
"احتياج طالب الماجستير والدكتوراه لهذه الموضوعات 

ة الترتيب والتسلسل الهرمي  وأهميتها بالنسبة لهم. مناسب
اإلحصائي   التحليل  خطوات  حسب  للموضوعات 
للرسائل العلمية"(، كان هناك اتفاق كبير بين السادة 
بعض  إلى  سيادتهم  وأشار  القائمة،  على  المحكمين 
الخاصة   البنود  بعض  يَفت   ُأضِّ حيث  التعديالت 

بالمفاهيم والمهارات اإلحصائية، ودمج بعضها؛ إذ إنها 
 . لمعنى نفسهتحمل ا
ا  بناءأسس   على لمقترح  البرنامج  القائم 

االتجاهات  ضوء  في  البحثية  االحتياجات 
 الحديثة:

 وفيماإلى مجموعة من األسس،  لمقترحااستند البرنامج 
 األسس: لهذه عرا يأتي
 :لمقترحاألسس العامة التي يقوم عليها البرنامج ا (أ

اسااااااتند البرنامج الحالي إلى مجموعة من األسااااااس العامة،  
 وتتمثل هذه األسس في اآلتي: 

ا (1 البرنامج  موضوعات  وصياغتها    لمقترح بناء 
التي تواكب  الحديثة  وعرضها في ضوء االتجاهات 
علم   لفروع  الطالب  فهم  وتعمق  العلمي،  التقدم 

 اإلحصاء المختلفة وتطبيقاتها. 
ا (2 البرنامج  االحتياجات    لمقترحتصميم  أساس  على 

 البحثية لطالب الماجستير والدكتوراه. 
نواتج و  المقترحالترابط والتناسق بين محتوى البرنامج  (3

 التعلم المتوقعة وطرائق التدريس وأساليب التقويم.
والدكتوراه  (4 الماجستير  طالب  خصائص  مراعاة 

 والفروق الفردية بينهم.
من  (5 وتنظيمها  اإلحصائية،  المعرفة  بناء  في  الترابط 

التعليمية، وطرق   األنشطة ووسائل  المحتوى،  حيث 
 التدريس. 

 عملية نشاطات شكل لىع المقترح البرنامج تصميم (6
مما    زمالئه؛ الطالب بنفسه )ذاتي التعلم( ومع يباشرها

التعليمي  الموقف  في  الطالب  إيجابية  من  يزيد 
المعلومات   واكتشاف  المعرفة  بناء  على  وتشجعه 

 بنفسه. 
ووسائل   (7 أدوات  في  واالستمرارية  والشمول  التنوع 

وبنائي   وجماعي،  وفردي  قبلي  بين  ما  التقويم 
 وختامي.

 وضع عند  :األهداف  حيث من  البرنامج أسسب(  
ما البرنامج أهداف َي  ُروعِّ الطالب  كتاب   :يأتي المقترح 
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طالب الماااجسااااااااااااااتير والاادكتوراه   طبيعااةمناااساااااااااااااابااة ل −
 وخصائصهم. 

لتاادريس اإلحصاااااااااااااااااء  العااامااة األهااداف مع تتفق  −
 لتحقيقها. وتطبيقاتها، وتسعى

واالحتياجات البحثية  الحديثة تعتمد على االتجاهات −
 لطالب الماجستير والدكتوراه.

والجماعي، وُتراعي   الذاتي التعلم على ُتشااااااااااجع أن −
 الطالب.  بين الفردية الفروق 

ا ومحددة الصاااااااياغة، واضاااااااحة −  وتام ا، دقيق ا تحديد 
 .للقياس وقابلة

بينها   فيما ومتكاملة التعلم جوانب جميع تشااااااااااااامل −
 عند منها أي ٍّ  بتعديل يسااااااامح بما بالمرونة وتتميز
 .الحاجة

 منهاااا مهاااارات متنوعاااة، نحو الطاااالاااب توجاااه أن −
النقااااد مع احترام اآلخرين  )البحااااث، المناااااقشاااااااااااااااااة، 

 )إل ......
المهارات اإلحصاااااائية والمهارات  على تنمية تسااااااعد −

 (.SPSSاإلحصائية العملية على برنامج )
 من ومشاكالت اإلحصااء بمواقف موضاوعات تربط −

 الطالب.  حياة واقع
نحو لااااااادى إيجاااااااابياااااااة اتجااااااااهاااااااات ُتنمي −  الطالب 

 ومتعة جمالها، وتذوق  اإلحصاااااء، وإدارك أهميتها،
 بها. العمل

أسس   :المحتوى  حيث من  البرنامج جا( 
المقترح كتااااب الطاااالاااب  إعاااداد محتوى البرناااامج عناااد

َي ما  :يأتي ُروعِّ
محتوى   − لمستوى    البرنامجمناسبة  طالب المقترح 

 .الماجستير والدكتوراه، ويراعي خبراتهم السابقة
البرنامج مالءمة مدى −  لألهداف المقترح  محتوى 

 ، وأن يحقق نواتج التعلم المرجوة منه.المعدة
ومنطقي  − متسلسل  بشكل  المقترح  المحتوى  تنظيم 

 )متدرج من السهل إلى الصعب(. 
بين موضوعات المحتوى والربط بين   والتكامل الترابط −

  اإلحصاء والعلوم األخرى. 

ارتباط المحتوى بحياة الطالب واحتياجاته ومتطلباته  −
 واهتماماته.

واالحتياجات  الحديثة االتجاهات المحتوى  يعكس −
 لطالب الماجستير والدكتوراه. البحثية 

في تطبيقات اإلمكان قدر يشمل −  واقع اإلحصاء 
 والربط بين النظرية والتطبيق العملي.   اليومية الحياة

 بالمرونة ويتميز الوضوح، من عالية بدرجة يتصف −
   .الحاجة  عند بالتعديل يسمح بما

المهارات   تنمية علىالبرنامج المقترح  يساعد محتوى   −
برنامج   على  العملية  والمهارات  اإلحصائية 

(SPSS.) 
 التعليمية حيث األنشطة من البرنامج أسس  (د

  التدريس: واستراتيجيات
واختيار االساااااااتراتيجيات   التعليمية عند إعداد األنشاااااااطة

 :يأتي روعَي ما التدريس وطرق 
واالستراتيجيات  مناسبة   − طالب لمستوى  األنشطة 

وخبراتهم الماجستير   خصائصهم  وتراعي  والدكتوراه، 
 .السابقة

 البرنامج األنشطة واالستراتيجيات موضوعات تناسب −
 .أهدافه تحقيق في يساعد بما المقترح

من المتضمنة األنشطة تنوع −  كونها حيث للبرنامج 
 أوجماعية.  فردية

 المستخدمة التعلم ومصادر التعليمية الوسائط مع تتفق −
 .المقترح البرنامج موضوعات عرا في

استراتيجيات التنوع − ) التدريس  في  الحوار  المستخدمة 
التعلم ، و الذاتي، واألنشطة اإلثرائية  التعلمو  والمناقشة،
 المدمج(. 

البرنامج، محتوى  وطبيعة تتماشى أن −  موضوعات 
 وتناسب وتتالءم واالحتياجات البحثية للطالب.

الطالب   جذب في تساعد − نحو   وإثارةانتباه  اهتمامهم 
عن مع   التعبير  مناقشات  فى  والدخول  آرائهم، 

ا الدور زمالئهم، مما يؤكد  الفع ال لهم بوصفه أساس 
 والمشاركة الفهم على تعتمد التعليمية، التي  للعملية

 اإليجابية. 
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أسس التقويم:  من البرنامج ها(  أساليب   حيث 
 :يأتي ماالتقويم فى البرنامج روعي   أساليب عند تحديد

طالب الماجسااااااااتير والدكتوراه  طبيعةمناساااااااابة ل −
 وخصائصهم واحتياجاتهم. 

تاقاويام  ماع تاتافاق − فاى  الاحااااااادياثاااااااة  االتاجااااااااهاااااااات 
 تحقق درجة وتقيس شااملة،إذ إنها   اإلحصااء؛

  البرنامج. أهداف
 وطرق  وتتناساااااااااااب بالموضاااااااااااوعية تتصاااااااااااف −

المهاااارات المت بعاااة لتتضاااااااااااااامن تقويم   التااادريس
 اإلحصائية.

 باالساااااااتمرارية والتنوع، مثل: االختبارات تتميز −
 وبعده. تطبيق البرنامج، وفي أثنائه، قبل

توجيهات عامة تساااعد الطالب على دراسااة  أسااس و  (و
  موضوعات البرنامج:

اإلحسااااااااااااااااس باالادور المهم والقيماة الفعاالاة لماا  −
 تتعلمه من اإلحصاء وتطبيقاتها.  

التفاعل بإيجابية مع أنشاااطة البرنامج، وتدوين   −
 ُيطلب منك وإنجاز النشاط المنزلي. ما 

أفصاااااااااااح عن أفكارك بحرية وعفوية ودون تردد  −
مهما يكن نوعها أومسااااااتواها ما دامت متصاااااالة  

 بالموضوع
قاادم  مع تاطرح أكبر كميااة ممكنااة من األفكااار   −

النقااااد  إضاااااااااااااااااافااااات على أفكااااار اآلخرين دون 
 والسخرية منها، 

الاذي ينص وباذلاك أجاابات  البااحثاة عن السااااااااااااااؤال األول، 
"ما أساااااااس بناء البرنامج المقترح في اإلحصااااااااء   على

وتطبيقااتهاا القاائم على االتجااهاات الحاديثاة واالحتيااجاات  
 البحثية؟" 

أعاااد ت :  المقترح البرنااامج لمحتوى  األوليااة الصاااااااااورة (2
 الطالب( باتباع الخطوات اآلتية: كتابالباحثة )
صت استخل:  اشتقاق محتوى البرنامج المقترح  أ( مصادر

 الباحثة محتوى البرنامج المقترح من المصادر اآلتية: 
طبيعة حول والدراسااااااااااااااات السااااااااااااااابقة األدبيات   مراجعة ➢

 طالب الماجستير والدكتوراه وخصائصهم واحتياجاتهم.

االطالع على فصاااااااااااااال إعاداد البرامج في الادراسااااااااااااااات  ➢
والبحوث السااااااااااااااااابقااة وتوصاااااااااااااايااات الجمعيااات ومراكز 

المصااااااارية والعربية والعالمية ذات البحوث، والمؤتمرات  
 الصلة بطالب الماجستير والدكتوراه.

في  ➢ واألجنبيااااااة  العربيااااااة  الكتااااااب  على بعض  االطالع 
موضاااوعات اإلحصااااء لإلفادة منها في )بناء البرنامج، 
وإعاداد أدوات القيااس، الوقوف على واقع تادريس مقرر 

 اإلحصاء وتطبيقاتها لطالب الماجستير والدكتوراه(.
ة االحتياااجااات البحثيااة والمهااارات اإلحصااااااااااااااااائيااة قااائماا ➢

الالزمااة لطالب المااااجسااااااااااااااتير والاادكتوراه التي أعاادتهاااا 
 الباحثة.

تحليل محتوى قائمة الموضاوعات اإلحصاائية )مفاهيم،   ➢
 وتعميمات، مهارات( التي أعداتها الباحثة.

  كتاب إعداد الصاااااورة األولية لمحتوى البرنامج المقترح )ب( 
 رنامج المقترح وتدريسه:الب  لتنفيذالطالب(  

الباحثة   المقترحأعدت  البرنامج  ( 9)  متضمن ا  محتوى 
 موضوعات رئيسة، وقد روعي عند صياغة المحتوى ما

 :يأتي
التسلسل الهرمي للموضوعات حسب خطوات التحليل  (1

 اإلحصائي للرسائل العلمية.  
ويراعي الخبرات والمعرفة   بناء محتوى الموضوعات (2

 لطالب الماجستير والدكتوراه.  اإلحصائية السابقة
 التي األساسية والمهارات الرئيسة بالمفاهيم االهتمام (3

مجرد الموقف   تتجاوز  أو  للمشكلة  حل  إجراء 
مهارات إحصائي فى   إلى  اإلحصاء  استخدام 

الطالب  برسائل  الخاصة  اإلحصائية  المعالجة 
 العلمي.

تطبيقات يتضمن (4 على   العمليةللمهارات   المحتوى 
البرنامج  تطبيق ممارستها أثناء يتم  (SPSSبرنامج )
 المقترح. 

والبرامج توظيف (5 الحديثة،   التكنولوجيا المستحدثات 
اإلنترنت،  وشبكات كالالب، والموبايل، والبرمجيات،

 (. qrوأكواد)
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عامة تقديم (6 إحصائية   المحتوى  بتضمين ثقافة 
علم   وتكنولوجية تاريخية مقتطفات عن  وجمالية 
 اإلحصاء.

بين (7 اإلحصائية  المعارف التوازن  والمهارات 
بين  والمهارات الربط  على  والتركيز  الحياتية، 

والمشروعات.  المحلية الواقعية القومية اإلحصاء 
من والمشكالت واإلقليمية، خالل  المجتمعية 
 اإلثرائية. األنشطة

 
 النهاية الصورة الباحثةأعدْت   اإلجراءات السابقة ضوء في

 للخطوات وفًقا ،)الطالب المقترح )كتاب البرنامج لمحتوى 
بداية  )  :اآلتية في  الباحثة  مقدمة    الطالب كتابوضعت 

  الكتاب(، وفيها ما يأتي:  توضح محتوى 
محتوى   (1 يوضااااااااااااااح  إلى    الكتاااااااابتقساااااااااااااايم  فهرس 

موضااااااااااااااوعاات، وكال موضااااااااااااااوع باه مجموعاة من 
 المحاضرات. 

قاموس للمصااااطلحات اإلحصااااائية المسااااتخدمة في  (2
 مترجم باللغة اإلنجليزية. الكتاب

قاموس المصااااطلحات اإلحصااااائية المسااااتخدمة في  (3
 (.SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي )

)األهداف،   (4 كل موضوع  بداية  في  الباحثة  حددت 
واالتجاهات   التدريبأساليب   التعليمية،  ووسائل 

يحققها   التي  البحثية  االحتياجات  الحديثة، 
ينميها  التي  اإلحصائية  والمهارات  الموضوع، 

 الموضوع(.
تصاااميم كل محاضااارة على شاااكل )أنشاااطة، أمثلة،  (5

)اسااااااااااااااتراحااااااة  إثرائيااااااة  معلومااااااات  تمااااااارين)تقويم(، 
 إحصائية(. 

المساتطاع؛   تيساير البيانات قدر الكتابالهدف من  (6
تنوع  ب لمحاضارةتصاميم اولذلك اهتمت الباحثة عند  

والصاااور والرساااومات األنشاااطة واألمثلة والتدريبات 
 :وذلك بمراعاة اآلتيواألشكال اإلحصائية، 

األلوان   • وتوظيف  واألشكال  الصور  استخدام 
والمهارات   المفاهيم  توضيح  في  والرسومات 

 اإلحصائية.
ترك ال صفحات في األنشطة تكدس عدم • كتاب، 

   عنها.  لإلجابة للطالب الفرصة إلتاحة مكان
اسُتخدمت   • إضافية  وأمثلة  أنشطة  صور فيها  تقديم 

 بالحياة اليومية.اإلحصاء وأشياء من الواقع؛ لربط 
تقديم أنشطة وأمثلة وتدريبات من رسائل علمية؛ لربط   •

 التعلم النظري بالتطبيق العملي الواقعي. 
المهارات   ُتنمي وأسئلة وتدريباتتقديم أنشطة وأمثلة  •

 اإلحصائية والمهارات اإلحصائية العملية.  
بسبب  • الخاصة؛  وللظروف  الوقت  لضيق  نظر ا 

)الكورونا(، تدريس بعض المحاضرات على تطبيق  
Zoom. 

إنشاء جروب على الواتساب لمناقشة الموضوعات،   •
 وإرسال التكليفات المنزلية؛ لتقوم الباحثة بتصحيحها. 

ذاتي ا ُصم ِّ  • تطبيقه  يمكن  بحيث  المقترح  البرنامج  َم 
 ليساعد الباحث على التعلم الذاتي. 

عَ  •  كلٌّ مما يأتي:   محاضرة،فى نهاية كل  ُوضِّ
توضيح   − منك  يطلب  موضوع سؤال  أهمية 
 في رسالة الطالب والبحث العلمي. لمحاضرةا
الخاصة  (qr)كود   − المعلومات  من  مزيد  عليه 

عند    لمحاضرةابموضوع   إليه  الرجوع  يمكنك 
 الحاجة.  

بوصفها مصادر − الكتب  من  مجموعة   أسماء 
موضوع   للقراءة  مقترحة عن  واالستزادة 

 لمحاضرة.ا
نشاط يتضمن اختيار خمس رسائل ماجستير  −

موضوع   عن  مهمة  نقاط  فيها  تحدد  أودكتوراه 
 لمحاضرة.ا
ال − نقد  عن  فى  نشاط  اإلحصائية  معالجات 

 الرسائل العلمية )توضيح نقاط القوة والضعف(. 
استخدامأ − عن  التحليل    نشطة  برنامج 

 فى المعالجات اإلحصائية.  SPSSاإلحصائي 
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تدريبات عامة عن الموضوع )استخدام أساليب  −
 تقويم متنوعة(.  

استراحة إحصائية بها مجموعة من المعلومات  −
)شخصيات واقتباسات إحصائية، اإلثرائية، مثل:  

 .)... 
والطرق  االستراتيجيات  المستخدمة  ا  جا(  لتدريسية 

 البرنامج المقترح )كتاب الطالب(: لتدريس 
التدريس تتنوع     التي طرق  استخدامتها   واستراتيجياته 

في )الحوار   تدريس الباحثة  مثل:  المقترح،  البرنامج 
الذهني،   والعصف  والتعلم  والمناقشة،  الذاتي،  والتعلم 

اإلثرائية،  األنشطة  ومدخل  المفاهيم،  وخرائط  التعاوني، 
القائم على المشروعات والبحث(، وقد استخدمت   والتعلم 

،وذلك من خالل الدمج بين إجراءات   الباحثة التعلم المدمج
بصورة استراتيجية  من  طبيعة  مرنة أكثر  حسب  على 

 ية المراد تنميتها. الموقف التدريسي والمهارة اإلحصائ
التعليمية  األنشطةد(    والوسائل والتقنيات والوسائل 

البرنامج:   تنفيذ ساعدت الباحثة على التي التكنولوجية
األنشطة التعليمية تتنوع   والوسائل والتقنيات والوسائل 

تنفيذ التي  التكنولوجية على  الباحثة  البرنامج،  ساعدت 
المكتبات  التعليمية؛ واإللكترونية، واألفالم الورقية مثل: 

)إنشاء اإلنترنت  ماسنجر، على   مجموعة وشبكة 
وا النظري،  الجزء  لتدريس   المستمر لتواصلالواتساب(؛ 

أنفسهم بين تتم التي والمناقشات الطالب  وبين الطالب 
 والباحثة. 

واستخدمت   :المقترح للبرنامج التقويم أساليب تحديد(  ه
في  :التقويم، وهي من رئيسة أنواع أربعة بحثها الباحثة 

البرنامج من   القبلي )األولي(: التقويم • يطبق فى بداية 
 القياس قبلي ا(. خالل )تطبيق أدوات

المستمر: • تدريس   التقويم  أثناء  تحدث  تقويمية  عملية 
 محاضرة.  البرنامج بشكل دوري ومستمر في كل

هدف  ب المحتوى، في متعددة أسئلةالتشخيصي:   لتقويم •
 للمهارات اإلحصائية. والضعف القوة نواحي اكتشاف

يقصد به نتائج االختبارات فى نهاية   :التقويم الختامي •
 القياس بعدي ا(.   أدواتتطبيق البرنامج المقترح )تطبيق 

ضبط )كتاب البرنامج و(   : )الطالب المقترح 
وصااالحيته، ُعرَِّا المقترح  البرنامجللتأكد من صاادق      
على مجموعة من الساااااادة المحكمين  صاااااورته األوليةفي  

وذلك إلبداء آرائهم فيه من من األساااااتذة المتخصااااصااااين، 
 حيث: 

وإمكانية • البرنامج  أهداف   وشمولها تحقيقها سالمة 
البرنامج  لكل يسعى  التي  اإلحصائية  المهارات 

 .لتنميتها
المحتوى  طرق  مناسبة • وعرا  العلمي   تنظيم 

حيث للبرنامج من  الهرمي   المقترح  التسلسل 
   لموضوعاته.  

األن • و   شطةمالءمة  التعليمية  التقويم  أدواتوالوسائل 
 الخاصة به.  التعليمية األهداف لتحقيق موضوع لكل

ما المقترح امجالبرن مناسبة • لطالب  يتضمنه بكل 
 مراعاة احتياجاتهم البحثية. و الماجستير والدكتوراه 

تنمية   • في  البرنامج  اإلحصائية إسهام  المهارات 
برنامج   على  العملية  اإلحصائية  والمهارات 

(SPSS.) 
أشار السادة المحكمون إلى أنه يجب التركيز على جعل 

التعلم؛   ذاتي   الطالب   تنمية بهدفالبرنامج   شخصية 
للتفاعل  وتكاملها عن مع الناجح واستعدادها   مجتمعه 
،  التعليم عملية  في  بقدراته والثقة  نفسه على  االعتماد طريق
ل البرنامج بناء على توصيات السادة المحكمين؛ وقد   ُعد ِّ
البرنامج    أصبحبذلك تأكدت الباحثة من صدق البرنامج، و و 
ا صورته  في ،  على مجموعة البحثللتطبيق   النهائية صالح 

على   وبذلك أجابت الباحثة عن السؤال الثاني الذي ينص
االتجاهات   على  القائم  المقترح  البرنامج  صورة  "ما 
الماجستير  لطالب  البحثية  واالحتياجات  الحديثة 

 والدكتوراه ؟
إعداد أداة القياس وضبطها المتمثلة في اختبار   -ثانًيا

 اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية: المهارات اإلحصائية: 
قيااااااس الهااادف من االختباااار:   .أ إلى  االختباااااار  هااااادف 

وانب المعرفية الخاصاااااااااااااة بالمهارات اإلحصاااااااااااااائية الج
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الالزماة لطالب المااجسااااااااااااااتير والادكتوراه والمتضاااااااااااااامناة 
 بقائمة المهارات وقائمة االحتياجات البحثية للطالب.

هو عبااارة عن  إعااداد جاادول مواصااااااااافااات االختبااار:   .ب
جدول ثنائي التصاااااااانيف يتم فيه وضااااااااع موضااااااااوعات 

أفقي ا، ويوضاااح البرنامج المقترح رأساااي ا، وأنواع األسااائلة  
عدد األسااااااااااائلة التي يشاااااااااااملها االختبار بالنسااااااااااابة لكل 
د   موضاااااوع من موضاااااوعات البرنامج المقترح، حيث أُعِّ
جدوالن لمواصااااااااااااافات اختبار المهارات اإلحصاااااااااااااائية:  

جدول مواصااااااااااااافات حساااااااااااااب الموضاااااااااااااوعات   -أولهما
المتضااامنة بالبرنامج المقترح، واآلخر حساااب المهارات  

 اإلحصائية المستهدفة.
م َِّمت  مفردات االختبار     ة مفردات االختبار:صااايا .ج صااااُ

على نوعين من األسااااائلة موضاااااوعية ومقالية، وتمثلت 
األسااااائلة الموضاااااوعية في أسااااائلة االختيار من متعدد، 
 وقد راعت الباحثة عند صياغة أسئلة اختيار ما يأتي: 

هدف ا   ▪ ويقيس  ا،  ا ومحدد  السؤال واضح  يكون  أن 
ا.    محدد 

األسئلة   ▪ تتضمن  األهداف أن  مستويات  جميع 
 المعرفية قدر ما أمكن.  

تجنب استخدام الخيارات الموحية باإلجابة وكذلك  ▪
 يتجنب صيغ النفي.

وتكون   ▪ واحدة،  صحيحة  إجابة  هناك  تكون  أن 
 البدائل متجانسة ومنسجمة مع مقدمة السؤال. 

البدائل   ▪ على  الصحيحة  اإلجابات  توزع  أن 
 اإلجابة.  بالتساوي عشوائي ا للتغلب على توقع 

مراعاة تساوي عدد البدائل لألسئلة لتيسير التحليل  ▪
 والمقارنة. 

كما ُروِعَيْت بعض األمور عند وضااااع األساااائلة المقالية 
 )حل المشكالت( ومنها:

أن تكون صاااااااايغ السااااااااؤال واضااااااااحة ، وخالية من  •
الغموا؛ لضااااااااااااااماااان فهم الطاااالاااب لماااا يرياااده 

 السؤال.

االبتعاااد عن اسااااااااااااااتخاادام الصاااااااااااااايغ الناااقصاااااااااااااااة   •
والمفتوحاة. أن تكون األلفااا المسااااااااااااااتخادماة دالاة   

 على معاييره بوضوح. 
( كصااورة   70وتمت صااياغة أساائلة االختبار في )    سااؤاال 

(  25( من نوع االختيااار من متعاادد، و)45أوليااة، منهااا: )
ا لعرا االختبار  ساااؤاال  من أسااائلة حل المشاااكالت، تمهيد 

 مين الستطالع آرائهم.  على المحك
 الكفاءة السيكومترية الختبار المهارات اإلحصائية: .د

لضاااااااااااااابط االختباار قاامات البااحثاة بتطبيق االختباار على  
( طالب ا وطالبة من 25مجموعة اسااااتطالعية تكونت من )

طالب الماجساااااااتير والدكتوراه، وذلك لتحقيق من )صااااااادق 
 .تحديد زمن االختبار( -ثبات االختبار -االختبار

للتحقق من صاادق اختبار المهارات  صادق االختبار:   ❖
على مجموعاااة من اإلحصااااااااااااااااائياااة ُعرَِّا االختباااار  

من األسااااااتذة المتخصاااااصاااااين؛ إذ  الساااااادة المحكمين 
أشاااااااااااااروا إلى أن االختبار طويل، واألساااااااااااائلة كثيرة، 
واقترحوا حاااذف جميع األساااااااااااااائلاااة التي بهاااا مهاااارات  

الت  بحثية، وليساااااااااات إحصااااااااااائية، وقد ُأجرَِّيت التعدي
بحذف أساااااااااااااائلة المهارات البحثية وبعض األساااااااااااااائلة 
المتشاااااااابهة، وأصااااااابح االختبار في صاااااااورته النهائية 

، )45متكون ا من ) ( ساااااااااؤال اختيار من 30( ساااااااااؤاال 
( سااااااااااااااؤاال  حاال المشااااااااااااااكالت، وبااذلااك 15متعاادد، و)

 .توصلت الباحثة إلى صدق االختبار
قااادرة ثبااات االختبااار:   ❖ يعرف ثباااات االختباااار باااأناااه 

على إعطاء النتائج نفساااااااااها في حال قامت  االختبار
الباحثة بتكرار القياس على الشااااااااااااخص نفسااااااااااااه عدة  
مرات في ظروف متشااااااابهة، وقد تحققت الباحثة من 
ثبات اختبار المهارات اإلحصااااائية باسااااتخدام معامل  
ثباات ألفاا كرونبااي حياث تم حساااااااااااااااب معاامل الثباات 
ألسااااااااااااائلة اختبار المهارات اإلحصاااااااااااااائية التي بلغت  

(، وهي قيماااة مقبولاااة، وتااادل على  0.781تهاااا )قيم
ثباات اختباار المهاارات اإلحصااااااااااااااائياة وصااااااااااااااالحيتاه 

 للتطبيق على مجموعة البحث. 



 الدكتوراه. هنا يوسف برانمج مقرتح يف اإلحصاء وتطبيقاهتا قائم على االجتاهات احلديثة واالحتياجات البحثية لتنمية املهارات اإلحصائية لطالب املاجستري و 

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 3 50 

3، اجلزء 3؛ العدد 2021جملة حبوث التعليم واالبتكار    

 

لحساااااب  حساااب الزمن الال م لإلجابة عن االختبار: ❖
الزمن قامت الباحثة بقساااامة مجموع الزمن المسااااتغرق 
من جميع الطاالاب على عاددهم، وكاان مجموع الزمن  

(  25( دقيقة ÷ عدد طالب )1349الذي المساااااتغرق)
لتوزيع أوراق دقائق(   7دقيقة ، وقد ُأضااااايَفت  )  53=  

وقراءة التعليمااات، ليصاااااااااااااابح زمن اإلجااابااة االختبااار  
 ( دقيقة.60)
َلت   الصاورة النهائية لالختبار:   ❖ من خالل ما سابق ُعد ِّ

صاورة االختبار؛ ذلك باألخذ في االعتبار آراء الساادة  
ثاة أثنااء تطبيق االختباار المحكمين ومالحظاات البااح

إذ تكون  المجموعاااااة االسااااااااااااااتطالعياااااة،  على طالب 
، منها 45االختبار في صااااورته النهائية من ) ( سااااؤاال 

( سااااااااؤاال  من 15( سااااااااؤال اختيار من متعدد، و)30)
أسائلة حل المشاكالت وبناء على ما سابق، فقد أصابح  
اختباار المهاارات اإلحصاااااااااااااااائياة جااهز ا للتطبيق على  

 . مجموعة البحث
 الباحثة سارت  :التجريبية البحثإجراءات   خطوات

 :اآلتية للخطوات وفق ا التجريبية البحث إجراءات في
فاعلية  هدفت إلى معرفة  البحث:   تجربة من  الهدف  -أواًل 

على   قائم  وتطبيقاتها  اإلحصاء  في  مقترح  برنامج 
االتجاهات الحديثة واالحتياجات البحثية لتنمية المهارات  

 اإلحصائية لطالب الماجستير والدكتوراه. 
(  21)من تكونت مجموعة البحث ثانًيا مجموعة البحث: 

الطالب ا وطالبة من   ماجستير بقسم مناهج وطرق  طالب 
 بكلية البنات، جامعة عين شمس.التدريس 

القيااس  ُطب ِّقاَت  أداة القيااس: التطبيق القبلي ألداة   -ثاالثًاا
على  لتي تمثلااات في اختباااار المهاااارات اإلحصاااااااااااااااااائياااة  ا

في يوم فى الفصاااااااااااااال الدارسااااااااااااااي الثاني مجموعة البحث 
 م.2021/ إبريل / 3السبت الموافق 

ا ا -راباعاااااً الابارنااااااماج  تاطاباياق  وتانافاياااااذه،    لاماقاتارحخاطاوات 
 التاادريسالباااحثااة باا باادأت  والتاادريس لمجموعااة البحااث:

في لمجموعاااة البحاااث    المقترح البرناااامج لمحتوى  الفعلي
م  2020/2021الفصاااااال الدارسااااااي الثاني للعام الجامعي  

( أسااااااااابيع خالل الفترة الزمنية من يوم الساااااااابت 10لمدة )

م، حتى يوم الساااااااابت الموافق    2021/ إبريل/   3الموافق  
م، بواقع ورشااااااااااااااااة عماال واحاادة في   2021/ مااايو/    29

الكلية، ومحاضاااااااارة واحدة أون الين كل أساااااااابوع؛ لتدريس 
الجزء النظري عن طريق تطبيق الواتسااااااااااب وماسااااااااانجر،  

(  10عمل كل يوم ساااااااااابت، و)( ورش 9وكان مجموعها )
محاضااااارات أون الين، كذلك خصاااااصااااات الباحثة سااااااعة 
أون الين في نهاية األسااااابوع للمراجعة، وتصاااااحيح التقويم 

 واإلجابة عن تساااااااؤالت الباحثينالخاص بكل محاضاااااارة، 
 على ما تم في ورشة العمل المباشرة في الكلية.

وتم الساااااااااير في تنفياذ تادريس موضاااااااااوعاات البرناامج 
 فًقا لما يأتي:  المقترح و 

مرحلاة التهيئاة والتمهياد لخطوات البرناامج المقترح:  .1
ا لقاااء   عقاادت الباااحثااة  طالب مجموعااة مع تمهياادياا 

م  2021مارس /  / 27الموافق السبت في يوم البحث
 وذلك لتمهيد وتوضااااااااااايح لتهيئتهم للبرنامج المقترح،

من  جو وإشااااعة محتواه، منه، وأهمية دراساااة الهدف
وقد اتُّفَِّق  الباحثة والطالب، والصاااااااااااااداقة بين األلفة

 على ما يأتي: 
التحقق من اسااااااااااااااتعادادهم للمشااااااااااااااااركاة في البرناامج  •

ا ور بااة في لمقترحا ، وقااد أباادى جميعهم اسااااااااااااااتعااداد 
 المشاركة.

األسااااااابوعية كل يوم  التدريبية الورشاااااااة موعد تحديد •
ا10:00  السااااااااااااعة السااااااااااابت من  وحتى صاااااااااااباح 

 .ظهر ا12:00
 السابت قبلي يوم القياس أدوات تطبيق موعد تحديد •

  م. 2021/ إبريل /  3  الموافق
 التواصاااااااااااااال موقع عبر مغلقاة مجموعاة إنشاااااااااااااااء •

على  (، وأخرى مااساااااااااااااانجربوك ) فيس االجتمااعي  
تطبيق الواتساااااااااااااااااب؛ وذلااك لتاادريس الجزء النظري، 

واإلجابة الطالب والباحثة   بين المساااااتمر لتواصااااالوا
 عن تساؤالتهم.

ضااارورة إحضاااار أجهزة الحاساااوب الشاااخصاااية  تأكيد •
في باادايااة التجربااة لتحمياال النسااااااااااااااخااة  لكاال طااالااب  

والتااااااأكااااااد من SPSSاألصااااااااااااااليااااااة من)برنااااااامج    ،)
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صااااااااااااااالحيتهاا للعمال؛ لعادم إضااااااااااااااااعاة الوقات أثنااء 
 التطبيق.  

والتفاعل   ضااااارورة حضاااااور الورشاااااة التدريبية، تأكيد •
األنشااااااطة، وحل التقويم   وممارسااااااة المحاضاااااارة، في

سااااااااااااااتمر للمهااارات اإلحصاااااااااااااااائيااة على  والتاادرب الم
 (. SPSS)برنامج 

مرحلة التطبيق المباشر لخطوات البرنامج المقترح:  .2
َمت  المحاضرات على جزئين:  ُقس ِّ

األول ❖ برنااااااامج    -الجزء  على  عماااااال   SPSSورش 
 ( ورش عمل. 9مباشرة في الكلية، وكان مجموعها )

محاضااااارات نظرية عن طريق تطبيق   -الجزء الثاني ❖
الواتسااااااااااااب أو ماسااااااااااانجر )أون الين(، وكان عددها  

رَِّحت  فيها الموضااااااااااااوعات  10) محاضاااااااااااارات(، وشااااااااااااُ
 النظرية. 

 التطبيق البعدي ألداة القياس على مجموعة البحث: -خامًسا
ت  أداة القيااااس   الساااااااااااااابااات على مجموعاااة البحاااث في يوم  ُطب ِّقاااَ

ا، ثم تطبيقا   2021/ ماايو/    29الموافق   ت  ا بعاديا  حاَ ح ِّ م  صااااااااااااااُ
 االختبارات، ورصد الدرجات ومعالجتها إحصائي ا.

 مالحظات أثناء تطبيق تجربة البحث:  -سادًسا
كل   (1 الرسالة  على  المشرفة  الدكتورة  األستاذة  حضور 

الكلية؛   في  المباشرة  المقترح  البرنامج  تطبيق  جلسات 
لالطمئنان على سير التطبيق، وقد أبدت إعجاب سيادتها 
واطمئنانها لتجاوب الطالب مع الباحثة، وزيادة مهاراتهم  
اإلحصائية، وذلك بناء على مالحظات سيادتها حول التزام  

 بالحضور الجلسات وتفاعلهم.   الطالب
وتفاعال    إيجابية واضاااااااااحة في المشااااااااااركة أظهر الطالب (2

ا في الباحثة لهم  لتشااجيع تيجة؛ نالبرنامج جلسااات ملموساا 
 لديهم ر بة أوجد وهو ما البرنامج؛ وأهمية موضااااااوعات

 أكثر عمق ا؛ لتنفيذها في رسائلهم.  لَتعرُّفها بصورة
 المرة البرنامج كونها بمحتوى  كبيرة متعة الطالب إظهار (3

 (.SPSSبرنامج ) فيها يتعر فون  التي األولى
تفااعال بينهم وبين البااحثاة أثنااء منااقتشااااااااااااااهم في وظهور  

 كيفية استخدامه واالستفادة منه في التحليل اإلحصائي. 

شااااعور الطالب بالتشااااويق والثقة وإحساااااسااااهم بتمكنهم من  (4
دخال البيانات المهارات اإلحصاااائية، وذلك بقدرتهم على إ

(، والساااااااير خطوة بخطوة SPSSبأنفساااااااهم على برنامج )
 حتى يصلوا إلى جداول النتائج بسهولة ويسر.

أكدوا أنهم أفادوا كثير ا من البرنامج، وأنهم اآلن يستطيعون  (5
 إجراء المعالجة اإلحصائية لرسائلهم العلمية.

 وأثر واضااااااااح دور له كان التقويم أساااااااااليب في لتنويعا (6
 الطالب إلنجاااز المهااام لاادى الاادافعيااة زيااادة في بااارز

ألي شاااعور لديهم بعدم  والتصااادي واالجتهاد اإلحصاااائية،
 القدرة على إتمام المعالجات اإلحصائية لرسائلهم. 

مراعااة الفروق الفردياة بين الطالب من حياث كفااءتهم في  (7
 ( والسير خطوة بخطوة.  SPSS)برنامج استخدام 

اإلحصائية للطالب ويرجع للخلط والتكامل  تنمية المهارات   (8
بين اإلحصاااااء والتخصااااص الدقيق لهم؛ وهو ما أشااااعرهم 
بأهمية اإلحصااااااااء، وقد الحظت الباحثة ذلك في تحسااااااان 
الاماهاااااااارات   الخاتاباااااااار  الاباعااااااادي  الاتاطاباياق  فاى  درجااااااااتاهام 

 اإلحصائية.
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 تفسيرها ومناقشتها:  -نتائج البحث 
مجموعاة   طالب  اختباار التو يع الطبيعي لادرجاات  -أواًل 

 البحث:
لااااادرجاااااات       الطبيعي  التوزيع  اختباااااار  البااااااحثاااااة  أجرت 

مجموعة البحث لتحديد األساااااليب اإلحصااااائية المناساااابة، 

(، Kolmogorov-Smirnov)  وذلك باسااااتخدام اختباري 
(Shapiro-Wilk:ويوضح نتائجه الجدول اآلتي ،) 

 
 

 
 ( نتائج اختبار التو يع الطبيعي لدرجات الطالب في القياسين القبلي والبعدي 1جدول )

 القياس اآلداة 
 Shapiro-Wilkاختبار  Kolmogorov-Smirnovاختبار 

قيمة  
 درجات الحرية  االختبار  

مستوى  
 قيمة االختبار   الداللة 

درجات  
 الحرية 

مستوى  
 الداللة 

اختبار المهارات  
 اإلحصائية 

 111. 21 814. *200. 21 152. القبلي 

 672. 21 854. *200. 21 169. البعدي

( يتبين أن  درجات الطالب في القياسااااااااااااااين 1من جدول )
القبلي والبعدي الختبار المهارات اإلحصااائية تتبع التوزيع 
 -الطبيعي؛ إذ جاااااءت قيم كاااال ٍّ من اختبااااار كلومجروف

سااااااااميرنوف واختبار شااااااااابيرو بمسااااااااتويات داللة أكبر من 

التوزيع 0.05) تتبع  البيااااااانااااااات  أن  على  ياااااادل  ممااااااا  (؛ 
يمكن اساااااتخدام األسااااااليب اإلحصاااااائية الطبيعي؛ ومن ثم 

البارامترية في تحليل نتائج البحث والتحقق من الفروا.
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 اختبار فروض البحث:  -ثانًيا
األول:   -1 الفرض   اختبار 

"ت"   اختبار  استخدم  األول  الفرا  من   لعينتين للتحقق 

القياس   Paired Samples t-test))مرتبطتين   في 
القبلي والبعدي الختبار المهارات اإلحصائية على طالب 
مجموعة البحث، والجدول اآلتي يوضح نتائج االختبار: 

 إلحصائية( نتائج اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين في القياسين القبلي والبعدي الختبار  المهارات ا 2جدول )

المتوسط   القياس المهارات اإلحصائية 
 الحسابي 

االنحراف  
درجات   قيمة "ت"  المعياري 

 الحرية 
مستوى  
 الداللة 

 العينة حساب حجم  
 1.236 1.85 قبلي 

11.649 20 
0.01 
 000. 5.00 بعدي دالة 

   جمع البيانات 
 1.071 1.38 قبلي 

10.527 20 
0.01 
 358. 3.85 بعدي دالة 

 اإلحصائية صياغة الفروا   
 864. 1.38 قبلي 

13.250 20 
0.01 
 300. 3.90 بعدي دالة 

حساب مقاييس النزعة المركزية  
 والتشتت 

 730. 1.33 قبلي 
20.608 20 

0.01 
 218. 4.95 بعدي دالة 

إعداد أدوات البحث )المقاييس  
 االختبارات(و 

 1.364 2.19 قبلي 
12.794 20 

0.01 
 419. 5.91 بعدي دالة 

تحديد االختبارات اإلحصائية  
 ة(الالبارامتري)البارامترية 

 830. 90. قبلي 
16.152 20 

0.01 
 218. 3.95 بعدي دالة 

 إيجاد معامل االرتباط 
 1.030 1.52 قبلي 

13.755 20 
0.01 
 358. 4.85 بعدي دالة 

 SPSSببرنامج مهارات خاصة 
 928. 1.47 قبلي 

11.068 20 
0.01 
 402. 3.80 بعدي دالة 

 رسم الرسومات البيانية 
 0.813 1.52 قبلي 

4.954 20 
0.01 
 1.300 3.23 بعدي دالة 

 الدرجة الكلية لالختبار  
 3.058 14.57 قبلي 

31.986 20 
0.01 
 1.599 42.42 بعدي  دالة 

( يتبين أن قيمااة "ت" الختبااار المهااارات  2من الجاادول ) 
(؛  0.01(  دالة عند )31.986اإلحصاااااائية ككل بقيمة )

ممااا ياادل على تفوق طالب مجموعااة البحااث في القياااس  
البعادي الختباار المهاارات اإلحصاااااااااااااااائياة، وبنااء على ماا  

 سبق فقد تم قبول الفرا األول، والذي ينص على 

ئياة عناد مساااااااااتوى داللة  وجود فرق ذو داللة إحصاااااااااا"
( بين متوسااااااطي درجات طالب مجموعة البحث  0,05)

الاماهاااااارات   الخاتاباااااار  والاباعااااادي  الاقابالاي  الاتاطاباياقايان  فاي 
 اإلحصائية لصالح التطبيق البعدي"
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الختبااار الفرا الثاااني اسااااااااااااااتخاادماات معااادلااة حجم  الثاني: الفرضاختبار   -2
 التأثير، التي يوضح نتائجها الجدول اآلتي:

 
 ( قيمة حجم األثر ومقداره للبرنامج المقترح في تنمية المهارات اإلحصائية لدى الطالب 3جدول )

 
المهارات  
 اإلحصائية 

قيمة "ت"  
 المحسوبة 

درجات  
 الحرية 

حجم  
 (2األثر)إيتا

مقدار  
 حجم األثر 

الدرجة  
الكلية  
 لالختبار  

 كبير جدا   0.98 20 31.986

( يتبين أن  حجم األثر للبرناامج المقترح في 3من جادول )
( الختبار  0.98تنمية المهارات اإلحصااااااااائية جاء بقيمة )

ا ياادل على   المهااارات اإلحصاااااااااااااااائيااة، وهي قيم كبيرة؛ مِّماا 
الاماهاااااااارات  تاناماياااااااة  فاي  الاماقاتارح  لالابارنااااااااماج  الاكابايار  األثار 

البحث، وبناء على ما    مجموعة اإلحصاااااااااائية لدى طالب
ُقبَِّل الفرا الثاني للبحث، والذي ينص على  سااااااااااااابق فقد  

المقترح" للبرناااامج  كبير  تاااأثير  في تنمياااة   يوجاااد حجم 
 "المهارات اإلحصائية لدى طالب الماجستير والدكتوراه

 اختبار الفرض الثالث:  -3
الختبار الفرا الثالث اسااااتخدمت معادلة "نساااابة الكسااااب 

 الجدول اآلتي:المعدل لاااااااااااااا "بالك"، والتي يوضح نتائجها  
 

 
 " ( فاعلية البرنامج المقترح في تنمية المهارات اإلحصائية باستخدام نسبة الكسب المعدل لا "بال 4جدول )

 
الكسب  
 المعدل 

الدرجة  
 الكلية  

القياس  
 البعدي

القياس  
 القبلي 

المهارات  
 اإلحصائية 

1.53 45 42.42 14.57 
الدرجة  
الكلية  
 لالختبار  

 

( يتبين أن نسبة الكسب المعدل الختبار 4من جدول )   
(، وهي نساب مرتفعة،  1.53المهارات اإلحصاائية قيمته )

وتدل على فاعليته في تنمية المهارات اإلحصااااائية، وبناء 
ه:  على ماا ساااااااااااااابق فقاد تم قبول الفرا الثاالاث، ونصاااااااااااااااُّ

يتصااااف البرنامج المقترح بالفاعلية في تنمية المهارات "
 ".لدى طالب الماجستير والدكتوراه اإلحصائية

ومناقشتها:  -ثالًثا البحث  نتائج  فروض    تفسير  )ُقِبَلْت 
األسباب   إلى  الفاعلية  هذه  الباحثة  وُترجع  البحث(، 

 اآلتية:  
األنشطة  (1 وتنوع  البرنامج،  تصميم  لبساطة  كان 

بشكل  المهارات  هذه  تنمية  في  دوره  ومرونتها، 
 متكامل.
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تصميم   (2 عند  تكون  روعي  أن  المقترح  البرنامج 
بشكل   ومصاغة  تمام ا  واضحة  التعليمية  األهداف 

 سليم.
المهارات  (3 لمعرفة  النظرية؛  المحاضرات  استخدام 

 المطلوبة، والتدريب عليها من خالل ورش العمل. 
العملية  (4 محور  المتعلم  المقترح  البرنامج  جعل 

التعليمية؛ مما ساعد على نقله من متلقٍّ للمعرفة إلى  
والرسومات منت األشكال  دراسة  خالل  من  لها  ج 

 اإلحصائية والعالقات بينها واستنتاج النتائج.
تكليف الطالب بحل مشكالت إحصائية واقعية من   (5

الرسائل العلمية ساعدهم على اإلقبال على األنشطة  
معالجة  على  قدرتهم  في  الثقة  لديهم  وزاد  بحماس 

 رسائلهم العلمية بأنفسهم. 
نفيذ أنشطة البرنامج من خالل توفير التخطيط الجيد لت (6

بيئة تعليمية مساعدة على تنمية قدرة الطالب على  
المهارة  خطوات  من  خطوة  لكل  األسباب  إبداء 
اإلحصائية مما أسهم في تنمية المهارات اإلحصائية 

 وإتقانها. 
استخدم البرنامج لالستراتيجيات الحديثة التي أسهمت  (7

 في تنمية المهارات اإلحصائية. 
والعمل  (8 التعاوني  للتعلم  البرنامج  استخدام  ساعد 

تعاونية   مجموعات  إلى  الطالب  وتقسيم  الجماعي 
مما  خبراتهم؛  وتكامل  لآلخر  بعضهم  تشجيع  على 

 يسر تعلم المهارات اإلحصائية، وتنميتها لديهم. 
تخصيص أنشطة لكل مهارة على حدة من المهارات  (9

المهارا لتلك  متقنين  الطالب  جعل  ت، اإلحصائية 
واالحتفاا بها أكبر فترة ممكنة؛ مما أتاح لهم فرصة 
جديدة؛   وأنشطة  مواقف  على  المهارات  تلك  تطبيق 
مما أدى إلى تحسن في مستوى المهارات اإلحصائية 

 لديهم.
استخدام الباحثة التعلم الذاتي واإللكتروني في إعداد    (10

 البرنامج؛ مما ساعد الطالب في اآلتي:
تدريب في نظام واحد باستخدام  دمج كل من التعليم وال ▪

 (. SPSSتدريبات على البرنامج اإلحصائي )

وتكرارها حسب ر بة  ▪ المعلومات،  تقديم  القدرة على 
 المستخدم، وتزويده بتغذية راجعة فورية.

تقديم المادة التعليمية بصورة شيقة وجذابة؛ مما يزيد  ▪
 روح الحماس والدافعية في طلب العلم.   

دية وذلك بالسماح لكل طالب أن  مراعات الفروق الفر  ▪
 يسير في دراسته وفق سرعته الخاصة. 

إقبال  ▪ من  تزيد  وتسهيالت  بإمكانات  البرنامج  تميز 
دون   فيه  واالستمرار  التعلم  في  البدء  على  الطالب 

 ملل.
استخدام الباحثة مواقع التواصل االجتماعي والتكنولوجيا   (11

 الحديثة فى إعداد البرنامج ساعد في اآلتي:
يلة تمكن الطالب من التعبير عن آرائه، وتحسين  وس •

زمالئه   مع  والمناقشة  الحوار  خالل  من  أفكاره 
 والباحثة. 

إعطاء الطالب اإلحساس باالستقاللية وحرية التعبير  •
 عن النفس، وفي الوقت نفسه المشاركة الجماعية.   

وتأكيد  • وتأملها،  المعرفة  مصادر  نقد  على  ساعد 
 وجهات النظر الشخصية. 

على  • زمني ا  ترتيب ا  وترتيبها  المشاركات  تنظيم  ساعد 
تنظيم معلومات الطالب وأفكارهم وخبراتهم ووجهات  

 هم. نظر 
إعطاء الطالب توجيهات تخص أدائه في التقويم لكل   •

 موضوع، من خالل البريد اإللكتروني والدردشة. 
 
وتتفق نتائج البحث مع نتائج دراسااااااااااات سااااااااااابقة، مثل:      

(، التي توصااااااالت إلى فاعلية  2019دراساااااااة )عفاف أمين، 
الفصاااااااااال المعكوس في تنمية مهارات التحليل اإلحصااااااااااائي 

طالب الدراساااااااااااااات العليا بكلية التربية، لنتائج البحوث لدى  
، التي أشااااااارت (2018)ودراسااااااة محمود مصااااااطفى عطية 

(  المرن، الدوار ) نتائجها ألثر اساااااااتخدام لنمط التعلم المدمج
تنمية مهارات حل المشااااااكالت اإلحصااااااائية لدى طالب  في  

(،  ۲۰۱۷الدراساااات العليا، ودراساااة عثمان علي القحطاني )
التي أشارت نتائجها ألثر استخدام استراتيجية التعلم بالعقود  
في تادريس مقرر اإلحصااااااااااااااااء التربوي على تنميااة مهااارات  
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التفكير اإلحصااااااائي لدى طالب الدراسااااااات العليا، ودراسااااااة 
التي توصاااااالت إلى  ،  (2016)عبد الناصاااااار محمد عبد البر

البحااااث اإلجرائي لتنميااااة مهااااارات    أثر السااااااااااااااتخااااداموجود  
 ات اإلحصائية لدى طالب الدبلوم الخاص.المعالج

 
ا توصايات البحث: في ضاوء نتائج البحث توصاي    -ساادساً

 الباحثة باآلتي:
وتوعية   (1 اإلحصاء  علم  بتدريس  االهتمام  درجة  رفع 

إعداد   في  بأهميته  والدكتوراه  الماجستير  طالب 
 بحوثهم.   

لطالب  (2 البحثية  االحتياجات  قائمة  من  االستفادة 
التدريبية   البرامج  بناء  في  والدكتوراه  الماجستير 

 اإلحصائية. 
طالب   (3 تواجه  التي  المشكالت  معالجة  ينبغي 

وا ومن الماجستير  اإلحصاء،  تعلم  عند  لدكتوراه 
المناسب، الحلول:   والمناي  المالئمة،  البيئة  توفير 

معامل متخصصة؛ ليفيد منها الطالب في التطبيق و 
العملي، وربط الجانب النظري بالممارسات التطبيقية 
 في بحوث الطالب وزيادة ساعات التطبيق العملي.

دام طرق بالحداثة والتنوع في استخ  ضرورة االهتمام (4
 تدريس اإلحصاء وأساليبها ووسائلها. 

ضرورة اعتماد أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية   (5
على خبرات الطالب ومعلوماتهم السابقة؛ وذلك في  
تتكامل   بحيث  الجديدة،  والخبرات  المعلومات  تقديم 
 البنية المعرفية لدى الطالب، ويكون التعلم ذا معن ى.

أساليب التقويم؛  مستمر والتنوع فياالهتمام بالتقويم ال (6
 لقياس مستوى أداء الطالب في جوانب التعلم. 

لدى   (7 الشائعة  اإلحصائية  األخطاء  بتحديد  االهتمام 
الطالب ومعالجتها، التي تظهر فيما بعد في نتائج  

 بحوثهم. 
في  (8 البحثية  الطالب  احتياجات  وضع  على  العمل 

إذ يؤدي ذلك    االعتبار عند تصميم البرامج التدريبية؛
والمهارات   األنشطة  في  كامل  بشكل  انخراطهم  إلى 
 المتضمنها تلك البرامج نظرا الرتباطها باحتياجاتهم. 

محاضرات   (9 وإعداد  تدريبية  دورات  عقد  ضرورة 
لطالب   والدكتوراه توضيحية  بصفة   الماجستير 

 مستمرة.  
 

 مقترحات البحث:  -سابًعا
الباحثة البحوث اآلتية، بوصاااااافها  اسااااااتكماال  للبحث تقترح  

 بحوث ا مستقبلية:
برنامج قائم على التعليم المدمج بالمشروعات العملية   (1

كليات  طالب  لدى  اإلحصائية  المهارات  لتنمية 
 التربية.

تنمية  (2 في  المقترح  البرنامج  استخدام  فاعلية  دراسة 
 جوانب تعلم أخرى لدى طالب كليات التربية. 

است (3 فاعلية  لعالج دراسة  المقترح  البرنامج  خدام 
الماجستير  لطالب  اإلحصاء  تعلم  صعوبات 

 والدكتوراه. 
برنامج مقترح لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات  (4

 على استخدام البرنامج المقترح في تدريس اإلحصاء. 
برنامج مقترح في اإلحصاء التربوي قائم على أنماط  (5

رنامج اإلحصائي التعلم لتنمية مهارات التعامل مع ب
(SPSS  لدى طالب الماجستير والدكتوراه بكليات )

 التربية.
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