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ِئن َل َو ُكْم  ّن َد ِزيمم َل ُتْم  َكْر ِئن َشمم َل ُكممْم  ّب ّذَن َر َأ َتمم ْذ  ِإ َو  يقممول اللممه تعممالى (
ٌد ) صمدق اللمه العظيمم (سمورة إبراهيمم، ِدي َلَشم ِبي  َذا َع ِإّن  ُتْم  َفْر  َك

)7الية 
 وفي قول الرسول الكريم عليه أفضل الصمملة وأتممم التسممليم ( ل

يشكر الله من ل يشكر الناس ) أخرجه أبو داؤود.    
  اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك المنة والثنماء الحسمن ، الشمكر
 لله تعالى على فضله إذ أعانني على هذا البحث ثم جزيل الشممكر
 والتقدير إلى جامعة السممودان للعلمموم والتكنولوجيمما الممتي حملممت
 على عاتقها نشر العلم والمعرفممة. كممما أتمموجه بالشممكر والتقممدير
 إلى كل من ساعدني ومد لي يد العممون وأخممص بالشممكر الممدكتور
 عبد الرحمن أحمد عبد الله الذي واصممل معممي مسمميرة الشممراف
 على هذا البحث ولما استفدته منه مممن متابعممة دقيقممة وتوجيهممات
ًا ولدفعه المعنمموي لممي علممى تحمممل  وإرشادات استفدت منها كثير
 الصعاب والعقبات الممتي واجهتنممي فأسممال اللممه العلممي القممدير أن
 يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يعطيممه الصممحة والعافيممة. كممما
 اشكر الدكتور عز الدين عبد الرحيم مجذوب الممذي أشممرف علممى
 هذا البحث في بداياته الولى فأسال الله أن يجزيه عني كل خيممر

لتوجيهاته النيره .
     كما أشكر كل من ساهم برأيممه وفكممره وجهممده مممن السمماتذة
 الذين قاموا بتحكيم أدوات البحمث والمذين تمكنمت ممن مقمابلتهم
 وأفادوني باستجاباتهم وأرائهم النيممرة فممي أداة المقابلمة. ولطلب
 الدراسممات العليمما عينممة الدراسممة ولمراكممز تصممحيح الشممهادة

 م لما وجدته منهم مممن ترحيممب ومسمماعدة2010السودانية للعام
في أداء عملي الميداني. 

      كممما ل يفمموتني أن أشممكر أسممرتي وعشمميرتي علممى دفعهممم
 ومساعدتهم لي لكمال هذه الدراسممة وأخممص بالشممكر  صممديقتي
 حواء محمد عبد الله التي قامت بطباعة هذا البحممث دون كلممل أو

ملل فأسأل الله أن يجزيها عني كل خير. 
     والشممكر موصممول لمكتبممات الجامعممات السممودانية ولكليممات

الدراسات العليا بجامعات عينة الدراسة.

II



القوائم
ًل : قائمة الموضوعات  أو

المتسلس
ل

الصفحةالموضوعات

أالهداء 1
بالشكر والعرفان 2
جقائمة الموضوعات3
زقائمة الجداول 5
يقائمةالشكال 6
كمستخلص البحث باللغة العربية 7
ممستخلص البحث باللغة النجليزية 8

الفصل الول
الطار العام للبحث

1مقدمة 9
3مشكلة البحث 10
3أهمية البحث11
4أهداف البحث 12
5أسئلة البحث 13
6فروض البحث 14
6منهج البحث 15
6حدود البحث 16
6مصطلحات البحث 17

الفصل الثاني
الطار النظري والدراسات السابقة 

التقويم 18
9مفهوم التقويم 19
10تعريف التقويم20
12أهمية التقويم 21
13التقويم اداة تطوير 22
الحصاء التربوي 23
16التعريف بالحصاء 24
16تطوير علم الحصاء 25
17أهمية الحصاء 26
19اهمية الحصاء في البحاث  العلمية 27
21أهداف علم الحصاء ( اقسام الحصاء )28
21اقسام علم الحصاء29

III



22وظائف الحصاء الوصفي 30
24انماط الحصاء الستدللي 31
25دور الحصاء في البحث التربوي واهميته32
30الساليب الحصائية 33
31 الجداول الحصائية واستعمالتها  34
33التحليل الحصائي 35
34العينة الحصائية 36
40مفهوم الفروض في البحث التربوي 37
42أهمية الفروض في التحليل الحصائي 38
42ادوات البحث 39
44التوزيعات التكرارية 40
طلب الدراسات العليا 41
46مقدمة42
47انتقاء طلبة الدراسات العليا 43
48العداد النوعي لطلبة الدراسات العليا 44
49الرتقاء بالدراسات العليا 45
 أهداف الدراسات العليا في الجامعات46

السودانية بولية الخرطوم
50

50اهداف الدراسات العليا بجامعة الخرطوم47
 اهداف الدراسات العليا بجامعة ام درمان48

السلمية
51

 أهداف الدراسات العليا بجامعة السودان49
للعلوم والتكنولوجيا 

51

53الدراسات السابقة 50
63تعقيب علي الدراسات السابقة 51
65نقاط الستفادة من الدراسات السابقة 52

الفصل الثالث
اجراءات الدراسة الميدانية 

66مجتمع الدراسة 53
67عينة الدراسة 54
 الصعوبات التي واجهت الباحثة في55

الحصول علي العينة 
67

67ادوات الدراسة 56
69التأكد من صحة الدوات 57

الفصل الرابع
تحليل وتفسير النتائج 

IV



72تحليل الدوات واختبار الفروض58
120عرض وتفسير النتائج 59
 مناقشة وتفسير النتائج علي ضوء60

الفروض 
125

الفصل الخامس
 الستنتاجات ـ التوصيات ـ المقترحات ـ الخاتمة ـ

المراجع 
129الستنتاجات 61
130التوصيات 62
131المقترحات63
132الخاتمة 64
133المصادر والمراجع 65
الملحق66

V



ًا : قائمة الجداول ثاني
المتسل
سل

 رقمالجدول
الصفحة

 ) المقاييس الحصائية البارسترية1-2جدول رقم (1
واستخدامها 

33

 ) نظام العينات السلوب الحصائي2-2جدول رقم (2
المناسب  

37

 ) التكرار والنسبة المئوية لفراد العينة1-4جدول رقم (3
حسب الجنس 

74

 ) التكرار والنسبة المئوية لفراد العينة2-4جدول رقم (4
حسب التخصص

75

 ) التكرار والنسبة المئوية لفراد العينة3-4جدول رقم (5
حسب التخصص الدقيق

76

 ) التكرار والنسبة المئوية لفراد العينة4-4جدول رقم (6
حسب العمل

77

 ) التكرار والنسبة المئوية لفراد العينة5-4جدول رقم (7
حسب الخبرة العملية في مجال التدريس

77

 ) التكرار والنسبة المئوية لفراد العينة6-4جدول رقم (8
حسب الخبرة الدارية

78

 ) التكرار والنسبة المئوية لفراد العينة7-4جدول رقم (9
حسب الجامعة التي نالو فيها الماجستير

79

 ) الوسط الحسابي والنحراف المعياري8-4جدول رقم (10
والقيمة الحتمالية واختبار (ت)

80

 ) الوسط الحسابي والنحراف المعياري9-4جدول رقم (11
واختبار (ت) للمحاور حسب التخصص العام

81

 ) الوسط الحسابي والنحراف10-4جدول رقم (12
المعياري واختبار (ت) للمحاور حسب التخصص الدقيق

82

 ) الوسط الحسابي والنحراف11-4جدول رقم (13
 المعياري واختبار (ت) للمحاور حسب الخبرة العملية في

التدريس

83

 ) الوسط الحسابي والنحراف12-4جدول رقم (14
المعياري واختبار (ت) للمحاور حسب الخبرة الدارية

84

 ) التوزيع التكراري والنسبة المئوية13-4جدول رقم (15
داخل عينة الدراسة حول عبارات المحور الول 

85

 ) الوسط الحسابي والنحراف14-4جدول رقم (16
 المعياري واختبار مربع كاي ليجابات افراد العينة حول

89

VI



عبارات المحور الول 
 ) التوزيع التكراري والنسبة المئوية15-4جدول رقم (17

داخل عينة الدراسة حول عبارات المحور الثاني
91

 ) الوسط الحسابي والنحراف16-4جدول رقم (18
 المعياري واختبار مربع كاي ليجابات افراد العينة حول

عبارات المحور الثاني

94

 ) التوزيع التكراري والنسبة المئوية17-4جدول رقم (19
داخل عينة الدراسة حول عبارات المحور الثالث

96

 ) الوسط الحسابي والنحراف18-4جدول رقم (20
 المعياري واختبار مربع كاي ليجابات افراد العينة حول

عبارات المحور الثلث

99

 ) التوزيع التكراري والنسبة المئوية19-4جدول رقم (21
داخل عينة الدراسة حول عبارات المحور الرابع

101

 ) الوسط الحسابي والنحراف20-4جدول رقم (22
 المعياري واختبار مربع كاي ليجابات افراد العينة حول

عبارات المحور الرابع

103

 ) التوزيع التكراري لفراد عينة الدراسة21-4جدول رقم (23
وفق التخصص

104

 ) التوزيع التكراري لفراد عينة الدراسة22-4جدول رقم (24
وفق سنوات الخبرة

105

 ) التوزيع التكراري لفراد عينة الدراسة23-4جدول رقم (25
وفق الخبرة الدارية

106

 ) درجة اهتمام طلب الدراسات العليا24-4جدول رقم (26
في مادة الحصاء

107

 ) درجة مناسبة المقرر الذي يدرس في25-4جدول رقم (27
الحصاء التربوي لطلب الدراسات العليا

108

 ) مراعاة مقرر الحصاء لمعايير اختيار26-4جدول رقم (28
المحتوي واسس تنظيمه

109

 ) درجة مناسبة طرق التدريس27-4جدول رقم (29
 والوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس الحصاء

التربوي 

110

 ) مدي كفاية الوقت المخصص لتدريس28-4جدول رقم (30
الساليب الحصائية لطلب الدراسات العليا

111

 ) درجة الرضا المهني لمعرفة الساليب29-4جدول رقم (31
الحصائية

113

114) درجة أهمية مادة الحصاء التربوي 30-4جدول رقم (32

VII



 ) درجة الرضا عن التطبيق العملي31-4جدول رقم (33
لساليب الحصاء التربوي

115

 ) تاثير التخصص العلمي واستخدام32-4جدول رقم (34
العمليات الحصائية 

116

 ) مخترحات لحل مشكلة الحصاء33-4جدول رقم (35
التربوي المتمثلة في عدم اعتماد الباحثين علي انفسهم

117

 ) التكرار والنسبة المئوية للساليب34-4جدول رقم (36
الحصائية المستخدمة في بعض الدراسات 

118

VIII



ًا ً : قائمة الشكال البيانيةثالث
متسل
سل

 رقمالشكل ( أعمدة بيانية )
الصفحة

74) افراد عينة الدراسة وفق النوع1-4شكل رقم (1
75) افراد عينة الدراسة وفق التخصص العام2-4شكل رقم (2
76) افراد عينة الدراسة وفق التخصص الدقيق3-4شكل رقم (3
 ) افراد عينة الدراسة وفق الخبرة العملية في4-4شكل رقم (5

مجال التدريس
78

79) افراد عينة الدراسة وفق الخبرة الدارية5-4شكل رقم (6
105) افراد عينة الدراسة حسب المؤهل6-4شكل رقم (7
106) افراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 7-4شكل رقم (8
107) افراد عينة الدراسة حسب الخبرة الدارية8-4شكل رقم (9

 ) درجة اهتمام طلب الدراسات العليا9-4شكل رقم (10
بالحصاء التربوي 

108

109) درجة مناسبة مقرر الحصاء التربوي10-4شكل رقم (11
 ) مراعاة محتوي الحصاء لمعايير اختيار11-4شكل رقم (12

المنهج واسس تنظيمه
110

 ) مناسبة طرق التدريس والوسائل التعليمية12-4شكل رقم (13
في تدريس الحصاء

111

 ) مدي مناسبة الوقت المخصص لتدريس13-4شكل رقم (14
الحصاء

112

 ) مدي الرضا المهني لمعرفة الساليب14-4شكل رقم (15
الحصائية

113

114) مدي اهمية مادة الحصاء التربوي 15-4شكل رقم (16
115) مدي الرضا عن التطبيق العملي للحصاء 16-4شكل رقم (17
 ) مدي تاثير التخصص العلمي في استخدام17-4شكل رقم ( 18

العمليات الحصائية
116

 ) يوضحالمخترحات في حل مشكلة الحصاء18-4شكل رقم (19
التربوي

118

 ) يوضح الطرق المستخدمة في تحليل نتائج19-4شكل رقم (20
الدراسات 

119

IX



مستخلص البحث

      تناولت الدراسة تقويم الساليب الحصائية لطلب الدراسممات
 العليا بالجامعات السودانية بهدف التعرف علممى أهممداف الحصمماء
 التربوي لطلب الدراسات العليا محتوى الحصاء الممتربوي ومممدى
 مراعاته لمعايير اختيممار المحتمموى وأسممس تنظيمممه - الفممادة مممن
 دراسممة الحصمماء الممتربوي - اسممتخدام الحصمماء الممتربوي فممي
 الدراسات البحثيممة – ومممدى ملءمممة  طممرق التممدريس والوسممائل
 التعليمية المسممتخدمة فممي تممدريس أسمماليب الحصمماء الممتربوي –
 مدى كفاية الوقت المخصص لتدريس أساليب الحصاء التربوي –

  النوع ( ذكر/{هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في كمل ممن 
 أنثي )، التخصص العمام ( تربيمة/ غيمر ذلمك )، التخصمص الدقمميق
 ( علمي/ أدبي )، الخبرة العملية في التدريس ( أقل مممن خمسممة
 سممنوات/ خمسممة سممنوات فممأكثر )، الخممبرة الداريممة ( توجممد/ ل

في فهم وتطبيق العمليات الحصائية.} توجد )
      تأتي أهمية هذه الدراسة مممن أهميممة مممادة الحصمماء الممتربوي
 وذلك ما أكده المسئولون التربويون من أن للحصاء دور أساسي
 فممي أي تخطيممط ول يمكممن لي خطممة ان تنجممح مممالم تقممم علممى
 الحصمماء، كممما أن الحصمماء إحممدى الممدعلمات الممتي تقمموم عليهمما
 الطريقة العلمية. وبالتالي لبد للباحثين مممن معرفممة هممذه المممادة
 التي تعتبر من أهم الوسائل التي تستعين بها العلوم المختلفة في

الوصول إلى نتائجها وفي تحليل هذه النتائج  وتطبيقها.
      استخدمت الدراسة المنهجين الوصممفي والتحليلممي الحصممائي

من خلل الدراسة المسحية. 
      تمثممل مجتمممع الدراسمة فمي طلب الدراسممات العليمما بكليمات
 التربية ممممن اجتممازوا مرحلممة الماجسممتير بممالمقررات فممي العممام

  ومن خبراء ومتخصصممين فممي تممدريس الحصمماءم2008/ 2007
 التربوي بالجامعات السودانية  ومن الدراسممات البحثيممة بمكتبممات

كليات التربية.
  ) طممالب وطالبممة80     تم اختيار عينممة عشمموائية بلممغ حجمهمما ( 

 ) رسالة ماجستير في التربية30أساتذة و() 10% و(25.6بنسبة 
  جامعات هي ( جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، جامعممة)3و(

الخرطوم، جامعة أمدر مان السلمية ). 
     تمثلت أدوات الدراسة في الملحظة - الستبانة  - المقابلة.

       وفي المعالجات الحصائية استخدمت الباحثة معامل إرتبمماط
 بيرسون وسبير مان براون في التأكممد مممن صممدق وثبممات الدوات
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 والنسب المئوية والوسط الحسابي والنحراف المعيمماري واختبممار
 ) واختبممار (ت) فممي التحليممل الحصممائي للبيانممات وتوصمملت2(كمما

الدراسة للعديد من النتائج منها:
ًا لطلب الدراسات العليا.)1 مادة الحصاء التربوي هامة جد
 إن محتوى الحصمماء الممذي يمدرس لطلب الدراسممات العليما)2

بجامعات عينة الدراسة يحقق ما وضع له من أهداف.
 يسممتفيد طلب الدراسممات العليمما مممن معرفممة السمماليب)3

الحصائية.
 غالبية طلب الدراسات العليا ل يطبقون الجانب  الحصائي)4

بأنفسهم في دراساتهم البحثية.
 الوقت المخصص لتدريس الحصاء التربوي غير كاف حيممث)5

أنها تدرس ضمن مقرر القياس والتقويم.
 للتخصص العلمي تأثير إيجابي في فهممم وتطممبيق العمليممات)6

الحصائية.
 ل يممؤثر عامممل النمموع أو الخممبرة العمليممة فممي التممدريس أو)7

الخبرة الدارية في فهم وتطبيق العمليات الحصائية.
 وقممد قممدمت الباحثممة العديممد مممن التوصمميات لكممل مممن طلب
 الدراسممات العليمما البمماحثين ولسمماتذة الحصمماء ومممن يقومممون
 بتدريسها ولكليات الدراسات العليا. كما قدمت مقترحممات لجممراء

دراسات أخرى.
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Abstract

      The  aim of  this  study  is  to  evaluate  the  Educational  statistical 

syllabuses set for M. Ed . students in Sudanese Universities . it starts by 

acquainting  the  reader  with  the  objectives  of  Educational  statistical 

syllabuses set for qraduate students in college of Ed in Sudanese .

      The study also trued to investigate the extent to with the content of 

syllabus of Educational statistics , was up to the standard of the criteria of 

selecting the course content and its organization , and also the extent to 

which  the  strategies  of  Educational  statistics  was  wade  use  of  in  the 

students’  researches  and  whether  the  time  allocated  for  teaching  the 

strategies of Educational statistics to graduate students was enough.

     This study is important because it stresses the importance of mastering 

the  strategies  of  Educational  statistics  which  is  very  essential  in  the 

discursion, analysis interpretation of the result of researches . 

The unite made use of the descriptive and statistical analytical Method of 

research.

       The study population comprised of graduate students of the Faculties 

Education who have passed the Examinations of the M. Ed . degree in the 

year 2007/ 2008 the population of the study also composed of experts and 

specialists  in teaching Educational  statistics  in Sudanese Universities  , 

additional information on the subject was gathered from previous studies 

provided in libraries of colleges of Education in the state of Khartoum.

The writer selected a random sample of 80 male female students (25.6%), 

30 master theses in Education for            

 (3) universities, namely Sudan University of Science and Technology, 

the University of Khartoum and Omdurman Islamic University.

        The Study  used in the study were observation, questionnaires and 

interviews.  As  for  statistical  processing,  the  researcher  used  Person 

Correlation coefficients with the Spearman and Brown Correction Factor 
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to  confirm  the  accuracy  ad  Consistency  of  ratios,  mean,  standard 

deviation, Chi-squared and T-Tests used in data analysis.

The study came out with the following results:

1. Educational  statistics  as  a  subject  is  very  important  to  graduate 

students of the colleges of Education. 

2. The content of Statistics (as a subject) taught to graduate students 

of the universities under study fulfills the designated objectives.

3. Graduate students benefit from knowing statistical methods.

4. The  majority  of  graduate  students  do  not  apply  the  statistical 

aspects of their research by themselves.

5. The time allotted for teaching educational statistics is not enough 

because this subject is taught as a part of the subject Measurement 

and Evaluation.

6. The specialization of scientific disciplines has a positive impact on 

the apprehension and application of statistical processes.

7. Factors  like  gender,  practical  experience  and  administrative 

experience have no effect on the apprehension and application of 

statistical processes.
      The researcher presented many recommendations to graduate students 

researchers,  statistics  educators  and  colleges  of  graduate  studies.  The 

researcher also suggested some proposals for future studies. 
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الفصل الول
الطار العام للبحث

مقدمة: 
ًا مممن ًا مهممم       يعتبر الحصاء بقسميه النظممري والتطممبيقي فرعمم
 فروع العلم والمعرفة، لنه يدرس بشكل أساسي الناحية الكميممة
 للظواهر الجتماعية والقتصادية بارتباط وثيق مممع الكيممف، وذلممك
 باستخدام الطممرق والسمماليب الحصممائية المناسممبة، فهممو يممدرس
 الظاهرة حسب المكان وعلقتها بممالظواهر الخممرى. كممما يممدرس
ًا  تطور الظاهرة حسب الزمان والتنبؤ بحجمها في المستقبل، آخذ
 بعين العتبار العوامل التي تؤثر على هذه الظاهرة في الماضممي.
 وتغير العوامل أو تغير تأثيرها الممذي ل غنممى عنممه لمعرفممة حقيقممة

الظاهرة والتخطيط لها.
      إن الهتمممام بالحصمماء يرجممع إلممى عصممور قديمممة منممذ كممانت
 الحكومات فممي مصممر الفرعونيممة وفممي الصممين وفممي غيرهمما مممن
ًا لما لهما ممن أهميممة ًا خاص  الدول تولي العمليات الحصائية إهتمام
 بالنسممبة لنظممم الدولممة فممي أوقممات السمملم والحممرب. وإن علممم
ًا  الحصاء تطور بجهود الكثيرين مممن العلممماء، وكممان التطممور بطيئ
 أول المر حتى جاء القرن العشرين ليشهد أعلى معدلت التطممور
 خاصة فيما يتعلق بتطبيقممات الطممرق والنظريممات الحصممائية فممي
 مجال العلوم الجتماعية والتربوية الحديثة وإثباتها بالبراهين، وممما
 زال الحصاء وما ينتج عنه هو الضوء الذي يهتدي بممه المخططممون
 التربويون وطلب الدراسممات العليمما البمماحثون فممي الوصممول إلممى
 قممرارات صممائبة ونتممائج علميممة تفيممد البشممرية ( جلل الصممياد ،

).5هم ، 1412
      وقد وردت لفظة إحصاء في القرآن الكريم أكثر من مرة،

َواِتحيث قال تعالى في كتابه الكريم : {  ِفي الّسَما ُكّل َمْن   إْن 
ًدا ( ْب َع ِتي الّرْحَمِن  َآ ِإّل  َْلْرِض  ّدا (٩٣َوا َع ُهْم  ّد َع َو ُهْم  َأْحَصا ْد  َق َل  (

ًدا (٩٤ َفْر ِة  َياَم ِق ْل ْوَم ا َي ِه  ِتي َآ ُهْم  ّل ُك َو سورة مريم -اليات ( }) ٩٥) 
ِهْم93-95 ّب ِرَساَلِت َر ُغوا  َل ْب َأ ْد  َق َأن  َلَم  ْع َي ِل   ) وفي قوله تعالى: { 

ًا } { سورة الجن،الية " َدد َع ٍء  ُكّل َشْي َأْحَصى  َو ِهْم  ْي َد َل ِبَما  َأَحاَط  َو
28 { "

      وفي الستينات برزت أهمية الحصاء كأساس ضروري لعمليممة
 التنمية القتصادية والجتماعية، وأطلق على عقد السممتينات بعقممد
 التنمية، وما لبث أن أخذت معظم الدول بمبدأ التخطيط الشممامل
 وانتشر الحصاء واتسعت مجالته ومن ناحيممة أخممرى فقممد أسممهم
 فممي تطممور العلمموم ونموهمما، فلممم يقتصممر اسممتخدامه علممى علممم
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 القتصمماد بممل أسممتخدم فممي مختلممف العلمموم كالزراعممة والصمميدلة
والطب والعلوم العسكرية وعلم الجتماع والتربية وغيرها.

ًا منذ القدم حتى وصل إلى ماهو       تطور مفهوم الحصاء تدريجي
 عليه الن من أسس ومبادئ ونظريات ثممابته معروفممة، كممما زادت
 أهمية إستخدام هذا العلم بتطور مفاهيمه ونظريمماته فممي مراحلممه
 المختلفة، وذلك بفضل مساهمة مجموعة مممن العلممماء والبمماحثين
 بأبحاثهم وخبراتهم القيمة في هذا المجال، هذا بجانب ما أسهمت
 به الجمعيات العلمية للحصاء وإحرازهما لمجمالت متخصصمة فمي
ًا كممان لظهممور وإنشمماء القسممام الحصممائية  هممذا الشممأن، وأيضمم
ًل فممي تطممور المعاهممد ًا وفعمما ًا ملموسمم  المتخصصة بالجامعات أثممر
 العلمية ونظريات ذلك العلم وتطبيقمماته فممي كممل مجممالت الحيمماة

)3م ،2004العلمية والعملية ( إبراهيم علي إبراهيم ، 
      والحصاء في صممورته الحديثممة هممو أحممد الممدعامات الرئيسممية
 التي تقموم عليهما الطريقممة العلميممة فمي بحثهما للعلموم النسمانية
 والعلوم المتصمملة بممأي جممانب مممن جمموانب الحيمماة، ويرتبممط علممم
ًا بممإجراء ملحظممات وتجممارب واسممتخلص ًا وثيقمم  الحصمماء إرتباطمم
 النتائج التي تؤدي إليها تلك التجارب، وتعتمد التجارب الحديثة في
 العلوم المختلفة على الطريقة العلمية التي تقوم على الملحظممة
 الدقيقمممة والتجريمممب العلممممي والتحليمممل الرياضمممي، والسمممتنتاج
 المنطقي، ولهذا يعد علم الحصاء من أهم الوسائل التي يسممتعين
 بها الباحث وتستعين بها العلوم المختلفة في الوصول إلى نتائجها
 وفي تحليل هذه النتائج وتطبيقاتها، ولهممذا كلممه أرادت الباحثممة أن
ًا السمماليب الحصممائية  تكرس جهدها في دراسة هذا العلم وتحديد
 الممتي يسممتعين بهمما البمماحثون فممي الوصممول إلممى نتممائجهم وتقمويم
 الساليب الحصائية التي يستخدمها البماحثون فمي التربيمة ومممدي

أستفادتهم منها في تفسير نتائج بحوثهم.

مشكلة البحث:
      جمماءت مشممكلة البحممث والممتي موضمموعها تقممويم مقممررات
 الحصاء الممتربوي لطلب الماجسممتير بممالمقررات فممي الدراسممات
 العليمما بالجامعممات السممودانية ومممدى إسممتفادة الطلب منهمما فممي
ًا لدراسممة الباحثممة السممابقة  تفسير نتائج البحمموث التربويممة إمتممداد
 ( إتجاهممات طلب الدراسممات العليمما بكليممات التربيممة نحممو مممادة
 الحصاء وتأثيرها عند إجراء دراساتهم البحثية ) وذلك مما لحظته
 الباحثة خلل دراستها بقسم الدراسات العليا بكل من جامعتي أم
 درمان السلمية والخرطوم تخوف الكممثير مممن طلب الدراسممات
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 العليا من أستخدام مادة الحصاء ولجوئهم إلى متخصصين لجراء
الجانب الحصائي في دراساتهم.

 لهذا أرادت الباحثة أن تبحث فممي هممذا الموضمموع وان تعيممن
 البمماحثين فممي فهممم السمماليب الحصممائية الممتي يسممتخدمونها فممي

دراساتهم بكليات التربية. 
مبررات إختيار المشكلة:

 مممما توصمملت إليممه مممن نتممائج تؤكممد ان اتجاهممات طلب
 الماجسممتير للمقممررات  بالدراسممات العليمما اتسمممت اتجاهمماتهم
 بالسلبية نحو مادة الحصاء وغالبيمة الطلب ل يفهممون السمماليب
 الحصممائية ول يعرفممون كيفيممة إسممتخدامها فممي البحمموث التربويممة
 وتدني تحصيل الطلب فممي مممادة الحصمماء مقارنممة ببقيممة المممواد

الخرى.   
أهمية البحث:

      تناولت الباحثة أهمية البحث  بالنسبة للبمماحثين وفممي المجممال
التربوي وأهميتها بالنسبة للمجتمع.

ًل: الهمية بالنسبة للباحثين: أو
 قد تفيد هذا الدراسة الباحثين في فهم الساليب الحصممائية)1

وتفسير نتائج البحوث.
 ربما تسهم الدراسة في دفع الباحثين إلى إجراء المعالجات)2

ًل مممن السممتعانة  الحصائية الخاصة بدراساتهم بأنفسممهم بممد
بخبراء في هذا المجال.

ًا: الهمية في المجال التربوي: ثاني
المساعدة على السلوب المناسب في البحث)1
المساعدة في تخطيط وتعميم التجارب)2
معرفة كيفية استخدام نتائج البحث الحصائي.)3
التحقق من صحة أو عدم صحة فرضية معينة)4
 التنبممؤ أو إسممتخدام النتممائج فممي تقممدير رقمممي لبيانممات غيممر)5

معروفة بالتحديد
 للحصاء الدور الكبر في تقدم العلوم الجتماعيممة والتربويممة)6

والنفسية.
ًا: الهمية بالنسبة للمجتمع: ثالث

      لقد أصبح الحصمماء أداة هامممة فممي الحيمماة المعاصممرة، وربممما
يعود الفضل للحصاء في:

نماء التفكير لنه يزود النسان بأدوات وأساليب التفكير.)1

17



ًا بما يوفره له من نماذج  وصيغ)2 ًل اقتصادي  يعطي التفكير شك
وقوانين متعددة ومرنة.

دراسة المجتمعات ومقارنتها بالمجتمعات في البلد الخرى.)3
 حل مشكلت كثيرة في مجال التربية و القتصمماد والزراعممة)4

 والسكان والطب والمواصلت والدارة وغيرها من أجل رفع
مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

أهداف البحث:
      تناولت الدراسة تقويم الساليب الحصائية لطلب الدراسممات

العليا في الجامعات السودانية بغرض التعرف على التي:
 أهممداف محتمموى مقممرر الحصمماء الممذي تتممم دراسممته ومممدى.1

تحقيقها.
 مدى مراعاة الساليب الحصممائية لمعممايير اختيممار المحتمموى.2

وأسس تنظيمه.
 مدى أهميممة مممادة الحصمماء وإسممتفادة الطلب مممن معرفممة.3

الساليب الحصائية.
مدى كفاية الوقت المخصص لتدريس الحصاء ..4
 ملئمة طرق التدريس والوسائل التعليمية المسممتخدمة فممي.5

تدريس أساليب الحصاء التربوي.
 مدى استخدام طلب الدراسات العليا للعمليممات الحصممائية.6

وتطبيقها في بحوثهم بأنفسهم.
مدى إهتمام طلب الدراسات العليا بمادة الحصاء التربوي..7
 العلقممة بيممن النمموع ، التخصممص العممام، التخصممص الممدقيق.8

 ( علمممي/ أدبممي )، العمممل فممي مجممال التممدريس والخممبرة
الدارية في فهم وتطبيق العمليات الحصائية.

 السمماليب الحصممائية الشممائعة المسممتخدمة فممي رسممائل.9
الماجستير في العلوم التربوية في الجامعات السودانية.

أسئلة البحث:
 الممي اي مممدي يحقممق مقررالحصمماء الممذي يممدرس لطلب)1

الدراسات العليا ما وضع له من أهداف؟
 ممما ملئمممة السمماليب والطممرق المسممتخدمة فممي عممرض)2

الساليب الحصائية ؟
ما مدي مراعاة مقررات الحصاء لمعايير اختيار المحتوي ؟)3
ما مدي مراعاة مقررات الحصاء لسس تنظيم المحتوى؟)4
 ما مدي تطممبيق طلب الدراسممات العليمما البمماحثيين الجممانب)5

الحصائي في بحوثهم بأنفسهم؟
 ممما مممدى كفايممة المموقت المخصممص لتممدريس السمماليب)6

الحصائية ببرامج الدراسات العليا؟
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  ممما هممي السمماليب الحصممائية الشممائعة المسممتخدمة فممي)7
رسائل الماجستير والدكتوراه؟

 ما هي المقترحات اللزمة لتطوير الساليب الحصائية المتي)8
تدرس لطلب الدراسات العليا؟

فروض البحث:
يحقق مقرر الحصاء التربوي ما وضع له من أهداف.)1
 يراعي محتمموى الحصمماء الممتربوي لطلب الدراسممات العليمما)2

معايير اختيار المنهج وأسس تنظيمه.
 يسممتفيد طلب الدراسممات العليمما مممن معرفممة السمماليب)3

الحصائية في حياتهم.
 ل يطبممق طلب الدراسممات العليمما الجممانب الحصممائي فممي)4

بحوثهم بأنفسهم.
 الممموقت المخصمممص لتمممدريس الحصممماء المممتربوي لطلب)5

الدراسات العليا كاف.
 طرق التدريس والوسائل التعليمة المستخدمة في تممدريس)6

الساليب الحصائية مناسبة.
يهتم طلب الدراسات العليا بمادة الحصاء التربوي.)7
 توجد فروق ذات دللة إحصائية في التخصص الدقيق لصالح)8

 العلمييممن علممى نظرائهممم ذوي التخصممص الدبممي فممي فهممم
وتطبيق العمليات الحصائية.

 ل توجد فمروق ذات دللمة إحصمائية بيمن المفحوصمين وفقما)9
 للنوع والخبرات والجامعة التي نالو فيها الدراسة . في فهم

وتطبيق العمليات الحصائية .
منهج البحث:

      إتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلممي لمناسممبته لمثممل هممذا
النوع من البحوث.
حدود البحث:

 : وليممة الخرطمموم. كليممات التربيممة بكممل مممن جامعممةالمكانيــة
 السودان للعلوم والتكنولوجيا- جامعة الخرطوم - جامعة أمدرمان

السلمية.
م2007-2006 في العام الزمانية:

مصطلحات البحث:
/ التقويم:1

     تقوم الشئ: تعدل واستوى وتبين قيمته.
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 في هذه الدراسة نقصد بالتقويم عملية التحليل وتفسممير البيانممات
 التي يوفرها القياس حممول أهميممة أسممتخدام السمماليب الحصممائية
 والوصول إلي نتممائج تتعلممق بتجديممد جمموانب القمموة والضممعف فممي

أستخدام الساليب الحصائية واقتراح حلول مناسبة ( إجرائي )
/ مقررات الحصاء:2

      كلمة إحصاء مشتقة ممن الفعممل احصمى يحصممي بمعنمى عمد-
 يعدأو حصر  - يحصر، ويرجع اشتقاق فعل أحصى إلى الحصممى أو
 الحجارة الصغيرة وهي الداة التي تعلم النسان عن طريقها عممدد

).1م ،1989الشياء المحيطة به ( جلل الصياد وآخرون ، 
      علممم الحصمماء علممم يبحممث فممي جمممع البيانممات وتنظيمهمما
 وتخطيطها وعرضها ثم تحليل البيانات من أجل الوصول إلى نتائج
 تفيد في إتخاذ القرارات عند ظهور حالت عمدم التاكمد . ( عمموض

 )13م،2002منصور وآخرون،
 المقرر هو مجممموع الموضمموعات الممتي تحتمموي عليهمما مممادة
 دراسية معينة (اجرائي) ومقرر الحصاء تعني به الباحثممة مجممموع
 موضوعات الحصاء التربوي أو مجموعة الساليب الحصائية التي

تدرس لطلب الماجستير بالمقررات .
/ طلب الدراسات العليا:3

      هممم الطلب الممذين إجتممازوا مرحلممة البكممالوريوس وإلتحقمموا
 بقسممم الدراسممات العليمما لنيممل درجممة الممدبلوم فمموق الجممامعي

أوالماجستير أوالدكتوراه. 
      وفممي هممذه الدراسممة تعنممي الباحثممة بطلب الدراسممات العليمما
 الطلب الذين أجتازوا مرحلةإعداد البحث لنيل درجممة الماجسممتير

بالمقررات.  
/ التفسير:4

     ( فسر ) الشئ: وضحه
      ( فسر ) الشئ: وضممحه وفسممرآيات القممرآن الكريممم شممرحها

ووضح ما تنطوي عليه من معاني وأسرار وأحكام.
      ( التفسممير ): الشممرح والبيممان وتفسممير القممرآن مممن العلمموم
 السلمية يقصد منه توضيح معمماني القممرآن الكريممم وممما إنطمموت
 عليه آياته من عقائد وأسرار وحكممم وأحكممام ( إبراهيممم مصممطفى

 )688وآخرون، بدون تاريخ،
/ البحوث التربوية:5

      البحث لغة: بذل الجهد في موضوع ممما لجمممع المسممائل الممتي
 تتصل وثمممرة هممذا الجهممد ونممتيجته ( إبراهيممم مصممطفى وآخممرون،

 )40مرجع سابق، 
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     وتعني به الباحثة في هذه الدراسة البحث التكميلي الذي يقدم
 لنيممل درجممة الماجسممتير بعممد إجتيمماز الطلب مرحلممة المتحانممات

بنجاح.
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الفصل الثاني
الطار النظري والدراسات السابقة



الفصل الثاني
الطار النظري والدراسات السابقة

التقويم :
تمهيد:

ًا فممي العمليممة التربويممة بجوانبهمما ًا مقممدر       يحتممل التقممويم حيممز
 المختلفممة فل يقتصممر علممى جممانب واحممد وإنممما يشمممل العلميممة
 والمنهجيممة وبرامممج إعممداد وتممدريب المعلميممن والعمماملين فممي
 المؤسسات التربوية والخدمات وهو من العمدة المصمماحبة لكممل
 البرامج التربوية ومممن العمليممات الضممرورية لصممدار أحكممام علممى
 المتغيرات المختلفة التي تحدث في البرامج التعليمية ولقد أصممبح

ًا من الميادين التربوية. ًا مهم التقويم التربوي ميدان
 :Education Evaluatioمفهوم التقويم التربوي : 

ًا مممن الجممدل       يعد مفهوم التقويم من المفاهيم التي نالت كثير
 يممد هممذافي الوساط والدبيات التربوية وربما يرجع ذلممك إلممى تعق

 المفهوم ومرونته وتداخله مع غيره مممن المفمماهيم المماثلممة مثممل
 القيمماس والتقييممم و المسمماءلة والتفممتيش والمراجعممة. وتتبمماين
 وجهممات النظممر حمموله بتبمماين الوظممائف الممتي يشممغلها القممائمون
 بممالتقويم فممي المؤسسممات التربويممة. فممالمعلمون ربممما يعرفممون
 التقويم في عبارات وصفية أو كمية تتعلق بممالمواد الممتي يقومممون
 بتدريسمممها. والمرشمممدون المممتربويون يعرفمممونه بعبمممارات تتعلمممق
 بتخصصات الطلبة وميولهم المهنيممة. ومممديرو المممدارس يعرفممونه
 في ضوء سلوكيات الطلبة. والباء يهتمون فممي تعريفهممم للتقممويم
 بفاعليممة تعليممم ابنممائهم والطلبممة يهتمممون فيممه بتممأثير العلممم فممي
 شخصممياتهم أممما المشممتغلون باقتصمماديات التعليممم ربممما يكممون
ًا بكلفممة البرامممج و المشممروعات التربويممة  تعريفهم للتقويم متعلقمم

وعائدها.
      وكذلك تتباين وجهات نظر علممماء التقممويم حممول تعريممف هممذا
 المفهوم ومكوناته باعتباره من المفمماهيم التحليليممة. فممإذا فحصممنا
ًا فمي تعريفمات همذا ًا كمثير  أدبيمات التقمويم الممتربوي نلحمظ تنوعمم

  ) وبعضممها الخممر إجممرائي (Conceptualالمفهوم بعضممها فكممري ( 
Rerationalومعظممم التعريفممات التصممويرية الفكريممة ل تحمماول (  

 صياغة تعريف رسمي أو منطقي للتقويم وإنممما تقممدم قائمممة مممن
 الخصمائص الكيفيمة المتي تصمف عمليمة التقمويم كعمليمة معرفيمة
 وجدانية. أمما التعريفممات الجرائيممة فممتركز علممى أغممراض التقممويم
 والجراءات التي يمكن اتباعهمما فممي دراسممات التقممويم مممن حيممث
 النشطة والوظائف المتنوعة المتباينة المستخدمة. وعلممى الرغممم
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 من افتقار مجال التقممويم إلممى راسممخة يسممتند إليهمما فممي تعريممف
 مفهمموم التقممويم بطممرق منسممقة. إل أن التعريفممات الجرائيممة
 المختلفة التي اقترحها العلممماء إنبثقممت مممن النممماذج الممتي قمماموا
ًا إلممى أطممر مرجعيممة فكريممة أو  بتصميمها في هممذا الشممأن اسممتناد

تصويرية.
تعريف التقويم:

ِْلنَسمماَن َنمما ا ْق َل ْد َخ َقمم َل       يقول الحق عز وجل في محكم تنزيلممه ( 
ٍم)    ( سورة التين، الية  ِوي ْق َت َأْحَسِن    ) أي لقد خلقنا جسممم4ِفي 

ًا بأجمممل وأكمممل الصممفات مممن  النسان في أحسن شممكل متضمممن
ًا بممالعلم  حسن الصورة وانتصمماب القامممة وتناسممب العضمماء مزينمم

والفهم والعقل والنطق الدب. 
      يعرف التقويم  في اللغة العربية حسبما ورد في المنجد قمموم
 الشئ أي عممدله زال أعوجمماجه وشممئ قممويم أي  ذي قيمممه ومنهمما

قوم المتاع أي جعل له قيمة مادية معلومة.
    وكذلك تعريف لغوي آخر للتقويم قوم الشئ تعني قدره ووزنممه

 )644، ص 1966وحكم على قيمته ( لويس صالون، 
ًا تقوم الشئ تعني تعدل واستوى وتبينت قيمته. وأيض

ًا عرفه بلمموم (  Bloom     أما في الدب التربوي فالتقويم اصطلح
 ) بأنه إصدار حكممم لفمرض مما يقتضممي اسمتخدام معممايير التقممويم

لكافة الشياء والشخاص والسمات
  ) بأنه عملية تقرير مدى تحقق الهدافTaylorبينما يعرفه تيلر ( 

التربوية في البرنامج التربوي.
التعريف الصطلحي للتقويم:

      لقد وردت تعمماريف كممثيرة للتقممويم تتضممح مممن خللهمما أهميممة
 التقويم في العملية التربوية حيث يممؤثر ويتممأثر بالمناهممج باعتبمماره
ًا في العملية التربوية وفي تقويم المنهممج حيممث يتيممح ًا أساسي  جزء
 فرصة جيدة للمعلم والتلميذ للشممتراك فممي النشمماطات التربويممة
 التي تساعد على تحقيق التعلم المثل وإلقاء الضوء الكامل علممى
 الصعاب والمشكلت التي تواجههم ببيان جوانب القمموة والضممعف
 فيؤدي إلى دعم القوة ومعالجة الضممعف والقصممور ويكممون بممذلك

من أهم أدوات تحسين المنهج.
ومن تعريفات التقويم:

 عمليممة تشخيصممية وقائيممة علجيممة تسممتهدف الكشممف عممن-1
 مواطن الضعف والقوة في التدريس بقصد تحسين عمليممة
 التعليممم والتعلممم وتطويرهابممما يحقممق الهممداف المنشممودة

 )177، ص1985( مهدي صالح السامرائ، 
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 إذن التقويم وسيلة وليست غايممة وهممو جممزء ل يتجممزأ مممن عمليممة
 التعليم والتعلم ويستمر باستمراها كما يهدف إلممى إعطمماء صممورة
 للعملية التربوية في كل جوانبها وتحسينها ويشممترك فممي التقممويم
 العديد من الطراف وهو ليممس مجممرد قيمماس بممل يتضمممن تحليممل
 نتائج هذا القياس وتشخيص نواحي الضعف والكشممف عممن طممرق
 العلج وهو يهتم بالتغيرات الساسية الشاملة للشخصممية والحكممم
 على تحقق أهداف التربية للنظام التعليمي المعيممن. إذن التقممويم
 عمليممة شمماملة لكممل الجمموانب المممراد تقويمهمما وتحديممد مممواطن

القصور لتلفيها والقوة لدعمها.
 يعرف التقويم بممأنه عمممل يشمممل العمليممات المختلفممة مممن-2

 جمممع البيانممات وتحليلهمما وتفسمميرها مممن أجممل تقييممم قيمممة
 برنامج تربوي أو جدواه للمساعدة فممي اتخمماذ قممرار بشممأنه
 من حيث اعتماده أو اختيار بديل من بين مجموعممة البممدائل
 فممي ضمموء معممايير عمليممة ( عبممد الجبممار توفيممق وآخممرون،

 )13، ص 1981
 وفي هذه الدراسة نقصد بالتقويم عملية تحليل وتفسممير البيانممات
 التي يوفرها القياس حممول أهميممة اسممتخدام السمماليب الحصممائية
 موضوع الدراسة والوصول إلى نتائج تتعلق بتحديد جمموانب القمموة
 والضعف في استخدام الساليب الحصائية واقتراح حلول مناسبة

للمشكلة.
  ): بأن التقويم هو عملية التحققAlkin - 1969) تعريف ألكين ( 3

 بالتجربة أو الختبار وإنتقاء البيانات المناسبة وجمممع وتحليممل هممذه
البيانات من أجل 

 التوصممل إلممى معلومممات تلخيصممية تفيممد صممانعي القممرارات فممي
الختيار بين البدائل.

 ):Provus – 1969) تعريف بروفس ( 4
 التقويم هو عمليممة التفمماق حممول مسممتويات البرامممج التربويممة أي
 محتواها ومراحل تصميمها وتحديممد ممما إذا كممانت هنمماك اختلف أو
 تفاوت بين بعض جوانب البرامممج والمسممتويات الممتي تحكممم هممذه

الجوانب والفادة من ذلك في تحديد أوجه قصور البرنامج.
-Stuffleem) ويعرف ستوفيلم ( 5     ) التقممويم بممأنه عمليممة1974 

 رسم الخطط العريضة والحصول على معلومات مفيدة للطراف
المعينة للسترشاد بها في إصدار أحكام تتعلق ببدائل القرارات.

  ) إنHarvey& Mcmanis- 1998) ويرى هارفي وميكمانيس ( 6
 التقممويم هممو عمليممة تقييممم للداء الفعلممي للفممراد أو المؤسسممات

مقارنة بالهداف والنواتج المرجوة التي يمكن قياسها.
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  ) في تعريف التقويم بأنهReickan-1980) ويتفق معهما ركيان ( 7
 عملية قياس النواتج المرغوبة وغير المرغوبممة لفعممال أو أنشممطة

  ) تهدف لحممداث تغيممرات مرجمموة فممي الفممراد أوActionsمعينة (
 المؤسسات بممالتطوير والتنفيممذ يمكممن لهممذه التقممارير أن تتضمممن
 مجموعممة مممن التوصمميات البديلممة للمهممام التربويممة مثممل تعييممن
 المعلميممن وممما يتعلممق بممه مممن قممرارات تسممعى لتطمموير النظممام
 التربوي أو بعض جوانبه وعلى هذا يمكممن القيممام ببحمموث التقممويم

في أي مرحلة من مراحل عملية العداد  أو التطوير. 
 إذن التقممويم عمليممة مقصممودة ومخطممط لهمما وتتممم لهمما عمليممات
ًا لقياس مدي ما تحقق من أهممداف إجرائيممة سممبق  التحضير مسبق
 تحديدها عند التحضير للممدرس وهممي تعنممي بالهممدف الممذي يرجممى
 بلمموغه فممإذا أردنمما التعممرف علممى مممدى أودرجممة اسممتيعاب طلب
ًا.  الدراسات العليا للساليب الحصائية فعلينا أن نقرر ذلك إجرائي

أهمية التقويم:
ًا من عناصر أي مشروع يقمموم بممه ًا أساسي       صار التقويم عنصر
 النسان فممي أي منشممط مممن مناشممط حيمماته. فأهميممة التقممويم ل
 تقتصر على الميممدان الممتربوي دون غيممره مممن المجممالت الخممرى

ولكن هذه الهمية تتزايد في المجال التربوي لسببين:
 أهمية التربيمة ودورهمما فمي الموقت الحاضمر كأسمملوب لبنمماء.1

 النسان الذي يمممارس النشمماط فممي شممتى مجممالت الحيمماة
 وبذلك فهي مسئولة علممى نحممو مباشممر أو غيممر مباشممر عممن
 التقويم الصناعي والزراعي والتجمماري وغيرهمما مممن ضممروب

النشاطات الخرى.
 الهميممة المتزايممدة للسمملوب العلمممي فممي سممائر مجممالت.2

 النشممماطات البشمممرية المممتي تتطلمممب التخطيمممط وحسممماب
 المدخلت والمخرجات فممي جميممع العمممال بحيممث ل يكممون
 القدام على عمل معين ول تكون ممارسة نشماط معيمن إل
 إذا كان هذا المشروع أو ذلك العمممل مناسممب أو ممما يممترتب
 عليممه مممن آثممار سممواء كممانت ماديممة أو معنويممة بدرجممة مممن

الوضوح خلل مراحل التقويم.
 التقممويم مهممما اختلفممت تعريفمماته فهممو جممانب مهممم مممن جمموانب
ًا مممن عناصممر العمليممة التعليميممة ًا جوهريمم  البرنامج التربوي وعنصر
 حيممث يعتممبر التقممويم الشممامل فرصممة جيممدة للمعلممم وللطلب
 للشتراك في النشاطات التربوية التي تساعد على تحقق التعليم

المثل ومعرفة مدى تحقق الهداف المنشودة.
التقويم أداة للتطوير:
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      يأتي الحرص على ضرورة التقويم وأساليبه وأنواعه ومراحلممه
 المختلفة لكي يتم التعرف على الوضاع التربويممة والتعليميممة فممي
 السودان لنتبين موقعنا من دول العالم. مممن هممذا المنحممى يمكممن
 اتخاذ التقويم كأساس للتطوير عن طريق قياس البداع والتفكيممر
ًا. ففممي الحيمماة العمليممة سمميما فممي ًا ومنهجمم  واليمان بالعلم أسلوب
 مجممال تأهيممل المعلميممن حيممث يعتممبر المعلممم اكتسمماب مهممارات
 التقويم من أهم سمات التوفيق في عملممه المهنممي. ان المفهمموم
 الحديث للتقويم هو بمثابة تحديد مدى ممما تحقممق مممن نجمماح نحممو

الهداف المرجوة.
ًا علممى الدراسممة والتحصمميل. كممما يعممد       ويعتممبر التقممويم محفممز
 وسيلة للتشممخيص والعلج وبممذا يكممون لممه دور فعممال فممي تطمموير

المناهج وأداء المعلمين.
      للتقويم دوره المباشر في عملية اتخاذ القممرارات فممي مواقممع
 معينة وقد يذود مسؤل التربية بالمعرفة الضرورية لتخاذ قرارات
 تسماهم فممي تطموير التمدريب العملممي أو تتعلممق بإلغماء أو إضمافة
 جديدة لبرامج تربية المعلمين مثل برامج التممدريب أثنمماء الخدمممة.
 استخدام طرق التدريس مثل طريقة التعليم المبرمممج أو طريقممة

المناقشة والمحاضرة أو تعليم المهارات.
      كما يبرز التقويم نتائج جمع البيانات وتحليلها ومممن ثممم إعممداد

التقارير اللزمة لتخاذ القرارات المناسبة.
ًا مممن مكونممات العمممل الممتربوي ًا أساسممي       فممالتقويم يعممد مكونمم
 الهممادف ونظممام تغذيممة راجعممة يسممتند إليممه فممي صممنع القممرارات
 المتعلقممة بممالفراد و الجماعممات مممن أجممل تطمموير الداء . وفممي
 تخطيمممط البراممممج والمشمممروعات التربويمممة ومراقبمممة عمليمممات
 وإجممراءات تنفيممذها والتحقممق مممن فاعليتهمما. وفممي إدارة الجممودة

الشاملة للمؤسسات التربوية. 
 )3، ص 2003(  صلح الدين محمود علم، 

ًا مممن أركممان العمليممة ًا أساسممي       ومن هنا فقد أصبح التقويم ركن
 التربوية يسبقها ويلزمها ويتبعها ويستمر بعممد نهايتهمما بهممدف رفممع

مستواها وتطويرها. 
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الحصاء التربوي
التعريف بالحصاء

ماهو الحصاء؟
ًل من الفعممل أحصمى- يحصمي بمعنمى       كلمة إحصاء مشتقة أص

عد– يعد أو حصر- يحصر
 ويرجع اشتقاق فعممل أحصممى إلممى الحصممى أو الحجممارة الصممغيرة
 وهي الداة التي تعلم النسان عن طريقها عممد الشممياء المحيطممة

 .)11، ص1989(جلل الصياد وآخرون،به 

 (حــبيب أحمــد ) لها ثلثممة معمماني Statistic     كما أن كلمة إحصاء (
)12، 1997الساير، 

 الحصمماءات أو البيانممات مثممال ذلممك إحصمماءات السممكان-1
والمواليد والوفيات والنتاج والستهلك وغيرها.

المؤشرات المحسوبة من عينة دراسية.-2
 علم الحصاء هممو أحممد فممروع الرياضمميات يشمممل النظريممات-3

والطرق الموجهة نحو جمع البيانات ووصفها وصنع القرار.
 والحصاء في اللغة هو العد الشامل، أحصى الشئ عده كممما فممي

ًا )  ّد َع ُهْم  ّد َع َو ُهْم  َأْحَصا ْد  َق َل ــة قوله تعالى: (  )94( سورة مريم، الي   

ًا مأخوذة من الحصمماة وهممي العقممل والحصممى هممو ذو العقممل  وأيض
 القموي، كمما أنمه العلمم المذي يموفر لنما وسمائل وصمف وتلخيمص

 ( حمــد نصــر الــدين،البيانات التي نحصل عليهمما مممن خلل البحمماث 
1989 ،3.( 

      الحصمماء مممن العلمموم الممتي ورد ذكرهمما فممي القممرآن الكريممم،
 وبنفس المعنى المستعمل في الوقت الحاضممر، وذلممك فممي قمموله
ًا ) سممورة َدد َعمم ٍء  ُكممّل َشممْي َأْحَصممى  َو ِهْم  ْي َد َلمم ِبَممما  َأَحمماَط  َو  تعممالى: ( 

ْعَمممَت28( الجن، الية " ِن ْا  ّدو ُعمم َت ِإن  َو  " ) وكما فممي قمموله تعممالى: (
َها )  ُتْحُصو َل  ِه  ّل " ).33( سورة إبراهيم، الية :ال
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تعريف علم الحصاء:
للحصاء تعاريف كثيرة منها:

 هو ذلك الفرع من العلوم الذي يهتم بجمع البيانات وتصنيفها-1
 وعرضها وتحليلها وتفسيرها بغرض المقارنة ومعرفة النتممائج
 واستنتاج العلقات لستخدامها في إتخاذ القرارات المناسبة

 ).11( جلل الصياد وآخرون، مرجع سابق، 

 مجموعة الطرق والنظريات العلمية التي تهممدف إلممى جمممع-2
 البيانممات الرقميممة وعرضممها ووصممفها وتحليلهمما واسممتخراج

 ( المركــزنتائجها في أغممراض التنبممؤ أو التقريممر أو التحقيممق. 
 ).243م، 2001القومي للمناهج، 

      وتؤيد الباحثة تعريف المركز القومي للمناهج والبحث التربوي
 لنه أشار إلى إتباع الطرق والنظريممات العلميممة المتبعممة، وكممذلك

استخدام النتائج في التنبؤ.
تطور علم الحصاء:

      تمتد جذور علم الحصاء إلى ممما قبممل الميلد بممآلف السممنين،
 حيث قام العلماء المصريون بعمل تعممداد لسممكان مصممر وثرواتهمما
 والعمال الموسمية فيها، واستخدموا نتممائج ذلممك فممي تنفيممذ بنمماء
 الهرامات، كما تممم تعممداد للسممكان والراضممي الصممالحة للزراعممة
 بهدف إعادة توزيعهمما علممى السممكان بطريقممة عادلممة، وفممي صممدر
 السلم أمر الرسول صلى اللممه عليممه وسمملم بإحصمماء المسمملمين
ًل في حديثه:( اكتبوا لي من تلفممظ ًل ونساء وأطفا  في المدينة رجا
 بالسلم من الناس) كما قام سيدنا عمر رضي اللممه عنممه بتنظيممم
 الشئون الدارية للدولممة السمملمية بإنشمماء الممدواوين الممتي تحمموي

 ( المركــز القــومي للمناهــج والبحــثسجلت الجند والمواليد والمال 
 )2001،24التربوي، 

      وفي العصر الذهبي للدولة السمملمية قممام الخليفممة المممأمون
 بممإجراء تعممداد للسممكان والممثروات لتحديممد المكانيممات العسممكرية
 للدولممة، وفممي العصممور الوسممطى قممام الملمموك ورؤسمماء الممدول

وزعماء القبائل بتعدادات مماثلة.
      أما في القرن السابع عشمر فقمد اسمتخدمت الرقمام للدللمة
 على ما يجمع من معلومممات بشممكل واسممع، واطلممق علممى العلممم
 الذي يبحث طرق جمع البيانات الرقمية الممتي تهممم الدولممة ( علممم
 حساب الدولة )، حيث تتناول إحصاءات المواليد والوفيممات وعممدد
 السكان ومقدار الثروات، والدخول والضرائب، وفي حقميقة المر

 ) وتعني الدولة.Static ) مشتقة من كلمة (Statisticsإن كلمة ( 
ًا       لقد تطورت العلوم الرياضية خلل القرن الثامن عشر تطور
ًا، أدى ذلك إلى تطور مماثل فمي علمم الحصماء، ظهمر فمي  سريع
 القرن الثامن عشر والتاسع عشر العلماء الوائل الذين كممان لهممم
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 الفمضل في تطور النظريات الحصمائية مثممل ( دانيممال برنمموللي )
 والرياضممي اللممماني ( فردريممك جمماوس ) والرياضممي الفرنمممسي

( لبلس ) والعالمان النجليزيان ( جولتون وكارل بيرسون ).
      وخلل القرن العشرين تطور الحصمماء ليسمماير التطممور الممذي
 حدث في العلوم الخممرى بتطممور المجممالت الصممناعية والزراعيممة
 والتربوية والقتصممادية وغيرهمما. فممإزدادت الحاجممة إلممى اسممتخدام
 الطرق الحصائية في مختلف هذه المجالت، ولعممل اعتممماد كممثير
 من الدول علممى التخطيممط كاسمملوب لرسممم السياسممات زاد مممن
 اهتمامنمما بالسمماليب الحصممائية لجممممع وعممرض بياناتهمما كأسمملوب

ــثلرسممم السياسممات المرجممموة  ــج والبح ــومي للمناه ــز الق  ( المرك
 ).243، 2001التربوي، 

      ومع تقدم الحضممارة النسممانية تعممددت اسممتخدامات الحصمماء
 لتشمممل مختلممف أنممواع العمممال الحياتيممة مممن زراعممة وصممناعة
 واقتصاد وتجارة وسياسة وتعليم وغيرها. مما سمماعد المخططيممن
 في وضع الخطط واتخاذ القرارات السممليمة باسممتخدام السمماليب

ــياد،الحصائية والطرق العلمية الحديثة كالحاسب اللي   ( جلل الص
1989 ،12.( 

ًا بذاته. ًا قائم      وبتنوع استخدامات الحصاء تطور ليصبح علم
أهمية الحصاء:

      لقممد أصممبح الحصمماء أداة هامممة فممي الحيمماة المعاصممرة، فقممد
 تجاوزت العلوم الهندسية فصارت تسممتعمل فممي مجممالت العلمموم
 النسانية والنظرية، وربما يعود الفضل للحصاء في نماء التفكيممر،
 وذلممك رغممم النفجممار المعرفممي الهممائل الممذي تميممزت بممه العقممود
 الخيرة من القرن العشرين، فهي تزود النسان بأدوات وأساليب
ًا، ولنهمما بممما ًل إقتصممادي  التفكير، كما أنها تعطي لهذا التفكيممر شممك
 توفره من نممماذج وصمميغ وقمموانين متعممددة ومرنممة تعطممي البحممث
ًل  العلممي القمدرة علمى القيماس والضمبط والتنبمؤ، فصمارت عمام

ًا له. أساسي
      ولزال الحصاء وممما ينتممج عنممه مممن بحمموث هممو الضمموء الممذي
 يهتدي به المخططون التربويون في كل الدول فممي وضممع الطممار
 العام للخطة التي تسير عليها فممي سياسممتها التعليميممة. فالرقممام
 التي يحللها الحصاء هي المممادة الخممام أو السمماس الممذي سمميبني
 عليمه المخططمون بنماءهم التخطيطمي، كلمما كمان همذا السماس

ًا  ًا كلما كان البناء سليم ــتربوي،الحصائي متين ــط ال  ( صــحيفة التخطي
1965 ،13(  

      كما تأتي أهمية الحصاء في عملية المقارنات الحصممائية بيممن
 الممدول، لممذلك كممان مممن الطممبيعي أن يهتممم الممتربويون بالحصمماء
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 وبطممرق تدريسممها وبتحديممد أهممم الهممداف الممتي تسممعى العمليممة
التربوية إلى تحقيقها من خلل هذه المادة الدراسية.

      وقد أصبح استخدام الحصاء الطممابع المميممز للمنهممج العلمممي
 الذي يأخذ به الباحثون في سائر العلوم الطبيعية والنسانية حممتى
 صار من المستحيل على أي شخص التخصص في واحد من هممذه
 العلوم أو فهم ما ينشر في المجلت والدوريات الخاصة بفرع من
ًا بالمبممادئ الوليممة لعلممم الحصمماء مثممل  فروعها إن لم يكممن عالممم
ًا مممن الرتبمماط وفممن  مقمماييس النزعممة المركزيممة والتشممتت وشمميئ

 ).7م، 1984  ( أحمد صفي الدين،المعاينة 

ًا علممى الحكومممات       كممما لممم يعممد اسممتخدام الحصمماء قاصممر
 والهيئات الدوليممة، بممل امتممد ليشمممل القطاعممات والمؤسسممات
 الهلية، وذلك في مختلف ميممادين الحيمماة حممتى يتمكممن القممائمون
 على هذه المصالح والمؤسسممات مممن اسممتخدام الطممرق الحديثممة
 لعلم الحصاء في حل كثير من المشمماكل والتخطيممط لحممل أمثممل

 )12، 1989( جلل الصياد وآخرون، وأفضل للنممو والذدهار 

      لقد كان لستخدام الحصاء في كممثير مممن المجممالت والعلمموم
الحيوية دور كبير في تقدمها وتطورها ومن أمثلة ذلك:

/ التعليم:1
      يساعد الحصاء القائمين على أمر التعليممم فممي وضممع خطممط
 التعليم المناسبة في الحاضر والمستبقل، وذلك بتقدير احتياجممات
 المدارس والمعاهد والجامعمات ممن قموة بشمرية مؤهلمة ومبماني
 ومعامل ومعدات، وكممذلك يسمماعد فممي حممل الكممثير مممن مشمماكل

التعليم بمقارنة النتائج ووضع المقررات.
/ التربية وعلم النفس:2

      يساعد الحصاء في الوصول إلى النظريات التربويممة الحديثممة
 وإثباتها بالبرهان وتطويرها، وفي تصميم اختبارات الذكاء والقدرة

على الستيعاب ودراسة الصفات الشخصية الخرى. 
/ علم الجتماع:3

      للحصممماء دور كمممبير فمممي دراسمممة المجتمعمممات ومقارنتهممما
 بالمجتمعات في البلد الخرى، وكممذلك تعميممم العينممات المممأخوذة
 لختبار وتطمموير نظريممات النظممم الجتماعيممة المختلفممة، ودراسممة
 سلوك المجتمممع كوحممدة متكاملممة وتممداخله مممع مجتمعممات أخممرى

 ).13، 1989( جلل الصياد وآخرون، 
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ًل فممي حممل ًا فمماع       وبالضافة إلممى ممما سممبق فممإن للحصمماء دور
 مشاكل كممثيرة ومتنوعممة فممي مجممال القتصمماد والسممكان والطممب
 والزراعة والصناعة والمواصلت والدارة وغيممر ذلممك مممن العلمموم
 من اجل الحصول علممى حلممول مناسممبة ورفممع مسممتوى الخممدمات

المقدمة للمجتمع.
أهمية الحصاء في البحاث العلمية:

      الحصاء كممما يفهمممه أغلممب النمماس ل يخممرج عممن كممونه جمممع
 معلومات رقمية وعرضها في جداول ورسوم بيانيممة، وقممد تفهمممه
 طائفة قليلة فممي إطممار حسمماب المتوسممطات والنسممب المختلفممة
 والحصاء في صورته الحديثة هي إحدى الدعامات الرئيسية الممتي
 تقوم عليها الطريقة العلمية في بحثها للعلمموم النسممانية والعلمموم

)18م، 1978المتصلة بأي لون من ألوان الحياة ( فؤاد البهممي،    
 والطريقة العلمية في جوهرها العام ل تخرج عن الخطوات التالية

 )1950.2 ,Mood:( 

القيام بإجراء ملحظات وتجارب موضوعية-1
استخلص النتائج الموضوعية التي تؤدي إليها التجارب.-2
 صياغة القوانين والنظريات التي تفسر نتائج التجارب.-3

      ولهممذا تعتمممد البحمماث الحديثممة فممي العلمموم المختلفممة علممى
 الطريقة العلمية المتي تقموم علمى الملحظمة الدقيقمة والتجريمب
 العلمي والتحليممل الرياضممي والسممتنتاج المنطقممي، وهممذا يتطلممب
 جمع معلومات هادفة عن الظاهرة موضع الدراسة، ولعل أحسممن
 طريقة لتركيز هذه المعلومات هي الطريقة العدديممة الممتي تعتمممد
ًا، ولكن العممداد ًا واضح ًا موجز  في جوهرها على رصد النتائج رصد
 وحدها وبصورتها الخام الوليممة ل تكفممي لفهممم وتفسممير الظمماهرة
ًا، ولهممذا يلجممأ البمماحث إلممى تحليممل نتممائجه ًا صممحيح  العلمية تفسير
ًل مدى تجمعها وتنشممتتها وإرتباطهمما وغيممر ًا ليدرك مث ًل إحصائي  تحلي
 ذلك من ضروب التحليل الحصائي، وهو يهدف بهذا التحليممل إلممى
 فهم العوامل الساسية التي تممؤثر علممى الظمماهرة الممتي يدرسممها،
 وقد يصلح لتفسير تلك الظمماهرة والظممواهر الخممرى الممتي تنتمممي
 إليها، ولهذا كممان الحصمماء مممن أهممم الوسممائل الممتي يسممتعين بهمما
 الباحث وتستعين بها العلوم المختلفة فممي الوصممول إلممى نتائجهمما،

وفي تحليل هذه النتائج وتطبيقها وتنفيذها.
      وقد شهد هذا القممرن والقممرن الماضممي ظهممور علمموم جديممدة
 نشأت من إقتران الحصاء بممالعلوم المختلفممة، فممإقتران الحصمماء
 بالرياضة البحتممة والميكانيكمما وعلممم النفممس وعلممم الحيمماة، وعلممم
 القتصمماد وعلممم الجتممماع، نتجممت عنممه علمموم جديممدة مثممل علممم
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 الحصاء الرياضي والميكانيكا الحصائية، وعلم النفممس الحصممائي
 وعلم الحياة الحصائي، وعلم القتصاد الحصائي، وهكذا ما يممزال
 العلممم يكشممف مممن تطبيقممات جديممدة فممي البحمماث النظريممة
ًا  والتجريبية والتطبيقية في جميع ضروب الحياة، ولهذا كممان لزاممم
 على المشتغلين بالبحث والدارسين والقارئين لثمماره والمنتفعيممن
 بنتائجه أن يعرفوا مناهجه التجريبيممة ووسممائله العدديممة الحصممائية

 ).20، 1978( فؤاد البهي، ليسايروا تطوره وتطبيقاته المتنوعة 
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أهداف علم الحصاء:
      لعلم الحصاء أهداف عديممدة يسممعى إلممى تحقيقهمما مممن خلل

 )9م، 1999( مصطفى حسين باهي، تدريس مادة الحصاء منها 

 تنمية المهارات الحسابية لدى الدارسين وإكسممابهم القممدرة-1
على حل المشكلت.

 أن يجد الدارس المتعة في دراسته للحصاء ويتذوق جمالهمما-2
 الداخلي فتكون لديه ميول واتجاهات إيجابيممة نحوهمما تممدفعه

للستزادة منها.
 تعمل على تنمية المواهب الفكرية لدى الفممرد حممتى يتمكممن-3

 من مواجهة ومواكبة ما يحمدث فمي همذا العصمر ممن تطمور
وتقدم علمي وتقني.

 تقممديم معممالم مجهولممة عممن المجتمممع مممن خلل مشمماهدات-4
المقاييس المأخوذة من العينات.

اختبار فروض البحاث متضمنة في ذلك بيانات العينات.-5
أقسام الحصاء:

      قسممم علممماء الحصمماء هممذا العلممم إلممى فرعيممن رئيسمميين
متداخلين هما:

 )Descriptive Statisticsالحصاء الوصفي (.1
  )Inferential Statisticsالحصاء الستدللي ( الستنتاجي ) (.2

ًل: الحصاء الوصفي:  )Descriptive Statistics (أو
      يستخدم لوصف الظممواهر الممتي يدرسممها البمماحث ويقصممد بممه
 مجموعممة طممرق التقييممم الوصممفية، وينحصممر فممي حسمماب معممالم
 إحصائية، أي أنه يصف قضية ممما فممي شممكل قيممم واضممحة، وبهممذا
 يصبح من الممكمن وصممف مقمادير عديممدة لممم يكمن فمي المكممان

ًا  ).11م، 1973( رودي ستمار، استيعابها سابق

      وهمذا النموع ممن أقسمام الحصماء يممدنا بعمدة طمرق لتقليمل
 الكميات الكبيرة من البيانممات إلممى كميممات يسممهل التعامممل معهمما

 Theووصممفها بدقممة باسممتخدام مقايسممس النزعممة المركزيممة ( 
Central  Tendency ) والتشمممممتت (  Variabilityوالعلقمممممات (  

)8، 1999( مصطفي حسين باهي، 

) وعممرض (Collection     ويتضمممن الحصمماء الوصممفي جمممع (
Presentation ) ووصف (Description.البيانات العددية ( 

وظائف الحصاء الوصفي وأهم الساليب الحصائية:
      تقتصر وظيفة الحصاء على وصف العينممات، وذلممك مممن خلل
 البيانات التي يتم جمعها من هذه العينات، حيممث يتممم وصممفها مممن
 خلل مجموعة من الساليب الحصائية أهمها ( محمد نصر الدين،

 )56م، 1989
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/ الجداول الحصائية:1
)Statistical Tables     ومن أهمها الجداول التكرارية (

): ومن أهمها:Graphic/ العرض أو التمثيل البياني (  2
       Barographsالعمدة البيانية       -1

     Picgraphsب- الشكال  الدائرية      
     Histogram     ج- المدرج التكراري 

Frequency Polygon       د- المضلع التكراري   
 Frequency Curve     هم- المنحنى التكراري 

Ogive      و- المنحنى التكراري المتجمع ( منحنى أوجايف ) 
 )Ratios and Rates/ النسب والمعادلت  ( 3
 ):Measure of Central Tendency/ مقاييس النزعة المركزية ( 4

ًا المتوسطات (    ) وتتضمنAverages     وأكثرها إستخدام
المقاييس التالية:

The Arithmetic Meanالمتوسط الحسابي .1
The Medianالوسيط .2

The Modeالمنوال .1
The Geometric Mean     د. المتوسط الهندسي 
The Harmonics Mean     ه. المتوسط التوافقي 

Quartiles     و. الرباعيات 
Deciles     ز. العشاريات 

Percentiles     ح. المئيات  
 ):Measure of Variability/ مقاييس التشتت: (5

The Rangeالمدى  .1
The Inter Quartile Range المدى الربيعي الداخلي .2

 The Mean Deviationج. النحراف المتوسط 
 Standard Deviation andد. النحراف المعياري والتباين 

Variance 
Skernessه. الستواء 
Kurtosisو. التفرطح 

Measure/ مقمماييس المركممز النسممبي 6  Of  Relative  Position 
ويتضمن التي:

Percntileالرتبة المئيتية .1
Standard Score الدرجة المعيارية .2

Measure/ مقممماييس الرتبممماط: ( 7  of  Correlationوتتضممممن (  
المقاييس التالية:

-  الرتباط في حالة وجود متغيرين:1
 )Pearson ( PPM     أ. معامل إرتباط بيرسون 
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 )Spearman ( RHO     ب. معامل إرتباط سبيرمان 
)Kendall (r     ج. معامل إرتباط كندال 

Cramers Statisics     د. معامل كرامير 
) Association (Q     ه. معامل الترابط أو القتران 

 ()Phi Coeff     و. معامل فاي 
)Tetrachree (r4     ز. معامل الرتباط الرباعي 

 -  الرتبمماط فممي حالممة تعممدد المتغيممرات وتسممتخدم المقمماييس2
التالية:

Partial Correlation  أ. الرتباط الجزئي 
Multiple Correlation   ب. الرتباط المتعدد 

Caronical Correlation  ج. الرتباط متعدد المحكات ( القانوني ) 
Factorial Analysis  د. التحليل العاملي 

/ مقاييس التعيين: 8
      وتشمل:

Coeffcicnt of Determinationمعامل التعيين .1
Alienationالغتراب .2

Regrcssion/ مقمممماييس النحممممدار الخطممممي والتنبممممؤ: ( 9  and 
Prediction:وتتضمن المقاييس التالية (

Simple Regressionالنحدار البسيط .1
 Multiple Regressionالنحدار المتعدد .2

Path Analysis     ج. تحليل المسار 
Causal Analysis      د. تحليل السببية 

ًا: الحصاء الستدللي ( الستنتاجي )  ثاني
      هو عبارة عن مجموعة من الساليب الفنية التي تستخدم في
 تفسممير قيممم النتممائج الممتي يتممم التوصممل إليهمما مممن السمماليب
 المستخدمة في الحصماء الوصمفي، وذلممك بغممرض التعممرف علممى
ًا من خصائص العينممات الممتي  خصائص المجتمعات الصلية استنتاج
 سممحبت مممن هممذه المجتمعممات ( محمممد نصممر الممدين رضمموان،

  ) ويعتممبر الحصمماء السممتدللي أكممثر مجممالت علممم59م، 1989
ًا فممي ميممدان الدراسممات الجتماعيممة والتربويممة  الحصاء اسممتخدام

والنفسية.
أنماط الحصاء الستدللي ( الستنتاجي ):

     يصنف الحصاء الستدللي إلى نمطين أساسيين هما:
Parametric Statisticsالحصاء البارومتري .1
Non Parametric Statisticsالحصاء اللبارومتري .2
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الحصاء البارومتري:
   مصطلح إحصائي يعني القيمة الصليةParametric      بارومتري 

 الخاصممة بممالمجتمع الصمملي والحصمماء البممارومتري هممو أسمملوب
 إحصائي يتعلق بالمجتمع الصلي ويتأسس على منحنممى الحتمممال

 م ) الحصمماء1981العتممدالي، ويعممرف  ( قمماموس علممم النفممس 
 البارومتري على أنه الحصاء الذي يتعامل مممع التوزيممع العتممدالي

Normalللبيانممات    Distributionفهممو يفممترض أثنمماء تعممامله مممع ، 
 البيانات المختلفة أنها محسموبة مممن مجتمممع تتمموزع فيممه البيانمات
ًل، حيث القيممم الحصممائية الخاصممة بممالمجتمع الصمملي ًا معتد  توزيع

Parametersوتسممممى السممماليب الحصمممائية المسمممتخدمة فيمممه  
بالحصاء البارومتري . 

الحصاء اللبارومتري:
      هممو أسمملوب إحصمائي يتعلممق بالعينممة ل بمالمجتمع الحصممائي،
 ويستخدم في الحالت التي ل تتوزع فيهمما البيانممات فممي المجتمممع
ًل، لذلك فإن الجراءات الحصائية التي تدرس ًا معتد  الصلي توزيع
 وتسممتخدم وتتنمماول الطممرق البارومتريممة أو الوسمميطية للحصمماء

Parametricلنها تتأسس على افتراضات خاصة بالمجتمع الصمملي  
الذي أخذت منه العينة.

      أما الجراءات اللبارومتريممة تسممتخدم بعممض الطممرق الخاصممة
 التي تعرف بطرق الحصاء والتوزيع، وهذه الطممرق تمتمماز بأنهمما ل

تعتمد على مواصفات خاصة بتوزيعات المجتمعات الصلية.
دور الحصاء في البحث التربوي وأهميته:

      يعتممبر الحصمماء أداة ضممرورية ومهمممة لدخممال الحيويممة إلممى
 البحمموث التربويممة لممذا أعتممبر الكممثير مممن البمماحثين الحصمماءات
 المختلفة ركيزة أساسممية مممن ركممائز البحممث العلمممي بمموجه عممام
ًا دون  والبحوث النسانية بوجه خاص، ول يمكن الفصل فيها علميمم
 البنمماء علممى الحقممائق والمعلومممات الواضممحة، ولكممن اللفمماظ
 النشائية قد تقوم ببعض الشمميئ فممي التعممبير عممن تلممك الحقممائق
 ولكنهمما تحتمماج إلممى التممدعيم والتأكممد بالرقممام، وممممن هنمما يعتمممبر

   )Webslet, 1992,86( الحمصاء ضمرورة مهممة فمي البحوث العلممية 
      كما إن وجود الرقام يتطلب منا أن نفكر في أسمملوب يمكننمما
 من توظيف هذه الرقام في أحسممن صممورة ممكنممة ويمكننمما مممن
 معالجممة هممذه البيانممات معالجممة سممليمة، وهممذا السمملوب يتضمممن
 مجموعة مممن القواعممد الممتي يسممتند بعضممها إلممى أسمماس رياضممي
 يسمماعدنا فممي النهايممة علممى أن نحصممل علممى الوصممف الممدقيق
 والتفسير العلمي واستنتاج ما قممد يطممرأ علممى الظممواهر موضمموع
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 الدراسممة مممن تطممورات فممي المسممتقبل ومممن ثممم وضممع الخطممط
 ).62، 1991( التجارة، العلمية لمواجهة المستقبل 

      ويمكن تلخيص المزايا والفوائد التي يحققها استخدام الباحث
 للساليب الحصائية فممي مجممال البحمموث التربويممة والنفسممية كممما

يلي:
يساعد الحصاء على الوصف بدقة إلى أكبر حد ممكن.)1
 يجبرنا الحصاء علممى إلممتزام  التحديممد والدقممة فممي أسمماليبنا)2

العملية وفي تفكيرنا.
 يساعدنا علممى تلخيممص نتائجنمما فممي شممكل ملئم ذي معنممى)3

واضح.
 يسممماعد الحصممماء البممماحث علمممى اسمممتخدام النتمممائج فمممي)4

الدراسات والبحوث من الجزيئات إلى نتائج عامة.
 يساعد الحصمماء علممى التنبممؤ بالنتممائج لظمماهرة معينممة تحممت)5

ظروف خاصة.
 يسمماعدنا الحصمماء علممى تحليممل بعممض العوامممل المعقممدة)6

 والمتشابكة التي تؤثر في حادث من الحمموادث وتحديممد أثممر
كل منها على حدة.

      لهذا كان الحصاء من أهم الوسائل التي يستعين الباحث فممي
 العلوم المختلفة للوصول إلى نتائجمها العلممية وفي تحلممميل هممذه

 ).Gooduin, 2005 ,11( النتائج وتطبيقاتمها وتقديمرها 

ًا ممما       وبما أن السلوك البشري معقد وفي تغير مسممتمر وكممثير
 يخدع من يقوم بدراسته بالضافة إلممى أن القمائم بممالبحث انسممان
 لشخصيته تأثير كبير على الدراسة ومجرياتها. لممذا فعلممى البمماحث
 أن يكون على حذق ومهارة ومعرفممة دقيقممة بالسمماليب والطممرق
 الحصائية المختلفة التي تساعده على الوصول إلى نتممائج علميممة
 صحيحة وباقل قدر لتاثير الممرؤى الذاتيممة وعممدم ثبممات المتغيممرات
 البحثية. ومن هنا يجب على الباحث فممي هممذه المرحلممة أن يختممار
ًا علممى أسمماس دراسممة إطمماره ًا صممحيح  السلوب الحصائي اختيممار
 النظري. من حيث شروط استخدام كل أسلوب إحصائي وميزاتممه
 ومدى ملءمته لتصميم الدراسة المتبعممة. فكمممما هممو معممروف أن
 كممل تقييممم إحصممائي ( لمجموعممة واحممدة ذات اختبممار واحممد أو
 مجموعممة واحممدة ذات اختبممارين قبلممي وبعممدي) لممه السممملوب أو

 . )Andrews 1998,2( الطريقة الحصائية المناسبة له 
 إل أن الباحث وهو يسممتعرض مجموعممة كممبيرة مممن مختلممف
ًا منهمما يختممار ممما لممم ًا ل يدري أي  أنواع الطرق الحصائية يقف حائر
 تكن لديه معرفة بمعايير اختيار السمملوب الحصممائي أو معلومممات
 مسبقة يستند عليها في هممذا الختيممار. لممذا فالمعالجممة الحصممائية
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ًا فمي ًا مهمم ًا في البحوث الجتماعيمة. وتلعمب دور ًا بارز  تحتل مكان
هذه البحوث باعتباره أداة أو وسيلة من وسائل البحث.

ًا علممى ممما سممبق يمكممن أن يقممال بممأن طممرق الحصمماء       وبنمماء
 الوصفية والستدللية تفيد الباحث في تحليل بحثه ووصممفه وذلممك
 فممي إتخمماذ قممرارات حيممال الظمماهرة الممتي هممو بصممدد دراسممتها.
 والباحث غير المتمرس قد يسيئ اسممتخدام هممذه الطممرق فيصممل
 إلى نتائج مضلله. وواقممع البحمماث التربويممة والنفسممية تعمماني مممن
 عدم التفمماق فممي النتممائج وهممذا التنمماقض يعزيممه كممثير مممن النقمماد
 الحصممائيين إلممى عممدم اسممتخدام السمماليب الحصممائية المناسممبة

لتحليل بيانات البحث.
ًا فممي العديممد مممن جمموانب الحيمماة ًا مهممم       تلعب الحصاءات دور
 العلمية والقتصادية والفنية والجتماعية مممما يسمماعد الحصممائيين
 على ممارسة عملهم بشكل مهني وإحترام استخدام الحصمماءات
 عبر تطبيقها في ميادين الحياة المختلفة. لما لهمما مممن إنعكاسممات
 خطيرة علممى حيمماة المجتمممع، فعلممى سممبيل المثممال ان اسممتخدام
 الحصاء في التشخيص الطبي والدراسممات الطبيممة فممان أي خطممأ
 فيه أو عدم الدقة في استخدامه يشممكل كارثممة طبيممة علممى حيمماة
ًل عن الصممحة الجتماعيممة والعقليممة قممد تكممون  أفراد المجتمع. فض
 مهددة بمالخطر عنمدما يتجماوز الحصمائي المعمايير الخلقيمة فمي
 الدراسات الجتماعية والعقلية والنفسية وهذا ينطبق علممى جميممع
 ميادين الحياة ومجالتها الخرى مثل الزراعممة والهندسممة والتربيممة

وغيرها.
      ولكن قد تقع على الحصائي في البحمموث التربويممة والنفسممية
 إلتزامات أخلقية أكثر خطورة ول يمكن التهاون فيها لنهمما ترتبممط
 بالنسممان سممواء بنتائجهمما أو بإجراءتهمما ومممن هممذه المعممايير أو

اللتزامات ما يأتي:
 إن الحصاء هو في خدمة البحث فل يهيمممن عليممه إذ ينبغممي-1

 اللمتزام بخطممة البحمث ويسممتخدم الحصمماء وفمق فرضممياته
ومتغيراته.

ًا للمنطممق العلمممي، فعنممدما-2  ينبغي أل يكون الحصمماء مخالفمم
 يتعارض الحصاء مع المنطق علممى البمماحث أن يتحقممق مممن
 صممحة الحصمماء أو مممن صممحة اختيممار الختبممار الحصممائي
 المناسب وهذا ما أكد عليممه العممالم فشممر فممي العلقممة بيممن

المنطق والحصاء.
ًا التحليممل الحصممائي المناسممب-3  أن يحممدد البمماحث مسممبق

 لفرضياته بعد أن يصوغ الفرضيات أو يحدد اسئلة بحثه بدقة
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 وخبرة علميه كافية كي يغير التحليل الحصائي بتحليل آخممر
عندما يتحقق من عدم دعم الفرضيات أو رفضها.

 أن يذكر الباحث جميع نتائج التحليلت الحصائية وليس تلممك-4
ًا فقط كي يكون القارئي على إطلع  التي تكون دالة أحصائي

بالتحليل الحصائي الدالة وغير الدالة ويقارن بينها.
 أن يخطممط البمماحث لنتممائج التحليلت الجزئيممة قبممل إجممراء-5

 الدراسة ويستخدم الحصاء المناسب معهمما وعممدم الكتفمماء
بالتحليلت العامة لمجموع العينة.

 أن مجتمع الدراسة هو الذي يحدد الساليب الحصائية الممتي-6
ينبغي استخدامها وليس العكس.

ًا مممن-7  أن يمتلك الباحث في الميدان التربوي والنفسممي قممدر
 المعرفة لتحديد أو اختيار الحصاءات المناسبة لبحثه تمكنممه
 من إيصممال فكممرة فرضممياته وطبيعممة متغيراتممه الكميممة إلممى

الحصائي ليساعده في اختيار الوسيلة المناسبة.
 أن يقوم الباحث نفسه بتحليل نتممائج بحثممه فممي ضمموء نتممائج-8

التحليل الحصائي وعدم العتماد على الحصائي المتحيز.
 أن يوضح الحصممائي عنممد إعلن نتممائج التحليلت الحصممائية-9

 حجم العينه ولتقييم اختيارها ودافعية افرادها للمشاركة كي
يمكن الحكم على الستنتاج والتعميمات في ضوء ذلك.

 أن يعارض الحصائي وضع اسمه على مؤلفات إحصائية غير-10
 مقتنع بها أو فيها عيمموب أوأخطمماء ويرفممض المسمماهمة بايممة

تحليلت إحصائية مضللة أو مزيفة.
 يجممب أن يبتعممد الحصممائي عممن المشمماركة فممي أي عمممل-11

ًا لغراض معينه. إحصائي وضعت نتائجه مسبق
      قد ل يكفي تحديد المعايير الخلقيممة للحصممائيين فممي ميممدان
 البحوث التربوية والنفسية. ل سيما وإن عدد كبير منهم من طلبممة
 الدراسات العليا الذين هدفهم الوحيد إنجاز أبحاثهم ضمممن المممدة
 المقررة لنجازها وفق التعليمات الجامعية ، مممما ينبغممي أن يلزم
 ذلك معايير قانونية تصدر في شممكل قممانون أو تعليمممات ويشممرف
 على تنفيممذها أو اعتمادهمما مؤسسممة أو لجنممة متخصصممة فممي كممل
 مجال من مجالت البحاث والدراسات ومممن هممذه المعممايير الممتي

أقترحها في هذه الدراسة:
 أن يتم تنظيم عمل المكاتب الحصممائية الستشممارية بحيممث-1

 يكون فيها إحصائي مؤتمن كما هو الحال لممدى المممترجمين
القانونيين.
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 أن يرفض الحصائي أي تلعممب فممي البيانممات المقدمممة لممه-2
 سواء من مؤسسات رسمية أو مممن بمماحثين ويتحمممل عممدم

الخبار عن ذلك .
 في حالة ثبوت تواطؤ الحصائي أو قيممامه بتممذييف البيانممات-3

 أو نتائج التحليممل يحممال إلممى المحمماكم المختصممة لمحمماكمته
وفق الجرائم الخطيرة ذات المساس بحياة المجتمع .

 أن يتحمل الحصائي مسئولية الضرر الذي يمكممن أن ينشممأ-4
لفراد العينة في حالة نشر عمل إحصائي مضلل أو مزيف.

 أن يتحمل الحصممائي مسممئولية إفشمماء أسممرار المشمماركين-5
وإعطاء معلومات عنهم يمكن أن تستخدم ضدهم.

 إضممفاء السممرية التامممة علممى البيانممات الممتي تكممون لممدى-6
 المكاتب الحصممائية ومحاسممبتهم عنممد اسممتخدامها لغممراض

أخرى.
      إن الهمية والمزايا العديدة التي يتميز بها هممذا العلممم جعلممت
 منه مادة جاذبة للمكانية التي تتميز بها أساليبه وقواعده وقوانينه
 في دراسة وبحممث ومعالجممة المشمماكل للظممواهر الممتي يمكممن أن
 تقاس بها. إن تشابك الحصاء أفرز جملة من المشاكل ول بد من
 أن يقوم من يهتممم بشممؤون الحصمماء وعلممى وجممه الخصمموص فممي
 أقسام الحصاء في الكليات على هذه المشاكل والمسمماهمة فممي

معالجتها. والمشاكل تتمثل في: 
 إختيمممار المفمممردات لمناهمممج ممممادة الحصممماء فمممي)1

التخصصات المتنوعة.
إختيار من يقوم بتدريس منهاج مادة الحصاء)2
 استخدام الحصاء في بحوث طلبة الدراسات العليا.)3
الحصائية:ةةةةةةةة 

ًا فممي حيمماة ًا هاممم       أصبح الحصمماء فممي العصممر الحاضممر عنصممر
 النسان المتحضر فهممو يحتمماجه لسممتخدامه فممي إتخمماذ القممرارات
 حيال الظواهر العشوائية المختلفة. وفي مواجهة المجهول. ولعل
 أغلب البحوث والدراسات تستخدم العينات والمعاينة للتحقق من
 فرضيات بحثها خاصة في البحوث التربوية والنفسية والجتماعيممة
 لذلك استحوذ الحصاء على قدر كبير من إهتمام البمماحثين ول بممد
 مممن شممرح المفمماهيم الحصممائية للعينممات والمعاينممة وأنواعهمما
 الحتمالية وغير الحتماليممة. وفممي إسممتخدام الوسممائل والسمماليب

الحصائية في إختيار العينات أو التحقق منها. 
      من الضروري أن يتم إختيار العينات وفق السممس الحصممائية
 السليمة للوصول لنتائج سليمة لنه كلما كانت المفممردات سممليمة

كانت النتائج سليمة.
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      إن عمليممة الحصممول علممى القياسممات أو التعممدادات أو قيممم
 المشاهدات بالتجممارب التربويممة الممتي يجريهمما الحصممائي الممتربوي
ًل في ذلك مختلف الطرق المتاحة له من إجممراء مقممابلت  مستعم
 شخصممية أو الحممديث علممى الهمماتف أو إجممراء القياسممات علممى
 التجارب المختلفة، كلها تعتمد على وجود عينممات يمكممن المعاينممة
ًا وذلك من خلل جمع البيانممات حيممث يحتمماج البمماحث  عليها إحصائي
 إلى تنظيم وعرض تلك البيانات أي القيممام بعمليممة وضممع البيانممات
 في جممداول منسممقة وعرضممها بطممرق مناسممبة وأشممكال هندسممية
 ورسوم بيانية وتوزيعات تكرارية. ومن هنا يقوم الحصاء الوصفي
 فممي ممموقعه الصممحيح ثممم يتبعممه الحصمماء السممتنتاجي و يشممتمل

الحصاء الوصفي على:-
 تحليل البيانممات أي إيجمماد قيممم المقمماييس ومقارنممات معينممة)1

 تتحدد قيمتها مممن البيانممات قيممد الدراسممة فيحسممب البمماحث
 الوسمميط للبيانممات أو تقممارب مممدى تلممك البيانممات أو بعممض
 المقاييس التي تظهر لممه تباعممد البيانممات أو تقاربهمما لبعضممها

البعض.
 ومممن ثممم اسممتخدام النتممائج واتخمماذ القممرارات وان معظممم)2

 الدراسات الحصائية للنظريمات الحصمائية تأكمد أن الطمرق
 الحصائية في الحصاء الوصفي تهتم بالبيانات المتوفرة عن
 العينة المدروسة ول تحمماول التعميممم فممي مجتمممع أكممبر بممل
 تعمل على تقليل حجم المجتمع إلممى عينممات صممغيرة يمكممن

قياسها.
      أما المعالجات التي تؤدي إلى التنبوء والستنتاج أو التقييممم
 لمجموعات كبيرة كان قد تممم مشمماهدة بعممض عناصممرها فهممي

طرق الحصاء الستنتاجي في المعاينة التربوية.
أخطاء أساليب البحث الحصائي في العينات 

- خطأ التحيز 1  
- خطأ الصدفة2  

الجداول الحصائية واستعمالتها:
أنواع الجداول:

جداول الرقام العشوائية )1
الجداول القائمة توضع فيها المعلومات )2
الجداول الخلصية)3

عناصر الجداول:
      العرض الجدولي للبيانات الحصائية: ويمكن تقسمميم البيانممات

إلى نوعين:
. بيانات وصفية1  
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. بياناتة كمية أو عددية2  
الشروط الواجب توفرها في الجداول الحصائية:

 من الواجب أن يكون لكل جممدول رقممم معيممن حيممث يكممون)1
ًا في تميممزه عممن غيممره ويسممهل الشممارة ًل مساعد  ذلك عام

إليه.
ًا)2  يجممب أن يكممون لكممل جممدول عنمموان واضممح يعطممي وصممف

ًل لجميممع محتويممات الجممدول ويممرد عنمموان ًا وكممام  مختصممر
الجدول عادة في أعله وليس في أسفله.

 يجب أن يكمون لكمل عممود فمي الجمدول عنموان خماص بمه)3
ويوضح محتوياته بإيجاز.

 إذا كان أي بند في الجدول يحتاج إلممى إيضمماح وتفسممير مممن)4
 ناحية معناه أو طريقة حسابه فيجب توضيح ذلك في مكممان

خاص مناسب تحت الجدول أو في الحاشية.
 في حالة الجداول التي تحتاج إلممى تصممنيف نمموعي للبيانممات)5

ًا والكممثر أهميممة. وفممي  يستحسن ان نبدا بالبنممد الكممبر عممدد
 بعض الحالت يستحسن رصد البيانات في الجممداول حسممب

ترتيبها الجغرافي او البجدي أو ما شابه ذلك.
 إذا كممان الجممدول يحتمموي علممى معلومممات أساسممية وأخممرى)6

 فرعية او تفصيلية فيجب ان تأتي المعلومات الساسية فممي
 البداية ثم تليها الفرعية على ان تترك بينها مسافات قصيرة

من أجل التميز أو التنبيه.
 مممن الضممروري أن تكممون المجمماميع الممواردة فممي الجممداول)7

 صحيحة لن وجود إي أخطاء فيها يقلل مممن أهميممة الجممدول
 ويضعف الثقة بالمعلومات الواردة فيه. وفي حالة التقريممب
 يجب الشارة إلى ذلك في مكان مناسب تحممت الجممدول أو

الحاشية.
ًا)8 ًا ول قصممير ًل وضيق  يجب تقسيم الجدول بحيث ل ياتي طوي

ًا. بل يجب أن يكون شكله مقبول. ًا وواسع جد
 يجب أن نتحاشى بقدرالمكان وجود الجداول على صفحتين)9

ًا ول يمكممن إختصمماره ًل جممد  أو أكثر إل إذا كان الجممدول طمموي
ووضعه في صفحة واحدة.

 ) إذا كانت الرقام الواردة فممي العمممدة المختلفممة مكتظممة10
 ويصعب التمييممز بينهما فيستحسممن فصمملها عممن بعضممها البعممض
ًا أو  بخطوط رأسية وأخرى أفقية خاصًه إذا كان التصنيف نوعيمم

ًا. ًل جد كان الجدول طوي
الجدول التالي يوضح أساليب الحصاء البارمتري واستخداماتها

 ) 1-2جدول رقم ( 
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يوضح المقاييس البارمترية واستخاماتها
استخداماتهاالمقاييس البارميترية

 تحديد ما إذا كان متوسطان أو نسبتان أو معاملن إرتبطاالنسبة الحرجة
يختلفان عن بعضهما

ًا لتحديد ما إذا كان متوسط واحد أو نسبةt) test(إختبار (ت )   تستخدم أيض
 واحدة أو معامل إرتباط واحد يختلف يمثل تلك العلقة

للمجتمع
 يستخدم لتحديد ما إذا كانت درجة المتوسطات في عنصرتحليل التباين

أو أكثر تختلف عن بعضها.
 ما إذا كان هناك تفاعل دال بين العناصر المختلفة يقيس ما

إذا كانت التباينات مختلفة عن بعضها.
 إختبارات تستخدم بعد

تحليل التباين
  دالة وذلك بهدف إختيار الدللةFتستخدم إذا ظهرت قيمة 

الحصائية للفروق بين متوسطات مجموعات محددة.
 مشابهة في الستخدام لسلوب تحليل التباين إل إنه يمكنتحليل التقارير

من ضبط متغير مستقل أو أكثر في المتغير التابع.
 يستخدم لتقدير قيمة في المجتمع بالعتماد على القيمحدود الثقة

المعروفة للعينة.

 )48 – 47 ، 2002( عبد الرحمن عدس ، عبدالله المنهل ،
التحليل الحصائي:

      تعد مشكلة التحليل الحصائي في البحث العلمي التربوي من
 أكمممبر المشمممكلت المممتي يعممماني منهممما طلب الدراسمممات العليممما
 بمسمماقيهم العلمممي والدبممي وذلممك يرجممع إلممى التقصمميرات الممتي
 تصاحب في كثير من الحيممان العمليممات الحصممائية وعممدم وجممود
 مراجممع أو مؤلفممات تتنمماول كفايممات التحليممل الحصممائي بصممورة
 مباشممرة ومبسممطة تناسممب الخلفيممة الرياضممية لطلب البحمموث

التربوية. 
بعض الكفايات النظرية في البحث العلمي:

ًا كممان نوعهمما أو منهجهمما تتطلممب الربممط       أي دراسممة علميممة أيمم
ًء بتحديد المشممكلة وتسمماؤلتهاوتحديد  الدقيق بين جميع فصولها بد
 المجتمع وعينته- ضبط المتغيرات- صياغة الفممروض- بنمماء الدوات
ًا بعمليممة التحليممل الحصممائي لهممذه  المناسبة لجمع البيانات وإنتهاء
 المشكلة ومناقشتها، فالباحث وهو يختممار مشممكلة بحثممه عليممه أن
 يفكر في الدوات والوسائل المناسبة لجمممع البيانممات الممتي تعينممه
 لحل تلك المشكلة وما يرتبط بها من متغيرات. وهممو يختممار عينممة
 عليه أن يفكر في الساليب الممتي تناسممب تلممك العينممة مممن حيممث
ًا العينممات وهممو يختممبر  كيفية الختيار وحجم العينة المختارة. محدد
 فروضه عليه الستعانة بأساليب إختبارات الفروض وحيث يسممعى

لتحليل النتائج عليه إستخدام أساليب التقرير.
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      وفيما يلي إشارة لهم الكفايات النظرية فمي البحمث العلممي
 والتي لها إرتباط مباشر بعملية التحليل الحصائي ( عبممد الرحمممن

 ).2م، 2008الهادي أحمد، 
ًل تحديد مشكلة البحث: أو

      المقصممود مممن تحديممد مشممكلة البحممث صممياغتها فممي عبممارات
 دقيقة وواضحة ومحددة تعممبر عممن مضمممون المشممكلة ومعالجتهمما
 وتحممدد بدقممة متغيراتهمما المسممتقلة والتابعممة حيممث تقمموم عمليممة
 التحليل الحصائي بصورة أساسية علممى بحممث العلقممة بيممن هممذه
 المتغيرات وتعميم نتائجها.لذا يجب ان تصاغ المشممكلة علممى هيئة
 سؤال رئيسى واسئلة أخرى فرعية تسمح بتحليممل المشممكلة إلممى
ًا مما يسهل عملية التحليل الحصممائى  عدة جوانب يتم بحثها جميع

المتبوع بإستنتاجات دقيقة قد تسهم فى حل المشكلة.
ًا تحديد المجتمع الحصائى وعينته: ثاني

      ان الحساس بوجود مشكلة والقرار بأنها مشممكلة تسممتوجب
 البحث انما يكون نتيجة ملحظة الظممروف الممتى تواجممة مجموعممة
ًا  مايسميها أهل الختصاص بالمجتمع الحصممائى للبحممث وإختصممار
 ( مجتمع البحث ) والمقصود بممالمجتمع الحصممائى (هممو مجموعممة
 المفردات التى يجمعها إطار عام واحد او مجموعة خصائص عامة

واحدة ) .
العينة الحصائية:

      العينة الحصائية أو ( عينة البحث ) هى مجموعممة جزئيممة مممن
ًل عمن المجتممع  ذلك المجتمع الحصائى لجراء الدراسة عليهما بمد
 ككل والعينة بهذا المفهوم هى جزء مممن المجتمممع تختممار بطريقممة

مناسبة وتمثل جميع صفات أو خصائص المجتمع المراد بحثة .
نظم العينات:-

) نظام العينة الواحدة:-1
      تتلخص فكرة العينة الواحمدة فممى ان البمماحث يجممرى بحثممة أو
 تجربتة على مجموعة من المفحوصين ويرغب فى معرفة ارائهممم
 أو إسمتنتاجاتهم حمول عبمارة مما مجتمعيمن اى كمجموعمة واحمدة
 وأفضل اسلوب إحصائى يمكن إستخدامة لهذا النظام هممو اختيممار

 ) أو اختيار (ت) لعينة واحدة وسمموف يتممم الحممديث2مربع كاى (كا
ًا.  فى هذين الختيارين لحق

) نظام العينات المستقلة:- 2
      يهدف نظام العينات المستقلة إلى معرفة مدى الفممروق بيممن
 متوسطى مجموعتين مستقلتين عن بعضممهما البعممض مثممل النمموع
 (ذكممور- إنمماث) المؤهممل       ( تربمموى – غيرتربمموى ) أو ثلثممة
 مجموعممات مسممتقلة مثممل مكممان السممكن ( الخرطمموم / بحممرى /
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 امدرمان ) وهكذا وأفضل اسلوب إحصائى يمكممن إسممتخدامة فممى
 حالة عينتين مستقلين اختبار (ت) لعينممتين مسممتقليتين أو معامممل
 الرتباط وغيرها ،اما فى حالة ثلثة عينممات أو اكممثر يتممم إسممتخدام
 اسلوب تحليل التباين أو الرتبمماط المتعممدد وهكممذا حسممب طبيعممة

الدراسة .
) نظام العينات المرتبطة :-3

      ويهدف هذا النظام إلى دراسة الفروق بين موضعين مختلفين
 لمجموعة واحدة وأفضل اسلوب إحصممائى يمكمن إسمتخدامة فممى
 هذة الحالة هو المقارنة بين الموضممعين (قبممل وبعممد) عممن طريممق
 حسمماب متوسممط درجممة الرتبمماط بينهممما أو حسمماب مايسمممى
 بمتوسط الفروق اى ان نوجد الفرق بين درجتى كل مفحوص فى
 الموضعين ثم إيجاد المتوسط لتلك الفممروق ثممم إسممتخدام اختبممار

(ت) للفروق .
) نظام العينات الضابطة والتجريبية :-4

      يستخدم هذا النظام فى البحوث التجريبية ويهدف إلى معرفة
 أثر برنامج تجريبى معين على مجموعة من الفراد لبرنامج واحممد
ًا أو ان يخضممعها  مشممترك مثممل برامممج التممدريب الموضمموعة سمملف
 الباحث لبرنامج واحد مشترك ، وبعممد التأكممد مممن عممدم وجممود اى
 فروق بين أفراد المجموعة فمى جميمع المتغيمرا ت يتمم تقسميمها
 إلى مجموعتين إحممداها تقممف عنممد هممذا الحممد مممن المعلومممات أو
 المعرفة وتسمى المجموعممة (الضممابطة) وأخممرى تخضممع لبرنامممج
 جديد أو المعلومات التى يراد قياس اثرها وتسمى المجموعة فى
 هذة الحالممة بالمجموعممة (التجريبيممة) اى ان المجموعممة الضممابطة
 هى المحموعممة الممتى ل تتعممرض للمتغيممر التجريممبى وتبقممى تحممت
 ظروف عادية . تقدم هذة المجموعة فى البحوث التجريبية فممائدة
 كبير للبمماحث حيممث تكممون الفممرووق بيممن المجموعممتين التجريبيممة
 والضابطة فى الختبار الذى يجرى فى نهايممة التجربممة ناتجممة عممن
 المتغير المستقل الذى تعرضت لة المجموعة التجريبية وهممذا هممو
 أسمماس عمليممة التحليممل الحصممائى (التحقممق مممن مممدى الدللممة
 الحصائية لهذة الفروق ) اى التحقق من مدى التحسن الذى طرأ
 علىمستوى المجموعة التجريبية وبالتالى مدى فاعليممة المتغيممر أو
 البرنامممج التجريممبى الموضمموع .وأفضممل اسمملوب إحصممائى يمكممن
 إستخدامة فممى هممذة الحالممة هممو ان تممدرس الفممرق بيممن متوسممط
 المجموعة التجريبية والمجموعممة الضممابطة فممى الختبممار الموحممد
 الذى يجرى بعد التجربممة اى إسممتخدام (متوسممط الفممروق) ولكممن
 متوسط الفروق هنا بين المجموعتين فى إختبار واحممد بعممدى اممما
فى نظام العينات المرتبطة فنجرى إختباريين لمجموعة واحدة .
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 ) يوضح نظام العينات والسمملوب2-2فيما يلى جدول رقم (
الحصائى المناسب .

)2-2جدول رقم (
نظام العينات والسلوب الحصائى المناسب.

السلوب الحصائى المناسبنظام العينات
 مربع كاى-اختبار(ت) لعيتة) عينة واحدة1

واحدة-معامل الرتباط
اختبار(ت)لعينتين مستقلتين) عينتان مستقلتان 2
اختبار(ت)لعينتين مرتبطين –) عينتان مرتبطتان3

 اختبار(ت)للفروق –معامل
الرتباط.

) عينتان مرتبطتان4
(ضابطة )و(تجريبية)

اختبار(ت)للفروق

 تحليل التباين المتعدد-الرتباط) اكثر من عينة5
الجزئى –الرتباط المتعدد.

ًا:-المتغيرات :-  ثالث
     مفهوم المتغير فى البحث التربوى:-

    المتغيممر هممو مقممدار ذو خاصممية رقميممة( كميممة ) أو وصممفية
ًل string( إسمية )   فمث

 ) درجممة84) وتحصمميل الطلب (1.2) سم والممذكاء (160الطول (
 جميعها متغيممرات كميممة اى يمكممن وصممفها بقياسممات عدديممة .أممما
 الجنممس (ذكممور- إنماث) المؤهممل ( دبلمموم – ماجسممتير- دكتمموراة )
 والتدريب (مدرب- غير مدرب) التقدير ( ضعيف-مقبممول – جيممد –
ًا - ممتمماز) كلهممامتغيرات إسمممية لن عمليممة التحليممل  جيممد جممد
 الحصممائى تقمموم بدراسممة اساسممية علممى دراسممة العلقممة بيممن
 المتغيرات. فإذا اراد الباحث ان يدرس الفروق فى متغير الجنس
 أومتغيممر التممدريب أو متغيممر المحافظممة ( الخرطمموم- بحممرى –
 امدرمان ) فى تحصيل ما فى الحقيقة يبحث عممن مممدى الرتبمماط
 بين اصمناف همذة المتغيمرات وإذا اراد معرفمةاثر برناممج تمدريبى
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 على عينة من المفحوصيين فإن عمليممة التحليمل الحصممائى تركممز
 على المقارنة بيممن متوسممطات المتغيممر المممراد دراسممتة ( قبممل –
 بعد ) اى قبممل التجربممة وبعممدها.  لممذا فمممن الهميممة بمكممان علممى
 الباحث ان يفكر فى ضبط متغيرات دراستة قبل التفكير فى جمع
 البيانات اذ يوجد من الباحثين من يورد معلومات لضبط المقابلت
 والختبارات التحصيلية فيطلب الباحثون بعض البيانات الشخصممية
 مثل تحديد النوع – التخصص –المؤهل –العمر وغيرهمما كمتغيممرات

مستقلة دون معرفة المتغيرات التى يرغب فى دراستها.
أنواع المتغير:-

     تنقسم المتغيرات فى البحث التربوى وتصنف إلى قسمين:- 
  أ) تصنيف المتغيرات حسب خاصية التأثير .

   وتصنف المتغيرات حسب هذة الخاصية إلى قسمين :-
) متغير مستقل أوعامل مستقل ( مؤثر ) 1 
) متغير تابع ( متأثر ) 2 

مفهوم العامل المؤثر:-
      إن أى موقف يظل فى حالتة مالم يممؤثر عليممة مممؤثر خممارجى
 هذا المؤثر الخارجى يسمى عامل مسممتقل أومتغيممر مسممتقل اممما

الموقف المتأثر فيسمى بالتابع .
      العامل المؤثر ( العامل المسممتقل ) وهممو العامممل الممذى يممؤثر
 فى الموقف الذى نريد قياس مدى تأثيرة على الموقممف ويسمممى
ًا بالعامل التجريبى ( التدريب –التخصممص – الخممبرة – الكليممة  أحيان

وغيرها ).
 العامل التابع:-

        وهو العامل الذى ينتج عن تأثير العامممل المسممتقل ويسمممى
ًا بالعامل الناتج وتمثلممة الممدرجات الممتى يحصممل  العامل التابع أحيان

عليها المفحوص  بعد إجراء اى تجربة.
ضبط العوامل :-

      ويقصد بضبط العامل إبعاد اثر العوامممل الخممرى عممدا العامممل
 التجريبى بحيث يتمكن الباحث من الربممط بيممن العامممل التجريممبى
 وبين النتيجة فلكى نعرف أثر التدريب فى اداء المفحوصين علينمما
 ان نضبط العوامل الخرى المممؤثرة علممى الداء مثمل التخصممص –
 النوع – الكلية وغيرها . وهنالك بعض الخطوات التى بموجبها يتممم
 عزل العوامل والحصول علممى مجموعممات متكممافئة وعلممى سممبيل

المثال:-
 ) يختار الباحث مجموعممة مممن المفحوصممين ويقسمممهم بطريقممة1

 عشوائية الى مجموعات متطابقة من حيث العدد أو غير متطابقة
.
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 ) يحممدد المسممتوى البتممدائى للمجموعممات مممن خلل اختبممار2
تحصيلى قبلى أو بطاقة ملحظة .

 ) يحلل نتائج الختبار القبلى للتأكد مممن عممدم وجممود فممروق ذات3
 دللة إحصائية بين متوسممطات المجموعممات فممى كممل عامممل مممن
 العوامل المؤثرة التى يراد عزلها. فالعوامل التى يثبت عدم وجود

فروق فيها بين المجموعات تكون قد عزلت.
 ويمكن للباحث هنمما أن يجممرى التجربممة علممى إحممدى المجموعممات
 وهناك طمرق إحصمائية خاصمة بالحصمول علمى مثمل همذة النتمائج

وعزل المتغيرات.
 ) تصممنف المتغيممرات فممي البحمموث التربويممة حسممب مسممئوليات4

القياس إلى ثلثة أصناف:
- المتغيرات السمية:1

       وهي أدنى مستويات التصنيف حيمث تصمنف المتغيمرات إلمى
ًل عنممد  فئتين أو ثلثة أو أربع دون إعتبار لي خصممائص تفصمميلية مث

تصنيف متغيرات الجنس إلى ذكور – إناث 
 ) هممذا ل يعنممي أن2) والناث الرقم (1     وإعطاء الذكور الرقم (

 ) في2) و (1الذكور أفضل من الناث ول يمكن إستخدام الرقم (
 أي عملية حسابية أو إيجاد الوسط الحسابي بين الرقمين وسمممى
ًا لن العداد الممتي تسممتخدم فيممه تقمموم مقممام  هذا المستوى إسمي
 السماء أو الصفات ومممن أهممم السمماليب الحصممائية الممتي يمكممن
 إستخدامها في مثل هذا النوع من المتغيرات التوزيعات التكرارية

( عزالدين عبد الرحيم ).
- المتغيرات الترتيبية:2

ًا ذا أفضمملية فعنممد ترتيممب إسممتجابات       ويكون فيها المتغير مرتب
 المفحوصين في مقياس ( ليكرت ) أو مقياس ( تمممايز المعمماني )

ًا المموزن (  )،4)، مهمممة (5وإعطمماء المتغيممر إسممتجابة مهمممة جممد
ًا (2)، غير مهمة (3متوسطة الهمية (  ) يعنممي1)، غيممر مهمممة أبممد

ًا أو علمة محددة بين إسممتجابة وإسممتجابة أخممري ًا معين  ذلك تناسب
ًا ) أفضممممل  بأفضممملية المممترتيب والممموزن. أي أن ( مهممممة جمممد
 الستجمابات وأقواها يليمها     ( مهممة ) ، ( متوسطة الهمية )، (
ًا ). لذا فإننا نستخدم في مثل ًا ( غير مهمة أبد  غير مهمة )، وأخير
 هذه المتغيرات: الوسيط ( القيمة التي تتوسممط القيممم مممن حيممث
 الترتيب )، معامل إرتباط الرتب ( سيبر مان براون )، مربممع كممأي

Chi- Square.التكرار المرجح أو التكرار الوزني ، 
- المتغيرات الكمية:-3

       وهي أعلى درجة من المتغيرات السمية والترتيبية، وفي هذا
 النمموع مممن المتغيممرات نسممتطيع تحديممد موقممع أو بعممد درجممتي
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ًا هي  مفحوصين عن بعضهما البعض بالنسبة لنقطة محددة حسابي
 ( المتوسممط الحسممابي للقيممم ) واغلممب المقايسممس النفسممية
 والتربوية من هذا النوع. فنحممن نقممارن درجممات المفحوصممين فممي
 مقياس محدد بالنسبة لبعممد كممل منهممما عممن متوسممط المجموعممة
 التي ينتميان إليها. وهكممذا يمكممن إجممراء مقارنممات كممثيرة بممالجمع
 والطرح ولكننا ل نستطيع إسممتخدام الضممرب أو القسمممة حيممث ل
 معنى لقسمة درجة مفحمموص علممى درجممة مفحمموص آخممر لتكممون
ًل أو غيرهمما. ومممن أهممم السمماليب  هنمماك نسممبة ثابتممة كالضممعف مث
 الحصممائية الممتي يمكممن إسممتخدامها مممع مثممل هممذه المتغيممرات:

المتوسط الحسابي، التباين، النحراف المعياري، المنوال. 
ًا الفروض: رابع

مفهوم الفرض في البحث التربوي:
   الفروض هى تفسيرات محتملة للموقف أو الحدث .      

 فالفروض بهذا التعريف هممى عبممارة عممن تخمينممات أو إسممتنتاجات
 يتوصل إليها الدارس أوالباحث ويتمسك بها بشكل ممؤقت ، فهممى
 أشبه برأى الباحث المبدئى فى الجابة علممي تسمماؤلت بحثممة. اى

هى إجابات مؤقتة لسئلة البحث.
 وتعد مشكلة صياغة الفروض فى البحوث التربوية من المشكلت
 الكبيرة التى تواجة الباحثين. وفيممما يلممى عممرض لنممواع الفممروض

وكيفية صياغتها. 

أ) الفرض المباشر:-
       من أمثلة الغرض المباشر ( توجد فروق ذات دللممة إحصممائية
 بين المعلمين خريجى كليات التربية والمعلميممن خريجممى الكليممات
 الخرى فى إتجاهاتهم نحو اهممداف تممدريس الرياضمميات بالمرحلممة
 الثانوية ). فلما كمانت الفمروض هممى عبممارة عممن تخمينمات ، فمإن
ًا ممما تقمموم علممى معطيممات تجعممل البمماحث يخمممن  التخمينات كممثير
ًا. ففى الفرض السابق إفترض الباحث وجممود إحصممائية ًا ذكي  تخمين
 بين المعلمين خريجى كليات التربية والمعلميممن خريجممى الكليممات
 الخرى فى إتجاهاتهم نحو اهممداف تممدريس الرياضمميات بالمرحلممة
 الثانوية ، ذلك على إفتراض إن المعلمين خريجممى كليممات التربيممة
 على إلمام بالمواد التربوية من خلل دراسممتهم فممي كليممة التربيممة
 لذا فإن إتجاهاتهم نحو الهداف التربويممة يفممترض أن تختلممف عممن
ًا يؤيممد ًا مباشممر  إتجاهات بقية الخريجين، لذلك وضع الدارس فرضمم
 وجود الفرق في التجاهات. وهكمذا يمكمن إفمتراض وجمود فمروق
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 بيممن إتجاهممات المعلميممن بسممبب الخممبرة، أو المؤهممل، التممدريب
وغيرها. فلحظ هنا إن الفرض المباشر يكون بالثبات

ب) الفرض الصفري:
   ( ل توجممد فممروق ذات دللممة إحصممائية بيممن المعلميممن حسممب
 تصنيفهم إلى ( معلميممن – معلمممات ) أي حسممب النمموع ( ذكممور –
 إناث ) في إتجاهاتهم نحممو أهممداف تممدريس الرياضمميات بالمرحلممة

الثانوية.
      وهنمما ينفممي البمماحث وجممود فممروق إحصممائية بيممن الجنسممين
 ( الذكور- الناث ) لن ليس لديه ما يدفعه إلممى العممتراف بوجممود
ًا، وهو غير قادر على التحدث عممن هممذه الفممروق  هذه الفروق يقين
 منذ البداية وقبل القياس، ولكنه يعطي نفسممه الحممق فممي متابعممة
ًا إحصممائية بيممن  البحث ومحاولممة إثبممات ممما إذا كممانت هنمماك فروقمم
ًا  الطرفين أم ل، والفرض الصفري أكثر سممهولة لنممه أكممثر تحديممد

وبالتالي يمكن قياسه والتحقق من صحته.
      وما يمكن إستنتاجه هنمما إن الفممرض المباشممر يكممون بالثبممات
 ( توجد )، بينما الفرض الصفري يكون بالنفي ( ل توجد ) ويسمى
 الفرض الصمممفري ( فممرض العممدم ) أي عممدم وجممود فممروق فيممما
 يسمممى الفممرض المباشممر ب( الفممرض البممديل ) أي بممديل عممدم
ًا ممما يسممتخدم  الوجود، وهممو الوجممود، نفممي النفممي إثبممات ). وكممثير
 البمماحثون طريقممة الفممرض الصممفري ( ل يوجممد ) وذلممك لنهممم ل

ًا بوجود الفروق.  يجدون التبريرات الكافية للحدث مسبق
أهمية الفروض في عملية التحليل الحصائي:-

      لمما كممانت الفممروض هممي مجممرد تخمينمات إسمتباقية وليسممت
 حقممائق لممذا ل بممد مممن التخطيممط لثباتهمما وإثبممات مممدى صممحتها
 ومطابقتها لرأي الباحث، والصياغة الجيدة للفروض هممي الضممامن
 الوحيد لسلمة وصدق نتائج التحليممل الحصممائي. وإن الخطممأ فممي
 تفسير أي نتيجة إحصائية يؤدي إلى إنهيار الفرض ومغالطة الواقع
 وبالتالى إنهيار البحث كله. لذا فإن الفممروض تمثممل محممور عمليممة

التحليل الحصائي، وأن أهميتها تظهر في الجوانب التالية:-
 الفروض الواضحة تساعد على تحديممد السمماليب الحصممائية)1

 المناسممبة الممتي بممدورها تمثممل الحلممول المناسممبة لمشممكلة
البحث.

ًا فممي جمممع)2  الفممروض تممؤطر البمماحث وتجعلممه أكممثر تقيممد
 المعلومات والبيانات الممتي تتوافممق مممع دراسممته، فل يممذهب
ًا في جمع بيانات قد تكتشف في المستقبل أنهمما  الوقت هدر

غير لزمة.
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 الفروض تساعد على تفسير العلقممة بيممن متغيممرات البحممث)3
 وبالتممالي تسمماعد علممى تفسممير النتممائج ووضممع الحلممول و

السباب بشكل أدق. 
أدوات البحث: 

      إن تمموفر البيانممات التفصمميلية ( الرقميممة أو الوصممفية ) حممول
ًا في عملية التحليل الحصائي، وينير  المشكلة البحثية يساعد كثير
 الطريق أمام الباحث لتخاذ أنسب القرارات التي يتعيممن إتخاذهمما

أو يوصي بها.
       فالبيانات الحصمائية ل تجممع لمذاتها ولكمن لخدممة فمي حمل

مشكلة بحثه.
 لذا فإن عملية الحصول على نتائج دقيقة ومفيممده تتطلممب مهممارة
 فائقة في بنمماء الدوات الممتي تتناسممب والبيانممات المطلوبممة، كممما

تتطلب مهارة في إستنباط المعلومات الجاهزة.

ومن أهم أدوات البحث:-
  وهممو أداة أو ( إسممتمارة ) يسممتخدمها البمماحث أو) الستبيان:1

الدارس لجمع البيانات الحصائية من عينة دراسته ومن أنواعه:
   أ. السممتبيان المغلممق: وهممو السممتبيان الممذي يطلممب فيممه مممن
 المفحمموص إختيممار السممتجابة الممتي تناسممبه مممن مجموعممة
 خيممارات مثممل ( نعممم- ل ) ( أوافممق- مممتردد – ل أوافممق ) أو
ًا- مهمة- متوسطة الهمية- غير مهمة- غير مهممة  ( مهمة جد

ًا ) وهكذا: أبد
   ب. السمممتبيان المفتممموح: وهمممو السمممتبيان المممذي يكمممون فيمممه

للمفحوص حرية التعبير عن أرائه بالتفصيل.
   ج. الستبيان المغلق المفتمموح: وهممو الممذي يجمممع بيممن النمموعين
 السابقين للستبيان حيث يحتوي علممى أسممئلة مغلقممة يطلممب
 فيها من المفحوص إختيار ما يناسبه واخممرى مفتوحممة تعطيممه

الحرية في الجابة.
ــارات:2   وتتمثممل فممي طممرح مجموعممة مممن السممئلة) الختب

 المفتوحة في موضوع البحث وتستخدم الختبارات كأداة أساسية
ًا  لمعرفة درجة التحسن  في البحوث التجريبية التي تتطلب إختبار
 أو أثممر التجربممة. وهنمماك انممواع عديممدة للختبممارات فممي البحمموث
 التربوية منها السئلة المقالية ( أسمئلة مفتوحمة )،أسمئلة الختيمار
 من متعدد إكمال الفراغات، المجاوزة بين القوائم وغيرهمما ولكممل
 نوع من هذه النواع مزاياه وعيوبه ل يسع المجال للتطرق إليهمما،
 فالختبارات شائعة فممي الحيمماة العامممة. كممما أن هنمماك إختبممارات
 القيمماس المعروفممة مثممل إختبممار ( بينيممة ) لقيمماس معامممل الممذكاء
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 وغيرها من الختبارات التي تعتبر محكات لختبارات القياس التي
 يجريها الباحثون فهي إختبممارات محكمممة وموثموق بدرجممة صممدقها

وثباتها.
  وهي بطاقة تعد على هيئة فقممرات أو نقمماط يتممم) الملحظة:3

 بموجبهمما ملحظممة المفحمموص أو أدائه وتقممدير ذلممك فممي شممكل
ًا كما هو الحال في السممتبيان  درجات أو أرقام يتم تحليلها إحصائي

أو الختبار أو غيره.
  وتستخدم المقابلممة الشخصممية فمميالمقابلت الشخصية: )4

 حال رغبة الباحث في الحصول على معلومات إضممافية قممد تعينممه
ًا ممما تجممرى  فممي الوصممول إلممى نتممائج معقولممة فممي بحثممه ودائممم
 المقابلت الشخصية مع المسممئوليين وصممناع القممرار يطلممب فيهمما

رأيهم حول مشكلة البحث وجوانبها المختلفة.
     وكممما لبقيممة أدوات البحممث مممن شممروط وضمموابط للمقابلممة
 الشخصممية كممذلك شممروط وضمموابط يجممب مراعاتهمما. ومممن أهممم
 شروطها أن تكون أسئلتها بعيده عن إحراج المفحوص وأن تكون

واقعية.
  ويعتممبر تحليممل المحتمموى مممن الدوات) تحليــل المحتــوى:5

 البحثية المهمة حيث يمكن عمن طريمق تحليمل محتموى الممواد أو
 الدبيات المختلفة الحصول على معلومات وبيانممات تفيممد البمماحث
 في دراسته كإستخراج كفايات محددة أو معرفة الوزان النسممبية

لموضوعات مادة علمية أو غيرها.
     والجممدير بممالقول هنمما إن إسممتخدام إداة البحممث يتوقممف علممى
 طبيعة الدراسة وقد يجمع باحث بيممن أكممثر مممن أداة فممي دراسممة
 واحدة لدعم موضوع البحث وإثرائه و الحصممول علممى نتممائج أكممثر

ًل. تفصي
التوزيعات التكرارية:

ًا كممان نمموع      إن الخطوة الولى لي باحث بعد جمع البيانات وايمم
ًا كمممان مسمممتوى القيممماس  المتغيمممرات- وصمممفيه أو كميمممة. أو أيممم
 المستخدم- إسمي، ترتيبي، أو كمي. هي تنظيمها وترتيبهمما، إذ أن
 البيانلت التي يتم جمعها من عينة البحث سممواء كممان عممن طريممق
 الستبيان أو الختبار أو بطاقات الملحظة أو المقابلت الشخصية
 أو أي أداة أخرى تسمى بيانات ( خام )، فهي غير معبرة ويصعب

إستنتاج معلومات عنها.
     والتوزيممع التكممراري هممو ترتيممب هممذه البيانممات بصممورة تسمممح
 بقراءتها القرأة العلمية الصحيحة ومعرفة مدلولتها الحصائية لذا
 فأن الغممرض مممن التوزيممع التكممراري يكمممن فممي تنظيممم البيانممات

وترتيبها في صورة تكرارات يسهل التعامل معها في المستقبل.
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يعات التكرارية:ومن أنواع التوز
) التكرار1
) التكرار النسبي2
) النسبة المئوية3
) التكرار المرجح 4

التكرار: 

 فعلى سبيل المثال تكرار المعلمين الذكور في عينة تتكون من
 معلمين ومعلمات هو عدد مرات تواجد المعلمين في عينة

الدراسة.
حساب التكرار:

    يستخدم التكرار في البحموث التربويمة ممع كمل أنمواع البيانمات
 والمتغيرات سواء كانت وصفية أو كمية، ويتم حساب التكرار في

خطوتين رئيسيتين:-
 ) جدول التفريممغ: وهممو جممدول مممن ثلثممة أعمممدة: العمممود الول1

 خمماص ب( الصممفة أو الفئة أو المتغيممر )، العمممود الثمماني خمماص
 ب( العلمات ) وهي عبارة عن حزم كل حزمة مكونة من خمسة
 خطوط، أربعة منها رأسية والخامس مائل يحزم الخطمموط الربممع
 ( الرأسية ) أما العمود الثالث فهو خاص بمجموع العلمممات أمممام

كل صفة او فئة أو متغير على حده وهو ( التكرار ).
  وهممو إختصممار لجممدول التفريممغ فممي الجــدول التكــراري:)2

عمودين فقط هما عمود
( الصفة أو المتغير ) وعمود ( التكرار ). 

 وفيمما يلمى طمرق تكموين الجمدول التكمرارى والتوزيمع التكمرارى
( أنظر الملحق )والساليب الحصائية وتطبيقاتها  

 تكرار المفردة هو عدد مرات وجود المفردة
في العينة

42



طلب الدراسات العليا
مقدمة:

      إن طالب الدراسات العليا ما هو في الغممالب العممم إل عضممو
 هيئة تدريس في المسممتقبل، أي هممو الشممخص الممذي يصمماغ ويعممد
ًا ليتبوأ منصبه في التدريس في قابل اليام، وذلك لن ًا خاص  إعداد
 معظم طلبة الدراسات العليما يتوجهمون بعممد التخمرج للعممل فممي

 م،1992الجامعات، ففي إحصممائية لجامعممة الممدول العربيممة لعممام 
 %) منهممم يلتحقممون فممي سمملك التممدريس ( مجلممة59اتضممح أن (

)159م،1997التربية، 
       إن الممدور الممذي يقمموم بممه عضممو هيئة التممدريس وهممو طممالب
ًا يوضح لنا أنه مصممدر العطمماء فممي العمليممة  الدراسات العليا سابق
 التعليمية كلها، فهو الرافد الذي يغذي الطلبممة بالمعرفممة ويمممدهم
 بكل ما هو جديد ومتطور في فممروع تخصصممه، كممما ينبغممي لممه أن
ًا ًا على توصيل المعلومات والحقائق إلى طلبممه، مممدرك  يكون قادر
ًا بخصائص هممذه المرحلممة  لعقولهم ومستويات التقبل لديهم، عالم
ًا مممن  مممن العمممر ومتطلبممات الحيمماة وحاجممات الفممرد فيهمما. متخممذ
 الطرق والوسائل ما يؤدي إلى أن يكون مردود العملية التعليميممة

أكبر من حيث نوعية الطالب المتخرج 
  ) ولهذا كممان إعممداد عضممو هيئة3,1983( عبد المقصود وآخرون،

 التدريس يتطلب تحقيق ثلثة أبعاد أساسية تشكل مثلث متساوي
الضلع هي:

التدريس)1
البحث العلمي)2
خدمة المجتمع.)3

     بالضافة إلى واجبات ومهمات أخرى كثيرة تتفرع منها.
ًا مممن       بممما أن إعممداد أعضمماء هيئة التممدريس ينطلممق أساسمم
 منتسممبي الدراسممات العليمما، لنهممم أسمماتذة المسممتقبل، بممل أنهممم
 قياديو الغد في مجالت تخصصهم ونشمماطاتهم العلميممة والفكريممة
 والجتماعية، فل بد من زيادة العناية والهتمام بهذه الشريحة، ول
 بد من وضممع برامممج دقيقممة وخطممط محكمممة فممي الهتمممام بهممذه

الشريحة في النتقاء والتدريب والتعليم والعداد.
      وبمراجعة بسيطة لما تحتاجه الجامعممات العربيممة مممن أعضمماء
 هيئة التدريس وخاصة بعد التوسع الكبير فممي السممتحداثات الممذي

 م. بلغ عدد الجامعممات فممي المموطن العربممي1990حصل بعد عام 
 م، ويتضممح بممذلك أن1998) جامعممة فممي العممام 108أكممثر مممن (

ًا ومممما يضمماعف  الحاجممة إلممى طلبممة الدراسممات العليمما كممبيرة جممد
 الحاجة عوامل كثيرة من أهمها ما أشار إليه التقرير العالمي عممن
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 م من1992النمو البشري الصادر عن برنامج النماء الدولي عام 
 ) أمثممال عممدد9أن ما يسمى ببلدان الشمال لديهم ما يزيممد عممن (

 ) أمثال عدد طلبة الدراسات العليمما فممي5الباحثين، وما يزيد عن (
 ) مممرة أكممثر مممن بلممدان24بلدان الجنوب وتنفق ممما يربممو علممى (

 ).1997،47( محمد جابر، الجنوب على البحث و التطوير 

إنتقاء طلبة الدراسات العليا:
      إن الدراسات العليا تهدف بشممكل عممام إلمى تطموير المعرفمة
ًا عممن طريممق برامممج ذات ًل عاليمم  وإثرائها وإعممداد فئة مؤهلممة تممأهي
 مستوى علمي رفيع في شتى المجالت وذلك لمواكبممة احتياجممات
 خطط التنمية والعمل على تغطية النقممص فممي عممدد أعضمماء هيئة

 )14م،1983( عبد المقصود، التدريس بالجامعات 

      فالدراسممات العليمما إذن ليسممت إسممتجابة لرغبممات الفممراد
 الطموحين القممادرين علممى البحممث والمممؤهلين فحسممب، بممل إنهمما
 إشباع لحاجات المجتمع المتنوعة وتلبية لقطاعات مختلفة، وهناك

معايير لنتقاء طلبة الدراسات العليا منها:
 / اختيار الصممفوة بيممن طلبممة البكممالوريوس ومتابعممة سمميرتهم1  

 العلمية خلل سنوات الدراسة الجامعية، مما ييسر أمام أساتذتهم
 وضع تقويم دقيق وصمادق لهمؤلء الطلبمة ويكممون ذلمك ممن خلل

 )9م،1983التي: ( أحمد عبد الرحمن، 
اختيارهم من المتفوقين أو من الربع الول في دفعتهم..2
التجريب والختبار خلل سنوات الدراسة..3
إعتماد السجل الدراسي للطالب..4
 تقويم أستاذين على القل مممن أسمماتذتهم بمممواد تخصصممهم.5

الدقيق.
 / إجراء امتحممان للمتقممدمين للدراسممات العليمما أو إجممراء مقابلممة2

( معاينة ) للمتقدمين.

العداد النوعي لطلبة الدراسات العليا:
      إننا في هذا الوقت الذي تمر به أمتنا العربية ودولة السممودان
 من التقدم والتطور أحوج ما نكون إلى بناء علمممي رصممين مممتين،
 وهذا يستوجب بالضرورة زيممادة الهتمممام بالنوعيممة الممتي تؤسممس
 عليها نواة المسمتقبل العلمممي الفكمري للممة، فمإذا كممانت النمواة
ًا، أممما ًا ناضممج  سليمة صحيحة ل بد ان يكون الذي زرع الثمر سليم
 إذا كانت النواة سقيمة مختلممة مريضممة فلممن يأمممل الممزراع نتيجممة
 مرضية،  وعليه يتوجب علينا أن نعنى عناية كممبيرة بالنوعيممة، وأن
 نوليها رعاية خاصة، ولجل تحقيق نوعية جيدة لطلبمممة الدراسممات
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العليما ل بد للجامعات من إتبماع الخطوات التية ( مجلممة التربيممة،
 ) :162م،1998
ًل:   إعادة النظممر فممي مناهممج ومقممررات الدراسممات العليمما مممنأو

 خلل مؤتمر علمي سنوي أو كل سنتين يهدف إلى تطوير المناهج
ومواكبتها لحركة التقدم في العالم.

ًا:   تجنب الحفظ والتلقين في التممدريس وتمموجيه الطلبممة نحمموثاني
 البحث ومراجعة المصادر والمراجع لكتشاف المعلومات والفكار
 معتمدين على قدراتهم في التحليل والستنباط، وحل المشكلت،
وإكتسمماب المهممارات، والعنايممة بتنميممة التفكيممر النقممدي (فيمماض-

 )84م،1992حمدي، 
ًا:   إستثمار الوسائل التعليمية والتقنيممة ومسممتجدات الحضممارةثالث

في التدريس العالي.
ًا:   اعتماد نظام المقررات في الدراسات العليمما لممما بممه مممنرابع

 مرونممة عاليممة فممي تعزيممز وتعميممق دراسممات الطلبممة حسممب
 تخصصاتهم ولما يحقق من فاعلية في توثيق العلقة بين الطممالب
 والستاذ، ومما يتيحه للنممابغين مممن فممرص لكمممال دراسممتهم فممي

مدة أقصر.
ًا:   بما أن الدراسات العليا تعد المكان الذي يتم فيه إعممدادخامس

ًا ًا وفكريمم  الطر القيادية العليا والتي سيوكل إليها إعداد المة علمي
ًا ًا، فممإن ذلممك يتطلممب أن تكممون الدراسممات العليمما مكانمم  وثقافيمم
ًل لظهممار البممداعات الفرديممة  للتنممافس بيممن المتفمموقين، ومجمما

 ( فيــاض، حمــدي،والكشممف عممن القممدرات الكامنممة لممدى البمماحثين 
1992،91( 

الرتقاء بالدراسات العليا:
      ل يقف دور الجامعات عند الترشيح والختيار وإنما يقممع عليهمما
 دور أهم وأخطر من ذلك، وهو ان تتهيممأ لسممتقبال أولئك الطلبممة،
 وان توفر المناخ العلمي والبحثي لهم، وان تحيطهم بجو أكمماديمي
 يحفزهم على الدرس والمتابعة، ويحقق لهم مرحلممة متميممزة فممي
 حياتهم الدراسية، وعلى الجامعة من اجل تحقيق ذلممك أن تسممعى
 إلى توفير المستلزمات الساسية والضرورية ومن أهمها ( محمممد

 ):159، 1998مجيد السعيد، 
 تمموفير أعضمماء هيئة التممدريس مممن المتفمموقين بمسممتواهم-1

العلمي وكفاءتهم.
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  تممممموفير مسممممماعدي البممممماحث ومسممممماعدي المختمممممبر-2
 والعناصرالبشرية الخممرى الممتي تسممهم فممي إنجمماح العمليممة

التدريسية.
  أن تعممممل الجامعمممة علمممى تطممموير العناصمممر التدريسمممية-3

 والمسمماعدة، وذلممك مممن خلل إلحمماقهم بممدورات تطويريممة
وإشراكهم في المؤتمرات والندوات والزيارات العلمية.

  إغناء مكتبة الجامعة ومكتبات القسام العلمية بكل ممما هممو-4
جيد من مصادر ومراجع ودوريات.

  تهيئة المختممبرات والممورش والوسممائل التعليميممة والتقنيممة-5
المساعدة وتطويرها وتزويدها بالجهزة الحديثة.

  ربط الجامعممة بشممبكات المعلومممات العالميممة ( النممترنت )-6
ومراكز البحث العلمي في الجامعات في دول العالم.

  الستفادة من التفاقيات العلميمة والثقافيمة المعقمودة بيمن-7
 الجامعممات فممي اسممتحداث دراسممات عليمما مشممتركة أو فممي

المناقشات والشراف المشترك على الطلبة.
 اعتماد اسلوب الممتحن الخارجي من أجل تقدم الدراسممات-8

 والمناهج والمتحانات بمرحلة الدراسات العليمما، والسممتعانة
 بمقممومين لرسممائل الممدكتوراه علممى القممل مممن أسمماتذة
 مرموقين من داخممل أو خممارج القطممر لجممل الوقمموف علممى
 المستوى العلمي والبحثي للطلبة، ويكون ذلك بشكل خاص

في الجامعات الحديثة العهد بدراسة الدكتوراه.
 اسممتحداث عمممادة خاصممة للدراسممات العليمما والعمممل علممى-9

تطويرهممما وخلمممق الجمممواء المناسمممبة لنجاحهممما ( جريمممو،
1985،185( 

نشأة وتطور الدراسات العليا في السودان:
  بجامعمممة1958     بمممدأت الدراسمممات العليممما بالسمممودان عمممام 

 الخرطوم، حيث بدأت بطالب واستمر بعممدها تزايممد الطلب حممتى
 م ( حسممن1976كونت لجنة الدراسات العليا بالجامعة فممي عممام 

 )213م، 1983أحمد إبراهيم،
      تمثل جامعة الخرطوم بداية التعليممم الجممامعي، وكممذلك بدايممة
 الدراسات العليا في السودان، وذلك لقدم نشأة الجامعة قد صدر

 م أنشممأت1965قرار بإنشاء جامعة أمدرمان السلمية في عممام 
ًا مممن  الدراسممات العليمما بالجامعممة فممي نفممس العممام لتكممون أيضمم
 الدراسات العليا السابقة بالنسبة للممدول الناميممة والممدول العربيممة

  ) وبعممدها اسممتمر التوسممع فممي25( قسممم الصممحافة والداب،
 الجامعات السودانية، وإنشاء العديممد مممن الدراسممات العليمما حيممث

ًا تم إنشاء الدراسممات العليمما1978انشأت جامعة الجزيرة   م، أيض
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 م ) لتمماتي فممي1995م و1987في نفس العام (دليممل الجامعممة، 
 المرتبة الثالثة من حيمث إنشماء الدراسمات العليما فمي الجامعمات
 السودانية التي تزايد عددها بعد ثورة التعليم العالي، ثممم تطممورت
 حمممتى أصمممبحت تشممممل كمممل التخصصمممات العلميمممة والنظريمممة
ًا  والتطبيقية، ومن الجامعات التي أنشأت بها دراسممات عليمما حممديث

 م1991جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم ذلممك عممام 
م ).1995( دليل الجامعة 

 أهداف الدراسات العليا في الجامعات السودانية بولية
الخرطوم:

أهداف الدراسات العليا بجامعة الخرطوم:
      تهدف الدراسات العليا في جامعة الخرطوم، كما يحدد ذلك

 ) لكلية الدراسات العليا إلى تحقيق35النظام الساسي رقم (
الهداف التالية ( جامعة الخرطوم، كلية الدراسات العليا،

1984:( 
 وضع تطوير سياسة الجامعة في مجال الدراسات والتدريب-1

البحثي
 تطوير البحث المتداخل للتخصصات في مجال الدراسات-2

 العليا والتعاون في هذا الشأن مع غيرها من المعاهد
ووحدات البحث خارج الجامعة.

 إدارة أي معهد أو مركز أو وحدة يوكل إليها أي من مجلس-3
الساتذة او الجامعة.

أهداف الدراسات العليا بجامعة أمدرمان السلمية:
      إن الطبيعممة الرسممالية للجامعممة جعممل أهممداف الدراسممات
 العليافيهمما تمماتي علممى قممدرة هممذه الجامعممة فممي تقممديم الرسممالة
 السامية في درجة كمالها والهداف هي ( دليممل جامعممة أمممدرمان

م ): 1996 ، 21-12السلمية،
 خدمممة المجتمعممات السمملمية فممي أفريقيمما ونشممر السمملم-1

والوعي السلمي.
 خدمة الباحثين الفارقة لدراسة القارة الفريقية خاصة بيممن-2

المجتمعات السلمية.
 إمداد الممدعاة بالمعلومممات الكافيممة عممن التعليممم بالجامعممات-3

التي سيتوجهون إليها لنشر الدعوة السلمية في صفوفها.
 تشجيع الدراسة والبحث وتوسيع المدارك في مجال العلمموم-4

السلمية العربية وسائر المعارف النسانية.
نشر اللغة العربية وإبلغ رسالة السلم إلى العالم.-5
 غرس الروح السلمية وتعميق التدريب العلمي في الفرد-6

والمجتمع.
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 بعث التراث السلمي الحضاري وإرساء قواعد النهضة-7
للمجتمع السلمي.

 أهداف الدراسات العليا بجامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا:

 ):35م، 1995     تهدف إلى التي: ( دليل الجامعة، 
 المساهمة الفعالة في تلبية احتياجات البلد من التدريب-1

فوق الجامعي في المجالت العلمية والفنية والتكنولوجيه.
 المساهمة في تطوير برامج التنمية الصناعية والزراعية-2

 والنسانية بترقية تطبيقات المعارف العلمية مع التركيز
على أسلوب إيجاد الحلول للمشاكل القائمة.

 وضع وتطوير خطط الجامعة للدراسات العليا والبحوث-3
والتدريب.

 وضع وتنسيق الدراسات العليا المتداخلة والتعاون مع مراكز-4
البحوث ومؤسسات التعليم العالي داخل وخارج البلد.

      وترى الباحثة أن الحصاء له دور فعال في تحقيق أهداف
 الدراسات العليا بما يقدمه من جمع وتلخيص وتحليل وتفسير

 للبيانات والمعلومات للوصول إلى النتائج وتحقيق للهداف
المرجوة.
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الدراسات السابقة
      تعتممبر الدراسممات السممابقة بمثابممة المنظممار الممذي يهتممدى بممه
 البممماحثون فمممي دراسممماتهم وقمممد قمممامت الباحثمممة بلطلع علمممي
 الدراسات السابقة التي تدور في مجال بحثها وقد إستفادت منهمما
 في التعرف علي أهدافها وأدواتهمما والسمماليب الحصممائية المتبعممة

وأهم النتائج:-
ًل علمي حمده لتعطمى رؤيمة  وتناولت الباحثة الدراسات السمابقة ك

واضحة في الستفادة من تجارب الخرين.
ًل: دراسة أحمد الشيخ حمد محمد  م1993او

رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة الخرطوم
عنوان الدراسة: 

إتجاهات البحث العلمي بكاية التربية جامعة الخرطوم. 
أهداف الدراسة: 

 التعرف علي أهداف البحث العلمممي الممتربوي بكليممة التربيممة
جامعة الخرطوم
أداة الدراسة: 

الستبانة والمقابلة.
مجتمع الدراسة: 

الباحثين.
عينة الدراسة:

 باحث وباحثة في المجال التربوي/ ماجستير ودكتوراه.50
أهم النتائج:-

 اتزال هنالك فجوة بين نتائج البحث التربوي بكلية التربية وبين-1
تطبيقاتها في الميادين التربوية المختلفة بالسودان.

 ل يممزال هنالممك نقممص ملحمموظ فممي الهتمممام بنشممر البحمموث-2
التربوية.

 ضعف التعاون في مجال البحممث الممتربوي بيممن كليممات التربيممة-3
ومراكز البحوث.

 عدم وجود إعتمادات مالية لغراض البحممث العلمممي مممن قبممل-4
كلية الدراسات العليا.

ًا: دراسة السر أحمد سليمان  م1993ثاني
رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة الخرطوم

عنوان الدراسة:
  دور البحث التربوى في تخطيط وتطوير التعليم العالي     

في السودان.
أهداف الدراسة:- 
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 معرفة العوامل المختلفة الممتي تممؤثر فممي عمليممات تخطيممط
 التعليم العالي في السودان وموقف البحمث العلممي منهما ومممدى
 أهميممة بعممض مناهممج البحممث المختلفممة فممي التربيممة فممي تمموفير
 المعلومات المؤكدة في عمليات التخطيط ومعرفة العوامل الممتي
 تعوق إجراء البحمموث أو أسممتخدام نتائجهمما فممي عمليممات تخطيممط

التعليم العالي في السودان.
منهج الدراسة:

المنهج الوصفي والتحليل الحصائي.
عينة الدراسة:

 أعضاء المؤتمر التداولي لقضايا التعليم العالي في السودان
م.1990لسنة 

استبانةأدوات البحث: 
الساليب الحصائية:

 معمماملت الرتبمماط – مقمماييس النزعممة المركزيممة والتشممتت
 2واختبار (ت)

أهم النتائج:
 تعددت العوامل المؤثرة فممي تخطيممط التعليممم العممالي.1

 في السودان علي حسب أهميتهمما وهمي العوامممل السياسمية –
الجتماعية – خبرة المخططين.

 أتضح أهميممة المعلومممات لعمليممات التخطيممط – منهممج.2
 البحممث المسممحي – منهممج البحممث التقممويمي – منهممج البحممث
 التجريبي – منهج البحث التشخيصي – منهج البحث التاريخي –

منهج البحث الوصفي.
 اتفقت العوامممل الممتي تعموق اسممتخدام نتمائج البحمموث.3

 لتخطيممط التعليممم العممالي فممي السممودان حسممب قلممة اهتمممام
 الجهات المعنية بإتخاذ القرارات التربوية بالستفادة مممن نتممائج
 البحوث – عممدم تموفر أدوات القيمماس المقننمة – ضمميق الزممن

لعدد المتغيرات وتداخلها في ميدان التربية.
ًا: دراسة منال أحمد محمد  م.2000ثالث

رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة الخرطوم
  إتجاهات طلبممة الدراسممات العليمما فممي العلممومعنوان الدراسة:

 التربويممة بكليممة التربيممة جامعممة الخرطمموم نحممو التعليممم التعلمممي
الذاتي.

  الكشف عممن طبيعممة ووجهممة إتجاهممات طلبأهداف الدراسة:
 الدراسممات العليمما فممي العلمموم التربويممة بكليممة التربيممة جامعممة
 الخرطمموم نحممو التعليممم التعلمممي الممذاتي وعلقتهمما بتخصصمماتهم

العلمية والكليات التي نالوا منها الدرجة وطول مدة خبرتها.
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 الستبانة أداه الدراسة:
 الباحثون في الدراسات العليا.مجتمع الدراسة:

 باحث وباحثة في العلوم التربوية 35 عينة الدراسة:
  معامممل الرتبمماط وإختبممار (ت) للدللممةالساليب الحصــائية:

الحصائية.
أهم النتائج:-     

 إتجاهات الباحثين في العلمموم التربويممة فممي كليممات / تساوى1
 التربيممة بيممن ذوى التخصصممات العلميممة ونظراتهممم مممن ذوى

التخصصات الدبية.
 / إتجاهات الباحثين الذين نالوا البكالريوس في كليات التربية2

 كانت اكممثر إيجابيممة مممن أتجاهممات نظراتهممم مممن غيممر كليممات
التربية.

 / تساوي الباحثين في العلوم التربوية ذوي الخبرات القصيرة3
 بالتدريس ونظراتهممم ذوي الخممبرات الطويلممة بالتممدريس فممي

مستوى إتجاهاتهم نحو التعلم الذاتي.
ًًا: دراسة مصطفى مالك أحمد  م.2000رابع

 رســالة ماجســتير غيــر منشــورة مــن جامعــة امــدرمان
السلمية

  تقويم برامج المواد التربوية بالدراسات العليمماعنوان الدراسة:
في كلية التربية جامعة امدرمان السلمية.

  أستطلع أعضاء هيئة التدريس بكليممة التربيممةأهداف الدراسة:
 حول صلحية عناصر وبرامج المواد التربوية بالدراسات العليا في

كلية التربية جامعة امدرمان السلمية وذلك في التعرف على:
أراء أعضاء هيئة التدريس حول صلحية عناصر البرامج.-1
درجة تمثيل البرامج بموادها وخبراتها لنواع التعليم المطلوبة.-2
الكشف على المشكلت التي تواجه البرامج واقتراح الحلول.-3
 التعرف على أراء الطلب الخريجين حول مدى استفادتهم من-4

دراسة البرامج.
 استبانة، مقابلة، ملحظةأدوات الدراسة:
  طلب وأعضمماء هيئة التممدريس بكليممة التربيممةمجتمع الدراسة:

جامعة أمدرمان السلمية.
 عينة الدراسة:

  % من أعضماء هيئة89.3 % من مجتمع الطلب 84.4      تمثل 
التدريس.

  معامممل الرتبمماط، المتوسممط الحسممابي،الساليب الحصائية:
). 2(كا

أهم النتائج:
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 عممدم وجممود أهممداف عامممة ومحممددة ومضمممنة فممي كافممة-1
البرامج.

وجود تداخل بين المفردات التربوية.-2
 وجممود تمموازن مقبممول فممي سمماعات المكتبممة بيممن مجممالت-3

التخصص والمتطلبات الجبارية ومكونات العداد المهني.
ًا.-4 المتحانات اكثر اساليب التقويم شيوع

ًا: دراسة أدريس أحمد عبد الله  م2000خامس
رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة الخرطوم

عنوان الدراسة: 
 مشممكلت البحمموث العلميممة والتربويممة كممما يراهمما طلب     

الماجستير بكلية التربية جامعة الخرطوم.

أهداف الدراسة:
 التعرف علي المشكلت التي تواجه طلب الماجسممتير فممي.1

اكمال دراستهم في زمنها المحدد.
التعرف علي مشكلت البحوث التربوية..2
 التعممرف علممي درجممة حممدة المشممكلت ثممم التعممرف علممي.3

أولوياتها.
ًا.4  اقتراح حلول لهذه المشكلت بغرض التعممرف عليهمما سممعي

وراء بلوغ البحوث التربوية لهدافها.
منهج الدراسة:-

المنهج الوصفي الستكشافي.
الدوات:
الستبانة

مجتمع البحث:-
  –96 طلب الماجستير كلية التربية – جامعة الخرطوم من     
م.99

الساليب الحصائية:-
معامل الثبات – اختبارات معامل الرتباط- اختبار (ت).

أهم النتائج:
 طلب الماجستير يعانون مممن عممدم التمموازن بيممن الجممانب.1

 النظممري والتطممبيقي وينقممص الطلب الهتمممام بتنميممة
المهارات البحثية والعداد العلمي لها.

 بعض الطلب يعانون من إتباع المنهجية العلميممة والبحثيممة.2
ًا في تأهيل البمماحث ًا واضح  في العلوم التربوية وأن قصور
 التربوي من حيث دراسممة العممداد والتممدريب علممي طممرق
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 البحث وأعداد البحوث الجماعية الممتي تسمماعد فممي أعممداد
ًا. ًا جيد الطلب أعداد

ًا : دراسة أماني عبد الرحمن مكاوي  م 2001سادس
رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة الخرطوم

  : اتجاهات طلب الدراسات العليمما فممي كليمماتعنوان الدراسة
 التربية نحو مادة الحصاء وتأثيرها علي دراساتهم البحثية (دراسممة

وصفية ) بولية الخرطوم .
أهداف الدراسة : 

 التعرف علي تأثير اتجاهات الطلب نحو مادة الحصاء علممي-1
التحصيل 

  معرفة أهمية مادة الحصاء وهممل يمكممن ان تسممير العمليممة-2
التربوية بدونها .

 المنهممج : اتبعممت الدراسممة المنهممج الوصممفي مممن خلل الدراسممة
المسحية .

 مجتمع الدراسة : طلب الماجسممتير كليممات التربيممة فممي العمموام
م .2000 – 1999

 طالب وطالبة من طلب الدراسات العليا .50 : عينة الدراسة
 : الستبانة .ادوات الدراسة

  معامل ارتباط ( بيرسممون واسممبيرمانالمعالجات الحصائية :
  فممي التحليممل2براون في التأكد من الصممدق والثبممات واختبممار كمما

الحصائي .
أهم النتائج:

 اتسمت اتجاهات طلب الدراسات العليا بالسلبية نحو مممادة-1
الحصاء .

 مادة الحصاء تجعل الفرد يواكب تطورات الحياة .-2
 مممادة الحصمماء متطلممب دراسممي هممام ول يمكممن للعمليممة-3

التربوية ان تسير بدون تدريسها .
 مادة الحصاء ليست صعبة ولمحاضر الحصاء دور أساسممي-4

في جعل الطلب يكونون اتجاه ايجابي نحوها .
ًا : دراسة محمد المين مصطفي  سابع

) العدد العاشر 2004دراسة وردت في مجلة التربية (
 دراسممة نشممرها المركممز القممومي للمناهممج والبحممث الممتربوي ،

م 2004الخرطوم 
  القيمماس والتقممويم للتحصمميل الدراسممي فمميعنوان الدراســة:

بعض الجامعات السودانية.
  التعرف علممي واقممع وسممائل القيمماس والتقممويمهدف الدراسة:

 المتبعة في بعض الجامعات من خلل عممدم التفمماق فممي اسمماليب
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 القيمماس والتقممويم فممي الجامعممات السممودانية ومعرفممة أمكانيممة
 التفاق علي أسممس واسمماليب وضممع المتحممان لطلب الجامعممات

السودانية .
 : المنهج الوصفي التحليلي .منهج الدراسة

 : أهم النتائج
 توصل البمماحث الممي أن هنالممك نوعممان للتقممويم متبعممان فممي

جامعات السودان :
 التقمويم المعيماري المذي يتمم فيمه تحديمد وضمع الطمالب-1

بالنسبة لداء بقية الطلب الخرين في نفس المادة .
 التقممويم المحكممي الممذي يتممم فيممه تحديممد وضممع الطممالب-2

بالنسبة الي محك . 
ًًا: دراسة عبد الرحيم محمد خير محمود  م 2006ثامن

دكتوراه غير منشورة من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
  اسممتخدام الوسممائل الحصممائية فممي معالجممةعنوان الدراســة:

بعض المشكلت التربوية في مرحلتي التعليم العام والعالي .
  التعرف علي بعض المشكلت التربويممة الممتيأهداف الدراسة:

 تواجه التربويين في مرحلتي التعليم العام والعالي ومشكلة كثافة
الفصل وتحصيل الطلب في المتحانات .

 المنهج الحصائي العلمي .منهج الدراسة:
 الختبار – الستبانة .ادوات الدراسة:

 f علي التباين– توزيع iv) (z) (k)2 توزيع (السلوب الحصائي:
).Tوعلمات (

أهم النتائج :
  توجد علقة عكسيةبين كثافةالفصل وتحصمميل الطلب فممي-3

المتحانات .
  توجممد فممروق جوهريممة بيممن تحصمميل الطلب فممي فممي-4

المتحانات تحت الظروف التالية :
85الفصول ذات الكثافة العالية – -1
84 - 65الفصول ذات الكثافة العالية -2
 64 – 40الفصول ذات الكثافة العالية -3

  توجممد فممروق جوهريممة بيممن متوسممط تحصمميل الطلب فممي-5
 المممواد الدراسممية المختلفممة فممي ظممل الكثافممة كالعاليممة

(الرياضيات أكثر المواد صعوبة لدي الطلب).
 توجد فروق بين مقدرة المعلم والمعلمة .-6
 ل توجد فروق في علقة التلميذ بين المعلم والمعلمة .-7
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ًًا: دراسة الطالب رعد عبد الكــاظم ناصــر الســدى  تاسع
م.2008

دراسة ماجستير غير منشورة جامعة امدرمان السلمية 
موضوع الدراسة: 

      تقويم أسمماليب التحليممل الحصممائي المسممتخدمة فممي رسممائل
الماجستير في العلوم التربوية النفسية في جامعة الفاتح.

أهداف الدراسة: 
 التعرف علي الساليب الحصائية الشائعة المسممتخدمة فممي.1

 رسائل الماجستير في العلوم التربوية و النفسمية فمي كليمة
التربية والداب في جامعة الفاتح.

 مدى اللتزام بالفرضمميات والشممروط الممواجب توفرهمما عنممد.2
 أستخدام اختبار (ت) وتحليل التباين في رسائل الماجسممتير
 في العلوم التربوية والنفسية في كليتي التربية والداب في

جامعة الفاتح.
 مدى اللتزام بالشروط الواجب توفرها عند استخدام مربممع.3

 في رسائل الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  x)2كا (
في كليتي الداب في جامعة الفاتح.

 مدى استخدام رسائل الماجستير في كليتي التربية والداب.4
 بجامعة الفاتح لنتائج اختبار الدللة الحصائية كتفسير لهمية

النتائج ولتأثير المعالجات والمتغيرات المستقلة.
 مدى استخدام رسائل الماجستير في كليتي التربية والداب.5

بجامعة الفاتح قيمة الحتمالية.
 مدى تحذير رسائل الماجسممتير فممي كليممتي التربيممة والداب.6

ًا ومدى اسممتخدام حممدود  بجامعة الفاتح للنتائج الدالة إحصائي
الثقة والقوة الحصائية في تفسير النتائج.

 مدى استخدام رسائل الماجستير في كليتي التربية والداب.7
 بجامعة الفاتح مقمماييس حجممم التممأثير لتحليممل متابعممة نتممائج

اختبارات الدللة الحصائية.

منهج البحث: 
     المنهج الوصفي التحليلي  

أداة البحث:
      أعد البمماحث اسممتمارة خاصممة لجمممع البيانممات وتحديممد أهميممة

الساليب الحصائية.
مجتمع البحث:

      المجتمع الصلي هو عدد رسائل الماجستير المقدمممة بكليممتي
التربية والداب في جامعة الفاتح في أقسام الدارة التربوية.
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 مناهج وطرق التمدريس علممم النفمس – المقدمممة خلل السمنوات
م.2007م – 1990

عينة البحث:
%92 رسالة بنسبة 91     

الساليب الحصائية:
معامل الرتباط – اختبار كا 

أهم النتائج:
 - كان ترتيب استخدام الساليب الحصائية الشائعة في رسائل1

 الماجستير في كليتي التربيممة والدب جامعممة الفاتممح مممن الكممثر
ًا إلي القل كما يلي: أستخدام

‚ 24   2‚ – اختبار (كا)042اختبار (ت) بنسبة 
( Fاختبار ( ,10‚ – مقاييس النزعة المركزيممة والتشممتت 16   % 

‚%.  08الدرسات التي لم تستخدم أساليب إحصائية بنسبة 
 - نسبة الرسائل التي اسممتخدمت اختبممار (ت) ولممم تتحقممق مممن2

 ‚ بينمما كمانت الرسمائل8شروط أستخدامه وهي الصفة العدالية 
%.12التي تأكدة من شروط أستخدامه 

 - رسالة واحدة فقط مممن قسممم علممم النفممس قممد تحققممت مممن3
  رسممالة وهممي تمثممل16شروط استخدام اختبار (ف) من مجموع 

  % مممن مجممموع الرسممائل المسممتخدمة لهممذا94 % بينما 6نسبة 
الختبار لم تتحقق من شروط الستخدام.

  رسممالة24  2- كان عدد الرسائل التي استخدمت اختبممار (كمما)4
ًا حيث يبلغ عممدد الرسممائل  وكان قسم علم النفس الكثر أستخدام

 ) رسممائل فقممط4 رسممالة منهمما (14التي استخدمت هذا الختبممار 
 )6تحققت من شروط الستخدام وبكلية قسممم الدارة التربويممة (

 رسائل واحدة فقط تحققت مممن شممروط السممتخدام. فممي قسممم
 ) رسممائل لممم تتحقممق مممن شممروط4المناهممج وطممرق التممدريس (

  في أى منها.2إستخدام اختبار (كا)
 - كممان عممدد الرسممائل الممتي أعتمممدت علممي اختبممارات الدللممة5

 ‚ وعدد الرسممائل الممتي لممم96) رسالة بنسبة 79الحصائية فقط (
 )3تعتمد علي نتائج الدللة الحصائية واستخدمت اساليب اخرى (

رسائل فقط.
 - يوجد استخدام ضئيل لمقاييس حجم التأثر في الرسائل نسممبة6

 % وأن تقديرات الدللة العلمية التي اسممتخدمت مممع2الستخدام 
نتائج اختبار الدللة الحصائية وحجم التأثير رسالة واحدة فقط.

دراسة عربية :
ًل عن دراســة1986دراسة أكرم بهجت بديع كاظم    (نق

) 2008هدي داؤود حسن داؤود 
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  : التعليممم العممالي ودوره فممي مواكبممة التقممدمعنوان الدراســة
العلمي والتكنولوجي .

رسالة دكتوراه منشورة – جامعة العراق 
  : تشخيص دور التعليم العممالي فممي العممراق فمميهدف الدراسة

مواكبته في التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم .
نتائج الدراسة : 

 ارتبط التعليم العالي بتحقيممق اهممداف ضممعيفة ركممزت علممي-1
المعرفة و اشاعة الثقافة .

 خضع التعليم العممالي والبحممث العلمممي للتخطيممط والتنظيممم-2
والمنهجية العلمية .

 تغيرت أهداف التعليممم اتلعممالي فممي العممراق فممي السممنوات-3
 الخيرة لنها مشتقة من كون التربية عمليممة انتاجيممة فاعلممة
 وماسهمة مع النظمة المجتمعية الخممري وتلبيممة احتياجممات

خططه .
 تميممزت الجامعممات بانهمما ذات تخصصممات شمماملة مممن خلل-4

عنايتها بفروع العلوم الطبيعية والنسانية كافة .
دراسة أجنبية :

ًل عــن دراســة هــدي داؤود حســن  دراســة مــورليز (نق
) 2008داؤود 

 : دور البحث التربوي في التخطيط التربوي .عنوان الدراسة
 نبأت الدراسة بان مستقبل التربية سيصير أكثر تعقيممدا مممما كممان
ًا علممي معلومممات  عليه لذا يجب تخطيطها علي أسس علمية وبناء
 موثوقة ومختبرة ال أنه تساءل عن كيفية ايجاد اتصال بين البحث

واتخاذ القرار . وقد دارت دراسته حول افتراضين :
 ان التخطيط التربوي اداة ل تخضع لليدلوجيات والتخمينات-1

ومبنية علي أسس علمية .
ًا عممن الصممراعات-2  أن التخطيط الممتربوي أداة مسممتقلة تماممم

 السياسية والقتصادية والجتماعيممة فممي المجتمممع ول يتممأثر
بالعلقات المتناقضة بين النظم المختلفة .

Morales  .  Daniel  .A.  and  Comes  :  the  Rod  of  Education 
Research planing for development 1989 . P.P 1980 – 2004.

تعقيب على الدراسات السابقة:
     يلحظ أن هذه الدراسات سارت في اتجهاهين:

ًل: مجموعة الدراسات التي تناولت البحث العلمي: أو
      وهي ثلثة دراسممات دراسممة أحمممد الشمميخ ( اتجاهممات البحممث
 العلمي التربوي بكلية التربية ) وقد اتفقممت مممع الدراسممة الحاليممة
 فممي الهتمممام بممالبحث الممتربوي الممذي تسممعى الدراسممة الحاليممة
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 لمعرفة الباحثين فممي الوصممول لنتممائجه وبالتممالي تطممبيق وتعميممم
 النتائج وكذلك دراسة السر أحمد ( تخطيط التعليم وموقع البحممث
 العلمممي ) وتممرى الباحثممة أن هممذه الدراسممة  تتفممق مممع الدراسممة
 الحالية في أهمية البحث العلمي ودوره في تخطيط التعليم حيث
 أن بالساليب الحصائية نتوصل إلى النتائج التي تمكن مممن إتخمماذ

القرارات المناسبة في التخطيط للتعليم وغيره.
 والدراسممة الثالثممة هممي دراسممة إدريممس أحمممد عبممد اللممه
 ( مشكلت البحوث العلمية التربويممة ) والممتي تتفممق مممع الدراسممة
 الحالية التي تسعى لمعرفمة ممدى قمدرة طلب الدراسمات العليما
 فممي التطممبيق العملممي لسمماليب الحصمماء الممتربوي فممي البحمموث
 التربوية حيث أثبتت الدراسة السابقة معانات البمماحثين مممن عممدم
 توازن الجانب النظري والتطبيقي في المهارات البحثيممة والعممداد

العملي لها.
 اما دراسة مورلز تناولت دور البحث التربوي في التخطيممط
 التربوي اتفقمت ممع  همدف الدراسمة الحاليمة فمي معرفمة أهميمة
 الحصاء في البحث التربوي بقصد التخطيط من خلل النتائج التي

تحصل عليها .
ــة ــوم التربوي ًا: مجموعة الدراسات التي تناولت العل  ثاني

وطلب الدراسات العليا والساليب الحصائية.
 وهي دراسة مصطفى مالك ( تقويم برامج الدراسات العليمما
 في كلية التربية جامعة أمدرمان السلمية ) وتتفق هذه الدراسممة
 مممع الدراسممة الحاليممة فممي أن الحصمماء الممتربوي هممو إحممدى هممذه
 البرامج في الدراسات العليمما. وكممذلك اتفقممت الدراسممة السممابقة
 والحالية في التعرف على مدى اسممتفادة طلب الدراسممات العليمما
 من برامج الدراسات العليا حيث خصصت الدراسممة الحاليممة هممذه

الفائدة في دراسة الساليب الحصائية.
 وكممذلك دراسممة أممماني ( اتجاهممات طلب الدراسممات العليمما
 وتأثيرها عند اجراء دراسات البحث ) وتتفق مع الدراسممة الحاليممة
 فممي ان الدراسممتين تناولتمما موضمموع الحصمماء الممتربوي لطلب
الماجستير وان الدراسة الحالية تعتبر امتداد للدراسة السابقة . 

 وفممي دراسممة محمممد الميممن القيمماس والتقممويم للتحصمميل
 الدراسي بالجامعات السودانية ، اتفقت مع الدراسة الحاليممة فممي
 أن مممادة الحصمماء أحممدي الممموادج الدراسممية فممي برامممج مناهممج
 الجامعات السودانية وبالتالي قياس التحصمميل فممي الحصمماء يتبممع

فيه ما توصلت اليه الدراسة السابقة .
 دراسة منال أحمد عثمان ( إتجاهات طلبمة الدراسمت العليما
 في العلوم التربوية نحو التعلممم التعليمممي الممذاتي)  ومممن أهممداف
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 هذه الدراسة معرفة طبيعة ووجهة اتجاه طلب الدراسممات العليمما
 في العلوم التربوية وتتفق مع الدراسممة الحاليممة فممي أن الحصمماء
 الممتربوي أحممد العلمموم التربويممة. كممما أنهمما تنمماولت شممريحة طلب
 الدراسممات العليمما فممي معرفممة اتجاهمماتهم نحممو العلمموم التربويممة

والحصاء أحد هذه العلوم.
 اما دراسة عبد الرحيم محمد خير والتي موضوعها استخدام
 الوسائل الحصممائية فممي معالجممة بعممض المشممكلت التربويممة فممي
 مرحلتي التعلم العام والعالي حيمث اتفقمت ممع الدراسمة الحاليمة
 فممي أهميممة الحصمماء أو وسممائل الحصمماء واسمماليبها فممي معالجممة

المشكلت .
 ي دراسة أكممرم بهجممت التعليممم العممالي ودوره فممي مواكبممةف

 التقدم العلمي والتكنولوجي اتفقت الدراستين في ان كممل منهممما
 تبحث في التعليم العممالي ، تنمماولت الدراسممة دور التعليممم العممالي
ًا  في التقدم العلمي والتكنولوجي وهو ما تلعب فيممه الحصمماء دور
ًا في الوصمول للنتممائج والحلمول المتي تعممل علممي مواكبمة  أساسي

التطور والتقدم .
نقاط الستفادة من الدراسات السابقة:

 مممن حيممث المنهممج إتضممح للباحثممة أن المنهممج الوصممفي)1
 والتحليلي الحصائي هو أنسب مناهج البحث العلمي لجممراء

مثل هذا النوع من البحوث.
 من حيث أدوات القياس وجمع المعلومات اتضح للباحثممة أن)2

 المقيمماس المصمممم بطريقممة ليكممرت هممو أنسممب وأفضممل
 المقاييس في هذا المجال وأن الستبانة هي أفضل الدوات
 لجممممع المعلوممممات الضمممافية دون حساسمممية أو إحمممراج

للمفحوصين.
 مممن حيممث طممرق المعالجممات الحصممائية إتضممح للباحثممة أن)3

 معامممل إرتبمماط بيرسممون وسممبيرمان وبممراون وإختبممار كمماي
تربيع واختبار (ت) هي المعالجات الحصائية الشائعة. 
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة الميدانية

      تناولت الباحثة في الفصمملين السممابقين الساسمميات النظريممة
 لكل من التقويم والسمماليب الحصممائية وطلب الدراسممات العليمما
 كما تطرقت لعدد من الدراسات المرتبطة بموضوع دراستها.ولما
 كانت لهمذه الدراسمة أهمداف محممددة وفمروض منبثقممة عمن همذه
 الهداف كان من الضرورى القيام بدراسة ميدانية لختبار فممروض

الدراسة ومن ثم تحقيق أهدافها.
 وعادة ماتتطلب الدراسة الميدانية تحديد مجتمممع الدراسممة وعينممة
 الدراسممة وكيفيممة اختيارهمما وتوضمميح أدوات الدراسممة والصممدق

والثبات والساليب الحصائية المتبعة.
 وفمممي همممذا الفصمممل سمممتعرض الباحثمممة بالتفصممميل للخطممموات

والجراءات التي قامت بها في الدراسة الميدانية.
ًل: مجتمع الدراسة: أو

تمثل مجتمع الدراسة في التي:- 
 خبراء ومتخصصين في تدريس مممادة الحصمماء الممتربوي أو.1

 الساليب الحصائية التي تممدرس مممن خلل مممادة القيمماس
والتقويم.

 طلب الدراسممات العليمما بنمموعيهم الممذين إجتممازوا مرحلممة.2
 اعداد البحث لنيل درجممة الماجسممتير فممي التربيممة بعلومهمما

 ثلثة من كليممات التربيممةم . في 2007المختلفة في العام 
 بوليممة الخرطمموم تمثلممت فممي جامعممة السممودان للعلمموم
 والتكنولوجيممما - جامعمممة الخرطممموم- جامعمممة أممممدرمان
 السلمية وذلك لعراقة الدراسممات العليمما بهممذه الجامعممات

 طالب وطالبة .318وقد بلغ العدد الكلي حوالي 
رسائل الماجستير التي تمت إجازتها ووضعت بالمكتبات ..3
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ًا :  عينة الدراسة: ثاني
تم اختيار عينة عشوائية تمثلت في :

  عشرة مممن الخممبراء والمتخصصممين فممي-1
 تممدريس الحصمماء الممتربوي أو السمماليب الحصممائية الممتي

تدرس من خلل مادة القياس والتقويم.
  ثممممانون ممممن طلب الدراسمممات العليممما-2

 بنوعيهم ممممن إجتممازوا مرحلممة إعممداد البحممث لنيممل درجممة
 م وتقممدر نسممبة العينممة2007الماجستير في التربية للعام 

% من المجتمع الصلي.25.2بحوالي 
  ثلثون من رسائل الماجستير في التربية-3

التي تم إجازتها.
 الصعوبات التي واجهت الباحثة في الحصول علي عينة

الدراسة:
 واجهت الباحثة صممعوبات عديممدة فممي الحصممول علممى عينممة
 البحث المتمثلة في طلب الدراسات العليا. حيممث إسممتعانت فممي
 بداية المر بقوائم الطلب من مسممجلي كليممات الدراسممات العليمما
 بالكليات المعنية ونسممبة لن غالبيممة طلب الدراسممات العليمما مممن
ًا في الوصول إليهممم مممما  خارج ولية الخرطوم عانت الباحثة كثير
 إضطرها لخذ كل من تجده في عينة الدراسة الذي إسممتمرالبحث
ًا لحلممول موعممد تصممحيح  في الحصو ل عليها أكثر من عممام إنتظممار
 الشهادة السودانية الذي يمثل مؤتمر لتجمع المعلميممن مممن كافممة
 أنحاء القطممر بتخصصمماتهم المختلفممة وقممد تحصمملت الباحثممة علممى

 % مممن عينممة الدراسممة مممن مراكممز تصممحيح الشممهادة50حمموالي 
السودانية.

ًا: أدوات الدراسة: ثالث
     إختارت الباحثة الدوات التالية لبحثها:

الستبانة-5
المقابلة-6

 إختارت الباحثة الستبانة كأداة وذلك للتي:
 أكثر الدوات مناسبة لعينمة الدراسمة حيمث كلهما ممن طلب)1

الدراسات العليا.
 تعطي المفحوص فرصة كافيممة للتفكيممر دون إيقمماع ضممغوط)2

نفسية عليه كما هو الحال في المقابلة والختبار.
ًل للمشكلة لنه يمكن توزيع فقرات المشكلة علممى)3  أكثر تمثي

جوانبها المختلفة
 تسمماعد فممي الحصممول علممى بيانممات حساسممة أو محرجممة ل)4

يستطيع الباحث الحصول عليها في المقابلة أو الختبار.
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تصميم الستبانة:
قامت الباحثة في سبيل إعداد الستبانة بالتي:

 تحديد الموضوع العام وهممو تقممويم أسمماليب الحصمماء الممتربوي)1
 لطلب الدراسات العليا وكيفية تطبيقهم للمعالجات الحصممائية

في بحوثهم.
 تقسيم الموضوع العممام إلممى عممدد مممن الموضمموعات الفرعيممة)2

 ليتسنى للباحث تغطية كل فرع بمجموعة مممن العبممارات الممتي
 تتألف منهمما السممتبانة والموضمموعات الفرعيممة للسممتبانة هممي:
 اهممداف الحصمماء الممتربوي لطلب الدراسممات العليمما – محتمموي
 الحصمماء الممتربوي – الفممادة مممن دراسممة الحصمماء الممتربوي –

استخدام الحصاء التربوي في الدراسات البحثية.
ًا لسممهولة  اختممارت الباحثممة مقيمماس ليكممرت للقيمماس نظممر
ًا علي هذا المقيمماس تتممم  تطبيقة وتصحيحه وإستخراج نتائجه وبناء
 صممياغة الفقممرات بطريقممة إيجابيممة أو سمملبية يسممجل المفحمموص
 استجابته على كل عباره بوضع إشارة على إحممدى النقمماط والممتي
 تكممون علممى الصممورة الخماسممية أو الثلثيممة وفممي هممذه السممتبانة
 اختارت الباحثة الصوره الثلثية التالية بدرجة ( كمبيرة – متوسممطة

– بدرجة صغيرة ).
الدراسة الولية للستبانة:

 عقممب تحديممد البنممود المختلفممة للسممتبانة قممامت الباحثممة
 بتصممميمها فممي صممورتها قبممل النهائيممة ثممم عرضممها علممى الممدكتور
 المشرف على الدراسة ثم بعد ذلك علممى عممدد مممن ذوي الخممبرة
ًل لممرأي مفيممد حممول تصممميمها  والختصاص حتى يتم تحليلها وصممو

ومدى شمول عباراتها وتغطيتها لما وضعت لقياسه.
 كذلك اختارت الباحثة المقابلة كأداة ثانية لبحثها لتتمكن من
 التقويم الفعلي من ذوي الخممبرة والختصمماص فممي تممدريس مممادة
 الحصاء التربوي أو أساليب الحصاء التي قد تدرس ضمممن مممادة
 القياس والتقممويم أو مناهممج البحممث وذلممك لمعرفممة مممدى إهتمممام
 الطلب بهذه المادة وكيفية تدريسها، وملئمة الطممرق والسمماليب
 المتبعة في عملية التدريس ومدى كفاية الزمممن المخصممص ورأي
 المتخصصين في لجوء الباحثين لهممم فممي تطممبيق جممانب التحليممل

الحصائي ومقترحاتهم في حل مشكلة الحصاء التربوي.
 حيث صاغة الباحثة عبارات حوت كل ذلك وتم عرضها كأداة
 ثانية بجانب الستبانة لذوي الخبرة والختصاص ثممم تممم بعممد ذلممك
 تنفيذها مع متخصصين في تممدريس السمماليب الحصممائية بكليممات
 التربية بكل من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيمما والخرطمموم

وأمدرمان السلمية وجامعة أفريقيا العالمية.
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التأكد من صحة الدوات:
:الثبات والصدق الحصائي

 يقصد بثبات الختبار أن يعطي المقياس نفممس النتممائج إذا ممما
 استخدم أكثر من مرة واحدة تحت ظروف مماثلة. ويعني الثبممات
ًا أنه إذا ما طبق اختبار ما على مجموعة من الفراد ورصممدت  أيض
 درجات كل منهم،ثم أعيد تطبيق الختبار نفسممه علممى المجموعممة
ًا  نفسها وتم الحصول علممى الممدرجات نفسممها يكممون الختبممار ثابتمم
ًا بأنه مدى الدقة والتساق للقياسات ًا. كما يعرف الثبات أيض  تمام
 التي يتم الحصول عليها مما يقيسممه الختبممار. ومممن أكممثر الطممرق

ًا في تقدير ثبات المقياس هي: استخدام
- طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان-براون.1
- معادلة ألفا-كرونباخ.2
- طريقة إعادة تطبيق الختبار.3
- طريقة الصور المتكافئة.4
- معادلة جوتمان.5

 أما الصدق فهو التاكد من مدي صحة الدوات لمعرفة درجة
 صدق المبحوثين من خلل إجاباتهم على مقياس معين، ويحسممب
 الصدق بطممرق عديممدة أسممهلها الجممذر الممتربيعي لمعامممل الثبممات.
 وتممتراوح قيمممة كممل مممن الصممدق والثبممات بيممن الصممفر والواحممد
 الصحيح. والصدق الذاتي للستبانة هممو قيمماس صمملحية الداة لممما
 وضعت له. وقياس الصدق هممو معرفممة صمملحية الداة لقيمماس مما

وضعت له . 
)355م، 1984عبد الله عبممد الممدائم، (    قممامت الباحثممة بإيجمماد 

ًا باستخدام معادلة الصدق الذاتي هي:  الصدق الذاتي إحصائي
 معامل الثباتالصدق=  

 وقامت الباحثة بحسمماب معامممل ثبممات المقيمماس المسممتخدم فممي
 الستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث تقوم هذه الطريقممة علممى
 أسمماس فصممل إجابممات أفممراد عينممة الدراسممة علممى السممئلة ذات
ًا  الرقممام الفرديممة عممن إجابمماتهم علممى السممئلة الزوجيممة. وأخيممر
 يحسب معامل الثبات وفق معادلة سبيرمان-براون بالصيغة التية

 ).149م، 1998( سعد عبد الرحمن، 
معادلة معامل ارتباط بيرسون = 

معامل الثبات النصفي
ن مج س ص – مج س ص              ر =                

  - (مج2 ) (ن مج ص2 – (مج س)2                       ( ن مج س
)2ص)
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 × ر2معامل الثبات الكلي  =    

 + ر1                          
حيث ( ر ) يمثل معامل ارتباط بيرسون.

 ولحساب صدق وثبات الستبانة كما في أعله قامت الباحثة بأخذ
ًا مممن مجتمممع الدراسممة وتممم30عينممة اسممتطلعية بحجممم (  ) فممرد

 حساب ثبات السمتبانة ممن العينمة السمتطلعية بمموجب طريقمة
التجزئة النصفية وكانت النتائج كما في الجدول التي:

 معاممممل الثبمممات والصمممدق الحصمممائي لجابمممات أفمممراد العينمممة
الستطلعية على الستبيان

 معامل
 الثبات

النصفي

 معامل
 الثبات
الكلي

 معامل الصدق
الذاتي

0.820.900.94
 ) والصدق0.90يتضح من الجدول أن معامل الثبات يساوي (

لجابات أفراد العينة الستطلعية على أسئلة الستبانه يساوي (
 ) مما يدل على أن استبانة الدراسة تتصف بالثبات والصدق0.94

ًا بما يحقق أغراض البحث، ويجعل التحليل الحصائي  الكبيرين جد
ًل. ًا ومقبو سليم
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الفصل الرابع
تحليل وتفسير النتائج

       استعرضت الباحثة في الفصل السابق الجراءات والخطوات
ًا،  التي قامت بها في تخطيط وتنفيذ عمليممة جمممع البيانممات ميممداني
 كممما بينممت أسمماليب المعالجممة الحصممائية الممتي سمموف تطبقهمما
 للوصول إلى نتائج علمية بشأن فروض الدراسة ومن ثممم تحقيممق

أهدافها. 
      وتعرضت الباحثة في هذا الفصل لنتائج التحليممل والمعالجممات
 الحصائية المختلفة التي قامت بها لمعرفة النتائج ومن ثم تفسير

النتائج المتحصل عليها ومناقشتها على ضوء الفروض. 

ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة  ةةةةةةةة
ةةةةة: ةةةةةةة :

      تم ترميز إجابات المبحوثين حتى يسهل إدخالها في جهاز
الحاسب اللي للتحليل الحصائي حسب الوزان التية:

    3بدرجة كبيرة                           وزنها                       
 2بدرجة متوسطة                        وزنها                       
1بدرجة ضعيفة                         وزنها                        

 3 + 2 +1    ن  =االوسط الفرضي   =      مجموع الوز
 =2     

3         عددها                                       
      الغرض من حساب الوسط الفرضي هو مقارنته بالوسط
 الحسابي الفعلي  للعبارة حيث إذا قل الوسط الفعلي للعبارة

 عن الوسط الفرضي دل ذلك على عدم موافقة المبحوثين على
 العبارة أما إذا زاد الوسط الحسابي الفعلي عن الوسط الفرضي

دل ذلك على موافقة المبحوثين على العبارة . 
ًا: السلـوب الحصـائي :  ثاني

 SPSS لمعالجة البيانات إحصائيا ) SPSS(     استخدم برنامج ألم
  والتي تعنىstatistical package for social sciencesمختصر لم 

 بالعربية الحزمة الحصائية للعلوم الجتماعية ، والسلوب
 الحصائي المستخدم في تحليل هذه البيانات هو التكرارات

 والنسب المئوية لجابات المبحوثين بالضافة إلى الوسط
 الحسابي والنحراف المعياري لوزان إجابات المبحوثين واختبار

مربع (كا) واختبار (ت) .
     الوسط الحسابي يستخدم لوصف البيانات أي لوصف اتجاه
 المبحوثين نحو العبارة هل هو سلبي أم إيجابي للعبارة فإذا زاد

 )2الوسط الحسابي الفعلي عن الوسط الحسابي الفرضي (
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 فهذا يعنى أن اتجاه إجابات المبحوثين إيجابي للعبارة أي يعني
الموافقة على العبارة.

  ولختبار تكرارات إجابات المبحوثين اذا كانت في التجاه السلبي
 أم في التجاه اليجابي  أستخدم اختبار مربع كأي لجودة التطابق

.
ًل لختبار الفرض التي إلى أي مدى التكرارات المتحصل عليها  مث

 من إجابات المبحوثين تتوزع بنسب متساوية (منتظمة)
 ( بدرجة كبيرة ، بدرجة  متوسطة، بدرجة ضعيفة ),للعبارات : 

  يتوزعون بنسب متساوية للجابات80 فإذا كان حجم العينة
   لكل إجابة ) فإذا كان هنالك فرق ذو دلله26.7(  ثلثةال

  لكل أجابه) وبين التكرارات المتحصل6.6إحصائية بين المتوقع (
 عليها هذا يعنى أن إجابات المبحوثين تميل نحو اليجابية أو
 السلبية  حيث يمكن تحديد ذلك من خلل الوسط الحسابي
الفعلي هل هو اكبر أو أقل من الوسط الحسابي الفرضي .

اختبار مربع كأي  نحصل فيه على قيمة مربع كآي  
       2   )  -   مج ( ك – ك =    2كا                                 

-                                                   ك

حيث أن:
    :  هي التكرارات المشاهدة ( المتحصل عليها من العينة )ك    
في هذه الدراسة )26.7 :   هي التكرارات المتوقعة (-   ك  
     :  المجموع  مج 

     كما أن القيمة الحتمالية هي التي تحدد ما إذا كان هنالك
 فروق ذات دللة إحصائية بين التكرارات المتوقعة والتكرارات
المشاهدة وذلك بمقارنة القيمة الحتمالية بمستوى معنوية (

  فهذا يدل على أنه  توجد فروق0.05) فإذا كانت اقل من 0.05
 بين التكرارات والمشاهدة والتكرارات المتوقعة . وفى هذه

 الحالة  نقارن الوسط الحسابي الفعلي  للعبارة بالوسط الفرضي
 فإن كان أقل من الوسط  الفرضي دل ذلك على عدم موافقة

 المبحوثين على العبارة أما إذا كان أكبر من الوسط الفرضي
فهذا دليل على موافقة المبحوثين على العبارة .

وصف عينة الدراسة:
أ. حسب النوع:

)1-4جدول رقم (
 يوضح التكرار والنسبة المئوية لفراد عينة الدراسة

وفق النوع
النسبة%التكرارالنوع

3543.8ذكر
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4556.3أنثى
80100المجموع

)1-4شكل رقم (
أفراد عينة الدراسة وفق النوع

43.8%

56.3%

0%

20%

40%

60%

ذكر أنثى

 % مممن افممراد43.8من الجدول والشكل البياني أعله نلحممظ أن 

% منهم إناث.56.3عينة الدراسة  ذكور ، و 

حسب التخصص العام:ب)  
)2-4جدول رقم (

 يوضح التكرار والنسبة المئوية لفراد عينة الدراسة
وفق التخصص العام.

النسبة%التكرارالتخصص
5670تربية
2430أخرى

80100المجموع

)2-4شكل رقم (
أفراد عينة الدراسة وفق التخصص العام

74



70%

30%

0%

20%
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تربية أخرى

 % مممن افممراد70من الجدول والشكل البياني أعله نجد أن 
% لديهم تخصصات أخرى.30عينة الدراسة تخصصهم تربية  ، و 

  حسب التخصص الدقيق:ج)

)3-4جدول رقم (
 يوضح التكرار والنسبة المئوية لفراد عينة الدراسة

وفق التخصص
النسبة%التكرارالتخصص الدقيق

2835مواد علمية
5265مواد ادبية
80100المجموع

)3-4شكل رقم (
أفراد عينة الدراسة وفق التخصص 
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35%

65%
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موادعلمية  موادادبية 

 % من افراد عينة35يتضح من الجدول والشكل البياني أعله أن 
% تخصصهم مواد أدبية.65الدراسة تخصصهم مواد علمية  ، و 

د. حسب العمل:
)4-4جدول رقم (

 يوضح التكرار والنسبة المئوية لفراد عينة الدراسة
وفق العمل

النسبة%التكرارالعمل
80100في مجال التدريس

 فممممي غيممممر مجممممال
التدريس

--

80100المجموع

 يتضممح مممن الجممدول أعله أن جميممع افممراد عينممة الدراسممة
يعملون في مجال التدريس.

هـ)  حسب الخبرة العملية في مجال التدريس:

)5-4جدول رقم (
 يوضح التكرار والنسبة المئوية لفراد عينة الدراسة

وفق الخبرة العملية في مجال التدريس
النسبة%التكرارسنوات الخبرة
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 أقممممل مممممن خمسممممة
سنوات

810

7290خمسة سنوات فأكثر
80100المجموع

)4-4شكل رقم (
أفراد عينة الدراسة وفق مجال التدريس

10%

90%

0%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

أقلمنخمسةسنوات    خمسةسنواتفأكثر  

 % من افراد عينة10يتضح من الجدول والشكل البياني أعله أن 
 الدراسة سنوات خبرتهم  في مجممال التممدريس أقممل مممن خمسممة

% سنوات خبرتهم خمسة سنوات فأكثر.90سنوات ، و 
و. حسب الخبرة الدارية:

)6-4جدول رقم (
 يوضح التكرار والنسبة المئوية لفراد عينة الدراسة

وفق الخبرة الدارية
النسبة%التكرارالخبرة الدارية

3847.5توجد
4252.5ل توجد

80100المجموع
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)5-4شكل رقم (
أفراد عينة الدراسة وفق الخبرة الدارية

47.5%

52.5%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

توجد لتوجد 

 % مممن47.5يتضح من الجممدول والشممكل البيمماني أعله أن 
 % ليممس52.5افراد عينة الدراسة توجد لممديهم خممبرة إداريممة ، و 

لديهم خبرة إدارية.

ح) حسب الجامعة التي نالوا فيها درجة الماجستير:

)7-4جدول رقم (
 يوضح التكرار والنسبة المئوية لفراد عينة الدراسة

وفق الجامعة التي نالوا منها درجة الماجستير
النسبة%التكرارالجامعة

 السمممممودان للعلممممموم
والتكنولوجيا

2430

2733.8الخرطوم
2936.3أمدرمان السلمية

80100المجموع

)6-4شكل رقم (
 أفراد عينة الدراسة وفق الجامعة التي نالوا منها درجة

الماجستير
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30%
33.8%

36.3%

0%
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30%

40%

السودان الخرطوم السلمية

 % من افراد عينة الدراسة30من الجدول والشكل البياني أعله نلحظ أن 
 % مممن جامعممة33.8نممالوا شممهادة الماجسممتير مممن جامعممة السممودان ، و 

 % نممالوا شممهادة الماجسممتير مممن جامعممة امممدرمان36.3الخرطمموم، بينممما 
السلمية.

)8-4جدول رقم (
 يوضح الوسط الحسابي والنحراف المعياري بالضافة إلى

القيمة الحتمالية 
واختبار (ت) حسب النوع

 الوسطالنوعالمحاور
الحساب

ي

النحرا
 ف

المعيار
ي

 ت
المحسوبة

 مستوى
الدللة

الستنتاج

 توجد37.35.73.90.00ذكرالول
فروق 31.47أنثى

 ل توجد31.75.51.80.08ذكرالثاني
فروق 29.55.5أنثى

 توجد28.44.73.90.00ذكرالثالث
فروق 23.56أنثى

 ل توجد13.92.21.90.06ذكرالرابع
فروق 12.92.3أنثى

      من الجدول أعله نجد متوسط اجابات الممذكور تجمماه المحممور
).31.4) ومتوسط الناث يساوي (37.3الول يساوي (

 كما نجد القيمممة الحتماليممة لختبممار (ت) أقممل مممن مسممتوى
  وهذا يشير إلى وجود فروق ذات دللممة إحصممائية فممي0.05دللة 

نجداجابات المفحوصين نحو المحور الول. الثاني  المحور   وفي 
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  وهذا يشممير إلممى0.05القيمة الحتمالية أكبر من مستوى الدللة 
عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية.

  وهممذا0.05أما المحور الثممالث نلحممظ أن مسممتوى معنويممة 
يشير إلى وجود فروق ذات دللة إحصائية.

 كما نجد القيمة الحتمالية لختبممار (ت) فممي المحممور الرابممع
  وهذا يشير إلى عدم وجود فممروق0.05أكبر عند مستوى معنوية 

ذات دللة إحصائية
)9-4جدول رقم (

 يوضح الوسط الحسابي والنحراف المعياري واختبار
(ت) حسب التخصص العام

التخصالمحاور
ص

 الوسط
الحساب

ي

النحرا
 ف

المعياري

 ت
المحسوبة

 مستوى
الدللة

الستنتاج

 ل توجد347.70.080.93تربيةالول
فروق 33.96.1أخرى

 ل توجد0.970.33-30.15.8تربيةالثاني
فروق 31.45.1أخرى

 ل توجد0.590.55-25.46.6تربيةالثالث
فروق 36.34.3أخرى

 ل توجد13.62.410.31تربيةالرابع
فروق 132أخرى

 من الجممدول أعله نجممد متوسممط اجابممات المفحوصممين فممي
 ) والتخصصممات34تخصممص تربيممة تجمماه المحممور الول يسمماوي (

).33.9الخرى يساوي (
 كما نجد القيمممة الحتماليممة لختبممار (ت) أكممبر مممن مسممتوى

  وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات دللممة إحصممائية0.05دللة 
في اجابات المفحوصين نحو المحور الول.

 وفي المحور الثاني نجد القيمة الحتمالية اكبر ممن مسمتوى
  وهممذا يشممير إلممى عممدم وجممود فممروق ذات دللممة0.05الدللممة 
إحصائية.

 كذلك المحور الثالث نلحظ أن القيمة الحتماليممة اكممبر مممن
  وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات دللة0.05مستوى الدللة 

إحصائية.
 كما نجد القيمة الحتمالية لختبممار (ت) فممي المحممور الرابممع

  وهذا يشير إلى عدم وجممود فممروق0.05أكبر من مستوى معنوية 
ذات دللة إحصائية
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)10-4جدول رقم (
 يوضح الوسط الحسابي والنحراف المعياري واختبار

(ت) حسب التخصص
التخصالمحاور

 ص
الدقيق 

 الوسط
الحساب

ي

 النحراف
المعياري

 ت
المحسوبة

 مستوى
الدللة

الستنتاج

 موادالول
علمية

 ل توجد33.46.90.490.62
فروق

 مواد
أدبية

34.37.4

 موادالثاني
علمية

 ل توجد31.651.30.19
فروق

 مواد
أدبية

29.95.9

 موادالثالث
علمية

 ل توجد26.15.30.510.61
فروق

 مواد
أدبية

25.46.3

 موادالرابع
علمية

 ل توجد13.11.70.830.40
فروق

 مواد
أدبية

13.62.5

 مممن الجممدول أعله نجممد متوسممط اجابممات المفحوصممين
 ) ومتوسمط الدبييمن33.4العلميين تجماه المحمور الول يسماوي (

).34.3يساوي (
 كما نجد القيمممة الحتماليممة لختبممار (ت) أكممبر مممن مسممتوى

  وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات دللممة إحصممائية0.05دللة 
في اجابات المفحوصين نحو المحور الول.

 كذلك فممي المحممور (الثمماني – الثممالث – الرابممع ) نلحممظ أن
  وهذا يشممير إلممى0.05القيمة الحتمالية اكبر من مستوى الدللة 

عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية.

)11-4جدول رقم (
 يوضح الوسط الحسابي والنحراف المعياري واختبار

(ت) حسب الخبرة العملية 
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 الوسطالخبرةالمحاور
الحساب

ي

النحرا
 ف

المعيار
ي

 ت
المحسو

بة

مستو
 ى

الدللة

الستنتا
ج

 اقممل مممن هالول
سنوات

 ل توجد35.65.60.670.49
فروق

  سممممنوات5
فأكثر

33.67.4

 اقممل مممن هالثاني
سنوات

 ل توجد32.360.940.35
فروق

  سممممنوات5
فأكثر

30.36.2

 اقممل مممن هالثالث
سنوات

 ل توجد24.45.2-0.630.53
فروق

  سممممنوات5
فأكثر

25.86.1

 اقممل مممن هالرابع
سنوات

 ل توجد13.82.30.450.65
فروق

  سممممنوات5
فأكثر

13.42.3

 من الجدول أعله نجد متوسط اجابممات المفحوصممين الممذين
 )35.6 سممنوات تجمماه المحممور الول يسمماوي (5خبرتهم اقل مممن 

  سممنوات5ومتوسط المفحوصممين الممذين كممانت سممنوات خممبرتهم 
).33.6وأكثر  يساوي (

 كما نجد القيمممة الحتماليممة لختبممار (ت) أكممبر مممن مسممتوى
  وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات دللممة إحصممائية0.05دللة 

في اجابات المفحوصين نحو عبارات المحور الول.
 كذلك فممي المحممور (الثمماني – الثممالث – الرابممع ) نلحممظ أن

  وهممذا يشممير إلممى0.05القيم الحتمالية اكبر من مستوى الدللممة 
عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية.
)12-4جدول رقم (

 يوضح الوسط الحسابي والنحراف المعياري واختبار
(ت) حسب الخبرة الدارية

 الخبرةالمحاور
الدارية

 الوسط
الحساب

ي

النحرا
 ف

المعيار

 ت
المحسو

بة

مستو
 ى

الدللة

الستنتا
ج
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ي
 ل توجد43.67.60.680.50توجدالول

فروق 33.56.9ل توجد
 ل توجد0.890.37-29.95.6توجدالثاني

فروق 315.6ل توجد

 ل توجد26.66.11.420.16توجدالثالث
فروق 24.75.8ل توجد

 ل توجد13.92.31.760.08توجدالرابع
فروق 132.2ل توجد

 من الجدول أعله نجد متوسط اجابات المفحوصممين الممذين توجممد
 ) ومتوسممط43.6لديهم خبرة إدارية تجاه المحممور الول يسماوي (

).33.5المفحوصين الذيين ل توجد لديهم خبرة إدارية  يساوي (
 كما نجد القيمممة الحتماليممة لختبممار (ت) أكممبر مممن مسممتوى

  وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات دللممة إحصممائية0.05دللة 
في اجابات المفحوصين نحو عبارات المحور الول.

 أممما المحممور (الثمماني – الثممالث – الرابممع ) نلحممظ أن القيممم
  وهممذا يشممير إلممى عممدم0.05الحتمالية اكبر من مستوى الدللممة 

وجود فروق ذات دللة إحصائية.

)13-4جدول رقم (
 يوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية لفراد عينة

الدراسة حول عبارات المحور الول:
الدرجةإلى اي درجة ترى هذه الهداف مناسبة؟

متوسطكبيرةالعبارة
ة

ضعيفة

 . أن تمتلمممك المهمممارة فمممي ترتيمممب  البيانمممات1
بالجداول التكرارية

52
65%

24
30%

4
5%

 . أن تعممبر عممن التوزيعممات التكراريممة بالرسممم2
البياني

50
62.5

%

25
31.2%

5
6.3%

49. أن تفسر البيانات من المنحنيات التكرارية3
61.3

%

25
31.2%

6
7.5%

 . أن تسممتخدم مقيمماس النزعممة المركزيممة فممي4
وصف خصائص العينات

36
45%

41
51.2%

3
3.8%

ًا علمى تحويمل العلمممات الخممام5 38357 . أن تكون قممادر
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47.5لعلمات معيارية
%

43.7%8.8%

 . أن تعممرف المجموعممات الممتي يتكممون منهمما6
المجتمع الحصائي

40
50%

37
46.2%

3
3.8%

42. أن تعرف مقاييس التشتت المختلفة7
52.5

%

33
41.2%

5
6.3%

ًا عممن الكشممف عممن القممدرة8  . أن تكممون قممادر
 التنبؤيممة للعلمممات مممن خلل اسممتخدام معامممل

الرتباط

29
36.2

%

38
47.5%

13
16.3%

 . أن تطبق القوانين والمعممادلت الرياضممية فممي9
استخلص نتائج البحث

35
43.7

%

21
26.3%

24
30%

35. أن تعرف أساليب إيجاد معامل الثبات10
43.7

%

27
33.8%

18
22.5%

26. أن تعرف خصائص المنحنى العتدالي11
32.5

%

43
53.7%

11
13.8%

ًا علمى إيجماد دللممة الفمروض12  . أن تكمون قممادر
باستخدام النسبة الحرجة

23
28.7

%

28
35%

29
36.3%

ًا علممى اسممتخدام اختبممار (ت)13  . أن تكون قممادر
للدللة

28
35%

19
23.7%

33
41.3%

ًا علممى اسممتخدام اختبممار(كمما14  )2. أن تكون قادر
للدللة

31
38.7

%

15
18.8%

34
42.5%

ًا على استخدام اختبار التباين15 29. أن تكون قادر
36.2

%

21
26.3%

30
37.5%

 % من أفراد عينة الدراسة ذكروا أن65من الجدول أعله نجد 
 المهارة في ترتيب البيانات بالجداول التكرارية مناسبة بدرجة

 % يروا أنه5% ذكروا ذلك بدرجة متوسطة، بينما 30كبيرة ، و 
مناسب بدرجة ضعيفة.
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 % ذكروا أن التعبير عن التوزيعات التكرارية62.5كما نجد 
 % ذكروا أنه مناسب31.2بالرسم البياني مناسبة بدرجة كبيرة و

% ذكروا أنه مناسب بدرجة ضعيفة.6.3بدرجة متوسطة، و 
 % ذكروا أن تفسر البيانات من المنحنيات61.3ايضا نجد 

 % ذكروا أن التفسير31.2التكرارية مناسب بدرجة كبيرة ، و 
% ذكروا ذلك بدرجة ضعيفة.7.5مناسب بدرجة متوسطة، بينما 

 % ذكروا أن استخدم النزعة المركزية45كذلك نلحظ أن 
 %51.2في وصف خصائص العينات مناسب بدرجة كبيرة، و 

 % ذكروا أنه3.8ذكروا أنه مناسب بدرجة متوسطة ،بينما 
مناسب لكن بدرجة ضعيفة.

 % من افراد عينة الدراسة ذكروا أن47.5كما نلحظ أن 
 القدرة على تحويل العلمات الخام لعلمات معيارية مناسب

 % منهم ذكروا أنه مناسب بدرجة43.7بدرجة كبيرة، و 
% ذكروا انه مناسب بدرجة ضعيفة.8.8متوسطة، و 

 % من افراد عينة الدراسة ذكروا أن معرفة50ايضا نجد  
 المجموعات التي يتكون منها المجتمع الحصائي مناسب بدرجة

 %3.8% منهم ذكروا ذلك بدرجة متوسطة، بينما 46.2كبيرة، و 
منهم ذكروا ذلك بدرجة ضعيفة.

 % من أفراد عينة الدراسة ذكروا أن52.5نلحظ كذلك أن 
 التعرف على مقاييس التشتت المختلفة مناسب بدرجة كبيرة، و

 % ذكروا أنه6.3% منهم ذكروا ذلك بدرجة متوسطة، و 41.2
مناسب بدرجة ضعيفة.

 % من افراد العينة ذكروا أن الكشف عن36.2كما نجد 
 القدرة التنبؤية للعلمات من خلل استخدام معامل الرتباط

 % يروا أنه مناسب بدرجة47.5مناسب بدرجة كبيرة، و 
% يروا انها منا سب بدرجة ضعيفة16.3متوسطة، و 

 % ذكروا أن تطبيق القوانين والمعادلت43.7يتضح كذلك 
 الرياضية في استخلص نتائج البحث مناسب برجة كبيرة، و

 % يروا أنه مناسب لكن30% يروا ذلك بدرجة متوسطة، و 26.3
بدرجة ضعيفة.

 أما العبارة القائلة : أن تعرف أساليب إيجاد معامل الثبات
 % ذكروا33.8% ذكروا أنها مناسبة بدرجة كبيرة، بينما 43.7نجد 

 % ذكروا أنه مناسب بدرجة22.5انه مناسبة بدرجة متوسطة، و 
ضعيفة.

 % من افراد عينة الدراسة ذكروا أن32.5نلحظ كذلك أن 
 التعرف على خصائص المنحنى العتدالي مناسب بدرجة كبيرة، و
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 % ذكروا13.8% ذكروا انه مناسب بدرجة متوسطة، بينما 53.7
أنه مناسب بدرجة ضعيفة.

 % من افراد عينة الدراسة ذكروا أن تكون28.7كما نجد 
ًا على إيجاد دللة الفروض باستخدام النسبة الحرجة مناسب  قادر

 % ذكروا أنه مناسب بدرجة متوسطة، و35بدرجة كبيرة، و 
% ذكروا أنه مناسب بدرجة ضعيفة.36.3

 % من افراد عينة الدراسة ذكروا أن35كذلك نلحظ أن 
ًا على استخدام اختبار (ت) للدللة مناسب بدرجة  تكون قادر

 %41.3% ذكروا أنه مناسب بدرجة متوسطة ، و 23.7كبيرة، و 
ذكروا انه مناسب بدرجة ضعيفة.

 % من افراد عينة الدراسة يروا أن38.7كما نلحظ أن 
 ) للدللة مناسب بدرجة كبيرة، و2على استخدام اختبار(كا

 % منهم يروا أنه هذا الهدف مناسب بدرجة متوسطة، و18.8
% يروا انه مناسب بدرجة ضعيفة.42.5

 % من افراد عينة الدراسة يروا أن استخدام36.2ايضا نجد  
 % منهم يروا ذلك26.3اختبار التباين مناسب بدرجة كبيرة ، و 

% منهم يروا ذلك بدرجة ضعيفة.37.5بدرجة متوسطة، بينما 
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)14-4جدول رقم (
 الوسط الحسابي و النحراف المعياري و اختبار مربع
 كآي لجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور

الول:

الوسالعبارات
 ط

الحسا
بي

النحرا
 ف

المعيار
ي

 2كاي

المحس
وبة

درجا
 ت

الحري
ة

مستو
 ي

الدلل
ة

التف
سير

النتي
جة

 . أن تمتلك1
 المهارة في ترتيب
 البيانات بالجداول

التكرارية

 توجددالة2.60.643.620.00
فروق

 . أن تعبر عن2
 التوزيعات التكرارية

بالرسم البياني

 توجددالة2.60.63820.00
فروق

 . أن تفسر3
 البيانات من

المنحنيات التكرارية

 توجددالة2.50.643.820.00
فروق

 . أن تستخدم4
 النزعة المركزية

 في وصف خصائص
العينات

 توجددالة2.40.631.920.00
فروق

ًا5  . أن تكون قادر
 على تحويل

 العلمات الخام
لعلمات معيارية

 توجددالة2.40.621.920.00
فروق

 . أن تعرف6
 المجموعات التي

 يتكون منها المجتمع
الحصائي

 توجددالة2.50.631.620.00
فروق

 . أن تعرف7
 مقاييس التشتت

المختلفة

 توجددالة2.50.627.920.00
فروق

ًا8  . أن تكون قادر
 عن الكشف عن

 القدرة التنبؤية

 توجددالة2.20.71220.02
فروق
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 للعلمات من خلل
 استخدام معامل

الرتباط
 . أن تطبق9

 القوانين والمعادلت
 الرياضية في

 استخلص نتائج
البحث

 غير2.10.9420.13
دالة

 ل
توجد

 . أن تعرف10
 أساليب إيجاد
معامل الثبات

 غير2.2.85.420.07
دالة

 ل
توجد

 . أن تعرف11
 خصائص المنحنى

العتدالي

 توجددالة2.20.71920.00
فروق

ًا12  . أن تكون قادر
 على إيجاد دللة

 الفروض باستخدام
النسبة الحرجة

 غير1.90.80.7720.67
دالة

 ل
توجد

ًا13  . أن تكون قادر
 على استخدام

اختبار (ت) للدللة

 غير1.90.93.820.15
دالة

 ل
توجد

ًا14  . أن تكون قادر
 على استخدام

) للدللة2اختبار(كا

 توجددالة20.97.820.02
فروق

ًا15  . أن تكون قادر
 على استخدام
اختبار التباين

 غير20.91.820.40
دالة

 ل
توجد

      يلحمممظ مممن الجمممدول أعله أن الوسمممط الحسمممابي لجميمممع
 ) وهذا يشير إلممى2الفرضي (العبارات أكبر من الوسط الحسابي 

 أن إجابممات المفحوصممين نحممو هممذه العبممارات تسممير فممي التجمماه
اليجابي أي موافقتهم عليها. 

  –0.6أما النحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (
) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين. 0.9

 بالنظر إلى القيمة الحتماليممة لغالبيممة العبممارات فممإن قيمهمما
  وهذا يشير إلممى وجممود0.05الحتمالية أقل من مستوى المعنوية 
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 فروق ذات دللة إحصائية أي أن إجابات المفحوصين تتحيز لجابة
دون غيرها.

ًا على هذا تتأكد صــحة الفرضــية الــتي نصــها :  بناء
(يحقق مقرر الحصاء التربوي ما وضع له من أهداف)

)15-4جدول رقم (
 يوضح التوزيع التكراري والنسة المئوية لفراد عينة

الدراسة حول عبارات المحور الثاني:
 يتسم محتــوى مقــرر الحصــاء الــذي
 تتم دراسته فــي مســتوى الدراســات

العليا بأن مواضيعه:

الدرجة

ضعيفةمتوسطةكبيرةالعبارة
60. سهلة وواضحة1

75%
17

21.2%
3

3.8%
56. مواكبة للنمو المعرفي2

70%
21

36.2%
3

3.8%
 . شمماملة لكممل العمليممات الحصممائية فممي3

المجال التربوي
32

40%
38

47.5%
10

12.5%
34. تساعد على تطوير القدرات العقلية4

42.5%
37

46.2%
9

11.3%
34. تراعي حاجات الطلب الباحثين5

42.5%
30

37.5%
16

20%
 . تممزود البمماحث بالمعرفممة اللزمممة للعمممل6

التطبيقي
34

42.5%
25

31.2%
21

26.3%
24. تحقق الهداف التي وضعت من أجلها.7

30%
53

66.2%
3

3.8%
46. تتسم بالمرونة في التطبيق8

57.5%
28

35%
6

7.5%
 . مناسممبة مممن حيممث مسممتوى المهممارات9

العقلية
27

33.8%
49

61.2%
4

5%
42. تتصف بدقة المعلومات10

52.5%
33

41.2%
5

6.3%

25. تراعي الفروق الفردية11
31.3%

37
46.2%

18
22.5%

 . يسمماعد علممى  تطمموير القممدرات ذات12
الصلة بينتائج البحث

28
35%

26
32.5%

26
32.5%
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43. تتسم بالتنوع في التطبيق13
53.7%

35
43.8%

2
2.5%

 % من أفراد عينة الدراسة ذكروا أن75من الجدول أعله نجد 
 محتوى مقرر الحصاء الذي تتم دراسته في الدراسات العليا

 % يروا ذلك21.2مواضيعه سهلة وواضحة بدرجة  كبيرة ، بينما 
% يروا أنه مناسب لكن بدرجة ضعيفة.3.8بدرجة متوسطة، و 

 % من أفراد عينة الدراسة ذكروا أن مواضيع70كما نجد 
 % ذكروا أنها36.2المقرر مواكبة للنمو المعرفي بدرجة كبيرة و

 % ذكروا أنها مواكبة للنمو3.8مواكبة بدرجة متوسطة، بينما 
المعرفي  بدرجة ضعيفة.

 % ذكروا أن مواضيع المقررشاملة لكل40ايضا نجد 
 العمليات الحصائية في المجال التربوي مناسبة بدرجة كبيرة ، و

 % ذكروا ذلك12.5% يروا ذلك بدرجة متوسطة، بينما 47.5
بدرجة ضعيفة.

 % ذكروا أن مواضيع مقرر الحصاء42.5كذلك نلحظ أن 
 %46.2تساعد بدرجة كبيرة على تطوير القدرات العقلية  ، و 

 % يروا ذلك بدرجة11.3يروا أنها تساعد  بدرجة متوسطة ،بينما 
ضعيفة.

 % من افراد عينة الدراسة ذكروا أن42.5كما نلحظ أن 
 مواضيع مقرر الحصاء تراعي بدرجة كبيرة حاجات الطلب

 % منهم يروا ذلك بدرجة بدرجة متوسطة، و37.5الباحثين ، و 
% ذكروا انها تراعي حاجات الطلب الباحثين بدرجة ضعيفة.20

 % من افراد عينة الدراسة ذكروا أنها تزود42.5ايضا نجد  
 الباحث بالمعرفة اللزمة للعمل التطبيقي بدرجة كبيرة، و

 % منهم26.3% منهم ذكروا ذلك بدرجة متوسطة، بينما 31.2
ذكروا ذلك بدرجة متوسطة.

 % من أفراد عينة الدراسة ذكروا أن30نلحظ كذلك أن 
 مواضيع مقرر الحصاء تحقق الهداف التي وضعت من أجلها

 % منهم ذكروا ذلك بدرجة متوسطة، و66.2بدرجة كبيرة، و 
% ذكروا ذلك بدرجة ضعيفة.3.8

 % من افراد العينة ذكروا أن مواضيع مقرر57.5كما نجد 
 %35الحصاء تتسم بدرجة كبيرة بالمرونة في التطبيق ، و 

 % ذكروا انها7.5ذكروا أنها تتسم بالمرونة بدرجة متوسطة، و 
ضعيفة

 % ذكروا أن مواضيع مقرر الحصاء33.8يتضح كذلك أن 
 مناسبة من حيث مستوى المهارات العقلية بدرجة كبيرة، و
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 % ذكروا أنها5% ذكروا أنها مناسبة  بدرجة متوسطة، و 61.2
مناسبة بدرجة ضعيفة.
 %  من أفراد عينة الدراسة ذكروا52.5نلحظ كذلك أن 

 أن مواضيع مقرر الحصاء تتصف بدقة المعلومات بدرجة كبيرة،
 % ذكروا  انها تتصف بدقة المعلومات بدرجة41.2بينما 

 % ذكروا  أنها تتصف بدقة المعلومات بدرجة6.3متوسطة، و 
ضعيفة.

 % من افراد عينة ذكروا  أن مواضيع مقرر31.3كما أن 
 % ذكروا46.2الحصاء تراعي الفروق الفردية بدرجة كبيرة ، و 

 % ذكروا  أنه مناسب22.5انه مناسب بدرجة متوسطة، بينما 
بدرجة ضعيفة.
 % من افراد عينة الدراسة ذكروا  أن مواضيع35كما نجد 

 مقرر الحصاء يساعد على  تطوير القدرات ذات الصلة بينتائج
 %32.5% ذكروا  ذلك بدرجة متوسطة، بينما 32.5البحث ، و 

ذكروا  أنها تراعي الفروق الفردية بدرجة ضعيفة.
 % من افراد عينة الدراسة يروا أن53.7كما نلحظ أن 

 مواضيع مقرر الحصاء تتسم بدرجة كبيرة بالتنوع في التطبيق ،
 % ذكروا  ان2.5% منهم ذكروا ذلك بدرجة متوسطة، و 43.8و 

هذه المواضيع تتسم بالتنوع في التطبيق بدرجة ضعيفة.

)16-4جدول رقم (
 الوسط الحسابي و النحراف المعياري واختبار مربع

 كآي لجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور
الثاني: 

 2كايعس

المحس
وبة

درجا
 ت

الحري
ة

 2كاي

المقر
وءة

التف
سير

النتي
جة

.2.70. سهلة وواضحة1
5

 توجمممددالة66.220.00
فروق

.2.70. مواكبة للنمو المعرفي2
5

 توجمممددالة54.520.00
فروق

 . شاملة لكممل العمليممات3
 الحصمممائية فمممي المجمممال

التربوي

2.30.
7

 توجمممددالة16.320.00
فروق

 . تسمماعد علممى تطمموير4
القدرات العقلية

2.30.
7

 توجمممددالة17.720.00
فروق
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 . تراعي حاجات الطلب5
الباحثين

2.20.
8

 توجمممددالة6.720.03
فروق

 . تزود الباحث بالمعرفممة6
اللزمة للعمل التطبيقي

2.20.
8

 توجمممددالة3.320.19
فروق

 . تحقممق الهممداف الممتي7
وضعت من أجلها.

2.30.
5

 توجمممددالة47.320.00
فروق

 . تتسممم بالمرونمممة فمممي8
التطبيق

2.50.
6

 توجمممددالة3020.00
فروق

 . مناسمممبة ممممن حيمممث9
مستوى المهارات العقلية

2.30.
6

 توجمممددالة37.920.00
فروق

 . تتصمممممممف بدقمممممممة10
المعلومات

2.50.
6

 توجمممددالة27.920.00
فروق

 . تراعمممممي الفمممممروق11
الفردية

2.10.
7

 توجمممددالة6.920.03
فروق

 . يساعد علممى  تطمموير12
 القدرات ذات الصلة بنتائج

البحث

20.
8

 غير0.1020.95
دالة

 ل
توجد

 . تتسمممم بمممالتنوع فمممي13
التطبيق

2.50.
6

 توجمممددالة3520.00
فروق

 يتضممح مممن الجممدول أعله أن الوسممط الحسممابي لجميممع
 ) وهذا يشير إلممى2الفرضي (العبارات أكبر من الوسط الحسابي 

 أن إجابممات المبحمموثين نحممو هممذه العبممارات تسممير فممي التجمماه
اليجابي أي موافقتهم عليها. 

  –0.5أما النحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (
) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين. 0.8

 بالنظر إلى القيمة الحتمالية لغالبية العبارات فهي أقل مممن
  وهذا يشير إلممى وجممود فممروق ذات دللممة0.05مستوى المعنوية 

إحصائية أي أن إجابات المبحوثين تتحيز لجابة دون غيرها.
 (يراعيمما سبق تتأكد صحة الفرضية التي نصها :

ُأســس  محتوى الحصاء التربوي معايير اختيار المنهــج و
تنظيمه)

)17-4جدول رقم (
 يوضح التوزيع التكراري والنسة المئوية لفراد عينة

الدراسة حول عبارات المحور الثالث:
الدرجةالعبارة
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 أفــــادتني دراســــة الحصــــاء
التربوي بما يلي:

ضعيفةمتوسطةكبيرة

 . زادت من معرفتي لنواع السممايب1
الحصائية 

60
75%

14
17.5%

6
7.5%

 . مكنتنممي مممن التفكيممر العميممق فممي2
الوصول للهداف

49
61.2%

23
28.8%

8
10%

53. أثارت دافعيتي للتعلم3
66.3%

20
25%

7
8.7%

50. دفعتني لثارة التساؤلت4
62.5%

27
33.7%

3
3.8%

 . شممجعتني علممى القممراءة الضممافية5
للحصاء

41
51.3%

33
41.2%

6
7.5%

37. عمقت صلتي بمشكلت المجتمع6
46.2%

26
32.5%

17
21.3%

 . زادت ممممن قمممدرت علمممى إصمممدار7
الحكام

35
43.7%

31
38.3%

14
17.5%

 . أكسمممبتني قمممدرة فمممي اسمممتخدام8
الساليب الحصائية

33
41.3%

33
41.2%

14
17.5%

 . أكسبتني قدرة على العتماد علممى9
النفس في إجراء العلمليات الحصائية

29
36.3%

23
28.7%

28
35%

 . مكنتي من طرح الحلول العلميممة10
لبعض المشكلت

25
31.2%

39
48.8%

16
20%

 . جعلتنممي أشممارك فممي القممرارات11
المتعلقة بعلم الحصاء

26
32.5%

26
32.5%

28
35%

 % من أفراد عينة الدراسة ذكروا75من الجدول أعله نجد 
 أن دراسة الحصاء التربوي زادت من معرفتهم لنواع السايب

 % ذكروا أنها زادت17.5الحصائية بدرجة  كبيرة ، بينما 
 % ذكروا أنها زادت معرفتهم7.5معرفتهم بدرجة متوسطة، و 

بدرجة ضعيفة.
 % مممن أفممراد عينممة الدراسممة ذكممروا أن61.2كممما نجممد 

  مكنتهممم بدرجممة كممبيرة مممن التفكيممردراسة الحصاء التربوي
 % ذكممروا ذلممك بدرجممة28.8العميممق فممي الوصممول للهممداف و

% ذكروا ذلك  بدرجة ضعيفة.10متوسطة، بينما 
 دراســة الحصــاء الــتربوي% ذكممروا أن 66.3ايضا نجد 

 % ذكممروا ذلممك بدرجممة25أثار دافعيتهم للتعلم بدرجممة كممبيرة ، و 
% ذكروا ذلك بدرجة ضعيفة.8.7متوسطة، بينما 
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ــاء% ذكممروا أن 62.5كممذلك نلحممظ أن  ــة الحص  دراس
ــتربوي  %33.7 دفعهممم بدرجممة كممبيرة لثممارة التسمماؤلت ،و ال

 % ذكممروا ذلممك بدرجممة3.83دفعهممم بدرجممة متوسممطة ،بينممما 
متوسطة.

 % من افممراد عينممة الدراسممة ذكممروا أن51.3كما نلحظ أن 
 دراسمة الحصماء المتربوي شمجعتهم بدرجمة كمبيرة علمى القمراءة

 % شجعتهم بدرجة متوسطة علممى41.2الضافية للحصاء ، بينما 
% ذكروا ذلك بدرجة ضعيفة.7.5القراءة الضافية للحصاء ، و 

 % مممن افممراد العينممة ذكممروا أن دراسممتهم46.2ايضمما نجممد 
 للحصاء التربوي عمقت بدرجة كبيرة صلتهم بمشكلت المجتمممع،

 % ذكروا ذلممك21.3% ذكروا ذلك بدرجة متوسطة، بينما 32.5و 
بدرجة ضعيفة.

ًا نجممد   % مممن افممراد العينممة ذكممروا أن دراسممتهم43.7ايضمم
 للحصاء التربوي زادت من قدرتهم علممى إصممدار الحكممام بدرجممة

 % يروا أنها زادت من قدرتهم بدرجممة متوسممطة، و38.3كبيرة، و 
% ذكروا ذلك بدرجة ضعيفة.17.5

 % مممن أفممراد عينممة الدراسممة ذكممروا أن41.3كما يتضح أن 
 دراسممة الحصمماء الممتربوي  أكسممبتهم بدرجممة كممبيرة  القممدرة فممي

 % أكسممبتهم ذلممك بدرجممة41.2استخدام الساليب الحصممائية ، و 
% يروا ذلك بدرجة ضعيفة17.5متوسطة، بينما 

ًا نجممد   % ذكممروا أن دراسممة الحصمماء الممتربوي36.3ايضمم
 أكسبتهم بدرجة كبيرة قدرة على العتماد على النفس في إجممراء

 % منهمممم ذكمممروا ذلمممك بدرجمممة28.7العلمليمممات الحصمممائية، و 
% ذكروا ذلك بدرجة ضعيفة.35متوسطة، و 

 % ممن أفممراد العينممة ذكممروا أن دراسممة31.2كما نلحظ أن 
 الحصاء التربوي مكنهم بدرجة كبيرة مممن طممرح الحلممول العلميممة

 % ذكممروا ذلممك بدرجممة متوسممطة، و48.8لبعممض المشممكلت ، و 
% ذكروا أنها مكنتهم بدرجة ضعيفة.20

 % مممن افممراد عينممة الدراسممة يممروا أن32.5يتضح كذلك أن 
 دراسة الحصاء التربوي جعلتهم يشاركون في القرارات المتعلقة

 %35% يروا ذلك بدرجة متوسطة ، بينما 32.5بعلم الحصاء ، و 
 يروا ان دراسة الحصاء جعلتهم يشاركون في القرارات المتعلقممة

بعلم الحصاء لكن بدرجة ضعيفة
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)18-4جدول رقم (
 الوسط الحسابي و النحراف المعياري واختبار مربع

كآي حول عبارات المحور الثالث:
 2كايعس

المحس
وبة

درجا
 ت

الحري
ة

 2كاي

المقر
وءة

التف
سير

النتي
جة

 . زادت مممممن معرفممممتي1
لنواع السايب الحصائية 

2.70.
6

 توجممددالة63.720.00
فروق

 . مكنتنممي مممن التفكيممر2
 العميمممق فمممي الوصمممول

للهداف

2.50.
7

 توجممددالة3220.00
فروق

.2.60. أثارت دافعيتي للتعلم3
7

 توجممددالة42.220.00
فروق

 . دفعتنمممممممي لثمممممممارة4
التساؤلت

2.60.
6

 توجممددالة41.420.00
فروق

 . شجعتني على القممراءة5
الضافية للحصاء

2.40.
6

 توجممددالة2520.00
فروق

 . عمقمممممممت صممممممملتي6
بمشكلت المجتمع

2.30.
8

 توجممددالة7.520.00
فروق

 . زادت من قمدرت علمى7
إصدار الحكام

2.30.
7

 توجممددالة9.320.02
فروق

 . أكسمممبتني قمممدرة فمممي8
 اسممممممتخدام السمممممماليب

الحصائية

2.20.
7

 توجممددالة920.01
فروق

 . أكسممبتني قممدرة علممى9
 العتماد على النفممس فممي
إجراء العمليات الحصائية

2.00.
8

 توجممددالة0.7720.67
فروق

 . مكنمممتي ممممن طمممرح10
 الحلمممول العلميمممة لبعمممض

المشكلت

2.10.
7

 توجممددالة1020.01
فروق

 . جعلتنممي أشممارك فممي11
 القممرارات المتعلقممة بعلممم

الحصاء

2.00.
8

 توجممددالة0.1020.95
فروق

 يتضممح مممن الجممدول أعله أن الوسممط الحسممابي لجميممع
 ) وهذا يشير إلممى2الفرضي (العبارات أكبر من الوسط الحسابي 
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 أن إجابممات المبحمموثين نحممو هممذه العبممارات تسممير فممي التجمماه
اليجابي أي موافقتهم عليها. 

  –0.6أما النحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (
) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين. 0.8

 بالنظر إلى القيمة الحتمالية لغالبية العبارات فهي أقل مممن
  وهذا يشير إلممى وجممود فممروق ذات دللممة0.05مستوى المعنوية 

إحصائية أي أن إجابات المبحوثين تتحيز لجابة دون غيرها.
 ( يســتفيدمما سبق تتأكد صحة الفرضــية الــتي نصــها :

 طلب الدراسات العليا من معرفة الساليب الحصــائية
في حياتهم )
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)19-4جدول رقم (
 يوضح التوزيع التكراري والنسة المئوية لفراد عينة

الدراسة حول عبارات المحور الرابع:
 مــا درجــة اســتخدامك للعمليــات
ــائج ــول لنت ــي الوص ــائية ف  الحص

دراستك البحثية؟

الدرجة

ضعيفةمتوسطةكبيرةالعبارة
 . أسمممتخدم الحاسممموب فمممي الوصمممول1

 لنتائج البحث قلل من استخدام البمماحثين
بإجراء الجانب الحصائي بأنفسهم 

50
62.5%

24
30%

6
7.5%

 .يتهرب الطلب من اسممتخدام الحصمماء2
في دراساتهم البحثية لصعوبته

49
61.2%

22
27.5%

9
11.3%

 . يلجممأ الكممثير مممن طلب الدراسممات3
العليا لمتخصصين في الحصاء

54
67.5%

18
22.5%

8
10%

ّكنت من إيجاد معامل صدق وثبممات4  . تم
أدواتي البحثية بنفسي

30
37.5%

26
32.5%

24
30%

 . قمممت بتطممبيق القمموانين والمعممادلت5
الرياضية لستخلص نتائج بحثي بنفسي

28
35%

20
25%

32
40%

 . يمكنني أستخدام الساليب الحصممائية6
ولكنني لجأت لمتخصص لعامل السرعة

19
23.8%

22
27.5%

39
48.7%

 % مممن أفممراد عينممة62.5مممن الجممدول أعله نلحممظ أن 
 الدراسة ذكروا أن إستخدام الحاسوب في الوصول لنتائج البحممث
 قلل من قيام الباحثين بإجراء الجانب الحصائي بأنفسهم، بدرجممة

 ذكروا أن %7.5% ذكروا ذلك بدرجة متوسطة، بينما 30كبيرة و 
 استخدام الحاسوب في الوصول إلى نتائج قلل بدرجة كممبيرة مممن

اهتمام الباحثين بإجراء الجانب الحصائي بأنفسهم.
 % من أفراد العينة ذكروا أن الطلب61.2كما نلحظ أن 

 يتهربوا بدرجة كبيرة من استخدام الحصاء في دراساتهم البحثية
 %11.3% ذكروا ذلك بدرجة متوسطة، و 27.5لصعوبته ، و 

ذكروا ذلك بدرجة ضعيفة.

 % من افراد عينة الدراسة ذكروا أن67.5     يتضح كذلك أن 
 بعض طلب الدراسات العليا يلجأون بدرجة كبيرة لمتخصصين

 %10% ذكروا ذلك بدرجة متوسطة ، بينما 22.5في الحصاء، و 
ذكروا ذلك بدرجة ضعيفة.
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 % مممن أفممراد العينممة ذكممروا ان اسممتخدامهم37.5كما نجممد 
 للعمليات الحصائية مكنهم بدرجة كبيرة من إيجمماد معامممل صممدق

 % ذكممروا ذلممك بدرجممة32.5وثبات أدواتهممم البحثيممة بأنفسممهم، و
 % ذكممروا أن اسممتخدامهم للعمليممات الحصممائية30متوسممطة، و

مكنهم بدرجة ضعيفة من ايجاد معامل الصدق والثبات.
 أممما أفممراد العينممة الممذين ذكممروا أن اسممتخدامهم للعمليممات
 الحصائية مكنهم بدرجة كبيرة مممن تطممبيق القمموانين والمعممادلت

 %25%، بينما 35الرياضية لستخلص نتائج بحثهم كانت نسبتهم 
 يممروا أنهممم تمكنمموا مممن تطممبيق القمموانين والمعممادلت الرياضممية

 % ذكممروا ذلممك40لسممنخلص نتممائج بحثهممم بدرجممة متوسممطة، و 
بدرجة ضعيفة.

 % يمكنهم أسممتخدام السمماليب الحصممائية بدرجممة23.8ايضا نجد 
 %27.5كممبيرة ولكنهممم لجممؤا لمتخصصممين لعامممل السممرعة ، و 

 يمكنهم أستخدام السمماليب الحصممائية بدرجممة متوسممطة ولكنهممم
 % يمكنهممم اسممتخدام48.7لجؤا لمتخصصممين لعامممل السممرعة، و

الساليب الحصيائية بدرجة ضعيفة.

)20-4جدول رقم (
 الوسط الحسابي و النحراف المعياري واختبار مربع

كآي  حول عبارات المحور الرابع:
 2كايعس

المحس
وبة

درجا
 ت

الحري
ة

 2كاي

المقر
وءة

التف
سير

النتيج
ة

 . أستخدم الحاسوب فممي1
 الوصول لنتائج البحث قلممل
 ممممن اسمممتخدام البممماحثين
 بممإجراء الجممانب الحصممائي

بأنفسهم 

 توجددالة2.60.636.720.00
فروق

 .يتهمممممرب الطلب ممممممن2
 اسمممتخدام الحصممماء فمممي
دراساتهم البحثية لصعوبته

 توجددالة2.50.73120.00
فروق
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 . يلجممأ الكممثير مممن طلب3
 الدراسممممممممات العليمممممممما

لمتخصصين في الحصاء

 توجددالة2.60.743.920.00
فروق

 . مكنت من إيجاد معامل4
 صدق وثبات أدواتي البحثية

بنفسي

 توجددالة2.10.80.7020.71
فروق

 . قمت بتطممبيق القمموانين5
 والمعمممممادلت الرياضمممممية
 لسمممتخلص نتمممائج بحمممثي

بنفسي

 توجددالة1.90.92.820.25
فروق

 . يمكننمممممي اسمممممتخدام6
 السمممممماليب الحصممممممائية
 ولكننممي لجممأت لمتخصممص

لعامل السرعة

 توجددالة1.80.88.720.01
فروق

 يتضممح مممن الجممدول أعله أن الوسممط الحسممابي لغالبيممة
 ) وهذا يشير إلممى2الفرضي (العبارات أكبر من الوسط الحسابي 

 أن إجابممات المبحمموثين نحممو هممذه العبممارات تسممير فممي التجمماه
اليجابي أي موافقتهم عليها. 

  –0.6أما النحراف المعياري لهذه العبارات يتراوح ما بين (
) وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين. 0.9

 بالنظر إلى القيمة الحتمالية لغالبية العبارات فهي أقل مممن
  وهذا يشير إلممى وجممود فممروق ذات دللممة0.05مستوى المعنوية 

إحصائية أي أن إجابات المبحوثين تتحيز لجابة دون غيرها.
 (ل يطبــق مما سبق تتأكد صحة الفرضــية الــتي نصــها :

 طلب الدراسات العليا الجانب الحصــائي فــي بحــوثهم
بأنفسهم).

أداة المقابلة

وصف عينة الدراسة:
 أ) ( خبراء ومتخصصين في تدريس الحصاء التربوي حسب

التخصص )
)21-4جدول رقم (

 يوضح التوزيع التكراري لفراد عينة الدراسة وفق
التخصص

النسبة%التكرارالمؤهل
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660مناهج طرق تدريس
440قياس وتقويم

--مناهج البحث العلمي
10100المجموع

)7-4شكل رقم (
أفراد عينة الدراسة وفق المؤهل

60%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

مناهجطرقتدريس   قياسوتقويم 

 % مممن60مممن الجممدول والشممكل البيمماني أعله نلحممظ أن 
 % منهم40أفراد عينة الدراسة تخصصهم مناهج طرق تدريس، و 

تخصصهم قياس وتقويم.
ب) حسب الخبرة العملية:

)22-4جدول رقم (
 يوضح التوزيع التكراري لفراد عينة الدراسة وفق

سنوات الخبرة العملية
النسبة%التكرارسنوات الخبرة

 00 سنوات10أقل من 
10100 سنوات10أكثر من 
10100المجموع
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)8-4شكل رقم (
أفراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة العملية

0%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

أقلمن  10سنوات  أكثرمن  10سنوات 

 نلحظ من الجممدول والشممكل البيمماني أعله أن جميممع افممراد
 سنوات.10عينة الدراسة سنوات خبرتهم أكثر من 

ج) حسب الخبرة الدارية:

)23-4جدول رقم (
 يوضح التوزيع التكراري لفراد عينة الدراسة وفق

الخبرة  الدارية
النسبة%التكرارالخبرة الدارية

10100توجد
--ل توجد

10100المجموع

)9-4شكل رقم (
أفراد عينة الدراسة وفق الخبرة  الدارية
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100%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

توجد لتوجد 

 يتضح مممن الجممدول والشممكل البيمماني أعله أن جميممع أفممراد
عينة الدراسة لديهم خبرة إدارية.

التحليل الحصائي لعبارات المقابلة:
)24-4رقم (جدول 

 من خلل تجربتك فــي تــدريس مــادة الحصــاء الــتربوي
يهتم الطلب بهذه المادة بدرجة....

النسبة%التكرارالدرجة
220كبيرة

440متوسطة
440قليلة

10100المجموع

)10-4شكل رقم (
يوضح درجة اهتمام افراد العينة بمادة الحصاء

102



20%

40% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

كبيرة متوسطة قليلة

 % مممن افممراد20من الجممدول والشممكل البيمماني أعله نجممد 
 عينممة الدراسممة يممروا أنممه مممن خلل تجربتهممم فممي تممدريس مممادة

 %40الحصاء التربوي يهتم الطلب بهذه المادة بدرجممة كممبيرة، و
 % يممروا أن الطلب يهتممون40يروا ذلك بدرجة متوسممطة، بينمما 

بهذه المادة بدرجة قليلة.

)25-4جدول رقم (
 المقرر الذي يدرس لمادة الحصاء التربوي مناسب

بدرجة....
النسبة%التكرارالدرجة

110كبيرة
220متوسطة

770قليلة
10100المجموع

)11-4شكل رقم (
يوضح مدى مناسبة مقرر الحصاء
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10%
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كبيرة متوسطة قليلة

 % مممن10نلحممظ مممن الجممدول والشممكل البيمماني أعله أن 
 افراد عينة الدراسة يروا أن المقرر الذي يممدرس لمممادة الحصمماء

 % يروا انممه مناسممب  بدرجممة20التربوي مناسب  بدرجة كبيرة، و
% يروا أنه مناسب  بدرجة قليلة. 70متوسطة، بينما 

)26-4جدول رقم (
 يراعي محتوى الحصاء التربوي معايير اختيار المنهج

ُأسسه وتنظيمه  بدرجة.... و
النسبة%التكرارالدرجة

770كبيرة
220متوسطة

110قليلة
10100المجموع

)12-4شكل رقم (
 يوضح مدى مراعاة محتوى الحصاء التربوي لمعايير

ًأسس تنظيمه إختيار المنهج و
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كبيرة متوسطة قليلة

 % مممن افممراد70من الجممدول والشممكل البيمماني أعله نجممد 
 عينة الدراسة يممروا أن محتمموى الحصمماء الممتربوي يراعممي معممايير

 % يممروا ذلممك بدرجممة20اختيار المنهج وتنظيمه بدرجممة كممبيرة، و 
 % يممروا أن محتمموى الحصمماء الممتربوي يراعممي10متوسطة، بينما 

معايير اختيار المنهج وتنظيمه بدرجة قليلة.

)27-4جدول رقم (
 طرق التدريس والوسائل التعليمية التي تتستخدم فــي
تدريس موضوعات الحصاء التربوي مناسبة  بدرجة....

النسبة%التكرارالدرجة
--كبيرة

550متوسطة
550قليلة

10100المجموع

)13-4شكل رقم (
 يوضح طرق التدريس والوسائل التعليمية

المستخدمة في تدريس الحصاء
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كبيرة متوسطة قليلة

 % مممن افممراد50من الجممدول والشممكل البيمماني أعله نجممد 
 عينة الدراسة يروا أن طرق التممدريس والوسممائل التعليميممة الممتي
 تتستخدم في تدريس موضوعات الحصاء التربوي مناسبة  بدرجة

% يروا أنها مناسبة بدرجة قليلة.50متوسطة ، و 
)28-4جدول رقم (

 الوقت المخصص لتدريس الســاليب الحصــائية لطلب
الدراسات العليا كافي بدرجة....

النسبةالتكرارالدرجة
%

الوس
ط

 الحسا
بي

النحرا
 ف

المعيا
ري

 قيمة
 مربع
كآي

 درجات
الحرية

 القيمة
الحتما

لية 

1101.40.62.620.27كبيرة
440متوسطة

550قليلة
10100المجموع

)14-4شكل رقم (
 يوضح مدى  مناسبة الوقت المخصص لتدري مادة

الحصاء
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كبيرة متوسطة قليلة

 % مممن افممراد10من الجممدول والشممكل البيمماني أعله نجممد 
 عينممة الدراسممة يممروا أن المموقت المخصممص لتممدريس السمماليب

 %40الحصائية لطلب الدراسات العليمما كممافي بدرجممة كممبيرة، و 
 % يروا أنه كافي بدرجممة50يروا أنه كافي بدرجة متوسطة، بينما 

قليلة.
   )  1.6  كما نلحظ أن  الوسممط الحسممابي الحقيقممي يسمماوي (

 ) وهذا يشير إلممى عممدم موافقممة2 الفرضي (وهو أقل من الوسط
افراد عينة الدراسة.

 أممما القيمممة الحتماليممة لختبممار مربممع كممآي فهممي أكممبر مممن
  وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات دللة0.05مستوى معنوية 

إحصائية أي إجابات المبحوثين تتوزع بنسب شبه متساوية.
ــوقت  عليه تتأكد عدم صحة الفرضية التي نصها: ال

المخصص لتدريس الحصاء التربوي كاف

)29-4جدول رقم (
 التمس الرضا المهني لي ولطلبي في معرفة

الساليب الحصائية بدرجة....
النسبة%التكرارالدرجة
440كبيرة

330متوسطة
330قليلة
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10100المجموع

)15-4شكل رقم (
يوضح مدى الرضا المهني لمعرفة الساليب الحصائية
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 % مممن40مممن الجممدول والشممكل البيمماني أعله نلحممظ أن 
 افراد عينة الدراسة يلتموسون الرضا المهني لهممم ولطلبهممم فممي

 % يلتمسوا الرضمما30معرفة الساليب الحصائية بدرجة كبيرة، و 
 % يلتمسوا ذلممك30المهني لهم ولطلبهم بدرجة متوسطة، بينما 

بدرجة قليلة.

)30-4جدول رقم (
 مادة الحصاء التربوي لطلب الدراسات العليا هامة

بدرجة....
النسبة%التكرارالدرجة

1010كبيرة
--متوسطة

--قليلة
10100المجموع

)16-4شكل رقم (
 يوضح مدى  أهمية مادة الحصاء لطلب الدراسات

العليا
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كبيرة متوسطة قليلة

 من الجممدول والشممكل البيمماني أعله يتضممح أن جميممع افممراد
 عينة الدراسة يروا أن مممادة الحصمماء الممتربوي لطلب الدراسممات

العليا هامة بدرجة كبيرة.

)31-4جدول رقم (
ــت   فيما يتعلق بالتطبيق العملي لساليب الحصائية  ان
 راضي عن لجؤ الباحثين لك أو غيرك مــن الخــبراء فــي

تنفيذ هذا المر بدرجة....
النسبة%التكرارالدرجة

--كبيرة
880متوسطة

220قليلة
10100المجموع

)17-4شكل رقم (
ــرك  يوضح مدى الرضا عن لجوء الباحثين لك أو لغي

في التطبيق العملي للحصاء  
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كبيرة متوسطة قليلة

 % مممن80مممن الجممدول والشممكل البيمماني أعله نلحممظ أن 
 افراد عينة الدراسة  راضين بدرجة متوسممطة عممن لجممؤ البمماحثين
 لهم أو غيرهم مممن الخممبراء فممي تطممبيق السمماليب الحصممائية ، و

% راضين عن ذلك بدرجة قليلة.20

)32-4جدول رقم (
  للتخصص العلمي لطلب الدراسات العليا تأثير إيجــابي
 في اســتخدام العمليــات الحصــائية فــي البحــوث الــتي

يجرونها بدرجة....
التكراالدرجة

ر
النسبة

%
الوس
ط

 الحسا
بي

النحرا
 ف

المعيار
ي

 قيمة
 مربع
كآي

درجا
 ت

الحري
ة

 القيمة
الحتم
الية 

9902.90.36.410.01كبيرة
110متوسطة

--قليلة
10100المجموع

)18-4شكل رقم (
 يوضح مدى تأثير التخصص العلمي في استخدام

العمليات الحصائية
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كبيرة متوسطة قليلة

 % مممن90مممن الجممدول والشممكل البيمماني أعله نلحممظ أن 
 افراد عينة الدراسة  يروا أن للتخصص العلمي لطلب الدراسممات
 العليا تأثير إيجابي في استخدام العمليات الحصائية فممي البحمموث

% يروا ذلك بدرجة متوسطة.10التي يجرونها بدرجة كبيرة، و 
 كممما نجممد الوسممط الحسممابي أكممبر مممن الوسممط الحسممابي

) وهذا يشير إلى موافقة افراد عينة الدراسة.2الفرض (
 كممما نجممد القيمممة الحتماليممة لختبممار مربممع كممآي أقممل مممن

  وهمذا يشمير إلمى وجمود فمروق ذات دللمة0.05مستوى معنويمة 
إحصائية أي إجابات المبحوثين تتحيز لجابة دون غيرها.

 عليه تتأكد صـحة الفرضـية الـتي نصـها: التخصـص
 العلمي لطلب الدراسات العليــا لــه تــأثير إيجــابي فــي
 اســتخدام العمليــات الحصــائية فــي البحــوث الــتي

يجرونها.

)33-4جدول رقم (
ــتربوي المتمثلــة  مقترحاتك في حل مشكلة الحصــاء ال
 في عدم اعتماد الباحثين علــي انفســهم فــي الوصــول

لنتائج دراساتهم :

النسبة%التكرارالمقترحات
440أ. تدريس الحصاء منفصله 
 ب. أن يكممون هنمماك عمممل

تطبيقي
220

220ج. إعطاء أمثلة كافية
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 د. إتبمماع الطريقممة النظريممة
والعملية

220

10100المجموع

)19-4شكل رقم (
يوضح المقترحات في حل مشكلة الحصاء التربوي
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 % مممن أفممراد40من الجممدول والشممكل البيمماني أعله نجممد 
 عينمة الدراسمة ممن مقترحماتهم لحمل مشمكلة الحصماء تدريسمها

 % مممن20% يروا أن يكون هناك عمل تطبيقي، و 20منفصلة، و 
 % يممروا أنممه يجممب إتبمماع20مقترحمماتهم إعطمماء امثلممة كافيممة، و 

الطريقة النظرية والعملية.

)34-4جدول رقم (
 التكرار والنسبة المئوية والساليب الحصائية المستخدمة في

بعض الدراسات البحثية
النسبة%التكرارالطرق
1343.3مربع كأي

930اختبار (ت-ف)
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826,7الرتباط والنحدار
30100المجموع

  ) الطرق المستخدمة في تحليل نتائج20-4شكل بياني رقم ( 
الدراسات

43.30%

30% 26.70%
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كأي   مربع اختبار (ت- ف) الرتباط
والنحدار

Series1

 %43.3) فإن 20) والشكل البياني (14     من الجدول رقم (
 % استخدموا اختبار30من أفراد العينة استخدموا مربع كأي و 

 استخدموا معامل الرتباط والنحدار.26.7(ت- ف ) و 

113



عرض وتفسير النتائج:-

 تناولت الباحثه في هذا الجزء عرض وتفسير النتائيج التى توصلت

اليها من جداول التحليل الحصائىالسابقة. 

 يحقممق مقمرر الحصماء لختبمار الفمرض الول والمذي نصمه (    

 التربوي ما وضع له مممن أهممداف ) وهممو ممما يحققممه المحممور الول

 ( أهداف الحصاء التربوي لطلب الدراسات العليا بكليات التربيممة

ببعض الجامعات السودانية ) .

 ) الممذي يعتممبر مممن اكممثر2لجأت الباحثة الي اسممتخدام اختبممار (كمما

 اختبارات الحصاء اللبارومتري اهميممة لنممه يسممتخدم للعديممد مممن

ًا علممي تكراراتهمما  الغراض حيث قامت الباحثة بتفريغ البيانات بناء

 ) لكل عبارة ومقارنتهمما بقيمممة2ثم بعد ذلك قامت بإيجاد قيمة (كا

 ) المقممرؤه لمعرفممة النتيجممة وبممالرجوع لجممداول التحليممل2(كمما

 ) الذى يشممير الممي14-4الحصائي السابقة نجد ان الجدول رقم (

 أي درجة تري ان هذه الهداف مناسبة حيث كانت العبارة الولممي

 ان تملك المهارة في ترتيب البيانات بالجممداول التكراريممة فكممانت

 الجابة بدرجممة كممبيره وكممذلك ان تعممبر عممن التوزيعممات التكراريممة

 بالرسم البياني أجاب أفراد العينة بدرجة كبيرة وكذلك ان تفسممير

 البيانات من المنحنيات التكرارية فكانت الجابة بدرجة كممبيرة وان

 تستخدم مقاييس النزعة المركزية فممي وصممف خصممائص العينممات

ًا علممي تحويممل العلمممات  أجابوا بدرجة متوسممطة وان تكممون قممادر

 الخممام لعلمممات معياريممة أجممابوا أفممراد العينممه بدرجممة كممبيرة وان
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 تعرف المجموعات الممتي يتكممون منهمما المجتمممع الحصممائي كممانت

 الجابة بدرجة كبيرة وان تعرف مقمماييس التشممتت أجممابوا بدرجممة

 كبيرة وان تكون قادر عن الكشف عن القممدرة التنبؤيممة للعلمممات

 مممن خلل اسممتخدام معامممل الرتبمماط أجممابوا بدرجممة متوسممطة

 وأجابوا بدرجة كبيرة فممي تطممبيق القمموانين والمعممادلت الرياضممية

ًا فممي معرفممة  في استخلص نتائج البحث وأجابوا بدرجة كبيرة أيض

 أساليب ايجاد معامل الثبات وأجابوا بدرجة متوسطة فممي معرفممة

 خصائص المنحني ألعتدالي أجابوا بدرجة ضعيفة في القدرة علي

 ايجمماد دللممة الفممروق باسممتخدام النسممبة الحرجممة أجممابوا بدرجممة

 ضعيفة في استخدام اختبممار (ت) وبدرجممة ضممعيفة فممي اسممتخدام

) وبدرجة ضعيفة في استخدام أختبارات  التباين.2اختبار(كا

  وتري الباحثة ان ايجاد دلله الفممروق باسممتخدام النسممبة الحرجممة

 ) واختبممار التبمماين مممن الموضمموعات2واختبممار (ت) واختبممار (كمما

 الحصممائية الممتي تحتمماج لتطممبيق اكممثر ولسممتيعاب أعمممق مقارنممة

 بالموضوعات الحصائية الخرى لذلك جاءت درجة تحقق الهداف

 فممي معرفتهمما والقممدرة علممي اسممتخدامها ضممعيفة مقارنممة ببقيممة

 موضوعات الحصاء التربوية الخممري ومممما توصمملت إليممه الباحثممة

 في دراستها السابقة اتجاهات طلب الدراسات العليمما نحممو مممادة

 الحصاء التربوي من ان غالبيممة طلب الدراسممات العليمما يتهربممون

 من استخدام الحصاء التربوي في دراستهم البحثيممة لصممعوبته أي

لصعوبة بعض موضوعاته وتري الباحثة ان اختبار(ت) و اختبار (كما
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 ) وتحليل التباين من الساليب الحصائية الشائعة الستخدام في2

التحليل الحصائي.

 ولختبار الفرض الثاني والذي نصه (يراعي مقرر الحصاء التربوي

 معمايير اختبمار المنهمج وأسممس تنظيميمة) والمذي يحققممه المحمور

 الثاني(محتمموي مقممرر الحصمماء الممتربوي ومممدي مراعمماته لمعممايير

 اختبممار المحتمموي وأسممس تنظيميممة) وبممالرجوع لجممداول التحليممل

 ) .نجممد ان16-4) والجممدول رقممم (15-4الحصائي الجدول رقم (

 محتوي مقرر الحصاء التربوي الذي تتم دراسته بالدراسات العليا

 في كليات التربيممة يتسممم بدرجممة كممبيره فممي أن مواضمميعه سممهلة

 وواضحة وبدرجة كبيره في انه مممواكب للنمممو المعرفممي وبدرجممة

 متوسممطة فممي انممه شممامل لكممل العمليممات الحصممائية وبدرجممة

 متوسطة في ان مواضيعه تساعد علمي تطموير القممدرات العقليممة

 وبدرجمة كممبيره فممي مراعمماته لحاجممات الطلب البمماحثين وبدرجمة

 كممبيره فممي تذويممد البمماحثين بالمعرفممة اللزمممة للعمممل التطممبيقي

 وبدرجممة متوسممطة فممي تحقيممق الهممداف الممتي وضممع مممن اجلهمما

 وبدرجة كبيره فممي ان موضمموعاته تتسممم بالمرونممة فممي التطممبيق

 وبدرجممة متوسممطة فممي مناسممبته مممن حيممث مسممتوي المهممارات

 العقلية وبدرجة كبيره في انممه يتصممف بدقممة المعلومممات وبدرجممة

 متوسطة في مراعمماته للفممروق الفرديممة وبدرجممة كممبيره فممي انممه

 يساعد علي تطموير القمرارات ذات الصملة بناتمج البحمث وبدرجمة

كبيره في انه يتسم بالتنوع في التطبيق.
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ًا علممي نتممائج أفممراد  وتري الباحثة ان موضوعات مادة الحصاء بناء

 العينة يراعي قيها معايير اختيار المحتوي بدرجة كبيره فممي اقلبهمما

 وبدرجة متوسطة فممي شمممولها  لكممل العمليممات الحصممائية وفممي

 تطويرها للقرارات الفعلية وفي تحقيق الهداف التي وضعت مممن

 اجلها وفي مناسبتها مممن حيممث مسممتوي المهممارات الفعليممة وفممي

 مراعاة الفروق الفردية وان هذه الجابات تؤكد ان هنالممك فممروق

فردية في أي مجتمع وفي مجتمع طلب الدراسات العليا .

 موضوع الدراسممة ان الفممروق الفرديممة لهمما تممأثير كممبير جممدا علممي

 إجابات أفراد العينة وعليه ان موضوعات مممادة الحصمماء الممتربوي

 يراعي فيها معايير اختيار المحتوي وأسس تنظيمية وهذا ما أكممده

  من الخبراء المتخصصين في تدريس الحصاء الممتربوي الممذين10

تمت مقابلتهم.

 ولختبار الفرض الثالث والذي نصه (الفادة مممن دراسممة الحصمماء

-4 و 17-4التربوي) وبالرجوع لجداول التحليل الحصممائي  رقممم (

 ) أفادتني دراسة الحصاء التربوي بدرجة كبيره بان زادت مممن18

 معرفتي لنواع الساليب الحصائية وبدرجة كبير بان مكنتنممي مممن

 التفكير العميق في الوصول للهداف وبدرجة كبيره في انها إثارة

 دافعيتي للتعلم وبدرجة كبيره في انها دفعتنممي لثممارة التسمماؤلت

 وبدرجة كبيره في انها شجعتني علي القممراءة الضممافية للحصمماء

 وبدرجة كبيره في انها عمقت صلتي بمشكلت المجتمممع وبدرجممة

 كبيره في انهمما زادت مممن قممدرتي علممي اصممدار الحكممام وبدرجممة
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 متوسممطة فممي انهمما أكسممبتني قممدرة فممي اسممتخدام السمماليب

 الحصائية وبدرجة كبيره في انهمما أكسممبتني قممدرة علممي العتممماد

وعلي النفسي في إجراء العمليات الحصائية.

 وتري الباحثة ان إجابات أفراد عينة الدراسة تؤكد اهمية الحصمماء

 التربوي في استفادة طلب الدراسات العليا منهمما وهممذا ممما أكممده

 الخممبراء والمتخصصممون فممي تممدريس الحصمماء الممتربوي بنسممبة

ًا ولختبممار الفممرض100  % من ان مادة الحصاء التربوي هامه جد

 الرابع نصه (ل يطبممق طلب الدراسمات العليمما الجمانب الحصمائي

 في بحموثهم بأنفسمهم) والمذي يحققمه المحمور الرابمع (اسمتخدام

 الحصاء التربوي فمي الدراسمات ...) وبمالرجوع لجمداول التحليمل

 ) ممما درجممة20-4 و 19-4الحصائي السابقة الجدول رقممم        (

 اسممتخدامك للعمليممات الحصممائية فممي الوصممول لنتممائج دراسممتك

 البحثية فكان الجابة بدرجة كبيره في ان استخدام الحاسوب في

 الوصول لنتممائج البحممث قلممل مممن قيممام البمماحثين بممإجراء الجممانب

 الحصممائي بأنفسممهم وبدرجممة كممبيره فممي ان الطلب البمماحثون

 يتهربون من استخدام الحصمماء فممي دراسمماتهم البحثيممة لصممعوبته

 وبدرجة كبيرة في ما يلجأ الكممثيرون مممن طلب الدراسممات العليمما

 لمتخصصين في الحصاء لجممراء الجممانب الحصممائي فممي بحمموثهم

 وبدرجة كبيره في انه تمكن البماحثون ممن ايجماد معاممل الصمدق

 والثبممات لدوات بحمموثهم وبدرجممة ضممعيفة فممي تطممبيق القمموانين

 والمعادلت الرياضية لستخلص النتائج البحثية بأنفسممهم وبدرجممة
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 ضممعيفة فممي إمكانيممة اسممتخدام السمماليب الحصممائية ولكممن يلجممأ

الباحثون المتخصصون لعامل السرعة .

 وتممري الباحثممة ان إجابممات البمماحثين تؤكممد ان غالبيممة البمماحثين ل

 أنفسهم وهذا ما يتفق مع إجابمماتهمبيطبقون الحصاء في بحوثهم 

السابقة في معرفتهم بقوانين الحصاء متمثله فممي اختبممارات (كمما

 ) (ت)   وتحليممل التبمماين الممتي تمثممل السمماليب الشممائعة فممي2

 الوصول للنتائج البحثية.وكذالك ممما أثبتتممه نتائيممج دراسممة  ادريممس

 احمد عبدالله  حيث اكدت الدراسة أن طلب الماجسممتير يعممانون

من عدم التوازن بين الجانب النظرى والطتبيقى.

 ولختبار الفرض الخامس الذى  نصه(الموقت المخصمص لتممدريس

 ) فممي5الحصمماء الممتربوي كممافي) والممذي تحققممه العبممارة رقممم (

 المقابلة الوقت المخصممص لتممدريس السمماليب الحصممائية لطلب

 الدراسات العليا كافى، أجاب افراد العينة على انه كممافى  بدرجممة

 قليله وهذا يعني عدم موافقة السمماتذه الممذين يقومممون بتممدريس

 الحصاء التربوي من أفممراد عينممة الدراسممة علممي ان المموقت غيممر

 كافى لتدريس السمماليب الحصممائية وهممذا مما أشممارت إليممه نتمائج

) في جداول التحليل الحصائي لدات المقابلة .8-4الجدول (

 ولختبار الفرض السممادس الممذى  نصممه (توجممد فممروق ذات دللممة

 إحصممائية بيممن تخصممص الطلب العلمييممن علممي نظرائهممم ذوي

 التخصص الدبممي فممي اسممتخدام الحصمماء الممتربوي)والممذي مثلتممه

 )12-4) في المقابلة والذي يحققه الجدول رقممم (9العبارة رقم (
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 في المقابلة حيث كانت الجابة توجممد فممروق ذات دللممه إحصممائية

بدرجة كبيرة لصالح العلميين.

  دراسة بحثية أن اكممثر السممالييب الحصممائية30اتضحه من خلل 

ًا هى مربع كاى وإختبار( ت ) و(ف) الرتباط والنحدار. شيوع

مناقشة وتفسير النتائج علي ضوء الفروض:-

 تتناول الباحثة في هذا الجزء مناقشة النتائج التي تم عرضممها فممي

فرض من فروض الدراسة :هذا الفصل لكل 

 :- مقرر الحصاء التربوي يحقق ما وضع لممه مممن الفرض الول

أهداف.

  ومممن خلل ممما توصمملت إليممه الباحثممة مممن نتممائج نجممد أن مقممرر

الحصاء التربوى يجعل الباحث.

يمتلك  المهارة في ترتيب البيانات بالجداول التكرارية.-1

يتمكن من التعبير عن التوزيعات التكرارية بالرسم البياني .-2

ج- يمكن من تفسير البيانات في المنحنيات التكرارية.

د- يتمكن من  معرفة مقاييس االتشتت المختلفة.

 هممم- يتمكممن مممن تطممبيق القمموانين والمعممادلت الرياضممية فممي

استخلص نتائج البحث.

و- يكون قادر على معرفة ايجاد معامل الثبات.

 :- يراعي محتوي الحصاء التربوي معايير اختبارالفرض الثانى 

المنهج وأسس تنظيمية .
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 ومن خلل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج في ان مقرر الحصاء

الذي يدرس لطلب الدراسات العليا تتسم مواضيعه بأنها:

سهله وواضحة.-1

مواكبة للنمو المعرفي.-2

ج- تراعي حاجات الطلب الباحثين.

د- تزود الباحث بالعلم اللزم للعمل التطبيقي.

هم- نحقق الهداف التي وضعت من اجلها .

و- تتسم بالمرونة في التطبيق.

ز- تتصف بدقة المعلومات.

ح- تساعد علي تطوير القرارات ذات الصلة بنتائج البحث.

ط- تتسم بالتنوع في التطبيق.

 :- يستفيد طلب الدراسممات العليمما مممن معرفممة الفرض الثالث

الساليب الحصائية في حياتهم.

 ومممن خلل مما توصمملت إليممه الباحثممة ممن نتممائج تؤكممد ان دراسممة

الحصاء تفيد في أنها:

زادت من المعرفة أنواع الساليب الحصائية .-1

تمكن من التفكير العميق في الوصول للهداف .-2

ج- تثير الدافعة للتعلم.  

د- تشجع علي القراءة الضافية للحصاء.

و- تعمق الصلة بمشكلت المجتمع.

ز- تزيد من القدرة علي اصدار الحكام.
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 ح- تكسممب قممدرة علممي العتممماد بممالنفس فممي إجممراء العمليممات

الحصائية .

 :- ل يطبممق طلب الدراسممات العليمما الجممانب الفــرض الرابــع

الحصائي في بحوثهم بأنفسهم .

ومن خلل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج توضح ان :

 استخدام الحاسوب في الوصول لنتائج البحممث قلممل مممن قيممام-1

الباحثين بإجراء الجانب الحصائي بأنفسهم  .

 يتهممرب بعممض الطلب مممن اسممتخدام الحصمماء فممي دراسممتهم-2

البحثية لصعوبته.

 ج- يلجممأ الكممثير مممن طلب الدراسممات العليمما المتخصصممين فممي

الحصاء لجراء الجانب الحصائي في بحوثهم .

 د- يمكن لبعض الطلب القيام بالتحليل الحصائي لكنهممم يلجممأون

للمتخصصين او الحاسوب لعامل السرعة .

/ الوقت المخصص لتدريس الحصاء.5

 ومممن خلل النتممائج الممتي توصمملنا اليهمما أكممد خممبراء ومتخصصممين

 تدريس الحصاء التربوي ان الوقت المخصممص  تممدريس الحصمماء

التربوي غير كافي.

ًا.-1  كما اكدوا مادة الحصاء التربوي هامه جد

 :- توجد فروق ذات دلله احصائية في تخصصالفرض السادس

 الطلب لصالح العلميين عن نظراهمم ذوى التخصمص الدبمى فمي

استخدام العمليات الحصائية .
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 :- ل توجد فروق ذات دلله إحصائية في تحقيممقالفرض السابع

 أهداف الحصمماء الممتربوي وفممي الفمماده مممن الحصمماء واسممتخدام

 الساليب الحصائية في الدراسات البحثية لفممراد عينممة الدراسممة

من حيث.

- النوع. 

- التخصص تربية او غير ذلك لفراد عينة الدراسة .

- التخصص الدقيق لفراد العينة من حيث المواد العلمية والدبية.

 - سنوات الخبرة من حيممث اقممل مممن خمسممه سممنوات او خمسممه

سنوات فأكثر لفراد عينة الدراسة.

 مقترحممات الخممبراء والمتخصصممين فممي حمملالفرض الثــامن:- 

 مشكلت الحصاء التربوى المتمثلة في عدم اعتماد الباحثين علممى

انفسهم في الوصول لنتائج دراساتهم هى:

أ/ تدرس مادة الحصاء التربوى منفصلة.

ب/ أن يكون هنالك عنل تطبيقى.

ج/ اعطا امثلة كافية.

د/ أتباع الطريقة النظرية والعملية في التدريس.

 :-  أكممثر السمماليب الحصممائية المسممتخدمة فمميالفرض التاسع

الدراسات البحثية هى    
مربع كاى، أختبار( ت)، اختبار( ف)، الرتباط والنحدار.
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الفصل الخامس
 الستنتاجات ـ التوصيات ـ المقترحات ـ

المراجع



الفصل الخامس
 الستنتاجات، التوصيات، المقترحات، قائمة

المصادر والمراجع
الستنتاجات:-

 توصلت الباحاثة في هذه الدراسة للعديد من النتائج
وهي :

 مقرر الحصاء التربوى لطلب الدراسات العليا بكليات)1
التربية موضع الدراس يحقق ما وضع له من اهداف.

 يراعى محتوى الحصاء التربوى معايير اختيار المنهج)2
واسس تنظيمة.

 يستفيد طلب الدراسات العليا من معرفة الساليب)3
الحصائية في حياتهم        الدراسية والعملية.

 الطرق والساليب المتبعة في تدريس مادة الحصاء)4
التربوي ملئمة الي حد ما

مادة الحصاء متطلب دراسى هام.)5
معرفة الحصاء تزيد من القدرة على اصدار الحكام.)6
الوقت المخصص لتدريس الساليب الحصائية غير كافى.)7
مادة الحصاء تنمى تفكير الفرد.)8
 مادة الحصاء تنمي المهارات الحسابية لدي الدارسين)9

واكسابهم القدرة علي حل المشكلت . 
 استخدام الحاسوب قلل من قيام الباحثين باجراء)10

الجانب التطبيقى في دراساتهم بانفسهم.
 يلجا غالبية طلب الدراسات العليا لمتخصصين في)11

الحصاء لجراء الجانب الحصائى لدراساتهم.
 توجد فروق ذات دللة احصائية لصالح الطلب)12

 العلميين علي نظرائهم ذوي التخصص الدبي في فهم
الساليب الحصائية واستخدامها .

 ل توجد فروق ذات دللة احصائية في تحقيق اهداف)13
 الحصاء والفادة منها واستخامها في الدراسات البحثية

لفراد عينة الدراسة من حيث 
a.. ( باحث – باحثة ) النوع        
b.. ( تربية – غير تربية ) التخصص العام
c. سنة فأكثر )5 سنة – 5الخبرة الدارية ( أقل من 
d.( توجد – لتوجد ) الدورات التدريبية
e.الجامعات التي نالو فيها الدرجة العلمية         

 ( السودان للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم –
امدرمان السلمية )
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 أكثر الساليب الحصائية شيوعا هي اختبار (ت) ، (ف) ،)14
)2(الرتباط) ، (النحدار) ، (اختبار ك

 للتخصص العلمى تاثير أيجابى في فهم واستخدام الحصاء)15
في الدراسات البحثية.

ليوثر عامل النوع على فهم واستخدام الحصاء.)16
ل يؤثر المؤهل التربوى في استيعاب وتطبيق الحصاء.)17

 لتوثر الخبره الدارية على استيعاب وتطبيق الحصاء.)18
التوصيات :

ًا علي ما توصلت اليه الباحثة من نتائج قدمت  بناء
التوصيات التالية :

 أ. توصمميات للخممبراء الممذين يقومممون بتممدريس مممادة الحصمماء
( الساتذة الذين يقومون بتدريس مادة الحصاء )

 تعريمف الطلب بأهميممة الحصماء والحاجممة الماسمة لمه فممي)1
العملية التربوية.

 العمل على جعممل مممادة الحصمماء محببممة لطلب الدراسممات)2
 العليا وذلك من خلل عكس جمالياتهمما وتممذليل صممعابها وان

يكون هنالك عمل تطبيقي والكثار من المثلة .
 تشجيع الطلب على البحث فيهمما وعمممل سمممنارات وأوراق)3

دراسية.
تدريس مادة الحصاء منفصلة عن القياس والتقويم .)4

 ب. توصميات لطلب الدراسمات العليما البماحثين والمهتميمن بمأمر
البحث العلمي.

الهتمام بمادة الحصاء التربوي ومعرفة أساليبها.)1
 استخدام الحصاء في الدراسات البحثية وعدم التهرب منممه)2

 وذلممك للوصممول لنتممائج أكممثر دقممة للمسمماعدة فممي إتخمماذ
القرارات الصائبة.

ج. توصيات لكليات الدراسات العليا بصفة عامة:
 الحتفاظ بالبيانات الشخصية و بعناوين الباحثين بعد منحهممم)1

 الدرجات العلمية حتى يمكن الوصول إليهممم والفممادة منهممم
ًا وليس من دراساتهم فقط. شخصي

 الحتفاظ بسجلت أو كتيبات للباحثين الذين نممالوا الممدرجات)2
العلمية.

 د. توصمميات للحصممائيين الممذين يقومممون بتحليممل نتممائج البحمموث
(مختصي التحليل الحصائي)

 ) ان يذكروا جميع نتائج التحليلت الحصائية وليسممت تلممك1    
ًا فقممط كممي يكممون القممارئ علممي اطلع  الممتي تكممون دالممة احصممائي

بالتحليل الحصائي الدال وغير الدال ويقارن بينها .
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 ) ان يبتعد عن المشاركة فممي اي عمممل احصممائي وضممعت2    
 نتممائجه مسممبقا لغممراض معينممة أو يعممدل فممي النتممائج حسممب

الفروض .
المعرفة3     ًا من  التربوي قدر الميدان  الباحث في  يملك   ) ان 

 في كيفية الوصول لنتائج بحثه وان يقمموم البمماحث نفسممه بتفسممير
هذه النتائج .

المقترحات:
ًا  وقــدمت الباحثــة الدراســات التاليــة لتعتــبر امتــداد

لدراستها 
     إجراء دراسات وبحوث في الحصاء على سبيل المثال:

 دور الحصاء في تخطيط وتطمموير التعليممم العممام فممي وليممة)1
الخرطوم.

 تصميم برنامج لتدريس الحصاء التربوي لطلب الدراسممات)2
العليا.

 دور الحصاء في دراسة المجتمعممات ومقارنتهمما بمجتمعممات)3
متطورة .

 دراسممة أفضممل الطمرق التدريسمية لتمدريس ممادة الحصماء)4
التربوي لطلب التعليم العالي .

 دور الحصممماء فمممي تقمممدم العلممموم الجتماعيمممة والتربويمممة)5
والنفسية .

الخاتمة:
      إن الحصاء وما ينتج عنه من بحوث هو الضوء الذي يهتدي به
 المخططممون الممتربويون وطلب الدراسممات العليمما البمماحثون وقممد
 جاءت هممذه الدراسممة والممتي موضمموعها تقممويم أسمماليب الحصمماء
 الممتربوي لطلب الدراسممات العليمما واسممتفادتهم منهمما فممي تفسممير
 نتائج بحوثهم من خمسمة فصمول تنماول الول منهما الطمار العمام
 للبحث ( أساسيات البحث ) والذي اشممتمل علممى مشمكلة البحممث
 وتساؤلتها وأهميتها وأهدافها وفروضها ومنهجها وأدواتها وحدودها

وختم بتعريف بعض المصطلحات.
      والفصمل الثماني الطمار النظمري للبحمث حيمث عالمج البحمث
 بالدراسة النظرية التقممويم مممن حيممث مفهممومه وتعريفممه وأهميتممه
 والتقويم أداة للتطوير ثم تناول الحصاء التربوي من حيث تعريف
 الحصمماء وأهميتهمما وأقسممامها وملءمممة أدوات البحممث وتقنينهمما
ًا إلممى بعممض  والسمماليب الحصممائية والتحليممل الحصممائي متطرقمم
 المثلة والتطبيقات. ثم طلب الدراسات العليمما مممن حيممث كيفيممة
 إنتقممائهم وإعممدادهم واهميممة الدراسممات العليمما ونشممأتها وتطورهمما
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 وأهدافها في بعض الجامعات السودانية ( جامعة السودان للعلوم
 والتكنولوجيا، جامعة الخرطوم، جامعة أمدر مممان السمملمية ) ثممم

ختم الفصل الثاني بالدراسات السابقة ذات العلقة بالبحث.
      أما الفصل الثالث تناولت فيممه الباحثممة إجممراءات البحممث مممن
 حيممث المنهممج المتبممع وأدوات الدراسممة الممتي أسممتخدمت وكيفيممة
إعدادها وتقنينها والصعوبات التي واجهتها خلل عملها الميداني. 

      ثم جاء الفصل الرابع للدراسة بتحليممل وتفسممير نتممائج البحممث
 الممذي اسممتخدمت فيممه الباحثممة السمماليب الحصممائية المناسممبة
 لفممروض البحممث حيممث اسممتخدمت النسممب المئويممة والوسممط

  ) واختبار ( ت ) وتممم2الحسابي والنحراف المعياري واختبار ( كا
 بعد ذلك تفسير نتائج التحليل الحصممائي ثممم تفسممير النتممائج علممى

ضوء الفروض.
      وفممي الفصممل الخممامس جمماءت السممتنتاجات حيممث توصمملت

الدراسة للعديد من 

ننننننن نننننننن:
ًل المصادر: أو

-  القرآن الكريم1 
ًا المراجع: ثاني

  أ. كتب الحديث:
  بيممروت، دارمنهــاج المســلم،م: 1979- أبمموبكر الجممزائري 2

الجيل مكتبة الكليات الزهرية.
  ب. الكتب العربية والمترجمة:

 ســيكلوجية التعلــم ونظريـاتم: 1976- جابر عبد الحميممد 3
، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة.التعلم

 القمماهرة،علم النفس التربوي، م: 1986- جابر عبد الحميد 4
دار النهضة العربية

- جلل الصياد زين العابدين أبشممر، أحمممد عممودة، عبممد العظيممم،5
م، الحصاء 1984

الوصفي المملكة العربية السعودية، دار المعارف، الطبعة الثانية.
 ن، محاضممرات فممي مبممادئ1997- حممبيب أحمممد السمماير     6

الحصاء، جامعة النيلين، الجزء الول.
 البحث الحصــائي الــتربوي: 1975- حسين محمد حسين 7

، القاهرة، دار النهضة العربية.أسلوبه ونتائجه
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 - راستون، دايممن بسممتمان، جمموزف( مؤلفممون ) عاشممور محمممد،8
 التقويمهناء عطية، رأفممت محمممد ( مممترجمون ) بممدون تاريممخ: 

، القاهرة، المطبعة العلمية.في التربية الحديثة
ــويم م : 2004- راشممد حممماد الدوسممري ، 9 ــاس والتق  القي

 .1  عمان ، دار الفكر ، طالتربوي الحديث
 أســس القيــاس النفســي: 1967 سممعد عبممد الرحمممن 10

القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة.والجتماعي، 
ــةم: 1998- سعد عبد الرحمن 11  القياس النفســي النظري

.3، القاهرة، دار الفكر العربي ط والتطبيق
ــتربوي: 2003- صمملح الممدين محمممود علم 12 ــويم ال  التق

 المؤسسي ( أسسه ومنهجياته وتطبيقــاته فــي تقــويم
.1القاهرة دار الفكر العربي طالمدارس )، 

 مبــادئ- عادل موسي يونس ، بابكر الفكممي ، بممدون تاريممخ ، 13
  ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، سلسلة الكتابالحصاء

المنهجي .
 م :2008- عبممد الرحمممن الهممادي ، سمميد احمممد حمماج التمموم ، 14

ــا ــات العلي ــائي لطلب الدراس ــل الحص   ، جامعممةالتحلي
الخرطوم ، دار النشر .

 مقدمــةم : 2002- عبد الرحمن عدس ، عبد اللممه المنهممل ، 15
 .1 ، دار المعارف للطباعة والنشر ، طفي الحصاء التربوي

ــتربويم : 2003- عبمممد الرحممممن عمممدس ، 16 ــاء ال   ،الحص
عمان ، دار الثقافة .

 التربية التجريبية والبحــثم: 1985- عبد الله عبد الدائم 17
.3، بيروت، دار العلم للمليين طالتربوي

 علــم النفــس الحصــائيم: 1978- فممؤاد البهممي السمميد 18
 ، القاهرة، دار الفكر العربممي، الطبعممةوقياس العقل البشري

الثالثة.
 الحصاء التطبيقي فــيم: 1999- مصطفى حسين باهي 19

ـــة ـــوث التربوي ـــال البح ـــة مج ـــية والجتماعي  والنفس
، القاهرة مركز الكتاب للنشر، الطبعة الولى.والرياضية

ًا: المجلت والدوريات والتقارير والنشرات: ثالث
 كتابم: 2001- المركز القممومي للمناهممج والبحممث الممتربوي 20

.1طالرياضيات الصف الثاني الثانوي، 
 حقائق: 1984- جامعة الخرطوم – كليممة الدراسممات العليمما 21

 فبراير.25وتوجيهات في تطوير الدراسات العليا، 
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 وسائل وأســاليب: 1983- حامد عبد المقصممود الشمممري 22
 ، الريمماض، بحمموث أعضمماء هيئةالعــداد التخصصــي الــتربوي

.2/3 – 27/2التدريس في الجامعات، جامعة الملك سعود 
 م الدراسات العليا في الجامعات1983- حسين أحمد إبراهيم 23

 العربية واقعها وسبل تطويرها، التقارير نممدوة الدراسممات العليمما ،
 يناير.14-12جامعة الخرطوم، الجزء الول 

 م سياسات القبول في الدراسات العليا،1992- حمدي فياض 24
 وقائع ندوة الحلقة الدراسية النقاشية، بغداد اتحاد مجالس البحث

العلمي العربي.
 .1997- دليل جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 25
.1995- دليل جامعة الخرطوم 26
 .1996- دليل جامعة امدرمان السلمية 27
 شهر مايو .1995- صحيفة التخطيط التربوي 28
  : وسممائل واسمماليب1983- عبممد المقصممود ، حامممد الشمممري 29

 العممداد التخصصممي الممتربوي ، الريمماض ، بحمموث اعضمماء هيئة
 .2/3 – 27/2التدريس في جامعة الملك سعود 

 شهر مارس . 129 العدد 1996- مجلة التربية 30
 شهر ديسمبر .138 العدد 1997- مجلة التربية 31
 شهر سبتمبر .147 العدد 1998- مجلة التربية 32
  : اطللممة علممي معممالم القممرن القممادم ،1997- محمممد جممابر 33

 المجلة العربيممة للتعليممم التقنممي ، بغممداد ، المانممة العامممة للتحمماد
العربي للتعليم التقني .

 كيف تحقــق توعيــة عاليــةم: 1996- محمد مجيممد العيممد 34
 27، مجلة التربية، بغداد، العممراق، العممدد في الدراسات العليا

- سبتمبر.1
 - عز الدين عبد الرحيم المجذوب ، بدون تاريخ ، مناهج البحث35

التربوي ، مذكرة لطلب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
ًا: الرسالت: رابع

 : اتجاهات البحث العلمي بكلية1993- أحمد الشيخ حمد 36
 رسممالة ماجسممتير غيممر منشممورةالتربيــة جامعــة الخرطــوم، 

( بحث تكميلي جامعة الخرطوم ).
 دور البحــث الــتربوي فــيم: 1993- السر أحمد سليمان 37

 ، رسممالةفــي الســودان تخطيط وتطوير التعليــم العــالي
ماجستير غير منشورة.

ــوثم: 2000- إدريممس أحمممد عبممد اللممه 38 ــكلت البح  مش
 العلميـة والتربويـة كمـا يراهـا طلب الماجسـتير بكليـة

رسالة ماجستير غير مشورة.التربية جامعة الخرطوم، 
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 م ، اتجاهممات طلب2001- أممماني عبممد الرحمممن مكمماوي ، 39
 الدراسات العليا بكليات التربية نحو مممادة الحصمماء وتاثيرهمما عنممد

اجراء دراساتهم البحثية ، رسالة ماجستير ، جامعة الخرطوم .
 تقويم أســاليبم: 2008- رعد عبد الكاظم ناصر السممدي 40

 المستخدمة في رســائل الماجســتير التحليل الحصائي
 ، رسممالةفي العلوم التربوية والنفسية في جامعة الفاتح

ماجستير غير منشورة.
 م ، اسممتخدام الوسممائل2006- عبممد الرحيممم محمممد خيممر ، 41

 الحصائية فممي معالجممة بعممض المشممكلت التربويممة فممي مرحلممتي
 التعليم العممام والعممالي ، رسممالة دكتمموراه غيممر منشممورة ، جامعممة

السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 تقــويم برامــج المــوادم: 2000- مصممطفى مالممك أحمممد 42

 كليــة التربيــة جامعــة التربويــة بالدراســات العليــا فــي
، رسالة ماجستير غير منشورة. أمدرمان السلمية

 اتجاهــات طلبــة الدراســاتم: 2000- منممال أحمممد حمممد 43
 التربيــة جامعــة العليــا فــي العلــوم التربويــة بكليــة
 ، رسممالة ماجسممتيرالخرطوم نحو التعليم التعلمــي الــذاتي

غير منشورة ( جامعة الخرطوم ).
الدراسات العربية : 

 م ، التعليممم العممالي ودوره1986- أكرم بهجممت بممديع كمماظم ، 44
 في مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ، رسالة دكتوراه منشورة

، جامعة العراق .
الدراسات الجنبية : 

 - دراسممة مممورلز ، بممدون تاريممخ ، دور البحممث الممتربوي فممي45
التخطيط التربوي 

Morales  .  Daniel  .A.  and  Comes  :  the  Rod  of  Education 
Research planing for development 1989 . P.P 1980 – 2004

ًا : المراجع الجنبية  خامس
46- A andrews 1998: Ball. S, Murehy , Rencytopedia of 
Educationale Ualuation . sanfranciscos Jossey – Basspubisheres.
47- Alkin 1969 , R. white , P. Using  Evaluation . Does 
Evaluation Makeadifferenca . Calif .
48- Webslet 1992 , Handitaertel , G the Enternational 
Encylopedia of Educational Evaluation , N. ypergamonpress .
49- Goodin 2005 : Madoff , M. Chin. Rmutual Benofit 
Evaluation Offaculty and Administrators In Higher Education 
Mass , Bollingerco.
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50- Mood 1950 : TA. Mintrdduction to the theory of Statistics .
51- Morales . Daniel .A. and Comes : the Rod of Education 
Research planing for development 1989 . P.P 1980 – 2004.     
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الملحق



تطبيقات في الساليب الحصائية
التوزيع التكرارى للمتغيرات الوصفية

      المتغيرات الوصفية هى المتغيرات التى ل يمكن التعبير عنهمما
 بأرقممام عدديممة مثممل الممدور (معلممم،معلمممة ) ،الممترتيب (مممدرب،
 وغيرمدرب ) ، الحالة الوظيفية (مدير ، مشرف، معلممم ) وهكممذا.
 وأفضل طريقة لوصف مثل تلك المتغيرات هو وضعها فى جداول
 تكراريممة وذلممك بحصممر الصممفات الممتى تشممملها هممذة المتغيممرات،

وإيجاد عدد المفردات لكل صفة من هذة الصفات.
)1تطبيق رقم (

  معلممم فممى عينممة دراسممية ،12البيانممات التاليممة تمثممل جنممس 
والمطلوب وصف هذة العينة بعمل جدول توزيع تكرارى .

       

الحل:-
ًل: ًل لتفريغ البيانات من ثلث اعمدة ، يحتوى العموداو   نكون جدو

 الول على المتغير ويحتوى العمود الثانى على العلمات ، اما العمود
 الثالث فيحتوى على عدد المعلمين والمعلمات المناظر لكل علمة

) 1وهو التكرار كما في جدول رقم (
 )1جدول ( 

جدول يوضح  توزيع البيانات
التكرارالعلماتالمتغير(الجنس)

    معلم
     

7

5معلمة

12-المجموع
ًا:   نقوم بإختصار الجدول السابق فى جدول يحتوى علىثاني

 العمودين الول والخير فقط للحصول على التوزيع التكرارى أو
) .2إختصار .الجدول التكرارى  كما في الجدول رقم (

) 2جدول(
يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

التكرارالمتغير(الجنس)
7معلم
5معلمة

12المجموع

معلممعلمةمعلمةمعلم
معلمةمعلمة

معلممعلممعلمةمعلممعلم
معلم
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ًا: التوزيع التكرارى للمتغيرات الكمية (العددية ): ثاني
      تنقسم البيانات الحصائية الكمية من حيث التنظيم والممترتيب

إلى:
 ) بيانات قليلة العدد يتممم ترتيبهمما وتنظيمهمما فممى جممدول تكممرارى1

صغير يسمى بالجدول التكرارى البسيط.
 ) بيانات كثيرة العدد يتم ترتيبها وتنظيمها فى شممكل مجموعممات2

 أو فئات فى جدول تكرارى كبير يسمى بالجدول التكرارى الفئوى
.

 فيممما يلممى بعممض التطبيقممات الممتى توضممح كيفيممة تكمموين الجممدول
التكرارى للبيانات الكمية سواء كانت بسيطة أو كثيرة.

)2تطبيق رقم (
ًا ومعلمممة فممى مممادة20البيانممات التاليممة تمثممل خممبرات    معلممم

 الرياضيات بالمرحلممة الثانويممة ، والمطلموب وصمف همذة البيانممات
بالتكرار.

13 73917
1681048
1469127

521414
    

ًا ما، اذ يممتراوح المممدى         يلحظ هنا ان مدى الخبرات كبير نوع
  سممنة كممأكبر خممبرة ،والممدرجات17 سممنة كأصممغر خممبرة و1بيممن 

 المتكررة كثيرة وليس خمس فقط كما همو فمى المثمال السممابق.
 لممذا يلممزم اسممتخدام فكممرة الفئات وهممى تتلخممص فممى الخطمموات

التالية :
 ) نوجممد المممدى، والمممدى هممو الفممرق بيممن أكممبر مفممردة وأصممغر1

مفردة.
16=1-17      وبالنظر إلى البيانات السابقة نجد ان المدى = 

ًا للفئات ،وهممو عممدد اختيممارى أو تقممديرى2 ًا مناسممب  ) نختممار عممدد
 فئات .6متروك لتقدير المحددالحصائى ولتكن 

=6 ÷ 16 =  المممدى  ) نحدد طول الفئة ، وطول الفئة =  3   
2.66 

        عدد الفئات   
 ) نكون جدول الفئات. وهناك انماط كثيرة لكتابممة حممدود الفئات4

تتوقف على النوع العددى ( منفصل / متصل )
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)3جدول (
جدول تكرارى ذو فئات مغلقة

 المتغير
( الخبرة )

التكرارالعلمات

43 أقل من 1   
74  أقل من 4  
6        10 أقل من 7  

 هممذا يمكممن إختصممار جممدول التفريممغ فممى عمممودين فقممط يكونممان
ًا لختصار المساحة ، مممع إسممتخدام  الجدول التكرارى ووصفه أفقي

الفئات المفتوحة كما يلى :  

المتغيمم
ر 

المجممم-1-4-7-10-13-16
وع

التكممرا
ر

34623220

) التكرار النسبى :-2
تعريفه: 

      التكرار النسممبى للفئة هممو حاصممل قسمممة  تكممرار الفئة علممى
 التكممرار الكلممى ويسممتخدم التوزيممع التكممرارى النسممبى ( التكممرار
 النسبى) مع كل انواع البيانات والمتغيرات ( الوصفية او  الكمية )
 وكل مستويات القياس (السمية ، الترتيبيممة ، الكميممة ) والجممدول
 التكممرارى النسممبى هممو جممدول يتكممون مممن ثلث اعمممدة ، عمممود
المتغير او الصفة او الفئة ،عمود التكرار ، عمود التكرار النسبى.

) :   3تطبيق رقم (
     أوجد الجدول التكرارى النسبى لمتغير الخبرة 

)4الجدول (
جدول يوضح التوزيع النسبي للخبرة

التكرار النسبىالتكرارالمتغير ( الخبرة  )
1-30.15
4-420.
7-630.

10-210.
13-315.
16-210.
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201المجموع
 إن التكرار النسبى يؤدى إلى المزيد من الوضوح عنممد المقارنممات
 خاصة فى حالة إختلف احجام العينات. فلمقارنة مجموعتين مممن

 ) المجموعممة15-10الطلب على سبيل المثال فى فئة عموديممة (
  طالبا وكان تكممرار الطلب40 طالباوالثانية تضم 36الولى تضم 

 18 وتكرارهممم فممى المجموعممة الثانيممة 18فى المجموعة الولممى 
 فإن التكرارهنا متساوى ول مجال لمقارنة المجموعتين. لممذا نلجممأ

إلى تحويل التكراريين إلى تكرار نسبى كل فى مجموعتة.

=18    التكرار النسبى للمجموعة الولى =   
0.50

36
=18التكرارالنسبى للمجموعة الثانية =   

0.45
                                                        40  

 وهنا يمكن المقارنة بين المجموعتين بعممد تحويممل تكرارهممما الممى
تكرار نسبى

)0.45) افضل من المجموعة الثانية  (0.50فالمجموعة الولى (

ــث  ــى البح ــبى ف ــرار النس ــات التك ــم تطبيق ــن أه  م
التربوى :ـ

ًا حسممب1 ًا او تنازايمم  . المقارنة بين المجموعات بالترتيب تصمماعدي
التكرار النسبى 

 . معرفة الوزن النسبى للعبارات او الفقممرات عنممدتحليل أسممئلة2
الختبارات اومحتوى المواد اوغيره

 . حساب ثبممات وصممدق السممئلة أو العبممارات بطريقممة الحتمممال3
المتوالى والتي تعتمد بصورة اساسية على التكرار النسبى. 

/النسبة المئوية :3
      النسممبة المئويممة للفئة هممى حاصممل قسمممة تكممرارالفئة علممى

  100التكرار الكلى  × 
  تعتبر النسبة المئوية نوع من انواع التكرارات ، وتسمى بممالتكرار
ًا (النسبة). اما جدول النسممبة المئويممة  المئوى ،كما تسمى إختصار
 فهو جدول يتكون من ثلث أعمدة هي (الصفة ، والفئة ، والمتغير

) وعمود ( التكرار ) وعمود (النسبة المئوية ). 
 أوجد النسبة المئوية للمعلمين والمعلمات) : 4تطبيق رقم (

)4من البيانات الواردة فى جدول رقم (
 100      × تكرار الفئة النسبة المئوية للفئة =
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                 العدد الكلى لفرادالعينة
 100  ×  7 =       100 × عدد المعلمين   نسبة المعلمين   = 

 =58% 
12                     عدد أفراد العينة               

 100 ×   5        =    100  × عددالمعلماتنسبة المعلمات    = 
=42%  

12               عدد افراد العينة 
)5جدول رقم (

يوضح النسبة المئوية لفراد العينة حسب الجنس
النسبة%التكرارالمتغير (النوع )

758معلم
%542معلمة

%12100المجموع
 يلحظ ان غالبية أفراد العينة من المعلمين إذ بلغت نسبتهم

%42%بينما نسبة المعلمات بلغت 58
ًا • % ( النسبة الكاملة ).100مجموع النسب دائم

ومن أهم تطبيقات النسبة المئوية فى البحث العلمى:-
ًا حسب• ًا أو تنازلي  المقارنة بين المجموعات بالترتيب تصاعدي

النسبة.
إختبار فرض تساوى نسبتين.•

) التكرار المرجح ( الوزنى ):- 3
      التكرار المرجح للعبارة هو مجموع حواصل ضرب تكرار

 كل إستجابة بوزنها. وبمعنى آخر التكرار المرجح هو تكرار يتم
 فيه إعطاء إعتبار لوزن الدرجة أو المتغير أو الستجابة خاصة

 فى المتغيرات ذات الفضلية الترتيبية كأستجابات مقياس
ًا، مهمة). التجاة ( أوافق بشدة، أوافق ) أو(مهمة جد

):5تطبيق رقم (
  أحسب التكرار المرجح للعبارة التالية والتى تكرارها كالتى كما في

) :- 6الجدول رقم (
) 6جدول رقم (

يوضح أوزان عبارة واحدة
 أوافقالعبارة

بشدة
اواف
ق

 لمتردد
اوافق

 ل اوافق
بشدة

المجموع

 العبارة
الولى

5831320

 الحممل:- إذا إفترضممنا ان اوزان السممتجابات الخمممس علممى النحممو
) :-9-2الموضح في الجدول رقم (
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) 7جدول رقم (
وزن الستجابات فى مقياس خماسى متدرج

الوزنالختبار (الستجابة)
5أوافق بشدة

4أوافق
3متردد
2لأوافق

1ل أوافق بشدة
ولما كان التكرار المرجح = 

وزنهاxمجموع حواصل ضرب تكرارالستجابة  
 التكرار المرجح للعبارة اعلة =∴

                5×5+  8×  4+3×3+1×2+3×1= 
25+32+9+3 = 71

من أهم تطبيقات التكرار المرجح في البحث العلمي:
ًا أو1  ) المقارنممة بيممن العبممارات أو المتغيممرات بممالترتيب تصمماعدي

ًا حسب التكرار المرجح تنازلي
ًا أو2  ) المقارنممة بيممن العبممارات أو المتغيممرات بممالترتيب تصمماعدي

ًا بعد تحويممل التكرارالمرجممح لكممل عبممارة إلممى نسممبة مئويممة  تنازلي
ًا إلى التكرار المرجح المثمالي فعلممى سممبيل المثممال لمو أن  منسوب

ًا لديممه عينة بحث تتكون من ( ًا في مقياس خماسي20باحث  ) فرد
متدرج، فيمكنه إعطاء أوزان للستجابات كما هو بالجدول رقممم (

 ) وفي هذه الحالة فإن التكممرار المرجممح المثممالي وهممي ( أعلممى8
  أي لو100 = 20×5درجة يمكن أن تأخذها أي عبارة  تساوي 

 أن جميع أفراد العينة وافقمموا بشممدة علممى العبممارة فممإن تكرارهمما
=20×1المرجممح    وهممو ( أدنممى درجممة يمكممن أن تأخممذها أي20 

 ) والمتوسط100- 20عبارة ). أي أن مدى التكرار المرجح هنا (
 لهذه التكرارات المرجحة هي التكرار المرجح لستجابة الوسط (

.60 = 20×3متردد ) حيث يكون تكرارها 
 م ) حيممث كممان2005( كما جاء في دراسة حفصممة محمممد سمموار

ًا , وكممان مقيمماس التجمماه متممدرج99لديها عينة حجمهمما    مفحوصمم
ًا297 = 99×3ثلثي ، لذا فأن التكرار المرجح المثالي =    وبناء

 على ذلك قامت بتحويل التكرار المرجممح لكممل عبممارة علممى حممده
 إلى نسبة مئوية منسوبة إلى الدرجة المثالية، ومن ثم السممتفادة

منها في ترتيب العبارات حسب النسبة المئوية المرجحة.
ًا بعممد3 ًا أو تنازليمم  ) المقارنممة بيممن أفممراد العينممة بممترتيبهم تصمماعدي

 تحويل التكرار المرجح لكل مفحوص إلممى نسممبة مئويممة منسمموبة

143



 إلى التكرار المرجح ( المثالي للمفحوص ) فإذا وافق المفحمموص
 على جميمع العبمارات بشمدة فممإن السممتجابة المثاليممة لمه = وزن

الستجابة العليا × عدد العبارات.
  عبممارة والمقيمماس28فعلى سبيل المثال إذا كان عممدد العبممارات 

 خماسي التدرج فأن الستجابة المرجحة المثالية لكل مفحوص =
28×5= =1×28 درجة، والستجابة المرجحممة الممدنيا = 140    
 درجة84 = 3×28 درجة، والدرجة المحايدة = 28

 ويمكن الستفادة من ذلمك ترتيمب الفمراد أو معرفمة عمدد أفمراد
ًا، وسلبي التجاه وهكذا.  ًا، ومحايد العينة إيجاب

العرض البياني:
          يعتممبر العممرض البيمماني وسمميلة هامممة مممن وسممائل وصممف
 البيانات الحصائية وهي ترجمة التوزيع التكراري في شكل رسوم

بيانية. وتكمن أهمية العرض البياني في التي:
 . السرعة فممي معرفممة خصممائص الظمماهرة بمجممرد النظممر ودون1

الدخول في الرقام 
 . يمكن بواسطة العرض البياني المقارنة بين توزيعممات تكراريممة2

مختلفة.
ًا3  . إستخلص بعممض المؤشممرات الحصممائية عممن التوزيممع ظاهريمم

 ودون إستخدام صيغة رياضية كمعرفة صممعوبة أوسممهولة الختبممار
أو مستوى التشتت.

ًل: عرض المتغيرات الوصفية: أو
 من أنواع الرسوم البيانية الممتي تسممتخدم فممي عممرض المتغيممرات

الوصفية:-

أ) العمدة البيانية: 
       وهي عبارة عن أعممممدة لعممرض البيانممات الحصممائية، حيمممث
ًا ) يساوى طول الفئة ويكتممب فيممه الصممفة أو  عرض العمود ( أفقي

ًا ) يساوي التكرار. الفئة، وطول العمود ( رأسي
ملحوظات: 

 ) في حالة المتغيرات الوصفية ( معلم- معلمة ) أو ( الخرطوم-1
 أمدرمان- الخرطوم بحري ) ل يشترط وصفها بترتيب معيممن كممما
ًا لعممدم إسممتمرارية المتغيممر فهممي  ل يشممترط ضممم العمممدة نظممر

متغيرات منفصلة.
ًا يمكممن2 ًا أو الصممغيرة جممد  ) فممي حالممة التكممرارات الكممبيرة جممد

 ( تعديل التكرار ) وذلك بضربه فممي عممدد ثممابت اي ( مضمماعفته )
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 في حالة الفئات المنتظمة. أما فممي حالممة الفئات غيممر المنتظمممة
فيتم تعديل التكرار بقسمة كل تكرار على طول الفئة المناظرة.

 ) يمكن تمثيل المتغيرات بأي  معلم مممن معممالم عينممة الدراسممة3
 كالمتوسممط الحسممابي أو النسممبة المئويممة أو المجممموع الكلممي أو

غيره. 
ب) الدائرة البيانية:

     عبارة عن دائرة لعرض البيانات الحصائية بزوايا محددة.
):6تطبيق رقم (

مثل العبارة في الجدول التالي في دائرة 
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) 8جدول رقم (
يوضح العبارة في مقياس ثلثي

ل اوافقمترددأوافقرقم العبارة
1006172الولى

 المتغير/
الستجابة

زاوية الفئةالتكرار

  =360 × 100 100أوافق
100

  233
°94 = 360 × 6161متردد

 233
111 = 360 ×  7272ل أوافق

°
233

233360المجموع

ج) المدرج التكراري:
ًا       المدرج التكراري هو عبمارة عمن أعممدة بيانيمة متصملة نظمر
 لتصال أو إستمرار المتغير ( القيم ). ويتكممون المممدرج التكممراري

من بيانات أفقية تمثل
 ( المتغير ) أو ( الفئات )، وبيانات رأسية تمثل ( التكرارات ).

د) المنحني التكرارى:
 عبارة عن خط منحنى يتكون من بيانات أفقية تمثل مراكز     

الفئات ورأسية تمثل التكرارت.
ه) المضلع التكرارى: 

      عبارة عن خط متكسر يتكون من بيانات أفقيممة تمثممل مراكممز
الفئات ورأسية تمثل التكرارات.
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مقايسس النزعة المركزية:-
تمهيد:

      تعتمبر مقايسمس النزعمة المركزيمة ممن المعمالم الهاممة فمى
 دراسة المتغيرات فعممن طريقهمما تتممم المقارنممة بيممن المجموعممات
 أوالعينات.ومقايسس النزعة المركزية هى عبارة عممن قيممم تمثممل
 المفمردات للتمركمز حولهما أى تمثمل مركمز المفمردات.ممن أكمثر

ًا لدى الباحثين هى: ًا وإستخدام مقاييس النزعة المركزية شيوع
  يعتمممبر المتوسمممط الحسمممابى أكمممثرالمتوســـط الحســـابى:

ًا فممى البحمموث ًا وإسممتخدام  المقايسس النفسممية والتربويممة شمميوع
ًا لسممهولة حسممابه وهممو يمثممل نقطمة المركممز  التربوية وذلممك نظممر
ًا علية تتم المقارنات بين العينات أوأصناف المتغيممرات  للقيم وبناء
 فى التحليل الحصائى، حيث تقوم كثير من البحوث وبصفة خاصة
 البحوث التجريبيممة علممى مبممدأ إختبممار الفممروق بيممن المتوسممطات.
 ويميل كثير من الباحثين إلمى إسممتخدامه ويسممى (المتوسممط) أو

الوسط.
تعريف : 

 المتوسممط الحسممابى لمجموعممة مممن المفممردات هممو مجممموع
ًا على عددها.  المفردات مقسوم

ًا:- ًل:- المتوسط الحسابى من البيانات الخام مباشر أو
 مجموعالمتوسط الحسابى لمجموعة من المفردات = 

                                         المفردات
  عددها 

 وهممذه الطريقممة تعتممبر الطريقممة التقليديممة لحسمماب المتوسممط
 الحسمممابى اى إذا اراد البممماحث أو المممدارس حسممماب المتوسمممط
 الحسابى لبياناته عليه فقط أن يجمع القيم ويقسمها على عممددها
 مباشممرة، ورغممم انهمما طريقممة شمماقة. خاصمة عنممدما تكممون القيممم
 كبيرة. وهو مايجعلنا نفكر فى طرق إخمرى أكمثر فممائدة وبطريقمة

ميسرة.
ًا: المتوسط الحسابى س- =  مج سرمزي

ن  
حيث س- = المتوسط الحسابى. 

مج س =مجموع المفردات،     ن: عدد المفردات 
)7تطبيق رقم (

9،8،7،4،2أوجد متوسط المفردات: 
الحل:

مجموع المفردات     المتوسط = 
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                      عددها
6     = 30      =   9   +   8   +  7   +  4   +2س- = 

               5                    5
ًا: المتوسط الحسابي للتكرار البسيط  ثاني

)8تطبيق رقم (
):9أوجد المتوسط الحسابي للبيانات في الجدول رقم (

) 9جدول رقم (
يوضح عدد من المفردات 

التكرارالمفردة
210
45
71
83
91

 الحل:
 لما كانت القيم تحتوي هنا على تكرارات يلزم ذلك ضرب

 المفردة بتكرارها ثم بالجمع نحصل على مجموع المفردات
 لتطبيق الطريقة العامة، وعليه يلزم تطوير الصيغة الرياضية

التقليدية لنتماشى مع هذه الحالة فتصبح: 
مج ك س    س- = 

              مج ك
حيث :  س- المتوسط الحسابي، 

         مج ك س: مجموع حاصل ضرب المفردة المناظرة 
التكرار

        مج ك = عدد المفردات
 ويمكن تنظيم الحل في جدول على النحو الموضح في الجدول

).10رقم (
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)10جدول رقم (
جدول حساب المتوسط من الجدول البسيط

 المفردة
( س )

  التكرارالمفردة التكرار ( ك )
 س )( ك 

21020
4520
717
8324
919

2080المجموع

4   = 80  = مج ك سالمتوسط الحسابي: س- = 
  20                             مج ك      

ًا: المتوسط للتكرار الفئوي: ثالث
ًا11 البيانات في الجدول رقم () :8تطبيق رقم (  ) تمثل توزيع

ًا لخبرات معلمين. والمطلوب إيجاد متوسط خبرة المعلم  تكراري
الواحد

)11جدول رقم (
جدول فئوي يمثل خبرات مجموعة من المعلمين

التكرارالمتغير ( الخبرة )
1-33
4-62
7-93

10-121
13-151

 الحممل: يلحممظ هنمما أن المفممردة أو الخممبرة أو الفئة عبممارة عممن
 مجموعممة مممن المفممردات تشممترك فممي فئة واحممده، لممذا فنحممن
 مضطرون لخذ مفردة واحدة فقط تمثممل كممل الفئة وتنمموب عنهمما
 في عملية الضرب بالتكرار، والقيمة المناسبة في هذه الحالة هي
 القيمة التي تمثل مركز الفئة أي أن مركز الفئة هممو القيمممة الممتي

تمثل منتصف حدي الفئة:
    الحد العلى للفئة    الحد الدنى للفئة      مركز الفئة = 
( للفئات المغلقة )

                                     2
 الحد الدنى للفئة + الحد الدنى للفئة اللحقة لهامركز الفئة = 

 ( للفئات المفتوحة )
                                       2
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2   =   3  + 1مركز الفئة الولى = 
                        2

                  5   =   6   + 4مركز الفئة الثانية =  
                        2

 ويمكن إختصار هذه العملية في إيجاد مركز الفئة الولى فقط ثم
  ) على التوالي نحصل على بقية  4   بإضافة طول الفئة الذي يساوي (

)12مراكز الفئات كما في الجدول رقم (
         2

)12جدول رقم (
جدول حساب المتوسط من الجدول الفئوي

 الفئة
( الخبرة )

 مركز الفئةالتكرار (ك )
( س )

 سك 

1-326
4-2510
7-3824

10-11111
13-11413

65---10المجموع
6.5  = 65  = مج ك سالمتوسط الحسابي س- = 

 10                            مج ك      
 سنة6.5اى ان متوسط خبرة المعلم = 

ًا المتوسط بطريقة العمود الصحيح:-:- رابع
      تكمن أهمية هذة الطريقة فى تبسيطها للقيم وتسهيلها

للعمليات الحسابية.
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خطوات الطريقة:-
ًا ونرمز له بالرمز (أ) وليكن هو1       ) نختار مركز فئة عشوائي

 مركز الفئة التى تتوسط الجدول ما أمكن أو مركز الفئة صاحبة
أكبر تكرار وذلك لتخفيف العمليات الحسابية فى المستقبل.

ًا يحتوى أعداد صحيحة متتالية كما في2       ) نضيف عمود
)13الجدول رقم (

) يوضح عمود يحتوي علي أعداد متتالية13جدول رقم (

0
0
0
-3
-2
-1

صفر
1
2
3
0
0
0

ًا ًا للفئة الوسممطى أو منمماظر  بحيممث يكممون الرقممم (صممفر) منمماظر
للمركز (أ) والرقام 

-1- ،  2- ، القيم المناظرة للمراكز السابقة للمركز (أ)3   ،. هى 
والرقام 

, . هى القيم المناظرة للمراكز اللحقة للمركز. 3, 2، 1
 وتتممم كتابممة هممذا العمممود دون إجممراء اى عمليممة حسممابية فقممط
 المطلمموب تحديممد المركممز الصممفرى (أ). والعمممود السممابق يشممبة
 عمود العداد الصحيحة لذا يسمى العمود الصممحيح (ص) وتسمممى
 الطريقممة بطريقممة العمممود الصممحيح. وتتلخممص الطريقممة فممى

الخطوات التية:-

  المركممز الصممحيح المنمماظر لحسمماب ( ك ) نضممرب التكممرار 1
ص ) 
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 ) نوجممد المتوسممط الحسممابي الصممحيح ( ص- ) وهممو المتوسممط2
 الناتمج عمن ضمرب التكمرارات بمالعمود الصمحيح بنفمس الطريقمة

المعتادة لحساب المتوسط الحسابي أي:
    المركمممز    التكمممرار = ممممج ك ص  المتوسمممط الصمممحيح ص- = 

الصحيح المناظر
                             مج ك               مجموع التكرارات

 ص- )) تطبيق القاعدة س- = أ+ ( ل 3
حيث س- = المتوسط الحسابي الصلي المطلوب

أ = المركز الصفري،     ص- = المتوسط الصحيح المختصر
ل = طول الفئة
) يوضح هذه الطريقة16-2والجدول رقم (
): 9تطبيق رقم (

  أحسب المتوسط الحسممابي للبيانممات التاليممة بطريقممة المتوسممط
الصحيح المختصر.

) 14جدول رقم (
يوضح المتوسط الحسابي بطريقة المتوسط الصحيح

 مركز الفئةالفئة
( الصلي )

 المركز الصحيح
(ص)

 التكرار
(ك)

  المركزالتكرار 
 الصحيح ( ك 

ص )
10-15-28-16
20-25-112-12
صفر14صفر30-35
4045166
50552714
6065339

المجمو
ع

501

 0.02  =   1=  مج ك ص  المتوسط الصحيح: ص- = 
 50ك         مج

 ×10+35 ص-) =المتوسط الحسابى المطلوب: س- = أ+(ل
0.02= 35.2

وهى نفس النتيجة التى حصلنا عليها بالطريقة العادية المباشرة 
) المتوسط المرجح (المعدل):-2

      يستخدم المتوسط المرجح فى حالة البيانات التى تختلف في
 الهميمممة اى ذات أوزان مختلفمممة، ويتضمممح ذلمممك فمممى مقممماييس
 التجاهات حيث تختلممف السممتجابات مممن حيممث الهميممة الوزنيممة،

 ) بينممما ل5فوزن الستجابة (أوفممق بشممدة) علممى سممبيل المثممال (
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 ) لممذا نلجممأ إلممى إسممتخدام المتوسممط الحسممابى1أوافممق بشممدة (
المرجح ليجاد متوسط كل عبارة حتى نتمكن من المقارنة.

خطوات حساب المتوسط المرجح:- 
  و) وبالجمع نحصل على) نضرب تكرار كل إستجابة بوزنها (ك 1     

مج ك و حيث (ك) التكرار، ( و) الوزن المناظر 
) نجمع الوزان فنحصل على مج و.2     
  مج ك و) المتوسط الحسابى المرجح س- = 3     

                                      مج و
  

) 10تطبيق رقم (
  مفحوصممين حممول ثلث10     البيانات التالية توضممح، إسممتجابات 

عبارات فى احد مقاييس التجاهات. والمطلوب:-
قارن بين العبارات الثلث. 

) 15جدول رقم (
يوضح ثلثة عبارات في مقياس خماسي

 اوافقالعبارة
بشدة

اواف
ق

 لمتردد
اوافق

 ل اوافق
بشدة

المجموع

4121210أ
7010210ب
1103510ج
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الحل:-
ُل : أوزان الستجابات هى: أو

 )، لأوافق2)، ل أوافق (3)، متردد (4)، أوافق (5أوافق بشدة (
) 1بشدة (

ًا:- المتوسط الحسابى المرجح س- =    مج ك وثاني
   مج ك

 المتوسط المرجح للعبارة (أ) ∴
 =)  4  ×   5) + (1  ×   4) + (2  ×     3) + (1  ×     2) + (2  ×     1  )    = 20+ 4 + 6 + 2 + 2 =  34

                            10                                            10 
10 =      3.4

 ويمكن تنظيم خطوات إيجاد المتوسط المرجح لعبارة واحدة (أ)
) .16فى جدول كما في الجدول رقم (

) 16جدول رقم (
يوضح ايجاد المتوسط المرجح لعبارة واحدة 

 وك التكرار (ك)الوزن (و)الستجابة
5420أوفق بشدة

414أوافق
326متردد

212ل أوافق
122ل أوافق بشدة

1034-المجموع

  وهكذا للعبارتين3.4 =34 المتوسط المرجح للعبارة (أ) = ∴
ب،ج 

                                               10  
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) 17جدول رقم (
يوضح المتوسط المرجح لثلثة عبارات

العبا
رة

 اوافق
بشدة

اواف
ق

 ل اوافقل اوافقمتردد
بشدة

 مج ك
و

 المتوسط
المرجح

41212343.4أ
454.5صفر1صفر72ب
35202صفر11ج

 ) ان العبارة (ب) أفضل العبارات19ويلحظ فى الجدول رقم (
 الثلث تليها العبارة (أ) ثم العبارة (ج). كما يمكن ملحظة ان

 ) وذلك لن5،4العبارة (ب) حازت على أكبر متوسط مرجح ( 
 هناك تركيز للستيجابات حول الستجابة       ( اوافق بشدة )

 )3وهى ذات وزن كبير. بينما العبارة (ج) كان متوسطها المرجح (
 كأصغر متوسط وذلك لن تركيز الستجابات فى جهة الستجابات

الضعيفة والصغيرة ( ل اوافق ول اوافق بشدة ).
نتيجة:- 

      إذا كان جميع المفحوصممين العشممرة قممد وافقمموا بشممدة علممى
=   10     ×  5عبارة ما من تلك العبارات فإن متوسط العبارة   هممو 5 

( أكبر متوسط) المتوسط المثالى
                               10  

ًا عدم الموافقة بشدة على عبارة ما من تلممك  اما إذا إختاروا جميع
 وهى أدنى متوسط.1=   10  ×   1العبارات فإن متوسط العبارة 

                 10
=  30=    10      ×  3اما عبارة الوسممط (مممتردد) فمتوسممطها =   3 

ويمكن أن يعتبر        
                                         10       10 

ًا للمقارنممة وترتيممب العبممارات حسممب المتوسممط ًا هاممم  متوسممط
المرجح.

أنواع فروض المتوسط المرجح:- 
 ) إختيار فرض يساوى متوسممط عينممة واحممدة ومتوسممط1     

المجتمع الذى سحبت منة العينة 
) إختيار فرض يساوى متوسطى عينتين مستقلتين2     
) إختيار فرض يساوى متوسطى عينتين مرتبطتين 3     
 ) إختير فرض يساوى عدة متوسطات بتحليل التباين.4    

مقاييس التشتت:-  
     تمهيد:-

            يعد قياس التشممتت أحممد أهممم المهممارات الحصممائية فممى
ًا ذلك لن قياس التشممتت يعنممى  البحوث التربوية وأكثرها إستخدام
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 قياس مدى تباين أفراد عينة البحممث فمقمماييس النزعممة المركزيممة
 تقيس ميل القيممم للتمركممز حممول نقطممة محممددة مثممل المتوسممط
 الحسابى أو الوسيط أو غيممرة. وهممى تعجزفممى إعطمماء معلومممات
 ادق من البيانات فى بعض الحيان. ولتوضيح فكرة التشتت دعونا

نصوغ لمثال التمهيدى التالى: 
      على سبيل المثال إذا أراد الباحث أن يقارن بين خممبرات ثلث
 مجموعات من المعلمين بالمنمماطق التعليميممة الثلث. الخرطمموم،
 امدرمان، والخرطوم بحرى وكانت خبراتهم كممما هممو موضممح فممي

).18الجدول رقم (
) 18جدول رقم (

يوضح خبرات المعلمين بثلث مناطق
 المتغير

( المحافظة)
الخبرات بالسنوات

89101112الخرطوم
27101219امدرمان

1010101010الخرطوم بحرى
  +  10  +   9   +   8   متوسط خبرة المعلمين بمحافظة الخرطوم = 

11  +   12  = 50 = 10
                                                      5                 5 

   11  +  10  +   9   +   8   متوسط خبرة المعلمين بمحافظة أمدرمان =
+  12  = 50 = 10

                                                      5               5 
  +  1  +   9   +   8   متوسط خبرة المعلمين بمحافظة الخرطوم بحري =

11  +   12  = 50 = 10
                                                              5             5 

      يلحظ هنا أن متوسط خبرة المعلمين  فى المحافظات الثلث هو
  سممنوات لممذا فممأن المتوسممط هنمما ل يفيممد فممى المقارنممة بيممن10

المجموعات. 
ًا وبعممد الطلع علممى الجممدول أعله يمكممن الحكممم علممى أن  لكن نظري
 المجموعة الولى فيها شمميئ مممن ( التشممتت ) ولكممن بدرجممة مناسممبة
 حيث أن الفرق بين خبرة معلم والمعلم الخر سنة واحممدة فقممط. أمما
ًا ) ممن المجموعمة ًا ( أقمل تجانسم  المجموعة الثانيمة فهممي أكممثر تشممتت
 الولى حيث تتفاوت خبرات أفرادها بدرجممة كممبيرة، فهممي فممي المموقت
 الذي فيه المعلمين خبرتهم سنتان، هناك من خبرته تسعة عشرة سنة
ًا في الخبرة. وبالنسبة للمجموعة الثالثة فإن ًا كبير  وهذا دون شك تباين
ًا إذ ل توجد فروق في خبرتهم. هممذه الخاصممية  أفرادها متجانسون تمام
 ( خاصية التباين أو التشتت أو الختلف ) ل تظهرهمما مقمماييس النزعممة
 المركزية لذا يستخدم لهذا الغرض مقاييس تسمى بمقاييس التشممتت
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ًا من قبممل البمماحثين فممي البحمموث التربويممة  سنتعرض لكثرها إستخدام
وهي:-

) التباين والنحراف المعياري:1 
تعريف 
 التباين هو ( متوسط ) مربعات إنحرافات القيممم عممن وسممطها     

الحسابي.
تعريف 

النحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين     
        والتباين والنحراف المعياري يعدان من أكممثر مقمماييس التشممتت
ًا في البحوث التربوية.  وهما مقترنان ببعضهما البعممض. فممإذا  إستخدام
 رمزنمما للتبمماين بممالرمز (ع) فممإن النحممراف المعيمماري هممو      التبمماين
 وحسممب ممما ورد فممي التعريممف فممإن هنمماك مممن يعممد التبمماين ضمممن
ًا ممما  المتوسطات لنه هو ( متوسط مربعات النحرافات ) ولذلك كممثير
 يستخدم في المقارنة بين العينات التي يزيد عددها عممن عينممتين فيممما

يسمى بعملية تحليل التباين .
ــراف• ــاين والنح ــاب التب ــائية لحس ــرق الحص  الط

المعيارى:-
      هنالك عممدة طممرق لحسمماب التبمماين والنحممراف المعيممارى

تتطرقت الباحثة الي ست منها :- 
 ) من البيانات الخام مباشرة بإستخدام إنحرافات القيممم عممن1

وسطها الحسابى . 
) من البيانات الخام مباشرة وبدون إستخدام النحرافات .2
) من الجدول التكرارى البسيط بإستخدام النحرافات . 3
 ) ممممن الجمممدول التكمممرارى البسممميط وبمممدون إسمممتخدام4

النحرافات .
) من الجدول التكرارى الفئوى بإستخدام النحرافات .5
) من الجدول التكرارى الفئوى وبدون إستخدام النحرافات .6

 / التبــاين والنحــراف المعيــارى مــن البيانــات الخــام1
بإستخدام النحرافات:-  

        تعتمممد هممذة الطريقممة علممى إنحرافممات القيممم عممن وسممطها
 الحسابى. وتعتبر هذة الطريقممة هممى الطريقممة العامممة والتقليديممة

لحساب التباين.
 وحسب التعريف فإن التباين = متوسط مربعات النحرافات 

مجموع مربعات النحرافات= 
         عددالمفردات

2  مج ح =      2ع

             ن     حيث: ح إنحراف القيمة عن وسطها الحسابى 
 ح =مجموع مربعات النحرافات 2مج
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 ن = عدد القيم أو المفردات أما النحراف المعيارى فهو الجذر
التربيعى للتباين 

2  مج ح     النحراف المعيارى ع  =  

                                    ن    
متطلبات طريقة النحرافات:-

نحسب متوسط المفردات ) 1     
 ) نحسب إنحراف كل مفردة عن المتوسممط وإنحممراف2      

القيمة عن المتوسط  
 هو حاصل طرح المتوسط في المفردة . وبهممذة الخطمموة نحصممل

على ح. 
 ) نحسب متوسممط هممذا المجممموع بقسمممتة علممى عممدد3      

)  2      مج ح  ( المفردات لتحصل على التباين 
            ن

      أما النحراف المعيارى فهو الجذر التربيعى للتباين.
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:)11تطبيق رقم (
 أحسب التبمماين والنحممراف المعيممارى للمفممردات التاليممة بطريقممة

النحرافات:-
 6, 4, 3, صفر, 4، 1          
الحل:-

 مجموع المفردات) المتوسط الحسابى للمفردات = 1
                                        عددها

3 = 18=       6  +  4  +  3  +صفر+1+4
         6                6 

) أنحراف المفردات عن المتوسط الحسابى هى:-2
)1-3)  ,(4-3)  ,(0-3)  ,(3-3)  ,(4-3)  ) اى النحرافممات6-3), 

هى:-
 3- . 1 , صفر, 3 , -1 , -2       -

) مربعات تلك النحرافات هى:-3
-)2(2 = 4-)  ، 1(2 = 1-) , 3(2 = 9) ,0(2 = 0) , 1(2 = 1) ,
3(2= 9 
24= 9+1+0+9+1+4 = 2) مجموع مربعات مج ع4

4 = 24   = 2  مج ح = 2التباين ع
 6                ن         

4 التباين = ∴
2        = 4) النحراف المعيارى      التباين  =     5

 )19ويمكن تنظيم العمليات الحسابية السابقة فى الجدول رقم (
للختصار والتوضيح:-
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) 19جدول رقم (
يوضح التباين والنحراف المعياري بطريقة النحرافات

2ححس
1-24
411

39-صفر
صفرصفر3
411
639

024المجموع
 هوعدد المفردات. 6 حيث 3 = 18) المتوسط الحسابى = 1 

                          6 
4 = 24  =   2  مج ح = 2) التباين ع2

6                    ن         
 2     = 4) النحراف المعيارى ع =       3
  التبــاين والنحــراف المعيــارى بالطريقــة المباشــرة)2

( بدون أستخدام النحرافات):- 
      مممن عيمموب طريقممة النحرافممات أنهمما تعتمممد علممى المتوسممط
ًا  الحسابى. فأن كان المتوسط الحسابى على سبيل المثال كسممر
 فأن جميع العمليات الخرى تتأثر بهذا الكسر مما يجعل العمليمات
ًا, لذا فأن هنمماك طريقممة أخممرى أكممثر سممهولة  الحسابية أكثر تعقيد
 لحساب التباين والنحراف المعيارى. وتعتممد الطريقمة المباشمرة
 على البيانات الخام, وذلك بأيجاد مجموع القيم (مج س) ومجموع

) فقط. 2مربعاتها (مج س
ًا لدى البمماحثين ومممن ُا وشيوع  وتعتبر هذة الطريقة الكثر إستخدام

أشكالها:-
) التباين:1

2 )مج س  - (2  مج س = 2        ع

                 ن           ن
 = مجموع مربعات المفردات 2حيث: مج س

مج س = مجموع المفردات 
ن = عدد المفردات 

ًا مممع  ويميل الباحثون إلى إستخدام هذة الصمميغة لنهمما أقممل تعقيممد
ملحظة أن 

   هو متوسط المفممرداتمج س هو متوسط المربعات, و 2  مج س
فإن:-

    ن                               ن

160



 مج  =  2التباين = متوسط المربعات – مربع المتوسطات = ع
   2      س

                                                              ن
 = مجموع مربعات المفردات 2حيث: مجموع سى

 ، ن = عدد المفرداتمج س س- = متوسط المفردات ويساوى 
                                       ن

) التباين: 2
}2 ) مج س _(2 سمج { 1 = 2ع

       ن                 ن
 = مجموع مربعات المفردات 2حيث مج س

 عدد المفرداتمج س = مجموع المفردات, ن =          
وفى الحالتين فأن النحراف المعيارى ع =     التباين 

)12تطبيق رقم (
 12,11,10,9,8أوجد التباين والنحراف المعيارى للمفردات 
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الحل:

2سس

864
981
10-10
11121
12144
50510

 2( مج س) _   2      مج س = 2التباين ع
                ن           ن

 100-102 هو عدد المفردات = 5 حيث 2)50 _ (510 = 2ع∴ 
=2

            5       5  
1.4      = 2والنحراف المعياري ع =    التباين   =     

وهي نفس النتائج التي سبق أن توصلنا إليها بطريقة النحرافات.
  التباين والنحــراف المعيــاري مــن التكــرار البســيط)3

بإستخدام النحرافات:
      ل تختلف طريقة حساب التباين والنحراف المعياري للبيانممات
 المتكررة عن البيانات غيممر المتكممررة إل بممدخول مفهمموم التكممرار

بإستخدام طريقة النحرافات يكون:
  2      مج ك ح = 2التباين ع

               مج ك
حيث ك = التكرار، ح = إنحراف المفردة عن المتوسط

  2      مج ك حوالنحراف المعياري ع =      التباين   =   
                                                مج ك
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: )13تطبيق رقم (
)20أوجد التباين للبيانات في الجدول رقم (

) 20جدول رقم (
يوضح المفردة والتكرارات

24578المفردة
510311التكرار
الحل:

2 حك 2حح سك كس

2510-2420
41040000
5315113
717399
81841616

48----2080المجموع
4    = 80 =  مج ك سالمتوسط = 

20              مج ك      
2.4   = 48  =   2      مج ك ح  = 2التباين  ع

20                 مج ك       
والنحراف المعياري ع =    التباين

1.6  = 2.4 ع =      ∴
  التباين والنحــراف المعيــاري مــن التكــرار البســيط)4

للبيانات الخام وبدون إستخدام النحرافات:

 حيث ك التكرار2) مج ك س(  –  2      مج ك س = 2أ) التباين  ع
                   مج ك           مج ك

 2 مج ك س = –2أو ع
              مج ك           

}2( مج ك س )- 2 مج ك س{       1    =2ب) التباين ع
                مج ك                     

)14تطبيق رقم (
 أوجد التباين والنحراف المعياري للبيانممات الممواردة فممي التطممبيق

السابق
الحل:

2 سك 2س سك كس

2510420
4104016160
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53152575
7174949
8186464

208---368

2 )مج ك س – ( 2  مج ك س = 2التباين ع

                مج ك         مج ك

 =368– )   80     (2 = 18.4 -16 = 2.4
   20      20

1.6    = 2.4والنحراف المعياري ع =    التباين    =     

وهي نفس النتائج التي سبق أن توصلنا إليها بطريقة النحرافات 

 التباين من التكرار الفئوى بإستخدام النحرافات:-)5
ًل عن المفردة       وهنا نستخدم مركز الفئة بد

) 15تطبيق رقم (
أوجد التباين والنحراف المعيارى للبيانات في الجدول رقم (

21-: (
) 21جدول رقم (

يوضح الدرجات والتكرارات
-13-9-5-1الدرجة
2413التكرار

الحل:-
ًل مراكز الفئات ثم نتبع نفس الطريقة السابقة  نوجد او

التكرار(المتغير
ك)

المركز(
س)

 ك 
س   

2 حك2حح

1-236-63672
5-472820416
9-111112416

13-31545636108
200-صفر1710-90
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9 =90 = مج ك سالمتوسط = 
 10             مج ك      

20 = 200  =   2       مج ك ح=2التباين ع
 10             مج ك         

 20  =    مج ك عوالنحراف المعيارى ع =      التباين   =       
 =4.5

                                                   مج ك

  التباين من التكرار الفئوى بإستخدام البيانات الخام)6
مباشرة بدون إستخدام النحرافات:-

)16تطبيق رقم (
 أوجد التباين والنحراف المعيارى للبيانات الموضحة في الجدول

)22 . (
) 22جدول رقم (

يوضح كيفية ايجاد التباين والنحراف المعياري 
 التكرارالمتغير

ك
 مركز

الفئة(س)
2 سك 2س سك 

1-236918
5-472849196
9-11111121121
3-31545225675
-10-901010

التباين:- 

2 )مج ك س ( _  2  مج ك س = 2ع

        مج ك            مج ك
 2)90 _  ( 1010 = 2ع

        10      10 
 =101 ) – 9(2 =  101 – 81
 20 التباين = ∴

 4.5     =   20النحراف المعيارى ع =    التباين   =      
وهى نفس النتيجة التى سبق أن توصلنا إليها بطريق النحرافات

 خاصية:-
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 لتخفيممف العمليممات الحسممابية يمكممن إسممتخدام خممواص التبمماين
 والنحراف المعيممارى وذلممك بطممرح كميممة ثابتممة مممن جميممع القيممم

الخام دون أن يتأثر التباين أو النحراف المعيارى.
- خاصية وحالة البيانات ذات الكميات الكبيرة:-

):17تطبيق رقم (
بأستخدام خواص التباين والنحراف المعيارى للبيانات:

8 , 9 ,10 ,11 ,12 
الحل: 

 ،10،مم 9،مم 8) من جميع القيممم الخممام السممابقة ( 8بطرح القيمة (
)23 ) تحصل علي قيم س كما في الجدول (12، 11

) 23جدول رقم (
يوضح استخدام خواص التباين

2سس

صفرصفر
11
24
39
416

30المجموع
2 =4-6 = 2 )2- ( 6 = 2 )10 – ( 30 = 2التباين  ع

             5      5
1.4        = 2 التباين =  والنحراف المعياري ع =     ∴

 وهي نفس النتائج التي سبق أن توصلنا إليها. والمثال للتحقق من
القاعدة 

)18تطبيق رقم (
 ،63، 65، 43، 75    أوجد التباين والنحراف المعياري للبيانات: 

83
الحل:-

  ) من جميع القيم الخممام ينتممج القيممم كمما فممي63بطرح القيمة ( 
)24الجدول رقم (

) 24جدول رقم (
يوضح استخدام خواص التباين

2سس

12144
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-20400
-749

صفرصفر
20400
5993

 1-198.6 =  2 )5 – ( 993 =2ع
       5       5 

197.6 التباين = ∴
  14.1   =   198.6والنحراف المعياري ع =       

خلصة:
      ليجاد المتوسط الحسابي والتبمماين والنحممراف المعيمماري لي

  وعممدد2كميممة مممن البيانممات يكفممي فقممط إيجمماد مممج س، مممج س
 المفردات ( ن ). وهو ممما يلجممأ إليممه أغلممب البمماحثين مممن الوهلممة

الولى لعملية التحليل الحصائي.
أ. تطبيقات التباين والنحراف المعياري:-

) إختبار فرض تساوي تباين عينتين مستقلتين أو مرتبطتين.1
) إختبار فرض تساوي عدة تباينات.2

ب. معامل الختلف:-
      مما سبق يتضح دور التباين فممي المقارنممة بيممن المجموعممات.
 خاصة تلك التي تتطممابق فمي متوسممطها وتختلممف فمي إنحرافاتهما
ًا للمجموعممات الثلث ( أ، ب، ج )  المعيارية كما أوضحنا ذلك سابق
ًا لعجممز المتوسممط فممي إعطمماء  وقد تمكنا من تلممك المقارنممة نظممر

دللت واضحة.
     غير إننا سنكون في بعض الحيان في وضع أخر معاكس فيممما
 تتطممابق المجموعممات فممي إنحرافاتهمما المعياريممة وتختلممف فممي
 متوسطها، هنا تكمن الحاجة إلى معامل آخممر للمقارنممة بيممن هممذه
 المجموعات، هذا المعامل هو نسبة درجة التشممتت ويحسممب هممذا

المعامل بنسبة النحراف المعياري إلى المتوسط الحسابي.
ويسمى بمعامل الختلف أى أن:  

   النحراف المعيارى      معامل الختلف = 
                           المتوسط الحسابى 

والتطبيق التالى يوضح الفكرة: 
) 19تطبيق رقم (

 ) لثلث مجموعات فى دراسة ممما.25 البيانات في الجدول رقم (
قارن بين هذه المجموعات الثلث.
) 25جدول (
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 يوضح المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لثلثة
مجموعات

النحراف المعيارىالمتوسطالمجموعة
4020أ

8020ب
5020ج

الحل:-
      لحظ هنمما أن المجموعممات الثلث متسمماوية فممى النحرافممات

المعيارية ومختلفة فى المتوسطات، لذا فأن:
0.50 =   20   معامل إختلف المجموعة (أ)  =

                                  40 
0.25 = 20معامل إختلف المجموعة (ب)  = 

                                   80 
0.40  = 20معامل إختلف المجموعة (ج)  = 

                                   50
 من ذلك يمكن الحكم على أن التشممتت فممى المجموعممة ( أ ) هممو
 الكممثر، يليممة التشممتت فممى المجموعممة ( ج ), ثممم التشممتت فممى

المجموعة ( ب )

 الوســط الحســابى والنحــراف المعيــارى للمتغيــر بعــد
ًا:- تحويلة خطي

ًا إلى المتغير ( ص )      ًل خطي       يتحول المتغير ( س ) تحوي
إذا كان لكل

 ن ∈ س, 
ص = أ س+ ب حيث أ, ب  ثابتان

فإذا كان س- المتوسط الحسابي للمتغير س فإن:
  + مممج س= أ س + مج ب     = أمج ( أ س + ب )ص- = مج

ن ب
                    ن                     ن              ن        ن 

 ص- = أ س + ب ∴
 فبإستخدام المعادلة  يمكن إيجاد ص- إذا علم (س-) والعكس

صحيح.
) 20تطبيق رقم (

,5.8, 5.9, 5.3, 5.7     جد الوسط الحسابى للقيم 
50س _ 10أذا إعتبرنا القيم اعله للمتغير س نضع ص = 

  حسب المعادلة.أي القيم المحولة50س- = -15 ص- = ∴
, 8, 9, 3, 7تصبح 
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6.75 =27 =   8  +  9  +  3  +7وص- = 
              4          4

∴ 5.675  =   50   + 6.57 س- = ∴  50س- _ 10 = 6.75 
                                             10

ًا فيما تحتوى على كسور أو  ونستنتج من هذا أننا لو أعطينا متغير
ًا متفادين التعقيد ليجاد  أعداد كبيرة أو صغيرة يمكن تحويلة خطي

وسطه الحسابى بسهولة. 
 أما إذا كان ع النحراف المعيارى للمتغير س فماذا يكون

النحراف المعيارى ع إذا كان: ص= أس +ب
ع ص

    =  أ     مجمج ( أ س+ب ) – ( أس- + ب ) =           
2( س- س- )

                              ن                                    ن
س = أ ع

المفاضلة بين قيم متغيرين مختلفين:-
      ل يمكن المفاضلة بين مجموعممتين إحصممائيتين مختلفيممن فممى
 متوسطيهما وإنحرافيهما المعياريين. ولكن يمكن أن يجرى تحويل
 خطى لكل متغير منهممما حممتى يصممبح المتوسممط لكممل منهممما بعممد
ًا وبممدأ يجعممل ًا صممحيح ًا والنحممراف المعيممارى واحممد  التحويل صممفر

المقارنة أو المفاصلة ممكنة. 
 إفترض أن المتغير س وسطه الحسابى س- وإنحرافممه المعيممارى

  س1ع وقمنا بالتحويممل مممن س إلممى المتغيممر ص بحيممث  ص = 
 1 , ب = س1وهنا الثابتان أ = 

          عس                    ع س                               ع س-   
      س

فأن: ص- = أس- + ب 
-  = صفر  س1-  _    س1= 

   ع س       ع س  
1 =           1     =س-ع ص = أ ع 

 س                    ع 
 ويتضح من ذلك أنه يمكن تحويل أى متغير ليصبح وسطه

ًا وإنحرافة المعيارى واحد صحيح.  الحسابى بعد التحويل صفر
 والعلمات الصلية للمتغير تسمى العلمات الخام والعلمات

المحولة تسمى العلمات المعيارية. 
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 فأذا كانت العلمة الخام لمتغير س فإن العلمة المعيارية
 س س-  =  1 س   _    1   المناظرة ل س هى ص حيث : ص =

_ س-
س            ع س        ع س             ع 

 وللمفاضلة بين قيمتين خام لمتغيرين نحولهما إلى علمتين
معيارتين.

) 21تطبيق رقم (
  فإذا كان75 وفى الفيزياء 78علمة احمد فى مادة الرياضيات 

  على5, 65الوسط الحسابى والنحراف المعيارى للرياضيات 
 4 و60الترتيب والوسط الحسابى والنحراف المعيارى للفيزياء  

على الترتيب. فأى العلمتين أفضل الفيزياء أم الرياضيات؟
2.6 =13 =   65  -   78   العلمة المعيارية للرياضيات =

                                   5         5
3.75=      15   =     60   – 75العلمة المعيارية للفيزياء   = 

                                   4        4 
  فأن علمة احمد فى الفيزياء أفضل من علمتة1.26 > 3.75 ∴

فى الرياضيات. 
ج) المنحنى الطبيعى:- 

ًا حسب تكرارها.  ًا إعتدالي      ل تتوزع قيم الظواهر توزيع
ًا ملتويا إلى اليمين أو إلى اليسار كما موضح  فنجد التوزيع أحيان

).2) ورقم (1فى الشكلين رقم (

 )1     شكل رقم (
)2شكل رقم (

 هذا وقد قام العالم ديموافر بإبتداع لشكل نموذج إعتدالى
ويسمى بالمنحنى الطبيعى 

خصائص المنحنى الطبيعى:- 
) 3) متماثل حول المحور الرأسى كما فى الشكل رقم (1     

)3( الشكل رقم
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) وحيد المنوال 2     
 ) الوسط والوسيط والمنوال متساوية وكل منها تساوى3     

القيمة م.
 ) تقاربى أى أنة يقترب من المحور الفقى عند الطرفين ول4     

يلتقى معه.
 ) ونجد أن المعادلة تقسم القيم والمساحة بين المنحنى5     

والمحور الفقى كما وضح أدناه.

ًا إلى علمات ًل خطي  هذا وإذا حولت يتم المنحنى الطبيعى تحوي
معيارية فإن:
م = صفر و  فنغير العلمات على الفقى كالتالى:- 1 = 

   
 3        -2        -1                صفر             -1      2         3              

 وبهذا التحويل الخطى للعلمات المعيارية نسمى هذا المنحنى
بالمنحنى الطبيعى القياسى.

 ويمكن أن يعتبر المنحنى الطبيعى القياسى والمعلومات
ًا ذلك وفق ًا لكل الظواهر التى تتوزع طبيعي  المستنتجه منه قياس
ًا ًا وخصائص إنسانية تتوزع طبيعي  الحتمال هذا وقد علم أن سمات

ًل الذكاء والتحصيل الدراسى ًا. مث  خاصة إذا كان المجتمع كبير
والطول. 

      إن إستخدام المساحة بين المنحنى الطبيعى والمحور الفقى
 لمعرفة بعض المعلومات بدون إستخدام المعادلة للمنحنى يعتمد

على التالى:
 إعتبار كل المسافة المحور بين المنحنى الطبيعى والحور الفقى

ًا وإنها تناظر أو تمثل كل التكرارات ( أى عدد  تساوى واحد
المفحوصين ن ).

 أ ر  = ن ز=  ر     م 
              ن       أ 
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 حيث ن ز عدد كل الحالت التى قيمها أقل من ز , ن عدد كل
 المفحوصين اى المجتمع في كل المساحة المحصورة بين

المنحني الطبيعي والمحور الفقي.
) أساليب الستدلل الحصائى2-2-22(

           تكمممن أهميممة السممتدلل أو الدللممة الحصممائية أو أختبممار
 الفروق أو أختبار العينات أوجميعها فى كونها تمثل خلصة البحممث
 العلمى أيا كان منهجممة، إذ تهممدف الدراسممة الحصممائية بأسممتخدام
 أسمملوب العينممات إلممى السممتدلل علممى مقمماييس العينممة. أى أن
ًا كان منهجة يسعى للجابة على سمؤال همام  الباحث أو الدارس أي
ًا يتلخص فى ( هل العينة التى سحبت تعبر حقيقة عن صممفات  جد
 أو خصائص المجتمع الذى سحبت منه أم ل). ( عبد الرحمن، سيد

 ).115م، 2008أحمد، 
ًا علممى  إنك ل تسممتطيع أن تؤكممد بممأن العينممة مهممما سممحبها معتمممد
ًا  قواعد علميممة سممليمة سمموف تممؤدى إلممى مقمماييس تطممابق تماممم
 مقاييس المجتمممع الممذى تمثلممه خاصممة إذا أخممذنا فممى العتبممار أن
 سحب أى عينة يعتمد فى النهاية ومهما إختلف نوعها على تمثيلها
 للمجتمع الصلي اللمر الممذى يجعممل تركيممب العينممات المسممحوبة
 يختلف بعض الشيء عن تركيب المجتمع الذى سممحبت منممه مممما
 يجعل معالم العينة المقاسة لبد أن تختلممف عممن معممالم المجتمممع
 الذى تمثلة مهما كانت الدقة فى القيمماس، وهممو مايجعممل تصممميم
 نتائج أو مقاييس العينة على المجتمع يقترن بخطممأ معيممن يسمممى
 ( بالخطممأ المعيممارى ). ويسمممى تعميممم مقمماييس العينممة علممى
 المجتممع الذى يمثمله بالتقدير وهو الستدلل بدرجمممة ثقممة معينممة

 ،0.5%، (1%، 5%،) أو درجة شك 99%، 95يختارها الباحث ( 
  )على مقدار هذا الفممرق بيممن مقمماييس العينممة ومقمماييس0.01أو

 المجتمع، أو مقاييس العينات بعضها البعض ويبقى السؤال الهممم
 فى هذا كله ( هل يرجع الفرق الممذى يظهممر بيممن مقمماييس العينممة
 ومقمماييس المجتمممع إلممى الصممدف بسممبب العشمموائية فممى إختيممار
 العينة يمكن إهمالة والتجاوز عنه؟ . ام همو فمرق حقيقمى معنموى
 يكون مؤشر علممى وجممود إختلف جمموهرى بيممن المجتمممع والعينممة
 الممتى سممحبت منممه؟ أو بيممن العينممات بعضممها البعممض المممر الممذى
 يستدعى متابعة الدراسة لمعرفممة السممباب الممى أدت إلممى وجممود
 هذة الختلفات الجوهرية؟. تلك العملية تسمى بعملية السممتدلل
 علممى بيانممات العينممة أو تسمممى بعمليممة إختبممار أو تحديممد الدللممة
 الحصائية. وتعممد هممذة العمليممة مممن أهممم التطبيقممات فممى البحممث
 التربوى وهى الخطوه التى تمثل خلصة البحث بموجبها يتم قبول

الفرض أو رفضه وبناء عليه تتم مناقشة النتائج.

172



 وما يجب التأكممد عليممه أن هنمماك بعممض العوامممل تجعممل إختبممارات
الدللة الحصائية تتعدد وتختلف منها:-

) حجم العينات المحسوبة 1
) نظم العينات. أى الكيفية التى إجريت بها الدراسة 2
 ) عدد العينات المحسوبة3
) أدوات البحث 4
) طبيعة توزيع بيانات العينة المدروسة.5

 فكما للعينات الصغيرة مقاييس خاصممة تسممتخدم لمعرفممة الفممرق
 بين معالم العينة ومعالم المجتمع الذي سحبت منه، فإن للعينممات
 الكبيرة كذلك مقاييسها الخاصة وكذلك للعينممة الواحممدة مقمماييس
 تختلف عن مقاييس عينتين أو ثلث عينات أو أكثر وهناك مقاييس
 تناسب الستبيان، وأخرى تناسممب الختبممارات التحصمميلية أو ثالثممة
 لبطاقممات الملحظممة ومممن هنمما نممرى كيممف أن إختيممار الحصممائي
 المناسب للفروق يعد خطوة أساسية وهامة فممي سممبيل الوصممول
 إلى نتائج دقيقة وصادقة لن الغرض الساسي من إجراء بحث أو
 تجربة ما هو إل إيجاد إجابات لسئلة معينة نحصممل بموجبهمما علممى
 أسمماس سممليم للتنبممؤ وإتخمماذ القممرار. وإختيممار الفممروق ممما هممو إل
 إستدلل أي إستخدام حول نتائج العينات الممتي تممم تعميمهمما علممى
 المجتمممع الممذي سممحبت منممه. إي أن إختبممار الفممرق يعنممي صممنع
 الستنتاج لمعالم المجتمع، وهو محور عمليممة التحليممل الحصممائي.

لذا فإن لختبار الفروق أربعة عناصر ل بد من توفرها أل وهي:-
) الفرضية البديل2) فرضية العدم      1  

 ) الدللة الحصممائية للقيممم المسممتخرجة4) إحصائية الختبار  3  
بواسطة الختبار.

      وتعتممبر الممدرجات المعياريممة مممن أكممثر السمماليب الحصممائية
 المستخدمة، والدرجات المعيارية هممي درجممات تسممتخدم لمعممايرة
 الفممروق فممي التكممرارات أو المتوسممطات أو التباينممات أو النسممب
 المئوية، ومعرفة مدى دللة تلك الفروق لذا تسمى هذه الدرجات

بإختبارات الفروق أو إختبارات الدللة الحصائية.
     ومن أهم الدرجات المعيارية:- 

  ويستخدم للحكم علىchi.Square.Test) إختبار مربع كاي ( كا ) 1
معنوية الفروق في التكرارات.

   ويسممتخدم للحكممم علممىT.test) إختبممار النسممبة التائيممة (ت) 2
معنوية الفروق في المتوسطات.

   ويسممتخدم للحكممم علممىF.Ratio) إختبار النسممبة الفائيممة (ف)  3
معنوية الفروق في المتوسطات والتباينات.
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  ويستخدم للحكم على معنوية الفروق فىRatio Z) إختبار (ز) .4
النسب المئوية.

  chi-squarre) إختبار مربع كاى (كا)    2-2-23 (
  أحمد أهمم إختبمارات2          يعتبر إختبمار ( مربمع كماى ) أو (كما)

 الدللة الحصائية التى تستخدم للحكم على معنويممة الفممروق فممى
 التكرارت ( التكرارات النظرية المفترضممة والتكممرارت المشمماهدة

الحقيقية والتى تظهر من خلل التجربة وتطبيق أداة البحث). 
 ولتوضمميح مفهمموم التكممرارت النظريممة والتكممرارت المشمماهدة أو
 الحقيقية في كيفية إختبار معنوية الفرق بينهما بإسممتخدام ( مربممع

كاي ) دعونا نصوغ التطبيقات التية:
) 22تطبيق رقم (

      بفرض أن أحدالباحثين أراد معرفة دللة الفرق فممي إتجاهممات
ًا حول الحصماء كعلمم تطمبيقي. وقمد وضمع ًا مفحوص  خمسين باحث
 الفرض الصفري التالي عند بداية بحثه ( ل توجد فروق ذات دللة
 إحصائية بين أفراد العينه في إتجاهاتهم نحمو علمم الحصماء كعلمم
ًا يحتمموي  تطبيقي ) وللتحقق من ذلك الفرض قام بتصميم إسممتبيان
 علممى مجموعممة مممن السممئلة أو العبممارات وقممدمه إليهممم لتوضمميح
 إتجاهاتهم فإن كان الستبيان من المقاييس المتدرجممة الخماسممية

على سبيل المثال كمقياس ليكرت 
ًا ) ففممي  ( أوافق بشدة – أوافق – متردد – ل أوافق - ل أوافق أبد
 هذه الحالة فإن الباحث يتوقع توزع هؤلء المفحوصممين بالتسمماوي
 على هممذه السممتجابات دون إنحيمماز. أي أن عممدد الممذين يوافقممون
 بشدة = عدد الذين يوافقممون = عممدد المممترددين = وبمعنممى أن:

التكرار النظري = متوسط التكرارات التجريبية أو المشاهدة. 
  عدد أفراد العينةأي: التكرار النظري =   

                         عدد الستجابات
 50وبالعودة إلى تطبيقنا الحالي فإن التكرار النظري = 

ًا 10    = مفحوص
 إستجابات5                                                   

مفحوص لكل إستجابة.
 ) يوضح مفهوم التكرارات26والنموذج في الجدول رقم (

ًا حول خمس  النظرية المفترضة لتوزيع خمسين مفحوص
إستجابات في مقياس متدرج.

) 26جدول رقم (
ًا حول خمس  يوضح التكرارات النظرية لخمسين مفحوص

إستجابات
الستجابةالعبارة
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 الحصاء من
 العلوم

التطبيقية

 أوافق
بشدة

 ل أوافقل أوافقمترددأوافق
بشدة

المجموع

101010101050
 وإذا إفترضنا أن الباحث أو الدارس في السابق وبعد حصره

)27وجد النتيجة كما في الجدول رقم (لستجابات المفحوصين 
)27جدول (

ًا حول خمس  يوضح التكرارات المشاهدة لخمسين مفحوص
إستجابات

الستجابةالعبارة
 الحصاء من

العلوم التطبيقية
 أوافق
بشدة

 ل أوافقل أوافقمترددأوافق
بشدة

المجموع

28857250
      يلحممظ فممي الجممدول السممابق وجممود فممروق فممي تكممرارات
 المفحوصممين وتمموزيعهم علممى السممتجابات الخمممس فهممي غيممر
 متساوية كما هو الحال في التكممرارات النظريممة. ويبقممى السممؤال
 الملممح: ( إلممى أي حممد تعتممبر هممذه الفممروق فممي التوزيعممات أو
 التكممرارات معنويممة أي ذات دللممة إحصممائية؟ ) أو بمعنممى فممروق
 حقيقية يمكن الخذ بنتائجها وتعميمها على مجتمع المفحوصين؟ )
 أم أنهمما جمماءت بمجممرد الصممدفة بسممبب العشمموائية فممي إختيممار

العينه ؟. 
      إن الجابة على السئلة السابقة أو الحكم علممى تلممك النتيجممة
 أمر في غاية الحساسية ويحتاج إلى مقيمماس علمممي دقيممق يحممدد
 ذلك وليست المسألة متروكة لتقدير الباحث أو الدارس ليرجح ما
 هو أكثر. فربما تكون تلك الكثريممة ليسممت ذات معنممى. أو ليسممت
 ذات دللة إحصائية وبالتالي يمكن إهمالها وعدم الخذ بها وأنسب
 تلك المقاييس الممتي تجيممب عممن كممل تلممك التسمماؤلت هممو إختبممار

( مربع كأي ) كما سنرى.
 ) 2قاعدة مربع كأي ( كا

حيث:
  = مربع كأ2كا

مج = رمز   المجموع.
ك = التكرار المشاهد لكل إستجابة.

 ك- = التكممرار النظممرى وهممو متوسممط التكممرارت المشمماهد أو
التجربيية.

ًا فأن: مربع كاى = مجممموع   ( التكممرار المشمماهد – التكممرارولفظي
  2  النظرى )

                                            التكرار النظرى

2 (  ك- ك- )  = مج  2    كا

ك                              
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وبالعودة إلى التطبيق السابق فأن:- 
 10التكرار النظرى = 

 .8, 2, 7, 5, 28التكرارت المشاهدة = 

=    2كا
 )  28   –   10  (   2 +  )  5   -  10  (     2 +    )  7   –   10  (   2 +  )  0   -  10  (    2     +)

8-10  (    2 
  10              10             10              10                 10

 = )  18  (   2  + - )  5  (   2  + - )  3  (   2  + - )  8  (   2  + - )  2  (  2  
     10         10          10         10         10

 =    243 +25  +   9       +64  +4  = 426
       10    10       10       10     10 

    42,6 = 2كا
 ولتحديد الدللة الحصائية لهذة القيمة يتم مقارنتها بقيمة أخرى (

 )2كا
 1 – 5) = 1من الجداول الحصائية أمام درجة حديه ( ن – 

  حيمممث ( ن) همممى عمممدد0.05. وتحمممت مسمممتوى معنويمممة 4= 
  ) ودرجة الحرية هممى الدرجممة5الستجابات, أى خيارات الجابة ( 

 التى تحسب بعد إسممتبعاد القيممود الممتى إخممذت فممى العتبممار عنممد
 حساب المقياس. فلما كنا مقيدين هنا بخمس إسممتجابات وتكممرار

  ) وإذا كممان1واحد فأن درجة الحرية تساوى ( عدد السممتجابات -
– 3عدد الستجابات ثلث فممأن درجممة الحممديه تسمماوى   1 =  2 

  ) المقروءة امام درجممة حريممة2وهكذا وفى هذا التطبيق فأن ( كا
  وفيممما يلممى جممدول9,488 تسمماوى 0,05 وتحت مستوى دللة 4

ًا من جدول ( كا28رقم ( ) ودللتها الحصائية:  2) يمثل جزاء
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)28جدول رقم (
 )2جزء من جدول مربع كاى ( كا

درجا
 ت

الحري
ة

 بالجدول بطريقة x 2إحتمال الحصول على قيمة 
المصادفة

0.00
1

0.010.050.100.5
0

0.900.99

11018
27

6.63
5

3184
1

217
06

0.4
55

0.01
58

0.0001
57

213.8
15

9.21
0

5.99
1

4.60
5

1.3
86

0.110.0201

316.2
88

11.5
41

7.81
9

6.25
1

2.3
66

0.51
4

0.215

418.4
60 

13.2
77

9.47
8

7.77
9

3.3
57

1.06
4

0.397

530.5
77

15.0
86

11.0
70

9.33
1

4.3
51

1.61
0

0.554

 القاعدة الخرى المكافئة لقاعدة مربع كأي:
   2   )  10  -  2   + (   2  )  10  -   5  + (     2  )  15  -  28  ( =    2  مج ( ك-ك ) =   2كا

) +  8  -  10  (   2                              

10              ك                                  
 =4206

 2 ) أكبر من قيمممة كمما42.6 المحسوبة ( 2     ولما كانت قيمة كا

  فهممذا يعنممي وجممود0.05) تحت مستوى معنويممة 9.48المقروءة (
 دللة إحصائية للفروق في إستجابات أفراد العينة لصممالح التكممرار
 الكبر عند إستجابة ( أوافق بشدة )أي أن أفممراد العينممة يوافقممون
ًا. وبممممعنى أخمممر أن هممذه ًا تطبيقيمم  بشدة علممى أن الحصمماء علمممم
ًا عممن إتجاهمات ًا حقيقيم  النتيممجة ( الموافقمة بشمدة ) تعتمبر تعمبير
المفحوصين وليست مصادفة بسبب العشوائية في إختبار العينة.

  المقروءة2 المحسوبة أكبر من كا2     وبصورة عامة إذا كانت كا
 فإننا ترفض الفرضية الصفرية ( ل توجد فروق ) ويقبل بالفرصممية
 البديلة ( توجد فروق ) والعكس إذا كانت كا المحسوبة أصغر من

  المقروءة أو الجدولية فهذا يعني عممدم وجممود دللممة إحصممائية2كا
 للفممروق بيممن تكممرارات أفممراد العينممة وبالتممالي نقبممل بالفرضممية
 الصفرية ونرفض الفرضية البديلممة. أي أن الفممروق الممتي ظهممرت
 في التكرارات المشاهدة  جاءت بالصدفة بسممبب العشمموائية فممي
 إختيار العينة وليست فروق حقيقية ويمكن تجاهلها. وهكذا لجميممع
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ًا لخراج نتائج إختبممار  عبارات أو أسئلة الستبيان وفيما يلي نموذج
 في البحوث العلمية.2كا

  لدراسممة الفممروق بيممن التكممرارات أمممام درجممات2نتائج إختبار كمما
0.05حرية وتحت مستوى دللة 

 رقم
العبا
رة

 2كاالتكرارات

المحسوب
ة

 الدللة
الحصا

ئية

 النتيجة أو
التصنيف

 أوافق
بشدة

 ل أوافقل أوافق مترددأوافق
بشدة

 أوافقدالة128572842.6
بشدة

     T- Testإختبار (ت): 

-T    يعد إختبار (ت)    testأحد أهم إختبممارات الدللممة الحصممائية  
 التي تهدف إلى الحكم على معنوية الفروق بين المتوسطات فممي
 البحمموث التربويممة سممواء الفممروق بيممن متوسممط عينممة ومتوسممط
 المجتمممع الممذي سممحبت منممه العينممة أو بيممن متوسممطي عينممتين
 مستقلتين أو مرتبطتين كما سنرى. لذا تتعمرض الباحثمة فممي هممذا

الجزء لثلثة أنواع 
من أنواع إختبار (ت):

) إختبار (ت) لعينة واحدة1
) إختبار (ت) لعينتين مستقلتين2
) إختبار (ت) لعينتين مرتطبتين3

ًل: إختبار (ت) لعينة واحدة:     One sample T- testأو
      يهدف هذا النمموع مممن إختبممار (ت) إلممى الحكممم علممى معنويممة
 الفروق بين متوسط عينة واحدة، ومتوسط المجتمع الذي سحبت
 منممه العينممة كمتوسممط محكممي بغممرض المعرفممة المسممبقة بممذلك
 المتوسط أو أن يكممون لممدى البمماحث أو الممدارس وسمميلة مناسممبة
ًا متوسممطات  لتقديره. وتعتبر متوسممطات المعممايير المعممدة مسممبق
 محكية يتم على ضوئها إختبار متوسطات العينات المسحوبة مثممل

) والممذي يسمماوي (1.0متوسط مقياس ( بينه )  لمعامل الممذكاء (
 ) لدى الصممغار. اممما فممي المقمماييس ذات103) لدى الكبار و(100

ًا ما تستخدم في بناء الستبيانات  الستجابات المتدرجة والتي كثير
ًل تعتبر رتبة أو متوسط إستجابة الوسممط هممي  كمقياس(لكرت) مث
 المتوسط المحكي  يتم على ضوئه إختيممار متوسممط العينممة. ولممذا

فإن إختبار (ت) لعينة واحدة يتطلب ثلثة معطيات أساسية هي:
) متوسط العينة1  
) النحراف المعياري للعينة2  
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) متوسط المجتمع المحكي3  
 وهنالك صمميغتان مختلفتممان فممي إختبممار (ت) لعينممه واحممدة وذلممك

ًا ( أكممبر مممن   30حسب حجم العينة فممإذا كممان حجممم العينممة كممبير
ًا وبالتممالي يجممب إسممتخدام ًا ) يكون توزيع المعاينة طبيعيمم  مفحوص
 الدرجممة المعياريممة (ت) والممتي حممددت دللتهمما الحصممائية بممالقيم

  عند مستوى دللممة0.58 والقيمة 0.05 عند مستوى دللة  1.96
ًل عممن الدرجممة0.01   بينممما يجممب إسممتخدام درجممات الحريممة بممد

ًا.30المعيارية عندما يكون حجم العينة أقل من   مفحوص
30أ) إختبار (ت) لعينة واحدة (ن) أكبر من 

 2   – م1  مت = 
   ع      

        ن

 = متوسط القيمة 1حيث م
 = متوسط المجتمع المحك2      م

       ع = النحراف المعياري للعينة
       ن = عدد أفراد العينة

:-30ب) إختبار (ت) لعينة واحدة (ن) أصغر من 
      ويتطلب هذا الختبار نفس متطلبات إختبار (ت) في حالة ن

 30ًل   غير أننا نستخدم هنا درجات الحرية والجداول الحصائية بد
 عن الدرجة المعيارية لتحديد الدللة الحصائية. ودرجات الحرية

 ) حيث ن هو عدد أفراد العينة.1في هذه الحالة تساوي ( ن-

والقاعدة المستخدمة هى:-
   – م1  م ت = 

  ع      
1ن -       

 = متوسط العينة1حيث م
 = متوسط المجتمع المحك 2      م

      ع = النحراف المعيارى 
      ن = عدد أفراد العينة 

 = درجات الحرية1     ن- 
ًا:  indebendentإختبــار ( ن ) لعينــتين مســتقلتين - ثاني

samble t. Test
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      يهممدف إختبممار ( ت ) لعينممتين مسممتقلتين إلممى الحكممم علممى
 معنوية الفروق بين متوسطى عينتين مختلفتين وهى حالة شممائعة
 فممى البحمموث التربويممة والعلميممة وذلممك حينممما يهممدف البمماحث أو
 الممدارس إلممى إجممراء مقارنممات داخليممة بيممن أفممراد العينممة بعممد
 تقسيمهم إلى مجموعات مستقلة مثل ( ذكممور, إنمماث ),( طلب ,

طالبات ),
( تربوى, غير ذلك ).

 كمممما يسمممتخدم إختبمممار ( ت ) لعينمممتين مسمممتقلتين بكمممثرة فمممى
 الدراسات التجريبية والممتى يهممدف فيهمما البمماحث أو الممدارس إلممى
 عزل المتغيرات المستقلة الجانبية مثل أثر النمموع أو التخصممص أو
 غيره حتى يتمكن البمماحث مممن معرفممة أثممر المتغيممر المممؤثر علممى

العينة كالبرامج التدريبية على سبيل المثال. 
ًا بهدف إختبار ( ت ) لعينتين مستقلتين إلى معرفة ما إذا  وإحصائي
 كانت الفروق بين العينتين موضع الختبار فروق حقيقيممة جوهريممة
 أم جمماءت بمحممض الصممدفة بسممبب العشمموائية فممى إختبممار أفممراد

العينتين. 
وهنا يتم التميز بين أربع حالت:- 

)2 = ع1) إذا كممانت العينتممان متجانسممتان فممى التبمماين ( ع1   
ومختلفتان فى الحجم 

 ) 2 ن≠1( ن
  ) 2 = ع1) إذا كانت العينتان متجانستان فى التباين( ع2

ومتساويتان في الحجم 
 ).2 = ن1   (ن

  )2 ع≠ 1) إذا كانت العينتان غير متجانستان فى التباين ( ع3
 ). 2 ن≠1ومختلفتان فى الحجم ( ن

  ) ومتساويتان2 ع≠ 1) إذا كانت العينتان غير متجانستان ( ع4
فى الحجم   

 )2 = ن1 (ن

عينتان مستقلتان
 

  متجانستان                                             غير متجانستان 

 1          ن2 ن≠1 ن                                               2 = ن1    ن2 ن≠1ن

 2= ن

مفهوم التجانس:- 
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      يتضح من خلل ما سبق أن إختبممار ( ت ) لعينممتين مسممتقلتين
ًل فحص التجانس بين المجموعتين أو العينتين ومممن ثممم  يتطلب أو

إختبار السلوب المناسب لختبارالفروق. 
 والتجانس فى اللغة هوعدم التباين أو عدم الختلف. أى ل توجممد
ًا فأن إختبار التجانس هو  فروق فى تباين المجموعتين. أما إحصائي
 دراسة الفروق بين تبمماين المجموعممتين, وذلممك بإسممتخدم النسممبة

-Fالفائية ( ف )   Ratioوالتى تنتممج مممن قسمممة التبمماين الكممبير   
 على التباين الصممغير, ثممم تحديممد الدللممة الحصممائية لتلممك النسممبة
 لتتضح فكرة إختبار التجانس دعونا نصوغ المثال التممالى: لنفممرض
ًا ما أراد فحص تجانس عينتين أو مجموعتين ( تربوى/ غير  أن باحث
 تربوى ) قبل الشروع فى دراسة الفروق بين متوسممطى العينممتين

)29حسب البيانات التالية في الجدول رقم (
)29جدول رقم (

 المتوسط الحسابى والنحراف المعيارى لعينة تتكون
من تربويين وغير تربويين

 النحرافالمتوسطالعددالتخصص
المعيارى

التباين

103024تربوي
520749غير تربوي

 فلختبار تجممانس المجموعممتين فممى المثممال السممابق يتممم حسمماب
النسبة الفائية

كالتي: ( ف )
 التباين الكبيرالنسبة الفائية ف = 

     التباين الصغير 
 تباين غير التربويينف =  ∴

             تباين تربويين
12.25   =  49=     ف  

             4
 ولمعرفة دللة القيمة السابقة يتم البحممث عممن قيمممة ( ف ) فممى
 الجداول الحصائية بين درجة حريممة التبمماين الكممبير ودرجممة حريممة

التباين الصغير حيث 
 4 = 1 – 5 = 1 – 1درجة التباين الكبير( غير تربوى ) = ن

9   = 1 -10 = 1 – 2درجة حرية للتباين الصغير ( تربوى ) = ن
 فقيمة (ف) المقمروءة ممن الجممداول الحصممائية بمدرجات الحريممة

السابقة 
 )3.63 تسمماوى(0.05 للصغير)، مسممتوى معنويممة 9 للكبير) أو(4(

 ) ولممما كممانت قيمممة0.01) يمين مستوى معنوية (8.02وتساوى (
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 ) أكممبر ممن قيمممة (ف) المقمروءة. فممأن12.25(ف) المحسموبة (
 هناك دللة إحصائية للفرق بين التباينين. أى أن المجموعتين غيممر

ًا. ًا وجوهري ًا حقيقي متجانستين ومتباينتين تباين
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) 23تطبيق رقم (
      أراد أحد الباحثين التربويين معرفة أثر النوع ( معلم/ معلمممة)
 على التجاة نحو مهنة التمدريس. فقممام بتصمميم إسمتبانه وقممدمها
 لمجموعة من المعلمين والمعلمات فجاءت إسممتجاباتهم كممما فممي

) 30الجدول رقم (
) 30جدول رقم (

 يوضح المتوسط الحسابى والنحراف المعيارى لفراد
العينة النوع في عبارة التجاه نحو مهنة التدريس.

2ععمالعددالنوعالعبارة

 التجاة نحو مهنة
التدريس

721724معلمون

531211معلمات
 الحل:-

ًل:- تختبر تجانس المجموعممتين أى التأكممد مممن أن المجموعممتين  أو
ًا واحدا. أى أن الفرق الظاهر فى التباينين غيممر دال  يمثلن مجتمع

ًا. إحصائي
 تباين المعلمين        = التباين الكبير= النسبة الفائية ف = 

   تباين المعلمات        التباين الصغير
4    =  4   = 2  )  2  ( ف = ∴

)          1(2        1   
 ولتحديد دللة هذة القيمة يتم البحث عن قيمة (ف) من الجممداول

  درجممة للتبمماين4 درجات حرية للتباين الكممبير و 6الحصائية أمام 
 ) وهممى أكممبر6.16 نجممدها (0.05الصغير ويمين مسممتوى معنمموي 

من (ف)  المحسوبة.
  ل توجد دللة إحصائية للفرق فممي التبمماين أي أن المجموعممتين∴

 متجانستين. ول توجد محازير مممن إسممتخدام قاعممدة (ت) لعينممتين
مستقلتين متجانستين. حيث تنص  القاعدة على التي: 

 م – م                  ت =                  
2   ع2   + ن1  2       ع1  ن                              

2 ) 1 +  1   
  2   ن1     ن2 -2 + ن1                                ن

 = متوسط المجموعة الولى1حيث م
 = متوسط المجموعة الثانية                                   2      م
 = مربع النحراف المعياري للمجموعة الولى1      ع
 = مربع النحراف المعياري للمجموعة الثانية2      ع
 = عدد أفراد المجموعة الولى.1      ن
 = عدد أفراد المجموعة الثانية.2      ن

 هي درجات الحرية2 – 2 + ن1و ن
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والن علينا إجراء إختبار (ت) لدراسة الفروق بين المتوسطين:
2، ع3.2 = 2، م2.7 = 1الحل: م

2، ع4 = 1
، ن7= 1، ن1 = 2

2= 5
 م _ م               

 1   ع1  ن
2
   )  1    +      1    (   2    2  2       ع2  + ن 

2    ن1          ن2 – 2 + ن1ن

     0.5                   =              3.2   – 2.7ن =    
     7  ×   4 + 5  ×     1   ( 1 + 1 )          28 + 5 ( 12  (

        7+5 – 2     7    5                10    35

0.56ن =   ∴    0.5           =     0.5=    
      0.79              0.89

 ولتحديممد الدللممة الحصممائية لهممذه القيمممة نبحممث عممن قيمممة (ت)
– 2 + ن1الجدولية أمام درجممة حريممة  ن  2 =  7+5-2=  10 

  ) أكبر من (2.23 للطرفين نجدها ( 0.05وتحت مستوى معنوية 
ًا عند    وبمعنى آخممر0.05ت ) المحوسبة لذا فهي غير دالة إحصائي

 إن الختلف الظاهر في إتجاهات المعلمين والمعلمممات لممم يكممن
ًا بممل نتممج بالصممدفة بسممبب العشمموائية فممي ًا حقيقيمم ًا جوهري  إختلف

اختيار العينة ويمكن تجاهله.

 نموذج  نتائج اختبار التائية (ت) للفروق بين متوسطي المعلمين
والمعلمات على مقياس التجاه.

) 31جدول رقم (
ايجاد قيمة (ت) لعبارة واحدة

 رقم
العبارة

المجموع
ة

الدللة الحصائيةقيمة تعمالعدد

0.05غير دالة عند 72.720.56معلمون1
53.210.56معلمات

 ) اختبار (ت) لعينتين مستقلتين متجانستين في2
التباين ومتساويتين في الحجم.

 ):2 = ن1   (ن
 عندما تكون العينتان مستقلتان متجانستان ومتساويتان في

  ) فإنه يمكن اختصار القاعدة السابقةعلى2 = ن1الحجم (ن
النحو التالي:

القاعدة العامة 
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 م _ م                                      ت =         
 1   ع1  ن                                          

2
  +      1    (   2      2       ع2  + ن 

1( 
2    ن1       ن2 – 2 + ن1                                            ن

 = ن2 = ن1ولكن ن

2   _ م1  م ن =                                               ∴

 1   ع1  ن                                          
2
  +      1    (   2      2       ع2  + ن 

1( 
2    ن1       ن2 – 2 + ن1                                            ن

وبعد اختصار داخل الجذر ينتج: 
2   – م1  م           ت =                       2        م – مت =      

   )  2  ()  2  2       +ع1  2      ن (ع                          2  2       + ع  2   1   ع          
 ) ن1(ن-2                                 1               ن – 

حيث م = متوسط المجموعةالولى
 = متوسط المجموعة الثانية2  م

مربع النحراف المعيارى للمجموعة الولى    =2 1ع
 مربع النحراف المعيارى للمجموعة الثانية = 2 2ع

ن   = عدد أفراد إحدى المجموعتين
 2ن – 2 = 1 + ن – 1ودرجات الحرية فى هذة الحالة  =  ن – 

)1 (ن - 2أو 
 )24تطبيق رقم ( 

 )23     أحسب قيمة ( ت ) ودللة الفروق لبيانات التطبيق رقم (
بإفتراض تساوى المجموعتين.

  
 )32جدول رقم ( 

المتوسط الحسابى والنحراف المعيارى لفراد العينة
2ععمالعددالنوعالعبارة

 التجاة نحو مهنة
التدريس

102.724معلمون
103.211معلمات

الحل: 
ًل: إختبار التجانس أو

 ( سبق إختبار التجانس فى التطبيق السلبق ). فالمجموعتان
متجانستان.
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ًا:   2   – م1   م      ت  =        ثاني
     2   2       + ع  2   1   ع                     

  1                         ن - 

10 = ن = 2 = ن1ن
1 = 2،   ع2=  1،   ع3.2 = 2،  م2.7 = 1،  م10ن = 

  3.2    – 2.7                         3.2   – 2.7 ت =     ∴
               )  2  (  2  ) +   1  (  2             -         )  4   +   1  (  

 )               10 – 1)                       (10 – 1(
                                    

 =-  0.5          = -  0.5     - =    0.67
   0.56         0.75

           
– 10وهي غير دالة أمام درجة حرية ح (  1 =   وتحت مسممتوى18) 

   أكممبر21 حيث قيمة ( ت ) الجدولية لدللة الطرفين = 0.05معنوية 
0.67من قيمة ( ت ) المحسوبة 

                                      2.10  
                 

 ) إختبار (ت) لعينتين مستقلتين غير متجانستين فــى3
:-  2 ن≠1نالتباين ومختلفتين فى الحجم  

       يهدف هذا الختبار إلى قياس معنوية الفروق بين متوسممطى
عينتين فى حالة عدم تجانسهما مع إختلفهما فى الحجم.

)25تطبيق رقم (
      فيما يلممى بيانممات لعينممتين (تربمموى/ غيممر تربمموى) والمطلمموب

إختبار الدللة الحصائية للفرق بين متوسطيهما.
)33جدول رقم (

بيانات عينة الدراسة حسب التخصص
النحراف المعيارىالمتوسطالعددالمجموعة

10303تربوى
5207غير تربوى

الحل:-
 تباين غير التربويين  =  التباين الكبيرإختبار التجانس ف = 

                     التباين الصغير       تباين التربويين

5.44 =  49   = 2  )  7  ( ف = ∴
)          3(2         9 
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= 1– 5وقيمة (ف) من الجداول الحصممائية بممدرجات حريممة   4 
للتباين الكبير

 3.63 نجدها 0.05 للتباين الصغير يمين مستوى 9 = 1 – 10 و 
 وهى أصغر من (ف) المحسوبة إذن توجد دللممة إحصممائية للتبمماين

أى أن المجموعتين غير متجانستين.
)2 ن≠1نوالن نحسمب (ت) لمجموعمتين غيممر متجانسمتين و (    

وفق القاعدة 
 2   – م1  مت =   

 2 2  ع + 2 1  ع    

2       ن1    ن

 = متوسط المجموعة الولى 1حيث م
 = متوسط المجموعة الثانية 2     م

 = مربع النحراف المعيارى للمجموعة الولى  2 1  ع
 = مربع النحراف المعيارى للجموعة الثانية 2 2  ع

 = عدد أفراد المجموعة الولى 1    ن
 = عدد أفراد المجموعة الثانية 2    ن

الحل:- 
        2   – م1  مت     =    

 2 2  ع + 2 1  ع          

2       ن1          ن

 30 = 1م
20 = 2م
 3 = 1ع
 7 = 2ع
         10 = 1ن
5 = 2ن

 10            =                       20   – 30ت =   
      )  3  (   2 + )  7  (  2                                9   + 49 

      10       5                                10   5   
 3.02 ت = ∴    10        =           10                =            10   =   

9 + .9.7                      107             3.3   

 ولتحديد الدللة الحصائية لهذة القيمة يتم مقارنتها بقية إخرى
(ت) نحسب بالقاعدة

      2   2   ع× 2+ ت   2 1  ع × 1ت = ت
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2                 ن1          ن     

     2   2    ع + 2 1      ع              
 2 ن            1           ن

 الجدولية للمجموعة الولى أمام درجة حريممة ن2 = ت1حيث ت
1 – 1

1 – 2 = (ن) الجدولية للمجموعة الثانية أمام درجة حرية ن2ت
= تباين المجموعة الولى   2 1ع
 = تباين المجموعة الثانية2 1ع
عدد أفراد المجموعة الولى  =  1ن
 =  عدد أفراد المجموعة الثانية2ن

 10 = 1        ن3 = 1          ع2.26) = 1ولكن: (ت
 5 = 2        ن7 = 2          ع2.78 = 2         ت

 2(7) ×  2.78 +       2  (3) × 2.26 ت = ∴
                    10                   5        =    2.26   ×   0.9 + 2.78   

×  9.8  
                   )   3  (  2    +  )   7  (  2                         0.9 + 9.8

                     10         5 
 2.74 = -ت        27.28= 
    10.7  

وبمقارنة القيمتين:- 
).- نجد أن (ت) أكبر من (ت74   و ت- = 3.02ن = 

  توجممد دللممة إحصممائية للفممروق بيممن متوسممطى المجموعممتين∴
  لصالح الممتربويين,0.05( التربويين وغير التربويين ) عند مستوى 

حيث أن متوسطهم أكبر من متوسط غير التربويين.
 ) إختبار (ت) لعينتين مستقلتين غير متجانســتين فــى4

. )2 = ن1التباين ومتساويتين فى الحجم (ن
 فأن صيغة (ن) فى المعادلة السابقة 2 = ن1فى حالة  ن

 2   – م1  م                 تتحول  إلى التى ن    =  م – م   ت =   

2   ع +  1  2      ع                                                             2 2  ع + 2 1  ع    
2

    

2ن      1    ن
        ن            ن                                                                                  

                      
2   – م1  م                   ت =         2   – م1  مت =    

     2   2       + ع  2   1  ع                           2 2       + ع  2   1  ع       
            ن                                     ن

 = متوسط المجموعة الولى 1حيث م
 = متوسط المجموعة الثانية 2م
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 = مربع النحراف المعيارى للمجموعة الولى 2 1ع
 = مربع النحراف المعيارى للمجموعة الثانية 2 2ع

ن = عدد أفرد إحدى المجموعتين 
   2   2  ع × 2  + ت  2   1  ع × 1ت   =-        تأما 

 2                 ن1     ن                    
     2   2  ع +         2   1   ع                        

  2          ن1                         ن

فتتحول صيغتها إلى التى:-
   2   2  ع   + ت   2   1  ع  =  ت -ت

    ن               ن           
     2   2  ع +   2   1   ع              

                 ن        ن

 = ت 2 = ت1 = = ن   و ت2 = ن1لن ن
   عامل مشترك للبسط وتوحيد المقام ينتج:- توبأخذ 

       ن 
)2 2 + ع2 1 (عت = -ت
ن                .        

2       + ع  2   1  (  ع       
   2  (   

             ن 
 = ت وهى (ت) المعيارية -وبعد الختصار ينتج: ت

 وخلصممة المممر أنممه عنممدما تكممون العينتممان غيممر متجانسممتان
  = ن) فأننمما نكتفممى بإيجمماد2 = ن1ومتسمماويتان فممى الحجممم (ن

قيمة (ن) بالقاعدة 
 2   – م1  مت =         

     2   2       + ع  2   1   ع          
                ن 

  أو0.05 لمسممتوى معنويممة 1.96ثم نقارنها بقيمة (ت) المعيارية 
 لمستوى  2.8

                                                        2.58
.0.01معنوية 
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 )26تطبيق رقم  ( 
 اختممبر الدللممة الحصممائية للفممروق بيممن متوسممطي المجموعممتين

) :34الموضحة بياناتها في الجدول رقم (
)34جدول رقم (

 المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لعينة الدراسة
حسب التخصص الدقيق   

عمالعددالمجموعة
10508علمي
10702أدبي

الحل:
ًل إختبار التجانس    أو

16  =    2  )  8  (    = تباين العلميين      = التباين الكبيرف = 
2)2      التباين الصغير      تباين الدبيين       (

 9 = 1 – 10وقيمة (ف) من الجداول الحصائية بدرجات حرية 
للتباين الكبير

10 -1 =   نجممدها0.05 للتباين الصغير عممن مسممتوى معنويممة 9 
  أصغر من (ف) المحسوبة أي نوجد دللممة إحصممائية للتبمماين3.18

أي أن المجموعتين غير متجانستين و نحسب (ن) وفق القاعدة
    2    –  م1  م ت =                 

2       + ع  2   1  ع                   
2

                       ن
7.66 ت = ∴   20         =   20        =       50   - 70ت = 

     )  8  (  2  ) +   2  (  2              6.8           2.61
         10

      ولمعرفة الدللة الحصائية لهذة القيمة يتم البحث عممن قيمممة
 1.96 فنجمدها تسماوى 0.05(ت) المعيارية تحت مستوى معنوية 

 1.96 أكممبر مممن (ت) المعياريممة 7.66ولما كانت (ت) المحسوبة 
ًا, أى أن أداء الدبييممن أفضممل  فأننا نستنتج أن الفممرق دال إحصممائي

من أداء العلميين حقيقة وليس صدفة, حسب البيانات المعطاة.
ًا:- إختبار (ت) لعينتين مرتبطتين:   Dependent Sampleثاني

T.test
هناك نوعان من العينات المرتبطة:-
أ) مجموعة واحدة وإختبارين:-

         ويهممدف هممذا الختبممار الممى معرفممة معنويممة ( الفممروق بيممن
 متوسط لعينة واحدة) ويكثر إستخدام هذا النموذج فى الدراسات
 التجريبة وشبة التجريبة ومثال ذلك إذا أراد أحممد البمماحثين معرفممة
 أثر طريقة تدريس محددة أو برنامج تدريبى معين على عينة مممن
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 الفراد, فمأنه يقموم بعممل إختبماريين لفمراد العينمة أحمدهما قبمل
 تطبيق البرنامج ويسمى التطبيق ( القبلى ) أو الختبار ( القبلى )
 والثممانى بعممد تطممبيق البرامممج ويسمممى التطممبيق ( البعممدى ) مممن
 الممكن أن يكون نفممس الختبممار فممى المرتيممن ثممم المقارنممة بيممن
 النتيجتين بطرق متعددة أهمها إختبار (ت) لعينتين مرتبطتين حيث
 ترتبط هنا درجة كل فرد فى الختبار القبلى بدرجته فممى الختبممار

البعدى.
متطلبات الختبار:-

 ) نوجد الفرق بين كل درجتين متقابلتين لكل فرد ( درجة1
الختبار البعدى – درجة الختبار القبلى ) أو العكس وليكن (ف).

 ) نحسب متوسط الفروق وذلك بقسمة مجموع تلك الفروق2
على عددها أو على عدد أفراد العينة وليكن (م ف).

 ) نحسب إنحرافات الفروق عن متوسطها (م ف) أى نطرح3
 متوسط الفروق فى الخطوة السابقة عن كل فرق على حده
ًا  وليكن (ح ف) مع ملحظة أن مجموعة هذة النحرافات دائم

يساوى صفر, لذا يتم إتخاذ الخطوة التالية.
  ف). ثم نجمع2) نرجع تلك النحرافات للحصول على (ح4

 ف).2مربعات النحرافات لنحصل على (مج ح
) تطبق القاعدة:5

    م ف     ت =     
   ف   2       مج ح              

)1              ن (ن – 
حيث م ف = متوسط الفروق بين الختبارين القبلى والبعدى.

  ف = مجممموع مربعممات إنحرافممات الفممروق عممن وسممطها2مج ح
الحسابى.

        ن  = عدد أفراد العينة.
) هى درجات الحرية.1ن (ن – 

) 27تطبيق  رقم (
      البيانممات التاليممة تمثممل درجممات خمسممة أفممراد فممى إختبممارين

( قبلى – بعدى ) والمطلوب:- 
 أحسممب دللممة الفممروق بيممن نتيجممتى الختبممارين الموضممحين فممي

).35الجدول رقم (
)35جدول رقم (

درجات خمسة أفراد في اختبارين
46352درجات الختبار القبلى
910155درجات الختبار البعدى
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الحل:-
)36جدول رقم (

لحساب دللة الفروق بين نتيجتي الختبارين
المفحو

ص
القبل
ى

البعد
ى

الفروق
 (البعدى – القبلى)

(ف)

 النحراف عن متوسط
 الفروق (ح ف) = ف –

م ف

 مربع
النحراف

 ف2ح
149539
2610424
331 -2 -416
4550 -24

525311
203010مج

متوسط الفروق
 مج م ف = ∴

(ف)
             ن

 =10 =   2
       5

034

 5  ,  ن = 34 ف = 2 , مج ح2م ف = 
   2          =                  2      =            2            =      م ف ت =   
 107                     34                34               ف  2       مج ح        

 20)         1 – 5 (5)      1        ن (ن – 
  =    2        =   1.54
    1.3 
   
 1.54  ت = ∴

 4 = 1 -5 = 1وقيمة (ت) المقروءة أمام درجات حرية  ن – 
 , وبمقارنة هذة القيمممة2.78 تساوى 0.05وتحت مستوى معنوية 
ًا عنممد1.54بقيمة (ت) المحسوبة    نجد أن الفرق غير دال إحصائي

  لن (ت) المحسممموبة أصمممغر ممممن (ت)0.05مسمممتوى معنويمممة 
ًا يممذكر فممى أداء أفممراد  المقروءة, أى أن التجربة لم تخلممق تحسممن
ًا بين نتيجة أفراد العينة قبل  العينة, حيث ل توجد فرق دال إحصائي

التجربة وبعدها.
نموذج 

 نتائج إختبار (ت) لدراسة الفروق بيممن درجممات أفممراد العينممة فممى
الختبارين القبلى والبعدى.
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متوسطالختبا
ر

القبلى

 متوسط
 الختبار
البعدى

 (ت)
المحسوب

ة

 درجة
الحرية

(ت)المقر
وءة

 الدللة عند
0,05

غير دالة461.5442.78
  يمكنممك حسمماب متوسممط الفممروق (م ف) بإيجممادملحوظــة:-

 متوسط كل إختبار على حده ثم حساب الفرق بين المتوسممطين,
  2 – م1أى: م ف = م

  6  =   30      =2   م4  = 20 = 1م
       5                   5 

 2 = 4 – 6 م ف =  ∴
لذا فأن قاعدة (ت) السابقة تأخذ الشكل التى:

 2      م   – 1  مت =    
      ف  2      مج ح        

)1        ن (ن – 
  = متوسط أفراد العينة فى الختبار القبلى 2حيث م
 = متوسط أفراد العينة فى الختبار البعدى 2       م

  ف = مجموع مربعات إنحرافات الفروق عن الفرق بين2مج ح
المتوسطين 

     ن = عدد أفراد العينة 
) هى درجات الحرية 1   (ن – 

ب) مجموعتان وإختبار واحد:-
      ويهدف هذا الختبار إلى معرفة معنوية الفروق بين متوسطي
 عينتين مرتبطتين أحدهما ( ضابطة) والخممرى (تجريبيممة ), ويكممثر
 أستخدام هذا النموذج فممى الدراسممات التجريبيممة, ومثممال ذلممك إذا
 أراد أحد الباحثين معرفة طريقة تدريس محممددة علممى عينممة مممن
 الفراد, فإنه يقوم فى البدء بتدريس جميع أفراد العينة كمجموعة
 واحدة بالطريقة التقليدية وضبط جميع المتغيرات, ثم يتم قسمممة
 المجموعة أوالعينة إلى مجموعتين أحداهما تقممف عنممد هممذا الحممد
 من المعلومات تسمممى (المجموعممة الضممابطة) والخممرى تتعممرض
 للمتغيممر المسممتقل أى تطبممق عليهمما الطريقممة الجديممدة, وتسمممى
ًا ًا واحممد  (المجموعممة التجريبيممة) بنهايممة التجربممة يجممرى أختبممار
 للمجموعتين ثم يقارن بين نتيجتى المجموعتين فمى همذا الختبمار
 البعدى وأنسب إختبار يمكن إستخدامه فى مثممل هممذة الحالممة هممو
 إختبار (ت) لعينتين مرتبطتين وهو نفس الختبار السممابق غيممر أن
 دراسة الفرق هنا تكون بين نتيجتي مجموعتين فممى أختبممار واحممد
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 (بعدى) بينممما هنمماك كممانت دراسممة الفممروق بيممن نتيجممة مجموعممة
واحدة فى أختباريين (قبلى/ بعدى).

متطلبات الختبار:- 
      تعتمد فكرة هذا النوع من إختبارات (ت) بدرجة أساسية على

دراسة الفروق بين متوسطى عينتين فى إختبار لذا:-
 )1) نحسمممب متوسمممط كمممل مجموعمممة (الضمممابطة) وليكمممن (م1

) فى الختبار البعدى.2والتجريبية (م
).ف ) وليكن (م 2 – م1) نحسب الفروق بين متوسطين (م2
 ) نحسب الفرق بين كل درجتين متقممابلتين (درجممة الفممرد الول3

الضابط – درجة الفرد الول التجريبى). وهكذا, وليكن (ف).
 ) نحسب إنحرافات تلك الفممروق عممن متوسممط الفممروق (م ف)4

 الذى تم حسابه فى الخطوة الثانية أى طرح متوسط الفروق عن
 ) مممع ملحظممة أن مجممموع هممذهفكل فرق على حممدة وليكممن (ح 
ًا يساوى صفر. النحرافات دائم

  ف) ثم جمع مربعات2) تربيع تلك النحرافات للحصول على (ح5
 ف) 2النحرافات نحصل على (مج ح

) تطبيق القاعدة6
 2    -  م1  م ت =      
   ف   2      مج ح            

) 1           ن (ن – 

 = متوسط المجموعة الضابطة للختبار البعدى 1حيث   م
 = متوسط المجموعة التجريبية فى الختبار البعدى 2       م

   = مجموع مربعات إنحرافات الفروق عن الفرق بين2مج ح
المتوسطين 

      ن = عدد أفراد أحدى المجموعتين 
     (ن – ا) هى درجات الحرية.

 (Analysis of vorianceتحليل التباين ) 
  عندما يكون لدى الباحث أكثر مممن عينممتين (ثلثممة عينممات فممأكثر)
 وبالتالى أكثر من متوسطين, ويرغممب فممى معرفممة دللممة الفممروق
 بين هذة المتوسطات الثلثة فأنه مضطر إلممى إسممتخدام إسمملوب
 إحصائى آخر غير إختبار (ت) حيث تنحصر مهمة إختبممار (ت) فممى
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 معرفممة دللممة الفممروق بيممن المتوسممطين أو مجموعممتين. وأنسممب
 Analysisالساليب الحصائية فى مثل هذة الحالة ( تحليل التباين)

Of yriance  (ف)ويسمى بإختبار النسبة الفائية  F – ratio  
صور تحليل التباين:-

      هنالك صور متعددة لختبار صور تحليل التبمماين, تتوقممف علممى
 عدد المتغيرات المراد إختبارها غير أننا سممنحاول فممى هممذا الجممزء
ًا بيممن ًا وشمميوع  نمموعين مممن تلممك النممواع, يعتممبر الكممثر إسممتخدام

الباحثين وهما:
 )One way ANOVA) تحليل التباين الحادى:- (1

      والذى يستخدم لمعرفة أثممر متغيممر مسممتقل واحممد علممى ثلث
 مجموعات مختلفممة أو أكممثر, كمعرفممة أثممر الخممبرة فممى أداء ثلث
 مجموعات من المعلميمن, أو مقارنمة مسمتوى ( التحصميل ) لمدى

عينتان من مجتمع الدراسة.
 )ANOVA) تحليل التباين الثنائى:- (2

      ويستخدم تحليل التباين الثنائى لمعرفة أثر متغيرين مستقلين
 فى أداء المجموعات, مثممل أثممر النمموع ( ذكممر, أنممثى ) والتخصممص
ًا على أداء مجموعة من الفممراد أو أثممر النمموع  ( علمى, أدبى ) مع
ًا علممى  ( ذكر, أنثى ) والمنطقة ( الخرطوم, بحرى, أمدرمان ) مع
 أداء مجموعة ما أى تفاعممل متغيريممن أو أكممثر وفيممما يلممى عممرض

لصور تحليل التباين.

 ) One – Way ANOVAتحليل التباين الحادى:- (
 )28تطبيق رقم (

      البيانات التالية تمثل أداء ثلثة مجموعات مممن المعلميممن فممى
 بطاقة ملحظة الداء, بكل مممن الخرطمموم, الخرطممزم بحممرى, أم
 درمممان حيممث يبلممغ عممدد أفممراد كممل مجموعممة أربعممة معلميممن,
 المطلمممموب دراسممممة دللت الفممممروق بيممممن متوسممممطات الداء

للمجموعات الثلثة.
)37جدول رقم (

نتائج المحافظات الثلث فى بطاقة ملحظة الداء
3476الخرطوم

6945بحرى
2644أم درمان

الحل:
 هنالك طريقتان لتحليل التباين الحادى فى البحوث العلمية:-

طريقة المتوسطات: ومن متطلبات طريقة المتوسطات:-•
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 ) نحسممب التبمماين بيممن المجموعممات: وهممو مجموعممات بيممن1
المربعات.

 ) نحسب التباين بين المجموعات: وهو مجموع المربعات داخممل2
المجموعات.

 ) نحسممب التبمماين الكلممى: وهممو ( بيممن المجموعممات + داخممل3
المجموعات ).

 ) نحسمممب درجةالحريمممة للتبممماين ( بيمممن المجموعمممات وداخمممل4
التباين ).

 ) نحسب التباين الكبير: وهو التبمماين بيممن المجموعممات مقسمموم5
على درجات الحرية بين المجموعات.

 ) نحسممب التبمماين الصممغير: وهممو التبمماين داخممل المجموعممات6
مقسوم على درجات الحرية داخل المجموعات.

 ) نحسب النسبة الفائية (ف) وهو التباين الكممبير مقسمموم علممى7
التباين الصغير.

) التباين بين المجموعات:-1
 يتم حساب التباين بيممن المجموعممات بطريقممة المتوسممطات علممى

أربع خطوات أساسية هى:-
 أ) نحسممب متوسممط كممل مجموعممة مممن المجموعممات الثلث كممما فممي

)38الجدول رقم (
)38جدول رقم (

جدول حساب المتوسطات
أم درمانبحرىالخرطومالفراد

1366
2496
3744
4654

202416المجموع
  هو عدد أفراد4 حيث 5 = 20 متوسط المجموعة الولى = 

المجموعة.
         4 

  6  = 24متوسط المجموعة الثانية  = 
                             4 

4  = 16متوسط المجموعة الثالثة  = 
                              4 

 ب) نحسب المتوسط العام: وهو متوسط المتوسطات الثلثة
السابقة.
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   4   +   6   + 5  = مجموع المتوسطات الثلثةالمتوسط العام  = 
 =5

 3                       عدد المتوسطات               
 ج) نحسب إنحممراف كممل متوسممط مممن المتوسممطات الثلثممة عممن
 المتوسممط العممام وليكممن (ف) مممع ملحظممة أن مجممموع تلممك
ًا لممذا نربممع تلممك النحرافممات  النحرافممات يسمماوى ( صممفر ) دائممم

)39 كما في الجدول رقم (2وبالجمع نحصل على مج ف
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)39جدول (
 جدول إنحراف متوسط كل مجموعة عن المتوسط

العام للمحافظات الثلث 
المجمو

ع
المتوس

ط
 النحراف عن المتوسط

العام (ف)
 مربع النحراف

2(ف)

الخرطو
م

500

611بحرى
 أم

درمان
4-11

المجمو
ع

2صفر-

د) نحسب التباين بين المجموعات وفق القاعدة التالية:
, حيث 2التباين بين المجموعات  = ن مج ف

  = مجموع2ن = عدد أفراد إحدى المجموعات الثلث مج ف
مربعات النحرافات.

)1)......... 8 = 2 × 4 التباين بين المجموعات = ∴
 ويسمى التباين بين المجموعات كذلك بمجموع المربعات بين

المجموعات.
) التباين داخل المجموعات:-2

     يتم حساب التباين داخل المجموعات فى خطوتين فقط هما:
 أ) نحسب إنحراف كل مفردة بالمجموعة عن متوسط المجموعة

 التى تنتمى إليها المفردة ( المفردة – متوسط المجموعة )
وليكن (ف).

  وهو2ب) نربع تلك النحرافات وبالجمع نحصل على مج ف
 مجموع المربعات داخل المجموعات المطلوب كما في لبجدول

):40رقم (
)40جدول (

جدول التباين داخل المجموعات
المجموع

ة
المفرد

ة
 إنحراف المفردة عن متوسط

المجموعة (ف)
 مربع النحراف

2(ف)

الخرطو
م

33 – 5- = 24

44 – 5- = 11
77 – 5 = 24
66 – 5 = 11

00 = 6 – 66بحرى
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99 – 6 = 39
44 – 6 - = 24
55 – 6 - = 11

 أم
درمان

22 – 4- = 24

66 – 4- = 24
44 – 4 = 00
44 – 4 = 00

32صفر-المجموع

)2 ..................(32 التباين داخل المجموعات = ∴
 ويسمى التباين داخل المجموعات كذلك بمجموع المربعات داخل

المجموعات.
) التباين الكلى:-3

 التباين الكلى = التباين بين المجموعات + التباين داخل
المجموعات

40 = 32 + 8 التباين الكلى = ∴

) درجات الحرية:-4
      إذا كان عدد الفراد = ن, وعدد المجموعات = ك فأن:

  = (ك1درجات الحرية بين المجموعات  = عممدد المجموعممات – 
 –1(

 درجممات الحريممة داخممل المجموعممات = عممدد الفممراد – عممدد
المجموعات = (ن – ك)

 درجممات الحريممة الكليممة             = بيممن المجموعممات + داخممل
المجموعات 

 + ن – ك 1                                  = ك – 
  1 = عدد الفراد – 1                                  = ن – 

 ) يممبين درجممات الحريممة فممى تحليممل41وفيممما يلممى جممدول رقممم (
التباين الحادى:

)41جدول (
درجات الحريةمصدر التباين

1عدد المجموعات – بين المجموعات
عدد الفراد – عدد المجموعاتداخل المجموعات
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1عدد الفراد - الكلى
درجات الحرية فى تحليل التباين الحادى.

وفى هذا التطبيق فان درجات الحرية تكون على النحو التالى:
  –3 = 1درجات الحرية بين المجموعات = عدد المجموعات – 

1 = 2
 3 = 9 – 12درجات الحرية داخل المجموعات = 

 11 =1 – 12 = 1درجات الحرية الكلية = عدد الفراد – 
 أو درجات الحرية بين المجموعات + درجات الحرية داخل

المجموعات
 = 2 + 9 = 11.

)42جدول (
درجات الحرية 

درجات الحريةمصدر التباين
2بين المجموعات

9داخل المجموعات
11الكلى

) التباين الكبير:-5
      التباين الكبير هو متوسط مجموع المربعات بين المجموعممات
 بالنسبة لممدرجات الحريممة بيممن المجموعممات, ويسمممى ( متوسممط

المربعات بين المجموعات ) أى أن:-
 مجموع المربعات بين المجموعاتالتباين الكبير = 

                 مجموع الحرية بين المجموعات  
 التباين بين المجموعاتالتباين الكبير = 

             درجات الحرية بين المجموعات
 4 =  8  =      )    1   النتيجة ..................(=             

  2               درجات الحرية بين المجموعات         
 .......4 التباين الكبير أو متوسط المربعات بين المجموعات = ∴
)3 (
) التباين الصغير:-6

      التبممماين الصمممغير همممو متوسمممط مجمممموع المربعمممات داخمممل
 المجموعات بالنسبة لدرجات الحريممة داخممل المجمعممات ويسمممى

بمتوسط المربعات داخل المجموعات.
درجات الحرية الكلية = بين المجموعات + داخل المجموعات 

مجموع المربعات داخل المجموعاتالتباين الصغير =      
                         درجات الحرية داخل المجموعات

التباين داخل المجموعات التباين الصغير =     
                    درجات الحرية داخل المجموعات 
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  )  3  النتيجة .........( ∴
درجات الحرية داخل المجموعات                      

 =32  =  3.56
  9
  التباين الصغير أو متوسممط المربعممات داخممل المجموعممات =∴ 

3.56)..... 4(
) النسبة الفائية (ف):-7

 التباين الكبيرالنسبة الفائية (ف) = 
                     التباين الصغير 

 متوسط المربعات بين المجموعات      =  
         متوسط المربعات داخل المجموعات 

   )  3  النتيجة................(  ف =   
) 4         النتيجة.................(

             =     4        = 1.12
                 3.56   

1.12ف = ∴
       ولمعرفة الدللة الحصائية للقيمة السممابقة يتممم قممراءة (ف)
 من الجداول الحصائية بين درجتى الحرية المحددة فممى الجممداول

  للتبمماين الصممغير وأمممام مسممتوى9 للتبمماين الكممبير و2السممابقة, 
  ) ولما كممانت (ف) المسممتخرجة فممى4.26 ( نجدها 0.05معنوية 

  ) يمكممن4.26 ) أقل مممن (ف) المقممروءة ( 1.12هذا التطبيق ( 
 القول أنه ل توجد فروق ذات دللممة إحصممائية فممى أداء المعلميممن
 بالمحافظات الثلثة حسب البيانممات المعطمماه, وأن الفممروق الممتى
 ظهرت فى متوسطات الداء هى مجرد صدفة بسممبب العشمموائية
 فى إختيار العينات وفيما يلممى نممموذج يوضممح الخطمموات السممابقة

)43لتحليل التباين الحادى وذلك من خلل بيانات الجدول رقم (
)43جدول رقم (

 نتائج تحليل التباين الحادى لدراسة الفروق بين
متوسطات المحافظات الثلثة فى بطاقة الملحظة.

 مجموعمصدرالتباين
المربعا

ت

 درجات
الحرية

 متوسط
المربعا

ت

 قيمة
(ف)

الدللة الحصائية

غير دالة 8241,12بين المجموعات 
عنمممممد مسمممممتوى3293.56داخل المجموعات

0.05
4011الكلى

ب) طريقة التباينات فى تحليل التباين الحادى:-
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      تتلخممص طريقممة التباينممات عنممد تحليممل التبمماين الحممادى فممى
 حسابات التباينات مباشرة دون اللجممؤ إلممى حسمماب المتوسممطات

كما هو الحال فى الطريقة السابقة.
متطلبات الطريقة:

     تتطلب طريقة التباينات الخطوات التالية:
 ) نحسب مجموع المفردات لكل مجموعة على حده وليكن (مج1

س) وبجمع تلك المجاميع الجزئية نحصل على المجموع العام.
 ) وبجمع2) نربع مفردات كل مجموعة على حدة وليكن (مج س2

 تلك المجمماميع الجزئيممة للمربعممات نحصممل علممى المجممموع العممام
) يوضح تلك الخطوات.44للمربعات والجدول رقم (

)44جدول رقم (
جدول حساب التباينات

أمدرمانبحري الخرطوم
2س2س1 س1س

س3س2
2

3

3963624
416981636
749416416
636525416

20241660مج س
211015872340مج س

 حسمماب التباينممات الثلثممة ( الكلممى, بيممن المجموعممات, داخممل
 المجموعممات ) معتمممدين فممى ذلممك علممى قاعممدة حسمماب التبمماين

والتى وردت ضمن كفايات التخطيط كما يلى:
   2(مج س) – 2التباين الكلى = مج س

                              ن 
 حيث: ن = العدد الكلى لفراد العينة بالمحافظممات الثلث والممذى

) 12يساوى (

  =300 – 340  =  2  )  60  ( – 340 مجموع المربعات الكلى = ∴
40 

                                        12 
وهى نفس النتيجة التى توصلنا إليها بطريقة المتوسطات.

. التباين بين المجموعات =3
2(مج س) – 2  )  3      (مج س + 2)2  (مج س + 2 (مج س)

             ن3           ن2           ن1    ن
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 = مجموع مفردات المجموعة الولى 1حيث: مج س
            = عدد أفراد المجموعة الولى1ن

  = مجموع مفردات المجموعة الثانية 2     مج س
 = عدد أفراد المجموعة الثانية  2ن                

 = مجموع مفردات المجموعة الثالثة 3      مج س
  = عدد أفراد المجموعة الثالثة3          ن

       مج س = المجموع الكلى للمفردات 
            ن = العدد الكلى لجميع المفردات 

4                              ن = 20 مج س = ∴ 
4 = 2                              ن24 = 2   مج س
 4 = 3                              ن16 = 3   مج س

12                         ن = 60وبالجمع مج س = 
2  )  60  ( – 2  )  16  ( + 2  )  24  ( + 2  )  20  ( التباين بين المجموعات = ∴

                                4        4        4        4
 =100 +  144 +  64 –  900 = التى8  النتيجة  نفس  وهى    

توصلنا إليها بطريقة المتوسطات.
 . التبمماين داخممل المجموعممات = التبمماين الكلممى – التبمماين بيممن3

المجموعات 
النتيجة32 = 8 – 40التباين داخل المجموعات =    وهى نفس 

التى توصلنا إليها بطريقة المتوسطات.
 , ) وهممى نفممس الخطمموات فممى7, 6, 5, 4أما بقية الخطوات (

طريقة المتوسطات.
- الختبارات التتبعية :-1

      فى تحليل التبمماين الحممادى إذا كممانت (ف) المسممتخرجة أكممبر
 من (ف) المقرؤة فإننا نقممر بوجممود دللممة إحصممائية للفممروق بيممن
 المجموعات لصالح المجموعة ذات المتوسممط الكممبر أممما إذا اراد
ًا بيممن  البمماحث أو الممدارس معرفممة ممما إذا كممانت هنمماك فروقمم
 المجموعات كممأزواج ( إثنيممن, إثنيممن ) مثممل معرفممة الفممروق بيممن
 الخرطممموم والخرطممموم بحمممرى وأممممدرمان أو بيمممن أممممدرمان
 وبحممرى,فممأنه يسممتخدم اختبممار (ت) لعينممتين مسممتقلتين بيممن كممل
 متوسطين ومن ثم تحديد الفروق بينهمما مثنممى مثنممى أو إسممتخدام

Hoctestsإسمملوب الختبممارات التتبعيممة   postومممن أهمهمما إختبممار   
   وإختباراتL S D  وإختبار Schaffe  وإختبار شافية Tukeyتوكي 

 أخرى كثيرة ل يسعنا المجال هنا لشرحها.( عبمد الرحممن الهمدى،
 )154، 2008سيد أحمد، 

  :ANOVA- تحليل التباين الثنائى ( التفاعلى)2
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ًا       لنفرض أن أحد الباحثين أراد معرفة أثر النوع والتخصص معمم
 على أداء مجموعة من المعلميممن (المتغيريممن فممى آن واحممد), أى

  التخصص فى التأثير علىمعرفة مدى تفاعل المتغيرين و النوع 
 أداء المعلمين, فهو يحتمماج فممى مثممل هممذه الحالممة إلممى إسممتخدام

ًل عن تحليل التباين الحممادى, حيممثANOVAتحليل الثنائى (    ) بد
يصلح التباين الثنائى لختبار أثر متغيرين أو أكثر فى آن واحد.

 التجربة التى تتضمممن متغيريممن كممل منهممما ثنممائى التقييممم تسمممى
بالتصميم العاملى 

  التخصممص (علمممى/ أدبممى)× مثممل النمموع (معلممم/ معلمممة) 2 ×2
 صفين.التقسيم أوعمودين

  صممفين مثممل – ثللثممة أعمممدة 2 × 3وهناك التصممميم العمماملى 
  النوع (معلم/ معلمممة)×المنطقة (الخرطوم – بحرى – أمدرمان) 

وهكذا.
وفيما يلى نمازج لتصميمات التحليل الثانئ:

 ( النوع × التخصص )2 × 2تصميم 
معلمةمعلم

علمى
أدبى

 التخصص ) ( النوع 2 ×2تصميم 
معلمةمعلم

أدبىعلمىأدبى علمى

 المنطقة ) ( النوع 3 ×2تصميم 
أمدرمان بحرىالخرطوم

معلم
معلمة

 النوع)  (المنطقة 2 ×3تصميم 
أمدرمانبحرىالخرطوم

معلمةمعلممعلمةمعلممعلمةمعلم
ًا كمان شمكل التصمميم فممان هممذا  فى كل من النمازج السابقة وايم
 السمملوب الحصممائى (تحليممل التبمماين الثنممائى) يبحممث دللممة ثلثممة

متغيرات:
- أثر المتغير الول 1
 – أثر المتغير الثانى2
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 الثانى) – أثر التفاعل بين المتغيرين (الول 3
)29تطبيق رقم (

       إهتم أحد معلمممى المرحلممة الثانويممة بمعرفممة أثممر الجمعيممات
 الدبية المدرسية على ثقافة طلب الصف الثممانى بمدرسممته خلل
 الثلث سنوات التى أمضوها بالمدرسة, غيممر أن المعلممم إسممتدرك
ًا يمؤثر كمذلك علمى ثقافمة الطمالب ألوهمو البئيمة ًا أخمر مهمم  جانبم
 الجتماعية للطمالب, فاضمطر إلمى دراسمة أثمر المبيئة الجتماعيمة

بجانب إهتمامة بدراسة أثر الجمعيات الدبية.
       ولجل تنفيذ الدراسممة قممام المعلممم بتصممميم مقيمماس لدرجممة
 الثقافة, عبارة عن مجموعة ممن السمئلة الثقافيمة,وعرضمه علمى
 عينة عشوائية من الطلب يختلفون فى بئاتهم الجتماعيممة (حضممر
 – ريف). كما قام برصد عدد الجمعيممات الدبيممة الممتى شممارك فممي
 إعدادها وتقديمها أفراد العينة أثناء فترة دراستهم وحصممرهم فممى
 ثلثة فئات طلب شاركو فى تقديم خمس جمعيممات أدبيممة, طلب
 لم يشاركو فى تقديم أى جمعية أدبية أثناء فترة دراستهم, طلب

  جمعيات فجاءت النتممائج كممما فممي الجممدول5شاركو في أقل من 
) 45رقم (
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) 45جدول رقم (
يوضح مشاركات طلب في نشاطات جمعيات ادبية

 5درجات الذين حضروا 
جمعيات أدبية فأكثر

 درجات الذين حضروا
  جمعيات أدبية5أقل من 

فأكثر

 درجات الذين لم يحضروا  أى
جمعية أدبية

طلب             طلبطلب           طلبطلب           طلب
حضر              ريفحضر           ريفحضر            ريف

2                 02                  12                   4
3                  31                  20                   5
1                  51                  21                   1
1                   11                  41                   2
3                  30                  11                   3

الحل: 
فى هذا التطبيق يتم البحث فى المؤثرات الثلثة التية:

) أثر الجمعيات الدبية 1
) أثر البيئة الجتماعية 2
) أثر التفاعل بين الجمعيات الدبية والبيئة الجتماعية3

متطلبات طريقة تحليل التباين الثنائى:-
 - مج س: هو مجموع مفردات كل مجموعة من مجموعات1     

الجمعيات الثلثة بشقيها ( الحضر/ الريف ).
 : هممو مجممموع مربعممات مفممردات كممل مجموعممة مممن2- مج س2

 مجموعات الجمعيات الثلثة بشقيها ( الحضممر/ الريممف ) كممما فممي
) :46الجدول رقم (
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)46جدول رقم (
 رصد المشاركة في الجمعيات الدبية والبيئة

الجتماعية
  جمعيات5

فأكثر
 5أقل من 
جمعيات

ل شئ

ريفحضرريفحضر ريفحضر 
273134
353255
141251
352133

 مممممممج
س

10251010201590

 مممممممج
2س

2413124268455344

مراحل تحليل التباين الثنائى:
     يتم تحليل التباين الثنائى فى مرحلتين:-

المرحلة الولى: 
      إجراء تحليل تباين أحادى بإحدى الطرق التى سبقت ( طريقة
 المتوسممطات ) وذلممك لمعرفممة ممما إذا كممانت هنالممك فممروق بيممن
 المجموعممات السممت بصممورة عامممة أم ل؟ بالضممافة إلممى إيجمماد
ًا فى حساب  مجموع المربعات داخل المجموعات والذى يفيد كثير

متوسط المربعات فى المرحلة الثانية كما سنرى.
المرحلة الثانية:

      وهممى مرحلممة معرفممة الفممروق الموجممودة بيممن مجموعممات
 الجمعيات الدبية بينهمما وبيممن الفممروق الموجممودة بيممن مجموعممات
ًا. البيئة الجتماعية والفروق الموجودة بين تفاعل المجموعتين مع
 المرحلممة الولممى:- ( تحليممل التبمماين الحممادى بإسممتخدام طريقممة

التباينات ):-
- التباين الكلي:1

       من الجدول السابق للتباين الكلى بنفس الطريقة التى سبق
أن إتبعناها فى تحليل التباين الحادى.

   2(مج س) – 2التباين الكلى = مج س

                              ن 
 74 = 270 – 344=    2  )  90  ( – 344حيث: ن = العدد الكلى = 
                                   30

التباين بين المجموعات:-

207



 ) نحسممب التباينممات بيممن المجموعممات48     من الجممدول رقممم (
الست 

  بيئة ) وذلك بنفس الطريقممة الممتى إتبعناهمما فممى 2 جمعيات 3( 
تحليل التباين الحادى.

التباين بين المجموعات = 
 (مج + 2)4  (مج س + 2)3  (مج س + 2)2  (مج س + 2)1  (مج س

 2)6  (مج س + 2)5  س
 5           ن4            ن3           ن2            ن1   ن

6ن

  2(مج س)– 

      ن
5                              ن = 10 = 1مج س
5                              ن = 25 = 2مج س
5                              ن = 10 = 3مج س
5                              ن = 10 = 4مج س
5                              ن = 20 = 5مج س

5                             ن = 15 = 6مج س 
30                             ن = 90 مج س   = 

التباين بين المجموعات = 
)  10  (  2 + )  20  (  2 + )  10  (  2 + )  10  (  2 + )  20  (  2 + )  15  (  2 + )  90  (2 

5          5         5        5        5          5     30      
 =20 + 80 + 20 + 20 + 80 – 270  =  310 – 270=   
40 
)1 ..................(40 التباين بين المجموعات = ∴

. التباين داخل المجموعات:-3
      التباين داخل المجموعات = التباين الكلى – التباين بين

المجموعات 
 34 = 40 – 74 التباين داخل المجموعات = ∴
) 2 ...............(34 مجموع المربعات داخل المجموعات = ∴

 أو بحساب التباين داخل كل مجموعة على حدة على النحو
التالى:

 =} 24 – (10)2{ + } 131 – (25)2 {  +}  24 – (10)2{ +}  26 – 
             5                     5                      5 

)  10  (  2{ +  }24 – (10)2{ + }84 – (20)2{  + } 55 – (15)2{  
  5                   5                  5                    5  
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) =42- 20) + (131 – 125) + (24 – 20) + (26 – 20+ ( 
)84 – 80)+ (55 – 45 =  (4 + 6 + 4 + 6 + 4 + 10=  

34 

. درجات الحرية:4
  –6 = 1 درجات الحرية بين المجموعات = عدد المجموعات – 

1 = 5 
 درجممات الحريممة داخممل المجموعممات = عممدد الفممراد – عممدد

المجموعات 
 =30 – 6 = 24.

درجات الحرية الكلية = بين المجموعات + داخل المجموعات 
 =                      5 + 24 = 29 

. التباين الكبير: 5
 التباين بين المجموعاتالتباين الكبير = 

           درجات الحرية بين المجموعات 
 8   =       40    =  )           1  ............(التباين الكبير =      .

 5              درجات الحرية بين المجموعات      
)3) .................(8 متوسط المربعات بين المجموعات = (∴

. التباين الصغير:6
 التباين داخل المجموعات     التباين الصغير =  

                   درجات الحرية بين المجموعات 

       =)............  2             (  =      34       =1.42
 24درجات الحرية داخل المجموعات        

1.42 متوسط المربعات داخل المجموعات    = ∴
 =1.42).............................. 4(

التباين الكبير النسبة الفائية (ف) = 
                       التباين الصغير 

 متوسط المربعات بين المجموعات =
متوسط المربعات داخل المجموعات  

5.63  =        8    )     =  3          .............(ف =
)..................        4      (1042   

 5.63 ف = ∴

)47جدول رقم (
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 نتائج تحليل التباين الحادى لدراسة الفروق بين الجمعيات
الدبية والبيئة الجتماعية.

 مجممممممممممموعمصدر التباين
المربعات 

 متوسمممممممممطد. ج 
المربعات 

الدللة الحصائيةقيمة ف 

4058بين المجموعات 
 داخمممممممممممممممممل

المجموعات 
0.05دللة عند 34241.425.63

7429المجموع

 ) أن (ف) المسممتخرجة فممى هممذا التطممبيق49يبين الجدول رقممم (
 )5دالة إحصائية لنها أكبر من (ف) المقرؤة بيممن درجممتى حريممة (

 والتى تسمماوى (0.05) للصغير وأمام مستوى معنوية 24للكبير (
 ). أى توجد فممروق ذات دللممة إحصممائية فممى ثقافممة الطلب2062

 حسب البيانات المعطاه وأن الفروق التى ظهرت فى متوسطات
 الداء هى فروق حقيقية وليست مجرد صممدفة بسممبب العشمموائية

فى إختيار العينة.
 غير أننا فى هذا التطبيق ل نهدف إلى معرفة ما إذا كممانت هنالممك
ًا بين المجموعات بصممورة عامممة أم ل؟ وإنممما ينصممب هممدفنا  فروق
 فممى معرفممة الفممروق الموجممودة بيممن الجمعيممات الدبيممة ( أثممر
 الجمعيات الدبيمة ) والفمروق الموجمودة بيمن المبيئات الجتماعيمة

( أثر البيئة الجتماعية ) لذا يتم مواصلة المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية:

      حتى تتم معرفة أثر كل مممن المتغيممرات الثلثممة ( الجمعيممات/
 البيئات/ التفاعل بينهما ) كممل علممى حممده, ويجممب تجممزئة مجممموع
 المربعات بين المجموعات وبيممن هممذة المتغيممرات الثلثممة حسممب
 درجات الحرية الخاصة بكممل منهمما. أممما مجمموع المربعممات داخممل

المجموعات فيبقى كما هو.
  درجات حرية بين المجموعات, إثنممان5     فى هذا التطبيق لدينا 

  ) وواحدة ترد2 = 1 – 3منها تردان إلى أثر الجمعيات الدبية ( 
– 2إلى أثمر المبيئة (   1 =   ) والبماقى إثنمان تمردان إلمى أثمر1 

 ).1 × 2 البيئات ) ( التفاعل بينهما ( الجمعيات 
والن: تجزئة مجموع المربعات بين المجموعات:

ًل: مجموع المربعات بين الجمعيات الدبية:- أو
       هنممما نهتمممم بمعرفمممة الفمممروق بيمممن مجموعمممات الجمعيمممات
 الدبية( ثلثة مجموعات)  بغض النظر عممن البئيممة الجتماعيممة. أى
 تجميممع قسمممى الممبيئة ( حضممر/ ريممف ) ليمثلن مجموعممة واحممدة

+ 10داخممل كممل جمعيممة (    ) للفئة الولممى مممن الجمعيممات25 
 ) للفئة الثالثة.15 + 20 ), للفئة الثانية, ( 10 + 10الدبية,( 
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  أفممراد, لممذا فممأن مجممموع10ويصبح عممدد الفممراد فممى مجموعممة 
   2  )  10   +   10   + (  2  )  25   +   10  (المربعات بين الجمعيات الدبية = 

) +  20   +   15  (  2  ) –   90  (  2   
                        10               10            10           30 

 =)  35  (  2  ) +   20  (  2  ) +   35  (  2  ) –   90  (  2   
    10      10       10      30 
 =122.5 + 40 + 12205 – 270 
) 5 .............(15 مجموع المربعات بين الجمعيات الدبية = ∴

 2 = 1 – 3 = 1ودرجات الحرية = عدد الجمعيات – 
ًا: مجموع المربعات بين البيئات الجتماعية:-  ثاني

      وهنا نهتم بمعرفة الفروق بيممن مجموعممات الممبيئة الجتماعيممة
 ( مجموعممتين ) بغممض النظممر عممن الجمعيممات الدبيممة, أى تجميممع

  + ل شممىء )5 فممأكثر + أقممل مممن 5أقسام الجمعيات الدبيممة ( 
بيئة. أى (    )20 + 10 + 10لتمثل مجموعة واحدة داخل كل 

للمجموعة الولى وهم ( طلب الحضر فى عينه الدراسة ) 
الريف فى عينة5 + 10 + 25(  الثانية ( طلب  للمجموعة   (   

ًا لكممل مجموعممة.15الدراسة ) ويصبح عدد الفراد فى هذه    فراد
لذا فان مجموع المربعات بين البيئات.

 =)  10   +   10   +   20  (  2 + )  25   +   10   +   15  (  2 – )  90  (  2 
          15                    15              30 

 =)  40  (  2 + )  50  (  2 – )  90  (  2     = 106.7 + 166.7 – 270 
    15       15      30 

) 6 ) .............(3.4مجموع المربعات بين البيانات = ( 
 1 = 1 -2 = 1ودرجات الحرية للبيئات = عدد البيئات – 

ًا: مجموع مربعات التفاعل:-  ثالث
  الممبيئات ) = البمماقى     مجموع مربعات التفاعممل ( الجمعيممات 

  ( النتيجممة40من مجموع المربعممات الكلممى بيممن المجموعممات = 
ًا إليممة1رقم    ) بعد طرح مجموع المربعات بين الجمعيممات مضمماف

 ,6 + النتيجممة 5مجموع المربعات بين البيئات بعد طممرح النتيجممة 
وبمعنى آخر:-

 مجموع مربعات التفاعل = التبماين الكلمى – ( بيمن الجمعيمات +
بين البيئات )

 = 40) – 15 + 3.4 = ( 40 – 18.4 
)7 ..............(21.6 مجموع مربعات التفاعل ( الباقى ) = ∴

 ودرجممات حريممة التفاعممل = البمماقى مممن درجممات الحريممة الكليممة
 ) بعممد طممرح5لمجموع المربعات بين المجموعات والتى عممددها (
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ًا إليهمما درجممات الحريممة  درجممات الحريممة للجمعيممات الدبيممة مضمماف
).1للبيئات (

  درجمممات حريمممة التفاعمممل = درجمممات الحريمممة الكليمممة بيمممن∴
 المجموعات – ( درجات الحرية بين الجمعيات + درجممات الحريممة

بين البيئات ) 
  يتم حساب متوسط المربعات وذلك2 = 3 – 5 = } 1 + 2 { - 5= 

بقسمة مجموع  المربعات علي درجات الحرية المقابلة.
 مجممموع المربعممات بيممنمتوسط المربعممات بيممن المجموعممات = 

   المجموعات
                        درجات الحرية الكليه بين المجموعات 

8 =  40    =   )            1  النتيجه ...............(=
     5درجات الحرية الكلية بين المجموعات        

 مجممموع المربعممات بيممنمتوسممط المربعممات بيممن الجمعيممات  = 
الجمعيات 

                                    درجات الحرية بين الجمعيات  
7.5 =        15=   )     5  النتيجة................(= 

            2درجات الحرية بين الجمعيات      
 مجموع المربعات بين البيئاتمتوسط المربعات بين البيئات = 

                                 درجات الحرية بين البيئات 
 3.4   = 3.4  =   )  6  النتيجة .................(= 

 1  درجات الحرية بين البيئات        
 مجموع المربعات بين التفاعلمتوسط المربعات للتفاعل  =  

                               درجات الحرية بين التفاعل 
 108=   216   =    )  7  النتيجة...............(= 

 2   درجات الحرية بين التفاعل      
ًا نقسم متوسط المربعات فى كل من الجمعيممات/ الممبيئات/  وأخير
والتفاعل على التباين داخل المجموعات لنحصل على قيم (ف).

 5.28   = 75(ف) للجمعيات = 
                 1.24    

 7.61  = 108 , ف للباقى = 2.39   = 3.4(ف) للبيئات   = 
                 1.42                         1.42

) 48جدول رقم (
 يوضح نتائج تحليل التباين لدراسة أثر الجمعيات الدبية
 والبيئة الجتماعية والتفاعل بينهما على ثقافة الطالب

بالمرحلة الثانوية.
 الدللةعنن متوسطد.ح مجموعمصدر التباين
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0.0المربعاتالمربعات
1527.55.2بين الجمعيات

8
دالة

3.413.42.3بين البيئات
9

غير دالة

التفاعل
البيالجمعيات
ئات

21.6210.87.6
1

دالة

 داخل
المجموعات

3429---

 ولمعرفة دللة قيم (ف) السابقة يتم البحممث عممن (ف) الجدوليممة
بالنسبة لكل متغير:

 أ) بالنسممبة للجمعيممات الدبيممة نجممد أن قيمممة (ف) بيممن درجممات
  للتبمماين الصممغير ويميممن مسممتوى24 للتبمماين الكممبير و2الحريممة 
  وبممذلك نسممتطيع القممول بممأنه توجممد3.40 تسمماوى 0.05معنويممة 

فروق ذات دللة إحصائية بين مجموعات الجمعيات الدبية لن
  ) فيممما يتعلممق بمسممتوى الثقافممة. أى أن340 > 5.28 ( ف = 

 الجمعيات الدبية ذات تأثير حقيقى على ثقافة الطممالب بالمرحلممة
الثانوية بمفردها ( حسب البيانات المعطاه التطبيق ).

 ب) بالنسبة للبيئة الجتماعيممة نجممد أن قيمممة (ف) بيممن الممدرجات
 0.05 للصممغير ويميممن مسممتوى معنويممة 24 للكممبير و1الحريممة 
  ويمكن تفسير النتيجة على أنه ل توجممد فممروق ذات4.26تساوى 

< 39دللة إحصائية بين مجموعات البيئة الجتماعية لن  ( ف = 
  ) أى ليس للممبيئة الجتماعيممة أى تممأثير علممى ثقافممة الطممالب4.26

بمفردها ( حسب البيانات المعطاه ).
  وعنممد24ج) بالنسبة للتفاعل فأن قيمة (ف) بين درجات الحرية/

)3.40 > 7.61 وحيممث أن ( ف = 3.40 تساوى 0.05مستوى    
ًا ذات دللممة  فهى دللة إحصائية ونستطيع القول بممأن هنمماك فروقمم

إحصائية بين الطلب بسبب تفاعل المتغيرين.
دللة النسب المئوية:

THE SIGNCANCE OF PERCENT AGES
ًا من البحوث التربويممة والنفسممية والجتماعيممة بممما       تعتمد كثير
 فى ذلك دراسات الراى العام والستفتاءات الشعبية على حساب
 النسب المئويممة لمجموعممتين أو أكممثر وهنمما تكممون الحاجممة ماسممة
 لمقياس يتم بواستطه معرفة الدللة الحصائية للفروق فممى تلممك

 . Z – ratio testالنسب وبعد إختبار النسبة الحرجة (ز) 
المعيارية هو أنسب مقياس لذلك.
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إختبار الفروق بين نسبتين:-
     متطلبات الختبار:-

 ) هممو عممدد2) هو عدد أفراد المجموعة الولى (ن1     إذا كان (ن
أفراد المجموعة الثانية فأننا نقوم بحساب مايلى:-

 )1نحسب النسبة المئوية للمجموعة الولى ولتكن ( ط•
 )2نحسب النسبة المئوية للمجموعة الثانية ولتكن ( ط•
نحسب النسبة المئوية المشتركة للمجموعتين ولتكن:-•

 2   ط2   + ن1   ط1  نط = 
   2 + ن1        ن

 نحسب النسبة المئوية المشتركة ثم نطبق القاعممدة التاليممة-2
وهى:

 2   – ط1       ط           ز   =   
   )  1    +   1                     ط ق ( 
 2     ن1                            ن

 = النسبة المئوية للمجموعة الولى 1حيث ط
 = النسبة المئوية للمجموعة الثانية 2      ط

       ط = النسبة المئوية المشتركة
ق = النسبة المئوية المكملة للنسبة المئوية المشتركة 

 = عدد أفراد المجموعة الولى 1ن
  = عدد أفراد المجموعة الثانية2ن

)30تطبيق رقم (
ًا فى أحدى السممتفتاءات50     البيانات التالية تمثل نتائج    مواطن

التربوية حول وجود دور للمدرسة الحديثة فى تنمية المجتمع.
 المطلمموب: معرفممة دللممة الفممروق بيممن النسممبتينكما موضممح فممي

)49الجدول رقم (
)49جدول رقم (

  مواطن في استفتاء حول دور المدرسة50نتائج 
الحديثة في تنمية المجتمع

معترضونمؤيدون
النسبة%العددالنسبة%العدد
30602040

الحل: 
 2   ط2   + ن1   ط1  نالنسبة المئوية المشتركة للمجموعتين ط = 

      2 + ن1                                              ن
 =30   ×   60 + 20   ×   40    = 52%

      30+ 20    
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– 1النسبة المئوية المكملممة للنسممبة المشممتركة ق =   0.52=   
48 %

 20 = 2            ن60           ط = 30 ن = والن 
 48             ق = 25            ط = 4 = 2         ط
      2       – ط  1      طز =       

   )  1   +   1  (ط ق 
2 + ن1      ن

  =   0.60   –   0.40     
0.52 × 048  ×(1 + 1)     =  020    = 020

1.43 ز  ∴           014      020         20   30                  
  نسممتنتج أن1.96     وبمقارنة هذه القيمممة بقيمممة (ز) المعياريممة 

ًا عند مسممتوى معنمموي   0.05الفرق بين النسبتين غير دال إحصائي
)50كما موضح في الجدول رقم (

)50جدول رقم (
يوضح نتائج اختبار (ز) بين نسبتي المجموعتين

 الدللةقيمة (ز)معترضونمؤيدون
الحصائية

0.05عند 
النسبة %العددالنسبة%العدد

غير دالة3060%2040%1.43

ملءمة أداة البحث التربوي لموضوع البحث
      إن الدوات المستخدمة في البحمموث التربويممة هممي السممتبانة

والمقابلة والملحظة والختبار.
       وإن الداة المختممارة عنممد التخطيممط للبحممث تكممون ملئمممة

لموضوع البحث إذا كانت توظف وفق التعريف المنهجي لها.
      فمصطلح أداة البحث مصممطلح منهجممي يعنممي الوسمميلة الممتي
 تجمع بها المعلومات اللزمة للجابة على أسئلة البحث أو تحقيممق

) 100فروضه ( الفياضى، ص 
      ربما تجيب معلوممات الداة إجابمة غيمر صمادقة أو إجابمة غيمر
 دقيقة وقد تكون هنالك أداة أفضل مممن أداة مختممارة فممي الجابممة
 على أسئلة البحث أو تحقيممق فروضممه.ويمكممن القممول بممأن درجممة
 الثقممة فممي المعلومممات الممتي يحصممل عليهمما البمماحث بواسممطة
 الملحظة أكثر ممن الممتي نتحصممل عليهمامن بقيممة الدوات لخمرى
 وذلك بحيث أن المعلومة تستنتج من سلوك طبيعي غير متكلممف.

)411 ، ص  1989( سيد أحمد، 
تقنين أدوات البحث:
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      يقصممد بتقنييممن أدوات البحممث مممدى صممدقها وثباتهمما وإمكانيممة
 تطبيقهمما علممى العينممات الصمملية للبحممث. ومممن أهممم السمماليب

الحصائية التي تستخدم لذلك.

الرتباط:
           يستخدم الرتباط في الحصمماء الممتربوي بصممورة أساسممية
 في الدراسات الرتباطية التي تهدف إلى الكشف عن العلقة بين
 المتغيرات لممذا فممإن الهممدف الساسممي مممن دراسممة الرتبمماط هممو

الجابة عن أربعة أسئلة مهمة هي:
) هل هنالك علقة بين المتغيرات موضوع الدراسة؟1

الحكم:
      نعم توجد علقة إذا كانت نتيجة الرتباط عممدد ممموجب (+) أو

سالب (-) 
     ل توجد علقة إذا كانت نتيجة الرتباط صفر.

) ما نوع هذه العلقة؟ إن وجدت طردية أم عكسية؟2
الحكم:

    العلقة طردية إذا كانت نتيجة الرتباط عدد موجب (+).
    العلقة عكسية إذا كانت نتيجة الرتباط عدد سالب (-)

 والعلقة الطردية تعني أن الزيادة في إحد المتغيرين تتبعها زيممادة
 تلقائية في المتغير الخممر لزيممادة عممدد سمماعات السممتذكار تتبعهمما

زيادة في درجة التحصيل الدراسي لدى الطالب.
 أممما العلقممة العكسممية تعنممي الزيممادة فممي أحممد المتغيريممن يتبعهمما
 نقصان في المتغير الخر بزيادة عدد ساعات اللعب يتبعها نقصان

في درجة التحصيل الدراسي.
) ما قوة هذه العلقة؟ قوية أم ضعيفة ؟3

الحكم:
 ) وهممو الحممد1     العلقة قوية كلما كانت النتيجة أقرب إلممى ( +

القصى للرتباط الفردي التام.
 ) وهممو الحممد1     العلقة ضعيفة كلما كانت النتيجة أقرب إلممى (-

القصى للرتباط العكسي التام.
) هل يمكن تصوير هذه العلقة ( إن وجدت ) بمعادلة خطية؟4

       للجابة علممى جميممع السممئلة السممابقة يتممم إسممتعراض بعممض
 التطبيقات الهامة لمعامل الرتباط في البحمموث التربويممة والكممثر

ًا من قبل الباحثين وهي: ًا وإستخدام شيوع
الرتباط الثنائي.)1
الرتباط الجزئي.)2
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الرتباط المتعدد.)3
النحدار والسلسل الزمنية.)4
التحليل العاملي.)5

الرتباط الثنائي:
     هناك عدة طممرق لدراسممة العلقممة الثنائيممة بيممن متغيريممن فممي
 البحوث التربوية إل أننمما سممنتناول أكممثر أنممواع معمماملت الرتبمماط

ًا لدى الباحثين وأسهلها وهي: شيوع
  أ. معامل إرتباط الرتب ( سبير مان وبراون )

  ب. معامل إرتباط ( بيرسون )
ًل معامل إرتباط الرتب سبير مان – براون: أو

      يستخدم معامل إرتباط الرتب لسبير مان – براون فممي حالممة
 العينات الصغيرة الحجم والتي تعتمد على الترتيب. وفكرة إرتباط

ًا ويمكن تلخيصها في الخطوات الثلث التالية: الرتب بسيطة جد
ًا ) ًا أو تنازلي نرتب مفردات كل متغير على حدة. ( تصاعدي

 نحسب الفرق بين كل ترتيبن متناظرين ونرمز لهذا الفرق بالرمز
(ف).

  2نربع هذا الفرق ونرمز له بالرمز (ف)

ثم نطبق القاعة:
  2       مج ف  6   -1ر =    

)1-2           ن( ن
حيث ر = معامل الرتباط

 = مجموع مربعات الفروق2مج ف
ن      = عدد المفردات

):31تطبيق رقم (
      وللستدلل على مدى معنوية هذا المعامل يجممرى ممما يسمممى
 باختبار الدللة الحصائية أو اختبار معنوية معامل الرتباط. ويقصد
 باختبار معنوية معامل الرتباط الجابة علممى السممؤال: ( هممل هممذا
 المعامل يممدل دللممة معنويممة لوجممود علقممة حقيقيممة بيممن درجممات
 الختبارين أم ظهممر هممذا المعامممل صممدفة بسممبب العشمموائية فممي

اختيار العينة ).ذلك هو مفهوم الستدلل. 
      وهنالك طرق متعددة للتحقق من الدللممة الحصممائية لمعامممل

الرتباط يمكن تلخيصها في التي:
) طريقة الخطأ المعياري:1

      بعممد حسمماب معامممل الرتبمماط يتممم حسمماب الخطممأ المعيمماري
باستخدام:

ًا ( صممفر -    أ. الدرجة المعيارية ( ت) إذا كان حجم العينممة صممغير
 فرد ) وفق القاعدة:30
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           2      ) ر  2  (ن-ت  =    
2- ر1             

حيث:    ر        = معامل الرتباط المحسوب
         ن         = عدد أفراد العينة

)   = درجة الحرية في الختبار (ت)2        (ن – 
 ودرجة الحرية هي الدرجة التي تحسب بعد إستبعاد القيود التي
 أخذت في العتبار عند حساب المقياس،  فلما كنا مقيدين هنا

).2بمتغيرين فإن درجة الحرية تساوي عدد الفراد = (ن – 
ًا فاننا نستخدم الدرجة30ب. إذا كانت (ن) أكبر من    فرد

ًل عن الدرجة المعيارية (ت) لتحديد الدللة  المعيارية (ز) بد
الحصائية لمعامل الرتباط وفق القاعدة:

1ز  =   ر     ن – 
حيث ر = معامل الرتباط المحسوب

ن  = عدد أفراد العينة
أما الدللة الحصائية لقيمة (ز) فمحددة بالجدول المختصر رقم (

51:(
جدول اختبار (ز) للدللة الحصائية

)51جدول رقم (
يوضح مستوي المعنوية لقيمة (ز)

0.050.01مستوى المعنوية
1.962.58قيمة (ز)

  في التطبيق السابق وكان43فعلى سبيل المثال إذا كانت ن = 
 فان 0.08معامل الرتباط 

   42 × 0.80 =  1 – 43    × 0.80ز = 
 

 =0.80 × 6.48   = 5.18
ًا يساوي (صممفر) وهممو الممذي جعممل  يلحظ أن مجموع الفروق دائم

الحاجة ماسة للتربيع.
* ملحوظة:

      في حالة اشتراك مفردتين أو أكثر في رتبة واحدة فممإن رتبممة
 كل منهما هي متوسط الرتب فإذا اشتركت الرتبة الثانية والثالثة:

فإن رتبة كل منهما هي متوسط الرتبتين. 

    لكل منهما.2.5    =      5      =     3   + 2     
       2          2
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الرتباط الطردي التام:
):32تطبيق رقم (

 البيانات التالية تمثممل درجممات خمسممة مفحوصممين فممي السممتبيان
 (س) ككممل وعبممارة مممن عبمماراته (ص). المطلمموب معرفممة درجممة

إرتباط العبارة بالستبيان 
) 52جدول رقم (

 مفحوصين في اختبار ما5يوضح رتب درجات 
 الدرجة فيالفرد

الستبيان (س)
 الدرجة في العبارة

(ص)
 رتب
(س)

 رتب
(ص)

2فف

صفرصفر37611أ
صفرصفر18522ب
صفرصفر12433ج
صفرصفر7244د
صفرصفر3155ه
صفرصفر-----

الحل:
 - صفر  =1   =  صفر-1   =    صفر  ×   6- 1    معامل الرتباط ر = 

+1
                              5 × 24           120

 وهو إرتباط طردي تام ، ويمكن معرفة الرتباط الموجب التام بمجرد
 النظر في رتب المتغيرات حيث يأخذ الفرد نفس الرتب في

المتغيرين ( أول في الستبيان وأول في العبارة ) .
     الدرجات التالية تمثممل درجممات خمسممة مفحوصممين فممي السممتيبان
 (س) ككل وعبارة من عبارات (ص) . المطلوب معرفة درجة إرتبمماط

العبارة بالستبيان.
) 53جدول رقم (

 طلب5يوضح رتب درجات 
2ففرتب (ص)رتب (س) (ص) (س)الفرد

414-37115أ
24-18224ب
صفرصفر12433ج
754224د
3651416ه
40صفر-----

1- =   2 – 1 =    240  -1 =           ×   6 -  1معامل الرتباط ر = 
                             5 × 24            120
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وهو إرتباط عكسي تام.
      ويمكن ملحظة الرتباط العكسي التام بمجممرد النظممر، وذلممك

ًا وبإنتظام. بالنظر في تراتيب المتغيرين فهي متعاكسة تمام
ًا معامل إرتباط ( بيرسون ): ثاني

ًا      يعد معامل إرتباط بيرسون من أكثر معملت الرتبمماط شمميوع
ًا من قبل الباحثين وذلك لنممه يأخممذ فممي العتبممار القيممم  وإستخدام
 في المتغيرين وليس المترتيب فقمط كمما همو الحمال فمي معاممل
 إرتبمماط الرتممب. وهنمماك طممرق عديممدة لحسمماب معامممل إرتبمماط

بيرسون أشهرها:
) معامل إرتباط بيرسون باستخدام الدرجات الخام:1

      يتم حساب معامل إرتباط بيرسون بين المتغيرين (س) (ص)
من الدرجات الخام مباشرة بإيجاد المجاميع التالية:

، مج س ص2، مج ص2         مج س، مج ص، مج س
حيث:

مج س = مجموع درجات المتغير الول-5
مج ص = مجموع درجات المتغير الثاني-6
 = مجموع مربعات درجات المتغير الول2مج س-7
 = مجموع مربعات درجات المتغير الثاني2مج ص-8
 مج س ص = مجموع حاصل ضرب الدرجات-9

المتناظرة.
ثم استخدام القاعدة التالية:

    معامل إرتباط بيرسون هو:
ن مج س ص – ( مج س ) ( مج ص )ر  =              

 – (مج ص2 ن مج ص[   ] 2 – ( مج س)2 ن مج س[               
2  [

صيغة اخرى لمعادلة بيرسون:
     يمكمن تطموير  معادلمة بيرسمون السمابقة إلمى معادلمة أخمرى
 تعتمد على حساب المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لكممل

متغير، ومج س ص ثم تطبيق القاعدة:
2   م1  مج س ص – ن ممعامل إرتباط بيرسون ر =  

  2 ع1                                    ن ع

معامل الرتباط =   حيث   ر  
مج س ص = مجموع حواصل ضرب المفردات المتناظرة

  = متوسممط المتغيممر2          = متوسممط المتغيممر الول، م1م
الثاني

220



        = النحراف المعياري للمتغير الول 1ع
 = النحراف المعياري للمتغير الثاني2 ع

     ومن أهم تطبيقات معامل الرتباط قياس درجة ثبات العبارات
 في السممتبيان وذلممك عممن طريممق قيمماس معامممل إرتبمماط العبممارة

بالمحور الذي تنتمي إليه أو بالستبيان. 
Partinal Corre Lationالرتباط الجزئي:  

      في كثير ممن البحمموث والدراسمات – خاصمة التجريبيمة يكمون
 الباحث في حاجممة إلممى عممزل بعممض المتغيممرات الممتي مممن شممأنها
 التأثير على التجربممة وتممرك المجممال للمتغيممر المممؤثر حممتى تظهممر
 نتائجه، والتاكد ممن أن التممأثير علممى العينممة ناتممج فقممط ممن تممأثير
 البرنامج الموضوع أو المتغير المستقل وليس غيرة. فعلى سممبيل
 المثممال إذا أراد بمماحث أن يممدرس العلقممة بيممن اداء المعلممم فممي
 التدريس وبين معرفة توافقه مع مهنممة التممدريس، أو بمعنممى آخممر
 معرفة مدى تممأثير التوافممق مممع المهنممة علممى أداء المعلممم؟ فمممن
 المعلوم أنه بجانب التوافق مممع المهنممة ( التوافممق المهنممي ) فممإن
 هنالك عوامل أخرى كثيرة تؤثر على الداء التدريسمي كالمسمتوى
 الكمماديمي للمعلممم فممي مممادته الممتي يقمموم بتدريسممها، مسممتوى

الطلب، جاهزية المدرس.
      يحتاج الباحث أو الدارس فممي مثممل هممذه الحالممة إلممى معامممل
 إحصممائي يفيممده فممي عممزل تمماثير المتغيممرات غيممر المرغمموب فممي
 دراسممتها، أي الحصممول علممى عينممة تبممدو متجانسممة حممتى يفسممح

المجال لرؤية اثر المتغير المستقل.
      ومعامل الرتباط الجزئي يعد أنسب تلك المعاملت التي تفي

بهذا الغرض.
 ح)19، 1985( محمود السيد أبو النيل، 

ملحوظه :       
 فممى حالممة وجممود عممدة متغيممرات فممانه يتممم عزلهمما واحممدا واحممدا

بالتناوب .
         mntiplecorrlation)الرتباط المتعدد : 3

 اذا اراد البمماحث معرفممة العلقممه بيممن كممل مممن (مسممتوى الداء)
 كمتغير تابع من جهة وبين كل من (التوافممق المهنممى +المسممتوى
 العلمى ).مجتمعيممن كمتغيممر يممن مسممتقلين مممن جهممة أخممرى دون
 تثبيت احدهما –فان الباحث فى حاجه ماسه الى استخدام معامل

الرتباط المتعدد لكشف مثل هذه العلقه وفق القاعده :

   ×     301       ر  ×     201   ر   ×     2    -  301     2      +ر  201      ر       =      3201 ر 
302     
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302 2-ر1      
= معامل الرتباط المتعدد   30201حيث ر 

         =   معامل الرتباط بين الداء والتوافق المهنى201ر 
        =   معامل الرتباط بين الداء والمستوى العلمى   301ر 
          = معامل الرتبماط بيمن التوافمق المهنمي والمسمتوى302ر 

العلمي.
الرتباط الخطي:

ًا ما تهدف الدراسممات الرتباطيممة الممى الجابممة عممن أربعممة      دائم
أسئلة مهمة هي.

. هل هناك علقة1
 . ما طبيعة هذه العلقة في حالة وجودها ( طردية أم عكسممية ؟2

 ويمكن برسم   درجات المتغيرين ثممم رسممم خممط مسممتقيم يمثممل
ًا ويسمى بخط النتشار. ًا أو متناقص التجاه العام متزايد

. هل العلقة الناتجة ضعيفة أم قوية؟3
 . هل يمكن تصوير هذه العلقة في شكل معادلة يكون فيها أحد4

ًا للمتغير الثاني. المتغيرين تابع
  يجيب عليها معامممل الرتبمماط كممما تممم توضمميح1،2،3     السئلة 

ًا أما السؤال    فيجيب عليه معامل النحممدار لممذا فممإن4ذلك مسبق
 معامل الرتباط ومعامل النحدار متلزميممن وحممتى يتضممح مفهمموم

):33معامل النحدار نجري التطبيق رقم (
)33تطبيق رقم (

     إذا أراد الباحث أن يعرف العلقة بين الداء والتوافممق المهنممي
 وأن يصور تلك العلقة في شكل معادلة خطيممة يمكممن بواسممتطها
 التنبوء بمستقبل أداء المعلم مممتى ممما عرفممت درجممة تمموافقه مممع
 مهنة التدريس فممإنه يلجممأ إلممى حسماب معادلمة النحممدار. وليجمماد

معادلة النحدار يجب توفير المعطيات التالية:
، مج س ص2  مج س، مج ص، مج س

 حيممث: مممج س = مجممموع درجممات الداء المموظيفي ثممم حسمماب
المتوسط بقسمة مجموع الدرجات على عددها.

 مج ص = مجموع درجات التوافق المهني ثممم حسمماب المتوسممط
بقسمة مجموع درجات التوافق على عددها.

  = مجموع مربعات درجات الداء الوظيفي2مج س
 ص المتناظرةمج س ص = مجموع حاصل ضرب  س 

ن = عدد أفراد العينة.
     ويمكن ملحظة أن كل تلك المعطيممات اسممتخدمت فممي إيجمماد
 معامل الرتباط لذا يمكن السممتفادة منهما فممي حالممة الرغبممة فممي

إيجاد معامل النحدار.
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ومعادلة النحدار هي معادلة خط مستقيم في الصورة التالية:
    مج ص    مج س ص – مج س     ب = 

2 – ( مج س )2              ن مج س

 -  -  ب س-أ = ص
ص = أس + ب

حيث أ، ب ثوابت يمكن حسابها من المعطيات السابقة.
اى أن أ = متوسط الصادات – ب × متوسط السينات

 وصيغة حسماب (ب) شممبيهة بصمميغة معامممل بيرسممون إذا تسمماوى
القوسان تحت جذر المقام.

 قيممة (ب) الموجبمة فمي معادلمة النحمدار تعنمي أن العلقمة بيمن
المتغيرين علقة طردية والقيمة السالبة تعني أن العلقة عكسية.

Riabelityالثبات: 
      الختبار الثابت هو الذي يعطي النتيجة أو الترتيب نفسممه عنممد

إعادته مرة أخرى على نفس المجموعة.
      التعريف السابق يوضح أنه إذا إجرى اختبار ما على مجموعممة
 من أفراد عينة دراسية ورصدت الدرجات فممي المممرة الولممى ثممم
 أجري نفس الختبار على نفس المجموعة ورصدت الدرجات فممي
 المرة الثانية وكانت النتيجة هي نفس النتيجة دل ذلك علممى ثبممات
 الختبار أو المقياس وهذا هو المفهوم العام للثبات أي أن الثبممات
 يهتم بثبات النتيجة في تجربممتين مختلفممتين لممذا فهممو فممي صممورته
 العامممة عبممارة عممن دراسممة مممدى الرتبمماط بيممن النتيجممتين وعليممه
 فالثبات يحسب بحساب معامل الرتباط بين درجات المرة الولى

ودرجات المرة الثانية.
الطرق الحصائية لقياس الثبات:

ًا على حساب ًا مباشر       تعتمد جميع طرق حساب الثبات إعتماد
 معامل الرتباط وإذا كان الرتباط يعني الثبات فإن عدم الرتبمماط

يعني عدم الثبات ومن أهم طرق قياس الثبات.
ًل: طريقة إعادة الختبار: أو

      وتقوم هذه الطريقة في حساب الثبات على أن الباحث يقوم
 بإعادة الختبار على عينة البحث مرتين ويلحظ مدى الفروق بيممن
 الدرجات المتحصمملة فممي المممرة الولممى و المتحصمملة فممي المممرة
 الثانية وهل حصلت عينة الدراسة على نفممس النتيجممة أو الممترتيب
ًا وإل فهوغير ثابت. في الختبارين ان حدث ذلك يكون الختبار ثابت

    ومن عيوب طريقة إعادة الختبار:
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 إن النتائج تتأثر بالمدى الزمني بين تطبيق الختبارين فكلممما)1
ًا  كانت فترة إعادة الختبار قصيرة كلما كان الختبار أكثر ثبات
 بسممبب تممذكر المفحوصممين للمعلومممات المتعلقممة بالختبممار،
ًا وهممو ممما  وكلما كانت الفترة طويلة كممان الختبممار أقممل ثباتمم
 يسمممى بتممأثير التممدريب أي أن المفحوصممين تممدربوا علممى

ًا. الختبار فجاءت النتائج أكثر ثبات
ًل ووقممت)2 ًا وممما  إن عملية إعادة الختبار تكلممف البمماحث جهممد

مما يجعل الباحثين ل يفضلونها.
 هذا بالضافة للعوامل الخرى الخارجية والداخلية التي تؤثر)3

 فممي معامممل الثبممات مثممل تغيممر نفسممية المفحوصممين فممي
 الحممالتين تعتممبر العوامممل الخارجيممة مثممل الجممو، الرطوبممة،
 الحرارة، الضوضاء وغيرهمما. لممذا فممإن هممذه الطريقممة تكممون
 قاصرة وغير عملية في الحصول على نتممائج دقيقممة لقيمماس

ثبات الختبار أو الستبانة.
ًا طريقة الصور المتكافئة: ثاني

      وتقوم همذه الصمورة علمى وضمع صمورتين متكمافئتين لنفمس
الختبار للتخلص من أثر التدريب الذي ينشأ بسبب إعادة الختبار.
     ولكن من أكبر عيوب هذه الطريقة هممي صممعوبة التكممافؤ فممي
 الصممورتين حيممث يتطلممب التكممافؤ التطممابق فممي بعممض العناصممر

الساسية.
 المتوسمممط = المتوسمممط، النحمممراف المعيممماري = النحمممراف
 المعياري، معامل الرتباط = معامل الرتباط  في الصورتين. هذا
 بالضممافة إلممى المموقت والجهممد الممذي يبممذله البمماحث فممي إعممداد
 صورتين متكممافئتين لنفممس القيمماس نفممس السمممات والخصممائص
 والقدرات لذا فإن عدد كبير من الباحثين ل يفضل هممذه الطريقممة

لقياس ثبات الختبار أو الستبانة.
ًا: طريقة التجزئية النصفية: ثالث

      وتقوم فكرة التجزئة النصفية على تجزئة الختبار الواحد إلممى
 مجموعتين إذا تعذر وضع صورتين متكافئتين. وهنالك صور عديدة
 للتجزئة النصفية. فهنالك من يقسم درجات الختبممار إلممى نصممفين

 20بالترتيب فعلى سبيل المثال إذا كان هناك اختبممار يتكممون مممن 
ًل أو استبانة تتكون مممن    عبممارة فهنمماك مممن يقسمممه إلممى20سؤا

  ) ولكن  يعاب على القسمة20 – 11 ومن 10- 1قسمين من ( 
 بهذه الطريقة أنهمما ل تراعممي بعممض العوامممل المممؤثرة فممي ثبممات
ًا ما يكون ممن السمهل إلمى الصمعب  الختبار حيث أن الختبار غالب
 وبالتالى فأن الستعداد النفسممى للمفحمموص فممي السممئلة الولممي
 يختلف عن الستعداد النفسى في السئلة الخيرة, لذا فأن أغلب
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 المحللين الحصائيين يفضلون التجزئة النصممفية الممتى تقمموم علممي
 أخذ السئلة الفردية لتمثيل النصف الول والزوجية لتمثل النصف
 الثانى للختبار ذلك لن تغير الستعداد النفسى يكون ضعيف بيممن
 السؤال والذي يليه مباشرة أى أن ظروف إجابة المفحوص علممى
 السؤال الول يشبة إلى حممد كممبير ظممروف إجممابته علممى السممؤال
 الثاني وهكذا الحمال لبقيمة السمئلة, والسمئلة الفرديمة همى المتى

 ,. والسئلة الزوجية هى التى تحمل الرقام5, 3, 1تحمل الرقام 
 ,..... ويسمي معامل الثبات المحسمموب بهممذه الطريقممة6, 4, 2

 بمعامل التساق الداخلى أو معامل الثبممات النصممفي  لنممه يقيممس
 ثبات نصف الختبار ومن أهم الطرق الحصممائية لحسمماب معامممل

الثبات بأسلوب التجزئة النصفية هى:- 
) معادلة سبيرمان, براون للتجزئة النصفية.1

متطلبات المعادلة هى:-
أ) تحسب معامل الرتباط بين نصفى الختبار او الستبيان.

 ب) تحسب معامممل الثبممات بإسممتخدام معادلممة التنبممؤ لسممبيرمان,
براون أو بإستخدام الجداول الحصائية.

ومعادلة التنبؤ أو مايسمى بمعادلة التساق الداخلى هى:
  ر   2   معامل التساق الداخلى   ر=    

+ر 1                                  
 ويمكن حساب معامل التسمماق الممداخلى بمجممرد معرفممة معامممل
 الرتباط بين نصفى الختبار ( فردى, زوجى ) وذلك لقراءتممه فممي
 الجداول الحصائية وهى جداول إعدت ليجمماد معامممل الثبممات لى

معامل إرتباط بين العبارات الزوجية والفردية.
مزايا طريقة التجزئة النصفية:-

 ) تعمممل علممي تمموفير للجهممد والمموقت والمممال للبمماحث حيممث ل1
 يضطر لجمراء الختبمار أو السمتبانة مرتيمن كمما ل يضمطر لعممل

صورتين متكافئتين للختبار أو الستبانة.
) تلقي أثر التدريب للمفحوصين.2
) تلقي أثر عدم التكافؤ.3

عيوب طريقة التجزئة النصفية:-
 أ) ليمكن بواستطها قياس معامل ثبات الختبممار ككممل وذلممك لن
 عملية قسمة الختبار إلى نصفين تكون قد جزأت محتمموى الممادة
 أو مضمون مشكلة البحث إلى نصفين حيث يقيس كل جزء بعض
 الوظائف المطلوبة ول يمثل كل المادة لذا فان الثبات هنمما يكممون

لنصف الختبار وليس للختبار ككل.
 ب) تعطممى طريقممة التجممزئة النصممفية معامممل الثبممات فممي حممده

العلى.
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) معادلة رولون للتجزئية النصفية:-2
       معادلة ( رولون ) هى معادلة مختصممرة لمعادلممة اسممبيرمان,
 بممراون لقيمماس الثبممات وتمتمماز بأنهمما تصمملح لقيمماس معامممل ثبممات
 الختبار ككل وتقوم فكرتها على نفس تجزئية الختبار إلى نصفين
 غير أنها تهتم بحساب التباين بين النصفين وكممذلك تبمماين الختبممار

ككل ويكون معامل الثبات هو

    س – ص  2      ع –   1ر = 
 ( س + ص ) 2           ع

حيث أن ر معامل الثبات للختبار ككل 
 ( س – ص ) = تباين الفرد 2ع
 ( س + ص ) = تباين المجموع2ع

 أى أن طريقممة ( رولممون ) تركممز بصممورة أساسممية علممى حسمماب
التباين.

) طريقة جيثمان للتجزئية النصفية:-3
       تصلح طريقةجيثمان لقياس معامل الثبات للختبار ككل فممي

حالة تجزئية الختبار لى عدد من الجزاء.
خطوات طريقة جيثمان:- 

) تقسيم الختبار إلى نصفين أو أكثر.1
) حساب تباين النصفين أو تباين الجزاء.2
) حساب تباين الختبارككل.3

 أى أن هذه طريقة  تتطلب نفس متطلبات طريقة ( رولون ) غير
أن الجزاء قد تكون كثيرة.

وصيغة لمعادلة هى:-

 )  2       – مج ع1       (  ن       ر =   
 2                 ع1        ن – 

 حيث ر = معامل الثبات للختبار ككل 
 = مجموع تباينات الجزاء 2 مج ع
 = تباين الختبار ككل 2    ع

     ن = عدد الجزاء 
) طريقة تحليل التباين لقياس الثبات:-4

      تعد طريقة تحليل التباين من الطممرق الهامممة لقيمماس الثبممات
 لنها تصلح لقياس ثبات الختبممار أو السممتبانة مهممما كممانت طبيعممة
 الجابة عممن السممئلة وسممواء حممزف المفحمموص بعممض السممئلة أو
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 تركها بل إجابة وذلممك لن معادلمة ( تحليمل التبمماين ) تعتمممد فقمط
على تباين الختبار ومتوسطه ثم استخدام معادلته.

   – م ( ن – م )  2      ن عر =  
  2           ( ن – م ) ع

   حيث:
 = معامل ثبات الختبارأر

 ن = عدد السئلة 
 م = متوسط الختبار 

 ع = تباين الختبار
  ومن مزايا هذه الطريقة إنها تعطى الثبات في حممده الدنممى لممذا

يفضلها كثير من الباحثين.
  ) Validityالصدق:-  ( 

يقيس ما وضع له والصدق صفة       الختبار الصادق هو الذى 
 % كما ليممس100نسبية فليس هناك إختبار أو أداه صادقة بنسبة 

 هناك إختبار لم يكن صادق بالمرة ويكممون إختبممار ممما أصممدق مممن
 إختبممار آخممر اذا كانمما يقيسممان صممفة واحممدة وكممان معامممل صممدق
 الختبار الول أعلى من معامل صدق الختبار الثانى ( سيد أحمد,

 ).104م, 2008عبد الرحمن, 
أنواع الصدق:- 

الصدق الوصفى:- 
ومن أنواعه:-

(أ) الصدق الفتراضى:-
      يعتمد الصدق الوصفى في قياسة لصدق الختبار أو الستبانة
 علي الناحية الشكلية العامة أو الخارجيممة او الظاهريممة فيممه وهممى
ًا بمجرد النظر  المرحلة التي تسبق تجريبه كأن يبدو الختبار صادق
 في أسمه اى نفترض أن الختبار صادق من أسمممه ( عبممدالرحمن

 ) 104م, 2008الهادى, سيد أحمد التوم, 
:-(ب) الصدق الظاهرى

      وعندما يعتمد الصدق الوصفى في قياسممه لصممدق الختبممار أو
 السممتبانة علممي قيمماس المظهممر العممام للختبممار ومممدى تناسممبه
 للمختممبرين ويبممدو ذلممك فممي وضمموح تعليممماته وترتيممب الخطمموات
 الساسية فيه من صياغة السئلة والجابة وتحديد الزمن وما إلممى
 ذلممك ويسمممي الصممدق فممي هممذه الحالممة بالصممدق السممطحى او

الظاهرى.

(ج) صدق المحتوى أو المضمون:-
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      وعندما يعتمد الصدق الوصفى في قياسممه لصممدق الختبممار أو
 الستبانة على قيمماس مممدى شمممولية الختبممار أو تمممثيله لمحتمموى

الموضوع يسمى (صدق المحتوى).
(د) صدق المحكمين:-

       وهو الصدق الممذي يتممم قياسممه بعممرض السممتبانة أو الختبممار
 على مجموعممة مممن المختصممين أو الخممبراء أو الممذين علممى درايممة
 بشئون البحث العلمي أو الختبارات التحصيلية أو الذين علي علم

بموضوع الدراسة المعنية.
)الصدق الحصائى:-2

      وهو قياس الصدق بطريقة علمية إحصائية رياضية عن طريق
 تحليل نتائج عينة إستطلعية من أفراد العينة التي سممتطبق عليهمما
 الختبار أو الستبانة ومقارنة تلك النتائج بنتائج العينة الصمملية بعممد

تطبيق الستبانة.
 والصدق الحصائي يهدف إلى قياس مممدى الرتبمماط بيممن درجممات
 التجريب والدرجات الحقيقية لفراد العينة, وبهذا المفهمموم يتضممح
 أن الصدق الحصممائى يعتمممد فممي حسممابه علممى معامممل الرتبمماط
 فمعامممل الرتبمماط الكممبير يعنممى وجممود درجممة عاليممة ممن الصممدق

ومعامل الرتباط الصغير يعنى عدم الصدق.
طرق حساب الصدق:-

- حساب صدق الختبار بطريقة التجزيئة:1
      يسمممى الصممدق المقمماس بهممذه الطريقممة بالصممدق الممذاتي أو
 الداخلى ويعتمد في قياس على مبدأ التجزيئة النصفية اى تجممزيئة
 درجات أفراد العينة فى الختبار او السممتبانه الممى درجممات فرديممه
 واخرى زوجيه وحساب معامل الرتباط بين النصممفين ثممم حسمماب
 معامممل الثبممات للنصممفين اوالتسمماق الممداخلى ومممن ثممم حسمماب
 معامل الصدق الزاتمى بحسمماب الجممزر الممتزبيعى لمعاممل الثبممات

النصفى 
اى ان 

الصدق الزاتى =        معامل الثبات النصفى     

) حساب صدق لختبار بطريقة المقارنه الطرفية:2
 يتم أيجاد معامل الصممدق بطريقممة المقممارنه الطرفيممة او الفممروق
 الطرفيممة (الطممرف القمموى والطممرف الضممعيف) وذلممك باتبمماع

الخطوات التاليه .
ًا.1 - ترتيب افراد العينه حسب الدرجات تنازلي
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 - يقسم افممراد العينممه المرتممبين الممى ثلثممه مجموعممات لمعامممل2
ًا33% او 27تقسيم مناسب وليكن   % اذا كان حجممم العينممه كممبير

ًا يمكمن تقسميمها المى قسمميين  امما اذا كمان حجمم العينمه صمغير
% لكل .50متساويين بنسبه 

- أيجاد متوسط مجموعة القوياء (فى الثلث العلى) وليكممن (م3
) .1) والنحراف المعيارى وليكن (ع1

- ايجاد متوسط مجموعة الضعفاء (فى الثلث الخير )وليكن (م4
) 2) والنحراف المعيارى وليكن (ع2

 - حسمماب الخطمما المعيممارى لمتوسممط كممل مجموعممة ،والخطمماء5
 المعيممارى لمتوسممط المجموعممة هممو حاصممل قسمممة النحممراف

المعيارى للمجموعه على الجزر التربيعى لعدد افراد العينه .
     حيث ع م  = الخطأ المعيارى للمتوسط ع ع م=      
ن            

ع = النحراف المعيارى .
ن= عدد افراد العينه . 

ع  =    1فالخطأ المعيارى لمتوسط الطرف القوى ع م
    1 ن

ع  = 2والخطأ المعياري لمتوسط الطرف الضعيف هو ع م 
2                                                          ن

 - ايجاد النسبه الحرجه (ز) لتحديد دللة الفرق بين المتوسطيين6
  ثممم تحديممد دللتهمما الحصممائية فممان كممانت قيمممة (ز) دالممة2، م1م

ًا عند مستوى معنوية مناسب دل ذلممك علممي وجممود فممروق  إحصائي
 حقيقية بيممن المجموعممتين اى أن الختبممار ميممز بيممن أفممراد العينممة

الضعفاء يدل علي أنه إختبار صادق.
النسبة الحرجه 

 2   – م1      م(ز) =      
   2م2  +  ع1م2          ع

 = متوسط الفرق العلي ( المجموعة الولي )1حيث م
 = متوسط الفرق الدني ( المجموعة الثالثة)2     م
2    ع

 = الخطأ المعيارى لمتوسط الطرف العلي1م
 = الخطأ المعيارى لمتوسط الطرف الدني 2 م2    ع

.01 عند 2,58. و 05 عند 1.096ومستوى الدللة الحصائية هو 
) حساب صدق الختبار بطريقة معامل ألفا:-3

      تقوم فكرة حساب معامممل الصممدق بطريقممة ( معامممل ألفمما )
 علي نفس السس التى تقوم عليها فممي قيمماس الثبممات ( طريقممة
 تحليل التباين ) فهي تعتمد علي حساب متوسممط الختبممار, تبمماين
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 الختبممار أو إنحرافممه المعيممارى ومعرفممة عممدد أسممئلته ثممم تطممبيق
القاعدة.

   – م (ن – م)  2      ن عر =   
 2           (ن – م) ع

حيث:
ر = معامل صدق الختبار 

م  = متوسط الختبار 
ن  = عدد أسئلة الختبار

 = تباين الختبار  ع
ــار عــن طريــق حســاب صــدق4  ) حســاب صــدق الختب

أسئلته:-
      يحتاج الباحث في بعض الحيان الي قياس صدق السممتبانة أو
 الختبممار عممن طريممق قيمماس صممدق عبمماراته أو أسممئلته الداخليممة
 بإستخدام معامل الرتباط وتهدف هذه الطريقة إلي قياس صممدق
 العبارة أو السؤال لقيمماس معامممل إرتبمماط السممؤال (س) ودرجممة
 الختبار الذي ينتمممى إليممه ككممل (ص) ثممم تحديممد مسممتوى الدللممة
 الحصائية لكل معامل ومن ثممم الحكممم علممي صممدق الختبممار مممن
 خلل الحكم علي صدق أسئلته فكلما كانت السئلة صممادقة كلممما

كان الختبار صادق.
 كذلك يمكن حساب صدق السؤال أو العبممارة بإسممتخدام الفممروق

الطرفية أو بإستخدام معامل ألفا.

230



المحكمين
 استعانت البحاثة في تحكيممم اداتممي بحثهمما بمجموعممة مممن ذوي
 الخبرة والختصاص في المجال التربوي وقد استفادت كممثيرا مممن
 ارآئهم النيرة وملحظاتهم القيمة فلهم منها كل شكر وتقدير وهم

:
 بروفسير عبد الرحمن الخانجي " استاذ مشممارك – جامعممة-1

السودان للعلوم والتكنولوجيا – كلية التربية "
 بروفسير علي خالممد " اسممتاذ مشممارك – جامعممة السممودان-2

للعلوم والتكنولوجيا – كلية التربية "
 د. احمد سعد مسعود " استاذ مشارك – جامعممة السممودان-3

للعلوم والتكنولوجيا – كلية التربية "
 د. عبد العظيممم زيممن العابممدين " اسممتاذ مشممارك – جامعممة-4

السودان للعلوم والتكنولوجيا – كلية التربية "
 د. سمميد احمممد حمماج التمموم " اسممتاذ مشممارك – جامعممة-5

الخرطوم – كلية التربية"
 د. عمر عرديب " استاذ مساعد – جامعة السمودان للعلموم-6

والتكنولوجيا – كلية التربية "
 د. فهيمممة يوسممف " اسممتاذ مسمماعد – جامعممة امممدرمان-7

السلمية – كلية التربية "
 د. بدوي الشفيع " استاذ مساعد – جامعة السودان للعلوم-8

والتكنولوجيا – كلية التربية "
 د. الشفة عبد القممادر " اسممتاذ مسماعد – جامعمة السمودان-9

للعلوم والتكنولوجيا – كلية التربية "
  د. حربية محمد عثمان " استاذ مساعد – جامعة السممودان-10

للعلوم والتكنولوجيا – كلية التربية "
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بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية التربية
   بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في المناهممج وطممرق التممدريس

بعنوان:
 (تقويم مقــررات الحصــاء الــتربوي لطلب الماجســتير
 بالمقررات بالدراسات العليا فــي الجامعــات السـودانية

ومدي استخدامهم  لها في تفسير نتائج بحوثهم)
أخي/ أختي طلب الدراسات العليا

       السلم عليكم ورحمة الله وبركاته
      السممتبانة الممتي بيممن يممديك تشممتمل علممى مقيمماس لتقممويم
 الساليب الحصائية التي تممدرس لمممطلب الدراسمممات العليمما مممن
 حيث ( أهداف الحصاء التربوي لطلب الدراسات العليا - محتوى
 الحصمماء الممتربوي – الفممادة مممن دراسممة الحصمماء الممتربوي –

إستخدام الحصاء التربوي في الدراسات البحثية.)
ًا بأن المعلومات التي       يرجى منكم الجابة بصدق وصراحة علم
 سممتجمع فممي هممذا المقيمماس سيقتصممر اسممتخدامها علممى أغممراض

البحث فقط.
     كما يرجى منكم:

ًا.• قراءة العبارة جيد
 )أمام العبارة تحت أحممد العمممدة حسممب√ضع علمة (•

ًا. ما تراه مناسب
الجابة على جميع العبارات•

ولك كل الشكر والتقدير

                                              الباحثة أماني عبد الرحمن
مكاوي

                                      المشرف: الدكتور عبد الرحمن
أحمد عبد الله
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القسم الول
استمارة البيانات الولية

الرجاء التكرم بملء البيانات التالية:
النوع:

أنثى (      )ذكر (      )

التخصص العام:
غير ذلك (      ) تربية (      )       

التخصص الدقيق:
 تربية إسلمية- مواد اجتماعية- لغات) ( مواد علمية (    ) مواد أدبية (

(
العمل:

في غير مجال التدريس (        )     في مجال التدريس (       )

الخبرة العملية في التدريس:
 خمسة سنوات فأكثر     أقل من خمسة سنوات (        )

(        )

الخبرة الدارية:
ل توجد (        )       توجد (       )
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القسم الثاني
استمارة البيانات الساسية

:المحور الول
 أهداف الحصاء التربوي لطلب الدراسات العليا      

لبعض الجامعات السودانية.
 الهداف التالية هي أهداف محتوى مادة الحصاء التربوي لطلب

الدراسات العليا. إلى أي درجة ترى أن هذه الهداف مناسبة.
الرق
م

الدرجةالعبارة
متوسكبيرة

طة
ضعي
فة

 أن تمتلك المهارة في ترتيب البيانات بالجداول1
التكرارية

أن تعبر عن التوزيعات التكرارية بالرسم البياني2
أن تفسر البيانات من المنحنيات التكرارية3
 أن تستخدم أساليب النزعة المركزية في وصف4

خصائص العينات
ًا على تحويل العلمات الخام5  أن تكون قادر

لعلمات معيارية.
 أن تعرف المجموعات التي يتكون من المجتمع6

الحصائي 
أن تعرف مقاييس التشتت المختلفة7
ًا عن الكشف عن القدرة التنبوئية8  أن تكون قادر

للعلمات من خلل إستخدام معامل الرتباط.
 أن تطبق القوانين والمعادلت  الرياضية في9

إستخلص نتائج البحث.
أن تعرف أساليب إيجاد معامل الثبات10
أن تعرف خصائص المنحنى العتدالي11
ًا على إيجاد دللة الفروض بإستخدام12  أن تكون قادر

النسبة الحرجة.
ًا على إستخدام إختبار (ت) للدللة.13 أن تكون قادر
ًا على إستخدام إختبار (كا14 ) للدللة2أن تكون قادر
ًا على إستخدام إختبارات التباين.15 أن تكون قادر

 المحور الثاني: محتوى مقرر الحصاء ومدى مراعاته
لمعايير اختيار المحتوى وأسس تنظيمه

      يتسم محتوى مقرر الحصاء الذي تتم دراسته في الدراسات
 مواضيعهالعليا بأن

الرق
م

الدرجةالعبارة
متوسكبيرة

طة
ضعيفة

سهلة وواضحة1
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مواكبة للنمو المعرفي2
 شاملة لكل العمليات الحصائية في3

المجال التربوي
تساعد على تطوير القدرات العقلية4
تراعي حاجات الطلب الباحثيين5
 تزود الباحث بالمعرفة اللزمة للعمل6

التطبيقي
تحقق الهداف التي وضعت من أجلها7
تتسم بالمرونة في التطبيق8
 مناسبة من حيث مستوى المهارات9

العقلية
تتصف بدقة المعلومات10
تراعي الفروق الفردية11
 يساعد على تطوير القرارات ذات الصلة12

بنتائج البحث
تتسم بالتنوع في التطبيق13

الفادة من دراسة الحصاء التربوي المحور الثالث:
أفادتني دراسة الحصاء التربوي بما يلي:     

الرق
م

الدرجةالعبارة
متوسطكبيرة

ة
ضعيف

ة
زادت من معرفتي لنواع الساليب الحصائية.1
 مكنتني من التفكير العميق في الوصول2

للهداف.
أثارت دافعيتي للتعلم. 3
دفعتني لثارة التساؤلت.4
شجعتني على القراءة الضافية للحصاء.5
عمقت صلتي بمشكلت المجتمع.6
زادت قدرتي على إصدار الحكام.7
 أكسبتني قدرة في استخدام الساليب8

الحصائية.
 أكسبتني قدرة على العتماد على النفس في9
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إجراء العمليات الحصائية.
 مكنتني من طرح الحلول العلمية لبعض10

المشكلت.
 جعلتني أشارك في القرارات المتعلقة11

بالحصاء.

 إستخدام الحصاء في الدراسات المحور الرابع:
البحثية

       ما درجة استخدامك للعمليات الحصائية في الوصول لنتائج
دراستك البحثية

الرق
م

الدرجةالعبارة
متوسطكبيرة

ة
صغيرة

 استخدام الحاسوب في الوصول1
 لنتائج البحث قلل من إهتمام

 الباحثين بإجراءالجانب الحصائي
بأنفسهم.

 يتهرب الطلب من استخدام الحصاء2
في دراساتهم البحثية لصعوبته.

 يلجأ الكثير من طلب الدراسات3
العليا لمتخصصين في الحصاء. 

 تمكنت من إيجاد معامل صدق وثبات4
أدواتي البحثية بنفسي.

 قمت بتطبيق القوانين والمعادلت5
 الرياضية لستخلص نتائج بحثي

بنفسي.
 يمكنني إستخدام الساليب الحصائية6

 ولكنني لجأت لمتخصص لعامل
السرعة.
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 لخبراء ومتخصصين في الحصاء التربوي بالجامعات
المختلفة في ولية الخرطوم

           ) المقابلة على  لتغطية محاور10إشتملت  أسئلة   (   
الدراسة

  من خلل تجربتك في تممدريس مممادة الحصمماء الممتربوي هممل1س
يهتم الطلب بهذه المادة.

 ما رأيك في المقرر الذي يدرس لهذه المادة.2س
  ما مممدى مراعمماة محتمموى الحصمماء لمعممايير إختيممار المنهممج3س

وتنظيمه.
  ممما رأيممك فممي طممرق التممدريس والوسممائل التعليميممة الممتي4س

تستخدم في تدريس موضوعات الحصاء التربوي.
  ممما مممدى كفايممة المموقت المخصممص لتممدريس السمماليب5س

الحصائية لطلب الدراسات العليا.
  هممل تلتمممس الرضمما المهنممي لممك ولطلبممك فممي معرفممة6س

الساليب الحصائية؟
 ما مدى أهمية مادة الحصاء لطلب الدراسات العليا؟7س
  فيما يتعلق بالتطبيق العملي للساليب الحصممائية ممما رأيممك8س

في لجوء الباحثين لك أو لغيرك من الخبراء في تنفيذ هذا المر.
  ما هي مقترحاتك في مشكلة الحصاء التربوي المتمثلة في9س

عدم إعتماد الباحثين على أنفسهم في الوصول لنتائج دراساتهم.
  ممما أثممر تخصممص طلب الدراسممات العليمما فممي إسممتخدام10س

العمليات الحصائية في البحوث التي يجرونها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
 أداة مقابلـــة لخـــبراء ومختصـــين فـــي تـــدريس

الحصاء التربوي :
البيانات الولية :

المؤهل :-
دكتوراة في مناهج طرق تدريس            قياس وتقويم

مناهج البحث العلمي
الخبرة العملية في التدريس :-

 سنة فأكثر10 سنوات            10أقل من 
الخبرة الدارية -

توجد            ل توجد
البيانات الساسية :

 من خلل تجربتك في مجال تدريس مادة الحصــاء-1
التربوي يهتم الطلب بهذه المادة بدرجة 

كبيرة           متوسطة            قليلة
ــتربوي-2 ــاء ال ــادة الحص ــدرس لم ــذي ي ــرر ال  المق

مناسب لدرجة 
كبيرة           متوسطة            قليلة

 يراعــي محتــوي الحصــاء الــتربوي معــايير اختيــار-3
المنهج وأسس تنظيمه بدرجة 

كبيرة           متوسطة            قليلة
 طرق التدريس والوسائل التعليمية التي تســتخدم-4

 في تــدريس موضــوات الحصــاء الــتربوي مناســبة
بدرجة 

كبيرة           متوسطة            قليلة
 الــوقت المخصــص لتــدريس الســاليب الحصــائية-5

لطلب الدراسات العليا كافي بدرجة 
كبيرة           متوسطة            قليلة

 التمس الرضا المهنـي لــي ولطلبــي فـي معرفـة-6
الساليب الحصائية بدرجة 

كبيرة           متوسطة            قليلة
 مــادة الحصــاء الــتربوي لطلب الدراســات العليــا-7

هامة بدرجة 
كبيرة           متوسطة            قليلة
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 فيما يتعلق بالتطبيق العملي للساليب الحصــائية-8
 انت راضي عن لجوء البــاحثين لـك أو لغيـرك فـي

تنفيذ هذا المر بدرجة 
كبيرة           متوسطة            قليلة

 للتخصـص العلمـي لطلب الدراسـات العليـا تـأثير-9
 ايجــابي فــي اســتخدام العمليــات الحصــائية فــي

البحوث التي يجرونها بدرجة :
كبيرة           متوسطة            قليلة

 - مقترحاتــك فــي حــل مشــكلة الحصــاء الــتربوي10
 المتمثلة في عدم اعتماد الباحثين علي انفسهم في

الوصول لنتائج دراساتهم :
1........................................................................ -
2...................................................................... -
3....................................................................... -
4......................................................................... -
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بسم الله الرحمن الرحيم

إستمارة تفريغ بيانات
ًا لمعرفة أكثر الساليب الحصائية شيوع

 السلوب
الحصائي

التكرارةةةةةةة

13اختبار مربع كاي
9اختبار (ت - ف)

8الرتباط والنحدار
30المجممممممموع
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