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: أهدي مثرة جهدي إىل

 . من جعل اهللا طاعتهما من طاعته و رضامها من رضاه أيب، و أمي 

 .إىل من قامسين رحم أمي إخويت و أخوايت 

ي حممد ائبناإىل من ساعدتين على مواصلة هذا العمل شريكـة حياتـي أال و هـي زوجتـي و  

 .ياسني و إبراهيم ياسر

 .إىل كل طلبة قسم علم النفس 
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. إذا كان و ال بد من الشكر فهو هللا وحده ،الذي بنعمته و بفضله وفقنا يف اجناز هذا العمل

الذي مل يبخل علينا مبا أنعمه اهللا عليه من علم، و ما " ميلــود.عمــــار" ستاذ املشرف ألمث الشكر ل

. قدمه لنا من توجيهات و نصائح إلجناح هذا العمل

. كما نتقدم جبزيل الشكر إىل األساتذة الكرام

. بالقليل أو بالكثريو ال ننسى أن نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد 

 شكري أوجه أن أنسى ال األخري يف و

 املكتبة و الكلية مكتبة عمال إىل

 .املركزية
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: ةـــــــــــمقدم

ء قواعد اختاذ القرار، انب مــــن مســــــات التطوير و ةــــــسم يــــث العلمــــح البحـــــأصبيف هـــذا العصــــر عصر املعلومـــــــات         

و أصبحت العينات مسة من مسات البحث العلمي، و كانت لغة العد و اإلحصاء اليت ال خيتلف عليها اثنان مسته يف 

. هذا ال يعين أن اإلحصاء و العينات وليدة البحث العلمي فهما أزليان و قدميان قدم اإلنسان. اإلثبات و اإلقناع

. فاإلنسان منذ القدم و حىت يومنا هذا مير بعشرات املواقف اليت يستخدم فيها اإلحصـــــــاء و العينـــــــــات الختـــــــــاذ القرارات

و لكن اإلحصاء و العينات القائمة على أسس علمية، ميكن القول بأnما مثرة من مثار البحث العلمي فالبحوث العلمية 

القائمة على العينات أصبحت ضرورة عصرية و طريق املستقبل، لتزويد صناع القرار باملعلومات الالزمة الختاذ القرارات 

كما و أصبحت تستخدم يف العديد ا�االت احلياة، يف استطالع الرأي العام، و يف أحباث التسويق و اجلودة، . املناسبة

إخل، و ذلك ملا لبحوث العينات من مزايا و مسات منها اختصار الوقت و اجلهد و قلة ....و ا�االت الرتوية و الطبية 

و هلذا فإن حبوث العينات ليست أسلوبا تقريبيا كما يعتقد، و إمنا هي . التكلفة و سرعة احلصول على معلومات دقيقة

 .أسلوب يعطي نتائج ذات قيمة مىت ما قامت على أسس علمية

 :مخسة فصول يف البحث هذا تنظيم مت فقد املعتمدة املنهجية و املطروحة اإلشكالية ضوء على و املوضوع، هذا ملعاجلة   

مدخل إىل الدراسة نتطرق يف هذا الفصل إىل إشكالية الدراسة و الفرضيا�ا و كذلك أمهية الدراسة و : الفصل األول

 .أهدافها  مث نتناول تعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة و حدودها و يف األخري نتطرق إىل املنهج املتبع يف الدراسة

أساليب املعاينة سنقوم يف هذا الفصل بعرض اخلطوات الرئيسية يف تصميم العينات و أشكال السحب : الفصل الثاني

 .العينات مث نتطرق إىل مصادر اخلطأ يف تصميم العينات

تقدير معامل ا�تمع اإلحصائي، نتطرق يف هذا الفصل إىل توزيعات املعاينة مت نتحدث عن تقدير معامل : الفصل الثالث

 ا�تمع اإلحصائي سوف نعرض يف هذا األخري خصائص املقدر اجليد و أنواع التقدير و كذلك معايري احلكم دقة التقدير 
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نتناول يف هذا الفصل اخلطوات املنهجية املتبعة يف الدراسة، ابتداء مبجتمع الدراسة، و عينة الدراسة و يف : الفصل الرابع

 .األخري األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة

 حتليل و مناقشة النتائج، نقوم يف هذا الفصل بإسقاط اجلانب النظري للفصلني الثاين و الثالث من :الفصل الخامس

و املتقدمني  الختبار مادة ذات  )القسم العلمي(خالل دراسة تطبيقية على جمتمع الدراسة، طالب السنة الثالثة ثانوي 

  لثانويات دائرة مستغامن، و يف 2014_2013التباين املتدين، و مادة ذات التباين العايل للفصل األول للسنة الدراسية 

 .األخري اشتمل هذا الفصل على جمموع من التوصيات و املقرتحات
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: تمهيد

 Paramètres of)     املقاييس اإلحصائية اليت حتسب من بيانات جمتمع الدراسة بأكمله يطلق عليها معامل ا$تمع  

population) أما املقاييس اإلحصائية اليت حتسب من بيانات عينه مسحوبة من جمتمع الدراسة فيطلق عليها ،

 ويعترب كل إحصاء منها مبثابة تقدير أو قيمه تقديرية ملعلمة ا$تمع املناظر، فيكون املتوسط (Statistics)إحصاءات 

احلسايب احملسوب من بيانات العينة تقدير ملعلمة ا$تمع املناظرة وهي املتوسط احلسايب املسحوب منه هذه العينة 

وجيب أال يغيب عن األذهان بأن حساب قيمة املتوسط احلسايب من بيانات العينة ليس هدفاً يف حد ذاته .. وهكذا

وهكذا باحلال بالنسبة لباقي املقاييس اإلحصائية .. ولكن وسيلة للتعرف على املتوسط احلسايب للمجتمع موضوع الدراسة

 .اليت حتسب من العينة

     للتفرقة بني املعامل واإلحصاءات جيب أن نرمز لكل منها برموز ختتلف عن رموز األخرى، على سبيل املثال يرمز 

، أيضاً لالحنراف املعياري للمجتمع x بينما يرمز للمتوسط احلسايب للعينة بالرمز mللمتوسط احلسايب للمجتمع بالرمز 

 .     وهكذاS بينما يرمز لالحنراف املعياري للعينة بالرمز sبالرمز 

     بناء على ما تقدم، ميكن القول أن أسلوب اختيار العينة ميثل خطوة أساسية يف بناء البحوث العلمية، و تعكس 

بدرجة كبرية مدى قدرة الباحث على تقدير معامل اFتمع املعين بالدراسة بدرجة دقيقة، و لكي يتضح الدور الذي متثله 

هذه اخلطوة يف بناء البحوث، سنحاول فيما بلي تطرق إىل توزيع املعاينة و املؤشرات املستخلصة من قيم املقاييس 

اإلحصائية الناجتة عن تكرار اختيار عينات ذات حجم واحد و من نفس اFتمع عدد من املرات، عالوة على ما تقدم 

 .سنحاول على الرتكيز على التقدير اإلحصائي و املعايري اليت ميكن للباحث من خالهلا احلكم على دقة التقدير
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) 134-128: 1983الصياد، حممد ربيع، (   : Sampling Distributions: ات المعاينةـــــــــتوزيع.  1

 )56-51: 2008أماين موسى، (و  

 من جمتمع ما، مث سحبنا منها بعض املقاييس اإلحصائية مثل املتوسط احلسايب، nنفرض أننا أخذنا عينه حجمها      

 هذا املتغري ،فإن كل مقياس من هذه املقاييس يعترب متغري عشوائي يف ذاته خيتلف من عينه إىل أخرى... التباين، 

هو  فمثًال نقول أن توزيع املعاينة للمتوسط احلسايب و.  هذا التوزيع يسمى بتوزيع العينة، والعشوائي خيضع لتوزيع معني

كذلك فإن   ، وnعبارة عن توزيع مجيع املتوسطات احلسابية للعينات املأخوذة من نفس هذا اZتمع ذات احلجم 

ع، ـأخوذة من نفس اZتمــم  وnات هلا نفس احلجم ــــو توزيع مجيع التباينات احملسوبة من عنيــــــــة للتباين هـــــــــع املعاينــــــــتوزي

. ....هكذا و

 :Sampling Distributions of Means: توزيعات المعاينة لألوساط 1.1

 فإن s واالحنراف املعياري هوm من جمتمع الdائي، القيمة املتوقعة له تساويnنفرض أننا سحبنا عينه حجمها      

 خيضع لتوزيع ما، متوسط هذا التوزيع واحنرافه املعياري مها Xاملتوسط احلسايب

   
n

X

s
s =      ،      mm =

X
     )01( 

),(يرمز له بالرمز يف احلالة اليت يكون فيها ا9تمع األصلي املسحوبة منه العينة جمتمع طبيعي و و     
2smN فإن 

 ولكن احنرافه m يكون يف هذه احلالة توزيع طبيعي أيضاً له نفس املتوسط األصلي Xتوزيع املعاينة للمتوسط احلسايب 

، أي مبعىن أن  n/sاملعياري يساوي 

),(~),(~

2

2

n
NXNX

s
msm Þ                              )02( 
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ومن مث يكون  

)1,0(~
)(

N
xn

z
s

m-
=        )03( 

 ال ختضع للتوزيع الطبيعي ولكنها تتوزع توزيع يكون قريباً من التوزيع الطبيعي Xأما إذا كان ا/تمع غري طبيعي فإن      

)30( الكبريةnلقيم  ³n حيث أن 

)1,0(
)(

N
xn

z
n

as

¥®
¾®¾

-
=

s
m     )       04( 

تسمى نظرية النهاية املركزية  خاصة يف التطبيقات العلمية و تعترب النتيجة السابقة اهلامة جداً يف اإلحصاء و و     

Central Limite Théorèmeاليت تنص على أنه يف حالة العينات الكبرية احلجم فإن املتوسط احلسايب  وX 

 و mخيضع للتوزيع الطبيعي باملعامالت 
n

2s حيث أن ، ms ,
تباين ا1تمع األصلي بغض النظر عن   مها متوسط و2

.  بصرف النظر عن توزيع ا1تمع األصلي)03( الكبرية تتحقق العالقة nمن مث فإنه لقيم  و. شكل توزيع ا1تمع األصلي

 واحنرافه 1m هو املتوسط احلسايب لعينه عشوائية مسحوبة من جمتمع ال%ائي متوسطه هو 1Xكذلك فإنه إذا كان      

 واحنرافه 2m هو املتوسط احلسايب لعينة عشوائية مسحوبة من جمتمع ال%ائي آخر متوسط 2X، وكان 1sاملعياري هو 

 وكانت العينتني مستقلتني فإن ا1موع اجلربي ملتوسط العينتني خيضع لتوزيع املعاينة باملعامالت 2sاملعياري 

2

2

2

1

2

12

)(21)(
212

and
nnxxxx

ss
mmm s +=±=

±±     )   05( 

21حيث  ,nnمها حجم العينة األوىل والثانية  .
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)(إذا كان ا'تمعني األصليني طبيعيني فإن  و      21 xx  )05( خيضع لتوزيع طبيعي أيضاً بالبارامرتات املعطاة يف ±

وعليه فإنه يف هذه احلالة 

)1,0(~
)()(

2

2

2

1

2

1

2121 N

nn

xx
z

ss

mm

+

±-±
=    ) 06( 

)(ان أحد ا4تمعني أو كليهما ال يتوزع توزيعاً طبيعياً فإنـــــا إذا كـــــــأم      21 xx لكن   ال يتوزع توزيعاً طبيعياً كذلك، و±

21لقيم  ,nn الكبرية فإنه طبقاً لنظرية النهاية املركزية السابقة فإن )( 21 xx   يتوزع توزيعاً قريباً من التوزيع الطبيعي و±

. يف حالة العينات الكبرية) 06(ة بذلك ميكننا استخدام نفس العالق

 Sampling Distribution of The Variance:  توزيع المعاينة للتباين 2.1

إذا كان      
1

)(
2

2

-

-
= å

n

xx
s

i هو تباين عينه عشوائية حجمها nمأخوذة من جمتمع متوسطه m 2 وتباينهsفإن : 

1
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2

422
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2
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2 وإذا كان ا-تمع طبيعي فإن 

4 3sm  وبالتايل فإن =

22

1

2
2 ss ÷÷

ø

ö
çç
è

æ

-
=

ns
       )08( 

2ا أن ــــظ هنــــنالح     
Sلكنه يتوزع توزيع قريب من التوزيع الطبيعي  لو كان ا)تمع طبيعي، و ي حىت وـــوزع طبيعــــ ال تت

)100( الكبريةnذلك لقيم  و ³n   .22أما إن كان ا1تمع األصلي خيضع للتوزيع الطبيعي فإن املتغري
/)1( ssn- 

 :أي أن n-1 بعدد درجات حرية يساوي2cخيضع لتوزيع يسمى توزيع مربع كاي
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)1(~
)1( 2

2

2
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     )09(  

دالة كثافته هي  يعترب توزيع مربع كاي من التوزيعات اهلامة يف اإلحصاء التطبيقي و و

0,)(
2/2

1

>= -
-

yeyyf
y

v

     (10) 

يتضح من شكل الدالة أ3ا داله متصلة  تعترب هي املعامل الوحيد له و دد درجات احلريه للتوزيع وـــــي عـــــــ هvحيث      

يعترب من املنحنيات موجبة االلتواء  منحىن هذه الداله غري متماثل و تقع بأكملها فوق النصف املوجب حملور السينات، و

 vتكون القيمة املتوقعة هلذا التوزيع هي  و. vما زادت درجات احلريه لك )وبالتايل يقرتب من التماثل( التــــــواءهل ـــــيق و

 :  أي مبعىن أنv2و تباينه هو 

              vyE y ==m)( 

vyV 2)(
2 ==s        (11) 

2فإذا كان     

1s1 هو تباين عينه عشوائية حجمهاnمسحوبة من جمتمع طبيعي ),(
1

2

1 smN2كان ، و

2s هو تباين 

),(مسحوبة من جمتمع طبيعي آخر  و2nعينه عشوائية أخرى حجمها
2

2

2 smNكانت العينتان مستقلتان فإن املتغري  و :

)1,1(~
/

/

21

2

22

2

1

22

1

-- nnF
s

s

s

s
    (12)                   

)1,1(حيث أن  21 -- nnF تسمى بتوزيع F 11  بدرجيت احلريه -n  12 و -n و دالة الكثافة اإلحتماليه للمتغري

y الذي خيضع لتوزيع F  21 بدرجيت احلريه ,vvتعطى بالصورة    :

0,

)(

)(
2

21

2

1

21

1
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+

= +

-

y

vyv

y
yf

vv

v

     (13) 



 الفصل الثالث                                                                          تقدیر معالم المجتمع اإلحصائي 

40 

 

أن املنحىن يقع بالكامل يف النصف املوجب حملور السينات كما يف حالة توزيع(13)  يف ةكما يتضح من الدال و     

2cةهو أيضاً غري متماثل وموجب االلتواء ولكن يقرتب من التماثل كلما زادت درجات احلري ، و  
21 ,vv .

 sm,2 مأخوذة من جمتمع طبيعي باملعامالت n هو املتوسط احلسايب لعينه حجمها Xذكرنا سابقاً أنه إذا كان     

فإن 

)1,0(~
)(

N
xn

z
s

m-
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 غري معلومة فإننا نستخدم بدال منها االحنراف sلكن يف حالة ما إذا كانت قيمة   معلومة ، وsهذا إذا كانت     

Sاملعياري للعينة لكن يف هذه احلالة يصبح املتغري  و  
S

xn )( m- خيضع لتوزيع يعرف بتوزيع  t   ستيودنت

student-t1ة  بدرجات حري-n أي أن ، 

)1(~
)(

-
-

= nt
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:   تعطي بالصورةv  بدرجات حريه tدالة الكثافة لتوزيع 

2
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لكنه أقل حتدباً من   وN)1,0( وهو يشبه يف ذلك املنحىن الطبيعي القياسيyهو توزيع متماثل حول حمور  و     

. لكنه يقرتب من التوزيع الطبيعي كلما زادت درجات احلريه التوزيع الطبيعي القياسي و
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2ان ـــــــإذا ك و     

2

1 XوSط احلسايب والتباين لعينه حجمهاــــــ مها املتوس
1nمأخوذة من جمتمع طبيعي متوسط هو 

1m 

2كان  و

2

2 XوSالتباين لعينه أخرى حجمها  مها املتوسط احلسايب و
2n ومأخوذة من جمتمع طبيعي آخر له املتوسط 

2mكانت العينتان مستقلتان فإن املتغري  و: 
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. The Pooled Variance  يسمى بالتباين املشرتك للعينتني

 :تقدير معالم المجتمع اإلحصائي. 2

 و لكن يف كثري من      عندما نقوم بدراسة ظاهرة معينة من بيانات ا/تمع حنصل على معلميت ا/تمع 

احلاالت، جند أن هاتني املعلمتني غالبا ما تكونان جمهولتني، فنقوم بتقديرمها من بيانات عينة يتم اختيارها عشوائيا لتمثيل 

 .ا/تمع متثيال حقيقيا

  :التقدير و المقدر 1.2

 و نقوم بتقدير ثوابت دالة كثافة االحتمال باستخدام هذه x1,x2,x3……xn      عندما نسحب عينة ما مفرداSا 

اليت تستخدم للوصول إىل التقدير فتسمى  )املعادلة( فإن القيمة املقدرة لكل ثابت تسمى تقديرا، أما الصيغة املفردات

 . مقدرا و هو عبارة عن دالة اليت تعتمد على املفردات، بينما التقدير عبارة  قيمة الدالة عند وضع قيم املشاهدات فيها

 املقدر هو الدالة أو القانون املستخدم للحصول على التقدير، و يعترب أبو صالح :خصائص المقدر الجيد 2.2

 :أن املقدر اجليد هو ذلك املقدر الذي يتميز باخلصائص و السمات التالية )294: 2000(
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 :التحيــــــــــــــز  عدم - أ

 معلمة يساوي اإلحصائية املعاينة توزيع متوسط يكون عندما للمعلمة متحيز غري مقدراً  تكون اإلحصائية      إن

 جمتمع من عشوائياً  املسحوبة للعينة X الوسط احلسايب تقدير إن فمثالً  متحيز مقدراً  فيسمى و إال املقابلة ا9تمع

  E( X ) = μ  :أن أي متحيز غري التقدير يكون عندها للمجتمع احلسايب الوسط μ مساوياً 

 .μ ا9تمع ملتوسط متحيز غري نقطة مقدر X أن نقول E( X ) – μ = 0 أي 

. واحدة بقيمة وليس متعددة لتجارب بتقديرات املتحيز غري التقدير حبصول هنا اإلشارة و جتدر

  ):Efficient ( الكفاءة - ب

  كفوء مقدر تسمى األقل التباين ذات فاإلحصائية احلسايب الوسط متساويتا إلحصائيتني املعاينة توزيع كان      إذا

 وكالمها الرتتيب على كفوء غري أو كفوء تقدير تسمى لإلحصائية املقابلة والقيمة كفوء غري مقدر تسمى واألخرى

 فاإلحصائية احلسايب الوسط نفس له هلا املعاينة توزيع اليت اإلحصائيات وجلميع أن كما للمعلمة، متحيزين غري تقديرين

. كفاءة األكثر التقدير أحيانا يسمى األقل التباين ذات

  ):Consistency ( االتساق أو التوافق-   ج

 و هو األخــــــرى، التقدير خلواص أو هذه التوافق خلاصية سواء املعلمة لقيمة التقدير قيمة اقرتاب األمهية غاية يف      إن

 متوسط اقرتاب حال ا9هولة ا9تمع ملعلمة متوافقاً  مقدراً  يعترب العينة مقياس أن أي التوافق خلاصية كمعىن إليه يشار ما

 عليه االعتماد و يكون العينة،  حجم ازداد كلما الصفر من معاينته توزيع تباين واقرتاب ا9هولة املعلمة من معاينته توزيع

 μ ملتوسط ا9تمع متسقاً  مقدراً  X احلسايب املتوسط أن من هنا القول بد وال كبري، العينة حجم حال يف أكرب بدرجة

 n العينة حجم زاد كلما الصفر من تباينه اقرتاب يزداد فكالمها P ا9تمع لنسبة متسقاً  مقدراً  P العينة نسبة وكذلك

  .نفسها املعلمة من االقرتاب يزداد وبالتايل
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  :أنواع التقدير  3.2

 : أن أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنوع التقـديـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــي )300: 2010(يشيـــــــــــــــــــــــــــر  أبـــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــــــالح       

   : Point Estimator بنقطة التقدير 1.3.2

    لتقدير ثابت ما يف اIتمع تقديرا نقطيا نستعمل إحصاء العينة مبثابة مؤشر هلذا التقدير و تكون قيمة إحصاء 

 و تكون قيمة هذا  مثال فإننا حنسب وسط العينة μالعينة تقديرا لثابت اIتمع، فإذا أردنا أن نقدر وسط اIتمع 

هي قيمة  )نقطة واحدة(و نسمي هذا التقدير نقطيا ألننا نستخدم فيه عددا واحدا . μاألخري تقديرا  نقطيا لـ 

 .إحصاء العينة

   Interval Estimator بفترة التقدير 2.3.2

 معلوم باحتمال اIهولة املعلمة قيمة تشمل اليت بالفرتة هنا و املقصد قيمتني، بني تقع اليت القيم جمموعة بالفرتة      نعين

 به نثق الذي االحتمال مقدار هي و الثقة) مثالً % 99 أو% 95 (معلوم ثقة مقدار يصاحبهـــــا بفرتة μ تقدير فيمكننا

 املتوسط قيمة تضم الفرتة بأن 100 من 99 قدرها فرصة هناك أن يعين% 99 مقدارها ثقة فقولنا الثقة مبعامل و يسمى

 . μ للمجتمع احلقيقي

 املدى حساب يكون و عليه الفرتة صحة من% 100 التأكد فيصعب اIتمع من صغري جزء العينة      و لكون

 ستكون احلاالت من% 95 نتوقع بأننا يعين% 95 الثقة معامل فمثالً  الثقة معامل على يعتمد الثقة وسوف فرتة

 على يعتمد الفرتة حدي تعيني و لذا خارجها يقع% 5 حني يف و األعلى األدىن الفرتة حدي بني تقع اIتمع معلمة

 .اإلحصاءة تتبعه الذي التوزيع
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 استخراج و معرفة املطلوبة الثقة و درجة لإلحصائي املعياري واخلطأ العينة إحصائي معرفة الثقة فرتة      و متطلبات

 للمجتمع املعياري االحنراف (t قيم أو) معلوم للمجتمع املعياري االحنراف (Z قيم مثل املعاينة توزيع من القيم

)  جمهول

     من الواضح أن التقدير بفرتة للثابت أكثر أمهية من التقدير النقطي، فإذا سحبنا عينة عشوائية من جمتمع فإن 

 متاما و  لكننا ال نتوقع أبد أن يكون μ للعينة مثال سيكون تقديرا نقطيا لوسط اVتمع الوسط احلسايب 

ذلك ألن العينات املختلفة من اVتمع هلا أوساط حسابية خمتلفة عموما، و من هنا جاءت أمهية التقدير بفرتة، الذي 

 .نعني من خالله جمال الذي يقع فيه ذلك الثابت مبستوى معني من الثقة

 

أن حلساب فرت الثقة للمتوسط احلسايب لعينة عشوائية من التوزيع اإلعتدايل (Kenneth;2005:120)      و يرى 

 : جند أن و باحتمال قدره 

 :   عندما يكون لدينا عدد عناصر العينة الكبريا -

 :   عندما يكون لدينا عدد عناصر العينة صغريا -

  :معايير الحكم على دقة التقدير 4.2

 أن هناك العديد من املعايري اليت حتتوي بداخلها مسات املقدر اجليد و من مسات املشرتكة (Kenneth;2005:85)     يشري 

هلذه املعايري أHا تعتمد على حجم االحنراف أو مقدار اخلطأ، و زيادة هذا احلجم أو املقدار يؤدي إىل تقديرات غري 

 : دقيقة، بينما النقص يؤدي إىل تقديرات دقيقة و فيما يلي أهم هذه املعايري
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  :(BAIS)االنحياز  - أ

القيمة الناجتة عن احنراف متوسط مجيع التقديرات معلمة ا1تمع للعينات املمكنة ذات :      ميثل االحنياز يف التقدير

 :احلجم الواحد عن القيمة احلقيقية هلذه املعلمة، و فيما يلي أهم خصائص االحنياز

يفرتض أ7ا تساوي الصفر، لالفرتاض القائل بتساوي قيمة معلمة ا(تمع مع القيمة الناجتة عن العينات  -

 ).(املتكررة ذات احلجم الكبري 

 .يف حالة عدم املساواة فإن الفرق الناتج يسمى خبطأ االحنياز -

 .صعوبة التقليل أو التخلص من خطأ االحنياز -

 .ال يتأثر حبجم العينة -

 :       حتسب قيمة اخلطأ من املعادلة التالية -

 .املتوسط احلقيقي: µ.     االحنياز أو كمية اخلطأ: bحيث    

         m :و حيسب يف  متوسط مجيع العينات املمكنة: 

     :  العينة العشوائية البسيطة

 .جمموع قيم مفردات العينة: متوسط العينة،                : :        حيث

 :العينة العشوائية الطبقية التناسبية
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 . حيسب مثل متوسط العينة العشوائية البسيطة:متوسط الطبقة-      

   :متوسط العام -

 .hحجم الطبقة:،    hمتوسط الطبقة : متوسط العينة الطبقية،  : :   حيث

 أي أن االحنياز أقل من عشر االحنراف %10 أقل من ميكن إمهال االحنياز إذا كان ناتج "      و كقاعدة 

 (Kenneth;2005:96 ) ".املعياري

  :(Variance)التباين  - ب

 له و يرمز احلسايب، وسطها عن القيم احنرافات مربعات متوسط و هو وتشتتها، البيانات الختالف مقياس      هو

S بالرمز
 :اآلتية الرياضية الصيغة من وحيسب 2

S
2
 = [ ∑ (xi –  )

2
] / n           , i = 1, 2, 3, ..., n 

  )n<30(العينة صغرية احلجم  حالة يف n – 1 على القسمة و ميكن

S
2
 = [ ∑ (xi –  )

2
] / ( n – 1 )    , i = 1, 2, 3, ..., n 

 :اآلتية الرياضية الصيغة فنستخدم اXتمع حالة يف أما

2
 = [ ∑ (xi – μ )2] / N    , i = 1, 2, 3, ..., N 
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S : حيث   
كل قيمة من قيم ا.تمع : xiاملتوسط احلسايب للعينة،      :ا.تمع،        تباين σ2 ،     العينة تباين 2

 .               حجم العينةnحجم ا.تمع، :Nخمتارة يف العينة،           

  :(Mean square error )متوسط مربعات الخطأ  - ج

      ميثل حساب مجيع املصادر احملتملة لألخطاء و املتمثلة يف أخطْا االحنياز و األخطاء العشوائية، و القيمة الناجتة 

 :ستشكل ركيزة أساسية ميكن االعتماد عليها للحكم على دقة التقدير و يعرب عنه بالصيغة التالية

 :االنحراف المعياري - د

 للتشتت مقياس استخدام إىل احلاجة دعت لذلك و املتوسط، االحنراف ع م)حتليليا( رياضيا التعامل الصعب من      

 اإلشارات من التخلص  هيالفكرة أن مبا و حتليليا، معه التعامل السهل من يكون يلك و املتوسط، االحنراف قوة بنفس

 يالذ و نـــــــالتباي قــطري عن يعرف ياملعيار االحنراف فإن هلذا و  .اإلشارة من خيلصنا االحنرافات تربيع فإن لالحنرافات

 ينتج للتباين يالرتبيع اجلذر و، 2 بالرمز  له يرمز و احلسايب وسطها عن القيم احنرافات مربع متوسط أنه على يعرف

، فمن خالهلما  بالرمز له يرمز و ياملعيار باالحنراف يسمى ما هو و التشتت مقاييس أدق و أهم من مقياس عنه

ميكن التعرف على مدى جتانس الدرجات يف التوزيعات املختلفة، حيث تؤكد القيم املنخفضة للتباين أو االحنراف 

 .املعياري على جتانس يف البيانات بينما زيادة القيم يشري إىل وجود تشتت و قلة جتانس بني البيانات
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 :الخطأ  المعياري - هـ

     ترتبط فكر اخلطأ املعياري بالتوزيع التكراري للمقياس اإلحصائي، و يبني مقدار التباين التقديرات الناجتة عن 

اختالف العينات كما ميكن وصفه باالحنراف املعياري ملتوسطات العينات و يعتمد على حجم العينة و حيسب يف حالة 

    و يف حالة السحب بدون إرجاع املتوسط احلسايب و السحب بإرجاع من خالل الصيغة 

 .                و جتدر اإلشارة إىل أن اخلطأ املعياري يقل إذا زاد حجم العينة، و يف املقابل تزداد دقة تقديرات معامل اUتمع

 :طول فترة الثقة- و

Uهولة باحتمال معلوم   بالفرتة جمموعة القيم اليت تقع بني قيمتني واملقصد هنا بالفرتة اليت تشمل قيمة املعلمة     نعين

 والثقة هي مقدار االحتمال الذي نثق به و )مثالً % 99أو % 95(بفرتة يصاحبها مقدار ثقة معلوم   μفيمكننا تقدير

 بأن الفرتة تضم قيمة املتوسط 100 من 99يعين أن هناك فرصة قدرها % 99يسمى مبعامل الثقة فقولنا ثقة مقدارها 

.عاحلقيقي للمجتم μ  

متطلبات فرتة الثقة معرفة إحصائي العينة واخلطأ املعياري لإلحصائي ودرجة الثقة املطلوبة ومعرفة استخراج القيم من      

من اجلداول  ) املعياري للمجتمع جمهولاالحنراف( tأو قيم  ) املعياري للمجتمع معلوماالحنراف( Zتوزيع املعاينة مثل قيم 

 .ااخلاصة به

     حيث كلما كانت فرتة الثقة صغرية كانت الدقة أفضل، و عندما نضرب كمية اخلطأ اليت نتوقع أن يقع فيها الباحث 

 .حنصل على طول فرتة الثقة أو املسافة بني حدي الثقة )2(يف القيمة 
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 :خالصة

 تقدير ألحد ىميكننا احلصول عل إىل تقدير معامل ا6تمع اإلحصائي فإنه كنتيجة هلذا الفصل الذي تطرقنا فيه  و   

يكون هذا التقدير بنقطة غري متحيز إذا   و، عبارة عن عدد واحد  فالتقدير بنقطة،معامل ا6تمع إما بنقطة و إما بفرتة

 . كانت القيمة املتوقعة أو القيمة الوسطى لإلحصاء املناظر ، عند تكرار املعاينة العشوائية مساوية ملعلمة ا6تمع

معلمة ا6تمع غري  )الفرتة  (أما التقدير بفرتة فيشري إىل مدى من القيم مقرونا باحتمال أن يضم هذا املدى       

إذا علم أن توزيع  مبعلومية االحنراف املعياري للمجتمع أو تقديره، و و، يسمى هذا االحتمال مستوى الثقة املعروفة، و

 . ميكننا إجياد الثقة لوسط ا6تمع غري املعروف30ا6تمع طبيعي أو علم أن العينة العشوائية تساوي أو تزيد عن 

يف اخلتام نؤكد أنه من خصائص املقدر اجليد هي عدم التحيز و الكفاءة و التوافق أو اإلتساق و أن هناك عدة      

معايري للحكم على دقة تقدير معامل ا6تمع ومنها اإلحنياز، التباين، متوسط مربعات اخلطأ، اإلحنراف املعياري و طول 

 .فرتة الثقة

 

 

 

 



 ت

 

ملخص البحث 

.  أثر أسلوب اختيار العينة و حجمها على دقة تقدير معامل ا%تمع اإلحصائي:موضوع الدراسة

هدفت الدراسة احلالية إىل بناء قواعد الختاذ قرارات دقيقة تتعلق بأسلوب اختيار العينة وحتديد حجمها، للوصول لتقريرات دقيقة  :أهداف الدراسة

ــى بعــــض  ذلك يف حماولة لتحسني أساليب تصميم العينـة و يقل فيها حجم احنراف إحصاء العينة عـــن معلمــــة ا%تمع اإلحصائي، و التغلـــب علـ

الصعوبات اليت تواجه الباحثني عند إجراء أحباثهم العلمية، كما هدفـــت إىل إثـــراء معلومـــات الباحثني حول أهم مرحلة من مراحل تصميم أحباث 

فادة أيضا من خصـــائص أحبــاث العينات تاالس بة يف نتائج أحباث العينات، ويالر عدم الشك و ة وـــــة مــــن القناعـــث إىل درجــــــل البـــاحــــالعينات، ليص

 .زيادة يف تعميم النتائج  جهد سرعة يف اإلجناز و ما توفره من وقت و و

هل يؤثر أسلوب اختيار العينة و حجمها على دقة تقدير معامل ا%تمع اإلحصائي يف ضوء طبيعة  (: نتيجة لطبيعة تساؤالت الدراسة:منهج الدراسة

 و األهداف احملددة سابقا، فقد مت )؟ و ما هي املعايري اليت تساعد الباحث للحكم على دقة تقدير معامل ا%تمع اإلحصائي؟البيانات املختلفة

و الذي استخدم يف معرفة اخلصائص اإلحصائية لدرجات مجيع املواد لطالب : املنهج الوصفي املسحي-  أ:االعتماد على املنهج الوصفي كما يلي

 .لثانويات دائرة مستغامن و اختيار مادة لتمثيل املواد ذات التباين املتدين، و مادة لتمثيل املواد ذات التباين العايل )القسم العلمي(سنة الثالثة ثانوي 

أسلوب العينة، حجم العينة،  (و الذي استخــدم لعقـــــد مقارنــــــــات بيــــــن متـــوسطــــــات احلسابيــــــة يف حالــــة اختالف : املنهج الوصفي املقارن - ب

 . ملعرف األسباب احملتمل تأثريها على حجم االحنراف إحصاءه العينة عن معلمة ا%تمع )تباين ا%تمع

مقاييس النزعة  (الطالب جلميع املواد، وحساب اخلصائص اإلحصائية مت احلصول على نقاط لتحقيق أهداف الدراسة السابقة  و: جراءات الدراسةإ

 العايل ذات التباين ةاختيار ماد و )الفلسفة(التباين املتدينذات  ةاختيار ماد و ) ، معامل التفرطحااللتواءاملركزية، مقاييس التشتت، معامل 

على حساب املتوسط احلسايب لثالثني عينة اختريت من جمتمع درجات الطالب ، ملادتني من املواد  األولى يف املرحلة فقد ركز التحليل، )الرياضيات(

، و يف )150-100-70-50-30-10(ألحجام خمتلفة  )بسيطة ، طبقية تناسبية(ذات التباين العايل و التباين املتدين ، بطرق عشوائية خمتلفة 

اإلحنيار، التباين، متوسط مربعات اخلطأ ، اإلحنراف (على حساب قيم املعايري املتعلقة باحلكم على دقة التقدير و املتمثلة يف   ركزت الثانيةاملرحة 

يف  قد ركز التحليل اإلحصائيو ، )املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ ،طول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ

. مدى توفر مسات املقدر اجليد  على املقارنة بني هذه املعايري من حيث دقة التقديرات والثالثةاملرحلة 

:  إىل نتائج اآلتية توصلت الدراسة:نتائج الدراسة

لتقدير معامل ا%تمع اإلحصائي بدرجة دقيقة، فإن حجم احنراف التقديرات الناجتة عن العينة لألوساط احلسابية، تعتمد على كمية اخلطأ اليت يقع فيها  )1

: الباحثني واليت ميكن اجنازهــا يف اآليت 

أخطاء االحنياز الناجتة عادة عن احنراف متوسط متوسطات العينات عن املتوســط  احلقيقي، هذا النوع من األخطاء اليت يصعب على الباحثني - 

 .يف البحث احلــايل بدال من أخــذ كــــل العينـــــات املمكنة اختيـار عدد من العينــات كما تقليلها أو التخلص منها، نتيجة حتيـــز البحث يف األساس و

حجم  اليت تتأثر بدرجة واضحة بأسلوب املعاينة و جتة عن احنـراف متوسطــات العينــــات عـــن متوســــط املتوسطات، واأخطاء املعاينــة العشوائيــة الن- 

ــدام األسلوب املنــاسب لطبيعــــة البيانـــات و ميكــن للباحثــني تقليلـه بدرجة كبرية، و تباين ا%تمــــع، و العينة و كذلك تقدير  ذلك مـن خــالل استخـ

. حجم العينة بدرجة دقيقة

حيث  ق استخدام األسلوب املناسب لطبيعة البيانات،لذلك من منط و  العينة عن معلمة ا%تمع،ةأسلوب املعاينة يسهم يف تقليل حجم احنراف إحصاء )2

املتجانسة واليت تشتمل  أما البيانات غري أنه يف البيانات املتجانسة ميكن احلصول على عينة عشوائية بسيطة حبجم مناسب للخروج بقرارات دقيقة ،

 . جمموعات صغرية أو متطرفة فإن األسلوب العشوائي الطبقي ميثل احلل األمثل ملثل هذا النوع من البيانات  على جمموعات متجانسة أو

حجم العينة يؤثر على دقة تقدير معامل ا%تمع اإلحصائي، حيث يتناقص حجم احنراف إحصاءة العينة عن معلمة ا%تمع بازدياد حجم العينة، و هذا  )3

 .التناقص حيدث بدرجة متسقة، و عند األحجام العالية

 إىل املعاينة و كذلك حجمها، فكلما زاد تشتت ا%تمع أصبح الباحث حيتاج لعينة حجمها كبري ليصل أسلوب طبيعة ا%تمع تؤثر بدرجة كبرية يف  )4

 وجد يف مراحله جمموعات متجانسة يكون من املناسب استخدام األسلوب العشوائي الطبقي لوضعها يف إذاتقديرات دقيقة، كما أن جمتمع الدراسة 

جمموعات خاصة، أما ا%تمعات املتجانسة فإن األسلوب  العشوائي البسيط يعد كافيا للوصول اىل لتقديرات دقيقة، مع األخذ يف اإلعتبار زيادة حجم 

 .العينة
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 : عرض نتائج تحليل بيانات الدراسة -1

انطالقا من اهلدف األساسي للدراسة احلالية و املتمثل يف حماولة توضيح كيفية الوصول لتقديرات دقيقة ملعامل ا$تمع      

يف ضوء الطبيعة املختلفة لبيانات جمتمعات  )أسلوب املعاينة، حجم املعاينة (اإلحصائي، من خالل حتسني تصميم العينة 

 .الدراسة

:  طبيعة مجتمع الدراسة  1-1

للوقوف على طبيعة ا$تمع، مت اجراء التحليالت اإلحصائية $تمع درجات الطالب جلميع املواد، وحساب     

ذات  ةاختيار ماد و ) ، معامل التفرطحااللتواءمقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامل  (اخلصائص اإلحصائية 

، )04(رقم  )03(ول رقم ار اجلدــــ، انظ)الرياضيــــــات (ايل ـــــ العذات التبــايـــــن ةادـــار مـــاخيت و )الفلسفــــة(دينـــن املتـــــالتباي

 .) 6،5،4،3،8،7(و األشكال البيانية رقم 

 )الفلسفة ( التباين المتدني  ذاتخصائص التوزيع اإلحصائي لمادة ) 03 (جدول رقم 

مجتمع المعالم          

الدرجات 
 المنوال الوسيط المتوسط

 االنحراف

 المعياري

الخطأ 

المعياري 
 التفرطح االلتواء التباين

 0,18- 0,14- 7,37 0.094 2,72 20,00 24,00 23,23 المراقبة

 1,85 0,60- 35,78 0.206 5,98 37,50 36,00 35,86 اإلختبار

 0,42 0,04- 51,95 0.249 7,21 57,50 59,50 59,09 الحاصل

 

 )الرياضيات ( العالي التباين  ذاتخصائص التوزيع اإلحصائي لمادة )  04 (جدول رقم 

مجتمع المعالم     

 الدرجات
 المنوال الوسيط المتوسط

 االنحراف

 المعياري

الخطأ 

 التفرطح االلتواء التباينالمعياري 

 0,05 0,71- 27,56 0.181 5,25 28,00 26,00 24,55 المراقبة

 0,98- 0,22- 220,41 0.513 14,85 36,00 34,50 32,42 اإلختبار

 0,73- 0,16- 300,14 0.598 17,32 64,50 60,00 56,97 الحاصل
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) : الفلسفة  ( فيما يتعلق بالمادة ذات التباين المتدني 1.1.1

 ، نالحظ أن قيم مقاييس أعالهاملوجودة  )5-4-3 (و األشكال البيانية رقم  ) 03 (بالتدقيق يف اجلدول رقم      

 السليب و خاصة درجات االلتواء، تشري اىل جنوح التوزيعات اإلحصائية املختلفة للدرجات، اىل االلتواءالنزعة املركزية و 

 السليب، و بدراسة قيم معامل التفرطح االلتواءفقد كان أقل التوزيعات جنوحا حنو احلاصل ، أما توزيع درجات االختبار 

ميكن مالحظة أن  )املمثلة هلذا التوزيع (للتوزيعات اإلحصائية املختلفة للدرجات و مقارنتها بالتوزيع الطبيعي و القيمة 

  . فالتوزيع التكراري للبيانات مفرطح )3( أقل من القيمة )احلاصل اختبار ، ،املراقبة(التوزيعات اإلحصائية لدرجات 

) : الرياضيات (فيما يتعلق بالمادة ذات التباين العالي  2.1.1

، نالحظ أن قيم مقاييس أعالهاملوجودة  )8-7-6(و األشكال البيانية رقم  ) 04 (من خالل دراسة اجلدول رقم      

النزعة املركزية و اإللتواء، تشري اىل جنوح التوزيعات اإلحصائية املختلفة للدرجات، اىل اإللتواء السليب و خاصة درجات 

فقد كان أقل التوزيعات جنوحا حنو اإللتواء السليب، و بدراسة قيم معامل التفرطح احلاصل ، أما توزيع درجات املراقبة 

ميكن مالحظة أن  )املمثلة هلذا التوزيع (للتوزيعات اإلحصائية املختلفة للدرجات و مقارنتها بالتوزيع الطبيعي و القيمة 

  . فالتوزيع التكراري للبيانات مفرطح )3( أقل من القيمة )احلاصل اختبار ، ،املراقبة(التوزيعات اإلحصائية لدرجات 

البيانات المتعلقة بدقة تقدير معالم المجتمع الإلحصائي ، و مدى اختالفها في حالة اختالف أسلوب  2.1

 .المعاينة أو حجمها أو تباين المجتمع 

 :ل متعددة ـــــراحـــق مــــــــــــات وفــــــــــــــــن البيانـــــوع مــــــــــــــــنـذا الـــــــــــي لهــــــــــــــــــــــل اإلحصائــــــــــــــــــراء التحليــــــــــــــــمت إج     

فقد ركز التحليل على حساب  )1( اليت يتحقق من خالهلا اإلجابة على السؤال رقم األولى المرحلة                 -

املتوسط احلسايب لثالثني عينة اختريت من جمتمع درجات الطالب ، ملادتني من املواد ذات التباين العايل و التباين املتدين 

 عالوة على ما )150-100-70-50-30-10(ألحجام خمتلفة  )بسيطة ، طبقية تناسبية(، بطرق عشوائية خمتلفة 
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تقدم ركز التحليل على حساب متوسط املتوسطات و احنرافه املعياري للعينات املختلفة ، أنظر اجلداول و األشكال 

  .يف املالحقالبيانية 

حجم معني (اله ميكن القول أن قيم متوسطات العينات عند ــــــــة احملددة أعــــــال البياينـــــــداول و األشكــــــــو بقراءة اجل     

، ختتلف حسب قوى احلظ و الصدفة ، و يف املقابل فإن توزيع املعاينة لألوساط احلسابية الناتج عن  )و أسلوب معني

هذه املتوسطات ، يتأثر إىل حد كبري حبجم العينة و بقرب من التوزيع الطبيعي بازدياد حجم العينة ، حيث يستقر هذا 

  .التوزيع و يظهر بدرجة واضحة يقل فيها اإلحنراف املعياري عند األحجام الكبرية 

 

ن قيمة متوسط املتوسطات متثل أخالصة ملا سبق فإن الطريقة املتبعة يف النظرية اإلحصائية للحكم على الدقة، تؤكد      

نتيجة ملعرفتنا للقيمة  و .و ثقة مناسبة للهدف من اخلطأ قيمة ميكن اإلعتماد عليها يف تقدير متوسط اsتمع بكمية

 قرارات دقيقة حول مدى تأثر متوسط متوسطات العينات الختاذو الرغبة يف بناء قواعد  )املتوسط(احلقيقية ملعلمة اsتمع 

 .)أسلوب املعاينة أو حجم العينة أو تباين اsتمع(بكل من 

 

 يتم) 7-6-5-4-3-2( اليت يتحقق من خالهلا اإلجابة على تساؤالت الدراسة الثانية المرحلة             -  

 االحنرافاإلحنيار، التباين، متوسط مربعات اخلطأ ، (حساب قيم املعايري املتعلقة باحلكم على دقة التقدير و املتمثلة يف 

 عرض مثو  )املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ ،طول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ

ة و سهولة ـــدراســرات الــنتائج املعايري السابقة من خالل فكرة موحدة للجداول، روعى يف إخراجها الربط بني متغي

: استخالص املعلومة، و فيما يلي توصيف مفصل لطريقة عرض اجلداول و استخالص النتائج

لعرض النتائج بطريقة تربط بني متغريات الدراسة و تسهل دراسة أثر املتغريات بعضها على   جداولمت تصميم .1

 :اجلداول و من املتغريات اليت ركزت عليها هذه اآلخر،البعض 
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) . 150-100-70-50-30-10(حجم العينة  )أ 

 .)اجلنس( و الطبقية البسيطة، و العشوائية،أسلوب املعاينة  )ب

و جدول ملادة التباين  )الفلسفة( جدول ملادة التباين املتدين  جدولني،كل معيار مت عرض نتائجه من خالل . 2   

 .)الرياضيات (العايل 

. القيم اجلدولية هي حصيلة تطبيق العديد من العمليات احلسابية و القوانني املشار إليها يف اإلطار النظري  . 3   

من اجلداول اخلاصة باملعايري املختلفة للحكم على دقة التقدير، متثل  ية جلدول ماقاملقارنة بني قيم املسارات األف . 4   

اخلطوة العملية لدراسة أثر أسلوب املعاينة على دقة تقدير معامل اeتمع اإلحصائي، و يشرتط يف هذه املقارنة ثبات 

. )، و توزيع الدرجاتةحجم العني(

من اجلداول اخلاصة باملعايري املختلف للحكم على دقة التقدير،  املقارنة بني قيم املسارات العمودية جلدول ما . 5   

ات ــــة ثبـــــ و يشرتط يف هذه املقارناإلحصائي،وة العملية لدراسة أثر حجم العينة على دقة تقدير معامل اeتمع ـــــل اخلطــــمتث

 .)الدرجاتأسلوب املعاينة، و توزيع  (

املقارنة بني قيم اخلاليا املتقابلة للجدولني اخلاصة مبعيار ما ، يف حالة التباين املتدين أو التباين العايل ، متثل اخلطوة  . 6

أسلوب (العملية للحكم على اثر تباين اeتمع على دقة تقدير معامل اeتمع اإلحصائي، و يشرتط يف هذه املقارنة ثبات 

 . ) حجم العينة ، توزيع الدرجات ،املعاينة
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 املعاينة الكلية اليت يقع فيها الباحثون، و عادة أخطاء مصدر من مصادر االحنيازيعترب :  )BIAS( االنحياز ) أ

 )05(انظر اجلدولني رقم  )u(عن املتوسط احلقيقي  )m(ن احنراف متوسط متوسطات العينات ـــــج عــــــــا ينتــــــــم

 ). 06 (و رقم 

 )الفلسفة  ( التباين المتدني  ذات لمادةاالنحياز  ) 05 (جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل االختبار المراقبة الحاصل االختبار المراقبة

10 0,33 -0,13 0,20 0,14 0,19 0,32 

30 0,11 0,02 0,13 -0,07 -0,31 -0,38 

50 0,08 0,20 0,28 -0,05 -0,04 -0,09 

70 -0,02 -0,13 -0,15 -0,06 -0,22 -0,28 

100 -0,04 -0,02 -0,06 -0,10 -0,09 -0,19 

150 0,01 -0,13 -0,12 0,00 0,00 0,00 

 

 )الرياضيات  ( التباين العالي ذات لمادة االنحياز  ) 06(جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل االختبار المراقبة الحاصل االختبار المراقبة

10 0,00 -0,38 -0,38 0,29 -1,36 -1,07 

30 0,13 0,07 0,20 -0,03 0,19 0,16 

50 0,02 -0,04 -0,02 -0,16 0,17 0,01 

70 0,04 0,15 0,19 0,07 -0,25 -0,17 

100 -0,09 0,33 0,23 -0,11 -0,20 -0,31 

150 0,13 -0,15 -0,02 -0,01 0,20 0,18 
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 كما أ>ا ال تتأثر بدرجة واضحة متسقة، متناقضة و ال تتبع وترية االحنيازبدراسة اجلدولني السابقني يالحظ أن قيم      

: و فيما يلي أهم نتائج االحنياز من خالل العرض السابق.  أو حجم العينة أو تباين اFتمعاملعاينة،بكل من أسلوب 

عند حجم   )06(و رقم  )05(عندما نتابع قيم اإلحنياز يف املسارات األفقية ألي من اجلدولني السابقني رقم  ) 1 

جند  )املراقبة، االختبار، احلاصل(لتوزيعات الدرجات املتماثلة  ) 150 أو 100 أو 70 أو 50 أو 30أو 10 (معني 

أ>ا تتذبذب و ال تتبع منط متجانسا، إىل درجة يصعب معها حتديد أسلوب املعاينة الذي تتسم فيه تقديرات معامل 

. اFتمع بالقرب من املعلمة احلقيقية 

 أ>ا، و ذلك يف املسارات العمودية ، جند  ) أو السلبيةاإلجيابية( بدون اعتبار الجتاه القيم االحنيازبالتدقيق يف قيم  )2   

 مل تتأثر االحنيازو هذا يؤكد بأن قيم –  بازدياد حجم العينة االحنيازيتفق مع تناقص قيم – بع منطا متسقا تأيضا ال ت

. حبجم العينة بدرجة واضحة 

ين املتدين ، و اخلاليا اللمادة ذات التب )05( يف كل خلية من جدول رقم االحنيازتشري النتائج عند مقارنة قيم  )3 

 و ذلك عند حجم و أسلوب معني ، ا>ا تتذبذب بدرجة ،ات التباين العايلذللمادة  )06(املقابلة هلا يف جدول رقم 

 .يصعب معها إجياد عالقة تربط بني قيم اإلحنياز و تباين جمتمع الدراسة 
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 املربعة للعينات اليت مت اختيارها، االحنرافات متوسط جمموع إىل بشري هذا املصطلح  ):variance (التباين   ) ب

 االحنرافو متثل قيم تباين املصدر األساسي لتقدير أخطاء املعاينة العشوائية، و ذلك من خالل حساب 

، ) 07 (املعياري ملتوسط متوسطات العينات املختارة، و تظهر قيم التباين بشكل مفصل كما يف اجلدولني رقم 

 ). 08 (و رقم

 )الفلسفة  ( التباين المتدني ذاتالتباين لمادة  ) 07(جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل اإلختبار المراقبة الحاصل اإلختبار المراقبة

10 0,624 3,895 6,106 0,740 3,738 5,504 

30 0,218 0,990 1,567 0,215 1,012 1,589 

50 0,125 0,761 1,134 0,090 0,798 0,948 

70 0,088 0,488 0,620 0,058 0,599 0,719 

100 0,090 0,196 0,350 0,078 0,479 0,731 

150 0,058 0,303 0,457 0,031 0,258 0,377 

 

 

 )الرياضيات  ( التباين العالي ذاتالتباين لمادة  )08(جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل اإلختبار المراقبة الحاصل اإلختبار المراقبة

10 2,833 23,795 31,123 2,547 10,668 16,971 

30 1,060 7,816 10,520 0,791 7,615 10,640 

50 0,592 4,227 5,517 0,406 2,175 3,419 

70 0,396 3,225 4,208 0,234 2,429 3,006 

100 0,163 2,859 3,306 0,311 2,726 3,117 

150 0,154 1,134 1,434 0,118 1,276 1,596 
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ميكن القول بشكل عام ان أسلوب املعاينة و حجم العينة و  ،)08(و رقم  ) 07 (بدراسة أي من اجلدولني رقم      

: تباين اIتمع تؤثر بدرجة واضحة على تباين متوسط العينة ، و فيما يلي توضيح ذلك 

و توزيع درجات معني ، جند          بالتأمل يف قيم املسارات األفقية يف أي من اجلدولني السابقني ، عند حجم  )1

 .ان قيم تباين املتوسط يف األسلوب العشوائي الطبقي أقل منها يف األسلوب العشوائي البسيط 

حتديد يف املسارات العمودية عند أسلوب ل و با،)08(و رقم  )07(يف استقراء نتائج أي من اجلدولني رقم  )2

معاينة و توزيع درجات معني، نالحظ أن قيم التباين تتبع منطا متسقا، يتفق مع تناقص قيم التباين بازدياد حجم 

 بشكل واضح يف  األسلوب العشوائي الطبقي، أما األسلوب العشوائي البسيط فيقل االتساقالعينة، و قد كانت مسة 

و خاصة يف اIتمعات ذات التباين  )100 ( نتيجة التذبذب و اخللل يف القيم عند حجم العينةاالتساقاتصافه بسمة 

و يف جانب آخر نالحظ أن التناقص يف قيم تباين العينة يتأثر بطبيعة جمتمع الدراسة ، حيث تؤول قيم التباين  ،العايل

لبعض اIتمعات إىل التناقص عند زيادة حجم العينة بدرجة أكرب من جمتمعات أخرى، كما يف اIتمعات قليلة التباين 

 .و اليت متيل إىل التجانس اجلزئي بدرجة كبرية

أسلوب املعاينة ، و حجم (عند ثبات  )08(و رقم  )07(تشري نتائج اخلاليا املتقابلة للجدولني السابقني رقم  )3

إىل تناقص قيم تباين متوسط العينة كلما قل تباين اIتمع ، و هلذا فإن الكفاءة و دقة التقديرات متيل لصاحل  )العينة 

 .اIتمعات اليت يقل فيها تشتت مفردvا 
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 :  الخطأمتوسط مربعات  )ج

، و على هذا األساس فانه )التباين اإلحنياز، (يشري هذا املصطلح كما مت سابقا اىل حصيلة املركبتني السابقتني      

يشتمل على املصادر احملتملة ألخطاء املعاينة الكلية، املتمثلة يف أخطاء اإلحنياز و أخطاء املعاينة العشوائية، و نتيجة ملا 

). 10(و رقم  )09(سبق فانه حيسن استخدامه كمعيار للدقة و تظهر قيمة كما يف اجلدولني رقم 

 )الفلسفة  (التباين المتدني  ذاتمتوسط مربعات الخطأ لمادة  ) 09 (جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل اإلختبار المراقبة الحاصل اإلختبار المراقبة

10 0,732 3,912 6,146 0,760 3,773 5,609 

30 0,230 0,990 1,583 0,220 1,110 1,737 

50 0,131 0,800 1,211 0,092 0,800 0,956 

70 0,088 0,505 0,643 0,062 0,648 0,799 

100 0,092 0,196 0,354 0,087 0,488 0,766 

150 0,058 0,320 0,471 0,031 0,258 0,377 

 

 )الرياضيات  (التباين العالي  ذاتمتوسط مربعات الخطأ لمادة  ) 10 (جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل اإلختبار المراقبة الحاصل اإلختبار المراقبة

10 2,833 23,936 31,266 2,632 12,513 18,110 

30 1,077 7,821 10,560 0,792 7,652 10,666 

50 0,592 4,228 5,517 0,432 2,203 3,419 

70 0,397 3,249 4,245 0,240 2,490 3,036 

100 0,172 2,965 3,359 0,323 2,765 3,211 

150 0,171 1,157 1,434 0,118 1,315 1,630 
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ميكن القول أن النتائج بشكل عام ال ختتلف عن  )10(و رقم  )09(بالتدقيق يف أي من اجلدولني السابقني رقم      

: ال فيما يتعلق ببعض التوزيعات الطبقية و فيما يلي التفاصبل إنتائج التباين 

تؤكد نتائج املسارات األفقية عند املقارنات املختلفة يف حالة ثبات حجم العينة و توزيع الدرجات ، إىل تناقص  )1

و هذه النتيجة تؤكد  أن أسلوب العينات الطبقي العشوائي كان أكثر ،  يف حالة التوزيع الطبقياخلطأقيم متوسط مربعات 

 .كفاءة يف دقة التقديرات من األسلوب العشوائي البسيط 

ة عند املقارنات املختلفة لقيم متوسط مربعات اخلطأ ألي من اجلدولني ــــارات العموديــــج املســـد نتائـــا تؤكـــكم )2

 نتيجة التناقص لقيم هذا املعيار بازدياد االتساقإىل .  عن أسلوب معاينة و توزيع درجات معني )10(و رقم  )09(رقم 

 .حجم العينة 

خر عند مقارنة قيم اخلاليا املتقابلة للجدولني السابقني عند ثبات أسلوب املعاينة و حجم العينة ، أيف جانب  )3

جند تناقص قيم متوسط مربعات اخلطأ  بتناقص تباين اbتمع ، مما يؤكد دقة التقديرات وجنوحها حنو اbتمعات األقل 

 .تباين
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:   المعياري لمتوسط مربعات الخطأ  االنحراف)د

، و من هذا املنطلق فإن )متوسط مربعات اخلطأ(يتم حساب هذا املعيار من خالل اجلذر الرتبيعي للمعيار السابق      

 عندما  و،االحنياز  عن املعلمة احلقيقية ملتوسط اJتمع ال تتأثر بالتباين فقط و إمنا تتأثر كذلك  بقيم االحنرافقيمة 

 متثل قيمة اخلطأ املعياري، االحنرافنفرتض أن الثالثني عينة املختارة عشوائيا تعترب ممثلة لعدد العينات املمكنة فإن قيمة 

 ).12(و رقم  )11(أنظر اجلدولني رقم 

 

 )الفلسفة  (التباين المتدني  ذات المعياري لمتوسط مربعات الخطأ لمادة االنحراف) 11(جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل االختبار المراقبة الحاصل االختبار المراقبة

10 0,856 1,978 2,479 0,872 1,942 2,368 

30 0,480 0,995 1,258 0,469 1,054 1,318 

50 0,363 0,894 1,101 0,304 0,894 0,978 

70 0,297 0,710 0,802 0,249 0,805 0,894 

100 0,304 0,443 0,595 0,295 0,699 0,875 

150 0,241 0,565 0,687 0,177 0,507 0,614 

 

 )الرياضيات  (التباين العالي  ذات المعياري لمتوسط مربعات الخطأ لمادة االنحراف) 12(جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل اإلخبار المراقبة الحاصل اإلخبار المراقبة

10 1,683 4,892 5,592 1,622 3,537 4,256 

30 1,038 2,797 3,250 0,890 2,766 3,266 

50 0,769 2,056 2,349 0,657 1,484 1,849 

70 0,630 1,802 2,060 0,489 1,578 1,742 

100 0,415 1,722 1,833 0,568 1,663 1,792 

150 0,413 1,076 1,198 0,344 1,147 1,277 
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ميكن اخلروج بالعديد من املالحظات اليت ال ختتلف يف  )12(و رقم  )11(بالتدقيق يف أي من اجلدولني رقم      

:  جوهرها عما مت التوصيل إليه يف معيار التباين و متوسط مربعات اخلطأ ، ومن أبرز هذه املالحظات مايلي 

كفاءة األسلوب العشوائي الطبقي مقارنة باألسلوب العشوائي البسيط عند مقارنات متماثلة من حيث حجم  )1       

. العينة و توزيع الدرجات 

 بازدياد حجم العينة و هذا االتساق ال يرقى إىل مستوى املعيارين  املعيارياالحنراف نتيجة تناقص قيم االتساق) 2       

 و عدم التناقص بازدياد حجم العينة يف االتساق، حيث حدث اخللل يف  )اخلطأالتباين ، متوسط مربعات (السابقني 

مقارنة خباليا اجلداول اخلاصة بالتباين و متوسط مربعات اخلطأ، و  ) باللون األصفراملضلة( عدد أكرب من اخلاليا

) .  خاليا7 خاليا، 5(أما التباين و متوسط اخلطا فهي على الرتتيب  ) خلية08(بالتحديد حدث اخللل يف 

عند حجم و توزيع درجات  )12(و رقم  )11(من خالل التدقيق يف اخلاليا املتقابلة يف كل من اجلدولني رقم  )3     

و .  املعياري ملتوسط مربعات يتناقص بأسلوب طردي مع تناقص قيم تباين اiتمعاالحنرافمعني، ميكن القول بأن قيم 

 هذه النتيجة تتفق إىل حد كبري مع النتائج اليت مت التوصل إليها بالنسبة لكل من تباين املتوسط و متوسط مربعات اخلطأ 
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:   المعياري لمتوسط مربعات الخطأ الخطأ  )هـ 

هذا املعيار يف جوهره يعتمد على قيم كل من التباين و اإلحنياز، و ميكن حساب قيمة بقسمة اإلحنراف املعياري      

 ).14) (13(ملتوسط مربعات اخلطا على اجلذر الرتبيعي حلجم العينة، انظر اجلدولني 

 )الفلسفة  (التباين المتدني  ذاتالخطأ المعياري لمتوسط مربعات الخطأ لمادة  )13(جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل اإلختبار المراقبة الحاصل اإلختبار المراقبة

10 0,271 0,625 0,784 0,276 0,614 0,749 

30 0,088 0,182 0,230 0,086 0,192 0,241 

50 0,051 0,126 0,156 0,043 0,126 0,138 

70 0,036 0,085 0,096 0,030 0,096 0,107 

100 0,030 0,044 0,060 0,029 0,070 0,088 

150 0,020 0,046 0,056 0,014 0,041 0,050 
 

 )الرياضيات  ( التباين العالي  ذاتالخطأ المعياري لمتوسط مربعات الخطأ لمادة ) 14 (جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل اإلختبار المراقبة الحاصل اإلختبار المراقبة

10 0,532 1,547 1,768 0,513 1,119 1,346 

30 0,189 0,511 0,593 0,163 0,505 0,596 

50 0,109 0,291 0,332 0,093 0,210 0,262 

70 0,075 0,215 0,246 0,058 0,189 0,208 

100 0,041 0,172 0,183 0,057 0,166 0,179 

150 0,034 0,088 0,098 0,028 0,094 0,104 
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جند أن قيمة اخلطأ املعياري الناجتة عن تقدير قيمة  )14(و رقم  )13(بالتدقيق يف أي من اجلدولني احملددين سابقا      

متوسط اEتمع، تتأثر بكل من أسلوب املعاينة، و حجم العينة، و تباين اEتمع و هذه النتيجة ال ختتلف عما توصل اليه 

و فيما يلي أبرز النتائج  املمكن  )التباين، متوسط مربعات اخلطأ، اإلحنراف املعياري (من النتائج املتعلقة باملعايري 

: استقراءها من اجلدولني السابقني

 اىل تناقص قيم اخلطأ املعياري يف ،تشري نتائج قيم املسارات األفقية عند حجم معني و توزيع درجات ما–  )1

التوزيعات الطبقية أكثر من التوزيعات العشوائية البسيطة، و هذا يؤكد كفاءة االسلوب العشوائي الطبقي مقارنة 

 . العشوائي البسيطباألسلوب

 بوجه عام حيث تتناقص قيم اخلطأ املعياري بازدياد حجم العينة يف املسارات العمودية، و مما جيدر االتساق–  )2

 اخلللأي حدوث عدم  نتيجة االتساق هلذا املعيار تؤكد أنه أقل املعايري من حيث خلل االتساقذكره أن نتائج 

 .يف هذا األخري

اىل كفاءة و دقة التقديرات الناجتة عن  )14(و رقم )13(تشري نتائج اخلاليا املتقابلة يف اجلدولني رقم–  )3

 .)عالية التباين (مقارنة باEتمعات الغري متجانسة)قليلة التباين(اEتمعات املتجانسة جزئيا
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: طول فترة الثقة لمتوسط مربعات الخطأ  )و 

معرفة املدى بني حدي الثقة يسهم يف احلكم على دقة التقدير، و عادة ما ينتج عن حاصل ضرب اخلطأ املعياري      

و يسمى هذا   يف النتائج)%95( حسب حجم العينة و مستوى الثقة املطلوب )Z( و  )T(يف القيمة اجلدولية لـ 

ضرب يف ي العينة ملعرفة فرتة الثقة، أو إحصاءةاملقدار بالقيمة العظمى للخطا يف التقدير، الذي يضاف أو خيصم من قيمة 

الذي تقع فيه املعلمة بنسبة عالية من الثقة، انظر اجلدولني  )طول فرتة الثقة ( ملعرفة املدى احملتمل )2(اثنان القيمة 

)15) (16.( 

 )الفلسفة  ( التباين المتدني  ذاتطول فترة الثقة لمتوسط مربعات الخطأ لمادة ) 15 (جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل اإلختبار المراقبة الحاصل اإلختبار المراقبة

10 1,223 2,827 3,544 1,246 2,776 3,385 

30 0,343 0,712 0,900 0,336 0,754 0,943 

50 0,201 0,496 0,610 0,168 0,496 0,542 

70 0,139 0,333 0,376 0,117 0,377 0,419 

100 0,119 0,174 0,233 0,115 0,274 0,343 

150 0,077 0,181 0,220 0,057 0,162 0,197 

 )الرياضيات  ( التباين العالي  ذاتطول فترة الثقة لمتوسط مربعات الخطأ لمادة ) 16 (جدول رقم 

 حجم العينة
 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط

 الحاصل اإلختبار المراقبة الحاصل اإلختبار المراقبة

10 2,406 6,993 7,992 2,319 5,056 6,083 

30 0,743 2,002 2,326 0,637 1,980 2,337 

50 0,427 1,140 1,302 0,364 0,823 1,025 

70 0,295 0,844 0,965 0,229 0,739 0,816 

100 0,163 0,675 0,718 0,223 0,652 0,702 

150 0,132 0,344 0,383 0,110 0,367 0,409 
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جند أن النتائج اليت مت التوصل إليها ال ختتلف عن تلك  )16) (15(بدراسة اجلداول اخلاصة بطول فرتة الثقة  رقم      

النتائج  املتعلقة باخلطأ املعياري 

:   و ميكن  إجيازها يف األيت 

تؤكد نتائج املسارات  األفقية  تناقص قيم طول فرتة الثقة يف حالة التوزيعات العشوائية الطبقية مقارنة بالعشوائية  )1

ن  األسلوب العشوائي الطبقي أكثر كفاءة ودقة من األسلوب  العشوائي  البسيط عند أالبسيطة ، وهذا يؤكد 

. حجم و توزيع درجات معني 

 قل طول فرتة الثقة ، ويف األحجام العالية يقرتب احلد ة كلما كرب حجم العنيبأنهتؤكد نتائج املسارات العمودية  )2

هذا ما يتضح يف حالة  و األعلى من احلد األدىن لفرتة الثقة، مما يعين أن إحصاء العينة تساوي قيمة معلمة اdتمع

 لقيم  طول فرتة الثقة ال االتساقكما يالحظ أن ، يف حالة بعض التوزيعات )150(األسلوب الطبقي عند عينة حجمها 

.  عما حدث يف اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأخيتلف

 أنمبقارنة القيم اجلدولني عند اخلاليا املتقابلة يف حالة ثبات أسلوب املعاينة وتوزيع الدرجات وحجم العينة، جند  )3

 .طول فرتة الثقة يتناقض يف حالة اdتمعات ذات التباين املنخفض 

 يف نتائج معايري احلكم على اتفاق هناك أن ملا سبق من نتائج يف املرحلة الثانية ميكن القول بشكل عام خالصة     

متوسط مربعات اخلطأ، االحنراف املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات  التباين، (دقة التقدير 

وميكن إمجال أهم النتائج . االحنياز الذي يشوب نتائجه التذبذب وعدم الوضوح  فيما عدا معيار )اخلطأ، طول فرتة الثقة 

:  يف األيت  )16-05 (املتفق عليها باجلداول من رقم 

أسلوب املعاينة يؤثر على القيمة الرقمية ملعيار احلكم على دقة التقدير ، وتربز هذه النتيجة من خالل ملقارنات - 1

 صعلى تناق  حيث تؤكد هذه النتائج،اخلاصة باملسارات األفقية للمعايري املتفقة عند حجم وتوزيع درجات معني
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يؤكد  كفاءة  القيمة الرقمية للمعيار يف حالة األسلوب العشوائي الطبقي مقارنة باألسلوب العشوائي البسيط ، مما

  األسلوب العشوائي الطبقي على نظرية األسلوب العشوائي البسيط

املقارنات    حجم العينة يؤثر على القيم الرقمية ملعايري احلكم على دقة التقدير، وهذه  النتيجة تتأكد من خالل- 2

الزيادة يف  شكل عالقة عكسية،  حيث  ثري ميكن إبرازه علىأاخلاصة باملسارات  العمودية هلذه املعايري، وهذا الت

العكس صحيح، مما يعين متتع هذه املعايري بسمة  حجم العينة يقابلها  تناقص يف القيمة الرقمية ملعيار و الدقة و

. على حدودها يف حالة معيار اخلطأ املعياريألكن بدرجات متفاوتة تصل  ، واالتساق

 تباين اeتمع يؤثر ايضا على القيمة الرقمية ملعايري احلكم على دقة التقدير، كما يتضح من خالل املقارنات اخلاصة - 3

زدياد احيث تزيد القيمة الرقمية للمعيار ب )سلوب املعاينة ، توزيع الدرجات أ ،حجم العينة (باخلاليا املتقابلة عند ثبات 

 (باeتمعات قليلة التباين تباين اeتمع والعكس صحيح، وiذا تنشأ عالقة طردية بينها مما يؤكد كفاءة التقديرات اخلاصة

 )رياضياتتوزيعات درجات مادة ال( مقارنة باeتمعات عالية التباين  ) فلسفةتوزيعات درجات مادة ال

        

 فقد ركز التحليل اإلحصائي )8(نتيجة لتعدد معايري احلكم على دقة التقدير، ولإلجابة على التساؤل رقم  و     -    

 بالتدقيق يف  و مدى توفر مسات املقدر اجليد،  على املقارنة بني هذه املعايري من حيث دقة التقديرات والثالثةيف املرحلة 

أو حجمها أو  سلوب املعاينةأعند تغري  )   16 إىل    05  (القيم الرقمية للمعايري املختلفة املدونة باجلداول من الرقم 

:  تباين اeتمع ، ميكن القول أن اخلطأ املعياري يعترب أفضل معايري احلكم على دقة التقدير للمربرات التالية 

 ) التباين  و االحنياز( يعترب يف وضعه احلايل حصيلة مركبيت   ·

التباين، اإلحنياز، متوسط مربعات اخلطأ            (قبله يعترب أجزاء منه   فما،اهلرم الشمول حيث حيتل قمة ·

يف  متثل قيم توصف بالثبات نتيجة ضرب اخلطأ املعياري )طول فرتة الثقة  (ما بعده  و )اإلحنراف املعياري ، 

قيم ثابتة  

 .يتاثر بدرجة كبرية حبجم العينة ·



 الخامس                                                         عرض نتائج الدراسة و مناقشتهاالفصل 

 

69 

 

 :التمتع خبصائص املقدر اجليد بدرجة اكرب من املعايري األخرى و منها ·

 .الكفاءة نتيجة تناقص قيم اخلطا املعياري كلما قل تباين ا8تمع -

 .اإلتساق نتيجة تناقص القيم اخلطـــأ املعياري كلما زاد حجم العينة -

  )18 (ورقم  )17(، انظر اجلدولني رقم )اخلطأ املعياري  ( معايري احلكم على دقة التقدير أفضلمبعرفة قيم   و      

 ) فةسلالف (ي ن التباين المبد ذاتيوضح العينة المعيارية لمادة )  17  (جدول رقم 

 المعلومة

 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط مجتمع الدراسة

 حجم العينة الخطأ المعياري حجم العينة الخطأ المعياري الخطأ المعياري التباين

 30  0.086  30  0.088  0.094 7,37 المراقبة

 30  0.192  30  0.182  0.206 35,78 اإلختبار

 30  0.241  30  0.230  0.249 51,95 الحاصل

 

  ) الرياضيات ( التباين العالي  ذاتيوضح العينة المعيارية لمادة )   18  (                     جدول رقم 

 المعلومة

 األسلوب العشوائي الطبقي األسلوب العشوائي البسيط مجتمع الدراسة

 حجم العينة الخطأ المعياري حجم العينة الخطأ المعياري الخطأ المعياري التباين

 30  0.163  30  0.189  0.181 27,56 المراقبة

 30  0.505  30  0.511  0.513 220,41 اإلختبار

 30  0.596  30  0.593  0.598 300,14 الحاصل

:        بقراءة النتائج املدونة يف اجلدولني املوضحني أعاله نالحظ أن 

حجم العينة املناسب للوصول لدقة يف التقديرات تقرب من معامل اBتمع ينحصر يف حالة األسلوب  )1             

 ).30(  األسلوب العشوائي الطبقي ميثل تقريباوالعشوائي البسيط 

يب الناتج عن العينة املعيارية حيدث تقريبا للتوزيعات املختلفة للدرجات عند نفس اتقدير املتوسط احلس )2           

. ين اBتمع الكن بكمية من اخلطأ خمتلفة تزيد بازدياد تب و احلجم بالرغم من اختالف تباين جمتمع الدراجات،
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 :نتائج التفسير  مناقشة و .2

 :مناقشة و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  1.2

الوصول لتقديرات دقيقة يقل فيها حجــم احنراف العينة عن معلمة  يف ضوء احملاوالت الرامية لتحسني تصميم العينة و     

اKتمع، فقد صممت الدراسة احلالية لتبصري الباحثني و تزويدهـــم باملعلومات الكافية الختاذهم القرارات الدقيقة حيال 

ذلك حىت يتم تفادي  و أسلوب العينة وحتديد حجمها وذلك يف ضـــوء الطبيعة املختلفة للبيانات واKتمعات الدراسية،

. اليت غالبا ما حتد من فعالية نتائج األحباث املمارسات اخلاطئة يف تصميم العينة و بعض السلبيات و

بوجه عام أكدت نتائج الدراسة األثر الواضح لكل من أسلوب املعاينة وحجم العينة على حجم احنراف إحصاءة  و     

األسلوب املناسب  حيث تأكد النتائج تناقص حجم االحنراف بازدياد حجم العينة و استخدام العينة عن معلمة اKتمع،

كشف  تفسري و بالرغم من النتيجة العامة السابقة إال أن هناك بعض النتائج اليت حتتاج إىل دراسة و و .لطبيعة البيانات

يلي أبرز هذه النتائج والتفسريات  فيما اختالفها مع أدبيات البحث اليت تناولت قضايا تصميم العينات،و مدى اتفاقها و

: املمكنة حياهلا 

 )درجات معني  حجم عينة و أسلوب معاينة وتوزيع (اختالف قيم متوسطات الثالثني عينة املستخرجة عند  )1

وهلذا فإن قوى احلظ  ويعزي هذا االختالف إىل ان العينة املستخرجة هي احتمال من احتماالت عديدة،

. والصدفة تلعب دورا كبري يف اختالف قيم املتوسطات 

من وزيعات املعاينة لألوساط احلسابية يتأثر إىل حد كبري حبجم العينة،  حيث تقرب قيم هذه املتوسطات ت )2

تستقر وتظهر بدرجة واضحة يقل فيها االحنراف املعياري عند  معلمة اKتمع يف حالة  ازدياد حجم العينة،  و

 تفسر مثل هذه النتائج من منطلق أن زيادة حجم العينة يسهم يف ختفيض االحنراف حول األحجام الكبرية، و

 ذا تقرب قيم املتوسطات من بعضها البعض،  مما جيعل التوزيع الناتج هلذه املتوسطات طبيعي أو لهاملتوسط  و
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دراساته  حيث أكدت نتائج ) 1978األطرقجي ،  (توصل إليه   هذه النتائج تنسجم مع ما و. قريب منه

املعاينة  أنه إذا سحبت عينات عشوائية ذات حجم معني من جمتمع  إحصائي ذو توزيع  طبيعي،  فإن توزيع

توزيع  لألوساط  احلسابية هلذه العينات يكون طبيعيا،  اما إذا كان جمتمع الدراسة ذو توزيع غري طبيعي،  فإن

املعاينة لألوساط احلسابية يكون تقريبا طبيعيا عندما يكون حجم العينة كبري، ويزداد قربا من التوزيع الطبيعي 

 .كلما كرب حجم العينة 

 :مناقشة و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  2.2

بشكل عام فإن النتائج اليت سيتم مناقشتها على مستوى متغريات الدراسة متثل نتائج مراحل التحليل اإلحصائي اليت      

كما أن نقاش وتفسري النتائج سريكز على النتائج اخلاصة  )8-2 (من خالهلا تتحقق اإلجابة على تساؤالت الدراسة من 

 تباين اiتمع،  علما بأن احلديث عن متغري ال حجم العينة و و  املعاينةأسلوبمبتغريات الدراسة املستقلة، املتمثلة يف 

التفسريات  أهم نتائج مراحل التحليل اإلحصائي  املشار إليها سابقا و حيدث  مبعزل عن املتغريات األخرى،  وفيما يلي

: املمكنة حياهلا 

النتائج املمكن  ففي املرحلة الثانية من التحليل اإلحصائي،  اخلاصة مبعايري احلكم على دقة التقدير،  فإن من أبرز     

:  تفسريها األيت

ü يف اعتمادهايعزي مثل هذا التدين إىل  القيم اخلاصة مبعايري احلكم على دقة التقدير كانت متدنية،  و 

 قيمة متوسط بترsذا تق  العينة،  واستخراجاألساس  على قيمة متوسط املتوسطات الناتج عن تكرار 

 الثابت إحصائيا ان متوسط مجيع العينات املمكنة يساوي أنمن املتوسط احلقيقي، حيث  املتوسطات

  أضفى من زيادة يف الدقة ماوههلذا فإن التكرار  ، و)معلمة اiتمع  (املتوسط احلقيقي  للمجتمع

احلكم بدرجة عالية من    الدقيقة ذات أثر ميكن  االستفادة منه و الفروقاتجيعل هذه القيم الصغرية  و
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أسلوب املعاينة ، حجم  ( املتمثلة يف العوامل  احملتمل تأثريها بدرجة كبرية على هذه القيم و الدقة على

 )العينة،  تباين اBتمع 

ü ا ال تتأثر بدرجة أ  كما ،تؤكد النتائج اخلاصة باالحنياز أن قيم االحنياز متناقضة وال تتبع وترية متسقةO

تباين اBتمع،  ان حجم العينة ال يؤثر على قيم  وأو حجم العينة، أسلوب املعاينة، أواضحة بكل من 

هذه النتائج  إىل أن قيمة  متوسط  املتوسطات الالزمة ملعرفة االحنياز  تعزى مثل أخطاء االحنياز ، و

يعد قليال مقارنة  و )30 (الزالت نتاج قوى احلظ و الصدفة،  حيث عدد العينات اليت نتعامل معها 

جند  ) 837 (من جمتمع عدد مفرداته  ) مفردة 10 (بعدد العينات املمكنة،  فمثال عند حجم عينة 

10 (عدد العينات املمكنة يف حالة السحب بإرجاع 
و هلذا فاحلجم ال يؤثر بدرجة عالية على  ) 30

عدد العينات هو الذي  إمنا يؤثر بدرجة واضحة و  أن احلجم العينة الالقولjذا ميكننا  قيم االحنياز و

 .يتحكم يف قيم االحنياز 

ü التباين ، متوسط مربعات اخلطأ، اإلحنراف  (تؤكد النتائج  املتعلقة مبعايري احلكم  على دقة التقدير

املعياري ملتوسط  مربعات اخلطأ ، اخلطأ املعياري ملتوسط املربعات اخلطأ ، طول فرتة الثقة ملتوسط 

 حجم العينة و ثري أسلوب املعاينة وأعلى أن النتائج بشكل عام تتفق من حيث ت )اخلطأ  مربعات

نتيجة هلذا التشابه يف النتائج سيتم مناقشتها يف ضوء  تباين اBتمع على تقديرات معامل اBتمع، و

من خالل اإلنفراد باملتغري  )أسلوب املعاينة، حجم العينة،  تباين اBتمع  (متغريات  الدراسة املستقلة 

 : تفسري أثره على النتائج املختلفة ملعايري الدقة كما يلي  مناقشة و و
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: أسلوب اختيار العينة - أ

التباين ، متوسط مربعات اخلطأ، االحنراف املعياري ملتوسط (تؤكد النتائج املختلفة ملعايري احلكم على دقة التقدير      

أن األسلوب العشوائي  )مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، طول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ

ئي البسيط عند املقارنات املختلفة للمسارات األفقية يف حالة ثبات االطبقي يتمتع بدقة أكرب مقارنة باألسلوب العشو

: حجم العينة و توزيع الدرجات ،و تعزى مثل هذه النتيجة للمربرات التالية 

ألنه ليس بالضرورة أن كل تقسيم طبقي يعطي نتائج أفضل من العشوائي  بقات،ط جناح عملية التقسيم إىل  )1

لكن القاعدة املنطقية تؤكد أن التقسيم الطبقي لو قام على العشوائية يف توزيع الطبقات، و مت اختيار املفردات  البسيط، و

من الطبقات بطريقة عشوائية أيضا فإن هذا التقسيم الطبقي يعطي نتائج إما مساوية أو أفضل من األسلوب العشوائي 

 .البسيط، و ذلك نتيجة أن التقسيم إىل طبقات يقلل من مدى و تشتت املفردات حول املتوسط احلسايب 

التقسيم الطبقي يعمل على إزالة قسم من تشتت اsتمع اإلحصائي، بإلغاء االختالفات الكبرية املوجودة ضمن  )2     

 الطبقة الواحدة، مما جيعل الزيادة يف الدقة يعتمد على فاعلية التقسيم إىل طبقات، و هذه النتائج تؤكدها دراسة

حديد أكد أن كفاءة العينة بالتاليت أوضحت أن فاعلية التوزيع الطبقي تتحكم يف الدقة، و  )1978 :االطرقجي (

ئية االطبقية تعتمد بصورة رئيسة على الكيفية اليت يقسم xا اsتمع اإلحصائي إىل طبقات، فإذا قسم اsتمع بطريقة عشو

و إذا قسم اsتمع . إىل طبقات، فالعينة الطبقية تكون عادة ذات دقة مماثلة للعينة العشوائية اليت هلا نفس احلجم

اإلحصائي إىل طبقات حبيث وضع يف كل منها املفردات املتشاxة أو املتقاربة ، فالتغري للوسط احلسايب للعينة الطبقية 

و يف حالة املفردات غري املتجانسة يف نفس الطبقة، حنصل على عينة طبقية ذات تباين أكرب من ، ينخفض بصورة كبرية

. العينة العشوائية البسيطة ذات نفس احلجم



 الخامس                                                         عرض نتائج الدراسة و مناقشتهاالفصل 

 

74 

 

اليت تؤكد أمهية اختيار العينة لتكون نتائج األحباث أكثر  )1988عبد الرمحن،(كما تتفق هذه النتائج مع دراسة      

ض قيمة تباين و تشتت مفردات اMتمع اإلحصائي إىل ا اخنفندقة، كما تؤكد عالقة التباين بالدقة، و ذلك من خالل أ

. زيادة الدقة

اسها يعد أمرا صعبا و يكاد أن يكون ي ملا سبق ميكن القول أن التوزيع إىل طبقات يف ضوء اخلاصية املراد قخالصة و    

يتمتع بقدرة على ي مستحيال لبعض الدراسات و األحباث، و هلذا فإن التوزيع الطبقي الذي يعطي دقة أفضل هو الذ

التمييز بني الطبقات بدرجة كبرية يف اخلاصية املراد قياسها، مقارنة بالتوزيع اآلخر الذي يوحي بأنه حيتوي على بعض 

التدخالت يف هذه اخلاصية، و هلذا فإن زيادة كمية اخلطأ يف توزيع طبقي يعين زيادة يف التشتت و البعد عن متوسط 

كما ميكن القول بأن نقص كمية اخلطأ  و هذا مؤشر على أن الطبقات ليست دقيقة، الطبقة و كذلك املتوسط احلقيقي

ن الطبقات هلذا التوزيع دقيقة و لكنها أو هذا مؤشر على أن الطبقة متجانسة، و  للطبقة يعين قلة التشتت داخل الطبقة،

. ليست أفضل التوزيعات الطبقية فلعل هناك توزيعات أفضل و أكثر دقة 

: حجم العينة )ب

التباين، متوسط مربعات اخلطأ، االحنراف املعياري ملتوسط (تؤكد النتائج املختلفة ملعايري احلكم على دقة التقدير     

الناجتة عن املقارنة يف  )مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، طول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ

املسارات العمودية عند ثبات أسلوب املعاينة و توزيع الدرجات، على تناقص قيم هذه املعايري يف حالة ازدياد حجم العينة 

 .مما يعين اتساقها بدرجات متفاوتة ختتلف من معيار إىل آخر

و جتدر اإلشارة إىل أن تناقص قيم املعايري يعزى إىل أن زيادة حجم العينة يقلل من تشتت املفردات حول املتوسط،      

 و هذه النتائج ، تعتمد على التباين و مدى تشتت املفردات حول املتوسطاس|ذا تقل قيم املعايري اليت هي يف األس و

اليت تؤكد على ان الدقة تزيد بازدياد حجم العينة، كما تتفق مع دراسة  )م1988، عبد الرمحان(تتفق مع دراسة 



 الخامس                                                         عرض نتائج الدراسة و مناقشتهاالفصل 

 

75 

 

 كما تنسجم النتائج مع ، اليت تؤكد على أمهية حجم العينة للحصول على نتائج أكثر دقة )م1991كحالة، جاموس،(

 احملتمل يف متثيل أاليت أكد فيها أن زيادة حجم العينة يقلل من طول فرتة الثقة، مبعىن أن اخلط )م1989، نوفل(دراسة 

قيمة مدى الثقة ال يقل إىل الصفر بل يصل إىل حد ما حبيث يصبح  متوسط العينة ملتوسط جمتمع الدراسة يقل، و لكن

. التغيري فيه قليل جدا، مهما زاد حجم العينة

يري األخرى و ذلك ايار اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ يتسق بدرجة عالية مقارنة باملععو مما جيدر ذكره أن م     

. نتيجة التأثر بدرجة كبرية حبجم العينة

تباين المجتمع   )ج

إىل أن قيم  )أسلوب املعاينة، و حجم العينة، و توزيع الدرجات(تشري النتائج املختلفة للخاليا املتقابلة عند ثبات      

عدا االحنياز الذي ال تسري قيمه على وترية متسقة،  معايري احلكم على دقة التقدير تتأثر بدرجة واضحة بتباين اjتمع ما

ين، متوسط مربعات اخلطأ، االحنراف املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري االتب( حيث أكدت قيم هذه املعايري

أsا تزداد بازدياد تشتت مفردات اjتمع كما يف مادة  )ملتوسط مربعات اخلطأ، طول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ

، و العكس صحيح حيث تقل قيم هذه املعايري عندما يقل تشتت مفردات اjتمع كما يف )الرياضيات(التباين العايل 

اليت أوضحت أن الدقة مرتبطة  )م1988 عبد الرمحن،(و تتفق هذه النتائج مع دراسة  . )الفلسفة(مادة التباين املتدين 

بالتباين دون االحنياز، حيث تزيد دقة التقدير عندما ينخفض تباين اjتمع و العكس صحيح حيث تقل دقة التقدير 

. د تباين اjتمعابازدي

و تعزى مثل هذه النتائج إىل أن زيادة تباين اjتمع يزيد من مدى تشتت الدرجات، مما جيعل الفرصة كبرية الختيار      

عينات ذات مفردات متباينة، أما اjتمعات قليلة التباين فإن فرصة و احتمال سحب مفردات متباينة يقل ألن مدى 

 .انتشار الدرجات حمدود
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خالصة ملا سبق فإن نتائج املرحلة الثانية من التحليل اإلحصائي تعترب القاعدة األساسية للدخول يف املرحلة الثالثة      

خلطأ املعياري يعترب من أفضل معايري احلكم على دقة التقدير و امن التحليل اإلحصائي، حيث تؤكد النتائج أن معيار 

: يعزى مثل هذا التفضيل للمربرات التالية 

حنراف متوسط املتوسطات عن ااحلساب الدقيق حلجم االحنراف عن املتوسط احلقيقي، فعالوة على حساب  )1

متوسط (املتوسط احلقيقي، فهو يأخذ يف االعتبار مدى تشتت متوسط العينات املكررة عن متوسطها 

  .)املتوسطات

 .التمتع خباصية الكفاءة إحدى خصائص املقدر اجليد حيث تقل قيمه كلما قل تباين اaتمع )2

 .التمتع خباصية االتساق إحدى خصائص املقدر اجليد حيث تقل قيمة كلما زاد حجم العينة )3

االحنياز، التباين، متوسط مربعات اخلطأ، االحنراف ( قبله من معايري مثل يعد أمشل من باقي املعايري، فهو نتاج ما )4

فتعد قيمة ثابتة ألkا نتاج اخلطأ املعياري مضروب ) طول فرتة الثقة(أما ما بعده  )املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ

 .يف قيمة ثابتة و معروفة، و mذا فإن االعتماد على فرتة الثقة يعد زيادة يف اجلهد و مضيعة للوقت
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 : الخاتمـــــــــــــــة .3

هدفت الدراسة احلالية إىل بناء قواعد الختاذ قرارات دقيقة تتعلق بأسلوب اختيار العينة وحتديد حجمها، للوصول      

ذلك يف حماولة لتحسني أساليب  لتقريرات دقيقة يقل فيها حجم احنراف إحصاء العينة عـــن معلمــــة اBتمع اإلحصائي، و

تصميم العينـة والتغلـــب علـــى بعــــض الصعوبات اليت تواجه الباحثني عند إجراء أحباثهم العلمية، كما هدفـــت إىل إثـــراء 

معلومـــات الباحثني حول أهم مرحلة من مراحل تصميم أحباث العينات، ليصل البـــاحث إىل درجــــة مــــن القناعة وعدم 

جهد  ما توفره من وقت و فادة أيضا من خصـــائص أحبــاث العينات وتاالس بة يف نتائج أحباث العينات، ويالر الشك و

. زيادة يف تعميم النتائج  سرعة يف اإلجناز و

عند أساليب معاينة  )مرة 30(ق أهداف الدراسة السابقة فقد مت االعتماد علـــــى تكـــــرار اســـــتخراج العينــــة ــــلتحقي و     

لبلوغ  االوصول لقرارات دقيقة، و حيث تعترب الطريقة املتبعة يف اإلحصاء للتحكــــم على دقة التقدير و أحجام خمتلفة، و

 العينة عن معلمة اBتمع، فإن األمر يتطلب حساب أخطاء املعاينة ةالدقة التامة والتعرف علــى حجـم احنــــراف إحصاء

.  للوقوف بدرجة دقيقة على حجم اإلحنراف  أخطاء املعاينة العشوائية، ذلـــك فيمـــا يتعلق بأخطاء االحنياز و الكلية و

بيان حجم احنراف إحصاء العينة عن معلمة اBتمع، فقــــــد مت االعتماد على جمموعة  للحكم على دقة التامة و و     

االحنراف املعياري ملتوسط مربعات  االحنيــاز، التبـــاين، متوســط مربعات اخلطأ،(اخلاصة باحلكم على دقة التقدير  املعايري

التـي تعتمد جمملها علـى  ، و) طول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ،اخلطأ املعيــاري ملتوســـط مربعــــات اخلطأ اخلطأ،

بالرغم من أمهية املعايري السابقة إال أن درجــــة   كمية اخلطأ اليت حيتمل أن يقع فيها الباحث، و حساب االحنــــراف و

تناقص قيمة املعيار بازدياد حجـــــم العينـــة، ختتلــــف من معيـــار اىل آخر، حيث أكدت نتائج  اق وسالتمتع خباصية االت

 األخرى، و الدراسة احلالية تناقص عدد اخلاليا غري املتسقة يف معيار اخلطأ املعيـاري ملتوسط مربعات اخلطأ مقارنة باملعايري

 لدقة التقدير، حيث مت االعتماد عليه للوصول لقرارات دقيقة حول أثر ةذا فإنه من أفضل املعايري و أكثرها جودبه

ـراج العينـــة املعيــارية هلــذا املعيـــار خأسلوب اختيار العينــة وحجمهـــا علـى دقة تقديـر معامل اإلحصائي، من خالل استـ
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زيادة حجم  والتــــي تتفق مقاييسها اإلحصائية مع مقاييس ا0تمع يف ضوء الطبيعة املختلفة لبيانات جمتمع الدراسة، ، و

  ،العينة يعترب هدرا للطاقات واجلهود حيـث ال تزيــد من معلوماتنا عن جمتمع الدراسة بدرجة كبرية

: لــى االستنتاجات اآلتية إالتفسريات اليت توصلت إليها الدراسة ميكن الوصـول  املناقشات و بدراسة النتائج و و     

لتقدير معامل ا:تمع اإلحصائي بدرجة دقيقة، فإن حجم احنراف التقديرات الناجتة عن العينة لألوساط  )1

: احلسابية، تعتمد على كمية اخلطأ اليت يقع فيها الباحثني واليت ميكن اجنازهــا يف اآليت 

أخطاء االحنياز الناجتة عادة عن احنراف متوسط متوسطات العينات عن املتوســط  احلقيقي، هذا  ) أ

النوع من األخطاء اليت يصعب على الباحثني تقليلها أو التخلص منها، نتيجة حتيـــز البحث يف 

 .يف البحث احلــايل بدال من أخــذ كــــل العينـــــات املمكنة اختيـار عدد من العينــات كما األساس و

اليت  جتة عن احنـراف متوسطــات العينــــات عـــن متوســــط املتوسطات، واأخطاء املعاينــة العشوائيــة الن  ) ب

ميكــن للباحثــني تقليلـه  تباين ا:تمــــع، و حجم العينة و تتأثر بدرجة واضحة بأسلوب املعاينة و

كذلك تقدير  ذلك مـن خــالل استخـــدام األسلوب املنــاسب لطبيعــــة البيانـــات و بدرجة كبرية، و

. حجم العينة بدرجة دقيقة

ق استخدام لذلك من منط و  العينة عن معلمة ا:تمع،ةأسلوب املعاينة يسهم يف تقليل حجم احنراف إحصاء )2

حيث أنه يف البيانات املتجانسة ميكن احلصول على عينة عشوائية بسيطة  األسلوب املناسب لطبيعة البيانات،

 املتجانسة واليت تشتمل على جمموعات متجانسة أو أما البيانات غري حبجم مناسب للخروج بقرارات دقيقة ،

 . جمموعات صغرية أو متطرفة فإن األسلوب العشوائي الطبقي ميثل احلل األمثل ملثل هذا النوع من البيانات 

حجم العينة يؤثر على دقة تقدير معامل ا:تمع اإلحصائي، حيث يتناقص حجم احنراف إحصاءة العينة عن  )3

معلمة ا:تمع بازدياد حجم العينة، و هذا التناقص حيدث بدرجة متسقة، و عند األحجام العالية يقل التناقص 
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حصاءة العينة مع معلمة ا9تمع، إم املعياري الذي تتفق عنده تقريبا ــــل للحجــــراف حىت نصــــــم اإلنحـــــــيف حج

و Nذا فإن إحصاءة العينة حتوي كل املعلومات اخلاصة مبعلمة ا9تمع، و زيادة احلجم ال تؤثر على النتائج و 

 .يعد مبثابة هدر للطاقات و اجلهود

 زيادة حجم ا9تمع ال يتطلب زيادة يف حجم العينة كما هو متوقع، و ميكن حبجم قليل الوصول إنو مما جيدر ذكره      

 .لتقديرات دقيقة

 طبيعة ا9تمع تؤثر بدرجة كبرية يف اسلوب املعاينة و كذلك حجمها، فكلما زاد تشتت ا9تمع أصبح الباحث  )4

حيتاج لعينة حجمها كبري ليصل اىل تقديرات دقيقة، كما أن جمتمع الدراسة اذا وجد يف مراحله جمموعات 

متجانسة يكون من املناسب استخدام األسلوب العشوائي الطبقي لوضعها يف جمموعات خاصة، أما 

ا9تمعات املتجانسة فإن األسلوب  العشوائي البسيط يعد كافيا للوصول اىل لتقديرات دقيقة، مع األخذ يف 

 .اإلعتبار زيادة حجم العينة
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التوصيــــات  .4

ذا لهو أهم خطوات تصميم األحباث العلمية، تصميم عينة البحث واستخراجها من جمتمع الدراسة ميثل خطوة من     

 الفشل يف تصميمها مؤشر على عدم الثقة بنتائج و فإن جناح الباحث يف تصميم العينة يعترب مؤشر على جناح البحث،

ما هذه الدراسة إال حماولة لتحسني تصميم عينة البحث فيما يتعلق بأسلوب اختيارها وحتديد حجمها  و البحث،

. للوصول لتقديرات دقيقة يقل حجم احنراف إحصاء العينة عن معلمة ا�تمع 

ات ــا إىل التوصيـــرات يقودنـــــتفسي ج وـــــنتائ نـــم ات وــومـــن معلــــه مـــــلـا حيمــــــم ث وـــــذا البحــــــار هـــــإن مســــذا فـــــله و     

.   التالية 

فرمبا أخذ الباحث مفردات دراسة  زيادة يف تعميم النتائج،من الدعوة إىل تبين أحباث العينات ملا تتمتع به   

ال  حلصل على نتائج مقبولة يف العلوم اإلنسانية، الشامل ، لو أخذ ذلك احلجم من جمتمعات متعددة، باحلصر

فعلى سبيل املثال لو  لتمكن أيضا من تعميم نتائجه على  مساحة أكرب، و ختتلف عن نتائج احلصر الشامل،

فإن  ومتت دراستهم من خالل احلصر الشامل، )طالب  370(باحث جمتمع دراسته مبدرسة عدد طال[ا  حدد

 )طالب 370(بينما لو أخذ ذلك احلجم  النتائج اليت حيصل عليها ال ميكن تعميمها إال على تلك املدرسة،

بطريقة العينات العشوائية لتمكن من تعميم نتائجه بثقة مقبولة يف العلوم اإلنسانية على جمتمع دراسة يقرب من 

 .) طالب 10000(

ظروف  لكن طبيعة ا�تمع و فكل األساليب ميكن تبنيها، أن يتحرى الباحث الدقة عند تبين أسلوب املعاينة، 

مجيعها تتحكم يف قرار  الدقة املطلوب بلوغها يف البحث املراد إجنازه، تكاليفه و حجم العينة وو البحث 

 .الباحث حول أسلوب املعاينة املمكن استخدامه
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 ا يعطي نتائج أكثر دقة،هذف  املمكنة،اتأخذ متوسط العني تكرار استخراج العينة و نممتكن الباحث  إذا 

حنسب املتوسط  و حيتاج إىل تكرار عمل التجربة أكثر من مرة،: فقياس سرعة الصوت يف العلوم الطبيعية مثال

 .لتكون القيمة الناجتة أكثر دقة 

  :اختيار الباحث للعينة جيب أن يسري وفق شروطها وافرتاضاYا وذلك من خالل حتقيق 

كذلك االستقاللية  ار، وياhتمع الفرصة نفسها يف االخت يعطي الباحث كل وحدة من وحدات حيث :العشوائية )أ

. يتأثر باختيار مفردة أخرى حيث اختيار مفردة ال

 االعتماد على الطريقة العلمية يف حتديد حجم العينة و فيه يتم حتديد جمتمع الدراسة بشكل دقيق و و :التمثيل)ب

 . على القوانني أو النسب اخلاصة ةاملعتمد

دقة التقدير يتم من خالل االعتماد على متوسط العينات بدال على فإن احلكم  لة اhتمعات غري احملددة،ايف ح 

ختتلف يف  جة يف هذه الدراسة الئاتالذي كانت ن ،)أحكام تقدير (هذا ما يسمى  من متوسط اhتمع و

دقة (املتوسط احلقيقي  مدلوالYا العامة عن النتائج اليت مت الوصول إليها من خالل حساب حجم االحنراف من

 .)تقدير 
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  المقــــــــترحـــات  .5

العشوائي البسيط (إجـــــــــراء دراســــــات بنفـــــس فكــــــرة هــــذه الدراســـــة تعتمد علــــى أساليـــــب معاينــــة خمتلفة مثل  

العشوائية الطبقية و العنقوديىة )(العشوائية الطبقية و املنتظمة )( العشوائية البسيطة و العنقودية ()و املنتظم 

و ميكن اجلمع بني أساليب، و يف كل احلاالت السابقة ميكن أن تتم طريقة ). العشوائية املنتظمة و العنقودية()

 .سحب العينات بإرجاع أو بدون إرجاع 

 )أثر عدد العينات ذات احلجم املختلف على قيم االحنياز (إجراء دراسة حول  

تقوم على فكرة إجياد العينة املعيارية من ا\تمعات  )حجم العينة املناسب حلجم ا\تمع (إجراء دراسة حول  

 عديدة خمتلفة احلجم 

تضمني مقررات املاسرت مادة cتم بالناحية اإلجرائية و النقدية للرسائل و ذلك فيما يتعلق خبطوات البحث  

 . خاصة عينة الدراسةةالعلمي

. جراء دراسات تربط بني حجم العينة و تكلفة وحدة املعاينة ودقة التقديرات الناجتةإ 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                                الخطوات المنھجیة المتبعة في الدراسة

50 

 

  :مقدمة

     تناول يف هذا الفصل وصفا لإلجراءات اليت مت تنفيذها من حيث  وصف جمتمع الدراسة، عينة الدراسة، حتديد 

. األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات الدراسة 

  : مجتمع الدراسة -1

و املتقدمني  الختبار مادة ذات التباين  )القسم العلمي(            ميثل جمتمع  الدراسة طالب السنة الثالثة ثانوي 

  لثانويات دائرة مستغامن حيث 2014_2013املتدين، و مادة ذات التباين العايل للفصل األول للسنة الدراسية 

يوضح توزيع اoتمع الطاليب للثانويات الدائرة  و توزيعهم  )01(و اجلدول رقم  ) طالب837(بلغ عدد الطالب 

 .)ذكر، أنثى(الطبقي حسب اجلنس 

 )ذكر، أنثى(توزيع المجتمع الطالبي لثانويات دائرة مستغانم و توزيعهم الطبقي حسب الجنس  )01(الجدول رقم 

 المجموع الكلي عدد اإلناث عدد الذكور الدائرة الثانويات رقم

 85 52 33 مستغامن زروقي الشيخ بن الدين 1

 90 56 34 مستغامن ولد قابلية صاحلة 2

 74 49 25 مستغامن تيجديت- ادريس السنوسي  3

 45 28 17 مستغامن خروبة- بن زازة مصطفى  4

 70 47 23 مستغامن جبلي حممد– بن جياليل الغايل  5

 60 40 20 مستغامن )كاسطور(جبلي حممد اجلديدة  6

 78 56 22 مستغامن ~ج حممد مخيسيت 7

 80 45 35 مستغامن 1962 جويلية 05متقن  8

 72 42 30 مستغامن متقن بن قلة توايت 9

 75 53 22 مستغامن 1954متقن أول نوفمرب  10

 62 41 21 مستغامن صالمندر- أوكراف حممد  11

 46 29 17 مستغامن جتديت اجلديدة 12

 837 538 299 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 :عينة الدراسة -2

         الدراسة احلالية ;تم أساسا خبطوة من أهم خطوات تصميم البحوث العلمية، و املتمثلة يف تصميم العينات، و 

هلذا سيكون هناك العديد من األساليب اليت سيتم التعامل معها يف إختيار العينات كما سيكون هناك أكثر من حجم 

 .سيتم حتديده

األسلوب العشوائي البسيط، و :        و بتحديد سرتكز الدراسة على أسلوبني من أساليب إنتقاء العينات و مها

،  30، 10(األسلوب العشوائي الطبقي التناسيب، و يف كل من األسلوبني سيتم أخد عينات عشوائية عند أحجام خمتلفة 

عند حجم و أسلوب معني، علما بأن هذه  ) مرة30( كما سيتم تكرار إستخراج العينة  )150، 100، 70، 50

 ).02(األحجام سيتم توزيعها بنسبة تتناسب مع حجم الطبقة يف حالة املعاينة الطبقية كما يف اجلدول رقم 

يوضح توزيع األحجام المختلفة على الطبقات العينات  )02(جدول رقم 

           حجم الطبقة في حالة      

 حجم العينة الكلي

 الجنس

 أنثى ذكر

10 4 6 

30 11 19 

50 18 32 

70 25 45 

100 36 64 

150 54 96 
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 :األساليب اإلحصائية -3

: لإلجابة على التساؤالت الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية

 : لتحليل البيانات و سحب العينات و حساب كل منSPSSاإلكسل و احلزمة اإلحصائية  -

ü  عند أسلوب معاينة و حجم معني، و بناء على ذلك مت  )مرة 30(متوسطات العينات املكررة

 .حساب متوسط املتوسطات و تباينه و احنرافه املعياري

ü  االحنياز، التباين، االحنياز، التباين، متوسط مربعات اخلطأ، (قيم معايري احلكم على دقة التقدير

االحنراف املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، طول فرتة 

 .)الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ
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: تمهيد

إن اإلجابة على التساؤالت اليت يضعها الباحث أو حتقيق الفروض اليت يطرحها يف حبثه يتطلب قيامه جبمع       

البيانات حيصل عليها من ميدان الدراسة، مث يقوم بعد ذلك بتحليل هذه البيانات و استخالص النتائج اليت قد تؤكد 

صحــــــة تلك الفــــروض أو تدحضهــــا و الـــواقــــع أن البيانـــــــــات اليت حيتاجهــــــا الباحــــث مــا هـــي يف الغالب األعم إال ردود 

 .و إجابات الناس على أسئلة توجه إليهم ليكشف الباحث بواسطتها عن  قيمهم و اجتاهاcم إزاء قضايا و مواقف معينة

     و دراســـــــــــــــات اlتمعـــــــات اإلحصائيـــــة تعتمد أساسا على أخذ كل مفردات اlتمع للتعرف على خصــــائص و معامل 

هي  )و هي مقادير ثابتة للمجتمع الواحد و لكنها تتغري من جمتمع إىل آخر (هذا اlتمع و بصفة عامة معامل أي جمتمع 

اليت تعطي هلذا اlتمع صفاته دون غريه و نظرا لوجود صعوبات كثرية حتول دون دراسة مجيع مفردات اlتمع بواسطة 

 .أسلوب احلصر الشامل، فإننا جنري دراستنا على جزء صغري من هذا اlتمع أو ما يسمى بالعينة

حث من خالل العينات يعترب قرارا متوقعا ألغلب البحوث ملا للعينات من مزايا تتمثل يف ا     و هلذا فإن قرار الب

اختصار الوقت و اجلهد و التكاليف و دقة النتائج، و هذا القرار يعترب قرار حول دقة البحث و نتائجه، فإذا جلأ الباحث 

إىل أقصر الطرق و أسهلها من خالل العينات غري االحتمالية مما جيعل حساب الدقة عملية غري ممكنة  و هذا السلوك 

رغم مزاياه احملدودة من سرعة و تقديرات تقريبية فإن إمكانية التحيز واردة و كبرية ألن االختيار مل خيضع لقوانني 

االحتماالت، و عندما يتخذ قـــرار بسحب مفردات العينة بطريقة عشوائية فإن هناك إمكانية للتحكم يف كميــــــة اخلطــــــــأ 

 .و إعطاء تقديرات ذات دقة حمددة

     بناء على ما تقدم، ميكن القول أن أسلوب اختيار العينة ميثل خطوة أساسية يف بناء البحوث العلمية، و تعكس 

بدرجة كبرية مدى قدرة الباحث على تقدير معامل اlتمع املعين بالدراسة بدرجة دقيقة، و لكي يتضح الدور الذي متثله 

هذه اخلطوة يف بناء البحوث، سنحاول فيما بلي إلقاء املزيد من الضوء على خطوات تصميم حبوث العينات و مصادر 

اخلطأ فيها،  كما سنتطرق إىل توزيع املعاينة و املؤشرات املستخلصة من قيم املقاييس اإلحصائية الناجتة عن تكرار اختيار 
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عينات ذات حجم واحد و من نفس ا3تمع عدد من املرات، عالوة على ما تقدم سنحاول على الرتكيز على التقدير 

اإلحصائي و املعايري اليت ميكن للباحث من خالهلا احلكم على دقة التقدير و كذلك العينة املعيارية، و يف املرحلة األخرية 

 .من الفصل سيتم الرتكيز على عرض و التحليل للدراسات السابقة

 :الخطوات الرئيسية في تصميم العينات .1

     من الواضح أنه قبل أن يستقر الرأي على إجراء معاينة ما علينا أن نعرف أوال ما هي املعلومات املطلوبة، و ملاذا 

نريدها؟ و ما هي أمهيتها؟ و كيفية استخدامها؟ و ملاذا نريد عينة للحصول على البيانات؟ و هذه األسئلة جتعلنا نرى ما 

إذا كان من الضروري استخدام عينة، فقد نستنتج أن البيانات املطلوبة ميكن احلصول عليها من مصادر أخرى بدون 

 .االلتجاء إىل العينة

     و إذا ما وجدنا أنه من الضروري إجراء معاينة فإن رائدنا األساسي يكون دائما احلصول على عينة تعطي نتائج ذات 

 .دقة عالية بأقل تكاليف ممكنة

أن هناك بعض اخلطوات األساسية اليت جيب  )65: 2000ملحم،  ( و )79: 2008، جنم، بدري(     يتفق كل من 

 : أخدها يف االعتبار عند إجراء معاينة أمهها هي

حتديد أهداف املسح بالعينة بشكل واضح ودقيق ألن ذلك يساعــــــد الباحث الحقا يف حتديـــــــــــد املعلومـــــــــــــــــات  

 .و البيانات املراد مجعها و أسلوب مجعها

 .حتديد جمتمع الدراسة و تعريفه بشكل دقيقا 

و يتــــــم ذلك بتحديـــــــد مصادر البيانات و املعلومات الالزمة للدراسة : حتديد البيانات و املعلومات املراد مجعها 

 .و من مت حتديد أسلوب مجع هذه البيانات

جيب حتديد درجة الدقة املطلوبة يف النتائج اليت نتوقعها من العينة حىت ال نقع يف : حتديد درجة الدقة املطلوبة 

 .األخطاء الناجتة من سوء التقديرات احملسوبة
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إلجراء البحث بطريقة العينة، ينبغي على الباحث أن حيدد نوع : حتديد اإلطار الذي نسحب منه مفردات العينة 

 .اإلطار الذي يعتمد عليه يف اختيار الوحدات، و قد يكون اإلطار قوائم أمساء أو خرائط أو إحصائيات

البد أن يكون اPتمع قابال للتقسيم إىل وحدات تسمى و حدات املعاينة، و هي وحدات : حتديد وحدة املعاينة 

 .متميزة عن بعضها البعض واضحة و غري متداخلة و تغطي مجيع أفراد اPتمع

ال ميكن دراسة كل املراجع املمكنة ملعرفة البيانات أو املعلومات املطلوبة، و الوقوف على : دراسة املراجع املمكنة 

 .ما مجع منها فعال يف دراسات سابقة، مما يوفر خطوات و تكاليف كثرية

و هذا يعين ضرورة إجراء جتربة أولية ألسلوب مجع املعلومات و البيانات املطلوب سواء أكان : االختبار املسبق 

هذا األسلوب إستبانة أو مقابلة أو مالحظة و ذلك ألن مثل هذا االختبار قد يكشف عن مشاكل عديدة 

ميكن جتنبها قبل الشروع يف مجع املعلومات و بالتايل تاليف هذه املشاكل اليت قد تؤثر بشكل كبري على دقة 

 .البيانات و بالتايل دقة نتائج الدراسة

 : و هذا يتطلب: تنظيم العمل امليداين 

 .تدريب العاملني يف امليدان و توضيح أهداف الدراسة و طرائق مجع املعلومات  -

 .تنظيم عملية اإلشراف على العاملني يف امليدان -

وضع احللول املناسبة للحاالت اليت ال يتمكن فيها الباحث من احلصول على بيانات و معلومات من  -

 .بعض عناصر و مفردات الدراسة

 . تنظيم و تبويب و حتليل البيانات 

 :أشكال سحب العينات .2

     يتم سحب العينة العشوائية باختيار وحدات العينة عن طريق سحب أرقامها أو بطاقا%ا من اإلطار، و عملية 

 :السحب تتم بأحد الشكلني
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  Sample without Remplacement:سحب العينة بدون إرجاع - أ

     يف هذه املعاينة يتم استبعاد املفرد املختارة  يف كل سحبة، و ال تعاد مرة أخرى، أي أن عدد مفردات ا!تمع يقل 

بعد كل سحبة، و بتايل يتأثر احتمال اختيار املفردات املختلفة بعد كل سحبة، و بذلك خيتلف احتمال اختيار إي 

 مفردة عن احتماهلا يف ا!تمع، فعند سحب عينة مكونة من ثالثة مفردات فإن احتمال اختيار املفردة األوىل هو 

عباس، نوفل، العبسي، أبو عواد (.  و الثالثة تكون بينما يكون احتمال اختيار املفردة الثانية 

2011 :217.( 

 Sample with Remplacement: سحب العينة مع إرجاع - ب

 لكل سحبة سواء      يف هذه املعاينة بكون لكل مفردة من مفردات العينة احتمال ثابت يف االختيار، و هو  

، البدري(. السحبة االوىل أو السحبات التالية هلا حيث يتم إرجاع كل مفردة يتم سحبها إىل مفردات ا!تمع مرة أخرى

 )83: 2008، جنم

: مصادر الخطأ في تصميم العينات .3

 استخدام عند فيها نقع اليت األخطاء نأ) 219: 2011 (عباس و نوفل و العبسي و أبو عواد      يشري كل من 

 خطأ-   :األخطاء من إىل نوعني تقسيمها ميكن و الكلية أخطاء املعاينة تسمى البيانات جلمع كأسلوب املعاينة أسلوب

 .التحيز وخطأ العشوائي املعاينة

   :Random Error    أو خطأ الصدفةالمعاينة العشوائي خطأ 1.3

     و يدعى الفرق بني خواص العينة اإلحصائية و خواص اUتمع اإلحصائي احملسوبة منه تلك العينة، و هو ناتج عن 

دراسة جزء من اUتمع و ليس كل اUتمع لتقدير معلمات هذا اUتمع، و يعتمد خطا الصدفة على كل من أساليب 

 و حجم العينة، و تباين اUتمع  )طريقة إختيار العينة (تصميم العينة 
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 )أساليب المعاينة (طريقة إختيار العينة  1.1.3

أهم أساليب اليت ثبت فعاليتها  )02(     تنقسم العينات إىل نوعني وفقا لنسبة االحتمالية فيها و يوضح الشكل رقم 

 :يف مساعدة الباحثني يف انتقاء عينات حبوثهم

 

 

 

 

 

 

 

       

     يف هذه النقطة سنركز على أسلوبني من أساليب اختيار العينة العشوائية و نتناوهلم بشيء من التفصيل و مها املعاينة 

 .العشوائية البسيطة و املعاينة العشوائية الطبقية التناسبية

 )184-181 : 2010األشقر،  (: Probabilité Samplesالعينات العشوائية  1.1.1.3

العينات التــي يتــم اختيــارهــا بإتبـــاع طــرق علمــيــة غيـــر متحيـــزة تستنــد إىل مبــــادئ االحتماالت لغرض متثيل : "     و هــــي

 ". اEتمـــع

 :           أن هذا النوع من العينات يتميز باخلصائص التالية

ü تمع ضمن أفراد العينةEإمكانية حساب احتمال اختيار أي فرد من أفراد ا. 

ü تمع األصلي فرص متساوية للظهور يف العينةEيكون جلميع مفردات ا. 

 ةــــــــــاينـب المعـــــأسالي

  غير اإلحتماليةةــــــــــاينـالمع  اإلحتماليةةــــــــــاينـالمع

  ةــــــــــاينـالمع*

 الحصصية*      

 القصدية     * 

 المتاحة     * 

 بالصدفة     * 

 )تصميم الباحث( مخطط عام ألساليب اختيار العينة  )02(شكل رقم 

 العنقودية المنتظمة الطبقية البسيطة

 المثلى المتناسبة المساوية
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ü إمكانية حساب اخلطأ املعياري يف نتائج العينة. 

ü تعميم نتائج العينة على أفراد ا4تمع اإلحصائي 

        Simple random sample: العينة العشوائية البسيطة 2.1.1.3

أن يتحقق لكل مفردة : اختيار بسيط بطرقة تتصف خباصيتني أساسيتني مها"      تعرف العينة العشوائية البسيطة بأ�ا 

من مفردات اDتمع درجة احتمال متساوية يف االختبار، و أن يكون اختيار كل مفردة من مفردات اDتمع بصورة مستقلة 

 )249، ص2010أبو صاحل،  ( "عن األخرى

  Methods of selecting the Simple random sample :طرق اختيار العينة العشوائية البسيطة - أ

أنه توجـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــدة طــــــــــــــــــرق لسحــــــــــــــــب العينـــــــــــــــــــــــات العشوائيـــــــــــــــة  )100-88: 2000(     يــــــــــــــرى الداسوقي 

 :البسيطــــــــــة منهـــــــــــــــا

 :طريقة الرصد أو القائمة -

     و تتطلب هذه الطريقة حصر مجيع العينات اليت ميكن اختيارها من ذلك اDتمع من خالل إعداد قائمة تشمل مجيع العينات 

اليت ميكن اختيارها من ذلك اDتمع على شرط عدم حذف أو تكرار أي عينة من العينات، مث خنتار عني من القائمة بطريقة 

 .عشوائية تضمن eا عدم التحيز

     :           و ميكن حساب عدد العينات املمكن اختيارها من جمتمع الدراسة كما يلي

 .حجم العينة: n:    حيث

         N :تمعDحجم ا!  .N   :   مضروب العددN )  51.2.3.4= ! 5مثال. ( 

  :  عنصر يساويN من جمتمع مؤلف من nو بالتايل فإن احتمال اختيار عينة ذات حجم 

 .رغم بساطة هذه الطريقة أال أ�ا مرهقة جدا و غري عملية للمجتمعات الكبرية
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 :طريقة القصاصات -

     إن هذه الطريقة تتلخص يف كتابة أمساء وحدات املعينة للمجتمع حمل البحث و ترقيمها، و تكون الكتابة على 

بطاقات أو قصاصات ورقية أو كرات حبيث تكون متشاKة و متجانسة من كافة الوجوه، مث خنلطها جيدا يف كيس أو 

وعاء حىت يضيع كل أثر موجود أو متعمد يؤثر على عشوائية السحب مث خنتار بعد ذلك وحدات العينة املطلوبة من 

 .مجيع أجزاء الكيس أو الوعاء

     و بالرغم من سهولة الطريقة إال أ`ا تكون غري عملية إذا كان جمتمع الدراسة كبري كما أن اخللط التام لوحدات 

 . اhتمع ال ميكن ضمانه كما أن التحيز الشخصي ال ميكن جتنبه

 :طريقة إستخدام جداول األرقام العشوائية -

     اجلداول العشوائية عبارة عن أرقام مكونة للنظام العشري مرتبة و منظمة يف صفوف و أعمدة و يكون لكل رقم 

 .الفرصة نفسها يف الظهور

 و جداول فيشر و يتس TIPPETTجداول تبت :      و توجد عدة جداول عشوائية مشهورة منها

FISHER AND YATES و جداول كندال و مسيث KENDALL AND SMITH. 

  .     و ظهـــــــــــرت هــــــــذه اجلـــــــــــــــــــــداول العشوائيـــــــــــــــــــــة يف الفتــــــــــــــــــرة قبل تطـــــــــــــــــــور اآلالت احلاسبـة و اإلعالم اآليل

 :إجراءات استخدام الجداول العشوائية     

 :     إن استخدام اجلداول العشوائية يتم وفق اخلطوات اآلتية

 N إىل 1تعني تناظر بني اhتمع و جدول األرقام العشوائية حبيث تعطي كل وحدة معاينة رقم من  -

 .)حجم اhتمع(

 .يتم تعني صفحة من صفحات جداول األرقام العشوائية بطريقة عشوائية -

 .تعني مكان البداية داخل الصفحة و ذلك بتعني الصف و العمود بطريقة عشوائية -
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 .تعني املسار و يكون ذلك إما أفقيا يف اجتاه اليمني أو اليسار أو رأسي من األعلى إىل األسفل -

املستخدمة يف قراءة مفردات العينة، و يعتمد ذلك على حجم اGتمع  )اخلانات(تعني عدد األعمدة  -

 .الكلي

 .يتم اختيار حجم العينة وفق املسار احملدد -

 :حتذف األرقام إذا كان -

v  تمعGرقم املفردة أكرب من حجم ا(N). 

v تكرار رقم املفردة يف حالة السحب بدون إرجاع. 

v حيذف الصفر إذا كان الرتقيم يبدأ من الواحد. 

 حتديد نقطة النهاية لالستفادة منها كمرجع عند سحب مفردات إضافية للعينة -

     يتضح مما سبق أن اجلداول العشوائية وسيلة متاحة و مرنة و سهلة تتجنب أخطأ طريقة اخللط، و يعاب على هذه 

الطريقة استبعاد عدد كبري من األرقام، و تتطلب حصر و حدات اGتمع كلها، و لتحقيق شرط العشوائية ينبغي استخدام 

  .جداول عشوائية ذات حجم كبري

 :طريقة استخدام اآللة الحاسبة -

     ظهرت يف اآلونة األخرية جمموعة من اآلالت احلاسبة املتطورة و استخدمت بالتايل يف السحب العشوائي لتوليد  

األرقام العشوائية حيث توجد باآللة احلاسبة دالة تعطي أرقاما عشوائية من خال الضغط على مفتاح يرمز له بالرمز 

RAN أو RANDو هذه األرقام كسرية موجبة أكرب من الصفر و أقل من الواحد  . 

 :إجراءات استخدام اآللة الحاسبة

 .تعطي كل مفردة يف اGتمع رقما بعد حتديد اGتمع و إطار اGتمع -

 . للحصول على األرقام العشوائيةRAND أو RANنضغط على مفتاح  -
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نقرب الرقم العشوائي املستخرج من اآللة احلاسبة إىل أقرب جزء عشري بعدد خانات حجم ا$تمع  -

 .اإلحصائي

 .حجم ا$تمع )أرقام(نضرب األرقام العشوائية يف قوى العشرة بعدد خانات  -

  .خنتار العينة و نبعد األرقام املكررة و األرقام اليت تزيد على حجم ا$تمع -

 : طريقة استخدام الحاسوب -

     هذه الطريقة تستخدم يف حاالت سحب عينات كبرية احلجم و من جمتمعات ذات أحجام كبرية جدا، و تتميز هذه 

 .الطريقة بدرجة عالية من العشوائية و عدم التحيز و ذلك بسبب عدن تدخل الباحث يف عملية اختيار العينة

        ميكن استخدام برامج حاسوبية جاهزة لتوليد األرقام العشوائية مباشرة دون اللجوء إىل عمليات التحويل أو 

: التقريب إىل أرقام صحيحة كما كان يستخدم يف طريقة اآللة احلاسبة، و من حزم الربامج اجلاهزة مثال

MINITAB ,IMSL,SAS,SPSS........ 

     و حنصل من خالل هذه الربامج احلاسوبية اجلاهزة على قائمة بأرقام الوحدات املختارة و حنصل أيضا على قائمة 

 .بأمساء و عناوين الوحدات املختارة

 .     و أصبح استخدام هذه الربامج احلاسوبية اجلاهزة شائعا يف خمتلف األعمال و ذلك ملزيد من الدقة و توفري الوقت

أن العينة  )110: 2000(يرى الداسوقي : للعينة العشوائية البسيطة )المميزات(نقاط القوة  - ب

 : العشوائية البسيطة تتميز بـــ

 .تعترب العينة العشوائية البسيطة أسهل الطرق املعاينة -1

 .أن يبدأ الباحث  بالعينة العشوائية البسيطة أو ينتهي vا عندما يقرر استخدام العينات العشوائية -2

 .متثيل العينة $تمع الدراسة بسبب جتانس جمتمع العينة العشوائية البسيطة -3

 .عدم تدخل الباحث يف اختيار مفردات العينة العشوائية البسيطة مما يؤدي إىل اخنفاض معدل التحيز -4
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 .عدم وجود جمتمعات فرعية مما يعمل على اخنفاض اخلطأ العيين -5

 .أن كل مفردة من مفردات جمتمع الدراسة هلا نفس االحتمال يف للظهور ضمن أراد العينة -6

 .توفر جداول األرقام العشوائية يساعد الباحث على توفري الكثري من الوقت و اجلهد و املادة -7

 .عرض املعلومات يف صيغ رياضية بسيطة -8

أن من عيوب العينة  )90: 2010(يرى  أبو صالح : للعينة العشوائية البسيطة )العيوب(نقاط الضعف - ج

 : العشوائية البسيطة ما يلي

 .عدم وجود قوائم مسبقة cتمع الدراسة بشكل دائم خاصة يف كثري من الدول النامية -1

 .عدم التأكد من جتانس اcتمع الذي يؤدي إىل نتائج خاطئة -2

 .صعوبة حتديد إطار للعينة العشوائية البسيطة إذا كان حجم أفراد اcتمع الدراسة كبري -3

 .متركز أفراد العينة يف فئة من فئات اcتمع دون األخرى يعترب مؤشرا عري جيد لتمثيل العينة -4

 .ال تستخدم العينة العشوائية البسيطة إذا كان هناك اختالف كبري بني أفراد اcتمع -5

 .ال تستثمر العينة العشوائية البسيطة أية معلومات أو بيانات متاحة عن اcتمع -6

انتشار جمتمع الدراسة على رقعة جغرافية واسعة جيعل اختيار عينة عشوائية بسيطة صعبا من حيث ارتفاع  -7

 .التكاليف املادية و الزمنية

 Stratified random sample:العينة العشوائية الطبقية 3.1.1.3

 :العينة العشوائية الطبقية بأzا )112: 1983 (     يعرف الصياد و حممد ربيع 

عملية اختيار عدد من الوحدات من جمتمع مقسم إىل طبقات حبيث تكون الطبقات غري متداخلة، و تكون املفردات ضمن الطبقة الواحدة متجانسة، بينما  " 

فروق كبرية بني الطبقات، و يتم اختيار عينة عشوائية من كل طبقــــــــة حبيث يكــــــــون السحــــــب من الطبقات املختلفة مستقال، و جمموع العينات املختارة من 

 ".الطبقات يشكل العينة الطبقية العشوائية و ذلك للوصول إىل خصائص اcتمع من البيانات هذه العينة
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     أي أن العينة العشوائية الطبقية تقوم على مبدأ أن ا3تمع غري متجانس أو يرتكب من شرائح أو طبقات حسب 

 .اجلنس، العمر، املهنة، الذكاء، السنة اجلامعية و مستوى التعليم: خصائص معينة مثل

    و الغرض الرئيسي من استخدام العينة العشوائية الطبقية هو ضمان متثيل العينة جلميع شرائح ا3تمع بأوزاNا احلقيقية 

 .يف ا3تمع و كذلك إمكانية تطبيق إجراءات اختيار خمتلفة يف كل طبقة

أن من  )193: 2010( أشار األشقر :األسباب التي تدعو إلى استخدام العينة العشوائية الطبقية - أ

 :األسباب اليت تدعو إىل استخدام العينة العشوائية الطبقية

 .اختالف الشرائح أو الطبقات يف درجة جتانس الظاهرة -1

 .رغبة الباحث يف دراسة بعض ا3موعات ذات الطابع اخلصوصي بطرق معينة -2

 .رغبة الباحث يف احلصول على معلومات تفصيلية عن كل طبقة من طبقات ا3تمع -3

 .رغبة الباحث يف احلصول على تقديرات أكثر دقة بسبب اختالف مفردات ا3تمع -4

 .التكاليف املتعلقة جنمع البيانات و تبويبها -5

 .مناسبتها و فعاليتها مع ا3تمعات اليت تتضمن قيما متطرفة -6

 .       رغبة الباحث يف احلصول على تقديرات أعلى دقة عند معاينة خاصية من خواص ا3تمع -7

 :خطوات اختيار العينة العشوائية الطبقية  - ب

أن اخلطوات الضرورية الواجب إتباعها  )130: 1983(و القصاص  )168: 2008(     يبني كل من كرو العزاوي 

 : الختيار العينة العشوائية الطبقية على النحو التايل

تقسيم جمتمع الدراسة إىل طبقات خمتلفة عري متداخلة حسب موضوع الدراسة، حبيث تكون كل طبقة  -1

 .متجانسة من حيث مفرداxا الداخلية و خمتلفة عن الطبقة األخرى

 .حندد حجم العينة الطبقية الكلي للحصول على الدقة املطلوبة -2
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توزيع العينة على طبقات خمتلفة بطريقة تعطي أقل ما ميكن من أخطاء املعاينة، و هناك طرق لتوزيع العينة  -3

 .أمهها التوزيع املتساوي، و التوزيع املتناسب، التوزيع األمثل، و سيتم مناقشة هذه الطرق الحقا

ختتار العينة من كل طبقة بشكل عشوائي سواء باستخدام طرق العينة العشوائية البسيطة أو باستخدام  -4

 .أسلوب العينة العشوائية املنتظمة، و يتم اختيار من كل طبقة بصورة مستقلة عن الطبقات األخرى

 : طرق توزيع حجم العينة على الطبقات-ج

أنه قبل التعرض لطرق توزيع حجم العينة على الطبقات يرى الباحث أوال  )169: 2008(     يوضح كرو العزاوي 

فكلما كرب عدد مفردات : عدد مفردات يف كل طبقة: ذكر العوامل اليت يتأثر Cا حجم العينة لكل طبقة على النحو اآليت

 .يف كل طبقة كان من الضروري زيادة حجم العينة اليت ختتار من هذه الطبقة

فكلما زاد التشتت مفردات كل طبقة كان من الضروري زيادة حجم العينة : درجة التشتت يف كل طبقة -1

 . اليت سوف يتم اختيارها من الطبقة

فكلما زادت تكلفة احلصول على املعلومات فمن املنطقي اختيار عينة ذات حجم أقل خاصة : التكلفة -2

 .إذا كانت ميزانية الدراسة حمدودة

 )176-170: 2008كرو العزاوي، ( :و نناقش اآلن طرق توزيع حجم العينة على الطبقات كما يلي

  أن يف هذه الطريقة يتم تقسيم مفردات : Egal allocation méthodeطريقة التوزيع المتساوي  -

 :العينة الكلية على مجيع طبقات اfتمع بالتساوي، أي أن أحجام الطبقات متساوية أي

 :          و يساوي حجم العني يف كل طبقة

 :حيث

nh : حجم العينة املسحوبة من الطبقة ذات الرتبةh. 
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n :حجم العينة الطبقية الكلية. 

L :عدد الطبقات اليت ينقسم إليها ا+تمع. 

كما تتميز هذه . و تستخـــــــــدم هــــــــــذه الطـــريقــــــــــــــــة إذا مل تكـــــــــــــــــــــن لدينــــــــــــــــــــــــــــا معلومــــــــــات عــــــــــــن حجـــــــم الطبقات

 .الطريقة بالبساطة لكنها تعترب أقل دقة ألن فرص االختيار ختتلف من طبقة إىل أخرى

 :proportional allocation méthodeطريقة التوزيع المتناسب  -

     و يف هذه الطريقة يتم توزيع حجم العينة الطبقية على خمتلف الطبقات حبيث يتناسب حجم الطبقة يف ا�تمع مع 

  :             حجم ا�تمع اإلمجايل إي أن

 :حيث

nh : حجم العني املسحوبة من الطبقة ذات الرتبةh. 

n :حجم العينة الطبقية الكلية. 

Nh: عدد وحدات الطبقة ذات الرتبةh. 

N :عدد وحدات ا�تمع. 

wh :نسبة الطيقة يف ا�تمع أو وزن الطبقة . 

 .و هذه الطريقة تضمن سحب عدد من املفردات من الطبقة ذات احلجم األكرب أكثر من الطبقة ذات احلجم األقل

 . و تتميز هذه الطريقة بسهولتها و قلة تكاليفها و تؤدي إىل حتسن يف الدقة يف كثري من األحيان

 :طريقة التوزيع األمثل -

 :يف هذه الطريقة يؤخذ يف عني االعتبار عامالن مهـــــا

فإذا كانت درجة التجانس كبرية يف طبقة فإننا خنتار عدد أقل من املفردات، و : درجة التجانس ملفردات كل طبقة -

 .كلما قلت درجة التجانس يف الطبقة ازداد عدد مفردات اليت ختتار من الطبقة
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     و لذا ينبغي معرفة االحنراف املعياري لكل طبقة مقدما، و يكون ذلك من دراسات سابقة أو تقديره بدقة 

 .عالية من خالل بيانات عينة استطالعية من كل طبقة

فكلما كانت تكلفة احلصول على املعلومات للطبقة عالية فإننا خنتار عددا قليال من املفردات و العكس : التكلفة -

 .بالعكس

       : هيnhو الصيغة املستخدمة للحصول على حجم العينة 

 .hحجم العني املسحوبة من الطبقة ذات الرتبة :  nh       :حيث

Nh: عدد وحدات الطبقة ذات الرتبةh. 

L :عدد الطبقات اليت ينقسم إليها املمجتمع. 

 و يكون معلوما من دراسات سابقة أو ميكن تقديره من hاإلحنراف املعياري للطبقة ذات الرتبة : 

 (S1,S2…..SL)، أي أن االحنراف املعياري للعينات hبيانات عينة استطالعية من الطبقة ذات الرتبة 

 .كتقدير لالحنراف املعياري للطبقات

            ch : التكاليف الالزمة الختيار وحدة العينة من الطبقة ذات الرتبةh. 

    :   وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون تكاليف اختيار الوحدة غري متساوية أي أن

) 115-114 :1983(يشري كل من الصياد و حممد ربيع :: للعينة العشوائية الطبقية )المميزات(نقاط القوة - د

 أن العينة العشوائية الطبقية تتميز باآليت 

 .مصداقية النتائج اليت يتوصل إليها الباحث -1

 .العينة تتضمن متثيل مجيع طبقات ا_تمع -2

 .احلصول على معلومات و بيانات عن صفات و خصائص كل طبقة من طبقات ا_تمع -3

 .تعمل على تقليل األخطاء إذا كان ا_تمع غري متجانس -4
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 .تعمل على توفري اجلهد و النفقات و الوقت -5

 .احلصول على تقديرات ملعامل كل طبقة من طبقات ا3تمع -6

 .استبعاد العينات املتطرفة اليت تزيد كثريا من التباين -7

 .  جتعل الفروق داخل كل الطبقات صغريا و بني الطبقات كبريا -8

أن من  )115-114 :1983( يشري الصياد و حممد ربيع : للعينة العشوائية الطبقية )العيوب(نقاط الضعف - هـ

 : عيوب العينة العشوائية الطبقية ما يلي

 .ينبغي أن يكون الباحث على علم مقدم بعدد كبري من املتغريات و صلتها مبوضوع البحث -1

 .قد ال يكون متاحا معرفة حجم كل طبقة -2

 .قد ال يكون متاحا وجود إطار لكل طبقة -3

 .قد ال يكون متاحا معرفة تباين لكل طبقة خاصة يف حالة التوزيع األمثل -4

 .تتطلب إجراءات كثرية من الباحث قبل استخدام العينة العشوائية البسيطة أو املنتظمة -5

 :حجم العينة اإلحصائية  2.1.3

     يعترب حتديد حجم العينة يف حبث ما من املسائل املهمة حيث إن تقدير حجم العينة هو الذي ميكننا من احلصول 

على تقديرات ذات دقة مرغوب فيها و بتكاليف مناسبة لإلمكانيات املتاحة، و ذلك لتجنب أخذ عينة صغرية جدا 

يكــــــون تقديــــــرها للمجتمع األصلي غيــــــر مفيـــــــد و غيـــــر دقيـــق أو أخذ عينة كبرية جدا تتطلب زيادة يف الوقت و اجلهد 

 .و التكاليف االقتصادية

     و يتوقف حتديد حجم العينة األمثل على الدقة املطلوبة للتقديرات من العينة، و يتم التعبري عنه حبجم اخلطأ املسموح 

 .به و كذلك على االحتماالت لدرجة الثقة اليت حتددها فرتات الثقة
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     و لذا يعترب حجم العينة املناسب من أهم القرارات الباحث للحصول على بيانات تزوده مبعلومات ميكن االعتماد 

 .عليها لتعميم النتائج

  :اتجاهات تحديد حجم العينة  - أ

أن مقدار اخلطأ العشوائي يتأثر حبجم  )128: 2000(الدسوقي   )104: 2007(     جيمع كل من القصاص 

العينة، أو مبعىن أدق باجلـــــذر الرتبيعي حلجم العينة، و هذا التأثر ينم بطريقة عكسية، فزيادة حجم العينة يقلل من هذا 

املقدار، و نقص احلجم يؤدي إىل زيادته، و يعترب حتديد حجم العينة املناسب من أهم قرارات الباحث، للحصول على 

 :بيانات تزوده مبعلومات ميكن االعتماد عليها لتعميم النتائج، و لتحديد حجم العينة ميكن تبين إحدى االجتاهات التالية

 و يف هذا االجتاه يعتمد الباحث على اخلربات السابقة لتحديد حجم العينة كأن :اإلتجاه األول -

يستعني خببري إحصائي لتحديد حجم عينة دراسته أو االستفادة من خربات الدراسات السابقة حول 

حجم العينة و عالقته حبجم اmتمع األصلي، و تتم االستفادة من اخلرباء  اإلحصائيني يف هذا االجتاه 

 :من خالل تقدمي نصائحهم يف حتديد احلد األدىن حلجم العينة يف الدراسات و البحوث كما يلي

 . فردا لكل متغري يف االرتباط و االحندار املتعددين30: الدراسات اإلرتباطية §

 5 فردا إذا كانت هناك معاجلة واحدة و 30 فردا يف كل جمموعة و 15: البحوث التجريبية §

 .أفراد فأكثر إذا كانت هناك معاجلتان فأكثر

 %10 من أفراد اmتمع إذا كان عدد أراد اmتمع بضع مئات، و %20الدراسات املسحية  §

 . إذا كان عدد أفراد اmتمع عشرات اآلالف%5إذا كان عدد أفراد اmتمع بضعة آالف، و 

 .أن يكون حجم العينة من مخسة إىل عشرة أمثال عدد الفقرات: التحليل العاملي §

أن ال يقل عدد األفراد يف كل خلية عن عدد : حتليل التباين املتعدد و التحليل التمييزي §

 .املتغريات التابعة
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     و يتميز هذا االجتاه يف حتديد حجم العينة بالسهولة كما أنه يفيد بعض الباحثني قليلي اخلربة يف استخدام األسلوب 

الرياضي لتحديد حجم العينة، إال انه من عيوب هذا االجتاه افتقاده للواقعية ألن حجم العينة سوف خيتلف من جمتمع 

آلخر حسب اختالف طبيعة هذا اVتمع، وكذلك خيتلف من حبث آلخر من حيث هدف و أسلوب كل حبث، كما أن 

 .هذا االجتاه يغفل العوامل اليت يتوقف عليها حتديد حجم العينة

 يعتمد هذا االجتاه على استخدام الباحث لألسلوب الرياضي حيث يرتبط أساسا :االتجاه الثاني -

بنظرية االحتماالت لتحديد حجم العينة، و يتطلب هذا االجتاه من الباحثني اإلملام بقدر كبري من 

املعلومات اإلحصائية و الرياضية حىت يستطيعوا استخدام األساليب اإلحصائية لتقدير حجم العينة 

كما أن هذا االجتاه يتطلب أيضا دراسة العوامل اليت تأثر على حجم العينة و من مث وضع هذه . األمثل

العوامل يف صورة معادالت رياضية خمصصة هلذا الغرض، كما يعتمد هذا االجتاه على توفر بعض 

 املعلومات عن حجم معامل اVتمع األصلي عن طريق العينات االستطالعية

ü  أنه ميكن حتديد حجم العينة حالة األسلوب العشوائي البسيط فيما يلي )115-110: 2007(يرى القصاص: 

 :  يف حالة كون السحب مع اإلرجاع أو اVتمع غري حمدود - أ

 :    يف حالة كون السحب بدون اإلرجاع أو اVتمع حمدود - ب

 :حيث

n :حجم العينة املطلوبة. 

N:تمع عندما يكون معروفا و حمدداVحجم ا. 

Z : القيمة اجلدولية املستخرجة من جدول التوزيع الطبيعي املعياري مبستوى ثقة %. 

 تباين اVتمع إذا كان معروفا من دراسات سابقة  أو ميكن تقديره من عني استطالعية :



 الفصل الثاني                                                                                           أسالیب المعاینة 

30 

 

d :مقدار اخلطأ املسموح به يف تقدير املتوسط. 

 0.05 فإذا كانت هذه النسبة أقل من     و لتقدير حجم العينة بشكل 9ائي البد من حساب كسر املعاينة 

 فإننا نقبل حبجم العينة بالصغة السابقة و إذا كان غري ذلك فإننا نلجأ إىل صيغة أخرى 0.10و كذلك أقل من 

 :   كما يلي  n0على اعتبار أن حجم العينة السابق هو 

     و تعترب هذه الصيغة عالقة بني حجم العينة باإلرجاع و حجمها بدون إرجاع، و هي صحيحة لكل أنواع العينات 

 .االحتمالية البسيطة فقط

 

ü و ميكن حجم العينة حالة األسلوب العشوائي الطبقي التناسيب فيما يلي   : 

 :حيث

n :حجم العينة الطبقية الكلية. 

L :تمعdعدد الطبقات اليت ينقسم إليها ا. 

N: تمعdعدد وحدات ا. 

 .hعدد وحدات الطبقة ذات الرتبة : 

d :مقدار اخلطأ املسموح. 

Z : القيمة اجلدولية املستخرجة من جدول التوزيع الطبيعي املعياري مبستوى ثقة %. 

ü  :لطبقة ذات الرتبة تباين اh و يكون معلوما أم إذا كان جمهوال فيمكن استخدام نتائج البحوث املماثلة السابقة 

، أي أن تباين للعينات hملعرفة قيمتها أو ميكن تقديرها من بيانات عينة استطالعية من الطبقة ذات الرتبة 

(   كتقدير لتباين للطبقات(
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  :  المبادئ و االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تحديد حجم العينة-ب

ü  أن هناك بعض املبادئ و االعتبارات اليت ينبغي مراعاته عند حتديد  )130: 1983(يرى كل من الصياد و حممد ربيع

 :حجم العينة و هي على النحو التايل

o  حتديد اهلدف من اختيار العينة اليت من خالله تعطي حدود اخلطأ املسموح به و النتائج املتوقع ظهورهـــا

 .و الوصول إليها

o  إجيــاد معادلــــة و عــــالقة تربط حجم العينة بالدقة املطلوبة من العينة، و هذه املعادلة تتوقف على الدقــــــــة

و على طرق املعاينة حيث ختتلف باختالف اإلحصائي الذي سيعمل لتقدير معلمة، و بعض هذه 

و اليت ميكن تقديرها من خربة الباحث  )اaهولة (العالقات حتتوي على بعض املعامل التوزيع الغري معروفة 

 .السابقة

o  تمعات مقسمة إىل طبقات خمتلفة و حىت ميكن احلصول على بيانات من كل طبقة ينبغي حتديدaبعض ا

 .حجم العينة لكل طبقة و من مث مجعها للحصول على احلجم الكلي للعينة

o  يف بعض األحيان نرغب يف تقدير أكثر من خاصية على نفس الفرد من أفراد العينة، و قد ينتج من ذلك

أن حجم العينة املناسب لقياس خاصية م ال يصلح لقياس خاصية أخرى، و بالتايل ميكن احلصول على 

 .قيم خمتلفة حلجم العينة املناسب لكل خاصية و حلل هذه املشكلة ينبغي أخذ أكرب حجم نتائج

o  هودaجيب أن تكون هناك عملية لربط حجم العينة مع التكاليف املتاحة للدراسة و الوقت الالزم و ا

 .الذي يبذل يف احلصول عليها

o تمع األصلي مسبقا أو تقديره إن مل يكن حجمه حمدودا او معروفاaينبغي حتديد حجم ا. 

o  تمع كبرياaهنـــاك خطـــــــــأ شائــــــــع عنـــــد بعــــــض الباحثيـــــن و هو زيادة حجم العينة عند ما تكون حجم ا

 .و األصح هو أن اaتمع املتجانس يف الصفات و اخلصائص يكفي سحب عينة صغرية لدراسته
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o  غالبا ما تكون عملية ختطيط حجم العينة هامة و صعبة و يف نفس الوقت فهي تتطلب احلذر يف التوصل

إىل األهداف العلمية و احلصول على معلومات كمية مناسبة قبل الدراسة، و يتطلب حل مشكلة حجم 

 .العينة تعاون بني اإلحصائيني و اخلرباء يف جمال الدراسة

 :العوامل المؤثرة في في تحديد حجم العينة- ج

 :أن هناك عوامل عديدة تؤثر على حجم العينة منها  )263: 2000(     يرى كل من أبو صالح 

إن جمتمع الدراسة الذي يتسم بالتجانس الكبري بني مفرداته يتطلب سحب : جتانس مفردات جمتمع الدراسة ·

 .عينة صغرية احلجم أما إذا كان جمتمع الدراسة يتسم بتباين مفرداته فهذا يتطلب سحب عينة كبرية احلجم

حيث يعترب حجم العينة الكبري ضمانا ألن تكون العينة ممثلة للمجتمع اإلحصائي، و هذا : حجم ا`تمع اإلحصائي ·

ال يعين أن يقوم الباحث بزيادة حجم العينة إىل أن تصل إىل احلصر الشامل للمجتمع مما يضيف أعباء و تكاليف 

 .مادية و زمنية

فكلما ارتفع عدد املتغريات الداخلة يف تفسري النتائج تطلب ذلك حجما : عدد املتغريات املدروسة عند تفسري النتائج ·

 .أكرب من مفردات العينة و العكس صحيح

خيتلف حجم العينة املطلوب حسب اختيار نوع العينة سواء كانت بسيطة أو منتظمة أو طبقية : طريقة اختيار العينة ·

 .أو عنقودية

إذا كان الباحث يسعى إىل التوصل إىل نتائج موثوق vا و ميكن : نسبة اخلطأ املسموح به عند حتديد حجم العينة ·

 .االعتماد عليها فإن حجم العينة يف هذه احلالة يكون كبريا
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تفيد الباحث يف االستفادة من املشكالت اليت واجهت الباحثني السابقني عند : الدراسات و البحوث السابقة ·

 .حتديدهم حلجم عينات دراسا<م

 :تباين المجتمع   3.1.3

     إذا كان اGتمع متجانسا يف خصائصه فإننا حنتاج إىل عدد قليل من األفراد لتمثيل اGتمع، ألن مجيع األفراد اGتمع 

هلم نفس اخلصائص، أما إذا كان اGتمع متباينا يف خصائصه فإننا حنتاج إىل عدد أكرب حىت نستطيع متثيل اGتمع جبميع 

 .خصائصه و مستوياته

 : bais error أخطاء التحيز  2.3

 معني مقدر باستخدام احملسوبة التقديرات مجيع متوسط فإن اGتمع معلمات لتقدير املعاينة أسلوب استخدام عند     

 يسمى الفرق هذا فإن فروق وجود حالة ويف بتقديرها، نقوم اليت احلقيقية املعلمة قيمة يساوي أن جيب املمكنة للعينات

  :    و ميكن التعبري عنه باملعادلة.التحيز خبطأ

 اإلحنياز: b/      املتوسط احلقيقي          : /       متوسط مجيع العينات املمكنة        : m       حيث

 هلذه احلقيقية القيمة عن املمكنة للعينات اGتمع معلمة تقديرات مجيع متوسط احنراف بأنه التحيز خطأ ويعرف     

 .منه التخلص أو التقليل يف صعوبة وتوجد القيمة ثابت بأنه التحيز ويتصف .املعلمة

     و سبب هذا اخلطأ هو حتيز الباحث يف حتديد أسلوب إختيار العينة، أو املفردات أو حتليل البيانات، و هذا النوع 

 .ــــــــــليق العشوائي املعاينة خطأ أن جند بينما العينة حجم زاد إذا يقل المن اخلطأ 

     و هذا اخلطأ ال يتوقف على عنصر العشوائية، و حيدث عادة يف اجتاه إما بالزيادة أو النقص، و هذا اخلطأ ال ميكن 

 )125: 1983الصياد، حممد ربيع، (. حصره أو وضع حدود له

   



 الفصل الثاني                                                                                           أسالیب المعاینة 

34 

 

 : خالصة

يعترب حتديد عدد مفردات العينة من األمور اهلامة جدا      و كنتيجة هلذا الفصل الذي تطرقنا فيه إىل أساليب املعاينة 

اليت على الباحث أن يوليها أمهية خاصة،  فصغر حجم العينة قد جيعلها غري ممثلة Eتمع الدراسة األصلي، و باملقابل فإن 

ف و يتطلب من الباحث الكثري من الوقت و اجلهد، و بشكل عام ــــــون مكلــــــل كبري قد يكــــــة بشكـــــم العنيـــــزيادة حج

يوجد عدد حمدد أو نسبة مئوية معينة من حجم جمتمع الدراسة األصلي ميكن تطبيقه على مجيع الدراسات  حيث  ال

. يوجد العديد من العوامل ذات أثر كبري يف حتديد حجم العينة

 بأن القدرة على تعميم النتائج اليت حصل عليها الباحث من دراسة العينة تعتمد على مدى متثيل           يف اخلتام نؤكد

 و جيب احلذر من تعميم نتائج الدراسة على اEتمع ، تصميمهاتطوير و يرتبط ذلك حبجم العينة و ،هذه العينة للمجتمع

. مع مالحظة أن هذه املشكلة شائعة يف بعض الدراسات، متثله العينة الذي ال
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 :مشكلة البحث -1

بالرغم من أن مجيع طالب اجلامعات و الباحثني يف مجيع ا1االت البحث لديهم فكرة عن العينات، و كيــف ينبغــــي      

االهتمــــــام باختيــــــارها، إال أن الـــواقع امللمـــوس حلركة البحث العلمي لبعض الدراسات و البحوث، يعكس صورة مغايرة 

لضوابط و معايري البحث العلمي، حيث تزخر بالعديد من املمارسات اخلاطئة يف إختيار العينة، و اخللل بشروطها و 

فتارة جيد القارئ املتأمل أن عينة الدراسة أخذت من جمتمع مل حيدد، أو حمدد بأطر . افرتاضاWا من عشوائية و متثيل

تكتنفها الضبابية و عدم الوضوح، دون اإلشارة إىل تعميم النتائج، كما جيد املتخصص الناقد أن إختيار العينة ال يتناسب 

مع طبيعة بيانات جمتمع الدراسة، فيتم اختيار عينة عشوائية بسيطة لبيانات حتمل يف مراحلها جمموعات متجانسة و 

و هذا بنبأ بعدم اهتمام . حتتاج العشوائية الطبقية أو العنقودية، مما يعين سلوك أقصر الطريق و أسهلها لرصد النتائج

الباحثني، و اختيار عينات توحي للمتأمل أxا خضعت لتوجهات الباحث و التعامل مع العشوائية كما يوحي uا امسها 

الظاهر، مما يعين اإلخالل بأهم شروط و افرتاضات العينة، و هي العشوائية و إعطاء كل وحدات ا1تمع الفرصة و 

 .االحتمال نفسه يف االختيار

و يف منط آخر من املمارسات اخلاطئة، جند أن حجم العينة حيدد بطريقة متيل إىل الذاتية و التخمني، األمر الذي      

فنقص حجم العينة جيعل النتائج أقل دقة و ال يعتمد عليها و ضياع . جيعل نتائج يشوuا الغموض خلللها بشرط التمثيل

للجهد، و زيادة احلجم يعد هدرا للجهد و الطاقات، و رغم صحة هذا اإلجراء مقارنة بالسابق، إال أنه حيمل يف طياته 

عدم الثقة بنتائج أحباث العينات، و هلذا فإن الدراسة احلالية صممت لإلجابة على تساؤالت الباحث حول بعض 

حيث تبني . القضايا و أزمات تصميم العينات، و املتعلقة بأسلوب اختيارها و حجمها يف ضوء طبيعة البيانات البحثية

 )39،33: 2013عادل،  (:أن هناك عدد قليل من الدراسات ذات صلة بالدراسة احلالية و من هذه الدراسات
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اليت هدفت إىل دراسة املشكالت املنهجية األساسية للمعاينة و القضايا التطبيق  )م1992غامن، (دراسة  -1

العملي، و القضايا اخلاصة بتنظيم حبوث العينات، كما عاجلت هذه الدراسة األسس املنهجية لرفع كفاءة 

حبوث العينات، حيث قدمت حتليال و برهانا رياضيا حول كفاءة طرق التقدير غري املباشر و اليت تؤدي إىل 

 .رفع دقة نتائج معاينة األحباث

هي دراسة تقوميية هدفت إىل تقييم تصميم العينات من  )Wang&Menamara, 1197(دراسة  -2

حيث اختيارها و إجراءات التقدير و رسم و ختطيط و طرق حيتمل أن حتسن ممارسة تصميم العينة يف 

 تصميم عينة و من نتائج هذه الدراسة 53 مقاال حتوي 50البحث الرتبوي، و أجريت هذه الدراسة على 

الرتكيز على أمهية حتديد جمتمع الدراسة، و اختيار تصميم العينة املناسب للبيانات و عدم التحيز يف اختيار 

 .املفردات 

و هدفت إىل دراسة التحيز الناتج عن اختيار العينات و تعبئة  )م1988عبد الرمحان، (دراسة  -3

االستمارات، و من نتائج الدراسة أن العينات املستخدمة يف البحوث هي عينات فرضية و ليست 

احتمالية، أي أن العينات تفرتض التوزيع العشوائي أو املنتظم جلميع اخلصائص املهمة بني أفراد اzتمع كما 

اليت يرتك للمجيبني وقت كاف لتعبئة -أكدت الدراسة أن الطرق املتبعة يف اختيار العينة و التعبئة املرتاخية

كما اقرتح الباحث البدائل اليت تكون نتائج األحباث : من أهم مصادر لتحيز نتائج البحوث- االستمارات

أكثر دقة، و منها استبدال العينات الفرضية بالعينات االحتمالية و حتديدا العينات العنقودية متعددة املراحل 

، كما أوضحت الدراسة أن الدقة ترتبط بالتباين دون التحيز، و كلما اخنفض التباين زادت الدقة، كما أن 

حجم العينة الفرضية و زيادته ال يعين بالضرورة ارتفاع مستوى البحث من حيث الدقة، أما زيادة حجم 

 .العينة االحتمالية فيؤدي إىل زيادة الدقة
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اليت تؤكد أن حجم اخلطأ املتوقع يتغري يف ضوء عدد من العوامل و منها حجم  )م1989نوفل، (دراسة  -4

العينة حيث الحظ أن كلما زاد حجم العينة قل مدى الثقة نتيجة تناقص قيمة اخلطأ، و لكن قيمة مدى 

 .الثقة ال تقل إىل الصفر بل تتناقص إىل حد ما حبيث يصبح التغري فيها قليال بدرجة كبرية

البسيطة، الطبقية، ( هدفت الدراسة إىل تقدمي طرق املعاينة العشوائية  )م1978األطرقجي، (دراسة  -5

بأسلوب جترييب غري رياضي، و تكونت عينة الدراسة من اfتمع اإلحصائي الفرضي  )العنقودية، املنتظمة

تقدير : أجرة شهرية لعمال بعض املصانع يف العراق و قد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية200البالغ 

الوسط احلسايب للمجتمع اإلحصائي من عينات خمتلفة، استخدام التباين أو اخلطأ املعياري للتقدير كمؤشر 

للحكم على كفاءة الطرق املختلفة للمعاينة، تعتمد العينة الطبقية من حيث كفاءvا بصورة رئيسية على 

الكيفية اليت يقسم xا اfتمع اإلحصائي إىل طبقات، تتساوى كفاءة العينة العشوائية الطبقية مع كفاءة 

العينة العشوائية البسيطة إذا كان الرتتيب عشوائيا، تكون العينة العشوائية الطبقية أكثر كفاءة من العينة 

 .العشوائية البسيطة إذا كانت مفردات اfتمع اإلحصائي غري متجانسة

هدفت الدراسة إىل التعريف بأسلوب املراجعة بالعينة املبين على أسس  )م1991كحالة و جاموس (دراسة  -6

علمية و موضوعية حيتاجها مراجع احلسابات دائما، و قد بينت هذه الدراسة أن هناك أسلوبان للمعاينة 

أسلوب املعاينة احلكمية الذي يعتمد على التقدير الشخصي و : لتحديد حجم العينة و اختيارها و مها

كما خلصت هذه .أسلوب املعاينة اإلحصائية و الذي يعتمد على أسس إحصائية و معادالت رياضية

 .الدراسة إىل أمهية األسلوب الثاين و دعت إىل التوسع يف استخدامه

     من خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ أن مجيع الدراسات اهتمت جبانب أو بآخر من جوانب 

الدراســــــة احلالية أو بكال اجلانبيـــــن معا، فبعـــض الدراســــــات تناولـــــت جانــب كيفية اختيار العينة اإلحصائية و البعض 

اآلخر  أكدت على أمهية اختيار املعاينة املناسبة للبحث، للوصول إىل تقديرات دقيقة و غري متحيزة للمجتمع 
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اإلحصائي، كما أكدت على كفاءة و دقة تقديرات العينة الطبقية و هناك دراسات تتبىن الطريقة التكرارية للعينة 

 .للحصول على مقاييس دقيقة لتقدير معامل ا?تمع بكمية من اخلطأ 

     و بوجه عام فإن الدراسات كشفت عن بعض املمارسات يف اختيار العينة و حتديد حجمها، لتزيد من ثقة 

و من هذا املنطلق ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤالت .الباحث يف دقة تقديراته و النتائج اليت يصل إليها

 :الرئيسية التالية

ü ؟هل يؤثر أسلوب اختيار العينة و حجمها على دقة تقدير معامل ا?تمع اإلحصائي يف ضوء طبيعة البيانات املختلفة 

ü ؟ ما هي املعايري اليت تساعد الباحث للحكم على دقة تقدير معامل ا?تمع اإلحصائي

 :و لإلجابة على هذه التساؤالت مت صياغة األسئلة الفرعية التالية

 هل يتأثر شكل توزيع املعاينة للمتوسطات احلسابية باختالف حجم العينة و طبيعة ا?تمع؟: 1س

 هل ختتلف قيم االحنياز باختالف أسلوب اختيار العينة و حجم العينة و تباين ا?تمع؟: 2س

هل ختتلف دقة تقدير ا?تمع اإلحصائي الناجتة عن احنرافات حول متوسط الدرجات باختالف أسلوب اختيار : 3س

 العينة و حجم العينة و تباين ا?تمع؟

هل ختتلف دقة تقدير ا?تمع اإلحصائي الناجتة عن معيار متوسط مربعات اخلطأ باختالف أسلوب اختيار العينة : 4س

 و حجم العينة و تباين ا?تمع؟

هل ختتلف دقة تقدير ا?تمع اإلحصائي الناجتة عن معيار االحنراف املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ باختالف : 5س

 أسلوب اختيار العينة و حجم العينة و تباين ا?تمع؟

هل ختتلف دقة تقدير ا?تمع اإلحصائي الناجتة عن معيار اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ باختالف أسلوب : 6س

 اختيار العينة و حجم العينة و تباين ا?تمع؟
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هل ختتلف دقة تقدير ا;تمع اإلحصائي الناجتة عن معيار طول فرتة الثقة باختالف أسلوب إختيار العينة و حجم : 7س

 العينة و تباين ا;تمع؟

االحنياز، التباين، متوسط مربعات اخلطأ، االحنراف املعياري ملتوسط  (أي املعاير احلكم على دقة التقدير التالية : 8س

ميكن االعتماد عليها  )مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، طول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ

 بدرجة كبرية عند اختالف أسلوب اختيار العينة و حجم العينة و تباين ا;تمع؟

: الفرضيات- 2

 :إىل حتليل هذه اإلشكالية انطالقا من فرضيات وضعناها كحلول مبدئية  للوصول

 .يتأثر شكل توزيع املعاينة للمتوسطات احلسابية باختالف حجم العينة و طبيعة ا;تمع -

 يؤثر أسلوب اختيار العينة و حجمها على دقة تقدير معامل ا;تمع اإلحصائي يف ضوء طبيعة البيانات  -

 .املختلفة

 :أهمية الدراسة -3

     إن اإلجابة على التساؤالت السابقة أمر مهم لكل باحث يعتمد أساسا على حبوث العينات و خاصة طالب و 

طالبات اجلامعة، و تكمن هذه األمهية يف تبصريهم باملمارسات اخلاصة بتحسني تصميم العينات من حيث أسلوب 

اختيارها و حجمها يف ضوء الطبيعة املختلفة لبياناoم البحثية، للوصول إىل تقديرات دقيقة ميكن االعتماد عليها، و 

تفادي بعض السلبيات و املمارسات اخلاطئة يف التصميم، و كذلك إقناع املشككني يف نتائج أحباث العينات و القائمة 

 .أساسا على أننا ندرس جزءا من ا;تمع و خنضعه للقياس
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     عالوة عما تقدم ستوفر الدراسة إطارا نظريا ميثل مرجعا ميكن أن يفيد الباحثني و املهتمني باإلحصاء عموما و 

 .العينات خصوصا

 :أهداف الدراسة -4

 :صممت هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية

حتديد مدى تأثري أسلوب اختيار العينة على دقة تقدير معامل ا1تمع اإلحصائي يف ضوء الطبيعة املختلفة  )1

 .للبيانات

 . حتديد مدى تأثري حجم العينة على دقة تقدير معامل ا1تمع اإلحصائي يف ضوء الطبيعة املختلفة للبيانات )2

 .استنتاج جمموعة الضوابط و املعايري املتعلقة بأسلوب إختيار العينة املناسبة لبحث ما )3

 .استنتاج جمموعة الضوابط و املعايري املتعلقة حبجم العينة املناسبة لبحث ما )4

 :التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة -5

يف ماديت  )بسيطة، طبقية نسبية  ( جزء خيتار من درجات الطالب ثانويات دائرة مستغامن بطرق عشوائية :العينة -

 .ذات التباين العايل و املتدين للحكم على ا1تمع حمل الدراسة

 ,الطبقية النسبية )2البسيطة     )1: أسلوب إختيار أو انتقاء العينة العشوائية : المعاينة -

 هي العينات اليت يتم اختيار مفرداdا بشكل عشوائي، حيث ختتار املفردات بشكل متتايل :العينات العشوائية -

و ال يسمح للباحث بالتدخل  )بسيطة، طبقية نسبية  (و بشكل حمدد، و يتم االختيار بطريقة عشوائية 

 .الشخصي يف اختيار مفرداdا
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 اختيار العشوائي للمفردات من جمتمع درجات الطالب ملادة التباين العايل و املتدين، :العينة العشوائية البسيطة -

 .على أساس إعطاء فرص متكافئة لدرجات كل طالب يف الظهور

 اختيار العشوائــي للمفردات بطريقة تتناسب مع حجم كل طبقة للتوزيعات :العينة العشوائية الطبقية النسبية -

 .)ذكر، أنثى(اجلنس 

 مجيع طالب الصف الثالث ثانوي علمي و املتقدمني الختبار ماديت ذات  التباين العايل :المجتمع اإلحصائي -

 و املتدين بثانويات بدائرة مستغامن

 القيم احلقيقية للمقاييس اإلحصائية و اليت مت احلصول عليها من خالل احلصر الشامل، و :معالم المجتمــع -

 . رمز اإلحنراف املعياري – رمز التباين  - رمز املتوسط - رمز املعلمة : يرمز هلا عادة 

 هي تلك املقاييس و التقديرات ملعامل ا;تمع و اليت مت احلصول عليها باستخدام قياسات :إحصاءات العينة -

 رمز – رمز التباين - رمز املتوسط -رمز األحصاءة : مفردات العينة، و يرمز هلا عادة 

 .االحنراف املعياري 

 .عينة ذات حجم واحد عن املتوسط احلقيقي للمجتمع اإلحصائي )30( حجم احنراف املتوسطات لـ :الدقة -

االحنياز، التباين، متوسط  ( هي الصيغ اليت استخدمت لتقدير قيم معايري احلكم على دقة التقدير :المقدر -

مربعات اخلطأ، االحنراف املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، طول فرتة الثقة 

 .)ملتوسط مربعات اخلطأ

اإلحنياز، التباين، متوسط مربعات  (هي القيم الناجتة عن تطبيق الصيغ ملعايري احلكم على دقة التقدير :التقدير -

اخلطأ، اإلحنراف املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ، طول فرتة الثقة ملتوسط 

 .)مربعات اخلطأ
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مرة و  )30( التوزيع لقيم املتوسط احلسايب الناتج عن العينات املتساوية يف احلجم و املكررة :توزيع المعاينة -

 .املختارة بطريقة عشوائية معينة

مرة عن  )30( إحنراف متوسط مجيع تقديرات املتوسط احلسايب للعينات املتساوية يف احلجم و املكررة :اإلنحياز -

 .القيمة احلقيقية هلذه املعلمة

و ذات احلجم الواحد عن متوسطها  ) مرة30( متوسط جمموع مربع االحنرافات املعيارية للعينات املكررة :التباين -

 .)متوسط متوسطات العينات(احلسايب 

و ذات  ) مرة30( اجلذر الرتبيعي ملتوسط جمموع مربع االحنرافات املعيارية للعينات املكررة :اإلنحراف المعياري -

 .احلجم الواحد

تباين (و ) و ذات احلجم الواحد ) مرة30(مربع االحنياز للعينات املكررة (جمموع :متوسط مربعات الخطأ -

 .)املتوسط لنفس العينات

 . اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربعات اخلطأ:اإلنحراف المعياري لمتوسط مربعات الخطأ -

 حاصل قسمة اإلحنراف املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ على اجلذر :الخطأ المعياري لمتوسط مربعات الخطأ -

 الرتبيعي حلجم العينة 

، T حاصل ضرب اخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ يف قيمة التوزيع :القيمة العظمى للخطأ في التقدير -

Zعند مستوى الثقة املطلوب . 

 ).2( حاصل ضرب القيمة العظمى للخطأ يف التقدير يف القيمة :طول فترة الثقة لمتوسط مربعات الخطأ -
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   :الدراسة حدود -6

           طبقا لتساؤالت و أهداف الدراسة سيتم الرتكيز على أثر اختيار العينة من حيث األسلوب و احلجم لكل من 

و  )املتوسط(، على مدى جودة تقدير معامل اOتمع ملقاييس النزعة املركزية )العينة العشوائية البسيطة، و الطبقية التناسبية (

ملادة ذات التباين العايل و أخرى ذات التباين املتدين  )التباين، و اإلحنراف املعياري، اخلطأ املعياري (مقاييس التشتت 

، و eذا 2013/2014لطالب السنة الثالثة ثانوي علمي لثانويات دائرة مستغامن للفصل األول من املوسم الدراسي 

 . ميكن تعميم النتائج الدراسة على اOتمعات املشاeة

               بناءا على التساؤالت الدراسة و تسهيل اإلجابة عليها، فقد حددت املتغريات اليت تناولتها هذه الدراسة يف 

 :الشكل التايل

 

 

 

 

 

 

 

 )من تصميم الباحث(المخطط التفصيلي لمتغيرات الدراسة : )01(الشكل رقم 

طول فترة 
 الثقة

 متغیرات الدراسة

 متغیرات المستقلة متغیرات التابعة

أسلوب إختیار 
 العینة

دقة تقدیر معالم المجتمع اإلحصائي  تباین المجتمع حجم العینة
 للتوزیعات و الدرجات المختلفة

األسلوب 
 البسیط

األسلوب 
الطبقي 
 التناسبي

10 ،30 ،

50 ،

70،100،

150 

تباین 
درجات 

 المادة

 متوسط متوسطات العینات

توزیع 
 الجنس

أعلى 
 التباین

أقل 
 التباین

 أنثى ذكر

متوسط  التباین اإلنحیاز
مربعات 

 الخطأ

اإلنحراف 
 المعیاري

الخطأ 
 المعیاري
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 : منهج الدراسة -7

 :        نتيجة لطبيعة مشكلة الدراسة و األهداف احملددة سابقا، فقد مت االعتماد على املنهج الوصفي كما يلي

 و الذي استخدم يف معرفة اخلصائص اإلحصائية لدرجات مجيع املواد لطالب سنة :المنهج الوصفي المسحي ) أ

لثانويات دائرة مستغامن و اختيار مادة لتمثيل املواد ذات التباين املتدين، و مادة  )القسم العلمي(الثالثة ثانوي 

 .لتمثيل املواد ذات التباين العايل

 و الذي استخــدم لعقـــــد مقارنــــــــات بيــــــن متـــوسطــــــات احلسابيــــــة يف حالــــة اختالف :المنهج الوصفي المقارن ) ب

ملعرف األسباب احملتمل تأثريها على حجم االحنراف إحصاءه  )أسلوب العينة، حجم العينة، تباين اUتمع (

 . العينة عن معلمة اUتمع

 

 



 ث 
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 48................................................................. طول فرتة الثقة - و



 خ 

 

 49............................................................................ خالصة الفصل

  الخطوات المنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية: الرابعالفصل 

 50......................................  ..........................................متهيد

 50..................................................................... الدراسة جمتمع – 1

 51....................................................................... الدراسةعينة - 2

 52:.............................................................. األساليب اإلحصائية  – 3

 تحليل و مناقشة النتائج : الخامسالفصل 

 53 ...................................................عرض نتائج حتليل بيانات الدراسة -1

 53 ................................................................طبيعة جمتمع الدراسة 1-1

 55............................... )الفلسفة  ( فيما يتعلق باملادة ذات التباين املتدين 1-1-1

 55 ..............................)الرياضيات (فيما يتعلق باملادة ذات التباين العايل  1-1-2

يف حالة اختالف  البيانات املتعلقة بدقة تقدير معامل اKتمع اإلحصائي، و مدى اختالفها 1-2

............................................ أسلوب املعاينة أو حجمها أو تباين اKتمع
55 

 55.......................... البيانات اخلاصة بتوزيع املعاينة ملتوسطات احلسابية: املرحلة األوىل  -

 56 .............................البيانات اخلاصة مبعايري احلكم على دقة التقدير: املرحلة الثانية -

 58.................................................................  االحنيــــــاز ) أ

 60................................................................... التباين  ) ب

 62...................................................... اخلطأمتوسط مربعات  )ج             

 64.......................................  املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ االحنراف)د             

 66.........................................  املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ اخلطأ)ه              

 68......................................... طول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ )و             

 70.............................. البيانات أفضل معايري احلكم على دقة التقدير: املرحلة الثالثة -

 72............................................................... تفسري نتائج مناقشة و -2

 72.................................. مناقشة تفسري نتائج املتعلقة بالفرضية األوىل 2-1

 73................................... مناقشة تفسري نتائج املتعلقة بالفرضية الثانية 2-2



 د 

 

 75. ...................................................أسلوب اختيار العينة ) أ

 76 ............................................................حجم العينة ) ب

 77 ...........................................................تباين ا1تمع )ج 

 79......................................................................... اخلامتـــــــــــــــة -3

 82........................................................................ التوصيــــات -4

 84.....................................................................  املقــــــــرتحـــات -5

 85 .................................................................املراجع و قائمة املصادر - 

 87................................... .............................................املالحق- 
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الصفحة عنوان الجدول 

 50 )ذكر، أنثى( توزيع ا?تمع الطاليب لثانويات دائرة مستغامن و توزيعهم الطبقي حسب اجلنس ):01(جدول رقم 

 51 يوضح توزيع األحجام املختلفة على الطبقات العينات: )02( جدول رقم 

 53 )الفلسفة ( التباين املتدين  ذاتخصائص التوزيع اإلحصائي ملادة :)03(جدول رقم  

 53 )الرياضيات ( العايل التباين  ذات خصائص التوزيع اإلحصائي ملادة:)04(جدول رقم  

 58 )الفلسفة  ( التباين املتدين  ذات ملادةاالحنياز :)05(جدول رقم 

 58 )الرياضيات  ( التباين العايل ذات ملادة االحنياز :)06(جدول رقم 

 60 )الفلسفة  ( التباين املتدين ذاتالتباين ملادة  :)07(جدول رقم 

 60 )الرياضيات  ( التباين العايل ذاتالتباين ملادة  :)08(جدول رقم 

 62 )الفلسفة  (التباين املتدين  ذاتمتوسط مربعات اخلطأ ملادة  :)09(جدول رقم 

 62 )الرياضيات  (التباين العايل  ذاتمتوسط مربعات اخلطأ ملادة  :)10(جدول رقم 

 64 )الفلسفة (التباين املتدين  ذات املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ ملادة االحنراف :)11(جدول رقم 

 64 )الرياضيات (التباين العايل  ذات املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ ملادة االحنراف :)12(جدول رقم 

 66 )الفلسفة  (التباين املتدين  ذاتاخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ ملادة  :)13(جدول رقم 

 66 )الرياضيات  ( التباين العايل  ذاتاخلطأ املعياري ملتوسط مربعات اخلطأ ملادة :)14(جدول رقم 

 68 )الفلسفة  ( التباين املتدين  ذاتطول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ ملادة :)15(جدول رقم 

 68 )الرياضيات  ( التباين العايل  ذاتطول فرتة الثقة ملتوسط مربعات اخلطأ ملادة :)16(جدول رقم 

 71  )فةسلالف ( يندت التباين امل ذاتيوضح العينة املعيارية ملادة :)17(جدول رقم 

 71  )الرياضيات ( التباين العايل  ذاتيوضح العينة املعيارية ملادة :)18(جدول رقم 
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الصفحة عنوان الشكل 

 11 املخطط التفصيلي ملتغريات الدراسة): 01(الشكل رقم 

 17 خمطط عام ألساليب اختيار العينة): 02(الشكل رقم 

 54 )الفلسفة(طبيعة التوزيع التكراري للمراقبة ملادة التباين املتدين ): 03(الشكل رقم 

 54 )الفلسفة(طبيعة التوزيع التكراري اإلختبار ملادة التباين املتدين ): 04(الشكل رقم 

 54 )الفلسفة(طبيعة التوزيع التكراري احلاصل ملادة التباين املتدين ): 05(الشكل رقم 

 54 )الرياضيات(طبيعة التوزيع التكراري للمراقبة ملادة التباين املتدين ): 06(الشكل رقم 

 54 )الرياضيات(طبيعة التوزيع التكراري اإلختبار ملادة التباين املتدين ): 07(الشكل رقم 

 54 )الرياضيات(طبيعة التوزيع التكراري احلاصل ملادة التباين املتدين ): 08(الشكل رقم 

 

 

 

الصفحة عنوان الملحق 

:  مناذج من توزيع املعاينة للمتوسطات احلسابية لعينات خمتلفة من حيث

).  150، 100، 70، 50، 30، 10(احلجم  -

 )البسيط، الطبقي (أسلوب املعاينة  -
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: المراجع العربیة

 قائمة المراجع و المصادر

 

 

 .دار اليازوري:  عمان، ط العربية، الطرق اإلحصائية،)2000(،أبو صالح حممد صبحي -1

 .دار اليازوري:  عمان، ط العربية، مبادئ اإلحصاء،)2010(،أبو صالح حممد صبحي -2

 .دار الثقافة:  عمان،5 ط، مقدمة يف الإلحصاء،)2010 (،األشقر أمحد مصطفى -3

مركز تطوير الدراسات العليا و :  القاهرة،1 ط، التحليل اإلحصائي للبيانات،)2008 (،أماين موسى حممد -4

 .البحوث غي العلوم اهلندسية

 ،1 ط،ةــــــــــــــة و النفسيـــــــة الرتبويـــج البحثيـــاء يف املناهــــ اإلحص،)2008(،البدري طارق و جنم سهيلة -5

 .دار الثقافة: انــعم

، تأثري حجم العينة علة القدرة التنبؤية لنموذج االحندار املتعدد املعياري،)2013(، بن عبد احلق عادل -6

. اململكة العربية السعودية:مكة املكرمة، رسالة ماجستري

 .مركز التعليم املفتوح:  السعودية، اإلحصاء التطبيقي،)2000 (،الداسوقي حممد زايد -7

 .دار التهامة:  جدة،1 ط، مبادئ الطرق اإلحصائية،)1983 (،الصياد جالل و حممد ربيع عبد احلميد -8

 مدخل إىل ،)2011 (،عباس حممد خليل و نوفل حممد بكر و العبسي حممد مصطفى و أبو عواد فريال -9

 .دار املسرية للنشر و التوزيع:  عمان،3ط، مناهج البحث يف الرتبية و علم النفس

 .جامعة املنصورة:  مصر، مبادئ اإلحصاء و القياس اإلجتماعي،)2007 (،القصاص مهدي حممد -10

 .دار دجلة:  عمان،1 ط، مقدمة يف منهج البحث العلمي،)2008 (،كرو العزاوي رحيم يونس -11
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دار املسرية للنشر و :  عمان،6 ط، مناهج البحث يف الرتبية و علم النفس،)2010(،ملحم سامي حممد -12

 .التوزيع

 

 

 

13-  Kenneth N, Ross ,( 2005), Sample design for educational survey 

research, Paris: Printed in IIEP’s print shop.   
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