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  ملخص الدراسة

مذكرات املاجستري بقسم علم النفس جامعة يف  2كا هدفت الدراسة إىل تقومي واقع استخدامات اختبار

وتوضيح مصادر اخلطأ اليت تقلل من جودة استخدامه والكشف عن واقع قوة االختبار  تغامن ووهرانمس

  :وحجم العينة املصاحبان له وقد تناولت الدراسة احملاور الرئيسية التالية 

 . 2أنواع استخدامات اختبار كا .1

  .2نسبة االستخدامات اجليدة و الغري اجليدة الختبار كا .2

  . 2ا الباحثون عند استخدامهم الختبارهم كااألخطاء اليت يقع  .3

العديد من النتائج أمهها ما  وأسفرت عن 2استخدام الختبار كا) 840(وقد مشلت عينة الدراسة على 

  :يلي

  .شيوعا هو اختبار جودة املطابقة  2أن أكثر استخدامات اختبار كا .1

  .امات غري اجليدة أقل من نسبة االستخد 2أن نسبة االستخدامات اجليدة الختبار كا .2

احنصرت األخطاء اليت وقع ا الباحثون يف ستة أخطاء من بني األخطاء التسعة اليت حددها  .3

 .) Lewis & Burke(لويس و بارك 
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  قائمة المحتويات

  

    

  أ  إهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  ملخص الدراسة

  د  قائمة احملتويات

  ز  قائمة اجلداول

  01  املقدمة

    الجانب النظري

  04  مدخل الدراسة

  05 الدراسة إشكالية

  06  أمهية الدراسة

  07  أهداف الدراسة

  07  مصطلحات الدراسة

  10  حدود الدراسة

  11  ء في تحليل المعطياتدور اإلحصا: الفصل األول

  12  مقدمة

  13  تعريف علم اإلحصاء

  13  األساليب اإلحصائية

  13  أساليب اإلحصاء الوصفي

  14  أساليب اإلحصاء االستداليل



ه 

  14  مقاييس النزعة املركزية

  18  مقاييس التشتت

  22  املفهوم النظري لألساليب اإلحصائية

  30  االختبارات اإلحصائية املعلمية

  37  ات األساليب اإلحصائية الالمعلميةمميز 

  37  عيوب األساليب اإلحصائية الالمعلمية

  38  اختيار األسلوب الالمعلمي املناسب

  39  الطرق اإلحصائية الالمعلمية

  42  مقارنة بني األساليب املعلمية واألساليب الالمعلمية

  43  أهم املشكالت استخدام اإلحصاء يف حتليل البيانات

  50  اختبار كاي تربيع: لثانيالفصل ا

  51  التوزيعات االحتمالية

  51 املتغري العشوائي

  51  التوزيعات االحتمالية املنفصلة

  52  التوزيعات االحتمالية املتصلة

  53  توزيع كاي تربيع

  53  خصائص توزيع كاي تربيع

  F  54وتوزيع  Tبالتوزيع الطبيعي وتوزيع  2عالقة توزيع كا

  55  اختبار كاي تربيع

  56  تعريف اختبار كاي تربيع

  56  أمهية اختبار كاي تربيع

  57  منطق اختبار كاي تربيع وافرتاضاته

  58  خصائص اختبار كاي تربيع 

  59  2شروط استخدام اختبار كا

  60  استخدامات اختبار كاي تربيع

  67  قوة االختبار 

  68 حجم العينة 



و 

  71  السابقةالدراسات : الفصل الثالث

  72  مقدمة 

  72  دراسات عامة اهتمت بواقع البحث الرتبوي

  74  الدراسات التقوميية ذات الصلة املباشرة بالدراسة احلالية

  78 تعليق على الدراسات السابقة

  81  الجانب التطبيقي

  82 المنهجية للدراسةجراءات اإل: الفصل الرابع

  83  جمتمع الدراسة

  84  عينة الدراسة

  84  داة الدراسةأ

  85  منهج الدراسة

  86  حدود الدراسة

  86  األساليب اإلحصائية املستخدمة لتحليل املعلومات

  86 اإلجراءات املنهجية يف الدراسة احلالية 

  89  ومناقشة نتائج الدراسةعرض 

  105  خالصة الدراسة والنتائج النهائية 

  108  التوصيات 

  110  دراسة مقرتحة

  112  ع قائمة املراج
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  :         مجتمع الدراسة

واليت استخدم  مستغامن ووهرانجامعة بقسم علم النفس  املاجستري  مذكراتيشمل جمتمع الدراسة 

   .بيانام لتحليل 2كاالباحثون فيها اختبار  

علم  بقسم املاجستري املوجودة  مذكراتولتحديد عدد عناصر جمتمع الدراسة قام الباحث باالطالع على 

 مذكرة 175اليت مت االطالع عليها  املذكراتفكان جمموع  )املكتبة املركزية(  ة مستغامن ووهرانالنفس جامع

 بقسم علم النفس املاجستري  مذكراتبعناوين  اجلامعةوقد اتضح من خالل القوائم الصادرة من مكتبة 

 علم النفسلقسم املاجستري املقدمة  مذكراتعدد  أن مذكراتومن خالل ما اطلع عليه الباحث من 

يف كل قسم  املذكراتوفيما يلي جدول يوضح عدد . مذكرة) 208(قد بلغ  2012 عامحىت اية  نجزةوامل

  . االطالع عليها ، ونسبة التواجداليت مت املذكراتعدد  أي، وعدد املوجود منها 

  مستغانم ووهرانجامعة  - قسم علم النفسالماجستير في  مذكراتعدد  :)01( جدول رقم

  نسبة التواجد  العدد الموجود منها  مذكراتعدد   عةالجام

  قسم علم النفس جامعة وهران

  قسم علم النفس جامعة مستغامن

198  
  
90  

146  
  

70  

74%  
 

78%  

  %152  216  288  اموع
  

  ووهران جبامعة مستغامن بقسم علم النفس  املاجستري املذكراتمن جمموع عدد  %74وقد مت االطالع على 

استخدمت مذكرة ) 34(استداللية  إحصائية أساليباستخدمت  مذكرة) 116(ني وقد كانت من ب

  .2كااختبار 
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بجامعة مستغانم  قسم علم النفسفي  2كا  المستخدمة الختبارمذكرات عدد : )02(جدول رقم

  ووهران

  2كاعدد الرسائل املستخدمة الختبار    اجلامعة

  قسم علم النفس جامعة وهران

  عة مستغامنقسم علم النفس جام

25  
  

9  

  34  اموع
  

  : عينة الدراسة

مجع البيانات اتضح  وإثناء بأكملهبعد حصر عدد عناصر جمتمع الدراسة قرر الباحث دراسة اتمع 

  :التالية ألسبابلك ذلك غري ممكن و ذ أن

  .من تقومي االستخدامات تمكن الباحثيرصد ا بيانات مالحظة فلم تمل مذكرة ) 06(وجود 

ماجستري بلغ عدد االستخدام  مذكرة) 28(اليت مت تقومي استخداماا بلغ  املذكراتفان عدد  ذاوهك

2كاالختبار  
  .استخدام ) )840ا  

  .اجلامعةواالستخدامات اليت مت دراستها حسب  املذكراتوفيما يلي جدول يوضح توزيع عدد 

  في عينة الدراسة 2كاعدد استخدامات اختبار  : )03(جدول رقم 

  2اختبار كا ستخداماتعدد ا  املذكراتعدد   اجلامعة

  قسم علم النفس جامعة وهران

  قسم علم النفس جامعة مستغامن

20  
  
08  

738  
  

102  

  840  28  اموع
   

  :الدراسة أداة

جلمع املعلومات  جداول بإعدادقام الباحث  ألهدافهاوفقا لطبيعة الدراسة احلالية وخدمة 

  :التالية األقساممن  اجلداولدراسة وقد تكونت والبيانات اخلاصة ده ال
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 اإلجابةاملعلومات اليت سامهت يف  وأعطىالشائعة  2كااستخدامات اختبار   أنواعلتحديد  :األولالقسم 

  : ويشمل اخلانات التالية األولعلى تساؤل الدراسة 

  .عدد املتغريات -

  .نوع املتغريات -

  .)ثانيةال– األول(عدد مستويات املتغريات  -

 .عدد العينات -

 .)غري مستقلة/ مستقلة (نوع العينات  -

  .)التجانس/ االستقاللية / ملطابقة جودة ا( نوع االستخدام  -

املعلومات  وأعطى 2كايقع ا مستخدم اختبار   أناملختلفة اليت ميكن  األخطاءلتحديد : الثانيالقسم 

  :ا الثالث ويشمل اخلانات التاليةاين وتساؤهلعلى تساؤل الدراسة الث اإلجابةاليت سامهت يف 

 .)غري متحقق/ متحقق (شرط االستقاللية  -

 .اخلالياعدد  -

 .01 ات تكرار متوقعذعدد اخلاليا  -

 .05 ات تكرار متوقعذعدد اخلاليا  -

 .05 ات التكرار املتوقعذنسبة اخلاليا  -

 .)كايف/قليل(احلكم على التكرارات املتوقعة  -

 .ا تكرار مالحظ تساوي صفراليا اليت عدد اخل -

  .جمموع التكرارات املالحظة -

  .جمموع التكرارات املتوقعة -

 .)غري تكرارية/ تكرارية (البيانات نوع  -

  .عدد الصفوف -

   .األعمدةعدد  -

  :منهج الدراسة

 املنهج هو املناسب املنهج أن يرى الباحث فإن منها واهلدف احلالية الدراسة طبيعة على بناء

   عليه تكون أن ينبغي ما وتقرير للواقع الوصفي بالتشخيص يهتم الذي التقوميي التحليلي الوصفي
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 تتبع أن ميكن اليت األساليب واقرتاح معينة معايري أو قيم ضوء يف حبث أي يتناوهلا اليت والظواهر األشياء

  ).1978 وكاظم، جابر( القيم أو رياملعاي هذه ضوء يف تكون أن ينبغي اليت الصورة إىل للوصول

 استخدامات واقع وصف هو هدفها أن حيث احلالية الدراسة هدف حيقق الذي املنهج هو وهذا

 هذه وتقومي مذكرات املاجستري بقسم علم النفس جامعة مستغامن و وهران يف) 2كا( تربيع كاي اختبار

 أن جيب اليت احلدود وتوضيح) 2كا( تربيع كاي الختبار اجليد االستخدام معايري ضوء يف االستخدامات

  .االختبار هذا مستخدم يلتزمها

  :حدود الدراسة

 اليت) 2كا( اختبار الباحثون فيها استخدم اليت املاسجتري مذكرات على احلالية الدراسة اقتصرت

  .م2012 عام اية حىت ووهران مستغامن جبامعة لقسم علم النفس قدمت

  : تخدمة لتحليل المعلوماتالمس اإلحصائية األساليب

  :التالية األساليباستخدم الباحث 

لإلجابة على تساؤالت نسب مئوية  إىلهي عملية حتويل التكرارات احملصل عليها  و  :النسب املئوية

   .مناقشتها مبوضوعية و ذلك جلميع اجلداول املعروضة يف اجلانب التطبيقيالدراسة و 

  :راسة الحاليةاإلجراءات المنهجية للتقويم في الد

جبامعة  بقسم علم النفساملاجستري  مذكراتيف  2كاتناولت الدراسة احلالية تقومي استخدامات اختبار  

  :وقد سارت الطريقة العامة للتقومي وفقا للخطوات التالية ووهران  مستغامن 

 شهرأوقد تناولت الدراسة  2كاشيوعا من استخدامات اختبار   األكثرحتديد االستخدام  :أوال

  :وهي كما يلي 2كااستخدامات اختبار  

 اختبار جودة املطابقة  -1

 اختبار االستقاللية  -2

  التجانساختبار  -3
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يرتكبها  أناليت ميكن  اخلطأحتديد استخدامات اجليدة وغري اجليدة من خالل الكشف عن مصادر  :ثانيا

  :املصادر هي كما يلي هذوه. عند حتليل بيانات حبثه  2كاالباحث عن استخدامه الختبار  

 : عدم الوفاء بشرط االستقاللية -1
  

  

كون العينات مستقلة تكون احلاالت مستقلة داخل كل عينة وان ت أنيعين  شرط االستقالليةحيث 

  .   بعضها عن بعض

 :قلة التكرارات املتوقعة -2

رارات املتوقعة يف ال تقل التك أنفيجب  2X2ويف حالة اختبار جودة املطابقة ويف حالة جداول االقرتان 

  وحدات معاينة ) 5(خلية عن مخس  أي

يقل عدد التكرارات املتوقعة يف  إالويف حالة جداول التوافق اليت تزيد درجة احلرية فيها عن واحد فيجب 

  .مخسةمن اخلاليا حتتوي على تكرارات متوقعة عن  % 20من  أكثريكون  وإالخلية عن واحد  أي

توجد خلية من  أن أييف احد الفئات التصنيف للظاهرة املدروسة عدم ظهور تكرارات مالحظة  -3

 .التكرار املالحظ
  

  

  

الباحث  أن أي، الحظة مبجموع التكرارات املتوقعةعدم القدرة علة مساواة جمموع التكرارات امل -4

 .خيتار النسب النظرية لتوزيع بياناته 

 .حتديد التكرارات املتوقعة  إمكانيةعدم  -5

 .اختياريةة يف حالة استخدام جودة املطابقة حمدود الن التصنيفات ظهور هذه املشكل

كانت التكرارات املالحظة معطاة يف   إذايف حالة جداول التوافق فان التكرارات املتوقعة ال ميكن حتديدها 

 صورة نسبة 

 :استخدام بيانات غري تكرارية  -6

  .البيانات املعطاة يف صورة نسبة نوعندما تكو  ألخرىتغريت وحدة القياس من حالة  إذاوحيدث هذا 

 :يف التصنيف اخلطأ -7

عدم  أيوجود عدد كبري من املالحظات يف خلية معينة  إىلكان اختبار فئات التصنيف يؤدي   إذاوحيدث 

   اخلالياالتوازن يف توزيع التكرارات املالحظة على 

 :التحديد غري صحيح لدرجات احلرية  -8
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  :كما يلي وحتدد درجات احلرية بطريقة صحيحة  

 .يف حالة اختبار جودة املطابقة  -

  1-عدد املعامل املقدرة  –درجة احلرية   عدد اخلاليا 
  
  
  
  

 :يف حالة جداول التوافق  -

  )1- األعمدةعدد ) (1-عدد الصفوف (درجة احلرية    

 :يف حساب قيمة كاي تربيع اخلطأ -9

املرصدة ا واالختالف يؤثر على  2كااوي قيمة  للبيانات يف الدراسة املراجعة ال تس 2كاكانت قيمة    إذا -

 . اإلحصائينوعية القرار 
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  :عرض ومناقشة نتائج الدراسة

  :تمهيد

بقسم علم املاجستري  مذكراتيف  2كالقد صممت الدراسة دف وصف واقع استخدامات اختبار  

ت على ضوء معايري االستخدام اجليد وتوضيح ، وتقومي هذ االستخداماالنفس جبامعة مستغامن ووهران

الختبار وحجم يلتزمها مستخدم هذا االختبار ، والكشف عن الواقع كل من قوة ا أناحلدود اليت جيب 

  :يليالدراسة كما  أهدافلتحقيق  الالزمةولقد مت مجع املعلومات . العينة املصاحبة له

  وإعطاء) للدراسة اإلحصائيةاموعة ( 2كا املاجستري املستخدمة الختبار مذكراتاالطالع على  -1

 .تسلسليارقما  مذكرةكل 

فروضها  أومت االطالع على هدف الدراسة املراجعة وتساؤالا  2كالتحديد نوع استخدام اختبار   -2

 .املستخدمة فيها  واألدواتومتغرياا والعينة 

 .فصل النتائج يف الدراسة املراجعة مت دراسة البيانات املرصودة يف 2كالتحديد جودة استخدام اختبار   -3

ستكمل عملية الكشف عن باقي معايري يال  يف حالة عدم الوفاء بشرط االستقاللية فان الباحث -4

 . 2كاالختبار   األساسيةالتقومي الن شرط االستقاللية من الفروض 

التكرارية من كانت البيانات غري تكرارية فال يستكمل الكشف عن باقي املعايري الن البيانات   إذا -5

 . 2كااختبار   أساسيات

فال يستكمل حساب التكرارات املتوقعة  .كافيةغري   إاظهر عند حساب التكرارات املتوقعة  إذا -6

 .2كاللخاليا املتبقية وال حتسب قيمة  

 اخلطأيف االستخدامات اخلالية من  إال. يت مل ترصد قيمتها يف الدراسات ال 2كاال حتسب قيمة   -7

 .إحصائياتوقعة القليلة والدالة التكرارات امل
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 اخلطأكان   إذا. من ضمن االستخدامات اجليدة 2كايف قيمة   األخطاءيصنف االستخدام اخلايل من  -8

  .غري دال أو إحصائيامن حيث كونه دال  اإلحصائيمل يؤثر على القرار  2كايف قيمة  
  

  

  
  

  

  

  

  

الباحث بتقوميها حسب   قام ذيوال 2كاختبار  وبعد اجلمع البيانات كان جمموع االستخدامات املختلفة ال

مبناقشتها  مت تلخيص املعلومات عنها يف جداول قام الباحث. استخدام ) 840(معاير هذه الدراسة 

  :على تساؤالت  الدراسة وفيما يلي توضيح ذلك لإلجابة

  األولعلى السؤال  اإلجابة: أوال

2كاهي استخدامات اختبار   ما
 جامعة مستغامن  قسم علم النفساملاجستري  ذكراتمشيوعا يف  األكثر  

  .ووهران

  :اجلدول التايل  بإعدادعلى هذا السؤال قام الباحث  لإلجابة

الشائعة في الماجستير بقسم علم النفس بجامعة مستغانم  2كااستخدامات اختبار   )04(جدول رقم 

   .ووهران
  

استخدامات اختبار   أنواع

 2كا

  عدد مرات االستخدام

  النسبة  تكرارال

 %59.46  418  اختبار جودة املطابقة

  25.46%  179  اختبار االستقاللية 

 15.08%  106  اختبار التجانس

  100%  703  اموع 
  

بقسم علم املاجستري  مذكراتشيوعا يف  2كااستخدامات اختبار   أكثر أن) 04(يتضح من جدول رقم 

من ) % 59,46(ملطابقة حيث بلغ نسبة استخدامه هو اختبار جودة ا مستغامن ووهران جبامعة النفس
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اختبار التجانس بنسبة  وأخريا) %25,46(مث اختبار االستقاللية بنسبة . جمموع االستخدامات الكلي 

)15,08 %. (  

2كامما يدل على انه كلما تقدم مستوى نوع استخدام اختبار   
حيث . وزاد تعقدا كلما قل استخدامه   

  من حيث درجة تعقيد املشكلة املدروسة والتصميم  2كادامات اختبار  ابسط مستوى الستخ أن

  

  

  

  

  

من عينة  التجرييب هو اختبار جودة املطابقة الذي يدرس مدى مطابقة التوزيع التجرييب املتحصل عليه

  .واحدة بتوزيع نظري معني

درس عينة واحدة هلا ي أيويليه اختبار االستقاللية الذي يدرس العالقة بني متغريين يف جمتمع واحد 

مث اختبار التجانس . ال أم كانت الظاهرتان مستقلتان  إذا يبحث عماتوزيعان خمتلفان على ظاهرتني و 

  .توزيع ظاهرة ما يف عدة جمتمعاتالذي يدرس جتانس 

املطابقة وهو  أنواعاستخدام جودة املطابقة قد احنصر يف نوع واحد فقط من  أنكما وجد الباحث 

املتغري املتضمن يف  فئات تصنيف أوعلى مستويات ) حجم العينة( توزيع جمموع احلاالت  افرتاض تساوي

من ذلك مثل الكشف عن  أعلىحالة الستخدامه يف مستوى مطابقة  أيومل تظهر  .املراجعةالدراسة 

ذي توزيع  أويف عينة ما بتوزيع احتمايل معروف كالتوزيع الطبيعي  املتحصلمطابقة التوزيع التجرييب 

  .توزيع خاضع لنسبة معينة عرفت من دراسات سابقة  أوتوزيع واسون  أواحلدين 

فقد كان . زيادة عدد استخداماته إىل أدتعموما هي اليت  2كاالطريقة اليت استخدم ا اختبار   أنكما 

ة من عبارات املراجعة ملقارنة التكرارات املالحظة بالتكرارات املتوقعة لكل عبار  املذكراتيستخدم يف معظم 

ومل يستخدم ملقارنة التكرارات املالحظة بالتكرارات املتوقعة من .  املذكراتاملقياس املستخدم يف تلك 

املراجعة  املذكراتيف عدد حمدود من تلك  إالتلك املقاييس  أبعادخالل جمموع التكرارات يف كل بعد من 

استخدم ذه الطريقة لتوفر  2كااختبار   أنولو  .التجانسوكان ذلك يف حالة اختبار االستقاللية واختبار 
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ليا عند تفسري النتائج ولسامهت يف حل مشكلة التكرارات امما هي عليه ح أكثرلدى الباحثني دالئل 

  .2كااملتوقعة القليلة واليت تصاحب عادة استخدام اختبار 

لم النفس جامعة مستغامن بقسم عاملاجستري  مذكراتيف  2كااستخدام الباحثني الختبار   أنوهكذا يتضح 

درجة تعقد املشكلة املدروسة (سواء من ناحية مستوى استخدامه  أنواعهتركز يف استخدام ابسط  ووهران

  .طريقة حسابه أو  )والتصميم التجرييب

   عن السؤال الثاني اإلجابة :ثانيا

قسم علم النفس جامعة باملاجستري  مذكراتيف  2كانسبة االستخدامات اجليدة وغري اجليدة الختبار   ما

   مستغامن ووهران

  

  

   :اجلدول التايل بإعدادالباحث  على هذا السؤال قام لإلجابة

  الماجستير مذكرات الجيدة والغير الجيدة في  2كاعدد استخدامات اختبار  : )05(الجدول رقم 

   .بقسم علم النفس بجامعة مستغانم ووهران

حاالت 

  االستخدام 

  االستخدامات  أنواع  

  اختبار التجانس   اختبار االستقاللية   جودة املطابقة  جموع االستخدامات 

  النسبة   التكرار   النسبة   التكرار   النسبة   التكرار   النسبة   التكرار 

  56.82%  120  24.23%  86  28.87%  241  31.90% 448  جيدة 

  43.18%  91  75.77%  271  71.13%  594  68.10%  958  غري جيدة 

  100%  211  100%  357  100%  835  100%  1406  اموع 
   

 املاجستري مذكراتيف  2كاجمموع عدد االستخدامات اجليدة الختبار   أن) 05(يتضح من اجلدول رقم 

من اموع ) % 31,90(استخدام وبنسبة ) 448(قد بلغ  علم النفس جبامعة مستغامن ووهران بقسم

استخدام وبنسبة ) 958(ت غري اجليدة بلغ جمموع عدد االستخداما أنالكلي لالستخدامات كما 

 2كانسبة جناح الباحثني يف جعل تطبيقهم الختبار   أن أي. لالستخداماتمن اموع الكلي ) %68.10(
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التسعة اليت حددها  األخطاءجعل االستخدام خاليا من (روط أو معايري االستخدام اجليد جيدا حتت ش

  .فشلهم يف ذلكقل من نسبة أ Lewis & Burkeلويس وبارك 

نسبة االستخدامات اجليدة كانت اقل من نسبة االستخدامات غري  أن) 05(كما يتضح من اجلدول رقم 

وبلغت نسبة ) % 71,13(ونسبة االستخدام غري جيدة ) % 28,87(اجليدة يف استخدام جودة املطابقة 

   .)% 75,77(ات غري اجليدة ونسبة االستخدام) % 24,23(االستخدامات اجليدة يف اختبار االستقاللية 

 52,82(بينما اختلف ذلك يف استخدام التجانس حيث كانت نسبة االستخدامات اجليدة واليت بلغت 

   .)%43,18(اكرب من نسبة االستخدامات غري اجليدة واليت بلغت ) %

 ألعلىالباحث عند استخدامه  أنوقد يعود سبب تفوق نسبة االستخدامات اجليدة يف اختبار التجانس 

  الصياد  إليهاتقانا له وهذا يتفق مع ما توصل  أكثركان   2كامستوى من استخدامات اختبار  

  

  

من حيث درجة تعقدها  اإلحصائيةحيث وجد انه كلما تعمق الباحث يف استخدام النماذج ) 1985(

  .اجليدةزادت نسبة االستخدامات 

  :على السؤال الثالث اإلجابة :ثالثا

مذكرات لتحليل بيانام يف  2كا وقع فيها الباحثون عند استخدامهم الختبار  اليت األخطاءهي  ما

  . ووهران جامعة مستغامنبقسم علم النفس املاجستري 

.  2كا،يتعلق كل سؤال بشرط من شروط استخدام اختبار   األسئلةوهذا السؤال يتفرع منه عدد من 

اليت  األخطاءهناك العديد من  أنلدراسة اتضح يف عينة ا 2كاوبدراسة االستخدامات املختلفة الختبار  

وفيما يلي استعراض لكل . 2كامن شروط االستخدام اجليد الختبار   أكثر أوتكمن يف عدم الوفاء بشرط 

 .عليها  واإلجابةالفرعية  األسئلةسؤال من تلك 

 :األولعلى السؤال الفرعي  اإلجابة 

  ال ؟ أمهو واقع شرط االستقاللية من حيث حتققه  ما

  :اجلدول التايل  بإعدادعلى هذا السؤال قام الباحث  لإلجابة
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 مذكراتفي  2كاعدد مرات عدم تحقق شرط االستقاللية في استخدامات اختبار  : )06(جدول رقم 

  .بقسم علم النفس جامعة مستغانم ووهرانالماجستير 
  

  استخدامات  أنواع

 2كااختبار  

عدد مرات 

  االستخدام 

عدم حتقق شرط 

  ستقاللية اال

نسبة ظهور 

   اخلطأ

نسبة انتشار 

   اخلطأ

  27.37%  03%  25  836  اختبار جودة املطابقة 

  67.89%  17.36%  62  358  اختبار االستقاللية 

  04.74%  02.05%  04  212  اختبار التجانس 

  100%  06.52%  91  1406  اموع 

من  كخطأق شرط االستقاللية ظهر  عدم حتق أن) 06(نتائج التحليل كما تظهر من اجلدول رقم  أكدت

مذكرات املاجستري بقسم علم النفس جامعة يف  2كااليت وقع ا الباحثون املستخدمون الختبار   األخطاء

  مستغامن ووهران 
  

  

من اموع الكلي لالستخدامات وتدل النسبة على ان ) % 6,52( استخدام وبنسبة ) 91(وقد ظهر يف 

 اإلخالليعين ) عدم حتقق شرط االستقاللية ( ولكن الوقوع يف هذا اخلطا .  ظهور هذا اخلطا كان حمدودا

حيث ان شرط االستقاللية الذي يشمل . 2كاالفروض الرئيسية يف التصميم التجرييب الختبار   بأحد

  .شروط هذا االختبار أواستقالل العينات واستقالل املشاهدات من فروض 

من اموع ) % 3(ستخداما يف اختبار جودة املطابقة وبنسبة ا) 25( ان هذا اخلطا يف  أيضاويتضح 

طبيعة تصميم اختبار جودة املطابقة القائم على عينة  إىلوهي نسبة صغرية تعود . االستخدام الكلي هلذا 

ان عدم حتقق شرط االستقاللية يف هذا االستخدام سببه ان جمموع عدد الباحث  وجد وإمنا. واحدة 

وذلك الن لكل ) حجم عينة الدراسة املراجعة ( عدد احلاالت الداخلة يف الدراسة  اكرب من اإلجابات

فرد ة من مفردات املقياس معلى كل  إجابةلبعض منها مت رصد اكثر من  أوحالة يف مثل تلك الدراسات 

  .املستخدم فيها 

لكلي هلذا االستخدام من اموع ا) % 17,36( وبنسبة .استخدام ) 62(ويف اختبار االستقاللية ظهر يف 

  .نسبة ظهور  أعلىوهي . 
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  .ن اموع الكلي هلذا االستخدامم) % 2,05(استخدامات وبنسبة ) 4( ويف اختبار التجانس ظهر يف 

تكرار (وكان عدم حتقق شرط االستقاللية يف االستخدامني السابقني بسبب استخدام عينتني مرتابطتني 

  ).عملية القياس على نفس اموعة

انتشارا يف حالة  أكثرخطا عدم حتقق شرط االستقاللية كان  أن) 6(كما يتضح من اجلدول رقم 

مث يف حالة استخدام اختبار .  اخلطأمن اموع الكلي لتكرار ) % 67,89(استخدام االستقاللية وبنسبة 

وكان اقل انتشارا يف حالة استخدام .  اخلطأمن اموع الكلي لتكرار )% 27,37( جودة املطابقة وبنسبة 

  . اخلطأمن اموع الكلي لتكرار ) % 4,74( اختبار التجانس حيث بلغت النسبة 

يف           الباحث عند استخدامه الختبار جودة املطابقة واستخدامه الختبار التجانس  أنوهكذا جند 

 إالمل خيفق يف الوفاء بشرط االستقاللية مذكرات املاجستري بقسم علم النفس جامعة مستغامن ووهران 

  .بنسبة صغرية جدا
  

  

  

  

الباحث املستخدم ملفهوم  إدراكعدم حتقق شرط االستقاللية يكون عادة بسبب عدم  اخلطأن الوقوع يف وإ

  .املستقلبالتصميم التجرييب  اإلملاماستقاللية البيانات وعدم 

يقوم مبراجعة جيدة ملفهوم  أنل البيانات لتحلي 2كاباحث سوف يستخدم اختبار   أيلذلك على 

 .االستقاللية للعينات والبيانات 

 : الجابة على السؤال الفرعي الثانيا -1

ن اغري كاف حسب قاعدة كولر  أوهو واقع عدد التكرارات املتوقعة يف كل خلية من حيث كونه كاف  ما

Cochron لتحديد عدد التكرارات املتوقعة ؟  

  :اجلدول التايل  بإعدادل قام الباحث على هذا السؤا لإلجابة

في مذكرات الماجستير  2كاالتكرارات القليلة في استخدامات اختبار   مرات عدد: )07(جدول رقم

  .بقسم علم النفس جامعة مستغانم ووهران
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استخدامات اختبار   أنواع

 2كا

عدد مرات 

  االستخدام 

عدد مرات تكرار 

  املتوقع القليل 

نسبة ظهور 

   اخلطأ

بة انتشار نس

   اخلطأ

  03.58%  01.07%  08  762  اختبار جودة املطابقة 

  65.89%  50.98%  151  296  اختبار االستقاللية 

  30.53%  33.64%  70  208  اختبار التجانس 

  100%  18.04%  229  1266  اموع 
  

ة حبذف عدد االستخدامات اليت مل يتحقق ا شرط االستقاللي يف اجلدول السابق قام الباحث

من  –حسب توزيعها يف كل استخدام –واالستخدامات اليت كانت بياناا يف صورة نسبة مئوية 

عدد  ولذلك اختلف .املعايريجمموع االستخدامات الن تلك االستخدامات مل يدرس ا باقي 

  .السابقةاالستخدامات يف هذا اجلدول واجلداول التالية عن عددها يف اجلداول 

وقع به الباحثون  كخطأاستخدام تكرارات متوقعة قليلة قد ظهر   أخط أن) 07( يتضح من اجلدول رقم

   مستغامنجامعة  بقسم علم النفساملاجستري  مذكراتيف  2كااملستخدمون الختبار  

  

  

من اموع الكلي لالستخدامات وقد ) % 18,04( استخدام وبنسبة ) 229( ن ذلك يف اوك. ووهران

 أنوهي نسبة صغرية وهذا يعين ) %1,07(ختبار جودة املطابقة وبنسبة استخداما يف ا) 08(ظهر يف 

وهذا ). % 3,58 (حمدود الوقوع يف هذا االستخدام كما كانت له اقل نسبة انتشار حيث بلغت  اخلطأ

املراجعة والذي اقتصر على افرتاض تساوي توزيع  مذكراتطبيعة نوع املطابقة املستخدم يف  إىليعود 

فئات تصنيف املتغري املتضمن يف الدراسة املراجعة ففي  أوعلى مستويات ) حجم العينة (  جمموع احلاالت

حكمان وعدد الفئات للمتغري مها العامالن املت) حجم العينة ( هذا النوع من املطابقة يكون عدد احلاالت 

تكرار متوقع اكرب  عطاءإلوغالبا كان حجم العينة يف الدراسة املراجعة كافيا . يف عدد التكرارات املتوقعة

  .للمتغري من مخسة عند قسمته على عدد فئات
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من اموع )% 50,98( ار االستقاللية وبنسبة بلغت باستخدام يف اخت) 151( يف  اخلطأكما ظهر هذا 

من اموع الكلي )% 65,89(نسبة انتشار حيث بلغت  أعلىكما كان له . الكلي هلذا االستخدام 

  .اخلطألتكرار 

من اموع )% 33,64(استخدام وبنسبة بلغت ) 70(يف  اخلطأاستخدام اختبار التجانس ظهر هذا  ويف

  .اخلطأمن اموع الكلي لتكرار ) % 30,53(كذلك بنسبة انتشار بلغت و  . الكلي هلذا االستخدام 

الباحثني من  إشارة أيكانت مرتفعة ومل يصاحب استخدامها   اآلخرينوهكذا فان نسب يف االستخدامني 

م تكرارات متوقعة قليلة عند حساب قيمة اختبار  ااستخد اخلطألتفادي الوقوع يف  إجراءات أياختاذ  إىل

  :اليت تستخدم عادة عند ظهور تكرارات قليلة هي كما يلي  واإلجراءات 2كا

ات من واحد فانه ميكن ضم الفئ األكثريف حالة جودة املطابقة وجداول التوافق ذات درجة احلرية  -1

 .علومات يف البحثجزء مهم من امل إضاعة إىل الفئات عملية الضمال تؤدي  أناملتجاورة على 

فانه ميكن التخلص من مشكلة التكرارات املتوقعة القليلة بزيادة حجم  X 2 2يف حالة جداول التوافق  -2

 50(م العينة يكون حج أنذلك فيستخدم تصحيح ييتز لالستمرارية شرط  إمكانيةالعينة ويف حالة عدم 

وميكن للباحث  2كااختبار فيشر كبديل عن اختبار  ميكن استخدام  50كانت اقل من   فإذا)  فأكثر

 2كاوعالجها عن طريق حساب قيمة   2كااكتشاف هذه املشكلة عند حتليل بياناته باستخدام اختبار  

  .)Spss( اإلحصائيةاحلزمة على مرحلتني مبساعدة 
  

  

  

  

  

  

  

مث . الزمةلالتعديالت ا وإجراءحساب التكرارات املتوقعة ويقوم الباحث مبراجعتها  وىلاألفيتم يف املرحلة 

  .التكرارات املتوقعة بعد تعديلها باستخدام قيم 2كايتم يف املرحلة الثانية حساب قيمة  

ان  إال. ملتوقعة يف كال االستخدامني واحدكما نالحظ انه بالرغم من ان طريقة حساب التكرارات ا

وقد . الستقالليةمنه يف حالة اختبار ا اخلطأهذا  يفحث يف حالة استخدام التجانس كان اقل وقوعا البا

 أكثرفانه يكون  2كامستوى من استخدامات اختبار   أعلى إىلان الباحث عندما يرتقي  إىليعود ذلك 

  .شكلة التكرارات املتوقعة القليلةقدرة على التخلص من م

 :ي الثالث على السؤال الفرع االجابة -3



عرض ومناقشة نتائج                               الجانب التطبيقي

  الدراسة
 

 - 98 -

  ؟يا خالية من التكرارات املالحظةهل كان هناك خال

  :اجلدول التايل بإعداد على هذا السؤال قام الباحث لإلجابة

 مذكراتفي  2كاعدد الخاليا الخالية من التكرارات المالحظة في استخدامات  : )08(جدول رقم 

  .بقسم علم النفس جامعة مستغانم ووهرانالماجستير 

   

  خدامات است أنواع

  2كااختبار 

مرات عدد 

  االستخدام 

عدد اخلاليا اخلالية 

  من تكرار املالحظ

نسبة انتشار   نسبة ظهور اخلطا 

  اخلطا 

  47.75%  16.06%  123 766  اختبار جودة املطابقة 

  36.14% 35.03%  93  266  اختبار االستقاللية 

  16.11%  19.95%  41  208  اختبار التجانس 

  100%  20.28%  257  1240  اموع 
  

مذكرات املاجستري بقسم علم يف  2كاان الباحثني املستخدمني الختبار  ) 08(يتضح من اجلدول رقم 

قد وقعوا يف خطا ترك خاليا خالية من التكرارات املالحظة عند حساب النفس جامعة مستغامن ووهران 

موع الكلي لالستخدامات من ا) % 20.28(استخدام وبنسبة ) 257(حيث ظهر يف . 2كاقيمة اختبار  

.  

  

  

  

  

  

من اموع الكلي هلذا ) % 16,06 (استخدام يف اختبار جودة املطابقة وبنسبة ) 123(وقد ظهر يف 

  .االستخدام

  من اموع الكلي هلذا االستخدام)  35.03%(استخدام وبنسبة ) 93(ويف اختبار االستقاللية ظهر يف 

من اموع الكلي هلذا ) % 19,95(استخداما وبنسبة ) 41( ويف اختبار التجانس ظهر هذا اخلطا يف

  االستخدام 
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والذي يؤدي عادة  –ان خطا ترك خاليا خالية من التكرارات املالحظة ) 08(كما يتضح من اجلدول رقم 

ليس بسبب اختالف التكرارات املالحظة عن  إحصائيةوبالتايل تسجيل داللة  2كاتضخم قيمة   إىل

كثر انتشار يف اختبار جودة املطابقة حيث أقد كان  –بسبب هذه اخلاليا اخلالية  وإمناوقعة التكرارات املت

) % 36,14(االستقاللية بنسبة  من اموع الكلي لتكرار اخلطا ويليه اختبار) % 47,75(بلغت النسبة 

  ) % 16,11(التجانس بنسبة  ويليه اختبار

  .من التصنيف بإلغائها أواخللية ااورة هلا  إىلخللية اخلالية وميكن للباحث التخلص من هذه اخلاليا بضم ا

يمة التكرار فانه ميكن استخدام اختبار ييتز لالستمرارية على اعتبار ان ق 2X2ويف حالة جدول التوافق 

  .املالحظ اقل من مخسة

 :الجابة على السؤال الفرعي الرابعا -4

  رارات املتوقعة ؟هل جمموع التكرارات املالحظة يساوي جمموع التك

فقط من جمموع  مذكراتيف ست  إالقد وجد الباحث بعد مجع البيانات ان التكرارات املتوقعة مل ترصد 

  استخدام ) 106(وقد بلغ عدد االستخدامات ا )  مذكرة 28(املراجعة  مذكرات

  :اجلدول التايل بإعدادعلى هذا السؤال قام الباحث  ولإلجابة

  

  

  

  
  

  

عدد مرات عدم تساوي مجموع التكرارات المالحظة بمجموع التكرارات  :)09(جدول رقم 

مذكرات الماجستير بقسم علم النفس جامعة مستغانم ووهران في  2كاالمتوقعة في استخدامات  

  والتي رصد بها تكرارات متوقعة 

جمموعة التكرار املالحظ   2استخدامات اختبار كا أنواع

يساوي جمموع التكرار 

  املتوقع

ع التكرار املالحظ ال جممو 

  يساوي جمموع التكرار املتوقع 

  اموع 
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  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  86  01.11%  01 98.89%  85  اختبار جودة املطابقة 

  19  05.00%  01  95%  18  اختبار االستقاللية 

  -  -  -  -  -  اختبار التجانس 

  105  01.82%  02  98.18%  103  اموع 
  

جنح الباحثون يف . اليت مت رصد تكرارات متوقعة ا انه يف االستخدامات) 09(ل رقم من اجلدو  يتضح

وهي نسبة ) % 98,18(مساواة جمموع التكرارات املالحظة مبجموع التكرارات املتوقعة بنسبة  إىلالوصول 

) 4(يف  الإومل يظهر خطا عدم مساواة جمموع التكرارات املالحظة مبجموع التكرارات املتوقعة .مرتفعة 

  .الليةاستخدامات موزعة بالتساوي على استخدامي جودة املطابقة واختبار االستق

) % 1,11(ان احلالتني التني ظهرتا يف اختبار جودة املطابقة متثالن نسبة ) 09(كما يوضح اجلدول رقم 

) % 5(متثالن نسبة من االستخدامات املرصدة هلا تكرارات متوقعة وكذلك احلالتني يف اختبار االستقاللية 

  وهي نسب صغرية 

مذكرات املاجستري بقسم علم النفس جامعة يف  2كاالباحثني املستخدمني الختبار   وميكن استنتاج أن

ما  إىل أضفنا وإذا. والذين رصدوا تكرارات متوقعة قد خلت استخداماا من هذا اخلطا مستغامن ووهران 

احلد من مثل هذا  إىلواليت تؤدي  2كاعند حساب قيمة   ئيةاإلحصااحلزم سبق التسهيالت اليت تقدمها 

   2كااستخدامات اختبار  اخلطا حبل مشكلة تقريب الكسور العشرية فان من املتوقع ان تكون 

  
  

  

  

  

خالية من خطا عدم تساوي جمموع مذكرات املاجستري بقسم علم النفس جامعة مستغامن ووهران يف 

  .ارات املتوقعة التكرارات املالحظة مبجموع التكر 

 االجابة على السؤالين الفرعيين الخامس والسادس  -5

  :السؤال اخلامس

  ؟حتديد التكرارات املتوقعة إمكانيةما مدى 
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  :السؤال السادس

  غري التكرارية ؟ أوهو واقع البيانات املستخدمة من حيث هي بيانات تكرارية  ما

كما ان سبب عدم   .االستخداماتاجتمعا يف نفس اللذين ميثلهما هذان السؤاالن قد  اخلطأينن نظرا أل

القدرة على حتديد التكرارات املتوقعة من قبل الباحث هو توفري البيانات يف صورة نسبة وكذلك من 

، فان يف صورة نسب وليست تكرارات مطلقة أيضااليت جتعل البيانات غري تكرارية كوا  األسباب

 :لذلك اجلدول التايل ، واعد السؤالني معا إجابةالباحث قام مبناقشة 

عدد االستخدامات المعطاة بياناتها في صورة نسبة مئوية من استخدامات اختبار  : )10(جدول رقم 

  .مذكرات الماجستير بقسم علم النفس جامعة مستغانم ووهرانفي  2كا

  استخدامات  أنواع

 2كااختبار  

البيانات اليت يف صورة   مرات االستخدام عدد 

   نسبة مئوية

  نسبة ظهور اخلطا 

  05.42% 44  811  اختبار جودة املطابقة 

  -  -  103  اختبار االستقاللية 

  -  -  208  اختبار التجانس 

  03.92%  44  1122  اموع 
  

  

قام الباحث حبذف عدد االستخدامات اليت مل يتحقق ا شرط االستقاللية حسب ) 10(يف اجلدول رقم 

االستخدامات الن تلك االستخدامات مل يدرس ا باقي املعايري ،  توزعها يف كل استخدام من جمموع

  .دول عن عددها يف اجلداول السابقةولذلك اختلف عدد االستخدامات يف هذا اجل

ان عدم التمكن من حتديد التكرارات املتوقعة وكون البيانات غري تكرارية قد ) 10(يتضح من اجلدول رقم 

  .لالستخداماتمن جمموع الكلي ) 03.92% (استخداما وبنسبة ) 44(ظهرا يف 

  

  

واجلدير بالذكر ان تلك االستخدامات كانت . ودة املطابقة فقطيف استخدام جوقد ظهر هذان اخلطان 

  .راجعةامل املذكراتواحدة من جمموع  مذكرةيف 
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 نهبأ) Lewis&Burke(حتديد التكرارات املتوقعة كما وضحه لويس وبارك  إمكانيةوالن مفهوم عدم 

كانت البيانات املتوفرة من الدراسة ال متكن الباحث القائم ا من حساب   إذامشكلة تظهر فقط 

  .ة لديه يف صورة نسب وليس تكراراتمتوفر  ألاالتكرارات املتوقعة 

من البيانات تكرارية واكتفى برصد نسبها  2كااملراجعة قد حسب قيمة   املذكرةكان الباحث يف تلك   وإذا

تمكن الباحث يف الدراسة احلالية من حساب قيم املالحظات من تلك النسب الن البيانات  يمل املئوية و 

فان هذا يعين ان هذان اخلطان مل يظهرا مطلقا يف . كانت مرصودة بطريقة غري مكتملة متكن من ذلك 

ن ا أي. مذكرات املاجستري بقسم علم النفس جامعة مستغامن ووهران يف  2كااستخدامات اختبار  

  .الباحثني كانوا على معرفة بطبيعة البيانات اليت جيب استخدامها

 :االجابة على السؤال الفرعي السابع  -6

يف  اخلطأ( ع التكرارات املالحظة يف اخلالياهو واقع الفئات تصنيف املتغريات من حيث توازن توزي ما

  ؟)التصنيف

  : اجلدول التايل باإلعدادعلى هذا السؤال قام الباحث  لإلجابة

مذكرات الماجستير في  2كاعدد مرات الخطا في التصنيف في استخدامات اختبار  : )11(جدول 

  .بقسم علم النفس جامعة مستغانم ووهران

  استخدامات  أنواع

 2كااختبار  

عدد مرات 

  االستخدام 

يف  اخلطأ

  التصنيف 

نسبة ظهور 

   اخلطأ

 نسبة انتشار

   اخلطأ

  68.91% 59.32%  454 766  اختبار جودة املطابقة 

  25.53%  56.84%  128  296  اختبار االستقاللية 

  05.56%  17.23%  36  208  اختبار التجانس 

  100%  51.92%  658  1270  اموع 
  

املالحظة على اخلاليا والذي ينشا عندما خيطئ  اتعدم التوازن يف التوزيع التكرار  أويف التصنيف  اخلطأ إن

  يف دراسته يعين اعتماد الباحث فئات لتصنيف املتغري  خدمهيستالباحث يف بناء مقياسه الذي 
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 2كاتضخم قيمة   إىلاثنني من اخلاليا مما يؤدي  أووجود عدد كبري من املالحظات يف خلية  إىلتؤدي 

اليت توصل  اإلحصائية، والداللة  األولمن النوع  اخلطأوبالتايل رفض الفرض الصفري والتعرض للوقوع يف 

بسبب اعتماد هذا  وإمناليست بسبب الفروق بني التكرارات املالحظة والتكرارات املتوقعة  الباحث إليها

  .التصنيف اخلاطئ 

من ) % 51,92(استخدام وبنسبة ) 658(ان اخلطا يف التصنيف ظهر يف ) 11(ويتضح من اجلدول 

  اموع الكلي لالستخدامات 

من اموع الكلي هلذا ) % 59,32(م وبنسبة استخدا) 454(وقد ظهر يف اختبار جودة املطابقة يف 

  .االستخدام

  .من اموع الكلي هلذا االستخدام) % 56,84(استخدام وبنسبة ) 168(ويف اختبار االستقاللية ظهر يف 

  .من اموع الكلي هلذا االستخدام) % 17,63(استخدام ) 36(التجانس ظهر يف  ختبارويف ا

التصنيف كان اكثر انتشارا يف اختبار جودة املطابقة حيث  أان خط) 11(كما يتضح من اجلدول رقم 

مث اقل انتشارا يف اختبار االستقاللية فبلغت . من اموع الكلي لتكرار اخلطا ) % 68,91(بلغت النسبة 

  ) % 5,56(مث يف اختبار التجانس وبلغت النسبة ) % 25,53(النسبة 

يكون اكثر دقة يف  2كامستوى من استخدامات اختبار   أعلى ىلإمما يؤكد ان الباحث عندما يرتقي ببحثه 

  .بناء مقياس مجع بياناته

 :االجابة على السؤال الفرعي الثامن  -7

  هو واقع حتديد عدد درجات احلرية ؟ ما

  :اجلدول التايل  بإعدادعلى هذا السؤال قام الباحث  لإلجابة
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في  2كات الحرية في استخدامات اختبار  عدد مرات الخطا في تحديد درجا: )12(جدول رقم 

  .مذكرات الماجستير بقسم علم النفس جامعة مستغانم ووهران

  

  استخدامات  أنواع

 2كااختبار  

  عدد مرات  

  االستخدام 

  اخلطا يف حتديد 

  درجات احلرية 

  نسبة ظهور 

  اخلطا 

نسبة انتشار 

  اخلطا 

  95.51% 18.77%  143 766  اختبار جودة املطابقة 

  04.49%  02.28%  06  296  تبار االستقاللية اخ

  -  -  -  208  اختبار التجانس 

  100%  11.85%  149  1270  اموع 

  

 11,85(استخدام وبنسبة ) 149(ان اخلطا يف حتديد درجات احلرية ظهر يف ) 12(يتضح من اجلدول رقم 

  .من اموع الكلي لالستخدامات ) %

من اموع الكلي هلذا ) %18,77(استخدام وبنسبة ) 143( وقد ظهر يف اختبار جودة املطابقة يف

من اموع الكلي لتكرار ) %95,51(االستخدام ، كما بلغت نسبة انتشاره يف استخدام جودة املطابقة 

  .اخلطا 

. من اموع الكلي هلذا االستخدام ) % 2,28 (استخداما وبنسبة ) 06(وظهر يف اختبار االستقاللية يف 

يف حالة استخدام اختبار  ومل يظهر أ،من اموع الكلي لتكرار اخلط) %4,49(انتشار بلغت وبنسبة 

  .التجانس

مما يدل على ان . ان ظهور اخلطا يف حتديد درجات احلرية تركز يف حالة استخدام جودة املطابقة  أي

درجة احلرية حىت انه كان اكثر اتقانا لطريقة حساب   2كاالباحث كلما تقدم يف مستوى استخدام اختبار  

  .كان استخدامه خاليا من خطا حتديد درجات احلرية) اختبار التجانس(مستوى  أعلىعند استخدام 

مما يدل على ان الباحث الذي يرتقي مبستوى استخدامه يكون اكثر عمقا ومعرفة مبتطلبات استخدام 

عمق الباحث واستخدم منوذج من انه كلما ت) 1985(الصياد  إليهوهذا يتفق مع توصل . 2كااختبار  

 .كلما زادت نسبة االستخدام اجليدةاكثر تعقيدا   إحصائي
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 :جابة على السؤال الفرعي التاسعاال -8

  خطا من واقع البيانات املعطاة يف الدراسة املراجعة؟ أمصحيح  2كاهو واقع قيمة   ما

  :اجلدول التايل  بإعدادالباحث  على هذا السؤال قام لإلجابة

مذكرات في  2كافي استخدامات اختبار   2كاعدد مرات الخطا في حساب قيمة  : )13(قم جدول ر 

  .قسم علم النفس جامعة مستغانم ووهران

  استخدامات  أنواع

 2كااختبار  

عدد مرات 

  االستخدام

اخلطا يف حساب 

  2كا  قيمة

نسبة ظهور 

  اخلطا

  نسبة انتشار اخلطا

  68.11% 14%  106  758  اختبار جودة املطابقة 

  30.65%  32.89%  47  145  اختبار االستقاللية 

  01.24%  01.40%  02  138  اختبار التجانس 

  100%  14.97%  155  1041  اموع 
  

قام الباحث حبذف عدد االستخدامات اليت مل يتحقق ا شرط االستقاللية واليت  ) 13(يف اجلدول رقم 

ياناا يف صورة نسبة مئوية حسب توزيعها يف كل كان ا خطا التكرارات املتوقعة القليلة واليت كانت ب

  .استخدام) 1041( 2كااستخدام فكان جمموع االستخدامات اليت حسب هلا قيمة  

ات يف الدراسة املراجعة ال يساوي للبيان 2كاقيمة  (  2كاان اخلطا يف قيمة  ) 13(يتضح من اجلدول رقم 

2كاقيمة  
من اموع الكلي ) %14,97(بنسبة استخدام و ) 155(قد ظهر يف  )املرصودة ا 

  .لالستخدامات

  ن اموع الكلي هلذا االستخدامم) % 14(استخدام وبنسبة ) 106(وظهر يف اختبار جودة املطابقة يف 

  .ن اموع الكلي هلذا االستخدامم)  32.89%( استخداما بنسبة ) 47(وظهر يف اختبار االستقاللية يف 

من اموع الكلي هلذا االستخدام ) % 1,40(استخدامات متثل ) 2(يف  إالس ومل يظهر يف اختبار التجان

.  

من اموع ) % 68,11 (وقد كان هذا اخلطا اكثر انتشارا يف اختبار جودة املطابقة حيث بلغت النسبة 

مت اختبار التجانس حيث ) . % 30,65( مث يف اختبار االستقاللية حيث بلغت . الكلي لتكرار اخلطا 

  ) .% 1,24( غت النسبة بل
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  خالصة الدراسة والنتائج النهائية

نظرا ألمهية جانب حتليل املعطيات يف البحوث ،وما أكده الباحثون املهتمون بواقع األحباث والدراسات 
الرتبوية والنفسية من وجود قصور يف عملية استخدام اإلحصاء وعدم وفاء مبتطلبات األساليب 

من أكثر األساليب اإلحصائية شيوعا وأكثرها اإلحصائية ، وما أكدته الدراسات يف هذا اال 
  )الوصفية( االمسيةاستخداما مع البيانات 

  .2اليت هي مسة لبيانات الكثري من الدراسات الرتبوية والنفسية هو اختبار كا
بقسم علم املاجستري مذكرات يف  2لذلك اهتمت الدراسة احلالية بتقومي واقع استخدامات اختبار كا

  :وقد تناولت الدراسة ثالثة حماور رئيسية هي  .و وهرانغامن جامعة مست النفس
 .2أنواع استخدامات اختبار كا .1

  .2نسبة االستخدامات اجليدة و الغري جيدة الستخدامات اختبار كا .2
  .2األخطاء اليت يقع ا الباحثون عند استخدامهم الختبار كا .3

 بقسم علم النفسيف مذكرات املاجستري  2وقد كان هدف الدراسة تقومي واقع استخدامات اختبارات كا
  .يف ضوء معايري وشروط االستخدام اجليد  .و وهرانجامعة مستغامن 

إلعطاء الباحثني معلومات عن  2مع توضيح مصادر اخلطأ اليت تقلل من جودة استخدامات اختبار كا
  .متطلبات وحدود استخدام هذا االختبار 

  :التساؤالت الرئيسية التالية  وخدمة لتلك األهداف أجابت الدراسة على
جامعة  بقسم علم النفساملاجستري مذكرات األكثر شيوعا يف  2ما هي  استخدامات اختبار كا .1

 ؟.و وهرانمستغامن 

 بقسم علم النفساملاجستري مذكرات يف  2ما نسبة االستخدامات اجليدة وغري اجليدة الختبار كا .2
 . .و وهرانجامعة مستغامن 

مذكرات لتحليل بيانام يف  2ليت يقع فيا الباحثون عند استخدامهم الختبار كاما هي األخطاء ا .3
 .و وهرانجامعة مستغامن  بقسم علم النفساملاجستري 

بقسم علم  املاجستري مذكرات يف) 28(يف  2استخداما الختبار كا) 840(قد مشلت عينة الدراسة على و 
لتحليل  2، واليت استخدم الباحثون فيها اختبار كا 2012 حىت اية عام. النفس جامعة مستغامن ووهران

  .بيانام 
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  :الدراسة عن النتائج التالية  أسفرتوقد 
وزاد تعقدا من حديث درجة املشكلة املدروسة  2كلما تقدم مستوى نوع استخدام اختبار كا .1

مستغامن جامعة  بقسم علم النفساملاجستري مذكرات والتصميم التجرييب له ، قل استخدامه يف 
 بقسم علم النفساملاجستري مذكرات شيوعا يف  2أكثر استخدامات اختبار كا إن. ووهران

هو اختبار املطابقة ، وقد اقتصر على أبسط أنواع املطابقة وهي افرتاض  و وهرانجامعة مستغامن 
 .على مستويات أو فئات تصنيف املتغري ) حجم العينة (تساوي توزيع جمموع عدد احلاالت 

جامعة  بقسم علم النفساملاجستري مذكرات يف  2نسبة االستخدامات اجليدة الختبار كا إن .2
أقل من نسبة االستخدامات غري اجليدة ،حيث بلغت نسبة االستخدامات  و وهرانمستغامن 

 ) .℅31,9(اجليدة 

من يف حالة استخدامي جودة املطابقة واختبار االستقاللية فإن نسبة االستخدامات اجليدة أقل  .3
 .نسبة االستخدامات غري اجليدة 

تفوقت نسبة االستخدامات اجليدة على نسبة االستخدامات غري اجليدة يف حالة استخدام  .4
 .اختبار التجانس 

جامعة مستغامن  بقسم علم النفساملاجستري مذكرات يف  2وقع الباحثون املستخدمون الختبار كا .5
 :يف األخطاء التالية  و وهران

 إىلأو عدم توازن توزيع التكرارات املالحظة على اخلاليا ، وهو يؤدي  اخلطأ يف تصنيف �
 . 2تضخم يف كا

 . 2تضخم يف قيمة كا إىلعدم رصد تكرارات مالحظة يف بعض اخلاليا ويؤدي أيضا  �

 .قلة عدد التكرارات املتوقعة  �

 . 2اخلطأ يف حساب قيمة كا �

 .اخلطأ يف حتديد درجات احلرية  �

 .لية عدم حتقق شرط االستقال �

جامعة مستغامن  بقسم علم النفساملاجستري مذكرات يف  2أن الباحثون املستخدمون الختبار كا .6
 . 2على معرفة نوع البيانات عند استخدام اختبار كا .و وهران

  
  
 



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة                   الجانب التطبيقي 
 

 - 107 - 

كلما تقدم مستوى استخدام   أياتقانا ،  أكثراستخدام الباحثون الختبار التجانس كان  إن .7
 .نا كان أكثر اتقا  2اختبار كا

بقسم علم املاجستري مذكرات يف  2من عدد االستخدامات اجليدة الختبار كا) ℅70,17( إن .8
كانت يف مستوى حجم التأثري املتوسط وحجم التأثري الكبري ، و وهران  جامعة مستغامن  النفس

 بطريقة جيدة  2أي أن الباحث قد جنح بدرجة كبرية يف اختيار وضبط استخدامه اختبار كا

أقسام أقل من عدد االستخدامات اجليدة يف مجيع  2الستخدامات اجليدة الختبار كاعدد ا إن .9
 .و وهرانجامعة مستغامن  علم النفس
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  التوصيات

  :ن الباحث يقرتح التوصيات التاليةبناءا على ما انتهت عليه الدراسة من النتائج فا        
فردات كل بعد من أبعاد املقياس بدال من حتليل بتحليل جمموع م 2استخدام اختبار كا .1

،كما  2ألن ذلك حيل بعض املشكالت املرافقة الستخدام كا.البيانات كل مفردة على حدة 
 .يعطي فرصة أفضل لتفسري النتائج 

بالنسبة لوصف  سواءً  املذكراتإلزام الباحثني حبد أدىن من املعلومات عليهم رصدها يف  .2
يف صورته النهائية أو بالنسبة لفصل النتائج فعليهم رصد  –الذي يقومون بإعداده  –املقياس 

 .الدراسةمعلومات كاملة متكن من مراجعة 

 2يف حالة بناء الباحث للمقياس الذي يستخدمه يف دراسته ويعتزم استخدام اختبار كا .3
ية للكشف عن جودة التصنيف الذي اعتمده لتحليل بياناته فعليه القيام بدراسة استطالع

 .مث إجراء التعديل املناسب إذ لزم األمر قبل القيام بدراسته .

وذلك . اجلزائريةامعة اجليف  اإلحصائيةاحلزم على مرحلتني مبساعدة  2ميكن حساب قيمة كا .4
راء أن يتم يف املرحلة األوىل حساب التكرارات املتوقعة مث يقوم الباحث مبراجعتها وإج

مث يعيدها يف صورا املعدلة ملركز . متوقعة قليلة  تكراراتالتعديالت الالزمة إذ وجد 
بعد تعديل قيم التكرارات  2احلساب اآليل الذي يقوم باملرحلة الثانية وهي حساب قيمة كا

 .املتوقعة 

)  حجم التأثري(عند مراجعة الباحث للدراسات السابقة عليه حساب قيمة الداللة العلمية  .5
 .بالدراسةوبناءا على قيمتها يقرر املتغريات ذات العالقة واجلديرة 

إذا كانت أحجام العينات يف الدراسة على درجة كبرية من  2جتنب استخدام اختبار كا .6
 .التفاوت 

اليت يرغبها وحجم التأثري ملتغريات  االختبارإن حيدد الباحث حجم العينة يف ضوء قوة  .7
هلذه املعايري فيؤدي ذلك إىل  االحتياطإىل تكبري حجم العينة دون دراسته بدال من اللجوء 

واجلهد الذي  العبءباإلضافة إىل . حصوله على داللة إحصائية لداللة علمية منخفضة 
 .العينةيتكلفه بسبب كرب حجم 
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به متخصصني للعمل  اجلزائرية يتوفراإلحصائية يف اجلامعة  االستشاراتضرورة افتتاح مركز  .8
أسلوب اإلحصائي  اختياريف مرحلة اخلطة ملساعدة الباحثني على  ذكراتلى مراجعة املع

 .النتائجاملناسب مث بعد حتليل النتائج ملساعدة الباحثني على تفسري 

  :إضافة التوصيات العامة التالية ىومن خالل إجراءات الدراسة وما توفر لدى الباحث من معلومات رأ
وذلك  2كا  اختبارمبعلومات عن )مرحلة املاجستري واملاسرت ( ليا تزويد طالب الدراسات الع .1

بارامرتية ضمن الالو  البارامرتية دراج مادة األساليب اإلحصائيةبتدريسه يف مادة اإلحصاء أو إ
 ..و وهرانجامعة مستغامن  لقسم علم النفساملواد املعدة كمتطلب 

تعرفه باملبادئ األساسية للرياضيات اليت  قبل مادة اإلحصاء مادةالعليا تدريس طالب الدراسات  .2
 .اإلحصاء  إىلتساعده على فهم موضوعات مادة املدخل 

انطالقا مما الحظه الباحث يف معظم الدراسات اليت اطلع عليها من أن الباحثون يقومون ببناء  .3
املقياس الذي يستخدمونه ، و حىت يكون هذا العمل قائم على أسس علمية يرى الباحث أن 

جامعة  لقسم علم النفسحق مادة بناء االستفتاء واملقاييس باملواد اليت تدرس كمتطلب تل
 .القيام بدراسات تقوميية مماثلة على خمتلف األساليب اإلحصائية .و وهرانمستغامن 

 .دراسة شروط استخدام أي أسلوب إحصائي مع االلتزام بالتأكد من حتققها يف الدراسات  .4

اليت متنع استخدام أي أسلوب إحصائي ينبغي البحث عن بدائل  عند وجود بعض املشكالت .5
 .أخرى مناسبة 

استخدام أسلوب املقارنة البعدية الصحيح بناء على التحليل السابق ، ومراعاة الشروط اليت جيب  .6
 .توفرها يف كل أسلوب مستخدم 

االحنراف  –الوسيط  –املتوسط  –حجم العينة (إلزام الباحثني بتدوين البيانات الوصفية للعينات  .7
 .للتمكن من مراجعة الدراسة )  املنوال  –املعياري  –

إنشاء وحدة لالستشارات اإلحصائية تعين مبساعدة الباحثني على اختيار األسلوب اإلحصائي  .8
  .املناسب واملساعدة يف حتليل النتائج وتفسريها 
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  دراسات مقترحة

ائي يف الدراسات الرتبوية والنفسية موضوع هام جدا يرى الباحث أن موضوع تقومي اجلانب اإلحص
  :تقرتح القيام بالدراسات التالية وحيتاج إىل املزيد من الدراسات ، لذا

دراسة أثر التطور الزمين على استخدام األساليب اإلحصائية من حيث نوعيتها وجودة  .1
 .منالعلوم االجتماعية جامعة مستغااستخدامها يف الرسائل املقدمة لكلية 

لالستخدامات اليت ظهرت ا مشكلة التكرارات املتوقعة القليلة من  2إعادة حساب قيمة كا .2
عينة الدراسة احلالية ، بعد إجراء التعديالت الضرورية لعالج تلك املشكلة مث مقارنة واقع كل من 

 .التعديالت  إجراءالداللة اإلحصائية والداللة العملية قبل وبعد 

اإلساءة يف اختيار األسلوب اإلحصائي ترافقها إساءة يف تفسري داللة  دراسة ما إذا كانت .3
 .االختبار أو أي إساءات أخرى 

 . 2دراسة واقع حجم العينة وقوة االختبار ألساليب إحصائية أخرى غري اختبار كا .4

تصميم مذكرات أو جداول توضح األساليب اإلحصائية بطريقة مبسطة كما توضح أسس  .5
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  :إشكالية الدراسة

 التناقض وهذا نتائجها، يف الظاهر الشديد التناقض بسبب قدنلل الكمية الدراسات تعرضت لقد

  .الدراسات تلك من العديد يف وجد الذي اإلحصائية األساليب استخدام سوء إىل األوىل بالدرجة

 مصحوبة تكون ما عادة اليت االستفتاءات على تعتمد اال هذا يف الدراسات معظم والن

 مدركي غري الغالب يف املستخدمون وألن. شيوعا االختبارات أكثر من 2كا اختبار فإن تكرارية ببيانات

  .استخدامه ترافق األخطاء من العديد وجود املتوقع من فإنه االختبار هذا استخدام خلصائص

 استخدامه يةكيف بدراسة وذلك علميا منه التحقق يتم حىت ذايت حدس جمرد هذا يبقى ولكن

  .املختلفة الدراسات يف ظهرت اليت االستخدامات كفاءة مدى وحتديد

 يف االستخدامات تلك وتقومي 2كا اختبار استخدامات واقع لدراسة حماولة احلالية فالدراسة لذلك

  :التالية الرئيسية احملاور الدراسة تناولت وقد له، اجليد االستخدام وشروط معايري ضوء

  ).2كا( تربيع كاي اختبار داماتاستخ أنواع -1

  ".2كا"ما نسبة االستخدامات اجليدة وغري اجليدة الختبار  -2

  ".2كا" تربيع كاي الختبار استخدامهم عند الباحثون ا يقع اليت األخطاء -3

  :التالية التساؤالت على اإلجابة الدراسة هذه حاولت قد

o بقسم علم  املاجستري مذكرات يف شيوعا األكثر) 2كا( تربيع كاي اختبار استخدامات هي ما

 .النفس جامعة مستغامن ووهران

o  بقسم علم  املاجستري مذكرات يف "2كا"ما نسبة استخدامات اجليدة وغري اجليدة الختبار

  .النفس جامعة مستغامن ووهران

o م لتحليل تربيع كاي الختبار استخدامهم عند الباحثون فيها وقع اليت األخطاء هي مابيانا   

  .بقسم علم النفس جامعة مستغامن ووهران املاجستري مذكرات يف

o تربيع كاي الختبار اجليد االستخدام شروط من شرط سؤال كل ميثل أسئلة ثالثة منه ويتفرع 

 :يلي كما وهي) 2كا(
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o ال؟ أم حتققه حيث من االستقاللية شرط واقع هو ما  

o كوكران قاعدة حسب كاف غري أو كاف كونه من خلية كل يف التكرارات عدد واقع هو ما 

 املتوقعة؟ التكرارات عدد لتحديد

o  ؟املالحظةهل هناك خاليا خالية من التكرارات 

o هل جمموع التكرارات املالحظة يساوي التكرارات املتوقعة؟ 

o ما مدى إمكانية حتدبد التكرارات املتوقعة؟ 

o  غري تكرارية؟ما هو واقع البيانات املستخدمة من حيث هي بيانات تكرارية أو 

o  ما هو واقع فئات تصنيف املتغريات من حيث التوازن توزيع التكرارات املالحظة يف اخلاليا

 ؟)اخلطأ يف التصنيف(

o ما هو واقع حتديد عدد درجات احلرية؟ 

o  صحيح أو خطأ من واقع البيانات املعطاة يف الدراسة اجلامعية؟"2كا"ما هو واقع قيمة  

  

  :أهمية الدراسة

 ودقة البيانات كمية بلغت مهما ألن البيانات، حتليل خطوة البحث خطوات أهم من أن نعلم

 املدروسة الظاهرة حول وكيفية كمية دالئل أي الباحث تعطي ال خام بيانات تبقى فغنها مجعها أدوات

 التحليل إجراءات يف خلل أي وأي تساؤالته، على اإلجابة أو حبثه فرضيات من التحقق يف لتساعده

 ودرجة للبحث العلمي املستوى على سيؤثر اإلحصائي األسلوب استخدام يف اإلجادة وعدم ئياإلحصا

  .نتائجه يف الثقة

 األخطاء عن ورةص للباحث يقدم سوف) 2كا( تربيع كاي اختبار استخدامات تقومي فإن وعليه

  .أحباثهم بيانات حتليل يف له استخدامهم عند الباحثون ا يقع اليت والتجاوزات

 تستعني اليت املعايري من عدد والنتائج النظري اإلطار خالل من ستقدم الدراسة هذه أن :يأ  

  .أحباثهم يف له التطبيقي باملستوى وترقي) 2كا( تربيع كاي اختبار استخدام كيفية معرفة يف الباحثني
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  :أهداف الدراسة

  :يلي ما إىل الدراسة دف

بقسم علم النفس  املاجستري مذكرات يف) 2كا( بيعتر  كاي اختبار استخدامات واقع تقومي -1

  .جامعة مستغامن ووهران

  ).2كا( تربيع كا اختبار استخدامات جودة من تقلل أن ميكن اليت اخلطأ مصادر حصر -2

  ).2كا( تربيع كاي اختبار استخدام وحدود متطلبات حتديد -3

  :مصطلحات الدراسة

  :التالية اإلجرائية ملصطلحاتا الدراسة هذه استخدمت

  :Evaluationالتقويم  -1

 عملية بأنه التقومي تعريف على) م1985( وعثمان حطب وأبو) م1983( عيد من كال اتفق قد

 وذلك املوضوعات، أو األشخاص أو األشياء قيمة على للحكم املفيدة املعلومات لتوفري الدقيق الوصف

 القيمة هذه لتقدير Critaria حملكاتا أو ،Standars املستويات أو ،Norms املعايري باستخدام

  .األحكام هذه على يعتمد الذي التطوير أو التعديل أو التحسني معىن ويتضمن

 واحلكم 2كا استخدامات لواقع وصف عملي أنه هو الدراسة هذه يف للتقومي اإلجرائي والتعريف

  :ةالتالي) الشروط( املعايري خالل من البيانات حتليل يف استخدامه جودة على

  .االستقاللية شرط -1

  .املتوقعة التكرارات عدد -2

  .املالحظة التكرارات من خالية خاليا وجود عدم -3

  .املتوقعة التكرارات مبجموع املالحظة التكرارات جمموع تساوي -4

  .املتوقعة التكرارات حتديد إمكانية -5

  .تكرارية بيانات مع التعامل -6
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  .اخلاليا على املالحظة التكرارات توزيع يف التوازن -7

  .احلرية لدرجات الصحيح التحديد -8

  .صحيحة بطريقة 2كا اختبار قيمة حساب -9

  :األساليب اإلحصائية -2

  ).2: 1984 هويل،( عينات بواسطة جمتمعات حول ختامية نتائج باستخالص خاصة طرق هي

 ستخدمها اليت اإلحصائية الطرق لكت بأا احلالية الدراسة يف اإلحصائية لألساليب اإلجرائي والتعريف

 البحث تساؤالت على اإلجابة دف وذلك العينة من املستحصلة العددية البيانات حتليل يف الباحثون

  .للبحث اإلحصائي اتمع حول والتعميمات القرارات وإصدار فرضياته من والتحقيق

  :x² (Chi square test-2كا(اختبار كاي تربيع  -3

  ).الوصفية( االمسية البيانات حتليل يف ويستخدم الالبارامرتية اإلحصائية األساليب من واحدا يعترب

 والتكرارات املالحظة التكرارات بني الفروق كانت إذا ما لتحديد يستخدم إحصائي اختبار وهو

  .إحصائيا دالة فروق هي أم العينة بسبب فروق هي املتوقعة او النظرية

  :Observed Frequenciesالتكرارات المالحظة  -4

 املدروسة الظاهر تصنيف فئات من فئة أو خلية كل يف املرصودة املشاهدة احلاالت عدد هي

  .البديل الفرض شرط حتت الدراسة عينة من واملستحصلة

  :Expected or Theoretical Frequenciesالتكرارات المتوقعة والنظرية  -5

 حتدد واليت املدروسة الظاهرة تصنيف فئات من ئةف أو خلية كل يف املوجودة احلاالت عدد هي

  .الصفري الفرض وتشرتط
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  :2كااستخدامات اختبار   -6

 البحث من اهلدف حسب وذلك البيانات لتحليل البحوث يف 2كا اختبار استخدام جماالت هي

  :يلي فيما حمصورة ااالت وهذه. البحث يف العينات وعدد املدروسة املتغريات ومستويات

  :Test of goodness of fit المطابقة جودة اختبار -أ

  .معينة نظرية أو معني احتمايل بتوزيع املطابقة ويشمل

  :  Test of independence االستقاللية اختبار - ب

  .أكثر أو مستويني ذو منهما كل متغريين بني العالقة ويدرس

  : Test of Homogeniety التجانس اختبار -ـج

  .أكثر أو جمتمعني يف نيصفت جتانس ويدرس

  :الماجستير مذكرات -7

o بقسم علم النفس جامعة  املاجستري مرحلة) طالبات/طالب( طلبة قدمها اليت األحباث هي

 .م2012 عام اية حىت زةنجواملمستغامن ووهران، 

  :جودة االستخدام -8

 اليت األخطاء وهي قيمته على املؤثرة اخلطأ مصادر من خاليا 2كا اختبار استخدام يكون أن هي

 اجلانب توظيف يف العجز مظاهر من واعتربها) مLewis & Burke )1949 وبارك لويس حددها

  .استخدامه عند ا االلتزام وشروط التطبيق أثناء 2كا الختبار النظري

  :االستقاللية -9

 حصائياإل اتمع من عشوائيا عليها احلصول ت قد املشاهدات من 1ن أن االفرتاض هذا يقتضي

 الثاين، اإلحصائي اتمع من عشوائيا عليها احلصول مت واليت املشاهدات من 2ن مستقل ويشكل األول

 أن إذ دراستها املراد املتغريات أو املتغري حول فقط واحدة مالحظة حالة لكل نسجل أن يقتضي كما

 اتمع ضمن املشاهدات تعين لب فقط اإلحصائية اتمعات بني البيانات استقاللية تعين ال االستقاللية

  ).م1988: اخلليلي عودة( أيضا الواحد اإلحصائي
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 فقط واحدة درجة) املراجع عينة( العينة يف حالة لكل يكون أن هو لالستقاللية اإلجرائي والتعريف

  .العينة يف األخرى احلاالت بدرجات عالقة الدرجة هلذه تكون ال وأن دراسته املراد املتغري حول

  :عدد التكرارات المتوقعة -10

 فاختبار لذلك تربيع، لكاي املتقطع للتوزيع تقريبا ليس املتصل 2كا توزيع أن) م1984( هويل ذكر

  .جيدا التقريب كان إذا ما حالة يف فقط يستخدم 2كا

  .متصال كونه عن يبتعد تربيع لكاي املعاينة توزيع فإن كثريا املتوقع التكرار يقل وعندما

 التكرارات عدد لتحديد) مCochran )1954 كوكران قاعدة على اعتمدنا دراسةال هذه ويف

 عندما جيدا يكون تربيع لكاي النظري والتوزيع املعاينة توزيع بني املطابقة أن فيها ذكر واليت املتوقعة

 تكرارات حتوي اخلاليا من %20 من أكثر يكون وال الواحد من أكرب املتوقعة التكرارات كل تكون

  .مخسة من أقل قعةمتو 

  : حدود الدراسة

  قدمتاليت  )²كا( اقتصرت الدراسة احلالية على مذكرات املاجستري اليت استخدم فيها الباحثون اختبار 

  . م2012لقسم علم النفس جبامعة مستغامن ووهران حىت اية عام 
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  :تعريف علم اإلحصاء

 خصائص حول Science of data الرقمية البيانات عمليات يف األوىل بالدرجة اإلحصاء يعين
 اتمع حول معينة نتائج أو قرارات إىل الوصول دف وتفسريها وحتليلها تلخيصها على والعمل األشياء

 يشمل والذي البيانات علم مبثابة هو اإلحصاء فعلم منه، اإلحصائية البيانات أخذ مت الذي اإلحصائي
 على رقمية صيغ ففي البيانات تلخيص بواسطتها ميكن اليت واألساليب املبادئ من واسعة شرحية على
 وهكذا ،)1999 وعثمان، ماضي( حمددة أحكام أو استنتاجات إىل للوصول معاجلتها عملية يسهل حنو

 وتنظري وتبويب وتلخيص مجع عمليات ضمنيت الذي البيانات علم أنه على اإلحصاء تعريف فيمكن
  .)Sincich ،1993( معينة وأحكام استنتاجات إىل الوصول دف البيانات وتفسري وحتليل

  :األساليب اإلحصائية

 تستخدم، أجله من الذي اهلدف على اعتمادا جمموعتني إىل اإلحصائية األساليب تفسري ميكن
  .اآليت يف األساليب هذه وتتمثل

  :حصاء الوصفيأساليب اإل

 اإلحصائية البيانات وصف هو األساسي اهلدف يكون عندما الوصفي اإلحصاء يستخدم
 اتمع يف املتوفرة البيانات قاعدة تستخدم األساليب هذه فإن الغالب ويف ما، جمتمع من املأخوذة
 Shristensen et Toy، 1966(  وصفها عملية يف تساعد بطريقة وتلخيصها تبويبها على وتعمل مجيعها

.(  

 بأشكال ومتثيلها تكرارية جداول يف البيانات وتلخيص تبويب على تعمل األساليب هذه ومثل
 والنسب واملئينات واملنوال والوسيط املتوسط مثل اإلحصائيات بعض حساب على والعمل معينة بيانية
 البيانات مع بعمليات يعين الذي الفرع ذلك أنه على يعرف الوصفي اإلحصاء وهكذا وغريها، املئوية

  .البيانات هذه حول حمددة أوصاف تقدمي دف وتلخيصها وتنظيمها
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  :أساليب اإلحصاء االستداللي

 بعض عمل من متكننا اليت واألساليب الطرائق من جمموعة على االستداليل اإلحصاء يشمل
 من   جزئية عينة ماستخدا خالل من معني إحصائي جمتمع خصائص حول واالستدالالت االستنتاجات

          تعتمد االستداليل اإلحصاء أساليب فإن الوصفي، اإلحصاء ألساليب خالفا اتمع، ذلك
 اموعة هذه خصائص ودراسة معني جمتمع من صغرية جمموعة أخذ يف املتمثل العيين األسلوب على

 هو االستداليل فاإلحصاء وعليه العينة، هذه منه أخذت الذي اتمع حول تعميمات إصدار دف
 االستدالالت بعض عمل أجل من البيانات من جزئية عينة خصائص بدراسة يهتم الذي الفرع ذلك
  ).Sincich, 1993( العينة تلك منه أخذت الذي الطلي اتمع خصائص حول

  :مقاييس النزعة المركزية

 املتغري عن فكرة تعطي املقاييس ههذ ومثل املركزية، املتوسطات باسم املركزية النزعة مقاييس تعرف
 والوسيط املتوسط: من كل وتشمل املتغري، لذلك البيانات جتمع مراكز حتديد حيث من التوزيع يف

  :املقاييس هذه ملثل عرض يلي وفيما واملنوال،

  :المتوسط الحسابي -1

 معني، توزيع يف البيانات جتمع مركز بأنه ويعرف احلسايب الوسيط اسم احلسايب املتوسط على يطلق
 توزيع يف   القيم معدل أنه على املتوسط يعرف إحصائيا البيانات لتلك التوازن لنقطة مؤشر ألنه وذلك
  .عددها على القيم جمموع قسمة يف ذلك ممثال معني،

 البيانات وصف يف واستخداما شيوعا املركزية النزعة املقاييس أكثر من احلسايب املتوسط يعد
 من العديد إجراء حال يف فيه مرغوبا مؤشرا منه جتعل الصفة وهذه. استقرارا أكثر ألنه وذلك اإلحصائية
 أية أو املقارنات وإجراء الفرضيات واختبار الثقة، فرتات حتديد مثل املتقدمة اإلحصائية العمليات
  .التحليلي باإلحصاء تتعلق أخرى إحصائية عمليات
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 بعني يؤخذ حسابه عملية يف ألن وذلك التوزيع يف تطرفةامل بالقيم احلسايب املتوسط يتأثر: مالحظة
 التكرارية التوزيعات حالة يف خاطئا مؤشرا منه جيعل بالتايل وهذا التوزيع، يف املوجودة القيم مجيع االعتبار
  .متجانسة أو متطرفة قيما تتضمن اليت التوزيعات أي امللتوية،

  

  : الحسابي المتوسط حساب

  .وبالرموز عددها على مقسوما جمموعها أي التوزيع، يف للقيم املعدل املتوسط ميثل عموما

  ن ÷س ∑=  سَ 

 = سَ  المتوسط
 س ∑

 ن

  املتوسط إىل تشري: سَ : حيث

  ).نس... ،2س ،1س( وتشمل التوزيع يف املوجودة القيم جمموع هي: س ∑ حيث

  .التوزيع يف) القيم( املشاهدات العدد: ن

 بيانات كوا حيث من البيانات طبيعة الختالف احلسايب وسطاملت حساب طريقة وختتلف وهذا
 للحاالت تبعا احلسايب املتوسط حساب لطريقة عرض يلي وفيما تكرارية، توزيعات يف جمدولة أو خام

  .للبيانات املختلفة

  : الخام البيانات حالة في المتوسط حساب -أ

  :التالية املعادلة خالل من البيانات هذه مثل حالة يف احلسايب املتوسط حساب يتم

 ) =سَ (
 س ∑

 ن

  : المجدولة غير التكرارية البيانات حالة في الحسابي المتوسط حساب -ب

  التكرار×  الفئات مراكز ضرب حاصل مجموع=  الحسابي املتوسط
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 = سَ 
 ت×س ∑

 ت ∑

  

  
  

  :المجدولة التكرارية البيانات حالة في الحسابي المتوسط حساب -ـج

 = سَ 
 ت×س م ∑

 ت ∑

  :الوسيط -1

 عدد حيث من متساويني قسمني إىل التوزيع تقسم اليت القيمة أنه على الوسيط يعرف
 تقع اليت احلاالت لعدد مساويا التااحل من عدد دوا يقع اليت القيمة هو آخر مبعىن املشاهدات،

 كما معني توزيع يف ناتالبيا متركز أو جتمع لوصف أحيانا يستخدم إحصائيا مؤشرا الوسيط ويعد فوقها،
 بني اإلحصائية املقارنات أو الفرضيات اختبار مثل اإلحصائية، املعاجلات من العديد إلجراء يستخدم

  .معلمية ال إحصائية معاجلة تتطلب اليت البيانات حالة يف والسيما املتغريات من العديد على اموعات

  : الوسيط حساب -أ

 لدرجة ميثل الوسيط ألن وذلك تصاعديا تنازليا أو ترتيبا اناتالبي ترتيب الوسيط حساب يتطلب  
 وذلك البيانات باختالف الوسيط إجياد طريقة ختتلف وعموما متساويني، قسمني إىل التوزيع تقسم اليت
  :اآليت النحو على

  :المجدولة غير البيانات حالة في الوسيط حساب -1

 تقع اليت القيمة حتديد مث تصاعديا أو تنازليا ترتيبها مراأل يستلزم احلاالت هذه مثل يف الوسيط لتحديد
 هلذا واحد وسيط يوجد عندها فرديا، املشاهدات عدد كون حالة ففي البيانات، هذه توزيع منتصف يف

  .التالية املعادلة خالل من حسابه ميكن التوزيع
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 = الوسيط

) + ن(عدد المشاهدات 
1 

2 

  :المجدولة غير التكرارية تالتوزيعا حالة في الوسيط حساب -2

 يف         املستخدمة اإلجراءات نفس تقريبا تتطلب حسابه عملية فإن ،50 املئني الوسيط أن مبا
  .املئينات حساب

  

  : المجدولة التكرارية التوزيعات حالة في الوسيط حساب -3

 حالة يف عنها لةادو  التكرارية التوزيعات حالة يف الوسيط حساب طريقة ختتلف ال الواقع يف
 االستعانة ميكن وعموما للفئات، األعلى الفعلي احلد مع نتعامل أننا باستثناء ادولة، غري البيانات
  .ادولة للبيانات الوسيط حتديد كيفية لتوضيح التالية باألمثلة

  :الخصائص العامة للوسيط

 نقطة هو فالوسيط احلاالت، عدد من ،%50 وفوقها دوا يقع التوزيع يف قيمة الوسيط ميثل -1
  .50 باملئني يعرف وهو ما، ملتغري املختلفة للقياسات املنتصف

  .والنسبية والفئوية الرتيبة املقاييس وفق تقاس اليت املتغريات حالة يف الوسيط يستخدم -2

  .والضرب والقسمة الطرح اجلمع، مثل البيانات على تطرأ اليت اخلطية بالتحويالت الوسيط قيمة تتأثر -3

  :المنوال

 البيانات حالة ويف معني، توزيع يف) تكرارا( شيوعا األكثر القيمة أو املشاهدة بأنه املنوال يعرف
 النزعة مقاييس أبسط من املنوال يعد تكرار، األكثر الفئة مركز املنوال يعد تكرارات توزيعات يف املبوبة
 توزيع إىل النظر األمر يتطلب وإمنا معقدة، صائيةإح عمليات إجراء يتطلب ال إجياده ألن وذلك املركزية

  .التوزيع لذلك املنوال لتكون تكرارا األكثر الفئة مركز أو القيمة حتديد مث البيانات

  :إيجاد المنوال
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 األكثر الفئة أو املشاهدة وتعيني الفئات أو املشاهدات إىل النظر ما، لتوزيع النوال حتديد يتطلب
  .معها التعامل يتم اليت البيانات طبيعة حسب وذلك التوزيع ذلك يف تكرارا

  :االسمية المتغيرات حالة في -أ

 من غريه من أكثر يتكرر الذي االمسي املتغري تعيني األمر يستلزم املتغريات تلك حالة يف املنوال لتحديد
 املستويات يأ تعيني األمر يستدعي الواحد، للمتغري مستويات عدة وجود حالة ويف األخرى، املتغريات

  .تكرارا األكثر
  

  : المبوبة غير الكمية المتغيرات حالة في -ب

 وتعيني البيانات توزيعات إىل فقط النظر املبوبة غري الكمية املتغريات حالة يف املنوال حتديد يستلزم
  .املنوال أا على العتبارها التوزيع ذلك يف تواترا األكثر القيمة أو املشاهدة

 مثل تسمى حبيث تكرارا، األكثر الفئة مركز تعيني خالل من ادولة البيانات حالة يف الاملنو  حيدد -ـج
  .التوزيع مبنوال مركزها ويسمى املنوالية، الفئة هذه

  :مقاييس التشتت

 البيانات ووصف تلخيص يف سابقا ذكرها ورد اليت املركزية النزعة مقاييس أمهية من بالرغم
 عن واضحة صورة إعطاء يف كافية تعد ال املقاييس هذه أن إال ا، عينة أو معجمت من املأخوذة اإلحصائية

 املشاهدات تقارب أو تباعد مدى لنا تبني ال املقاييس هذه مثل أن سيما وال اإلحصائية، البيانات توزيع
  .انتشارها وكيفية البعض بعضها عن) القيم(

 القيم تباعد أو تقارب مدى لوصف كمؤشرات تستخدم التشتت مقاييس فإن ذلك على واعتمادا
 املشاهدات أن يعين فهذا منخفضة، املقاييس هذه قيمة كانت إذا مبعىن بعضها، عن) املشاهدات(

  .بعضها من قيمتها وتقرتب متجانسة

 هذه وتشمل هذا. املشاهدات هذه مثل جتانس عدم على دليل فهذا مرتفعة قيمتها كانت إذا أما
  :يلي مبا تتمثل ملؤشراتا من جمموعة على املقاييس

  : المدى -1
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 األخرى التشتت مبقاييس مقارنة التشتت حلساب طريقة أسهل يعد وهو) م( بالرمز له يرمز
 وذلك التوزيع، يف قيمة وأدىن أعلى بني الفرق حتديد على حسابه يعتمد إذ احلساب، يف سهولة وأكثرها

  :التالية املعادلة وفق

  قيمة ىنأد -  قيمة أعلى) = م( املدى

  :التباين -2

  ).2ع( باحلرف له ويرمز. احلسايب متوسطها عن القيم احنرافات مربع متوسط أنه على التباين يعرف
  

 قيمته وتتأثر هذا التحليلي، اإلحصاء عمليات يف سيما وال استخداما املقاييس أكثر من التباين يعد
 يتم عام وبشكل .معني توزيع يف متطرفة مقي وجود حالة يف باستخدامه ينصح ال حبيث املتطرفة بالقيم

  :التالية اخلطوات عرب التباين حساب

  .التوزيع يف للقيم احلسايب املتوسط حساب -1  

  .احلسايب املتوسط عن القيم احنرافات حساب -2

  .االحنرافات تبيع -3

 التباين الناتج يشكل حبيث) القيم( املشاهدات جمموع على االحنرافات مربع قسمة -4  
  .التالية باملعادلة التباين إجياد معادلة عن التعبري ميكن وبالرموز. للمشاهدات

 = 2ع
2)سَ -س( ∑

 

 ن

  :تكرارية جداول في المبوبة غير البيانات حالة في التباين حساب -أ

  : التالية املعادلة وفق ادولة غري البيانات حالة يف التباين حساب يتم -

  

 = 2ع التباين  
 :التالية اخلطوات وفق وذلك ت× 2)سَ -س( ∑

 ت∑
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  .املشاهدات هلذه احلسايب املتوسط حساب -

  .احلسايب املتوسط عن املشاهدات احنرافات إجياد -

  .هلا املقابلة التكرارات يف االحنرافات ضرب ناتج إجياد -

  .التكرارات يف االحنرافات ضرب حاصل مربع إجياد  -

يف حالة ) 1 - ت∑(أ ) 1- ن(  حالة بيانات اتمع وعلى يف) ت∑  أو ن( على الناتج قسمة -
  .بيانات العينة للحصول على التباين

  

  

  حساب التباين في حالة البيانات المبوبة في توزيعات تكرارية -ب

  :التالية املعادلة وفق تكرارية توزيعات يف املبوبة البيانات حالة يف التباين حساب يتم

  

  

  :باآليت حسابه خطوات تتمثل

  .الفئات مراكز حتديد يتم -

  .احلسايب املتوسط حساب يتم -

  .احلسايب املتوسط عن الفئات مراكز احنرافات حتديد يتم -

  .احلسايب املتوسط عن الفئات مراكز احنرافات مربع حساب يتم -

  .الكلي اموع حتديد مث التكرارات، يف االحنرافات مربع ضرب حاصل عامل إجياد يتم -

 وعلى بيانات حالة يف) ت∑( التكرارات جمموع على الكلي اموع قسمة ناتج إجياد يتم -
  .للتوزيع التباين الناتج هذا يشكل حبيث العينة، بيانات حالة يف) 1 - ت∑(

 = 2ع
 الفئة مركز=  مس: حيث ت× 2)سَ -س( ∑

 ت∑
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  :االنحراف المعياري

 حيث من بالغة أمهية حيتل فهو شيوعا، أو انتشارا التشتت مقاييس أكثر املعياري االحنراف يعد
 فرتات وإجياد. الفرضيات اختبار مثل املتقدمة اإلحصائية التحليالت من العديد من املتعددة استخدامه

  .األخرى العمليات من ذلك غري وإىل املعيارية العالمات وتقدير اإلحصائية املقارنات وإجراء الثقة،

 فإن وبالرموز للتباين، ملتوسط الرتبيعي اجلذر عن عبارة وهو) ع( العريب فباحلر  املعياري لالحنراف ويرمز
  :هي التباين حساب معادلة

    

  
  

κκϕ     

υυυυϕη   

  

 مبوبة غري البيانات حالة يف أما اخلام، املشاهدات أو البيانات حالة يف السابقة املعادلة تستخدم
  :التالية املعادلة نستخدم تكرارية، توزيعات يف

υ  ;;  

 η أو      
  

  .املعياري االحنراف حلساب التالية املعادلة استخدام يتم تكرارية، توزيعات يف املبوبة البيانات حالة ويف

  

  أو      
  

2ع[= ع   

     2)سَ  - س( ∑.;;=  ع

                        
 ن

     2)سَ  -س( ∑    .;;

                 
 
         ن

=     ع ن

2)سَ -س( ت∑
 

 ت∑

 

2)ت-س∑( ت× 2س∑
 

 ت∑

 ت∑

 = ع

2)سَ -س م∑( ت∑ = ع
 

 ت∑

 

2)ت-سم ∑( ت× 2م س∑
 

 ت∑

 ت∑

 = ع

 = ع
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 حالة يف أما باتمع، تتعلق إحصائية بيانات حالة يف تستخدم السابقة املعادالت أن ذكره اجلدير ومن
  :التالية املعادالت وفق وذلك 1-ت∑ أو) 1-ن( على القسمة فيتم ينة،الع من املأخوذة البيانات

 :الخام البيانات حالة في -1

     

    أو  

 

  تكرارية توزيعات في المبوبة غير البيانات حالة في - 2

  

  أو       

 

  تكرارية توزيعات في المبوبة البيانات حالة في -3

 

 

  

  :حصائيةالمفهوم النظري لألساليب اإل

 وعرض تنظيم يساعد والذي اإلحصاء وهي أداة العلم جماالت خمتلف يف الباحثون يستخدم
 اإلحصاء قسمني إىل وظيفته حسب اإلحصاء يصّنف حيث القرارات واختاذ واستقراء وحتليلها البيانات
  .االستداليل واإلحصاء الوصفي

 وتلخيص وتنظيم مجع بعمليات يهتم الوصفي اإلحصاء إن): "م2007 وعبابنة، بدر( ويذكر
 يهتم االستداليل اإلحصاء أما. واملقارنة الوصف ألغراض املقاييس بعض بداللة والرقمية العددية البيانات
  ".فحصها مت اليت اخلاصة البيانات جمموعة تتجاوز واليت النتائج الستخالص واملنهجية بالنظرية

2)سَ -س( ∑
 

 1 -ن

2)سَ -س( ∑ = ع
 

 ن

 1-ن 

 = ع

2)سَ -س( ت∑
 

 ت∑

2)ت-س∑( ت× 2س∑ = ع
 

 ت∑

 1-ت ∑

 = ع

2)سَ -س م∑( ت∑
 

  1-ت ∑

2)ت-سم ∑( ت× 2م س∑ = ع
 

 ت∑

 1-ت ∑

 = ع
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 املعلمية أساليب إىل تصنف االستداللية صائيةاإلح األساليب عن): "م2002 زيد، أبو( ذكر وقد
 احلجم كبرية عينات لدى للمتغريات احلقيقية الرقمية بالبيانات تم واليت)  Parametric مرتية، بارا(

  ".توزيعها باعتدالية تتمتع كما منه سحبت الذي األصلي للمجتمع ممثلة

 من يتحرر الذي اإلحصاء هو): "Non Parametric) (الالبارامرتية( الالمعلمية األساليب أما
 اإلحصاء هلا يصلح ال اليت القياس ملستويات وتصلح العينة وحجم التكراري التوزيع لشكل املسبقة القيود

  ".تصاعديا أو تنازليا ترتيبهم أو األفراد تصنيف على تعتمد اليت املقاييس وخاصة املعلمي

 أا حيث املعلمية الطرق البارامرتية األساليب على يطلق: "أنه ،) 97: م2007 الشربيين( ويذكر
 على البعض يطلق حني يف. العينة سحب منه يتم الذي الدراسة جمتمع حول معينة شروط تتطلب

 الدراسة جمتمع حول معينة شروطا تتطلب ال أا حيث الالمعلمية الطرق الالبارامرتية األساليب
 النظري التوزيع كون وخصوصا  ."طبيعيا للمجتمع
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  اإلحصائية األساليب لبعض وأمثلة اإلحصاء أقسام يوضح): 1( الشكل

  

  

  

  

  :معايير اختيار األساليب اإلحصائية

 األساليب لكثرة وذلك اإلحصائي التحليل ناحية من حبثه إجراء عند صعوبة الباحث جيد
  .اإلحصائية

 التعرف الباحث استطاع إذا لةاملشك هذه على التغلب ميكن: "بأنه) 62: 1985 توفيق،( ويعرف
 الالمعلمية الطرق أم) البارامرتية األساليب( املعلمية الطرق أهي بياناته، يناسب اإلحصائية الطرق من أيا
  ؟)الالبارامرتية األساليب(

 اإلحصائي األسلوب اختيار عند عينه نصب يضعها أن للباحث بد ال معايري أربعة حدد ولقد
  :وهي التفصيل من بشيء عايريامل هذه إىل نتطرق وسوف
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  :طبيعة توزيع متغيرات الدراسة في المجتمع الذي اختيرت منه العينة -1

 العمود يـَُعد  خصائص من به يتميز وما االعتدايل التوزيع: "أن) 58: م2000 عالم،( ويشري
  .القرارات اختاذ عملية مكونات من رئيس ومكّون االستداليل لإلحصاء الفقري

 طبيعة بشأن األساسية االفرتاضات مراعاة الباحث على جيب: "أنه)) 16: م1191 نجار،ال( يذكر
 وأن وواضحة، حمددة نسب وذو طبيعيا النظري التوزيع شكل أن هل: حيث من األصلي، اتمع وشكل

 ".األب األصلي اتمع ملعامل مقربة صورة تُعد) والتشتت املركزية النزعة مقاييس( العينة إحصاءات
 حيسب أن الباحث على جيب لذا االعتدايل التوزيع تتبع البحث لعني التكراري التوزيع أن من وللتأكد
  :التالية العالقة خالل من وذلك االلتواء

 الوسيط –المتوسط  = االلتواء
 )16: م1991 النجار،(

 االنحراف المعياري

   

 اليت املعلمية األساليب أحد خيتار احلالة ههذ يف الباحث فإن اعتداليا، التوزيع منحىن كان فإذا
 التوزيع كان أو التوزيع، باعتدالية اإليفاء الباحث يستطيع مل إذا أما ملعاجلتها بياناته مع تتناسب

 اليت الالمعلمية األساليب أحد يستخدم احلالة هذه يف الباحث فإن معروف غري للمجتمع االحتمايل
  ".ملعاجلتها بياناته مع تتناسب

 

 

 اعتداليا املنحىن كان كلما الصفر من االلتواء قرب كلما: "أنه) 15: 1997 شعيشع، أبو( ويذكر
  ).1+و 1-( بني التواء كان إذا اعتدايل أنه على املنحىن قبول ميكن كما

  :نوعية مستوى القياس المستخدم -2

 وذلك الحظهان اليت للظواهر أعداد تعيني هو: "بأنه القياس) 233: م2005 السيد،( يعرف
 إىل التحليل ذلك بنا يؤدي أن على حمددة لقواعد وفقا األعداد تلك حتليل لنا تسري اليت بالطريقة
  ".للقياس ختضعها اليت الظاهرة خصائص اكتشاف
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 تكتسبها اليت املعلومات ودقة كمية باختالف ختتلف املقاييس: "أن) 13: م2000 مراد،( ويشري
 األكثر إىل البسيط من تصاعديا مرتبة للقياس ومستويات أنواع أربعة قدم ستيفرت العامل أن األرقام،
  .وضوحا

  :Nominal scaleالمستوى االسمي  -أ

 املقياس يتوىل حيث النوعية املتغريات مع األحوال معظم يف ويستخدم للقياس األدىن املستوى هو
 حسب األفراد كتوزيع وعيةالن اخلصائص لبعض وفقا جمموعات عدة يف األشياء أو اإلفراد تصنيف
 لكل ويعطى. األمثلة من وغريها السكنية املناطق حسب الطلبة توزيع أو إناث أو ذكور إىل جنسهم
 املقياس هذا تسمية جاءت هنا ومن اإلناث وجمموعة الذكور كمجموعة ا خاص اسم عادة جمموعة
 جمموعة كل أو به خاص رقم سجن لكل يعطي كان التصفيات هذه على لتدل األرقام تستخدم وعندما

. وقسمة وضرب وطرح مجع عمليات من املعروفة الرياضية خصائصها تفقد األرقام هذه فإن معني، رقم
 فإن ولذا وقسمة، وضرب وطرح مجع عمليات من املعروفة الرياضية خصائصها املقاييس هذه فإن ولذا
 اإلحصائي الطرق من كثري توجد بينها زالتمي ألجل األشياء تصنيف من بأكثر تقوم ال املقاييس هذه

 أمهها ومن البسيط العد مكرر على تقوم واليت االمسية البيانات حتليل يف استخدامها ميكن اليت الالمعلمية
  ...).فشر -نوف مسري-كوملوجروف-كاي مربع( اختبارات

  : Ordinal Scaleالمستوى الرتبي  -ب

 رتبتني أي بني الفروق لتساوي اعتبار دون ئصاخلصا أو السمات برتتيب يسمح املستوى هذا
 إىل الرتتيب نعطي القامة، طول حسب ترتيبهم نريد أطفال مقاييس عشرة لدينا كان إذا: مثال منها،

   غري التمييز هذا أن غري الفئة، أعضاء بني منيز أن نستطيع وبذلك أقصرهم إىل 10 والرتتيب أطواهلم،
  

 مقدار نعرف ال ولكننا الطول مسة حيث من الرابع هو 4 رتبته الذي الطفل أن نعرف فنحن جدا، دقيق
 وال والثاين، األول بني الفرق كمية نعرف ال ولكن مثال اخلامس أو الثالث وبني بينه الطول يف الفارق
 ويـَُعد . والسادسة اخلامسة الرتبة بني للفرق مساويا والثاين األول  بني الفرق كان فيما مثال نعرف
 السيكومرتية النفسية الدراسات ويف الطالب لرتتيب املدارس يف املستعملة مقاييس أكثر الرتيب وىاملست
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 هي املقاييس من النوع هذا يف تستعمل اليت اإلحصائية واألساليب االجتماعية العالقات قياس يف
  .سولي-كروسكال التباين وحتليل الرتب، ارتباط معامل أشهرها ومن البارامرتية األساليب

  :Internal Scaleالمستوى الفتري  -ـج

 درجتني أي بني املسافة أن إليها مضافا الرتيب املستوى خصائص كل املستوى هذا على تنطبق
 عالم،( ويذكر. متساوية املقياس على وهكذا 4 ،3 بني كاملسافة 2 ،1 بني فاملسافة الفارق نفس بينهما
 اجلمع عمليتا مها القياس من املستوى هذا يف ما موحاملس احلسابيتني العمليتني: "أن) 26 م،2000
 إذا إال مطلق صفر وجود لعدم القياس من النوع هذا يف القسمة عملية استخدام ميكن وال فقط، والطرح
 ميكن القياس من النوع هذا ويف" حده على درجة كل على وليس الفرتات على العملية هذه أجريت

 اإلحصائية األساليب من وغريها اخلطية العالقة ومقاييس املعيارية تواالحنرافا املتوسطات استخدام
  .البارامرتية

  :Ration Scaleالمستوى النسبي  -د

 احلقيقي فالصفر حقيقي، الصفر أن إليها مضافا السابقة اخلصائص كل املستوى هذا يف تتوفر
 األربع، احلسابية العمليات راءإج املستوى هذا يف ونستطيع" املقياس" الشيء، قيمة تنعدم عندما يكون

 يف كثريا يستخدم ال القياس وهذا القياس، مستويات أعلى وهو. البارامرتية اإلحصائية الطرق واستخدام
  .البارامرتية اإلحصائية األساليب أيضا هنا وتستخدم احلقيقي للصفر الفتقادها وذلك اإلنسانية العلوم

  :تصميم البحث من حيث حجم العينة -3

 ويود واحدة، عينة وجود يتطلب البحث تصميم كون حالة يف: "أنه) 20: هـ1411 النجار( ريذك
   البارامرتية األساليب من العديد فهناك للمجتمع، العينة هذه متثيل مدى اختيار الباحث

  

  

 تستخدم أن ميكن حالة كل ففي أكثر أو عينتان هناك كانت إذا أما لذلك، املناسبة والالبارامرتية
  ".املناسب اإلحصائي سلوباأل

 فإذا البحث، بيانات لتحليل املناسب اإلحصائي األسلوب حتديد على تأثري له العينة حجم ويعترب
 على يؤثر العينة فصغر لذلك حجمها، مع تتناسب إحصائية أساليب هلا فإن صغرية العينة كانت



دور اإلحصاء في تحليل                    الفصل األول

  المعطيات
 

 - 28 -

 اليت تلك عن ختتلف تناسبها، إحصائية أساليب هناك فإن كبرية العينة كانت إذا أما التوزيع، اعتدالية
 اإلحصائي األسلوب الختيار املهمة املعايري من يعترب الدراسة فتصميم لذا الصغرية، العينة مع استخدمت

  .املناسب

  :قوة االختبار -4

 الداللة مستوى من كل على تعتمد اإلحصائي االختبار قوة: "أن إىل) 215: م2000 مراد( يشري
)α (الثاين النوع وخطأ )β (اخلطأ احتمال ناقص واحد تساوي اإلحصائي االختبار وقوة. العينة وحجم 

. العينة وحجم الدرجات وتباين الداللة مستوى طريق عن االختبار قوة زيادة وميكن) β-1( الثاين النوع
 أو علمي دليل له وليس عليه متفق أمر وهو) 0.01 ،0.05( الداللة مستوى دائما الباحثون ويستخدم

  ".منطقي

 الفرض رفض على االختبار قدرة هي االختبار قوة: "أن) 63: م2007 الشربيين،( ويذكر  
 الثاين النوع من خطأ ارتكاب احتمال على قيمته تعتمد احتمال صورة يف القوة تلك وتكون الصفري

  .β-1=  االختبار قوة

 قوة مقدار اخنفض  β حجم ازداد وكلما ،β بالقيمة عالقة ذات االختبار قوة أن يعين وهذا
 حدد وقد)" 0.60 إىل 0.40-( تكون حينما اإلنسانية البحوث يف مقبولة االختبار قوة وتعترب االختبار،

  :ومنها االختبار قوة على تؤثر العوامل من عددا): 412: م2000 عودة،(

  .العينة حجم بزيادة االختبار قوة تزداد حيث: العينة حجم -أ

 .الداللة مستوى بارتفاع االختبار قوة تزداد حيث: املتوقع الداللة مستوى - ب

  
  

  

  

 قوة تزداد بذيلني االختبار أن بافرتاض: الصفرية الفرضية يف بقيمته للمعلم احلقيقية القيمة عالقة -ـج
 كثريا االختبار قوة تزداد كذلك املفروضة، القيمة عن للمعلم احلقيقية القيمة ابتعدت كلما االختبار
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 ايتها يف االختبار قوة وتكون األقل، والقيم األعلى للجهتني املفروضة القيمة عن احلقيقية القيمة ادبابتع
  .املفروضة للقيمة مساوية احلقيقية القيمة تكون عندما الصغرى

 واحدة اية ذو االختبار كان متجها البديل الفرض كان إذا: بذيلني أو واحد بذيل االختبار كون -د
 على وبناء. اإلحصائي االختبار قوة من يزيد واحد بذيل الصفرية الفرضية اختبار أن يثح) ديلني(

 نعني أن ميكن اإلحصائي للمخترب املعاينة توزيع من وباالستفادة الباحث قبل من املعني الداللة مستوى
 أن) 2-2( الشكل ويشري البديلة الفرضية باحلسان األخذ مع الصفرية للفرضية القبول أو للرفض جرحا

 الفرضية أن بافرتاض معني إحصائي الختبار املعاينة توزيع منحىن هو الشكل يسار على املرسوم املنحىن
 الفرضية أن بافرتاض االختبار هلذا املعاينة لتوزيع منحىن هو اليمني على واملنحىن. صحيحة الصفرية
 أو لرفض احلرج احلد نقطة إىل شريفي الرأسي اخلط أما. صحيحة البديلة الفرضية وأن خاطئة الصفرية

 إىل الصفرية الفرضية اختبار يف املستخدم اإلحصائي املخترب قيمة وقعت فإذا الصفرية، الفرضية قبول
 واملساحة الفرضية هذه فرتفض احلرج احلج ميني إىل وقعت إذا أما الصفرية، الفرضية تقبل احلرج يسار

 type I األول النوع من اخلطأ ارتكاب احتمال على تدل فضالر  منطقة يف األول املنحىن حتت الواقعة

error .من اخلطأ ارتكاب احتمال على فتدل القبول منطقة يف الثاين املنحىن حتت الواقعة املساحة أما 
  ).الرفض منطقة يف الثاين املنحىن حتت الواقعة املساحة هي االختبار وقوة( Type II error الثاين النوع
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  .65 ص م،2007 الشربيني: المصدر

  اآلخر للفرض الممثل والتوزيع الصفري للفرض التوزيع يوضح: )02( الشكل

  :بعض االختبارات اإلحصائية المعلمية -أ

  .العلم فروع بشىت اإلحصاء علم قدمها اليت التطبيقات أهم من املعلمية االختبارات تعترب

 االستداللية اإلحصائية األساليب أنواع أحد هو املعلمي اءاإلحص أن) م2006 الدردير،( ويشري
 خاصة الباحث لدى بيانات من توافر ما على اعتمادا اتمع معامل على واالستدالل بالكشف تم اليت

 يف اإلحصاء ويستخدم. اإلحصائية القرارات اختاذ أساليب تناول كما اتمع، هذا من املأخوذة بالعينة
 يكون أن: مثل) األصل معلومات( جمتمعاا عن املعلومات توفر فيها يشرتط اليت الكبرية العينات حالة
 العينات، واستقالل العالقة، خطية العشوائية، العينات التباين جتانس اعتداليا، توزيعا البيانات توزيع

 نوع من ونتك اليت البيانات مع أي حقيقية، عددية تكون اليت البيانات مع فقط ويستخدم وغريها،
 مييل أنه حيث من الالمعلمي اإلحصاء من كفاءة وأكثر أدق املعلمي اإلحصاء ويُعد . املسافة أو النسبة
   اخلطأ خلصائص حساسية أكثر أنه كما الصفرية، الفرضية رفض إىل أكثر
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 حمدودية إىل باإلضافة حساا، عند صعوبة أكثر بأا املعلمية االختبارات على ويؤخذ الثاين، النوع من
 مع ولكن تطبيقها، يف وجهدا وقتا وتستغرق االختبارات تلك بواسطة اختبارها ميكن اليت البيانات نوع
  .السلبيات هذه على التغلب أمكن SPSS مثل اإلحصائية الربامج توفر

  :االختبارات اإلحصائية المعلمية

  T.Test )ت(االختبار : أوال

 يف التجريبية البحوث جمال يف واستخداما انتشارا اإلحصائية األساليب أكثر) ت( اختبار يعترب
  .النفسية البحوث فيها مبا التخصصات خمتلف

 نشر والذي) W.S.Gosset, 1908( األيرلندي العامل من النوع هذا اشتقاق يف الفضل ويرجع
 ويسمى  Student’s T-Distribution باالسم التوزيع هذا وعرف Student وهو مستعار باسم حبثا

  ).م2002 األعسر،) (ت( توزيع باسم اختصارا

  :لداللة الفروق) ت(استخدام اختبار 

  :حجم العينة -1

 يستطيع ال فقد الباحثني من للعديد مشكلة يعد العني حجم لتحديد القانون استخدام إن
 قد أخرى جهة ومن. فرد عن يزيد ال الدراسة جمتمع أن أو 6 إىل 3 حجمها عينة استخدام الباحث

 فالعينة حجما أكرب عينة على الدراسة إجراء يف يرغب ولكنه 24 املناسبة العينة أن الباحث حيدد
 عن أفرادها عدد يزيد اليت فهي الكبرية العينة أما) وحدة أو( فرد 25 عن أفرادها يقل اليت هي الصغرية

 أو فرد 30 العينة تكون بان للتوزيعات النظرية األسس بناء اإلحصائيني من العديد اتفق وقد فرد 100
 نقسمها فإننا) 25 من أقل( الصغرية العشوائية العينات حالة ففي) للمجتمع وممثلة عشوائيا خمتارة( أكثر
  .أنواع ثالثة إىل

 املعلمية اإلحصائية األساليب استخدام الباحث فعلى 24 إىل 15 من يرتاوح العينة حجم كان إذا -أ
  .النتائج اتساق من للتأكد معا والالمعلمية

 اإلحصائية األساليب استخدام الباحث فعلى 14 إىل 5 من يرتاوح العينة حجم كان إذا -ب
  .الالمعلمية
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  .اتمع إىل العينة نتائج من بالتعميم القيام اخلطأ فمن أقل أو أفراد مخسة العينة حجم كان إذا -ـج

  :الطرق بين حجم عينتي البحث -2

 بني بسيط فرق أي يكون جدا الكبرية العينات ففي العينة، حجم يادةبز  االختبار قوة تزداد  
  ).م2005 السيد،( إحصائية داللة فرقا واملعلمة اإلحصاء

  :مدى تجانس عينتي البحث -3

 تباينات النتائج كانت إذا أما النتائج على تؤثر ال التجانس الفرتاض البسيطة املخالفة إن  
 خاصة التجانس فرض حتقيق من التأكد وجيب النتائج على يؤثر ذلك إنف داال اختالفا خمتلفة اموعة

 طريقة) Hartley, 1940( هارتلي اقرتح التجانس فرض والختبار متساوية غري اموعات كانت إذا
 اموعتني من األصغر التباين على األكرب التباين قسمة من) ف( قيمة حساب وهي التجانس الختبار

 اموعات، عدد هذه" ك" حيث) 1-ن( احلرية بدرجات F-max يسمى خاص بتوزيع الناتج مقارنة مث
  ).268: م2000 مراد،( التجانس مدى على للتعرف يكفي واالختبار عينة، ال حجم" ن"و

  :مدى اعتدالية التوزيع التكراري لكل مجتمعي البحث -4

 يكون أما وااللتواء االلتواء من التكراري التوزيع حترر مدى احلالة هذه يف االعتدالية مبدى نعين
  ).م2007 وأمحد، وحممد العزيز وعبد باهي( موجبا، أو سلبا

 من قريب أو معتدل توزيعه إحصائي جمتمع من املسحوبة العينة أن افرتاض علىt توزيع ويعتمد
 ودحد وإجياد الفروض اختبارات إلجراء  t توزيع استخدام الباحث يستطيع ذلك على بناء. االعتدال

 اتمعات وتباينات صغرية العينات أحجام تكون عندما متوسطني، بني الفرق أو اتمع ملتوسط الثقة
 فمن كبرية بدرجة االعتدال عن بعيدا العينة منه سحبت الذي األصلي اتمع توزيع إذا أما. جمهولة

  ).م1990 تشاو،( الفروض اختبارات إلجراءات الالمعلمية االختبارات استخدام األفضل

  :مقارنة متوسطي عينتين

 متوسط عن خيتلف اختيارها مت عينات متوسط كون على االستدالل إىل أحيانا الباحث حيتاج
 التمييز جيب وهنا جمتمعني أو عينتني بني الفرق بفحص خاصا املوضوع وجعل. خيتلف ال أو أخرى عينة
  :ومها العينات من نوعني بني
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  L’indépendants Samples املستقلتان العينتان -1

  Correlated Samples) مستقلتني غري( املرتبطان العينتان -2

  .الدراسة هذه تتطلبه ملا وذلك املستقلتان العينتان وهو األول النوع إىل الباحث يتطرق وسوف

  :Independant Otesالفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين  -1

: احلاالت هذه أمثلة ومن مستقلتني عينتني متوسطي قارنةم إىل حنتاج الرتبوية البحوث من كثري يف
  .الدراسية املناهج حول املدرسني وآراء الطالب آراء مقارنة

 األخرى، عن باستقاللية حتسب واملدرسني الطالب العينتني من كل بيانات أن جند املثال هذا يف
  .الثانية العينة تومشاهدا األوىل العينة مشاهدات بني ارتباط عالقة توجد ال انه أي

  :العينتان مستقلتان ومتجانستان -أ

 اختبار تستخدم وبالتايل إحصائيا دالة غري التباين لتجانس لفن اختبار نتيجة تكون عندما وذلك
 حبيث معا خلطهما أو العينتني تبايين مزج يتم األسلوب هذا ويف ومتجانستني، مستقلتني لعينتني) ت(

 يف املربعات جمموع) إضافة( دمج خالل من ذلك ويتم. العينتني لتباين كفاءة وأكثر أفضل تقديرا يعطي
 العالقة خالل من أي العينتني، لكل اإلمجالية احلرية درجات على والقسمة العينتني كل من البيانات

  ).129: م2007 الشربيين،: (التالية

  
  

  :التايل القانون من عليه حنصل يوالذ Pooled Variance املمزوج أو املشرتك التباين هو Sp حيث

  
  

 القول فيمكن T<t كانت فإذا t(n1+n2-2, α) احلرجة القيمة مع القانون من احملسوبة T قيمة نقارن مث
 بني الفرق أن القول فيمكن T≥t كانت إذا أما إحصائيا، دال غري العينتني متوسطي بني الفرق ان

  ).547 م،1990: تشاو( إحصائيا دال العينتني متوسطي
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  :العينتان مستقلتان وغير متجانستين -ب

 مستقلتان العينني أن أي إحصائيا، دالة التباين لتجانس لفن اختبار نتيجة تكون احلالة هذه يف
  :التايل القانون باستخدام العينتني تبايين مزج بدون T قيمة فحسب متجانستني، وغري

 

  

  .التوايل على والثانية األوىل ينةالع متوسط:  و حيث

  .التوايل على والثانية األوىل العينة تباين و 

m2 وm1 :التوايل على والثانية األوىل العينة حجم.  

  :بالقانون حتسب اليت y احلرية بدرجات عليها فنحصل اجلدولية القيمة أما

  

  

  

  .ملمزوجةا أو اجلديدة احلرية درجات: y حيث

N1 وn2 :التوايل على والثانية األوىل العينة حجم.  

  .التوايل على والثانية األوىل العينة تباين و 

  .املستقلتني للعينتني احلرية درجات حلساب التقريبية الطريقة وهذه

  .α املطلوبة الداللة ستوىم عند اجلدولية t قيمة إلجياد املمزوجة y احلرية درجات قيمة ونستخدم

 T≥t جاءت إذا أما إحصائيا دال غري العينتني متوسطي بني الفرق أن القول فيمكن T<t جاءت فإذا
  ).233 م،2000 واخلليلي، عودة( .إحصائيا دال العينتني متوسطي بني الفرق أن على داللة  ذلك فإن
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  ):ANOVA(تحليل التباين : ثانيا

 لفهم الزما إحصائيا أسلوبا يُعد: "التباين حتليل بأن) 391: 1991 وآخرون، حطب أبو( يذكر
  ".التجرييب وشبه التجرييب املنهج طبيعة

 عدة ملقارنة مناسبا إحصائيا أسلوبا لنا يقدم: التباين حتليل بأن) 168: م1997 عدس،( يذكر كما
  ".الوقت نفس يف البعض بعضها مع متوسطات

 كثرية أحيان يف ولكن طبيعيني، جمتمعني متوسط تساوي الختبار جيدة طريقة كان) t( اختبار إن
) t( طريقة تصبح هلذا فقط، اثنني وليس طبيعية جمتمعات عدة متوسطات تساوي اختبار إىل حنتاج
 فيما االستنتاج مث ومن حدى، على جمتمعني كل اختبار علينا جيب حيث أكثر، وقتا وتستغرق مطولة

 فيشر روتالد السري اقرتح هلذا) 2004 حويج، وأبو سليم( ال أم متساوية تاتمعا متوسطات كانت إذا
Fisher لبرين كان وقد التباين، حتليل عليه وأطلق واحد آن يف املقارنة هذه عقد ميكنه إحصائيا أسلوبيا 

Burt والرتبوية النفسية العلوم يف األسلوب هذا تطبيق يف الريادة.  

 أو الفروق عن بالكشف يهتم الذي األحادي حتليل نوعا بسطهاأ التباين لتحليل أشكال وهناك
 اموعات هذه من جمموعة وكل واحد، تابع متغري يف اموعات من عدد متوسطات بني االختالفات

  ).م2007 الشربيين،( Treatment معاجلة عليها يطلق

  :فوائد تحليل التباين -أ

  :ومنها اإلحصائي التحليل من النوع هذا الستخدام الفوائد من العديد هناك

 األداء اختالف يف وكذلك والعقلية الشخصية السمات يف الفردية الفروق قياس يف استخدامه ميكن -1
  .لذلك اإلحصائية الداللة وقياس

 فرد كل احنراف مدى حساب استخدام على يعتمد ألنه نظرا واجلماعية الفردية قياس يف يستخدم -2
  .األخرى اجلماعات متوسط عن مجاعة كل احنراف أو ى،األخر  األفراد متوسط عن

  .االختبارات منها تتكون اليت املفردات جتانس معرفة وكذلك الباحثني عينات جتانس القياس يقيد -3
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 الزراد،( للعينات األصلية اتمعات اختالف من الناجتة الفردية للفروق اخلطأ عوامل قياس يف يفيد -4
  ).م1988

  

  :يل التباينأنواع تحل -ب

 تأثريها، دراسة تتم اليت العوامل أو املعاجلات عدد على تعتمد التباين حتليل من أنواع عدة هناك
  :هي تابعة، وال املستقلة املتغريات عدد على األنواع هذه وتتوقف

  .One-Way ANOVA األحادي التباين حتليل -1

  .Factorial ANOVA أكثر أو اجتاهني يف التباين حتليل -2

  .Repeauted Measures ANOVA املتكرر القياس ذي التباين حتليل -3

 الباحث يقوم وسوف هذا ،)م1981 الزراد،( MANOVA التابعة متعدد التباين حتليل -4
  .الدراسة هذه يف األحادي التباين حتليل وهو األول النوع عن بالتحدث

  :One-Way Analysis of Variance) في اتجاه واحد(تحليل التباين األحادي  -أ

 متغري على مستويات عدة وله واحد مستقل متغري تأثري دراسة على األحادي التباين حتليل يركز
 داخل والتباين) العينات( اموعات بني التباين حساب على التباين حتليل ويعتمد واحد، تابع

 يطلق ما هو العينات متوسطات بني قالفرو  داللة أو معنوية مستوى على للحكم املستخدم واملقياس اموعات

  ).م2000 واخلليلي، عودة( F قيمة عليه

  :أسباب استخدام تحليل التباين األحادي
  :التالية لألسباب t اختبار استخدام من بدال) ANOVA( التباين حتليل استخدام يفضل

  :الجهد المبذول في عمل المقارنات حيث أن -1
  

 = املقارنات عدد
  )1-  اموعات عدد(×  اموعات عدد

2 
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  :ضعف عملية المقارنة -2

 املعلومات بقية مل وبالتايل حده على موعتني متوسطني كل بني املقارنة يتمt اختبار يستخدم عندما
 وبالتايل ينفصل أال جيب جزء ألا االعتبار بعني أخذها الواجب من واليت مؤقتا األخرى اموعات عن

  .املقارنة وةق على تؤثر فهي
  

  

  :مخاطر الوقوع في خطأ من النوع األول -3

 يف املخاطرة من يزيد فإنه لذا املقارنات لعقد مرات عدة تكراره يتم" t" اختبار استخدام ألن نظرا  
 ومستوى املقارنات عدد: " بأن) 166: 2007 الشربيين،( ذكر وقد األول النوع من خطأ يف الوقوع
 احتمالية: التالية للعالقة طبقا األول النوع من أكثر أو خطأ ارتكاب أو الوقوع ليةباحتما يرتبطان الداللة
 املستخدم الداللة مستوى α املقارنات، عدد=  ر حيث α(2-1(-1: األول النوع من خطأ يف الوقوع

  .املقارنات هذه يف

  :فرضيات استخدام تحليل التباين في اتجاه واحد

  :وهي شروط عدة واحدة اجتاه يف التباين الستخدام رتطيش أنه) م1997 البلداوي، ذكر  

 فرض ويعترب) X2( اختبار استخدام ذلك للتأكد وميكن املقارنة، موضع اموعات استقاللية -1
  .التباين حتليل يف اجلوهرية الفروض من االستقاللية

  .طبيعية توزيعات ذات جمتمعات من مسحوبة العينات تكون أن -2
 فسوف فئوية غري البيانات كانت إذا النسبية الفئوية املقاييس مستوى على ياناتالب تكون أن -3

  .الالملعمي اإلحصاء تستخدم
  :أي متجانسا اموعات تباين يكون أن جيب العينات تباين جتانس -4

 
  

 يعشوائ تباين عن عبارة معني جترييب موقف عن الناتج اموعات تباين يكون أن املفروض من انه حيث
  .العام اتمع تباين ن
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  :Non Parametricاالختبارات اإلحصائية الالمعلمية  -2

  :مقدمة

 األساليب فإن لذا اتمع، توزيع حول معلومات أو افرتاضات تتطلب ال الالمعلمية األساليب
 مناسبة األ وذلك عموما، والسلوكية واالجتماعية والرتبوية النفسية العلوم يف استخداما أكثر الالمعلمية

  .فيها دقيقة قياسات على احلصول يصعب اليت الظواهر لطبيعة أكثر
  

  

 فيها يكون ال اليت احلاالت يف تستخدم اليت هي الالمعلمية االختبارات: "أن) م2001 الشربيين،( ويذكر
 شرط استيفاء عدم حالة يف أو معروفا العينة منه سحبت الذي األصل للمجتمع االحتمايل التوزيع نوع

 التحقق يف تستخدم اليت الالمعلمية االختبارات من العديد وهناك. طبيعيا للمجتمع النظري التوزيع كون
 االختبار بضرورة وال األصل للمجتمع التوزيع بشكل تتأثر ال اليت اإلحصائية الفروض صحة من

 على البيانات تناسب ةاملعلمي األساليب كانت إذا أنه عن فضال البحث يف املستخدمة للعينة العشوائي
 من نوع الالمعلمية االختبارات إن. املعلمية األساليب معاجلتها يف تفشل اليت والرتبة االمسية الصورة

 ضوء يف اتمع خبصوص نتائج إىل التوصل باستخدامها ميكن اليت االستداللية اإلحصائية األساليب
 البيانات نوع أو العينة ا سحبت اليت الطريقة أو تمع االحتمايل التوزيع نوع عن النظر بغض عينة
  ".العينة عليها احلصول ميكن اليت

  :مميزات األساليب اإلحصائية الالمعلمية

  .كبرية بدرجة نتائجها على االعتماد وميكن الصغرية للعينات تصلح -أ

 معادالا اقاشتق يف سهولة أكثر أا كما املعلمية، االختبارات عن وحساا فهمها يف أسهل - ب
  .والتصنيف الرتب جرب على تعتمد اليت الرياضية

 البيانات ألن نظرا الرتب، مقاييس من املستمدة الرقمية املالحظات لتحليل صادقة بنتائج متدنا -ـج
  .حقيقية أرقاما احلالة هذه يف الرقمية

 التابع املتغري يكون أن حياناأل بعض يف تقبل أا بل والرتبة، االمسية البيانات حالة يف تصلح أا - هـ
  .رتبيا أو امسيا
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 التحقق ويسهل معقدة وغري قليلة فروض إىل تستند الالمعلمية فاألساليب: الفروض خمالفة حتمل -و
  ).م2006 الدردير،( النتائج من الفروض هذه خمالفة تأثري مراعاة ببساطة وميكن البيانات، يف منها

  :ميةعيوب األساليب اإلحصائية الالمعل

 يعرف وهذا وافرتاضاا، ملتطلباا املعلمية الطرق استيفاء عند املعلمية الطرق من قوة أقل تكون إا -1
  وهلذا. املعلمية الطرق مع باملقارنة الالمعلمية للطرق Relative Effeciency النسبية ةبالكفاء

 
 

 املعلمية الطرق استيفاء حالة يف ةالالمعلمي الطرق استخدام عدم جيب العينة من املعني احلجم وعند
  .لشروطها

 أو قليلة الطرق هذه ومتطلبات افرتاضات ان طاملا عمومية، أكثر تكون نتائج إىل تفضي قد أا -2
  .نسبيا ضعيفة

 املتعلقة اخلصائص من الكثري تشرتط ال ألا وذلك املتاحة، املعلومات كل تستخدم قد أا -3
  ).31: م2005 آدم،( وتوزيعها بالبيانات

 شروط حتقق افرتضنا إذا إال التباين، منوذج يف التفاعالت الختبار المعلمية مقاييس أي بعد توجد و -4
  ).2001 حبيب،. (لدينا اليت الرقمية والبيانات العينة يف معينة

  :اختيار األسلوب الالمعلمي المناسب

 األسلوب هو الالمعلمي النموذج أن الباحث يتأكد أن بعد: "أنه) 101: م2007 الشربيين،( يشري
  .أساسية نقاط ست االعتبار يف يضع أن عليه حبثه لبيانات املناسب

  .فروق دراسة أم عالقة دراسة: البحث هدف -1

  .عينتان من أكثر أو - عينتان-عينة: العينات -2

  .خمتلفة عينات-متماثلة عينات-نفسها العينة: للعينات الرتابط أو االستقاللية -3

  .نسبية -فئوية - رتبية - امسية: البيانات نوع -4
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  .بديل فرض من التحقق-صفري فرض من التحقق: البحث فروض -5

  .ذيلني ذو اختبار- واحد ذيل اختبار:  الداللة مستوى -6

 فإنه املناسب الالمعلمي اإلحصائي األسلوب الختيار االعتبارات مقدمة يف يأيت األول االعتبار أن ومبا
  :األساليب من نوعني لدينا يكون

  .االرتباطية الفروض من للتحقق إحصائية أساليب -أ

  .الفارقة الفروض من للتحقق إحصائية أساليب - ب
  

 جمال يف الالمعلمية االختبارات استخدام ندرة وراء حمتملة أسباب عدة هناك بأن Harwell هارول ويرى
  :وهي واالجتماعية، والرتبوية النفسية البحوث

 قبوال وأقل قوة أقل الالمعلمية االختبارات أن الرتبيني الباحثني من كثري لدى االعتقاد راستمرا -أ
  .املعلمية بنظرياا مقارنة

 املتاحة الالمعلمية بالبدائل واالجتماعية والنفسية الرتبوية ااالت يف الباحثني وعي عدم - ب
 فالعديد املتوفرة، الربامج باستخدام البيانات إجناز وكيفية املعقدة التجريبية التصميمات يف لالستخدام

 جدا بسيطة جتريبية تصميمات من املستقاة بالبيانات مرتبطة البدائل أن واضح بشكل يعتقدون منها
  ).م2006 الضوي،(

  :الطرق اإلحصائية الالمعلمية

 اضافرت  العينتني بيانات تستوف ومل مستقلتني عينتني متوسطي مقارنة أمام الباحث كان إذا
 االختبارات إحدى يستخدم أن فله رتيب امسي، القياس مستوى أو التباين التجانس أو التوزيع اعتدالية

  :أمثلتها ومن البديلة الالمعلمية

  .Man-Whytney) يو اختبار( وتين-مان اختبار -1
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 بيانات أمام الباحث كان إذا أما Kolmogorov-Smirnov نوف مسري-كوملوجروف اختبار -2
 أو كاالعتدالية) رت( اختبار افرتاضات تستويف ال البيانات وهذه مستقلتني، غري أو مرتابطتني نيعينت

  :التالية البديلة الالمعلمية االختبارات بإحدى االستعانة فعليه التباين أو التجانس

 Wilcoxon-Matched pared للرتب اإلشارة ذات املستقلة غري ألزواج ويلكوكسن اختبار

signed-ranks test.  

  .Sign Test اإلشارة اختبار -1

  .MeNe Mare Test ماكنمار اختبار -2

  

  
  

 اختبار فإن الالمعلمية االختبار يف مستقلة عينة من ألكثر مقارنة أمام الباحث كان إذا أما
 عينات عدة متاثل خيترب انه حيث اهلامة االختبارات من Kruskal Wallis Test واليس كروسكال

  .املعلمية االختبارات يف األحادي التباين لتحليل مناظر ووه مستقلة

  .الدراسة هذه يف تساعد اليت االختبارات هذه من بعضا الباحث يتناول سوف لذا

  :Man-Whytneyاختبار مان وتني 

 لعينتني" ويتين-مان" اختبار ويعترب Whitney ويتين Man مان من كل إىل االختبار هذا ينسب
 يكون اليت والدراسات البحوث يف وخاصة استخداما وأكثرها الالمعلمية االختبارات أقوى من مستقلتني

 املتعلقة االفرتاضات جتنب الباحث ويريد الفئوي، النوع من يكون أو الرتيب النوع من التابع املتغري فيها
. فيهما التباين انسجت أو اتمعني توزيع كاعتدال مستقلتني لعينتني اختبار أي املقابل املعلمي باالختبار
  ).م2005 عثمان، ماضي،( البيانات يف مكررة رتب وجود عدم هو االختبار هلذا الوحيد االفرتاض

  : وهي وتين مان الختبار وشروط افرتاضات عدة هناك: "أن) م2002 الكناين،( ويشري
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 يكون أن وتين- مان اختبار يعترب حيث عشوائيا، مأخوذة املستقلتني العينتني بيانات تكون أن -1
  .مستمرا أو متصال متغري البحث حمل املتغري

 وفقا الالمعلمية اإلحصائية االختبارات تصنيف التايل اجلدول يف) م2000 مراد،( ويلخص
  .العينات ونوع العينات وعدد البحوث لتصاميم

  

  

  

  

  

  

  العينات ونوع لعيناتا وعدد البحوث لتصاميم وفقا الالمعلمية اإلحصائية االختبارات تصنيف ):2( جدول

 مالحظات اإلحصائية الطريقة البيانات نوع التصميم نوع العينات عدد

 واحدة جمموعة واحدة عينة

 واحد اختبار ذات

 متعددة امسية

 التصنيفات

 تربيح كاي اختبار -1

 املطابقة حلسن

 

 عينتان

 مرتابطتان

 واحدة جمموعة

 اختبارين ذات

 وبعدي قبلي

   رتبية امسية

 رتبية

 تربيع كاي اختبار -1

 غري بيانات لنسبتني

  مستقلة

 ويلكوكسن اختبار -2

) ت( الختبار بديل وهم

 املستقلة غري للبيانات

 ).املرتابطة(
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 عينتان

 مستقلتان

 ضابطة جمموعة

 جتريبية وجمموعة

 ثنائية امسية

  التصنيف

  رتيبة

 رتيبة

 تربيع كاي اختبار -1

  لالستقاللية

  الوسيط اختبار -2

 وتين مان اراختب -3

 بديل هو الوسيط واختبار

 وميكن) ت( الختبار

 البيانات يف استخدماه

 .والنسبية الفئوية

 عينات عدة
 مرتابطة

 اموعة تصميم
 ذات الواحدة

 االختبارات
 املتعددة

 ثنائية امسية
 رتيبة

 مان فريد اختبار -2
 الثنائي التباين لتحليل

 

 عينات عدة

 مستقلة

   يةامس املتعددة تصميم

  رتيبة

 رتيبة

 تربيع كاي اختبار -1
   لالستقاللية

  الوسيط اختبار -2
-كروكسكال اختبار -3

 التباين حتليل وهو راليس
 الرتيبة للبيانات األحادي

 للبيانات استخدامه وميكن
 لتحليل كبديل والنسبية الفئوية
 .األحادي التباين

  

  

  :ةمقارنة بين األساليب المعلمية واألساليب الالمعلمي

 واألساليب البارامرتية اإلحصائية األساليب بني مقارنة التايل اجلدول يف) م1985 توفيق،( ويلخص
  ).الالبامرتية( الالمعلمية اإلحصائية

  الالمعلمية اإلحصائية واألساليب المعلمية اإلحصائية األساليب بين مقارنة): 3( جدول

  األساليب

 المقارنة وجه

 )الالبارامترية( المعلميةال )البارامترية( المعلمية

  فئوية تكون وقد ترتيبية أو امسية فقط نسبية أو فئوية املتغريات نوع
  نوعية
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 بشكل اليت البيانات على تعتمد
 رتب أو تكرارات

 معروف للمجتمع النظري التوزيع  االفرتاضات
 اعتداليا توزيعا وموزع

 غري للمجتمع النظري التوزيع
 ليةاالعتدا يشرتط وال معروف

 البيانات حتليل يف استخدامه ميكن ال العينة حجم
 جدا الصغري احلجم ذات

 وحتليل ملعاجلة استخدامه ميكن
 اليت التجريبية املواق يف البيانات

 صغري العينة حجم فيها يكون
 .جدا

 رفض إىل أكثر متيل ألا قوة، أكثر االختبار قوة
 الصفرية الفرضية

 ىلإ أكثر متيل ألا قوة، أقل
 الصفرية الفرضية قبول

 حتتاج ألا االستخدام، يف أصعب الصعوبة أو السهولة
 حىت البيانات لتحليل طويل وقت إىل

 .النتائج إىل الوصول من نستمكن

 حتتاج ال ألا استخداما، أسهل
 البيانات لتحليل طويل وقت إىل
 يف اإلسراع إىل يؤدي مما

 .النتائج على احلصول

  

  

 موضوعني من اإلحصائي االستدالل ويتكون. اتمع على العشوائية العني نتائج ميمتع كيفية آخر
  .الفروض واختبارات التقدير: مها أساسيني

 للعينة املعلومة اإلحصائية املقاييس من للمجتمع اهولة اإلحصائية املقاييس تقدير يعين: والتقدير
  ).العشوائية(

 عن أو) اهولة( اتمع مقاييس بعض عن معينة فرضية صحة مدى اختبار تعين: الفروض واختبارات
  ).العشوائية( العينة بيانات على باالعتماد ذاته، اتمع توزيع
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  :أهم المشكالت استخدام اإلحصاء في تحليل البيانات

  :مشكالت الدراسة عن طريق الحصر الشامل: أوال

 مبع قام أنه مبعىن الدراسة، حمل اتمع) عناصر أو( أفراد مجيع بدراسة فعال قام الباحث بافرتاض -1
  .حقيقي شامل حصر أي استثناء، بال اتمع أفراد مجيع من البيانات

 اإلحصائي االستدالل أساليب يستخدم الباحثني من) الكثري أو( بعض أن جند احلاالت هذه يف
 حاالت يف األساليب ذهه استخدام ميكن ال حيث صحيح، غري وهذا. للفروض واختبارات تقدير من

 ما وكل عشوائية، عينة طريق عن الدراسة كانت إذا فقط وتستخدم الشامل، احلصر طريق عن الدراسة
  .االستداليل اإلحصاء وليس الوصفي اإلحصاء أساليب هو الباحث استخدامه يستطيع

 التطبيق وعند الدراسة، يف الشامل احلصر يستخدم سوف أنه الباحث يقول احلاالت من كثري يف -2
 كان إذا: فمصال اتمع، أفراد مجيع عن البيانات على حيصل  ال) امليدانية الدراسة يف أو( العملي
 مجع عند ولكنه اجلميع، على االستبانات بتوزيع وقام ضابطا، 300 من يتكون الدراسة حمل اتمع

 صايف أن أي اإلحصائي، لللتحلي صاحلة غري 20 منها ووجد فقط، استبانة 300 حصل االستبانات
 حصرا هذا اعتبار ميكن ال وبالتايل) 300 أصل من( فقط 180 هو عليها حصل اليت االستبانات عدد

 عند او التطبيق عند فعال عليه حصلت فيما ولكن البداية يف باهلدف ليست هنا فالعربة شامال،
  .للمجتمع ممثلة ئيةعشوا عينة) 180( العدد هذا اعتبار ميكن أنه نقول وهنا التحليل،

  .300 وليس 180 العدد ألن عينة فهي -

  
  

  

 للتخري احتمال أو شبهة أي توجد فال استثناء دون اجلميع على اتناالستبا توزيع مت ألنه وعشوائية -
  .العشوائية من اهلدف هو وهذا

  

 وهنا امل،الش احلصر طريق عن الدراسة إن البحث صفحات كل يف الباحث يقول أن يصح ال وبالتايل
  .اإلحصائي االستدالل أساليب استخدام للباحث ميكن
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  :مشكالت الدراسة عن طريق العينة: ثانيا

 ذل بعد مث"...عمدية" أو" قصديه عينة" يستخدم سوف انه الباحث يقول احلاالت من كثري يف -1
 كما– نهأل صحيح غري وهذا  !للفروض واختبارات تقدير من اإلحصائي االستدالل أساليب يستخدم

  .عمدية أو قصدية وليس عشوائية العينة تكون أن جيب األساليب هذه الستخدام - ذكرنا

  .العينة حجم حتديد هو الصدد هذا يف واملتكررة األساسية املشكالت من -2

 والسؤال ! اتمع حجم من..أو %20 أو %10 حجمها عينة يستخدم سوف أنه يقول البعض فنجد
  النسب؟؟ هذه ديدحت مت أساس أي على هو

 اليت اإلحصائية املعادالت باستخدام العلمي األسلوب إتباع جيب العني حجم حتديد عند فإنه لذلك
 البحوث معظم منها تعاين كبرية مشكلة تظهر أيضا وهنا. العينة حلجم املناسب األدىن احلد حتدد

 هو اإلحصائية املعدالت حتدده والذي العينة حلجم املناسب األدىن احلد كان إذا: فمثال. والرسائل
) 30( ومنها) 200( سوى منها يسرتجع وال فقط استبانة) 280( بتوزيع يقوم الباحث أن جند) 280(

 أال جيب األدىن احلد ان حني يف) 170( هو النهائية العينة حجم أن النتيجة وتكون للتحليل، صاحلة غري
  !! )280( عن يقل

) 400( بتوزيع يقوم فمثال األدىن احلد من أكرب عدد بتوزيع الباحث يقوم أن احلاالت هذه ملثل واحلل
 الذي العدد كان وإذا) 280( عن للتحليل الصاحلة االستبانات عدد يقل أال يضمن حبيث استبانة
 العينة حجم كان كلما ألنه كثريا، أفضل فهذا األدىن احلد من أكرب أي) 280( من أكرب عليه حصل
 احلصول يتم اليت النتائج دقة حيث من وبالتايل تمع متثيلها حيث من فضلأ ذلك كان كلما أكرب
  .عليها

  

  

 العينة اختيار مت كيف: الرسالة مناقشة عند للطالب املناقشني من لكثري املتكررة األسئلة ومن -4
  فعال؟ حتقيقها مت الدقيق بتعريفها العشوائية أن تأكدت هل: آخر مبعىن أو العشوائية؟

 العملي، والكالم النظري الكالم بني فرق يوجد ألنه مشكلة، هذه أن االعرتاف من بد ال وهذا
 يف تعرف كما العشوائية تطبيق الصعب من اإلحصائي الوعي حيث من املتقدمة اتمعات يف وحىت
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 رةإلدا االستبانات يعطي أنه هو الباحث يفعله أن يستطيع ما فكل. العملي الواقع على واملراجع الكتب
 أي دون املبحوثني على االستبانات بتوزيع هي وتقوم البحث حمل اجلهة أو باملؤسسة العامة العالقات

  .العينة مفردات اختيار عند التحيز عدم وهو العشوائية من اهلدف ليتحقق الباحث من حتيز أو تدخل

  :يلي ما حتديد يتم أن العينة حلجم املناسب األدىن احلد حساب عند املهمة املالحظات من -5

 العينة حجم ألن...%1 أو %2أو %3 أو %5 هو وهل النسبة، تقدير يف اخلطأ حجم أو مقدار -أ
 دون( فقط %5 النسبة على تركز املراجع معظم ا مالحظة مع. النسبة هذه باختالف متام خيتلف سوف
  ! )واضح مربر

  ؟%5 أو%1 هو وهل) املعنوية أو( الداللة مستوى - ب

  %95 أو %99 الثقة جةدر  هل مبعىن

 من يكون وقد ذلك حتديد جدا مهم) حصرها ميكن ال اليت( احملدودة غري اتمعات حاالت ويف
 حجم فإن حمدود غري اتمع كان إذا وهو شائع خطأ هناك الن بالتفصيل النقطة هذه توضيح املناسب

 توضيح جيب وهنا. فقط حدةوا حالة أو خاصة حالة يف ولكن صحيحا هذا يكون قد) 384( هو العينة
  :املثال سبيل على التالية احلاالت

  .%95 الثقة ودرجة 0.05=  النسبة تقدير اخلطأ كان إذا -1

  .384 عن يقل أال جيب العينة حجم فإن *

  .%99 الثقة ودرجة 0.05=  النسبة تقدير اخلطأ كان إذا -2

  .666 عن يقل أال جيب العينة حجم فإن *
  

  

  .%95 الثقة ودرجة 0.01=  النسبة تقدير أاخلط كان إذا -3

  .9604 عن يقل أال جيب العينة حجم فإن *

  .%99 الثقة ودرجة 0.01=  النسبة تقدير اخلطأ كان إذا -4
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  .16641 عن يقل أال جيب العينة حجم فإن *

 وعن 0.05 عن النسبة تقدير يف اخلطأ قيم اختلفت إذا السابقة األرقام كل ختتلف وسوف -5
0.01.  

  :المشكالت الخاصة بقياس المحاور باالستبانة والصدق والثبات: ثالثا

 والرسائل البحوث من كثريا أن حيث امليدانية، البيانات مجع أدوات من مهمة أداة ةناباالست تعترب
 بصدد لسنا هنا وحنن. الدراسة تساؤالت على لإلجابة امليدانية البيانات مجيع يف عليها تعتمد العلمية

 املختلفة احملاور بقياس اخلاصة املشكالت بعض إبراز حناول ولكن االستبانة، وعيوب مزايا عن يثاحلد
  :يلي ما املشكالت هذه ومن االستبانة، يف

 الغالب ويف احملاور، هذه اختالف على االستبانة حماور لكل نفسه املقياس الباحث استخدام -1
 غري حمايد، موافق، بشدة، موافق( املوافقة لدرجة اسياخلم ليكرت مقياس الباحثني من الكثري يستخدم
 مدى أو الفاعلية، مستوى: عن السؤال كان لو حىت االستبانة حماور جلميع) بشدة موافق غري موافق،
  .اخل...معينة عناصر توفري أو استخدام مدى أو األمهية،

 الباحثني بعض أن جند املوافقة، لدرجة ليكرت مقياس فيها يستخدم اليت احلاالت بعض ويف -2
 استخدام حالة يف وحىت. املقياس من" حمايد" استبعاد يتم حيث) ثالثي أو مخاسي وليس( رباعي مقياس
 موافق غري موافق، غري ما، حد إىل موافق بشدة، موافق( مثال يستخدم الباحث أن جند اخلماسي املقياس
 حتيز يعين الذي األمر" ما حد إىل موافق" هعن بدال ووضع" حمايد" استبعاد مت أنه نالحظ وهنا) بشدة

 ال" يستخدم أخرى حاالت ويف). موافق غري 2 موافق، 3 يوجد حيث( للموافقة البداية من الباحث
 ليكرت مقياس وحمور أساس هي" حمايد" أن العلم مع ..."حمايد" من بدال" متأكد غري" أو" أدري

  .اخلماسي

  
  

 حاالت يف وحىت والثبات، الصدق الختبارات الستبانةا إخضاع عدم أيضا املشكالت ومن -3
 صدق أو الظاهري الصدق( االستبانة حتكيم عند مثال جند االختبارات، هلذه االستبانة إخضاع
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 أو عملهم، أماكن حيث من أو التخصصات حيث من احملكمني اختيار يف الباحث ينوع ال) احملكمني
  .أعدادهم حيث من

 أشهرها ولكن الثبات لقياس طريقة من أكثر توجد أنه املعروف فمن للثبات، بالنسبة أما *
 ويف( 0.70 عن حمور ألي الثبات يقل أال يفرتض والذي" الفاكرونباخ" مقياس هو استخداما وأكثرها

 يكون وقد بذلك، يلتزم ال الباحثني بعض أن جند هذا ورغم)...0.75 عن يقل أال جيب املراجع بعض
 دون طريقة بأي ذلك تربير حياول أو ذلك، عن يتغاضى الباحث ولكن ،0.70 من كثريا أقل الثبات
  .الثبات اخنفاض أو لضعف احلقيقية األسباب معرفة حماولة

  مشكالت استخدام بعض المقاييس اإلحصائية: رابعا

 اإلحصائية األساليب اختبار هي العلمية الرسائل البيانات حتليل عند تظهر اليت املشكالت ومن
 ومىت وأمهيتها األساليب هذه لتعريف مدركا الباحث يكون وأن الدراسة تساؤالت على لإلجابة اسبةاملن

  :لذلك األمثلة بعض ولنأخذ. عليها والتعليق النتائج وتفسري شرح مث يستخدم،

 ترتيبا باالستبانة حمور لكل الفقرات لرتتيب احلسايب الوسط الرسائل) كل أو( معظم استخدام -1
 مت ملاذا الباحثني بعض يعرف أن دون احلسايب الوسط جانب إىل املعياري االحنراف حساب ويتم تنازليا،

 تشتت مدى ملعرفة املهمة املقاييس أحد هو املعياري فاالحنراف أمهيته، ما أو املعياري االحنراف حساب
 تعطي حيث بعضها، تساوي عند املتوسطات ترتيب يف يفيد أنه كما احلسايب، وسطها عن البيانات

  .أقل املعياري احنرافها اليت للفقرة األفضل الرتبة

 كبريتان العينتني أن رغم متوسطني بني للفرق" ت" اختبار استخدام الشائعة األخطاء ومن -2
 وأن منه، بدال" الطبيعي التوزيع" اختبار استخدام واملفروض ،"ت" توزيع شروط توفري من التأكد ودون
 كلما" الطبيعي التوزيع" مع يتطابق سوف" ت" توزيع ألن نفسها النتائج على سيحصل الباحث كان
 حالة عن االستقالل حالة يف متام خيتلف االختبار أن معرفة جدا املهم ومن. كبريا العينة حجم كان
  .االستقالل عدم

  
    



دور اإلحصاء في تحليل                    الفصل األول

  المعطيات
 

 - 50 -

  : "كاي مربع" االختبار استخدام -3

 أو استخدامات عدة له أن حيث اإلحصاء، يف املهمة االختبارات من" كاي مربع اختبار" يعترب
 اإلحصاء يف املهمة األدوات أحد يعترب انه كما( األخرى عن أمهية تقل ال منها وكل متنوعة تطبيقات

 اختبار: "هو كاي مربع توزيع استخدامات أشهر من ولعل). الالبارامرتي أو الالمعلمي
 ال فهو ال، أم مستقلني املتغريان كان إذا ما خيترب امسه من يتضح وكما االختبار وهذا"...االستقالل

 بني االرتباط معامل الختبار أخرى واختبارات مقاييس توجد حيث االرتباط، خيترب أوال االرتباط يقيس
 قبل توفرها من التأكد جيب حمددة شروط له لالستقالل كاي مربع اختبار استخدام أن كما. املتغريين

  .استخدامه

 معظم يستخدمه والذي" التماثل أو التجاين اختبار" كاي مربع لتوزيع ملهمةا االختبارات ومن *
 أو جتانس هناك كان إذا ما لتوضيح غريه أو( ليكرت مقياس استخدام عند والباحثني الطالب) كل أو(

  .الدراسة حماور من حمور لكل املختلفة الفقرات حول اتمع أفراد آراء يف تساوي أو متاثل

 بشدة، موافق( املوافقة لدرجة اخلماسي ليكرت مقياس هو املستخدم املقياس كان إذا فمثال *
 جمتمع أفراد إجابات كانت إذا ما خيترب االختبار هذا فإن) بشدة موافق غري موافق، غري حمايد، موافق،
 تباراالخ هلذا الصفري الفرض أن أي اخلمسة اإلجابات هذه على) بالتماثل أو( بالتساوي تتوزع الدراسة

 مت فإذا. اخلمسة املوافقة درجات حول اتمع أفراد آراء يف) تساوي أو متاثل أو( جتانس هناك أن هو
) إحصائية داللة ذات فروق وجود أو( متاثل عدم أو اختالف يعين هذا فإن الصفري الفرض هذا رفض

  .حمدد داللة مبستوى ذلك يكون أن وجيب املوافقة درجات حول اتمع أفراد آراء يف

  :التباين تحليل -4

 أو ثالثة( جمتمعات عدة متوسطات كانت إذا ما خيترب التباين حتليل أن الباحث يعرف أن جيب 
 إال يصلح ال الذي" ت" الختبار تعميم فهو) مهمة شروط عدة توفر مع( ال؟ أو متساوية) أكثر

 من أكثر بني الفروق خيترب فإنه باينالت حتليل أما االستقالل، حالة يف فقط متوسطني بني الفرق الختبار
  .متوسطني
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 عند لذلك جمتمعات، لعدة متوسطات عدة بني الفروق اختبار على أساسا ينصب التباين فتحليل إذن
  :يلي ما مراعاة جيب النتائج على والتعليق والتفسري الشرح

 ا ختترب اليت األداة أو الوسيلة هي العينات وأن جمتمعات، لعدة املتوسطات عن االختبار أن -أ
  .عشوائية تكون أن جيب العينات وأن اتمعات، هذه متوسطات

 اتمعات أو اتمع على مجيعها تنصب التباين حتليل إجراء بعد اإلحصائية القرارات أن -ب
  .العينات على وليس

 شرحه جيب لذلك حبت إحصائي قرارا هو التباين لتحليل نتيجة الباحث يأخذه الذي القرار -ـج
  : "الباحث يقول فمثال اإلحصائي، بالقرار يكتفي وال عليه، والتعليق وتفسريه

 احملاور حول الدراسة جمتمع أفراد اجتاهات يف إحصائية داللة تذا فروق هناك أن اجلدول من يتضح -
   .الباحث يويكتف ".اخل...إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" أو" التعليمي املستوى باختالف املختلفة
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  :Probability Distributionالتوزيعات االحتمالية 

 صورة يف البيانات لتمثيل مناذج فهي اإلحصاء، علم يف كبرية أمهية ذات االحتمالية التوزيعات  
  .القرارات واختاذ اإلحصائية الفروض اختبار جمال يف أمهيتها املنحنيات هلذه أن حيث تكرارية منحنيات

  :ها قسمني إىل يةاالحتمال التوزيعات وتنقسم

  ).املتقطعة( املنفصلة االحتمالية التوزيعات -1

  .)املستمر( املتصلة االحتمالية التوزيعات -2

 لذلك. تأخذها اليت القيم وطبيعة العشوائية التجارب يف املتغريات أساس على قائم التقسيم وهذا
  .التوزيعات أنواع تفصيل قبل العشوائي املتغري مفهوم سنوشح

  :Random Variableر العشوائي المتغي

 عند فمثال التجربة لنتائج معينة خباصية عادة تم احتمايل منوذج على القائمة املتكررة التجارب يف
 إحدى طلبة من عينة اختيار عند أي. يظهر الذي الكلي العدد على اهتمامنا نركز نرد زهريت رمي

  .الرتاكمي معدله أو زنه أو الطالب طول مثل معينة خاصية على اهتمامنا تركز اجلامعات

  .عشوائية متغريات االحتمالية التوزيعات دراسة عند املتغريات تلك من أيّ  وتسمى

 وميثل عشوائي ملتغري حمددة قيما يعطي القياس وهذا قياس إىل تؤدي عملية كل هي فالتجربة وهكذا
  .العينة من عليه تستدل تمع قياسا

 وتستخدم العينة جمال على معرفة عددية قيمة ذات دالة" بأنه شوائيالع املتغري تعريف وميكن  
 يف املتغري هذا مثل يأخذها اليت القيمة أن تبني حىت النوع هذا من متغريات على للداللة عشوائي كلمة
  ). 81 ،1984 هويل" (الصدفة على بدوره يعتمد الذي التجربة ناتج على تتوقف ما جتربة

  :Dscrete Probability Distributionsالمنفصلة  التوزيعات االحتمالية

 املتغري فغن للعد قابلة منتهية غري أو منتهية جمموعة إىل تنتمي العشوائي املتغري قيم كانت إذا
  .بعض عن بعضها منفصلة قيم يأخذ ألنه متقطع أو منفصال متغري يكون العشوائي
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 يف البكرتيا عدد مثل تعداد شكل على قياسات ةاملنفصل املتغريات متثل العملية املسائل معظم ويف
 دراسية مرحلة يف املتفوقني الطلبة عدد أو ما مدينة يف األسر أفراد عدد أو املاء من مكعب سنتيمرت

  .معينة

  .منفصلة احتمالية توزيعات تسمى املتغريات من النوع هذا مثل على القائمة االحتمايل والتوزيعات

 يأخذها أن ميكن اليت القيم مجيع تعطي معادلة أو جدول كل: "بأنه املنفصل االحتمايل التوزيع ويعرف
  ).85: 1983 وعض، صاحل أبو( منها قيمة كل احتمال مع عشوائي متغري

  .بواسون وتوزيع احلدين ذات توزيع املنفصلة االحتمالية التوزيعات أمثلة ومن

  :Continuos Probability Distributionsالتوزيعات االحتمالية المتصلة 

 املتغري فإن النقاط من معدودة غري اية ال جمموعة إىل تنتمي العشوائي املتغري قيم كانت إذا
  .تغريه نطاق يف القيم مجيع يأخذ أن ميكن ألنه مستمرا أو متصال متغري يكون العشوائي

 االحتمال فإن كلذل املتصل العشوائي املتغري حالة يف نقطة لكل احتمال يوجد أن ميكن ال وألنه
 X املتغري فرتات من فرتة لكل أنه حبيث F(X) دالة هناك كان فإذا. "املتغري فرتات من فرتة لكل يكون
" الفرتة هذه يف X تقع أن احتمال تساوي الفرتة هذه فوق الدالة ومنحىن X احملور بني املساحة تكون

  ).115: 1408 الصياد،(

 احلصول بطريقة عمليا املتصل العشوائي للمتغري حتمايلاال التوزيع منحىن على احلصول وميكن"
 التوزيع جند فإننا متصل متغري ذات التجربة كانت إذا وذلك النسيب التكراري التوزيع منحىن على

 يطابق منحىن أحسن إجياد حناول مث له النسيب التكراري املدرج ونرسم الفئات ذي النسيب التكراري
  ).100- 99: 1983 وعض، صاحل أبو" (املدرج

 من العديد ويف. التكامل حساب باستخدام التكرار منحىن حتت كمساحة االحتمالية وحنسب
  .املساحات هذه مبثل تزودنا أو تتوفر التطبيقي اإلحصاء يف واملستخدمة املعروفة التوزيعات

 املنفصل ئيالعشوا املتغري يتضمن حني يف قياسا، يتضمن املتصل العشوائي املتغري أن وجدنا وهكذا
 تستخدم حني يف املتصلة للمتغريات التجريبية التوزيعات لتمثيل التكرارية املدرجات وتستخدم. عدا

  ).1974 هويل،( املنفصلة املتغريات لتوزيعات اخلطية البيانية الرسوم
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 األخري وسنتناول2كا وتوزيع "ف" وتوزيع "ت"الطبيعي التوزيع املتصلة التوزيعات أمثلة ومن
  .2كا اختبار استخدامات تقومي حول تدور احلالية الدراسة ألن يلي فيا فصيلبالت

 X² (Chi square distribution) (2كا(توزيع كاي تربيع 

 الدراسات جمال يف بارز تطبيقي دور وله املتصلة االحتمالية التوزيعات أحد تربيع كاي توزيع  
 القيم من حمدودا عددا هناك أن وحيث" تكرارية ئيةإحصا لبيانات توزيع وهو والنفسية الرتبوية والبحوث

 تطبيق إىل حيتاج املمكنة 2كا قيم من حمدود عدد هناك يكون بالتايل فإنه اخللية لتكرارات املمكنة
 متصل بسيط توزيع إىل املتقطع التوزيع لتقريب حنتاج أننا جند عملية والعتبارات لذلك مطولة حسابات

  ).243: 1984 هويل" (احلدين ذي لتوزيع دلاملعت للتقريب الشبه قريب

 حتسب قيمة ألي االحتمالية حيث املتصل التوزيع هو تربيع لكاي املستخدم التوزيع فإن وهكذا
  :التالية باملعادلة تعطي تربيع كاي لتوزيع االحتمالية الكثافة ودالة. املنحىن حتت كمساحة

F(x²) = C(x²)(v-2)2 e-x²/2                x² > 0 

 v على يعتمد ثابت عدد cو) Number of degrees of freedom( احلرية درجات عدد v حيث
  ).113: 1983 وعوض، صاحل أبو( واحد تساوي املنحىن حتت املساحة جيعل حبيث

 القيم اجلدول ويقدم" خمتلفة حرية ولدرجات املختلفة تربيع كاي قيم يوضح جدول عمل أمكن ولقد
 املساحة، من %)α-1( يسارها على ويقع النحىن حتت الكلية املساحة من %α ميينها على يقع اليت

  ).133: 1407 كنجو،(

  ):2كا(خصائص توزيع كاي تربيع 

  :يلي ما ومميزاته تربيع كاي توزيع خصائص أهم من

 ممهدا يكون ومنحناه متصل تربيع كاي توزيع أن) 1410 وحبيب،-الصياد( من كال يذكر -1
Smooth املنحى حتت كمساحة االحتماالت حساب نميك لذلك.  

 معلمه باستخدام منها كل على التعريف يتم تربيع كاي توزيعات من ائي ال عدد يوجد -2
  .72=  والتباين. 7=  املتوسط حيث التوزيع وتباين متوسط حتدد واليت) v( احلرية درجة هي واحدة
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 منحىن تفرطح درجة بالتبعية وزادت التباينو  املتوسط زاد كلما احلرية درجات عدد زاد كلما -3
  .الطبيعي التوزيع منحىن من شكله واقرتب تربيع كاي توزيع

 كما اليمن، جهة التواء وبه معني، حمور حول متماثل غري تربيع كاي لتوزيع االحتمايل املنحىن -4
 السيين احملور ميني تقع تربيع كاي توزيع منحنيات مجيع فإن وبالتايل سالبة تكون ال تربيع كاي قيم أن
  ).1404 ربيع، الصياد،(

 كاي توزيع على االمسية البيانات ملعاجلة واملستخدمة اإلحصائية االختبارات من العديد تعتمد -5
  .تربيع

  .تربيع يكا لتوزيع للتباين املعاينة توزيع خيضع -6

  .تربيع كاي توزيع على التباين حول الفرضيات اختبار يعتمد -7

 أا يف الباحث شك إذا فيما متغريين بني العالقة نوع حتديد يف تربيع كاي توزيع اهميس" -8
  ).384: 1957 خريي،" (منحنية أم مستقيمة عالقة

 معلوم غري اإلحصائي االختبار يكون حينما العينة حجم تقرير يف تربيع كاي توزيع يساهم -9
  ).1989 الصياد،( األمريكية لرتبيةا رابطة معادلة استخدام طريق عن وذلك للباحث مسبقا

  :Fوتوزيع  tبالتوزيع الطبيعي وتوزيع  X² عالقة توزيع

 عشوائيا املشاهدات من n أخذت فإذا الطبيعي، والتوزيع تربيع كاي توزيع بني عالقة توجد -1
 احدو  معياري واحنراف صفر مبتوسط أي املعياري الطبيعي للتوزيع املشاهدات تلك فيه ختضع جمتمع من
: أن أي n تساوي حرية وبدرجة 2كا لتوزيع ختضع املعيارية بالوحدات املشاهدات مربعات جمموع فإن

  ).1988 واخلليلي، عودة( 

 كاي توزيع يتبع x² العشوائي واملتغري املعياري، الطبيعي التوزيع يبع z العشوائي املتغري كان إذا -2
  : فإن z عن ومستقلة n حرية بدرجة تربيع
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  ).n )Glass & stanley, 1970 حرية بدرجة t توزيع يتبع

 2كا  توزيع الثاين ويتبع n1 حرية بدرجة x² توزيع األول يتبع مستقلني متغريين لدينا كان إذا -3
 :النسبة n2 فإن حرية بدرة

 

  

  ).السابق املرجع( n2و n1  حرية بدرجيت F تتبع

 العينة مقادير مربعات فإن معياري طبيعي جمتمع من مستقلتني عشوائيتني نيعينت أخذنا إذا -4
 m حرية بدرجة x² توزيع الثانية العينة مقادير مربعات جمموع ويتبع n حرية بدرجة x² توزيع يتبع األوىل

  :النسبة فإن

  

  

  ).1407 كنجو،( mو n حرية بدرجيت F توزيع تتبع

  :x² (Chi square test – 2كا(اختبار كاي 

 كارل هو كمقياس تربيع كاي اختبار قدم من أول أن ترمجته ما) Delucchi )1981 ذكر لقد
 يف نشر ما أهم من واحدا العمل هذا يزال وال 1900 عام املنشور حبثه يف) Kalr Pearson( بريسون

 واملميزة األساسية النظريات ليضع اهلندسي اإلثبات بريسون كارل اتبع وقد. احلديث اإلحصاء علم
  .النظرية للقيم كمرجع Elderton جدول تطبيقه عند يستخدم كان وقد تربيع، كاي الختبار

 تطويره إىل احلاجة ظهرت تربيع كاي الختبار العملية التطبيقات خالل من أنه إىل أيضا وأشار
 الصحيح يدالتحد أن خالهلما أثبت اخلصوص ذا النظريات من عدد ظهور إىل أدى مما نظريا، وحتسينه
  ).r)(1-c-1( هو احلرية لدرجات

 تربيع كاي الختبار والتطبيقي النظري اجلانبني لتطوير مستمرة زالت ال احملاوالت أن أيضا وذكر
   كما. ورياضيا إحصائيا تربيع كاي اختبار توزيع حدد 1936 عام يف Cramer أن وضع حيث
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 يف بارزة أمهية ذات دراسة) Burke( كويار ) Lewis( لويس من كال قد 1939 عام يف أنه ذكرت
 فيها يقع أن ميكن للخطأ كمصادر رئيسية نقاط حددا حيث تربيع كاي الختبار التطبيقي اجلانب

 هذه الباحثني من العديد تناول وقد. جودته من تقلل مث ومن االختبار هلذا استخدامهم عند الباحثون
 كاي اختبار استخدام مشاكل تقدمي فيها حاول اليتو  ،)Delucchi )1981 دراسة مثل بالدراسة النقاط
 وخصائصه االختبار ذا تعريف يلي وفيما املختلفة، تطبيقاته خالل ومن النقاط تلك حسب تربيع

  .واستخداماته

  ):2كا(تعريف اختبار كاي تربيع 

 مع املستخدمة اإلحصائية الطرق أهم من تربيع كاي لتوزيع والتابع تابع تربيع كاي اختبار
  .اإلحصائي التعداد وبيانات االمسية البيانات

 احلاالت أعداد معاجلة يف تستخدم اليت اإلحصائية الطرق إحدى أنه) 1401( عدس عنه وقال
  .ما ظاهرة إليها تنقسم اليت املختلفة التصنيفات ضمن الواقعة

 املالحظ والتكرار عاملتوق التكرار بني التفاوت ملدى مقياس بأنه تربيع كاي اختبار يعرف وعموما
  :يلي كما وسحب

 

  

  .i رقم اخللية يف) Observed frenquencies( املالحظ التكرار Oi حيث

Ei املالحظ التكرار )Expected frenquencies (رقم اخللية يف i.  

  ):2كا(أهمية اختبار كاي تربيع 

 بالنسبة يالصفر  الفرض خطأ أو صحة على للحكم اإلحصائية الطرق أهم من 2كا اختبار
 2كا اختبار ويركز املنفصلة، الطبيعة ذات الكمية وملتغريات االمسية البيانات يف التكرارات بني للفروق

   كان إذا ما حول مباشر استدالل إىل الوصول إىل الباحث فيها يهدف اليت البحثية املشكالت على
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 اتمع يف عشوائي متغري توزيع كان إذا ما ملعرفة يسعى حني أو متطابقني، أكثر أو تكراريان توزيعان
 مؤشرات للباحث 2كا اختبار يقدم وهكذا مثال، اعتداليا يكون كان معينة خباصية يتسم اإلحصائي
 بيانات من الباحث هذا عليه حصل جترييب توزيع ضوء يف اإلحصائي اتمع توزيع حول استداللية

  ).1991 وصادق، حطب أبو( معينة عينات

  :ار كاي تربيع وافتراضاتهمنطق اختب

 أن هو أساسي افرتاض على يقوم 2كا اختبار إن) 1991 صادق،- حطب أبو( من كال يذكر
 مصنفا العينات توزيع هو امسية طبيعة ذات فئات إىل املصنف اإلحصائي اتمع توزيع حول دليل أفضل

 للمجتمع األصل وتوزيع العينة يعتوز  بني بالتفاوت الباحث يهتم وحينئذ الطريقة وبنفس الفئات نفس إىل
  .اإلحصائي

 هنا ومن التجرييب الدليل ضوء يف اإلحصائية النظرية جودة مدى على التوزيعني بني التفاوت ويدل
 واحدة عينة توزيع مقارنة فكرة توسيع وميكن املطابقة جودة مقياس بأنه تربيع كاي اختبار تسمية جاءت
 وحينئذ منفصلة، عديدة توزيعات وبني واحد وقت ويف متعددة رناتمقا إىل واحد إحصائي جمتمع بتوزيع

 اختبار يستخدم احلالة هذه ويف امسيني متغريين بني االقرتان أو الرتابط على كدليل 2كا اختبار يستخدم
  .والتجانس لالستقاللية 2كا

 واليت جريبيةالت أو املالحظة التكرارات من جمموعة بني املقارنة على x² اختبار يعتمد وعموما
 فرض أساس على تبىن واليت النظرية أو املتوقعة بالتكرارات حبثة عينات أو عينة من الباحث عليها حصل
 فرق يوجد هل هو السؤال ويصبح الباحث، عليها حصل اليت البيانات عن مستقل نظري تأمل أو معني
 التكرارين بني فروق وجود عدم هو الصفري الفرض يكون احلالة هذه ويف التكرار؟ نوعي بني دال

 رفض إىل يؤدي ذك فإن املتوقع التكرار عن بينا اختالفا املالحظ التكرار اختلف فإذا واملتوقع املالحظ
  ).املتوقع( النظري التكرار إليها استند اليت النظرية أو الفرض

 استخدام عند مراعاا الباحث على يلزم اليت املتطلبات أو االفرتاضات حتدد سبق ما على وبناء
  :يلي فيما البيانات لتحليل كمقياس 2كا اختبار

 االمسية املقاييس مع استخدامه يفضل أنه إال املقاييس من نوع أي مع استخدامه ميكن" -1
Nominal scale) "،256: - إمساعيل.(  
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  .اإلحصائي اتمع من العينات أو العينة اختيار يف العشوائية تتحقق أن -2

 على املسجلة باملالحظات عالقة املالحظة لتلك يكون ال وأن دراسته املراد غرياملت حول فقط
  .مستقلة واملشاهدات مستقلة العينات تكون أن يعين وهذا العينة، يف األخرى احلاالت

  ):2كا(خصائص اختبار كاي تربيع 

  :مها يسينيرئ قمسني إىل التجارب من الباحث عليها حيصل اليت البيانات Snedecor العامل قسم

 قياس طريق عن الباحث عليها حيصل اليت البيانات تلك وتعين Measurments القياسات -1
  .الذكاء أو الطول أو كالوزن ما لصفة العشوائي املتغري أفراد

 تسجيل طريق عن الباحث عليها حيصل اليت البيانات تلك وتعين Enumeration  التعداد -2
 الظاهرة تصنيف فئات من معينة فئة أو قسم يف تقع اليت التكرارات أو القياسات عدد أو األفراد عدد

  ).1967 واهلندي، قاسم. (معني مقياس على الذكاء فئات من فئة كل يف األفراد كعدد املدروسة،

 ما خصائصه أهم ومن. 2كا اختبار هو التعداد بيانات مع املستخدمة اإلحصاءات أهم ومن
  :يلي

 ن ألنه األصلي للمجتمع األساسي التوزيع خصائص حول اقرتاحات يةأ استخدامه يتطلب ال -1
  ).1983 وفيق،ت. (الالمعلمية اإلحصائية الطرق

 عن معينة قيم معرفة إىل احلاجة ودون). Frequencies( التكرارية البيانات حالة يف يستخدم -2
  .املعياري االحنراف أو املتوسط مثل البيانات توزيع

  .التطبيقية جراءاتهإ بسهولة يتميز -3

 برتبيع تقوم لذلك صفر تساوي املتوقعة والتكرارات املالحظة التكرارات بني الفروق قيمة إن -4
 التكرارات إىل املربعات هذه وتتسبب -الفرق اجتاه وليس الفرق لقيمة موجها اهتمامنا ألن - الفرق

  ).بدون هيكل،( موجبة إال تكون ال 2كا قيمة فإن وهكذا الفروق، داللة لزيادة املتوقعة
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 بالتكرارات املالحظة التكرارات تساوي حالة يف فقط صفرا تكون احملسوبة 2كا اختبار قيمة إن -5
 .بينهما الفرق زاد كلما قيمته وتزيد متاما املتوقعة

 ولكن 2كا قيمة يف يؤثر الذي هو املتوقع والتكرار املالحظ التكرار بني الفرق حجم فقط ليس -6
 لذلك. حسابه يف الداخلة الفروق عدد وكذلك املتوقع، التكرار حجم إىل بالنسبة الفرق حجم أيضا
  ).,Minium, 1978 عيسوي. (صحيح حتديد احلرية درجات عدد بتحديد االهتمام جيب

 مقياس يف احلال هو كما واحدا واحدا وليس واحدة دفعة الفروق" يعطي مقياس 2كا اختبار -7
  ).329: 1984 عيسوي،. ("متوسطني بني الفرق

 نفس من وحمسوبة املدروس املوضوع بنفس متعلقة عينات لعدة 2كا قيم بأن 2كا اختبار يتميز -8
 كل يف البيانات أساس على تعطيه الذي احلكم من أفضل حكما تعطى القيم هذه مجعت إذا. اتمع
  ).بدون هيكل،. (حالة لكل احلرية درجات مجع حاصل تساوي حرية وبدرجة مبفردها حالة

 ليس فهو مرتبطة، أم مستقلة هي حيث من املتغريات بني العالقة بدراسة 2كا اختبار يقوم -9
 ما هو االختبار هذا بإجراء نستنتجه أن ميكن ما وكل الدراسة متغريات بني العالقة نوع أو لدرجة مقياس

  ).بدون هيكل،. (عنه لمستق غري أو اآلخر عن مستقل لصفتني تبعا ما عينة تصنيف كان إذا

  :2كاشروط استخدام اختبار  

 على الشروط هذه وترتتب ،2كا اختبار استخدام عند ا االلتزام يتعني اليت الشروط بعض توجد
 املتصل غري للتوزيع تقريب بوصفه 2كا لـ املتصل التوزيع استخدام ألن نتيجة تراعي اليت التحفظات

 بعض مع الشروط هذه أهم يلي وفيما. معينة ظروف حتت ناسبم غري إجراء يعد التجريبية للوقائع
  :حتققها عدم إىل يؤدي خلل أي البيانات أظهرت إذا حتقيقها يف تساهم اليت العملية اإلجراءات

 درجات وليس ظواهر أو أفراد تكرارات أي 2كا حلساب تكرارية توزيعات استخدام جيب" -1
  ).387 :1985 فرج،" (مقاييس على

 ميكن ال نسيب شكل يف البيانات كانت إذا أنه حيث" تكراري شكل يف البيانات كونت ان -2
   املطلقة القيمة بني فالفرق نظريا، استنتاجه ميكن وما منها املالحظ بني االختالف مدى على احلك
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 هذه أعطينا إذا بينما) 400 ،300( املطلقة القيم بني الفرق مع باملقارنة بسيط فرق) 4( والقيمة) 3(
  ).بدون هيكل،". (متساويا احلالتني يف الفرق يكون نسيب شكل يف القيم

 وجود إىل املتغريات تصنيف أدى إذا يستخدم ال 2كا اختبار أن) Delucchi, 1981( يذكر -3
 مثل ظهور حالة ويف x² قيمة تضخم إىل يؤدي ذلك ألن الفئات إحدى يف املالحظات من كبري عدد
 إىل الفئة هذه بضم فنقوم ممكن غري ذلك كان وإذا تصنيفها إعادة فيجب اناتالبي يف املشكلة هذه

  .التصنيف من إلغائها أو هلا ااورة الفئات إحدى

 وجود حالة ويف املتوقعة والتكرارات املالحظة التكرارات وجود على مبنية 2كا اختبار معادلة إن -4
  .التصنيف من إلغائها أو جياورها ما إىل الفئات تلك ضم فيمكن املالحظة التكرارات من خالية خاليا

 فيمكن ذلك عن قلت وإذا تكرارات مخس عن خلية أي يف املتوقعة التكرارات عدد يقل أال -5
 إىل تؤدي ال الضم عملية أن أو اثنني من أكثر الفئات عدد كان إذا هذا املتجاورة الفئات بضم زيادا
  .املعلومات من جزء إضاعة

 املتوقعة التكرارات مشكلة من التخلص ميكن) 2×2( فقط واحد احلرية درجات تكون عندما -6
 Yates( لالستمرارية) بيتز( تصحيح نستخدم ذلك إمكانية عدم حالة ويف العينة حجم بزيادة القليلة

Correction For Continuity (كبريا العينة حجم يكون أن بشرط )استخدامه وميكن) فأكثر 50 
) وحدة 50( من أقل العينة حجم وكان حدث وإذا. مخسة من أقل املالحظة التكرارات انتك إذا أيضا

  ).1992 زايد،. (2كا اختبار عن كبديل) Fisher exact Test( فيشر فيستخدم

  .املتوقعة التكرارات جمموع التكرارات املالحظة جمموع يساوي أين -7

 للمفردة يكون فال اخلاليا بقية يف التكرارات عن متام مستقلة خلية كل يف التكرارات تكون أن -8
 استقالل تعين اليت االستقاللية على يقوم 2كا اختبار تصميم أن أي خلية، من أكثر يف تكرار الواحدة
 فرج،( لالختبار األساسية بالبنية اإلخالل يعين الشروط هذا حتقق وعدم. املالحظات واستقالل العينات
1985.( 
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  ):2كا(كاي تربيع استخدامات اختبار  

 التجريبية التكرارات بني الفروق دراسة على القائم 2كا اختبار استخدامات أهم حصر ميكن
  :التالية الرئيسية االستخدامات يف النظرية والتكرارات

  Test of goodness of fit املطابقة جودة اختبار -1

  Test of inf=dependence االستقاللية اختبار -2

  Test oh homogeniety تجانسال اختبار -3

  :السابقة االستخدام جماالت من جمال لكل تفصيل يلي وفيما

  اختبار جودة المطابقة: أوال

 عينة من مستحصل جترييب توزيع مطابقة مدى ج لدراسة احلالة هذه يف 2كا اختبار يستخدم
  .الدراسة حمل للمجتمع االحتمايل التوزيع طبيعة عن تقرير إىل والوصول مفرتض نظري بتوزيع الدراية

. ما لظاهرة خمتلفة فئات يف تتوزع اليت احلاالت بعدد الباحث يهتم قد الدراسات من كثري ففي
 تشابه هناك كان إذا ما معرفة يف ويرغب معني لسلوك املختلفة األمناط بدراسة مثال الباحث يهتم كأن

 يوجه كأن. يكون أن مفرتض هو وما ما عينة يف األمناط لتلك االستجابة طريقة بني اختالف أو
 أثناء هلا يتعرضن اليت املشكالت ملعرفة املعلمات من لعينة. مثال لإلجابة فئات ثالث ذو استفتاء
  .اخلدمة

 الذي االختالف وأن اإلجابة فئات على العينة أفراد توزيع تساوي اإلجابات تظهر أن ويفرتض
  .للصدقة يعود إمنا اإلجابات يف يظهر

 للمجتمع متثيلها ومدى ما عينة خصائص على التعرف جلودة 2كا اختبار استخدام من واهلدف
 املبنية النظرية بالتكرارات العينة من املستحصلة املالحظة التكرارات مقارنة خالل من. منه سحبت الذي
 سحبت ذيال األصلي اتمع يف الدراسة موضوع املتغري حول معينة نظرية أو معني احتمايل لتوزيع وفقا
 التكرارات جمموعة أن H0 " الصفري الفرض باختبار الباحث ويقوم). 1983 توفيق،( العينة منه

   ضد) اتمع متثل العينة( معينة نظرية أو معني احتمايل لتوزيع وفقا اختيارها مث املالحظة
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 حبيب، -الصياد" (ةالنظري هذه أو التوزيع هذا مع تتفق ال التكرارات جمموعة أن H1 البديل، الفرض
1410: 245.(  

 املتوقعة أو النظرية التكرارات عن واضح بشكل ختتلف مالحظة تكرارات على الباحث حصل فإذا
  .البديل الفرض ويقبل الصفري الفرض يرفض فإنه

 من املتوقعة والتكرارات املالحظة التكرارات بني الفروق جمموع حنسب 2كا اختبار قيمة وحلساب
  :ليةالتا العالقة

  

 عينة من الباحث عليها يصل وهذه Oi مالحظة تكرارات وجود يلزم العالقة هذه والستخدام
  :يلي كما عليها حيصل أن ميكن Ei املتوقعة والتكرارات بياناته جلمع يتبعه الذي لألسلوب وفقا دراسته

 استخدام إىل ثالبح يلجأ معني احتمايل بتوزيع املطابقة جلودة 2كا اختبار استخدام حالة يف -1
 يف التقدير هذا يستخدم مث التوزيع حتدد اليت املعامل من أكثر أو معلمه تقدير ي العينة مشاهدات

  ).1410 حبيب،- الصياد. (املتوقعة التكرارات سحاب

 عدد تعين احلرية ودرجة صحيحا حتديدا احلرية درجة حتديد 2كا اختبار استخدام عند أيضا ويلزم
 والداخلة املقدرة املعامل عدد فغن املطابقة جلودة 2كا اختبار حالة ويف املستقلة خلالياا عدد أو التصنيفات

 استبعادها ن بد ال قيود كلها) العينة حجم( الكلي اموع إىل باإلضافة املتوقعة التكرارات حساب يف
  :فإن وعليه احلرية درجات من

  .1 – املقدرة املاملع عدد –) اخلاليا( الفئات عدد=  احلرية درجات عدد

  :يلي كما احتمايل توزيع مع املطابقة حالة يف حتسب أن ميكن احلرية فدرجات

  :الطبيعي بالتوزيع المطابقة جودة اختبار -1

  .3 – الفئات عدد=  احلرية درجات عدد
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 املعياري واالحنراف املتوسط يف املتوقعة التكرارات لسحاب تستخدم واليت املقدرة املعامل أن حيث
  .الثالث القيد الكلي واموع قيدان فهذان

  :بواسون توزيع أو الحدين ذي توزيع مع المطابقة جودة اختبار -ب

  .2 – الفئات عدد=  احلرية درجات عدد

  :معينة بنظرية املطابقة جلودة 2كا اختبار تستخدم حيث

 للظاهرة يفالتصن فئات على التوزيع تساوي يفرتض قد فمثال معني فرض على النظرية تبىن
 الظاهرة حول سابقة دراسات أو معلومات على بناء حددت معينة نسبة حسب التوزيع أو املدروسة
  .الدراسة موضوع

 حجم( الكلي اموع يف التصنيف فئات من فئة لكل التوزيع نسبة بضرب املتوقع التكرار وحسب
  ).العينة

  1 – الفئات عدد يساوي احلرية درجات عدد وإن

 بالقيمة وتقارن 2كا اختبار قيمة حيسب واملتوقعة املالحظة التكرارات من كل إجياد بعد وهكذا
 تكون عندما الصفري الفرض ويرفض. احلرية ودرجة الداللة مستوى حتديد بعد 2كا لـ) النظرية( اجلدولية

 لتوزيع االحتمايل املنحىن من األمين الطرف يف دائما تكون الرفض منطقة فإن لذلك كبرية، 2كا قيمة
 حبيب،- الصياد( األمين الطرف هو وواحد طرف من اختبار يكون احلالة هذه يف االختبار أن أي 2كا

410.(  

  .النظري التوزيع عن خيتلف التجرييب التوزيع أي اتمع متثل ال العينة أن االستنتاج ويكون

  :اختبار االستقاللية: ثانيا

 الباحث فيها يهتم اليت الرتبوية واملواقف الدراسات من العديد يف لالستقاللية 2كا اختبار يستخدم
  .ما جمتمع صفات من صفتني أو متغريين عالقة أو استقالل مدى بدراسة

 اتمع؟ إليها صنف اليت الصفتني أو املتغريين بني عالقة توجد هل السؤال، على اإلجابة وحناول
  ي؟التعليم واملستوى الدخل مستوى بني عالقة توجد هل مثال
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  :مها حالتني يف يستخدم لالستقاللية 2كا واختبار

 متغري مثل. للتصنيف مستويني ذات االمسية البيانات نوع من الصفتان أو املتغريان كان إذا -1
 مدرس احلالة هذه ويف ،)أديب علمي،( إىل يصنف الدراسي التخصص) أنثى ذكر،( إىل يصنف اجلنس
 عالقة للجنس هل أي. (اآلخر على أحدمها يؤثر وهل غريمت لكل التصنيف مستويات بني العالقة
  ).املثال سبيل على التخصص باختيار

 متثل ومستقلتني، اإلحصائي اتمع نفس من سحبتا قد عينتني استقالل لدراسة اختبار يعترب كما
 كل استقالل مدى معرفة الرئيسي اهلدف ويكون. "للمتغريين التصنيف مستويات من مستوى عينة كل
: 1983 توفيق،" (ال أو اتمع نفس من حقا مها العينتني نفس كانت إذا وفيما الثانية العينة عن عينة

133.(  

 للتصنيف، املتعددة املستويات ذات االمسية البيانات نوع من الصفتان أو املتغريات كان إذا -2
 الفرض ويكون كذلك، ميالتعلي واملستوى أكثر أو مستويات ثالث إىل الدخل مستوى يقسم قد فمثال
  .السابقة احلال يف كما متغري لكل التصنيف مستويات بني العالقة دراسة

  .اإلحصائي اتمع نفس من مسحوبة عينتني من أكثر استقالل لدراسة اختبار يعترب كما

 ومدى متغريين بني العالقة لدراسة أنه) 1410 حبيب،-الصياد( من كل يوضح وعموما
 مستويات حسب العينة مشاهدات تصنف مث الدراسة حمل اتمع من عشوائية عينة خنتار استقالهلما

  .التوافق جدول يسمى جدول يف ووضعها املتغريين من متغري كل

 A املتغري مستويات كانت إذا التايل الشكل على يكون Contingency table التوافق وجدول
  A1, A2, …………Ar :هي

  B1, B2, …………Bs: هي Bs املتغري مستويات كانت وإذا

  :يكون التوافق جدول فإن
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  Bs  Bj  B2 B1 اموع

U1 Ois — Oij — O12 — O11  A1 

U2 O2s — O2j — O22 — O21  A2 

U1 Ois — Oij — Oi2 — Oi1  A i 

U1 Ors — Orj — Or2 — Or1  Ar 

N Vs — V j — V2 — V1  موعا 
  

  :وهو الصفري الفرض اختبار أردنا فإذا

H0 :املتغريان A وB مستقالن.  

  وهو البديل الفرض ضد

H1: مستقلني غري املتغريان.  

  :يلي كما وحتسب املتوقعة التكرارات حساب ويرتتب

  

  :يعين وهذا

 ) =i,j( للخلية املتوقع التكرار
 )j العمود(تكرارات جمموع× ) i الصف( تكرارات جمموع

 )الكلي اموع( العينة حجم

 بنفس ونقارن 2كا الختبار األول االستخدام يف املوضحة العالقة من 2كا اختبار قيمة وحتسب
  ).اجلدولية( النظرية 2كا قيمة مع الطريقة

  :يلي كما احلرية درجة وحتدد

 عدد= ( احلرية درجات عدد فإن املستقلة اخلاليا تكرارات عدد عن تعرب احلرية درجات حيث
  )1- األعمدة عدد) (1- الصفوف

-عوده( من كل يذكره كما التوافق جداول استخدام حالة يف به االلتزام جيب الذي والشرط
   أن أي البيانات استقاللية يتطلب التوافق جداول يف البيانات رصد أن" هو) 287: 1988 واخلليلي،
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 تنتمي أن احتمال يكون وبذلك فقط واحدة خلية يف لوضعها تكفي اليت الصفات مشاهدة كل متتلك
  ".املشاهدة هذه إليه تنتمي الذي بالعمود يتأثر ال الصفوف من صف أي إىل مشاهدة

  

  :اختبار التجانس: ثالثا

 أن احتمال أي جمتمعات، عدة يف ما ظاهرة توزيع جتانس لدراسة للتجانس 2كا اختبار يستخدم
 يف الداخلة اتمعات كل يف متساوي املدروسة الظاهرة تصنيفات من معني تصنيف إىل ما مفردة تنتمي

  ).1973 عمر،- الفتاح عبد. (أكثر أو نسبتني بني الفروق معنوية الختبار يستخدم كما الدراسة،

 أننا أي) متجانسة( متماثلة S عددها اليت اتمعات كانت إذا ما معرفة إىل االختبار ويهدف
  .الصفري الفرض خنترب

H0 : Pi1 = Pi2 = …….= Pis 

  .i قيم جلميع

 بعضها عن العينات تكون أن على جمتمع كل من واحد عشوائية عينات ختيارا ذلك ويتطلب 
  ).1410 حبيب،- الصياد( مستقلة جمتمعات إىل وتعود البعض

 سواء تطبيقه يقتضي حيث االستقاللية، اختبار إجراءات عن االختبار هذا إجراءات ختتلف وال
 اختبار حالة يف املستخدمة متام اخلطوات سنف وتطبيق التوافق جداول يف البيانات رصد-أكثر أو لعبتني

  .االستقاللية

 واختبار االستقاللية اختبار بني االختالف إن) 1992( وزايد) 1985( فرج من كال وذكر
 بدال واحدة عينة مع نتعامل فإننا االستقاللية اختبار حالة ففي ،2كا استخدام طبيعة يف يكون التجانس

 استقالل مدى اختبار يف ونرغب ظاهرتني على خمتلفني توزيعني هلا العينة هذه أن غري عينتني، من
  .عشوائيتني عينتني إىل استنادا جمتمعني توزيعي بني نقارن التجانس اختبار ويف. الظاهرتني

  .النتائج تفسري وعند اهلدف ويف التجرييب التصميم يف خيتلفان أما أي
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  ):Power of the test(قوة االختبار 

 عندما الصفري رفض احتمال هي االختبار قوة أن) 1991( وزايد) 1988( واخلليل عودة ذكر
 وهو الصفري الفرض قبول( الثاين النوع من اخلطأ احتمال β  حيث) β-1( وتساوي صحيح، غري يكون

  ).خاطئ احلقيقة يف

  .بينهما عكسيةال العالقة بسبب الثاين النوع من اخلطأ احتمال ختفيض متام تعين االختبار قوة وزيادة

  :يلي ما) 1988( واخلليل عودة منها ذكر العوام من بالعديد االختبار قوة وتتأثر

  .العينة حجم بازدياد االختبار حتت للمعلم معينة لقيمة االختبار قوة زيادة -1

 وهي) α( زيادة ألن) α( مستوى قيمة بازدياد االختبار حتت معينة لقيمة االختبار قوة تزداد -2
 وبالتايل β نقصان تعين) صحيح احلقيقة يف وهو الصفري الفرض رفض( األول النوع من اخلطأ لاحتما
  .االختبار قوة أي) β-1( زيادة

 االختبار قوة فتزداد االختبار، قوة على الصفرية الفرضية يف بقيمته احلقيقية القيمة عالقة تؤثر -3
  .روضةاملف القيمة عن للمعلم احلقيقية القيمة ابتعدت كلما

  :هي معامل بثالث حتدد إحصائي اختبار ألي االختبار قوة أن) Cohen )1977 كوهن وذكر

 وتوجد األول النوع من خطأ ارتكاب الحتمال القصوى القيمة وهي) α( الداللة مستوى -1
  .املقدار بنفس ليس ولكن اآلخر نقصان يرافقها إحدامها فزيادة βو α بني عالقة

  .التابع املتغري عل املستقل للمتغري أثر أي ظهور إىل يؤدي العينة حجم فكرب العينة، حجم -2

 خطأ درجة أو اتمع يف دراستها املراد اخلاصية تواجد درجة يعين والذي) ES( التأثري حجم -3
  .الصفري الفرض

 يكون الستعماهلا املدخل جداول كوهن وضع 2كا االختبار حالة يف االختبار قوة ولتحديد
  :يلي ما بتحديد

  ).α( الداللة مستوى -1
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  .2كا الختبار املصاحبة احلرية درجة -2

  :هي مستويات ثالث وله التأثري حجم -3

  .W =0.10 الصغري احلجم -

  .W =0.30 املتوسط احلجم -

 .W =0.50 الكبري حلجم -

  .العينة حجم -4

  : Sample Size  حجم العينة

 جمتمع من جزئية جمموعة هي) Sample( والعينة البحوث يف األساسية املفاهيم من  العينة مفهوم
  .معينة وقوانني شروط حتت ختتار البحث

  :يلي ما منها املعاينة ألسلوب ومميزات فوائد) 1981( والناصر نوري ذكر وقد

  .والتكاليف واجلهد الوقت اختصار -1

 اتمع من حجما لصفرا العينة ألن كاملة وبصورة وبسهولة بسرعة النتائج على احلصول ميكن -2
 عل يستدل اإلحصائية خواصها أن حيث اتمع، لكل اللبس تقبل ال بصورة ممثلة تكون أن وُيشرتط

  .اتمع معامل

 وحدات لكل البيانات على واحلصول الشامل احلصر فيها ميكن ال اليت احلاالت يف تفيد -3
  .اتمع

 ضياع جمرد تعد احلالة هذه يف كله اتمع دراسة ألن اتمع وحدات جتانس حالة يف تستخدم -4
  .واجلهد للوقت

  .للمجتمع متثيلها ونسبة العينة من املستحصلة للنتائج الدقة مدى لتحديد طرائق توفري -5
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 يف حسابه ميكن ال الذي اخلطأ وهو النتائج يف اخلطأ لتقدير وسيلة يعطي العينات أسلوب -6
  .الشامل احلصر طريقة

  .العمل يف الدقة من ملزيد وسيلة هي وإمنا العمل تبسيط وسيلة ليست العينات أن جند وهكذا

 حجم حتديد هو البحث إعداد مرحلة يف اختاذها الباحث على جيب اليت املهمة القرارات ومن
  .منها البيانات ومجع دراستها الباحث على جيب اليت الوحدات عدد يعين الذي) Sample Size( العينة

  :يلي ما منها العينة حجم حتديد على تؤثر اليت العوامل من عدد) 1991( زايد وذكر

  .البحث من اهلدف -1

  .وحجمها أقسامه وعدد وحجمه البحث جمتمع طبيعة -2

  .دراستها املراد املتغريات عدد -3

  .النتائج يف املطلوب الدقة مستوى -4

  .البحث تصميم -5

 واإلمكانيات البيانات جلميع به املسموح والوقت التكلفة مثل التنفيذ على املفروضة القيود -6
  .البحث خطورة ودرجة املتاحة



  اختبار كاي تربيع                                                                                    الفصل الثاني
 

 - 70 -

  

  :مالحظات حول حجم العينة

) الثاين النوع من واخلطأ األول النوع من اخلطأ( اخلطأين كال ختفيض إىل يؤدي العينة حجم زيادة أن -1
  ).1991 زائد،(
  .اإلحصائية الناحية من اتمع معامل على التعرف لىع قدرة أكثر جيعلنا العينة حجم زيادة أن -2
 خيتلط وهنا كافية زيادة العينة حجم بزيادة إحصائية داللة على احلصول غالبا يستطيع الباحث أن -3

 تأثري هلا الدراسة حتت) املستقل املتغري( املعاجلة أن تعين هذه اإلحصائية الداللة هل الباحث على األمر
 الصياد،( العينة حجم لكرب نتيجة جاءت اإلحصائية الداللة هذه أن ،)التابع تغريامل( الناتج على

1988.(  
 التباين( تأثري حبجم مقرتنة اإلحصائية والداللة جدا كبري العينة حجم فيها يكون اليت الدراسات يف -4

 تكون يقاوتطب تفسريا النتائج استخدام على القدرة فإن منخفضة عملية داللة أي منخفض) املفسر
  .ذاا حبد هدف ليست ولكن البحث يف منطقية ضرورة إلحصائية فلداللة حمدودة

 التعقيد من قدر بأقل العينة حجم حتديد يف الباحثني ملساعدة احملاوالت من العديد وتوجد
 من صنفني وختدم الفرض هلذا جداول من) 1989( الصياد قدمه ما أبرزها ومن الرياضية واملعادالت

 دراستهم يف سيستخدمونه الذي اإلحصائي باالختبار مسبقا يعلمون الذين منهم األول. ثنيالباح
 ،x² اختبار بريسون، ارتباط معامل ،"ت" اختبار( الشائعة اإلحصائية لالختبارات جداول لذلك وأعطى
 يف نهسيستخدمو  الذي اإلحصائي االختبار مسبقا يعرفون ال الذي الباحثون هم والثاين") ف" اختبار
  .بيانام حتليل
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  :مقدمة

 والدراسات البحوث يف اإلحصائي اجلانب تقومي جمال يف السابقة والدراسات البحوث تعترب

 اإلحصائية األساليب وأكثر البيانات حتليل واقع عن تصور إلعطاء املباشرة املصادر أحد والنفسية الرتبوية

 املباشرة الصلة ذات مييةالتقو  الدراسات اجلانب هذا يف سنتناول لذلك. ا القصور وجوانب استداما

  .الدراسة هذه يف األخرى البحثية واجلوانب 2كا اختبار باستخدام وتتعلق احلالية بالدراسة

  ).مFrank P.Besag )1980: دراسة فرانك بن بيساك -1

  "Academic science, policy deisions, and chi square: "بعنوان

  :هدف الدراسة

 خالل من ذلك ومناقشة القرار واختاذ للبحث كأداة 2كا باراخت مناقشة إىل الدراسة دف

 الصعوبات بعض وتوضيح األحباث، تلك يف له املصاحب العينة حجم ودراسة البحوث يف استخدامه

  .2كا اختبار عل القائمة للقرارات العملية القيمة من تزيد إجراءات واقرتاح استخدامه، امليدانية

  :عينة الدراسة

 جمال يف حبث 39 على احتوت 1977 أكتوبر شهر عدد من جماالت مخس راسةالد عينة مشلت

  .البيانات حتليل يف x² اختبار األحباث تلك يف استخدم وقد والرتبوية، االجتماعية العلوم

  :نتائج الدراسة

  :يلي ما منها النتائج من العديد عن الدراسة أسفرت  

 مع يستخدم ما العينات مع يستخدم ما وغالبا االستخدام شائعة إحصائية أداة 2كا اختبار أن  

  .الكبرية العينات

  :العينة لحجم بالنسبة

 مع مباشرة زيادة قيمته تزداد حيث 2كا اإلحصائي وقيمة) ن( العينة حجم بني عالقة توجد -أ

 يف    2كا قيمة من مرات عشرة أكرب 1000=  ن حالة يف 2كا قيمة أن وجد حيث العينة حجم زيادة

  .وهكذا 100= ن حالة
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 إليها يتوصل اليت االستنتاجات على خطرا شكل قد العينة حلجم 2كا قيمة حساسية -ب

 أداة يكون أن وليس املتغريات بني العالقة عن البحث هو الغرض الن احلذر، يتوخوا مل إذا الباحثون

  .العينة حلجم

 الباحث استخدم فقد 2كا إلحصائيا بواسطة املتخذ القرار تواجه اليت امليدانية الصعوبات ولتوضيح

 بني العالقة مناقشة ومت ،)Milwaukee( ميلواكي مبقاطعة األحداث حمكمة مركز من املستقاة البيانات

 القبض وطريقة احلكم ونوع اجلرمية ونوعية اجلنس مثل الدراسة تلك يف األخرى واملتغريات العمر متغري

 عمليا يرتبط ال العمر أن رغم إحصائية داللة ذات 2كا باراخت قيم من العديد أن وجد وقد اجلاين، على

  .األحداث حمكمة مركز دراسة يف الواردة املتغريات تلك من بأي

  :يلي ما الباحث واقرتح

 إحصاءات يستخدموا أي للتخطيط، كأداة اإلحصائية األحباث يستخدمون الذين الباحثني على •

 Kruskal, s( لكرسكال وجاما)  Kendall,s Tau( لكندال تاو مثل 2كا مع أخرى

Gamma (أو العالقة وجود حيث من 2كا إليه يشري ما إىل تشري اإلحصاءات تلك كانت فإذا 

  .عمليا عليها االعتماد وميكن صحيحة تكون النتائج فإن وجودها، عدم

 لتجنب قيمته حساب قبل مئوية نسبة إىل 2كا اختبار استخدام عند التوافق جداول حتويل •

  ).ن( حلجم بالنسبة القاعدة نفس 2كا لقيم وجيعل) ن( حلجم تبعا 2كا قيمة زيادة مشكلة

  ):مKenneth Ottenbachet )1982دراسة كنز أو تنبكر  -2

  "Statistical Power and Reseauch in occupational therepy" بعنوان

  .العملية املعاجلة وحبوث اإلحصائية االختبار قوة أي

  :هدف الدراسة

 يف املنشورة البحوث من عينة يف التحليل وقوة الفرضيات اختبار مفهوم مراجعة إىل الدراسة فد

 والتخطيط التقومي يف التحليل قوة وأمهية مضمون ومناقشة) AJOT( العملي للمعاجلات األمريكية الة

  .العملية باملعاجلة املتصلة لألحباث
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  :عينة الدراسة

 1980 عام من) 34( العدد يف نشروا حبث) 22( من إحصائي باراخت) 205( على الدراسة مشلت

 AJKT :(American Journal of Occupationa( العملية املعالة لبحوث األمريكية الة من

Therapy.  

  :نتائج الدراسة

  :يلي ما أمهها نتائج عدة عن الدراسة أسفرت  

 حجم فئة ضمن يقع هلا احملسوب التأثري حجم كان اإلحصائية االختبارات من) 97( أن وجد -1

 بالذكر واجلدير. إحصائيا دالة) %97( منها كان) Cohen )1977 كوهني تقدير حسب الكبري التأثري

  .العينة حجم صغر مهما إحصائيا دالة فروق إجياد السهل من فغنه كبري التأثري حجم يكون عندما أنه

 التأثري فئة ضمن يقع هلا احملسوب التأثري حجم كان اإلحصائية االختبارات من) 37( أن وجد -2

  .إحصائيا دالة غري) %19(و إحصائيا دالة) %81( منها كان Cohen كوهني تقدير حسب املتوسط

 الصغري التأثري فئة ضمن يقع له احملسوب التأثري حجم كان إحصائي اختبار) 35( أن وجد -3

  .إحصائيا دالة غري) %80(و إحصائيا دالة) %20( منها كان) مCohen )1977 كوهني تقدير حسب

 فئة إىل تصل أن من أصغر هلا التأثري حجم كان اإلحصائية االختبارات من) 36( أن وجد -4

  .الصغري التأثري حجم

  .االختبار بقوة مباشر ارتباطا التأثري حجم ارتباط -5

 قوة تتناقص مابين كبري التأثري حجم على العثور عند نسبيا أعلى تكون االختبار قوة إن -6

 كبري احتمال يوجد املنخفض التأثري حجم له يرصد اليت واالختبارات. التأثري حجم باخنفاض االختبار

  ).خاطئ احلقيقة يف وهو الصغرى الفرض بول( الثاين النوع من خطأ على الحتوائها

 مع حدوثه من احتماال أكثر املنخفض التأثري حجم مع الثاين النوع من خطأ حدوث إن -7

  .الكبري التأثري حبجم مقارنة املتوسط التأثري حجم حالة يف وباملثل الكبري، أو املتوسط التأثري حجم
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 ال) صحيح احلقيقة يف وهو الصغرى الفرض رفض( األول النوع من خطأ حدوث احتمال أن -8

  .التأثري حبجم يرتبط

  ):م1988(دراسة عبد العاطي أحمد الصياد  -3

 البحث يف" ت" الختبار اإلحصائية للداللة املصاحبتني العينة وحجم العملية الداللة" بعنوان

  ".- تقوميية دراسة– العريب والنفسي الرتبوي

  :هدف الدراسة

 االختبارات لبعض حساا وكيفية وأمهيتها العملية الداللة ماهية على التعرف إىل الدراسة دف

 من العملية الداللة واقع ودراسة والعربية، والنفسية ويةالرتب البحوث يف االستخدام الشائعة اإلحصائية

 املاجستري حبوث يف جمتمعني متوسطي بني الفرق لداللة اإلحصائي" ت" اختبار استخدامات خالل

 اإلحصائية الداللة ومستوى العينة وحجم. احملرتفون الباحثون مقابل يف الطالب للباحثني والدكتوراه

 العملية الداللة تزيد أن املتوقع من اليت العوامل وحتديد" ت" اختبار خداماتالست واملصاحبني الشائعني

  .الباحثون اتبعها ما إذا اإلحصائية للداللة

  : عينة الدراسة

 يف صدرت ودورية حولية) 13( يف املنشورة والبحوث الدراسات من الدراسة عينة تكونت لقد

 بكلية أجريت اليت املاجستري رسائل إىل باإلضافة م1983 وحىت م1977 من األعوام يف العريب العامل

 احملسوبة" ت" قيمة هي املعاينة وحدة وكانت م1981 وحىت م1973 من الفرتة يف األزهر جامعة الرتبية

 اليت البحوث عدد فكان. املراجعة حتت الدراسة يف استخدم تابع متغري لكل إحصائية بداللة واملصحوبة

 يف دراسة) 11(و النفس علم جمال يف دراسة) 15( والدوريات احلوليات يف الدراسة يف مراجعتها متت

 الرتبية جمال يف رسائل) 4( هي إليها املشار الكلية يف مراجعتها متت اليت الرسائل وعدد الرتبية جمال

  :يلي كما موزع درست اليت العينة حجم وكان. النفس علم جمال يف رسالة) 11(و

 أن أي الطالب للباحثني) 205(و احملرتفني للباحثني) 131( منها باأسلو ) 336( النفس علم قسم

  .إحصائيا ودالة حمسوبة" ت" قيمة) 463( بلغ العينة حجم إمجايل

  

  :نتائج الدراسة

  :يلي كما هي نتائج عدة عن الدراسة أسفرت
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 هيو  التأثري حجم حتديد يف) مCohen )1977 كوهني معيار حسب الباحث استخلصها نتائج :أوال

  :يلي كما

 استخدام عند متغرياته على التأثري ذات املستقلة متغرياته اختيار وفق الرتبوي الباحث أن -1

  .النفسي للباحث توفرت اليت تلك تفوق بدرجة مستقلتني لعينتني" ت" الختبار اإلحصائي التصميم

 االت ستكشفةامل البحوث رحلة غالبيته يف ختطى قد العريب، والنفسي الرتبوي البحث أن -2

  .متغرياته وضبط اختيار يف بيد حلد جنح قد العريب الباحث وأن جديدة،

 الداللة قيمة حيث من مستقلتني لعينتني" ت" اختبار تصميم حالة يف قصور أوجه توجد -3

 بينهما والعالقة متصل منهما كل متغريين بني ارتباط معامل هو إيتا معامل( η² مقياس حسب العملية

  :يلي كما وهي املصاحبة اإلحصائية لداللة) احننائية

 يف التابع ملتغريهم) املفسر التباين( العملية الداللة من) %84.9( احملرتفني الباحثني أمام يزال ال *

  .عنه للبحث حاجة

 يف جمهولة تزال ال العملية الداللة من )%85.1( عن للبحث حاجة يف الطالب الباحثون *

  .توسطامل يف دراسام

  :يل كماي وه) مDuffy )1974 وديف Cochrab كوكران معيار حسب مستخلصة نتائج :ثانيا

 اليت تلك تفوق أزمة تعاين النفس وعلم الرتبية جمال يف العربية البحوث لنتائج القرارية القيمة إن -1

  .األجنيب النفسي الرتبوي البحث يعانيها

 يتفوق العريب البحث بينما العملية الداللة منظور يف العريب البحث فاق األجنيب البحث أن -2

  .العينة حجم حيث من األجنيب نظريه على

  .األجنيب للبحث نظرياا تفوق للتعميم العريب البحث نتائج قابلية أن -3

  

  

  

 :شيوعا األكثر اإلحصائية الداللة مستوى :ثالثا
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 إمجاال العربيني والنفسي الرتبوي البحثني يف اإلحصائية الداللة ملستوى شيوعا األكثر القيمة أن -1

  .خمتلفة سب وبن) 0.1( القيمة مث) 0.05( القيمة مث) 0.01( القيمة هي

 الداللة ومستوى η² التأثري وحجم العينة حجم إىل نظرم حيث من التسع الدراسة فئات :رابعا

  :البعض ببعضها عالقتها يف اإلحصائية

 مفتاحهم واحملرتفون إمجاال الرتبويون احملرتفون النفس علم وباحثوا: احملرتفون الرتبية باحثوا -1

  .العينة حجم هو اإلحصائية الداللة مستوى قيمة الختيار املوضوعي

 عموما الباحثني وإمجايل إمجاال والطالب إمجاال والنفسيون الطالب النفس علم باحثوا -2

  .العينة حجم مث η² قيمة هو ائيةاإلحص الداللة مستوى قيمة الختيار املوضوعي مفتاحهم

 قيمة هو اإلحصائية الداللة مستوى قيمة الختيار املوضوعي مفتاحهم الطالب الرتبية باحثوا -3

  .η² العملي الداللة مث) العينة حجم) (ن(

  ):م1989(دراسة عبد العاطي أحمد الصياد  -4

  ":السلوكي البحث يف العينة حجم حتديد جداول" بعنوان

  :اسةهدف الدر 

 ما غالبا واليت البحث إلجراء الضروري العينة حجم حتديد ملشكلة حل إجياد إىل الدراسة دف

 أو مسحيا أو وصفيا حبثه كان وسواء اجتماعيا أو نفسيا أو تربويا كان سواء السلوكي الباحث تواجه

  .العينة حجم دحتدي يف تستخدم اليت الرياضية املعادالت يف التعقيد من قدر بأقل وذلك جتريبيا

  :عينة الدراسة

 العريب السلوكي البحث جمال يف االستخدام الشائعة اإلحصائية االختبارات على الدراسة اقتصرت

  ".ف" واختبار  x² اختبار بربسون، ارتباط ومعامل" ت" اختبار وهو

  

  :نتائج الدراسة

 كل قرين املبني ائياإلحص االختبار الستخدام الضروري العينة حجم تعطي جداول الباحث قدم

 اجلداول تلك حتديد يف اتبع وقد خمتلفة، داللة ومستويات اختبار وقوى تأثري ألحجام وذلك جدول

 العينة حجم حتديد يف). التجرييب وشبه التجرييب الفروض مدخل) (مCohen )1977 كوهني مدخل
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 يستخدمه، سوف الذي اإلحصائي االختبار بنوع علم على الباحث يكون أن الضروري من حيث

 التأثري بوحم. يستخدمه سوف الذي اإلحصائي االختبار بنوع علم على الباحث يكون وحبجم

)Effect Size (اإلحصائية الداللة ومستوى اإلحصائي االختبار وقوة الدراسة حتت املتغريات أو للمتغري 

  .اهنياجت ذو أو واحد اختبار كونه حيث من االختبار واجتاهية يتبناها سوف اليت

 عدد عن الباحث لدى معلومات توفر عدم حالة يف وذلك العينة حجم حتدد جداول قدم كما

 البحوث قسم مدخل اجلداول تلك حتديد يف واتبع حبثه، متغريات من متغري لكل تتوفر اليت املستويات

 يف دراستها رادامل اخلاصية تواجد معرفة املدخل هذا ويتطلب) م1970( األمريكية الرتبية لرابطة التابع

 x² وقيمة) 0.05( مساوية Kejcie & Morgan ومورجان كريجسي ويقرتح هلا تقدير أو اتمع

  .املرغوب اإلحصائية الداللة مستوى وعند واحد حرية درجة عند اجلدولية

  :تعليق على الدراسات السابقة

  :التالية االستنتاجات خنلص السابقة الدراسات استعراض خالل من

  :يف يكمن العريب الرتبوي البحث يف ظاهر قصور وجود على الدراسات معظم تأكد -1

  ).م1981 والعاين، رشيد( كدراسة الرتبوية البحوث نتائج تناقض -أ

 العملي الداللة ضعف أي النتائج هذه تطبيق وواقع الرتبوي البحث نتائج بني فجوة وجود -ب

 ودراسة) 1981 والعاين، الرشيد دراسة يف هذا هروظ. البحوث تلك يف اإلحصائية للداللة املصاحبة

  ).هـ1411 النجار،( ،)م1988 الصياد،(

 يف وقصور اإلحصائية األساليب الستخدام الصحيحة بالطرق العريب الباحث إملام عدم -ـج

 النجار،( ودراسة) هـ1410 العجالن،( ودراسة) م1985 فالصياد، كدراسة تطبيقها على التمرن

  ).هـ1411

  

  

 وزاد استخدامه قل كلما تعقد أو اإلحصائي األسلوب تطور كلما أنه الدراسات بعض أكدت -2

  ).هـ1411 النجار،( ودراسة ،)م1985 الصياد،( كدراسة. إتقانه
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 النجار( كدراسة. x² اختبار هو شيوعا اإلحصائية األساليب أكثر أن الدراسات بعض أكدت -3

  ).Besak، 1980 بيساك( ودراسة) هـ1411

 ،Ottenbacher أوتنبكر( دراسة أكدته ما وهذا االختبار بقوة مباشرة ارتباطا التأثري حجم ارتباط -4

1982.(  

 مل عن الباحثون إليها اليت االستنتاجات على خطر يشكل قد وهذا العينة حلجم 2كا قيمة حساسية -5

 حلجم أداة االختبار يكون أن وليس املتغريات بني العالقة عن البحث هو الغرض الن احلذر، يتوخوا

  ).1980 بيساك،( دراسة أكدته ما وهذا العينة

 تلك لطبيعة نظرا للتقومي عامة معايري على اإلحصائية األساليب تقومي جمال يف الدراسات معظم ركزت -6

 عامة معايري بتناول إال جماهلا يسمح ال حيث االستخدام الشائعة األساليب تقومي مشلت واليت الدراسات

 يف الشروع قبل إدراكها إحصائيا بياناته سيحلل عليا دراسات طالب أو باحث كل على جيب ومبدئية

) هـ1410 العجالن، ودراسة) م1985 الصياد، كدراسة. سيستخدمه الذي اإلحصائي األسلوب اختيار

  ).هـ1411 النجار،( ودراسة

 استخدام تقومي معايري من كمعيار العينة حجم اعتمدت واليت التقوميية الدراسات بعض توضح لو -7

 هلذا التطبيقية األمهية من قلل مما مناسبته عدم من مناسبته حتديد ا مت اليت القاعدة اإلحصائي األسلوب

  .الدراسات تلك مثل على املطلع لدى املعيار

 معيار على اعتمدت العينة حجم أو العملية الداللة أو االختبار قوة درست اليت الدراسات معظم -8

 الصياد،( ودراسة) مOttenbacher، 1982 أوتنبكر( كدراسة. التأثري حجم حتديد يف Cohen كوهني

  ).هـ1411 النجار،( ودراسة) م1989 الصياد،( ودراسة) م1988

 بتقومي اإلحصائية األساليب استخدام تقومي جمال يف ستضيف احلالية فالدراسة سبق مما انطالقا

 الدراسة، هلذه والتطبيقي النظري اجلانب خالل من واستخداماته أمهيته إبرازو  2كا اختبار استخدامات

   قوة واقع بدراسة ستقوم كما. استخدامه حدود على وختصصا عمقا أكثر معايري خالل من وسنتناوله

  

 حتديد بعد ،)مCohen )1977 كوهني جداول من بتحديدها وذلك 2كا الختبار املصاحبة االختبار

  .التأثري وحجم احلرية ودرجة الداللة مستوى من كال
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 وحمددة دقيقة معايري وفق مناسبته عدم من مناسبته وستحدد العينة حجم واقع بدراسة ستقوم كما

 ومستوى) 0.30 يساوي وسط تأثري حجم( التأثري حتديد بعد ،)م1989( الصياد جداول وباستخدام

 بقوة العينة حجم عالقة توضيح مث). 0.50( االختبار لقوة به مسموح حد أدىن وعند معني داللة

  .2كا القيمة على العينة حجم تأثري وتوضيح). 0.30 من أقل( منخفض التأثري حجم كان إذا االختبار

 اختبار استخدام جبودة 2كا الختبار املستخدم الباحث وجنس قسم من كال عالقة دراسة وأخريا

  .2كا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 اختبار كاي تربيع
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  :مقدمة

 االقتصادية امليادين خمتلف مشل بل الدقيقة، العلوم جمال على يقتصر العلمي البحث تطور يعد مل

  .الدول تقدم مظاهر من به االهتمام وأصبح والثقافية واالجتماعية

 واجلامعات احلكومات أن فنجد الرتبوية، الدراسات جمال يف العلمي بالبحث االهتمام زاد وقد

 وربطها الرتبوية، األحباث وإمناء لتطوير والتقنية واملادية البشرية اإلمكانيات لتوفري تسعى ثاألحبا ومراكز

  .ااالت شىت يف العملية احلياة ومبشاكل التنمية بربامج

 بطريقة يتم مل إن وحتليلها، وتصنيفها مجعها وعملية العلمية، البحوث يف أساسية مادة والبيانات

  .والعملية العلمية قيمته وفقدانه البحث ايار إىل ذلك أدى وجيدة، صحيحة

 يف واضحة مشكلة اإلحصائية األساليب استخدام سوء أن جيد والنفسية الرتبوية للبحوث واملتتبع

 التقوميية الدراسات وتعددت. البحوث هذه مثل يف اإلحصاء مبجال االهتمام نشأ هنا ومن اال، هذا

 يف اإلحصاء استخدام واقع تشخيص هو عام دف. لبحوثا هذه مثل يف اإلحصائي للجانب

 والتطبيقي النظري اجلانب بني املواءمة لتحقيق الناجع العالج وصف مث ومن والنفسية الرتبوية البحوث

  .البحوث يف البيانات لتحليل اإلحصائية األساليب استخدام عند

 االستخدام الشائعة اإلحصائية ساليبلأل تقومي هو ما منها نوعني، على اال هذا يف والدراسات

 واحد إحصائي أسلوب حول مركز تقومي هو ما ومنها. والنفسية الرتبوية البحوث يف البيانات لتحليل

 املختصة الدراسات هذه مثل أن وأرى. حمددة معايري ضوء يف ذلك ويتم اإلحصائية، األساليب من فقط

 اإلحصائي لألسلوب النظري لإلطار أوضح ببلورة محتس ألا مميزة، أمهية له واحد أسلوب بدراسة

 يف منه أكثر اإلحصائي األسلوب ذلك تطبيق ومعايري فنيات من عدد أكرب وحبث عملية، بطريقة

 بالتقومي يسمح ال جماهلا واليت عام بشكل االستخدام شائعة اإلحصائية باألساليب تم اليت الدراسات

  .عامة معايري إطار ضمن إال

 والذي) 2كا( تربيع كاي اختبار وهو البيانات حتليل أساليب بأحد احلالية الدراسة تمتاه وقد

 والنفسية، الرتبوية الدراسات من الكثري لبيانات مسة هي اليت) التكرارية( االمسية البيانات من يستخدم

   البيانات، من النوع هذا مثل مع استخداما وأكثرها اإلحصائية األساليب أشهر تربيع كاي واختبار
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 يف يستخدم أنه أي معينة، صفة إىل تنتمي اليت احلاالت تعداد بدراسة فيها تم اليت احلاالت يف وكذلك

  ).1405 كنجو،( اإلحصائي التعداد بيانات حتليل

 يعتمد ألنه شيوعا وأكثرها اإلحصائية الداللة اختبارات أهم من بأنه) 1973( السيد وصفه وقد

 ميكن اليت العددية البيانات مع ويستخدم الالبارامرتية املقاييس من يعد فهو لتكراريا التوزيع شكل على

  .تواالحتماال النسب مثل تكرار إىل حتويلها

 كارل يد على 1900 عام يف البيانات لتحليل كأسلوب ظهوره، منذ) 2كا( تربيع كاي اختبار

مذكرات  يف) 2كا( تربيع كاي راختبا استخدامات حول الدراسات من العديد حمط وهو بريسون،

 ألنه وذلك. اجليد استخدامه شروط توضيح دف املاجستري بقسم علم النفس جامعة مستغامن و وهران

 مبتطلبات والوفاء دراسة، أي يف العينة من املستحصلة للبيانات اإلحصائي التحليل إتقان جدا املهم من

 تعميمها من وميكن النتائج يف الثقة إىل يؤدي ذلك الن البيانات، حتليل يف املستخدم األسلوب ذلك

 اتمع حول وعملية علمية وقرارات نتائج الستخالص وسيلة إال هي ما اإلحصائية األساليب أن حيث

  .للدراسة اإلحصائي
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  :مقدمة

 حدأ يعد فهو املختلفة، ملعرفةا ميادين من العديد يف والباحثني املختصني باهتمام اإلحصاء حيظى
 وميكن املتعددة، اجلبائية ااالت يف انتشارا وأكثرها األخرى العلمية الفروع مع تداخالً  املعرفة فروع ربأك
 كما وذلك اخلاصة، أغراضه خدمه أو هلذات أوجد علما يشكل ال ذاته حبد اإلحصاء أن إىل ذلك غزة
 حق أو الكيمياء أو األحياء أو الطب أو اهلندسة أو الفيزياء مثل األخرى املعرفة فروع يف احلال هو

 يقدمه ما يف أمهيته تتمثل وإمنا واالجتماع، واالقتصاد النفس كعلم األخرى واالجتماعية اإلنسانية العلوم
 بالتايل يساعدها مما املعرفة، ميادين خمتلف يف فاعل بشكل توظيفها ميكن إحصائية وأساليب مناهج من
  حتقيق؟ يف

 واألساليب املعرفة توليد يف األوىل مهمته تتمثل اخلدماتية املعرفة فروع أحد مبثابة هو فاإلحصاء
 العلمية بالظواهر املتعلقة الرقمية البيانات ومعاجلة الستخالص تستخدم اليت املتعددة اإلحصائية واملناهج
 والطب والكيمياء الفيزياء مثل منها العلمية املعرفة فروع خمتلف أن جند هنا ومن واالجتماعية والنفسية
 واالقتصاد السياسة وعلوم االجتماع وعلم النفس علم مثل منها اإلنسانية وكذلك واألحياء والفلك
 اإلحصائية واملناهج األساليب توظف والتعليم الرتبية وكذلك والتجارة الصناعة وعلوم العسكرية والعلوم
 من العديد حول واالستنتاجات االستدالالت بعض عمل أو وصفية معلومات إىل الوصول دف

  .ا والتحكم والتنبؤ الظواهر هذه مثل وتفسري فهم يف يساعد الذي األمر البحث، موضع الظواهر
 عدمي يكون يكاد النظري املستوى على يةاإلحصائ واألساليب املناهج استخدام أن جند وهكذا

 عندما كربى قيمته األساليب هذه ملثل يصبح ولكن العلمي، اال يف يؤخر أو يقدم ال أنه إذ. النفع
  .األخرى العلوم من املستمدة البيانات على توظف

 ثاستحدا مت فقد اإللكرتوين احلاسوب جمال يف والتكنولوجي العلمي للتطور وكنتيجة وحديثا
 هائل كم على املعقدة اإلحصائية العمليات إجراء من متكن اليت احملسوبة اإلحصائية الربامج من العديد

 أمرا اإلحصائية واملناهج األساليب من العديد استخدام من جعل مما جدا، قصري وقت ويف البيانات من
 Dmap-SaS: هي شيوعا ثرواألك اآلن املعروفة اإلحصائية الربامج أو الرزم ومن السهولة، غاية يف

Minitab-Systat-statistica-SPSS-NCSS.  
 



 ملخص الدراسة

 

  

  

هدفت الدراسة إىل تقومي واقع استخدامات اختبار يف رسائل املاجستري بكلية العلوم االجتماعية جامعة 

مستغامن وتوضيح مصادر اخلطأ اليت تقلل من جودة استخدامه والكشف عن واقع قوة االختبار وحجم 

  :الية العينة املصاحبان له وقد تناولت الدراسة احملاور الرئيسية الت

 . 2أنواع استخدامات اختبار كا .1

  .2نسبة االستخدامات اجليدة و الغري اجليدة الختبار كا .2

  . 2األخطاء اليت يقع ا الباحثون عند استخدامهم الختبارهم كا .3

العديد من النتائج أمهها ما  وأسفرت عن 2استخدام الختبار كا) 840(وقد مشلت عينة الدراسة على 

  :يلي

  .شيوعا هو اختبار جودة املطابقة  2دامات اختبار كاأن أكثر استخ .1

  .أقل من نسبة االستخدامات غري اجليدة  2أن نسبة االستخدامات اجليدة الختبار كا .2

احنصرت األخطاء اليت وقع ا الباحثون يف ستة أخطاء من بني األخطاء التسعة اليت حددها  .3

 ) . Lewis & Burke(لويس و بارك 

 .يف استخداماته اجليدة تتسم باالرتفاع  2ملصاحبة الختبار كاأن قوة االختبار ا .4

 .يتسم بالكرب  2أن حجم العينة املصاحب الختبار كا .5
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  المراجع

  :المراجع العربية: أوال

يف العلوم النفسية  اإلحصائيمناهج البحث وطرق التحليل ) .1991(صادق ، آمال –أبو حطب ،فؤاد  )1

 .مكتبة األجنلو املصرية : القاهرة . واالجتماعيةوالرتبوية 

مكتبة األجنلو الطبعة الرابعة ،القاهرة ، .التقومي النفسي ) .1975(عثمان ،سيد أمحد –أبو حطب ،فؤاد  )2

 .املصرية 

مقدمة يف اإلحصاء ، دار جون وايلي ) .1973(عوض ، عدنان حممد  –أبو صاحل ، حممد صبحي  )3

 .وأبنائه 

عمادة شؤون : الرياض .التطبيقياإلحصاء ) .ـه1410(أبو عمه ، عبد الرمحان حممد سليمان وآخرون  )4

 .املكتبات جامعة امللك سعود 

 .العربيةدار النهضة :القاهرة.والرتبوياإلحصاء النفسي واالجتماعي  ).ـه1408(السيد  النيل، حممودأبو  )5

 .املكتبة األكادميية :القاهرة .اإلحصاء يف البحوث العلمية ) .1979(أبو يوسف ، حممد  )6

مبادئ اإلحتمالية واإلحصاء الرياضي ، ) .1988(الغرايب ،سليم امساعيل  –اثناسيوس ، زكريا زكي  )7

 .املستنصرية  اجلامعة: بغداد 

دار اآلفاق :بريوت . ،اإلحصاء النفسي وقياس القدرات اإلنسانية ) هـ 1411(أسعد ، ميخائيل  )8

 .اجلديدة 

 .وكالة املطبوعات :الكويت .علم النفس التجرييب ) .بدون تاريخ(امساعيل ، عزت سيد  )9

الطبعة .م التجارب مقدمة يف طرق اإلحصاء وتصمي) .1979(الرويب ،حممد ممدوح  –بشر ،حممد علي  )10

 .دار املطبوعات اجلديدة :الثانية ،اإلسكندرية 

اإلحصاء الوصفي واإلستداليل يف الرتبية ) .1977(اثنا سيوس ،زكريا زكي –البيايت ،عبد اجلبار توفيق  )11

 .اجلامعة املستنصرية :بغداد .وعلم النفس 

الطرق  واالجتماعيةوية والنفسية التحليل اإلحصائي يف البحوث الرتب) .1983(توفيق ، عبد اجلبار  )12

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .الالمعلمية 

الطبعة .مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ) .1978(كاظم ، أمحد خريي –جابر، جابر عبد احلميد  )13

 .دار النهضة العربية :القاهرة .الثانية 
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مديرية دار الكتب : ،بغداد  تماعياالجاإلحصاء ) .1981(زيين ، احلسني  –احلسن ، احسان حممد  )14

 .جامعة املوصل 

 .منشورات عويدات :بريوت .مدخل إىل اإلحصاء ) .1985(حليمي ، عبد القادر  )15

الطبعة الثانية . واالجتماعيةاإلحصاء يف البحوث النفسية والرتبوية ) .1957(خريي ، السيد حممد  )16

 .دار الفكر العريب :القاهرة .

 .جامعة املوصل : بغداد .املدخل إىل اإلحصاء ) .1983(الراوي ،خاشع حممود  )17

البحث الرتبوي أزمنة نواقصه مقرتحات تطويره ) . 1981(العاين عبد الرؤوف  –الرشيد ، حممد األمحد  )18

 .مكتب الرتبية : الرياض .جملة املوسم الثقايف األول .

جملة كلية . ول جملس التعاون تقومي مراكز البحث الرتبوي يف د) . هـ 1408(الرشيد ، حممد األمحد  )19

 .عمادة شؤون املكتبات : الرياض .الرتبية جامعة امللك سعود ، الد اخلامس 

هجر للطباعة : اجليزة .اإلحصاء واإلستقراء ، اجلزء األول أسس اإلستقراء ) .1990(زايد ، مصطفى  )20

 .والنشر 

املؤسسة العصرية : اجليزة .طق اإلستقراء اجلزء الثاين من.اإلحصاء واإلستقراء ) .1992(زايد ، مصطفى  )21

 .للنشر والرتمجة 

املؤسسة : اجليزة . اإلحصاء واإلستقراء ، اجلزء الثالث أساليب اإلستقراء ) .1992(زايد ، مصطفى  )22

 .العصرية للنشر والرتمجة 

كفاءته   اإلستبيان يف البحوث الرتبوية والنفسية بناؤه تفنينه حدوده) 1987(سعيد ، أبو طالب حممد  )23

الد السابع تونس املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .الة العربية للبحوث الرتبوية ، العدد األول .

. 

: الطبعة الثالثة القاهرة . علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ) . 1979(فؤاد البهى السيد ،  )24

 .دار الفكر العريب 

دار ماجلدوهيل : شعبان عبد احلميد شعبان القاهرة ) ترمجة .(صاء اإلح) . 1978(شبيجل ، موارى  )25

 .للنشر 

 .اته : جده .مبادئ الطرق اإلحصائية ) .1404(ربيع عبد احلميد  –الصياد ، جالل  )26

للطباعة .جده ، دار عكاظ .مقدمة يف الطرق اإلحصائية ) .1410(حبيب ، حممد  –الصياد ، جالل  )27

 .والنشر 
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 .دار عكاظ : الطبعة الثانية ، جدة .نظرية اإلحتماالت ) .1408(صطفى الصياد ، جالل م )28

النماذج اإلحصائية يف البحث الرتبوي والنفسي والعريب بني ما ) .1985(الصياد ، عبد العاطي أمخد  )29

: الرياض .العدد السادس عشر .السنة اخلامسة .جملة رسالة اخلليج .هو قائم وما جيب ان يكون 

 .لعريب لدول اخلليج مكتب الرتبية ا

الداللة العملية وحجم العينة املصاحبتني للداللة اإلحصائية ) .1988(الصياد ، عبد العاطي أمحد  )30

دراسة تقوميية ، حبوث مؤمتر البحث الرتبوي الواقع  –يف البحث الرتبوي والنفسي العريب " ت"إلختبار 

 .واملستقبل ، الد الثاين ،القاهرة 

سلسلة حبوث .جداول حتديد حجم العينة يف البحث السلوكي ) .1989(عاطي أمحد الصياد ، عبد ال )31

 .رابطة الرتبية احلديثة : القاهرة .العدد األول ) .حمكمة (تربية 

خصائص الباحث الرتبوي يف البالد ) .1981(عبد الرحيم ، فتحي السيد  –عبد احلليم ، أمحد مهدي  )32

 .العدد األول املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .بوية الة العربية للبحوث الرت .العربية 

 .مكتبة الفالح : الكويت .القياس النفسي ) هـ 1403(عبد الرمحان ، سعد  )33

اجلزء األول . املدخل يف اإلحصاء ورياضياته ) .1973(عمر ، أمحد  –عبد الفتاح ، عبد اللطيف  )34

 .وكاالت املطبوعات : الكويت .

دراسة تقوميية لألساليب اإلحصائية املستخدمة يف رسائل ) هـ 1410(حي حممد عبد اهللا العجالن ، فت )35

كلية الرتبية : مكة املكرمة .رسالة ماجستري غري منشوره .املاجستري بكلية الرتبية جبامعة أم القرى 

 .جامعة أم القرى .

عمان .الطبعة الثانية .ء الثاين اجلز .مبادئ اإلحصاء يف الرتبية وعلم النفس ) ه1401(عدس عبد الرمحان  )36

 .مكتبة األقصى : 

شركة العبيكان : الرياض .املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية ) .هـ 1409(العساف ،صاحل بن محد  )37

. 

تصميم وجتريب منوذج تعليمي نسقي لكفايات اإلحصاء ) .1989(عالم ،صالح الدين حممود  )38

 –الد السادس عشر  – االجتماعيةجملة العلوم .كي املرجع مبدخل التقومي حم باالستعانةالسيكولوجي 

 .جامعة الكويت : الكويت .العدد الثالث 

 .دار الفكر :عمان ،اإلحصاء للباحث يف الرتبية والعلوم اإلنسانية، 1988(عوده أمحد  اخلليلي خليل  )39
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: الرياض.ضرات يف التقومي الرتبوي حما.و أسسه ووظائفه مفاهيم التقومي ) .1983(حممد عبد العزيز  عيد )40

 .مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 

 .دار النهضة العربية : القياس والتجريب يف علم النفس والرتبية بريوت ) .1974(عيسوى عبد الرمحن  )41

 .مكتبة األجنلو املصرية : القاهرة .القياس الالبرمرتي يف العلوم السلوكية ) .1985(الغريب ، رمزيه  )42

 .دار النهضة العربية : القاهرة .اإلحصاء يف علم النفس ) .1985(ج ، صفوت فر  )43

دار :القاهرة .الطبعة الثانية .مبادئ اإلحصاء التجرييب ) .1967(هندي ،لطفي  –قاسم السيد سعد  )44

 .املعارف 

ثة وطرق تطبيقه يف ميادين البحث العلمي اجلزء األول الطبعة الثالاإلحصاء ) .1407(كنجو ، أنيس  )45

 .مؤسسة الرسالة :بريوت 

اإلحصاء وطرق تطبيقه يف ميادين البحث العلمي اجلزء األول الطبعة الثانية ) .1405(كنجو ، أنيس  )46

 .مؤسسة الرسالة :بريوت 

 .املكتبة الوطنية :بغداد .اإلحصاء لطالب العلوم والتكنولوجيا ) .1986(رمحه اهللا  –حسن  ناصر )47

دراسة تقوميية مقارنة لألساليب اإلحصائية اليت استخدمت ) .1411(محن عبد اهللا عمر عبد الر و النجار  )48

يف حتليل البيانات يف رسائل املاجستري يف كل من كلية الرتبية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة وكلية الرتبية 

 .جامعة أم القرى .مكة املكرمة .رسالة ماجستري غري منشورة.لرياض جبامعة امللك سعود با

اململكة العربية .استخدام العينات يف جمال البحوث امليدانية ) .1406(العظيم احلسن حممد  نصر عبد )49

 .معهد اإلدارة العامة :السعودية 

دار الكتب والنشر :بغداد .العينات ) .1981(الناصر ، عبد ايد محزة  –نوري ، وليد عبد احلميد  )50

 .جامعة املوصل 

 .العربية دار النهضة :بريوت .يف طرق التحليل اإلحصائي  مقدمة) .1404(اهلانس ،خمتار حممود  )51

بدريه عبد الوهاب وحممد الشربيين ) ترمجة .(املبادئ األولية يف اإلحصاء ) .1984(هويل ، بول ج  )52

 .دار وايلي وأبنائه .الطبعة الرابعة .

 .ربية دار النهضة الع:بريوت .طرق التحليل اإلحصائي ) .بدون تاريخ(هيكل ، عبد العزيز  )53

، اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف العلوم النفسية م2009-  هـ1430الدكتور حممود عبد احلليم مين،  )54

 .والرتبوية

 .، اإلحصاء الرتبويم2009- هـ1430الدكتور عماد الزغول،  )55
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