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األساليب اإلحرائية السدتخجمة في معالجة بيانات البحث العمسي
ومجى مشاسبتها لستغيخات البحث

(دراسة عمى طالب الجراسات العميا في كمية التخبية بجامعة إفخيقيا العالسية)
د .عسخإبخاىيؼ عالؼ
ممخص الجراسة :
ىجفت الجراسة إلى معخفة نؾع األساليب والسعالجات اإلحرائية التي استخجميا طالب الجراسات العميا في كمية
التخبية بجامعة إفخيقيا العالسية في معالجة البيانات التي تحرمؾا عمييا في بحؾثيؼ ،استخجم الباحث السشيج
الؾصفي ،تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )26رسالة عمسية ،مشيا ( )24رسالة ماجدتيخ ،ورسالتيؽ لجرجة
الجكتؾراة ،تؾصمت الجراسة إلى عجة نتائج مشيا :عيشة الجراسة (البحؾث التي انجدت في كمية التخبية بجامعة
إفخيقيا العالسية خالل العام 2019م) تشاولت أنؾاعاً مختمفة مؽ العيشات ،أغمبيا عذؾائية ،وواحجة طبقية،
وواحجة قرجية ،ال تؾجج عيشة عجد أفخادىا أقل مؽ ثالثيؽ فخداً عجا دراسة تجخيبية واحجة ،لؼ تدتخجم عيشات
استظالعية إال في بحثيؽ فقط ،البحؾث تحت الجراسة استخجمت أنؾاعاً مختمفة مؽ الستغيخات ،معغؼ البحؾث
استخجمت االستبانة أداة لجسع السعمؾمات ،عيشة الجراسة استخجمت أنؾاعاً مختمفة مؽ األساليب اإلحرائية
لسعالجة البيانات ،عيشة الجراسة استخجمت أنؾاعاً مختمفة مؽ األساليب اإلحرائية لسعالجة البيانات ،لكشيا لؼ
تبيؽ لساذا استخجمت ىحه السعالجة ،ولؼ تبيؽ كحلػ مشاسبتيا لستغيخات البحث.
Abstract
Statistical method used in processing scientific research data and their
relevance to the research variables.
The study is for postgraduate students at the faculty of education at IUA.
The study aimed to find out the type of statistical methods and
treatments used by the postgraduate students of faculty of education at
IUA.
The researcher used the descriptive method. The study sample consisted
of 26 theses, including 24 master theses and two PhD theses.
The study reached several results, including the study sample, the
research that was completed in the college of education at IUA for the
year 2019.
The study dealt with different types of samples, most of them are
random, one is stratified, one is intentional.
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There is no sample which number is less than thirty, with the exception
of one experimental study. No exploratory samples were used, except in
two studies.
The research under study used different types of variables.
Most of the researches used the questionnaire as a tool for data
collection.
The study sample used different types of statistical methods for data
processing. But it did not indicate why this treatment is used, nor did
determine its suitability for the research variables.
مقجمة:
في العرخ الحجيث ساد اعتقاد بأن الحي يديظخ عمى العالؼ ىؾ الحي يستمػ السعخفة .والسعخفة
تقؾم عمى العمؼ .ليحا اتجو مشغخو التعميؼ لبشاء مقخرات مؾاكبة تؾعف فييا السعخفة في مشاحي
الحياة كميا ،وتحؾيميا إلى دراسات تترف بالجقة ليحا ربظت باألرقام {تكسيؼ ،}Quantification
ليحا ادرجت الؾحجات العمسية بالجامعات مقخر اإلحراء .واتجيت البحؾث العمسية لسعالجة
بياناتيا بأساليب إحرائية مختمفة ،تتشاسب ومتغيخات البحث .مؽ خالل ىحه األساليب اإلحرائية
يتؼ الحكؼ عمي البحث العمسي .فقبؾل أو رفض الفخوض يبشى عمى دقة الشتائج ،ومقجار الثقة.
وأصبح اإلحراء عمساً ال يسكؽ االستغشاء عشو ألى باحث أراد تظبيق األسمؾب العمسى في بحثو.
ولتظبيق الظالب ما درسؾه خالل مقخر اإلحراء في بحؾثيؼ العمسية ،عمييؼ معخفة الستغيخات
السختمفة ،خاصة التي سيتدتخجمؾنيا في بحؾثيؼ ،ونؾع السعالجة اإلحرائية السشاسبة .فكل
أسمؾب إحرائي قج يكؾن لو شخوط لالستخجام ،أو محاذيخ .فعمى الباحث أن يعخف األساليب
اإلحرائية السختمفة التي سيدتخجميا ،وخرائص كل أسمؾب ،وشخوط تظبيقو.
انحرخت ىحه الجراسة في معخفة نؾع األساليب والسعالجات اإلحرائية التي استخجميا
طالب الجراسات العميا في كمية التخبية بجامعة إفخيقيا العالسية في معالجة البيانات التي تحرمؾا
عمييا في بحؾثيؼ ،وسيتؼ دراسة البحؾث التي نؾقذت خالل العام 2019م (عيشة الجراسة)
.استخجم الباحث السشيج الؾصفي لسالءمتو لسثل ىحه الجراسات.
مذكمة الجراسة:
مؽ خالل محاورة الباحث ومعايذتو لدمالء السيشة (مؽ مذخفيؽ ومشاقذيؽ لمخسائل العمسية)،
سسعيؼ يتحمخون ويجعؾن ضعف الظالب في معالجة بيانات البحؾث العمسية ،وأحياناً تأتي نتائج
البحؾث غيخ متدقة ،وفي بعزيا الشتائج متشاقزة ،ولمتأكج مؽ صحة ىحا االدعاء حاول الباحث
أن يظمع عمى بحؾث طالب الج ارسات العميا في كمية التخبية (ماجدتيخ ،دكتؾراة) التي تست
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مشاقذتيا خالل العام 2019م ،لتحجيج نؾع البيانات التي وردت في الخسائل أعاله ،وكيف تست
معالجتيا إحرائياً ،وما مجى مشاسبة السعالجة لشؾع الستغيخات والبيانات التي وردت فييا؟
تتسثل مذكمة الجراسة في الدؤال الخئيذ التالي:
ما األساليب اإلحرائية التي أستخجمت في معالجة بيانات البحؾث العمسية التي تست مشاقذتيا
خالل العام 2019م في كمية التخبية بجامعة إفخيقيا العالسية ؟ وما مجى مشاسبتيا لستغيخات
البحث؟
أهسية الجراسة:
تشبععع أىسيععة ىععحه الج ارسععة مععؽ أىسيععة اإلحرععاء الععحي ال يدععتغشي عشععو باحععث ،خاصعة مععع نععجرة
الجراسات الدؾدانية الستعمقة بيحا السؾضؾع حدعب عمعؼ الباحعث ،واتجعاه معغعؼ البعاحثيؽ السعتخجام
بيانات خام ،تحتاج إلى معالجات إحرائية في العخض والتحميعل .كسعا قعج تكدعب البعاحثيؽ بععض
العمسية في التعامل مع بيانات بحؾثيؼ .كسا قج يدتفيج مشو مذخفؾ البحؾث التخبؾية ومقؾمؾىا.
أهجاف الجراسة:
تيجف الجراسة الحالية إلى تحقيق اآلتي:
 – 1تدميط الزؾء عمى األساليب اإلحرائية السدتخجمة في تحميل البيانات في الخسائل العمسية
التي تست مشاقذتيا في كمية التخبية خالل العام 2019م.
 – 2لفت انتباه األسخة التخبؾية بسكؾناتيا كميا إلى أىسية األساليب اإلحرائية في البحث العمسي،
وعالقتيا بجقة الشتائج ومجى الثقة فييا.
 – 3معخفة أنؾاع البيانات التي جسعت في الخسائل العمسية التي تست مشاقذتيا في كمية التخبية
خالل العام 2019م.
 – 4تحجيج مجى مالءمة األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الخسائل العمسية التي تست مشاقذتيا
في كمية التخبية خالل العام 2019م لشؾع البيانات التي وردت فييا.
أسئمة الجراسة:
 – 1ما نؾع عيشة البحث وحجسيا التي تؼ اختيارىا في البحؾث العمسية (ماجدتيخ ودكتؾراة) التي
تست مشاقذتيا في كمية التخبية خالل العام 2019م؟ ما مبخرات االختيار؟ وكؼ ندبتيا مؽ
السجتسع؟
 – 2ما أدوات جسع البيانات التي استخجمت؟ وما نؾع البيانات التي جسعت في البحؾث العمسية
(ماجدتيخ ودكتؾراة) التي نؾقذت في كمية التخبية خالل العام 2019م؟
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 – 3ما نؾع األساليب اإلحرائية التي استخجمت لسعالجة البيانات التي وردت في البحؾث العمسية
(ماجدتيخ ودكتؾراة) التي نؾقذت في كمية التخبية خالل العام 2019م ؟
 – 4ما مجى مالءمة األساليب اإلحرائية التي استخجمت في البحؾث العمسية التي نؾقذت في كمية
التخبية خالل العام 2019م لمبيانات التي وردت فييا؟
فخضيات الجراسة :
 – 1تزسشت البحؾث التي انجدت خالل العام 2019م في كمية التخبية (جامعة إفخيقيا العالسية)
أنؾاعاً مختمفة مؽ العيشات مؽ حيث الشؾع والحجؼ ،مع شخح أسباب اختيار العيشة في البحؾث
كميا ،وحجدت ندبة العيشة مؽ مجتسع البحث.
 - 2جسعت البحؾث العمسية التي نؾقذت في كمية التخبية (جامعة إفخيقيا العالسية) خالل العام
الجراسي 2019م بياناتيا بأدوات مختمفة ،وتحرمت عمى أنؾاع مختمفة مؽ البيانات.
 – 3استخجم الباحثؾن (ماجدتيخ ودكتؾراة) الحيؽ نؾقذت رسائميؼ في كمية التخبية (جامعة إفخيقيا
العالسية) أنؾاعاً مختمفة مؽ األساليب اإلحرائية لسعالجة بيانات بحؾثيؼ العمسية.
 - 4عالج الباحثؾن (الحيؽ تست مشاقذة رسائميؼ (ماجدتيخ ودكتؾراة) في كمية التخبية (جامعة إفخيقيا
العالسية) خالل العام 2019م بيانات رسائميؼ بأساليب إحرائية مشاسبة لشؾع البيانات.
مشهج الجراسة :استخجم الباحث السشيج الؾصفي لسشاسبتو.
العيشة :تكؾنت عيشة الجراسة ( )26رسالة عمسية ،مشيا ( )24رسالة ماجدتيخ ،ورسالتيؽ لجرجة
الجكتؾراة.
حجود الجراسة:
الحجود السهضهعية :تقترخ الجراسة عمى دراسة البيانات التي وردت في البحؾث العمسية لجرجتي
الساجدتيخ والجكتؾراة التي نؾقذت في كمية التخبية في جامعة إفخيقيا العالسية خالل العام
2019م.
الحجود السكانية :جامعة إفخيقيا العالسية في الدؾدان.
الحجود الدمانية :الفتخة 2019م.
مرظمحات الجراسة:
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األساااليب اإلحرااائية (السعالجااات اإلحرااائية)  :Statistical Treatmentsىععي وسععيمة يدععتخجميا
()1
الباحث لتحؾيل البيانات الخام التي جسعيا إلى خالصات ونتائج ليا معشى وليا داللة.
البياناااات  :Dataمعمؾم ععات خ ععام غي ععخ مختب ععة ،وغي ععخ مشغس ععة ،ل ععؼ تخز ععع لسعالج ععات إحر ععائية ،بع ععج
خزؾعيا تتحؾل إلى معمؾمات ،ونتائج.
االختبااارات السعمسيااة (البارامتخيااة)( :Parametric Tests )2ىععي اختبععارات تتظمععب وجععؾد معمسععات
 Parametersفعي البيانعات أو السجتسعع العحي سعحبت مشعو البيانعات ،مثعل :االعتعجال ،والتجعانذ،
وأن تكؾن البيانات رقسية ،ودقيقة وسميسة.
الجراسات الدابقة:
 .1دراسة :دمحم مهسى دمحم الذسخاني(1421( )3ها 2000 -م):
مذكالت استخجام تحميل التبايؽ األحادي والسقارنات البعجية وطخق عالجيا،
ىجفت الجراسة إلى التعخيف بالسذكالت التي يسكؽ أن يرادفيا الباحث عشج استخجام التبايؽ،
واكتذافيا وترحيحيا ،والتعخف عمى طخائق السقارنات ،وشخوط كل مشيا وكيفية استخجاميا.
استخجم الباحث السشيج الؾصفي الشغخي والسشيج التقؾيسي .شسمت عيشة الجراسة لمجراسة التظبيقية:
درجات مادة الحاسب اآللي لعجد  3296طالباً وطالبة مؽ طالب الرف الثالث الثانؾي بجسيع
تخرراتو ،ولمجراسة التقؾيسية 36 :رسالة عمسية .مؽ أىؼ نتائج الجراسة :أن أفزل بجيل لتحميل
التبايؽ في حالة وجؾد فخق كبيخ في أحجام العيشات ىؾ استخجام اإلحراء الالمعمسي ( Non
 .)Parametricإن تحميل التبايؽ ىؾ األكثخ استخجاماً عشج مقارنة متؾسظات ثالث مجسؾعات
فأكثخ ،وإن تحميل التبايؽ يتؼ استخجامو دون مخاعاة لذخوطو وافتخاضاتو .وىشاك عجد قميل مؽ
الجراسات استخجمت اإلحراء الالمعمسي (كخوسكال ،أليذ) كبجيل لتحميل التبايؽ .عجم إشارة
أغمبية الباحثيؽ إلى التأكج مؽ شخوط وافتخاضات تحميل التبايؽ مسا قج يعظي نتائج ال يسكؽ
االعتساد عمييا .وقج أعيخت الشتائج أن قدؼ عمؼ الشفذ ىؾ األكثخ اىتساماً بسخاعاة ىحه
االفتخاضات.
()4

 .2دراسة :عادل بن أحسج بن حدن بابظين (1422ها 2001 -م):
مذكالت الجاللة اإلحرائية في البحث التخبؾي.

ىجفت الجراسة لمكذف عؽ مذكالت الجاللة اإلحرائية في البحث التخبؾي ،والتعخف عمى أىؼ
السفاىيؼ واألساليب اإلحرائية التي يسكؽ أن تقجم حمؾالً لتمػ السذكالت ،وصياغة أساليب ججيجة
 /1وٛشزدظ ٓ١وٛجه :أخطبء شبئعخ في انجحىث انت ّزثىيخ ،عاٌُ اٌىرة ،اٌما٘زج.104 ،َ2007 ،
 /2فؤاد اٌث ٟٙاٌظ١ذ :يزجع صبثكِٚ485 ،ا تعذ٘ا.
 /3دمحم ِٛط ٝدمحم اٌشّزأ :ٟيشكالد اصتخذاو تحهيم انت ّجبيٍ األحبدي وانًمبرَبد انجعذيخ وطزق عالجهب رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ
عٍُ إٌفض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح أَ اٌمز ٜتّىح اٌّىزِح٘1421 ،ـ .َ2000 -
 /4عادي تٓ أدّذ تٓ دظٓ تاتط :ٓ١يشكالد انذالنخ اإلحصبئيّخ في انجحج انت ّزثىيِ ،اجظر١زِٕ ،شٛر،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح أَ اٌمزٜ
اٌٍّّىح اٌعزت١ح اٌظعٛد٠ح٘1422 ،ـ .َ2001 -
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لحميا ،والكذف عؽ واقع تمػ السذكالت في الخسائل العمسية .استخجم الباحث مشيج تحميل
السعمؾمات (الؾثائق) ،والسشيج الؾصفي التقؾيسي .تكؾنت العيشة مؽ ( )99رسالة بشدبة ()%72
مؽ السجتسع .ومؽ أىؼ الشتائج :استخجام الجاللة اإلحرائية كتفديخ ألىسية الشتائج ،وكتفديخ
لتأثيخ السعالجة ،والتحيد لمشتائج الجالة إحرائياً ،والظبيعة الثشائية لشتائج اختبار الجاللة
اإلحرائية.
()1

 .3دراسة :خميل أحسج محسهد لبج (2005م):
تقؾيؼ بعض اإلجخاءات السشيجية السدتخجمة في رسائل الساجدتيخ السقجمة لكميات التخبية
في الجامعات الفمدظيشية بغدة.
مؽ أىجاف الجراسة الكذف عؽ األساليب اإلحرائية شائعة االستخجام في الحرؾل عمى
الشتائج البحثية .استخجم الباحث السشيج الؾصفي التحميمي .وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ()105
رسالة ماجدتيخ في الجامعات الفمدظيشية (األزىخ ،األقرى ،اإلسالمية) ،وكانت أىؼ الشتائج:
 %48مؽ الباحثيؽ استخجمؾا اختبار (ت) في دراساتيؼ )%20( ،مشيؼ استخجمؾا اختبار (ف)،
( )%19استخجمؾا الشدب السئؾية.
()2

 .4دراسة :أشخف أحسج عهاض العتيبي (1432ها 1433 -ها):
دراسة تقؾيسية لرحة استخجام اسمؾب تحميل التبايؽ في رسائل الساجدتيخ والجكتؾراة في
كمية التخبية جامعة أم القخى بسكة السكخمة.
ىجفت الجراسة إلى تذخيص واقع أسمؾب تحميل التبايؽ ،وتؾضيح األخظاء التي يقع فييا
الباحثؾن عشج استخجام ىحا األسمؾب .استخجم الباحث السشيج الؾصفي التحميمي .وتكؾنت عيشة
الجراسة مؽ ( )130رسالة )106( ،رسالة ماجدتيخ ،و( )24رسالة دكتؾراة .مؽ أىؼ الشتائج :أن
أغمب الخسائل استخجمت أسمؾب التبايؽ األحادي.
 .5دراسة عبجهللا عمى إبخاهيم عديخي (1433ها 2013 -م):
صعؾبات البحث العمسي (السشيجية اإلحرائية) لجى طالب الجراسات العميا في كمية التخبية
بجامعة أم القخى.
ىجفت الجراسة إلى بحث الرعؾبات التي تؾاجو طالب الجراسات العميا بجامعة أم القخى في
كمية التخبية مؽ وجية نغخ أعزاء ىيئة التجريذ في الكمية .استخجم الباحث السشيج الؾصفي
السدحي .تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )74استبانة .مؽ نتائج الجراسة أن طالب الجراسات
()3

 /1خٍ ً١أدّذ ِذّٛد ٌثذ :تمىيى ثعض اإلجزاءاد انًُهجيخ انًضتخذيخ في رصبئم انًبجضتيز انًمذيخ نكهيبد انت ّزثيخ في انجبيعبد
انفهضطيُيخ ثغزح .رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ إٌّا٘ج ٚطزائك اٌرذر٠ض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،اٌجاِعح اإلطالِ١ح تغشج.َ2005 ،
 / 2أشزف أدّذ عٛاض اٌعر١ث :ٟدراصخ تمىيًيخ نصحخ اصتخذاو اصهىة تحهيم انت ّجبيٍ في رصبئم انًبجضتيز وانذكتىراح في كه ّيخ
انت ّزثيخ جبيعخ أو انمزي ثًكخ انًكزيخ .رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ عٍُ إٌفض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح أَ اٌمز ٜتّىح اٌّىزِح،
٘1432ـ ٘1433 -ـ.
 /3دراطح عثذهللا عٍ ٝإتزا٘ ُ١عظ١ز :ٞصعىثبد انجحج انعهًي (إٌّٙج١ح اإلدصائ ّ١ح) نذي طالة انذراصبد انعهيب في كهيّخ انت ّزثيخ
ثجبيعخ أو انمزي .رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ عٍُ إٌفض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح أَ اٌمز ٜتّىح اٌّىزِح٘1433 ،ـ .َ2013 -
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اإلسالمية لجييؼ صعؾبات أكثخ مؽ غيخىؼ ،وأن طالب الجكتؾراة باألقدام األخخى لجييؼ
صعؾبات أكثخ مؽ طالب قدؼ عمؼ الشفذ.
()1
 .6دراسة عبجهللا السأمهن عبجهللا العهض (:)2016
ىجفت الجراسة لمتعخف عمى األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الخسائل التخبؾية في
الدؾدان لمعام (2010م) .استخجم الباحث السشيج الؾصفي .تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ثالث
عيشات (رسائل جامعية ،مختريؽ ،طالب ماجدتيخ)
م الجامعة
 1إفخيقيا العالسية
 2الخخطؾم
 3الدؾدان لمعمؾم والتكشؾلؾجيا
 4الدعيؼ األزىخي
السجسؾع

الخسائل
20
68
70
65
223

العيشة
10
10
10
10
40

السختريؽ
27
59
33
12
131

العيشة
8
10
18
4
40

طالب
33
50
56
23
162

العيشة
8
14
12
6
40

أهم الشتائج 35 :رسالة استخجمت معالجات إحرائية 18 ،مشيا فييا أخظاء ،لعجم إلسام
الباحث أو السحمل اإلحرائي باإلحراء .كثيخ مؽ الخسائل التخبؾية لؼ تدتفج مؽ السعالجات
اإلحرائية ،نتيجة لألخظاء تعظي نتائج خظأ ،ومؽ ثؼ ق اخرات خظأ .مقخرات اإلحراء لجرجة
الساجدتيخ غيخ كافية لتسكشيؼ مؽ إجخاء السعالجات اإلحرائية .كثيخ مؽ طالب الجراسات
العميا يمجأون لمسحمل اإلحرائي إلجخاء السعالجات اإلحرائية .بعض السحمميؽ اإلحرائيؽ
غيخ ممسيؽ باإلحراء.
اإلطار الشظخي:
مفههم مرظمح أسمهب:
معشى األسمهب لغة:
"األُسُمؾب" بزؼ اليسدة الظخيق والفؽ وىؾ عمى "أُسُم ٍ
ؾب" مؽ "أساليب" القؾم أي عمى طخيق
ُ
()2
ٍ
األسمؾب:
و
قال:
مؾب.
ُس
أ
فيؾ
مستج
يق
خ
ط
وكل
مؾب،
ُس
أ
خل:
الش
مؽ
ظخ
لمد
ويقال
قيؼ.
مؽ طخ
ُّ
ُ
()3
الؾجو والظخيق والسحىب ،يقال :أنتؼ في أُسمؾب شخ ،ويجسع أساليب.
ُ
أساليب:
وورد :أُسمؾب [مفخد] :ج
ُ

()4

 1عثذهللا اٌّأِ ْٛعثذهللا اٌعٛض :تمىيى األصبنيت اإلحصبئيّخ نهزصبئم انجبيعيخ ثبنضىداٌ ،لظُ عٍُ إٌفض اٌرّزت ،ٞٛوٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح
إفز٠م١ا اٌعاٌّ١ح ،غ١ز ِٕشٛرج٘1437 ،ـ .َ2016 -
 /2أدّذ تٓ دمحم تٓ عٍ ٟاٌف ِٟٛ١اٌّمز :ٞانًصجبح انًُيز ،دراطح  ٚذذم١ك ٛ٠ :طف اٌش١خ دمحم ،اٌّىرثح اٌعصز٠حِٛ ،لع ِىرثح اٌّذٕ٠ح اٌزلّّ١ح
([ )ttp://www.raqamiya.orgذزل ُ١اٌىراب ِٛافك ٌٍّطثٛع ِ ٛ٘ٚذ ً٠تاٌذٛاش.148 ،]ٟ
 /3أتِٕ ٛصٛر دمحم تٓ أدّذ األس٘ز :ٞتهذيت انهغخ ،ذذم١ك  :دمحم عٛض ِزعة ،ط  ،1ج  ،12دار إد١اء اٌرزاز اٌعزت ،ٟت١زٚخ،َ2001 ،
[ ذزل ُ١اٌشاٍِح ِٛافك ٌٍّطثٛع ].300 ،
 /4أدّذ ِخرار عثذ اٌذّ١ذ عّز (اٌّرٛف٘1424 :ٝـ) تّظاعذج فز٠ك عًّ :يعجى انهغخ انعزثيخ انًعبصزح ،ج  ،2عاٌُ اٌىرة٘ 1429 ،ـ -
[ ،َ 2008ذزل ُ١اٌىراب ِٛافك ٌٍّطثٛع].1089 ،
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 - 1طخيقة ،محىب ،نسط "سمكت أسمؾب فالن في معالجة السذكمة -لكل إندان أسمؾب في الحياة"
أسمؾب ُحكؼ :شكمو ونغامو -أسمؾب سمبي :ترخف سمبي -األساليب الحجيثة لمتخبية :السشاىج،
و ُّ
الظخائق العمسية.
أسمؾبوُ -يغيخ أسمؾبو" أساليب القؾل :فشؾنو الستشؾعة -أسمؾب
 - 2طخيقة في الكتابة "لكل أديب
ُ
العرخ :الدسة الغالبة عمى العرخ وتدتخمص مؽ كل مقجماتو في الجيؽ والفؽ والفمدفة والعمؾم-
أسمؾب رشيق :أنيق -أسمؾب سخيف :ركيػ -ركاكة األسمؾب :ضعفو.
 - 3وسيمة ،طخيقة الؾصؾل إلى السظمؾب.
األسمهب أصظالحاً:
الظخيقة التي تعامل بيا الباحث مع بياناتو التي جسعيا في بحثو العمسي.
األسمهب اإلحرائي أصظالحاً:
الظخيقة التي اتبعيا الباحث (مقاييذ ،معادالت ،تكخرات ،ندب مئؾية ،وغيخىا) في معالجة
البيانات التي جسعيا ليدتخمص مشيا نتائج الجراسة.
اإلحراء:
تدتخجم كمسة اإلحراء لتذيخ إلي عسمية جسع البيانات الكسية واألساليب السدتعسمة في
معالجة تمػ البيانات ،وقج نعشي بيحه الكمسة أيزا عسمية استخالص بعض االستشتاجات مؽ
دراسة عيشة صغيخة لرياغة تعسيسات يسكؽ تظبيقيا عمي مجتسعات اكبخ حجسا .فاإلحراء ىؾ
عمؼ يبحث فى طخيق جسع الحقائق الخاصة بالغؾاىخ العمسية االجتساعية التى تتسثل فى حاالت
أو مذاىجات متعجدة ،وفى كيفية تدجيل ىحه الحقائق فى صؾرة قياسية رقسية ،وتمخيريا بظخيقة
يديل بيا معخفة اتجاىات الغؾاىخ وعالقات بعزيا ببعض ،ويبحث أيزاً فى دراسة ىحه
(.)1
العالقات واالتجاىات واستخجاميا فى تفيؼ حقيقة الغؾاىخ ومعخفة القؾانيؽ التى تديخ تبعاً ليا
ىشاك حاجة الستخجام أساليب إحرائية كثيخة يحتاجيا الباحث في رسالتو أو أطخحتو
العمسية ،مؽ بيشيا :كيفية اختيار عيشة الجراسة وصفاتيا ،بعج معخفة السجتسع اإلحرائي الحي
ستؾخح مشو .نؾع البيانات السخاد جسعيا ،وتحجيج األدوات السشاسبة لجسعيا ،ثؼ تحجيج األسمؾب
اإلحرائي السشاسب لسعالجة ىحه البيانات لمؾصؾل إلى نتائج عمسية دقيقة يعتج بيا.
فاالحراء يداعج الباحث في:
 )1تحجيج الشقظة السخكدية التي تتجسع حؾليا البيانات عؽ طخيق استخجام مقاييذ الشدعة السخكدية.
 )2تؾضيح انتذار البيانات عؽ طخيق مقاييذ التذتت.
 /1دمحم دمحم عطا :يجبديء اإلحصبء ،د ،ْ.د خ.4 ،
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 )3يؾضح العالقة بيؽ نؾع البيانات كسا في مقاييذ االرتباط.
 )4يحجد تتظابق أو تباعج القيؼ السحدؾبة عؽ القيؼ الستؾقعة ،أو مجى قخبيا أو بعجىا ،عشج استخجام
السقاييذ االستجاللية.
قدؼ أبؾ القاسؼ عبجالقادر خالج وآخخون اإلحراء إلى:

()1

اإلحراء الهصافي (االساتشتايي)  :Descriptiveيرعف البيانعات ويرعشفيا ويبؾبيعا ،ويعخضعيا،
دون الؾصؾل إلى نتائج أو استجالل.
اإلحراء االستجاللي  :Inferentialالؾصعؾل إلعى تعسعيؼ ععؽ خعؾاص الكعل معؽ واقعع فحعص جعدء
مشو (عيشة).
كععحلػ يقدععؼ اإلحرععاء إلععى :معمسععي {بععارامتخي ( ،)Parametricوغيععخ معمسععي (ال بععارامتخي
(.})Non Parametric
 : Parametricتتظم ع ععب وج ع ععؾد معمس ع ععات
االختباااااارات السعمسياااااة (البارامتخياااااة)(Tests )2
 Parametersفععي البيانععات أو السجتسععع الععحي سععحبت مشععو البيانععات مثععل :االعتععجال ،والتجععانذ،
وأن تكؾن البيانات رقسية ،ودقيقة وسميسة.
يسكن استخجام االختبارات غيخالسعمسية في الحاالت التالية:
 -1لمحرؾل عمى قخار سخيع.
 -2إذا كانت البيانات الستؾافخة عؽ عاىخة ما ال تتفق مع االختبارات السعمسية.
 -3إذا كانت الذخوط السظمؾب تؾافخىا في االختبار السعمسي غيخ متحققة.
االختبارات غيخ السعمسية (الالبارامتخية)

()3

:Non Parametric Tests

في حالة تهفخ الذخوط التالية ندتخجم االختبارات السعمسية:
.1
.2
.3
.4

()4

تدتخجم عشجما يتؼ التحقق مؽ أن البيانات تخزع لمتؾزيع الظبيعي.
كبيخ (يداوي أو أكثخ مؽ ثالثيؽ).
عشجما يكؾن حجؼ العيشة اً
البيانات تكؾن دقيقة وسميسة.
البيانات تكؾن كسية (رقسية).

 /1أت ٛاٌماطُ عثذ اٌمادر صاٌخ ٚآخز :ْٚانًزشذ في إعذاد انجحىث وانذراصبد انعهًيّخِ ،زوش اٌثذس اٌعٍّٚ ٟاٌعاللاخ اٌخارج١ح
تجاِعح اٌظٛداْ ٌٍعٍٚ َٛاٌرىٌٕٛٛج١ا ،اٌخزطِٚ 165 ،َ2001 ،َٛا تعذ٘ا ترصزف.
 /2فؤاد اٌث ٟٙاٌظ١ذ :يزجع صبثكِٚ485 ،ا تعذ٘ا.
 /3فؤاد اٌث ٟٙاٌظ١ذِ :زجع طاتكِٚ485 ،ا تعذ٘ا.
 /4رضا عثذهللا أت ٛطز٠ع :تحهيم انجيبَبد ثبصتخذاو ثزَبيج  ، SPSSعّاْ األردْ :دار اٌفىز٘1425 ،ـ ِٚ 170 ،َ2004 -ا تعذ٘ا.
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إذا لؼ تتؾفخ الذخوط الدابقة تدتخجم االختبارات غيخ السعمسية (الالبارامتخية).

مي ادت استخجام االختبارات غيخ السعمسية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

()1

ترععمح لجسيععع مدععتؾيات السقععاييذ (االسععسي ،الفتععخي ،الفئععؾي والشدععبي) ،بيشسععا ال يرععمح
البععارمتخي إال لمسدععتؾييؽ األخيعخيؽ (الفئععؾي والشدععبي) ،فالالبععارامتخي أشععسل مععؽ البععارامتخي.
ولقمة قؾة الالبارامتخي يفزل استخجامو مع الترشيفي والتختيبي.
سيؾلة العسميات الحدابية السدتخجمة.
ال تحتاج إلى شخوط كثيخة لحلػ فإن إمكانية إساءة استعساليا قميمة ججاً.
تدتخجم عشجما ال تتحقق الذخوط الالزمة لتظبيق االختبارات السعمسية مثل أن يكؾن تؾزيع
السجتسع طبيعياً.
تدتخجم في حالة صعؾبة الحرؾل عمى بيانات دقيقة.
ال يتظمب استخجاميا معخفة دقيقة في مجال الخياضيات أو اإلحراء.
ال يذتخط استخجاميا أن يكؾن حجؼ العيشات كبي اًخ ،لحلػ فإن عسمية جسع البيانات في ىحه
الحالة تؾفخ الؾقت والسجيؾد والتكمفة.

عيهب استخجام االختبارات غيخالسعمسية:
.1
.2
.3
.4

أقل كفاية مؽ البارامتخي.
فيو إىجار لجدء كبيخ مؽ البيانات ،ألنو يدتخجم جدءاً يدي اًخ مؽ البيانات.
تد ع ععتخجم أحيانع ع عاً ف ع ععي الح ع ععاالت الت ع ععي يج ع ععب اس ع ععتخجام االختب ع ععارات السعمسي ع ععة وذل ع ععػ لد ع ععيؾلة
استخجاميا.
صعؾبة الحرؾل عمى تؾزيع دوال االختبار السدتخجمة في ىحه االختبارات.
يدتخجم بخنامج  SPSSفي االختبارات غيخالسعمسية التالية:

()2

 .1يدتخجم اختبار كهلسجخوف – سسيخنهف "One-Sample Kolmogorov-Smirnov
" Testلسعخفة ما إذا كانت البيانات تتبع التؾزيع الظبيعي ،إذا كان حجؼ العيشة .30
 .2اختبار اإلشارة ""Sign Testالختبار فخضيات حؾل متؾسط مجتسع واحج.
 .3اختبار مان – وتشي "( )3("Mann Whitney Testالبارامتخي) الختبار الفخضيات حعؾل
الفخق بيؽ متؾسظي مجتسعيؽ في حالة العيشات السدتقمة ،بجالً عؽ اختبار (ت) ،في حالة:
أ .الستغيخات الختبية (قياس رتبي).
ب .التؾزيع غيخ معتجل.
ج .عجم تجانذ العيشتيؽ .عشجما تربح قيسة (ف) غيخ دالة.

 /1اٌّزجع ٔفظِٗٚ 170 ،ا تعذ٘ا.
 /2اٌّزجع ٔفظِٗٚ 170 ،ا تعذ٘ا.
اإلحصبئي وليبس انعمم انجشزي ،ط  ،3اٌما٘زج :دار اٌفىز اٌعزتِٚ 487 ،َ1979 ،ٟا تعذ٘ا.
 /3فؤاد اٌث ٟٙاٌظ١ذ :عهى انُفش
ّ
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 .4اختباااار ويمسهكداااهن " )2()1("Wilcoxon Testالختب ععار فخض ععيات ح ععؾل مقارن ععة متؾس ععظي
مجتسعيؽ في حالة العيشات السختبظة .يدتخجم بجالً عؽ اختبار (ت) البارامتخي لحداب فخوق
الستؾسععظات الستخابظععة ،خاصععة فععي السجسؾعععات السختبظععة ،كععأفخاد العيشععة التجخيبيععة مععع أف عخاد
العيشة الزابظة ،وطخيقة أعادة االختبار (أو تظبيق اختباريؽ) عمى السجسؾعة نفدعيا .يسكعؽ
اسعتخجام اختبعار اإلشعارة  Sign Testالعحي يبعيؽ االتجعاه ،أقعل قعؾة معؽ اختبعار ويمكؾكدعؾن
ألنو مع االتجاه يأخح في االعتبار مقجار الفخوق ،واألثشعان يدعتخجمان فعي حالعة وجعؾد بياتعات
مترمة .أما إذا كانت البيانات مؽ الشؾع الثشائي (اسسية في الغالب) فيدتخجم اختبار مكشسار
Mcnemar Testوكحلػ في حالة وجؾد بيانات السجسؾعة نفديا قبل وبعج إجخاء التجخبة.
 "Kruskal-Wallisالختبع ععار فخضع ععيات لسقارنع ععة
 .5اختبااااار كخوسااااكال – واليااااد(Test" )3
متؾسععظات عععجة مجتسع عات مدععتقمة (تحميععل التبععايؽ فععي حالععة العيشععات السدععتقمة) ُيع عُّج تؾسععيعاً
الختبار مان ويتشي ،وىؾ بجيل البارمتخي الختبار تحميل التبايؽ في اتجاه واحج.
تعخيف السجتسع  :Populationيقرج بو جسيع العشاصخ ،أو السجسؾعات الكمية ( Universal
()4
 )setالتي يدعى الباحث تعسيؼ نتائج بحثو عمييا.
تعخيف العيشة  :Sampleىي السجسؾعة الجدئية التي يقؾم الباحث بتظبيق دراستو عمييا ،وىي
تكؾن مسثمة لخرائص مجتسع الجراسة الكمي )5(.ويقرج بحجؼ العيشة عجد مفخداتيا.
طخائق اختيار العيشة من مجتسع:
الدؤال الحي يظخح نفدو ،لساذا يظبق البحث عمى عيشة وليذ مجتسع؟
ىشاك عجة أسباب تجعؾ لحلػ مشيا(:)7()6
 .1صعؾبة أجخاء البحث عمى مفخدات البحث جسيعيا وذلػ ل:
أ .كبخ حجؼ العيشة.
ب .االقتراد في الجيج والؾقت.
ت .صعؾبة الؾصؾل إلى بعض أفخاد مجتسع البحث.
إضافة إلى:
د .تعخض بعض السفخدات لمتمف أو الخدارة كسا في حالة اختبار السأكؾالت والذخاب
واألدوات كالسرابيح وغيخىا.
 .2في حالة تجانذ السفخدات ،العيشة تسثل الكل.

 /1فؤاد اٌث ٟٙاٌظ١ذِ :زجع طاتك.496 – 493 ،
 /2رضا عثذهللا أت ٛطز٠ع :يزجع صبثكِٚ 170 ،ا تعذ٘ا.
 /3رضا عثذهللا أت ٛطز٠ع :يزجع صبثك.174 ،
 /4دظٓ ِٕظ :ٟيُبهج انجحج انت ّزثىي ،األردْ  ،أرتذ ،داراٌىٕذ٘1420 ،ٞـ .91 ،َ1999 -
 /5دظٓ ِٕظ : ٟيزجع صبثك. 92 ،
 /6عثذاٌزدّٓ صاٌخ عثذهللا :انجحج انت ّزثىي وكتبثخ انزصبئم انجبيعيخِ ،ىرثح اٌفالح ،اٌى٠ٛد٘1426 ،ـ .17 - 173 ،َ2006 -
 /7دمحم دمحم عطا :يزجع صبثكِٚ 85 ،ا تعذ٘ا.
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أنهاع العيشات :تقدؼ العيشات في البحؾث التخبؾية إلى نؾعيؽ ىسا:

()2()1

 -1العيشات االحتسالية  :Non probability samplingيتؼ اختيارىا وفق أسذ عمسية محجدة،
بحيث ال تتجخل رغبة ،وشخرية ،وأىؾاء الباحث في اختيارىا .وىي عجة أنؾاع .يتدؼ ىحا
()3
الشؾع مؽ العيشات بالخرائص التالية:
أ  -لكل مفخدة فى العيشة درجة احتساالت معخوفة يفتخض وجؾدىا بيؽ باقى مفخدات تمػ
العيشة .
ب  -لجسيع مفخدات السجتسع األصمي فخص متداوية لمغيؾر فى العيشة .
 -2العيشات غيخ االحتسالية  :Probability samplingيختارىا الباحث وفقاً لخغبتو،
وشخريتو ،وأىؾائو .كالعيشة الحررية والعيشة العسجيعة )4(.كل مشيسا تذسل أنؾاعاً مختمفة
مؽ العيشات.
تحجيج حجم العيشة:
في السجتسعات معمؾمة العجد ال تؾجج مذكمة في تحجيج حجؼ العيشة ،فإذا حجد الباحث ندبة
 ، %10أو  %15فديحدبيا مباشخة وبديؾلة ،أما إذا كان السجتسع اإلحرائي غيخ معمؾم العجد
()5
مجتسع (إحرائي كبيخ) يتؼ استخجام السعادلة اآلتية :
2Z

حجؼ العيشة (ن)

=

ععع

×ف(–1ف)
2
خ م

حيث :
 : Zالقيسة السعيارية عشج مدتؾى ثقة معيؽ وىى فى جسيع أحعؾال األبحعاث تأخعح أحعج رقسعيؽ ىسعا
:
 1.96 = Zعشج مدتؾى داللة  0.05أو مدتؾى ثقة %95
 2.58 = Zعشج مدتؾى داللة  0.01أو مدتؾى ثقة %99
 /1دظٓ ِٕظ :ٟيزجع صبثك.100- 92 ،
 /2عثذاٌزدّٓ عثذهللا اٌٛاصً :انجحج انعهًي ،خطٛاذٗ ِٚزادٍٗ ،أطاٌ١ثٗ ِٕٚا٘جٗ ،أدٚاذٚٛٙطائٍٗ ،أصٛي وراترٗ ،د٘1420 ،ْ .ـ -
ِٚ 53 ،َ1999ا تعذ٘ا ترصزف.
 /3دمحم دمحم عطا :يجبديء اإلحصبء ،د ،ْ.د خ.77 ،
انعهًي ويُبهجه ،ط  ،5دار اٌّعارف تّصز ،اٌما٘زج.264 ،َ1989 ،
 /4أدّذ تذر :أصى ُل انجحج
ّ
 /5دمحم دمحم عطاِ :زجع طاتك.103 -102 ،
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خ م  :الخظأ السعيارى السدسؾح بو وىؾ أيزاً فى جسيع أحؾال األبحاث يأخح أحج قيستيؽ ىسا :
خ م =  0.05عشج مدتؾى ثقة  .%95خ م =  0.01عشج مدتؾى ثقة .%99

ف  :ىععى درجععة االخععتالف بععيؽ مفععخدات السجتسععع االحرععائى وقععج اصععظمح العمسععاء عمععى وضعععيا
بقيسة ثابتة أى أن قيؼ ف =  0.5دائساً .
عميو فتحجيج العيشة يحتاج إلى معخفة باإلحراء وأساليبو.
أنهاع البيانات اإلحرائية :Type of Data
البيانات تسثل البحرة األولى لمبحث العمسي ،فعجم دقة البيانات يؤدي إلعى ععجم الثقعة فعي نتعائج
البحث ،ودقتيا يديج مؽ معجل الثقة.
يقدؼ عمساء القياس والتقؾيؼ التخبؾي البيانات إلى:
-1

()1

الستغيخات السسية أو البيانات الشهعية:
Qualitative Variables or Categorical Data:

يتؼ الحرؾل عمى ىحا الشؾع مؽ البيانات عشجما تكؾن الدسة (الخاصية) تحت الجراسة
ىي سسة نؾعية والتي يسكؽ ترشيفيا حدب أصشاف أو أنؾاع وليذ بقيؼ عجدية( .يرشف
األفخاد أو األشياء حدب الشؾع) ،مثل ترشيف :الشؾع إلى ذكخ وأنثى ،وترشيف كميات الجامعة
إلى طب وىشجسة وعمؾم وتجارة وآداب وتجارة وغيخىا ،وتدتخجم عجة مقاييذ لقياس البيانات
الشؾعية مشيا:
(أ) التجرج (السقياس) (الستغيخ) االسسي:

()8()7()6()5()4()3()2

)Nominal Scale (Variables
ُيعُّج أدنى مدتؾيات القياس ويدتخجم لألشياء التي يرعب تقجيخ قيستيا عجدياً ليحا
يخمد ليا بخمد أو رقؼ ال يحسل داللة كسية .وليحا الدبب تدسى شبو مقاييذ (مقاييذ
كاذبة)  .Pseudo Measurementمثال لحلػ أرقام الديارات ,السشازل ،قسران فخيق
ِٛ /1ط ٝإٌثٙاْ :أصبصيبد انميبس في انعهىو انضهىكيخ ،عّاْ األردْ ،دار اٌشزٚق.26 ،َ2004 ،
 /2دمحم اطّاع ً١عّزاْ ٚعثذهللا اٌظ١ذ عثذاٌجٛاد ٚفٙذ عثذهللا اٌذٌ :ُ١يجبديء انميبس وانتمىيى في انجيئخ اإلصالييخ ،ط  ،2د- ،ٖ1410 ،ْ.
.243.َ1990
 /3عشج ضاد٘ ٟز٠ذ :ٞانميبس انُّفضي أصش وأدواد :ج  ،1د٘1430 ،ْ.ـ ِٚ 73 ،َ2009 -ا تعذ٘ا.
ِٛ /4ط ٝإٌثٙاِْ :زجع طاتك.28 ،
 /5طثع دمحم أتٌ ٛثذج :يجبديء انميبس انُّفضي وانتمييى انت ّزثىي نهطبنت انجبيعي وانًعهى انعزثي ،ط  ،6عّاْ األردْ ،جّع١ح عّاي اٌّطاتع
اٌرعا١ٔٚح.17 ،
 /6إتزاِ٘ ُ١ثارن اٌذٚطز :ٞاإلطبر انًزجعي نهتمىيى انت ّزثىي ،ط  ،2اٌز٠اضِ :ىرة اٌرّزت١ح اٌعزتٌ ٟذٚي اٌخٍ١ج٘1421 ،ـ.60 ،َ2000 -
ِ /7ا٘ز اطّاع ً١صثزِٚ ٞذة ِذّٛد اٌزفاع :ٟانتمىيى انت ّزثىي أصضه وإجزاءاته ،اٌز٠اضِ :ىرثح اٌزشذ.67-66 ،َ2008 – ٖ1429 ،
اإلحصبئي  SPSSفهى وتحهيم انجيبَبد اإلحصبئ ّيخ ،عّاْ األردْ :دار ٚائً.6-4،َ2000 ،
 /8دمحم تالي اٌشعثٚ ٟعثاص اٌطالفذح :انُظبو
ّ
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كخة القجم؛ فالخقؼ ( )9ليذ أفزل مؽ الخقؼ ( .)7فاألرقام تدتخجم لمتسييد دون تختيب.
وذلػ يعشى أن جسيع األفخاد أو مؾضؾع القياس متداوون في خريرة ال يستمكيا غيخىؼ
(مجسؾعات متذابية) .وال يسكؽ إجخاء عسميات حدابية عمى مؾضؾع القياس غيخ العج.
يفتقخ ل( :السقجار(الكؼ) ،تداوي السدافات ،الرفخ السظمق) ،ليحا فيؾ يرشف وال يختب.
(ب)التجرج التختيبي :Ordinal Scale

((4((3) (2) )1

ىععحا السقيععاس يرععشف ويختععب لكععؽ اليبععيؽ الفععخق .يكثععخ اسععتخجامو فععي ميععاديؽ التخبيععة وعمععؼ
الععشفذ ,حيععث يتعععحر أو يرعععب القيععاس السؾضععؾعي .مععؽ مي ادتععو أن الختععب بيشيععا فععخوق متدععاوية,
ولكشيععا ال تععجل عمععى فععخوق متدععاوية فععي العالمععات أو الععجرجات .ليععحا ال يسكععؽ القيععام بالعسميععات
الحدععابية األساسععية مععؽ جسععع وطععخح وضععخب وقدععسة لكععؽ يسكععؽ إيجععاد الؾسععيط والسش عؾال ومعامععل
االرتباط بيؽ الختب.
وف ععى التق ععجيؼ لمجامع ععات تكت ععب الخغب ععات ف ععي ص ععؾرة أرق ععام ،وك ععحلػ عش ععج التخ ععخج م ععؽ بع ععض
الجامع ععات يعظ ععى الظال ععب حخفع عاً أو درج ععة مث ععل أ ،ب،ج ،د .أو مست ععاز ،جي ععج ج ععجاً جي ععج ،وس ععط،
ورسؾب .ىحا التختيب يسكؽ أن يكؾن مؽ األعمى إلى األسعفل أو األدنعى أو العكعذ دون أن يفتقعج
التختيب معشاه.
 -2الستغيخات السسية أو البيانات العجدية:
Quantitative Variables or Numerical Data:
عشجما تكؾن الدسة تحت الجراسة (الستغيخات) قابمة لمقياس عمى مقياس عجدي فان
البيانات التي يتؼ الحرؾل عمييا تتألف مؽ مجسؾعة مؽ األعجاد تدسى بيانات كسية أو
عجدية ،مثل درجات الظالب في امتحان ما ،أو عسخ الجارسيؽ في بخنامج الساجدتيخ في كمية
التخبية ،أجؾر العامميؽ في مؤسدة تعميسية ،وغيخىا.
تكؾن ىشاك فخصة لمسفاضمة ،والتختيب قج يكؾن تراعجياً أو تشازلياً  ،مثل :تقجيخات
الظالب تقدؼ إلى( :مستاز ،جيج ججا ،جيج ،مقبؾل ،راسب)  ،وكحلػ في مقياس ليكخت مثل:
(مؾافق بذجة ،مؾافق ،متخدد ،ال أوافق ،ال أوافق بذجة) ،ال يتؼ تحجيج السدافة (البعج بيؽ
السفخدات) فالفخق بيؽ األول والثاني قج ال يداوي الفخق بيؽ الثالث والخابع.
أ) مقياس السدافة (الفئة  /الفتاخة) ( Interval- Scale )7()6()5الهحاجات الستدااوية :يستعاز ىعحا
ىععحا السقيععاس بتدععاوي السدععافات بععيؽ الختععب إال أنععو يفتقععخ إلععى صععفخ حقيقععي .معغععؼ السقععاييذ
ِٛ /1ط ٝإٌثٙاْ :يزجع صبثك.28 ،
 / 2إتزاِ٘ ُ١ثارن اٌذٚطز :ٞيزجع صبثك.60 ،
 /3انًزجع َفضه.76 :
 / 4طثع دمحم أتٌ ٛثذج :يزجع صبثك.18 ،
ِٛ /5ط ٝإٌثٙاِْ :زجع طاتك.29،
 /6طثع دمحم أتٌ ٛثذجِ :زجع طاتك.19 ،
 /7إتزاِ٘ ُ١ثارن اٌذٚطزِ :ٞزجع طاتك.60 ،
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التخبؾية والشفدية مؽ ىحا الشؾع مثل مقاييذ التحريل والحكاء .الفتقعار ىعحه السقعاييذ إلعى صعفخ
حقيق ععي فالحر ععؾل عم ععى ص ععفخ ال يعش ععى انع ععجام الر ععفة وند ععبة ( )%80ال تعش ععى ض عععف ند ععبة
( .)%40فعي ىععحا السقيععاس يسكععؽ إيجعاد الستؾسععط واالنحعخاف السعيععاري ،كسعا يسكععؽ إجعخاء عسميععة
الجسع والظخح .بسعشى آخخ يسكؽ إجخاء كل العسميعات الخياضعية ععجا القدعسة والزعخب .يؾجعج بعو
السقجار والسدافة ،ليحا فيؾ يرشف ويختب ويبيؽ الفخق.
ب) مقيااس الشدابة(ُ :Ratio Scale )3()2()1يععُّج معؽ أعمعى مدعتؾيات القيعاس .يتسيعد بؾجعؾد صعفخ
حقيقي أو مظمق ،مع ىحا يستاز بسسيدات السقاييذ الدابقة .والحتؾائو عمى الرفخ السظمق يسكؽ
القيام بكل العسميات الحدابية .لؼ ترل السقاييذ الشفدية والتخبؾية إلى ىحا السدتؾى وليحا حاول
عمساء الشفذ والتخبؾيؾن رفع كفاية مقاييديؼ التي وصمت إلى مدتؾى القياس الفئؾي بالسعالجعات
اإلحرائية.
أكثخ األساليب اإلحرائية استخجاماً في البحهث العمسية التخبهية:
()6()5()4

 )1الشدب السئهية والتسخارات : Frequencies
 )2مقاييذ الشدعة السخكدية ( Central Tendencyالتؾسط ،السخكد ،الؾضع):
(أشيخىا وأكثخىا استخجاماً)

()9()8()7

(أشيخىا

 .1الؾسط الحدابي  :Meanيسثل مجسؾع السذاىجات مقدؾماً عمى عجدىا.
 .2الؾسيط  :Medianويسثل القيسة التي تقع في مشترف البيانات.
 .3السشؾال  :Modeوىي القيسة التي تتكخر أكثخ مؽ غيخىا.
 )3مقاييذ التذتت ( Dispersionاالتداع ،االختالف) (( :)12()11()10أشيخىا وأكثخىا استخجاماً):
.1
.2
.3
.4

السجى  :Rangeويسثل الفخق بيؽ أكبخ مذاىجة (قيسة) وأقل قيسة.
االنحخاف الستؾسط :انحخاف السذاىجات عؽ الؾسط الحدابي (الستؾسط).
التبايؽ  :Varianceويسثل مقجار التذتت في القيؼ عؽ الؾسط الحدابي.
االنحع عخاف السعي ععاري  : Standard deviationالج ععحر التخبيع ععي لستؾس ععط مخبع ععات
انحخافات القيؼ عؽ وسظيا الحدابي.

 )4قياس العالقة ومعامل االرتباط (1)(2)(3).Coefficient of Correlation Relationships
ِٛ /1ط ٝإٌثٙاْ :يزجع صبثك.30 ،
 /2طثع دمحم أتٌ ٛثذج :يزجع صبثك.19 ،
 /3إتزاِ٘ ُ١ثارن اٌذٚطز :ٞيزجع صبثك.60 ،
 /4دمحم اطّاع ً١عّزاْ ٚعثذهللا اٌظ١ذ عثذاٌجٛاد ٚفٙذ عثذهللا اٌذٌ :ُ١يزجع صبثكِٚ 217.ا تعذ٘ا.
 / 5صالح اٌذ ٓ٠دمحم أتٔ ٛا٘١ح :انميبس انت ّزثىي ،اٌما٘زجِ ،ىرثح األٔجٍ ٛاٌّصز٠ح.97 ،َ1994 ،
 / 6فؤاد اٌث ٟٙاٌظ١ذ :يزجع صبثك.45،
 /7أت ٛاٌماطُ عثذ اٌمادر صاٌخ ٚآخز :ْٚيزجع صبثكِٚ 371 ،ا تعذ٘ا ترصزف.
 /8صالح اٌذ ٓ٠دمحم أتٔ ٛا٘١ح :يزجع صبثكِٚ 108 ،ا تعذ٘ا.
 /9فؤاد اٌث ٟٙاٌظ١ذ :يزجع صبثكِٚ 77 ،ا تعذ٘ا.
 /10أت ٛاٌماطُ عثذ اٌمادر صاٌخ ٚآخز :ْٚيزجع صبثكِٚ 173 ،ا تعذ٘ا ترصزف.
 /11صالح اٌذ ٓ٠دمحم أتٔ ٛا٘١ح :يزجع صبثكِٚ 118 ،ا تعذ٘ا.
 /12فؤاد اٌث ٟٙاٌظ١ذ :يزجع صبثكِٚ 130 ،ا تعذ٘ا.
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ويسكؽ استخجام معامل االرتباط بيؽ متغيخيؽ بعجة طخق مشيا:
.i
.ii

.iii
.iv
.v

معامل بيخسهن ) :(Pearsonيدتخجم إذا كان كال الستغيخيؽ مقاسا بسقياس كسي مثل
إيجاد معامل االرتباط بيؽ العسخ والتحريل الجراسي.
معامل سبيخمان ) : (Spearmanيدتخجم إذا كان كال الستغيخيؽ مقاسا بسقياس تختيبي
مثل إيجاد العالقة التقجيخ (مختفع – متؾسط – مشخفض) وعجد سشؾات الخبخة (اقل مؽ
 5سشؾات ،مؽ  10 - 5سشؾات ،أكثخ مؽ  10سشؾات) كسا يسكؽ استخجام مقياس
سبيخمان في حالة الستغيخات الكسية أيزاً.
معامل كانجال تاو ) :(Kendall,s tauيدتخجم مثل معامل سبيخمان وبالذخوط
نفديا.
معامل فاي ) :(Phiيدتخجم إذا كان الستغي اخن مقاسيؽ بسقياس اسسي مثل إيجاد العالقة
بيؽ الشؾع (ذكخ ،أنثى) والتجريب (مجرب ،غيخ مجرب).
معامل كخيسخ ) :(Cramersيدتخجم عشجما يكؾن كال مؽ الستغيخيؽ مقاسيؽ بسقياس
اسسي أحجىسا أو كمييسا غيخ ثشائي مثل إيجاد العالقة بيؽ الشؾع (ذكخ ،أنثى)
والتخرص العمسي (شخيعة ،اقتراد ،ىشجسة ،حاسؾب)

 )5اختبار (ت)  )4(:T-Testلمتعخف عمى داللة الفخق بيؽ متؾسظيؽ .وىؾ أكثخ اختبارات الجاللة
شيؾعاً في األبحاث الشفدية والتخبؾية.
شخوط اختبار (ت):
 .iحجاام العيشااة :أال يقععل حجععؼ العيشععة عععؽ ( )30مفععخدة .وداللتععو لمعيشععات الرععغيخة جععجاً أمععخ
مذكؾك فيو.
 .iiالفخق بين حجم عيشتي البحث .مؽ األفزل أن يكؾن حجسيا متقاربعاً ،ألن درجعات الحخيعة
التي تكذف الجاللة تتأثخ بعجد األفخاد.
 .iiiمااجى تجااانذ العيشتااين (ف)({)ANOVA=Analysis of Varianceيقععؾم بج ارسععة أثععخ
متغيععخ مدععتقل ترععشيفي (لععو مدععتؾيات متعععجدة) معع متغيععخ تععابع ،مثععل الخبعخة (5سععشؾات-5،
10سعشؾات ،أكثععخ معؽ 10سععشؾات) عمعى التحرععيل) فعي حالععة الترعسيسات العامميععة األحاديععة
 ، One way ANOVAأمععا فععي الترععسيسات العامميععة ثشائيععة االتجععاه Two way
 ،ANOVAيقععؾم بج ارسععة متغيععخيؽ مدععتقميؽ ليسععا مدععتؾيات متعععجدة عمععى متغيععخ تععابع  ،مثععل
الش ععؾع (ذكخ/أنث ععى) ،والتخر ععص (عمسي/أدب ععي) عم ععى التحر ععيل فيك ععؾن التر ععسيؼ التجخيب ععي
( ،)5×3()4×3()3×3()3×2()2×2والترعسيسات العامميعة ثالثيعة االتجعاه Three way
 ،ANOVAتتعمععق بج ارسععة ثالثععة متغيععخات مدععتقمة ليععا مدععتؾيات متعععجدةعمى متغيععخ تععابع.
(الثشائي ععة والثالثي ععة تد ععسى بتحمي ععل التب ععايؽ الع ععاممي)} .كمس ععا ص ععغخت قيس ععة (ف) ت ععجل عم ععى
 /1وٛشز دظ ٓ١وٛجه :يزجع صبثك.105 ،
 /2صالح اٌذ ٓ٠دمحم أتٔ ٛا٘١ح :يزجع صبثكِٚ 124 ،ا تعذ٘ا.
 /3إتزاِ٘ ُ١ثارن اٌذٚطز :ٞيزجع صبثك.70 ،
 /4دمحم اطّاع ً١عّزاْ ٚعثذهللا اٌظ١ذ عثذاٌجٛاد ٚفٙذ عثذهللا اٌذٌ :ُ١يزجع صبثك.243،
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)6

تجانذ العيشتعيؽ ،وأعمعى تجعانذ يدعاوي الؾاحعج الرعحيح ،وعشعجىا يتحقعق الفعخض الرعفخي.
يقاس بقدسة التبايؽ األكبخ عمى التبايؽ األصغخ.
 .ivمجى اعتجالية كال مان عيشتاي البحاث .يقرعج بعو معجى تحعخر التؾزيعع التكعخاري معؽ اإللتعؾاء
(السؾجب والدالب) .وكمسا اقتخب االلتؾاء مؽ الرفخ اقتخب التؾزيع التكخاري مؽ االعتجال.
 .vاستقاللية السذاهجات.
)3()2()1(:
اختبار حدن السظابقة (مخبع كاي )Chi-square

تدع ع ععتخجم كع ع ععا 2لحدع ع ععاب داللع ع ععة فع ع ععخوق التك ع ع عخار أو البيانع ع ععات العجدي ع ع عة السذع ع ععاىجة أو الفعميع ع ععة
 ، Observedوالتك عخارات الستؾقعععة  ،Expected Frequenciesالتععي يسكععؽ تحؾيميععا إلععى
تكخار مثل الشدب واالحتساالت .تُ ُّ
عج مؽ أىؼ اختبارات الجاللة اإلحرائية وأكثخىا شيؾعاً ،ألنيعا ال
تعتسع عج عم ععى ش ععكل التؾزي ععع التكع عخاري ،ل ععحا في ععي تُع ع ُّعج م ععؽ االختب ععارات الالبارامتخي ععة ،أي مق ععاييذ
التؾزيعات الحخة.
 )1يدتخجم لمعيشات الكبيخة السدتقمة.
 )2العيشة تداوي أو أكبخ مؽ  50مفخدة.
 )3يدتخجم لتحجيج ما إذا كانت التكخارات السذاىجة تختمف عؽ لتك اخرات الستؾقعة.
عمععى الباحععث اسععتخجام السعالجععات اإلحرععائية التععي تؾصععمو لمشتععائج السظمؾبععة ،وال يخمععط بععيؽ تمععػ
السفاىيؼ والسرظمحات حيث لكل مشيا معادالت خاصة يجب االلتدام بيا.
طخيقة وإي اخءات الجراسة:
أوالً :مشهج الجراسة :اعتسج الباحث عمى السشهج الهصفي لسشاسبته.
ثانياً :مجتسع الجراسة :البحؾث العمسية (الساجدتيخ والجكتؾراة) التي تست مشاقذتيا في كمية التخبية
بجامعة إفخيقيا العالسية خالل العام 2019م.
ثالث ااً :عيشااة الجراسااة :لقم عة عععجد البحععؾث العمسيععة (الساجدععتيخ والععجكتؾراة) التععي تسعت مشاقذععتيا فععي
كميععة التخبيععة بجامعععة إفخيقيععا العالسيععة خععالل العععام 2019م ،تععؼ أخععح السجتسععع كم عو كعيشععة .اتبععع
الباحث الخظؾات اآلتية:
 )1تععؼ حرععخ البحععؾث العمسيععة (الساجدععتيخ والععجكتؾراة) التععي تس عت مشاقذععتيا فععي كميععة التخبيععة
بجامعة إفخيقيا العالسية خالل العام 2019م.
 )2تكؾنععت عيشععة الج ارسععة مععؽ ( )26بحثعاً ،أربعععة وعذععخون بحثعاً مشيععا لشيععل درجععة الساجدععتيخ،
واثشان لشيل درجة الجكتؾراة ،تفاصييا بالججول السخفق بالسمحقات.
رابعاً :أداة الجراسة:
 /1دمحم اطّاعٚ ً١آخزاْ :يزجع صبثك.249.
 /2رِش٠ح اٌغز٠ة :انتمىيى وانميبس انُّفضي وانت ّزثىي ،اٌما٘زجِ :ىرثح األٔجٍ ٛاٌّصز٠ح ،د.خ.264 ،
 /3فؤاد اٌث ٟٙاٌظ١ذ :يزجع صبثكِٚ498 ،ا تعذ٘ا.
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صسؼ الباحث بظاقة لخصج وتحميل البيانات السظؾبة وفق الخظؾات التالية:

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

استفاد الباحث مؽ تخرص القياس والتقؾيؼ التخبؾي واألدبيات التي كتبت عشو.
ت ععؼ رص ععج حج ععؼ السجتس ععع اإلحر ععائي ،ون ععؾع العيش ععة ،وع ععجد أفخادى ععا ،وند ععبتيا م ععؽ السجتس ععع
اإلحرائي.
تععؼ رص ععج األسععاليب اإلحر ععائية التععي ذك ععخت خ ععالل فرععل إجععخاءات البحععث (الفر ععل الثال ععث
غالباً) ،معغعؼ البحعؾث اسعتخجمت االسعتبانة كعأداة لجسعع البيانعات ،وتعؼ ايجعاد معامعل االتدعاق
الجاخمي لعبارات االستبانة ،ثؼ صجقيا.
تؼ رصج العيشة االستظالعية ،وعجدىا ،وعالقتيا بالعيشة الفعمية.
حرخ األسعاليب اإلحرعائية التعي تعؼ اسعتخجاميا فعميعاً فعي تحميعل البيانعات ،وىعل تسعت م اخععاة
شخوطيا (ذكخ ذلػ أم ال؟).
استخجم الباحث الشدب السئؾية لإلحرائيات التي تحرل عمييا.
عخضعت األداة عمعى مجسؾعععة معؽ السحكسععيؽ السخترعيؽ فعي التخبيععة عمعؼ الععشفذ (أحعجىؼ يععخى
أال يتؼ استعخاض عيشات البحؾث تحعت الج ارسعة ،يعتؼ التخكيعد فقعط عمعى األسعاليب اإلحرعائية
دون ذكخ لمعيشات).

نتائج الجراسة:
نص الفخض األول :تزسشت البحهث تحت الجراسة أنهاعاً مختمفة من العيشات ،وشخح في كل
بحث أسباب اختيار العيشة ،وحجدت ندبة العيشة من مجتسع البحث.
استخجم الباحث التكخارات والشدب السئؾية لتحجيج أنؾاع العيشات .مؽ خالل اطالع الباحث
عمى الخسائل العمسية (ماجدتيخ ودكتؾراة) التي نؾقذت في كمية التخبية خالل العام 2019م،
وجج:
( )%27تقخيباً مؽ البحؾث ذكخ فييا نؾع العيشة ،ففي خسدة بحؾث (تسثل ندبة  )%20ذكخ
أن العيشة عذؾائية ،وقجمت مبخرات لالختيار ضسؽ ثالثة مشيا .وفي بحث واحج ( )%3.8ذكخ
أن العيشة قرجية ،وفي بحث لؼ يفخق الباحث بيؽ العيشة والسجتسع ،وفي بحث واحج ()%3.8
ذكخ أن العيشة طبقية ألنيا تذسل أعزاء المجشة التخبؾية ،الخبخاء التخبؾييؽ بكميات التخبية،
وعسجاء ورؤساء أقدام حالييؽ وسابقيؽ ،مع ذلػ أخحت ندب مختمفة مؽ الظبقات ،دون ذكخ
سبب .مؽ البحؾث التي أجخيت عمييا الجراسة تبيؽ أن عجد أفخاد العيشات وندبيا تختمف مؽ
بحث الخخ ،دون ذكخ مبخر لمعجد وال لمشدبة التي تؼ سحبيا مؽ السجتسع .خالل بحث تجخيبي
وجج أن عجد أفخاد العيشة التجخيبية يختمف عؽ عجد أفخاد العيشة الزابظة ،دون شخح لحلػ أو
ابجاء أسباب.
عميو فإن عيشة الجراسة (البحؾث التي انجدت في كمية التخبية بجامعة إفخيقيا العالسية خالل
العام 2019م) تشاولت أنؾاعاً مختمفة مؽ العيشات ،يبجو أن أغمبيا عذؾائية (أغمبيا لؼ يحكخ ذلػ)،
وواحجة طبقية ،وواحجة قرجية .ال تؾجج عيشة عجد أفخادىا أقل مؽ ثالثيؽ فخداً عجا دراسة تجخيبية
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واحجة عجد أفخاد كل مجسؾعة (التجخيبية والزابظة) ( )19فخداً .لؼ تدتخجم عيشات استظالعية
إال في بحثيؽ فقط (10أفخاد ،و 20فخداً) ،العيشة األولى أضيفت في التحميل لعيشة التجخبة.
نص الفخض الثاني:
جسعت البحؾث العمسية التي نؾقذت في كمية التخبية خالل العام الجراسي 2019م بياناتيا
بأدوات مختمفة ،وتحرمت عمى أنؾاع مختمفة مؽ البيانات.
أربعة بحؾث ( %15تقخيباً) استخجمت السشيج التجخيبي ،واستخجمت االختبارات لجسع
السعمؾمات .متغيخات البحث تمعب دو اًر ميساً في تحجيج أداة جسع السعمؾمات .أربعة عذخ بحثاً
( )% 53.85استخجمت متغيخيؽ (مدتقالً وتابعاً) (سبعة مشيا مؽ قدؼ عمؼ الشفذ التخبؾي،
والعجد نفدو مؽ قدؼ السشاىج) .ال يؾجج بحث وعف فيو أكثخ مؽ متغيخيؽ .ستة عذخ بحثاً
( )%61.54مؽ البحؾث تحت الجراسة استخجمت االستبانة أداة لجسع السعمؾمات ،تدعة مشيا
فييا بيانات أساسية ،لؼ يدأل عشيا ،ولؼ تدتخجم أثشاء التحميل .في بحثيؽ ورد متغيخ الشؾع فقط،
وفي ثالثة مشيا وججت واستخجمت برؾرة سميسة وصحيحة ،وفي بعزيا لؼ تخد بيانات أساسية
(ضسشيا رسالة دكتؾراة) .البيانات التي جسعت تؾزعت بيؽ البيانات االسسية مثل الشؾع الحي يؾجج
ضسؽ البيانات األساسية باالستبانة ،وتختيبية مثل عبارات االستبانة ،وفئؾية مثل درجات
االختبارت.
مؽ خالل السشاقذة الدابقة تبيؽ أن البحؾث تحت الجراسة استخجمت أنؾاعاً مختمفة مؽ
الستغيخات (معغؼ البحؾث تزسشت متغيخيؽ فقط) ،وجسعت بيانات متشؾعة .عؽ طخيق االستبانة
جسعت بيانات اسسية وتختيبية ،وباالختبارات جسعت معمؾمات فئؾية.
معغؼ البحؾث استخجمت االستبانة أداة لجسع السعمؾمات .تزسشت االستبانات بيانات أساسية
(في معغؼ البحؾث لؼ تدتخجم) .وفي اثشيؽ مشيا استخجم متغيخ الشؾع فقط.
نص الفخض الثالث :
استخجم الباحثؾن (ماجدتيخ ودكتؾراة) أنؾاعاً مختمفة مؽ األساليب اإلحرائية لسعالجة بيانات بحؾثيؼ
العمسية.
أوالً :االختبارات أربعة بحؾث استخجمت االختبارات القبمية والبعجية .أحجىا استخجم اختبا اًر قبميا
يختمف عؽ االختبار البعجي ،البقية استخجمت االختبارات برؾرة جيجة.
ثانياً :االستبانة :البحؾث التي استخجمت االستبانة اخزعتيا لمتحكيؼ ،سبعة مشيا تؼ إيجاد االتداق
الجاخمي ،وخسدة عذخ بحثاً ( )%57.7تؼ إيجاد ألفا كخونباخ ،وفي واحج تؼ إيجاد التجدئو
الشرفية ،ومعامل االستقخار في بحثيؽ ،واالتداق الجاخمي في ستة بحؾث (،)%23.07
وبيخسؾن في خسدة بحؾث ( ،)%19.23وفي واحج تجدئو نرفية ،وتؼ إيجاد الرجق الغاىخي
لدبع استبانات ( ،)%26.92والحاتي لثسان استبانات (.)%30.77
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البحؾث تحت الجراسة احتؾت عمى  79سؤاالً ،تزسشت  27متغي اًخ اسسيا ،و 43متغي اًخ
تختيبيا ،وثسانية متغيخات فئؾية .مع ذلػ لؼ تغيخ ىحه الستغيخات خالل اختيارات الشؾع السشاسب
مؽ التحميل اإلحرائي ،خاصة في حالة االرتباطات ،االقتخان ،والعالقات .وىحه الشتيجة تتفق مع
نتيجة عبجهللا السأمؾن( :)1كثيخ مؽ الخسائل التخبؾية لؼ تدتفج مؽ السعالجات اإلحرائية ،نتيجة
لألخظاء تعظي نتائج خظأ ،ومؽ ثؼ ق اخرات خظأ.
معغؼ البحؾث (18بحثاً ندبتيا  )%69.23استخجمت اختبار (ت)  ،T-testوىحه الشدبة
تختمف عؽ الشدبة التي تحرمت عمييا دراسة خميل) %48 :)2مؽ الباحثيؽ استخجمؾا اختبار
(ت) في دراساتيؼ .وقج تؾفخ في البحؾث تحت الجراسة شخط حجؼ العيشة (لؼ يقل عؽ ثالثيؽ
مفخدة ،عجا في بحث تجخيبي واحج ،كان عجد السفخدات  19مفخدة) ،وكحلػ تؾفخ شخط التقارب
بيؽ حجؼ العيشتيؽ في العيشات جسيعيا ،البحؾث تحت الجراسة لؼ تتقيج بأن تكؾن البيانات كسية
(رقسية) ،كسا أن البحؾث جسيعيا لؼ تمتدم بسعخفة اعتجال التؾزيع التكخاري ،ويفزل في ىحه
الحالة استخجام االختبارات غيخ السعمسية مثل مخبع كاي (راجع اإلطار الشغخي) ،وقج استخجم
بالفعل ضسؽ أربعة بحؾث ،في ثالثة مشيا استخجم كاي مع اختبار (ت) ،وفي الخابع استخجم
كاي لؾحجه دون شخح ،ولؼ يبخر الستخجامو ،واستخجم معامل ايتا  -دون مبخر ،الحي يدتخجم
إليجاد ندبة اإلرتباط  Correlation Ratioإذا كانت العالقة غيخ خظية ،وفي حالة الستغيخات
الفتخية أو الشدبية مع الستغيخات الفئؾية أو الشدبية.
البحؾث التي استخجمت اختبار (ت) استخجمت معو التكخارات والشدب السئؾية ،ىشاك بحثان
استخجما الشدب السئؾية فقط (فييسا بحث دكتؾراة).
بحثان استخجما اختبار مان وتشي  Man Whitneyالحي يدتخجم بعج اختبار كخوسكال واليذ
 Kruskal-Wallis Testلمتاكعج معؽ معجى الفعخوق بعيؽ السجسؾععات .ععادة يدعتخجم أسعمؾب معان
وتشعي بععج اختبععار كخوسعكال والعيذ لمتاكععج معؽ معجى الفععخوق بعيؽ السجسؾععات .وىععحه الشتيجعة تتفععق
مععع بحععث دمحم مؾسععى دمحم الذععسخاني( )3الععحي ذكععخ بععأن :ىشععاك عععجداً قمععيالً مععؽ الج ارسععات اسععتخجمت
اإلحراء الالمعمسي (كخوسكال ،أليذ) كبجيل لتحميل التبايؽ.
استخجم مان وتشي مع اختبار (ت) ،وىؾ اختبار (البارامتخي) الختبار الفخضيات حؾل الفخق
بيؽ متؾسظي مجتسعيؽ في حالة العيشات السدتقمة ،بجالً عؽ اختبار (ت) وليذ معو .وىحا يتفق
مع ما ذىب إليو دمحم مؾسى( )4في بحثو أفزل بجيل لتحميل التبايؽ في حالة وجؾد فخق كبيخ في
أحجام العيشات ىؾ استخجام اإلحراء الالمعمسي ( .)Non Parametricإن تحميل التبايؽ ىؾ
األكثخ استخجاماً مؽ عشج مقارنة متؾسظات ثالث مجسؾعات فأكثخ ،وإن تحميل التبايؽ يتؼ
 1عثذهللا اٌّأِ ْٛعثذهللا اٌعٛض :تمىيى األصبنيت اإلحصبئيّخ نهزصبئم انجبيعيخ ثبنضىداٌ ،لظُ عٍُ إٌفض اٌرّزت ،ٞٛوٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح
إفز٠م١ا اٌعاٌّ١ح ،غ١ز ِٕشٛرج٘1437 ،ـ .َ2016 -
 /2خٍ ً١أدّذ ِذّٛد ٌثذ :تمىيى ثعض اإلجزاءاد انًُهجيخ انًضتخذيخ في رصبئم انًبجضتيز انًمذيخ نكهيبد انت ّزثيخ في انجبيعبد
انفهضطيُيخ ثغزح .رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ إٌّا٘ج ٚطزائك اٌرذر٠ض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،اٌجاِعح اإلطالِ١ح تغشج.َ2005 ،
 /3دمحم ِٛط ٝدمحم اٌشّزأ :ٟيشكالد اصتخذاو تحهيم انت ّجبيٍ األحبدي وانًمبرَبد انجعذيخ وطزق عالجهب رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ عٍُ
إٌفض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح أَ اٌمز ٜتّىح اٌّىزِح٘1421 ،ـ .َ2000 -
 /4دمحم ِٛط ٝدمحم اٌشّزأ :ٟيشكالد اصتخذاو تحهيم انت ّجبيٍ األحبدي وانًمبرَبد انجعذيخ وطزق عالجهب رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ عٍُ
إٌفض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح أَ اٌمز ٜتّىح اٌّىزِح٘1421 ،ـ .َ2000 -
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استخجامو دون مخاعاة لذخوطو وافتخاضاتو .البحؾث التي وعفت الستغيخات الجيسغخافية استخجمت
السقارنات .بحثان استخجما اختبار انؾفا لحداب الفخوق اإلحرائية بيؽ أكثخ مؽ عيشتيؽ
مدتقمتيؽ .وىحا يتفق مع دراسة دمحم مؾسى كحلػ .ويؤكج ما ذىب إليو عبج هللا السامؾن( :)1كثيخ
مؽ الخسائل التخبؾية لؼ تدتفج مؽ السعالجات اإلحرائية ،نتيجة لألخظاء تعظي نتائج خظأ ،ومؽ
ثؼ ق اخرات خظأ.
مؽ الشتائج الختبار (ت) في أحج البحؾث تحت الجراسة  ،كانت الشتائج كسا يمي:
ع 0.513،0.150 ،0.462 ،1.263 ،1.015 ،0.450التعميق ال تؾجج داللة.
وعمى الرفحة التي تمييا كانت الشتائج 0.323 :تؾجج داللة 0.602 ،تؾجج داللة0.460 ،
تؾجج داللة 0.475 ،تؾجج داللة.
وعمى الرفحة التي تمييا 1.526 :ال تؾجج داللة 1.695 ،تؾجج داللة 0.622 ،ال تؾجج
داللة ،ع 0.944التؾجج داللة 0.500 ،ال تؾجج داللة 0.902 ،ال تؾجج داللة.
وعمى الرفحة التي تمييا 1.365 :التؾجج داللة ،ع 1.005التؾجج داللة ،ع  136ال تؾجج
داللة 2.267 ،تؾجج داللة ،ع 0.531ال تؾجج داللة 0.695 ،ال تؾجج داللة .يمييا1.976 :
تؾجج داللة 0.000 ،ال تؾجج داللة ،ع 0.008ال تؾجج داللة ،ع 0.371ال تؾجج داللة 0.720،ال
تؾجج داللة 0.417 ،ال تؾجج داللة ،وتؼ استخجام اختبار مخبع كاي مع اختبار كخوسكال،
واختبار (ت) .وىحا يؤكج ما ذىب إليو عبجهللا السأمؾن( :)2كثيخ مؽ الخسائل بيا أخظاء ،لعجم
إلسام الباحث أو السحمل اإلحرائي باإلحراء.
بحثان استخجما كخوسكال واليذ" "Kruskal-Wallis Testالحي يدتخجم الختبار فخضيات
لسقارنة متؾسظات عجة مجتسعات مدتقمة (تحميل التبايؽ في حالة العيشات السدتقمة) ُيعُّج تؾسيعاً
الختبار مان ويتشي ،وىؾ بجيل البارمتخي الختبار تحميل التبايؽ في اتجاه واحج .في احجىسا لؼ
يذخح ولؼ تغيخ لو نتيجة ،وفي اآلخخ لؼ يذخح وال عالقة لو بالتحميل السظمؾب في البحث (أورد
تدع نتائج ال عالقة ليا بفخوض البحث) .وىحا يؤكج ما ذىب إليو عبج هللا السأمؾن( )3بأن 18
رسالة عمسية بيا أخظاء ،لعجم إلسام الباحث أو السحمل اإلحرائي باإلحراء .كثيخ مؽ الخسائل
التخبؾية لؼ تدتفج مؽ السعالجات اإلحرائية ،نتيجة لألخظاء تعظي نتائج خظأ ،ومؽ ثؼ ق اخرات
خظأ .كثيخ مؽ طالب الجراسات العميا يمجأون لمسحمل اإلحرائي إلجخاء السعالجات اإلحرائية.
بعض السحمميؽ اإلحرائيؽ غيخ ممسيؽ باإلحراء.
خسدة بحؾث مؽ العيشة ( )%19.23استخجمت اختبار تجانذ العيشتيؽ (ف)(،)ANOVA
في ثالثة مشيا ورد اسؼ اختبار (ف) ،وفي اثشيؽ مشيا اسؼ اختبار ( .)ANOVAدون شخح ودون
 1عثذهللا اٌّأِ ْٛعثذهللا اٌعٛض :تمىيى األصبنيت اإلحصبئيّخ نهزصبئم انجبيعيخ ثبنضىداٌ ،لظُ عٍُ إٌفض اٌرّزت ،ٞٛوٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح
إفز٠م١ا اٌعاٌّ١ح ،غ١ز ِٕشٛرج٘1437 ،ـ .َ2016 -
 2اٌّزجع ٔفظٗ.
 3اٌّزجع ٔفظٗ.
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ذكخ مبخرات االستخجام .وىحه الشتيجة تتفق مع نتيجة خميل أحسج محسؾد لبج( ،)1الحي أورد
( )%20مؽ الباحثيؽ استخجمؾا اختبار (ف).
مؽ خالل السشاقذة الدابقة تبيؽ أن عيشة الجراسة استخجمت أنؾاعاً مختمفة مؽ األساليب
اإلحرائية لسعالجة البيانات.
نص الفخض الخابع :
عالج الباحثؾن (الحيؽ تست مشاقذة رسائميؼ (ماجدتيخ ودكتؾراة) ،خالل العام 2019م بيانات
رسائميؼ بأساليب إحرائية مشاسبة لشؾع البيانات.
البحؾث التجخيبية وشبو التجخيبية تتظمب أن يكؾن االختبار البعجي ىؾ نفدو االختبار القبمي،
أو اختبار تتؾفخ فيو صفات االختبار الدابق مؽ معامل سيؾلة وصجق وثبات وتختيب أسئمة مؽ
خالل االستعانة ببشػ األسئمة .ثالثة بحؾث التدمت بحلػ ،ىشاك بحث استخجم اختباريؽ مختمفيؽ
تساماً عؽ بعزيسا ،عميو فإن  %25مؽ البحؾث التي وعفت االختبارات لؼ تتمدم بحلػ .وبالتالي
تربح نتائج الجراسة غيخ دقيقة (غيخ صحيحة) .والختالل الذخط األساسي ال تؾجج معالجة
احرائية ترمح لحلػ.
سبعة مؽ البحؾث التي انجدت خالل العام 2019م في كمية التخبية بجامعة إفخيقيا العالسية
تؼ إيجاد االتداق الجاخمي ،وخسدة عذخ بحثاً ( )%57.7تؼ إيجاد ألفا كخونباخ ،وفي واحج تؼ
إيجاد التجدئة الشرفية ،ومعامل االستقخار في بحثيؽ ،واالتداق الجاخمي في ستة بحؾث
( ،)%23.07وبيخسؾن في خسدة بحؾث ( ،)%19.23وفي واحج تجدئة نرفية ،وتؼ إيجاد
الرجق الغاىخي لدبع استبانات ( ،)%26.92والحاتي لثسان استبانات ( .)%30.77دون شخح
لساذا تؼ استخجام ىحه السعالجة اإلحرائية دون غيخىا.
البحؾث تحت الجراسة احتؾت عمى  79سؤاالً ،تزسشت  27متغي اًخ اسسياً ،و 43متغي اًخ
تختيبياً ،وثسانية متغيخات فئؾية .خالل السعالجات اإلحرائية لؼ تتؼ اإلشارة إلى أنؾاع الستغيخات،
بيشسا تست اإلشارة إلى نؾع التحميل دون تحجيج مشاسبتو مؽ عجميا ،ألن بعض السعالجات
اإلحرائية تتظمب شخوطاً معيشة .خاصة في حالة االرتباطات ،االقتخان ،والعالقات .وىحه
الشتيجة تتفق مع نتيجة عبجهللا السأمؾن( :)2كثيخ مؽ الخسائل التخبؾية لؼ تدتفج مؽ السعالجات
اإلحرائية ،نتيجة لألخظاء تعظي نتائج خظأ ،ومؽ ثؼ ق اخرات خظأ.
معغؼ البحؾث (18بحثاً ندبتيا  )%69.23استخجمت اختبار (ت)  ،T-testوىحه الشدبة
تختمف عؽ الشدبة التي تحرمت عمييا دراسة خميل) %48 :)3مؽ الباحثيؽ استخجمؾا اختبار
 /1خٍ ً١أدّذ ِذّٛد ٌثذ :تمىيى ثعض اإلجزاءاد انًُهجيخ انًضتخذيخ في رصبئم انًبجضتيز انًمذيخ نكهيبد انت ّزثيخ في انجبيعبد
انفهضطيُيخ ثغزح .رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ إٌّا٘ج ٚطزائك اٌرذر٠ض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،اٌجاِعح اإلطالِ١ح تغشج.َ2005 ،
 2عثذهللا اٌّأِ ْٛعثذهللا اٌعٛض :تمىيى األصبنيت اإلحصبئيّخ نهزصبئم انجبيعيخ ثبنضىداٌ ،لظُ عٍُ إٌفض اٌرّزت ،ٞٛوٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح
إفز٠م١ا اٌعاٌّ١ح ،غ١ز ِٕشٛرج٘1437 ،ـ .َ2016 -
 /3خٍ ً١أدّذ ِذّٛد ٌثذ :تمىيى ثعض اإلجزاءاد انًُهجيخ انًضتخذيخ في رصبئم انًبجضتيز انًمذيخ نكهيبد انت ّزثيخ في انجبيعبد
انفهضطيُيخ ثغزح .رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ إٌّا٘ج ٚطزائك اٌرذر٠ض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،اٌجاِعح اإلطالِ١ح تغشج.َ2005 ،
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(ت) في دراساتيؼ .وقج تؾفخ في البحؾث تحت الجراسة شخط حجؼ العيشة (لؼ يقل عؽ ثالثيؽ
مفخدة ،عجا في بحث تجخيبي واحج ،كان عجد السفخدات  19مفخدة) ،وكحلػ تؾفخ شخط التقارب
بيؽ حجؼ العيشتيؽ في العيشات جسيعيا ،البحؾث تحت الجراسة لؼ تتقيج بأن تكؾن البيانات كسية
(رقسية) ،كسا أن البحؾث جسيعيا لؼ تمتدم بسعخفة اعتجال التؾزيع التكخاري ،ويفزل في ىحه
الحالة استخجام االختبارات غيخ السعمسية مثل مخبع كاي (راجع اإلطار الشغخي) ،وقج استخجم
بالفعل ضسؽ أربعة بحؾث ،في ثالثة مشيا استخجم كاي مع اختبار (ت) ،وفي الخابع استخجم
كاي لؾحجه دون شخح ،ولؼ يبخر الستخجامو ،واستخجم معامل ايتا  -دون مبخر ،الحي يدتخجم
إليجاد ندبة االرتباط  Correlation Ratioإذا كانت العالقة غيخ خظية ،وفي حالة الستغيخات
الفتخية أو الشدبية مع الستغيخات الفئؾية أو الشدبية.
البحؾث التي استخجمت اختبار (ت) استخجمت معو التكخارات والشدب السئؾية ،ىشاك بحثان
استخجما الشدب السئؾية فقط (فييسا بحث دكتؾراة).
بحثان استخجما اختبار مان وتشي  Man Whitneyالحي يدتخجم بعج اختبار كخوسكال واليذ
 Kruskal-Wallis Testلمتاكعج معؽ معجى الفعخوق بعيؽ السجسؾععات .ععادة يدعتخجم أسعمؾب معان
وتشععي بعععج اختبععار كخوسععكال والععيذ لمتاكععج مععؽ مععجى الفععخوق بععيؽ السجسؾعععات .لععؼ يذععخح خععالل
التحميل ذلػ ،ولؼ يؾضح لساذا استخجم ىحا االختبار .ىح الشتيجة تتفق جدئياً مع نتيجة دمحم مؾسى
دمحم الذععسخاني( )1الععحي ذكععخ بععأن :ىشععاك عععجداً قمععيالً مععؽ الج ارسععات اسععتخجمت اإلحرععاء الالمعمسععي
(كخوسكال ،أليذ) كبجيل لتحميل التبايؽ.
تؼ استخجم اختبار مان وتشي مع اختبار (ت) ،وىؾ اختبار (البارامتخي) الختبار الفخضيات
حؾل الفخق بيؽ متؾسظي مجتسعيؽ في حالة العيشات السدتقمة ،بجالً عؽ اختبار (ت) وليذ معو.
وىحا يتفق مع ما ذىب إليو دمحم مؾسى( )2في بحثو أفزل بجيل لتحميل التبايؽ في حالة وجؾد
فخق كبيخ في أحجام العيشات ىؾ استخجام اإلحراء الالمعمسي (.)Non Parametric
استخجم تحميل التبايؽ ،ىؾ األكثخ استخجاماً عشج مقارنة متؾسظات ثالث مجسؾعات فأكثخ،
وإن تحميل التبايؽ يتؼ استخجامو دون مخاعاة لذخوطو وافتخاضاتو .البحؾث التي وعفت الستغيخات
الجيسغخافية استخجمت السقارنات.
بحثان استخجما اختبار انؾفا لحداب الفخوق اإلحرائية بيؽ أكثخ مؽ عيشتيؽ مدتقمتيؽ.
وىحا يتفق مع دراسة دمحم مؾسى كحلػ .ويؤكج ما ذىب إليو عبج هللا السامؾن( :)3كثيخ مؽ الخسائل
التخبؾية لؼ تدتفج مؽ السعالجات اإلحرائية ،نتيجة لألخظاء تعظي نتائج خظأ ،ومؽ ثؼ ق اخرات
خظأ.
 /1دمحم ِٛط ٝدمحم اٌشّزأ :ٟيشكالد اصتخذاو تحهيم انت ّجبيٍ األحبدي وانًمبرَبد انجعذيخ وطزق عالجهب رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ عٍُ
إٌفض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح أَ اٌمز ٜتّىح اٌّىزِح٘1421 ،ـ .َ2000 -
 /2دمحم ِٛط ٝدمحم اٌشّزأ :ٟيشكالد اصتخذاو تحهيم انت ّجبيٍ األحبدي وانًمبرَبد انجعذيخ وطزق عالجهب رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ عٍُ
إٌفض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،جاِعح أَ اٌمز ٜتّىح اٌّىزِح٘1421 ،ـ .َ2000 -
ّ
ّ
 3عثذهللا اٌّأِ ْٛعثذهللا اٌعٛض :تمىيى األصبنيت اإلحصبئيّخ نهزصبئم انجبيعيخ ثبنضىداٌ ،لظُ عٍُ إٌفض اٌرزت ،ٞٛوٍّ١ح اٌرزت١ح ،جاِعح
إفز٠م١ا اٌعاٌّ١ح ،غ١ز ِٕشٛرج٘1437 ،ـ .َ2016 -
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مؽ الشتائج الختبار (ت) في أحج البحؾث تحت الجراسة  ،كانت الشتائج كسا يمي:

ع 0.513،0.150 ،0.462 ،1.263 ،1.015 ،0.450التعميق ال تؾجج داللة.
وعمى الرفحة التي تمييا كانت الشتائج 323. :تؾجج داللة 0.602 ،تؾجج داللة0.460 ،
تؾجج داللة 0.475 ،تؾجج داللة.
وعمى الرفحة التي تمييا 1.526 :ال تؾجج داللة 1.695 ،تؾجج داللة 0.622 ،ال تؾجج
داللة ،ع 0.944التؾجج داللة 0.500 ،ال تؾجج داللة 0.902 ،ال تؾجج داللة.
وعمى الرفحة التي تمييا 1.365 :التؾجج داللة ،ع 1.005التؾجج داللة ،ع  136ال تؾجج
داللة 2.267 ،تؾجج داللة ،ع 0.531ال تؾجج داللة 0.695 ،ال تؾجج داللة .يمييا1.976 :
تؾجج داللة 0.000 ،ال تؾجج داللة ،ع 0.008ال تؾجج داللة ،ع 0.371ال تؾجج داللة 0.720،ال
تؾجج داللة 0.417 ،ال تؾجج داللة ،وتؼ استخجام اختبار مخبع كاي مع اختبار كخوسكال،
واختبار (ت) .وىحا يؤكج ما ذىب إليو عبجهللا السأمؾن( :)1كثيخ مؽ الخسائل بيا أخظاء ،لعجم
إلسام الباحث أو السحمل اإلحرائي باإلحراء.
بحثان استخجما كخوسكال واليذ" "Kruskal-Wallis Testالحي يدتخجم الختبار فخضيات
لسقارنة متؾسظات عجة مجتسعات مدتقمة (تحميل التبايؽ في حالة العيشات السدتقمة) ُي ُّ
عج تؾسيعاً
الختبار مان ويتشي ،وىؾ بجيل البارمتخي الختبار تحميل التبايؽ في اتجاه واحج .في احجىسا لؼ
يذخح ولؼ تغيخ لو نتيجة ،وفي اآلخخ لؼ يذخح وال عالقة لو بالتحميل السظمؾب في البحث (أورد
تدع نتائج ال عالقة ليا بفخوض البحث) .وىحا يؤكج ما ذىب إليو عبج هللا السأمؾن( )2بأن 18
رسالة عمسية بيا أخظاء ،لعجم إلسام الباحث أو السحمل اإلحرائي باإلحراء .كثيخ مؽ الخسائل
التخبؾية لؼ تدتفج مؽ السعالجات اإلحرائية ،نتيجة لألخظاء تعظي نتائج خظأ ،ومؽ ثؼ ق اخرات
خظأ .كثيخ مؽ طالب الجراسات العميا يمجأون لمسحمل اإلحرائي إلجخاء السعالجات اإلحرائية.
بعض السحمميؽ اإلحرائيؽ غيخ ممسيؽ باإلحراء.
خسدة بحؾث مؽ العيشة ( )%19.23استخجمت اختبار تجانذ العيشتيؽ (ف)(،)ANOVA
في ثالثة مشيا ورد اسؼ اختبار (ف) ،وفي اثشيؽ مشيا اسؼ اختبار ( .)ANOVAدون شخح ودون
ذكخ مبخرات االستخجام .وىحه الشتيجة تتفق مع نتيجة خميل أحسج محسؾد لبج( ،)3الحي أورد
( )%20مؽ الباحثيؽ استخجمؾا اختبار (ف).
مؽ خالل السشاقذة الدابقة تبيؽ أن عيشة الجراسة استخجمت أنؾاعاً مختمفة مؽ األساليب
اإلحرائية لسعالجة البيانات ،لكشيا لؼ تبيؽ لساذا استخجمت ىحه السعالجة ،ولؼ تبيؽ كحلػ
مشاسبتيا لستغيخات البحث.
 1اٌّزجع اٌظاتك ٔفظٗ.
 2اٌّزجع ٔفظٗ.
 /3خٍ ً١أدّذ ِذّٛد ٌثذ :تمىيى ثعض اإلجزاءاد انًُهجيخ انًضتخذيخ في رصبئم انًبجضتيز انًمذيخ نكهيبد انت ّزثيخ في انجبيعبد
انفهضطيُيخ ثغزح .رطاٌح ِاجظر١ز ِٕشٛرج ،لظُ إٌّا٘ج ٚطزائك اٌرذر٠ض ،وٍّ١ح اٌرّزت١ح ،اٌجاِعح اإلطالِ١ح تغشج.َ2005 ،
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عميو فإن الفخض لؼ يتحقق.

مؽ السشاقذة الدابقة يخمص الباحث إلى:
أهم الشتائج:
)1
)2

)3
)4
)5
)6

تزسشت البحؾث تحت الجراسة (البحؾث العمسية التي نؾقذت في كمية التخبية خالل العام
الجراسي 2019م) أنؾاعاً مختمفة مؽ العيشات ،لكؽ لؼ يتؼ شخح أسباب اختيار العيشة ،ولؼ تحجد
ندبة العيشة مؽ مجتسع البحث.
عيشة الجراسة (البحؾث) استخجمت أنؾاعاً مختمفة مؽ العيشات ،أغمبيا عذؾائية ،وواحجة طبقية،
وواحجة قرجية .ال تؾجج عيشة عجد أفخادىا أقل مؽ ثالثيؽ فخداً عجا دراسة تجخيبية واحجة عجد
أفخاد كل مجسؾعة (التجخيبية والزابظة) ( )19فخداً .لؼ تدتخجم عيشات استظالعية إال في
بحثيؽ فقط (10أفخاد ،و 20فخداً)  ،العيشة األولى أضيفت لعيشة التجخبة.
استخجمت عيشة الجراسة أنؾاعاً مختمفة مؽ الستغيخات (معغؼ البحؾث تزسشت متغيخيؽ فقط)،
وجسعت بيانات متشؾعة .عؽ طخيق االستبانة جسعت بيانات اسسية وتختيبية ،وباالختبارات
جسعت معمؾمات فئؾية.
معغؼ البحؾث استخجمت االستبانة أداة لجسع السعمؾمات .تزسشت االستبانات بيانات أساسية
(في معغؼ البحؾث لؼ تعالج إحرائياً) .وفي اثشيؽ مشيا استخجم متغيخ الشؾع فقط .وأربعة بحؾث
استخجمت االختبارات.
عيشة الجراسة استخجمت أنؾاعاً مختمفة مؽ األساليب اإلحرائية لسعالجة بيانات بحؾثيؼ العمسية.
لؼ يؾفق معغؼ الباحثيؽ {الحيؽ تست مشاقذة رسائميؼ (ماجدتيخ ودكتؾراة) ،خالل العام 2019م
} في اختيار أساليب إحرائية مشاسبة لشؾع البيانات.
التهصيات:
.1
.2
.3
.4
.5

مشح السديج مؽ االىتسام مؽ قبل أعزاء ىيئة التجريذ لسشيجية البحث العمسي.
مخاجعة السعالجات اإلحرائية في البحؾث العمسية بجقة.
اعتساد مقخر اإلحراء ضسؽ السقخرات التي تجرس لظالب الجراسات العميا (دبمؾم،
ماجدتيخ ،دكتؾراة).
تذجيع وتجريب الظالب عمى االعتساد عمى أنفديؼ في تحميل بحؾثيؼ العمسية.
انذاء وحجة لالستذارات اإلحرائية تقجم السذؾرة والذخح لمباحثيؽ.
السقتخحات:

 .1إجخاء دراسة مساثمة تذسل البحؾث العمسية التي نؾقذت في الكمية مشح تأسيديا.
 .2القيام بعسل دراسات مذابية لمؾحجات العمسية بالجامعة والجامعات األخخى.
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السرادر والسخايع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

إبخاىيؼ مبارك الجوسخي :اإلطار السخيعي لمتقهيم التخبهي ،ط  ،2الخياض :مكتب التخبية
العخبي لجول الخميج1421 ،ىع2000 -م.
أصهل البحث العمسي ومشاهجه ،ط  ،5دار السعارف بسرخ ،القاىخة1989 ،م.
أحسج بجر:
ُ
أحسج مختار عبج الحسيج عسخ (الستؾفى1424 :ىع) بسداعجة فخيق عسل :معجم المغة العخبية
السعاصخة ،ج  ،2عالؼ الكتب 1429 ،ىع  2008 -م[ ،تخقيؼ الكتاب مؾافق لمسظبؾع].
أحسج بؽ دمحم بؽ عمي الفيؾمي السقخي :السرباح السشيخ ،دراسة و تحقيق  :يؾسف الذيخ
دمحم ،السكتبة العرخية ،مؾقع مكتبة السجيشة الخقسية ([ )ttp://www.raqamiya.orgتخقيؼ
الكتاب مؾافق لمسظبؾع وىؾ محيل بالحؾاشي].
حدؽ دمحم حدؽ :أساليب اإلحراء وتظبيقاته  ،دار السعخفة الجامعية 1992 ،م.
حدؽ مشدي :مشاهج البحث التخبهي ،األردن  ،أربج ،دارالكشجي1420 ،ىع 1999 -م.
رضا عبجهللا أبؾ سخيع :تحميل البيانات باستخجام بخنامج  ، SPSSعسان األردن :دار
الفكخ1425 ،ىع 2004 -م.
رمدية الغخيب :التقهيم والقياس الشفدي والتخبهي ،القاىخة :مكتبة األنجمؾ السرخية،د.ت.
سبع دمحم أبؾ لبجة :مباديء القياس الشفدي والتقييم التخبهي لمظالب الجامعي والسعمم
العخبي ،ط  ،6عسان األردن ،جسعية عسال السظابع التعاونية1420،ىع 2000 -م.
صالح الجيؽ دمحم أبؾ ناىية :القياس التخبهي ،القاىخة ،مكتبة األنجمؾ السرخية1994 ،م.
أبؾ القاسؼ عبج القادر صالح وآخخون :السخشج في إعجاد البحهث والجراسات العمسية ،مخكد
البحث العمسي والعالقات الخارجية بجامعة الدؾدان لمعمؾم والتكشؾلؾجيا ،الخخطؾم2001 ،م.
عبجالخحسؽ صالح عبجهللا :البحث التخبهي وكتابة الخسائل الجامعية ،مكتبة الفالح ،الكؾيت،
1426ىع 2006 -م.
عبجالخحسؽ عبجهللا الؾاصل :البحث العمسي ،خظهاته ومخاحمه ،أساليبه ومشاهجه ،أدواته
ووسائمه ،أصهل كتابته ،د .ن1420 ،ىع 1999-م.
عدة ضاحي ىخيجي :القياس الشفدي أسذ وأدوات :ج  ،1د.ن1430 ،ىع 2009 -م.
فؤاد البيي الديج :عمم الشفذ اإلحرائي وقياس العقل البذخي ،ط  ،3القاىخة :دار الفكخ
العخبي1979 ،م.
كؾثخحديؽ كؾجػ :أخظاء شائعة في البحهث التخبهية ،عالؼ الكتب ،القاىخة2007 ،م.
ماىخ اسساعيل صبخي ومحب محسؾد الخفاعي :التقهيم التخبهي أسده وإيخاءاته ،الخياض:
مكتبة الخشج1429 ،ه – 2008م.
دمحم اسساعيل عسخان وعبجهللا الديج عبجالجؾاد وفيج عبجهللا الجليؼ :مباديء القياس والتقهيم
في البيئة اإلسالمية ،ط  ،2د.ن1410 ،ىع1990 - ،م.
دمحم بالل الدعبي وعباس الظالفحة :الشظام اإلحرائي  SPSSفهم وتحميل البيانات
اإلحرائية ،عسان األردن :دار وائل2000 ،م.
دمحم دمحم عظا :مباديء اإلحراء ،د.ن ،د .ت.
أبؾ مشرؾر دمحم بؽ أحسج األزىخي :تهحيب المغة ،تحقيق :دمحم عؾض مخعب ،ط  ،1ج
 ،12دار إحياء التخاث العخبي ،بيخوت2001 ،م [ ،تخقيؼ الذاممة مؾافق لمسظبؾع ].
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 .22مؾسى الشبيان :أساسيات القياس في العمهم الدمهكية ،عسان األردن ،دار الذخوق،
2004م.
الخسائل العمسية:
.23
.24

.25
.26
.27
.28
.22

.30
.31
.32

ابتدام الرايغ :الجاللة اإلحرائية والجاللة العسمية الختبار (ت) و(ف)  ،كمية التخبية
يامعة أم القخى ،رسالة ماجدتيخ مشذؾرة1415 ،ىع.
أشخف أحسج عؾاض العتيبي :دراسة تقهيسية لرحة استخجام اسمهب تحميل التباين في
رسائل السايدتيخ والجكتهراة في كمية التخبية يامعة أم القخى بسكة السكخمة ،رسالة
ماجدتيخ مشذؾرة ،قدؼ عمؼ الشفذ ،كمية التخبية ،جامعة أم القخى بسكة السكخمة1432( ،ىع -
1433ىع).
رجاء دمحم أحسج نؾر1413 :ىع تقهيم استخجامات مخبع كاي تخبيع في رسائل السايدتيخ
بكمية التخبية،يامعة أم القخى.
خميل أحسج محسؾد لبج :تقهيم بعض اإليخاءات السشهجية السدتخجمة في رسائل السايدتيخ
السقجمة لسميات التخبية في الجامعات الفمدظيشية بغدة .رسالة ماجدتيخ مشذؾرة ،قدؼ
السشاىج وطخائق التجريذ ،كمية التخبية ،الجامعة اإلسالمية بغدة2005( ،م).
عادل بؽ أحسج بؽ حدؽ بابظيؽ :مذكالت الجاللة اإلحرائية في البحث التخبهي،
ماجدتيخ ،مشذؾر،كمية التخبية ،جامعة أم القخى السسمكة العخبية الدعؾدية1422( ،ها -
2001م).
عبجهللا السأمؾن عبجهللا العؾض :تقهيم األساليب اإلحرائية لمخسائل الجامعية بالدهدان،
قدؼ عمؼ الشفذ التخبؾي ،كمية التخبية ،جامعة إفخيقيا العالسية ،غيخ مشذؾرة1437 ،ىع -
2016م.
عبجهللا عبجالخحسؽ الشجار :دراسة تقهيسية مقارنة لألساليب اإلحرائية التي استخجمت في
تحميل البيانات في رسائل السايدتيخ في كل من كمية التخبية بجامعة أم القخى بسكة
السكخمة،وكمية التخبية بجامعة السمك سعهد بالخياض1411 ،ىع ،رسالة ماجدتيخ مشذؾرة،
قدؼ عمؼ الشفذ ،كمية التخبية ،جامعة أم القخى بسكة السكخمة.
عبجهللا عمى إبخاىيؼ عديخي :صعهبات البحث العمسي (السشهجية اإلحرائية) لجى طالب
الجراسات العميا بكمية التخبية بجامعة أم القخى ،رسالة ماجدتيخ مشذؾرة ،قدؼ عمؼ الشفذ،
كمية التخبية ،جامعة أم القخى بسكة السكخمة1433( ،ىع 2013 -م).
عمي حامج التثبيتي :أخظاء شائعة بين تراميم البحهث التخبهية والشفدية وعالقة ذلك
بالرجق اإلحرائي لمشتائج وتعسيسها ،رسالة الخميج العخبي ،العجد  ،44ج  ،13الدعؾدية،
مكتب التخبية العخبي لجول الخميج.
دمحم مؾسى دمحم الذسخاني :مذكالت استخجام تحميل التباين األحادي والسقارنات البعجية
وطخق عاليها ،رسالة ماجدتيخ مشذؾرة ،قدؼ عمؼ الشفذ ،كمية التخبية ،جامعة أم القخى
بسكة السكخمة1421( ،ىع 2000 -م).
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