


    ةةةةالتأكد من جودة املعاجلات اإلحصائيالتأكد من جودة املعاجلات اإلحصائيالتأكد من جودة املعاجلات اإلحصائيالتأكد من جودة املعاجلات اإلحصائي
    

    لرسائل املاجستري والدكتوراه لرسائل املاجستري والدكتوراه لرسائل املاجستري والدكتوراه لرسائل املاجستري والدكتوراه     

من إعـداد حلقة نقاش 

عبدالناصـر محمــد عبدالحميـد/ د
أستاذ المناهج وتعليم الرياضيات المساعد

جامعة الملك سعود



ية يوجد العديد من المؤشرات للحكم على مدى جودة المعالجات اإلحصائ
:منها، للرسائل العلمية

م التوصل الربط بين أسئلة البحث وفروضه اإلحصائية والنتائج التي ت
.إليها

.توافق األساليب اإلحصائية مع المنهج البحثي المستخدم 

باين استخدام تحليل الت: مثال(اختيار المعادالت اإلحصائية المناسبة 
ANOVA   اختبارT-test-  شيفيهاختبار Scheffe' 

Test -  توكياختبار Tukey’s HSD Test(



.  مدى منطقية النتائج التي توصل إليها البحث

عدم وجود تناقض بين األعداد واألرقام المتضمنة في 
.الجداول المختلفة

البد من تضمين الجدول  T-test) ت(عند استخدام اختبار
.المحسوبة والجدولية وكذلك درجة الحرية) ت(لقيم



):ت(الحاالت المختلفة لحساب

،) ٢ن≠  ١ن(لمتوسطين غير مرتبطين حيث) ت(حساب
٢ – ٢ن+  ١ن= درجة الحرية  

،) ٢ن=  ١ن(لمتوسطين غير مرتبطين حيث) ت(حساب
٢ –ن ٢= درجة الحرية      

دة تصميم المجموعة الواح: مثال(لمتوسطين مرتبطين ) ت(حساب
١ - ن= درجة الحرية ، )مع اختبار قبلي  بعدي



 Two Tailed Testللطرفين ) ت(داللة اختبار
تبعا لصياغة  One Tailed Testوللطرف الواحد 

).صفرية أم موجهة(الفروض اإلحصائية 

ئلة يجب أن تجيب المعالجات اإلحصائية المستخدمة عن أس
ثي ما إذا كان السؤال البح: مثال(البحث التي سبق تحديدها 

ة أثر أو ما فعالية؟ فالبد أن تستخدم معالجات إحصائي
) .لقياس الفعالية أو حجم األثر



 التوصل ميت التي اإلحصائية للنتائج العملية الداللة حساب ضرورة
.البحث في إليها

 ةبالضرور تدل ال الجداول في المكتوبة واألعداد األرقام ضخامة
.المستخدمة اإلحصائية المعالجات جودة أو البحث قيمة على

   .. ...السالبة واألرقام األعداد لبعض اإلحصائية الجداول تضمين
!؟؟ ذلك تجنب يمكن وكيف !؟؟  لماذا

 المتغيرات من متغيرين بين االرتباط معامل داللة حساب عند
 القيمة ةبكتاب يكتفى وال كاملة البيانات كتابة من البد ،البحثية

.فقط االرتباط معامل على الدالة



 نبعي أخذها يحب مهمة أسئلة(جدلية قضايا
:)االعتبار

  )٠,٠١(غير إحصائية داللة مستويات توجد هل
  ؟ )٠,٠٥(و

 والبيانات الدرجات ترجمة أو تحويل يمكن هل
 عن برتع بيانية أشكال إلى الجداول في المتضمنة
؟ والبيانات الدرجات تلك مدلول



 وأ المعلمين لدى التمكن مستويات قياس تم هل
 مستوى( معين؟ محك ضوء في الطالب لدى

 تم ولماذا )%٩٠ أم %٨٠ أم %٧٥ التمكن
؟ النسبة تلك تحديد

 ؟ طقيةمن نتائج إليها التوصل تم التي النتائج هل
  ؟؟ ال أم

 ةسالب عالقة وجود إلى الدراسة توصلت :مثال(
 في يلوالتحص الرياضي التفكير بين عكسية أو

.)الرياضيات
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