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 ملخص

ىدذا البحددث إلدت التعدر  دلددت ةددى قددرة نةددوذج اانحددار دلدت التنبددؤ بدالت  ير ا ح دا   ةددن  ييدد       
 غيرات الةستقلة وذلك بالتطبيق دلت ةقياس الت  ير ا ح ا  .خالل الةت

الطلبددة  دد  ةرحلددة الب ددالوريوس  دد  لاةعددة أم القددرى   ( ة حو ددا ةددن28وت ونددت دينددة الدراسددة ةددن )      
وتو دلت النتددا ل إلدت أن ةسددتوى الت  يددر ا ح دا   ةتوسددط  ويولدد دالقددة طرديددة بدين الت  يددر ا ح ددا   

الةعدل الترا ة  والنوع ودرلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء  ا يولد دالقدة بدين والتخ ص اللاةع  و 
الت  يددر ا ح ددا   والتخ ددص  دد  الةرحلددة الحانويددة  وتحقددق ةددن ا ترارددات تحليددل اانحدددار الةتعدددد  دد  

ر ا ح دا   نةوذج اانحدار الت  ير ا ح ا    وأنو ةعنوي ولديو القدرة دلدت التنبدؤ  وية دن التنبدؤ بدالت  ي
 ةن خالل ةتغير درلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء.

 

Abstract 
      The main objective of this study was to investigate the ability of linear regression 

model to predict statistical thinking through independent variables, by measuring the 

statistical thinking. The study samples consisted of (84) bachelor students from Umm Al-

Qura. The study results revealed that the level of students in statistical thinking was 

average, and there was a positive correlation between statistical thinking, university major, 

CGPA, gender, and the students' scores in the course of Principles of Statistics. There was 

no relationship between statistical thinking and high school major, and the statistical 

thinking linear regression model verified the assumptions of multiple regression analysis. 

It is significant and can predict, and the statistical thinking can be predicted through a 

variable of the score of students in the Principles of Statistics' course. 
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 .املكدمة
ث الن سدية والتربويدة الدقدة والةوحوقيدة دلم ا ح اء ين رد دن غيره ةن العلدوم  د  أندو يعطد  البحدو        

يلاد  ال دروق  والتنبدؤ( بدين    نتا ليا؛ وىو بذلك يستخدم أساليب إح ا ية وظي تيا )و   العالقة  وا 
 ةتغيرات الدراسة  لذا تعددت الدراسات والبحوث    استخدام تلك األساليب ا ح ا ية الةختل ة. 

ة اختيدددار الةتغيددددرات الةسدددتقلة  ددد  نةددددوذج اانحددددار   يددددل وأن البددداححون يعتةددددون دلددددت  دددالحي       
التلريبيدة اختيارىا أنو يعتةدد دلدت النظريدات الةولدودة  د  تخ دص ةعدين أو و دق بعدض ةدن الدراسدات 

 (.1112)ساةية  
( أنو يتم تحديد الةتغيرات الةستقلة ةستعينًا بالةالحظة والخبدرة لددى 1112ويذ ر إسةاديل )       

 الباحث.
( إلددت أىةيدة بندداء النةددوذج قبدل إلددراء البحددث؛ بلنيدا تسددادد البدداححين  دد  1112ويورد  البلددداوي )       

 اتخاذ القرار  للو ول إلت الظاىرة الةراد دراستيا قبل ا قدام دلت دةلية البحث وبذل أي ةليود. 
ل بالةتغير الةتنبئ وأن النةوذج يعبر دن العالقة بين الةتغيرين  ويطلق دلت الةتغير الةستق       

 (.1112( )شوةان  y( ويطلق دلت الةتغير التابع بالةتغير الةتنبئ بو ويرةز لو )xويرةز لو )
وتعدددر  الباححدددة النةدددوذج بلندددو: ةعادلدددة تردددم ةتغيدددرًا تابعدددًا  وةتغيدددرًا ةسدددتقال واحدددد أو أ حدددر؛        

 لدراسة تلحير الةتغير الةستقل دلت الةتغير التابع. 
( أن دةليدددددة ايلددددداد ةعاةدددددل اارتبددددداط؛ ىددددد  دةليدددددة سدددددابقة لتحليدددددل 1112ةدددددا يشدددددير الددددددردير )و        

ذا  انددت العالقددة بددين الةتغيددرين الةسددتقل والتددابع دالقددة قويددة   دد ن إحدددى حسددابات  الةتغيددر اانحدددار  وا 
 الةستقل  يلاد قيةة الةتغير التابع ت ون  حيحة  ويؤدي إلت دةلية التنبؤ. 

( أندددو يسدددتخدم ةعاةدددل اارتبددداط لولدددود ارتبددداط بدددين ةتغيدددرين دنددددةا 2015) Triolaويشدددير        
 ت ون قيم الةتغير ةرتبطة بش ل ةا بقيم الةتغير اآلخر.

( بلنو تحليل العالقات بدين الةتغيدر التدابع وبدين 1112وأسلوب تحليل اانحدار يعر و دالم )       
تغيددر التددابع بةعلوةيددة قدديم الةتغيددرات الةسددتقلة  وىددو ددددد ةددن الةتغيددرات الةسددتقلة  والتنبددؤ بقدديم الة

يسعت إلت الو ول الت إيلاد العالقة بين الةتغير الةستقل )الةتغيدر الةتنبدئ( لتنبدؤ بدالةتغير التدابع 
)الةتنبئ بو(  وذلك للح ول دلدت أ ردل خدط يةحدل العالقدة بدين الةتغيدرين التدابع والةسدتقل اللدذين 

 (.X Yيرةزان )
( أن ةعادلددة اانحدددار الخطدد  الةتعدددد تةحددل دددددٌا ةددن الةتغيددرات 1112ر القحطددان  )ويشددي       

 الةستقلة وةتغيرٌا تابعٌا  بالةعادلة التالية:
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i الةتنبئ بو(): قيةة الةتغير التابع. 
   .لةقطوع: الةعاةل الحابت أو اللزء ا0


kةيل اانحدار :. 
X k)الةتغير الةستقل )الةتنبئ أو الت سيري :. 

وأن طريقددددة الةربعددددات ال ددددغرى  يلعددددل ةلةددددوع ةربعددددات الخطددددل خددددط اانحدددددار ليددددا نيايددددة        
يلعددل ةلةددوع   دغرى. ويعر ددو بلنددو  أ رددل خددط ةطابقددة لةلةودددة ةدن الددنقط ىددو ذلددك الخددط الددذي

 (.373: 1112ةربعات انحرا ات ىذه النقط الةناظرة ليا دلت ىذا الخط نياية  غرى  )دالم  
 

 :  افرتاضات حتلًل االحندار متعدد
التوزيع الطبيع  للخطل العشدوا  : ي دون توزيدع الخطدل العشدوا   طبيعيدا ل دل قيةدة  :االفتراض األول

 (. 1112ت الةستقلة )القحطان   ةن قيم الةتغير التابع أو لقيم الةتغيرا
تلانس تباين الخطل العشوا   دندد قديم الةتغيدر التدابع: إن تبداين القديم الةتغيدر التدابع  االفتراض الثاني:

 (. 1112ى  ن س قيةة تباين للةيع قيم الةتغير الةستقل. وتسةت تباين تلانس الخطل )شوةان  
ا: حد الخطدل الةدرتبط ةدع قيةدة ةعيندة ةدن قديم الةتغيدر استقالل حدود الخطل دن بعري االفتراض الثالث:

 (. 1112التابع ي ون غير ةرتبط ألي قيةة ّاخرى للةتغير التابع    حد الخطل )شوةان  
ةش لة التعدد خط : دندةا ي ون واحدد ةدن الةتغيدرات الةسدتقلة ةرتبطدًا خطيدا ةدع  االفتراض الرابع:

 (. 1112 قوي بين ةتغيرين ةستقلين )شوةان  أحد الةتغيرات الةستقلة  أي يولد ارتباط
ال ش  دن قيم الشاذة    نةوذج: وى  القيم ةن الةشاىدات التد  تبعدد قيةتيدا  االفتراض الخامس:

 (.1112دن بقية العينة  ويستخدم ةسا ة ةياانوبس لل ش  دن القيم الشاذة )إسةاديل  
انحدددار؛ للتل ددد ةددن  ددحة تطددابق البيانددات  وةددن تقيدديم النةددوذج: يددتم تقيدديم نةددوذج ا: االفتررراض الدررا س

اختبدددار أىةيدددا: )ةعاةدددل اارتبددداط  ةعاةدددل التحديدددد وةعاةدددل التحديدددد الةعددددل  تقددددير الخطدددل الةعيددداري  
 (.1112الةعنوية ال لية للنةوذج  اختبار ةعاةالت اانحدار اللز ية )دالم  

( اشدارت إلدت Kewan, 2015؛ 1113؛ الغاةددي  Shafiq, 2011وأن دديدد ةدن الدراسدات )       
الةتغيدرات أنو تم استخدام األسلوب ا ح ا   )تحليل اانحددار(  د  ت سدير نتدا ل الدراسدة   يلداد أ حدر 
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 الةستقلة الت  ت سر للةتغير التدابع؛ وبدذلك يعدد اختيدار األسدلوب ااح دا   الةناسدب ةيةدًا  د  ت سدير
( إذ ىناك أخطاء شا عة 1222؛ الخيور  1222ل  ةتغيرات الدراسة  حيث أورحت الدراسة )العق

    ةلال اختبار ال ررية ا ح ا ية.
 عندددد دراسدددة أي ةدددن الةتغيدددرات الةسدددتخدةة  ددد  العلدددوم التربويدددة والن سدددية  يللدددل البددداححون إلدددت        

ع استخدام دةليدة لةدع البياندات ددن الةتغيدر باسدتخدام أحدد أدوات البحدث العلةد  ةحدل ااسدتبانة  للةد
البيانات حول الظاىرة  وذلك دن طريق تةحيل الةتغير بلحد أنواع الرسوم البيانية  لةعر ة ةا تتةيدز بدو 
دينتو ةن إح اءات  وةن حم يبددأ  د  دةليدة و د  ذاك الةتغيدر باسدتخدام ةقداييس النزددة الةر زيدة 

إلدت ح دم وىدو ت سدير أو ةقاييس التشتت؛ ل د  يسدتنتل ةددى تةر دز الةتغيدر  د  ديندة الدراسدة  للو دول 
 (. 1113ذلك الةتغير  وىذا الة يوم ي ّون ة يوم الت  ير ا ح ا   الةستخدم    دراسة )لرادات  

( أن الت  يدر ا ح دا   سي دب  1113) ويذ ر الة  ر البريطان  ويلدز الةشدار إليدو القحطدان        
الالزةددة ا ح ددا   يعددد ةددن الةيددارات قريبددًا رددروريًا ل ددل ةددواطن  رددرورة القددراءة وال تابددة. والت  يددر 

لطلبددة العلددم والبدداححين الةيتةددين  دد  دراسددة وت سددير الظددواىر الن سددية والتربويددة  للتو ددل إلددت العلددم 
 والةعر ة    ةختل  العلوم ا نسانية والتطبيقية.

م ( الت  يددر ا ح ددا   بلنددو الطريقددة التدد  ي  ددر بيددا الندداس  دد  الة دداىي1112ويعددر  بدددوي )       
 ا ح ا ية الت  تترةن ت سير ةلةودة ةن البيانات أو تةحيل البياندات الدذي يدؤدي إلدت ا ددار ح دم

 وت سير نتا ل. 
وتعر  الباححة الت  ير ا ح ا   الةيارات الة تسبة الت  تلعل الطالدب قدادرًا دلدت ت دةيم        

 سيرىا    دار ح م     حير ةدن وتنظيم البيانات  وقدرتو دلت تبويبيا وتةحيليا  بيد  تحليليا وت
 القرارات ال ردية واللةادية    الحياة العلةية والعةلية.

( ةدع تطدويره  د  إردا ة ةيدارة Mooney et al, 2001ويتبنت البحث نةوذج ةون  واخدرون )       
 ااحتةاات والقرارات ا ح ا ية  وبذلك يتةحل نةوذج ةيارات الت  ير ا ح ا   ةن خالل:

تعر  الطالب/ ددددددددددددة دلت ت ةيم الدراسة  وى  بدايدة ةعر دة ارة األولى: تصميم وتنظيم البيانات: المه
تحديددد الةلتةددع الةناسددب ليددد  الدراسددة  وسددحب دينددة ةناسددبة لةلتةعددو؛ لتةحيددل خ ددا ص الةلتةددع 

وتنظديم بياناتدو  لدراستو    ديندة  حدم يبددأ الباحدث بلةدع بياندات ددن ةتغيدرات الدراسدة  ليقدوم بت دني 
 لنودين وىةا: البيانات النودية أو ال ةية دلت روء ةستويات القياس.

تة ددن الطالددب / ددددددددددددددة ةددن دةليددة تبويددب البيانددات وىدد : تحويددل المهررارة الثانيررب: تبويررب وتمثيررل البيانررات: 
 ةددددددةناسبة )أش ال بيانيات الخام إلت بيانات    ش ل لدول؛ لتسيل دةلية تةحيليا بالطرا ق الدددالبيان
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 الةختل ة(    روء ةستوى قياس البيانات؛ لتسيل دةلية قراءه تلك البيانات.
تة ددن الطالددب/ ددددددددددددددة ةددن تطبيددق ةقدداييس النزدددة الةر زيددة  أو المهررارة الثالثررب: ت ميررل وتلدررير البيانررات: 

تطبيدق دةليدة ت سدير البياندات أسد ل الةنحندت ةقاييس التشتت  أو ةقاييس العالقة واانحدار    البيانات  
 الطبيع  )التوزيع الطبيع (  وبةعاةل االتواء  وةعاةل الت رط .

: تة ددن الطالدب/ دددددددددددددة ةددن إ ددار أح دام  دد   حيدر ةددن المهرارة الرابةررب: اال تمراالت والارررارات اة صرا يب
إلدت نتيلدة س أو تقييم البياندات الةعطداة للو دول القرارات ال ردية واللةادية  ونلد ااحتةال يستخدم لقيا

واحدة  وال روض يستخدم ال رض إلت ن   ال دروق أو إحبدات ال دروق  ن د  العالقدة أو إيلداد العالقدة 
 باستخدام اختبار ت واختبار  .

وتبدددرز أىةيدددة البحدددث أندددو ندددواه تسدددلط الردددوء للبددداححين والةيتةدددين  ددد  ةلدددال تطدددوير العلدددم        
الذين سيسعون    تنةية أو تطوير الت  ير ا ح ا   لدن س الةرحلدة أو الةراحدل الدراسدية والةعر ة 

    التر يز دلت بناء ةيارات الةتعلم. 1131األخرى  وذلك لةوا بة رؤية 
 ويتلو البحث إلت بناء نةوذج اانحدار الخط  الةتعدد الدذي يردم الةتغيدرات الةسدتقلة؛ لةعر دة       

 الت  ت سر أو تنبئ بالةتغير التابع )الت  ير ا ح ا  (.أ حر الةتغيرات 
 

 :مشكلة الدراسة
(    نتا ل دراستو إلدت ااىتةدام وا لةدام 1222أشارت بعض الدراسات  ةا    دراسة )الةطر           

  باألسدداليب ا ح ددا ية الةختل ددة التدد  تسددتخدم لدراسددة العالقددة بددين الةتغيددرات الةسددتقلة والتابعددة  وييددد
أيردا تحليدل اانحدددار إلدت إيلداد العاةددل الةسدبب )الةدؤحر(  دد  العالقدة الةتغيدر التددابع بدالةتغير الةسددتقل  

( إلدددت أن البددداححين خا دددة ةدددن خدددارج الوسدددط ا ح دددا   1111وقدددد تو دددلت نتدددا ل دراسدددة )الغاةددددي  
لوب ا ح دا  . وأن يعةدون إلت إلراء دديد ةن الدراسات التنبؤية دون ااىتةام باألساس النظدري لسسد

البحدددث التربدددوي  ددد  حالدددة إلدددت األسددداليب ا ح دددا ية الةتقدةدددة؛ للو دددول إلدددت الح دددم والتنبدددؤ بدددالظواىر 
اسددددتخدام تحليدددل اانحدددددار  ددد  تحليددددل ( إلدددت 1112؛ الحربدددد   1111ا نسدددانية  وأو ددددت )ال ندددان   

 بيانات الدراسات الةستخدةة    الدراسات التربوية. 
الدراسات الت  طبقت  د  البي دات العربيدة وتحديددًا دلدت الةرحلدة اللاةعيدة )أبدو ددواد  ولقد أو ت        
( إلدددددت دراسدددددة الةتغيدددددرات التددددد  ت سدددددر او تتبندددددت بدددددالت  ير 1112؛ الر ددددداد   1113؛ لدددددرادات  1111

التخ ددص )اللدداةع (  {ا ح ددا    وأن ةتغيددرات الدراسددة الةسددتقلة )الة سددرة(  دد  الدراسددة الحاليددة ىدد : 
 عدل الترا ة   التخ ص    الةرحلة الحانوية )طبيع   شرد (  النوع )طالب  طالبة(  درلة الطلبةالة
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 .}   ةقرر ةبادئ ا ح اء
 

 :اسئلة الدراسة
ةدددا ةددددى قدددرة نةدددوذج اانحدددار خطددد  دلدددت التنبددؤ بدددالت  ير ا ح ددا   ةدددن خدددالل  التدررا ل الر يدررري:
الترا ةدد   التخ ددص  دد  الةرحلددة الحانويددة )طبيعدد    التخ ددص اللدداةع   الةعدددل{الةتغيددرات الةسددتقلة 

 القرى.لدى الطلبة لاةعة أم  شرد (  النوع )طالب  طالبة(  درلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء
 ويت رع ةن ىذا التساؤل الر يس  األس لة ال ردية التالية:       

 ةا ةستوى الت  ير ا ح ا   لدى الطلبة لاةعة أم القرى؟ -1
التخ دص اللداةع   {د دالقة ارتباطية بين الت  يدر ا ح دا   والةتغيدرات الةسدتقلة ىل تول -1

الةعدل الترا ة   التخ دص  د  الةرحلدة الحانويدة )طبيعد   شدرد (  الندوع )طالدب  طالبدة(  
 .}درلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء

  ؟ر ا ح ا  ىل تتحقق ا ترارات تحليل اانحدار الةتعدد    نةوذج اانحدار الت  ي -3
 ةا قدرة نةوذج اانحدار الت  ير ا ح ا   دلت التنبؤ؟ -8
التخ دص اللداةع   الةعددل {ىل ية ن التنبؤ بدالت  ير ا ح دا   ةدن خدالل الةتغيدرات الةسدتقلة  -2

الترا ة   التخ ص  د  الةرحلدة الحانويدة )طبيعد   شدرد (  الندوع )طالدب  طالبدة(  درلدة الطلبدة 
 ؟}   ةقرر ةبادئ ا ح اء

 

 :اهداف الدراسة
تيد  الدراسة إلت قدرة نةوذج اانحدار دلت التنبؤ بالت  ير ا ح ا   ةن خالل الةتغيرات        

التخ ددص اللدداةع   الةعدددل الترا ةدد   التخ دددص  دد  الةرحلددة الحانويددة )طبيعدد   شدددرد (  {الةسددتقلة 
 القرى.لبة لاةعة أم لدى الط}النوع )طالب  طالبة(  درلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء

 ويت رع ةنيا األىدا  اآلتية:       
 قياس ةستوى الت  ير ا ح ا   لدى الطلبة لاةعة أم القرى. -1
 التخ ددص{التعدر  دلدت ولدود دالقددة ارتباطيدة بدين الت  يدر ا ح ددا   وبدين الةتغيدرات الةسدتقلة  -1

رد (  النوع )طالدب  اللاةع   الةعدل الترا ة   التخ ص    الةرحلة الحانوية )طبيع   ش
 .}طالبة(  درلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء

 التحقق ةن ا ترارات تحليل اانحدار الةتعدد    نةوذج اانحدار الت  ير ا ح ا  .  -3
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 اختبار قدرة نةوذج اانحدار الت  ير ا ح ا   دلت التنبؤ. -8
  اللداةع ت الةسدتقلة )التخ دص ال ش  دن إة انيدة التنبدؤ بدالت  ير ا ح دا   ةدن خدالل الةتغيدرا -2

الةعدل الترا ة   التخ دص  د  الةرحلدة الحانويدة )طبيعد   شدرد (  الندوع )طالدب  طالبدة(  
  درلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء(.

 

 :أهمًة الدراسة
ود  الباححين بلىةية بناء نةوذج انحدار للةتغير الةراد ةعر ة الةتغيرات الةستقلة األ حدر ت سديرًا  -1

 الةتغير التابع.   
 ال ش  دن أىةية االتزام بحساب ا تراردات تحليدل اانحددار الةتعددد قبدل الشدروع بحسداب تحليدل -1

 اانحدار.
 ال ش  دن قيم شاذة    نةوذج اانحدار؛ للو ول إلت نتا ل سليةة. -3
 .زيادة ود  الباححين بةعر ة ا لراءات الةستخدةة    تشخيص قدرة نةوذج دلت التنبؤ -8
التخ دددص اللددداةع   الةعددددل {خدةدددة إيلابيدددة للبددداححين للتعدددر  دلدددت الةتغيدددرات الةسدددتقلة  تقدددديم -2

الطلبدة الترا ة   التخ ص    الةرحلة الحانويدة )طبيعد   شدرد (  الندوع )طالدب  طالبدة(  درلدة 
 الت  ةن الةة ن أن ت سر او تنبئ بالت  ير ا ح ا  .  }   ةقرر ةبادئ ا ح اء

 

 :مصطلخات الدراسة
 

 :Modelموذج: ن
لدراسدة وتعر  الباححة النةوذج بلنو: ةعادلة تردم ةتغيدرًا تابعدًا  وةتغيدرًا ةسدتقال واحدد أو أ حدر؛        

 تلحير الةتغير الةستقل دلت الةتغير التابع.
التخ ددص {إلرا يدًا: ةعادلدة تردم الةتغيددر التدابع )الت  يدر ا ح ددا  (  والةتغيدرات الةسدتقلة        

طالبددة(  ةعدددل الترا ةدد   التخ ددص  دد  الةرحلددة الحانويددة )طبيعدد   شددرد (  النددوع )طالددب  اللدداةع   ال
 .}درلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء

 

 :Regression Analysisت ميل االن  ار: 
الةسدتقلة  ( بلنو تحليل العالقات بين الةتغير التابع وبدين دددد ةدن الةتغيدرات 1112يعر  دالم )       

 قيم الةتغير التابع بةعلوةية قيم الةتغيرات الةستقلة.والتنبؤ ب



 عزة الشلمٌ .............................................................................. منىذج احندار خطٌ متعدد للتهبؤ بالتفكري االحصائٌ

 

 

                                                                                 (171)                                                           م6262، 1 العدد ،62 لداجملاملهارة، 

التخ ددص اللدداةع   {إلرا يددًا: ىددو األسددلوب ا ح ددا   الةسددتخدم لةعر ددة تددلحير الةتغيددرات الةسددتقلة        
الةعدددل الترا ةدد   التخ ددص  دد  الةرحلددة الحانويددة )طبيعدد   شددرد (  النددوع )طالددب  طالبددة(  درلددة الطلبددة 

 لاةعة أم القرى. دلت الةتغير التابع )الت  ير ا ح ا  ( لدى الطلبة }ح اء   ةقرر ةبادئ ا 
 

 :Statistical Thinkingالتلكير اة صا ي: 
تعر ددو الباححددة: بلنددو الةيددارات الة تسددبة التدد  تلعددل الطالددب قددادرًا دلددت ت ددةيم وتنظدديم البيانددات         

القددرارات ال رديددة ىا    دددار ح ددم  دد   حيددر ةددن وقدرتددو دلددت تبويبيددا وتةحيليددا  بيددد  تحليليددا وت سددير 
 واللةادية    الحياة العلةية والعةلية.

إددداد إلرا يًا: الدرلة ال لية الت  يح ل دلييا الطلبة    ةقيداس الت  يدر ا ح دا   وىدو ةدن        
 الباححة.

 

 :حدود الدراسة
 لقرى    ةدينة ة ة الة رةة.تقت ر دلت الطلبة  لية التربية بلاةعة أم ا ال  و  المكانيب:
 ه. 1837/1832طبقت الدراسة    ال  ل الدراس  الحان  ةن العام الدراس   ال  و  الزمانيب:
 يت ون ةلتةع الدراسة الحالية دلت الطلبة  لية التربية    لاةعة أم القرى. ال  و  البشريب:
ا ح دا   ةدن إددداد الباححدة الدذي  حددت الدراسة الحالية ةقياس ةيارات الت  يرال  و  اال ا يب: 

يترةن الةيارات التالية )ت ةيم وتنظيم البيانات  تبويب وتةحيل البيانات  تحليدل وت سدير البياندات  
 ااحتةاات والقرارات ا ح ا ية(. 

 

 :الدراسات الشابكة
و يةددا ا ح ددا    تنودددت الدراسددات التد  تناولددت نةدوذج اانحدددار خطدد  الةتعددد والةتغيددر الت  يدر       

 يل  درض الدراسات السابقة الت  تتعلق بةوروع الدراسة الحالية:
( إلددددت ال شدددد  دددددن ةسددددتويات الت  يددددر ا ح ددددا   لدددددى 1112وحيددددث ىددددد ت دراسددددة النةددددراوي )       

الطالب والطالبات ال  ين السابع والحاةن األساسديين  و ةدا طبدق ةقيداس الت  يدر ا ح دا   دلدت ديندة 
( الطددالب والطالبدددات ةدرسدددة البويرددة الحانويدددة للبندددين والتابعددة لةديريدددة التربيدددة 12الة وندددة ةدددن )الدراسددة 

إلدت ةسدتوى والتعليم للدواء الرةحدا  د  األردن  وطبدق ةقيداس الت  يدر ا ح دا    وتو دلت نتدا ل الدراسدة 
 الت  ير ا ح ا   يختل  باختال  الةيارة ا ح ا ية. 
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( إلت ال ش  دن درلة اةتالك الطدالب والطالبدات  ليدة 1111أبو دواد )و ذلك ىد ت دراسة        
العلدوم التربويددة التابعددة لو الدة الغددوث لةيددارات الت  يدر ا ح ددا     دد  ردوء ةتغيددرات التخ ددص  دد  
الحانويددة العاةدددة )دلةددد   أدبددد ( ودالةدداتيم  ددد  ةسددداق ا ح ددداء الددذي درسدددوه  ددد  ال ليدددة  وةعدددداتيم 

( ةددن الطددالب والطالبددات  ليددة العلددوم التربويددة التابعددة لو الددة 182دينددة الدراسددة )الترا ةيددة  وتةحلددت 
الغوث  ةقياس الت  ير ا ح دا    وتو دلت نتدا ل الدراسدة إلدت إن درلدة اةدتالك الطدالب والطالبدات 
لةيارات الت  ير ا ح ا    انت ةتوسدطة  وتولدد دالقدة ارتباطيدة ةولبدة دالدة إح دا يا بدين الةعددل 

ا ةد  للطلبددة  د  ال ليددة ودالةدداتيم  د  ةسدداق ا ح داء وبددين العالةددة دلدت  ددل ةدن ةيددارة الت  يددر التر 
 ا ح ا   الو    والش ل  والعالةة دلت ااختبار  اةال.

( إلددت ةعر ددة ااخددتال  بددين الطددالب والطالبددات  دد  ةسددتوى 2011) Shafiqو ةددا ىددد ت دراسددة        
والقددراءة   دد  رددوء الةسددتوى ااقت ددادي واالتةدداد   وتةحلددت دينددة الةددواد وىدد : الرياردديات  والعلددوم  

ندونيسدديا  األردن  ولةيوريددة قيرغيرسددتان  12الدراسدة ةددا بددين  سددنة  دد  بعددض الدددول التاليددة: أذربيلددان  وا 
وقطر  وتونس  وتر يا  وتو لت نتا ل الدراسة إلت الطالبات أ رل ةن الطالب  د  الريارديات والعلدوم 

  األردن  الطدددالب أ ردددل  ددد  الريارددديات والعلدددوم ةدددن القدددراءة  ددد  لةيوريدددة قيرغيرسدددتان ةدددن القدددراءة  ددد
 والطالب أ رل    العلوم ةن القراءة    اندونيسيا ولةيورية قيرغيرستان وتونس.

ةددا دراسددة الغاةدددي )        ( ىددد ت إلددت ةعر ددة تددلحير حلددم العينددة دلددت القدددرة التنبؤيددة النةددوذج 1113وا 
عدد الةعياري  والتل د ةن توا ر اا ترارات اانحدار الةتعدد الةعيداري  وذلدك بتطبيدق دلدت اانحدار الةت

ةتغيددددرات ةسددددتقلة   11( ةشدددداىدة إح ددددا ية باسددددتخدام برندددداةل اا سددددل  ويرددددم ةتغيددددر تددددابع و 811)
 وتو ددلت نتددا ل الدراسددة إلددت: ددددم اسددتخدام دينددات  ددغيرة  دد  دراسددة اانحدددار الةتعدددد الةعيدداري  و دد 

 حالة حلم العينات ال غيرة يلب اادتةاد دلت قيةة ةعاةل التحديد الةعدل دند ت سير النتا ل. 
 (  قد ىد ت إلت تعدر  ةسدتوى الت  يدر ا ح دا   لددى الطدالب األقسدام1113وأةا دراسة لرادات )       

والعلوم  وتو دلت  ( ةن طالب  لية اآلداب113العلةية ب لية اآلداب والعلوم  وتةحلت دينة الدراسة )
 نتا ل الدراسة إلت أن ةستوى الت  ير ا ح ا   ةتوا ر بدرلة قليلة. 

( إلدت تحديدد ةسدتويات ةيدارات الت  يدر ا ح دا   لددى 1112و ةا ىد ت دراسدة الر داد  )       
 ( ةدن الطدالب ةقيداس72الطالب  لية العلوم  د  لاةعدة ا ةدام ةحةدد بدن سدعود ا سدالةية  وت وندت ةدن )

 الت  ير ا ح ا    وتو لت نتا ل الدراسة إلت: تدن  درلات  ا ة   ات العينة.
ىد ت إلت دراسدة الةتغيدرات باسدتخدام  نةداذج اانحددار الخطد  الةتعدددة   Kewan ((2015ودراسة        

ةدددددى قدددددرة بطريقدددة الةربعددددات ال ددددغرى  دددد  تقدددددير ةتغيددددرات الدراسدددة  واسددددتخدام تحليددددل التبدددداين لالختبددددار 
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 ( ةدن الطدالب والطالبدات بلاةعدات  د   لسدطين  وتو دلت نتدا ل الدراسددة321النةداذج  وتةحلدت العيندة )
إلت يولد تلحير    ة يدوم الدذات ودا عيدة ا نلداز و د  الةعددل الترا ةد   ويولدد تدلحير بدين الةعددل 

وليي  ودرلدات التوليي  والةعدل الترا ة     لاةعة النلاح الوطنية  ويولد تلحير بين الةعدل الت
 ةستوى اللغة ا نلليزية    لاةعة العربية األةري ية.

( إلت ةعر ة تلحير اللغدة 2016) Lyn  &Mohamed  Idris  Khengو ةا ىد ت دراسة        
( ةدن 378ا نلليزية والت ور الخاطئ     يم ا ح اء دلدت الت  يدر ا ح دا  . حيدث تةحلدت ديندة )

ة ةاليزيدا  وطبقدت ةقيداس الت  يدر ا ح دا    واسدتبيان ال يدم الخداطئ  د  الطالب قسدم العلدوم  د  لاةعد
ا ح دددداء  واختبددددار اتقددددان اللغددددة اانلليزيددددة  وتو ددددلت نتددددا ل الدراسددددة إلددددت أن ةسددددتوى الطددددالب  دددد  
ااسدتدال ا ح ددا   أدلددت ةددن إتقددان اللغددة ا نلليزيددة  وال يدم الخدداطئ  دد  ا ح دداء. ية ددن التنبددؤ ةددن 

وتةحدددل نةدددوذج ا   ةدددن إتقدددان اللغدددة ا نلليزيدددة وت دددور الخددداطئ  ددد   يدددم ا ح ددداء  الت  يدددر ا ح ددد
xxSRاانحدار 50,359,007,47  . 
 ( Catalst( إلدت تقيديم تطدوير الت  يدر ا ح دا   ةدن خدالل إقاةدة دورة )2017) Leوىد ت دراسدة        

  1112(  د  ددام Catalst( ةدن الطدالب والطالبدات الةسدللين  د  دورة )22حيث تةحلت العينة )
وتو لت نتا ل الدراسة إلت: يولد  روق بين ةتوسط  درلات الطدالب والطالبدات ل دال  التطبيدق 

 البعدي.
( ىددد ت إلددت ا تشددا  قدديم الشدداذة  دد  نةددوذج اانحدددار خطدد  ةتعدددد  1117وأن دراسددة العتيبدد  )       

نددة طددرق ةعاللتيددا  وذلددك بتطبيددق دلددت وتورددي  أحرىددا  وتعددر  دلددت  ي يددة ةعاللددة قدديم الشدداذة  وةقار 
( ةشاىدة إح ا ية باستخدام برناةل اا سل  ويرم ةتغير تدابع وحالحدة ةتغيدرات ةسدتقلة  وتو دلت 21)

أ رددل ةددن طريقددة الرسددم ال ددندوق   وأن قدديم  Hنتددا ل الدراسددة إلددت طريقددة  حددص قدديم الرا عددة لة دد و ة 
الةحذو ددة تددؤحر دلددت ةعدداةالت اانحدددار  وأن ةعاللددة  الشدداذة  دد  الةتغيددر التددابع بطريقددة بددواق  سددتودينت

 قيم الشاذة بطريقة التعويض بةتوسط البتر أ رل ةن ةعاللتيا بطريقة الحذ .
 وةن خالل استعراض الدراسات والبحوث السابقة يستنتل ةا ىو آت:       
 دا   ةحدل الدراسدات ةن ناحية األىددا : تتشدابو الدراسدات  د  ىدد  ةعر دة ةسدتوى الت  يدر ا ح       

 Kheng et) 2016,؛ 1112؛ الر داد   1113؛ لدرادات   1111؛ أبدو دددواد  1112)النةدراوي  
al وات قددت الدراسددة  دد  ىددد  ةعر ددة العالقددة بددين الةعدددل الترا ةدد  ودرلددات  دد  ا ح دداء والتخ ددص  

اسدة  د  ىدد  التل دد (  وتشدابيت الدر 1111   الةرحلة الحانوية )طبيع   شرد (    دراسة )أبو دواد  



 عزة الشلمٌ .............................................................................. منىذج احندار خطٌ متعدد للتهبؤ بالتفكري االحصائٌ

 

 

                                                                                 (111)                                                           م6262، 1 العدد ،62 لداجملاملهارة، 

(  وتشدددابيت الدراسدددة  ددد  ىدددد  1113ةدددن اا تراردددات تحليدددل اانحددددار ةتعددددد  ددد  دراسدددة )الغاةددددي  
(  وتشددابيت الدراسددة  دد  1117ا تشددا  قدديم الشدداذة  دد  نةددوذج اانحدددار الةتعدددد  دد  دراسددة )العتيبدد   

(  واختل دت Kewan, 2015؛ 1113ىدد  اختبدار تقيديم نةدوذج اانحددار ةتعددد  د  دراسدة )الغاةددي  
   ىد  التنبؤ بالت  ير ا ح ا   ةن خالل ةتغيدرات الةسدتقلة اتقدان اللغدة اانلليزيدة وت دور الخداطئ 

 (.Kheng et al, 2016    يم ا ح اء    دراسة )
 ةن ناحية الةلتةع والعينة: لم تلد دراسة طبقت    تحليل اانحدار    البي ة لاةعة أم القرى.        
است اد البحث الحال  ةن الدراسات السابقة بالرلوع إلت الدراسات الت  تناولت الةتغيدر )الت  يدر        

ا ح ددا  (؛ لةعر ددة الةتغيددرات التدد  ولدددت دالقددة أو ولددود  ددروق  وذلددك بيددد  بندداء نةددوذج تحليددل 
: )أبدددو ددددواد  اانحددددار  يلددداد الةتغيدددرات األ حدددر ت سددديرا للت  يدددر ا ح دددا   وىددد  الدراسدددات التاليدددة

(    الةتغيرات درلة الطلبة    ةقرر ةبدادئ ا ح داء  والةعددل الترا ةد   و التخ دص  د  1111
(  د  الةتغيدرين 1113الةرحلة الحانوية )طبيعد   شدرد (  والندوع )طالدب  طالبدة(. ودراسدة )لدرادات  

ةتغيددرين درلدددة  ددد  ال( 1112التخ ددص اللدداةع   والندددوع )طالددب  طالبدددة(. وأةددا دراسدددة )الر دداد   
 الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء  والنوع )طالب  طالبة(. 

التخ ددص اللدداةع   الةعدددل الترا ةدد   التخ ددص {وأن الةتغيددرات التدد  يبنتيددا البحددث الحددال  وىدد         
  } دد  الةرحلددة الحانويددة )طبيعدد   شددرد (  النددوع )طالددب  طالبددة(  درلددة الطلبددة  دد  ةقددرر ةبددادئ ا ح دداء

 الةرحلة اللاةعية.راسات طبقت ةستوى الت  ير ا ح ا      البي ة العربية وتحديدًا    وأن الد
اختلدد  البحددث الحددال  دددن الدراسددات السددابقة  دد  ةحددور الت  يددر ا ح ددا    حيددث ر ددزت الدراسددات        

وة دلدددت قيددداس الت  يدددر ا ح دددا   ةدددن خدددالل األسدددلوب ا ح دددا   وىددد  )إيحددداد ال دددروق بيدددنيم  وةعر دددة قددد
(  واختل دددت ةدددع 1112؛ الر ددداد   1113؛ لدددرادات  1111العالقدددة بيدددنيم(  وىددد  الدراسدددات )أبدددو ددددواد  

(  وتو دلت إلدت ية دن التنبدؤ ةدن اتقدان اللغدة اانلليزيدة وت دور الخداطئ Kheng et al, 2016lدراسدة )
xxSR    يم ا ح اء ةن الت  ير ا ح ا    وتةحل نةوذج اانحدار 50,359,007,47 . 

اللديد    ىدذه البحدث الحدال : وىدو ددن بنداء نةدوذج تحليدل اانحددار خطد  الةتعددد  ولةعر دة        
 ي ية بناء نةوذج قادر دلت دةلية التنبؤ  بدًءا التل د ةن ا تراردات تحليدل اانحددار ةتعددد  وال شد  

ؤ ةدددن خدددالل )الخطدددل ددددن القددديم الشددداذة بدددين الةتغيدددرات الةسدددتقلة  وتشدددخيص قددددرة النةدددوذج دلدددت التنبددد
لةعدددداةالت الةعيدددداري  ةعاةددددل التحديددددد الةعدددددل  اختبددددار الةعنويددددة ال ليددددة للنةددددوذج  اختبددددار الةعنويددددة 

 اانحدار اللز ية(.
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 :الطريكة واإلجراءات

 

 :مههجًة الدراسة وتصمًمها
نحدددار اسددتخدةت الدراسددة الةددنيل الو دد   اارتبدداط ؛ لتحقيددق ىددد  الدراسددة وىددو قدددرة نةددوذج اا       

التخ ددص اللدداةع   الةعدددل الترا ةدد   {دلددت التنبددؤ بددالت  ير ا ح ددا   ةددن خددالل الةتغيددرات الةسددتقلة 
الطلبة  د  ةقدرر ةبدادئ التخ ص    الةرحلة الحانوية )طبيع   شرد (  النوع )طالب  طالبة(  درلة 

 .}ا ح اء
 

 :جمتمع الدراسة وعًهتها
رحلة الب الوريوس ب لية التربية    لاةعة أم القرى  البدال  ت ون ةلتةع الدراسة ةن الطلبة ة       

ةددددا دينددددة الدراسددددة  قددددد ت ونددددت ةددددن )1837/1832( لعددددام 1113دددددددىم ) ( الطلبددددة ةرحلددددة 28ىدددددد. وا 
الب ددالوريوس ب ليددة التربيددة  دد  لاةعددة أم القددرى  دد  األقسددام ااتيددة )التربيددة ال نيددة  التربيددة البدنيددة  ريدداض 

(  وقد تم اختيدار ديندة الدراسدة بطريقدة العيندة العشدوا ية الطبقيدة النسدبية ةقددرىا 1ل )أط ال(  ةا    لدو 
 الب الوريوس.( الطلبة ةرحلة 31%(  و بل  ددد دينة الدراسة ااستطالدية ةن )11)
 

 (1) ج ول
 توزيع أفرا  الةينب األداديب عمى المدتوى األكا يمي

 الة   المدتوى األكا يمي النوع الادم
 التطبيق قبل

 الة  
 الثامن الدابع بة  التطبيق

 17 17 11 12 طالب التربية البدنية
 2 2 3 1 طالب التربية ال نية
 11 11 7 2 طالبة التربية ال نية
 81 27 11 11 طالبة رياض األط ال
 28 111   المجموع الكمي

 
 أداه الدراسة

 ماياس التلكير اة صا ي: 
استخدم ةقياس ةيارات الت  ير ا ح ا   ةن )ادداد الباححة(  ويعدر  أندو الةيدارات الة تسدبة        

بيدد  تحليليدا الت  تلعل الطالدب قدادرًا دلدت ت دةيم وتنظديم البياندات  وقدرتدو دلدت تبويبيدا وتةحيليدا  
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العةليدددة  وت سددديرىا    ددددار ح دددم  ددد   حيدددر ةدددن القدددرارات ال رديدددة واللةاديدددة  ددد  الحيددداة العلةيدددة و 
 وييد  الةقياس إلت قياس ةدى تة ن الطلبة ةن ةيارات الت  ير ا ح ا  . 

ت دةيم ( ةدن أربدع ةيدارات )الةيدارة األولدت 1وحددت ةيارات الت  ير ا ح ا    ةدا  د  لددول )       
اندددات  وتنظددديم البياندددات  الةيدددارة الحانيدددة تبويدددب وتةحيدددل البياندددات  الةيدددارة الحالحدددة تحليدددل وت سدددير البي

 الةيارة الرابعة: ااحتةاات والقرارات ا ح ا ية(.
 

 (1ج ول )
 قا مب مهارات التلكير اة صا ي

 مجموع اللارات ع   اللارات مهارات الماياس
 الةيارة ااولت

 ت ةيم وتنظيم البيانات
1-2 2 

 الةيارة الحانية
 تبويب وتةحيل البيانات

2-12 7 

 الةيارة الحالحة
 البيانات تحليل وت سير

12-38 12 

 الةيارة الرابعة
 ااحتةاات والقرارات ا ح ا ية

32-83 2 

  83الةلةوع ال ل  لل قرات =  
 

(  قددرة ةددن أسدد لة اختيددار ةددن ةتعدددد  وتةحددل  ددل  قددرة إلابددة واحدددة  ددحيحة ةددن 83وتددم  ددياغة )       
وأقدددل درلدددة = ددد ر   83أربعدددة بددددا ل وىددد : )أ  ب  ج  د(  و ةدددا يح دددل الةسدددتليب دلدددت أدلدددت =
 ا ح ا  :ويستخدم الةقياس الةعيار التال  للح م دلت ةستوى الطلبة    ةقياس الت  ير 

  ن ةستوى الطلبة رعي .11.72إلت  1إذا  انت قيةة الةتوسط الحساب  ةن   
  ن ةستوى الطلبة ةتوسط. 11,72إلت  11,72إذا  انت قيةة الةتوسط الحساب  أ بر ةن   
 ن ةستوى الطلبة دال . 31,72إلت  11,72ة الةتوسط الحساب  أ بر ةن إذا  انت قية   
  ن ةستوى الطلبة دال  لدا. 83إلت 31,72إذا  انت قيةة الةتوسط الحساب  أ بر ةن   

 

 :دالالت الصدم والثبات

 ص ق الماياس: 
 تدريسرق ( ةن ةح ةين    دلم الن س وةناىل وط11تم درض الةقياس دلت ) : ص ق الم كمين:أوالً 
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%  وبناء دلت نتا ل التح يم تم التعديل    21الرياريات  وحيث حددت نسبة اات اق دلت ال قرة 
 (  قرة.83 ياغة بعض ال قرات  وبذلك أ ب  الةقياس     ورتو الةح ةة ة ون ةن )

تدددم حسددداب ال ددددق التالزةددد  ال ددددق التالزةددد  ةدددن خدددالل حسددداب ةعاةدددل  : الصررر ق التيزمررري:ثانيررراً 
وولدد أن تباط بين الدرلة ال لية    ةقياس الت  ير ا ح ا   دلدت درلدات ةدادة ةبدادئ ا ح داء  اار 

 .1.11(  وى  قيةة دالة إح ا يا دند ةستوى 1,23قيةة ةعاةل اارتباط تساوي )
 

 ثبات الماياس: 
  1,73  رونبداخ وبلغدت قيةتدو-تم حساب ةعاةل حبات ااتساق الداخل  بطريقت  ةعادلة أل ا       

  وىةدددا تعددددان قددديم 1,77بدددراون وبلغدددت قيةتدددو -وحسددداب طريقدددة التلز دددة الن ددد ية بةعادلدددة سدددبيرةان
 ةرت عة ويؤ دان أن الةقياس يعط  ةؤشرَا ليدَا دلت حباتو.

 

 ت ميل فارات الماياس:
( ةةدا يددل دلدت أن ةعظدم ال قدرات تةتداز بدرلدة 1.21-1.18تتراوح ةعاةالت ال دعوبة ةدا بدين )       

( وىدددذا يددددل دلدددت أن ةعظدددم 1,23-1,13 دددعوبة ةتوسدددطة  و دددم تتدددراوح ةعددداةالت التةييدددز ةدددا بدددين )
ةددا  ادليددة بدددا ل ا لابددة )الةشددتتات( توردد  أن نسددبة اختيددار  ال قددرات تقددع رددةن تةييددز الةقبددول لل قددرة  وا 

ةددة ولاذبددة  ةال % ويدددل دلددت أن بدددا ل االابددة 2الطالبددات لبدددا ل ا لابددة ل قددرات الةقيدداس تزيددد دددن 
 (.1 ةا    ةلحق )

 

 :إجراءات الدراسة
 .الح ول دلت خطاب تسييل ةيةة الباححة  لتطبيق ةقياس الدراسة 
  تطبيق ةقيداس الدراسدة دلدت ديندة الدراسدة ااسدتطالدية؛ لحسداب الخ دا ص السدي وةترية ةقيداس

 الت  ير ا ح ا    وتطبيق ةقياس الدراسة دلت دينة الدراسة األساسية.
 إدخال البيانات  وتحليليا دلت روء تساؤات الدراسة  وت سيرىا  د  ردوء ا طدار النظدري والدراسدات       

 السابقة  و تابة التو يات والدراسات الةقترحة.
 

 :املعاجلة اإلحصائًة
(  حسدداب الةتوسددط الحسدداب   SPSS+20) ةعاللدة البيانددات باسددتخدام البرندداةل ا ح ددا         

 اري  ة  و ة ةعاةل اارتباط الةتعدد  تحليل اانحدار الخط  بطريقة التدريل.اانحرا  الةعي
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 :الهتائج
 ييد  إلت قدرة نةوذج اانحدار دلدت التنبدؤ بدالت  ير ا ح دا   ةدن خدالل الةتغيدرات الةسدتقلة       

التخ ددص اللدداةع   الةعدددل الترا ةدد   التخ ددص  دد  الةرحلددة الحانويددة )طبيعدد   شددرد (  النددوع {
 لدى الطلبة لاةعة أم القرى.})طالب  طالبة(  درلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء

 

 نتا ج التدا ل األول: 
 ةا ةستوى الت  ير ا ح ا   لدى الطلبة لاةعة أم القرى؟        
وةسدتوى لإللابة دن ىدذا التسداؤل ةدن خدالل حسداب الةتوسدطات الحسدابية واانحرا دات الةعياريدة        
 (:3ير ا ح ا   لدرلات الطلبة دلت ةقياس الت  ير ا ح ا     ةا    لدول )الت  

 
 (1ج ول )

 مدتوى التلكير اة صا ي ل ى الطمبب جامةب أم الارى
 المتودط 

 ال دابي
 االن راف
 المةياري

 مدتوى أعمى  رجب أقل  رجب
 التلكير اة صا ي

 ةتوسط 11 11 1,717 18,31 طالب
 ةتوسط 31 7 2,171 17,18 طالبات

 ةتوسط 31 7 8,211 12,11 الةقياس   ل
 

( أن ةستوى الطلبة    الت  ير ا ح دا    د  الةقيداس   دل ةتوسدط  وأدلدت 3يور  لدول )       
( 1111. وتت ق نتا ل التساؤل ةع نتدا ل دراسدة أبدو ددواد )17,18قيةة الةتوسط الحساب  للطالبات =

   أن ةستوى الت  ير ا ح ا   ةتوسط.
 

 نتا ج التدا ل الثاني: 
اللداةع   التخ دص {ىل تولد دالقة ارتباطية بين الت  يدر ا ح دا   وبدين الةتغيدرات الةسدتقلة        

الةعدددل الترا ةدد   التخ ددص  دد  الةرحلددة الحانويددة )طبيعدد   شددرد (  النددوع )طالددب  طالبددة(  درلددة 
 ؟}الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء

 (:8التساؤل حساب ة  و ة اارتباط الةتعدد   ةا    لدول )لإللابة دن ىذا        
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 (1ج ول )
 مصلوفب االرتباط بين التلكير اة صا ي والمتغيرات المدتامب

 
 

 التخصص 
 )الجامةي(

 المة ل
 التراكمي

 التخصص
)طبيةي, 
 شرعي(

 النوع
 )طالب, طالبب(

 رجب الطمبب في 
مارر مبا ئ 
 اة صاء

الت  ير 
 ا ح ا  

 ل اارتباطةعاة
 ةستوى الدالة

1,112** 1,128** -1,21 1,122** 1,31** 
1,12 1,112 1,811 1,112 1,111 

 

 1011عن  مدتوى  اللب  **

( ولود دالقدة طرديدة بدين الت  يدر ا ح دا   والةتغيدر التخ دص اللداةع   8يور  لدول )       
ة(  والةتغيددر درلددة الطلبددة  دد  ةقددرر ةبددادئ والةتغيددر الةعدددل الترا ةدد   والةتغيددر النددوع )طالددب  طالبدد

  ودددم ولدود دالقدة بدين الت  يدر ا ح دا   والةتغيدر التخ دص 1,11دندد ةسدتوى دالدة  ا ح داء
    الةرحلة الحانوية )طبيع   شرد (. 

 

 نتا ج التدا ل الثالث: 
 ا ح ا  ؟ ىل تتحقق ا ترارات تحليل اانحدار الةتعدد    نةوذج اانحدار الت  ير        
 ويت رع ةن ىذا التساؤل األس لة ال ردية التالية:       

ىدددددل يتبدددددع الخطدددددل العشدددددوا   التوزيدددددع الطبيعددددد   ددددد  نةدددددوذج اانحددددددار الت  يدددددر  االفترررررراض األول:
(:2)ا ح ا  ؟ لإللابة دن ىذا التساؤل ةن خدالل اختبدار  ولةدولرو م سدةيرنو    ةدا  د  لددول 

  
 (7ج ول )

 لموجروف_ دميرنوفنتا ج اختبار كو 
 مدتوى ال اللب  رجب ال ريب الايمب اختبار

 1,111 28 1,172  ولةولرو  سةيرنو 
 

وىدددد  قيةددددة دالددددة دنددددد  1,172( أن قيةددددة اختبددددار  ولةددددولرو  سددددةيرنو  = 2يوردددد  لدددددول )       
الت  يدر دار وأن الخطدل العشدوا   يتبدع التوزيدع الطبيعد   وأن نةدوذج اانحد 1,12ةستوى الدالة أ بر ةن 

 ا ح ا   خط .
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ىل يولد تلانس تباين الخطل العشوا   دند قيم الةتغيدر التدابع  د  نةدوذج اانحددار االفتراض الثاني: 
لإللابددة دددن ىددذا التسدداؤل ةددن خددالل وشدد ل اانتشددار التوزيددع البددواق    ةددا  دد   ؟الت  يددر ا ح ددا  

 (.1ش ل )
 
 
 
 
 

 

 (1شكل )
 قيشكل االنتشار التوزيع البوا

 

 1 +1-( أن قيم البواق  الةعيارية تنتشر حدول خدط ال د ر بشد ل دشدوا   ةدا بدين 1ويور  ش ل )       
  ةةا يددل دلدت أن يولدد تلدانس تبداين الخطدل العشدوا   ةدع 1,12% دند ةستوى دالة 22   ةستوى حقة 

دددم تلدانس تبداين شد لة قيم الةتغير التدابع  د  نةدوذج اانحددار الت  يدر ا ح دا    ويسدتنتل دددم ولدود ة
    نةوذج اانحدار الت  ير ا ح ا  .

 

 ىددل حدددود الخطددل ةسددتقلة ددن بعردديا  دد  نةددوذج اانحدددار الت  يددر ا ح ددا  ؟ لإللابددةاالفتررراض الثالررث: 
 (.2دن ىذا التساؤل ةن خالل حساب اختبار دربنمواتسون   ةا    لدول )

 

 (1ج ول )
 واتدون نتا ج اختبار  ربن

 الايمب اختبار
 الم دوبب

 الايمب الج وليب
 الصغرى

 الايمب الج وليب
 الكبرى

 مدتوى
 ال اللب

 ال الب

 1,21< 1,321<1 1,11 1,21 1,32 1,321 دربنمواتسون
 

وىد  قيةدة  1,21( دند ةقارنة القيةة اللدولية اختبار دربنمواتسون ال بدرى =2يور  لدول )       
  ويسدتنتل اسدتقاللية 1قيةدة  ا أن القيةة الةحسوبة أ غر ةنو ة 1,321أ بر ةن القيةة الةحسوبة =

ةشد لة ارتبداط ذاتد  بدين البدواق   د  نةدوذج اانحددار  حدود الخطل دن بعريا  و ةا يؤ د ددم ولود
 الت  ير ا ح ا  . 
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ىدل تولدد ةشد لة التعددد خطد  بدين الةتغيدرات الةسدتقلة  د  نةدوذج اانحددار الت  يدر االفتراض الرابع: 
 (.7ةعاةل ترخم التباين   ةا    لدول ) ح ا  ؟ لإللابة دن ىذا التساؤل ةن خالل حسابا 
 

 (7ج ول )
 نتا ج إ صاءه مةامل تضخم التباين

التخصص  المتغيرات
 الجامةي

 المة ل
 التراكمي

 النوع
 )طالب, طالبب(

 رجب الطمبب مارر 
 ما ة مبا ئ اة صاء

 1,111 1,122 1,312 1,121 قيةة ةعاةل ترخم التباين
 

-1,312( أن قيةة ةعاةل ترخم التباين للةتغيرات الةسدتقلة تتدراوح ةدا بدين )7يور  لدول )       
  ويؤ د ددم ولود ةش لة التعدد خطد  بدين 11( وى  قيةة أقل ةن الحد الةسوح للقيةة وى  1,111

لبة(  درلة الطلبدة ةقدرر التخ ص اللاةع   الةعدل الترا ة   النوع )طالب  طا{الةتغيرات الةستقلة 
 .} ةادة ةبادئ ا ح اء    نةوذج اانحدار الت  ير ا ح ا  

 

ىدل تولدد قديم الشداذة بدين الةتغيدرات الةسدتقلة  د  نةدوذج اانحددار الت  يدر ا ح دا  ؟ االفتراض الخرامس: 
 .(2لدول )لإللابة دن ىذا اا تراض ةن خالل حساب اختبار قيم ةسا ة ةياانوبس   ةا    

 

 (1ج ول )
 نتا ج اختبار قيم مدافب مهاالنوبس

 الايمب ال رجب أعمى قيمب أقل قيمب الةينب
28 1,1111 8,11172 2,822 

 

( أن أقل قيةة وأدلت قيةة لةسا ة ةياانوبس ى  أ غر ةن القيةدة الحرلدة  2يور  لدول )       
 ح ددا  . وات قددت ةددع دراسددة )العتيبدد   ويؤ ددد دلددت ددددم ولددود قدديم الشدداذة  دد  نةددوذج اانحدددار الت  يددر ا

اانحددددار خطددد  ( إلدددت ردددرورة  حدددص البياندددات ا ح دددا ية ةدددن القددديم الشددداذة دندددد تطبيدددق نةدددوذج 1117
 ةتعدد.

 

 نتا ج التدا ل الرابع: 
 ةا قدرة نةوذج اانحدار الت  ير ا ح ا   دلت التنبؤ؟ التدا ل الرابع:

  (.2اختبار الةعنوية ال لية للنةوذج   ةا    لدول )لإللابة دن ىذا التساؤل ةن خالل        
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 (1ج ول )
 المةنويب الكميب لمنموذج

 مجموع النموذج
 المربةات

  رجب
 ال ريب

 متودط مجموع
 المربةات

 مدتوى قيمب ف
 ال اللب

 1,111 7,222 112,212 8 827,222 اانحدار
   12,887 72 1111,311 الخطل الةعياري
    23 1222,111 الةلةوع ال ل 

 

  وأن نةدوذج 1,11 وىد  قيةدة دالدة إح دا يا دندد ةسدتوى 7,222=   ( قيةدة2ويور  لددول )       
اللددداةع  اانحددددار الت  يدددر ا ح دددا   ةعندددوي وأندددو يولدددد دالقدددة بدددين الت  يدددر ا ح دددا   والتخ دددص 
وأن نةدددوذج والةعددددل الترا ةددد  والندددوع )طالدددب  طالبدددة( ودرلدددة الطلبدددة  ددد  ةقدددرر ةبدددادئ ا ح ددداء  

 اانحدار الت  ير ا ح ا   لديو القدرة دلت التنبؤ بالةتغيرات الةستقلة. 
 

 نتا ج التدا ل الرابع: 
التخ دددص {ىدددل ية دددن التنبدددؤ بدددالت  ير ا ح دددا   ةدددن خدددالل الةتغيدددرات الةسدددتقلة التدرررا ل الخرررامس: 

الطلبدددة  ددد    درلدددة اللددداةع   الةعددددل الترا ةددد   التخ دددص )طبيعددد   شدددرد (  الندددوع )طالدددب  طالبدددة(
 (. 1نظر إلت ىاةش ا؟ )}ةقرر ةبادئ ا ح اء

 د  لإللابة دن ىذا التساؤل ةن خالل حساب تحليل اانحدار خط  ةتعدد بطريقدة التددريل   ةدا        
 (.11اللداول )

 

 (11ج ول )
 مةاميت نموذج االن  ار الما رة

الخطأ  بيتا المةاميت
 المةياري

مةامل 
 االرتباط

مةامل 
الت  ي  
 المة ل

الخطأ 
 المةياري

 ف قيمب

مدتوى  قيمب
 ال اللب

      3,821 1,117 الحابت
 1,111 12,231 8,122 1,172 1,831 1,281 1,121 درلة الطلبة

                                                 

 ا ح ا  .    الةرحلة الحانوية )طبيع   شرد ( ةن نةوذج اانحدار لعدم ولود دالقة لت  يرحذ  ةتغير التخ ص  (1)
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( أن طريقدة تحليدل اانحددار الةتعددد بطريقدة تددريل أدخدل الةتغيدر الةسدتقل )درلدة 11يور  لدول )       
ادئ ا ح ددداء(  دد  نةدددوذج  وأندددو ية دددن التنبدددؤ بددالت  ير ا ح دددا   ةدددن خدددالل درلدددة الطلبددة  ددد  ةقدددرر ةبددد

الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء  وأنو يولد دالقة طردية بين الت  يدر ا ح دا   ودرلدة الطلبدة  د  ةقدرر 
ن الةتبقددد  17,2ةبددادئ ا ح ددداء  و ةددا ي سدددر درلددة الطلبدددة  دد  ةقدددرر ةبددادئ ا ح ددداء بنسددبة بددددددد  %  وا 

 تر     النةوذج.%  قد يرلع إلت ةتغيرات ّاخرى ت سر الت  ير ا ح ا   لم 21,2ةحل بدددد ي
 وتتةحل ةعادلة اانحدار الةقدرة للتنبؤ بالت  ير ا ح ا  :        

xy ةعادلة اانحدار غير الةعيارية: 180,0227,1 


  

xyةعادلة اانحدار الةعيارية:  430,00


  
 

 :مهاقشة نتائج الدراسة
ييد  البحث إلت قدرة نةوذج اانحدار دلت التنبؤ بالت  ير ا ح ا   ةدن خدالل الةتغيدرات        

التخ ددص اللدداةع   الةعدددل الترا ةدد   التخ دددص  دد  الةرحلددة الحانويددة )طبيعدد   شدددرد (  {الةسددتقلة 
 القرى.لطلبة لاةعة أم لدى ا}النوع )طالب  طالبة(  درلة الطلبة    ةقرر ةبادئ ا ح اء

وتو دددلت إلدددت أن ةسدددتوى الطلبدددة  ددد  الت  يدددر ا ح دددا    ددد  الةقيددداس   دددل ةتوسدددط  ويورددد         
اخددتال  ةددا تو ددلت إليددو بعرددا ةددن الدراسددات السددابقة  قددد يرلددع إلددت اخددتال  البي ددات  دد  الةلتةعددات 

ةختل دة  وااخدتال   د  الةراحدل الدراسات السابقة  وأيردا ااخدتال   د  التطبيدق  د  الةراحدل العةريدة ال
النتيلدة اختل دت ةدع دراسدات الدراسية  وااختال     التطبيق دلت الطالب أو الطالبات أو ةعدًا  وىدذه 

 (. 1112؛ الر اد   1113؛ لرادات  1112)النةراوي  
   و ةا تو لت إلت اندو يولدد دالقدة طرديدة بدين الت  يدر ا ح دا   والةتغيدر التخ دص اللداةع       

والةتغيدددر الةعددددل الترا ةددد   والةتغيدددر الندددوع )طالدددب  طالبدددة(  والةتغيدددر درلدددة الطلبدددة  ددد  ةقدددرر ةبدددادئ 
والةتغيدر التخ دص  د    وددم ولود دالقة بين الت  ير ا ح ا   1,11دند ةستوى دالة  ا ح اء

 الةرحلة الحانوية )طبيع   شرد (    
تغيدددرات قدددد يختلددد  تبعدددا اخدددتال  البي دددة الةلتةعدددات وية دددن ةناقشدددة ذلدددك إلدددت أن ارتبددداط الة       

الدراسددات السدددابقة  وةدددن الةة دددن أن تتدددلحر ارتبددداط الةتغيدددرات ةدددن الحقا دددة الةلتةدددع السدددا دة  ددد  أىةيدددة 
ا تساب الةيارات    الةلاات العلةية والعةليدة والتعليةيدة الةختل دة  وات قدت نتدا ل التسداؤل ةدع دراسدة 

 اختبار القة ارتباطية بين الت  ير ا ح ا   وبين الةعدل الترا ة  ودرلة( بولود د1111أبو دواد )
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    ةساق ا ح اء.
والطالبددات  وقددد تتددلحر العالقددة بددين الةتغيددرات بدداختال  القدددرات والةيددارات بددين النددودين الطددالب        

 (.shafiq, 2011وىذا ةا تو لت إليو دراسة )
( وىد  التل دد 1113ذج اانحددار ةتعددد  وات قدت ةدع دراسدة )الغاةددي وبعد التل دد ةدن ا تراردات نةدو        

( 1117ةددن ا ترارددات تحليددل اانحدددار قبددل ا لابددة دلددت تسدداؤات الدراسددة  وات قددت ةددع دراسددة )العتيبدد   
 اانحدار خط  ةتعدد.إلت ررورة  حص البيانات ا ح ا ية ةن القيم الشاذة دند تطبيق نةوذج 

إلت وأن نةوذج اانحدار الت  ير ا ح ا   لديو القدرة دلت التنبدؤ بدالةتغيرات و ةا تو لت        
 الةستقلة.
وأن اليد  ةدن اختبدار تقيديم نةدوذج اانحددار التل دد ةدن  دحة تطدابق البياندات  وزيدادة دقدة        

ا ل دراسددة نةدوذج  دد  تحديددد العالقددة بدين الةتغيددر التددابع والةتغيددرات الةسددتقلة والتنبدؤ  وات قددت ةددع نتدد
( التدد  تو ددلت إلددت أن قدددرة و  دداءة نةددوذج اانحدددار ةتعدددد الةعيدداري  دد  حالددة 1113)الغاةدددي  
( اختبدار قددرة نةدوذج اانحددار ةتعددد ةدن Kewan, 2015  و ةا تو دلت دراسدة )21حلم العينة

 خالل حساب اختبار الةعنوية ال لية للنةوذج.
وات قدت     ةدن خدالل درلدة الطلبدة  د  ةقدرر ةبدادئ ا ح داء وأنو ية ن التنبؤ بدالت  ير ا ح دا       

؛ Kewan, 2015بعددض الدراسددات السددابقة  دد  بندداء نةددوذج لةتغيددر الت  يددر ا ح ددا    دد  دراسددة )
Kheng et al, 2016 وية دن ةناقشدة ذلدك إن الةعر دة السدابقة ةدن العواةدل التد  تدؤحر  د  دةليددة  )

يعتةدد دلدت ةدا اسدتقر  د  ذىدن ال درد ةدن الةعلوةدات والخبدرات الت  ير  وى  ةن خ ا ص الت  ير الذي 
السابقة  واختل ت    الةتغيرات الةستقلة الة سرة ةتغيدر تدلحير اللغدة ا نلليزيدة و ةتغيدر الت دور الخداطئ 

 (.  Kheng et al  2016    يم ا ح اء لةتغير الت  ير ا ح ا      دراسة )
 

 :تىصًات الدراسة
 حة    روء النتا دل السابقة تو   إلت:وترى الباح       

  تو ية لةعدّي دلت براةل وةرا ز الليات الةعنية  دطاء دورات تدريبية    ةلتةع الدراسة
الحاليدددة بدددلن لاةعدددة أم القدددرى تسددداىم  ددد  زيدددادة تنةيدددة وتطدددوير ةيدددارات الت  يدددر ا ح دددا    

راسدة الحاليدة لاةعدة أم القدرى وتو ية للقا ةين دلت إدداد الةقررات اللاةعيدة  د  ةلتةدع الد
دلت أن تتبنت ةيارات الت  ير ا ح ا      أن ت ون ل ل ةيارة ةقرر ةستقل يدرس الطلبة 

 الةرحلة اللاةعية دلت أربعة الةستويات الدراسية    الةرحلة اللاةعية.
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  البحددددث دددددن ةتغيددددرات ت سددددر الت  يددددر ا ح ددددا   وذلددددك باتبدددداع احدددددى طرا ددددق بندددداء نةددددوذج
 ر )النظريات الة سرة    الت  ير أو التعلم  الخبرة العلةية(.اانحدا

  ررورة التزام الباححين بالتحقق ةن ا ترارات تحليل اانحددار الةتعددد  وردرورة التدزام البداححين
 بال ش  دن القيم الشاذة    نةوذج اانحدار الةتعدد قبل إلراء حساب تحليل اانحدار.

 نحدددار الةتعدددد ةددن خددالل )الخطددل الةعيدداري  ةعاةددل التحديددد رددرورة اختبددار تقيدديم نةددوذج اا
 الةعدل  اختبار الةعنوية ال لية للنةوذج  اختبار الةعنوية لةعاةالت اانحدار اللز ية(.

  يلددب أن تيددتم ةلتةددع الدراسددة الحاليددة لاةعددة أم القددرى ةبددادئ ا ح دداء؛ بسددبب أنددو داةددل
 ة سر للت  ير ا ح ا  .

 

 :املراجع
 بالمغب الةربيب:المراجع 

 ةسددتوى الت  يددر ا ح ددا   لدددى طلبددة  ليددة العلددوم التربويددة اللاةعيددة التابعددة لو الددة . أبددو دددواد   ددل
-1181(  8)18  1111  مجمرررب جامةرررب النجررراح ل ب ررراثالغدددوث  ددد  ردددوء بعدددض الةتغيدددرات. 

1117. 
  .1112الرياض     ةعيد ا دارة العاةة ت ميل االن  ار الخطيإسةاديل  ةحةد دبدالرحةن. 
  دار ال  در  دةدان  تضمين التلكير الرياضي في بررامج الرياضريات. بدوي  رةران ةسعد  

1112. 
 األداليب التطبيايب لت ميل واعر ا  الةمميرب مرع  راالت  رادريب  .البلداوي  دبدالحةيد دبدالةليد

 .1112  دار الشروق  دةان  SPSS..وادتخ ام برنامج
 توى الت  ير ا ح ا   لدى طلبة األقسدام العلةيدة ب ليدة اآلداب والعلدوم لرادات  ىان  ةحةود  ةس

  المجمرررب الةربيرررب لم رادرررات التربويرررب واالجتماعيرررببدددوادي الدواسدددر ودالقتدددو بدددبعض الةتغيدددرات. 
1113 1(81  )22-118. 

 ادررتخ ام الترميررز )الرروامي, والتررأثيري, والمدررتال( فرري االن رر ار الخطرري  .الحربدد   نيددت حاةددد
أم . رسدالة ةالسدتير غيدر ةنشدورة  لاةعدة البديط والمتة   كب يل الختبار )ت( وت ميرل التبراين

 .1112القرى  الةةل ة العربية السعودية  
  : لرضرريات وت اياهررا  رادررب تاويميررب ماارنررب ألدرراليب اشررتااق وصرريا ب الالخيددور  شدد اء دبدددا

 . رسالةإ صا يا في ردا ل الماجدتير في كل من كميب التربيب بجامةب ام الارى بمكب المكرمب

http://journals.psiscs.com.sa/index.php/ajess/index
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 .1222ةالستير غير ةنشورة  لاةعة ام القرى  الةةل ة العربية السعودية  
 الر اد   أحةد ةحةد  ةستويات الت  ير ا ح ا   لددى طدالب  ليدة العلدوم بلاةعدة ا ةدام ةحةدد 

 .18-11(  8)8  1112  المجمب التربويب ال وليب المتخصصبن سعود ا سالةية. با
 ( .1112ساةية  تيلولت .)1112  دار الحديث  اللزا ر  مبا ئ في اة صاء . 
   دار اللندان للنشدر ما مرب فري اال صراء واالدرتنتاج اال صرا يشوةان  دبداللطي  حسن  

 .1112والتوزيع  دةان  
   دار اللنان للنشدر والتوزيدع  دةدان  ما مب في اة صاء التطبيايحسن. شوةان  دبداللطي .

1112. 
  :كيليب اكتشاف ومةالجب الايم الشاذة في البيانات اة صرا يب العتيب   ىذال دبدا  ةبروك

. رسدالة د تدوراه غيدر ةنشدورة  لاةعدة ) رادب تطبيايب عمى نموذج االن  ار الخطي المتة  (
 .1117العربية السعودية  أم القرى  الةةل ة 

  :تصميم المجموعب الضابطب  ير المتكاف ب ذات االختبرار الابمري العقل  دبدالرحةن دبدالعزيز
والبة ي واالداليب اة صرا يب المدرتخ مب فري ت ميرل بيانرات ارذا التصرميم فري كرل مرن كميرب 

ب الممرررك درررةو  التربيرررب بجامةرررب الممرررك عبررر الةزيز بالم ينرررب المنرررورة وكميرررب التربيرررب بجامةررر
 .1222. رسالة ةالستير غير ةنشورة  لاةعة ام القرى  الةةل ة العربية السعودية  بالرياض

   دار ال  در العربد  ت ميرل بيانرات الب روث النلدريب والتربويرب واالجتماعيربددالم   دالح الددين   
 .1112القاىرة  

  :رسددالة وفرضرريات ادررتخ ام بةررض الطرررق الكيدرريكيب فرري التنبرر  شررروطالغاةدددي  حدداتم سددعيد .
 .1111قرى  الةةل ة العربية السعودية  غير ةنشورة  لاةعة ام ال

 :تأثير  جم الةينب عمى الا رة التنب يب لنموذج االن  ار المتةر    الغاةدي  دادل دبدالخالق
 .1113رسالة ةالستير غير ةنشورة  لاةعة ام القرى  الةةل ة العربية السعودية   المةياري.

   الةامرباريرب مةهر  اة ارة مجمرب التنميرب اة القحطان   سعد سعيد  الت  يدر ا ح دا   وأىةيتدو  
1113  121  112- 123. 

  .اة صاء التطبياي الملراايم األدادريب وأ وات الت ميرل اة صرا ي األكثرر القحطان   سعد سدعيد
ا دارة ةعيدددد  .SPSSادرررتخ اما فررري ال رادرررات والب ررروث االجتماعيرررب واةندرررانيب بادرررتخ ام 

 .1112العاةة  الرياض  

http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/plus/C__S%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A%2C%20%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7__Orightresult?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1104167__S%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA__Orightresult__U__X6?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/plus/C__S%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84__Orightresult?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/plus/C__S%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84__Orightresult?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1214966__S%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF__Orightresult__U__X6?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1214966__S%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF__Orightresult__U__X6?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1214966__S%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF__Orightresult__U__X6?lang=ara&suite=def
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  :ادررب ماارنررب بررين ادررتخ ام كررل مررن ت ميررل االن رر ار وت ميررل التبرراين ر ال نددان   حسددين ةحةددد- 
. رسددالة ةالسددتير غيددر ةنشددورة  لاةعددة أم القددرى  الةةل ددة العربيددة تاويميررب تطبيايررب  رادررب

 .1111 السعودية 
  :ادتخ ام بةض األدراليب اال صرا يب المختملرب ل رادرب الةيقرب برين الةطر    حسن بخيت

. رسالة ةالستير غير ةنشورة  لاةعدة أم القدرى  الةةل دة لمتغير التابعالمتغيرات المدتامب وا
 .1222العربية السعودية  

  :مدرتويات التلكيرر اة صرا ي لر ى طمبرب الصرلين الدرابع والثرامن. النةراوي  أشدر  ةحةدد
 .1112  لاةعة اليرةوك  ااردن  ردالب ماجدتير  ير منشورة
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 ( 1) ملخل
 معامالت الصعىبة والتمًًز وفعالًة البدائل مكًاس التفكري اإلحصائٌ

 

  فاعميب ب ا ل االجابات
 المشتتات(

ييز
لتم
ل ا
ةام
 م

وبب
صة

ل ال
ةام
 م

 م

 فاعميب ب ا ل االجابات
مل )المشتتات(

مةا
 

ييز
لتم
ا

 

وبب
صة

ل ال
ةام
 م

 م
 أ ب ج   أ ب ج  

2.7 32.7 11.1 32.7 1.23 1.32 11 2.7 12.7 2.7 71.1 1.31 1.71 1 
1.1 33.3 21.1 2.7 1.11 1.21 11 2.7 13.3 33.3 32.7 1.12 1.18 1 
3.3 11.1 13.3 23.3 1.21 1.23 17 13.3 33.3 31.1 13.3 1.12 1.18 1 
3.3 11.1 13.3 23.3 1.32 1.23 11 13.3 12.7 83.3 12.7 1.13 1.83 1 
12.7 11.1 22.7 2.7 1.11 1.81 17 2.7 12.7 13.3 23.3 1.81 1.23 7 
13.3 22.7 11.1 11.1 1.12 1.18 11 3.3 32.7 12.7 33.3 1.18 1.32 1 
2.7 13.3 33.3 82.7 1.18 1.37 11 11.1 2.7 83.3 31.1 1.21 1.83 7 
11.1 11.1 33.3 12.7 1.83 1.38 11 32.1 31.1 11.1 13.3 1.12 1.32 1 
13.3 12.7 31.1 11.1 1.12 1.31 11 1.1 11.1 21.1 1.1 1.11 1.21 1 
13.3 11.1 82.7 31.1 1.11 1.82 11 2.7 23.3 13.3 2.7 1.17 1.28 11 
13.3 2.7 31.1 21.1 1.82 1.21 11 3.3 73.3 13.3 11.1 1.38 1.78 11 
1.1 32.7 13.3 81.1 1.18 1.81 11 1.1 12.1 13.3 21.1 1.31 1.21 11 
11.1 13.3 31.1 32.7 1.38 1.37 17 1.1 2.7 82.7 32.7 1.12 1.87 11 
12.7 13.3 22.7 13.3 1.18 1.27 11 31.3 12.7 31.1 13.3 1.12 1.31 11 
11.1 11.1 81.1 31.1 1.12 1.31 17 3.3 83.3 12.7 32.7 1.12 1.83 17 
2.7 31.1 13.3 21.1 1.81 1.21 11 31.1 82.7 12.7 2.7 1.12 1.82 11 
3.3 13.3 82.7 12.7 1.82 1.87 11 11.1 12.7 23.3 11.1 1.23 1.23 17 
12.7 11.1 32.7 32.7 1.81 1.37 11 2.7 2.7 22.7 11.1 1.37 1.22 11 
31.1 81.1 13.3 12.7 1.12 1.31 11 12.7 11.1 81.1 13.3 1.21 1.81 11 
13.3 11.1 83.3 33.3 1.27 1.38 11 13.3 11.1 82.7 11.1 1.28 1.82 11 
32.7 33.3 11.1 11.1 1.13 1.37 11 13.3 23.3 13.3 11.1 1.23 1.23 11 

       83.3 13.3 31.1 13.3 1.31 1.83 11 
 
 


