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 في رسائلدراسة مسحية ألساليب التحليل اإلحصائي للبيانات النفسية  
 الماجستير والدكتوراه بجامعة الخرطوم  

 
   صـالح الـدين فـرح عطا اهلل* د.
 **ل المولي عبد الرضي الشيخـد.فض

 ملخص ال

 
لبيانــاا السيسـي  فــي المســحمدم  لحاييـل اأسـالي  الحاييــل اائيـا ي مســ   إلـ الدراسـ  الااليــ   هـد ت

 –  ثـال  وسـحين دراسـ  36، وقـد توونـع عيسـ  الدراسـ  مـن  رسا ل الماجسحير والدكحوراه بجامعـ  المروـو 
  وثمــاني عشــر  81  خمــو وأربعــوا رســال  ماجســحير، و 54مسهــا   -البســيط    اخحيــرا بالطري ــ  العشــوا ي
    الحوالي من مجحمع الدراس ، وبعد ئيـر اسسـالي  اائيـا ي( عي٪54،  ٪00رسال   دكحوراه، شويع )

المســحمدم  أتضــ  أا  ســاأ عــد  أســالي  إئيـــا ي  اســحمدمها البــائيوا، كــاا أكير ــا شــيوعا  اخحبـــار  ا  
، ممــا يرهــر أســالي  إئيــا ي  محوســط  فــي تاييــل ٪58.02يييــم معامــل اارتبــاة بسســب   ٪26.20بسســب  

م ارنـاا المحعـدد  نسـبيا ، بيسمـا يالئـا شـ  اسسـالي  اائيـا ي  المح دمـ  ميـل البياناا مـع ضـعظ وهـور ال
تاييـل المسـار والحاييـل الحمييــلت والحاييـل العـاميي. كمــا كشـيع الدراسـ  عـن أا ويبــ  الـدكحوراه كـانوا أكيــر 

شـــيو  اســحمداما لحاييــل الحبــاين اتجــا ين مــن ويبــ  الماجســحير، ومــن ئيــأ الحطــور الحــاريمي أتضــ  كيــر  
، فضـال  عـن معامـل اارتبـاة 8915إلـ  عـا   8912اسحمدا  اائيـا  الوصـيي فـي اليحـر  اللمسيـ  مـن عـا  

 .8919إل  عا  8914، وقي  اسحمدامم في اليحر  من عا   0225إل  عا  0222في اليحر  من عا  
 
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، السعودية.*  

 ني، السودان.** كلية الرتبية، جامعة النيل
 

 

 مقدمةال - 8



 الشيخ ....د.عطا اهلل، د.................................دراسة مسحية ألساليب التحليل اإلحصائي للبيانات النفسية
 
 

 
102  

"تشكل رسائل املاجستري والدكتوراه يف علم النفس أحد مصددري  أساسدني للث دل النفسد  
يف العددداو، ويف بلدددد مودددل السدددودان لددديس ةيدددح ميلافيدددة قصصدددة للث دددل النفسددد  مددد   ثدددل أج دددل  

  الدددوريا  الدولددة امللتلفددة ، كيددا لدديس ةيددح مماكددل يفويددة متلصصددة يف علددم الددنفس، ويعددا  فدددر 
العليية املتلصصة، كيا و حتظ ةيح الث وث يف اجملاال  اإلفسافية بالقدر الكايف مد  االتتيدا  
الذي فالتح الث وث يف اجملاال  التقنية والصناعية واللراعية، كدل للدك لعدل  دذه المسدائل أ يدة 

  ددددا لدراسددددة عظيدددد  و ييددددة كثددددري  لددددو  دددد  العنايددددة نددددا مدددد  قتلدددد  ا وافدددد ،  ل  كدددد   توجي
مشكال  وا عية يف جمتيعنا ودراسة  ضدايا علييدة تيثيقيدة، كيدا  كد  أن تسد م يف تيدور علدم 

 ال بث دددددوث جليدددددة جددددداد  تعكدددددس وا عندددددا وتددددددر   رالدددددنفس الدددددوين الدددددذي ال ينيدددددو وال يتيدددددو 
 (. 00-6001007مشكالتنا اليومية". عيا اهلل والشيخ )

اح الث دل العليد ، وتدأمه أ يتدح الثال دة يف جمددا  يعدد علدم اإلحصداح أحدد االلره امل يدة إلجدم 
، معمةدة اإلحصداح ومفاتييدح اسساسدديةالعلدو  النفسدية يف أن ا اإلحايدة بدالرتاث النفسدد  تسدتلل  

وتدددددعدي معمةتدددددح  ج ة دددددم فتدددددائس الث دددددوث النفسدددددية والسدددددلوكية وتفسدددددريتا، والسدددددييا أن املعمةدددددة 
دراسدية وتنفيدذتا بكدل د دة وسدالمة، كيدا باإلحصاح تساعد الثاحل النفسد  يف وعدخ تيتدح ال

يسددد م يف بنددداح االتتثدددارا  النفسدددية والت قدددض مددد  ندددالحيت ا، ةضدددال  عددد  أن تعلدددم اإلحصددداح 
يعيل عل  تدري  الثاحل علد  يميقدة التفكدري العليد  املنيقد ، وأصدو  أ يدة اإلحصداح يف 

راسدا  كودري  ةقددد  (  ج أن "تندداد د10ا  1002جمدا  الدراسدا  النفسددية يشدري الشدمبين )
 ييت ددا العلييددة فتيعددة لعددد  الد ددة يف  حدددب ا،يددوا  املتثعددة، وأن معظددم املصددادر الدد  ةقددد  

 ".الثاحوون  ج اسسالي  اإلحصائية غري املناسثة ال  اعتيد علي ا ا   ييت ا  كاف  سثث
 فومدددد  تددددال  أ يددددة اإلحصدددداح للثاحددددل النفسدددد  والسددددييا يف جمددددا  حتليددددل الثيافددددا  و ددددد

الث ددددل يف أسددددالي  الت ليددددل اإلحصددددائ  يف رسددددائل املاجسددددتري والدددددكتوراه   جالدراسددددة اةاليددددة 
جبامعدددددة ا،ميدددددو  وللدددددك سن جامعدددددة ا،ميدددددو  كدددددان  دددددا السدددددثض والميددددداد  يف السدددددودان باةتتدددددا  
الدراسدا  العليدا يف علدم الدنفس  بكليدة الرتبيدة يف أواتدم السدثعينيا  مد  القدمن املاعد ،   بعددد 

بقسم علم النفس بكلية اآلداب، وتمج  أةواجا  مد  الثداحوني افيلقدوا ويلدون لدواح علدم  للك
الددددددنفس با امعددددددا  ومستشددددددفيا  الصدددددد ة النفسددددددية، ومماكددددددل الف ددددددا  ا،انددددددة، والشددددددمكا ، 

  م د   100واملعسسا ، داتل السودان وتارجح،  ل بلغ عدد م  ويلون املاجستري مهتداح   
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  أربعدددني شلصدددا  عيدددا اهلل والشددديخ 00الددددكتوراه ةثلدددغ مهتددداح   شدددلم أمدددا مددد  ويلدددون درجدددة
( غدددري أن تدددذه الدراسدددا  و مدددد االتتيددددا  مددد  الثددداحوني مددد  حيددددل 26001001-260)

توثيق دددا )دراسدددت ا بثليوغماةيدددا  و بثليومرتيدددا (، وحتليدددل جتواتدددا، وتوعدددي  جوافددد  القدددو  والقصدددور 
  بعدده تددذه ا وافدد ، موددل دراسددة عيددا اهلل ةي ددا، سددويد عدددد  ليددل مدد  الدراسددا  الدد  تناولدد

يف جمددددددا   1002يف جمددددددا  التوثيدددددض والت ليدددددل، ودراسددددددة حسدددددني عدددددا   1000والشددددديخ عدددددا  
 يف جما  التوثيض. 2002الت ليل، ودراسة محد عا  

 
 مشكلة الدراسة - 0

 تتيول مشكلة تذه الدراسة يف اإلجابة ع  اسس لة اآلتيةا
الت ليددل اإلحصددائ  يف رسددائل املاجسددتري والدددكتوراه يف مددا وا ددخ اسددتلدا  أسددالي   -0-8

 علم النفس جبامعة ا،ميو ؟
تددددل تندددداد ةددددموأ يف اسددددتلدا  أسددددالي  الت ليددددل اإلحصددددائ  لمسددددائل املاجسددددتري  -0-0

 دكتوراه(؟ -والدكتوراه تعلب  ج فوه الدراسة )ماجستري

ملاجسدتري والددكتوراه تل تناد تيدور يف اسدتلدا  اسسدالي  اإلحصدائية يف رسدائل ا -0-6
 يف علم النفس جبامعة ا،ميو  مخ التقد  اللمن؟

 
 أهمية الدراسة - 6

 تتيول أ ية الدراسة يف ا واف  اآلتيةا 
تلقددد  تدددذه الدراسدددة الضدددوح علددد  أسدددالي  الت ليدددل اإلحصدددائ   املسدددتلدمة يف  - 8 – 6

ل املاجسدتري والددكتوراه رسدائالدراسا  والث دوث النفسدية، وبصدفة تاندة تلدك املسدتلدمة يف 
 . جبامعة ا،ميو 

تعددد تددذه الدراسددة مدد  الدراسددا  القليلددة الدد   دددم  ونددفا  سسددالي  الت ليددل  - 0 – 6
 اإلحصائ  يف علم النفس بالسودان.

ا،ميو  ت  رائد  التعليم ا دامع  يف السدودان والسدييا تد  أو  جامعدة  ةجامع - 6 – 6
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يا و جماح الثداحوني الدراسدا  حدو  تماث دا العليد  اللاتدم يفيدد  سودافية يف جما  الدراسا  العل
 كوريا  يف تيور مسري ا .

الن دو  بالث دل النفسد  يف السدودان، وللدك ملواكثدة التيدور   جاةاجة املل دة  - 5 – 6
العلي  العامل  وأن حتقض الث وث والدراسا  السودافية استداف املنشود   ا مد  تيدور اسمدة 

 اجتياعيا  وثقاةيا  وا تصاديا ، واجماح دراسا  مول الدراسة اةالية يساعد على للك.علييا  و 
 

 أهداف الدراسة - 5
 ما يأيتا  دف تذه الدراسة  ج 
التعمف  ج وا خ استلدا  اسسدالي  اإلحصدائية يف رسدائل املاجسدتري والددكتوراه  - 8 – 5

 يف علم النفس جبامعة ا،ميو .
 حصائية  املستلدمة.سالي  اإلتقومي مثدئ  لوا خ اسالقيا  ب - 0 – 5

يف اسددددددتلدا  اسسددددددالي  اإلحصددددددائية يف  توعدددددي   تقددددددد  الثدددددداحوني السدددددودافيني - 6 – 5
 الدراسا  النفسية.

 
 حدود الدراسة - 4

تناولددددددد  الدراسدددددددة باملسددددددد  أسدددددددالي  الت ليدددددددل  اإلحصدددددددائ  املسدددددددتلدمة يف رسدددددددائل  
    يف  سدددددددي  علدددددددم الدددددددنفس بكليددددددد  الرتبيدددددددة واآلداب، جبامعدددددددة املاجسدددددددتري، والددددددددكتوراه  املنعدددددددل  
 .1000 ج عا    2000ا،ميو  ، وللك يف الفرت  م  عا  

 
 النماذج اإلحصائية في دراسة الظاهرة النفسية والتربوية - 3

بني بعه الثاحوني  أ يدة املعا دا  اإلحصدائية يف الث دوث النفسدية والرتبويدة )الصدياد، عدا  
(   ج تمكيدددددل الثددددداحوني 2006(، كيدددددا أشدددددار  أبددددديه عدددددا  )2000ور ، عدددددا  ؛ حنددددد2000

الرتبدويني يف الدوي  العددمى علدى الث دوث التعميثيددة علدى حسداب اسفددواه استدمب مد  الث ددوث، 
ولعل تذا يتيل  معمةدة جيدد  بأسدالي  الت ليدل اإلحصدائ . كيدا كشدف  دراسدا  كودري  عد  
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يف اجملداال  النفسدية والرتبويدة يدالب الدراسدا  العليدا  املشكال  يف جما  االحصاح الد  تواجدح
(، كيدا  دد  عددد مد  الثداحوني مودل الصدياد عدا  2000؛ تيكل، عدا  1002الكوريي، عا  )
(، وعددددددددال  عددددددددا  2001(، وعددددددددود  وا،ييدددددددد  عددددددددا  )2001(، و الوثيدددددددد  عددددددددا  )2002)
ر يف اسددتلدا  ، جميوعددة مدد  التصددنيفا  وشددعما  القددما(1000)عددا   (، وأبددو عددال 1000)

الثدداحوني أسددالي  الت ليددل اإلحصددائ  يف الدراسددا  والث ددوث النفسددية والرتبويددة، تثايندد  وةقددا  
جميوعددددة  ضددددايا أ  ددددا تدددددف  ىعتيددددد اعتيددددادا  كليددددا  علددددلتعقيددددد حتليددددل الظدددداتم  النفسددددية الدددد  ت

فية الونددبيافددا  القياسددا   ىعلدد ، وفوعيددة مسددتوب القيددا  املسددتلد ، والددذي  يشددتيلالدراسددة
، و ددو  االتتثددار، وتصددييم الث ددل مدد  حيددلا فددوه العينددة المتثيددة واملسدداةا  املتسدداوية والنسددثية

يثيعددة الدراسددة تددل وعدد  ، وحعي ددا؛ وتوجيددح التثدداي ، ةضددال  عدد  أتيدداح االتتثددار اإلحصددائ 
أن بعدده الثدداحوني ي تيددون أو ال ي تيددون بتفاعددل يالحددظ  كيددا ؟ارتثاييددحأ   ةددموأ لددةتدد  دال
مدد   ختتلدد الدراسددا  يف كوددري مدد  اسحيددان ومدد  جافدد  فتددم ةددان  ،   تددذا مدد  جافدد املت ددريا

 .؟ت  دراسة ونفية أ  دراسة استداللية تنث يةأ ،حيل املثدأ
الدراسدا  النفسدية  حتليدل بيافدا  ا سثض تعقيدد تصدني  اسسدالي  اإلحصدائية يفيالحظ ممو 

 اسسدالي  اإلحصدائية يف ا  لتصدني أمنولجد (2001عدا  ) ا،ييد عدود  و    ددةثينيدا والرتبوية 
 يف مخسة أشكا ، ت  كاآليتا الدراسا  النفسية والرتبوية حتليل بيافا 

 احد ويتمثل هذا الجزء فيو وصف البيانات لمتغير   -3-8
وندفا  كييدا  باسدتلدا  مقداييس النلعدة املمكليدة أو التشدت ؛ و ون  الثيافا  ونفا  بيافيدا ؛  
 درجا  معيارية وما شاكلت ا. حتويل ا  ج ع  ال  ضة

 وصف العالقة بين متغيرين -3-0
 سثريمان ومعامل ةآي. ارتثاطبريسون ومعامل  ارتثاطومن ا معامل  
 بين أكثر من متغيرين االرتباط -3-6

 رتثاطاويندرج عي  تذا النوه م  اال
 ، (Partial Correlation)ا لئ   االرتثاط -3-6-8
 ،Partial Correlation) (Simi ئ شثح ا ل  االرتثاط -3-6-0
 ،(Multiple correlation) املتعدد االرتثاط -3-6-6
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 ،(Canonical correlation)أو القافو   ألتشابك  االرتثاط -3-6-5

 ،(Factor analysis) الت ليل العامل  -3-6-4
 ، Discriminate analysis))يلي يالت ليل ألتي -3-6-3

  .(Path analysis) حتليل املسار -3-6-2
 أنواعه مهتحليل التباين ومن أ  -3-5
حتليل التثداي  اسحدادي ومدا يتضدينح مد  اتتثدارا   ثليدة مسدتقلة وغدري مسدتقلة  -3-5-8

 واتتثارا  بعدية  لا كان الثاحل يتعامل مخ أكوم م  ة تني لليت ري املستقل، ومن اا

 ،Fisher Least Square Difference (LSD) يميقة ةيشم -3-5-8-8
 ،( Dunn)اتتثار دن ، Bonfrerniيميقة بوففمو    -3-5-8-0
 ،Tukey HSDيميقة توك    -3-5-8-6
 ،Scheffe يميقة شفيية -3-5-8-5
 ،Newman-Keylsكولل -فيومان يميقة  -3-5-8-4
 ، Duncanدفكان يميقة  -3-5-8-3
 ...اخلDeunnettديني  يميقة  -3-5-8-2
 ،Factorial designs)) ميم العاملية اتصحتليل التثاي  ال -3-5-0
 ،Analysis of Covarianceحتليل التثاي  املصاح  )امل ايم(  -3-5-6
 .Multiple variance analysisحتليل التثاي  املتعدد   -3-5-5

تتثار كاي تمبيخ، واتتثدار ولكوكسد ، واتتثدار امول  اائيا ياا غير المعيمي : -3-4
 .وليل، واتتثار ةميدمان-موسكا مان ويتن، واتتثار ك

( أمنولجددددا  سسددددالي  الت ليددددل اإلحصددددائ  يتيوددددل يف التددددا ا 2001ويعددددم  الوثيدددد  عددددا  )
اتتثدار ) (، معامددل االرتثدداط، ، التكدمار والنسدد  امل ويددة ، حتليدل التثدداي  اسحددادي ، مقارفددا  

حنددددار، حتليدددل التثددداي  متعددددد  ، حتليدددل التثددداي  )أكودددم مددد  فحدددادي( ، كددداي تمبيدددخ  ، حتليدددل اال
 املصاح  ، حتليل التفاعل.

حلمددة   ( تصدني  اسسدالي  اإلحصدائية يف  دا  عشدم 120-12002002) الصدياد دد   
ا  النيدددددولج املتعدددددددو (، Simple Model)مومهعدددددة علددددد  أربعدددددة مندددددالج ت االنيدددددولج الثسدددددي  
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(Multiple Model) النيددددولج املتعدددددد املتدددددرج، و (Multivariate: Multiple Model) 
 فللص ا يف ا دو  التا ا (.Multivariate)النيولج املدرج و 

 
 (8الجدول رقم )

 أنموذج أسالي  الحاييل اائيا ي

ولج
الني
وه 
ف

 

املت ريا   املت ريا  املستقلة
الوابتة 
 وعددتا

اسسلوب أو االتتيار 
 االحصائ  املناس 

متصلة 
وعددتا 
 تو

 يوجد تفاعل متقيعة
وعددتا 

 وت
عدد املستويا  

 ال فعم تو

سي 
الث

 

 t- testاتتثار    2 د د 1 2 د أ

حتليل التثاي  لو االماه  2 د د 1>  2 د ب
 (ANOVA) الواحد

حتليل اإلرتثاط واالحندار  2 د د د د 2 ج
 الثسي 

 حتليل السالسل اللمنية 2 د د د د 2 د

عدد
املت

 

اتني أو ليل التثاي  لو االمحت 2 + + 1 1 د أ
 (ANOVA)أكوم 

حتليل الت ايم  2 + - 1 2 2 ب
(ANCOVA) 

 2 - + 1 2 2 ج
 Traitحتليل التفاعل 

Treatment 
Interaction 

حتليل اإلرتثاط واالحندار  2 + + د د 2 د
 MCA MRAاملتعددي  

 

 

درج
 املت
عدد
املت

 

اتتثار توتلنس  1 ≥ د د 1 2 د أ
Hotelling T 

 1 ≥ د د 1 ≥ 2 د ب
حتليل التثاي  املتعدد لو 

االماه الواحد 
MANOVA 

حتليل التثاي  املتعدد املتدرج  1 ≥ + +أو 1 ≥ 1 ≥ د ج
MMANOVA 
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حتليل املت ايم املتعدد املتدرج  1 ≥ + د 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ د
MANCOVA 

 حتليل التفاعل املتعدد املتدرج 1 ≥ د + 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ تد 
MMTTI 

 
 1 + +أو 1 ≥ د 2 ≥ و

حتليل اإلرتثاط واالحندار 
املتعددي  املتدرجني 
CANCORA 

MMRA 
املت ريا  وا دف م  الت ليل اإلحصائ  عدد  فوه النيولج

 اسسلوب أو االتتثار اإلحصائ  املناس  1 ≥املت ريا 

 املدرج

 أ

يف جميوعة وةد  يفيل خيتف  الفمأ بني تابخ  نمت ريا
ية متعامد  ومستقل ندف العوور عل  حتويال  تي

 عدد العوامل أو الت ويال  M  ول . Mعددتا 

 (PAC)حتليل احملاور املتعامد 

Principal Component 
Analysis 

 ب
د  يفيل خيتف  الفمأ بني تابخ احيف جميوعة و   مت ريا

ومستقل ندف العوور عل  الثناح العامل  تذه املت ريا  
 .Mعدد العوامل 

 Factorعوامل   جالت ليل 

Analysis 

 ج

 د يلع  املت ري دون  حد  حيلايف جميوعة و   مت ريا
م   باملت ري التابخ أو املستقل ملت ري أو ملت ريا  أتم 

، ندف العوور عل  ففسح عي  اجمليوعة يف الو  
الذي ينظم  Causal Modelالنيولج السثيب 

 العال ة بني تذه املت ريا 

 Path Analysisحتليل املسار 

 د
ولك  تدف العوور عل  ففس ا الة ج السابقة اة

النيولج السثيب الذي ينظم العال ة بني عوامل الثناح 
 العامل  جمليوعة م  املت ريا 

 Analysis ofالت ليل الثنائ  ا،ي  

Linear Satirical Relation 
Ships By Method of 
Maximum Likihood 

 (107-10002002املصدرا الصياد) 
( الدددذي 2002النيدددالج السدددابقة يالحدددظ أن النيدددولج الدددذي  دمدددح الصدددياد )وعندددد ة دددم 

يعتيد عل  اإلحصاح الثارامرتي  ك  أن يكدون منولجدا  جيددا  لوند  اسسدالي  اإلحصدائية يف 
والددددكتوراه يف علدددم الدددنفس جبامعدددة ا،ميدددو   لا أعددديف  لدددح كدددل مددد ا بيافدددا   رسدددائل املاجسدددتري

صددائ (، االتتثددارا  الثعديددة " بونددف ا تيددو  تاليددة لت ليددل اجمليوعددة الواحددد  ) للوندد  اإلح
 التثاي  اسحادي"، ةضال  ع  االتتثارا  الالبارامرتية "االتتثارا  المتثية والتصنيفية(.
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 الدراسات السابقة - 2

تناد جميوعة م  الدراسا  العاملية والعمبية ال  تناول  اسسالي  اإلحصدائية يف الدراسدا  
فسددددية والرتبويددددة مسدددد ا  أو تقو ددددا ، ةيدددد  الدراسددددا  العامليددددة الدددد  حاولدددد  مسدددد  والث ددددوث الن

اسسدددددددالي  اإلحصدددددددائية املسدددددددتلدمة يف الث دددددددوث النفسدددددددية والرتبويدددددددة للتعدددددددمف  ج اسسدددددددالي   
 ;Edginton, 1974) ا  كددل مدد ددا  دراسدددمار االستلددددا ، وتكدددددداإلحصددائية الشددائعة االستل

Willson, 1980; West,Carmody & Stallings, 1983; Goodwin & Goodwin, 
1985a; Goodwin & Goodwin, 1985b; Rudolph, McDermott& Gold, 1985; 
Elmore & Woehlke,1988; Jarrel et.al.1989; Emmons, Stallings& Layne, 1990 

). 
ة أما الدراسا  العمبية  ةين ا مدا ي ددف  ج وند  أسدالي  الت ليدل اإلحصدائ  مودل دراسد

(، ومن دا مدا ي ددف  ج تقدومي اسسدالي  اإلحصدائية مودل دراسدة 2000عدا  ) عدود  وا،ييد 
(، و تندداو  بعضدد ا المسددائل العلييددة، كيددا 2002( ودراسددة الصددياد عددا  )2001الوثيدد  عددا  )

تناو  بعض ا اآلتدم الدراسدا  املنشدور  يف اجملدال  العلييدة املتلصصدة، وسديتناو  الثاحودان يف 
بعدده تددذه الدراسددا  تانددة العمبيددة من ددا، للتشددابح الكثددري بين ددا وبددني وا ددخ الث ددل تددذا ا ددلح 

 النفس  املعانم يف السودان.
( يف دراسدددتح الددد  تناولددد  الث دددل الرتبدددوي يف الدددوي  العدددمى اج 2001يشدددري السددديد عدددا  )

ر عدددد  مشدددكال  احصدددائية يف الث دددل النفسددد  الرتبدددوي، أ  دددا تعددددد املت دددريا ، وبالتدددا    دددو 
التعقيددددا  اإلحصدددائية، وتعددددد مصدددادر االتيددداح، ةضدددال  عددد  تلييددد  االسدددتعابا  ، وبالتدددا  

 تلوث الثيافا  اإلحصائية. 
مبسد  اسسدالي  اإلحصدائية   (Goodwin & Goodwin, 1985b) دا  جدودون و جدودون 

 220، وبلدغ حعدم العيندة  (JEP)املستلدمة يف الث وث املنشور  يف جملدة علدم الدنفس الرتبدوي 
، و ددد 2000 ج عددا    2060م ددة ومخسددني يفوددا  أتتددري  عشددوائيا ، وللددك يف الفددرت  مدد  عددا  

أربعي ة وستة وثالثني أسلوبا   حصدائيا  رئيسدا  ا اسدتلدام ا، و دد  007تضين  عينة الدراسة 
ثالثددددة وعشددددمي  جميوعددددة، و ددددد تثددددني مدددد  تددددال   10نددددنف  تلددددك اسسددددالي  اإلحصددددائية يف 

 ثية اسسالي  االحصائية ال  استلدم  لا  مستوب متوس  أو او .        الدراسة أن غال
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( دراسددة  دددف  ج تقددومي وا ددخ النيددالج اإلحصددائية يف الث ددل 2002أجددمب الصددياد عددا  )
 حدددب  02اثنددني وأربعددني يفوددا  تمبويددا  وففسدديا  مدد   01الرتبددوي والنفسدد  العددمى والدد   ددو   ةي ددا 

ةقد كشف   الدراسدة  عد  أن تنداد   2000 ج عا  2066م  عا  وثالثني دورية، امتد  
مددد  اسدددتلداما  النيدددالج اإلحصدددائية  غدددري سدددليية، كيدددا أوعددد    أن أكودددم النيدددالج  70٪

اإلحصائية شيوعا  تو استلدا  النيولج الثسي  ) يمكل الثاحدل يف دراسدتح علد  مت دري مسدتقل 
  االسددتلداما  اإلحصددائية غددري املناسددثة  (، وبل دد٪00واحددد يف عال تددح مبت ددري تددابخ واحددد ) 

 .٪00ةيح 
( بددددالتعمف  ج حقيقددددة الداللددددة العلييددددة، 2000ويف دراسددددة أتددددمب لددددح  ددددا  الصددددياد عددددا   )

وأ يت ا، وكيفية حسانا لثعه االتتثارا  اإلحصائية الشدائعة االسدتلدا  يف الث دوث الرتبويدة 
لداللدددة  مددد  تدددال  اسدددتلداما  اتتثدددار " " والنفسدددية العمبيدددة، ودراسدددة وا دددخ الداللدددة العيليدددة 

الفددددمأ بددددني متوسددددي  جمتيعددددني يف يفددددوث املاجسددددتري والدددددكتوراه للثدددداحوني اليددددالب يف مقابددددل 
الث دوث الد  لمي ددا الثداحوون احملرتةددون، وحعدم العينددة، ومسدتوب الداللددة االحصدائية الشددائعني، 

 مد  املتو دخ أن يكدون  دا تأثريتدا واملصاحثني السدتلداما  اتتثدار " "،  ودراسدة العوامدل الد 
يف الداللدددددة العلييدددددة، ورندددددد  الدراسدددددة املشدددددكال  الددددد  تقدددددخ عندددددد تيثيدددددض تلدددددك اسسدددددالي  

 االحصائية.       
حدو  مددب مالحمدة اإلجدماحا  اإلحصدائية ، (Jarrel et.al.1989)ويف دراسة  ا  ندا جاريدل 

 ج عددا   2000كيددة يف الفددرت  ) مدد  عددا   املسددتلدمة يف رسددائل الدددكتوراه جبامعددة أالبامددا اسممي
مدددددد  المسددددددائل اسددددددتلدم  يف حتليددددددل بيافا ددددددا أسددددددالي   ٪61(، وجددددددد الثدددددداحوون أن 2000

 حصددائية غددري متقدمددة، موددل  تتثددار "ممبددخ كدداب"، واتتثددار" "، وحتليددل التثدداي  اسحددادي، ممددا 
ة والنوعيدددة يف بدددمامس دةدددخ الثددداحوني  ج تقددددمي بعددده املقرتحدددا ، مودددلا الددددعو   ج مهيددداد  الكييددد

 ويمائض الث ل ال  تقد  ليالب الدراسا  العليا.  الت ليل اإلحصائ
( حدددو  مقارفدددة اسسدددالي  اإلحصدددائية الددد  2002ويف دراسدددة تقو يدددة أجماتدددا النعدددار عدددا  )

اسددتلدم  يف رسددائل املاجسددتري يف كددل مدد  كليددة الرتبيددة جبامعددة أ  القددمب وكليددة الرتبيددة جبامعددة 
د، أ  دم  فتددائس تلدك الدراسددة وجدود أمهمددة يف اسدتلدا  اسسددالي  اإلحصددائية، وأن امللدك سددعو 

أكوددددم أسددددثاب االسددددتلدا  غددددري املناسدددد  يمجددددخ اج عددددد  مالحمددددة مسددددتوب القيددددا  ل سددددلوب 
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اإلحصدددائ  املسدددتلد ، وأن الداللدددة العيليدددة ل سدددالي  االحصدددائية الشدددائعة االسدددتلدا  والدالدددة 
  حصائيا  ععيفة جدا .

( ةت دددف  ج معمةددة مدددب مالحمددة اسسددالي  اإلحصددائية 2000راسددة الععددالن عددا  )أمددا د
يف الدراسدددا  والث دددوث النفسدددية والرتبويدددة ملدددا لددد  أن يكدددون مددد  حيدددل فدددوه املت دددريا  وفدددوه 
التصييم وحعم العينة يف كل من ا. و دد توندل  الثاحودة اج أن تنداد اسدتلداما  غدري مناسد  

بعضدددد ا اج عددددد  مالحمددددة فددددوه املت ددددريا  ل سددددلوب اإلحصددددائ  ل سددددالي  اإلحصددددائية يمجددددخ 
 املستلد ، وكذلك عد  مالحمة حعم العينة وفوه املت ريا  لالسلوب االحصائ .

( الرتكيدل علد  أ يدة نددأ النتدائس يف 2001و د حاول  الدراسة الد  أعددتا الوثيد  عدا  )
يف بعدده دوريددا  الفددرت  اللمنيددة مدد  عددا  عيليددة تقددومي فوعيددة الث ددوث الرتبويددة والنفسددية املنشددور  

سددددتا  ومخسددددني دراسددددة.  27تددددد ، و ددددد بلددددغ حعددددم عينددددة الدراسددددة 2022تددددد  ج عددددا  2000
أن فسدثة اسدتلدا  اسسدالي   افتشار االستلداما  اإلحصدائية  جتونل  الدراسة م  حيل 
، تدو ٪00.0مدم  بنسدثة  00اتتثدار " " أسدتلد   - ٪6091اإلحصائية اسولية واملتوسية 

.، بينيدددا بل ددد  فسدددثة اسدددتلدا  ٪20أكودددم اسسدددالي  اسدددتلداما  يليدددح معامدددل اإلرتثددداط بنسدددثة 
اسسددالي  اإلحصددائية املسددتلدمة،  ة. أمددا مدد  حيددل مدددب مالحمدد٪1090اسسددالي  املتقدمددة 

مدددددددد   لددددددددة  ٪2091ةأالسددددددددالي  املالئيددددددددة )أي املسددددددددتلدمة يف مو ع ددددددددا الصدددددددد ي (   وددددددددل 
 ةق  الستلداما  اتتثار " ". ٪792، من ا االستلداما  اإلحصائية

بدددوي من ددداا ( عددد  عدددد  مشدددكال  يف الث دددل الرت 2001و دددد كشدددف  دراسدددة عدددود  عدددا  )
اتتيار التصيييا  والت ليال  اإلحصدائية املناسدثة سفدواه الثيافدا   عع   در  الثاحوني على

سددددوب والددددأامس التعامددددل مددددخ اةا   الث ددددوث، وعددددع   دددددر  الثدددداحوني علددددىالدددد  توةمتددددا أدوا
املناسددثة للت لدديال  اإلحصدددائية الدد  توةمتددا اةدددل  اإلحصددائية، ةضددال  عددد   دددر  الثدداحوني علدددى 
 دددماح  فدددواتس الت لددديال  اإلحصدددائية بواسدددية اةاسدددوب، وافتقددداح الندددواتس لا  العال دددة بأسددد لة 

 الث ل وةمعياتح.
ثار)كداي تمبيدخ( يف ( بدراسة ركل  علدى تقدومي وا دخ اسدتلدا  اتت2000و ام  فور عا  )

رسائل املاجسدتري بكليدة الرتبيدة جامعدة أ  القدمب للتعدمف  ج مصدادر ا،يدأ الد  تقلدل مد  جدود  
اسددتلدامح، والكشدد  عدد  وا ددخ  ددو  االتتثددار، وحعددم العينددة املصدداحثني لددح، وكشددف  الدراسددة 
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 ع  عد  مشكال  يف استلدامح ، وسوح حتديد حعم العينا  عند تيثيقح.  
( للث دوث املنشدور  يف دوريدة الرتبيدة املسدتيم ، 2000ة تقو ية أعدتا العتييب عدا  )ويف دراس

الدد  اسددت دة  تقو  ددا مدد  حيددل التلام ددا مبعددايري الث ددل العليدد  املتعددارف عليددح وامليلددوب يف 
 20الدوريا  احملكيدة عد  يميدض تقدديما  احملكيدني لعناندم تدذه اسيفداث، بلدغ حعدم عينت دا 

شددوائيا ، وأعييدد    ج جكيددني مددخ كددل يفددل  سددتثافة )مخاسددية التدددريس(  ممةقددة يفوددا  اتتددري  ع
جكيدا  ملددب  00لتسدعة والوالثدني اأن متوسد   جابدة عد  ب م  التقومي، و د أسدفم  الدراسدة 

ويعددددد أ ددددل متوسدددديا  الدراسددددة  2900مالحمددددة اليميقددددة اإلحصددددائية يف معا ددددة الثيافددددا  تددددو 
احوني العدددمب أكودددم مدددا يعدددافون مددد  الف دددم واالسدددتلدا  املناسددد   يع دددا، ممدددا يشدددري  ج أن الثددد
 سسالي  الت ليل اإلحصائ .

( بدراسة تقو ية مقارفة سسالي  اشدتقاأ الفمعديا  وندوغ ا 2006و ام  با،يور عا  )
( م دة وأربعدني رسدالة، 200يف رسائل املاجستري، وبلدغ حعدم عيندة الدراسدة ) وحتقيق ا  حصائيا  
راسددة عدد  عددد   كدد  بعدده اليددالب مدد  تيثيددض مددا تعليددوه يف يمائددض الث ددل، و ددد كشددف  الد

واإلحصاح يف رسدائل م اإلحصدائية بصدور  ند ي ة، وشديوه عدد  أتيداح يف مضديون ةمعديا  
رسائل م العليية؛ وتذه النتيعة تنيثض افيثاعا  عاما  علدى ا وافد  الوالثدة يف الفمعديا  وتد  ا 

إلحصددائ ، كيددا كددان أكوددم جمددا  تكوددم ةيددح االتيدداح الشددائعة االشددتقاأ ، والصددوا، والت قيددض ا
تددو حتقيددض الفمعدديا  واتتثارتددا احصددائيا ؛ يليددح اجملددا  املتعلددض بصددوا الفمعدديا ، ةاجملددا  املتعلددض 

 باشتقاأ الفمعيا .
( عدددد  املشددددكال  يف الداللددددة االحصددددائية والداللددددة 2006وكشددددف  دراسددددة الصددددائغ عددددا  )

وللددك يف دراسددت ا الت ليليددة التقو يددة لمسددائل املاجسددتري يف كليددة  العيليددة التتثدددار "  و ف" 
 الرتبية جبامعة أ  القمب.   

( استقصددداح وا دددخ رسدددائل املاجسدددتري يف الرتبيدددة وعلدددم 2000وحاولددد  دراسدددة النث دددان عدددا  )
أن فسددددثة   ج(. وتونددددل  2000 ج عددددا  2062الددددنفس يف ا امعددددا  اسردفيددددة )مدددد  عددددا  

كافدد  أحاديددة املت ددري، وكددان أكوددم يمائددض الت ليددل اإلحصددائ  اسددتلداما  مدد  الدراسددا    00٪
 ىعلددد ٪22، و٪10، ٪11اتتثدددار " "، حتليدددل التثددداي  الوندددائ ، االرتثددداط واالحنددددار، بنسدددثة 

  لة  املعا ا  اإلحصائية املتقدمة. ا يوع  أن أغل  الدراسا  تعا التوا  مم
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االتيدداح الدد  ندداحث  اسددتلدا  بعدده  ( عدد  بعدده2000وكشددف  دراسددة امليددميف عددا  )
اسسالي  اإلحصائية امللتلفة لدراسة العال ة بدني املت دريا  املسدتقلة واملت دري التدابخ، وللدك عندد 

 حتليلح لثعه رسائل املاجستري.
( عدددد  مشددددكال  اسددددتلدا  حتليددددل التثدددداي  1000كيددددا كشددددف  دراسددددة الشدددديما  عددددا  )
 وعي  يمائض عالج تذه املشكال .   االحادي واملقارفا  الثعدية، و ام  بت

( بدراسددة سثددم اسددلوب اتتيددار العينددة وحعي ددا يف د ددة تقددديم 1000و ددا  ال امدددي عددا  )
معدداو اجملتيددخ االحصددائ ،  ل ركددل علددى حسدداب حعددم احنددماف  حصدداحا  العينددة علددى معليددة 

ثيافدا  امللتلفدة اجملتيخ اإلحصائ ، ومدب تأثري اسلوب املعاينة وحعدم العيندة يف عدوح يثيعدة ال
يف حعدددم تدددذه االحنماةدددا ، و دددد أسددد ي  دراسدددتح تاندددة ا دددلح املسددد   من دددا يف ابدددمامه بعددده 
املشدددكال  الددد  تعدددا  من دددا الث دددوث اةديودددة جبامعدددة أ  القدددمب كيدددا أسددد ي  يف الوندددو   ج 

 مقرتحا  أكوم د ة.
 ( بتقصددددد  مشدددددكال  حتديدددددد اسسدددددلوب1000ويف دراسدددددة أتدددددمب لدددددح  دددددا  النعدددددار عدددددا  )

اإلحصددائ  املناسدد  يف الث ددوث والدراسددا  االفسددافية لدددب أعضدداح تي ددة التدددريس يف جامعددة 
امللدددددك ةيصدددددل، و دددددد توندددددل  دراسدددددتح  ج النتدددددائس التاليدددددةا عدددددد  املعمةدددددة باالسدددددتلدا  اسمودددددل 
ل سدددالي  اإلحصدددائية، االعتقددداد بدددأن اسدددتلدا  أسدددالي   حصدددائية متقدمدددة يقابلدددح يفدددل جيدددد 

تصددييم الث ددل مدد  حيددل عدددد العينددا  وفوع ددا وحعي ددا، عددد  معمةددة  ومتييددل، عددد  مماعددا 
يثيعددة بيافددا  الدراسددة ومسددتوب  ياسدد ا، عددد  وعددو  مددن س الث ددل املسددتلد ، كيددا وجددد  
الدراسدددة اتتالةدددا  يف يثيعدددة املشدددكال  الددد  يواج  دددا أعضددداح تي دددة التددددريس يف أثنددداح حتديدددد 

أو مبسدداعد  اآلتددمي ، وو تظ ددم الدراسددة  اسسددلوب اإلحصددائ ، وللددك سوددم حللددوا بأففسدد م
ةمو ددددا  لا  داللدددددة  حصددددائية بدددددني اسددددتعابا  أعضددددداح تي ددددة التددددددريس الددددذكور و اسفددددداث حندددددو 

 مشكال  حتديد اسسلوب اإلحصائ  املناس .
( دراسة تقو ية مقارفدة حدو  اةرتاعدا  اسدتلدا  اتتثدار ) ( 1000وأجمب ةليثان عا  )

الرتبيدددددة جبامعدددددة أ  القدددددمب، والث دددددوث الرتبويدددددة املنشدددددور  مبعدددددال  يف رسدددددائل املاجسدددددتري بكليدددددة 
جامعددا  دو  جملددس التعدداون ا،ليعدد ، وكافدد  أتددم فتددائس دراسددتح تدد ا عددع  املددا  الثدداحوني 
الرتبددويني واتتيددام م علددى املسددتويني احمللدد  وا،ليعدد  باالةرتاعددا  املتعلقددة باسددتلدا  االتتثددار 
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وث املاجسددتري والث ددوث املنشددور  و تسددتوف اةرتاعددا  ) (، ووجددود فسددثة البددأ  نددا مدد  يفدد
 استلدا  اتتثار ) (. 

يف  دراسددة لتقددومي تيثيقددا  الت ليددل العددامل  االستكشددايف( 1002وأجددمب حثشدد  عددا ) 
، وللددك مدد  تددال  تقددومي الث ددوث العامليددة املنشددور  يف اجمللددة املصددمية الث ددوث النفسددية والرتبويددة

، 1000 ج عددا   2000ففسددية يف الفددرت  امليتددد  مدد  عددا  اسددا للدراسددا  النفسددية وجملددة در 
و د أ  م  فتائس الدراسة أن وا خ استلداما  الت ليل العدامل  يف الث دوث النفسدية والرتبويدة 

 أ ل م  املتو خ سواح أكان يف اتتيار الثدائل أ  يف املعلوما  املتضينة يف تقميم الث ل.  
لددد   ددددف  ج معمةدددة مددددب تدددويني علدددم الدددنفس يف ( ا1002وأتدددريا دراسدددة حسدددني عدددا  )

السدددودان وللدددك مددد  تدددال  حتليدددل جتدددوب رسدددائل املاجسدددتري يف بعددده ا امعدددا  السدددودافية يف 
سددتني رسددالة  70دراسددة علددى (، واشددتيل  عينددة ال1001 ج عددا    2000الفددرت  )مدد  عددا  

ائية املسددتلدمة يف ، وتناولدد  مدد  عددي  أسدد لت ا جلئيددة ندد ري  عدد  اسسددالي  اإلحصددماجسددتري
تددذه المسائل.كشددف  الدراسددة عدد  أن تندداد ارتفاعددا  يف فسددثة اسددتلدا  اسسددالي  اإلحصددائية 

(، يليددددح ٪2092املثسددددية ،  ل احتددددل اتتثددددار ) ( املمتثددددة اسوج مدددد  حيددددل الشدددديوه  بنسددددثة )
بنسددددثة  1(، ةاتتثددددار كددددا٪697( ، ةت ليددددل التثددداي  بنسددددثة )٪2291معامدددل االرتثدددداط بنسددددثة )

( ، و دددد ةسدددم تدددذه النتدددائس ٪092(، وأتدددريا  تدددذيل الت ليدددل  العدددامل  القائيدددة بنسدددثة )090٪)
 بضع  التدري  اإلحصائ  للثاحوني.              

 ومدد  تددال  الدراسددا  السددابقة لا  الصددلة مبوعددوه الدراسددة اةاليددة الحددظ الثاحوددان اآليتا
راسدا  والث دوث النفسدية يف جمدا  بعه العيوب واستياح يف الد  جأشار  أغل  الدراسا  

اإلحصددداح يف مندددايض متعددددد . ويالحدددظ فددددر  اتتيدددا  الثاحدددل السدددودا  بقضدددايا  اإلحصددداح يف 
العامليددددة واإل ليييددددة   الث ددددوث والدراسددددا ، ممددددا لعددددل الدراسددددة اةاليددددة   وددددل امتدددددادا  للدراسددددا

تدذه الدراسدة جاولدة يف دراسدة  استمب  ل تندر  الدراسا  السودافية يف تذا اجملا ، وعليح  ودل
 ا واف  اإلحصائية للمسائل ا امعية بالسودان لسد الفعو  املوجود  يف تذا اجملا .

 
 إجراءات الدراسة - 1
يوع  الثاحوان تذا ا اف  م  الدراسة اإلجماحا  املن عيدة الد  أبتثعد  يف سدري الدراسدة،  
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ا  الدد  اسددتلدم  يف  ددخ الثيافددا  ةضددال  عدد  متضددينة من عيت ددا، يميقددة اتتيددار العينددة ، اسد
 أتم اسسالي  اإلحصائية ال  استلدم  يف حتليل الثيافا .

 منهجية الدراسة  8– 1
تقو  تذه الدراسة عل  استلدا  مدن س الث دل الوندف ، وتقدخ يف مند  الدراسدا  املسد ية 

اإلحصدائية   شد م اسسدالي  واملقارفا  العليية.  ل  ا  الثاحوان بتصييم استيار  حتتوي عل  أ
اث النفس  الرتبدوي يف تدذا يف حتليل بيافا  الدراسا  النفسية، وللك بعد ايالع يا على الرت 

، ويف جمدا  تصدييم التعدارب، كيدا صدائية يف جمدا  الث دل العليد  عامدة، والنظميدا  االحاجملا 
ا الندوه مد  الدراسدا ، عمعا االستيار  على ثالثة جكيدني مد  أسداتذ  ا امعدا  امل تيدني ندذ

و دد أتفقددوا علددى ند ت ا واو ددا، امددا عدد  ثثدا  االسددتيار  ةقددد حسد  بيميقددة اتفدداأ املقييددني 
 ( .٪06وو تقل فسثة الوثا  يف كل بنود االستيار  ع  )

 عينة الدراسة -1-0
عينة الدراسة باليميقدة  اليثقيدة العشدوائية،  ل  دا  الثاحودان بتقسديم جمتيدخ الدراسدة  أتتري  

وثدالث رسدائل  ةكان حعدم اجملتيدخ م تدني دكتوراه" - ج يثقا  وةقا  لنوه الدراسة "ماجستري 
القيددد الددلمن  ل حصددم الثاحوددان املدددب الددلمن   ج، و أربعددني رسددالة  دكتددوراه ؛   عدداةة ماجسددتري
 س ةرتا  مد  كل من ا مخس سنوا .يف مخ

ثالثدددددا  وسدددددتني رسددددالة ماجسدددددتري ودكتدددددوراه يف علدددددم الدددددنفس جبامعدددددة  70بلددددغ حعدددددم العيندددددة  
 ٪11و ددا  عشددم  رسددالة دكتددوراه، ) 20مخددس وأربعددون رسددالة ماجسددتري و 02ا،ميددو ، من ددا 

سددا  مددد  عدددا  ( علدد  التدددوا  مدد  جمتيدددخ الدراسدددة،  و ددد أمتدددد القيددد الدددلمن  دددذه الدرا02٪ -
يلدددد  توعددددي ا  إلحصددددائية عينددددة الدراسددددة وةقددددا  لنددددوه ةيددددا  .  وفقددددد   1000 ج عددددا  2000

 الدراسة والفرت  اللمنية ال  أجمي  ةي ا.
 (0جدول رقم )ال

 .إئيا ي  عيس  الدراس  وف ا  لسو  الدراس  واليحر  اللمسي  الحي أجريع فيها
 اجمليوه ا  الدكتوراهأيموح رسائل املاجستري الفرت  اللمنية ر م

2 00 — 2000 0 0 0 
1 02 — 2000 0 2 0 
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0 00 — 2000 0 0 21 
0 02 — 2000 22 7 26 
2 00 — 1000 20 0 12 
 70 20 02 اجمليوه 7

 
 أداة الدراسة -6 – 1

  التكدمارا  والنسد  ملا كاف  تذه الدراسة مس ية أعتيد الثاحوان يف ون  الثيافدا  علد
بتصددييم اسددتيار  حتتددوي علدد  أشدد م  أسددالي  الت ليددل اإلحصددائ ، مصددنفة وةقددا   امددا امل ويددة. 

للتدددرج التددا  اإلحصدداح الونددف  )تكددمارا ، فسدد  م ويددة، ومتوسدديا  وتشددت (، ةضددال  عدد   
اتتثددارا  ةمعدديا  ومقدداييس ارتثدداط، وأتددريا  اإلحصدداح الابددارمرتي اتتثددار  ياإلحصدداح الثددارمرت 

 (2خ املل ض ر م )ةموأ ومعامال  ارتثاط. .راج
 أساليب التحليل اإلحصائي -1-6-8

 أعتيد الثاحوان يف حتليل بيافا  تذه الدراسة عل  اسسالي  اإلحصائية التاليةا
 النس  امل وية والمت . -1-6-8-8
 لليقارفة بني عينتني مستقلتني.Fisher Test اتتثار ةشم. -1-6-8-0
-Chi عدددددد مدددد  اجمليوعددددا  املسدددددتقلة مبيخ لليقارفددددة بددددنيداي تدددددار كددددداتتثدددد -1-6-8-6

Square Test for Independence Between Several Sample. 
 اتتثار الفمأ بني فسثة عينة وفسثة جمتيخ. -1-6-8-5
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها - 9

يتناو  تدذا ا دلح مد  الدراسدة عمعدا  ستدم النتدائس الد  توندل  لي دا الثاحودان ومنا شدة  
ئس يف عددوح اإليددار النظددمي للدراسددة والدراسددا  السددابقة )أدبيددا  الدراسددة( وجاولددة تددذه النتددا
 تفسريتا.  

 عرض نتيجة السؤال األول ومناقشتها -9-8

ي دددددف السددددعا  اسو   ج معمةددددة وا ددددخ اسددددتلدا  أسددددالي  الت ليددددل اإلحصددددائ  يف رسددددائل 
ع  السعا  أعتيد الثاحودان علد   ةاملاجستري والدكتوراه يف علم النفس جبامعة ا،ميو ، ولإلجاب
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التكددددددمارا  والنسدددددد  امل ويددددددة والرتتيدددددد  سسددددددالي  الت ليددددددل اإلحصددددددائ  يف رسددددددائل املاجسددددددتري 
 والدكتوراه وا دو  التا  يوع  للك.

 ( 6الجدول رقم ) 
 انحشار أسالي  الحاييل اائيا ي في رسا ل الماجسحير والدكحوراه بجامع  المروو 

 المتثة النسثة كمارالت فوه الت ليل ر م
  26907 22 متوسيا  وتشت  2
  11911 20 تكمارا  وفس  م وية 1
  02920 2 درجا  معيارية 0
 0090 10926 20  حصاح ونف  0
  02920 2 النسثة اةمجة جملوعة واحد  2
  02920 2 للفمأ بني متوسيني zاتتثار  7
  72900 00 اتتثار   جمليوعة واحد  6
  72900 00   جمليوعتني مستقلتنياتتثار  0
  00966 0 مقارفة بني معامل  ارتثايني ل 0
  07902 0 معامل ارتثاط ثنائ  20
  02920 2 اتتثار   للفمأ بني معامل  احندار 22
  00966 0 اتتثار   جمليوعتني ممتثيتني 21
 0290 60901 07 اتتثار   20
 00.0 17900 26 حتليل التثاي  اسحادي 20
  00900 0 ةشم 22
 الرتب  السسب  الحورار نو  الحاييل رقم
  02920 2 توك  27
  07902 0 شيفية 26
  00900 0 بوففمو  20
  00900 0 فيومان كولل 20
  02920 2 دافكان 10
  00900 0 دفي  12
 2090 00921 7 اتتثارا  بعدية 11
 06.2 22906 20 حتليل تثاي  اماتني أو أكوم 10
  00900 0 حتليل الت ايم 10
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  00900 0 حتليل التفاعل 12
  02920 2 حتليل التثاي  املتعدد اسحادي 17
  00966 0 ماتني أو أكوماال حتليل التثاي  املتعدد لو 16
  00900 0 حتليل الت ايم املتعدد 10
  00900 0 حتليل التفاعل املتعدد 10
 0190 02916 17 معامل ارتثاط بريسون 00
  02920 2 معامل االرتثاط ا لئ  02
  02920 2 معامل االرتثاط املتعدد 01
  00900 0 االرتثاط التشابك  القافو  00
  02920 2 حتليل االحندار الثسي  00
 0692 22906 20 ماتني أو أكوماال حتليل االحندار لو 02
  02920 2 الت ليل العامل  07
  00900 0 الت ليل التييلي 06
  02920 2 حتليل املسار 00
  00900 0 الت ليل الثنائ  ا،ي  00
  00900 0 )لعينتني( فاتتثار كوملنعموف مسري فو  00
  00967 0 اتتثار مان ويتن 02
  00900 0 اتتثار والد دل  وينرت 01
  02920 2 اتتثار وكلوكسون 00
  0926 1 اتتثار اإلشار  00
  00900 0 ا  واليلاتتثار كموسك 02
 الرتب  السسب  الحورار نو  الحاييل رقم
  00900 0 اتتثار جوفك ري لعد  عينا  مستقلة 07
  029220 2 اتتثار ةميدمان 06
  06900 2 اتتثارا  رتثيية 00
  00900 0 اتتثار لي اةدي  00
 0790 10902 22 ممبخ كاي 20
  00900 0 )لعينة( فاتتثار كوملنعموف مسري فو  22
  00900 0 اتتثار ةشم 21
  02920 2 اتتثار ل للمأ بني النس  20
  00900 0 اتتثار ممبخ كاي جملوعتني مستقلتني 20
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  00900 0 اتتثار الوسي  جملوعتني مستقلتني 22
  00926 1 اتتثار ماكنيار 27
  00900 0 اتتثار ممبخ كاي لعد  جميوعا  26
  00900 0 يوعا اتتثار الوسي  لعد  جم 20
  00900 0 اتتثار كوجمان )اتتثار كيو( 20
 0290 12900 27 اتتثارا  تصنيفية 70
 0090 22922 6 معامل ارتثاط سثريمان 72
  00900 0 معامل جاما 71
  00900 0 معامل ارتثاط كندا  70
  00900 0 معامل  اتفاأ كندا  70
  00900 0 معامل سومم 72
  00900 0 ونمعامل كورين 77
  00900 0 معامل ثيتا 76
  00900 0 معامل اال رتان 70
  00900 0 معامل اال رتان المباع  70
  00900 0 معامل ةاي 60
  00900 0 معامل التواةض 62
  00900 0 معامل كمامأ 61
  00900 0 معامل تشري 60
  00900 0 معامل المدا 60
  22.22 6 ارتثايا  رتثية وامسية 62

سدتا   07تتثدار " " اسدتلد  يف عيندة الدراسدة ا( السدابض أن 0م  ا دو  ر م ) يتض  و  
وتدو أكودم أسدالي  الت ليدل اإلحصدائ  اسدتلداما  يف رسدائل  ٪60901وأربعني مم  أي بنسثة 

،  ٪02916املاجسددتري والدددكتوراه يف علددم الددنفس جبامعددة ا،ميددو ، يليددح معامددل االرتثدداط بنسددثة 
 حصدددائية متقدمدددة مودددل حتليدددل التفاعدددل املتعددددد املتددددرج،   ة شددد  اسدددتلدا  أسددداليمدددخ مالحظددد

 الت ليل العامل ، حتليل املسار، حتليل الت ايم املتعدد املتدرج ...اخل.
( يف أن 2001أن الدراسددددة تتفددددض مددددخ دراسددددة الوثيدددد  عددددا  ) وتشددددري تددددذه النتددددائس  ج 

يليددح اسددتلدا  معامددل االرتثدداط  ٪0090ة ثالثددا  وثالثددني مددم  بنسددث 00  " " اسددتلدتتثددار ا
( يف أن  تتثدددار" " تدددو 2000، كيدددا تتفدددض مدددخ دراسدددة عدددود  وا،ييددد  عدددا  )٪20بنسدددثة 
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أكوم أسالي  الت ليدل اإلحصدائ  افتشدارا  يف رسدائل املاجسدتري والث دوث امل نيدة أيضدا . وكدذلك 
" "(  ددددددد ا  ( يف أن النيددددددولج الثسدددددي  أ )اتتثددددددار2002تتفدددددض مددددددخ دراسددددددة الصدددددياد عددددددا  )

 ( يف أن 2000. واتفقدددد  أيضددددا مددددخ فتددددائس دراسددددة النث ددددان عددددا  )٪0090اسددددتلدامح بنسددددثة 
ي  ، ومعامدل االرتثداط مد  أكوم أسدالي  الت ليدل اإلحصدائ  افتشدارا  اتتثدار " "، وحتليدل التثدا

شددديوه اسدددتلدا  مت دددريا  أحاديدددة مددد  ج دددة أتدددمب. وتعيدددد أيضدددا  دراسدددة بدددومأجم  ج دددة و ج
ةقد  مد  الث دوث الرتبويدة املنشدور  يف جملدة  ٪20( الد  أشدار   ج أن 2007عدا  ) وبدارم 

Learning disabilities  ا 1002اإلحصدددائية املتقدمدددة )كنعدددان، اسدددتلدم  ةي دددا العيليدددا
( مدد  حيددل شدديوه اتتثددار ) ( ، ومعامددل 1002( ، كيددا تتفددض مددخ دراسددة حسددني عددا  )12

 االرتثاط، وش  الت ليل العامل .
يكددون شدديوه اسددتلدا  اتتثددار " " يف حتليددل بيافددا  رسددائل املاجسددتري والدددكتوراه يف  و ددد
أن يلثددددة الدراسددددا  العليددددا ال يسددددتلدمون يف حتليددددل  الددددنفس جبامعددددة ا،ميددددو  معشددددما   ج علددددم

  ج اسمدددم الدددذي  دددد يشدددري ةبيافدددا  دراسدددت م  سدددوب  اسسدددالي  اإلحصدددائية اسوليدددة واملتوسدددي
اإلملددا  باسسددالي  املتقدمددة يف حتليددل الثيافددا  النفسددية مدد  ج ددة أو  ددد عددع  كثددري لدددي م يف 

كودم  االسدتلداما  غدري السدليية لالتتثدارا  اإلحصدائية يف حتليدل بيافدا  الدراسدا     جيشري 
 النفسية م  ج ة أتمب.

مد  اسدتلداما  اتتثدار " " كافد   ٪01( أن فسدثة 2002أكد  دراسة الصياد عدا  )
 ةمالحظدة فددر  االسدتلداما  غدري املناسدثة عندد  اسدتلدا   أسدالي   حصدائيغري مناسدثة، مدخ 

مد  اسدتلداما   ٪0090( بدأن فسدثة 2001متقدمة،وتدعم تذه النتائس دراسة الوثي  عدا  )
 اتتثار " " كاف  غري مالئية.

و دددد يشدددري شددديوه اسدددتلدا  اتتثدددار " " يف حتليدددل بيافدددا  رسدددائل املاجسدددتري والددددكتوراه يف 
لنفس جبامعة ا،ميو ،  ج أن اسدتلداما  تدذا االتتثدار حتتداج  ج مماجعدة للت قدض  مد   علم ا

مددد  الدراسدددا  اعتيدددد  علددد  حتليدددل التثددداي  ردددد أن  ٪17900سدددالمت ا، تاندددة وأن فسدددثة 
أن بعدده الدراسددا   ددد  املقارفددا  املتعدددد ، ممددا يشددري  جةقدد   ددد أسددتلد  أسددلوب  0921٪

 ع  االتتثارا  الثعدية. استلدم  اتتثار " " عوعا  
أن يلثدة الدراسدا  العليدا يعدافون مد  عدع  القددر  علد  اتتيدار  و د تشدري تدذه النتدائس  ج
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عدع  القددر  علدى اسدتلدا  اةاسددوب عد  التصداميم والت لديال  اإلحصدائية املتقدمدة، ةضدال  
 (.2001والأامس املناسثة للت ليال  كيا أشار   ج للك دراسة عود  عا  )

 عرض نتيجة السؤال الثاني ومناقشتها -9-0
ينم السعا  الوا  على ما يل  "تل تنداد ةدموأ يف اسدتلدا  أسدالي  الت ليدل اإلحصدائ  

معمةددة مسددتوب تقددد  يلثددة الدددكتوراه يف التيددور  " وي دددف  جبددني رسددائل املاجسددتري والدددكتوراه.
سددددتلد  ة عدددد  السددددعا  الإلجابددددالكيدددد  والنددددوع  السددددتلدا   أسددددالي  الت ليددددل اإلحصددددائ . و 

( يوعدد  النتددائس 0لليقارفددة بددني عينتددني مسددتقلتني، وا دددو  ر ددم ) Fisher Testاتتثددار ةشددم 
 ال  أسفم  عن ا الدراسة. 

 
 ( 5الجدول رقم )

 ليم ارن   بين رسا ل الماجسحير والدكحوراه Fisher Testنحا ج اخحبار فشر 
 اسحسحاجا ال يم  اائحمالي  Zقيم   نو  الحاييل رقم

 ال توجد ةموأ 09100 09021  حصاح ونف  0
 ال توجد ةموأ 09200 09007 اتتثار ) ( 20
 ال توجد ةموأ 09020 09110 حتليل التثاي  اسحادي 20
 ال توجد ةموأ 09020 09062 اتتثارا  بعدية 11
 توجد ةموأ 09010 19002 حتليل تثاي  اماتني أو أكوم 10
 ال توجد ةموأ 09100 09002 ملتعدد اماتني أو أكومحتليل التثاي  ا 16
 ااسحسحاج ال يم  اائحمالي  Zقيم   نو  الحاييل رقم
 ال توجد ةموأ 09000 09000 معامل ارتثاط بريسون 00
 ال توجد ةموأ 09060 09007 حتليل االحندار اماتني أو أكوم 02
 ال توجد ةموأ 09061 09060 اتتثارا  رتثية 00
 ال توجد ةموأ 09002 09220 ممبخ كاي 20
 ال توجد ةموأ 09100 09702 اتتثارا  تصنيفية 70
 ال توجد ةموأ 09000 09000 معامل ارتثاط سثريمان 72

 
ويتضدد  مدد  ا دددو  السددابض  أن تندداد ةمو ددا  يف اسددتلدا  أسددلوب  حتليددل تثدداي  امدداتني أو 
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ني رسددائل املاجسددتري والدددكتوراه ةأتضدد  أن أكوددم، ومدد    اسددتلد  الثاحوددان اتتثددار النسدد  بدد
يلثددة الدددكتوراه أكوددم اسددتلداما سسددلوب حتليددل تثدداي  امدداتني أو أكوددم، لدديس تندداد ةددموأ يف 

 أن يلثدددة الددددكتوراه يف ممحلدددة أكودددم تقددددما  مددد  ولعدددل تدددذا يشدددري  ج أسدددالي  الت ليدددل استدددمب
املاجسددتري، غددري أن الفددموأ مامهالدد  حيددل معا ددة القضددايا النفسددية بصددور  متعدددد  مقارفددة بيلثددة 

غري واع ة يف تذا ا اف  مما يشري  ج عد  وجود ةدموأ بدني رسدائل املاجسدتري والددكتوراه مد  
 حيل الت ليل اإلحصائ .

وكددان مدد  املتو ددخ وجددود ةددموأ يف أسددالي  الت ليددل اإلحصددائ  تانددة املتقددد  من ددا لصدددا  
ألعدددامل  وحتليدددل املسدددار وحتليدددل االحنددددار املتعددددد، رسدددائل يلثدددة الددددكتوراه والسدددييا يف الت ليدددل 

وحتليل التفاعدل وحتليدل الت دايم، مد  ج دة و ج بدمومه مشدكال  معا دة الثيافدا  املتدرجدة" أكودم 
 مددد   ياسدددني" و دددد يكدددون  للدددك فتاجدددا   ج أن كليدددا   الدراسدددا  العليدددا يف السدددودان عامدددة ال

جدددد  مدد  اإلحصدداح ختتلدد  يف تقدددم ا علددى يالدد  املاجسددتري أو الدددكتوراه جمعددة  تفددم  علددى
حسددددد   فددددددوه الدراسدددددة و منددددددا يعتيددددددد اليالددددد  يف تعلددددددم مندددددداتس المسدددددائل ا امعيددددددة وم ارا ددددددا 
وتصدديييا ا علددى املشددمف ةقدد . و ددد يعددلب عددد  وجددود ةددموأ واعدد ة بددني رسددائل املاجسددتري 

عليددا يف السددودان ال أن أغلدد  يلثددة الدراسددا  ال  جوالدددكتوراه يف أسددالي  الت ليددل اإلحصددائ  
أففسدددد م بددددل يعتيدددددون علددددى قددددتم يف الت ليددددل  ل بيافددددا  دراسددددت م علددددىيعتيدددددون يف حتليدددد

ةموأ تظ دم تيدور مسدتوب  الددكتوراه   جاإلحصائ   لي لل  م الثيافا   حصائيا  مما ال يعدي 
يف مقارفددددة مبسددددتوب  املاجسددددتري. ومدددد  فاحيددددة ثالوددددة يالحددددظ أن أغلدددد  يلثددددة الدراسددددا  العليددددا 

السدددودان ال ليددددون أبسددد  أمنددداط اسدددتلدا  أسدددالي  الت ليدددل اإلحصدددائ  باةاسدددوب والسدددييا 
عددددد  تيددددور اسددددتلدا  أسددددالي  الت ليددددل اإلحصددددائ  وةقددددا  لعلددددو   ج.ممددددا يشددددري  SPSS بمفددددامس

   يسعى  لي ا اليال  .لالدرجة العليية ا
 عرض نتيجة السؤال الثالث ومناقشتها -9-6

علدى مدا يدأيت " تدل تنداد تيدور يف اسدتلدا  اسسدالي  اإلحصدائية يف ينم السدعا  الوالدل 
رسددددائل املاجسددددتري والدددددكتوراه يف علددددم الددددنفس جبامعددددة ا،ميددددو  مددددخ التقددددد  الددددلمن؟ " وي دددددف 

معمةة مسدتوب تقدد  يلثدة املاجسدتري و الددكتوراه مدخ التقدد  التقدن واملعدميف يف جمدا    جالسعا   
عددد  السدددعا  أسدددتلد  اتتثدددار كددداي تمبيدددخ لليقارفدددة بدددني عددددد مددد   الدراسدددا  العليدددا. ولإلجابدددة
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 ،.Chi-Square Test for Independence Between Several Sampleاجمليوعا  املسدتقلة 
 ( النتائس ال  أسفم  عن ا الدراسة.2ويوع  ا دو  ر م )

   
 ( 4الجدول رقم )

 0225 إل 8912اللمسي من اليروق في أسالي  تاييل البياناا السيسي  وف ا  لي يد 
 ااسحسحاج ال يم  اائحمالي  قيم  كات تربيع نو  الحاييل رقم

 توجد ةموأ 09012 209066  حصاح ونف  0
 ال توجد ةموأ 09200 079220 اتتثار   20
 ال توجد ةموأ 09200 079022 حتليل التثاي  اسحادي 20
 ال توجد ةموأ 09000 019000 اتتثارا  بعدية 11
 ال توجد ةموأ 09200 069000 حتليل تثاي  اماتني أو أكوم 10
 ال توجد ةموأ 09200 009000 حتليل التثاي  املتعدد اماتني أو أكوم 16
 توجد ةموأ  09020 219700 معامل ارتثاط بريسون 00
 ال توجد ةموأ 09000 029700 حتليل االحندار اماتني أو أكوم 02
 ال توجد ةموأ 09000 00.722 اتتثارا  رتثية 00
 ال توجد ةموأ 09000 009026 ممبخ كاي 20
 ال توجد ةموأ 09100 09702 اتتثارا  تصنيفية 70
 ال توجد ةموأ 09000 09000 معامل ارتثاط سثريمان 72

 
وبعددد أن أ  ددم حتليددل الثيافددا  وةقددا  التتدددثار كدداي تمبيددخ أن الفددموأ يف القيددد الددلمن أحنصددم 

ى اإلحصدداح الونددف   ومعامددل ارتثدداط بريسددون أستعددديل اتتثددار الفددمأ بددني فسددثة ةقدد  يف أسددلو 
العيندة والنسددثة العامددة. ةددأ  م أن اإلحصداح الونددف  كددان أكوددم اسدتلداما يف الفددرت  اللمنيددة )مدد  

االرتثددداط ا،يددد  كودددريا  يف الفدددرت  مددد  )عدددا   ل(، وأسدددتلد  معامددد2000 ج عدددا   2000عدددا  
 (.2000 ج عا  2002 ل استلدامح يف الفرت  م )عا  (، و 1000 ج عا   1000

 د يعلب استلدا  اإلحصاح الونف  )متوسديا ، فسد ، تكدمارا (  يف الفدرت  امليتدد  مد  
 ج عددد  تددواةم معينددا  ووسددائل تسدد م يف الت ليددل اإلحصددائ   2000 ج عددا   2000عددا   

القدددر املناسدد ، بددل رمبددا اآلال  تانددة وأن تلددك الفددرت  يف السددودان و تنتشددم ةي ددا اةواسددي  ب
اةاسدددثة املتقدمدددة و تتدددواةم ، ويالحدددظ أيضددداب أن تلدددك الفدددرت  مددد  الدراسدددا  العليدددا يف السدددودان  
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كافدد  تعددا  بصددور  حدداد  جدددا  مدد  عددد  تددواةم املقدداييس النفسددية املتقدمددة بدداملعن الددد يض  ة دد  
اليددالب يف تلددك  ودان أل  ن أغلدد ةددرت   بدايددة الدراسددا  العليددا اةقيقيددة لعلددم الددنفس يف السدد

معدح تعداملوا  تصييم مقيا  يف شدكل تددرج ثالثد الفرت   ما استلدموا  ستثافة و ما عيدوا   ج 
  حصائيا  عأ النس  والتكمارا . 

ومددد  ج دددة أتدددمب يالحدددظ أن تنددداد مهيددداد  يف اسدددتلدا  معامدددل االرتثددداط ا،يددد  عدددأ الفدددرت  
أن الدراسدا  يف تدذه الفدرت  حتولد  مد    جا  دد يشدري . ممد1000 ج عدا  1000اللمنية عا  

مسدددتوب  ىأكودددم مددد  أدا  وبالتدددا  تعيدددض الث دددل العليددد  علددد  جاسدددتلدا  أدا   يدددا  واحدددد   
تدواةم اةواسدي  وسد ولة   جاملت ريا ، و ك  تفسري فلعدة يالد  الدراسدا  العليدا يف السدودان 

احودددان تدددذا التيدددور النسددديب  بدددأن السدددودان شددد د معمةدددة حقيقدددة الدراسدددة االرتثاييدددة . ويفسدددم الث
  جتقدددما  مل و ددا  يف تعلددم بددمامس حتليددل الثيافددا  اإلحصددائية املتقدمددة واسددتلدام ا مدد  ج ددة و 

 تد  أسعار اةواسي  والأامس وتقدم ا.
 

 الخالصة والمقترحات  -82
ائل  ددددددف تدددددذه الدراسدددددة  ج معمةدددددة وا دددددخ  اسدددددتلدا  اسسدددددالي  اإلحصدددددائية يف رسددددد 

املاجسدددددتري والددددددكتوراه يف علدددددم الدددددنفس جبامعدددددة ا،ميدددددو . وتوعدددددي  معشدددددما  تقدددددد  الثددددداحوني 
يف اسددتلدا  اسسددالي  اإلحصددائية يف الدراسددا  النفسددية. ةضددال  عدد  التونددل  ج  السددودافيني

بعه املقرتحا  ال  رمبا تسد م يف الوعدخ القدائم لعيليدة الث دل العليد  مد  جافد  التيدور يف 
 سسالي  اإلحصائية.استلدا  ا

مد  أبددممه النتددائس الدد  أسددفم  عن دا  الدراسددة ا أن أكوددم اسسددالي  اإلحصددائية اسددتلداما  يف 
الث دددددوث النفسدددددية جبامعدددددة ا،ميدددددو  تددددد  اتتثدددددار " "، ةيعامدددددل االرتثددددداط، ةت ليدددددل التثددددداي  
اسحددددادي، وو تكدددد  تندددداد ةدددددموأ يف أسددددالي  الت ليددددل اإلحصدددددائ  بددددني دراسددددا  املاجسدددددتري 

 وو تك  ةموأ يف أسالي  الت ليل االحصائ  وةقا للقيد اللمن.  لدكتوراه،وا

 اعتيادا  عل  ما تونل   ليح تذه الدراسة م  فتائس يقرت  الثاحوان مايأيتا
رةددددخ مسددددتوب مندددداتس يف تدددددريس اإلحصدددداح املتقددددد  وةقددددا  لتصددددييم منددددولج تعلييدددد  فسددددق  

  املمجددخ ، وختصدديم سدداعا  معتيددد  يف لكفايددا  اإلحصدداح النفسدد  باالسددتعافة مبدددتل جكدد
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 اإلحصاح ليلثة املاجستري والدكتوراه. 
،  SPSSاالتتيددددا  بتعلدددديم اسسددددالي  اإلحصددددائية املتقدمددددة بواسددددية الكيثيددددوتم موددددل بددددمامس 

SAS ،.STATISTICA ،MINTTAB ،SYSTAT ،.STATGRAPHICS 
سددددا  متعدددددد  تتياشدددد  التليددددي   للدراسددددا  العليددددا يف علددددم الددددنفس وةقددددا  ملت ددددريا   و يا

 ويثيعة الظاتم  النفسية والسلوكية املعقد .
اتتيا  اليالب واسساتذ  بصدأ فتائس الدراسا  العليا يف علدم الدنفس، والسدييا االتتيدا  

 بقو  االتتثار اإلحصائ .
لكددددد  تتقدددددد  الدراسدددددا  النفسدددددية للتوندددددل  ج فتدددددائس أكودددددم عيقدددددا يقدددددرت  الثاحودددددان  جدددددماح 

 ةاالدراسا  التالي
ل سدالي  اإلحصدائية املسدتلدمة يف  رسدائل املاجسدتري والددكتوراه يف  ة جماح دراسا  تقو ي

علم النفس لك  تظ م جواف   الضع  والقو  يف استلدا  اسسالي  اإلحصائية وللدك لكد  
يت قدددض التيدددور وا ددددود  يف تدددذه المسدددائل، أي تفعيددددل فليدددة النقدددد النفسدددد  يف جمدددا  اسسددددالي  

 االحصائية.
 جدددماح دراسدددا  نددددف التعدددمف  ج وا دددخ اسدددتلدا  أسدددالي  الت ليدددل اإلحصدددائية للثيافدددا  

 النفسية يف ا امعا  السودافية استمب.

 جماح دراسا  للكش  ع  العوامل ال  تس م سدلثيا  يف عدع  مسدتوب يالد  الدراسدا  
 العليا يف حتليل الثيافا  باستلدا  اسسالي  اإلحصائية املتقدمة.

ح دراسدا  مسدد ية وتقو يدة سدوا  القيدا  املسددتلدمة يف رسدائل املاجسدتري والدددكتوراه  جدما
 با امعا  السودافية.

 
 المراجع

 المراجع العربية 
، "الث دل الرتبدويا مف ومدح وو ائفدح وجماالتدح اسساسدية يف الدوي  العدمى"(. 2006أبيه، ملكدة .) -

 .  10 – 20(، 1)6، المجي  العربي  ليباو  الحربوي 
.القدداتم ادرا SPSS الحاييــل اائيــا ي ليبيانــاا باســحمدا  بــرامج(.1000أبددو عددال ، رجدداح .) -
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 النشم للعامعا .
فرضياا الباأ: دراس  ت ويمي  م ارن  اشـح اق وصـياغ  اليرضـياا (. 2006با،يور، شفاح.) -

  ال رى بمو  المورم  وكيي  وتا ي ها ائيا يا  في رسا ل الماجسحير في كل من كيي  الحربي  بجامع  أ
رسددالة ماجسددتري غددري منشددور  ، جامعددة أ  القددمبا امليلكددة العمبيددة  الحربيــ  بجامعــ  الميــ  ســعود بالريــا .

 السعودية. 
أتياح شائعة بني تصاميم الث وث الرتبوية والنفسية وعال ة للك بالصدأ "(. 2001الوثي ، عل .) -

 .00-22، 00، لمييج العربيرسال  ا."اإلحصائ  للنتائس وتعييي ا
دراسددددة تقو يددددة لتيثيقددددا  الت ليددددل العددددامل  االستكشددددايف يف الث ددددوث "(. 1002حثشدددد ، جيددددد.) -

 . 100 – 122(،  06)  22، المجي  الميري  ليدراساا السيسي . "النفسية والرتبوية
تـــووين عيـــم الـــسيو فـــي الســـوداا ، تاييـــل ماحـــوى رســـا ل (. 1002حسدددني، حددداج شدددمي .) -

 السودان.  ستري غري منشور  ، جامعة النيلني،. رسالة ماجلماجسحير في بعض الجامعاا السوداني  ا

ثلوغماةيددددا الث ددددوث الرتبويددددة الددد  أجميدددد  بكليددددة الرتبيددددة جامعددددة ا،ميددددو  يب"(. 2002أمحددددد. )، محدددد -
 .221 -202، 1، مجي  كيي  الحربي . "(2000-2002)

، 2، المجيـ  الحربويـ ، "عا ا  االحصدائية يف الث دوث الرتبويدةأ ية امل"(. 2000حنور ، مصمي.) -
2-12. 

المجيــ  العربيــ  ليباــو  ، "الث ددل الرتبددويا مشددكالتح، أتداةددح، وأفواعددح"(. 2001السدديد، ةددعاد.) -
 .00 – 16(، 2)2الحربوي 
فـــي العيـــو  السيســــي   SPSSاائيـــا  الالبـــارامحرت مـــع اســـحمدا  (. 1002الشدددمبين، مهكميدددا.) -

 . القاتم ا مكتثة اسرلو مصمية.الحربوي  وااجحماعي و 
مشــوالا اســحمدا  تاييــل الحبــاين الئــادت والم ارنــاا البعديــ  (. 1000الشدديما ، جيددد.) -

 امليلكة العمبية السعودية. تري غري منشور  ، جامعة أ  القمب،. رسالة ماجسوورق عالجها
  والدالـــ  العمييـــ  اخحبـــار   ا و    دراســــ  الدالـــ  اائيـــا ي(. 2006الصدددائغ، ابتسدددا .) -

تاييييــ  ت ويميــ  مــن خــالل رســا ل الماجســحير الحــي قــدمع فــي كييــ  الحربيــ  بجامعــ  أ  ال ــرى بموــ  
 رسالة ماجستري غري منشور  ، جامعة أ  القمبا امليلكة العمبية السعودية.    ـ.8584المورم  ئح  عا  

، "  الث ل وعال تح بالفم  اإلحصائ  يف الث دل االمأيقد ةم "(. 2000الصياد، عثد العاي .) -
 .   76 – 72، 1الرتبية، 

.رسددالة السمـاذج اائيــا ي  فـي الباــأ الحربـوت والسيســي العربـي(.2002الصدياد، عثدد العدداي .) -
 .121-122، 27ا،ليس العمى، 
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 للداللددددة اإلحصددددائية الداللددددة العيليددددة وحعددددم العينددددة املصدددداحثتني"(. 2000الصددددياد، عثددددد العدددداي .) -
باـو  مـمتمر الباـأ الحربـوت الواقـع التتثار " " يف الث ل الرتبوي والنفس  العمى "دراسة تقو يدة". 

  .   100 -206، اجمللد الوا ، القاتم ، رابية الرتبية اةديوة، والمسح بل

مجيــ  ."الرتبيددة املسددتيم دراسددة تقو يددة ل يفدداث املنشددور  يف دوريددة "(. 2000العتيدديب، عثددد احملسدد .) -
 .100 -162(،1اإلسالمية )  ، العلو  الرتبوية والدراسا2  جامع  المي  سعود،

دراســــ  ت ويميــــ  لإلســــالي  اائيــــا ي  المســــحمدم  فــــي رســــا ل (. 2000الععددددالن، ةت يددددة.) -
امليلكة العمبية  تري غري منشور  ، جامعة أ  القمب،رسالة ماجس الماجسحير بويي  الحربي  بجامع  أ  ال رى.

 السعودية.

رسدددائل املاجسدددتري "(.1000عيدددا اهلل، ندددال  الددددي  ةدددم  ؛ و الشددديخ، ةضدددل املدددو  عثدددد المعددد .) -
، 1، دراســـاا نيســـي . "والددددكتوراه يف علدددم الدددنفس جبامعدددة ا،ميدددو  يف ربدددخ  من)دراسدددة حتليليدددة وتوثيقيدددة(

260- 200. 

رسدددائل املاجسدددتري والددددكتوراه يف علدددم "(.1007.)عيدددا اهلل، ندددال  الددددي  ؛ و الشددديخ، ةضدددل املدددو  -
 .220 -66، 20، دراساا تربوي . "النفس يف ا امعا  السودافية يف ربخ  من)دراسة حتليلية وتوثيقية(

(.حتليددل بيافددا  الث ددوث النفسددية والرتبويددة واالجتياعيددة. القدداتم ا دار 1000عددال ، نددال  الدددي .) -
 الفكم العمى.

مشدكال  الث ددل الرتبدوي كيددا يشدعم نددا أعضداح تي ددة التددريس يف جامعددة "(.2002عدود ، أمحددد.) -
 277-200، 7، مجي  كيي  الحربي . "الريمود واسمارا 

)دراسددددة  "الت ليددددل اإلحصددددائ  يف الث ددددوث الرتبويددددة"(. 2000عددددود ، أمحددددد ؛ و ا،ييدددد ، أمحددددد.) -
 .101 -110، 10، مجي  إتااد الجامعاا العربي حتليلية(.  –ونفية 
اثــر اســيوت اخحيــار العيســ  وئجمهــا عيــ  دقــ  ت ــدير معــالم (. 1000ال امدددي، عثددد اللييدد .) -

 امليلكة العمبية السعودية.   تري غري منشور  ، جامعة أ  القمب،رسالة ماجس المجحمع اائيا ي.
(. افحراضـــاا اســـحمدا  اخحبـــار )ا( دراســـ  ت ويميـــ  م ارنـــ  لرســـا ل 1000ةليثدددان، حسدددني.) -

ماجســحير بوييــ  الحربيــ  بجامعــ  أ  ال ــرى فــي موــ  المورمــ  والباــو  الحربويــ  المسشــور  بمجــالا ال
امليلكدة العمبيدة  تري غري منشور  ، جامعدة أ  القدمب،رسالة ماجس جامعاا دول مجيو الحعاوا المييجي.

 السعودية.
اا العييــا مشــوالا اعــداد رســا ل الماجســحير لــدى وــالت الدراســ(. 1002الكوددريي، سددعود.) -

، ممكددل ب سـم المسـا ج ووـرق الحــدريو فـي كييـ  الحربيــ  بجامعـ  الميـ  سـعود. عمــاد  الباـأ العيمـي
 يفوث كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.
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مجيـ  (. الث ل العلي  يف كليا  الرتبية با امعا  العمبية ووسائل تيورتدا. 1002كنعان، أمحد.)  -
 .70 – 2، 00، إتااد الجامعاا العربي 

اســحمدا  بعــض ااســالي  اائيــا ي  الممحييــ  لدراســ  العالقــ  بــين (. 2000امليدميف، حسدد .) -
. رسددالة ماجسددتري غددري منشددور  ، جامعددة أ  القددمبا امليلكددة العمبيددة المحغيــراا المســح ي  والمحغيــر الحــابع

 السعودية.
لرتبية وعلم النفس با امعا  دراسة حتليلية لوا خ رسائل املاجستري يف ا"(. 2000النث ان، موسى .) -

، 20، مجي  جامع  دمشق لآلدات والعيو  اانساني  والحربي . 2000"—2062سردفية تال  الفرت  
0 ،106 –100. 

دراســ  ت ويميــ  م ارنــ  لإلســالي  اائيــا ي  الحــي اســحمدمع فــي (. 2002النعددار، عثددد اهلل.) -
، وكييـــ  الحربيــ  بجامعـــ  الميـــ  ســـعود  ـــرىأ  الرســا ل الماجســـحير فـــي كــل مـــن كييـــ  الحربيـــ  بجامعــ  

 رسالة ماجستري غري منشور . جامعة أ  القمب ا السعودية.  بالريا .
ت ويم اسحمداماا اخحبار كات تربيع في رسـا ل الماجسـحير بوييـ  الحربيـ  (. 2000فور، رجاح.) -

 ة العمبية السعودية.امليلك تري غري منشور  ، جامعة أ  القمب،. رسالة ماجسجامع  أ  ال رى
االتيدداح الشددائعة لدددب يددالب الدراسددا  العليددا بكليددا  الرتبيددة يف مصددم  "(.2000تيكددل، سدداو.) -

، اجمللدد باـو  مـمتمر الباـأ الحربـوت الواقـع والمسـح بلوتصور مقرت  للت لد  علي دا "دراسدة ميدافيدة"، 
    .101 – 120الوا ، القاتم ، رابية الرتبية اةديوة، 
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