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  )اتدرج 10السؤال األول: (
ل من الحاالت التالي ة على  احث اســـتخدامه لإلجا ع ال ســـتط ع  أكتب األســـلوب اإلحصـــائي المناســـب الذ  افتراض أن توز وذلك 

اً  ع انات طب   : الب
ة لمجموعة -1 اقة البدن اس الل ار أولي تم ق عد فترة معينة  في اخت ـــــــــن الالعبين و اقتهم  تممـ ست مرة أخر ل ًا ثم ق أعطائهم عقار طب

ة لالعبين اقة البدن ة. المطلوب معرفة تأثير العقار الطبي على الل  .البدن
  : األسلوب اإلحصائي

ار  طتين Tاخت   لعينتين مترا
ان أداء طلبته في اللغة اإلنجليزة قد اختلف عن المتوســـــــــــــ العام لألداء في  -2 ما إذا  عرف ف احثين أراد أن  على فرض أن أحد ال

ــالغ  ــه تتــألف من 65اللغــة اإلنجليزــة وال ــار في اللغــة اإلنجليزــة عليهم.  15. لــذلــك اختــار عينــة من طال ــًا، وتم تطبي اخت طــال
ار ادعاء المطلوب  احثاخت  .ال

  : األسلوب اإلحصائي
ار    ة واحدةلعين Tاخت

ار ما إذا  -3 محافظات غزة في ضــــــوء مفهوم إدارة المعرفة. المطلوب اخت ة  انات حول مســــــتو مهارات مدير المدارس الثانو ك ب لد
ة مع  ان هناك فرق معنو بين متوســـــطات تقديرات عينة الدراســـــة في مســـــتو مهاراتهم تعز لســـــنوات الخدمة في اإلدارة المدرســـــ

أن سنوات الخدمة مقسمة   .سنوات فأكثر 10سنوات،  10إلى أقل من  5سنوات، من  5إلى ثالث فئات "أقل من العلم 
  : األسلوب اإلحصائي

ار  ( ذو االتجاه الواحد)اخت اين األحاد   تحليل الت
، الثالث الثانو ) ومستو االستعداد األكاد -4 ، الثاني الثانو ل من المستو الصفي (األول الثانو ــــــــــــــر  احث أن يدرس أثـ مي أراد 

ات ، متدني) على التحصيل في الراض  .(عالي، متوس
  : األسلوب اإلحصائي

ار  اين ذو االتجاهيناخت   تحليل الت
ة الجامعة في معدل المصــــــروف األســــــبوعي -5 انت هناك  فرق بين الجنســــــين من طل ما إذا  احثين أراد أن يدرس ف على فرض أن ال

احث عينة من  ور مؤلفة من 16اإلناث مؤلفة من الدينار. لذلك اختار ال ، وتم سؤال أفراد العينة من معدل الصرف 18، وعينة من الذ
 .األسبوعي

  : األسلوب اإلحصائي
ار    مستقلتينلعينتين  Tاخت
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اين ذو االتجاه الواحد، والمطلوب تحديد إتجاه الفروق بين -6 ة الصــــــــفرة عند اســــــــتخدام تحليل الت افتراض أنه تم رفض الفرضــــــــ

مستو خطأ من النوع األول. احث ال يهتم  ان ال ة و عد  المتوسطات للمقارنات ال
  :األسلوب اإلحصائي

ار    للمقارنات المتعددة LSDاخت
احث أن يدرس -7 ير الناقد عند عينة من ، أثر طرقة الحوار أراد  م على التف ة وطرقة المحاضـــــــــرة في التعل الطرقة االســـــــــتقرائ

ة الصف األول ة مؤلفة من  طل . فاختار عينة عشوائ معدل  24الثانو ل عشوائي إلى ثالث مجموعات  ش ًا قام بتوزعهم   8طال
ير الناقد س التف ق اسًا  عد ذلك طب عليهم مق قة و طرقة من الطرق السا ل مجموعة   .أفراد لكل مجموعة. ثم قام بتدرس 

  : األسلوب اإلحصائي
اين األ ار تحليل الت  حاد ( ذو االتجاه الواحد)اخت

ارًا قصـــيرًا على  -8 احثين اخت ة المحاضـــرة  10أجر أحد ال اتهم في أحد موضـــوعات اإلحصـــاء ثم في نها طالب للتعرف على مســـتو
ة بين تحصــــــــــيل الطالب في  انت هناك فروق ذات داللة إحصــــــــــائ ار ما إذا  ارًا قصــــــــــيرًا على نفس الطالب. المطلوب اخت أجر اخت

ارن القصيرناالخ  .ت
  : األسلوب اإلحصائي

ار  طتين Tاخت   لعينتين مترا
انات التي تمثل درجات -9 ك مجموعة من الب ًا في مساق  60لد انات اإلحصاء الترو طال انت تلك الب ار ما إذا  . المطلوب اخت

عي.  ع التوزع الطب  تت
  :األسلوب اإلحصائي

ار    سمير نوف -لماجروف  K-S     اخت
  

اين ذو االتجاه الواحد، والمطلوب تحديد إتجاه الفروق بين -10 ة الصـــــــفرة عند اســـــــتخدام تحليل الت افتراض أنه تم رفض الفرضـــــــ
اين. ة التوزع وتجانس الت ذلك مخالفة إفتراض شرطي إعتدال شر عدم تساو المجموعات و ة  عد  المتوسطات للمقارنات ال

  :األسلوب اإلحصائي
ار الم ه)اخت ف  قارنات المتعددة (ش
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  درجات) 10: (الثانيالسؤال 
ة الصــــــف ال احثين أراد أن يدرس أثر طرقة الحاســــــوب وطرقة النقاش على التحصــــــيل في اللغة االنجليزة عند عينة من طل ثامن فاختار على فرض أن أحد ال

ة من  ل مجموعة لطرقة من الطرقتين ط 50عينة عشــوائ عد أن تم تعرض  التســاو و ًا إلى الطرقتين  ًا قام بتوزعهم عشــوائ ًا طال ارًا تحصــيل ب عليهما اخت
ة:  النتائجفي اللغة االنجليزة وحصل على    التال

اس اإلحصائي   طرقة النقاش طرقة الحاسوب  المق
  70  75  المتوس الحسابي
ار    6  8  االنحراف المع

ار الموزون للعينتين معاً    pS = 7.07 االنحراف المع
  : المطلوب

انات في العينتين اختبر ما إذا درجات)  7(أ.  فرض أن توزع الب اســــــتخدام الطرقتين وذلك  ة  ة بين تحصــــــيل الطل انت هناك فروق ذات داللة إحصــــــائ
امالً  ًا  ين مستخدمًا األسلوب اإلحصائي المناسب مع تفسير نتيجتك تفسيرًا إحصائ اين المجتمعين متساو ًا، وأن ت   .اعتدال

  ات   المعط
X1=75  X2=70 S1=8  S2=6  N1=25  N2=25  

ة= 0.05α  T≥مستو الداللة=   df=n1+n2-2=48  Sp=49.98  2.009الجدول
 :ات  الفرض
 Ho ) ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة :α≤0.05  المجموعتين تعزى إلى طرق التدريس يمتوسط) بين  
 H1 ) يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة :α≤0.05  بين متوسطي المجموعتين تعزى إلى طرق التدريس ( 
 نوع االختبار  : 
  اختبارt لعينتين مستقلتين  
 إجراء االختبار 
  

  
  

  
  

  

  
  
  

  
=2.5  

  

2 

T= X1-X2 
+  1 n1 

1 n2  Sp  T= 75- 70 
+  1 25 

1 25  49.98
T = 2.5المحسوبة    <T  = 2.009الجدولية 

 الصفرية ألن : نرفض الفرضية  لقراراT   في منطقة الرفضتقع المحسوبة  
 ولصالح  : هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين تعزى إلى الطريقةاالستنتاج

  طريقة الحاسوب

T= 5 
3.998  
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  احسب حجم األثر في هذه الحالة مع تفسير إجابتك.) اتدرج 3(ب. 
  قانون حجم األثر لعينتين مستقلتين :

  حجم األثر حسب مربع إيتا -
 القانون    
  

  
  
  
  
  
             

  حسب جدول التأثير متوسطةدرجة تأثير    تعتبر                      
  

 =   η2 
 

t  
2 

t  
2 + df 

 =   η2 
  48+ 

6.25  
= 0.11 6.25  

0.11 
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  درجات) 10: (الثالثالسؤال 
عانون من ضعف في مهارات الحاسوب . فاختار  احث أن يدرس تأثير معالجة معينة على تحسين األداة عند مجموعة من األفراد  أراد 

عد المعالجة. إذا  10عينة مؤلفة من  ا  عد ار  ًا قبل تعرضـــــــــــــهم للبرنامج (المعالجة)، ثم طب عليهم اخت ارًا قبل أفراد وطب عليهم اخت
ســــــــاو علمت أن المت عد والقبلي  ارن ال ار  1.6وســــــــ الحســــــــابي للفرق بين االخت ارن واالنحراف المع . 0.966 للفرق بين االخت

  المطلوب:
ة بين درجات)  7(أ.  انت هناك فروق ذات داللة إحصــــــــــائ ة في مهارات الحاســــــــــوب اختبر ما إذا  عد والقبلي للطل ارن ال االخت

انات  فرض أن توزع الب امالً وذلك  ًا  ًا مستخدمًا األسلوب اإلحصائي المناسب مع تفسير نتيجتك تفسيرًا إحصائ ع   .طب
  ات   المعط

N=10  df=9 D=1.6  Sd=0.966  
ة= 0.05α  T≥مستو الداللة=  1.83الجدول

 :ات  الفرض
 Ho ) ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة :α≤0.05 درجات االختبار القبلي و البعدي في  ي) بين متوسط

  مهارات الحاسوب
 H1 ) يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة :α≤0.05  (البعدي في درجات االختبار القبلي و  يبين متوسط

 مهارات الحاسوب لصالح االختبار البعدي 
 نوع االختبار  : 
  اختبارt رتبطتينلعينتين م  
 ختبارإجراء اال 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
=5.24  

  
T= D 

Sd ÷ n   T= 1.6 
0.966 ÷ 10

T = 5.24المحسوبة    <T  = 1.83الجدولية 
 نرفض الفرضية الصفرية ألن  لقرارا :T  المحسوبة في منطقة الرفض  
 درجات االختبار القبلي و البعدي في  وق ذات داللة إحصائية بين متوسطي : هناك فراالستنتاج

  مهارات الحاسوب لصالح البعدي

T= 1.6 
.305  

- 

- 



 6

  الحالة مع تفسير إجابتك.احسب حجم األثر في هذه ) تادرج 3(ب. 
  حجم األثر حسب مربع إيتا -4

 القانون    
  

  
  
  
  
  
             

  تعتبر    درجة تأثير كبير جداً حسب جدول التأثير                     
  

 =   η2 
 

t  
2 

t  
2 + df 

 =   η2 
  9+ 

27.45  
= 0.75 27.4

5 
 

0.75 
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عالسؤال    درجات) 10: (الرا
اين األحاد (ذو االتجاه الواحد) ار تحليل الت ك نتائج اخت   لد

مصدر 
  االختالف

  مجموع
عات   المر

  درجات
ة   الحر

  متوس مجموع
عات   المر

مة   مة   Fق   Fق
  الحرجة

  ________  12  3  ________  المعالجة
الــــــــخــــــــطــــــــأ 

  التجربي
________  ________  ________      

الــــمــــجــــمــــوع 
  الكلي

164  83      

  المطلوب:
 تعبئة الفراغات في الجدول السابدرجات)  6(  -1
  
ل المجموعات. (درجتان)  -2 ة في  أن األعداد متساو ل مجموعة من المجموعات علمًا   عدد األفراد في 

 
ن أن تستنتج من الجدول الساب مستخدمًا األسلوب اإلحصائي المناسب؟ (درجتان) -3 م  ماذا 

  
  نستنتج أن :

 F  = 7.5المحسوبة   < F  = 2.70الجدولية 
ة  ة الصفر اين األحاد و بذلك نرفض الفرض ار تحليل الت   القائلة بتساو المتوسطات من خالل اخت

ة بين متوسطات المجموعاتأ أن    .هناك فروق ذات داللة إحصائ
ع  بير 0.21=  36/164إيتا = مر  وهو حجم أثر 
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  درجات) 4: (الخامسالسؤال 
ة الذين  م على التحصـــــــــــــيل عند عينة من الطل ة في التعل ة والتحليل يب احثين أراد أن يدرس أثر الطرقتين التر على فرض أن أحد ال

احث عينة مؤلفة من  ــــــــــــــــ فاختار ال ة في القراءةـ الت تحصـــيل ل عشـــوائي إلى مجموعتين (  20عانون من مشـــ شـــ ًا قام بتوزعهم  طال
عد ذلك أفراد لكل مج 10معدل  ةـــــــــــــــــــــــ و ة للطرقة التحليل ة وعرض المجموعة الثان يب موعة ) ثم عرض المجموعة األولى للطرقة التر

ًا في القراءة.  ارًا  تحصـــــــــــيل انت هناك فروق ذات داللة  SPSSالمطلوب مســــــــتخدمًا مخرجات برنامج طب عليهما اخت اختبر ما إذا 
اســـتخدام الطرقتي ة  ة بين تحصـــيل الطل ًا مســـتخدمًا األســـلوب اإلحصـــائي المناســـب مع إحصـــائ ع انات طب فرض أن توزع الب ن وذلك 

امالً  ًا    .تفسير نتيجتك تفسيرًا إحصائ
 :ات  الفرض
 Ho ) ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة :α≤0.05 بين متوسطي المجموعتين تعزى إلى الطريقة (  
 H1  0.05داللة (: يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ≤αبين متوسطي المجموعتين تعزى إلى الطريقة (  
 نوع االختبار  : 
  اختبارt لعينتين مستقلتين 
  إجراء االختبار 
  حسب اختبار تجانس التباين (ليفين) يتضح أن قيمةsig  =0.000    >0.05   و هنا نرفض الفرضية الصفرية القائلة

 بتجانس التباين و نقبل البديلة ( عدم التجانس)
 df=9.27     ,     t= -3.182        ,    sig = 0.011 <0.05=α      
 ) القرار : نرفض الفرضية الصفرية أي أنه يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللةα≥0.05  بين متوسطي (

 إلى الطريقة المجموعتين تعزى
  رفض الفرضية الصفرية نال تحتوي على الصفر بالتالي )  2.806-  -  16.394-(أن فترة الثقة حيث. 

  

 
 

  
  

10 5.30 1.160 .367
10 14.90 9.469 2.994

الطريقة
الطريقة التركيبية
الطريقة التحليلية

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

22.822 .000 -3.182 18 .005 -15.938 -3.262
-3.182 9.270 .011 -16.394 -2.806

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed) Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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  درجات) 6: (السادسالسؤال 
اختالف المؤهل  ة وهل يختلف هذا الرضــــــا  في لد معلمي المرحلة األســــــاســــــ احثين أراد أن يدرس الرضــــــا الوظ على فرض أن أحد ال

الوروس، ماجســــــــتير)، فاختار عينة من المعلمين مؤلفة من  عد ال الوروس، دبلوم  معدل  24العلمي ( معلمين في  8معلم، موزعين 
  أجب عما يلي: SPSS مخرجات برنامج المطلوب مستخدماً ل مؤهل. 

اين.) ة واحدة(درج  .أ ار تجانس الت  اخت
    sig = 0.404 >  0.05=α ة القائلة  ال نرفض ة الصفر   ةتجانسمنات ياأن التالفرض

ة بين متوســـــطات درجات)  3(   .ب ًا على وجود فروق معنو اف ًال  في تعز إلى المؤهل العلمي هل تعطي النتائج دل الرضـــــا الوظ
امالً  ًا  ة مع تفســـير نتيجتك تفســـيرًا إحصـــائ مة مرع و  ؟مســـتخدمًا األســـلوب اإلحصـــائي المناســـب حســـب النتائج التال ما داللة ق

 إيتا؟
لوظيفي تعزى إلى المؤهل العلمي ات الرضى ا) بين متوسط α≤0.05يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة ( -

 و هذا يدل على رفض الفرضية الصفرية و قبول البديلة  sig   =0.000  >0.05   =αذلك ألن قيمة و
 تدل على أن حجم األثر كبير جدا   0.555داللة مربع ايتا =  -
  .رق إحصائيو فأي أن هناك فرق عملي  -

  
ه ٍ ) درجتان(   .ج في ار ش استخدام اخت ة المختلفة  في حسب المؤهالت العلم   (Scheffe)قارن بين متوسطات الرضا الوظ
  

Sig. = 0.564 التالي وس و الدبلوم توجد فروق ذات داللة ال ،  الور ة بين مؤهل ال   إحصائ
Sig. = 0.000  وسالتالي الور ا لصالح ال وس و الدراسات العل الور ة بين مؤهل ال   توجد فروق ذات داللة إحصائ

 Sig. = 0.004 التالي ا لصالح الدبلوم،  ة بين مؤهل الدبلوم و الدراسات العل   توجد فروق ذات داللة إحصائ
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Levene's Test of Equality of Error Variances
Dependent Variable: الرضا الوظيفي

.946 2 21 .404
F df1 df2 Sig.

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: الرضا الوظيفي

1898.583 2 949.292 13.121 .000 .555
1519.375 21 72.351
3417.958 23

Source
المؤهل
الخطأ التجريبي
المجموع الكلي

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Dependent Variable: الرضا الوظيفي
Scheffe

4.63 4.253 .563 -6.57 15.82
20.75 4.253 .000 9.55 31.95
16.12 4.253 .004 4.93 27.32

(J) المؤهل العلمي
دبلوم بعد الباكالوريوس
دراسات عليا
دراسات عليا

(I) المؤهل العلمي
بكالوريوس

دبلوم بعد الباكالوريوس

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
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