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 رـروط الٌشـش
  

  اٌّىزــٛثخ ٚاٌّؼـٍِٛبر١خ اإلؽصبئ١خ اٌّغبالد فٟ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌذساسبد اٌجؾٛس اٌّغٍخ رٕشش –1

 ٌٍٕشش لذَ اٚ ٔشش لذ ٌٍٕشش اٌّمذَ اٌجؾش ٠ىْٛ ال أْ ػٍٝ اٌفشٔس١خ اٌؼشث١خ أٚاالٔى١ٍض٠خ أٚ ثبٌٍغخ

 . ٔذٚاد أٚ ٌّؤرّشاد دٚس٠بد فٟ ٚٔشش لذَ اٚ أخشٜ دٚس٠بد اٚ ِغالد فٟ

 أْ ػٍٝ اٌزؾـش٠ش سىـشرـ١ش أ١ِٓ ٚ اٌٝ  ٚاٌذساسبد اٌجؾٛس ِٓ ٔسخخ إٌىزش١ٔٚخ  رشسً -2

 ٚأسلبَ اٌّشاسـٍخ ػـٕٛاْ روـش ِغ ػٍّٙـُ ٚأِبوٓ اٌؼ١ٍّخ ٚأٌمبثُٙ اٌجبؽض١ٓ اٚ اٌجبؽش اسُ رزعّٓ

 .االٌىزشٟٚٔ ٚاٌجش٠ذ ٚاٌفبوس اٌٙٛارف

 ثبال٠ـ١ّـً ػٍٝ اٚ دسهأِب ػٍٝ  ػٍٝ اٌىزش١ٔٚب ِطجًٛػب ثبٌّغٍخ ٔششٖ اٌّشاد اٌجؾش ٠شسً  -3

 : أدٔبٖ اٌّٛاصفبد ٚفك اٌزؾش٠ش سىشربس٠خ ػٕٛاْ

  ( Simplified Arabic ) ٔٛع ؽشف ثبسزخذاَ اٌؼشث١خ ثبٌٍغخ .أ 

  ٔظبَ ٚثبسزخذاَ ( 14 ) ؽغُ  ٚثخػ ( Times New Roman ) االٔى١ٍض٠خ .ة 

Microsoft Word  

 . اٌصفؾخ أثؼبد ٌىبفخ سُ 2.5 ِسبفخ رشن ٠زُ أْ .ط 

 اٌجؾش  االٔى١ٍض٠خ أٚ اٌؼشث١خ أٚ اٌفشٔس١خ ؽست ٌغخ ثبٌٍغخ ثؾضٗ ػٓ ٍِخًصب اٌجبؽش ٠شفك .د 

 .  ٚاؽذح صفؾخ ػٓ ذال٠ض٠ ٚثّب

ال رزعّٓ  أْ ِشاػبح ِغ ، ٔٙب٠زٗ ٚفٟ اٌجؾش ِزٓ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌّصبدس اٌٝ اإلشبسح ٠زُ .ٖ 

 ٚٚفك االصٛي اٌّؼزّذح اٌّزٓ فٟ إ١ٌٙب اإلشبسح رُ اٌزٟ اٌّصبدس سٜٛ ٌصفؾخ االخ١شح ا

 ،اٌجٍذ( إٌشش داس ، اٌّصذس ػٕٛاْ ، إٌشش سٕخ ، اٌّؤٌف )اسُ رٌه فٟ

 رٛصك اٌّسزؼبسح وّب ، اٌجؾش فٟ ٚسٚد٘ب ؽست ٚغ١ش٘ب اٌزٛظ١ؾ١خ ٚاٌشسَٛ اٌغذاٚي رشلُ .ٚ 

 . األص١ٍخ ثبٌّصبدس ِٕٙب

إسسبي   ٚظشٚسح A4. صفؾخ  ( 20 ) ػٓ اٚاٌذساسخ اٌجؾش صفؾبد ػذد ال٠ض٠ذ أْ .ص 

 .اٌزؾش٠ش سىشربس٠خ ػٕٛاْ ػٍٝ االٌىزش١ٔٚخ إٌسخخ

 أْ ٠ىْٛ اٌجؾش ِشرت ػٍٝ شىً ػّٛد٠ٓ فٟ اٌصفؾخ. .ػ 

 االسزالَ. ربس٠خ ِٓ اسجٛػ١ٓ رزغبٚص ال ِذح خالي ثؾضٗ ثبسزالَ اٌجبؽش إشؼبس ١زُس  -4

    اٌجبؽش ٠ٚجٍغ اٌّٛظٛػٟ ٚ اٌؼٍّٟ ٌٍزم٠ُٛ اٌّغٍخ ٌٍٕشش فٟ اٌّشسٍخ اٌجؾٛس وً رخعغ  -5

 اسزالَ ربس٠خ ِٓ اسجٛػ١ٓ رزغبٚص ال ِذح خالي ٚعذد إْ اٌّمزشؽخ ٠ُ ٚاٌزؼذ٠الدٛثٕز١ؾخ اٌزم

 . اٌّم١ّ١ٓ وً ِٓ اٌشدٚد

 إػبدح اٚ رؼذ٠ً أٞ إعشاء فٟ اٌؾك ٌٚٙب اٌجؾش سفط اٚ لجٛي فٟ اٌؾك ٌّغٍخ ا رؾش٠ش ١ئخٌٙ  -6

 خِٛافم ٌذ٠ٙب ثؼذ إٌشش فٟ اٌّؼزّذ إٌسك ٚ ٠زّبشٝ ثّب ٌٍٕشش اٌّمذِخ ٌٍّٛاد عضئ١خ ص١بغخ

 . اٌجبؽش

 . أخشٜ أِبوٓ فٟ ٔششٖ إػبدح ٠غٛص ٚال ٌٍّغٍخ ًٍِىب إٌّشٛس اٌجؾش ٠صجؼ  -7

 اٌّغٍخ ٔظش ٚعٙخ ثبٌعشٚسح رؼىس ٚال ، أصؾبثٙب آساء ػٓ ثبٌّغٍخ إٌّشٛسح اٌّٛاد رؼجش  -8

 . ارؾبد االؽصبئ١١ٓ اٌؼشة اٚ

 : أدٔبٖ اٌؼٕب٠ٚٓ ػٍٝ اٌجؾٛس رشسً  -9

 . األسدْ  11185 ػّبْ 851104ص.ة.     : ٌالرؾبد اٌجش٠ذٞ اٌؼٕٛاْ

  uarabs@gmail.comاٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ :  

 jasimtimimi@yahoo.comاٌزؾش٠ش :   ِذ٠شأٚ 
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 بسن هللا الرحوي الرحٍن

 

 ددــــت العـــكلو

 

اػذاد٘ب ثشىً  ثئصذاساْ رزٛاصً ِغٍخ ارؾبد االؽصبئ١١ٓ اٌؼشة أٗ ِٓ دٚاػٟ اٌسشٚس 

ِسزّش ٚوّب ٘ٛ ِخطػ ٌٙب ٚلذ ثزي االرؾبد ٚاالِبٔخ اٌؼبِخ ١٘ٚئخ اٌزؾش٠ش ٚاٌّخزص١ٓ عٙٛدا 

ثؾٛصُٙ اٌٝ اوجش  إل٠صبي٘زٖ اٌّغٍخ ِٓ اعً اْ رىْٛ ٔجشاسب ٌٍجبؽض١ٓ ٚغش٠مب  إلظٙبسوج١شا 

سبد ػذد ِٓ االخزصبص١١ٓ ؽ١ش ٠زُ رٛص٠غ ٘زٖ اٌّغٍخ ػٍٝ االعٙضح االؽصبئ١خ ٚاٌّؤس

اٌٝ اػعبء االرؾبد ِٚٓ خالي داس إٌشش اٌزٟ رمَٛ ثؼشظٙب  ثبإلظبفخ إٌّع٠ٛخ ظّٓ االرؾبد

ٌأل١ِٓ اٌؼبَ الرؾبد  ٞٚ الذَ شىشٞ ٚرمذ٠شِٓ خالي اٌّؼبسض ٚاٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ .

االؽصبئ١١ٓ اٌؼشة االسزبر اٌذوزٛس غبصٞ اثشا١ُ٘ سؽٛ ٚ اال١ِٓ اٌؼبَ اٌّسبػذ االسزبر اٌذوزٛس 

ش اٌؼبٟٔ ٌغٙٛدُ٘ اٌّضّشح ِٚزبثؼزُٙ اٌّسزّشح ٚرٛع١ٙبرُٙ اٌم١ّخ فٟ أغبص اٌؼذد ٌّغٍخ ِض٘

 .ٚ االؽزشاَ االرؾبد ِغ اٌزمذ٠ش

 2021سٕخ ـــٌ اٌضبٌشذد ــــٕئخ ٚٔجبسن ٌىُ صذٚس اٌّغٍذ اٌخبِس / اٌؼٔزمذَ ٌىُ ع١ّؼب ثبٌزٙ 

زشل١ُ ـٍذ اٌّغٍخ ػٍٝ اٌـــلذ ؽصٟٚ٘ رصذس ثؾٍزٙب اٌغذ٠ذح ٚ JASUِٓ ِغٍزٕب اٌغشاء 

ِّٚب ٠ض٠ذ ِٓ سصبٔخ اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٚرؾزٛٞ اٌّغٍخ ػٍٝ  (ISSN 2663-3264)ٟ ـــاٌذٌٚ

ثؾٛس ِؾىّخ ٚؽذ٠ضخ ٚرؼبٌظ ِشبوً اؽصبئ١خ عذ٠ذح  ٚرمذَ افىبس ثؾض١خ ِزطٛسح ٔزّٕٝ اْ ٠ىْٛ 

ّىُ ِٚشبسوزىُ اٌفؼبٌخ اٌؼذد اٌمبدَ غض٠شا ثبٌجؾٛس اٌم١ّخ ٚاْ ٠صذس فٟ ِٛػذٖ اٌّؾذد ثفعً دػ

ِذػّب ثبٌجؾٛس اٌّزطٛسح ٚخبصخ اْ االؽصبء االْ ٠ؼزجش اٌؼٕصش اٌُّٙ ٚاالسبسٟ ثزذاخٍٗ ِغ 

 وبفخ اٌؼٍَٛ ِّب ٠فسؼ اٌّغبي ٌزطج١مبد ػذ٠ذح ِٚسبّ٘بد ِزٕٛػخ .

ٌٚىُ اٌّٛفم١خ ٚإٌغبػ ٌٍغ١ّغ شبوش٠ٓ وً ِٓ ٚظغ ٌجٕخ فٟ ثٕبء ٚٔشش ٘زا اٌؼذد ِٓ اٌّغٍخ   

 جٍٛا ٚافش اٌزمذ٠ش ٚاالؽزشاَٚرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحرٌر هدٌر

 االستاذ الدكتىر جاسن هحود التوٍوً

 

 

 



 

 

 الرؤٌت والرسالت واالهداف

 

 Visionالرؤٌت 

 

اٌش٠بدح فٟ ٔشش اٌجؾٛس االؽصبئ١خ ٚاٌسؼٟ ٌٍٛصٛي ٌزص١ٕف ػبٌّٟ ِزمذَ ث١ٓ اٌّغالد  

االؽصبئ١١ٓ اٌؼشة ٔجشاسب ٌٍؼٍُ ٚاٌّؼشفخ  ٚٚاعٙخ اٌؼ١ٍّخ اٌّؾىّخ ، ٚاْ رىْٛ ِغٍخ ارؾبد 

 ػ١ٍّخ ٚصمبف١خ ٚاوبد١ّ٠خ ِششلخ الرؾبدٔب اٌّٛلش ِٚشوض ػٍُ خالق ٠غّغ ث١ٓ االصبٌخ ٚاٌؾذاصخ.

 

 Missionالرسالت 

 

اصشاء اٌؼٍَٛ االؽصبئ١خ ثأعٛد أٛاع اٌجؾٛس ٚاٌذساسبد االؽصبئ١خ اٌزٟ رشثػ ث١ٓ االصبٌخ  

ػٍّٟ ثٕبء ثبسزضبسح ُّ٘ اٌجبؽض١ٓ ٚر١ّٕخ لذسارُٙ فٟ إٌشش اٌؼٍّٟ االص١ً  ٚاٌؾذاصخ  ظّٓ اغبس

ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ ٚثّب ٠سُٙ فٟ ا٠صبي االؽصبء ثىً أٛاػٗ ٌىً شؼٛة اٌؼبٌُ ٚاربؽخ 

 اٌفشصخ ٌٍجبؽض١ٓ ٌزمذ٠ُ اٌصٛسح اٌؾم١م١خ  إٌبصؼخ ٌٍّغزّغ .

 

 Goalsاالهداف 

 

 االؽصبئ١١ٓ اٌؼشة  اٌٝ رؾم١ك اال٘ذاف االر١خ :رسؼٝ ِغٍخ ارؾبد  

رشغ١غ اٌجؾٛس ٚاٌذساسبد االؽصبئ١خ اٌزٟ رشثػ االصبٌخ ثبٌؾذاصخ ٚصٛال اٌٝ ر١ّٕخ  -1

 االػزضاص ثّبظ١ٕب اٌغ١ًّ ٚاالخز١بس اٌٛاػٟ ٌّب فٟ اٌؾذاصخ ِٓ رٛع١ٙبد رٕفغ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ.

 اٌّؼٍِٛبد.ٚرىٌٕٛٛع١ب رٕش١ػ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزخصصٟ فٟ االؽصبء  -2

ر١ّٕخ اٌٛػٟ االؽصبئٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌذٜ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ِٓ خالي اسزؼشاض اٌجؾٛس  -3

 االؽصبئ١خ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رسبُ٘ فٟ أّبء سٚػ االؽزشاَ ٌألصبٌخ .

اٌزٛاصً اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾضٟ اٌٙبدف ِغ اٌّشاوض اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼٍّبء ٚاٌجبؽض١ٓ ٌإلثشاص دٚس  -4

 ٌّغزّغ ٚرط٠ٛشٖ.االؽصبء فٟ سفذ ا

اٌّسبّ٘خ فٟ ؽً ثؼط االشىب١ٌبد االؽصبء ٚاٌّغزّغ ِٓ خالي اٌجؾٛس االؽصبئ١خ اٌزٟ  -5

 رسبُ٘ فٟ ِسبػذح اٌّغزّغ ٌؾً اشىب١ٌبرٗ ٚسفذ اٌّؤسسبد االؽصبئ١خ ثبٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌشص١ٕخ.
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في التحصيل الدراسي لمادة االحصاء      SPSSاثر استخدام برنامج  
 اليندسي لطلبة اليندسة الصناعية

 
 د. جاسم محمد عمي التميميأ.

 جامعة ديالى -كمية التربية المقداد 
jasimtimimi@yahoo.com 

 د. أبراىيم جواد كاظمأ.
 جامعة ديالى –االدارة واالقتصاد كمية 

ijawad77@yahoo.com 
 

 ممخص البحث:
في التحصيؿ الدراسي لمادة    SPSSاثر استخداـ برنامج ييدؼ البحث  الحالي معرفة 

 االحصاء اليندسي لطمبة اليندسة الصناعية
 الباحثاف الفرضيات الصفرية التالية :ولتحقيؽ  ىذا اليدؼ , وضع           

ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة  -1
في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  

 المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية
داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة ال يوجد  فرؽ ذو  -2

في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  
 .المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية تبعا لمجنس

لدراسي  بيف طمبة ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ ا -3
في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  

 المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية تبعا لنوع الدراسة.
 (70حجميا ) لبحث جامعة ديالى )كمية اليندسة(اختار الباحثاف عينة قصديو  مف مجتمع  ا

لبة  وزعف بالطريقة العشوائية الى مجموعتيف التجريبية والضابطة وكانت أداة البحث طالب وطا
تعريؼ البرنامج   اختبار  ذات االختيار المتعدد  اعد مف قبؿ الباحثاف وقد تناوؿ البحث الحالي ,

وأىميتو  في  تحميؿ البيانات  واختبارات الفروض وتحميؿ التبايف والتحميؿ العاممي  وكؿ ما 
 :حصؿ الباحثاف عمى نتائج كما يمي . بعد االنتياء مف تجربة البحث  يتعمؽ باإلحصاء اليندسي

mailto:jasimtimimi@yahoo.com
mailto:jasimtimimi@yahoo.com
mailto:ijawad77@yahoo.com
mailto:ijawad77@yahoo.com
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ولصالح المجموعة التجريبية  وليس ىناؾ   0.05وجود  فروؽ دالة إحصائيا  عند مستوى      
بيف المجموعتيف  تعبا لمجنس وكذلؾ تبعا لنوع   0.05فروؽ  دالة احصائيا  عند مستوى  

بالنسبة لمفرضية االولى واستخدـ  Ancovaوقد استخدـ الباحثاف اسموب تحميؿ التغاير  الدراسة
  t-testاسموب تحميؿ التبايف  الثنائي المصاحب بالنسبة الفرضيات الثانية والثالثة ,  واستخداـ 

ويبدو مف نتائج التحصيؿ الدراسي أف استخداـ الحاسوب تقنية عالجية إلتقاف لتطابؽ النتائج 
  الجامعةباف تعمؿ كميات    لتعمـ قد اسيـ في رفع مستوى تحصيؿ الطمبة .كما أوصى  الباحثافا

عمى برمجة المقررات الدراسية  لتسيؿ عمى األساتذة التدريب عمييا واستخداميا. و اف تعمؿ   
يا  عمى توفير  وتجييز قاعات اليندسة الصناعية   بأجيزة حاسوبية  حديثة , وتدريب الطمبة عمي

بغية تنمية اتجاىاتيـ  نحو الحاسوب  واستخداماتو في تحميؿ البيانات واستخراج النتائج باستخداـ 
 . SPSSبرنامج 

 
The Effect of Using SPSS  Program in Academic Achievement for  

Engineering Statistics Subject for  Industrial Engineering Students 

 
Ibrahim Jawad Kadem.Prof .Dr 

College of Administration and 

Economics 

- University of Diyala 

ijawad77@yahoo.com 

Prof .Dr. Jasim Mohammed Ali Al-

Tameemi 

College of Education for Girls - 

University of Diyala 

jasimtimimi@yahoo.com 

 

Abstract 

The research aims to know the effect of using SPSS  program in 

academic achievement for  Engineering Statistics subject for Industrial  

Engineering  students and for achieving this goal, the researcher put the 

following zero hypotheses: 

 

1-There is no statistically significant difference in average scores among 

the academic achievement of the experimental group students who use 

SPSS  program in  Engineering Statistics and among the control group 

students who use the normal method. 

2-There is no statistically significant difference in average scores among 

the academic achievement of the experimental group students who use 

SPSS  program in  Engineering Statistics and among the control group 

students who use the normal method depending gender. 

3-There is no statistically significant difference in average scores among 

the academic achievement of the experimental group students who use 

SPSS  program in  Engineering Statistics and among the control group 

students who use the normal method according to the type of study. 

mailto:ijawad77@yahoo.com
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The researcher chose intentional sample from the research community 

(University of Diyala-Faculty of Engineering) whose size (70) students 

were distributed randomly to experimental and control groups, the 

research tool were multiple choice test that was prepared by the 

researcher, the current research take the following items: the definition of 

the program and its importance in the data analysis and hypotheses tests, 

variance analysis, factorial analysis and everything related to the  

Engineering Statistics. After the completion the search experiment the 

researcher earned the following results: 

 

     There are significant differences at the 0.05 level and in favor of the 

experimental group and there are no statistically significant differences at 

the 0.05 level between the two groups depending on gender as well 

depending on the type of study, the researcher has used the style of 

covariance analysis (Ancova) for the first hypothesis and use the style of 

contrast duo accompanying analysis for the second and third hypothesis, 

ETA square value (η2) was calculated to identify the size of the impact 

caused by the independent variable (SPSS  program) in the dependent 

variable (academic achievement), and use the t-test to match the results. It 

appears from the results of academic achievement that the use of 

computer as therapeutic technology for mastering learning has 

contributed to raising the level of student achievement. The researcher 

also recommended that the colleges of education must work on 

programming courses to make them easier for lectures to train on using 

them and also works to provide and equip the Industrial  Engineering  

halls with modern computing devices and train students to use them in 

order to develop their orientation towards the computer and its uses in 

analyzing the data and extract the results using SPSS  program. 

 

 
 المقدمة: 

الذي نشأت منذ القدـ  اخذت  تتطور وتتسع و أخذت مناىجيا  تتعرض إلى  الرياضياتأف 
ف فروع التطوير  والتغيير , لمالو مف أىمية في حياة الناس  اليومية , ودخوليا في كؿ فرع م

العموـ , حتى صبغت حياة العصر الحالي بصبغة ىي في صميميا رياضية ,لذلؾ اصبح 
مف تأثير في  لالختباراتمف متطمبات تقدـ المجتمع  وتطوره ,فضال عما بالرياضيات االىتماـ 

تنمية التفكير , وتطوير أساليبو نتيجة طبيعتيا التي تعتمد عمى التجربة والمناقشة واالكتشاؼ  
  .( 198991لبرىاف والمنطؽ )جمعة,وا
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فرضت تدريسيا مادة لمطمبة بأساليب تتفؽ مع طبيعة ىذه المادة التي  مادة الرياضيات أف أىمية 
تحتوي عمى قدر كبير مف المفاىيـ  المجردة يجعؿ الصعب أف لـ يكف مف المتعذر االعتماد 
عمى أسموب التمقيف  وحدة إليصاؿ ىذه المفاىيـ ألي الطالب بشكؿ دقيؽ  وواضح ,مما ينبغي  

خداـ التقنيات الحديثة التي تساعد عمى تحويؿ المفاىيـ المجردة تحسيف  أساليب تدريسيا, واست
( ,لذلؾ أوصت النظريات الحديثة في التربية 198991إلى مفاىيـ محسوسة أو محددة )جمعة ,

تقانيا والتمكف  الرياضياتوالتعميـ بتبني وسائؿ  واساليب حديثة في  تساعد عمى استعيابيا  وا 
يؤدي إلى إكساب الطمبة أساليب التفكير السميـ  إذ لـ يعد  ( , بما2, 1992منيا ) مؤمني ,

التعميـ مقصورا عمى تحصيؿ أنواع المعارؼ  والحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ والميارات بؿ ينبغي 
أف يتعدى ذلؾ إلى تنمية القدرات العقمية  ومستويات التفكير, ليذا نجد أف "بوليا" , أكد عمى 

كسابيـ طرائؽ التفكير العممي, والسيما في مادة ضرورة تعمـ الطمبة كيؼ يفك  الرياضياتروف , وا 
وذلؾ لما تتميز بو  ىذه المادة مف طبيعة استداللية, ولغة رياضية, ورموز خاصة,تمتاز بيا عف 
يجازه , ومحتوى رياضي  تبرز فيو الناحية المنطقية  مما  المغة العادية  بدقة التعبير  ووضوحو وا 

( , 16, 1999حسف ,أنماط التفكير العممي وتنميتو ) خصبا لتدريب الطمبة عمىيجعميا  ميدانا 
فضال عف ىذا  فأف أىداؼ التعميـ لـ تعد مقصورة عمى أعداد المتعمـ  مف خالؿ معمـ يقـو بدور 
الممقف بدوف السماح بالحوار  أو المناقشة أو القياـ بنشاط  وانما اصبح ىدؼ التعميـ اآلف ىو 

مـ ذي العقؿ الواعي المفكر مف خالؿ تنمية قدرتو الذىنية في جمع المعمومات لفيميا أعداد المتع
وتحميميا واستنباط مدلوالتيا والتفكير في صحتيا  والحكـ عمييا , والتمكف منيا  وفي توظيفيا في 

  (.1999960مواقؼ حياتية ) اميف ,
ه بالتغذية الراجعة المناسبة مما أف استخداـ الحاسوب يمكف  المتعمـ مف تقويـ استجابتو وبمد

يجعؿ عممية التعمـ  عممية تفاعمية تساعد عمى االبتكار  واكتساب  ميارات التفكير المتشعب , 
أو التفكير اإلبداعي ., ويساعد المتعمـ عمى التعمـ الذاتي , واختياره لمزمف المناسب , والموضوع 

( ,  لذلؾ شيد الحاسوب 1998926,الذي يرغب في تعممو , بالسرعة المناسبة لو)حمدي
التعميمي اىتماما واسعا مف المربيف  والمعمميف في الدوؿ المتقدمة  وصممت لو البرمجيات التي 
تساعد المتعمـ عمى التعمـ , وامتالؾ ميارات التفكير بحسب قدراتو وقابميتو وسرعتو ) ابو 

ويثيير فيو الدافعية لمتعمـ اكثر  ( , إذ يمكف اف ينمي الحاسوب خياؿ المتعمـ 20149226زينة,
مف الوسائؿ األخرى ,النو وسيمة مشوقة وقادرة عمى تحويؿ المجردات إلى محسوسات , حتى 
اصبح الحاسوب  الذي يعد ثمرة مف ثمرات التكنولوجيا في المجاؿ اليندسي  والتعميمي  ثورة 

ميـ التي يتفاعؿ فييا الذكاء عمى التربية  التقميدية  بكؿ صيغيا , مف اجؿ تطوير نواتج التع
 (.199594اإلنساني مع الذكاء االصطناعي  وتحسينيا )مالؾ,
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أف وزارة التعميـ العالي العراقية  بدأت بإدخاؿ الحاسوب درسا في كافة الجامعات العراقية        
تقنية  , تماشيا  مع التطور العممي  والتقني , وثورة المعمومات في العالـ , لذلؾ ينبغي توظيؼ

الحاسوب في تعمـ  المواد الدراسية باستخداـ برامج خاصة , وعميو يمكف اإلفادة مف برنامج 
 . البحث الحالي  بداية  ودليال لبرامج  تعميمية أخرى

  
 ىدف البحث:

في التحصيل الدراسي لمادة  SPSSاثر استخدام برنامج ييدؼ البحث  الحالي معرفة 
 االحصاء اليندسي لطمبة اليندسة الصناعية.

 ولتحقيؽ  ىذا اليدؼ , وضع الباحثاف الفرضيات الصفرية التالية :
ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة  -1

صاء اليندسي وبيف طمبة في االح  SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  
 . المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية

ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة  -2
في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  

 .موف  الطريقة  االعتيادية تبعا لمجنسالمجموعة الضابطة الذيف يستخد
ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة  -3

في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  
 المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية تبعا لنوع الدراسة.

 
 حدود البحث:

 يشمؿ البحث الحالي طمبة اليندسة الصناعية بجامعة ديالى. -1
 االحصاء اليندسي.مقرر عمى  يقتصر البحث الحالي  -2
 

 تحديد المصطمحات:
 التحصيل -1

عميو الطالب مف مكونات المعرفة االحصائية  مف معمومات  ومفاىيـ , "مقدار ما يحصؿ 
ومبادئ وتعاميـ , وميارات وأساليب التفكير , مقاسا  بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا مف 

 خالؿ استجاباتو عف فقرات اختبار التحصيؿ الذي سيعد ليذا الغرض "
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 : SPSSبرنامج  -2
أحػػػػد البػػػػرامج اإلحصػػػػائية التػػػػي القػػػػت شػػػػيوعًا فػػػػي   SPSSيعتبػػػػر برنػػػػامج التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي 

اسػػػتخداميا مػػػف قبػػػؿ الباحثػػػاف لمقيػػػاـ بػػػالتحميالت اإلحصػػػائية, ويسػػػتخدـ البرنػػػامج فػػػي كثيػػػر مػػػف 
المجاالت العممية والتي تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ, العمـو اإلدارية واالجتماعية واليندسية والزراعية 

 Statistical Package"ممسمى الكامؿ لمبرنػامج وىػو  ىي اختصار ل SPSSوالطبية.  وكممة 
for Social Sciences"  ."والتي تعني " البرنامج اإلحصائي لمعموـ االجتماعية 

 الطريقة االعتيادية -3
" الطريقة التي تدرس بيا المفاىيـ  أو األىداؼ  غير المتقنة بموجب االختبار التكويني مع  

عمؿ عمى زيادة الخبرات التعميمية  تطبيقا لتمؾ المفاىيـ  او إعطاء تماريف  وواجبات بيتيو, ت
 األىداؼ" 

 التعريف االجرائي -4
المحوسب لتدريس المفاىيـ االحصائية  و تحميؿ   SPSS" عممية استخداـ البرنامج  التعميمي 

البيانات  أو  األىداؼ غير المتقنة في المادة التي درست  تجربة البحث الحالي بيدؼ معالجة 
 قاط الضعؼ  في التعمـ بغية الوصوؿ بالطمبة غير المتقنيف إلى مستوى االتقاف "ن
 

 الدراسات السابقة:
   لقد قاـ الباحثاف  باالتصاؿ  بعدد مف مراكز البحث العممي في العالـ  وبعض الباحثايف

ووجد والمجالت  والدوريات ذات االختصاص  مف خالؿ شبكة المعمومات  العالمية ) االنترنيت( 
الباحثاف  عدد مف الدراسات  استخدمت  الحاسوب في التعمـ ,سواء استخدمتو  في ادارة عممية 

(  , أي بديال عف المعمـ . وسيمة Computer Managed Instruction)(CMIالتعميـ )
عمى    وقد اطمع الباحثاف  Instruction Assisted  (CAL) (Computerمساعدة لو  

 (.1ط كما موضحا في جدوؿ )دراسات مف ىذا النم
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 (1جدول ) 
 الدراسات السابقة

اسم 
الباحثان 

 والسنة والبمد

 لوكيت
1991 
 امريكا

 الخزام
1998 
 االردن

 القيسي
2001 

 العزاوي
2002 
 العراق

 روبنسون
1991 
 امريكا

ىدف 
 الدراسة
 
 
 
 

معرفة الفرق بين 
اداء مجموعتين 

من الطمبة احدىما 
تمقت تعميما في 
الحاسب حسب 

نظام العد متضمنة 
 ميارات الحاسوب

اثر ىذه الطرائق 
في تنمية 

الحاسوب لدى 
طمبة الصف 
العاشر في 
 الرياضيات

اثر خرائط 
المفاىيم في 
تحصيل طمبة 

المرحمة 
االساسية 

وتفكيرىم الناقد 
 في الرياضيات

اثر برنامج 
تدريسي لمدرسي 
الرياضيات في 

استراتيجيات طرح 
ارات االسئمة في مي
 الحاسوب

تطوير ميارات 
الحاسوب لدى 
اطفال ما قبل 

 المدرسة

 نوع المنيج
 تجريبي تجريبي تجريبي تجريبي تجريبي 

المرحمة 
الدراسية 
والمادة 
 التعميمية

 التعميم الثانوي
 ميارات الحاسوب

 التعميم الثانوي
 الرياضيات

التعميم 
 األساسي
 الرياضيات

مدرسي التعميم 
 الرياضياتالثانوي 

 رياض األطفال
 ميارات الحاسوب

حجم وجنس 
 العينة
 

60 
 ذكور واناث

90 
 ذكور

60 
 ذكور

120 
 ذكور واناث

30 
 ذكور واناث

المتغير 
 طريقة التدريس طريقة التدريس طريقة التدريس طريقة التدريس طريقة التدريس المستقل

المتغير 
 التابع
 

 التحصيل التحصيل التحصيل التحصيل التحصيل

 أداة البحث
 اختبار الحاسوب اختبار الحاسوب 

اختبار 
 اختبار الحاسوب اختبار الحاسوب الحاسوب

الوسائل 
 اإلحصائية

 
 

استخدام برنامج  
SPSS   في تحميل

 النتائج

استخدام برنامج  
SPSS   في

 تحميل النتائج

استخدام 
برنامج  
SPSS   في

 تحميل النتائج

استخدام برنامج  
SPSS   في تحميل

 النتائج

استخدام برنامج  
SPSS   في

 تحميل النتائج

النتائج التي 
توصل ليا 
 الباحثان

 

فروقا دالة احصائيا 
بين اداء 

المجموعتين 
باختبار )كورنال( 

تفوق طريقة 
االكتشاف عمى 
طريقة المناقشة 

في تنمية 

تفوق 
المجموعة 

التجريبية التي 
درست وفق 

تفوق المجموعة 
التجريبية اناث 
والمجموعة 

التجريبية ذكور 

تحسن اداء 
المجموعة 

التجريبة بنسبة 
% , وتحسن 40
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ميارات الحاسوب  
لصالح المجموعة 

 التجريبية

خرائط المفاىيم  الحاسوب
في اختبار 

الحاسوب ككل 
وفي كل 

المجاالت عدا 
مجال 
 االستنباط

عمى كل من 
المجموعتين 

الضابطتين ذكورا 
 واناثا

اداء المجموعة 
ضابطة بنسبة ال

18% 
كما اظيرت تطوير 
ميارات الحاسوب 

لدى طمبة 
المجموعة 
 التجريبية.

 

 
 اجراءات البحث:

 أوال: التصميم التجريبي:
اعتمد في البحث الحالي  تصميـ  المجموعات  العشوائية  التاـ الذي يعد مف التصاميـ األساسية  

بالمفحوصيف  عمى التوزيع العشوائي ألفراد العينة ويعتمد  فيو ضبط  المتغيرات الداخمية الخاصة 
( , الذي يتطمب في ىذا البحث  معالجة  تجريبية  2015998عمى المعالجات ) المشيداني,

واحدة تدرس التقاف تعمميا باستخداـ  تقنية الحاسوب  ويقاس المتغير التابع )التحصيؿ( باختبار  
 لتصميـ :( اآلتي يوضح ىذا ا2يعد ليذ الغرض وجدوؿ )

 
 (2جدول )

 التصميم التجريبي
 مقياس المتغير التابع المتغير التابع المتغير المستقؿ

  SPSSاستخداـ برنامج 
في تدريس  مادة االحصاء اليندسي  

 لطمبة اليندسة الصناعية

 االختبار التحصيمي التحصيؿ الدراسي

 
 ثانيا: عينة البحث : 

 أ: عينة المادة الدراسية:
لممجموعتيف التجريبية والضابطة  مف المفردات المقرر مف مقرر االحصاء اليندسي   اختير    

 .مف أعداد االختبار  والتحكـ بالتجربة   جامعة ديالى  بتدريسيا كي يتمكف الباحثاف
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 ب: عينة الطمبة  :
لما كانت طبيعة البحث الحالي  تتطمب  أجراء التجربة في المدرسة التي يتوفر فييا    

مستمزمات إجراء التجربة  والسيما  أجيزة الحاسوب  بأعداد كافية  ونوعيات  معينة تـ االتصاؿ 
باالخوة المسؤوليف عمى المختبرات   فوجد  افضؿ كمية  ىي كمية التربية  االساسية ال نيا 

 ي  عمىتحتو 
قاعات خاصة باليندسة الصناعية  مجيزة بجياز عرض  وفييا  أجيزة حاسوب بنوعيات مناسبة 

 ( يوضح  العينة حسب نوع الدراسة والجنس.3, وجدوؿ  )
 

 (3جدول )
 عينة البحث

 المجموع الجنس المجموع الدراسة نوع المجموعة
 االناث الذكور الدكتوراه الماجستير

 35 19 16 35 13 22 التجريبية
 35 17 18 35 20 15 الضابطة
 70 36 34 70 33 37 المجموع

 
 ثالثا :  أعداد المادة التعميمية  المبرمجة والطريقة االعتيادية :

  www.SPSS .comعمى المواقع التعميمية في االنترنيت وجد موقع  مف خالؿ اطالع الباحثاف
مف  المواقع التي تغطى المفردات التي  تقرر إعطاءىا ضمف تجربة البحث الحالي  وكذلؾ 

 مزود الموقع باالختبارات  المقننة لممادة الدراسية .
 

 رابعا: الوسائل اإلحصائية : 
) الحقيبة اإلحصائية  لمعمـو  SPSSلمتأكد مف صحة النتائج  وداللتيا  اإلحصائية  تـ استخداـ 

اعية ( وتمت  معالجة  البيانات  بالحاسوب  واستخدمت  المتوسطات  واالنحراؼ االجتم
 المعياري  واختبارات)ت(.
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 خامسا: صدق االختبار :
ومف  أىـ طرقو : صدؽ المحؾ و الصدؽ العاممي  وقد استخدـ الباحثاف الصدؽ العاممي  ألنو  

وقد تـ   SPSSمي  باستخداـ برنامج افضؿ أنواع الصدؽ  وتـ حسابو عف طريؽ  التحميؿ العام
عادة صياغة العبارات  في ضوء النتائج ال  .تي حصؿ عمييا مف التحميؿ العامميتعديؿ وحذؼ  وا 

 
 سادسا: ثبات االختبار :

( عامة ومف أىـ طرقو : إعادة االختبار , والتجزئة  بأنواعيا ) النصفية  والثالثية والتجزئة بصفة
وجد أف   SPSSومعامؿ ألفا ؿ كرونباخ  وعند تطبيؽ طريقة التجزئة النصفية باستخداـ برنامج 

 وىو معامؿ ارتباط عالي . 0.91معامؿ ثبات المقياس 
 

 نتائج البحث وتفسيرىا:
 عمى نتائج كما يمي :  بعد االنتياء مف تجربة البحث الحالي  حصؿ الباحثاف

ة  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائي -1
في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  

 . المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية
 

 (4جدول )
 لالختبار البعدينتيجة الفروق بين المجموعة التجريبية و الضابطة في  التحصيل الدراسي  

Descriptive Statistics 
Dependent Variable: البعدي االختبار 

 عينة
 البحث

Mean Std. 
Deviation 

N 

 35 14.425 69.14 الضابطة
 35 12.635 81.00 التجريبية
Total 75.07 14.726 70 
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
Dependent Variable: البعدي االختبار 

F df1 df2 Sig. 
2.931 1 68 .091 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + القبمي + المجموعة 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: البعدي االختبار 
Source Type III Sum 

of Squares 
Df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 
Corrected 

Model 
3019.429a 2 1509.714 8.469 .001 .202 

Intercept 7224.289 1 7224.289 40.527 .000 .377 
 168. 000. 13.519 2409.845 1 2409.845 المجموعة
 045. 081. 3.136 559.072 1 559.072 القبمي
Error 11943.214 67 178.257    
Total 409463.000 70     

Corrected 
Total 14962.643 69     

 
a. R Squared = .202 (Adjusted R Squared = .178) 

Estimates 
Dependent Variable: البعدي االختبار 

 عينة
 البحث

Mean Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

 69.203a 2.257 64.698 73.708 الضابطة
 80.940a 2.257 76.435 85.445 التجريبية

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the 
following values: 61.66 = القبمي االختبار. 
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 التحصيل الدراسيالخاصة بالفروق في  Fتحقق الفرضية من خالل الداللة االحصائية لقيمة 
 بين المجموعة التجريبية و الضابطة  في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

في االحصاء اليندسي وبيف طمبة المجموعة الضابطة   SPSSبرنامج يستخدموف   -2
 .الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية تبعا لمجنس

 (5جدول )
 نتيجة الفروق بين المجموعة التجريبية و الضابطة في  التحصيل الدراسي  لالختبار البعدي

 تبعا لمجنس
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:البعدي االختبار  

 Mean Std. Deviation N الجنس البحث عينة
 16 15.275 66.62 الذكور الضابطة

 19 13.719 71.26 االناث
Total 69.14 14.425 35 

 18 11.396 83.89 الذكور التجريبية
 17 13.488 77.94 االناث
Total 81.00 12.635 35 

Total 34 15.794 75.76 الذكور 
 36 13.834 74.42 االناث
Total 75.07 14.726 70 

Levene's Test of Equality of 
Error Variancesa 

Dependent Variable:البعدي االختبار  

F df1 df2 Sig. 
1.341 3 66 .269 

Tests the null hypothesis that the 
error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 
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Descriptive Statistics 
Dependent Variable:البعدي االختبار  

 Mean Std. Deviation N الجنس البحث عينة
 16 15.275 66.62 الذكور الضابطة

 19 13.719 71.26 االناث
Total 69.14 14.425 35 

 18 11.396 83.89 الذكور التجريبية
 17 13.488 77.94 االناث
Total 81.00 12.635 35 

Total 34 15.794 75.76 الذكور 
 36 13.834 74.42 االناث

Design: Intercept + الجنس + المجموعة + القبمي 
 الجنس * المجموعة +
 
 

 البحث عينة .1
Dependent Variable:البعدي االختبار   

 Mean البحث عينة
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval 

Lower Bound 
Upper 
Bound 

 68.986a 2.265 64.462 73.510 الضابطة
 80.886a 2.258 76.378 85.395 التجريبية

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the 
following values: 61.66 = القبمي االختبار. 
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Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:البعدي االختبار     

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 3377.311a 4 844.328 4.737 .002 

Intercept 7166.341 1 7166.341 40.207 .000 
 129. 2.361 420.822 1 420.822 القبمي

 000. 13.845 2467.705 1 2467.705 المجموعة
 914. 012. 2.100 1 2.100 الجنس

 163. 1.987 354.079 1 354.079 الجنس * المجموعة
Error 11585.331 65 178.236   
Total 409463.000 70    

Corrected Total 14962.643 69    

a. R Squared = .226 (Adjusted R Squared = .178)   
 

 
الخاصة بالتفاعل بين   Fعدم تحقق الفرضية من خالل عدم وجود داللة احصائية لقيمة 

 اسموب التدريس و متغير الجنس) الذكور ,االناث( في التحصيل الدراسي 
ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة  -3

في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  
 المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية تبعا لنوع الدراسة.
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 (6جدول )
  نتيجة الفروق بين المجموعة التجريبية و الضابطة في  التحصيل الدراسي  لالختبار البعدي

 تبعا لنوع الدراسة
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:البعدي االختبار  

 عينة
 Mean Std. Deviation N الدراسة نوع البحث

 22 14.866 69.36 الماجستير الضابطة
 13 14.231 68.77 الدكتوراه
Total 69.14 14.425 35 

 15 12.282 87.00 الماجستير التجريبية
 20 11.171 76.50 الدكتوراه
Total 81.00 12.635 35 

Total 37 16.268 76.51 الماجستير 
 33 12.836 73.45 الدكتوراه
Total 75.07 14.726 70 

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:البعدي االختبار  

F df1 df2 Sig. 
2.177 3 66 .099 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 
dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + الدراسة * المجموعة + الدراسة + المجموعة + القبمي 
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Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:البعدي االختبار   

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected 
Model 3756.519a 4 939.130 5.447 .001 

Intercept 7637.932 1 7637.932 44.303 .000 
 160. 2.020 348.274 1 348.274 القبمي

 000. 15.372 2650.153 1 2650.153 المجموعة
 105. 2.705 466.401 1 466.401 الدراسة

 222. 1.520 262.041 1 262.041 الدراسة * المجموعة
Error 11206.124 65 172.402   
Total 409463.000 70    

Corrected 
Total 14962.643 69    

a. R Squared = .251 (Adjusted R Squared = .205)   
 

 

 

 البحث عينة
Dependent Variable:البعدي االختبار 

 Mean Std. Error البحث عينة

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound Upper Bound 

 69.030a 2.297 64.443 73.617 الضابطة
 81.618a 2.244 77.135 86.100 التجريبية

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 
values: 61.66 = القبمي االختبار. 
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الخاصة بالتفاعل بين اسموب   Fعدم تحقق الفرضية من خالل وجود داللة احصائية لقيمة 
ومتغير نوع الدراسة )الماجستير, الدكتوراه( في التحصيل الدراسي وقد استخدام  التدريس و 

لعينتين مستقمتين في االختبار البعدي والحظ الباحثان تعطي نفس t-testالباحثان  اختبار 
 الثر لممتغير المستقل النتائج دون  معرفة  دور االختبار القبمي والحظ الباحثان  حجم ا

ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة  -1
في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  

 المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية
T-Test 

Group Statistics 

 عينة 
 البحث

N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

االختبار 
 البعدي

 2.136 12.635 81.00 35 التجريبية
 2.438 14.425 69.14 35 الضابطة

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

االختبار 
 البعدي

Equal 
variances 
assumed 

.552 .460 3.658 68 .000 

Equal 
variances not 

assumed 

  
3.658 66.841 .001 

 
ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة -2

في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  
 .المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية تبعا لمجنس
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Group Statistics 

 
 .N Mean Std الجنس

Deviation 
Std. Error 

Mean 
االختبار 
 البعدي

 2.709 15.794 75.76 34 الذكور
 2.306 13.834 74.42 36 االناث

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

 االختبار البعدي

Equal variances 
assumed .298 .587 .380 68 .705 

Equal variances 
not assumed 

  .379 65.651 .706 

 
ال يوجد  فرؽ ذو داللة إحصائية  في متوسط  درجات التحصيؿ الدراسي  بيف طمبة -3

في االحصاء اليندسي وبيف طمبة   SPSSبرنامج المجموعة التجريبية  الذيف يستخدموف  
 المجموعة الضابطة الذيف يستخدموف  الطريقة  االعتيادية تبعا لنوع الدراسة.

 
Group Statistics 

 
 .N Mean Std الدراسة نوع

Deviation 
Std. Error 

Mean 
االختبار 
 البعدي

 2.674 16.268 76.51 37 الماجستير
 2.234 12.836 73.45 33 الدكتوراه
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Independent Samples Test 
 Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

 االختبار البعدي

Equal 
variances 
assumed 

3.559 .064 .866 68 .390 

Equal 
variances not 

assumed 

  
.878 67.047 .383 

 
Measures of Association 

 Eta Eta 
Squared 

 عينة * البعدي االختبار
 164. 406. البحث

 عينة * القبمي االختبار
 البحث

.021 .000 

 
 التوصيات:
 باآلتي:  نتائج البحث  واستنتاجاتو  يوصي الباحثاف في ضوء 

لما كانت  ىناؾ صعوبة  في أعداد البرامج التعميمية  المحوسبة  مف قبؿ المدرسيف,  -1
ونظرا الف طبيعة ىذه البرامج  و نوعياتيا  وأسموب أعدادىا  وبرمجتيا يؤثر عمى مستوى اإلتقاف  

    SPSSالطمبة   برنامج  يسباف تعمؿ الجامعة تدر لممقررات الدراسية ,لذا يوصى الباحثاف  
 في مادة االحصاء اليندسي لطمبة اليندسة الصناعية .

أف تعمؿ الجامعة  عمى توفير  وتجييز كافة الكميات  بأجيزة حاسوبية  حديثة , وتدريب  -2
 واستخداماتو.   SPSSالطمبة عمييا  بغية تنمية اتجاىاتيـ  نحو برنامج 

وسيمة تعميمية  يعتمد عمى كفاءة المدرس  في استخدامو و    SPSSـ بما أف استخدا -2
بتدريب الطمبة في أثناء اإلعداد عمى  الجامعةأعداد البرمجيات الخاصة بو , لذا ينبغي اف تقوـ 
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وتصميـ البرامج التعميمية ,  أف تعمؿ الجامعة عمى االستمرار    SPSSاستخداـ برنامج 
 عمى البرنامج  أثناء الخدمة . بتدريب اعضاء ىيئة التدريس

 
 المصادر:

, عماف, دار 4فريد كامؿ, الرياضيات : مناىجيا و أصوؿ تدريسيا ,ط , أبو زينة -1
 ـ.2014الفرقاف,

أميف , مرفت فتحي رياض , أثر استخداـ ستراتيجية بموـ التعموـ  لمتمكف  عمى تحصيؿ   -2
يورية مصر العربية,جامعة أسيوط, مجمة كمية طمبة المرحمة االبتدائية  في موضوع الكسور, جم

 ـ.1999, 2,ج15التربية,ع
التكريتي,عامر ابراىيـ , أثر استخداـ  الحاسبة الكترونية  في تحصيؿ الطمبة في موضوع   -3

 ـ.1989المصفوفات ,رسالة ماجستير , جميورية العراؽ, كمية التربية ,ابف الييثـ,
ية اتقاف التعمـ  في تحصيؿ  واتجاىات الطمبة في جمعة,مصطفى محمد , أثر ستراتيج -4

 ـ.1989مبحث الرياضيات, رسالة ماجستير,االردف, جامعة اليرموؾ ,
حسف, محمود محمد, أثر استخداـ طريقة حؿ المشكالت عمى التحصيؿ الدراسي  والتفكير  – 5

ة مصر العربية الرياضي لدى طمبة المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية ,جميوري
 ـ.1999,جامعة أسيوط, مجمة كمية التربية ,يناير 

حمدي , نرجس, أثر أسموب التعمـ  عف طريؽ الحاسوب  في تحصيؿ طمبة اليندسة  – 6
الصناعية  واتجاىاتيـ  نحو استخداـ الحاسوب في التعميـ , رسالة  ماجستير , االردف, جامعة 

 ـ.1989اليرموؾ ,
ى الغامدي ,أثر استخداـ بيئة لوغو لتدريس بعض المفاىيـ  اليندسية خصاونو, أمؿ  ومن – 7

لطالبات  الصؼ الثامف  األساسي  في مستويات التفكير اليندسي  والتحصيؿ في اليندسة 
 ـ.1998,  25,ـ2,األردف , جامعة اليرموؾ , دراسات العمـو اليندسية ,ع

ىندسة التحوالت  في تحصيؿ طمبة عبد , عمي عوف ,أثر استخداـ الحاسوب في تدريس  – 8
ابف الييثـ  ودافعيتيـ لتعمـ الرياضيات , رسالة ماجستير ,  جميورية العراؽ ,  -كمية التربية

 ـ.2001جامعة بغداد ,كمية التربية , ابف الييثـ ,
الفار, ابراىيـ عبد الوكيؿ ,أثر استخداـ أحد أنماط تعميـ الرياضيات المعزز بالحاسوب عمى  – 9
صيؿ طمبة الصؼ األوؿ اإلعدادي  واتجاىاتيـ نحو الرياضيات ,بيروت,التربية األمريكية تح

 30-23,المؤتمر األوؿ , مستقبؿ  تعميـ العمـو والرياضيات وحاجات المجتمع العربي ,
 ـ. 1993أكتوبر,
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الكرش, محمد احمد محمد ,أثر تدريس وحدة ىندسية  بمساعدة الكمبيوتر في التحصيؿ   – 10
نمية ميارات البرىاف الرياضي  لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي , الرياض ,مجمة رسالة الخميج وت

 ـ.1999, 70العربي,مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ,ع
المشيداني , محمود حسف  وكماؿ عمواف خمؼ المشيداني , تصميـ  وتحميؿ التجارب ,  -11

 ـ. 2015بغداد , بيت الحكمة لمنشر و الترجمة , 
مالؾ , حسف عمي حسيف ,أثر استخداـ طريقة التعمـ بالحاسوب في تحصيؿ طمبة األوؿ  – 12

لحاسوب ,رسالة ماجستير, األردف, الثانوي  العممي  في مبحث الكيمياء  واتجاىاتيـ  نحو ا
 ـ.1995جامعة اليرموؾ ,

مؤمني , معف محمد , أثر االستراتيجية  التفاضمية  في تدريس الرياضيات  عمى  – 13
تحصيؿ  طمبة الصؼ السادس  وعمى اتجاىاتيـ  ومفيوـ الذات لدييـ , رسالة ماجستير , 

 ـ.1992األردف ,جامعة اليرموؾ ,
 (1ممحق )

 درجات طمبة اليندسة الصناعية في مادة االحصاء  اليندسي 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المتغيرات افراد العينة

االختبار  الجنس نوع الدراسة
 القبمي

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبمي

االختبار 
 البعدي

1 2 2 60 62 70 50 
2 2 1 66 77 55 34 
3 1 1 43 67 97 78 
4 2 2 89 93 73 55 
5 2 1 73 74 72 60 
6 1 1 77 69 98 79 
7 2 2 78 90 77 54 
8 2 2 38 82 78 65 
9 2 1 88 75 83 75 
10 2 2 67 45 86 59 
11 2 2 60 78 92 69 
12 2 2 50 87 79 43 
13 2 2 54 81 75 63 
14 2 2 78 74 50 45 
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15 2 1 73 69 94 78 
16 2 2 89 56 70 61 
17 2 1 90 70 77 70 
18 1 2 67 66 90 76 
19 1 1 55 54 82 51 
20 1 1 83 37 92 72 
21 1 2 66 63 96 35 
22 1 2 71 65 94 83 
23 1 1 84 55 95 77 
24 2 2 54 45 70 50 
25 1 2 49 82 55 64 
26 1 2 89 77 97 42 
27 1 2 67 64 73 53 
28 2 1 77 79 72 35 
29 1 1 52 49 98 46 
30 1 1 83 89 77 77 
31 1 1 45 86 78 61 
32 1 1 71 65 83 25 
33 2 1 59 42 86 60 
34 2 1 65 75 92 75 
35 2 1 90 78 79 54 
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فعالية استخدام نموذج التعلم  المدمج في تنمية التحصيل الدراسي لدى  
 طلبة الجامعات المفتوحة

 
 د.  أمل محمد عبداهلل البدو

 تكنولوجيا التعميمدكتوراه 
جامعة العموم اإلبداعية, الفجيرة, دولة اإلمارات العربية المتحدة

amal_bado@hotmail.com  
 

 الممخص: 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية التحصيؿ 

طمبة الجامعات المفتوحة, فقد استخدمت الباحثة استبانو لمعرفة ىؿ ىناؾ عالقة الدراسي لدى 
مف  بيف استخداـ التعمـ المدمج في التدريس والتحصيؿ العاـ لمطمبو, وتكونت عينة الدراسو

( طمبة جامعة العمـو االبداعية في إمارة الفجيرة, وكانت نتائج الدراسة تدؿ عمى وجود 105)
استخداـ نموذج التعمـ المدمج وتحصيؿ الطمبة العاـ في جميع المساقات. ووجود ارتباط قوي بيف 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو فعالية استخداـ نموذج 
التعمـ المدمج في تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة باختالؼ متغير الجنس 

نة الدراسة مف الطالبات. وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط إجابات لصالح أفراد عي
أفراد عينة الدراسة نحو فعالية استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية التحصيؿ الدراسي لدى 
طمبة الجامعات المفتوحة باختالؼ متغير المؤىؿ العممي, ولصالح أفراد عينة الدراسة مف  

اسات عميا. و عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط إجابات المستوى التعممي در 
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص ومتغير اختالؼ مدة الدراسة.

 : التعمـ المدمج,  الجامعات المفتوحة الكممات المفتاحية
 

The effectiveness of using the Blended learning model into the 

development of academic achievement among open university 

students 

Summary:  

The study aimed to identify the effectiveness of using the learning model, 

which is Blended -in into the development of academic achievement 

among open university students. The researcher used a questionnaire to 

find out whether there is a relationship between the use of Blended -in 

learning in teaching and the general achievement of students. The sample 

mailto:amal_bado@hotmail.com
mailto:amal_bado@hotmail.com
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consisted of 105 students of the University of Creative Sciences in the 

Emirate of Fujairah and the results of the study indicate a strong 

correlation between the use of the Blended -in learning model and the 

general avhievements of students in all courses. And the existence of 

statistically significant differences between the average answers of the 

sample of the study to the effectiveness of using the Blended -in learning 

model into the development of academic achievement among Open 

University students have different sex variables for the benefit of the 

study sample members of the female students. The existence of 

statistically significant differences between the average answers of the 

sample of the study to the effectiveness of using the Blended -in learning 

model into the development of academic achievement among open 

university students vary according to the variable of scientific  

 

qualification, And for the benefit of members of the study sample of the 

level of learning of advanced studies. And the absence of statistically 

significant differences between the average answers of the members of 

the study sample according to the variable of specialization and the 

variance of the duration of the study. 

Keywords: Blended learning, Open Universities  
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 المقدمة:
القوة في كؿ مجاؿ ىو تطبيقيا, ومنذ  إف سر تقدـ األمـ في العصر الحديث وامتالكيا ألسباب

زمف ليس بالقصير ظيرت نظريات التعمـ والتعميـ الحديث والمتطور بسرعة ىائمة لتواكب السمسمة 
 الالمتناىية النفجارات المعرفة مف ناحية, ولتواكب التطور المتسارع لوسائؿ التواصؿ اإللكترونية

د أف نعمؿ عمى تطبيؽ تقنية المعمومات في مف ناحية أخرى. ولكي نمحؽ بركب مف سبقونا الب
مدارسنا وجامعاتنا خاصة, وفي حقوؿ التعمـ األخرى بصفة عامة, فإذا تعمـ الفرد طريقة 
الحصوؿ عمى المعرفة واكتسب الميارات الضرورية لتوليدىا, حقؽ التعميـ الجامعي اىدافو, اذ 

 مستقبؿ. يمكف ذلؾ الطالب الجامعي مف متابعة تعميمو وبحثو في ال
ويعيش العالـ اليوـ كما ىائال مف التحديات نتيجة التطور المستمر, واستمرارية االبتكارات  

البشرية المنبثقة مف عمـو التكنولوجيا والمعرفة الرقمية, مما أدى بالعالـ إلى الوقوؼ أماـ حالتيف: 
, ومنيا تمؾ التحديات يخضع لفجوة المواكبةار نقؿ التجارب والمعرفة, وبذلؾ إما الوقوؼ وانتظ

التي يواجييا التعميـ العالي في عصر الثورة المعرفية, نتيجة لإلنجازات اليائمة في مجاؿ 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي أدت إلى تالشي الحدود بيف الدوؿ في ظؿ العولمة 

ما أف يبادر ويقوـ بإصالح الثغرات الموجوده في ال تعميـ العالي واالنفتاح االقتصادي. وا 
ّف ىذه  والمدرسي, والبحث عف حموؿ لمواجية اإلنفجار المعرفي واإلنفجار السكاني الحاصؿ. وا 
الضغوط التي واجيت العديد مف الدوؿ إلصالح نظميا التربوية ليست نتاجًا لمتغير التقني فقط 

نما ىي في الحقيقة نتاج لقػوى متنوعة ومتفاوتة في طب يعتيا وتأثيرىا, ىذه كما يعتقد الكثيروف, وا 
القوى المؤثرة تشمؿ إلى جانب الثورة المعموماتية, التغيير المفاىيمي حوؿ الكيفية التي يتعمـ مف 
خالليا الفرد, فأساليب التعمـ والتعميـ الحديثة المعتمدة عمى ىذا التغير تتناغـ مرتكزاتيا ومبادئيا 

ية, ومع اإلمكانات التقنية مف جيػػة مع متطمبات الحياة والعمؿ في األلفية الثالثة مف ج
 (.2016أخرى)البياتي, 

ومف ىنا ظير مفيوـ التعمـ المدمج  كتطور طبيعي لمتعميـ اإللكتروني, فيذا النوع مف التعمـ 
يجمع بيف التعميـ اإللكتروني والتعميـ التقميدي الصفي العادي, فيو تعمـ ال يمغي التعميـ 

يدي, إنو مزيج مف االثنيف معا. لذا فإف ىذا التعمـ ىو تعمـ مدمج اإللكتروني, وال التعميـ التقم
وليس مزدوجا, وىذا مف األخطاء التي يقع بيا بعض الباحثيف, فالتعمـ المزدوج يعني ىناؾ 
خطيف لمتعميـ ىما التقميدي واإللكتروني, بينما المدمج ىو خميط بيف األسموبيف, والخروج بنمط 

 تعميـ وال يمغي اآلخر. جديد يحافظ عمى خصوصية كؿ
والتعميـ اإللكتروني ىو الشكؿ العصري لمتعميـ عف بعد, الشكؿ الذي يعتمد عمى تكنولوجيا 
االتصاالت الحديثة, وبخاصة شبكة اإلنترنت, فبينما يتسع نطاؽ التعمـ عف بعد ليشمؿ كافة 

اف والمكاف باستخداـ صور التعمـ  القائـ عمى عدـ اشتراط تواجد المتعمـ والمعمـ في نفس الزم
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إلخ(, فإف …. التعمـ  التميفزيوني  –التعمـ  اإلذاعي  –وسائؿ اتصاؿ مختمفة )كالتعمـ  بالمراسمة 
التعميـ  اإللكتروني يقتصر نطاقو عمى التعمـ  باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة, خاصة 

البحث اإللكتروني,  الحواسيب, وشبكات الحاسبات )اإلنترنت(, والوسائط المتعددة, وآليات
والمكتبات اإللكترونية, وبوابات ومواقع اإلنترنت, وذلؾ مف أجؿ إيصاؿ المعمومات لممتعمميف 
بأسرع وقت, وأقؿ تكمفة, وبصورة تمكف مف إدارة العممية التعممية وضبطيا, وقياس وتقييـ أداء 

 الطمبة مف خالليا.
 

ر المعرفي والذي يحتاج إلى عقوؿ مفكرة, إف العصر الحالي ىو عصر اإلنفجامشكمة الدراسو: 
تتمقى الفكرة ثـ تعالجيا وتبدع في تطبيقيا, ألجؿ ىذا يجب أف يتـ مسايرة ىذا العصر المعرفي 
وتنمية قدرات الطمبة العقمية والميارية في جميع المؤسسات التعميمية, والعمؿ عمى جعؿ البيئة 

مـ واإلستنارة والبحث, فينشيء جيؿ محب لمعمـ التعممية بيئة جاذبة, ُمرغبًة الطمبة في التع
اف أىـ دور لمتعميـ الجامعي ىو تحقيؽ حاجات الطالب . ومستنير فكريًا, داعـ لنفسو ووطنو

اإلبداعية, وحاجات المجتمع العممية. ولكف تقبؿ التغيير ال يتـ بيف ليمة وضحاىا, وعميو فإف 
يب جيد يتـ فييا التخمص مف الطرؽ التقميدية ذلؾ يحتاج إلى فترة انتقالية تكوف بمثابة تدر 

يجاد طرؽ أكثر سيولة وأدؽ تحديدا لإلشراؼ التنظيمي والتقويـ التربوي تقوـ عمى أسس  المتبعة وا 
إلكترونية بحتة مثؿ اإللتزاـ بمعايير محددة لمتعميـ اإللكتروني, والتدريب عمى المتابعة المنزلية 

ة أو الجامعة إلكترونيًا لكؿ ىذه األسباب وغيرىا البد مف اتباع , والتعود عمى إدارة المدرسلمطمبو
أسموب التعمـ  المدمج, النو مف أنسب الطرؽ لتعويد المتعمـ عمى التعمـ المستمر, األمر الذي 
ثراء المعمومات مف حولو, اضافًة إلى أف ما يتميز بو مف خصائص,  يمكنو مف تثقيؼ نفسو وا 

ماؿ. ىذا أدى إلى الحاجة إلى البحث عف نظاـ تعميمي يدار كمرونة الوقت وسيولة اإلستع
بطريقة عممية حكيمة ومخطط ليا وكما أنو مف الضروري مواكبة العصر الحديث,  والبد مف أف 
تكوف  بيئة جاذبة ومحفزة ومثيرة لجذب الدافعية وتفعيؿ التفكير. وتتمخص مشكمة الدراسة في 

استخدام نموذج التعمم  المدمج في تنمية التحصيل الدراسي ما فعالية التساؤؿ الرئيسي التالي: 
 لدى طمبة الجامعات المفتوحة؟

 
 أىمية الدراسة:

يفيد القائميف عمى العممية التعميمية في الجامعات و وزارة التربية والتعميـ بمعمومات  -1
 والمتعمـ.وتقنيات جديدة تساعدىـ في التعمـ عف بعد, وتصميـ مناىج مقترحة تخدـ المعمـ 

يساعد القائميف عمى العممية التعميمية في المؤسسات الحكومية المختصة إلى اعتماد  -2
 مقياس خاص العتماد مثؿ ىذا األسموب مف التعمـ.
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المتعمـ والمعمـ والمنظـ في تحسيف أدائو, وتطوير ميارات كاًل مف تفيد نتائج ىذا البحث  -3
 مًا وىادفًا.وطرائؽ التدريس؛ ليكوف تدريسًا حديثًا ومنظ

 
 ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف العبارات التالية: أىداف الدراسة: 

أواًل: التعرؼ عمى العالقة بيف استخداـ التعمـ المدمج والتحصيؿ العاـ لدى طمبة الجامعات 
 المفتوحة. 

المدمج تعزى ثانيًا: معرفة درجة اختالؼ تقديرات عينة الدراسة لدرجة استخداميـ نموذج التعمـ  
 لممتغيرات اآلتية: 

   .ب. المؤىؿ العممي       .أ. متغير الجنس 
 .     د. المستوى الدراسي الحالي. ج. مدة الدراسة وفؽ األسموب المدمج أو اإللكتروني عموماً   

 ولغرض التوصل إلى األىداف الرئيسة أعاله فإن ذلك يتطمب اإلجابة عمى األسئمة اآلتية: 
قة بيف استخداـ نموذج التعمـ المدمج والتحصيؿ العاـ لدى طمبة الجامعات ىؿ توجد عال -1

 المفتوحة؟
في  ( α  =0.05) ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية -2

  :تقديرات عينة الدراسة لدرجة استخداميـ نموذج التعمـ المدمج تعزى لممتغيرات اآلتية
ج. المستوى الدراسي الحالي        .المؤىؿ العممي ب.   .متغير الجنسأ.                  

 د.مدة الدراسة وفؽ األسموب المدمج أو اإللكتروني عمومًا    
فعالية استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية التحصيؿ  وتشمؿ دراسة: الحدود الموضوعية

 الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة.
  جامعة العمـو اإلبداعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومقرىا إمارة الفجيرة. :الحدود المكانية
  .2020/  2019طبؽ ىذا البحث في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي : الحدود الزمنية

 
 مصطمحات الدراسو:

طريقة لمتعميـ تيدؼ إلى مساعدة المتعمـ عمى تحقيؽ مخرجات التعمـ المستيدفة,  :التعمم المدمج
وذلؾ مف خالؿ الدمج بيف أشكاؿ التعميـ  التقميدية وبيف التعميـ اإللكتروني بأنماطو داخؿ قاعات 
البحث وخارجيا, إذًا ىو نمط جديد مف أنماط التعمـ التي يمتزج فييا التعميـ الصفي التقميدي مع 

لتعمـ  اإللكتروني في إطار واحد, حيث توظؼ أدوات التعميـ اإللكتروني, ويمتقي المعمـ مع ا
طمبتو وجيًا لوجو في الوقت ذاتو في معظـ األحياف وفؽ متطمبات الموقؼ التعميمية بيدؼ 

 (.2010تحقيؽ وتحسيف األىداؼ التعميمية )إسماعيؿ,
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لتعميـ مف خالليا ذات جودة ودقة عالية : ىى جامعات تعتمد أف يكوف االجامعات المفتوحة
فجميع المناىج التعميمية تضمف لمدارس سيولة العبارة كذلؾ ووضوحيا تكوف عمى شكؿ ممفات 
مرئية تساعد الدارس عمى التعميـ بمفرده أو ممفات صوتيو, أيضًا بأسموب يسير وواضح دوف 

صرُة قوية, ىي جامعات ليا مقر تعقيدات ودوف إطالة فى المحتوى, فتكوف المادة العممية مخت
% 70% والتعميـ اإللكتروني بنسبة 30ثابت وقاعات دراسية تعتمد التعميـ التقميدي بنسبة 

وتستخدـ أنظمة تنكنولوجية وبرامج حديثة ومتطوره  لتوفر مدى واسع مف استراتيجيات التعميـ 
 والتعمـ الحديثة.

 
 الدراسات السابقة العربية: 

تشير كثير مف الدراسات إلى مزايا التعمـ المدمج فعمى سبيؿ المثاؿ أشارت دراسة وينغراد 
(Wingard, 2005)  ,إلى زيادة التفاعؿ بيف الطمبة بعضيـ مع بعض, وبيف المعمـ والطمبة

إلى أف المحادثة  (Sands, 2002)وزيادة نسبة التعمـ لدى الطمبة, بينما تشير دراسة ساندس 
ـ التقميدي متأثرة سمبًا بالجدوؿ األكاديمي؛ فمو أف طالبًا لدية فكرة يوـ األربعاء, مثاًل, في التعمي

وأراد عرضيا عمى المعمـ أو الطمبة ولكف حصتو تكوف يوـ الثالثاء فإنو يضطر إلى االنتظار 
مباشرة  ستة أياـ متتالية لمناقشة الفكرة, ولكف في التعمـ المدمج يستطيع الطالب أف يناقش الفكرة

أف التعمـ  (Reay, 2001; Troha, 2003)مع الطمبة والمعمـ, ويرى كؿ مف راي وتروىا
  (Colin, 2005)المدمج يؤدي إلى تحسيف اتجاىات الطمبة نحو التعمـ بشكؿ عاـ. وأما كوليف

أشار إلى أف التعمـ المدمج يجمع وينظـ المحتوى الرقمي الذي يساعد عمى إمكانية زواؿ  فقد
المدرسية الثقيمة مف قاعة الدروس؛ وذلؾ عندما يتـ استبداؿ الكتب المقررة بمحتوى  الكتب

إلكتروني ومصادر إلكترونية؛ مما يؤدي إلى تقميؿ كمفة شراء الكتب المدرسية, وكذلؾ يزيؿ 
 لمكتب الثقيمة.  –وخصوًصا الصغار منيـ  –المخاوؼ الصحية مف حمؿ الطمبة 

إلى سيولة وصوؿ الطمبة إلى التعميـ  (Collis, 2003)كوليس بينما أوضحت نتائج دراسة   
مف خالؿ التعمـ المدمج وبالذات الطمبة الذيف ال يستطيعوف الوصوؿ إلى الغرؼ الصفية التقميدية 
ألسباب متعددة قد يكوف منيا: طمبة المناطؽ الريفية والتجمعات الصغيرة, وطمبة المنازؿ الذيف 

ـ مف خالؿ آبائيـ, وقد تكوف ىناؾ بعض المواضيع التي ال يستطيع يتمقوف تعميميـ في منازلي
آباؤىـ تعميميـ إياىا, وكذلؾ الطمبة المعاقيف ونزالء المستشفيات, والطمبة المفصوليف مف الدراسة 
أو المطروديف والذيف ال يستطيعوف دخوؿ الغرؼ الصفية حتى ال يصبحوا متخمفيف أكاديمًيا عف 

 زمالئيـ. 
إلى أف الدروس المدمجة  (Rovai and Jordan, 2004)اسة روفاي وجوردف وتوصمت در 

تنتج إحساسًا مجتمعيًا أقوى لدى الطمبة عند مقارنتيـ مع الطمبة الذيف يتمقوف التعميـ مف خالؿ 
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التعمـ االعتيادي فقط أو مع الطمبة الذيف يتمقوف التعميـ عبر التعميـ اإللكتروني الكامؿ. وساىـ 
دمج في زيادة نسبة االنتظاـ في الدواـ المدرسي, حيث بمغت نسبة الطمبة المنتظميف في التعمـ الم

% مف عدد الطمبة 99حوالي  (Oblender, 2002)الدواـ المدرسي كما في دراسة ُأبميندير 
 بشكؿ عاـ. 

مـ مف كما أشارت الدراسة التي قامت بيا جامعة فموريدا المركزية إلى أف الطمبة الذيف قاموا بالتع
خالؿ أسموب التعمـ المدمج كاف تحصيميـ أعمى مف الطمبة الذيف تعمموا بواسطة التعميـ 
لى زيادة نسبة االحتفاظ بالتعمـ لدى الطمبة  التقميدي)وجيًا لوجو( والتعميـ اإللكتروني الكامؿ. وا 

ني في التعمـ المدمج عف الطمبة في التعميـ التقميدي )وجيًا لوجو( والتعميـ اإللكترو 
 (.University of Central Florida, 2001الكامؿ)

والتي جرت عمى طمبة جامعة  (Singh, 2003)عالوة عمى ذلؾ فقد أشارت دراسة ساينج 
وتضمنت تضميف بعض األنشطة اإللكترونية المتزامنة, إلى منياج المادة  (Stanford)ستانفورد 

%. وفي دراسة 94فاظ إلى التي كانت تقدـ بشكؿ تقميدي, إلى زيادة نسبة االحت
( طالب وطالبة باستخداـ التعمـ 4000) والتي أجريت عمى  (Anderson, 2002)أندرسوف

 المدمج  فقد أظيرت نتائجيا أف التعمـ المدمج  أدى إلى تحسيف مستوى تحصيؿ الطمبة.
ـ التي أجراىا حوؿ رأي المعمميف في استخداـ التعم (Rooney, 2003)وأشارت دراسة رووني 

المدمج  في تدريب المعمميف, إلى أنو قد أدى إلى المحافظة عمى إيصاؿ أحدث المعمومات 
لى أنو قد أدى إلى التقميؿ مف كمفة التنقؿ مف قبؿ المعمميف لمحصوؿ عمى  لممعمميف, وا 
المعمومات وعمى الدورات التدريبية, وكذلؾ فقد أدى إلى تقميؿ أوقات االبتعاد عف العائمة, وخسارة 

 ادر أماكف العمؿ.مص
بعنواف فاعمية برنامج قائـ عمى التعميـ المدمج في تحصيؿ طالبات    (2013) دراسة الوحيدي

استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي المعتمد  .الصؼ العاشر في النحو واالتجاه نحوه في غزة
تكونت عينة الدراسة القصدية مف طالبات الصؼ العاشر   عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة

( طالبة  قسمت إلى مجوعتيف, تجريبية  و ضابطة 40األساسي الثانوي بنات, والمكونة مف )
( لكؿ منيا. األىداؼ: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى التعميـ 20)

واالتجاه نحوه في غزة. النتائج: توصمت  المدمج في تحصيؿ طالبات الصؼ العاشر في النحو
( في متوسط درجات تحصيؿ 0.05الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

النحو بيف طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية يعزى إلى فاعمية 
لتحصيؿ الدراسي البعدي بيف طالبات برنامج التعميـ النحوي المدمج, و في  متوسط درجات ا

المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح الطالبات ذوات التحصيؿ المرتفع والمنخفض في 
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المجموعة التجريبية, و في متوسط درجات اتجاه طالبات المجموعة التجريبية نحو مادة النحو 
 لصالح التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه. 

الباحثة في أخذ تصور شامؿ عف استخداـ االتعمـ المدمج في التعميـ, ساعدت الدراسات السابقة 
ومجاالت وأنواع التعميـ والتعمـ المدمج المختمفػة وأثرىا عمى التعميـ والتعمـ مف حيث الدافعية نحو 
التعمـ وتحسيف المخرجات التعميمية, كما أفادة الباحثة في توجيو الدراسة الحالية والتعرؼ عمى 

ائص المنيجية والطرؽ الالزمة لدراسة ىذا الموضوع واختيار المنيج المناسب لمدراسة أىـ الخػص
ووضع الفرضيات, وبناء أدوات الدراسة في ضوء األسئمة التي تحاوؿ الدراسة اإلجابة عنيا, كما 
استفادت منيا في كتابة اإلطار النظري, ومعرفة األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة الدراسة 

 ستعانة باالقتباسات واالستفادة مف المراجع وطريقة التوثيؽ.واال
يعتبر التعمـ  المدمج شكاًل مف أشكاؿ الفنوف التي يمجأ إلييا المعمـ ماىية التعمم  المدمج: 

لمجمع بيف المصادر واألنشطة المختمفة في نطاؽ بيئات التعمـ التيُ تمكف المتعمـ مف التفاعؿ 
ف برامج التعمـ المدمج أشكااًل متعددًة مف أدوات التعمـ مثؿ: البرامج وقد تتضموبناء األفكار. 

التعاونية أو االفتراضية المباشرة, والمقررات اإللكترونية المعتمدة السرعة عمى المتعمـ نفسو, 
وأنظمة دعـ األداء اإللكتروني الممحقة في البيئة المبنية عمى مياـ العمؿ, وأنظمة إدارة التعمـ, 

لتعمـ المدمج أنشطة مختمفة تعتمد عمى األحداث التعممية, بما في ذلؾ الفصوؿ التقميدية ويولؼ ا
)وجيًا لوجو( والتعمـ اإللكتروني المتزامف, والتعمـ الذاتي السرعة )المعتمد في سرعتو عمى المتعمـ 

 نفسو(. 
التعمـ, مف خالؿ يركز عمى التحقيؽ األفضؿ ألىداؼ  ذلؾ النوع مف التعمـ الذي ُويعرؼ بأنو

 استعماؿ تقنيات التعمـ الصحيحة لمقابمة أنماط التعمـ الشخصية الصحيحة مف أجؿ نقؿ الميارات
الصحيحة لمشخص المناسب في الوقت المناسب ومف ثـ يتضمف ىذا التعريؼ بعض المبادئ 

أنماط التعمـ  مثؿ: التركيز عمى أىداؼ التعمـ بداًل مف وسيمة نقؿ الخبرة, وضرورة دعـ العديد مف
الشخصية المختمفة لموصوؿ إلى الفئة المستيدفة, و بناء الفرد خبرة التعمـ عمى معارفو الذاتية. 
ويعرؼ أيضًا بأنو مزج أو خمط أدوار المعمـ التقميدية في الفصوؿ الدراسية التقميدية مع الفصوؿ 

بيف عدة طرؽ مختمفة االفتراضية والمعمـ اإللكتروني. وأفضؿ مفتاح لمدمج ىو الذي يجمع 
                كما أشار .Aasen,2013)لمحصوؿ عمى أعمى إنتاجية بأقؿ تكمفة )

(Graham, 2005)  في تعريفو لمتعمـ المدمج إلى أنو يتضمف ثالثة أبعاد لمدمج: 
. الدمج بيف التعميـ 3. الدمج بيف طرائؽ التعمـ .    2      .. الدمج بيف نماذج التعمـ1

  .وني والتعميـ التقميدياإللكتر 
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 ينطوي التعمم المدمج عمى العناصر التالية:
 وسائط تقديـ متنوعة )تقميدية وقائمة عمى تكنولوجيا االنترنت(. -
 قائـ عمى مجموعات(. –فردي و تعاوني  –أحداث التعمـ المتنوعة )ذو الخطو الذاتي -
دارة المعرفة. -  دعـ األداء اإللكتروني, وا 

وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ العديد مف المبررات الستخداـ مبررات استخدام التعمم  المدمج: 
التعمـ  المدمج, والتي كانت تمثؿ عيوبًا في نمط التعميـ اإللكتروني والتعميـ التقميدي, والتي يعد 
المجوء إلى التعمـ المدمج محاولة عمى لمتغمب عمى الكثير منيا, ومف ىذه العيوب: 

((Aasen,2013 
المشكالت المتعمقة بالوقت مع الحمؿ المعموماتي الزائد: تشير إحدى الدراسات إلى قمة  .1

الوقت الالـز لإلعداد الكافي لعمؿ الواجبات, وأف التدريس اإللكتروني يستغرؽ وقتًا أكبر مف 
 التدريس التقميدي.

ؿ مع األقراف وجيًا الشعور بالعزلة وغياب المشاعر, وقمة اإلحساس بالمجتمع والتفاع .2
لوجو, ثـ إف االتصاالت غير المتزامنة ربما تكوف ليا بعض القيود التي تقمؿ مف جودتيا, حيث 

 إف غياب المشاعر والتعبيرات الجسدية " المغة الجسدية" ربما يؤثر عمى تعمـ وتفاعؿ الطالب.
 تعممية.المشكالت المتعمقة بالتقويـ: وانتشار ظاىرة الغش عامة في العممية ال .3
مشكمة التسرب: وىـ الطمبة الذيف سجموا في مقرر ما ولكنيـ لـ يكمموا كؿ متطمبات  .4

 المقرر أو لـ يكمموا  المقرر أو أخفقوا في اجتيازه.
الكمفة: حيث إنو مف بيف معوقات التعمـ اإللكتروني ما يتعمؽ بالتكمفة الالزمة لتوفير  .5

دريب, ودخوؿ اإلنترنت. إال أنو يمكف لمتعميـ أجيزة الكمبيوتر, والبرمجة, والصيانة, والت
اإللكتروني أف يكوف أقؿ كمفة كمما زاد عدد الطمبة المستخدميف لو, حيث إف كمفة  الساعة 

 المعتمدة سوؼ تقؿ تمقائيًا.
االستخداـ الخاطئ لمتكنولوجيا: والذي قد يرجع ألسباب فنية؛ كنقص التدريب عمى  .6

 أو صحية كمشكالت العيف.استخداـ األجيزة, أو أخالقية, 
المشكالت الفنية: حيث تشير بعض الدراسات إلى  شعور طمبة التعمـ  اإللكتروني بنوع  .7

مف اإلحباط والقمؽ نتيجة التدفؽ الضعيؼ لالتصاالت والمشكالت الفنية, واالعتماد الكمي عمى 
عامؿ مع تكنولوجيا التكنولوجيا وأنظمة الدعـ الخارجي, وضعؼ المستوى المياري لمطمبو عند الت

 االتصاالت والمعمومات. 
 (2005كما حددىا )الخاف ,خيارات التعمم المدمج: 

 تعمـ حي وجيا لوجو )رسمي( ويتكوف مف: 
 ( ورش عمؿ.2قاعة الدراسة بقيادة المعمـ.               (1
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 ( التدريب في مواقع العمؿ.4تدريب توجيو.                            (3
 لوجو )غير رسمي ( ومف مكوناتو:تعمـ حي وجيا  -
 ( فرؽ عمؿ.2اتصاالت جماعية.                     (1
 التعاوف المتزامف ويتكوف مف:  -
 ( التوجية االلكتروني.2فصوؿ التعميـ االلكتروني الحية.                     (1
 ( مؤتمرات الفيديو.3الدردشة.                                            (2
 التعاوف غير المتزامف ويتكوف مف: -
 ( منتديات االنترنت.2البريد االلكتروني .                           (1
 ( مجموعات االنترنت.4حمقات المناقشة عبر االنترنت.               (3
 التعمـ ذو الخطو الذاتي ومف مكوناتو: -
 اإلنترنت.( روابط المصادر عمى 2موديالت عبر اإلنترنت.                  (1
 ( السيناريوىات .4(المحاكيات.    3
 ( أقراص سمعية وبصرية .6(التقييـ الذاتي عمى االنترنت.             5
 دعـ األداء ويتكوف مف: -
 ( المياـ المساعدة المطبوعة .2نظـ المساعدة.                        (1
 ( التوثيؽ.4( قواعد بيانات المعرفة .                 3
 (أدوات دعـ األداء / القرار.5         

 ( ىي: 2013كما حددىا )خميفة , أبعاد التعمم المدمج: 
           .دمج التعمـ المباشر وغير المباشر 
  .دمج التعمـ ذو الخطو الذاتي, والتعمـ التعاوني 
 .دمج التعمـ النظامي وغير النظامي 
 .دمج المحتوى المخصص بالمحتوى الجاىز 
 
 وذج التعمم المدمج:مكونات نم 
 معمؿ الكمبيوتر.   (1
 ( التعميـ االلكتروني عبر االنترنت .  2
 ( المعمـ .3
 ( غرؼ الدردشة )لممناقشة المتزامنة عبر شبكة االنترنت(.4
 ( منتدى )لممناقشة الغير متزامنة عبر شبكة االنترنت(.5
 ( األنشطة التي تقدـ عبر االنترنت سواء بشكؿ جماعي أو فردي .6
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 التقويـ بنوعية البنائي و النيائي. (7
 

 تطبيقات النموذج المدمج كما يمي:
يتـ تعميـ درس معيف أو أكثر مف دروس المقرر داخؿ الصؼ الدراسي دوف استخداـ أدوات  -1

التعمـ االلكتروني, وتعميـ درس آخر أو بعض دروس المقرر باستخداـ أدوات التعمـ  االلكتروني, 
 ـ أساليب التقويـ التقميدي وااللكتروني تبادليًا.ويتـ التقويـ باستخدا

يتـ تعميـ درس معيف تبادليًا بيف التعميـ الصفي والتعميـ االلكتروني, كأف يبدأ المعمـ بتعميـ  -2
الدرس داخؿ الصؼ, ثـ يستخدـ التعميـ االلكتروني, ومثاؿ ذلؾ بأف يشرح درس في مقاييس 

رى بعض األمثمة عمى األحصاء البرامتري ثـ يعود إلى التشتت, ثـ ينتقؿ إلى احد المواقع لي
 الكتاب ويكمؿ الدرس وىكذا.

النموذج الخالص )المنفرد(: وفيو يوظؼ التعميـ االلكتروني وحده في انجاز عممية التعمـ  -2
والتعميـ, حيث تعمؿ الشبكة كوسيط أساسي لتقديـ كامؿ عممية التعمـ )وىو صورة لمتعميـ عف بعد 

 عمى التعمـ اإللكتروني(.المعتمد 
: عند اختيار بيئػة تعميميػة لالعتمػاد عمييػا فػي تقػديـ المقػررات مميزت بيئة التعميم المدمج

الدراسػية فالبػد مػف توافر العديد مف المزايا الختيار ىذه البيئة, إذ تحقؽ بيئة التعمـ المدمج تعمػـ 
ترتكػز حػوؿ المعرفػة, والتأكيػد عمػى التقػويـ التكػويني,  يرتكػز حػوؿ المػتعمـ, وتػوفر بيئػة تعميميػة

وخمؽ مجتمػع تعميمي تفاعمي متفاعؿ, ويمكف أف نجمؿ مميزات بيئة التعمـ المتمازج عمى النحو 
 التالي: 

 في مجال الكمفة: 
 تخفض نفقات التعمـ بشكؿ كبير مقارنة بنفقات بيئة التعمـ االلكتروني.  -
 تعالج مشاكؿ عدـ توفر اإلمكانيات لدى بعض الطمبة.  -
 تتناسب مع المجتمعات التي لـ تتوفر لدييا بيئة الكترونية كاممة.  -
استخداـ التعمـ المدمج يمثؿ أحد الحموؿ المقترحة لحؿ مشكمة صعوبة تدريس كثير مف  -

 فقط . ˝الموضوعات العممية إلكترونيا
 ف الجيد والموارد؛ لكسب أكبر قدر مف النتائج. يستخدـ التعمـ المدمج حدًا أدنى م -

 في مجال التفاعل: 
تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى متعة التعامؿ مع معممييـ وزمالئيـ وجيًا لوجو؛ ومف  -

ثـ تعزيز الجوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بيف الطمبة فيما بينيـ, وبيف الطمبة والمعمـ. 
شعر المعمـ أف لو أدوار   في العممية التعميمية.وا 
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زيادة التفاعؿ بيف الطمبة والمعمميف, والطمبة والمحتوى و الطمبة والمصادر الخارجية   -
 )تفاعؿ الطالب مع أركاف العممية التعميمية ( .

يجابية المتعمـ وتفاعمو أثناء عممية التعمـ. -  سيولة إمكانية الوصوؿ لممعمومات, وا 
 في المرونة:

 يمي بأكثر مف شكؿ, مطبوعًا؛ أو مرئيًا؛ أو مسموعًا.تقديـ المحتوى التعم -
يمكف أف يتعمـ الطمبة في مجموعات متعاونة أو متشاركة في مشروع  أو نشاط   -

 ينجزونو سويًا.  
 الحصوؿ عؿ  المعمومات بأكثر مف طريقة ) أشكاؿ متعددة (. -
يـ, وأعمارىـ تمبية االحتياجات الفردية وأنماط التعمـ لدى الطمبة باختالؼ مستويات -

 وأوقاتيـ ومراعاة الفروؽ الفردية مف خالؿ تنوع المصادر.
 في التنوع :  
 تنوع الوسائط التعميمية مثؿ الكمبيوتر واالنترنت, واألقراص  المدمجة. -
 استخداـ التفاعؿ المتزامف أو غير المتزامف أو وجيًا لوجو. -
 تنوع أساليب التدريب عمى  الميارات. -
 ؿ مف التعمـ الذي يعتمد عمى المعمـ إلى التعمـ المتمركز حوؿ الطمبة.تساىـ في االنتقا  -
 الثراء التربوي بحيث يمكف استخداـ أكثر مف استراتيجية لمتعمـ.  -
تحسيف عممية التعميـ عف طريؽ تكامؿ طرؽ التدريس مع مصادر التعمـ المستخدمة   -

 وتنوعيا.
 في مجال الفاعمية :  
 تحسف مف جودة التعمـ مف خالؿ التصميـ والتنفيذ  واالستخداـ.  -
 التركيز عؿ  الجوانب المعرفية و الميارية  والوجدانية بالتساوي. -
 الجمع بيف مزايا التعميـ االلكتروني, ومزايا التعميـ التقميدي. -
 مالئمتيا  ألساليب التدريب التقميدية واالفتراضية كورش العمؿ والتمرينات.  -
يح الفرصة لتجاوز قيود الزماف والمكاف في العممية التعميمية, والحصوؿ عمى يت -

 المعمومات عبر شبكة المعمومات االلكترونية في التو والمحظة.
يساعد في تمكيف الطمبة مف التعبير عف أفكارىـ وتوفير الوقت ليـ لممشاركة في داخؿ  -

أجدى مما ىو متبع في قاعات الصؼ, والبحث عف الحقائؽ و المعمومات بوسائؿ أكثر و 
 التدريس التقميدية.

يمكف مف تحسيف المستوى العاـ لمتحصيؿ والتفكير واإلبداع واالبتكار وتوفير بيئة  -
 (.Aqlan, 2010تعميمية جذابة  )
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ومف أجؿ نجاح برنامج يعتمد عمى التعمـ المدمج يجب أف نأخذ بعيف اإلعتبار عددًا مف القضايا 
 :مثؿ
الالزمة لمنجاح, ويكوف ذلؾ قبؿ إطالؽ البرنامج لكي اليحدث إرباؾ توفير الظروؼ  (1

 :خالؿ عممية التنفيذ ويشمؿ ذلؾ اآلتي
أواًل: تحديد األىداؼ والمخرجات التعميمية المطموب تحقيقيا مف البرنامج, فيجب أف تكوف ىناؾ  

 .رؤية واضحة حوؿ األىداؼ التعميمية والتربوية قبؿ اإلنفاؽ عمى التكنموجيا
ثانيًا: توفير الدعـ مف خالؿ إشراؾ جميع المعنييف مف أجؿ إنجاح البرنامج مف تربوييف    

 .ومديري مدارس والمجالس المحمية والمعمميف والطمبة وأولياء األمور وجميع المعنييف
ثالثًا: توفير التمويؿ الالـز لنجاح البرنامج واستمراريتو, فالبد مف أف يتـ وضع الخطط    

حة لوضع خطة مالية تغطي مصادر الدعـ لتبني نمط التعمـ المدمج في التعميـ, والبد أف الواض
 : تشمؿ الخطة المالية جميع الجوانب التالية

 البنية التحتية الالزمة لتنفيذ البرامج التي تعتمد التعميـ المدمج. 
 التوقيت بالنسبة لمبدأ بالتنفيذ, فقد يكوف التنفيذ شاماًل أو عمى مراحؿ. 
  األجيزة: وىناؾ يتـ حصر ماىو موجود مف األجيزة والتي مف الممكف اإلستفادة منيا

 .وتحديد األجيزة واألدوات األخرى الالزمة
  نظاـ إدارة التعمـ الذي سيتـ تبنيو, فإف كاف ىناؾ واحد مستخدـ, أـ أف ىناؾ حاجة

 العتماد نظاـ جديد؟
  الرقمي والمصادر الالزمة إلنتاجةالمحتوى الرقمي. وىنا يتـ تحديد شكؿ المحتوى. 
  العنصر البشري: فقد يتطمب البرنامج الجديد توظيؼ مختصيف وقد يتطمب أيضًا إعادة

 .تأىيؿ ماىو موجود أصالً 
  التأىيؿ الميني: وذلؾ باإللتحاؽ ببرامج ودورات تأىيمية ليتمكنوا مف التعامؿ مع الواقع

 .الجديد بكفاءة عالية
التخطيط باتخاذ قرارات فيما يتعمؽ باإلستراتيجية المستخدمة والجداوؿ ( التخطيط: يتعمؽ 2

الزمنية وأنماط التدريس المعتمدة والنظاـ الذي سيتـ اعتماده والمحتوى والتكنموجيا واألجيزة 
 الالزمة لذلؾ والمعمميف وتطويرىـ مينيًا.

ي ىي مرحمة التطبيؽ. ( التطبيؽ: إف مف أىـ القضايا التي قد تيدد أي مشروع إصالح تربو 3
حيث إف الجيد قد يبذؿ إلطالؽ مبادرة أو مشروع معيف دوف توفير الظروؼ المالئمة لمتنفيذ 
واإلستمرارية وىو ما يجيض كؿ الجيود التي بذلت في البداية ويؤدي إلى ىجر المشروع برمتو 

 (.2015)الشرماف,
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التحميمي في البحث عف فعالية استخدمت االباحثة المنيج الوصفي المنيجية واإلجراءات: 
استخداـ نموذج التعمـ  المدمج في تنمية التحصيؿ العاـ الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة 
مف وجية نظر المتعمـ وكانت أداة البحث ىي اسػتبانة يتـ توزيعيا عمى الممتحقيف بالتعمـ في 

 جامعة العمـو اإلبداعية. 
 

وبما أف البحث ُيعنى فعالية استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية مجتمع البحث وعينتو: 
التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة؛ لذا فإف مجتمع البحث سيكوف الطمبة 
المنتسبيف إلى جامعة العموـ اإلبداعية التي تطبؽ أسموب التعمـ المدمج في التدريس. وأخذت 

( يمثؿ 4(,)3(, )2(, )1( طالب وطالبة. والجدوؿ)105تقدر)عينة عشوائية مف مجتمع الدراسة 
 خصائص عينة الدراسة.    

   
 يمثل عممية المعاينة والتوزيع النسبي لمجتمع وعينة الدراسة( 1جدول )

عدد أفراد  الجنس
 العينة

)%( من العينة 
 الدراسية

 54.3 57 الطمبة
 45.7 48 الطالبات
 100 105 المجموع

 
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعممي2جدول )  

متغير المستوى 
النسبة المئوية  التكرار التعممي

% 
 82.0 86.0 بكالوريوس

 18.0 19.0 دراسات عميا

 100 105 المجموع
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 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي الحالي3جدول )     
الدراسي حسب المستوى 
 الحالي

النسبة المئوية  التكرار
% 

 38.1 40 بكالوريوس
 28.6 30 ماجستير
 33.3 35 دكتوراه
 100 105 المجموع

 
 ( توزيع أفراد العينة حسب مدة الدراسة وفق األسموب المدمج أو اإللكتروني عموماً 4) جدول

 
 
 
 
 

 الخصائص السكومترية أداة الدراسة:
 تـ التأكد مف صدؽ االختبار عف طريؽ: صدق االختبار:   
لمتأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة تـ عرض االستبياف بصورتو  صدق المحكمين:  

فقره عمى األساتذة أعضاء ىيئة التدريس مف الجامعات وذلؾ ألخذ آرائيـ  35األولية المكونو مف 
حوؿ محتوى األداة, ومدى استيفائيا لعناصر موضوع الدراسة, ومدى كفاية األسئمة, وحاجة 

أو الحذؼ, باإلضافة إلى مدى وضوح صياغة األسئمة, وبناء عمى  األسئمة المطروحة لمتعديؿ
آراء المحكميف ومالحظاتيـ, تـ تعديؿ فقرات أداة الدراسة, واالنتياء إلى صياغة االستبياف بشكمو 

 النيائي.
بعد التأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة, تـ التحقؽ مف  :صدق البناء)االتساق الداخمي(

دراسة وصدقيا البنائي, حيث تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مف مجتمع سالمة أداة ال
( طالب وطالبو مف مجتمع الدراسة, وطمب منيـ اإلجابة عمى فقرات 20الدراسة تكونت مف )

بيف  االستبانة, وبعد استعادتيا تـ التحقؽ مف صدؽ البناء وذلؾ بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف
 .كميةالفقرات والدرجة ال

مدة الدراسة وفق األسموب 
 المدمج أو اإللكتروني عموماً 

 النسبة المئوية % التكرار

 42.0 44 أقؿ مف سنة واحدة
 24.0 25 أكثر مف سنة وأقؿ مف سنتيف

 34.0 36 أكثر مف سنتيف
 100 105 المجموع
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 ( معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لممجال5جدول )

 ـ
معامؿ 
 االرتباط

 ـ
معامؿ 
 االرتباط

 ـ
معامؿ 
 االرتباط

1 **0.55 2 **0.41 3 **0.45 
4 **0.48 5 **0.58 6 **0.49 
7 **0.52 8 **0.59 9 **0.37 
10 **0.56 11 **0.65 12 **0.44 
13 **0.53 14 **0.50 15 **0.40 
16 **0.51 17 **0.49 18 **0.69 
19 **0.55 20 **0.58 21 **0.43 
22 **0.52 23 **0.50 24 **0.64 
25 **0.41 26 **0.42 27 **0.44 
28 **0.36 29 **0.56 30 **0.41 

 (. 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )**      
قيـ معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية ( أف جميع 5يالحظ مف الجدوؿ رقـ )

( وتراوحت قيـ معامالت االرتباط 0.01لممجاؿ, تشير إلى داللتيا اإلحصائية عند مستوى داللة )
 (, مما يدؿ عمى التجانس الداخمي لفقرات أداة الدراسة.0.36 -0.69بيف         ) 

تـ التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة حيث قات الباحثو بتطبيؽ أداة الدراسة ثبات أداة الدراسة: 
عادة تطبيؽ األداة عمى  عادة تطبيقو بفاصؿ أسبوعيف بيف التطبيؽ وا  بطريقة تطبيؽ االختبار وا 

طالب وطالبو, واستخراج معامؿ االرتباط؛ وكانت معامالت ثبات  20عينة استطالعية مؤلفة مف 
أداة الدراسة بدرجة مرتفعة مف الثبات, حيث كانت قيمة معامؿ الثبات  مجاالت األداة, تمتع

( مما يعني تمتع أداة 0.88(, أما بطريقة ثبات كرونباخ ألفا )0.78بطريقة إعادة االختبار )
 الدراسة بدرجة عالية مف الثبات. 

 
 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:

مـ المدمج والتحصيؿ لدى طمبة الجامعات ىؿ توجد عالقة بيف استخداـ نموذج التع -1 
 المفتوحة؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 
لتدريج ليكرت الخماسي, وحدد بخمس  ″الدراسة, حيث تـ تصنيؼ إجابات فقرات أبعاد أداة وفقا

( 1.80إلى  1األوساط الحسابية كما يمي متوسط حسابي ) إجابات حسب أوزانيا رقميًا. وتوزعت
إلى  2.61( ويشير إلى "غير موافؽ", و )2.60إلى  1.81ويشير إلى " غير موافؽ بشدة ", و )
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( ويشير إلى "موافؽ", 4.20إلى  3.41( ويشير إلى "محايد", والمتوسط حسابي )3.40
بشدة". تراوحت متوسطات الحسابية  ( ويشير إلى "موافؽ5.00إلى  4.21والمتوسط حسابي )
(, أي أف جميع الفقرات حصمت عمى تقديرات مرتفعة 3.714-4.295لعينة الدراسة بيف )

 ومتوسطة وأنو ال يوجد أي فقرة حصمت عمى تقديرات منخفضة. وبينت النتائج أف قيـ 
جانس إجابات ( مما يشير إلى ت0.79-1.12االنحرافات المعيارية لجميع الفقرات تراوحت بيف )

عينة الدراسة عمى جميع فقرات األداه. أيضًا تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات العينو 
عمى االستبانو والتي حسبت عف طريؽ مقياس ليكرت الخماسي والمعدؿ العاـ في جميع 

-1المساقات لدرجات أفراد العينو, مع المالحظة أف معدالت الطمبة تتبع أسموب التقدير مف )
( 0.05( عند مستوى داللة اقؿ مف )0.73(. وكانت قيمة معامؿ االرتباط  بيرسوف تساوي)5

مما يدؿ عمى ارتباط قوي بيف استخداـ نموذج التعمـ المدمج وتحصيؿ الطمبة العاـ في جميع 
 المساقات.

في  ( α  =0.05) ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية-2
  :تقديرات عينة الدراسة لدرجة استخداميـ نموذج التعمـ المدمج تعزى لممتغيرات اآلتية

المستوى الدراسي الحالي    د. مدة الدراسة وفؽ  ج.   .ب. المؤىؿ العممي   .أ. متغير الجنس 
 األسموب المدمج أو اإللكتروني عمومًا.    

سط إجابات عينة الدراسة نحو فعالية لمتعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متو 
استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة 
 باختالؼ متغير الجنس, تـ إجراء اختبار)ت( لمعينات المستقمة وكانت النتائج في الجدوؿ التالي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11/9/2021. ثالثذد ال. الع خامس....المجلذ ال...................................مجلة االحصائيين العرب .............

 

-40- 
 

ية استخدام نموذج التعمم المدمج في تنمية ( إجابات عينة الدراسة نحو فعال6جدول رقم )
 التحصيل الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة باختالف متغير الجنس

 العدد الجنس ريالمتغ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة )ت(
 مستوى
 الداللة

 الجنس

 0.55 3.78 57 طالب

103 2.25* 0.02 
 0.50 4.01 48 طالبة

 (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
مف خالؿ النتائج في الجدوؿ السابؽ, يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط 
إجابات أفراد عينة الدراسة نحو فعالية استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية التحصيؿ الدراسي 

(, 2.25( المحسوبة )Tنس حيث بمغت قيمة )لدى طمبة الجامعات المفتوحة باختالؼ متغير الج
(, ولصالح أفراد عينة الدراسة مف α≤0.05وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

الطالبات. وقد يعود ذلؾ لتوفر الوقت الكافي لمطالبات الستخداـ األدوات التكنولوجية وىي مف 
الطبيعة الفطرية لألنثى وىي اإلىتماـ مستمزمات التعمـ المدمج. ويمكف أف ُيعزى ىذا إلى 

بالجماليات والتركيز عمى تفاصيؿ وجزئيات األمور. ولمتعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة 
اإلحصائية بيف متوسط إجابات عينة الدراسة نحو فعالية استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية 

ير المؤىؿ العممي, تـ إجراء التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة باختالؼ متغ
 , وكانت النتائج في الجدوؿ التالي.( لمعينات المستقمةTاختبار)

( إجابات عينة الدراسة نحو فعالية استخدام نموذج التعمم  المدمج في تنمية 7جدول رقم )
 التحصيل الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة باختالف متغير المؤىل العممي

 المتغر
والمؤىؿ 
 العدد العممي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 قيمة )ت( الحرية

 مستوى
 الداللة

المؤىؿ 
 العممي

 0.61 3.75 86 بكالوريوس
دراسات  0.00 *3.03 103

 عميا
19 4.08 0.58 

 (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
مف خالؿ النتائج في الجدوؿ السابؽ, يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط 
إجابات أفراد عينة الدراسة نحو فعالية استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية التحصيؿ الدراسي 
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( المحسوبة Tلدى طمبة الجامعات المفتوحة باختالؼ متغير المؤىؿ العممي, حيث بمغت قيمة )
(, ولصالح أفراد عينة ≤0.05, وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(3.03)

الدراسة مف المستوى التعممي دراسات عميا. ويمكف أف ُيعزى ىذا إلى سعة اإلطالع, وزيادة 
المعرفة المتخصصة لدييـ. ومحاولة االرتقاء بالطرؽ واألساليب التعممية التي يستخدمونيا حتى 

 عمومات التي اكتسبوىا. تتناسب مع الم
ولمتعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متوسط إجابات عينة الدراسة نحو فعالية 
استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة 

 One way, تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( )التخصصباختالؼ متغير 
ANOVA والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسط إجابات ,)

 أفراد عينة الدراسة .
( إجابات عينة الدراسة نحو فعالية استخدام نموذج التعمم  المدمج في تنمية 8جدول رقم )

 ت المفتوحة باختالف متغير التخصصالتحصيل الدراسي لدى طمبة الجامعا

 
 (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

يتضح مف النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة  
( وىي قيمة  غير دالة 3.49( المحسوبة )Fحسب متغير التخصص حيث بمغت قيمة )

(. ولمتعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف α≥0.05إحصائية عند مستوى داللة )
اسة نحو فعالية استخداـ نموذج التعمـ المدمج في تنمية التحصيؿ متوسط إجابات عينة الدر 

الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة باختالؼ مدة الدراسو, تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف 
(, والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات الحسابية F( )One way ANOVAاألحادي )

 عينة الدراسة .واالنحرافات المعيارية لمتوسط إجابات أفراد 

 العدد الفئات متغيرال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 Fقيمة  المعياري

الداللة 
 اإلحصائية

 التخصص

  0.53 4.05 40 بكالوريوس
3.49* 
 

 0.59 3.83 30 ماجستير 0.06

 0.55 3.95 35 دكتوراه
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( إجابات عينة الدراسة نحو فعالية استخدام نموذج التعمم  المدمج في تنمية 9جدول رقم )
التحصيل الدراسي لدى طمبة الجامعات المفتوحة باختالف متغير التخصص مدة الدراسة وفق 

 األسموب المدمج أو اإللكتروني عموماً 

 العدد الفئات المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 االختبار
الداللة 
 االحصائية

مدة الدراسة 
وفؽ األسموب 
المدمج أو 
اإللكتروني 

 عموماً 

أقؿ مف سنة 
 واحدة

44 3.28 0.48 

F= .417 .6600 
أكثر مف سنة 
وأقؿ مف 
 سنتيف

25 3.78 0.45 

أكثر مف 
 سنتيف

36 4.14 0.56 

 
ذات داللة احصائية نحو فعالية استخداـ نموذج يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروقات 

التعمـ المدمج تبعا لمتغير سنوات مدة الدراسة وفؽ األسموب المدمج أو اإللكتروني عمومًا, حيث 
 (.0.660( وبداللة احصائية )0.417بمغت قيمة االختبار ؼ )

ومف خالؿ النتائج السابقة يتضح إّف التغيير السريع الذي يشيده العصر الحاضر ما ىو إال  
مقدمة لتطّور أسرع وأشمؿ, ينتظر عالـ المستقبؿ, وىذا يتطمب منا أف نراجع أنفسنا, وأف نغير 
بداعاتو, وفي ظؿ  أسموب تفكيرنا, بحيث ُيؤىمنا إلى التعامؿ مع عموـ المستقبؿ واكتشافاتو وا 
طبيعة العصر الذي نعيش فيو, والذي سمي بعصر ثورة االتصاالت, وما ارتبط بذلؾ مف تقدـ لـ 
تعرفو البشرية مف قبؿ في مجاؿ مستحدثات تقنيات التعمـ, وأصبح استخداـ وسائؿ وتقنيات التعمـ  

تعممية أمرًا بالغ األىمية مف أجؿ تحسيف إستراتيجيات التعمـ, خصوصًا في ظؿ ازدحاـ المناىج ال
بالموضوعات المتعددة التي تميزت بيا نظـ المعرفة والتي تفرضيا ظروؼ الحياة, ولما كانت 
التربية بصفة عامة, وعممية التعمـ والتعميـ بصفة خاصة ليست بمنأى عف ىذه التغيرات العالمية 

ف التربية والتعميـ المتالحقة في عالـ المعموماتية, وفي ظؿ الثورة العممية والتكنولوجية اليائمة, وأل
يؤثراف في تقدـ الحضارة البشرية, كما أنيما مف أسباب وعوامؿ نجاحيا, كاف البد لنا مف أف 
نجعؿ نظامنا التعممي يواكب مجتمعات المعرفة والمعموماتية, ولكي يساىـ ىذا النظاـ ليس فقط 

 في أف يكوف مستيمكا لممعموماتية بؿ ومصنعا ليا. 
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 مخص البحث م
يعتبر عمـ االحصاء مف أىـ العموـ المستخدمة في مختمؼ مياديف البحث العممي فيو مف أىـ 
الوسائؿ المستخدمة في صناعة السياسات و اتخاذ القرارات السميمة فميس اليدؼ بالنسبة لإلداري 

ىذه القرارات أو القيادي أو متخذ القرار ىو في اتخاذ القرارات ولكف اليدؼ األىـ ىو أف تكوف 
 سميمة وصائبة.

ـّ بجمع البيانات الرقمية, ومف ثـ تنظيميا, وترتيبيا,  كما تـ تعريؼ اإلحصاء عمى الذي ييت
وتحميميا, بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج معينة لتوضيح ظاىرة أو حالة ما, أو بأنو العمـ الذي ييتـ 

ميا إلى صورة عددية, حيث ُتجَمع بالطريقة التي يتـ مف خالليا جمع البيانات والمعمومات وتحوي
البيانات مف خاللو بشكؿ منتظـ, وفيما يخص استخدامات عمـ اإلحصاء فيي أنو العمـ كثيرة؛ 
كاستخدامو في العموـ الطبية, وعمـ االجتماع, واالقتصاد, والصناعة, والكيمياء, والرياضة, 

 .واإلدارة, وغيرىا العديد مف المجاالت
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 لى مجموعة من التوصيات االتية : وقد توصل الباحث ا
وضع الخطوط العريضة واألىداؼ التنموية المرجوة مف عممية الشراكة مع القطاع الخاص,  -١

ليس فقط عمى المستوى االقتصادي أو تحسيف أداء الخدمات العامة, ولكف مف حيث مردود ذلؾ 
 ئية المناسبة ليا .عمى التنمية بشكؿ عاـ, وعالقة تمؾ الشراكة بتحسيف الطرؽ االحصا

وضع األطر العامة االحصائية التي تحّدد دور كؿ شريؾ في التنمية بما يضمف كفاءة  -٢
 التنسيؽ والتكامؿ بيف األطراؼ جميًعا.

حصر التجارب الناجحة في العمميات االحصائية التي خاضتيا الدوؿ األخرى عند الشراكة  -٣
 إيجابيتيا, وتالفي السمبيات الناجمة عنيا.مع القطاع الخاص وتقويميا واالستفادة مف 

 االعتماد عمى المكاتب الوطنية لمتحميؿ االحصائي ذات الخبرات الدولية لمعالجة البيانات. -٤
تحرير األسواؽ المالية وتطويرىا وتييئتيا لجذب المّدخرات الوطنية واألجنبية, وتوظيفيا في  -٥

 مجاالت االحصاء المتنوعة
 ية : االحصاء , العمميات االحصائية , القطاع العاـ .الكممات المفتاح

 
Statistical operations and their role in promoting the development of 

the public-private sector partnership in Iraq 

Hassan Hadi Manhel Aljlabi 

PhD student at the Peoples' Friendship University of Russia 

 

Abstract 

Statistics is one of the most important sciences used in various fields of 

scientific research, as it is one of the most important means used in 

policy-making and making sound decisions. The goal for the 

administrator, leader, or decision-maker is not to make decisions, but the 

most important goal is for these decisions to be sound and correct. 

Statistics are defined as those who are interested in collecting digital data, 

and then organizing, arranging and analyzing them, with the aim of 

reaching specific results to clarify a phenomenon or situation, or as the 

science that is concerned with the way in which data and information are 

collected and converted into a numerical form, where they are collected. 

The data is through it regularly, and with regard to the uses of statistics, it 

is a lot of science It is used in medical sciences, sociology, economics, 

industry, chemistry, sports, management, and many other fields. 

The researcher reached a set of the following recommendations: 

1- Establishing the broad outlines and the desired developmental goals of 

the partnership process with the private sector, not only at the economic 

level or improving the performance of public services, but in terms of its 
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impact on development in general, and the relationship of that partnership 

with improving the appropriate statistical methods for it. 

2- Establishing general statistical frameworks that define the role of each 

partner in development in a way that ensures efficient coordination and 

integration between all parties. 

3- List the successful experiences in the statistical processes that other 

countries have gone through when partnering with the private sector, 

evaluate them, benefit from their positives, and avoid the negative 

consequences resulting from them. 

4- Reliance on national offices for statistical analysis with international 

experience to process data. 

5- Liberalizing, developing and preparing financial markets to attract 

national and foreign savings, and employ them in various statistical fields 

Key words: statistics, statistical operations, public sector. 

 مقدمة :
ستخدامو منذ زمف بعيد بأغراض التنظيـ  ىناؾ كثير مف الدالئؿ عمى اإلىتماـ باإلحصاء وا 
والتخطيط وأستخدـ اإلحصاء في عصره األوؿ في جمع البيانات عف السكاف وحصرىـ مف قبؿ 
الدولة ألىداؼ معينة تتمثؿ في إستخداميـ في الجيوش أو توجيييـ لتنفيذ بعض المباني أو 

نجد أف اإلحصاء قبؿ القرف العشريف  وبإختصار ,عمى المزارعيف بطريقة عادلة  لتوزيع األراضي
كاف يتمتع بالبساطة بحيث لـ توفر المقومات الكافية ألف يصبح عمما , وبظيور نظرية 
اإلحتماالت في القرف الثامف عشر التي كاف ليا الدور الكبير في تطور ىذا العمـ حيث أصبح 

ماـ مف قبؿ العمماء في تطبيؽ النظريات واألساليب اإلحصائية في الكثير عمما مستقال وبدأ اإلىت
 مف العمـو بإعتباره الطريقة الصحيحة واألسموب األمثؿ إتباعو في البحث العمـ.

ويمكف لممنشآت سواء التابع منيا لمقطاع العاـ أو الخاص القياـ باألعماؿ والمياـ والواجبات 
ب إذا ما توافرت ليا المعمومات والبيانات والمؤشرات اإلحصائية المنوطة بيا عمى الوجو المطمو 

وعمى درجة مف الدقة والشموؿ , فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لممؤسسات العاممة في قطاع الخدمات 
األمنية توزيع خدماتيا عمى جميع نواحي الدولة بشكؿ مناسب استنادا إلى البيانات المتوفرة عف 

في ىذه المناطؽ وطبيعتيا الجغرافية , كما ويمكف لمقائميف عمى قطاع التوزيع الجغرافي لمسكاف 
الخدمات التعميمية تممس احتياجات المجتمع مف المؤسسات التعميمية واحتياجاتيا مف المباني 
التعميمية والمدرسيف واإلدارات المدرسية في ضوء توفر بيانات ومعمومات مفصمة ودقيقة عف 

النوعي , كما أف التخطيط إلقامة مشاريع صناعية كانت أو تجارية السكاف وتوزيعيـ العمري و 
تستمـز بالضرورة توفر بيانات عف مقومات قياـ مثؿ ىذه المشاريع ودراسة الجدوى االقتصادية 

  .المأمولة مف وراء إنشائيا
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إف األخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسـ السياسات التنموية لكؿ دولة يتطمب توفر بيانات 
معمومات ومؤشرات إحصائية مع ضماف دقتيا وشموليا مف أجؿ بموغ األىداؼ المرجوة مف و 

التخطيط وتمكيف القائميف عمى التخطيط مف متابعة تنفيذ جميع مراحؿ الخطط المرسومة والتأكد 
  .مف سير ىذه المراحؿ عمى الوجو المطموب

عمدة األساسية التي يركف إلييا ومف المعروؼ بأف استخداـ األساليب اإلحصائية أصبح مف األ
في التوصؿ لمحموؿ المناسبة لكثير مف المشاكؿ والقضايا التي تيـ المجتمع كقضايا الصحة 

  .والتعميـ والزراعة والصناعة والتجارة
مما سبؽ يتضح بأف أىمية عمـ اإلحصاء تكمف في أنو استطاع في اآلونة األخيرة أف يضع 

ضع التطبيؽ باإلضافة إلى أىميتو النظرية وفوائده التطبيقية الواسعة أساليبو العممية ونظرياتو مو 
, ويعكس ذلؾ االتجاه الحديث لإلحصاء واستخدامو بواسطة المنشآت عمى اختالؼ أنواعيا 
وأنشطتيا في سبيؿ الوصوؿ إلى قرارات حكيمة وبحيث أصبح مف الممكف القوؿ بأف األساليب 

لدراسات والبحوث العممية . ففي قطاع التجارة زاد االىتماـ اإلحصائية تستخدـ غالبًا في كؿ ا
باستخداـ األساليب اإلحصائية لرسـ سياسة المنشآت العاممة في ىذا المجاؿ في جميع عممياتيا 
المختمفة بشكؿ يمكنيا مف اتخاذ قراراتيا التجارية السميمة عمى أسس عممية ومراقبة عممياتيا 

يا المستقبمية , وبشكؿ عاـ يعتمد االقتصاديوف في وقتنا الحاضر التجارية ورسـ الخطط لعمميات
اعتمادًا كبيرًا في رسـ السياسات االقتصادية عمى األساليب اإلحصائية مف خالؿ دراستيـ لعدد 
مف المواضيع ذات العالقة الوطيدة باالقتصاد كإحصاءات الدخؿ القومي واإلنفاؽ االستيالكي 

ية واإلنتاج الصناعي والزراعي واألرقاـ القياسية ألسعار السمع والخدمات والتجارة الداخمية والخارج
حصاءات القوى  وتكاليؼ المعيشة واإلحصاءات المتعمقة بالبنوؾ واالستثمارات والمدخرات وا 

  .العاممة واإلحصاءات السكانية والحيوية
 

 المبحث األول : الوظائف األساسية لإلحصاء:
األسموب العممي الالـز لتقصي حقائؽ الظواىر واستخالص النتائج عنيا يتضمف عمـ اإلحصاء 

, كما يتضمف أيضا النظرية الالزمة لمقياس واتخاذ القرارات في كافة المياديف االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية وىو بذلؾ يعطي لمباحثيف والدارسيف في تمؾ المجاالت أدؽ أداة لمبحث 

موب والنظرية , ولعمـ اإلحصاء وظائؼ متعددة يمكف مف خالليا العممي المبني عمى األس
استخالص الكثير مف الحقائؽ والنتائج اليامة والضرورية لوضع ورسـ الخطط التنموية , ومف 

  :ىذه الوظائؼ ما يمي
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 ـ وظيفة العد )الحصر( . 1
تطورات ىذه تعتبر وظيفة العد أو الحصر مف أساسيات العمؿ اإلحصائي بصرؼ النظر عف 

الوظيفة في حد ذاتيا , فمقد بدأت انطالقة العمؿ اإلحصائي لعمـ اإلحصاء مف ىذه الوظيفة 
وعرؼ مف خالليا وأرتبط بيا ارتباطًا قويًا في الحقب القديمة مف التاريخ , ووصمت قوة ىذا 
و االرتباط إلى الدرجة التي عرؼ بيا عمـ اإلحصاء عمى أساس أنو عمـ العد أو الحصر أ

  .التعدادات لقيـ الظواىر المختمفة المحيطة والمؤثرة في النشاط اليومي لإلنساف
ولقد ظمت وظيفة عد األشياء فترة طويمة مف حقب التاريخ السابقة مسخرة لخدمة أىداؼ خاصة 
بالدولة , وانحصرت الوظيفة في إطار ىذه األىداؼ الخاصة مما حد ذلؾ مف التطور الوظيفي 

وأدى إلى تأخر ظيور األساليب والنظريات اإلحصائية في فترة مبكرة مثؿ باقي لعمـ اإلحصاء 
العموـ . فمقد انحصرت وظيفة حصر األشياء في معرفة عدد الرجاؿ ألي دولة مع مقارنة ذلؾ 
بما ىو موجود في الدولة ممثمة في جيشيا مما يساعد في اتخاذ قرارات الحروب , كما استخدمت 

يد ما لدى الدولة مف أمواؿ حتى يكوف ذلؾ مرشدًا عند وضع السياسة ىذه الوظيفة في تحد
لى جانب ذلؾ فمقد عرفت التعدادات التجارية والزراعية  الضريبية الحاضرة والمقبمة , وا 
والصناعية في صورة عامة إجمالية لغرض حصر الموارد االقتصادية لمبالد ومقارنة ذلؾ بما ىو 

  .موجود في الدوؿ األخرى
أف التقدـ التقني والذي فرض نفسو فجأة في جميع مجاالت حياتنا اليومية كاف لو تأثيره في غير 

تغيير وجية النظر الكالسيكية تجاه وظيفة العد واإلحصاء . فمـ تعد عمميات التعدادات سواء , 
 كانت عف النواحي الديموغرافية أو الزراعية أو التجارية أو الصناعية , عبارة عف عممية حصر
إجمالي لألشياء وقيـ الظواىر , بؿ أصبحت ىذه الوظيفة تعطي لنا المزيد مف البيانات 
والمعمومات التفصيمية في كؿ المجاالت بأسموب يخدـ أغراض التخطيط والتنمية االقتصادية 
لمبالد مف خالؿ أسموب يعتمد عمى النظريات اإلحصائية في تفسير االتجاىات وتحميؿ التغيرات 

يضاح أسبابيا . زيادة عمى ذلؾ فإف تطور ىذه الوظيفة كاف وتفسير ال عالقات بيف المتغيرات وا 
مف شأنو اقتحاـ مياديف جديدة لـ تكف موجودة مف قبؿ , حيث لـ تعد وظيفة الحصر قاصرة 
عمى تعداد السكاف أو التعداد الزراعي أو التعداد االقتصادي فحسب بؿ أصبح يوجد اآلف 

حصاءات مالية ونقدية  إحصاءات خاصة بالقوى حصاءات تفصيمية لمتجارة الخارجية وا  العاممة وا 
حصاءات الدخؿ وغير ذلؾ لما ىو ضروري وأساسي في عممية التقدـ  حصاءات المواصالت وا  وا 

  .والرقي
 : ـ وظيفة جمع البيانات 2

ثاني وظائؼ العمؿ اإلحصائي , يقدمو لنا األسموب اإلحصائي لجمع البيانات عف مختمؼ 
الظواىر المحيطة بنا , ىذه الوظيفة ليا وجود يمتد إلى فترة طويمة سابقة منذ الوقت الذي كاف 
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يعرؼ فيو العمـ عمى أساس أنو عمـ جمع البيانات والحقائؽ وتستمد ىذه الوظيفة أىميتيا مف 
رورة توافر البيانات عف الظواىر والعوامؿ المحددة ليا , والمعمومات عف الظواىر خالؿ ض

موضع البحث بحيث يمكف دراسة وتحميؿ واستخالص النتائج واتخاذ القرارات . فإذا ما أتبع 
أسموب غير عممي وغير موضوعي في جمع البيانات وبطريقة غير دقيقة أدى ذلؾ إلى الحصوؿ 

اء غير سميمة متحيزة وكاف ذلؾ مصدرًا في إفساد النتائج واتخاذ قرارات ليا عمى حقائؽ عف األشي
خطورتيا وغير مأمونة العواقب والعكس صحيح إذا ما أتبع أسموب عممي موضوعي غير متحيز 
في جمع البيانات أدى ذلؾ إلى الحصوؿ عمى حقائؽ عف الظواىر بطريقة سميمة غير متحيزة 

لى اتخاذ قرارات عمى درجة كبيرة مف وكاف ذلؾ مصدرًا أساسيًا ل موصوؿ إلى نتائج دقيقة سميمة وا 
  .الكفاءة عند مستوى مرتفع مف الثقة

وبقدر قدـ ىذه الوظيفة اإلحصائية إال أنيا وظيفة متطورة مف حيث العمؽ واألتساع حيث أنيا 
ـ تعد أصبحت تحوي أحسف وأدؽ وأحدث الطرؽ العممية في جمع البيانات إلى جانب أنيا ل

وظيفة جمع البيانات عف الظواىر التقميدية لتحديد قوة الدولة أو قدراتيا عمى محاربة دولة مجاورة 
أو رغبتيا في جباية الضرائب أو فرض نوعية جديدة منيا , بؿ امتدت عممية جمع البيانات 

افة لمعرفة أدؽ الحقائؽ عف الظواىر بمختمؼ أنواعيا لتمبية احتياجات عممية التخطيط لك
األنشطة المختمفة لمدولة العصرية مف نشاط صناعي وتجاري وزراعي إلى نشاط اجتماعي ثقافي 

  .سواء كاف ذلؾ عمى المستوى القومي أو الخاص
وغني عف البياف فأف األسموب اإلحصائي في إطاره الحديث وأسموبو الجديد يقدـ لمباحث الطريقة 

  .المختمفة بطرؽ موضوعية دوف أي تحيز العممية لتجميع وجمع البيانات مف مصادرىا
ويعتمد أسموب جمع البيانات عمى األسموب العيني مف واقع سحب عينة ممثمة لمجتمع ظاىرة 

  .البحث ومف واقع إطار إحصائي شامؿ
  ـ وظيفة التحميل البياني لممعمومات: 3

اإلحصاء وبداية ليذا تعتبر ىذه الوظيفة ىي نقطة تحوؿ أساسية في التطور الوظيفي لعمـ 
التطور فبعد أف كانت العممية اإلحصائية محصورة في مجرد إحصاء لمبيانات مف خالؿ وظيفتي 
العد وجمع البيانات أصبحت العممية اإلحصائية تمتد إلى أبعد مف ذلؾ وأعمؽ في وقتنا الحاضر 

كاف االنطباع عف  وذلؾ عمى نحو ما سيأتي مف خالؿ تتبع التطور الوظيفي لمعمـ . وفيما سبؽ
حقائؽ الظواىر يؤخذ بطريقة محدودة وسطحية غير دقيقة حيث أف وظيفتي العد وجمع 
المعمومات عف خصائص ظواىر المجتمع المختمفة لـ تعد كافيو لتأسيس أخطر وأدؽ الحقائؽ 

  .عف الظواىر
أكبر عدد ممكف وباستحداث أسموب التحميؿ البياني أصبح سياًل عمى الباحثيف والدارسيف تحديد 

مف خصائص الظواىر المحيطة وبطريقة عممية تيدؼ إلى إعطاء أشكاؿ بيانية لمظاىرة مف 
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خالؿ البيانات المتاحة عنيا مما يسيؿ ويبسط تحديد الخصائص والعالقات واالتجاىات العامة 
  .لمظاىرة وتحديد انتماء الشكؿ إلى بعض المجموعات األساسية ذات الخصائص المحددة

األسموب في نطاؽ العمؿ اإلحصائي ىاـ ومفيد في مجاؿ تحميؿ الظواىر بطريقة سيمة  ىذا
مبسطة فالشكؿ البياني ىو أسيؿ األدوات في الحكـ والتعبير عف أىـ الحقائؽ لمظواىر موضع 

  .الدراسة
 :ـ وظيفة التحميل الكمي لمبيانات 4

في دراسة خصائص الظواىر ىذه الوظيفة تعد إضافة ىائمة إلى أسموب العمؿ اإلحصائي 
بطريقة قياسية كمية أعطت لمعمـ قوة وأىمية ومكانة بيف باقي العموـ األخرى ظيرت في القرف 
السابع عشر وكانت نتيجة حتمية لمتطور اليائؿ في استخداـ العموـ والتكنولوجيا في كافة مياديف 

  .الحياة الحديثة
مقاييس والمؤشرات اإلحصائية بطريقة عممية ويعتمد ىذا األسموب في البحث عمى استخداـ ال

وموضوعية سميمة في تقصي الحقائؽ وتحديد أدؽ الخصائص ومعرفة أسباب الحركة المستمرة 
ألىـ ظواىر حياتنا اليومية . ونتيجة الستخداـ األسموب الكمي في تحميؿ المعمومات أصبحت 

  .ئنًا التخاذ القراراتالنتائج عمى درجة عالية مف الدقة تصمح أساسًا سميمًا مطم
 : ـ وظيفة وضع الفروض 5

إف تعدد المشاكؿ في مختمؼ مجاالت حياتنا المعاصرة ووجود الكثير مف المتغيرات التي تحكـ 
حركة ىذه المشاكؿ وتعقد العالقات المبادلة بيف ىذه المتغيرات وتشابكيا وصعوبة تحديد 

أكثر تعقيدًا مما كانت عميو أدى ذلؾ إلى  العالقات بينيا بطريقة جعمت عممية البحث العممي
  .البحث عف الطريقة العممية لتبسيط عممية التعامؿ مع ىذه المتغيرات

ويعتبر أسموب العمؿ اإلحصائي في تطوره الوظيفي مف أدؽ وأحسف ىذه الطرؽ , حيث أف 
مع  األسموب اإلحصائي في شكمو المعاصر يعطي لمباحث األسموب العممي لكيفية التعامؿ

  .المتغيرات التي تحكـ نظـ التغير في الظواىر المختمفة
ووظيفة وضع الفروض تيدؼ أساسًا إلى تبسيط المشكمة موضع الدراسة والتحميؿ وذلؾ مف 
خالؿ وضع فروض محددة مف منطمؽ ما يتصوره وما يشعر بو الباحث تجاه ما ينوي دراستو 

األسموب اإلحصائي يعطي لنا تصور عاـ ووضع النتائج بصدد حؿ المشكمة موضع البحث . و 
لطريقة وضع الفروض تمييدًا الختبارىا سواء كانت ىذه الفروض عمى المستوى البسيط أو 

  .المعقد
ويعتبر أسموب عزؿ بعض المتغيرات أي افتراض عدـ تأثيرىا عمى الظاىرة موضع الدراسة أحد 

يد الخصائص والتأكد مف صحة األساليب المستخدمة في تبسيط طرؽ معالجة المشاكؿ وتحد
بعض النظريات . فالدارس لممتغيرات المؤثرة في حجـ مبيعات أحد السمع ويريد قياس مدى تأثير 
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أحد ىذه المتغيرات فإنو يفترض ثبات أثر العوامؿ العشوائية أو الدورية مثاًل حتى يستطيع بذلؾ 
  .ى حجـ المبيعاتتحديد درجة تأثير عامؿ االتجاه العاـ أو األثر الموسمي عم

كما أف الباحث االقتصادي عند وضع تصور عاـ عند بحث أحد المشاكؿ االقتصادية إنما 
يحاوؿ أف يضع المتغيرات المحددة ليذه المشكمة داخؿ إطار تصوره وذلؾ مف خالؿ التفسير 

تصغير  واالفتراض , فيو قد يفترض مثاًل رشد المستيمؾ أو رغبة المنتج في تعظيـ دالة الربح أو
دالة التكاليؼ وىو بذلؾ يكوف قد عزؿ العديد مف المتغيرات التي قد تتعارض مع ىذه الفروض 

  .أو التي قد ال تفسر العالقات المتبادلة بيف متغيرات الظاىرة موضع البحث والدراسة
ويشير العمؿ اإلحصائي مف خالؿ ىذه الوظيفة إلى العديد مف االعتبارات والضروريات التي 

االسترشاد بيا عند وضع الفروض تمييدًا الختيارىا ولمتأكد مف صحتيا أو عدـ صحتيا .  يجب
فعند إتباع أسموب اإلبعاد أو عزؿ المتغيرات أو عند وضع بعض االفتراضات السموكية يجب أال 
نتمادى في عزؿ العديد مف المتغيرات حتى ال نفتقد الحقيقة وتثبيت عكسيا بطريؽ مضمؿ نتيجة 

ىذا القبيؿ وعميو فيجب عمى الباحث وضع ترتيب منظـ لدرجة تأثير وأىمية المتغيرات  إفتراض
عمى حركة الظاىرة مع عدـ إىماؿ إمكانية قياس التغير في ىذه المتغيرات ومدى إمكانية 

  .استخداـ القوانيف والنظريات اإلحصائية في ذلؾ
ات واألوليات لدرجة تأثير وبصفة عامة فإننا يجب أف نحكـ المنطؽ عند وضع االفتراض

  .المتغيرات عمى الظاىرة غير متجاىميف موقؼ ىذه االفتراضات مف االختبارات اإلحصائية
 : ـ وظيفة االختبارات اإلحصائية 6

ىذه الوظيفة مكممة لموظيفة السابقة فاستخالص النتائج واتخاذ القرارات لدراسات مبنية أساسًا 
يتـ إال بعد اختبار صحة ىذه الفروض وىنا نجد دورًا كبيرًا عمى وضع فروض محددة يجب أال 

لمنظريات اإلحصائية والتي خصصت لكيفية اختبار صحة ىذه الفروض في ظؿ درجات قمة 
  .عالية وأدنى درجات مف الخطأ المسموح بو

والمعروؼ إحصائيًا أف اختبار الفروض في مجاؿ الدراسات الميدانية يكوف أصعب منو في 
لدراسات العممية . فالدراسات الميدانية بحكـ تغير ظواىرىا والعديد مف المتغيرات التي في مجاؿ ا

كثير منيا يصعب تحديدىا عدديًا أو قياسيا كميًا وبالتالي فانو في ىذه الحالة فإف االختبار يتـ 
فروض مف خالؿ المشاىدات المتكررة ومقارنة عممية التغير في الظاىرة وحقيقة ىذا التغير بال

الموضوعة ويكوف لنا قبوؿ الفرض عف مالحظة عدـ وجود اختالفات جوىرية بيف ما تـ تسجيمو 
مف واقع المشاىدات وما تـ افتراضو مف واقع التصور وتفسير عالقات متغيرات لمظاىرة , 
ويعتبر الفرض صحيحًا إحصائيًا ويمكف قبولو وذلؾ مف خالؿ إتباع األسموب اإلحصائي 

فروض , أما إذا وجدت اختالفات جوىرية فيجب عمينا رفض الفرض وعدـ قبولو الختبارات ال
ألنو بذلؾ يكوف فرضًا غير صحيحًا ألف المشاىدات الواقعية ال تؤيد ما كاف يتوقعو الباحث عند 



 11/9/2021. ثالثذد ال. الع خامس....المجلذ ال...................................مجلة االحصائيين العرب .............

 

-54- 
 

تفسيره لمتغير في الظواىر ولـ يكف موفقًا في ذلؾ , بينما يتـ اختبار الفروض في الدراسات 
تسجيؿ القراءات والقياسات نتيجة إجراء التجارب العممية مع تطبيؽ بعض  العممية مف خالؿ

النظريات اإلحصائية الختبارات الفروض والتي سوؼ يتـ التعرض ليا فيما بعد لمعرفة درجة 
تطابؽ النتائج العممية بما تصوره وتنبأ بو الباحث مف قبؿ حتى يمكف قبوؿ ىذه الفروض أو 

عدـ وجود فرؽ جوىري بيف القراءات وما تـ التنبؤ بو مف قبؿ فيمكف  رفضيا فإذا تـ التوصؿ إلى
قبوؿ النظرية ويكوف الفرض في ىذه الحالة صحيحًا في حدود خطأ مسموح بو عند مستوى معيف 
, وفي حالة التوصؿ إلى وجود فرؽ جوىري وحقيقي ) معنوي ( بيف قياسات التجارب العممية وما 

ىرة سواء كاف مف خالؿ النظرية أو الفرض ففي ىذه الحالة يتـ تـ تصوره تجاه متغيرات الظا
  .رفض النظرية أو الفرض

وال ننسى ىنا أف رفض الفرض يعني عدـ صحتو عمى اإلطالؽ ولكف ىذا يعني أف الباحث لـ 
يتوصؿ بعد مف خالؿ مشاىداتو الواقعية أو قياساتو وقراءاتو العممية إلى درجة قبوؿ ىذا الفرض 

ننسى ىنا إلى اإلشارة بأف الخبرة الطويمة والخمفية السابقة في نطاؽ وضع الفروض , كما ال 
واختبارىا دور ال يمكف إىمالو بأي حاؿ مف األحواؿ في واقعية الفروض وقربيا مف الحقيقة 

  .وقبولنا ىذه الفروض بعد اختبارىا
منظمة ألسموب االختبار كما أف اإللماـ بالطرؽ واألدوات اإلحصائية والقوانيف والنظريات ال

صدار القرار غير المتحيز  اإلحصائي يساعد إلى درجة كبيرة في استخالص النتائج السميمة وا 
  .بالنسبة لحؿ العديد مف مشاكؿ وقتنا المعاصر

 : ـ وظيفة استخالص النتائج 7
شر إف التطور الوظيفي ألسموب العمؿ اإلحصائي والذي ظير بوضوح في نياية القرف السابع ع

ومصاحبة ىذا التطور بتطور في الطرؽ والنظريات واستخداـ نظريات جديدة ليا مجاؿ تطبيقيا 
الواسع االنتشار في العديد مف نواحي الحياة المعاصرة المعقدة , أدى ذلؾ إلى وجود األسموب 
العممي في إطار إحصائي عمى درجة عالية مف الكفاءة في استخالص النتائج بطريقة موضوعية 

يدة عف أخطاء يمكف أف تقع نتيجة االعتماد عمى الطرؽ العادية في استخالص النتائج ولقد بع
أصبحت النظرية اإلحصائية في وقتنا المعاصر مف أدؽ األدوات لمدراسات العممية والتي يعتمد 

  .في تكوينيا عمى فروض محددة وتأكد مف صحة ىذه الفروض واستخالص النتائج
 : اراتـ وظيفة اتخاذ القر  8

أف أي دراسة عممية ىادفة سميمة ىي تمؾ التي تنتيي باتخاذ قرارات عممية صالحة لمعمؿ بيا . 
غير أف اتخاذ القرار السميـ ليس بالمسألة السيمة وذلؾ لتشابؾ األمور وتداخميا أو تعقد 
المتغيرات عف الظواىر وتأثيرىا المتبادؿ في بعضيا في ظؿ وجود العديد مف البدائؿ لحؿ 

ؿ وصعوبة تحديد البديؿ المناسب بسيولة إال أف األسموب اإلحصائي وما يحممو في المشاك
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طياتو مف قوانيف ونظريات إحصائية متطورة حديثة قد ساىـ بقدر عظيـ وخصوصًا بعد أف 
أخذت نظرية االحتماالت والتوقع الرياضي نصيبًا ىائاًل مف التطور في اتخاذ القرارات بدرجة مف 

  .بنسب خطأ عند حدودىا الدنياالثقة العالية و 
لقد أصبحت وظيفة اتخاذ القرارات ىي أساس العمؿ اإلحصائي وعموده الفقري وأصبح عمـ 

  .اإلحصاء في وقتنا المعاصر يفيـ ويعرؼ مف خالؿ وظيفة اتخاذ القرارات
  ـ وظيفة التنبؤ االستداللي: 9

اإلحصاء وظيفة التنبؤ االستداللي مف أىـ وظائؼ واستخدامات األسموب والنظرية في عمـ 
بالخصائص والمؤثرات لمعديد مف متغيرات الظواىر في المجتمع . ومف خالؿ ىذه الوظيفة 
وباستخداـ طرؽ القياس والتحميؿ اإلحصائي يمكف التوصؿ إلى اتجاه عاـ لما سيحدث في 

لكمي أو التنبؤ المستقبؿ لممتغيرات التي تتحكـ في ظاىرة ما , مثؿ التنبؤ بحجـ الطمب ا
  .بمعامالت المتغيرات المحددة لدالة االستثمار القومي أو الدخؿ القومي إلى غير ذلؾ

والتنبؤ في ىذا اإلطار خاص بالمستقبؿ وبتوضيح العالقات بيف متغيرات الظواىر لفترة مستقبمية 
تخص الماضي . غير أف التنبؤ في مفيومة االستداللي أو التنبؤات االستداللية ىي تمؾ التي 

وليس المستقبؿ حيث يكوف ليا طابع االستدالؿ أو االكتشاؼ أو التأكد مف وجود ظاىرة متكررة 
الحدوث دوف مالحظة سبب ذلؾ ويكوف التنبؤ ىنا لتأكيد وجود الظاىرة مف خالؿ المالحظة 
والقياس وتطبيؽ أسموب العمؿ اإلحصائي في تجميع البيانات وتسجيؿ االتجاىات وتحديد 

سباب وتفسير التغيرات واستخالص النتائج , ففي ىذا النوع مف التنبؤ يقوـ الباحث بوضع األ
فروض محددة محاواًل بعد ذلؾ جمع البيانات مع اإلطالع عمى التقارير والسجالت عف الظاىرة 

  .موضع التنبؤ واختبار صحة ىذه الفروض
 : ـ وظيفة البحث العممي 10

صاء في اإلطار السابؽ عرضو إنما يعطي لنا أسموبًا عمميًا وأداة إف التطور الوظيفي لعمـ اإلح
حديثة تخدـ أسموب الدراسات العممية سواء كانت ميدانية أو معممية . فإذا ما قمنا بأخذ الوظائؼ 
السابقة في ترتيبيا المنطقي لوجدناىا تصمح أساسًا لخطوات تتبع في تنفيذ البحث العممي . وعميو 

ائي كالعممة ليا وجياف الوجو األوؿ يعبر عنو بالوظائؼ الرئيسة لعمـ فإف العمؿ اإلحص
  .اإلحصاء أما الوجو اآلخر فيعبر عنو بوظيفة البحث العممي

والباحث أو الدارس في استخدامو ليذه المراحؿ أو الوظائؼ في دراستو الميدانية أو العممية , 
البحث العممي , كما يجب عميو أف  يجب أف يدرؾ ويستوعب ىذه المراحؿ ويعتبرىا أحد طرؽ

يجيد االختيار طبقًا لطبيعة دراستو ونوعية المتغيرات التي يتعامؿ معيا , وتحكيـ كؿ مف 
  .عنصري الزماف والمكاف في ذلؾ
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وبصفة عامة فإف عمـ اإلحصاء مف خالؿ وظائفو المختمفة مف اختيار موضوع البحث وتجميع 
الفروض واختيارىا وأخيرًا استخالص النتائج واتخاذ القرارات إنما المعمومات وتحميميا مع وضع 

ضافة حقيقية في ىذا الميداف   .يصمح ألف يكوف مف أدؽ طرؽ البحث العممي وا 
 

 المبحث الثاني :دور العمميات االحصائية في التنمية االقتصادية لمقطاع العام والخاص 
ـ عمى تطوير القطاعات االقتصادية األساسية التي تمتاز التنمية بأىمية كبيرة لمعراؽ ألنيا تقو 

تستند في نموىا الموضوعي عمى الثروات الطبيعية المتوفرة أصاًل في العراؽ وتأىيميا لممساىمة 
في تشكيؿ العالقة السميمة بيف الصناعة والزراعة واإلحصاء لو أىمية كبيرة ألنو يعتمد عمى 

والبينات التي يراد بحثيا ثـ إيجاد النتائج الرقمية الالزمة طريقة استخداـ األرقاـ لتحميؿ الظواىر 
لمقياس وتفسير تمؾ الظواىر .. كما أف اإلحصاء يمتاز بعمميتو ألنو يعتبر مجموع النظريات 
والطرؽ العممية التي تيدؼ إلى جمع وعرض ووصؼ وتحميؿ البينات المقيسة رقميًا الستخداـ 

والتعميـ أو ضبط المتغيرات أو التنبؤ أو التقرير أو التحقيؽ ..  النتائج المنبثقة عنيا في التفسير
إف الطرؽ اإلحصائية التي تعتمد عمى جمع وعرض وتحميؿ البيانات مع تفسير النتائج المتوصؿ 
إلييا بالنسبة لمظاىرة محؿ الدراسة تؤدي إلى إظيار الحقائؽ التي تفيد في اتخاذ أنسب القرارات 

ي حؿ المشكالت دوف التعرض لممخاطر والقرارات الخاطئة وما يترتب وأقربيا إلى الصواب ف
عمييا مف تكاليؼ ومجيودات قد يصعب التغمب عمى آثارىا السمبية, ويكتسب اإلحصاء أىمية 
كبرى في مجاالت اإلدارة واالقتصاد والمحاسبة والتنمية البشرية حيث أف عممية جمع البيانات في 

تسجيؿ وحصر الحوادث بؿ تجاوزتيا إلى تقسيـ البيانات المسجمة  ىذه المياديف لـ تقتصر عمى
وتحميميا واتخاذ القرارات التي تتعمؽ بالمستقبؿ ومف النظرة الفاحصة لمعناصر الرئيسية التي 

 .تتألؼ منيا العممية اإلدارية يظير بوضوح مدى ارتباط اإلحصاء باإلدارة
كافي مف البيانات اإلحصائية وأساليب استخداميا إف التخطيط السميـ ال يمكف تحقيقو دوف قدر 

حيث تعتبر ضرورة لكؿ مف يشارؾ بعمميات التخطيط أو يستفيد منيا حيث ىناؾ عالقة وطيدة 
بيف التخطيط واإلحصاءات إذ ال يمكف التصور لمجرد التفكير في التخطيط التنموي السميـ دوف 

عالية مف الدقة والموثوقية والشموؿ,  توفر بيانات ومعمومات ومؤشرات إحصائية عمى درجة
ولكي يتـ تحقيؽ ذلؾ البد مف تمتع القائميف بيا المعنييف بشؤوف التخطيط التنموي بدرجة جيدة 
مف الوعي اإلحصائي .. كما يفرض عمى مديرية إحصاء التنمية البشرية توفير تقارير متنوعة 

تي يتـ عمى أساسيا احتساب المؤشرات مف التنمية البشرية تأخذ أبعاد إمكانية ديمغرافية ال
 .التنموية الخاصة بالسنوات السابقة وجمعيا مف الدوائر الحكومية وتقديميا ألجيزة اإلحصاء
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 المبحث الثالث : عالقة الوعي االحصائي بالتخطيط نحو التنمية المستدامة 
فراد المجتمع يعد في حد إف مجرد االىتماـ بالمعمومات اإلحصائية وتناوليا واستخداميا مف قبؿ أ

ذاتو ظاىرة صحية تدؿ عمى انتشار الوعي اإلحصائي بيف ىؤالء األفراد وتوضح ما ليذه 
اإلحصاءات مف قيمة ذات مردود إيجابي , كما أف ىذا االىتماـ يوضح العالقة القوية التي تربط 

إلحصاءات مف قبؿ بيف اإلدراؾ بأىمية اإلحصاءات والوعي اإلحصائي , والطمب المتزايد عمى ا
المخططيف وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات والباحثيف في مجتمع ما يدؿ عمى الفيـ 
واإلدراؾ الواسعيف بأىمية ىذه اإلحصاءات وعممية توفير البيانات اإلحصائية الالزمة بالقدر 

ما كاف ىناؾ وعي  الكافي ترتبط أيضا بتحمي أفراد المجتمع بدرجة مف الوعي اإلحصائي , فإذا
دراؾ لقيمة المعمومات اإلحصائية فمف يكوف ىناؾ ندره في ىذه اإلحصاءات  إحصائي وفيـ وا 

  عمى اإلطالؽ.
ومف خالؿ العالقة الوطيدة بيف التخطيط واإلحصاءات ال يمكف لنا أف نتصور مجرد التفكير في 

إحصاءات ( عمى درجة  تخطيط تنموي سميـ دوف توفر بيانات ومعمومات ومؤشرات إحصائية )
عالية مف الدقة والموثوقية والشموؿ ولكي نحقؽ ذلؾ البد مف تمتع األطراؼ ذوي العالقة 

 المعنييف بشؤوف التخطيط التنموي بدرجة جيدة مف الوعي اإلحصائي .
وظاىرة وجود ضعؼ الوعي اإلحصائي بيف البعض مف المشتغميف في أجيزة التخطيط وراسمي 

ية ومتخذي القرارات قد يكوف ليا انعكاساتيا السمبية عمى اتخاذ القرارات في السياسات التنمو 
القضايا االجتماعية واالقتصادية بسبب قصور المعرفة بالحقائؽ والركائز التي يفترض أف يستند 
إلييا ويعتمد عمييا لموصوؿ إلى األىداؼ المطموبة , أوقد يكوف تـ االعتماد عمى بيانات 

ءات ( منقوصة أو مشكوؾ في دقتيا مف قبؿ القائميف عمى التخطيط , أو قد ومعمومات ) إحصا
يكوف السبب مرده إلى الفتور في العالقة وضعؼ االتصاؿ بيف المسؤوليف عف أجيزة التخطيط 
وصانعي القرار مف جية وبيف منتجي األرقاـ والمؤشرات اإلحصائية ) األجيزة اإلحصائية ( مف 

كؿ كمي .وقد يعزى الضعؼ في الوعي اإلحصائي أحيانًا نتيجة لسوء جية أخرى أو انعدامو بش
استخداـ البيانات اإلحصائية مف قبؿ العامميف في أجيزة التخطيط لموصوؿ إلى األىداؼ المتوخاة 
كأف يتـ استخداـ بعض المؤشرات اإلحصائية دوف األخذ بعيف االعتبار المتغيرات األخرى ذات 

والمفاىيـ اإلحصائية لتمؾ المتغيرات التي يمكف أف تؤثر في الموضوع العالقة وخاصًة األساليب 
قيد التخطيط , ثـ أف مناخ الثقة السائد بيف المسؤوليف عف التخطيط في األرقاـ التي تمثؿ 
البيانات والمعمومات والمؤشرات اإلحصائية المتوفرة والمتاحة لو الدور الفاعؿ في الوصوؿ إلى 

 .التخطيطاألىداؼ المأمولة مف 
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 المبحث الرابع : فاعمية االساليب االحصائية في الدراسات االقتصادية :
يعد استخداـ األسموب اإلحصائي في أي دراسة الوسيمة المأمونة التي يمكف أف تضمف تحقيؽ 
األىداؼ المرجوة مف وراء تنفيذىا سواء كاف اليدؼ المقصود مف الدراسة التعرؼ عمى نواحي 

الظواىر االجتماعية أو األقتصادية أو لدراسة مشكمة معينة قائمة أو متوقعة معينة لػ بعض 
 .ووضع الحموؿ المناسبة ليا

ويمكف لممنشآت سواء التابع منيا لمقطاع العاـ أو الخاص القياـ باألعماؿ والمياـ والواجبات 
ؤشرات اإلحصائية المنوطة بيا عمى الوجو المطموب إذا ما توافرت ليا المعمومات والبيانات والم

وعمى درجة مف الدقة والشموؿ , وعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لمؤسسات الخدمات المدنية توزيع 
خدماتيا عمى جميع نواحي الدولة بشكؿ مناسب استنادًا إلى البيانات المتوفرة عف التوزيع 

قطاع التعميـ الجغرافي لمسكاف في ىذه المناطؽ وطبيعتيا الجغرافية , كما و يمكف لمقائميف عمى 
تممس احتياجات المجتمع مف المؤسسات التعميمية واحتياجاتيا مف المدرسيف واإلدارات المدرسية 
في ضوء توفر بيانات ومعمومات مفصمة ودقيقة عف السكاف وتوزيعيـ العمري والنوعي , كما أف 

عف مقومات التخطيط إلقامة مشاريع صناعية كانت أو تجارية تستمـز بالضرورة توفر بيانات 
 .قياـ مثؿ ىذه المشاريع ودراسة الجدوى االقتصادية المأمولة مف وراء إنشاءىا

إف األخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسـ السياسات التنموية لكؿ دولة يتطمب توفر بيانات 
ومعمومات ومؤشرات إحصائية مع ضماف دقتيا وشموليا مف أجؿ بموغ األىداؼ المرجوة مف 

ف القائميف عمى التخطيط مف متابعة تنفيذ جميع مراحؿ الخطط المرسومة والتأكد التخطيط وتمك
 .مف سير ىذه المراحؿ عمى الوجو المطموب

ومف المعروؼ بأف استخداـ األساليب اإلحصائية أصبح مف األعمدة األساسية التي يركف إلييا 
المجتمع كقضايا الصحة في التوصؿ لمحموؿ المناسبة لكثير مف المشاكؿ والقضايا التي تيـ 

 .والتعميـ والزراعة والصناعة والتجارة
مما سبؽ يتضح أف أىمية عمـ اإلحصاء تكمف في أنو استطاع في اآلونة األخيرة أف يضع 
أساليبو العممية ونظرياتو موضع التطبيؽ باإلضافة إلى أىميتو النظرية وفوائده التطبيقية الواسعة 

إلحصاء واستخدامو بواسطة المنشآت عمى اختالؼ أنواعيا , ويعكس ذلؾ االتجاه الحديث ل
وأنشطتيا في سبيؿ الوصوؿ إلى قرارات حكيمة وبحيث أصبح مف الممكف القوؿ بأف األساليب 
اإلحصائية تستخدـ غالبًا في كؿ الدراسات والبحوث العممية. ففي قطاع التجارة زاد االىتماـ 

ة المنشآت العاممة في ىذا المجاؿ في جميع عممياتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية لرسـ سياسي
المختمفة بشكؿ يمكنيا مف اتخاذ قراراتيا التجارية السميمة عمى أسس عممية ومراقبة عممياتيا 
التجارية ورسـ الخطط لعممياتيا المستقبمية وبشكؿ عاـ يعتمد االقتصاديوف في وقتنا المحاضر 

قتصادية عمى األساليب اإلحصائية مف خالؿ دراستيـ لعدد اعتمادًا كبيرًا في رسـ السياسات اال
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مف المواضيع ذات العالقة الوطيدة باالقتصاد كإحصاءات الدخؿ القومي والتجارة الداخمية 
والخارجية واإلنتاج الصناعي والزراعي واألرقاـ القياسية ألسعار السمع والخدمات وتكاليؼ 

حصاءات القوى العاممة المعيشة واإلحصاءات المتعمقة بالبنوؾ و  االستثمارات والمدخرات وا 
 .واإلحصاءات السكانية

 
 المبحث الخامس : االجرءات التطبيقية لمعمميات االحصائية في التنمية

ىناؾ العديد مف لوحات السيطرة اإلحصائية ولكؿ لوحة استخداـ معيف وذلؾ تبعًا ليدؼ   
لذلؾ ىناؾ صنفيف  ,االستخداـ وطبيعة خصائص المنتج أو المميزات المراد التأكد مف ضبطيا 

مف لوحات السيطرة اإلحصائية وىما لوحات السيطرة لممتغيرات )القياسات( و لوحات السيطرة 
بقدر تعمؽ االموضوع بيدؼ البحث سيتـ توضيح لوحات السيطرة لممتغيرات لممميزات و 

 المستخدمة في تحميؿ خاصية الجودة المبحوثة فقط  .
 (Control Charts for Variable)لوحات السيطرة لممتغيرات 

وتستخدـ ىذا النوع مف لوحات ضبط الجودة في حالة إمكانية قياس خاصية الجودة لممنتج مثؿ   
ىناؾ عدة أنواع مف لوحات  ,الطوؿ والوزف والتيار الكيربائي و درجة الحرارة و الكتمة وىكذا 

 السيطرة لممتغيرات وسيتـ توضيح األنواع الشائعة منيا وىي :
 X¯ – R Chart) (لوحة المتوسط والمدى   

(   Upper control limitتتكوف لوحة المتوسط مف الحد األعمى لمسيطرة اإلحصائية )   
( ويكتب  Lower control limit( والحد األدنى لمسيطرة اإلحصائية )UCLوتكتب اختصارًا  )

والذي يمكف احتسابيا وفقًا  ( Central control limit  CL( وخط المركز )LCLاختصارًا )
 :  (1)لممعادالت اآلتية

               
              
      

∑    
   

 
 

 حيث أف :
n      عدد العينات المحسوبة  :Subgroup)) 
X‾  معدؿ المشاىدات لمعينة الواحدة  ويحسب مف المعادلة اآلتية  :       

∑    
 
   

 
 

A2  ) ثابت يعتمد عمى حجـ العينة ) عدد المشاىدات في العينة الواحدة  : 
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R‾   متوسط المديات لمشاىدات العينات ويحسب مف المعادلة اآلتية :    
∑   

   

 
   

أّما لوحة المدى التي تتكوف مف حد أعمى وأدنى وحد مركزي فيتـ احتسابيا مف المعادالت اآلتية 
(2): 

UCLR = D4R‾ 
LCLR= D3 R¯ 
CLR = R‾ 

 حيث أف :
, D4 D3   ( معامالت تعتمد عمى عدد المشاىدات في العينةn)  . 

 (X¯ – 𝛔  Chart)لوحة المتوسط واإلنحراف المعياري 
تستخدـ لوحة المتوسط واإلنحراؼ المعياري عندما يكوف تبايف العممية صغيرا وعمى سبيؿ   

 الرقابة عمى إنتاج رقائؽ السيمكوف لمكومبيػوتراتالمثاؿ تستخدـ لوحة اإلنحراؼ المعياري في 
وتتكوف لوحة المتوسط )في لوحة المتوسط  واإلنحراؼ المعياري ( أيضًا مف حد أعمى وحد أدنى 

 :وحد مركزي وتحسب وفقًا لممعادالت اآلتية 
               
              
      

∑    
   

 
 

 حيث أف :

√       : ( ويحسب مف المعادلة اآلتية sigma:  يمثؿ اإلنحراؼ المعياري )   
∑       

   
 

   ويحسب مف المعادلة اآلتية :     (n) : متوسط اإلنحراؼ المعياري لمعينات   
∑   

   

 
 

K   تمثؿ عدد المشاىدات في العينة  :n   . 
 وتحسب حدود الضبط لموحة اإلنحراؼ المعياري كما يأتي :

  ¯ UCL =  B4 
LCL =  B3  ‾ 
CL  =    ‾ 

 حيث أف :
B4  ,B3  ( ثابتاف تعتمد قيمتيما عمى حجـ العينةn.) 
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  Normal Distribution Curveمنحنى التوزيع الطبيعي   
ولكف  ,كما ىو معروؼ يوجد عدد مف المنحنيات التي تمثؿ التوزيعات اإلحتمالية المستمرة    

 Normal Curve Gaussianالشائع منيا ىو منحنى التوزيع الطبيعي لكاوس )
Distribution الذي يساعد استخدامو في مجاؿ ضبط الجودة عمى إيجاد نسب التمؼ اثناء )

 .اإلنتاج واحكاـ الضبط عمى تحميالت لوحات ضبط الجودة 
وبدراسة شكؿ منحنى التوزيع  الطبيعى نجد أنو منحنى متماثؿ حوؿ الوسط الحسابى لمتوزيع    

سي ولو قمة واحدة ويمتد طرفاه إلى ما ألنيأية مقتربيف مف المحور األفقى , ويأخذ الشكؿ الجر 
ذا أسقطنا عمودًا مف قمة المنحنى عمى  شيئًا فشيئًا مف دوف أف يتماسا مع ىذا المحور . وا 
المحور األفقى فإف ىذا العمود يعد محورًا لمتماثؿ ألنو يقسـ المساحة تحت المنحنى إلى قسميف 

 50وينطبؽ كؿ منيما عمى اآلخر تمأـ األنطباؽ ومساحة كؿ قسـ تساوى  % متساوييف تمأماً 
مف المساحة الكمية تحت المنحنى وينتج عف ىذا التماثؿ أف قيـ الوسط الحسابى والوسيط 

  . والمنواؿ لمتوزيع الطبيعى تكوف متساوية
 

 الخاتمة والتوصيات :
القطاع الخاص في مجاؿ البنية األساسية, ال يّتضح مما سبؽ أّنو لتحقيؽ الشراكات الناجحة مع 

ـّ ذلؾ مرحمًيا وبعد دراسة واعية لألىداؼ المطموب تحقيقيا مف خالؿ ىذه الشراكة.  بّد وأف يت
نقترح في ختاـ ىذا البحث جممة مف التوصيات التي مف شأنيا أف تسيـ في إنجاح عممية 

 :الشراكة مع القطاع الخاص مف خالؿ العمميات االحصائية
وضع الخطوط العريضة واألىداؼ التنموية المرجوة مف عممية الشراكة مع القطاع الخاص,  -١

ليس فقط عمى المستوى االقتصادي أو تحسيف أداء الخدمات العامة, ولكف مف حيث مردود ذلؾ 
 عمى التنمية بشكؿ عاـ, وعالقة تمؾ الشراكة بتحسيف الطرؽ االحصائية المناسبة ليا .

ر العامة االحصائية التي تحّدد دور كؿ شريؾ في التنمية بما يضمف كفاءة وضع األط -٢
 التنسيؽ والتكامؿ بيف األطراؼ جميًعا.

حصر التجارب الناجحة في العمميات االحصائية التي خاضتيا الدوؿ األخرى عند الشراكة  -٣
 اجمة عنيا.مع القطاع الخاص وتقويميا واالستفادة مف إيجابيتيا, وتالفي السمبيات الن

 االعتماد عمى المكاتب الوطنية لمتحميؿ االحصائي ذات الخبرات الدولية لمعالجة البيانات. -٤
تحرير األسواؽ المالية وتطويرىا وتييئتيا لجذب المّدخرات الوطنية واألجنبية, وتوظيفيا في  -٥

 . مجاالت االحصاء المتنوعة
 
 



 11/9/2021. ثالثذد ال. الع خامس....المجلذ ال...................................مجلة االحصائيين العرب .............

 

-62- 
 

القطاع الخاص إاّل بعد إعداد األطر التشريعية والمؤسسية عدـ االنتقاؿ مف القطاع العاـ إلى  -٦
الالزمة إلنجاح ىذه الشراكة, كذلؾ إنشاء األجيزة االحصائية الالزمة لتنفيذ القواعد وااللتزامات 
 الواردة في تمؾ األطر بقدر  عاؿ  مف الكفاءة والنزاىة, كالمجمس األعمى لالحصاء والشراكة مثاًل.

ابية احصائية مكّونة مف بعض األجيزة الحكومية والمجتمع المدني تضمف توفير منظومة رق -7
االلتزاـ باالتفاقات المعقودة بيف الدولة والقطاع الخاص مف جية, وتضمف وصوؿ الخدمة 

 لممواطنيف بالمستوى والسعر المطموبيف مف جية أخرى.
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لبيان جودة المياه   Sigma-6استعمال السيطرة النوعية ومقياس  
 المعالجة الخارجو من بعض محطات تصفية المياه

 
 اسماء نجم الدين**                       أ.د. مناف يوسف حمود*      

munaf_yousif@yahoo.com 
 

 المستخمص 
ييدؼ ىذا البحث الى استعماؿ لوحات خرائط السيطرة كأداة إحصائية لغرض التوصؿ الى     

عدد العيوب بالنسبة لممياه الداخمة والخارجة) العادمة( لمحطتيف مف محطات تصفية المياه الثقيمة 
 .2015-2014في العراؽ وىما محطتي الرستمية و البوعيثة لالعواـ 

لسيطرة لممياه الداخمة والخارجة بعد اجراء المعالجات عمييا واستخراج اذ تمت دراسة لوحات ا    
عدد العيوب بالنسبة لممياه الخارجة ومف ثـ مقارنة النتائج لكال المحطتيف ومعرفة اييما تعمؿ 

( ومقارنتيما مف خالؿ معرفة المستوى Six- Sigmaافضؿ مف االخرى عف طريؽ اسموب)
ة كفاءة المعالجة ووفؽ المستويات الخاصة بمقياس الحيود الذي تكوف فيو المحطة مف ناحي

 السداسية.
وقد اظيرت النتائج افضمية محطة عمى نظيرتيا  محطة اذ اشارت النتائج الى كوف محطة              

عمما اف كال المستوييف لممحطتيف ال يمثالف  مقارنة مع محطة التي كاف ليا المستوى ليا مستوى
مطموب ويعانياف نقصا كبيرا في مستوى جودة المياه المنتجة وىذا ما سيعود مستوى الجودة ال

سمبا عمى حياة االنساف والكائنات الحية لما فييا مستوى تموث مما يتطمب ذلؾ العمؿ بجيود 
 حثيثة عمى تقديـ خدمات افضؿ واستعماؿ معالجات احدث. 
نوعية , االحتياج الحيوي لالوكسجيف الكممات المفتاحية: مقياس الحيود السداسية, السيطرة ال

BOD5  االس الييدروجيني,PH , (تركيز االوكسجيف المذابCOD) 
 

 جامعة بغداد-كمية االدارة واالقتصاد –*  قسـ االحصاء 
 جامعة بغداد –** كمية ابف الييثـ 
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Using Quality Control and 6-Sigma To Determine The Quality of 

The Treated Wastewater Discharged From Some Water Purification 

Plants 

Prof. Ph.D.  Munaf Yousif Hmood*       Asmaa Najim Al-deen** 

 

ABSTRACT 

    In this paper we use one of the quality control measures for studying 

the input and output water for two water treatment stations in IRAQ and 

then we use Six-Sigma for the output water after made treatment to build 

a final conclusions for the best station. 

    The results refers to a second level for both of these stations and  Albo-

Etha station is better than Al-Rustumea station, although both of them are 

suffered shortages in produced water quality and this will negatively 

affect human life and living organisms including pollution levels which 

require work in efforts to provide better services and use of newer 

processors. 

Keywords: Six-Sigma, Quality Control, Biochemical Oxygen Demand 

(BOD5), PH, Chimical Oxygen demaind (COD) 
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 المقدمة: -1

يشيد عالمنا المعاصر ثورة ىائمة في شتى مجاالت الحياة ليجد اإلنساف نفسو رىينة لكؿ     
عادة المشكالت التي ترافؽ ىذا التطور السريع واليائؿ و  تعد معالجة مياه الصرؼ الصحي وا 

استعماليا أو طرحيا ضمف المجاري المائية السطحية أو الحقف ضمف المياه الجوفية مف 
امة ضمف إستراتيجية الدوؿ لمحفاظ عمى كميات المياه المتوافرة وكذلؾ لمحفاظ عمى الخيارات الي

الحياة المائية وتعاني مشاريع الصرؼ الصحي عادة مف اإلىماؿ مع عدـ وجود ادارة سميمة 
ومتابعة مستمرة ليا وبذلؾ فإنيا تطرح مياىيا إلى األنيار بنوعية رديئة مما يؤثر عمى نوعية مياه 

ضال عف التأثير عمى الحياة المائية مع ىالؾ اغمب اإلحياء المجيرية ضمف المجاري النير ف
 المائية.
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 مشكمة البحث: -2
ينطمؽ البحث مف إطار مشكمة حقيقية يعاني منيا العمـ او المجتمع لبناء خارطة يمكف مف     

خالليا التوصؿ إلى أفضؿ الحموؿ الممكنة لمعالجة تمؾ المشكمة, اذ تتركز مشكمة البحث بعدـ 
وجود خرائط سيطرة تراقب نوعية المياه الخارجو مف محطات معالجة مياه الفضالت المنزلية, 

ف االستناد إلييا كإستنتاج لالستعماؿ األمثؿ لتمؾ المياه مع مراعاة الجانب البيئي والحفاظ يمك
 عمى ديمومة الحياة.

 
 ىدف البحث -3

 ييدؼ البحث مف خالؿ البيانات المتوافرة الى :
   إنتاج خرائط سيطرة لمياه الفضالت المنزلية الداخمة والخارجة مف محطتي الرستمية

 والبوعيثة.
    استعماؿ اسموبSix-Sigma) لبياف مدى جودة المياه الخارجة مف تمؾ المحطات )

 ومعرفة اي مف المحطتيف تعمؿ بصورة افضؿ. 
  .المقارنة بيف نوعيتي المياه الخارجة لمحطتيف الرستمية و والبوعيثة 
 
 فرضية البحث:  -4

وعية المياه الداخمة يبنى البحث عمى فرضية مفادىا عدـ وجود خرائط سيطرة معتمدة لن    
والخارجة مف محطات معالجة مياه الفضالت المنزلية فضال عف عدـ وجود مقياس لمدى جودة 
المياه الخارجة لتمؾ المحطات بعد اجراء المعالجات مف خالؿ خرائط يستطيع العامموف في ىذا 

 المجاؿ التحكـ بيا وتحسيف جودة المياه المنتجة.
 
 منيجية البحث:  -5

ؿ البحث المنيج التحميمي مف خالؿ تحميؿ البيانات االسبوعية الخاصة بفحوصات يستعم    
المياه الداخمة والخارجة مف محطتي الرستمية والبوعيثة لمعالجة مياه الفضالت المنزلية ولمسنوات 

ـ, ومف ثـ رسـ خرائط السيطرة لمعرفة نوعية تمؾ المياه ومدى مطابقتيا مع 2014-2015
 وعة.المواصفات الموض
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 دراسات سابقة:  -6
تعد الدراسات السابقة ركيزة العمؿ األولي في أي عمؿ بحثي نروـ التقدـ بو لمعرفة ما     

, وقد تـ عرض دراسات نتيى االخروفتوصؿ إليو الباحثوف في سبؽ ومف ثـ البدء مف حيث ا
 في الجانبيف البيئي واالحصائي وكاالتي:  

 دراسات في الجانب البيئي: 6-1
درس العديد مف الباحثيف نوعية مياه الفضالت المنزلية محاوليف االفادة منيا وتقميؿ اإلخطار     

الناجمة عف طرحيا وكذلؾ أىـ المعالجات المطموبة في تخفيؼ العبء الذي تولده تمؾ المياه, اذ 
وحدة  [  دراسة لمعرفة بعض المؤشرات التشغيمية عمى أداء10( ]2009أجرى الباحث) المييبي, 

الحمأة المنشطة ذات التيوية المطولة, وىدؼ مف خالؿ دراستو تقييـ وحدات المعالجة داخؿ 
المحطات ومعرفة زمف البقاء الييدروليكي األمثؿ والذي يعد الزمف الذي تصؿ فيو المياه إلى 

 نوعية جيدة يمكف طرحيا وكذلؾ الحفاظ عمى نشاط الحمأة.
[ دراسة لمعرفة تأثير استعماؿ األحياء المجيرية 4( ] 2009في حيف أجرى الباحث )العبد ربو ,

( عمى أداء وحدات الحمأة المنشطة ذات التيوية المطولة في معالجة مياه EM1الفاعمة )
الصرؼ الصحي المنزلي وقد توصؿ إلى نتائج تفيد بأف استعماؿ األحياء الفعالة ضمف وحدات 

 وكذلؾ يزيد مف كفاءة وحدات المعالجة. المعالجة يحافظ عمى نشاط األحياء المجيرية
[ دراسة لتقييـ كفاءة معالجة المخمفات النفطية لمصفى نفط البصرة 9( ]2011كما أجرى )صبار.

وتأثيراتيا البيئية المحتممة في قناة شط البصرة واعتمدت الدراسة عمى إجراء كؿ الفحوصات 
واضحة لنوعية المياه الخارجة مف وحدات ة و الفيزيائية والتي مف شأنيا إعطاء رؤية ئيالكيميا

مصفى البصرة وكذلؾ ركزت الدراسة عمى بياف اآلثار البيئية المحتممة عمى نوعية المياه ومدى 
 تأثير ذلؾ عمى األحياء المجيرية داخؿ النير ومف ثـ اإلخالؿ بالنظاـ البيئي العاـ.

لسنة في الكمية والنوعية [ دراسة تضمف فييا تأثير فصوؿ ا11( ]1986كما أجرى )مشكور
المايكروبية لمياه مشروعي التصفية في مدينة بغداد, فقد وجد ىنالؾ تأثيرا واضحًا لمفصؿ السنوي 
في اعداد البكتريا في المياه وفي جودة عمميات المعالجة , والحظ وجود بكتريا القولوف, والقولوف 

 الذىبية في المياه.البرازية, والمسبحيات البرازية, والمكورات العنقودية 
[ لنوعية المياه في اربع مشاريع اسالة وتصريؼ في محافظة بابؿ 7( ]1998اما دراسة )العزاوي 

بينت وجود محتوى بكتيري عاؿ في شط الحمة وتموث مياه الشرب ببكتريا القولوف والقولوف 
 البرازية, والمسبحيات البرازية, وبكتريا الزائفة الزنجارية.

 ي الجانب اإلحصائي :دراسات ف 6-2
اإلحصاء ىو الجزء المكمؿ لسمسمة العموـ مف خالؿ اختصاره لمكـ اليائؿ مف البيانات     

وكذلؾ إعطاء القرارات السريعة والمبنية عمى بيانات مسبقة والخروج بخرائط سيطرة وحدود تعتبر 
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سنة مف  200( تمتد ألكثر مف Six-Sigmaمحددات ونقاط ارتكاز لذلؾ العمؿ واف جذور )
( ثـ في اوائؿ Normal Curveقبؿ عالـ الرياضيات كرؿ فريدريؾ وىو اوؿ مف اكتشؼ مفيوـ )

( بتحديد Walter Shewart( قاـ عالـ الفيزياء والتر شيوارت )1855-1777القرف الماضي )
(3-Sigmaمف المتوسط عمى انيا نقطة تحسيف الخطأ ثـ فيما )  استعممت شركة موتوروال

( و الذي يعد Deming,s concept( مفيـو )Micky Harryية وكذلؾ ميكي ىاري )االمريك
عالمة تجارية خاصة لشركة موتوروال  (Sigma-6اذ أصبح مفيوـ ), االب الروحي لمجودة

 ثـ انتشرت بكؿ الشركات لتحسيف مخرجاتيا وتحسيف رضا العميؿ. 1979
مف معمؿ الباف تكريت لمراقبة أوزاف [ دراسة ض20أجرى الباحث )عكار( ] 2006وفي عاـ     

عمب االجباف مف صنؼ ربع كغـ وذلؾ باستعماؿ لوحات السيطرة, لمعرفة مدى التزاـ المعمؿ 
بوزف المنتج ومعرفة التفاوت الحاصؿ بيف األوزاف ضمف حدود السيطرة النوعية مف خالؿ 

ى خمو المنتج مف استعماؿ لوحة الوسط الحسابي وكذلؾ لوحة المدى وقد توصؿ الباحث إل
 المعيب واف الوحدات المفحوصة كانت ضمف حدود السيطرة النوعية لياتيف الموحتيف.

[ بأجراء دراسة عمى بعض منتجات الشركة العامة 5( ]2012كما قاـ الباحث )عبداهلل,    
لمصناعات الصوفية مف خالؿ استعماؿ المجموعات الضبابية والتوصؿ إلى سيطرة مناسبة عمى 

ات الشركة اذ أجريت الدراسة عمى بيانات أسبوعية وبأحجاـ مختمفة ومف خالؿ نتائج منتج
الدراسة تـ التوصؿ الى إف مخططات السيطرة الضبابية تقود إلى نتائج أفضؿ , وتمثؿ ىدؼ 

 الدراسة بمعرفة أي الطرائؽ ستؤدي إلى نتائج أفضؿ.
دراسة أستعمموا فييا لوحات  [19أجرى الباحث )الحميدي, وآخروف( ] 2012في عاـ      

السيطرة لغرض السيطرة عمى جودة مقاومة انضغاط الطابوؽ في محافظة القادسية اذ تـ 
استعماؿ لوحتي المتوسط والمدى لرسـ لوحة السيطرة عمى مقاومة االنضغاط لمطابوؽ المنتج في 

وجبات خالؿ  معمؿ طابوؽ القادسية مستعمميف بذلؾ عشرة نماذج وكؿ انموذج مكوف مف عشر
مدة امدىا شير وتـ التوصؿ إلى كال مف الحديف األدنى واألعمى لمقاومة انضغاطية الطابوؽ 

 ومدى مالئمتو لممواصفة العراقية ومعرفة التشتت الحاصؿ فييا .
 
 Statistical Quality Control ) السيطرة االحصائية عمى النوعية: ) -7

تمثؿ استعماؿ الطرائؽ واالساليب والنظريات االحصائية لمتأكد مف توافر المواصفات     
المطموبو لممنتج او الخدمة ودراسة تحسينيا ووضع الخطط الخاصو بالفحص او اجراءاتيا, 
وتعتمد العديد مف االساليب االحصائية في مجاؿ السيطرة النوعية كذلؾ فيما يسمى بالسيطرة 

ضمف ادارة الجودة الشاممة تعتمد ىذه االساليب عمى نمط عمميات السيطرة عمى الجودة 
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وخصائص العممية االنتاجية او اليندسية ودرجة تعقيدىا ومراحميا االنتاجية وتداخميا او ترابطيا 
 [12] (2015بعضيا البعض وطبيعة الشروط المطموبة لجودة االنتاج او الخدمة  )المشيداني ,

 السيطرة النوعية:اجراءات  7-1
 -يمكف تحديد اىـ االجراءات المتخذة في السيطرة النوعية وحسب الترتيب عمى وفؽ االتي:

 وضع مجموعة مف المعايير والمقاييس وفقا لممواصفات المحددة. -1
 فحص المواد المستعممة والمنتجة لمتحقؽ مف مطابقتيا لممواصفات. -2
 اذ االجراءات المطموبة.اكتشاؼ االنحرافات والتغيرات واتخ -3
 التخطيط لمتحسيف المستمر لمنوعية. -4
 (   (Control chart for variables لوحات السيطرة لممتغيرات: 7-1-1

كثير مف الخصائص النوعية يمكف اف يعبر عنيا بقياسات رقمية )عددية( مثؿ البعد ,     
الطوؿ, الوزف, العرض, الحجـ....الخ. مثؿ ىذه الخصائص النوعية عندئذ تسمى متغيرات لذلؾ 
يمكف القوؿ : اف الخاصية النوعية التي يمكف قياسيا عمى التدرج الرقمي تسمى متغير ولبناء 

 [2] (2012تغيرات يراعى اتباع الخطوات األتية: )عبداهلل,لوحة الم
 تحديد الخاصية النوعية ) المتغير( المطموب مراقبتيا. -1
( يتـ اختيارىا وفؽ 25تحديد حجـ العينة وعدد العينات المناسبة) االفضؿ اف ال تقؿ عف  -2

 اسموب عممي.
ت قياس وغيرىا مييئة لالستعماالت تييئة ادوات جمع وتسجيؿ البيانات مف استمارات وادوا -3

 االلكترونية.
تحديد نوع الموحة المناسب والتأكد مف وجودىا مسبقًا او تصميـ لوحة جديدة والتأكد مف  -4

 [5] (2012مالئمتيا بتجريبيا قبؿ االستعماؿ النيائي ليا.)عبداهلل,
 
 (Control Chartلوحة السيطرة ) 7-1-2

ذات صفات معينة موضحًا فيو ترتيبًا زمنيًا يحدد ما اذا كاف  ىي عبارة عف خارطة بيانية    
التبايف المفحوص في حالو غير طبيعية, ومخطط المراقبة يشتمؿ عمى خط وسطي بالعرض 
وخطيف لمحدود سفمي وعموي وىذيف الخطيف يساعداف عمى معرفة ما اذا كاف يجب المبادرة في 

حديف, والعينات التي تكوف بيف الخطيف ىي حؿ المشكمة اذا خرج بعض التبايف عف احد ال
السباب شائعة عادية اما اذا كانت بعض العينات خارجيا فيي السباب غير شائعة ويتطمب 
التدخؿ في جعؿ العممية بيف الحدود وقريبة مف المتوسط. وعند تحميؿ مخطط المراقبة سيكوف 

 Under( او تحت التحكـ )Out of Control) ىناؾ استنتاج اذا كانت العممية خارج التحكـ
Control,[6] (1990( .)عباوي 
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 (Shewharts Method طريقة شيوارت: ) 7-2
( كتاب عف السيطرة النوعية تحت عنواف W.A.Shewhart)ـ نشر الباحث 1931في عاـ     

)السيطرة االقتصادية عمى نوعية المنتجات المصنعة( الذي اعتبر مرجعًا ميما لتطبيقات الطرائؽ 
االحصائية عمى سيطرة العمميات, اف االسموب المتبع في ىذه الطريقة يبنى عمى اساس سحب 
عينات عشوائية بسيطة مف الوحدات المطموب فحصيا وبفترات منتظمة ويجب اف يكوف حجـ 

عينة, بعد سحب العينات يتـ  25العينة مناسبًا واف يكوف عدد العينات المسحوبة ال تقؿ عف 
لحسابية ليا وذلؾ لمعرفة االوساط الحسابية لمعينات التي تخرج عف حدود لوحة حساب االوساط ا

السيطرة لموسط, كذلؾ تحسب االنحرافات المعيارية لكؿ عينة مف اجؿ معرفة التجانس داخؿ كؿ 
عينة وذلؾ مف مالحظة خروج ىذه االنحرافات المعيارية عف حدود لوحة السيطرة 

 .[11] (1989)مشكور,
 مخططات السيطرة:انواع  7-3

 يمكف تمييز بيف نوعيف مف مخططات السيطرة كاالتي:
 (:Attributes control chartsمخططات السيطرة لمصفات) 7-3-1

تستعمؿ لمسيطرة عمى المواصفات النوعية التي اليمكف قياسيا كميًا, لذا تقسـ الى حالتيف     
 [12] (2015اىميا:)المشيداني,فقط احدىما مقبولة واالخرى غير مقبولة) مرفوضة( ومف 

  (مخطط السيطرة لنسبة المعيبP-Chart) 
 ( مخطط السيطرة لعدد العيوبC-Chart) 
 (:Variables Control Chartsمخططات السيطرة لممتغيرات) 7-3-2

وتستعمؿ ىذه المخططات اذا كانت المواصفات النوعية قابمة لمقياس الكمي مثؿ الطوؿ ,     
 الوزف, الكثافة, درجة الحرارة,...الخ. ومف اىميا:

 (( مخطط السيطرة لموسط الحسابيControl Chart for Average  (x) 
 ( مخطط السيطرة لممدىControl Chart for Range (R)) 
 نحراؼ المعياريمخطط السيطرة لالControl Chart for Standard Deviation 

S)) 
 . S2 )(Normal Distribution) N(𝜇  Xi,تستند ىذه الخرائط عمى التوزيع الطبيعيو 
 لوحة الوسط الحسابي: 7-4

تبيف لوحة الوسط الحسابي التغيرات التي تحدث في اوساط العينات المسحوبة مف العممية     
المدروسة, اذ تستعمؿ لمراقبة االتجاه العاـ لمنماذج المراد فحصيا وبياف مدى ابتعاد اوساط 
 العينات عف المتوسط العاـ لمعممية المدروسة, اذ يحدد في ىذه الموحة حدود السيطرة بحيث يقع
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% اذا كانت العممية تحت السيطرة وعمى ىذا 99.7المتوسط ما بيف ىذيف الحديف بأحتماؿ 
 -االساس يثبت المتوسط العاـ ليا ثـ ايجاد الحدود العميا والدنيا لموحة السيطرة كاآلتي:

  عينة مف العممية المراد فحصيا وبفترات  50-25يتـ اخذ عينات عشوائية بعدد حوالي
 جـو متساوية.زمنية منتظمة وبح

 .تحسب االوساط الحسابية لمعينات 
لذلؾ عندما تكوف لدينا الحاالت االمذكورة انفًا مف االفضؿ االقتصار عمى مفردة واحدة واتباع 

 الخطوات التالية لبناء لوحة الوسط الحسابي لمقياسات المفردة.
 يغة:( لكؿ وحدتيف متتاليتيف عمى وفؽ الصMRيتـ استعماؿ المدى المتحرؾ) -أ

MRi=|Xi-Xi-1|                                        (1) 
 استخراج متوسط المديات المتحركة -ب

  ̅̅ ̅̅ ̅   
∑   

     
                                          (2) 

 ( و يمثؿ حد السيطرة المركزي.Xiاستخراج متوسط المشاىدات) -ت
 ̅   

∑  

 
                                                (3) 

 عدد العينات المسحوبة nحجـ كؿ عينة كذلؾ تمثؿ  mاذ تمثؿ 
 ايجاد حدود السيطرة الثالثة وفؽ الصيغة االتية: -ث

UCL =   ̅ + 3   ̅̅ ̅̅ ̅

  
     ,    LCL =   ̅ - 3   ̅̅ ̅̅ ̅

  
                  (4) 

 ويسمى معيار الجودة المقدر  رسـ خريطة المراقبة لموسط الحسابي لتحديد الحد االوسط
(C.C.Lو الحد االعمى )(UCL(والحد االدنى )L.C.L.) 
  تفحص خريطة المراقبة وذلؾ برسـ النقاط التي تمثؿ اوساط العينات المختارة فأذا وقعت

جميع االوساط الحسابية داخؿ الحدود العميا والدنيا تكوف الخريطة قد حددت بشكؿ جيد واف 
 [13[ ]11[ ]5[ ]4] رج الحد المسموح بو واظيار المعيب.البيانات ال تقع خا

 الجودة -8
تعد الجودة مطمبًا في غاية االىمية لتمبية رغبة المستيمؾ في ظؿ االنتاج الضخـ     

واالقتصاديات الحرة واالسواؽ المفتوحة, واصبحت الرقابة عمييا اكثر اىمية لتمبية متطمبات 
كاد تعصؼ بالصناعة, المتمثمة بحرية التجارة والتشدد في المستيمؾ ولمواجية التحديات التي ت

مطابقة المنتجات لممواصفات والمقاييس, وتعد االساليب االحصائية في رقابة الجودة االداة 
وىو تحقيؽ  [15] (2017الناجعة واالسموب االمثؿ لموصوؿ الى اليدؼ المحدد, )النجاروجواد,

كمبيوتر والبرامج االحصائية التي تسيؿ التعامؿ مع جودة المنتج, خاصة بعد توافر اجيزة ال
بيانات االنتاج بشكؿ كبير واكثر شمولية, والتي جعمت رقابة الجودة باستعماؿ الطرائؽ 
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االحصائية اكثر سيولة وخطوة اساسية اثناء عممية االنتاج. ولمتعرؼ عمى مدى امكانية تطبيؽ 
قدـ لمزبوف اف كؿ سمعة او خدمة وفي ظؿ تمؾ االساليب االحصائية في رقابة جودة المنتج الم

التحديات اصبحت عممية انتاج السمع والخدمات بالمواصفات المطموبة, مف االمور الميمة التي 
يعتمد عمييا المنتجوف او المنتجيف لغرض تسويؽ منتجاتيـ, اذ تعد الجودة الى جانب التكمفة مف 

الجودة سوؼ يؤدي الى تحمؿ المنشاة تكاليؼ  اىـ عوامؿ النجاح في الوقت الحاضر فالفشؿ في
اضافية نتيجة لمجودة الرديئة في منتجاتيا مما ينعكس عمى رضا الزبوف لذلؾ فاف المدخؿ 
الحديث الدارة الجودة يركز عمى تحسيف جودة المنتجات والعمميات وبالشكؿ الذي يؤدي 

كس عمى تخفيض كمؼ لمحصوؿ عمى منتجات سميمة دوف عيوب مف المرة االولى مما ينع
الجودة ككؿ بشكؿ عاـ وكمؼ الجودة الرديئة بشكؿ خاص نتيجة عدـ حدوث عيوب في 

( Six-Sigmaالمنتجات المقدمة ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فاف استعماؿ منيج الحيود السداسي)
وخرائط المراقبة في مواجية العيوب يعد مف احدث المناىج المتبعة في مواجية العيوب والذي 

 [16] (2013تطبيقو الى تخفيض نسبة العيوب في المنتجات.)يوسؼ,يؤدي 
 مفيوم الجودة وانواعيا: 8-1

تعد جودة المنتجات او الخدمات احد العوامؿ االساسية التي تساىـ بنجاح او فشؿ الشركات     
ولذلؾ فيي تسعى الى تقديـ منتجات وخدمات ذات جودة عالية تتمكف مف خالليا تحقيؽ ميزة 
تنافسية تحقؽ الرضا لدى المستيمؾ ولغرض توضيح ماىية الجودة فقد اقترحت مفاىيـ عديدة 

نيا المالئمة لالستعماؿ ودرجة اشباع المنتج او الخدمة الحتياجات المستيمؾ, درجة لمجودة م
 -مطابقة المنتج لمواصفات التصميـ الفنية واليندسية, وعميو فانو يمكف تقسيـ الجودة كاآلتي:

جودة التصميـ وىي كيفية مقابمة مواصفات المنتج او الخدمة احتياجات ورغبات المستيمؾ  -1
 ة مف وجية نظر المستيمؾ.وىي الجود

جودة المطابقة وتتضمف تصنيع المنتج وفقا لمواصفات التصميـ الفنية واليندسية وىي  -2
 الجودة .

ومف ثـ فانو يمكف القوؿ باف الجودة الرديئة يمكف اف تحدث لسببيف االوؿ ىو عدـ حدوث     
نحراؼ جودة التصميـ , تطابؽ بيف توقعات المستيمكيف ومواصفات التصميـ وىو ما يعرؼ با

والثاني عدـ حدوث تطابؽ بيف المواصفات التصميـ والنتائج الفعمية وىو ما يعرؼ بانحراؼ جودة 
 [14] التماثؿ.)النعيمي(

 المفيوم التقميدي والحديث لمجودة: 8-2
الفحص والتحميؿ والتركيز فقط عمى االختبارات النيائية  الذي ارتبط بعمميات المفيـو وىو    

وف مراجعة القدرات والميارات االدراكية والحركية والمنطقية والسموكية, لذلؾ تحوؿ ىذا المفيـو د
التقميدي لمجودة في التعميـ الى توكيد جودة التعميـ والذي يستند بالدرجة االولى عمى ضرورة 
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ؽ اختيار معدالت نمطية لألداء وبناء منظومات الدارة جودة التعميـ, ومع صعوبات التطبي
ظيرت اىمية بالغة لتطبيؽ ادارة الجودة في التعميـ والتي تحتاج مشاركة الجميع لضماف البقاء 

  [16] (2013واالستمرارية لمؤسسات التعميـ وىو اسموب تحسيف األداء بكفاءة افضؿ.)يوسؼ,
 ( (Six-Sigmaمفيوم الحيود السداسية  8-3

اـ اداري لتحقيؽ الريادة في القيادة ( ىو نظSix-Sigmaاف اسموب الحيود السداسية )    
فضال عف كونو مقياس احصائي لالداء [ , 8] (2009واألداء عمى مستوى عالمي. )الصفاوي,

ويضع ىذا المقياس الزبائف في المقاـ االوؿ مع اعتماده عمى استعماؿ  المتعمؽ بالعمميات.
 المعمومات والحقائؽ مف اجؿ الوصوؿ الى حموؿ افضؿ.

( ثالث مناطؽ رئيسة تتمثؿ بتحسيف الخدمات مع رفع Six-Sigmaتستيدؼ جيود )    
 مستوى الجودة في االنتاج مف خالؿ تقميؿ العيوب فضال عف تقميؿ دورة الوقت الالزمة.

( اي وجود عيوب لكؿ مميوف مف الفرص اذ كمما Six-Sigma( مستويات )1ويبيف جدوؿ )    
الحيود السداسية يكوف في اعمى مستوياتو وكمما ازدادت العيوب  قؿ مستوى العيوب فأف مستوى
 يقؿ المستوى لمحيود السداسية.

 ( مستويات أداء الحيود السداسية  1جدول )
 فرصة حدوث العيوب لكل مميون (Sigmaمستوى )

6 3.4 
5 233 
4 6210 
3 66807 
2 308537 
1 690000 

 
( ىو مساعدة االشخاص او المنظمات الى تقديـ منتجات (Six-Sigmaاف اليدؼ مف     

وخدمات خالية مف العيوب. وىنالؾ ادراؾ كامؿ لحدوث العيوب حتى في افضؿ العمميات او في 
-Six% في كؿ أداء , لذا فاف ) 99.9997المنتجات المبنية بشكؿ مميز .ولكف نسبة 

Sigmaات غير موجودة تقريبا او في ( تضع ىدؼ لألداء بحيث تكوف العيوب في كؿ العممي
 [16] (2013اقؿ حاالتو .)يوسؼ,
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 التحميل االحصائي لمعيار الجودة: 8-4
تعمؿ منيجية الحيود السداسية عمى الربط بيف اعمى جودة واقؿ خسارة وتطبؽ عمى كافة    

 [16] (2013المجاالت سواًء أكانت انتاجية اـ خدمية اـ اقتصادية. )يوسؼ,
 ((DMAIC أنموذج 8-5

( والتي Define,Measure,Analysis,Improve,Controlوىو اختصار لمكممات الرئيسة )
 يمكف توضيح مفاىيميا كاالتي:

 (: (Defineالتعريف 8-5-1
 يتـ تعريؼ المشكمة مف ناحية تشخيص العممية او المنتج الذي يكوف بحاجة الى تطوير. اذ
 Measure )القياس ) 8-5-2

المتغيرات المعتمدة مع اجراء القياسات الضرورية وتسجيؿ النتائج وتقدير قابمية ويتـ فييا تحديد 
العممية لممديات القصيرة والطويمة, ومف ىذه االدوات:)المدرج التكراري, مخططات االتجاه, 

 مخططات االنتشار, مخططات باريتو, مخططات السيطرة, مقياس قابمية العممية(.
 ((Analysisالتحميل  8-5-3

ويتمثؿ بتحديد اسباب ظيور المشكمة وتشخيص المتغيرات التي تسبب العيوب في العممية مع 
 استعماؿ االدوات االحصائية المالئمة لغرض تحميؿ مسببات المشكمة.

 ((Improveالتطوير 8-5-4
ىذه المرحمة تتضمف معالجة االخطاء وتحسيف األداء بعد تشخيص االخطاء ومعرفة اسبابيا 

( في تطوير أداء العممية والتاكد مف اف الحؿ المقترح  (Six-Sigmaعده فريؽومف ثـ مسا
 سوؼ يطابؽ اىداؼ تطوير الجودة لممشروع.

 (Controlالسيطرة ) 8-5-5
ويتضمف في تطبيؽ الحؿ والتاكد مف كوف ىذا الحؿ ثابت مع الزمف ويتـ فييا متابعة العمميات 

 عمى تطوير العمؿ واعطاء معمومات لالدارة العميا . والتاكد مف عدـ تكرار الخطا مع االستمرار
 Defects per unit (DPU)العيوب في الوحدة الواحدة: )) 8-6

مف الوحدات المعيبة مقسوما عمى العدد الكمي لعدد الوحدات,  nوتعرؼ بأنيا مجموع العيوب لػػػػػػ 
 اي اف 

DPU=             

          
                                        (5) 

 (  Defects per opportunity) (DPO) العيوب في الفرصة الواحدة 8-7
ويتـ قياسيا مف خالؿ عدد حاالت العيوب في الوحدة الواحدة مقسومًا عمى مجموع الفرص, اي 

 اف 
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DPO=              

               
                                       (6) 

 العائد المدور لممنتج الخالي من العيوب: 8-8
ويعد مف اىـ المعايير لمعرفة المخرجات مف العيوب , اي يكوف مساو الى نسبة المشاىدات     

 الخالية مف العيوب لكؿ المحطات ويعبر عف ىذا المقياس باالتي:
RTY=Rolled through put yield= Y1× Y2...× YK              (7)                 

 الى عدد المتغيرات. Kاذ يشير 
  (DPMO) (Defects per million opportunities) العيوب في المميون الفرصة 8-9
 يحتسب مف خالؿ الصيغة االتية: و

DPMO=DPO× 1000000                                   (8) 

العيوب في الفرصة الواحدة, وىذا يعني اف القيمة التي حصمنا عمييا مف ( الى DPOاذ يشير)
 ( يتـ ضربيا في مميوف كي تحسب لكؿ مميوف فرصة.6) معادلة

 :Six-Sigma)الحيود السداسية ) مستوى 8-10
 وىو ىدؼ ىذا البحث ويحتسب وفؽ الصيغة االتية:

Sigma equality Level = 0.8406+ √                           (9) 
 الجانب التطبيقي -9

تـ الحصوؿ عمى بيانات ىذا البحث والخاصة بمصادر مياه الصرؼ الصحي لمحطتي     
شعبة الصيانة -ـ مف امانة بغداد2015-2014الرستمية والبوعيثة في العراؽ لمسنوات 

ذ ثالث متغيرات ىي االس والخدمات بالفحوصات الكيميائية. لقد تـ في ىذا البحث اخ
والحاجة الكيميائية لالوكسجيف  (BOD5 )( والحاجة البايولوجية لالوكسجيف(PHالييدروجيني  

((COD ( وقد تـ اجراء التحميؿ باالستعانة ببرنامجExcel وقد تـ احتساب  لوحة المديات )
تحديد كفاءة أداء تمؾ المتحركة كحالة دراسية تطبيقة لغرض بياف فائدتيما واىميتيما فضاًل عف 

 .((Six-Sigma الحيود السداسية المحطتيف مف ناحية نوعية المياه الخارجة بأستعماؿ منيجية
 وقد تـ تعريؼ متغرات البحث كاألتي:

    Chimical Oxygen demaind(:CODتركيز االوكسجين المذاب) 9-1
اذ يعبر عف العمميات الفيزيائية  االوكسجيف المذاب مف العوامؿ التي تحدد جودة المياه,يعد     

والحيوية السائدة في المياه فيو ميـ لمحفاظ عمى انواع الكائنات الحية الراقية كاالسماؾ لذا يجب 
( ممغراـ بالمتر الواحد وذلؾ لكوف االسماؾ تحتاج 5اف ال يقؿ معدؿ تركيزه في مياه االنيار عف )

ت, واف انخفاض تركيز االوكسجيف في الماء ىو مف اىـ اليو بالدرجة االولى ثـ البكتريا ثـ النباتا
االسباب التي تعمؿ عمى زيادة التأثير السمي لممواد المموثة في المياه, لذلؾ ففي حالتي الميؿ 
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والنيار يتأثر تركيز االوكسجيف الذائب بسبب النشاطات الحيوية لمجموع االحياء المائية والتي 
سجيف خالؿ اوقات النيار كما اف تركيز االوكسجيف الذائب تعمؿ عمى استيالؾ نسبة مف االوك

يتأثر بمقدار أنتاجو مف النباتات ومدى جودة المموثات الكيمياوية القابمة لمتأكسد وعالقة ذلؾ 
بتأثيرات درجات الحرارة والضغط الجوي, اذ ينخفض تركيز االوكسجيف بزيادة درجة 

 [6( ]1990الحرارة.)عباوي, 
 Biochemical Oxygen Demand(: BOD5الحيوي لالوكسجين )االحتياج  9-2
ويشير الى كمية االوكسجيف المستيمؾ حيويًا مف الكائنات الحية الدقيقة خالؿ نشاطيا      

الحيوي في درجة حرارة ثابتة وخالؿ فترة زمنية محددة يطمؽ عمييا بفترة الحضانة, اذ يستغرؽ 
ليذا اطمؽ عميو مصطمح االحتياج الحيوي  تفكؾ المادة العضوية مدة زمنية طويمة

( الذي يعبر عف مقدار االوكسجيف الالـز لتفكيؾ المادة العضوية الموجودة BOD5لالوكسجيف)
ْ(ـ وخالؿ 20في المياه العادمة وتحويميا الى مركبات بسيطة ثابتة تحت درجة حرارة ثابتة )

مجيرية وأىميا البكتريا, وكمما كانت خمسة اياـ, وذلؾ بواسطة انواع مف الكائنات العضوية ال
( 2017كمية االوكسجيف المستيمكة حيويا كبيرة كمما كانت المياه المموثة بدرجة كبيرة.) النجار,

[15] 
 

 بناء لوحات السيطرة النوعية لممياه الداخمة والخارجة لممحطتين:       -10
يتـ أجراء الحسابات الخاصة بيذه الموحات و استخراج القيـ االتية وفؽ معادالت خاصة     

, ̅   بموحات السيطرة النوعية: اذ يتـ احتساب قيمة السيطرة المركزي الممثمة بالوسط الحسابي 
ومف ثـ استعماؿ المعادالت لموحة الوسط الحسابي    ̅̅̅̅̅  كذلؾ قيمة متوسط مديات متحركة 

  الحصوؿ عمى النتائج االتية: ليتـ
  (LCL(, الحد االدنى لموحة )UCLالحد االعمى لموحة )

 اما الحدود البيئية العالمية المسموح بيا لممتغيرات المدروسة في ىذا البحث فتكوف كاالتي:
 .40ىو اقؿ مف    BOD5لالحتياج الحيوي لالوكسجيف الحد المسموح  -1
 .100ىو اقؿ مف  CODالحد المسموح بو لالحتياج الكيميائي لالوكسجيف  -2
 (. 9 - 6.5الحد المسموح بو ىو )فيكوف  PHاما االس الييدروجيني  -3

قسـ البيئة( -ىذه المحددات البيئية ىي المحددات المعتمدة مف قبؿ امانة بغداد )دائرة التخطيط
 لممياه المطروحة الى االنيار.

 الى البيانات المستحصمة تـ عمؿ الجداوؿ االتية: واستناداً 
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 (1جدول)
 م 2014كمية المموثات لممياه الداخمة والمياه الخارجة لمحطة الرستمية لعام 

المحددات  المتغيرات 
̅̅   ̅  البيئية ̅̅ ̅ 

UCL 
 الحد االعمى

LCL 
الحد 
 االدنى

مجموع  
المشاىدات 

 الكمية

عدد 
 العيوب

المياه 
 الداخمة

BOD5 40 Mg/L 248.5 68.17 429.803 67.197 42 42 

COD 100 Mg/L 347.476 97.7804 607.529 86.422 42 42 

المياه 
 الخارجة

BOD5 40 Mg/L 34.333 11.097 63.846 4.819 42 11 

COD 100 Mg/L 55 32.878 142.44 0 42 10 

 
 (2جدول)

  م2015لعام كمية المموثات لممياه الداخمة والخارجة لمحطة الرستمية 

المحددات  المتغيرات 
̅̅   ̅  البيئية ̅̅ ̅ 

UCL 
 الحد االعمى

LCL 
الحد 
 االدنى

مجموع  
المشاىدات 

 الكمية

عدد 
 العيوب

المياه 
 الداخمة

BOD5 40 Mg/L 205.952 54.439 350.736 60.215 42 42 

COD 100 
Mg/L 306.9048 28.9024 527.388 86.419 42 42 

المياه 
 الخارجة

BOD5 40 Mg/L 30.142 10.195 57.256 3.027 42 7 

COD 100 
Mg/L 52.309 1242 3355.5 0 42 7 
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 (3جدول)
 م2014لمحطة البوعيثة لعام  لممياه الداخمة والخارجةكمية المموثات 

 
 
 

 المتغيرات
المحددات 

̅̅   ̅  البيئية ̅̅ ̅ 
UCL 

 الحد االعمى
LCL 

 الحد االدنى

مجموع  
المشاىدات 

 الكمية

 عدد
 العيوب

المياه 
 الداخمة

BOD5 40 Mg/L 273.833 56.317 423.612 124.053 42 42 

COD 100 Mg/L 273.833 73.829 502.686 109.097 42 42 

المياه 
 الخارجة

BOD5 40 Mg/L 31.738 6.097 47.953 15.522 42 3 

COD 100 Mg/L 76.380 33.19 164.651 0 42 3 

 
 (4جدول)

 م2015لمحطة البوعيثة لعام  لممياه الداخمة والخارجةكمية المموثات 

 
 
 

المحددات  المتغيرات
̅̅   ̅  البيئية ̅̅ ̅ 

UCL 
 الحد االعمى

LCL 
 الحد االدنى

مجموع  
المشاىدات 

 الكمية

عدد 
 العيوب

المياه 
 الداخمة

BOD5 40 
Mg/L 220.833 45.902 342.912 98.753 42 42 

COD 100 
Mg/L 409.404 54.658 554.771 264.036 42 42 

المياه 
 الخارجة

BOD5 40 
Mg/L 31.523 6.707 47.765 14.424 42 7 

COD 100 
Mg/L 70.357 14.487 113.743 28.636 42 7 

( الى قيـ المحددات البيئية لبعض المتغيرات الكيمائية 4(,)3(,)2(,)1اشارت الجداوؿ )    
المعتمدة لمياه الصرؼ الصحي الداخمة والخارجة لممحطات وكذلؾ الوسط الحسابي لكؿ متغير 
والمديات المتحركة ايضا لكؿ متغير وبذلؾ يتـ معرفة الحد االعمى واالدنى لخرائط السيطرة 

 عدد العيوب لكؿ خريطة قبؿ المعالجة وبعدىا . ومعرفة
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 لمبيانات لوحات السيطرة 10-1
 ـ2014لوحات السيطرة لممياه الداخمة والخارجة لمحطة الرستمية لعاـ  10-1-1
عندما تـ اخذ البيانات وعمؿ معالجات حسابية وفؽ معادالت السيطرة النوعية واستخراج     

الوسط الحسابي والحد االعمى واالدنى تـ رسـ خرائط لموحات السيطرة لغرض توضيح سير 
 العممية وفؽ الحدود االنتاجية لممحطات.

 ( (BOD5الحيوي لالوكسجيف  يشير الى لوحة السيطرة لالحتياج (1شكؿ )
 2014لممياه الداخمة الى محطة الرستمية لعاـ 

 
 
 
 
 
 
 

 (BOD5) الحيوي لالوكسجيف لالحتياج( يشيرالى لوحة السيطرة 2شكؿ )
  2014لممياه الخارجة مف محطة الرستمية لعاـ 

 
     
 
 
 

     
 

( تكوف ذات قيـ كبيرة جدًا لممياه الداخمة وليذا تمتمؾ (BODيالحظ مف خالؿ االشكاؿ اف قيـ 
محددات في الرسـ كبيرة اما لممياه الخارجة مف المحطة فيكوف ىذا الماء معالج و مف ثـ يالحظ 

 تكوف ذات قيـ صغيرة وبذلؾ يكوف الرسـ وفؽ حدود بيئية محددة. BODاف قيـ 
 
 
 
 

 الحد االعلى

 الحد االدنى

 حد السٍطرة المركزي

 قٍمة متوسط المدٌات المتحركة

 الحد المسموح به

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى
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 (COD) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 3شكؿ)
  2014لممياه الداخمة الى محطة الرستمية لعاـ 

 
 (COD) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 4شكؿ)

  2014لممياه الخارجة مف محطة الرستمية لعاـ 

 
 

( لممياه الداخمة تكوف ذات قيـ كبيرة (COD( اف قيـ 4( و )3يالحظ مف خالؿ االشكاؿ )     
كبيرة اما لممياه الخارجة مف المحطة  والتي تمت معالجتيا جدًا وليذا تمتمؾ محددات في الرسـ 

 فتكوف ذات قيـ صغيرة  وبذلؾ يكوف الرسـ وفؽ حدود بيئية محددة.
 
 
 

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى
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 2015لوحات السيطرة لممياه الداخمة والخارجة لمحطة الرستمية لعاـ  10-1-2
 لممياه الداخمة (BOD5) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 5شكؿ)

 2015الرستمية لعاـ الى محطة 

 
 

 لممياه الخارجة (BOD5) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 6شكؿ)
 2015مف محطة الرستمية لعاـ 

 
 
 
 
 
 

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى
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( لممياه الداخمة تكوف ذات قيـ كبيرة جدًا وليذا (BOD( اف قيـ 6( و )5تشير االشكاؿ )    
فتكوف مياه معالجة وذات قيـ  تمتمؾ محددات في الرسـ كبيرة اما لممياه الخارجة مف المحطة

 صغيرة مع عدد عيوب اقؿ.
 

 لممياه الداخمة(COD) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 7شكؿ )
 2015الى محطة الرستمية لعاـ 

 
 

 لممياه الخارجة(COD) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 8شكؿ )
 2015مف محطة الرستمية لعاـ 

 
 
 
 
 

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى
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( تكوف ذات قيـ كبيرة جدًا وليذا تمتمؾ محددات في الرسـ (CODلممياه الداخمة يالحظ اف قيـ   
كبيرة اما لممياه الخارجة مف المحطة فتكوف ذات قيـ صغيرة والنيا تمت معالجتيا في المحطة 

 وبذلؾ يكوف الرسـ وفؽ حدود بيئية محددة.
 ـ2014لمحطة البو عيثة لعاـ  لوحات السيطرة لممياه الداخمة والخارجة 10-1-3
 

 ( (BOD5الحيوي لالوكسجيف  يشير الى لوحة السيطرة لالحتياج (9شكؿ )
 2014لممياه الداخمة الى محطة البو عيثة لعاـ 

 
 

 ( (BOD5الحيوي لالوكسجيف  يشير الى لوحة السيطرة لالحتياج (10شكؿ )
 2014لممياه الخارجة مف محطة البو عيثة لعاـ 

 
 
 
 

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى
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 ( (BOD5الحيوي لالوكسجيف  يشير الى لوحة السيطرة لالحتياج (11) شكؿ
 2015لممياه الداخمة الى محطة البو عيثة لعاـ 

 
 

 ( (BOD5الحيوي لالوكسجيف  يشير الى لوحة السيطرة لالحتياج (12شكؿ )
 2015لممياه الخارجة مف محطة البو عيثة لعاـ 

 
 

يالحظ اف  2015-2104مف خالؿ مقارنة النتائج لممياه الداخمة وكذلؾ الخارجة لالعواـ     
تكوف ذات قيـ كبيرة جدًا لممياه الداخمة وتكوف ذات قيـ صغيرة  لممياه المعالجة  (BOD)قيـ 

 الخارجة ,
لممياه الداخمة والخارجة لمحطة البو عيثة لالعواـ  CODاما لالحتياج الكيمياوي لالوكسجيف     

 فتـ وضع لوحات السيطرة  في االشكاؿ االتية: 2014-2015
 
 

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى
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 لممياه الداخمة(COD) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 13شكؿ )
 2014الى محطة البو عيثة لعاـ 

 
 

 لممياه الخارجة (COD) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 14شكؿ )
 2014محطة البو عيثة لعاـ  مف

 
 
 
 
 
 
 
 

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى
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 لممياه الداخمة(COD) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 15شكؿ )
 2015الى محطة البو عيثة لعاـ 

 
 
 

 لممياه الخارجة (COD) ( يشير الى لوحة السيطرة لمقياس 16شكؿ )
 2015مف محطة البو عيثة لعاـ 

 
 
 

تكوف كبيرة جدًا وليذا تمتمؾ محددات في الرسـ كبيرة  (COD)لممياه الداخمة يالحظ اف قيـ      
اما لممياه الخارجة التي تمت معالجتيا في المحطة فتكوف ذات قيـ صغيرة وبذلؾ يكوف الرسـ 

 وفؽ حدود بيئية محددة.
 
 

 الحد المسموح به

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى

 الحد المسموح بح

 الحد االعلى

 المشاهدات

 قٍمة الوسط الحسابً

 الحد االدنى
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 (SIX-SIGMAالجانب االحصائي لمحيود السداسية ) 10-2
الكيميائية لممياه الداخمة والخارجة لمياه الصرؼ مف خالؿ عمؿ خرائط السيطرة لبعض المتغيرات 

الصحي لممحطتي الرستمية والبو عيثة لوحظ وجود عدد مف العيوب حتى بعد اجراء المعالجات 
عمييا في داخؿ المحطة ومف خالؿ االعتماد عمى تمؾ الخرائط لممياه الخارجة لممحطتيف فقط 

كؿ محطة فضال عف عمؿ مقارنة لبياف  ( تـ ايجاد مستوىSix -Sigmaومف خالؿ معادالت )
 جودة اي المحطتيف تكوف افضؿ عماًل. 

 محطة الرستمية  10-2-1
 م2014( لمحطة الرستمية لممياه الخارجة لعام (Six-Sigma( يشير الى مستوى 5جدول )

عدد  المتغير
 المشاىدات

عدد 
العيوب في 

 المتغير

مجموع 
العيوب في 
 المتغيرات

نسبة العيوب 
الوحدة في 

 الواحدة

العيوب 
في 

الفرصة 
 الواحدة

العيوب في 
مميون 
 فرصة

مستوى 
 السكما

BODmg/l 
(40) 42 11 32 0.2619 0.3437 343700 1.8690 

CODmg/l 
(100) 42 10 32 0.2380 0.3125 312500 1.9672 

 1.9181  المعدل

 
 م2015الخارجة لعام ( لمحطة الرستمية لممياه (Six-Sigma( يشير الى مستوى 6جدول )

عدد  المتغير
 المشاىدات

عدد 
العيوب في 

 المتغير

مجموع 
العيوب في 
 المتغيرات

نسبة العيوب 
في الوحدة 

 الواحدة

العيوب في 
الفرصة 
 الواحدة

العيوب في 
مميون 
 فرصة

مستوى 
 السكما

BODmg/l 
(40) 42 7 21 0.1666 0.3333 333330 1.9017 

CODmg/l 
(100) 42 7 21 0.1666 0.3333 333330 1.9017 

 1.9017  المعدل
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  محطة البو عيثة  10-2-2
 م2014( لمحطة البوعيثة لممياه الخارجة لعام (Six-Sigma( يشير الى مستوى 7جدول )

عدد  المتغير
 المشاىدات

عدد 
العيوب في 

 المتغير

مجموع 
العيوب في 
 المتغيرات

نسبة العيوب 
في الوحدة 

 الواحدة

العيوب في 
الفرصة 
 الواحدة

العيوب في 
مميون 
 فرصة

مستوى 
 السكما

BODmg/l (40) 42 3 11 0.0714 0.2727 272727 2.942 
CODmg/l (100) 42 3 11 0.0714 0.2727 272727 2.942 

 2.942  المعدل

 
 م2015( لمحطة البوعيثة لممياه الخارجة لعام (Six-Sigma( يشير الى مستوى 8جدول )

عدد  المتغير
 المشاىدات

عدد 
العيوب في 

 المتغير

مجموع 
العيوب في 
 المتغيرات

نسبة العيوب 
في الوحدة 

 الواحدة

العيوب في 
الفرصة 
 الواحدة

العيوب في 
 مميون فرصة

مستوى 
 السكما

BODmg/l 
(40) 

42 4 9 0.0952 0.4444 444440 1.5384 

CODmg/l 
(100) 

42 2 9 0.0476 0.2222 222222 2.2641 

 1.90125  المعدل

 
 ( لمحطتي الرستمية والبوعيثة (Six-Sigmaالمقارنة بين مستوى   ( يشير الى9جدول )

 م2015و  2014لممياه الخارجة لعامي 
 محطة البوعيثة محطة الرستمية السنة
2014 1.9181 02.942 
2015 1.9017 1.9013 
 2.4216 1.9099 المعدؿ

 
 2( المذكور انفا اف محطة البو عيثة تعمؿ بمستوى اعمى مف 9يتضح مف الجدوؿ )    

(Sigma اما محطة الرستمية فتعمؿ تحت مستوى )2 ((Sigma اذ يتضح اف محطة البو عيثة.
تعمؿ افضؿ مف محطة الرستمية ولكف عمؿ المحطتيف ال يصؿ الى حدود العالمية لمعالجة 

وبذلؾ تكوف عمؿ المحطتيف غير جيد وال يمبي متطمبات الجودة وتصفية مياه الصرؼ الصحي 
 والبيئة.
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وقد يعود سبب االنخفاض و التبايف في المستوى لكال المحطتيف الى االختالؼ في نوعيو المواد 
 المعالجة ,  وقدرة استيعاب المحطة لكمية المياه المتدفقة ليا, وكذلؾ لوجود االسباب االتية :

ساعات باليوـ مما  6ار الكيربائي وتتجاوز ساعات القطع اكثر مف كثرة انقطاع التي -1
يؤدي الى توقؼ وحدات المعالجة عف العمؿ وتشغيؿ المولدات التي توفر طاقة كيربائية تكفي 

 % مف طاقة المشاريع. 30لتشغيؿ  
 عدـ كفاءة بعض وحدات المعالجة المتوفرة مثؿ :  -2
 .screens)عدـ كفاءة المشبكات )السكرينات  - أ

ممػا يػؤدي الػى بقائيػا فػي (Grid removal) عدـ كفػاءة احػواض ازالػة الرمػاؿ والػدىوف   - ب
الميػػػاه الداخمػػػة لممشػػػروع و مػػػف ثػػػـ تػػػؤثر عمػػػى كفػػػاءة المعالجػػػة وتػػػؤدي الػػػى التسػػػبب فػػػي انسػػػداد 

 االنابيب الداخمية لمراحؿ المعالجة.
مػا ادى الػى تصػريؼ الميػاه ( مchlorination unitعدـ تشغيؿ وحدات التعقيـ بػالكمور ) - ت

 الى النير مباشرة وقبؿ التخمص مف االحياء المجيرية المسببة لممرض وخالفَا لممحددات البيئية.
نتيجػػػة عػػػدـ كفػػػاءة نوعيػػػة السػػػماد المنػػػتج مػػػف المشػػػروع بسػػػبب توقػػػؼ عػػػدد مػػػف وحػػػدات  -3

المجػوء الػى  معالجة الرواسب مما ادى الى امتالء احػواض التجفيػؼ وعػدـ رفػع المخمفػات منيػا او
تفريػػػغ االحػػػواض وتكػػػديس المخمفػػػات داخػػػؿ ارض المشػػػروع ومػػػف ثػػػـ التػػػأثير السػػػمبي عمػػػى البيئػػػة 

 والصحة العامة.
توقػػؼ وحػػدة المعالجة)ىاضػػػـ االطيػػاف( منػػػذ فتػػرة طويمػػة حيػػػث تحتػػاج الػػػى مبػػالغ ماليػػػة  -4

 طائمة لغرض اعادة تأىيميا و مف ثـ التأثير عمى نوعية السماد المنتج.
مختبػػرات الموجػػودة فػػي المشػػروع الػػى المواصػػفات الفنيػػة النشػػاء المختبػػرات مػػف افتقػػار ال -5

ناحيػػة عػػدـ وجػػود االجيػػزة والمسػػتمزمات والمػػواد المختبريػػة الالزمػػة الجػػراء الفحوصػػات المطموبػػة 
لتقيػػػيـ الميػػػاه المعالجػػػة ومعرفػػػة مكونػػػات ونوعيػػػة الميػػػاه الناتجػػػة مػػػف المشػػػروع قبػػػؿ تصػػػريفيا وفقػػػا 

 اسية والمحددات البيئية.لممواصفات القي
 

 .االستنتاجات: -11
اشػارت مؤشػػرات االداء الػػى افضػػمية محطػة البػػو عيثػػة افضػػؿ عمػال مػػف محطػػة الرسػػتمية  - أ

 وذلؾ بسبب حداثة نشأتيا عمما انيا ليس بالمستوى المقبوؿ مف كؿ النواحي الصحية والبيئية.
كميػػػة الميػػػاه الواصػػػمة( ىنالػػػؾ فػػػرؽ حاصػػػؿ بػػػيف الطاقػػػات التصػػػميمية والطاقػػػات الفعميػػػة ) - ب

نتيجة تزايد عدد السػكاف مػع التوسػع الحاصػؿ فػي االحيػاء السػكنية داخػؿ مدينػة بغػداد فضػال عػف 
 التقادـ الذي يطرأ عمى المشاريع بسبب الزمف واالستعماؿ.
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قمة كفاءة وحدات المعالجة بسبب المشاكؿ التي تعاني منيا المشاريع فتكوف نوعية الميػاه  - ت
عالجة مف المشروع الى النير غير مطابقة لممحددات البيئية النافذة ومف ثـ ينػتج المصرفة بعد الم

 تأثير سمبي عمى نوعية المصدر المائي المتمثؿ بنير ديالى والذي يصب في نير دجمة.
لػػوحظ مػػف خػػالؿ الواقػػع العممػػي وجػػود توقفػػات فػػي وحػػدات المعالجػػة فػػي المشػػروع نتيجػػة  - ث

 االنقطاعات المستمرة لمتيار الكيربائي. 
اعتماد المشاريع عمى نظاـ طرح المياه الفائضة اثنػاء موسػـ االمطػار الػى النيػر مباشػرة   - ج

 الصرؼ الصحي. بدوف معالجة وذلؾ بسبب النظاـ المشترؾ الذي اعتمد في تصميـ شبكات
( لمحطة البو عيثة افضػؿ مػف Sigmaمف خالؿ التمييز بيف المحطتيف وجد اف مستوى) - ح

محطة الرستمية عمما اف عمؿ كال المشروعيف ليس بالمسػتوى المطمػوب مقارنػة مػع المشػاريع فػي 
 الدوؿ المتقدمة.

 
 التوصيات: -12

وصي بأف يتـ العمؿ ( وتطبيقيا بشكؿ جدي وصاـر ن(Six-Sigmaلضماف تحقؽ منيجية  - أ
لموصوؿ الى  Sigma)عمى اعداد ووضع معايير بيئية صحيحة وكوادر متخصصة لمعمؿ عمى)

 افضؿ النتائج.
توسيع عمؿ المختبرات في معاينة اكماؿ فحص المياه الداخمة والخارجة الى المحطتيف  - ب

 ليتسنى ليـ معرفة المشاكؿ الحاصمة في انتاج المياه.
 مياوية لمعالجة االرتفاع الحاصؿ في تراكيز المتغيرات الكيمياوية.انشاء وحدات معالجة كي - ت
اعادة تأىيؿ وصيانة وحدات المعالجة الحالية بما يضمف تصريؼ مياه مطابقة لممحددات  - ث

 البيئية النافذة.
التركيز عمى فحوصات المياه الخارجة وذلؾ بسبب تقييـ عمؿ المحطة وكذلؾ النيا تصب  - ج

 في نير حيوي.
تأىيؿ المختبرات داخؿ المشروع وتوفير االجيزة والمستمزمات والمواد المختبرية الالزمة اعادة  - ح

 الجراء الفحوصات المطموبة لممياه الخارجة مف المشروع .
توسيع المحطات مف خالؿ عدد احواض المعالجة االولية والثانوية بما يستوعب كمية    - خ

 المياه الداخمة الى المحطات.
لتزويد المشروع بالطاقة الكيربائية الالزمة وتوفير مولدات كيربائية كافية توفير خط طوارىء  - د

 لضماف عدـ توقؼ المشروع عف العمؿ.
ادخاؿ التقنيات الحديثة المستعممة عالميًا لمعالجة مياه الصرؼ الصحي وبما يضمف االفادة   - ذ

 منيا وعدـ ىدرىا.
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اىتماـ وسائؿ االعالـ بتوعية المواطنيف حوؿ ترشيد االستيالؾ لممياه النيا موارد ناضبة   - ر
 وليست متجددة.

توجيو المنشات الصناعية المشيدة عمى االنيار بضرورة نصب وتحسيف وحدات معالجة  - ز
 المياه المموثة قبؿ طرحيا الى االنيار وىذا الحاؿ يشمؿ المستشفيات والمصانع.

شبكة مياه الشرب مف التكسرات او اعادة نصب شبكات جديدة بدال مف القديمة  الحفاظ عمى - س
بسبب ماحدث مف تخسفات تودي الى تكسر االنابيب الناقمة لممياه في الشبكة واختالطيا مع مياه 

 الصرؼ الصحي.
انشاء مركز متخصص ياخذ عمى عاتقو دراسة البيئة المائية او اليواء او التربة والمواد  - ش

 وردة وتجييزه بالمالؾ المتخصص لوضع الية عمؿ لمحد مف ظاىرة التموث في المياه.المست
 

 المصادر
لمياه  التعاقبية \ الالىوائية البايولوجية المعالجة" ( 2010 (عمي برىاف محمد البياتي, .1

 ماجستير,جامعة أطروحة  "النيتروجينية الصبغية المركبات عمى الحاوية المصنعة المطروحات
 العراؽ. تكريت,

(  " انتاج النفايات الصمبة 2012العبد ربو, وليد محمد شيت؛ خضير, حنيف احمد, ) .2
تكريت وتأثير حجـ االسرة ومستوى الدخؿ عمى معدؿ االنتاج"  مجمة تكريت  المنزلية في مدينة
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ABSTRACT 

In this paper, we suggest using the multivariate wavelet analysis in higher 

dimensional space (Symlet, Daubechies' least-asymmetric wavelets) with 

soft thresholding to de-noise of the data (Shrinkage) before use it in the 

Discriminant Analysis to obtain more accurate and reliable results by 

comparing it with the Discriminant analysis used on data before de-noise. 

And to know the effect of de-noise from data (proposed method) on 

Discriminant analysis results by simulating random data with normal 

distribution repeated 1000 times for different combinations of number of 

variables and sample sizes and real data  represent leukemia patients 

taken from the Nanakele Hospital in Erbil. We analyzed the data 

depending on MATLAB Language and statistics program (SPSS). One of 

the most important conclusions reached by the researcher that use 

proposed method led to the separation between the two groups better than 

before de-noise (classical method) and this mean that data were classified 

for proposed method better than classical method. 

Keywords: Discriminant analysis, Classification, multivariate wavelet, 

Shrinkage, Minimax, soft thresholding, Symlet Wavelets and de-noise. 
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تق ليل ضوضائية البيانات للتحليل التمييزي باستخدام مويجات متعددة  
 المتغيرات )محاكاة مع تطبيق عملي(
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 awaz.shahab8@gmail.comكوردستان, العراق, 
 

 الممخص :
في هذا البحث ، إقترح  البرثحن ا اخرتم اح تحمارم الا امرثد اتار  غ الاتفارحاد فري ف رث   

اررق ق ررق الاتبررع اللثقاررع لت ماررم  هرري ا امررثد  اباررا  اعقررم تاررثن  ،  (Symlet)اتارر   اعباررث  
   ثئاع الباثلثد )الت ماص الا امي( قبم اختم ااهث في التحمام التااا ي لمحص م قمى لتثئج 
أكنح  قع  ا ن قاع اا م م ا ثحلتهرث ارق التحمارم التااار ي الاخرتم ح قمرى الباثلرثد قبرم ااثلمرع 

ترريناح ت ماررم    ررثئاع الباثلررثد )ال حا ررع الا تححررع( قمررى لتررثئج التحماررم ال   ررثئاعو  لااحفررع 
( ارحغ لاما قرثد 0111التااا ي تح إختم اح احثكثغ لباثلثد لهث ت  ارق  بااري  الرذي ترح تكرحاح  )

امتمفع اا ق   الاتفاحاد  أحمثح الاالثد،  اا نح إختم اح باثلثد ح ا اع تانم اح ى خح ثا 
 ختافى لثلثكامي في أحبامو تح تحمام الباثلثد اا م م بحلثاج اصاح بمفع ال ح الايم ذغ اا ا

MATLAB ارق البحلرثاا اصحصرثئي المرثه(SPSS)   ارا أهرح اتخرتلتثمثد التري ت صرم إلاهرث 
البثحن ا ه  كفث غ ال حا ع الا تححع  التي أ د إلى التااا  براا امار قتاا باركم أف رم ا ثحلرع  

الباثلرررثد )ال حا رررع الت ما ارررع(  هرررذا االررري أا الباثلرررثد ترررح تصرررلافهث ارررق قبرررم ااثلمرررع    رررثئاع 
 .لم حا ع الا تححع باكم أف م اا ال حا ع الت ما اع

 

1: Introduction: 

Multivariate wavelet denoising methodology is used to extract data of 

distinct characteristics, which are modeled further incorporating the 

multivariate framework. De-noising becomes a necessary step prior to 

analysis data. Multivariate wavelet shrinkage methods are particularly 

well suited for such de-noising works because they can yield a dispersed 

representation of the data. There are several reasons why multivariate 
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wavelet shrinkage can be used for parameter estimation. (Stanković et al., 

3102), The main reasons are that wavelet shrinkage estimators are 

Minimax for a wide range of loss functions and for general function 

classes, practical and fast, adaptable to spatial and frequency in 

homogeneities, readily extendable to multivariate, applicable to various 

other problems such as density estimation and inverse problems. And 

which can be used to treat noise in the data. 

On the other hand, Discriminant analysis is used to description of group 

separation in the dependent variable, in which linear functions of the 

variables (Discriminant functions) are used to describe or elucidate the 

differences between two or more groups in the dependent variable. The 

aims of descriptive Discriminant analysis include identifying the relative 

contribution of the p independent variables to separation of the groups in 

the dependent variable and finding the optimal plane on which the points 

can be projected to best illustrate the configuration of the groups.  This 

analysis is also used to allocation (or prediction) of observations to 

groups in the dependent variable, in which linear or quadratic functions of 

the variables (classification functions) are employed to assign an 

individual sampling unit to one of the groups. The measured values in the 

observation vector for an individual or object are evaluated by the 

classification functions to find the group to which the individual most 

likely belongs. 

 

2: Methodology: 

This section introduces some concepts about multivariate wavelet (MW) 

and Discriminant Analysis: 

2.1: Multivariate Wavelet Denoising (MWD): 

Recently research interests have focused on using the wavelet de-noising 

techniques in the univariate case, but fewer attentions on the de-noising 

of multivariate data. The basic procedures of (MWD) method is as 

follows: (Kaijian et al., 2012) 

1- The data into different scales using MW transform. The coefficients 

would include approximation coefficients as well as horizontal and 

vertical directions. 

2- For approximation and direction coefficients at each direction, the 

threshold is chosen specifically at different scales for different directions 

and the MW coefficients are processed by either suppression or 

shrinkage. 

3- Using the de-noised MW coefficients and the scale chosen, the 

processed wavelet coefficients are reconstructed into the consolidated de-

noised data using MW synthesis. 
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 MWD problems deal with models of the form: 
 1AX iii e  

Where the observation X is p-dimensional, A is the deterministic signal to 

be recovered, and e  is a spatially correlated noise signal. This kind of 

model is well suited for situations for which such additive, spatially 

correlated noise is realistic. In the multivariate setting, given the 

multivariate variables X, the de-noising algorithm assumes that it consists 

of both deterministic data D and undesirable noises . Applying the MW 

analysis, (Ahrabian et al., 2015), this relationship is defined as in (2). 
 2DX  O  

Where   is an NN  orthonormal matrix, O  is the N dimensional vector 

of MW transform coefficients .1,,0:  NlOl   

The soft thresholding is example of shrinkage rules. After you have 

determined your threshold, you have to decide how to apply that 

threshold to your data. The simplest scheme is hard thresholding. Let T 

denote the threshold and x your data. The soft thresholding is 

   3

TX;TX

TX;0

TX;TX

X 














   

Minimax threshold is one of the commonly used thresholds; the minimax 

threshold is defined as threshold   which minimizes the Amount (Kaijian 

et al., 2012): 

 
 

 4
1,min

supinf
21










 



 n

R  

Where       1,~,
2

  NOOER   

On the other hand it will be explained wavelets used in the search, as 

follows: 

Symlet Wavelets are also known as Daubechies' least-asymmetric 

wavelets. The symlets are more symmetric than the Extremal phase 

wavelets (Aminghafaria et al., 3112). N is the number of vanishing 

moments. These filters are also referred to in the literature by the number 

of filter taps, which is 2N. And this wavelet is characterized by properties 

near symmetric, orthogonal and biorthogonal.  

Decompose data using multivariate discrete wavelet transformation 

(MDWT), choose MW and number of decomposition levels and compute  
 5X. WMDWT       

Perform thresholding in the wavelet domain. (Matz et al., 2009), Shrink 

coefficients by thresholding (hard or soft) and symbolizes it X̂ , and 

reconstruct the data from thresholded DWT coefficients, using the 

following formula: 

 6X̂.ˆ 1 Wx  
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2.2: Discriminant Analysis: 

The objective of the discriminatory analysis is to obtain a model to 

predict a one qualitative variable from one or more independent 

variable(s). The dependent variable consists of two groups or 

classifications, like, normal versus abnormal blood pressure, non 

defaulting loan versus defaulting, patient versus not sick (for a particular 

disease) etc. Discriminant analysis depends on equation as linear 

combination of the independent variables which is discriminatory the best 

separation between groups in the dependent variable. This equation 

(linear combination) is known as the Discriminant function. The weights 

assigned to each independent variable are corrected for the inter-

correlations among all the variables. The weights are Discriminant 

coefficients, (Anderson, 2003). 

The Discriminant equation: 
 7XXXY 22110    pp

 

Where Y is a qualitative variable formed by the linear combination as 

dependent variable, 1X , 2X , , 
pX  are the p independent variables, 0 , 

1 , 2 , , 
p  are the weights (Discriminant coefficients) and   is the 

error term (Krieng, 2012). The aim Discriminant analysis is to test if the 

classification of groups in a variable Y depends on at least one of the 

independent variables.  In terms of hypothesis, it can be written as: 

 0:0 iH  , pifor ,,2,1    Versus 0:1 iH   for at least one i. 

 

Assumptions:  

1. The variables 1X , 2X , , 
pX  are linearity independent of each other 

(there is no multi-collinearity).  

2. Twice the number of independent variables does not exceed the 

sample size. 

3. Groups are mutually exclusive and group sizes are not much 

different. 

4. The variance-covariance matrices of the independent variables are 

homogeneous within each group of the dependent variable. 

5. Residuals (error term) are randomly distributed. 

6. The variables of independent follow a multivariate normal 

distribution, for purposes of significance testing. 

There are several purposes for Discriminant analysis:  

1.  To investigate differences among groups of dependent variable.  

2. To determine the most parsimonious way to distinguish among 

groups. 

3.  To discard variables which are little related to distinguish the group 

from another. 
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4. To classify cases into groups. 

5. To test theory by observing whether cases are classified as predicted. 

Some basic concepts of Discriminant analysis: 

Linear Discriminant function:  
The number of computed functions equals the number of groups in 

dependent variable minus one. This means that two groups have one 

function, while three groups have two functions, and so on. Each 

Discriminant function is a dimension which differentiates a case into 

groups in the dependent variable based on its values on the independent 

variables. The linear discrimination function can be based on a random 

sample as follows (Afifi et al., 2012): 
 8XˆXˆXˆˆŶ 22110  pp   

The Discriminant function coefficients estimated ( 0̂ ,
1̂ ,, p̂ ) are 

partial coefficients that reflect the unique contribution of each 

independent variable to the classification of the groups in the dependent 

variable. We then wish to find the vector ̂  that maximizes the square 

standardized and we get it from the following formula: 
   9XXˆ

21

1  

plS  

Where 1

plS  represent the pooled variance matrix, 1X  and 2X are mean 

vectors of the independent variables for the first and second groups, 

respectively. 

 

Group Centroid: 

Group Centroid represents the mean Discriminant scores for each group 

in the dependent variable for the Discriminant function. The Centroid is a 

one-dimensional space, one center for each group (Durvaux and 

Standaert, 2016). By connecting the Centroid a canonical plot can be 

formed depicting a Discriminant function space and has cut off-point 

which separate the two groups with the aim of classifying a specific item 

into the group to which it belongs, which is based on the following 

formula: 

     10XXXX21.. 21

1

21 


 

plSPC  

Eigen value:  

Eigen value is a ratio between the explained and unexplained variation of 

the model. For a good model the Eigen value must be greater than one. 

The bigger the Eigen value, the stronger is the discriminating ability of 

the function. It can be computed as follows: 
 
 

 11
zSSE

zSSH
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Where  zSSH  and  zSSE  are the between and within sums of squares for 

z which represent Discriminant scores for each group in the dependent 

variable. 

 

Canonical correlation: 

The canonical correlation is a measure of the association between the 

groups in the dependent variable and the Discriminant function. A high 

value implies a high level of association between the two and vice-versa 

(Cagli et al., 2017). 

 

Walk's Lambda: 

The Walk's Lambda    is used to test the significance (importance) of 

the Discriminant function. Mathematically, it is unexplained variation or 

one minus the explained variation, and the value ranges from zero to one. 

When the value lambda for a function is small, the function is significant 

(unlike the F-statistics in linear regression). It can be computed as follows 

(Rencher, 2002): 

 12
HE

E


  

The (p×p) matrix H has a between sum of squares on the diagonal for 

each of the p independent variables. Off-diagonal elements are analogous 

sums of products for each pair of variables. Assuming there are no multi-

collinearity in the independent variables, the (p×p) matrix E has a within 

sum of squares (error) for each independent variable on the diagonal, with 

analogous sums of products off-diagonal.  

 

Classification matrix: 

The classification matrix is a cross tabulation of the observed and 

predicted memberships. (Rencher, 2002), the values in the diagonal must 

be high and the values off the diagonal must be close to zero for a good 

prediction. The results can be conveniently displayed in a classification 

table or confusion matrix.  

The group-1 contains 1n observations, 11n are correctly classified into 

group-1, and 12n are misclassified into group-2, where 12111 nnn  . 

Similarly, the group-2 contains 2n observations, 22n are correctly classified 

into group-2, and 21n are misclassified into group-1, where 22212 nnn  , 

thus 

Apparent error rate =  13
21

2112 
nn

nn




 

Similarly, we can compute 
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Apparent correct classification rate =  14
21

2211 
nn

nn




 

Box's M: 

The Box's M tests the assumption of homogeneity of variance-covariance 

matrices in the groups. A big Box's M indicated by a small p-value 

indicates do not provide of this assumption. However, when the sample 

size is big, Box’s M is usually large. The natural logarithm of the 

variance-covariance matrices for the groups is compared. Box's M value 

for two groups can be computed as follows: 
   

 
 15

.

21

21

2

21

1

2

1

21












i

in

pl

nn

S

SS
M  

Where iS  is the variance-covariance matrix of the ith group. 

 

2.3: Proposed Method: 

The proposed method relies on de-noise of the data for all the 

independent variables together  by using MW before performing 

discriminate analysis. De-noise of data depending on multivariate Symlet 

wavelet and get the MDWT then involve the thresholding and estimation 

levels it using Minimax method to obtain a modified multivariate 

(MMDWT), and taking its inverse as in formula (6), we get on de-noise 

data (IMMDW) which will be the x̂ , where ]ˆˆˆ[ˆ
21 pxxxx   and by 

compensating in the formula (8) we get the following: 

 16ˆˆˆˆˆˆˆŶ 22110  ppwwwww xxx    

The Discriminant function coefficients estimated w0̂ , w1̂ ,, pŵ are partial 

coefficients that reflect the unique contribution of each independent 

variable after de-noise to the classification of the groups in the dependent 

variable. We then wish to find the vector 
w

̂  that maximizes the square 

standardized and we get it from the following formula: 

   17XXˆ
21

1 wwplww
S    

Where 1

plwS  represent the pooled variance matrix x̂ , 
w1X  and 

w2X are mean 

vectors of the independent variables after de-noise for the first and second 

groups, respectively. The following diagram shows the proposed method:   
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Diagram (1): Proposed method to de-noise of data with discriminate 

analysis 

3. Simulation Study: 

In this section, a comprehensive simulation study was conducted to 

evaluate the performance of the proposed method (depending on 

diagram-1), which denoted by Prop., and to compare its performance with 

classical method (Class.) in selection the separation between the two 

groups (or classification), the independent variables (p = 3, 4 and 5) for 

sample size ( n = 30 and 50) are generated by zTμx  , where T 

represents Cholesky factorization matrix for variance covariance matrix 

  (for different selected values) and z are multivariate standard normal 

random numbers, x values are generated for group-1 (y = 0) and for 

group-2 (y = 1) in which 21    and 21  , , MATLAB and SPSS were 

used in data analysis and the original and de-noise data for the first 
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simulation experiment (3-variables for two groups) were illustrated in the 

following figure:  

 
Figure (1): The original (red line) and de-noise data (blue line)  

The main results for Discriminant analysis of the first simulation 

experiment were summarized in the following table:  
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Table (1): The main results for Discriminant analysis of the first 

simulation experiment 

 
Table (1) shows that the proposed method is better than the classical 

method of the first simulation experiment, for a combination of these 

different values of p and n the generated data is repeated 1000 times and 

calculate the average of Classification results- Original-% and Cross-

validated-% as in the following table:  

Table (2): Average of Classification results- Original-% and Cross-

validated-% 

No. of 

variables 

Sample 

size 

Method Average 

Classification 

Results- 

Original-%    

Average 

Classification 

Results- Cross-

validated-% 

3 30 Class. 78.60 76.34 

Prop. 86.26 83.66 

50 Class. 83.00 81.60 

Prop. 86.80 85.80 

4 30 Class. 91.66 91.34 

Prop. 95.66 94.34 

50 Class. 94.40 93.20 

Prop. 97.20 96.60 

5 30 Class. 96.34 95.34 

Prop. 98.66 96.66 

50 Class. 96.80 95.80 

Prop. 97.60 97.40 
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Table (2) shows that the average Classification Results- Original-% and 

Classification Results- Cross-validated-% for proposed method is better 

than the classical method (for different values of p and n) from generating 

and repeating data for 1000 times. 

 

4: Application of real data: 

 The proposed and classical method will be used based on the 

proposed diagram (1) and the comparison of their efficiency by applying 

on sample of leukemia patients taken from the Nanakeli Hospital in Erbil. 

Leukemia is a type of cancer that occurs in tissues responsible for the 

production of blood cells, including bone marrow and lymphatic system. 

This type of cancer usually begins in white blood cells. The study sample 

included two groups where the group-1 consisted of 24 patients with 

leukemia, the group-2 consisted of 24 patients with non-leukemia patient, 

which represents the dependent variable (leukemia=0 and non-

leukemia=1).The independent variables: Age represents the age of the 

patient, and Mch represents the Mean corpuscular hemoglobin, Mcv 

represents the Mean corpuscular volume and Esr represents the 

Erythrocyte sedimentation rate test. The noise of the data (4-independent 

variables) will be reduced based on the MW with the soft threshold and 

estimation levels it using minimax method.  

Investigating Multivariate Normality: 

The independent variables will be tested whether they have a normal 

multivariate distribution or not through the use of non parametric test 

(Kolmogorov-Smirnov) and parametric test 2  under the significance 

level (1%) by using Easy Fit program. The test results for classical 

method are summarized in the following table: 

Table (3): Test of Normality  

Result Classical method Variables 

of study  Chi-Squared K.S. 

Critical  

Value 

p 

value 

Statistic Critical 

 Value 

p 

value 

Statistic 

Normal 080152 103233 202222 103212 103015 0.1496 Age 

Normal 000218 108205 301135 103212 105012 101558 Mch 

Normal 303012 102313 102333 103212 102202 100112 Mcv 

Normal 000218 101251 302023 103212 102355 100222 Esr 

Proposed method 

Normal 020322 103188 001352 103212 103283 101221 Age 

Normal 020322 101120 302281 103212 102523 100328 Mch 

Normal 000218 102212 008222 103212 101081 100313 Mcv 

Normal 000218 102332 001880 103212 103225 100181 Esr 
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Through a table (4) note that all study variables for classical and proposed 

method have a normal distribution because p-values for both tests are less 

than 1%.  

To detect outlier values in the following study model: 
          EsrMcvMchAge 43210Y  

The values of Mahalanobis Distance were calculated in table (I) and table 

(II), (in appendix) for classical and proposed method respectively. For 4 

degree of freedom and 01.0 , 28.132   there is one value Mahalanobis 

Distance for proposed method greater than 13.28, so it is considered 

outlier. 

 

Multiple linear regression: 

To test if the classification of groups in a variable Y depends on at least 

one of the independent variables, we must to test significantly the impact 

hypothesis, and estimate parameters of multiple linear regression with the 

some criteria (for classical method) as in the following table: 

Table (4): Multiple linear regression for classical method 

Model Coefficients of 

Regression 

t Sig. VIF F Std. Error of 

 the Estimate 

(Constant

) 

1.878 3.071 0.004  22.302 0.3013 

Age -0.013 -3.937 0.000 1.005 Sig. 2R  

Mch -0.017 -1.450 0.154 1.073 0.000 0.675 

Mcv 0.001 0.147 0.884 1.075   

Esr -0.016 -8.295 0.000 1.019   

For classical method, the F-test is highly significant (p-value equal to 

zero), thus we can assume that the model explains a significant amount of 

the variance with the R² = 0 .675, this means that the multiple linear 

regression explains 67.5% of the variance in the data. Also, the "Std. 

Error of the Estimate" is the standard deviation of the residuals and 

measures the efficiency of the estimated model and whenever it's small it 

indicates the efficiency of the estimated model and it is equal to 0.3013. 

The information in the table above also allows us to check for multi-

collinearity, VIF less than 3 for all variables; this means that there is no 

multi-collinearity problem. We can also see that only Age and Esr 

variables have highly significant impact on the dependent variable 

(because the p-values less than 0.01). 
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Table (5): Multiple linear regression for proposed method 

Model Coefficients of 

Regression 

t Sig. VIF F Std. Error of 

 the Estimate 

(Constant) 1.626 2.306 0.026  28.955 0.2749 

Age -0.006 -1.568 0.124 1.247 Sig. 2R  

Mch -0.013 -0.871 0.389 1.135 0.000 0.729 

Mcv 0.002 0.222 0.825 1.162   

Esr -0.022 -8.851 0.000 1.225   

 For proposed method, the F-test is highly significant (p-value equal 

to zero), thus we can assume that the model explains a significant amount 

of the variance with the R² = 0 .729, this means that the multiple linear 

regression explains 72.9% of the variance in the data and it's greater than 

67.5% for classical method. Also the standard deviation of the residuals 

equal to 0.2749 and it's less than 0.3013 for classical method, this means 

that this model is better than before. VIF less than 3 for all variables; this 

means that there is no multi-collinearity problem. We can also see that 

only Esr variable has highly significant impact on the dependent variable 

(because the p-values less than 0.01).    

Tests of Equality of Group Means: 

Table (6): Tests of Equality of Group Means  

Classical method Proposed method 

 
Wilks' Lambda F Sig. 

Wilks' 

Lambda F Sig. 

age .886 5.939 .019 .776 13.275 .001 

Mch .978 1.040 .313 .988 .558 .459 

Mcv .997 .153 .697 .994 .269 .606 

Esr .453 55.529 .000 .292 111.597 .000 

Test of equality of means (classical method), the p-value for Esr variable 

is less than 0.01. Thus there is a significant difference in Esr between the 

group-1 and 2, but there is no a significant difference in Age, Mch and 

Mcv variables between the group-1 and 2. 

For proposed method the p-values for both Age and Esr variables are less 

than 0.01. Thus, there are a significant differences in Age and Esr 

between the group-1 and 2, but there is no a significant difference in Mch 

and Mcv variables between the group-1 and 2.  
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Box's Test of Equality of Covariance Matrices: 

Table (7): Log Determinants and Box's Test of Equality of 

Covariance Matrices  

Classical method Proposed method 

Group 
Ran

k Log Determinant Rank Log Determinant 

Group-1 4 17.358 4 14.687 

Group-2 4 15.175 4 13.680 

Pooled within-groups 4 16.904 4 14.426 

Test Results Test Results 

Box's M 29.320   11.138  

F-Approx. 2.655   1.009  

Sig. .003   0.433  

For classical method note that p-value for Box’s M test is less than 0.01. 

Thus, inequality of variance-covariance matrix can be assumed. But for 

proposed method the p-value for Box’s M is greater than 0.01. Thus, 

equality of variance-covariance matrix can be assumed. The log 

determinant values are quite close for both classical and proposed 

method. But all log determinants for proposed method less than 

corresponding to them classical method.  

 Summary of Canonical Discriminant Functions: 

 

Table (8): Eigen values and Wilks' Lambda  

Classical method Proposed method 

Function Eigen value 

Canonical 

Correlation Eigen value 

Canonical 

Correlation 

1 2.075 0.821 2.694 0.854 

Test of 

Function(s) 

Wilks' 

Lambda 

Chi-

square 

Sig. 

Wilks' Lambda 

Chi-

square 

Sig. 

1 .325 49.420 .000 0.271 57.489 0.000 

  There are two groups (classical method). Therefore number of 

function = 1. The Eigen value is 2.075 (>1). Canonical correlation, 

 35.0821.0 cr . Wilks' Lambda = 0.325, p-value = 0.000 (<0.01). Thus, 

the Function 1 explains the variation well. For proposed method, the 

Eigen value is 2.694(>1) and its greater than (2.075) for classical method. 

Therefore, this function is the strongest and has a better discriminating 

ability than the discriminate function of classical method. Canonical 

correlation,  35.0854.0 cr and its greater than canonical correlation for 

classical method. Wilks' Lambda = 0.271, p-value = 0.000(<0.01). Thus, 
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the Function 1 explains the variation well and it's greater than explain the 

variation for classical method. 

The function: 

Table (9): The function  

Classical method Proposed method 

 Function 

Coefficients 

Standardized  

Function 

Coefficients 

Function  

Coefficients 

Standardized  

Function 

Coefficients 

age 0.053 0.690 0.028 0.276 

Mch 0.073 0.276 0.058 0.165 

Mcv -0.004 -0.028 -0.008 -0.043 

Esr 0.067 1.046 0.098 0.945 

(Constant) -5.758  -4.959  

 Table (10) for classical and proposed method (respectively) show 

the Correlation between Esr, age, Mch, Mcv and Y and have the models: 

 

Y = -5.758 + 0.053(age) + 0.073(Mch) - 0.004(Mcv) + 0.067(Esr) 

 

Y = -4.959 + 0.028(age) + 0.058(Mch) - 0.089(Mcv) + 0.198(Esr) 
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Centroid Classification Statistics  

Table (10): Centroid Classification Statistics  

Classical method Proposed method 

 Classification Function 

Coefficient 

Group Group 

Group-1 Group-2 Group-1 Group-2 

age  0.515 0.367 0.684 0.594 

Mch  1.595 1.390 1.894 1.707 

Mcv  1.648 1.660 2.716 2.741 

Esr  0.444 0.256 0.514 0.198 

(Constant)  -115.237 -98.999 -169.677 -153.741 

Functions at Group Centroids Functions at Group Centroids 

Group Function Group Function 

Group-1 1.410 Group-1 1.607 

Group-2 -1.410 Group-2 -1.607 

Classification Results Classification Results 

 

Predicted Group 

Membership 

Predicted Group Membership 

G

r

o

u

p 

Group-1 Group-2 Group-1 Group-2 Total 

Original Count G

r

o

u

p

-

1 

22 2 24 0 24 

G

r

o

u

p

-

2 

2 22 2 22 24 

 % G

r

o

u

p

-

1 

91.7 8.3 100 .0 100 

G

r

o

u

p

-

2 

8.3 91.7 8.3 91.7 100 
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Cross-validated Count G

r

o

u

p

-

1 

20 4 24 0 24 

G

r

o

u

p

-

2 

3 21 4 20 24 

 % G

r

o

u

p

-

1 

83.3 16.7 100 0 100 

 

G

r

2 

12.3 87.5 16.7 83.3 100 

 For classical method, 91.7% of original grouped cases correctly 

classified (8.3% incorrect), 85.4% of cross-validated grouped cases 

correctly classified (14.6% incorrect) as in the table-I (appendix). 

Functions at Group Centroids between (-1. 41) and (1. 41), the mid point 

is zero. For proposed method, 95.85% of original grouped cases correctly 

classified (4.15% incorrect), 91.65% of cross-validated grouped cases 

correctly classified (8.35% incorrect) as in the table-II (appendix). 

Functions at Group Centroids between   (-1.607) and (1.607), the mid 

point is zero. The following figures shows: 

 
Figure (2): Discriminant Scores for classical method  
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Figure (3): Discriminant Scores for proposed method  

 Discrimination function for proposed method, classified data is 

better than classical method. The following figure shows: 

 
Figure (4): Discriminant Scores for data before and after de-noise 

 Figure (4) show that Discriminant Scores for proposed method are 

more separate between the two groups from classical method.  

5. Conclusion:  

 Depending on the simulation study and real data, we conclude the 

following: 

1. The use of multivariate wavelets in reducing the noise of data (de-

noise) and then estimate the discriminate function (proposed method) led 

to the separation between the two groups better than before de-noise 

(classical method). 

2. According to the first conclusion, the simulation and real data were 

classified for proposed method better than classical method. 

3. For simulation study, there are significant differences in the no. of 

variables between the group-1 and 2 of the proposed method equal to or 

greater than classical method.  

4. The variances, total and general variance of data for proposed 

method are less than classical method, which leads to more accurate 

estimates of the classification function and stronger tests. 
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5. For real data, study variables have a multivariate normal 

distribution for all data proposed and classical method. 

6. For real data, there is one value Mahalanobis Distance for proposed 

method can be considered outlier. 

7. The discriminate function for real data of the proposed method 

explains the variation well by 85.4% and it's greater than explain the 

variation for classical method (82.16%). 

6. Recommendations: 

1. The researcher recommends the use of multivariate wavelet in the 

treatment of noise data before estimating the discrimination function 

(proposed method). 

2. Use other types of wavelets and compare them to get the best 

wavelet that treatments the noise of data. 

3. Use of other threshold types and other methods for estimating the 

threshold level with wavelets and comparing them after estimating the 

discriminating function. 
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