
مـاذا يـكـون ردك ....

�إذ� كلفت   مبهمة �لعمل �ضمن جمموعه  مع �أنا�س غري معروفني لك : 

يجاد خمرج من �ملاأزق قبل �أن �أ�ضع خطة ��ضعر برغبة فـي �لنزو�ء فـي ز�وية لإ  -1

فر�د �ملختلفني �أفكر بطريقة لتقلي�س حجم �ملهمة عن طريق حتديد ما ميكن �أن ي�ضاهم به �لأ  -2

�أكون م�ضتعد� لتخاذ خطوة قيادية �يجابيه لو �ضعرت بان �ملجموعة ل حتقق �أي تقدم  -3

مور �أقيم مناق�ضات بهدف حفز �أفكار جديدة وت�ضريع �لأ  -4

و�صـلـنـي عـرب االمــيــل

كـيـف ت�صتمـع بـوظـيفتـك !!

�لقلق  دو�مة  فـي  تبقى  �ضوف  فبدونها  �ليومية  ر�حتك  من  �أ�ضا�ضي  جزء  هي  �ملهنية  �لر�حة  �ملوظف  عـزيــزي 

تي:  و�خلـوف، لذ� فعليك �ل�ضتمتاع بوظيفتك وذلك من خالل �أتباع �لآ

�أن تذكر نف�ضك د�ئمًا باأنك فـي نعمة كبرية بح�ضولك على وظيفة يتمناها �لبع�س فاحمد �هلل على ذلك.  -

حاول �أن ت�ضيع �ملحبة بني زمالوؤك وتعتربهم �أ�ضرتك �لثانية وتتعامل معهم مبزيد من �لت�ضامح و�حلب وثق   -

ن�ضان �لذي ي�ضيء بوجوده  متامًا �أن ما تزرعه حت�ضده وكل ما تعطيه للنا�س ينعك�س �يجابيا عليك. وكن �لإ

مكان �لعمل و�لذي يحبه زمالئه وي�ضعدون بوجوده.

�أبتعد عن �لنظرة �ل�ضيقة للحياة وحاول �أن تبتعد عن بع�س �مل�ضطلحات �لتي تثني من عزميتك عن �لعمل   -

مثل : �لعمر ينتهي و �لعمل لينتهي، �لر�تب ما�ضي عملت �أم ل وغريها من �مل�ضطلحات �ل�ضيقة.

�للتز�م ب�ضاعات �لعمل مع تقييم دوري ملح�ضلتك خالل �ضاعات �لعمل خطوة مهمة فـي ر�حتك �لوظيفية،   -

فاإذ� كنت ترى بان 7 �أو 8 �ضاعات كثرية فتذكر �أن هناك من يعمل ملدة 18 �ضاعة يوميًا وباأجر قد لي�ضل 

لن�ضف ر�تبك.

كل �إن�ضان ل يحمل هدفًا معينًا �ضوف ي�ضعر مبلل لن روح �لتحدي د�خله خامده، فان كنت معلمًا فاحر�س �أن   -

تكون �أف�ضل معلم فـي مادتك، و�ن كنت موظفًا فاحر�س �أن تكون �أكفاأ موظف فـي مهنتك، و�جعل كل ذلك 

ي�ضب فـي نهايته �إىل ر�ضا �هلل �ضبحانه وتعاىل ..

ح�صائية اأهمية الدقة وامل�صداقية فـي البيانات االإ

ح�صائية الدقيقة واحلديثة اأ�صبحت جزءًا من االحتياجات  املعلومة االإ

اليومية جلميع �صرائح م�صتخدمي البيانات ابتداًء من املواطن العادي 

وانتهاًء مبتخذ القرارات.



مــقــــدمـــة
الرتبية  بوزارة  واملوؤ�شرات  ح�شاء  الإ دائرة  ليـ�ًشـــــر  إنه  ا

والتعليم اأن ت�سدر هذه الن�سرة الدورية املتخ�س�سة �سعياً 

منها اإىل تعزيز التوا�سل مع الزمالء والزميالت العاملني 

ح�ساء الرتبوي مبختلف مواقعهم. فـي جمال الإ

عمدنا اأن تكون هذه الن�سرة اأداة مكتوبة وخمت�سرة دون 

التدريب  نتاجات  تن�سيط  اإىل  وتهدف  باملعلومة،  اإخالل 

جمال  فـي  والتطبيقية  النظرية  املعلومات  وحتديث 

اأنها  غري  الرتبوي،  ح�ساء  الإ جمال  وبخا�سة  ح�ساء  الإ

إذ تتوفر  ح�ساءات التعليمية، ا لن تزود القارئ ببيانات الإ

تلك البيانات فـي العديد من امل�سادر.  وعليه �سوف تكتفي 

الن�سرة بر�سد معلومات خمت�سرة وموجزة عن مفاهيم 

ح�ساء الرتبوي مع مراعاة اللتزام،  واأ�ساليب وقواعد الإ

بها  التي تخت�ص  ح�سائية  الإ املهام  مكان، بحدود  الإ قدر 

ح�ساء فـي وزارة الرتبية والتعليم. دوائر واأق�سام الإ

اأيديكم  بني  ن�سع  اأن  وغبطتنا  �سرورنا  دواعي  ملن  إنه  وا

اأوىل اإ�سدارات هذه الن�سرة، اآملني اأن حتقق الفائدة التي 

�سدار  الإ موا�سلة   اإىل  ومتطلعني  اأجلها،  من  �سدرت 

ب�سفة دورية....... بدعمكم وتوا�سلكم معنا

ح�صاء واملوؤ�صرات - دائرة االإ

م�صاهماتكم 

�صترثي وم�صاتنا 

االح�صائية فنحن 

باإنتظارها على 

لكرتوين: الربيد االإ

wamdhat@moe.om

قيم نف�سك

يكــون  اأن  ال�صهــل  من 

نـهــا  املــرء انتـقــاديـًا الأ

عادة، وعندما ت�صتبدل 

هذا االنتقاد بالتقييم، 

مــــــور  وتــــركـز على االأ

الــتــي اأجنـــــــزتــــهــــــا 

وحـقـقـتـهـا؛ عـنـد ذلك 

بالتقدير  ت�صعر  �صوف 

واالعتزاز بنف�صك.

فـي داخل العدد

ح�سائية ل�سلطنة عمان )2006-2020م( �سرتاتيجية الإ - تعرف على الإ

- تعرف على اأهم الربامج احلا�سوبية فـي جمال حتليل البيانات

- م�سروع ح�سر مكونات املبنى املدر�سي  وال�سكنات احلكومية

ArcPad وبرنامج )PDA( ا�ستخدام القارئ الكفي -

   لنقل بيانات املدار�ص وحتليلها

- اخلريـطة املدر�سية اإحدى اأدوات التخطيط الرتبوي

- اإ�ســداراتــنــا

- مفاهيم وم�سطلحات اإح�سائية



ح�صائية �صرتاتيجية االإ تعرف على االإ

ل�صلـطـنة عمــــــان ) 2006 - 2020م (

�ضرت�تيجية �لإح�ضائية  ح�ضاء فريق يتوىل م�ضئولية �إعد�د �لإ �ضكلت �للجنة �ل�ضت�ضارية لالإ

)2006-2020( ومت حتديد �لرب�مج و�مل�ضروعات ذ�ت �ل�ضلة باأهد�فها. ول�ضمان �ضمولها 

لتزويد  �حلكومية  �جلهات  خماطبة  متت  فقد  �لإح�ضائية،  و�مل�ضروعات  �لرب�مج  لكافة 

عـــو�م )2006-2020( باعتبارها فرتة �خلطة �لتنفيذية  �لفريق بخططها �لإح�ضــائـــية لالأ

�ضرت�تيجية لتت�ضق مع ما تبقى من  وىل. وقد حددت مدة �لإ �لأ

عمر �إ�ضرت�تيجية �لتنمية طويلة �ملدى )2020-1996(.

�لإح�ضائية هو حتقيق  �ضرت�تيجية  �لإ �لهدف من هذه  �إن 

�إح�ضائية  ومعلومات  بيانات  توفري  فـي  �ملتمثلة  �لر�ضالة 

فـي  ��ضتخد�مها  مب�ضتويات  و�لرتقاء  �جلودة  عالية 

�إىل  �ضافة  بالإ و�لبحث،  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �لتخطيط 

خمتلف  فـي  �لقطاعية  �لإح�ضاء�ت  نظم  تكامل  لتحقيق 

�جلهات �حلكومية و�خلا�ضة وتطويرها مبا يحقق �أهد�ف 

�لنظام �لإح�ضائي.       

�ضرت�تيجية �لإح�ضائية عبارة عن جمموعة من �لرب�مج  �لإ

تتنا�ضب مع  و�لتي  �لإح�ضائي  �لنظام   و�أهد�ف  وروؤية  ر�ضالة  �مل�ضتمدة من  جر�ء�ت  و�لإ

ما لديه من مو�رد وقدر�ت وتت�ضق مع ما هو متاح له  من  فر�س للتو�ضع و�لتطور وما هو 

مو�جه به من حتديات فـي  بيئته �لد�خلية و�خلارجية.

ح�ضاء تهدف �إىل: تاأ�ضي�ضا على ذلك فاإن ت�ضميم �إ�ضرت�تيجية لالإ

�لرتقاء بالعمل �لإح�ضائي وتعزيز دور �لبيانات و�ملعلومات �لإح�ضائية كاأد�ة ل غنى عنها   -

وبالتايل  �لقر�ر  لتخاذ  �ضليمة  وكقاعدة  �لتنموية  �خلطط  ومتابعة  وتقييم  ت�ضميم  فـي 

د�رة. ت�ضاهم فـي تر�ضيخ قو�عد ح�ضن �لتنظيم و�لإ

حت�ضني �لت�ضيري و�لتن�ضيق للنظام �لإح�ضائي �لوطني �لذي يت�ضم بالالمركزية ليت�ضنى له   -

تلبية جميع �لطلبات �ملوجهة له من قبل جمموعة �ل�ضركاء )stakeholders(  من �لقطاع 

قليمية و�لدولية. �لعام و�لقطاع �خلا�س و�ملجتمع �ملدين و�ملنظمات �لإ

د�ء ورفع �لكفاء�ت فـي ظل �لتغيري�ت فـي �ملنهجيات �لإح�ضائية و�نتهاز  تر�ضيد وح�ضن �لأ  -

لكرتونية  �لإ و�حلكومة  �جلديدة  للتقنيات  �ل�ضريعة  �لتطور�ت  خالل  من  �ملتاحة  �لفر�س 

)E-GVERNMENT( �ملرتقبة.

تعرف على اأهم الربامج احلا�صوبية

فـي جمــــال حتــلــيــــل البــيـــانـــــات

نظمة �حلا�ضوبية للتناف�س على �إنتاج   �ضارعت �لعديد من �ل�ضركات �لعاملة فـي جمال �إنتاج �لأ

�أنظمة خا�ضة خلدمة �أغر��س �لإح�ضاء و�لبحث   وذلك  لزيادة طلب �لباحثني فـي �ملجالت 

�لإح�ضائية على توفري بر�مج و�أنظمة حا�ضوبية ت�ضهل من عملية حتليل �لبيانات  وعمل �لتنبوؤ�ت 

SAS ونظام  SPSS نظمة: نظام �لعلمية، ومن �أ�ضهر هذه �لأ

برنامج SPSS  لتحليل البيانات:

 STATISTICAL PACKAGE FOR  : من  وىل  �لأ حرف  �لأ  )SPSS( كلمة  متثل 

�لتحليل  �أغر��س  فـي  ي�ضتخدم  ومرن  �ضامل  �لنظام  وهذ�    SOCIAL SCIENCE
�لإح�ضائي و�إد�رة �لبيانات، حيث ميكنه ��ضتخد�م كافة �لبيانات لعمل �جلد�ول و�لتقارير 

�لإح�ضائي  و�لو�ضف  �ملختلفة،  و�لر�ضومات 

�ملعقد،  �لتحليل  و�أي�ضا  �لبيانات،  لهذه 

�لعمليات  من  �لعديد   )SPSS( نظام  ويوفر 

�لإح�ضائية ميكن ��ضتخد�مها للح�ضول على 

مثل:  للباحثني  �ملطلوبة  �لإح�ضائية  �لنتائج 

وحتليل  �ملعيارية،  و�لنحر�فات  �لتكر�ر�ت،  

معادلة  ومنوذج  �لتباين،  وحتليل  �لعو�مل، 

�لنحد�ر، ومعامالت �لرتباط، وحتليل �لعنا�ضر و�مل�ضفوفات،، �لخ. 

برنامج SAS لتحليل البيانات:

  STATISTICAL ANALYSIS من:  وىل  �لأ حرف  �لأ  SAS )�ضا�س(  كلمة  متثل 

ح�ضــــائـــي » ويتميز هذ� �لنظام باأنه نظام �إحـ�ضــائي  SYSTEM وتعي » نظام �لتحليل �لإ
ذو مز�يا متعددة فـي �ملجالت �لتالية : 

�لتعامل مع �لبيانات )�مل�ضاهد�ت(  	l

�لتحليل �لإح�ضائي للبيانات مع �لتنبوؤ �لعلمي 	l

عمل �لر�ضومات �لإح�ضائية 	l

كتابة وطباعة �لتقارير 	l

م�صـروع حـ�صـر مكونات املبنى املـدر�صـي  

وال�صكــنـــات احلــكـــومــية 

ملـــــاذا امل�صــروع ؟

نظرً� حلـــاجة �لوز�رة �إىل تطوير بياناتها �خلا�ضة  بـــاملباين �ملــــدر�ضية 

و �ل�ضكنات �حلكومية ولتحقيق رغــبة �لوز�رة  فـي توفـري تلك �لبــيــانات  

بحيث:

تعك�س �لو�قع �لفعلي ملكونات كل مبنى من مباين �لوز�رة. 	l

مثـــل جلمـــيـــع مكونـــــات �ملبنى با�ضتخــــر�ج �لتقاريــر  �ل�ضتـــغــالل �لأ 	l

و�ضاع �ملباين �ملدر�ضية و �حلكومية. و �ملوؤ�ضر�ت لأ

�ضافات  متابعة �لتغيري �لذي يطر�أ،  على عدد و�إحجام �ملد�ر�س و �لإ 	l

�لتي تنفذ فـي �ملباين  �لقائمة.  

الفوائد املرجوة من امل�صروع 

��ضتخر�ج تقارير و موؤ�ضر�ت 

�ملدر�ضية  للمباين  حديثة 

�حلكومية،  �ل�ضكنات  و 

دقة  �أكرث  قر�ر�ت   لتخاذ 

ب�ضاأن:

�لفعلية  �لحتياجات   -

�ملدر�ضية  �ملباين  من 

�جلديدة.

ف�ضول  من  �لقائمة  للمباين  �ملطلوبة  �ضافات  �لإ من  �لفعلي  �لحتياج   -

�ملخترب�ت،  �مل�ضرح،  )�ملالعب،  مثل  �أخرى  تربوية  ومر�فق  در��ضية 

مر�كز م�ضادر �لتعلم...(. 

�خلدمات  بع�س  وتوفري  ترميم  و  �ضيانة  �إىل  بحاجة  �لتي  �ملباين   -

�ضا�ضية مثل )�لهاتف، �لكهرباء، �ملياه...(. �لأ



ا�صتخدام القارئ الكفي )PDA( وبرنامج 

ArcPad  لنقل بيـانـات املـدار�س وحتليلها

جهزة �لرقمية  ت�ضعى وز�رة �لرتبية و�لتعليم حاليًا �إىل �إدخال �لرب�مج و�لأ

و�لتكامل  �لرتبوي  �لتخطيط  عملية  فـي  منها  لال�ضتفادة  �لوز�رة  فـي 

�حلكومي  �لقطاعني  مع 

و�خلــــــــا�س للم�ضــــاهـــمـــة 

�حلــكـــومــة  تفـــعـــيــــل  فـي 

جهزة  �للكرتونية. وتعد �لأ

�لكفية )PDA(  من �أ�ضهل 

جهزة  �لأ و�أحدث  و�أ�ضرع 

ت�ضـــاعــــد  �لـتي  �لــرقــمــية 

�إحـــد�ثــيـــات  توقـــيــع  فـي 

�ملدر�ضـة وحتديد مر�فـقـهـا 

و�ملعلمني  �لطالب  وعدد 

د�ريني و�لفنني و�لقيام  و�لإ

بعمليات حتليلها وعمل �إ�ضقاطات م�ضتقبلية لها وحتديثها ب�ضكل م�ضتمر. 

حيث تلعب �أجهزة �لقارئ �لكفئ �لتي �ضوف ت�ضتخدمها د�ئرة �لإح�ضاء 

و�ملوؤ�ضر�ت  ممثلة فـي ق�ضم �خلريطة �ملدر�ضية فـي �لوز�رة  دور رئي�ضي 

وحتليل  �إدخال  عمليات  فـي  �مل�ضتخدمة  و�لتطبيقات  �حللول  �أحد  كونها 

�لبيانات وت�ضاعد فـي رفع دقة �لبيانات �ملرفوعة من �حلقل �لرتبوي. 

مع   )Personal Digital Assistant( �لكفي  �لقارئ  �أجهزة  وتقوم 

برنامج )ArcPad( بربط �لبيانات عن بعد بنظام �ملعلومات �جلغر�فية 

)GIS( و تزويد �ملخت�ضني فـي �لوز�رة ببيانات �ملد�ر�س و�ملر�فق �لتابعة 

على  موجودة  ذكية  �ضر�ئح  خالل  من  دورية  ب�ضورة  وحتديثها  للوز�رة 

جهزة �لكفيه. كما ميكن ربط تلك �لبيانات ب�ضبكة �ملعلومات �لدولية  �لأ

)�لنرتنت( لتزويد م�ضتخدمي �لنرتنت بيانات عامة عن توزيع �ملد�ر�س 

وبيانات �لطلية و�ملعلمني.

اخلـريطة املـدر�صية اإحــدى

اأدوات التخـطـيـط الرتبــوي 

ظهر ��ضطالح �خلريطة �ملدر�ضية فـي جمال �لتخطيط �لرتبوي كمنهج و�أ�ضلوب ي�ضتخدمه 

�ملخطط �لرتبوي لي�ضاعده فـي �لتعرف على �حلاجات �لتعليمية فـي �مل�ضتقبل مبنيا على 

�أو  جغر�فية  �أو  �ضكانية  كانت  �ضو�ء  حملية  بيئة  لكل  �لو�قعية  و�لعو�مل  و�ضاع  �لأ در��ضة 

فـي  بيئة  كل  فـي  �ملد�ر�س  �ضبكة  لتوزيع   �لر�هن  �لو�ضع  وت�ضخي�س  �أو غريها  �جتماعية 

�إطار هذه �لظروف و�لعو�مل و��ضتنباط معايري لتطوير توزيع  �ضبكة �ملد�ر�س يوؤخذ فـي 

�لعتبار توزيع �خلدمات �لتعليمية  لطالبي هذه �خلدمة من �لفئات �لعمرية  من �ل�ضكان 

ت�ضور  وو�ضع  ع�ضر  �لثاين  �إىل  ول  �لأ من  لل�ضفوف  �لنظامي  �لتعليم  �ضن  فـي  هم  من 

للخطط  للم�ضتقبلية. 

باعتبارها  �ملدر�ضية   �خلريطة  همية  ولأ

�أد�ة من �أدو�ت �لتخطيط �لرتبوي وتوفرها 

�مل�ضتقبلي  �لتخطيط  لعملية   �ضروري 

تربط  �أنها  و�لتعليم، حيث  �لرتبية  بوز�رة 

ح�ضب  لل�ضلطنة  �ل�ضكاين  �لتوزيع  بني 

و�مل�ضاكن  لل�ضكان  �لعام  �لتعد�د  يبانات 

وز�رة �لقت�ضاد  به   تقوم  �لذي  و�ملن�ضاأت 

�لتعليمية  �خلدمات  وتوزيع  �لوطني 

لتطوير  �مل�ضتقبلية  و�لتوجهات  �حلالية 

�ضلوب  �لأ تبني هذ�  �لوز�رة على �ضرورة  و�لتعليم، فقد حر�ضت  لوز�رة �لرتبية  �لتعليم  

�لعامة  �ملديرية  فـي  و�ملوؤ�ضر�ت  �لإح�ضاء  بد�ئرة  �ملدر�ضية  �خلريطة  ق�ضم  فا�ضتحدثت 

للتخطيط و�ضبط �جلودة  بديو�ن عام �لوز�رة  مع �إ�ضناد �خت�ضا�ضات هذ� �لق�ضم لدو�ئر 

�لتخطيط و�ضبط �جلودة باملناطق �لتعليمية. وفـي �لعدد �لقادم �ضوف يتم �لتعرف على 

مر�حل �إجناز م�ضروع �خلريطة �ملدر�ضية و�لرب�مج �لتي نفذت فـي هذ� �جلانب.

اإ�صــداراتــنــا

�ضد�ر �لتا�ضع من كتاب �ملوؤ�ضر�ت �لرتبوية للعام �لدر��ضي 2008/2007م تد�ضني �لإ 	l

�ضد�ر للعديد من �ملوؤ�ضر�ت �لرتبوية �جلديدة �إ�ضافة �إىل �ملوؤ�ضر�ت �لتي  ت�ضمن هذ� �لإ 	l

وتتمثل  حتديثها  ومت  �ل�ضابقة  عد�د  �لأ فـي  �حت�ضبت 

�لب�ضرية  �ملو�رد  ببيانات  �جلديدة  �ملوؤ�ضر�ت  تلك 

مع  ومقارنتها  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  فـي  �لعاملة 

�ملو�رد �لب�ضرية فـي موؤ�ض�ضات �خلدمة �ملدنية قاطبة، 

بن�ضب  مقارنة  �لوز�رة  فـي  �لتعمني  ن�ضب  حيث  من 

�ضافة  بالإ �ملدنية  �خلدمة  موؤ�ض�ضات  جلملة  �لتعمني 

بجملة  مقارنة  �لوز�رة  فـي  �لتعيينات  ن�ضبة  �إىل 

�لتعيينات على م�ضتوى موؤ�ض�ضات �خلدمة �ملدنية.

�لتعليم ومت �لرتكيز  �لتكنولوجيا فـي  �لعدد موؤ�ضر�ت خا�ضة با�ضتخد�م  كما ت�ضمن هذ�  	l

جهزة �لتعليمية فـي �ملد�ر�س  تلفزيون، فيديو، وجهاز )OHP( وتوزيع  على مدى توفر �لأ

�ملوؤهلني  �ملعلمني  ون�ضبة   ، �ملد�ر�س  فـي  �لنرتنيت  خدمة  توفر  ومدى  �حلا�ضوب  �أجهزة 

لتدري�س تقنية �ملعلومات ... �لخ من �ملوؤ�ضر�ت.

خــبــــار  اآخــر االأ

�ضارك ق�ضم �خلريطة �ملدر�ضية فـي دورة تدريبية فـي مركز نظم �ملعلومات �جلغر�فية  	l

فـي قطر خالل �لفرتة من 10-2009/3/11م. 

بعنو�ن  �ملدر�ضية  �خلريطة  جمال  فـي  تدريبية  ور�ضة  �ملدر�ضية  �خلريطة  ق�ضم  نفد  	l

»��ضتخد�م �لقارئ �لكفي« فـي �ضهر يونيو لعام 2009م.

�لتقارير  من  جمموعه  وت�ضميم  �إعد�د  حاليا  جاري  �ملعلومات  نظم  د�ئرة  مع  بالتن�ضيق  	l

ح�ضاء�ت  �مل�ضتخدمة فـي د�ئرة �لإح�ضاء و�ملوؤ�ضر�ت و�لتي تدرج �ضمن �لكتاب �ل�ضنوي لالإ

د�رة �ملدر�ضية. �لتعليمية وذلك عن طرق برناجمي �لبو�بة �لتعليمية و�لإ

فـي نهاية �ضهر مايو 2009م مت م�ضاهدة جتربة ت�ضدير �لبيانات من برناجمي �لبو�بة  	l

د�رة �إىل �ملورد �لبياين �مل�ضمم من قبل د�ئرة نظم �ملعلومات. و�لإ

مفاهيم وم�صطلحات اإح�صائية

Sample العينــة

جزء من �ملجتمع �لإح�ضائي يتم �ختياره وفق �أ�ضاليب �ملعاينة �لإح�ضائية وي�ضرتط �أن تكون 

تت�ضمن  �أن  يجب  للمجتمع  ممثلة  �لعينة  تكون  لكي  بدر��ضته.  نقوم  �لذي  للمجتمع  ممثلة 

خ�ضائ�س �ملجتمع ب�ضكل ميكننا تعميم نتائجها لتقدير �أهم معامل �ملجتمع �لإح�ضائي.

Types of Sample  اأنواع العينات

ميكن تق�ضيم �لعينات �إىل ق�ضمني رئي�ضني:

Probability Samples اأواًل: عينات احتمالية

يتم �ضحبها على �أ�ضـا�س قانون �لحتمالت حيث يتم �ضحب مفرد�تها ب�ضكل متتايل وباحتمال 

�لطبقية  و�لعينة   Random Samples �لب�ضيطة  �لع�ضو�ئية  �لعينة  �أنو�عها  من  معروف. 

 .Cluster و�لعينة �لعنقودية Stratified Sample

 Non-Probability Sample ثانيًا: عينات غري احتمالية

بقو�نني �لحتمالت. منها  �لتقيد  �لباحث دون  وفقـا ملعايري ي�ضعها  �ختيـار وحـد�تها  يتـم 

�لعـينة �لعمدية و�لعـينة �حل�ض�ضية Quota  <<< يتبع فـي �لعـدد �لقــادم.

�صدار 39 من الكتاب ال�صنوي  ترقبو االإ

ح�صاءات التعليمية 2009/2008 للإ

ما هو املوؤ�صر الرتبوي؟؟

ميكن تعريف املوؤ�صر الرتبوي على انه لي�س معلومة اأولية بل هو 

معلومة متت معاجلتها بحيث ت�صمح بدرا�صة اأي ظاهرة تربوية 

ي�صمح من خللها قيا�س مدى القرب اأو البعد عن الهدف املن�صود 

واأن ي�صمح مقارنة قيمته مع معيار معني اأو مع قيمته نف�صها عند 

ح�صابها فـي فرتة زمنية �صابقة. 


