
 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعمم النفص

 
 

 

 

   

 

963 
 

الفاعمية اإلحصائية وفوووًا وقياسًا ] نشبيت الكشب البشيطة " 
 " واملوقوتة لـ هريدي[

 د/ مصطفى حممد هريدي سيد

 املمخص : 
يهدددالبحث اددديبحىلدددتثببط بحادددني  تصبئيدددتنثنينبطر دددتئينينبئددد بئ  ددد  بطر دددتئبب ايدددابب
ىلسدت بحثاتلييدلبثيدجحئابعحجليت ددتببحث و يدلبعحث اييدلقبريديبحلنيةددخلبحجل ديالبح د ع بئدد ببببببببب

قبريدديبابحاددني  تصب ددتانبحجليددتنثنينبئ حلددت بثنييددانب نعحببحث يددت بادد حةبBlakeل دتة ببودد  ببب
ذثكباددد ئنبةسددد لبئسدددني   ب يتوددديتايتيةبعلددداباباسددد يلب دددتانببببببئ ل ادددلبعمدددتبئ ل ادددلقبع دددببب

-Haridy's Simple Gain Ratio (Hحجليددتنثنيننبةسدد لبحثاسدديبحث سددييلبثدددب  يددا ببببب
SGRةبةس لبحثاسيبحجل ل البثدب  يا بب)(Haridy's Timed Gain Ratio (H-TGRة 

بةس لبحثاسيبددحثاي تببحجلانيتريلنبحثاتلييلب

The Statistical Effectiveness: Concept and Measurement Haridy's 
Simple & Timed Gain Ratios (H-SGR & H-TGR) 

Dr. Mostafa Mohamed Haridy 

Abstract: 
The current research aims to derive two statistical formulas as a new 

statistical perspective to measure the effectiveness of programs and 
educational researches and treatments, where it is time now to get out of the 
template of Blake. The new formulas were presented for suiting the variety 
of different measurement tools either timed tools or untimed tools, and for 
securing a mathematically stable ratio. The author called these formulas as
Haridy's Simple Gain Ratio (H-SGR). Haridy's Timed Gain Ratio (H-TGR). 

Key Words: Effectiveness - Gain Ratio 

 وكدوة : 

ايني ابحثايتبئ بحث ا ثبعحثا حاتببحث و يلبحثنيج ي يلبليىبجت ييبئيت لب
بببببببببببببب يدد بع دد بئددتبةسدد ي بوددتجلنيريتب عبحجلددنيريتحببحجلسددني يلقبع ددذحبحجلددنيريتبحجلسددني  ببببئددتب عب 

لدددابياددد مبو ةدددتئابئدددتب)اييي دددبب عبادددا ييب عبط قدددتن ب عبل  دددب(قب عبلدددابااددد مببببببببب
طادد حايجيلبئددتقب عبئددا. بئددتبةةةبطةةبعه ييددلب ددذ بحث  ليددلبئدد بحث ادد ثبايني ددابببب

 ليىبع  نبجم  للبجت ي يلب عب  ي قبعلابانييييبع  نبجم  للبوتويلة

يت دددتببعثدددذثكبا ددد ةبئيت دددلبويتةدددتبب دددذ بحث اددد ثب ب مي هدددتبليدددىبلدددا بئب
 طر تئيلب و ز تن

 رسددت بحثاددد علبعن ثنيهددتبح ر دددتئيلبوددنبحث يتادددتببحجلنيادد   ب نعحببحثا حادددلببببب
 اني ييل(ةبددويايلببددثي ج  للبحث حرا ب)ل ييلب

 رسددددت بحثادددد علبعن ثنيهددددتبح ر ددددتئيلبوددددنبليتاددددتببح   لددددتببحجل نيياددددلببببببببب
 )حثنيج ي يلبعحثةتويل(ة
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 حجلنيريتحببحثنيتويلةليت با ثتبحجلنيريتحببحجلسني يلبليىب 
 ليددت بعتلييددلبحجليت ددتببحثنيج ي يددلب بطردداحثبحثنيريدديتحببحجليي وددلب بحجلددنيريتبببببب

 ل  بةةة(ةبدد.اضببدداي ي ببددحتسنببددحثنيتوعب)ا  يلب

عحجلنيني ددددعبثيادددديتبئدددد بحث ادددد ثبحثددددةباهددددالبط بليددددت بعتلييددددلبئيت تاهددددتببببببب
ببببببببببببببببببببببتلييددددددلقبحثنيج ي يددددددلبي رددددددمب ةهددددددتباسددددددني اةب اددددددتثييب دددددداعن بث يددددددت بحثاببب

ع قده  تبئيتنثدلببود  ببببببGain Ratiosئي بح اتثييبحجليني ا بليىبةسديبحثاسديببب
Blakeحجلس ت بوددب)ةسد لبحثاسديبحجلياثدلبثد   (بببببببModified Blake's Gain Ratioبب

 حثةبظه بب ب عح. بانيي تببحث  مبحجلتوبة

ببببببببببببببببببني ت  ددددتبئدددد بحجلسددددي تبببعلددددابقددددتمبحاددددني احةب ددددذ بحجليتنثددددلبثا  ددددلب ةدددد بابحلببب
بببببببببببببحثدددةباددد ا حبا دددييةبحثاتلييدددلب ب  ب ددديب عبن حادددلقبط بحث ييددد ب ددد بعي ددد حب
ط بح .يددتةبعحثني تلةددتببحثددةبظهدد بب ب ددذ بحجليتنثددلقبعويددضب دد  ةبحاددنييت بببببب
ببببببببببببببببببببببعيييددددتبلددددد ب ددددذ بحجليتنثدددددلبو اددددتثييب .ددددد  بئيدددد بليدددددت برجدددد بحثنيددددد ثتبثيدددددا بببببب
ليىبحثاتلييلقبرييبطمبحث يضبحلنيجب مبرج بحثني ثتب  ب رابح ادتثييبحجل تقد  ببب

(بط ب ةد بكاد بحىلاد بببب397قبص3122ث يت بحثاتلييلقبعيشتب)لزببل ابحىل يداقبب
ليددىبعتلييددلب  بو ةددتئاب بودد ةبرجدد بحثنيدد ثتقبعددتأحب ددتمبرجدد بحثنيدد ثتب دد ت حببب

بببببببببببببببببببببببببببببببببببمبرجددددددددد بحثنيددددددددد ثتبئني ادددددددددييتبن ب دددددددددتمبحثجةدددددددددتئابعيتثيدددددددددتقب ئدددددددددتبطأحب دددددددددتب
أثكبليىب مبحثاتلييدلبئني اديلقبعطأحب دتمبرجد بحثنيد ثتب دريت حب تةدخلبعتلييدلببببببببب

 حثجةتئابوييالة

 وشكمة البحح : 

ئ بعحلعب.ج بحجل ثد ب بجمدت بحثنياييد بح ر دتئبقبعئد بعحلدعبحتييد بةنيدتئاببببببببب
حثايتبئ بحث ا ثبحث و يدلبحثدةب داعخلبط بليدت بحثاتلييدلبثيدجحئابعحجليت دتببببببببب
حثةبحادني ائنيهتقبعحثدةبحلني دابب بليدت بحثاتلييدلبليدىبئيدتن ببةسديبحثاسديبببببببببب

بببببببببببببببببىبئ ددددتةبةسدددد لبئددددنيريتببحجل نيياددددلقب رددددمبحجل ثدددد ب مبحلني ددددتنب ددددذ بحجليددددتن ببليددددببب
بددددد  ب مبئ دددتةبحث سددد لبادددا. بعيددد بلي دددلبئدددنيريت بع دددبب ردددابحجلني ادددينب)حث  يدددبببب

 حث يا (ب بويضبحجليتن بقب عب ييه تب بحث يضبحآل. ة

ع ددذحبئددتب ن بط بع دد نباةددت  ب بويددضبح ريددتمب بةنيددتئابحثا حاددلبحث حرددا قبببب
بببببببببببببباددتببحث  ييددلبئ اايددلباشددتبةسدديبحثاسدديببببريدديبطةدد ب برتثددلبئددتبطأحب تةددخلبحث يتبب

ط بع دد نبعتلييددلبئ   ثددلب برددنب ةدد ب برتثددلبئددتبطأحب تةددخلبحث يتاددتببحث  ييددلبببببب
ئ  اةددلب دداحيباشددتبةسدديبحثاسدديبط بلدداةبع دد نبعتلييددلبئ   ثددلب مدد باسددتع بببببببب

 ن  لبحثاسيب بحىلتثنينة

ببببببببببببببببببببببببببسددددددتو ل  ددددددتب مبعيددددددعبحجليددددددتن ببحثددددددةبايني ددددددابليددددددىبةسدددددديبحثاسدددددديبحثبب
بببببببببببببببببببلددددداباب ددددديتمنيهتب بوددددد ةب بي حلدددددببحثاددددد علبودددددنبحث يتادددددتببحثدددددةب  ددددد بببببب
ببببببببببببببببببلييهدددددتبحث ترددددديبةنييجدددددلباي يددددد بح .ني دددددت حببعحجل دددددتيي بحجل ل ادددددلبعحث يتادددددتببببب

 ل الةحثةب   بلييهتبحث تريبةنييجلباي ي بح .ني ت حببعحجل تيي بمتبحجل 



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعمم النفص

 
 

 

 

   

 

973 
 

 أهداف البحح : 

 يهالبحىليبحىلتثببط ن
 ا اي باي ي ب ايابثياتلييلبيني تقىبئعبعاتئ بليتا ة 
 ه حبئيتن ببطر تئيلب ايا بئ تاد لبىلسدت بعتلييدلبحثدجحئاب عبحجليت دتببببببب

 بحث اددد ثبحث و يدددلقب يددديباني عدددىب ع ددد بحث  ددد  بحثدددةبحلددد ببحجليدددتن ببببببببب
حث يتادددتببحث تجتدددلبلددد باي يددد بح .ني ددددت حببببببح .ددد  قبعا حلدددببحثاددد علبودددنببببب

عحجل دددتيي بحجل ل ادددلبعحث يتادددتببحثدددةب  ددد بلييهدددتبحث ترددديبةنييجدددلباي يددد بببب
 ح .ني ت حببعحجل تيي بمتبحجل ل الة

 ووضوع البحح : 

  بب   بحث ايب  احع بعتة بيستب بث ثلب تع ب اتايلب بن
 ي يددد بحثدددذ بي ائددد ببححملددد  بح ع نبويدددضبحثنيي يادددتببحثسدددتو لبثياتلييدددلبعحثنيبب

 حث ايبحىلتثبة
 ححمل  بحثيتةبنبحجليتن ببحجل نييالبىلست بحثاتلييلة 
 ححمل  بحثيتثينبئيتنثةبحثاسيبح اياانبحثةبيي رهتبحث ايبحىلتثبة 

 ععي تبييببيني با تع ب ذ بححملتع بوتثنيا ي ة

 :احملور األوه 
 حث ايبحىلتثبنويضبحثنيي ياتببحثستو لبثياتلييلبعحثنيي ي بحثذ بي ائ ب

بببببببببببببب بحثا حادددتببحث و يدددلبحثنيج ي يدددلبببEffectivenessييدددجبئ دددييةبحثاتلييدددلببب
لددد بئدددا بح ثددد بحثدددذ بكاددد ب مبحتاثددد بحجليت دددلبحثنيج ي يدددلبوتلني ت  دددتبئدددنيريت حببببب

 (ة341قبص3114ئسني ييتب ب رابحجلنيريتحببحثنيتويلب)رس بقاتا قبعزي يبحث جت قب

بببببببببببب  ددتباددذ   بويدددضبحجليددت  بعهدد بيشدددتبببببEfficiency ئددتبئ ددييةبحثايتثيدددلببب
 (ة541قبص3114ط بةس لبحثيتللبحجلسنيهيالبث ي غبحث نييجلبحجل م ولب)ع يابجنت قب

علابلاةبحجل ث ب بعلخلباتو بئاه ئ تبثياتلييلبئ بئ    بطر دتئببتنييد قببب
ببببببببببببببيددلبريدديبلدد لبحثاتلييددلبليددىب ةهددتنبئ دداح بحثشددري بحجل ددذع بئدد بحجليت ددلبحثنيج ي ببببببب

ليىبحجلنيريتبحثنيتوعب زحرني بو ا بنح بطر تئي تبئد برتثنيد بح عثيدلبط برتثدلب عةد بببببب
 (ة447قبص3127)ئ ياىب  يا قب

ب ئددتبحجلاهدد ةبحثددذ بيي ردد بحجل ثدد بئدد ب.دد  بحث ادديبحىلددتثببعهدد ب  ددتبييددبنبببببب
ببببببببببببببببببببحثاتلييدددلب دددببحث سددد لبحثاحثدددلبطر دددتئي تبثيدددنيريتبحثدددذ ب اثددد بحجلدددنيريتبحجلسدددني  بببببب

  بئسني  بحجلنيريتبحثنيتوعبلجبحث يتاتببحجلنيا   بحث  ييلبعحث يايلب

 :احملور الجاني: املعادالت املختمفة حلشاب الفاعمية 

قب3122كادد برسددت بحثاتلييددلبودد  ي بئدد به ي ددلقبئ هددتنب)لددزببل ددابحىل يدداقببب
 (398ددبب397صبص



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعمم النفص

 
 

 

 

   

 

973 
 

 رج بحثني ثتبEffect Sizeة 
 حث س لبحجلئ يلبثياسيبPercentage Gain Ratioة 
 ةس لب سيبئت ب  جيتمبMcGuigan's Gain Ratioة 
 ةس لب سيبو  بحجلياثلبModified Blake's Gain Ratioة 
 ةسد لبحثاسديبحجل داالبثيدزببببببCorrected Ezzat's Gain Ratioةب)لدزببل داببب

 (39قبص3124حىل ياقب
 بةس لبحثشري بححمل  بهل يا بHaridy's Obtained Work Ratio (H-OWR) 

 (ة454قبص3127)ئ ياىب  يا قب

ببببببببببببببعيني ددددتع بححملدددد  بحىلددددتثببطث ددددتةبحثةدددد ةبوشددددا بئدددد  زبليددددىب ددددذ بحجليددددتن ببببببب
 عأثكب  تبييبن

 :حجم التأثري 

بيشددتبب قددا بعددتةببط ب مب  ددت بلددا باي ياددتببىلجدد بحثنيدد ثتبا ددا بوددتث   قببببب
(ةب68قبص2998) قا بعتةقبعه بئ يت بث   بحثني ثتقبع  بكي ب ية تبل  بحث حوحب

قب2قبعئ ودعبطينيدتببب(d)ع اتثييبليت برج بحثني ثتبئنييدان بئ هدتنبئيتئد ب د  نببببب
قبعح  ا ددتصب(rpb)قبعح  ا ددتصبحثي ددتئببح  ددي بب(r)قبعح  ا ددتصب2عئ وددعب عئيجددتبب

بةب(R2))ل  بحثي لل(قبعئ وعبئيتئ بح  ا تصبحجلنييانبب(rprb)حثي تئبب

عييني ابحاني احةب  ب اي  بئ ب ادتثييبليدت برجد بحثنيد ثتبليدىبح ادي  ببببببب
ح ر تئببحجلسني اةب بئيت لبحث يتةتببحث تجتلبل بحث يت قبئي نبرست بن ثدلببب
حثا علقبعح  ا تصقبعحتيي بحثني تي قبعوتث م بئ ب مبحثدجحئابح ر دتئيلبحثشدهت بببب

يلبثيييددد ةبح  ني تليدددل(بثي يت دددلبح ر دددتئيلبئيددد بو ةدددتئاب)حىلزئدددلبح ر دددتئب
SPSSا  ةب ست ب ذ بحجليت تبقبط ب ةهتب با  ةب ست برج بحثني ثتب ي  تبب

ئ بئيتن ا بحجليي ولةببع ذحبئتبراحبوتجل ث بط با د ي بو ةدتئابرتاد وبب.دتصببببب
بة)*( ست برج بحثني ثتب

 ( ملاك جوجيان: ـنشبة الكشب  وعادليت )النشبة املئوية لمكشب 

لدتةبببMcGuigan & Petersلداةب د بئد بحثيتجلدتمببئدت ب  جيدتمببعبودي  ببببببببب
ئيتنثدددلبىلسدددت بحثاتلييدددلب هيددد بلييهدددتبب  جيدددتمبب)ةسددد لب سددديبئدددت بببببببببب2976

عا  ي هدتب  دتبببب"G"عحثةب ئزبهلتبودتث ئزبببMcGuigan's Gain Ratio  جيتم(ب
بييبنب

                                           
لتةبحجل ث بوني  ي بو ةتئابحتيي بطر تئببرتا وببىلست برج بحثني ثتبحتخلبئس ىنبو ةتئاب  يا بب)*(

 ة3126(بثس لب3612و ل ب)ب–ئسج بوهيئلبا  يلب  تللباا  ث  يتبحجليي ئتببب– H-ESCىلست برج بحثني ثتب

G = 
Gain Score  

Possible Gain Score (McGuigan, 1971, p.3) 
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ب
 Or

بريين

   بحجلني احبحث يا ةبM2ب

   بحجلني احبحث  يبةبM1ب

  ببحثا  لبحثي  ىبث .ني ت ةببPب

(بعلدابحلنيدجببئدت ب  جيدتمبب مبحىلدداببببب2(بط ب)1عكنيدابئدا ب دذ بحث سد لبئد ب)ببببب
 (بة6ة1ح نةىبثي    ب  ب)

ةسد لبحثاسديب.ت دني بط بةسد لبئئ يدلببببببع ذثكبلتةببئت ب  جيتمببونيا يد بب
بعنيا منب(Marchant, 1973, p.448)(ب100عأثكبوة وهتب ب)

بببببببببببببب(قبعلدددابحلنيدددجببئدددت ب  جيدددتمببببب100(بط ب)0عكنيدددابئدددا ب دددذ بحث سددد لبئددد ب)بببب
بة(Blake, 1966, p.98)(ب%50 مبحىلابح نةىبثي    ب  ب)

ببببببببببببعل ددابرسددت بحثاتلييددلبوترددا ب ددتانبحث سدد نينبعتةدد بي هدد با ددتلضبعحودددةبببببببببب
ونبلي لبحثاسيبعونبحث ي لبحث هتئيلبثي يتنثلقبع ذحبحثني تلضبيني ي ب بةنييجدلبب
متبئ ي يلب يتوديتاي تقبريديبطةد ب بويدضبحىلدت ببيأ ردمب ةد با ت ةدلبلدي ةبببببببببب

ليددىبحث ايدديبببG1, G2عرسددت بةسدد لبحثاسدديبثادد بئ هددتببببg1, g2ثياسدديبئيدد نب
بريينببب

 

  ب مبحثاسدديببG2 < G1منبعددتبg2 > g1جندداب بويددضبحىلددت ببطأحب تةددخلنب
ح  جبي ن بط بةس لب سيب لد بع ادتبيد ن بط بلداةبحثاتلييدلقبع د بئدتبيشدتببببببببب
ط بل للب يتويتايلبمتبئ ي يلبعمتبئ   ثلةبع ذحبي سايب ية تبليىبحث سد لبب

 ,GP1قبريينبGP2 < GP1عتمنببg2 > g1  ب مبطأحب تةخلنببGpercentageحجلئ يلب

GP2بئ يلة ببةس نيتبحثاسيبحجلب

  وعادلة نشبة الكشب املعدلة لـ بالكBlake: 

عأثدكبببMcGuiganونيياي بةس لبحثاسيبثدببئت ب  جيتمبببBlakeلتةببو  بب
ع هي بلييهتب)ةسد لب سديبود  بببببP/(M2 – M1وتوتعلبراب ج بثتمبلي ني ببب)

ب(قبعنيا منBlake, 1966, p.99) Modified Blake's gain Ratio (MG)حجلياثل(ب

G = 
M2  -  M1  

P  -  M1 (Marchant, 1973, p.449) 

Gpercentage  = 
M2  -  M1 

 × 100 
P  -  M1 

G1 = 
g1 

,  G2 = 
g2 

P  P 
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ب
 

بريين

ب  بحجلني احبحث يا ةبM2ب

ب  بحجلني احبحث  يبةبM1ب

P      ب ببحثا  لبحثي  ىبث .ني ت ةب

بببببببببببببBlake(قبعلدددابحلنيدددجببوددد  ببب2(بط ب)0 دددذحبعكنيدددابحجلدددا بهلدددذ بحث سددد لبئددد ب)بب
بة(Blake, 1966, p.99)(ب1.2 مبحىلابح نةىبث    بحثاتلييلب  ب)

ببببببببببببعئددد با  يددديبحجليتنثدددلبجنددداب مبه عهدددتبح كددد بينياددد مبئددد برددداي ب دددجينقبببببب
قبعاتب مبحىلاي بجم  لتمب(M2  -  M1)ع  بئ ه تب ني  بليىبةا بحث سحب

بببببببببببببببببليددددىبويةدددده تقبعددددتمبحثيدددد لبح كدددد بثي يتنثددددلبي هدددد بعيدددد بةادددد بحثني ددددتلضببببببببب
حثدددذ بابح قدددت  بطثيددد بادددتو يتبئدددعبةسددد لببئدددت ب  جيدددتمبقبعأثدددكب مبح ودددتعلبببببب

بببببببببببيني تادديبئ دداح  تبه ني دددتببببP/ (M2- M1)ح ايددا بحجلني ييددلب بحىلددابح دددج بببب
 ) / (M2  -  M1)قبعا  بحجلشايلب بحىلابح اتابب(M2 - M1)ئعبئ اح بحثاسيب

( P -  M1) ا بوهدتببود  ببحجليتنثدلبح اتاديلبببببقبعثذثكبعدتمب دذ بح ودتعلبحثدةبلدببببب
ببببببببببببببملبايدددتخلبح يددد بح اتادددببجليتنثدددلبةسددد لبحثاسددديبثددددبئت ب  جيدددتمبقبعح ئييدددلببببببب

بحثةب بةهتيلبححمل  با لبا وةبأثكةب

 :"وعادلة نشبة الكشب املصححة لـ "عزت 
عأثدكبببBlakeلتةببلزببل ابحىل ياببوني ايةبةس لبحثاسيبحجلياثلبثدبو  بب

بببببببببببقبثنياد مبحجليتنثدلبببM2 /(M2 – M1)وتودتعلبرداب دج بثتثديبط بحجليتنثدلبلي نيد ببببببب
 ب دد  اهتبحث هتئيددلبعحثددةب هيدد بلييهددتبلددزبنب)ةسدد لبحثاسدديبحجل دداالبثدددبلددزب(بببب

Corrected Ezzat's gain Ratio (CEGratio)بقب  تبييبنب

بريين
ب  بحجلني احبحث يا ةبM2ب
ب  بحجلني احبحث  يبةبM1ب
P     ب ببحثا  لبحثي  ىبث .ني ت ةب

(قب  ددتبحلنيددجببلددزببب مبحىلدداببب3(بط ب)0 ددذحبعكنيددابحجلددا بهلددذ بحث سدد لبئدد ب)بب
ب(ة41قبص3124(ب)لزببل ابحىل ياقب1.8ح نةىبث    بحثاتلييلب  ب)

MG = 
M2  -  M1 

+ 
M2  -  M1 

P  -  M1 P 

CEGratio = 
M2  -  M1 

+ 
M2  -  M1 

+ 
M2  -  M1 

P  -  M1 P M2 
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عودتث   ب ية دتبط بحثيد لبح كد بئد بحجليتنثددلبعحثدذ بينياد مبئد بث ثدلبردداعنبببببببببب
  بوسحبئش  بهلذ بحىلداعنبعيي دتقبعجنداببببب(M2 – M1) جيلبجناب مبحجل اح ب

ببM2 / (M2 – M1) ية ددتب مبح وددتعلبح ايددا بعحجلني ييددلب بحىلددابح ددج بببببب
ئد بريديببببP /(M2 – M1)اسديكبئسديكبحىلدابح دج بحثدذ ب ودتع ببود  ببببببببب

عوتثنيددتثببا دد بب(M2 – M1)ا تادديبئ دداح ب دد بئ هددتبه ني ددتبئددعبلي ددلبحثاسدديببب
قب (P -  M1 )/ (M2  -  M1)ةا بحجلشايلبئ   ن بعحثةباني ي ب بحىلابح اتابب

ثذثكبعتمبح وتعلبحثةب وتعهتببلدزبببملبايدتخلبح يد بح اتادببجليتنثدلبةسد لببببببب
بثدبو  بةحثاسيبثدب  جيتمبقبعةس لبحثاسيبحجلياثلب

عئدد بحجل رددمبئدد با  يدديبحجليددتن ببحثسددتو لب مبحجل دداح بح ددج بحثددذ بكيدد ببببب
(ب بئيدتن بببP  -  M1ئ تةبحجل اح بح ج بحجلا مبئ بردا بحث سد لبع د بحجل داح ب)بببب

قبعبلددزببقب دد بئ دداح بببBlakeقبعببودد  ببب McGuigan دد بئدد ببئددت ب  جيددتمببببب
قبع ذثكبحجل دتةببM1  احبحث  يببئنيريتب برابأحا برييبيا. ب با  ي  بحجلني

M2بببببببببببببببببب بحىلدددابح دددج بحثيتثددديبئددد بئيتنثدددلبةسددد لبحثاسددديبحجل ددداالبثددددببلدددزببةببببببب
ب  ب ة ب بي  ابئ تةبئ  يببثتوخلبي ن بط بث تببعحاني  ح بحث س لبحث تجتلة

(ب451ددددبب449قبصبص3127علددابلددتةبحجل ثدد ب ب دديباددتو ب)ئ ددياىب  يددا قبببببب
ونبحجليتن ببح  وعب ب احع با وةبوت ئييلبحثيانيدلبع د نبحثييديببببوي ابئ ت ةلب

حث يتويتاببئنيا   حب بلي ب ذ بحجليتن ببحجلسني ائلبىلست بحثاتلييلة

 :"وعادلة نشبة الشغن احملصن لـ "هريدي 

حل حبحجل ث بئيتنثلبىلست بعتلييلبحثجحئابعحجليت تببحثنيج ي يلقبعلاب هيد بب
 Haridy's Obtained Work Ratioب)*(لييهتب]بةس لبحثشري بححمل د بثددب  يدا  بببب

(H-OWr)بقبعاا مب يرينيهتب  تبييبن

ب(454قبص3127)ئ ياىب  يا قب

بريين
بح ا تصبوتا مبونب اببحثا  تببحث  ييلبعحث يايلةئيتئ بببRب
بئني احبحثا  تببحث  ييلةببM1ب
بئني احبحثا  تببحث يايلةبM2 ب
بببببببببببببحثا  ددلبحثي  ددىبثي  يددت ب عبح .ني ددت ب)ييددابئ دداح حيبثتونيددت بث .ني ددت ببP   ب
بحث حرا(ة

                                           
قب8/5/3127(بونيت يخب3126112283لتةبحجل ث بونيسجي ب)ئيتنثلبةس لبحثشري بححمل  بثدب  يا (قبو ل بطياحمب)ب)*(

 ح ي بح ليىبثيي تعلةب–ح نح  بحجل  زيلبثيشئ مبح نويلبعحجلستو تببب–وتنح  بر  لبحجل ث ب

H-OWr = 100 X 
R

2
 

X (M2 – M1)  % 
 

P  
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حثدةبانييتئد بببعثا بحاني احةبحجليتنثلبحثستو لبلت  بليىبحجليت تببح ر تئيلب
ع حبئدعبةنيدتئابحث يتادتببحجلنياد   بثي ج  لدلبحث حردا قبع با ديةبئدعبحجليت دتببببببببببب
بببببببببح ر دددتئيلبحثدددةبانييتئددد بئدددعبةنيدددتئابحث يتادددتبب  يددد بئددد بجم  لدددلبعحردددا قببببببب

بعأثكب رني حةبحجليتنثلبليىبئيتئ بح ا تصبوتا مبو    ب   لة

 يطرحوا البحح احلالي: احملور الجالح: وعادليت الكشب اجلديدتني اليت 
حت ي يدددتبثيهدددالبحثيدددتةببثي اددديبحىلدددتثبباددديني ب بحثسدددي  بحثنيتثيدددلبا ددداي بببببببب

 ايدددداانبىلسددددت بعتلييددددلبحثددددجحئابعحجليت ددددتبب بحث ادددد ثببببببب(**)ئيددددتنثنين
حث و يلبحثنيج ي يلقب ييبيني با  ب ع د بحث  د  ب بحجليدتن ببحثسدتو بل ودهتةبببببب

بع تانبحجليتنثنينب  تن

  نشبة الكشب البشيطة لـ هريدي Haridy's Simple Gain Ratio (H-SGR): 
ع ذ بحجليتنثلبا يةبث يت بعتلييلبحثجحئابعحجليت دتببحثنيج ي يدلب بحث اد ثبببب
بببببببببببببببببحث و يددددلبحثنيج ي يددددلبحثددددةبايني ددددابليددددىبح .ني ددددت حببعحجل ددددتيي بمددددتبحجل ل اددددلقببببب

حجلهددت حببحثي ييددلبعح جتت ددتبقبع با ددي ببببع ددببح .ني ددت حببحثددةبا ددي بحجلي عددلبعبببب
بحثس للب ب نحةبح .ني ت قبع ذ بحجليتنثلب يتمنيهتبحث يتويتايلب  تبييبنب

ب

بريين

ب ببةس لبحثاسيبحث سييلبثدب  يا ببH - SGRب

ب  بئني احبحثا  تببحث  ييلةببM1ب

ب  بئني احبحثا  تببحث يايلةببM2ب

بحثا  لبحثي  ىبثي  يت ب عبح .ني ت بمتبحجل ل بة ببببPب

 Cut(قبع ست بطر تة بة يلبحث يعب1(بط ب)0عكنيابحجلا بهلذ بحث س لبئ ب)

Pointثنياايابة تصبحث يعبحثةبا س بحجلا بط بث ثلب لستةبوتاني احةبو ةدتئاببب
ب(قبثدذحبي د حبب0.7(بقب)0.3قبع داب مبردا بحث يدعب  دتب)ببببSPSSحثنيايي بح ر دتئببب

بحجل ث ب مباا مبئسني يتببحثاتلييلب  تب ببئ والبوتثني يي بحثنيتثبن

                                           
(بونيت يخببب2812711797حث سييلبعحجل ل البثدب  يا (قبو ل بطياحمب)بلتةبحجل ث بونيسجي ب)ئيتنثةبةس ةبحثاسي)**(ب

 ح ي بح ليىبثيي تعلةب–ح نح  بحجل  زيلبثيشئ مبح نويلبعحجلستو تببب–قبوتنح  بر  لبحجل ث ب24/23/3127

H - SGR = (M2 – M1) / P   
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  نشبة الكشب املوقوتة لـ هريدي Haridy's Timed Gain Ratio (H-SGR): 
ع ذ بحجليتنثلبا يةبث يت بعتلييلبحثجحئابعحجليت دتببحثنيج ي يدلب بحث اد ثبببب
بببببببببببببببببببحث و يددددددلبحثنيج ي يددددددلبحثددددددةبايني ددددددابليددددددىبح .ني ددددددت حببعحجل ددددددتيي بحجل ل اددددددلقببببب
ببببببببع دددببح .ني دددت حببحثدددةبا دددي بحثسددد للب ب نحةبح .ني دددت قبع دددذثكبح .ني دددت حبببببب

ببببببببببببببببببببببببمتدددخلبح  تودددلبل هدددتبرددد  بئدددا بزئ يدددلب دددان ببحثدددةبا دددي ب ددد بح ادددئيلبحثدددةبب
ع بانيييددددديبحث  ددددد  بط بط تودددددلبعيدددددعبح ادددددئيلةبع دددددذ بحجليتنثدددددلب ددددديتمنيهتبببببببب

بحث يتويتايلب  تبييبنب
ب

ببريين
H – TGR     بثدب  يا بحجل ل ال ببةس لبحثاسيببب

بحث  ييلة  بئني احبحثا  تببببM1ب
ب  بئني احبحثا  تببحث يايلةببM2ب
ب  بلانب ائيلبحجل يت ب عبح .ني ت بحجل ل بةببببNب
ب  بحث لخلبححملانبثنيي ي بحجل يت ب عبح .ني ت بئ ا بوتثستللةببThب

(قبع ست بطر دتة بة يدلبحث يدعببببTh/1(بط ب)0عكنيابحجلا بهلذ بحث س لبئ ب)
Cut Pointحجلدا بط بث ثدلب لسدتةبوتادني احةبببببثنياايدابة دتصبحث يدعبحثدةبا سد ببببببب

(قبT 0.7(بقب)T 0.3قبع اب مبرا بحث يعب  دتب)بSPSSو ةتئابحثنيايي بح ر تئبب
بثذحبي  حبحجل ث ب مباا مبئسني يتببحثاتلييلب  تب ببئ والبوتثني يي بحثنيتثبن

 

ب  بحث لخلبححملانبثنيي ي بحجل يت ب عبح .ني ت بئ ا بوتثستللب Tرييب

بحجليتنثنينب ب. تئ ه تب  تبييبنعانيةةب   يلب تانب
 انياد مب د بئيتنثدلبئد بةسد لب جيدلبعحردا قب دتبجييد ب دذ بحث سد لبئ تقدد  بببببببببببب

 عوسييلبمتبئ   لة
 خييدددد بحجل ددددتةب ب دددد بةسدددد لبئدددد بئددددنيريتحببايني ددددابليددددىبئني ادددديتببن  ددددتببب

جم  لددتببحثا حاددلقب ددتبجييدد بحث سدد لبثتونيددلبعئسددني   بعيسدده بل دد بليددت بببببب
 ر ي ببئ تق بثياسية

 ع ددد نبئيتنثدددلبت  دددلبث يدددت بعتلييدددلبحجليت دددتببحثدددةبايني ددداب بليدددت بببببببب
عتليينيهتبليىبح.ني ت حبب عبئ تيي بئ ل القبعئيتنثلبت  لبث يت بعتلييلب

H - TGR = (M2 – M1) /  NTh    
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حجليت دددتببحثدددةبايني ددداب بليدددت بعتليينيهدددتبليدددىبح.ني دددت حبب عبئ دددتيي بمدددتببببب
بئ ل القبعوذثكبا حلببعا تايب  بحث  لنبئ بحث يت ة

  والتوصياتالنتائج : 
بكا باي يصبةنيتئابحث ايبحىلتثبب بحثني   بط بةتجتنب اتاينقب  تن

 حث دددتاابح ع نبئاهددد ةب ايدددابثياتلييدددلقب ددد نبببحثاتلييدددلب دددببحث سددد لبحثاحثدددلببببببب
طر ددتئي تبثيددنيريتبحثددذ ب اثدد بحجلددنيريتبحجلسددني  ب بئسددني  بحجلددنيريتبحثنيددتوعبلددجبببب

بحث يتاتببحجلنيا   بحث  ييلبعحث يايلة
 ابحثيددددتةبنبئيددددتنثنينب ايدددداانبثياسدددديبىلسددددت بحثاتلييددددلبثيددددجحئابببببببحث ددددتا

بعحجليت تببحثنيج ي يلن
 ةسد لبحثاسديبحث سدييلبثددب  يدا بببببب Haridy's Simple Gain Ratio (H-

SGR)بة
 ةسدد لبحثاسدديبحجل ل اددلبثدددب  يددا بب Haridy's Timed Gain Ratio (H-

TGR)بة

سددديبحثاسددديببع بوددد ةبأثدددكبي  دددببحث اددديبحىلدددتثببوتادددني احةبئيدددتنثةبةبببب
بببببببببببببببحث سددييلبعحجل ل اددلبهل يددا ب دد يبعي ددتبي تادد  بل ددابحىلت ددلبىلسددت بحثاتلييددلبببببببب

بئعبحث ا ثبحثةبايني ابليىبحجليت تببحثنيج ي يلقبع باي تبحث ا ثبحث و يلةب

  وراجع: 
(ةبئيج بحجل يياتببحث و يلبعحث اسيلةبحث ت   نبحثاح ب3114رس بقاتا قبعزي يبحث جت ب) -

ب  يلبحثي  تةيلةحجل

(ةبرج بحثني ثتبحث   بحجلا  بثيا ثدلبح ر دتئيلةبح يدلبحجل د يلببببب2998 قا بعتةبئ    ب) -
بة86-68(قب27)8ثيا حاتببحث اسيلقب

(ةبح ر تةبحث اسببعحث ود  نباي ي دتببوتادني احةبو ةدتئاببببب3122لزببل ابحىل يابرس ب) -
SPSS 18بةبحث ت   نبنح بحثاا بحثي وبة

(ةبا ددايةبةسدد لبحثاسدديبحجلياثددلبثدددبودد  ب)ةسدد لبحثاسدديببببببب3124لددزببل ددابحىل يددابرسدد ب)بب -
ةبح يدلبحجل د يلبببCorrected Ezzat's Gain Ratio (CEGratio)حجل داالبثددبلدزب(بببب
بة48-32(قب89)34ثيا حاتببحث اسيلقب

ب(ةبحجليج بحجل ا لببجل يياتببحث ويلةبوتعبنبئاني لبث  تمبةتق عمة3114ع يابجنت ب) -

(ةبحجلياتةياتبحثا ايايلنبئ ائلب اتايلةبا علنب  داب ددابعد حنبببب3125ئتيا ب   نب) -
بوتقتقبحث ت   نبئ اسلب  احع بثينيييي بعحثي تعلة

(ةب ؤيدلبطر دتئيلب ايدا بىلسدت بعاي يد بحثاتلييدلب]ةسد لبببببببب3127ئ ياىب  داب  يدا ب)بب -
بة458-444(قب94)37حثشري بححمل  بثدب  يا  ةبح يلبحجل  يلبثيا حاتببحث اسيلقب

(ةبح ر دتةبحث  داببعح ادنيا ثبب بحثييد ةبحثسددي  يلببببب3113 داعحبل دابحجلد ي بحثا دتةبب)بببب -
ب(ةبحجل     نبنح بحث ش بثيجتئيتبة3عح  ني تليلب)ص
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