
السنة األولى  



ر بإتباع اإلعالم اآللي هو علم يسمح بمعالجة المعلومات بطريقة آلية أي باستعمال الكمبيوت

:وهو يعتمد على جزئيين أساسيين ومتكاملين هما برنامج مخزن مسبق

.الكمبيوتر أو الحاسوب:العتاد-

.مجموعة البرامج التي تسمح باستعمال الكمبيوتر:البرمجيات-

:اإلعالم اآللي



(:Données) البيانات -1

...  هي مجموعة قيم أولية لموضوع ما و تتكون من أرقام أو حروف أو كلمات أو صور 

...(تاريخ و مكان الميالد –االسم و اللقب –الرقم )مثل بيانات الشهادة المدرسية 

.و بعد معالجة البيانات أي ترتيبها مثال يتم الحصول على مصطلح المعلومة

(Informations: ) المعلومات -2

.هي كل البيانات التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى مثل ترتيب التالميذ حسب المعدل 

معلوماتمعالجةالبيانات

(:Technique) التقنية -3

.هي معرفة و قدرة الشخص في انجاز األعمال و النشاطات بمهارة فنية و على أساس علمي

(: Technologie) التكنولوجيا -4

و تعني علم( Logos)لوجياو تعني المهارة الفنية و ( Techno)تكنوهي كلمة يونانية مكونة من كلمتين 

.أي علم المهارات الفنية الذي يعتمد على المعارف العلمية و التقنية من اجل انجاز و تحقيق األهداف المطلوبة



:تطور تقنية المعلومات 

أنظمة إن التطور في تقنية المعلومات مر بسرعة فائقة إلى اليوم من حيث الحواسيب و وسائل االتصال و

...التشغيل و برامج الحماية 

:(الحاسوب)تطور أجهزة المعلومات -(أ

و أول هاتف ذكي 1981و ظهور حاسوب محمول بمعالج دقيق سنة 1951تسويق أول حاسوب سنة -

...2007سنة iphoneو ظهور جهاز 1992سنة 

:تطور البرامج -(ب

و ماك ( Windows)بالنسبة للحاسوب تشمل البرامج التطبيقية المتنوعة و أنظمة التشغيل من ويندوز -

(Mac ) و لينيكس(Linux ) فنجد شركة ميكروسوفت بدأت بنظامMS-DOS ثم انتقلت إلى 1981سنة

.الوينداوز بمختلف إصداراته 

(Android)بالنسبة للهواتف الذكية و اللوحات الرقمية أشهر أنظمة التشغيل نجد االندرويد -

:تطور أجهزة االتصال -(ج

إلى أول قمر صناعي لالتصاالت سنة 1925فالتلفاز سنة 1876إلى الهاتف في 1831من التلغراف سنة -

.2001إلى نقل السينما الرقمية عبر القمر الصناعي في أوروبا سنة 1963



:استخدامات الحاسب االلي في المجال الرياضي

معلومات و يساعد المدربين باالتصال بالمدربين االجانب في الدول المتقدمة باستخدام شبكة ال. 1

.االستفادة من الخبرات في الدول المتقدمة في مجال التدريب 

.استخدام برامج الحاسب االلي في تقويم اللياقة البدنية . 2

.تصنيف الالعبين لمجموعات طبقا للمستوي . 3

.Kinoveaالتحليل الفني لالداء   برنامج . 4

راحل المختلفة و يسهم في التنبؤ بمستوى الالعبين مستقبالً و ذلك بتحديد نسب تقدمهم في الم. 5

.اجراء مقارنات للنتائج و الدرجات لتحديد الدرجات المتوقعة لالفراد و الفرق الرياضية 

.يسهم في تقويم برامج التدريب و الالعبين و اعداد االختبارات المالئمة لهم . 6

القوة مما يفيد المربي الرياضي في تشخيص حالة الالعبين والتعرف على نواحي الضعف و. 7

.يسهم في اعداد البرامج التدريبية المالئمة 

ي يساهم في استدعاء المعلومات في اقل زمن ممكن مما يسهم في حل العديد من المشاكل الت. 8

.تواجه عملية التدريب 

يع في وضع االختبارت و التعرف على الجديد في مجال القياس لمالحقة التطور العلمي السر. 9

.اعدا د الالعبين على المستوى الدولي و من ثم العالمي 

االت وجود العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم كوسائل مساعدة في مختلف المج. 10

.الرياضية

.اجراء البحوث في المجال الرياضي.11



.يتعدى ثمانية حروف أو أرقامال اسم المتغير يجب أن 1.

.ال بد أن يبدأ االسم بحرف وال يكون به فراغات2.

) .  ال يسمح باستخدام الحروف اآلتية لجزء من اسم المتغير3.

(.؟  !*,  

.ال بد أن يكون االسم وحيدا في نفس الملف4.

  LE  TO) ال يمكن استخدام الكلمات اآلتية كاسم للمتغير5.

EQ  NE  ALL  BY  LT  OR  GT  AND   NOT   

GE   WITH.)

تى يمكن كتابة اسم المتغير باالنجليزية بالفرنسية و ح6.

.العربية

:مة لكتابة اسم المتغيراتالزالشروط ال



  برنامج التحليل االحصائيSPSS))



’Lمرحلة التعريف-أوال• étape d’identification :

ملف يعني تعريف المتغيرات أي ترميز وضبط  ووصف خصائصها على

من وقت وعملية التحليل % 20البيانات، تحتاج الى تركيز، تمثل

.االحصائي

:  L’ étape De La Saisieمرحلة ادراج البيانات-ثانيا•

من %( 70تمثل )أسهل مرحلة من حيث الجهد وأطولها من حيث الوقت

.وقت التحليل

: L’ étape De Traitementمرحلة المعالجة-ثالثا•

من نعني بها تطبيق العمليات اإلحصائية المتعددة وهي الهدف الكلي•

.  من الوقت% 10التحليل وال تحتاج سوى لحوالي 

SPSSمراحل التحليل االحصائي باستخدام 



من أفضل الحزم أو البرامج اإلحصائية الجاهزة SPSSالحزمة اإلحصائية تعتير•

.للعرض والتحليل اإلحصائي على مستوى العالم

ا البرنامج هوذواالسم الغير مختصر له•

«Statistical Package For Social Science"

"اإلحصائية لعلوم االجتماع( الحزم)البرامج ”وتعني بالعربية •

SPSSا البرنامج هو  ذمع العلم أن االسم المختصر له•

بعد ذلك ظهرت عدة إصدارات تعمل كلها , 1970عام SPSSظهرت أول طبعة لـ •

.وتميزت بصعوبة االستخدامMS Dosتحت نظام 

فسهل Winفي بداية التسعينيات ظهر اإلصدار الخامس والسادس تحت نظام •

التعامل مع هذا البرنامج مما أدى إلى انتشار استخداماته فتوالت بعد ذلك 

.  اإلصدارات

SPSSIntroduction Au Logicielمقدمة في البرنامج اإلحصائي 



يتكون من (logiciel statistique)بأنه برنامج إحصائي SPSSيعرف 

إلدخال وتعديل وعرض ( جاهزة)مجموعة من البرامج المعدة مسبقا

.وتحليل البيانات اإلحصائية

:  على جهازكSPSSتثبيت البرنامج 

:لتثبيت البرنامج

(.Installبالفرنسية ( setupاضغط مرتين على الملف •

) Sérielثم اتبع المراحل وأدخل الرقم السري الموجود على مكلف•

(.N sérieبالفرنسية  

.إلى محتوى البرنامج crackثم أنقل ملفات الـ •

جولة تعريفSPSSبرنامج 

:SPSSتعريف 



 SPSS +SPSS pour+ قائمة البرنامج + ابدأ •

WIN.

.أنقر مرتين على االختصار الظاهر على سطح المكتب•

:SPSSالدخول والخروج إلى ومن البرنامج 



:القوائم 



.أساسا على مجموعة من القوائم الجاهزةSPSSيعتمد 

fichier                                           file:قائمة الملف1.

édition                                        edit:قائمة التحرير2.

affichage                                    vieu:قائمة العرض3.

données                                     data:قائمة البيانات4.

transformer                     tronsform:  قائمة التحويالت5.

analyse                     analyze:قائمة العمليات اإلحصائية6.

     Marketinge directقائمة التسويق المباشر  7.

graphes                            graphs:       قائمة الرسومات8.

outils                                     utilitiers:قائمة األدوات9.

fenêtre                                    windaw:قائمة اإلطار10.

aide                                             help:   قائمة المساعدة11.

:القوائم 



تسمح هذه القائمة كما هو موضح بالشكل 

:التالي بعمل عدة عمليات منها

.إنشاء ملف1.

.فتح وحفظ وطباعة ملف2.

 Ms)الخ  ملف من برنامج آخر3.

Excel;Ms Access…(.....الخ

fichier                     file:قائمة الملف. 1



:قائمة التحرير تسمح للباحث بـ 

.إلغاء آخر عملية•

تعديل أو نسخ أو نقل أو حذف •

.بيانات من الملف النشط

.الخ....البحث عن حاالت•

édition               edit:قائمة التحرير. 2



:تسمح هذه القائمة

.بإظهار شريط اإليقونات1.

وكذلك إظهار وإخفاء خطوط مصفوفة 2.

.البيانات في صفحة محرر البيانات

.تغيير نوع وحجم الخط3.

.الخ...إخفاء وإظهار دالالت القيم4.

affichage:قائمة العرض. 3 vieu



:تسمح

بتعريف المتغيرات وتغيير 1.

كتابة األسئلة وضبط )اسمها

خصائصها في حالة االستمارات 

(.اإلستبيانية

يل والقيام بعمليات أخرى مثل تحو2.

.بيانات

.دمج وفرز البيانات3.

إضافة حاالت أو . دمج الملفات4.

.متغيرات

الخ....استبعاد حاالت5.

données:  قائمة البيانات. 4 data



:تساعد على
ة إجراء العمليات الحسابية المختلف•

والتي تتضمن الدوال الرياضية و 

.اإلحصائية

.إعادة الترميز•

.ترتيب البيانات•

.إنشاء سالسل زمنية•

tronsformer       tronsform:قائمة التحويالت. 5



في اإلصدارات statistiqueكانت تسمى 

قبل العاشر وتهتم بأغلب عمليات 

كوصف)العرض والتحليل اإلحصائي 

ارات المتغيرات وحساب التباين و االختب

(الخ....اإلحصائية

analyse   analyze: قائمة العمليات اإلحصائية. 6



تسمح هذه القائمة بـ تسيير ملف الزبائن

marketing direct: التسويق المباشرقائمة . 7



.تستعمل لرسم مختلف الرسومات البيانية

graphes:    قائمة الرسومات. 8 graphs



,  هاتستخدم إليجاد معلومات مفصلة عن الملف النشط والمتغيرات التي يحتوي

.وتعريف واستخدام المجموعات ألغلب المتغيرات

outils       utilitiers:قائمة األدوات. 9



.المفتوحةتتحكم هذه القائمة في تكبير وتصغير الشاشة وفي التنقل بين النوافذ

fenêtre       windaw:قائمة اإلطار. 10



وتجيبك على كل SPSSتعطي هذه القائمة نظام كامل للمعلومات عن البرنامج 

.التساؤالت التي تطرحها عن البرنامج

:Aide         help: قائمة المساعدة. 11



,كيفية إنشاء ملف جديد

.فتح وحفظ وطباعة الملفات والخروج من البرنامج



؟يركيفية انشاء متغ
يحتوي على spss)من خال الصفحة الخاصة بالمتغيرات spssيتم انشاء المتغيرات على ملف جديد في 

(  صفحتين االولى خاصة بالمتغيرات والثانية خاصة بالبيانات

ثم ننتقل الى الخانات الى اليمين nomمثال في حالة متغير السن نقوم بكتابة اسم المتغير السن في العمود

ي لهذا المتغير التي تمكننا من تعريف خصائص ونوع كل متغير كالنوع والحجم والفواصل والمعنى الحقيق

الخ...والترميز في حالة المتغيرات النوعية



(.كمي)إلى متغير رقمي( الكيفي)هي عملية تحويل المتغير اللفظي

: La codificationالترميز

SPSSباستخدام مثال

../../IBM SPSS Statistics 20.lnk


مثال حالة متغير الجنس

اذا كان الفرد رجل 1سنعطي الرمز 

اذا كان امراءة 2

أمام المتغير الجنسvaleurاضغط على الخانة 

:  الترميزتطبيق لعملية 

:فيظهر لك الصندوق الحواري التالي

ثم انقر libelleو رجل في valeurفي 1اكتب 

ajouterعلى 

 ajouterواضغط على امراءةمقابل 2وبعدها 

okثم 



مرحلة ادراج البيانات-ثانيا•

L’ étape De La sansie :

هي اسهل عملية وتعني ادراج اجوبة افراد العينة في ملف  وصفحة البيانات

عند الضغط على هذا األمر تتحول الرموز او األرقام التي 

ادرجناها الى قيمها ومسمياتها الحقيقية



ة لمتغيري يمكن تطبيق الخطوات السابقة كما يلي مثال حساب التكرارت النسبي

:الجنس والمستوى

بعد اشاء ملف البيانات والقيام بعملة ادراج بيانات االستبيان: أوال

ثم  statistique descriptiveثم  analyseاضغط على القائمة 

fréquences كما هو موضح بالشكل أدناه:

II .مثال تطبيقي عن كيفية تجهيز ملف البيانات:

22كل األوامر الخاصة بهذه المحاضرة تخص الطبعة الـ : مالحظة

SPSS version 22



ة لمتغيرات يمكن تطبيق الخطوات السابقة كما يلي مثال حساب التكرارت النسبي

:الجنس والمستوى

ر األن بعد اختيار األمر الخاص بحساب التكرارات النسبية سأختا: ثانيا

لى المتغيرات الجنس و السؤال األول من القائمة على اليسار وانقلها ا

Okالقائمة الفارغة على اليمين ثم أنقر على 

II .تجهيز البياناتpréparation des données



ة لمتغيرات يمكن تطبيق الخطوات السابقة كما يلي مثال حساب التكرارت النسبي

:الجنس والسؤال األول

تائج عند اختيار األوامر السابقة تظهر لك النتائج التالية على ملف الن:ثالثا

ية في وهي الجداول الخاصة بالتكرارات المطلقة والنسبية والتكرارات الحقيق

:  حالة وجود اجابات مفقودة والتكرارات النسبية المتصاعدة

II .تجهيز البياناتpréparation des données



statistiquesاخترثمanalyseقائمةعلىاضغط

discriptivesثمeffectif(أوfréquenceبعضفي

حسابيفترغبالتيوالمتغيراتالعباراتبادخالقمثم(الطبعات

ةالوصفيالمقاييسواخترstatistiquesعلىاضغطثمتكراراتها،

لحسابي،االمتوسط)المركزيةالنزعةمقاييسحسابهافيترغبالتي

ي،المعياراالنحراف)التشتتمقاييس(الخ...المنوال،الوسيط،

.okثمcontenuعلىاضغطثمالشكل،مقاييس(الخ..التباين،

:حساب التكرارات المطلقة والنسبية



ة لمتغيرات يمكن تطبيق الخطوات السابقة كما يلي مثال حساب التكرارت النسبي

:الجنس والمستوى

بعد اشاء ملف البيانات والقيام بعملة ادراج بيانات االستبيان: أوال

ثم  statistique descriptiveثم  analyseاضغط على القائمة 

fréquences كما هو موضح بالشكل أدناه:

:مثال تطبيقي عن حساب التكرارات النسبية



ة لمتغيرات يمكن تطبيق الخطوات السابقة كما يلي مثال حساب التكرارت النسبي

:الجنس والسؤال األول

ر األن بعد اختيار األمر الخاص بحساب التكرارات النسبية سأختا: ثانيا

ى المتغيرات الجنس والسؤال األول من القائمة على اليسار وانقلها ال

Okالقائمة الفارغة على اليمين ثم أنقر على 

:مثال تطبيقي عن حساب التكرارات النسبية



ة لمتغيرات يمكن تطبيق الخطوات السابقة كما يلي مثال حساب التكرارت النسبي

:الجنس والسؤال األول

تائج عند اختيار األوامر السابقة تظهر لك النتائج التالية على ملف الن:ثالثا

ية في وهي الجداول الخاصة بالتكرارات المطلقة والنسبية والتكرارات الحقيق

:  حالة وجود اجابات مفقودة والتكرارات النسبية المتصاعدة

:مثال تطبيقي عن حساب التكرارات النسبية



القيم األخرى تعبر مقاييس النزعة المركزية عن القيم الوسطى أو القيمة التي يمكن اعتبارىا معبرة عن

:   الموجودة في المجموعة موضع الدراسة و تشمل مقاييس النزعة المركزية اآلتي 

.  مجموع القيم للمتغير على عددىا  : Meanالمتوسط الحسابي *

من القيم أقل من % 50يمثل القيمة التي تقع في منتصف البيانات، بحث يكون  : Medianالوسيط *

.  من القيم أعلى من قيمة الوسيط% 50قيمة الوسيط و 
.  القيمة األكثر تكرارا أو األكثر شيوعا من بين جميع القيم : Modeالمنوال *

يعبر التشتت أو االنتشار عن مدى تباعد القيم أو تقاربها في المجموعات التي تشملها 

:الدراسة أو بمعنى آخر مدى تجانس البيانات في العينة ، و تشمل مقاييس التشتت اآلتي 

ت البيانات و يمثل مقدار التشتت في القيم عن المتوسط الحسابي و يقيس تشت : Varianceالتباين * 

.  عن الوسيط

.  و يمثل الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة و يتأثر بالقيم الشاذة  : Rangeالمدى * 
.  و يمثل مدى انحراف القيم عن المتوسط الحسابي  : Std. deviatioاالنحراف المعياري * 

مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت





ادخال المتغيرات التي سوف يتم 
اخضاعها لالختبارات االحصائية



اختبارات مقاييس التشتت

Varianceالتباين 

Rangeالمدى 

Std. deviatioاالنحراف المعياري 

اختبارات مقاييس النزعة المركزية

 المتوسط الحسابيMean :

 الوسيطMedian :

 المنوالMode





رابط لنموذج تطبيقي على اليوتوب لحساب مقاييس 

النزعة المركزية ومقاييس التشتت

spssبستخدام 

 https://www.youtube.com/watch?v=EWoI9br-kxI



 https://www.youtube.com/watch?v=LpKV1ii9LLg

رابط لنموذج تطبيقي على اليوتوب لتمثيل
spssالبياني بستخدام



SPSSاالحصائيالتحليلبرنامجأهمية

سهلةنتائجىإلاألوليةالبياناتتحويلعلىقدرتهافياالحصائيالتحليلعمليةأهميةتكمن

رضلعالالزمةوالطرقاألساليبمنالعديدبإتباعاالحصائيالمحلليقومحيثالفهم،

حصائيةاالواألساليباألدواتمنكلباستخدامالمطلوبةبالصورةتحليلهاوكذلكالبيانات

.ومفهومةدقيقةنتائجعلىللحصولالالزمة

الجانبىعلتعتمدالتيالبحثيةالدراساتفياالحصائيالتحليلبرنامجألهميةونظراً 

أحدهو((SPSSاالحصائيالتحليلبرنامجبأنالقوليمكنمخرجاتها،إليجاداالحصائي

أنهإلىضافةباإلالكمّية،البياناتلتحليلواستخداًماشيوًعااالحصائيةالبرامجوأكثرأهم

لإلجابةزمةالالصحيحةعلميةنتائجإلىالوصولأجلمنالبياناتوتجهيزترميزعلىيعمل

.الدراسةوفرضياتتساؤالتعن

https://www.manaraa.com/post/6273/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA


.المرونة•

.البساطة•

.الشمولية•

:SPSSمزايا البرنامج



(نسبيا)صعوبة التعلم واالستخدام1.

.الواجهة مكشوفة2.

.عدم التخصص3.

(.باهظة)التكلفة 4.

.ال توجد نسخ أصلية5.

(   حاليا في الجزائر) نقص الدورات التدريبية6.

:SPSSبرنامجعيوب


