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مدخل إلى اإلعالم اآللي التطبيقي 



:اإلعالم اآللي
برنامجاعبإتبالكمبيوترباستعمالأيآليةبطريقةالمعلوماتبمعالجةيسمحعلمهو

ومتكاملينأساسيينجزئيينعلىيعتمدوهومسبقمخزن

.(Computer)الكمبيوتر أو الحاسوب : Hardwareالعتاد

مجموعة البرامج التي تسمح باستعمال الكمبيوتر: Softwareالبرمجيات

جهاز يسمح بإدخال المعلومات ومعالجتها وتخزينها وإخراج النتائج المطلوبة



(Données)البيانات

لغرضوتجمعمعينةدراسةأثناءتؤخذالتيالمالحظاتأوالمشاهدات،منمجموعةهيالبيانات

وماوعلموضأوليةقيممجموعةهيووالتنبؤاتللتفسيراتتجريبيدليلوتقديمالفروض،اختبار

قباللواالسم–الرقم)المدرسيةالشهادةبياناتمثل...صورأوكلماتأوحروفأوأرقاممنتتكون

.اتالمعلومعلىالحصوليتممثالترتيبهاأيالبياناتمعالجةبعدو(...الميالدمكانوتاريخ–

أهم طرق جمع البيانات

طريقة العينة طريقة المسح الشامل 



(Informations):المعلومات

.هي كل البيانات التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى 

مصادر جمع المعلومات 

مصدر غير مباشرمصدر مباشر

يحصل من خالل النزول للميدان وجمع المعلومات مباشرة

السجالت والوثائق التاريخية

االستبيان

المقابالت الشخصية

االختبارات الخاصة



البياناتأنواع
تنقسم البيانات إلى قسمين رئيسيين باألصل

Nominalاإلسميةالبيانات Data
نيمكوالعدديةغيرصورةفيتكونبيانات

يةمتنافمجموعاتمنوتتكونبينهاالتفاضل

وأال،أوبنعميكونجوابهاالتياألسئلةمثل

رذكإماطبقتانفهناكالجنسنوععنالسؤال

االجتماعيةالحالةعنالسؤالأوأنثى،أو
ماوعادة.(أرمل–مطلق–أعزب–متزوج)

بـوال(1)بـنعمكـاألجوبةلهذهرموزنضع

العملياتبإجراءنقومأنالخطأومن.(0)

فيواضحهوكماالرموزهذهعلىالحسابية
.البدايةفيذكرالذيالمثال

Ordinalالترتيبيةالبيانات Data
والعدديةغيرصورةفيتكونأيضا ًهي

.عليهاالحسابيةالعملياتإجراءيمكن

ةاألسميالبياناتوبينبينهاوالفرق

بينوالترتيبالمفاضلةعمليةهو

رتيبيةالتالبياناتفيتستطيع.الطبقات

يمالتعلمستوىمثلالبيانات،ترتيب
أو،(جامعي–ثانوي–متوسط–ابتدائي)

هذافيفنالحظ.الشهريالدخلمعدل

المفاضلةمننوعهناكأنالسؤال
.الخياراتبينوالطبقية

( (qualitative dataالبيانات النوعية-1



Intervalفترةبيانات Data
نعبعدهابمقدارتقاسرقمية،بياناتوهي

وجودعلىداللةللصفرأنأيالصفر،

:ذلكأمثلةومنالظاهرة،

بياناتهتقاسكميمتغير:الحرارةدرجة-

ليسoالحرارةدرجةأنحيثبعدي،بمعيار

وجودعلىيدلولكنهالظاهرة،انعداممعناه

.الظاهرة

كميمتغير:االختبارفيالطالبدرجة-

لحصوحيثبعدي،بمعياربياناتهيقاس

انعدميعنيال"0"الدرجةعلىالطالب

.الطالبمستوى

Ratioنسبيةبيانات Data
القيمةتدلكمية،متغيراتهي

الظاهرةوجودعدمعلى"0"

:ذلكعلىاألمثلةومن

رصفتساويسيارةسرعةمثل

أنأو،متوقفةالسيارةأنتعني

كيلو60يساويشخصوزن

شخصوزنضعفهوجرام

.جرامكيلو30وزنه

quantitativeالبيانات الكمية-2 data))



معلوماتمعالجةالبيانات

(Technique)التقنية

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

( Technologie) التكنولوجيا 

علمأيعلمتعنيو(Logos)لوجياوالفنيةالمهارةتعنيو(Techno)تكنوكلمتينمنمكونةيونانيةكلمة

.المطلوبةاألهدافتحقيقوانجازاجلمنالتقنيةوالعلميةالمعارفعلىيعتمدالذيالفنيةالمهارات



تطور تقنية المعلومات 

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

.برامج الحماية

(الحاسوب)تطور أجهزة المعلومات 

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

.2007سنة iphoneو ظهور جهاز 1992

تطور البرامج 

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

ثم انتقلت إلى الوينداوز بمختلف 1981سنة MS-DOSفنجد شركة ميكروسوفت بدأت بنظام ( Linux)لينيكس 

.إصداراته 

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



تطور أجهزة االتصال 

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



وحدة 

معالجة

وحدات

إخراج

عنوانًثالث عنوانًاول

وبمكونات الحاس

وحدات

تخزين

وحدات

إدخال



:أشهر برامج الحسوب إستخداما

ية ومن ثم مخصص لمعالجة النصوص بحيث يتيح إدخال النصوص بصيغة إلكترونية على وثائق افتراض

معالجتها وإخراجها بالشكل المطلوب

مكن مخصص للعمليات الحسابية وجداول البيانات والعمليات الرياضية والرسوم البيانية، وكذلك ي

.استخدامه كقاعدة بيانات بسيطة

ريك مخصص للعروض التقديمية يمكنك تنسيق وتعديل العروض ووضع صور بضغطة زر وتح

.الشرائح

للبرمجياتمايكروسوفتهي حزمة مكتبية من إنتاج شركةMicrosoft Office:مايكروسوفت أوفيس

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint



الرياضةوالبدنيةالتربيةفياآلليالحاسب



الرياضةوالبدنيةالتربيةفياآلليالحاسب

كماالوقتوالجهدمنالكثيرختصارإفىالتكنولوجيانجازاتإكأحدلكترونيةاإلالعقولنجحتلقد

ةصناعفىالعلماءنجحكما،الكمالمنتقتربقدراتإلىالنتائجصدقدرجةمنرفعتأنها

ياضىالرللمجالكانولقدوالميادينالمجاالتكافةفىلتستخدملكترونيةاإلالعقولمنالعديد

.هذافىكبيرنصيب

الحاسبمتستخدالعلومجميعأننجداألخرىبالعلوموعالقتهاالرياضيةإلىنظرناإذاالواقعوفى

وجبثمومنالدقيقةالحسابيةبالعملياتالخاصوالتحليلالبياناتستعادةإوتخزينفىاآللى

لومالعباقىعلىأدخلتالتىالعلميةالطفرةليواكبالرياضىالمجاللىإاآللىالحاسبإدخال

تخدمهسإفيتمالرياضىالمجالفىعنهاغنىالالتىاألدواتمناآللىالحاسبأصبحوقداألخرى

.الرياضيةالمجاالتمنالعديدفى



" "

البحث العلمي

فسيولوجيا الرياضة و االصابات 

اإلدارة الرياضية 

التدريب الرياضي

بيقات الحاسب اآللي في مجاالت التربية البدنية و الرياضةتط

التحليل الحركي 



مجال البحث العلمي

التحليل اإلحصائي 

اتلقياس و االختبارا



إختبارًسرعةًردًالفعلًباالستعانةًبالكاميرات

spssبرنامجًالتحليلًاالحصائيً

القياس/االختبار

يةمف اهيم مفتاح
التقييم/التقويم



" "
فسيولوجيا الرياضة و االصابات 

(مسافات التدريب –معدل النبض –العمر –الوزن ) بيانات الرياضي الحيوية التالية سجل

الدرجة الثابتة للحصول على بيانات عن النبض مثل القياسات الفسيولوجية

إلي موجات الدماغ القلب ابتداء من إيقاعأجهزة المسح اإلحصائي لقياس مميزات فسيولوجية 

أجهزة لقياس الكفاءة البدنية عن طريق برامج معدة بالحاسب 

.امجللبرنالمخصصالزمنمناالنتهاءبعدذلكواللعبفقدهاالتيالحراريةالسعراتلعددقراءة

منيالصليبالرباطوالغضروفوالركبةعملياتفيالحاسبالجراحينيستخدم
تسجيلكذلكالخبراتلتبادلالعملياتتسجيلوشاشةعليالعمليةمتابعةخالل
.مستقبالا منهاالوقايةوتفاديهايمكنكيفواإلصاباتوالالعبتاريخ



جهاز التأهيل الحركي بعد االصابة

المتعدد Physio16جهازًالقياساتًالفسيولوجيًة

الخ ...قياس التنفس ووضع الجسم والنشاط الكهربى للعضالت وتخطيط القلب والحد االقصى الستهالك االكسجين



التحليل الحركي 

التعلم الحركي 

تقويم فعالية األداء ميكانيكياا 

تحركات باستخدام البرامج التعليمية للتعرف علي النواحي الفنية لألداء الفني وال

.تعلم التكنيكية إلعطاء صورة متكاملة لمواصفات األداء المثالي ليستفيد بها الم

نا من من خالل التحليل الحركي بالحاسب اآللي لألداء االمثل ووضع منحنيات ذلك تمكن

حصول علي تقويم أداء الرياضيين و معالجة البيانات المستخلصة من التحليل الحركي لل
.معلومات بيوميكانيكية



برنامج التحليل الحركي 
Kinovea

برنامج التحليل الحركي
Dartfish

القابليةيعطيفيشالدارتالحركيالتحليلبرنامج

مسافةالوقياسالخطرسمتتضمنالمباشرالقياسعلى

يةوالعموداالفقيةالشبكاتاضافةوامكانيةوالزوايا

.التحليلالغراض

يحوالتنقالمسلسلوالعرضالتقطيععلىالقابلية
.والطباعةالمقطعةالمشاهدعلىوالكتابة

امجالبرنهذايعتبركينوفاالحركيالتحليلبرنامج

ويدعم،بطيءبشكلالفيديويعرضكذلكفيديو،مشغل

ألداءوالوصفوالتحليلللمراقبةمحددةوظائف

الرياضية،الحركاتدراسةيتيحمماالرياضيين،

جيلتسخاللمن(التكنيك)الفنياألداءعلىوالتعليق
.المالحظاتوكتابة



التدريب الرياضي

االستفادة يساعد المدربين باالتصال بالمدربين االجانب في الدول المتقدمة باستخدام شبكة المعلومات و

.من الخبرات في الدول المتقدمة في مجال التدريب 

تلفة و اجراء يسهم في التبؤ بمستوي الالعبين مستقبالً و ذلك بتحديد نسب تقدمهم في المراحل المخ

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

ي اعداد وضع االختبارت و التعرف علي الجديد في مجال القياس لمالحقة التطور العلمي السريع ف

.الالعبين علي المستوي الدولي و من ثم العالمي 

ملية يساهم في استدعاء المعلومات في اقل زمن ممكن مما يسهم في حل العديد من المشاكل التي تواجه ع. 

.التدريب 

توي والتحليل تصنيف الالعبين لمجموعات طبقا للمساللياقة البدنية واستخدام برامج الحاسب االلي في تقويم

.الفني لالداء

سهم في مما يالقوةيفيد المربي الرياضي في تشخيص حالة الالعبين و التعرف علي نو احي الضعف و

.اعداد البرامج التدريبية المالئمة 



:VO2MAXالمعدل األقصى الستهالك األوكسجين 

قيقة الواحدة هي كمية األوكسجين بالملليلتر التي يستطيع الفرد استخدامها في الد

.لكل كيلو غرام من وزن الجسم

وللسيدات الرياضيات , دقيقة /لتر3.5لمعدل المتوسط للرجال الرياضيين هو 

.دقيقة/لتر2.7

يةمف اهيم مفتاح

جيناألكساستهالكيكونعندماالرياضيطرفمنالمكتسبةالسرعةهي

/كم24-ساعة/كم08بيننجدهاأنويمكن.أقصاهفيبهالخاص

.ساعة

(VMA)السرعة الهوائية القصوى

حد معين من الجري وبسرعة معينة استهالك األكسجين ال يمكنه أن يزيد
.سا/ووحدتها كم. هي أصغر سرعة تتطلب بلوغ الحد األقصى الستهالك األكسجين

ية هي كمية األكسجين القصوى التي يمكن للجسم استعمالها خالل وحدة زمن

بر عنها أثناء تمرين عضلي شديد ومدة زمنية مساوية أو تفوق ثالث دقائق و يع
.وائية بالواط وتستخدم كثيرا كمؤشر لتقييم الجانب الهوائي في الدراجات اله

(PMA)القدرة الهوائية القصوى 



Viperُسترات  Pod مزودة بGPSجهاز لقياس األداء البدني

منً بيانًُمختلفًفيًكلًثانيةًحولًحركةًوأداءًالالعب1000إرسالًأكثًر

حركةًالقدم حركةًالالعبً، زاويًة والركبةً، المعصًم زاويةًإنثناًء الخ..حولًحركةًاليدً،



اإلدارة الرياضية 

ورها يعمل علي تزويد المؤسسات التربوية و التعليمية واألجهزة المعينة بالمعلومات حتي تقوم بد

.الرجعية مما يساعد علي استغالل تلك النتائج في تحسين العملية التعليمية التغذيةفي

مون إليها ويستخدم كذلك في االتحادات لتخزين أسماء الالعبين وترتيبهم وأرقامهم واألندية التي ينت

.وكذلك مواعيد السباقات الدولية والقارية. وحالة كل العب منهم 

جيل بيانات تس–تسجيل كل مدرب و تاريخه و اإلنجازات التي حققها فريقه –من الناحية اإلدارية و التنظيمية 

.تسجيل و حفظ جداول التدريب األسبوعية لكل فريق و مواعيد بدء البطوالت –كل العب كاملة 

.ا اللجنة االولمبية تستخدم الحاسب للربط بين االتحادات الرياضية لتبادل المعلومات بينه

رقمنة جميع االدارة التابعة لوزارة الشباب والرياضة

رياضيةاالعتماد على االرشيف الرياضي االلكتروني للحفاظ على الذاكرة ال



اضية هناك بعض المعوقات التى تحول من إستخدام الحاسب اآللى فى مجال التربية البدنية والري

:وسوف نلخصها فيما يلى 

.يعتبر استخدامه في التعليم مكلفا إلى حد ما . 

مثل باقي عدم توفر البرامج العربية الخاصة بأنشطة التربية الرياضية ضمن برامج الحاسب اآللي. 

.المواد الدراسية 

.معظم معلمي التربية الرياضية في حاجة إلى تدريب شامل على الحاسب اآللي . 

.تصميم مواد تعليمية لالستخدام بواسطته يعتبر مهمة شاقة ويحتاج لمهارات معينة . 

.معظم المتعلمين حاجه إلى التدريب على محو أميه الحاسب اآللى. 

والرياضيةالبدنيةالتربيةمجالفىاآلليالحاسباستخداممعوقات





ب هي كل ما يستخدمه الباحث في بحثه من كتب ومقاالت علمية وأطروحات ترت

.قهجائيا في قائمة في نهاية البحث وتكتب حسب الطريقة المعتمدة لتوثي

التوثيق
رجاعهاالمعلوماتمصدرإثبات أصحابهاإلىوا 
عترافالالمانةتوخيا حقوقهمو االخرينبجهدالعلمية،وا 

وماتالمعلمرجعموقعتحديدعلىالقارئينولمساعدة
.البحثنهايةفيالمراجعقائمةفي



أهميةًالتوثيقًداخلًالبحثًوقائمةًالمراجع

12345

ة االلتزام بأخالقي

البحث العلمي 
واالمانة العلمية

تعبر المراجع

عن جهود 
الباحث

يساهم التوثيق

في معرفة حداثة
المرجع

حفظ وقت الباحث

والقارئ بالرجوع

الى المصدر من 
قائمة المراجع

ج زيادة الثقة في النتائ

التى توصلت اليها 
الدراسة



؟ ...هل تُغنِي برامج  إدارة المراجع عن التوثيق اليدوي

البرامج نتاج عمل إنساني وليست خالية من االخطاء؛ لذا • 

.ينبغي على الباحث التأكد من صحة التوثيق

ك برمجة هذه البرامج صممت مالئمة  للمراجع االجنبية لذل• 

.فهي ال تدعم المراجع العربية بشكل كامل



:مواضع التوثيق

التوثيق في قائمة
.المراجع

التوثيق داخل البحث



:أوال

التوثيق داخل البحث



طرق نقل المادة العلمية

النقل الحرفي 

(االقتباس المباشر)

النقل بالمعنى 

االقتباس الغير )
(مباشر

مايقدم الباحث من مراجع  كما هو بنفس 

كلماته وبنفس الصياغة
ه مايقدم الباحث من مراجع  مع اعادة صياغت

بلغته وكلماته محافظا على المعنى

40 40



:التوثيق داخل البحث

" "

يتم االشارة إلى ارقام الصفحات التي تم االقتباس منها

.كلمة يوضع بين عالمتي تنصيص40اذا كان النص أقل من 

ة حتى ينقل النص كما هو بنفس كلماته ونفس الصياغ
.لو كان هناك خطأ في بعض كلمات المصدر االصلي

يتم في حالة الرغبة في تصحيح خطأ للمصدر األصلي،
أ مباشرةوضع التصحيح بين قوسين معكوفين بعد الخط

قواعد عامة



:التوثيق داخل البحث

انها إذا أراد الباحث حذف جزء من النص المقتبس حرفيا ، فيجب ان يضع مك• 

.وال تستخدمها في أول االقتباس)...( عالمة الحذف وهي ثالث نقاط 

بخط إذا أراد الباحث اإلضافة على النص المقتبس، فإنه يضع النص المضاف• 

.بين قوسين معكوفين[ تأكيد مضاف] مائل ويكتب بعد مباشرة 

.كلمة إال بإذن من الناشر500ال يمكن االقتباس الحرفي من مرجع أكثر من • 



:التوثيق داخل البحث

40

.يتم كتابة ماتم إقتباسه من مراجع بين عالمتي التنصيص

فياعةوالبرالمهارةتتطلبعقليةعملية"بأنهالتفكيرلبتكاريعرف

مسبوقةوغيرونافعةجديدةنتاجاتإلىللوصولوالمشكاالتالمواقفتناول

أحدهيوالبيئة،والزمنالعمرباعتبارالجماعةخبراتأوالفردلخبراتبالنسبة

(.118.ص)"اإلنسانيةالمعرفةميادين

(2011)ريان 



:التوثيق داخل البحث

40

.يتم كتابة ماتم إقتباسه من مراجع بين عالمتي التنصيص

:توثيق في آخر الفقرة، مثال على ذلك-ب

تناولفيالبراعةوالمهارةتتطلبعقليةعملية"بأنهالتفكيرالبتكاريويعرف

سبةبالنمسبوقةوغيرونافعةجديدةنتاجاتإلىللوصولوالمشكاالتالمواقف

نمياديأحدهيوالبيئة،والزمنالعمرباعتبارالجماعةخبراتأوالفردلخبرات

(.118.،ص2011ريان،)"االنسانيةالمعرفة



يتم عرض عدد الكلمات 

ة في أسفل يمين الشاش
سبعد تظليل نص االقتب



40

:التوثيق داخل البحث

.من الهامش االيمن وهي نفس المسافة التي تبدأ معها الفقرة(  سم 1.25(ترك مسافة •

(.أما النصوص االجنبية  تكون مزدوجة)المسافة بين السطور  تكون مفردة •

.كتابة المرجع مدعومة  برقم  صفحتها  بعد نقطة النهاية أخر جملة بالنص•  



40

اسم الباحث خارج 

.أقواس التاريخ

ب االضافة على النص المقتبس، تكت

يد تأك]بخط مائل ويكتب بعده مباشرة 

.بين قوسين معكوفين[ مضاف

إذ وجود خطأ ال يتم تعديله، واذا استلزم

.ناالمر يتم التنويه داخل قوسين معكوفي
ن قوسين توضع النقطة بعد نهاية النص المقتبس يليها بي

.رقم الصفحة أو أرقام الصفحات

ترك مسافة 
1,25سم

:التوثيق داخل البحث



قوسين توضع النقطة بعد نهاية النص المقتبس يليها بين

.توثيق المرجع مع رقم الصفحة أو أرقام الصفحات

:التوثيق داخل البحث

40



يليها رقم ( ةفقر)بكلمة .( ص)يتم التوثيق بستخدام رقم الفقرة بدل رقم الصفحة ويستبدل رمز 

(.paragraph)كا إختصار لكلمة ( .para)الفقرة وباللغة االنجليزية يستخدم االختصار 

لب  عملية عقلية تتط"ويعرف التفكير االبتكاري بأنه 

ل المهارة والبراعة في تناول المواقف والمشكالت للوصو

برات إلى نتاجات جديدة ونافعة وغير مسبوقة بالنسبة لخ

، في الفرد أو خبرات الجماعة باعتبار العمر والزمن والبيئة

.(8،فقرة 2011ريان،" )أحد ميادينالمعرفة االنسانية

:  التجاهات نحو القراءة بأنها Smith(2009)عرف 

استجابات متعلمة تعبر عن االهتمام بممارسة "

اجات القراءة، وهذه االستجابات نتيجة تفاعل بين الح
(.3Para" )النفسية،ووسائل إشباعها



×

:التوثيق داخل البحث

عادة صياغة النص المنقول بلغة الباحث إ

.وكلماته مع الحفاظ على نفس المعنى

.يوضع النص من غير عالمتي تنصيص

كن ال يتم االشارة إلى أرقام الصفحات،و ل

.ال مانع من ذكرها إذا أراد الباحث ذلك

قواعد عامة



:التوثيق داخل البحث

ينًيكتبًاللقبًخارجًالقوسينًيليهًبينًقوس

(.سنةًالنشر)

إذاًجاءًالمرجعًآخرًالجملةًفيكتبًبينًقوسين

(.اسمًالعائلة،ًسنةًالنشر)

مهارات ( 2015)حدد عبد القادر 

.  الخ...التفكير الناقد

باعتبارها مهارة من مهارات التفكير... 

(.2015عبدالقادر، )الناقد 



:التوثيق داخل البحث

فيجعالمرفيهايذكرمرةكلفياالسمينكالتوثيقيتم

بدون(&/And)(و)بحرفاالسمينبينالنص،ويفصل

:(التاليةالشريحةانظر)فاصلة

تبع يتم كتابة لقب المؤلف االول فقط وي

(.et al).بكلمة وآخرون 

...أن (2008)ويذكر العلي وراشد 

... Joni and Bell (2011)  كم حدد

Joni & Bell, 2011( (2008العليًورشد... ؛

... نموذج Robert et al. (2017) اقترح

.(2009الهويدي وآخرون، ... )



andوضعيتم األخيرالمؤلفنهايةقبل((

ويوضعالنصداخلاألسماءسردخاللوذلك
نقوسيبينالمرجعوضعحالةفي(&)الرمز

...  أنً(2008)ويذكرًالعليًوراشدً✓

 ...Joni and Bell (2011) كماًحدد✓

.)Joni & Bell, 2011العليًوراشد....)✓ 2008؛

يتم الفصل بين المرجع والذي يليه باستخدام الفاصلة المنقوطة

:التوثيق داخل البحث



:التوثيق داخل البحث

ال توضع فاصلة قبل وآخرون

...  إلى ضرورة(2016)يشير العلي وآخران ✓

...Robert et al. (2017) ✓فسر

.)Robert et al., 2017(...✓



عمالمرجععنوانمنكلماتأوثالثكلمتينأولباستخدامالتوثيقيتم

يوثقعملأوكتابالمرجعكانإذامائلبخطالعنوانتمييزمالحظة

نبيالعنوانوضعفيتممقالعنعبارةالعملإذاكانأمابالمائل،عنوانه

.تنصيصعالمتي

( 2016،2030رؤية....) وثيقة مؤلفها غير معروف

.(2019" )المنهج الخفي"ورد في مقال مؤلفه غيرمعروف

Hidden).كتاب أجنبي مؤلفه غير معروف curriculum, 2019)… 



موقعمنمرجعتوثيقعندالباحثينلدىالشائعةاألخطاءمن

وانعنأوالمقالمؤلفاسميجدلماذاالموقعرابطوضعالكتروني

غيروعنوانلمؤلفمرجعمعاملةيعاملأنوالصوابالمقال،

.يأتيكمامعروفين

:التوثيق داخل البحث



:التوثيق داخل البحث

:يتم التوثيق داخل النص كما يلي

(.2019غيرمعروف، )باعتبارها مهارة من مهارات التفكيرالناقد ... 

Anonymous)., 2019)من مهارات التفكيرالناقد باعتبارها مهارة... 



نفسفيمراجععدةتوثيقعندالباحثينلدىالشائعةاألخطاءمن

ًً أنالصوابوعشوائي،بشكلأوالنشرسنةوفقترتيبهايتمالجملة،

.المراجعقائمةفيكماهجائياترتيبهايتم



:التوثيق داخل البحث

رة-أ لفق ا ة  ي ا د ب :في 

ين المرجع يتم التوثيق حسب الترتيب الهجائي ألسماء المؤلفين مع الفصل ب

:والذي يليه بفاصلة كما يلي

، وعبدالقادر ( 2012)،سليمان ( 2010،2013)ذكر كل من زيتون 

.الخ... أن عمليات العلم تتمثل في( ب2013أ، 2013)

فيالمؤلفلنفسمرجعينهناككاناذا

مرةالمؤلفاسميكتبمختلفةسنوات

ةمرتبالمراجعنشرسنواتيليهواحدة

واذا،فاصلةبينهاويفصلاألقدميةحسب

 ً ييزالتميتمالنشرسنةنفسفيكانت

.هجائياوترتباألبجديةبأحرفبينها



:التوثيق داخل البحث

رة-ب لفق ا ة  ي ها ن :في 

ين المرجع يتم التوثيق حسب الترتيب الهجائي ألسماء المؤلفين مع الفصل ب

:والذي يليه بفاصلة منقوطة كما يلي

يفالمؤلفلنفسمرجعينهناككاناذا

رةمالمؤلفاسميكتبمختلفةسنوات

ةمرتبالمراجعنشرسنواتيليهواحدة

لة،فاصبينهاويفصلاألقدميةحسب

يتمالنشرسنةنفسفيكانتواذا

ترتبواألبجديةبأحرفبينها ًالتمييز

.هجائيا

ت وهذا ما اتفقت عليه بعض األدبيات التربوية التي تناول... 

؛ 2012؛ سليمان، 2010،2013زيتون، )عمليات العلم 

(.ب2013أ، 2013عبدالقادر، 



:التوثيق داخل البحث

:يتم التوثيق داخل النص كما يلي

.  يرمز لعبارة بدون تاريخ.(: ت.د)

)No Date) يرمز لعبارة ( : n.d.)

.(.ت. االحمدي، د)باعتبارها مهارة من مهارات التفكيرالناقد ... 

 (.Michaël, n.d).باعتبارها مهارة من مهارات التفكيرالناقد ...



:ثا نيا 



:التوثيق في قائمة المراجع

.البدء بالمراجع العربية ثم المراجع األجنبية

.يةتبدأ الكتابة من أقصى اليمين في حالة كتابة المراجع العربية، ومن أقصى الشمال للمراجع األجنب

.  هجائيا ً وليس أبجديا ً ( اللقب)يتم ترتيب المراجع حسب االسم االخير للمؤلف 

.الخ... دوريات، كتب، : تكتب المراجع كافة تباعا مهما اختلفت مصادرها دون وجود فواصل بينها 

.ويتوسط العنوان السطر( References)أو( المراجع)تكتب قائمة المراجع في صفحة مستقلة معنونة بـ 

.كتابة أي مرجع لم يرد ذكره داخل البحثتكتب المراجع التي ورد ذكرها في البحث فقط ، وال يجوز

.ليس هناك ترقيم في قائمة المراجع

.  العناوين ينبغي أن تكون بخط مائل بدال من الخط الغامق أو الكلمات التي تحتها خط



صورة لقائمة المراجع 

:التوثيق في قائمة المراجع



:التوثيق في قائمة المراجع

اريخ ترتب المراجع وفقاً  لت

(.من االقدم لألحدث)النشر 

ف ترتب المراجع أبجديا ً وفقا للحرو

.التي أعطيت  داخل البحث

ثم،أوالللمؤلفالفرديةالمراجعترتب

فقوهجائيامرتبةالمشتركةالمراجعتليها
المشاركينالمؤلفينأللقاب



:التوثيق في قائمة المراجع

.المراجع الفردية أوال• 

.رترتب وفقا ًلتاريخ النش• 

ما تشابه في التاريخ • 

يرتب أبجدياً  وفقا  

ها للحروف التي أعطييت  ل
.في البحث

ة ترتب المراجع المشتر ك• 

ين هجائيا ً وفق ألقاب المؤلف
.المشاركين



:التوثيق في قائمة المراجع

وال يستعمل اختصاروآخرون ( مؤلف20حتى )يجب ذكر أسماء جميع المؤلفين المشتركين في البحث 

 (et al.).

.األخيرقبل كتابة اسم المؤلف( &( )و)تفصل أسماء المؤلفين بواسطة فاصلة، ويستخدم حرف 



:التوثيق في قائمة المراجع



:التوثيق في قائمة المراجع

الرابط . عنوان العمل بالمائل . .ت.( د) . لقب المؤلف، اسمه

.خصائصها ومتطلباتها اللغوية: الكتابة االكاديمية.(. ت.د. )الشهراني، سعد علي.
http://repository.nauss.edu.sa/en/bitstream/handle/123456789/56520/

http://repository.nauss.edu.sa/en/bitstream/handle/123456789/56520/


:التوثيق في قائمة المراجع

ترجاع إال في حال الحاجة إلى إدراج تاريخ االس؛قبل الرابط ضروريا ( استرجع من)لم يعد كتابة 

:كما في صفحات الويب القابلة للتحديث وال يتم أرشفة إصدارتها،ويكتب كما يلي

Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York 

Times. Retrieved July 2, 2020, from http://www.nytimes.com

٪ًخاللًعامين323ًالجرائمًالمعلوماتيةًتقفزً(.11،أكتوبر2016. )آلًدبيس،ًفاطمة
http://cutt.us/oBkj6،ًمن2020يناير،19ًاسترجعتًفيً. صحيفةًعكاظ

http://www.nytimes.com/
http://cutt.us/oBkj6


:التوثيق في قائمة المراجع

.يتم التوثيق بعنوان العمل بدال من اسم المؤلف •

.يتم معاملة العنوان كاسم مؤلف ويتم ترتيبه حسب الحرف االول من الكلمة األولى هجائيا• 

الدقيق الذي تم استرجاع العمل منه، لي تمكن القارئ من الوصول الموقعURLضرورة كتابة عنوان • 

.إليه

(  يراأو العنوان الكامل إذا كان قص)داخل البحث؛ يتم استخدام مختصر للعنوان من كلمة إلى ثالث كلمات • 

.ويوضع داخل عالمت تنصيص أو يكتب بخط مائل حسب نوع المرجع



:التوثيق في قائمة المراجع

الرابط . لاسمًالموقعًبالمائ في . (تاريخًالنشر) . عنوانًالوثيقةًأوالعملًكامال

السعودية2030رؤيةً العربيًة السعوديًة( 2016. )المملكًة العربيًة .2030فيًرؤيةًالمملكًة

https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422

List of oldest companies. (2019, January 13). In Wikipedia. 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_oldest_companies&old 

id=878158136

https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_oldest_companies&oldid=878158136


:التوثيق في قائمة المراجع

. الناشر . رقم الطبعة إن كانت بعد
(×.ط)االولى تكتب كما يلي 

عنوان الكتاب 
بالمائل . (تاريخ النشر) . اسم المؤلف ، لقب المؤلف

Marzano, R. J. (2003). What Works in Schools: Translating Research

into Action. Association for Supervision & Curriculum 

Development.

(  2.ط)تأصيل وتحديث : تدريس العلوم(.2007. )المحيسن، إبراهـــيم عـــــــبــد هللا

.مكتبة العبيكان



:التوثيق في قائمة المراجع

. الصفحاتمدى

××-××

، رقم)

(العدد

المجلدرقم

مائلبخط

،
المجلةاسم

مائلبخط
. عنوان

المقال

.
تاريخ)

(الناشر

.
اسم

المؤلف

، لقب

المؤلف

.عنوان المقال ورقم المجلد بالمائل•

.لةرقم العدد يوضع بين قوسين بتنسيق عادي،وال يوضع بينه وبين رقم المجلد فاص• 

.43-12: مثال،(pp).أو.( ص ص)تكتب أرقام الصفحات مباشرة بدون كتابة االختصار•

.ال حاجة لكتابة رابط استرجاع المقال طالما تم استرجاعه من قواعد بيانات معروفة• 



وغيرشورةالمنالعلميةالرسائلأواالطروحاتبينالفرقبأنالتربويينبينيشيع

يرغوهذاكتابصورةفيأوعلميةمجلةفينشرهايتماالولىأنهوالمنشورة؛

اعهااسترجيتمالتيهيالمنشورةغيرالعلميةالرسائلأوفاالطروحات.صحيح

العلميةالرسائلأنحينفيمطبوع،شكلفيالجامعةأوالكليةمنمباشرة

وقعمعلىأوالجامعةأرشيففيأوبياناتقواعدعلىالمتاحةتلكهيالمنشورة
.شخصيويب

يةمف اهيم مفتاح



:التوثيق في قائمة المراجع

. اسم المؤسسة . رسالة ماجستيرغير ]

[منشورة

عنوان الرسالة 

بالمائل
. (تاريخ النشر) . اسم المؤلف ، لقب 

المؤلف

Alshumaimeri, Y. (2001). Saudi students‟ perceptions of their textbook: English for 

Saudi Arabia, (EFSA), secondary year one [Unpublished Master thesis]. 
University of Leeds.

فاعلية تدريس العلوم باستخدام المتشابهات على تحصيل طالبات( . 2016. )العتيبي، شيخة فيحان

[.  ورةرسالة ماجستـــير غير منش] المرحلة المتوسطة ذوات المستويات المختلفة في معالجة المعلومات
.جامعة الطائف



:التوثيق في قائمة المراجع

. اسم قاعدة 

البيانات 

أواالرشيف

. أوطروحة دكتوراه ] 

منشورة،اسم 

[ المؤسسة

عنوان االطروحة 

بالمائل
. (تاريخ النشر) . اسم 

المؤلف
، لقب 

المؤلف
. الرابط

المالئيةاالمهاراتتنميةفيالذاكرةتنشيطاستراتيجياتبعضاستخدامفاعلية(.2017).خالدنجاالءالعتيبي،

.دارالمنظومةمعلوماتقاعدة.[الطائفجامعةماجستير،رسالة]االبتدائيةالمرحلةتلميذاتلدى

Hutcheson, V. H. (2012). Dealing with dual differences: Social coping strategies of

gifted and lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer adolescents [Master’s

thesis, The College of William & Mary]. William & Mary Digital Archive.

https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16594/HutchesonVirginia20

12.pdf

https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16594/HutchesonVirginia2012.pdf


البرامج االحصائية



:البرامج االحصائية

عمليةبإجراءتقومالتيالبرامجمنمجموعةوهياإلحصائيةالبرامج

الكميةالبياناتمعاإلحصائيالتحليلبرامجوتستخدماإلحصائي،التحليل

.والنوعية

كاتوالشرللباحثينجليلةلخدماتبتقديمهااإلحصائيةالبرامجوتتميز

.اإلحصائيالتحليلبعمليةالقيامعلىتساعدهم



:أهمية البرامج االحصائية

.يلهابتحلبهاتقومالتيللبياناتودقيقةصادقةنتائجاإلحصائيةالبرامجتقدم1.

.الباحثينعلىوالجهدالوقتتوفر2.

شركةالبإمكانسيكونوبالتاليالسوق،حولللشركاتووافيةكافيةمعلوماتتوفر3.

.للسوقمناسبالجعلهعليهوتعديالتتغييراتإجراءأوالمنتجإنتاجفيالمضي
.الحجمكبيرةالعيناتدراسةعلىالباحثاإلحصائيالتحليلبرامجتساعد4.



:أهم البرامج االحصائية

وأشهرهااإلحصائيالتحليلبرامجوأبرزأهممنواحداالبرنامجهذايعد:SPSSبرنامج1.

االجتماعيةالعلومفيالبدايةفيواستخدم،1968العامفيالبرنامجهذاتأسساإلطالق،على

.العلومجميعفيكفاءتهيثبتأنقبل

البرنامجهذاويعدبتطويره،وقامتالبرنامج،هذابشراءIBMشركةقامت2009العاموفي

.ودقةمصداقيةاإلحصائيةالبرامجأكثر
يلبتحلالبرنامجهذاويقوماإلحصائية،البرامجأهممنالبرنامجهذايعد:STATAبرنامج2.

.والمعقدةطةالبسياإلحصائيةالتحليلعملياتفيالبرنامجهذاويستخدمالتفاعلية،البيانات

إلىالمميزاإلحصائيالبرنامجهذاملكيةتعود:اإلحصائيللتحليلSASبرنامج3.

بادئفياألمريكيةالزراعةوزارةفيمستخدماالبرنامجهذاوكان،األمريكيةSASشركة

مزوتربهما،خاصةشركةبإنشاءسولوجون،غودنايتجيمسمؤسساهيقومأنقبلاألمر
السهلةالبرامجمنالبرنامجهذاويعد،اإلحصائيالتحليلنظامكلمةإلىSASاألحرف

.بهايتمتعالتيالكبيرةللمرونةنظراوذلك،االستخدام



،ميموتص،بناءمجالفياألولالبرنامجهذاويعد:اإلحصائيللتحليلEVIEWEبرنامج.4

نحداراالنماذجتقديرعلىقدرتهالبرنامجهذاميزاتأبرزومن،االقتصاديةالنماذجوتقدير

تقومأنبعدإالإليهالدخولتستطيعفلن،وفعالعاليحمايةبنظامالبرنامجهذايتمتعكما

.هويتكبتسجيل
البسيطةاإلحصائيالتحليلبرامجمنيعد:اإلحصائيللتحليلMINITABبرنامج.5

ي،اإلحصائالمجالفيالمبتدئينأماماألمثلالخيارجعلهالذياألمر،االستخداموالسهلة

إنهبلوحسبهذاوليس،النتائجوإظهارالبياناتتحليلعلىبقدرتهالبرنامجهذاويتميز

.النتائجهذهتفسيرعلىبقدرتهتميز

:أهم البرامج االحصائية



((SPSSبرنامج التحليل االحصائي  



SPSSمقدمة في البرنامج اإلحصائي 

تقدم مجموعة مميزة من ،IBMمنصة إحصائية احترافية تقدمها شركة SPSSالبرنامج اإلحصائي 

الل تحليل الخدمات والتحليالت اإلحصائية، والتي تسمح للباحثين باستخالص رؤى قابلة للتطبيق من خ

بيانات دراساتهم، أبرز مميزات هذه الحزمة هي سهولة االستخدام والموثوقية العالية

من أفضل الحزم أو البرامج اإلحصائية الجاهزة للعرض والتحليل SPSSر الحزمة اإلحصائية بتعت

ا البرنامج هوذاإلحصائي على مستوى العالم واالسم الغير مختصر له

«Statistical Package For Social Science"

لبرنامج ا اذمع العلم أن االسم المختصر له" اإلحصائية لعلوم االجتماع( الحزم)البرامج ”وتعني بالعربية 

بعد ذلك ظهرت عدة إصدارات تعمل كلها تحت نظام 1970عام SPSSظهرت أول طبعة لـ SPSSهو  

MS Dosوتميزت بصعوبة االستخدام.

فسهل التعامل مع هذا البرنامج مما Winفي بداية التسعينيات ظهر اإلصدار الخامس والسادس تحت نظام 

.  أدى إلى انتشار استخداماته فتوالت بعد ذلك اإلصدارات



SPSSبرنامجتعريف

logicielإحصائيبرنامجبأنهSPSSيعرف statistique))المعدةالبرامجمنمجموعةمنيتكون

.اإلحصائيةالبياناتوتحليلوعرضوتعديلإلدخال(جاهزة)مسبقا

: على جهازكSPSSتثبيت البرنامج 

(.Installبالفرنسية ( setupاضغط مرتين على الملف * 

(.N sérieبالفرنسية  ) Sérielثم اتبع المراحل وأدخل الرقم السري الموجود على مكلف* 

.إلى محتوى البرنامج crackثم أنقل ملفات الـ * 



:SPSSالدخول والخروج إلى ومن البرنامج 

.SPSS+ قائمة البرنامج + ابدأ •

.أنقر مرتين على االختصار الظاهر على سطح المكتب•



أيتخداماسوبدونيدويبشكلالبحثيعملكخاللبجمعهاقمتالتيالبياناتبتحليلستقومأنكتخيل

فييصلكيلالبيانات،فييحللوهوسنيناً الستغرقاألقلعلىأو!دراستهأحدأنهىلماحديثة،تطبيقات

كيساعاتبضعأوواحدليومفقطتحتاجأنتSPSSباستخدامأماومحددة،واضحةنتائجإلىالنهاية

.نتائجكعلىتحصل

من خالل من خالل البرنامج يمكنك الحصول على نتائج دراستك بصورة مفصلة، وبالشكل الذي تختاره أنت،

.الرسومات البيانية المتعددة التي يوفرها البرنامج للباحث

.المرونة وسهولة االستخدام، والسرعة في التحليل: أوالً 

.ومفصالً للنتائجعرضاً كامالً SPSSيضمن لك برنامج: ثانياً 

بالنسبة للباحثينSPSSأهمية برنامج



.الموثوقية العالية، ودقة المخرجات: ثالثاً 

لهمتقدأنكحالفيإالدقيقة،غيرنتائجيعطيكأويخطئأنيستحيلSPSSبقدراتبرنامجاً إن

.والموثوقيةالمصداقيةعاليةنتائجتقديمعلىالباحثيساعدممامنطقية،غيربيانات

.حثينتتلخص أهمية البرنامج في أنه األكثر شهرة بين البا: رابعاً 

يكروسوفت فهو يحلل البيانات الرقمية بكفاءة عالية، ويعتبر من البرامج اإلحصائية القليلة المتوافقة مع حزم ما

(Microsoft Office) أوفيس



SPSSمزايا البرنامج

المرونة

لبساطةا

الشمولية



:SPSSبرنامجعيوب

(نسبيا)صعوبة التعلم واالستخدام

عدم التخصص

الواجهة مكشوفة

(باهظة)التكلفة 

ال توجد نسخ أصلية



SPSSاالحصائيالتحليلبرنامجأهمية

سهلةجنتائإلىاألوليةالبياناتتحويلعلىقدرتهافياالحصائيالتحليلعمليةأهميةتكمن

ياناتالبلعرضالالزمةوالطرقاألساليبمنالعديدبإتباعاالحصائيالمحلليقومحيثالفهم،

لحصوللالالزمةاالحصائيةواألساليباألدواتمنكلباستخدامالمطلوبةبالصورةتحليلهاوكذلك

.ومفهومةدقيقةنتائجعلى

االحصائيالجانبعلىتعتمدالتيالبحثيةالدراساتفياالحصائيالتحليلبرنامجألهميةونظراً 

البرامجوأكثرأهمأحدهو((SPSSاالحصائيالتحليلبرنامجبأنالقوليمكنمخرجاتها،إليجاد

وتجهيزترميزعلىيعملأنهإلىباإلضافةالكمّية،البياناتلتحليلواستخداًماشيوًعااالحصائية

ياتوفرضتساؤالتعنلإلجابةالالزمةالصحيحةعلميةنتائجإلىالوصولأجلمنالبيانات

.الدراسة



SPSSبرنامجيقدمهاالتياإلحصائيةالتحليالت

التنبؤ بالنتائج العددية

Linearمثل االنحدار الخطي  regression

Descriptive statisticsاإلحصائيات الوصفية 

كالجدول المتقاطعة، والتكرارات، وإحصائيات النسبة الوصفية

Bivariateاإلحصائيات ثنائية المتغير  statistics

.ومعامل االرتباط، ANOVAواختبار ،t (t-test)كالمتوسط الحسابي، اختبار 



SPSSمكونات نافذة برنامج

Dataالبياناتمحررنافذةوهيالرئيسيةالبرنامجنافذةستظهرالبرنامجتشغيلبعد Editorتضمالنافذةوهذه

Dataالبياناتعرضنافذة:هماأساسيتيننافذتين ViewالمتغيراتعرضونافذةVariable View

ارا تكت ب وهي النافذة التي يتم فيها ادخال البيانات وتتكون من اعمدة لتمثيل المتغيرات المدروسة واختص 

(var ) وم ن الص  فوف الت  ي تمث  ل ح  االت المتغي  رات(Cases ) وان تق  اطع الص  ف م  ع العم  ود يطل  ق علي  ه ،

( .Cell)الخلية 

( :Data View)نافذة عرض البيانات 

.وهي النافذة التي يتم فيها وصف المتغيرات المدروسة وتضم عدة ايعازات 

( :Variable View)نافذة عرض المتغيرات 



Name: لتسمية المتغيرات المدروسة.

مة لكتابة اسم المتغيراتالزالشروط ال

.يتعدى ثمانية حروف أو أرقامال اسم المتغير يجب أن 

.ال بد أن يبدأ االسم بحرف وال يكون به فراغات
(.؟  !*,  ) .  ال يسمح باستخدام الرموز اآلتية لجزء من اسم المتغير

.ال بد أن ال يتكرر االسم الخاص بالمتغير
  LE  TO  EQ  NE  ALL  BY  LT) ال يمكن استخدام الكلمات اآلتية كاسم للمتغير

OR  GT  AND   NOT   GE   WITH.)

.يمكن كتابة اسم المتغير باالنجليزية بالفرنسية و حتى العربية



Numeric: الدخال البيانات الرقمية.

Comma: لوضع الفاصلة العشرية.

Dot: لوضع الفاصلة النقطية. ) . (

Scientific notation :الدخال البيانات بالصيغة العلمية ضمن التمثيل اليائي

Date : الدخال المتغيرات بصيغة التأريخ او الوقت.

Dollar : لوضع رمز الدوالر االمريكي بجانب البيانات الرقمية.

Custom currency( :العملة المخصصة )لوضع عملة البلد للبيانات المدروسة وحسب الرغبة

String : الدخال االرقام والحروف والرموز.

Type: لتحديد نوع المتغير للظاهرة المدروسة ويشمل االنواع االتية:



Width: تحديد عدد االرقام او الحروف لكل متغيرمن متغيرات الدراسة.

Decimals: تحديد عدد المراتب العشرية.

Label:لية المرراد يستخدم لكتابة اسم المتغير بالصورة التفصي

.اظهارها في نتائج االختبارات والتحليالت االحصائية

Values:لمهنرة ، لتمثيل المتغيرات االسمية باالرقام مثل متغير الجنس ، ا

، ....... ( 5-4-3-2-1)الخ ، وعادة مايتم تمثيلها باالرقام ....... الكليات 



Missing:قرودة لتحديد فيما اذا كانت البيانرات تحتروي علرى قريم مف

( .Stringلجميع انواع البيانات عدا النوع) ام ال ( ناقصة)

Columns: لتحديررد عرررض عمررود المتغيرررات ، حيررث يمكررن الررتحكم

روسةبزيادة او انقاص عرض عمود المتغير حسب طبيعة البيانات المد

Align: الختيررار المحرراذاة لالرقررام او النصرروص الررواردة فرري

اختيارات ( 3)وتضم (Data View)خاليا متغيرات نافذة

Left : محاذاة لليسار.

Right : محاذاة لليمين.

Center : محاذاة التوسيط.



Measure:يستخدم لتعريف نوع مقياس المتغير((Scale

تنقسم المقاييس من حيث البيانات إلى قسمين رئيسيين باألصل

( (qualitative dataالبيانات النوعية-1

quantitativeالبيانات الكمية-2 data))

Intervalفترةبيانات Data

Ratioنسبيةبيانات Data

Nominalاإلسميةالبيانات Data

Ordinalالترتيبيةالبيانات Data



SPSSمراحل التحليل االحصائي باستخدام 

’Lمرحلة التعريف-أوال étape d’identification :

تاج الى يعني تعريف المتغيرات أي ترميز وضبط  ووصف خصائصها على ملف البيانات، تح

.من وقت وعملية التحليل االحصائي% 20تركيز، تمثل

:  L’ étape De La Saisieمرحلة ادراج البيانات-ثانيا

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

: L’ étape De Traitementمرحلة المعالجة-ثالثا 

حتاج سوى نعني بها تطبيق العمليات اإلحصائية المتعددة وهي الهدف الكلي من التحليل وال ت

.  من الوقت% 10لحوالي 



.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.

Marketingeقائمة التسويق المباشر  7. direct     

graphes                            graphs:       قائمة الرسومات8.

outils                                     utilitiers:قائمة األدوات9.

fenêtre                                    windaw:قائمة اإلطار10.

aide                                             help:   قائمة المساعدة11.

:الخاصة بالبرنامجالقوائم 





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



؟يركيفية انشاء متغ
يحتوي على صفحتين االولى spss)الصفحة الخاصة بالمتغيرات لمن خالspssيتم انشاء المتغيرات على ملف جديد في 

(  خاصة بالمتغيرات والثانية خاصة بالبيانات

السنًفيًالعمود اسمًالمتغيًر السنًنقومًبكتابًة منًتعnomمثالًفيًحالةًمتغيًر التيًتمكننًا الىًالخاناتًالىًاليميًن ريفًثمًننتقًل

فيًحالةًالمتغير والترميًز المتغيًر لهذًا الحقيقًي والمعنًى والفواصًل والحجًم كالنوًع كلًمتغيًر الخ...اتًالنوعيةخصائصًونوًع



(.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

عندًالضغطًعلىًهذاًاألمرًتتحولًالرموزً

اوًاألرقامًالتيًادرجناهاًالىًقيمهاً

ومسمياتهاًالحقيقية



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

:حساب التكرارات المطلقة والنسبية



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 



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



لقيم األخرى تعبر مقاييس النزعة المركزية عن القيم الوسطى أو القيمة التي يمكن اعتبارىا معبرة عن ا
:  الموجودة في المجموعة موضع الدراسة و تشمل مقاييس النزعة المركزية اآلتي 

Meanالمتوسط الحسابي* . مجموع القيم للمتغير على عددها :

Medianالوسيط * من القيم أقل من % 50يمثل القيمة التي تقع في منتصف البيانات، بحث يكون  :
. من القيم أعلى من قيمة الوسيط% 50قيمة الوسيط و 

.  القيمة األكثر تكرارا أو األكثر شيوعا من بين جميع القيم : Modeالمنوال*

مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت

مقاييس النزعة المركزية 



مقاييس التشتت

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

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

ت ويمثل مقدار التشتت في القيم عن المتوسط الحسابي و يقيس تشت : Varianceالتباين •

.  البيانات عن الوسيط

.  ويمثل الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة و يتأثر بالقيم الشاذة  : Rangeالمدى•

Std. deviatioاالنحراف المعياري*  .  ويمثل مدى انحراف القيم عن المتوسط الحسابي  :





ادخال المتغيرات التي سوف يتم 
اخضاعها لالختبارات االحصائية



اختبارات مقاييس التشتت

Varianceالتباين 

Rangeالمدى 

Std. deviatioاالنحراف المعياري 

اختبارات مقاييس النزعة المركزية

Meanالمتوسط الحسابي • :

Medianالوسيط • :

Modeالمنوال •





إذابموجالمتغيرالتواءيكونحيثالبياناتلتمركزمقياسوهو:Skewnessااللتواء
اليمين،إلىةالمتطرفالقيمتكونوبذلكللمتغيرةالصغير القيمحولتتمركزالبياناتكانت

تكونذلكوبللمتغيرالكبيرةالقيمحولتتمركزالبياناتكانتإذاسالبااللتواءويكون
الوسيط،و الحسابيالوسطبينالعالقةعلىااللتواءويكون.اليسارإلىالمتطرفةالقيم
ذاالوسيط،منأكبرالحسابيالوسطكانموجبااللتواءكانفإذا البسااللتواءكانوا 
.الوسيطمنأصغرالحسابيالوسطكان

Distributionخصائص التوزيع 

كانتافإذالمتغير،توزيعطرفيعلىالقيملتكراراتمقياسوهو:Kurtosisالتفلطح
أقلالقيمراراتتككانتإذاأماالتوزيعطرفيعلىاكبرالقيمتكراراتكانتكبيرةالتفلطحقيمة
.أقلالتفلطحكانالتوزيعطرفيعلى



.، تظهر النتائج التالية على شاشة عارض النتائجOKثم Continueوبالنقر على 



معظمهالييلجأماوهذامباشرةالبياناتلمعالجةحصائىالاختباراالاختيارالجسيمالخطأمن

منولكن.المثالسبيلعلىعددهاأوالبياناتنوععلىاعتماداالمختلفةبحوثهمفىالباحثين

الطبيعي،زيعالتوتتبعالمتغيراتأنمنالأونتأكدأنحصائيةاالتالتحليالإجراءقبلالطبيعى

:منهااسبابلعدةقالطالاعلىالحصائيةالتوزيعاتأهممنالطبيعىالتوزيعيعتبرلذلك

 . )...الطول،ًالوزن،ًالعمر،ًالذكاء)أنًأغلبًالظواهرًالحياتيةًتتبعًهذاًالتوزيعً: ولاللسببًاا

زيعاتًأخرىًعندًتتبعًالتوزيعًالطبيعيًأيًالتيًتتبعًتوالبياناتًالظواهرًالتيً: السببًالثاني

ظاميةًعتداليةًللتحققًمنًبعضًالشروطًالنإلاويستخدمًإختبارً .زيادةًحجمهاًفإنهاًتتوزعًطبيعيا

عًالطبيعيًمنًئمةًالبياناتًللتوزيالويتمًالكشفًعنًمدىًم. (البارامترية)ختباراتًالمعلميًةاالفيً

Smirnov-Kolmogorov سميرنوف–إختبارًكولموجروفً :عدةًإختباراتًمنهااللخ

Wild-Shapiroويلك–إختبارًشابيروً

 :Test Distribution Normalityتداليةاالعإختبار التوزيع الطبيعى 



Sigحتماليةاالالقيمةعلىنتعرفأنيمكنختباراتاالهذهأحدتطبيقطريقوعن كانتلو-

تخداماسويتمالطبيعيالتوزيعيتبعالبياناتتوزيعفإن0.05ةاللالدمستوى>منأكبر

testsالمعلميةختباراتاال Parametric،حتماليةاالالقيمةأنلوSigةاللالدمستوىمنأقل

غيرختباراتاالماستخدايتمالحالةهذهوفىالطبيعيالتوزيعيتبعالالبياناتتوزيعفإن0.05

.المعلمية test-Nons -parametric



(اإلحصاء المعلمي)االحصاء البارامتري

Parametric:باإلنجليزيةاإلحصاء البارامتريأواإلحصاء المعلمي statistics))

عبارة عن مجموعة من الطرق التي تتطلب تحقق افتراضات محددة حول المجتمع الذي 

ينة، ألفراد المجتمع أو العالتوزيع الطبيعي:تسحب منه العينة، ومن هذه االفتراضات

الخ...لعينة واحدة( ت)اختبار : تجانس التباين أمثلةاالستقاللية،



NONالالمعلمياالحصاءاالحصاءمنالنوعهذاعلىيطلق PARAMETRICويتم،

أواالسمىالمستوىمنمتغيراتيتناولكماصغيرا،العينةحجمكانإناستخدامه

.النسبيأوالرتبي

إحصاءعليهيطلقثمومن،التوزيعإعتداليةمثلمعينةفروضااستخدامهيتطلبال

مجاليفاستخدامااالكثرالنوعوهذاالضعيفة،الفرضياتوإحصاءالحرةالتوزيعات

.االنسانيةالعلوم

(إحصاء العينات الصغيرة)االحصاء الالبارامتري



اختبارتًلعينةًواحدة
One-Sample T Test

اختبارً لمقارنةًمتوسطًمجموعةً( ت)يستخدًم لعينةًواحدًة

بمتوسطًمعلوم .واحدًة

نشاطً

هلًيختلفًمتوسطًطالبًقسمًاإلدارةًالتربويةًعنًمتوسطًطالبًكليةً

التربيةًفيًمادةًاإلحصاء؟

.درجة75= متوسطًطالبًكليةًالتربيةً



البيانات
الدرجةم

183

279

390

494

589

677

767

880

979

1091

1186

1284

1393

1488

1575



إدخالًالبيانات

للبرنامجًونختار-1 الدخولًعلىًالشاشةًالرئيسيًة
Variable View

(الدرجات)نسميًالمتغيرًوليكنً-2
(.2)ثمًنختارًمنًالقوائمًاألخرىًكماًفيًالشكلً

1

2



االعتداليةإجراءًاختبارً

Analyze

Descriptive Statistics

Explore



االعتداليةإجراءًاختبارً

ننقلًالدرجاتًإلىًقائمة-1
Dependent List

نضغطًعلىً-2
Plots

أمام (√)نضعًإشارةً-3
Normality plots with tests

1

2

3



االعتداليةنتيجةًاختبارً

(  0,2)بلغت ( سمرنوف-كولومجروف)يتضح من الجدول أن قيمة الداللة الختبار 

( واليك-شابيرو)، كما بلغت قيمة الداللة الختبار (0,05)وهي قيمة أعلى من 

مما يعني أن البيانات تتوزع توزيعاً ( 0,05)وهي قيمة أعلى من ( 0,658)
 ً .طبيعيا



لعينةًواحدةتإجراءًاختبار

Analyze

Compare Means

One-Sample T Test



إجراءًاختبارتًلعينةًواحدة

ننقلًالدرجاتًإلىًقائمة-1
Test Variable(s)

نضغطًعلىً-2
Options

ثم%( 99أوً% 95)ونضعًمستوىًالثقةً
Continue

:في( 75)نضعًدرجةًالمجتمعًالمعلومةً-3
Test Value

OK ثمً-4

1

2

3

4



نتيجةًاختبارتًلعينةًواحدة

واالنحراف المعياري ( 83,66)، ومتوسط العينة بلغ (15)أن عدد أفراد العينة يساوي ( 1)يتضح من الجدول رقم 

.لعينة واحدة( ت)تم استخدام اختبار ( 75)، ولبيان داللة الفرق بين متوسط العينة والمتوسط المعلوم(7,53)

مما يعني وجود فرق دال ( 0,001)، وبلغ مستوى الداللة (4,453)بلغت تأن قيمة ( 2)يتضح من الجدول رقم 

.بين المتوسطين( 0,05)إحصائيا عند مستوى 

يعني ( 0,05)إذا كانت الداللة المحسوبة أقل من أو تساوي (. 0,05)نقارن بين الداللة المحسوبة وبين : مالحظة
. وجود فرق دال إحصائياً 

1

2



اختبارتًلعينتينًمترابطتين
Paired-Samples T Test

اختبارً يًلعينتينًمترابطتينًلمقارنةًمتوسط( ت)يستخدًم

ًفيًقياسينًمختلفين .مجموعةًواحدًة

نشاطً

هلًيختلفًمتوسطيًاألداءًالقبليًوالبعديًلمعلميًمادةًالرياضياتًالذينً

تلقواًدورةًتدريبيةًفيًمهاراتًالتعلمًالبنائي؟

: يشترطًالستخدامًهذاًاالختبار

والتوزيعًالطبيعيًللبياناتًوحجمًالعينة .العشوائيًة



البيانات

األداءًالقبليم

(20)منً

األداءًالبعدي

(20)منً

1710

289

3612

4411

51116

647

769

8711

9310

10612



إدخالًالبياناتإدخالًالبيانات

للبرنامجًونختار-1 الدخولًعلىًالشاشةًالرئيسيًة
Variable View

(بعدي)و( قبلي)نسميًالمتغيراتً-2
(.2)ثمًنختارًمنًالقوائمًاألخرىًكماًفيًالشكلً

1

2



إدخالًالبياناتإدخالًالبيانات

للبرنامجًونختار-1 الدخولًعلىًالشاشةًالرئيسيًة
Data View

( بعدي)و( قبلي)نقومًبإدخالًالدرجاتًتحتًعموديً-2
(.2)كماًفيًالشكلً

1

2



اختبارًاعتداليةًالتوزيع

:مالحظة

لعينة واحدة عند ( ت)نتبع نفس الخطوات التي وردت في اختبار 

.لجميع االختبارات األخرىاالعتداليةإجراء اختبار 



إجراءًاختبارتًلعينتينًمترابطتين

Analyze

Compare Means

Paired-Sample T Test



إجراءًاختبارتًلعينتينًمترابطتين

Paired Variables 1-ًإلىًقائمةً( بعدي)و( قبلي)ننقلًمتغيري
Options 2-ًنضغطًعلى

%(.99أوً% 95)نضعًمستوىًالثقةً-3
Continue 4-نضغطًعلى

OK 5-

3

1

2

45



نتيجةًاختبارتًلعينتينًمترابطتين

1

2

3

أن عدد أفراد العينة في ( 1)يتضح من الجدول رقم 

، (10)االختبارين القبلي والبعدي يساوي 

بانحراف ( 6,2)والمتوسط الحسابي لألداء القبلي 
، والمتوسط الحسابي لألداء (2,29)معياري 

(.2,40)بانحراف معياري ( 10,7)البعدي 
أن قيمة معامل ارتباط ( 2)ويتضح من جدول 

(  0,635)بين األداء القبلي والبعدي بلغ بيرسون

(.0,05)وهو دال عند مستوى 

بلغت تأن قيمة ( 3)يتضح من الجدول رقم 

( 0,05)وهي  قيمة دالة عند مستوى ( -7,066)

، مما يعني (0,000)ألن قيمة الداللة الفعلية كانت 

األداءينوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

المتوسط )القبلي والبعدي لصالح األداء البعدي 
(.األكبر

مالحظةًقيمةًتًسالبةًتؤثرًعلىًاًألنهًتمًإدخالً

لًاألداءًالقبليًقبلًالبعديًوالًلنتيجة،ًوللحصو

.علىًقيمةًموجبةًيدخلًاألداءًالبعديًأوال ً



تًلعينتينًمترابطتينبديلًاختبار

نًلعينتينًمترابطتي( ت)فيًحالةًعدمًتوفرًشروطًاختبارً

االختبارً :الالمعلمينستخدًم
Wilcoxon( ويلككسون)

هلًيختلفًمتوسطيًاألداءًالقبليًوالبعديًلمعلميًمادةًالرياضياتًنشاط

الذينًتلقواًدورةًتدريبيةًفيًمهاراتًالتعلمًالبنائي؟

(السابقنفسًبياناتًنشاط)



Wilcoxonإجراءًاختبارًويلككسونً

Analyze

Nonparametric Tests

2 Related Samples



Wilcoxonإجراءًاختبارًًويلككسونً

Test Pairs 1-ًإلىًقائمةً( بعدي)و( قبلي)ننقلًمتغيري
Wilcoxon علىًويلككسوننختارًاختبارً-2

OK 3-

3

1

2



ابطتينويلككسونًلعينتينًمترنتيجةًاختبار

1

2 ، (10)أن عدد أفراد العينة يساوي ( 1)يتضح من الجدول رقم 

(.55,00)، ومجموع الرتب (5,50)وقيمة متوسط الرتب 

وهي ( -2,814)بلغت ( ز)أن قيمة ( 2)كما يتضح من الجدول رقم 

حيث أن مستوى الداللة ( 0,05)قيمة دالة عند مستوى 
مما يعني وجود فروق ذات داللة ( 0,05)أصغر من (0,005)

.إحصائية لصالح المتوسط األكبر



لعينتينًمستقلتيناختبارت
Independent-Samples T Test

اختبارً الفروق( ت)يستخدًم بينًلعينتينًمستقلتينًلتحديًد

.متوسطيًمجموعتينًفيًمتغيرًتابعًواحد

:لعينينًمستقلتين( ت)شروطًاختبارً

.العشوائية-1

.االستقاللية-2

.االعتدالية-3

.تجانسًالبيانات-4

.البياناتًالكمية-5



اختبارًتًلعينتينًمستقلتين
Independent-Samples T Test

نشاطً

هلًتوجدًفروقًذاتًداللةًإحصائيةًبينًمتوسطيًاستجاباتً

سًعينةًالدراسةًحولًمتطلباتًالتعلمًاإللكترونيًتعزيًللجن

؟(إناث-ذكور)



ذكورم

(5)منً

إناث

(5)منً

133

234

344

454

535

622

731

842

952

1031

البيانات



إدخالًالبيانات

للبرنامجًونختار-1 الدخولًعلىًالشاشةًالرئيسيًة
Variable View

(المتطلبات)و( الجنس)نسميًالمتغيراتً-2
(.2)ثمًنختارًمنًالقوائمًاألخرىًكماًفيًالشكلً

1

2



إدخالًالبيانات

للبرنامجًونختار-1 الدخولًعلىًالشاشةًالرئيسيًة
Data View

والدرجاتًتحتًعمودً( 2،1)نقومًبإدخالًالجنسًباألرقاًم-2
(.2)كماًفيًالشكلً( المتطلبات)

1

2



اختبارًاعتداليةًالتوزيع



نتيجةًاختبارًتًلعينتينًمستقلتين

1

2

إناث، كما يوضح ( 10)وذكور ( 10)أن عدد أفراد العينة يساوي ( 1)يتضح من الجدول رقم 

.الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

وهي قيمة غير دالة عند مستوى ( 1,300)بلغت ( ت)أن قيمة ( 2)كما يتضح من الجدول رقم 

مما يعني عدم وجود فروق ذات ( 0,05)قيمة أكبر من ( 0,210)حيث أن مستوى الداللة ( 0,05)

.داللة إحصائية بين الذكور واإلناث

:مالحظة مهمة

غير دالة أي أكبر من ( ليفين)إذا كانت قيمة اختبار 

الموجودة في السطر األول، وإذا ( ت)نأخذ قيمة ( 0,05)

(  ت)نأخذ قيمة ( 0,05)كانت دالة أي أقل أو تساوي 
.الموجودة في السطر الثاني



بديلًاختبارًتًلعينتينًمستقلتين

لعينتينًمستقلتين( ت)فيًحالةًعدمًتوفرًشروطًاختبارً

االختبارً :الالمعلمينستخدًم
Mann-Whitney U( وتني-مان)

نشاطً

هلًتوجدًفروقًذاتًداللةًإحصائيةًبينًمتوسطيًاستجاباتً

سًعينةًالدراسةًحولًمتطلباتًالتعلمًاإللكترونيًتعزيًللجن

(نفسًبياناتًنشاط)؟ً(إناث-ذكور)



Mann-Whitneyيوتنإجراءًاختبارًًمان

Analyze

Nonparametric Tests

2 Independent Samples



Mann-Whitneyوتنيًإجراءًاختبارًًمان

Test Variable List 1-ًإلىًقائمة( المتطلبات)ننقلًمتغير
Grouping Variable ًومتغيرًالجنسًإلى

Mann-Whitney U 2-نختار

OK 3-ًنضغط

3

1

2



لتينوتنيًلعينتينًمستقنتيجةًاختبارًمان

1

2

ذكور ( 10)أن عدد أفراد العينة يساوي ( 1)يتضح من الجدول رقم 

و( 12,00)إناث، ومتوسطات الرتب للذكور واإلناث ( 10)و

(.90,00)و( 120,00)، ومجموع الرتب (9,00)

وتني بلغت -مانأن قيمة اختبار ( 2)كما يتضح من الجدول رقم 

وهي قيمة غير دالة عند ( -1,165)بلغت ( ز)، وقيمة (35,00)
قيمة أكبر من ( 0,244)حيث أن مستوى الداللة ( 0,05)مستوى 

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور( 0,05)

.واإلناث


