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((SPSSبرنامج التحليل االحصائي  



SPSSIntroduction Au Logicielمقدمة 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،فييحللوهوسنينا  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: أوال  

.ومفصال  للنتائجعرضا  كامال  SPSSيضمن لك برنامج: ثانيا  

بالنسبة للباحثينSPSSأهمية برنامج



.الموثوقية العالية، ودقة المخرجات: ثالثا  

لهتقدمأنكحالفيإالدقيقة،غيرنتائجيعطيكأويخطئأنيستحيلSPSSبقدراتبرنامجا  إن

.والموثوقيةالمصداقيةعاليةنتائجتقديمعلىالباحثيساعدممامنطقية،غيربيانات

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

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

االحصائيالجانبعلىتعتمدالتيالبحثيةالدراساتفياالحصائيالتحليلبرنامجألهميةونظرا  

البرامجوأكثرأهمأحدهو((SPSSاالحصائيالتحليلبرنامجبأنالقوليمكنمخرجاتها،إليجاد

ااالحصائية اشيوع  وتجهيزترميزعلىيعملأنهإلىباإلضافةالكمّية،البياناتلتحليلواستخدام 

توفرضياتساؤالتعنلإلجابةالالزمةصحيحةعلميةنتائجإلىالوصولأجلمنالبيانات

.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  فول الت  ي تمث  ل ح  االت المتغي  رات(Cases ) وان تق  اطع الص  ل م  ع العم  ود يطل  ق علي  ه ،

( .Cell)الخلية 

( :Data View)نافذة عرض البيانات 

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

( :Variable View)نافذة عرض المتغيرات 



Name: لتسمية المتغيرات المدروسة.

مة لكتابة اسم المتغيراتالزالشروط ال

.يتعدى ثمانية حرول أو أرقامال اسم المتغير يجب أن 

.ال بد أن يبدأ االسم بحرل 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 ، حيررح 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

Nominalاإلسميةالبيانات Data
نيمكوالعدديةغيرصورةفيتكونبيانات

يةمتنافمجموعاتمنوتتكونبينهاالتفاضل

وأال،أوبنعميكونجوابهاالتياألسئلةمثل

ذكرإماطبقتانفهناكالجنسنوععنالسؤال

االجتماعيةالحالةعنالسؤالأوأنثى،أو

ماوعادة.(أرمل–مطلق–أعزب–متزوج)

بـوال(1)ـبنعمكـاألجوبةلهذهرموزنضع

العملياتبإجراءنقومأنالخطأومن.(0)

فيواضحهوكماالرموزهذهعلىالحسابية

.البدايةفيذكرالذيالمثال

Ordinalالترتيبيةالبيانات Data
الوعدديةغيرصورةفيتكونأيضا  هي

.عليهاالحسابيةالعملياتإجراءيمكن

األسميةالبياناتوبينبينهاوالفرق

بينوالترتيبالمفاضلةعمليةهو

تيبيةالترالبياناتفيتستطيع.الطبقات

مالتعليمستوىمثلالبيانات،ترتيب

وأ،(جامعي–ثانوي–متوسط–ابتدائي)

هذافيفنالحظ.الشهريالدخلمعدل

المفاضلةمننوعهناكأنالسؤال

.الخياراتبينوالطبقية



Intervalفترةبيانات Data
عنبعدهابمقدارتقاسرقمية،بياناتوهي

الظاهرة،وجودعلىداللةللصفرأنأيالصفر،

:ذلكأمثلةومن

ياربمعبياناتهتقاسكميمتغير:الحرارةدرجة-

انعداممعناهليسoالحرارةدرجةأنحيثبعدي،

.الظاهرةوجودعلىيدلولكنهالظاهرة،

يقاسكميمتغير:االختبارفيالطالبدرجة-

ىعلالطالبحصولحيثبعدي،بمعياربياناته

.الطالبمستوىانعدميعنيال"0"الدرجة

Ratioنسبيةبيانات Data
القيمةتدلكمية،متغيراتهي

ومنالظاهرةوجودعدمعلى"0"

:ذلكعلىاألمثلة

أنتعنيصفرتساويسيارةسرعةمثل

شخصوزنأنأو،متوقفةالسيارة

وزنضعلهوجرامكيلو60يساوي

.جرامكيلو30وزنهشخص

quantitativeالبيانات الكمية-2 data))



SPSSمراحل التحليل االحصائي باستخدام 

’Lمرحلة التعريل-أوال étape d’identification :

تاج الى يعني تعريل المتغيرات أي ترميز وضبط  ووصل خصائصها على ملل 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 الهدل 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 ملل1.

.فتح وحفظ وطباعة ملل2.

 Ms)الخ  ملل 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 حذل •

.بيانات من الملل 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

بتعريل 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 

كوصل)العرض والتحليل اإلحصائي 

ارات المتغيرات وحساب التباين و االختب

(الخ....اإلحصائية

analyse   analyze: قائمة العمليات اإلحصائية. 6



تسمح هذه القائمة بـ تسيير ملل الزبائن

marketing direct: التسويق المباشرقائمة . 7



.تستعمل لرسم مختلل الرسومات البيانية

graphes:    قائمة الرسومات. 8 graphs



,  هاتستخدم إليجاد معلومات مفصلة عن الملل النشط والمتغيرات التي يحتوي

.وتعريل 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

ريف ثم ننتقل الى الخانات الى اليمين التي تمكننا من تعnomمثال في حالة متغير السن نقوم بكتابة اسم المتغير السن في العمود

الخ...ات النوعيةخصائص ونوع كل متغير كالنوع والحجم والفواصل والمعنى الحقيقي لهذا المتغير والترميز في حالة المتغير



(.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 ملل  وصفحة البيانات

عند الضغط على هذا األمر تتحول الرموز او األرقام التي 

ادرجناها الى قيمها ومسمياتها الحقيقية



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

:الجنس والمستوى

بعد اشاء ملل 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 ملل 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 اعتبارها 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. deviatioاالنحرال المعياري*  .  ويمثل مدى انحرال القيم عن المتوسط الحسابي  :





ادخال المتغيرات التي سول يتم 
اخضاعها لالختبارات االحصائية



اختبارات مقاييس التشتت

Varianceالتباين 

Rangeالمدى 

Std. deviatioاالنحرال المعياري 

اختبارات مقاييس النزعة المركزية

Meanالمتوسط الحسابي • :

Medianالوسيط • :

Modeالمنوال •





إذابموجالمتغيرتواءلايكونحيثالبياناتلتمركزمقياسوهو:Skewnessااللتواء
اليمين،إلىةالمتطرفالقيمتكونوبذلكللمتغيرالصغيرالقيمحولتتمركزالبياناتكانت

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 



معظماليهمايلجأوهذامباشرةالبياناتلمعالجةحصائىالاختباراالاختيارالجسيمالخطأمن

منولكن.المثالسبيلعلىعددهاأوالبياناتنوععلىاعتماداالمختلفةبحوثهمفىالباحثين

الطبيعي،زيعالتوتتبعالمتغيراتأنمنالأونتأكدأنحصائيةاالتالتحليالإجراءقبلالطبيعى

:منهااسبابلعدةقالطاالعلىحصائيةاالالتوزيعاتأهممنالطبيعىالتوزيعيعتبرلذلك

 . )...الطول، الوزن، العمر، الذكاء)أن أغلب الظواهر الحياتية تتبع هذا التوزيع : ولااللسبب ا

زيعات أخرى عند تتبع التوزيع الطبيعي أي التي تتبع توالبيانات الظواهر التي : السبب الثاني

ظامية عتدالية للتحقق من بعض الشروط النإلاويستخدم إختبار  .زيادة حجمها فإنها تتوزع طبيعيا

ع الطبيعي من ئمة البيانات للتوزيالويتم الكشف عن مدى م. (البارامترية)ختبارات المعلمية االفي 

Smirnov-Kolmogorov سميرنوف–إختبار كولموجروف  :عدة إختبارات منهااللخ

Wild-Shapiroويلك–إختبار شابيرو 

 :Test Distribution Normalityتداليةاالعإختبار التوزيع الطبيعى 



Sigحتماليةاالالقيمةعلىنتعرفأنيمكنختباراتاالهذهأحدتطبيقطريقوعن كانتلو-

تخداماسويتمالطبيعيالتوزيعيتبعالبياناتتوزيعفإن0.05ةاللالدمستوى>منأكبر

testsالمعلميةختباراتاال Parametricحتماليةاالالقيمةأن،لوSigةاللالدمستوىمنأقل

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



اختبارت لعينة واحدة
One-Sample T Test

لعينة واحدة لمقارنة متوسط مجموعة ( ت)يستخدم اختبار 

.واحدة بمتوسط معلوم

نشاط 

هل يختلف متوسط طالب قسم اإلدارة التربوية عن متوسط طالب كلية 

التربية في مادة اإلحصاء؟

.درجة75= متوسط طالب كلية التربية 



البيانات
الدرجةم

183

279

390

494

589

677

767

880

979

1091

1186

1284

1393

1488

1575



إدخال البيانات

الدخول على الشاشة الرئيسية للبرنامج ونختار-1
Variable View

(الدرجات)نسمي المتغير وليكن -2
(.2)ثم نختار من القوائم األخرى كما في الشكل 

1

2



إدخال البيانات

الدخول على الشاشة الرئيسية للبرنامج ونختار-1
Data View

(الدرجات)نقوم بإدخال الدرجات تحت عمود -2
(.2)كما في الشكل 

1

2



االعتداليةإجراء اختبار 

Analyze

Descriptive Statistics

Explore



االعتداليةإجراء اختبار 

ننقل الدرجات إلى قائمة-1
Dependent List

نضغط على -2
Plots

أمام (√)نضع إشارة -3
Normality plots with tests

1

2

3



عتداليةنتيجة اختبار اإل

( 0,2)بلغت ( سمرنول-كولومجرول)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 توزيعا  ( 0,05)وهي قيمة أعلى من ( 0,658)
.طبيعيا  



لعينة واحدةتإجراء اختبار

Analyze

Compare Means

One-Sample T Test



إجراء اختبارت لعينة واحدة

ننقل الدرجات إلى قائمة-1
Test Variable(s)

نضغط على -2
Options

ثم%( 99أو % 95)ونضع مستوى الثقة 
Continue

:في( 75)نضع درجة المجتمع المعلومة -3
Test Value

OK ثم -4

1

2

3

4



نتيجة اختبارت لعينة واحدة

واالنحرال 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 إحصائيا  

1

2



اختبارت لعينتين مترابطتين
Paired-Samples T Test

ي لعينتين مترابطتين لمقارنة متوسط( ت)يستخدم اختبار 

.مجموعة واحدة  في قياسين مختلفين

نشاط 

هل يختلف متوسطي األداء القبلي والبعدي لمعلمي مادة الرياضيات الذين 

تلقوا دورة تدريبية في مهارات التعلم البنائي؟

: يشترط الستخدام هذا االختبار

.العشوائية والتوزيع الطبيعي للبيانات وحجم العينة



البيانات

األداء القبليم

(20)من 

األداء البعدي

(20)من 

1710

289

3612

4411

51116

647

769

8711

9310

10612



إدخال البياناتإدخال البيانات

الدخول على الشاشة الرئيسية للبرنامج ونختار-1
Variable View

(بعدي)و( قبلي)نسمي المتغيرات -2
(.2)ثم نختار من القوائم األخرى كما في الشكل 

1

2



إدخال البياناتإدخال البيانات

الدخول على الشاشة الرئيسية للبرنامج ونختار-1
Data View

( بعدي)و( قبلي)نقوم بإدخال الدرجات تحت عمودي -2
(.2)كما في الشكل 

1

2



اختبار اعتدالية التوزيع

:مالحظة

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

.لجميع االختبارات األخرىاالعتداليةإجراء اختبار 



إجراء اختبارت لعينتين مترابطتين

Analyze

Compare Means

Paired-Sample T Test



إجراء اختبارت لعينتين مترابطتين

Paired Variables 1- إلى قائمة ( بعدي)و( قبلي)ننقل متغيري
Options 2- نضغط على

%(.99أو % 95)نضع مستوى الثقة -3
Continue 4-نضغط على

OK 5-

3

1

2

45



نتيجة اختبارت لعينتين مترابطتين

1

2

3

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

، (10)االختبارين القبلي والبعدي يساوي 

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

(.2,40)بانحرال 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

مالحظة قيمة ت سالبة تؤثر على ا ألنه تم إدخال 

ل األداء القبلي قبل البعدي وال لنتيجة، وللحصو

.على قيمة موجبة يدخل األداء البعدي أوالا 



ت لعينتين مترابطتينبديل اختبار

ن لعينتين مترابطتي( ت)في حالة عدم توفر شروط اختبار 

:الالمعلمينستخدم االختبار 
( ويلككسون) Wilcoxon

هل يختلف متوسطي األداء القبلي والبعدي لمعلمي مادة الرياضيات نشاط

الذين تلقوا دورة تدريبية في مهارات التعلم البنائي؟

(السابقنفس بيانات نشاط)



Wilcoxonإجراء اختبار ويلككسون 

Analyze

Nonparametric Tests

2 Related Samples



Wilcoxonإجراء اختبار  ويلككسون 

Test Pairs 1- إلى قائمة ( بعدي)و( قبلي)ننقل متغيري
Wilcoxon على ويلككسوننختار اختبار -2

OK 3-

3

1

2



ابطتينويلككسون لعينتين مترنتيجة اختبار

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



لعينتين مستقلتيناختبارت
Independent-Samples T Test

بين لعينتين مستقلتين لتحديد الفروق( ت)يستخدم اختبار 

.متوسطي مجموعتين في متغير تابع واحد

:لعينين مستقلتين( ت)شروط اختبار 

.العشوائية-1

.االستقاللية-2

.االعتدالية-3

.تجانس البيانات-4

.البيانات الكمية-5



اختبار ت لعينتين مستقلتين
Independent-Samples T Test

نشاط 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي استجابات 

س عينة الدراسة حول متطلبات التعلم اإللكتروني تعزي للجن

؟(إناث-ذكور)



ذكورم

(5)من 

إناث

(5)من 

133

234

344

454

535

622

731

842

952

1031

البيانات



إدخال البيانات

الدخول على الشاشة الرئيسية للبرنامج ونختار-1
Variable View

(المتطلبات)و( الجنس)نسمي المتغيرات -2
(.2)ثم نختار من القوائم األخرى كما في الشكل 

1

2



إدخال البيانات

الدخول على الشاشة الرئيسية للبرنامج ونختار-1
Data View

والدرجات تحت عمود ( 2،1)نقوم بإدخال الجنس باألرقام -2
(.2)كما في الشكل ( المتطلبات)

1

2



اختبار اعتدالية التوزيع



لعينتين مستقلتين( ت)اختبار 



نتيجة اختبار ت لعينتين مستقلتين

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



بديل اختبار ت لعينتين مستقلتين

لعينتين مستقلتين( ت)في حالة عدم توفر شروط اختبار 

:الالمعلمينستخدم االختبار 
Mann-Whitney U( وتني-مان)

نشاط 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي استجابات 

س عينة الدراسة حول متطلبات التعلم اإللكتروني تعزي للجن

(نفس بيانات نشاط)؟ (إناث-ذكور)



Mann-Whitneyيوتنإجراء اختبار  مان

Analyze

Nonparametric Tests

2 Independent Samples



Mann-Whitneyوتني إجراء اختبار  مان

Test Variable List 1- إلى قائمة( المتطلبات)ننقل متغير
Grouping Variable  ومتغير الجنس إلى

Mann-Whitney U 2-نختار

OK 3- نضغط

3

1

2



لتينوتني لعينتين مستقنتيجة اختبار مان

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



اختبار تحليل التباين األحادي
One-Way Analysis of Variance

(ANOVA)

روق يستخدم اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه لتحديد الف

بين ثالث مجموعات أو أكثر بمتغير مستقل واحد ومتغير 

.تابع واحد

:شروط اختبار تحليل التباين األحادي

.تجانس البيانات-4.                            العشوائية-1

.البيانات الكمية-5.                         االستقاللية-2

. االعتدالية-3



اختبار تحليل التباين األحادي
One-Way Analysis of Variance

(ANOVA)

نشاط 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أي متوسطين من 

متوسطات استجابات عينة الدراسة حول متطلبات التعلم 

-أستاذ مشارك-أستاذ)اإللكتروني تعزي للدرجة العلمية 

؟(أستاذ مساعد



البيانات

أستاذم

(5)من 

أستاذ مشارك

(5)من 

أستاذ مساعد

(5)من 

1424

2333

3523

4413

5312

6512

7422

8221

9522

10413



إدخال البيانات

الدخول على الشاشة الرئيسية للبرنامج ونختار-1
Variable View

(المتطلبات)و( الدرجة العلمية)نسمي المتغيرات -2
(.2)ثم نختار من القوائم األخرى كما في الشكل 

1

2



إدخال البيانات

الدخول على الشاشة الرئيسية للبرنامج ونختار-1
Data View

والدرجات ( 3,2,1)باألرقام ( الدرجة العلمية)نقوم بإدخال -2
(.2)كما في الشكل ( المتطلبات)تحت عمود 

1

2



اختبار اعتدالية التوزيع



 (ANOVA)إجراء اختبار تحليل التباين األحادي

Analyze

Compare Means

One-Way ANOVA



 (ANOVA)إجراء اختبار تحليل التباين األحادي

Dependent List 1- إلى قائمة( المتطلبات)ننقل متغير
Factor ومتغير الدرجة العلمية إلى

OK 3- نضغط

1

2



 (ANOVA)نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي

1

2

عدد أفراد لكل رتبة علمية، ( 1)يتضح من الجدول رقم 

.والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

بلغت ( ل)أن قيمة اختبار ( 2)كما يتضح من الجدول رقم 

حيث أن ( 0,05)، وهي قيمة دالة عند مستوى (17,169)

مما ( 0,05)وهي قيمة أصغر من ( 0,000)مستوى الداللة 
ينة يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ع

.الدراسة



:مالحظة
في حالة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أي متوسطين من 

:، وأشهرها ما يليالبعديةالمتوسطات نستخدم أحد االختبارات 

1. Scheffe.
2. L.S.D.
3. Tukey.

نشاط

:استخدم االختبارات البعدية التالية لتحديد اتجاهات الفروق
1. Scheffe.
2. L.S.D.
3. Tukey.



إجراء االختبار البعدي•

1

Post Hoc 1- نضغط على

البعديةنختار أحد االختبارات -2
Continue 3-

OK 4- نضغط

2

3

4



البعديةنتيجة االختبارات 

لمعرفة اتجاه الفروق نقارن 

بين العمودين 

( I ) , ( J )

القيم الموجبة التي عليها 

هي القيم الدالة )*( عالمة 

إحصائيا والداللة لصالح 

الفئة 

التي تأتي تحت العمود

( I )



بديل اختبار  تحليل التباين األحادي

في حالة عدم توفر شروط اختبار تحليل التباين األحادي 

:معلمينستخدم االختبار الال
Kruskal-Wallis

نشاط 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أي متوسطين من 

متوسطات استجابات عينة الدراسة حول متطلبات التعلم 

-أستاذ مشارك-أستاذ)اإللكتروني تعزي للدرجة العلمية 

؟(أستاذ مساعد



(واليس-كروسكال)إجراء اختبار 

Analyze

Nonparametric Tests

K Independent Samples



(واليس-كروسكال)إجراء اختبار 

Test Variable List 1- إلى قائمة( المتطلبات)ننقل متغير
Grouping Variable  ومتغير الدرجة العلمية إلى

Kruskal-Wallis H 2-نختار

OK 3- نضغط

3

1

2



(واليس-كروسكال)نتيجة اختبار 

1

2

عدد أفراد العينة لكل فئة وقيم ( 1)يتضح من الجدول رقم 

.متوسطات الرتب

بلغت كايأن قيمة مربع ( 2)كما يتضح من الجدول رقم 

وهي قيمة دالة عند ( 2)ودرجة الحرية تساوي ( 16,006)

(.0,05)مستوى 
رحه وتني الذي تم ش-مانولتحديد اتجاهات الفروق نستخدم اختبار 

.سابقا مع كل زوجين

.بين الذكور واإلناث



ثم ادخال dévariéeثم corrélationثم  analyseاضغط على 

.okثم اضغط على Spearmanأو Pearsonالمحاور واختيار 

.اإلرتباطحساب معامل 



2والمحور1مثال نريد حساب معامل االرتباط بيرسون بين المحور

.2و1ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين المحور: الفرضية الصفرية 

.2و1توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين المحور: الفرضية البديلة
واختيار 2و1ثم ادخال المحاورdévariéeثم corrélationثم  analyseاضغط على 

Pearson ثم اضغط علىok.

.اإلرتباطتطبيق لحساب معامل 



وهو r=0.394موجب لكنه ضعيف الرتباطيبدو جليا أن معامل 

وبالتالي نقبل الفرض البديل أيSig=0.00ألن %1معنوي عند 

الثانيتوجد عالقة ارتباطية ضعيفة ومعنوية بين المحورين األول و

.اإلرتباطتطبيق لحساب معامل 


