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)األقتصاد المنزلي–الثانيالفصل –األولى(الفرقة 

ت المقرر بیانا-١
إسم المقرر :  الرمز الكودى :  

ریاضة وٕاحصاء
الفرقة / المستوى : 

األولى

التخصص:
األقتصاد المنزلي

٢عدد الوحدات الدراسیة : 
-عملى٢نظرى     

بـ:في نهایة دراسة المقرر یجب أن یكون الطالب ملما-هدف المقرر - ٢
واإلحصاء.* أساسیات ومفردات الریاضة

* التعرف على نظریة ذات الحدین والمحددات والمصفوفات 
كأحد عناصر الریاضیات.

المفاهیم األساسیة في علم اإلحصاء بنوعیه الوصفي * 
والتحلیلي وطرق تمثیل وعرض البیانات مع إعطاء نماذج 
تطبیقیة على استخدام هذا العلم لمعالجة البیانات 

یعتمد على األرقام والوقائع .اإلحصائیة لتفسیرها تفسیراً 
في استخالص النتائج SPSSالتعامل مع برنامج ال *

اإلحصائیة

المستهدف من تدریس المقرر :- ٣

-٨-

المعلومات -أ
والمفاهیم 

یستوعب المفاهیم والمصطلحات األساسیة -١- أ-٣
في علم اإلحصاء.

یصف البیانات باستخدام المقاییس - ٢-أ-٣
ئیة مع إدراك مدلوالتها.اإلحصا

یتعرف على العالقات بین الظواهر من خالل - ٣-أ-٣
بیاناتها.

یأخذ فكرة عن تطبیقات اإلحصاء في مجاالت -٤-أ-٣
العلوم االجتماعیة واالقتصادیة.

أساسیات نظریة االحتماالت على یتعرف-٥-أ-٣
اإلحصاء االستداللي.واإلحصاء الوصفي 

SPSSیات برنامج ال فهم أساس-٦-أ-٣
على نظریة ذات الحدین.یتعرف-٧- أ-٣
المحددات.یتعرف-٨-أ-٣
على المصفوفات.یتعرف-٩-أ-٣
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یواجه حل بعض المشاكل باستخدام الطرق -١-ب-٣المهارات الذهنیة - ب
اإلحصائیة.

یلتزم ببعض السیاسات التي تنمي في الطالب -٢-ب-٣
المسؤولیة مثل:حضور المحاضرات في الزمن تحمل 

المحدد، أداء الواجبات المطلوبة منه في الموعد المحدد، 
االلتزام بقواعد الحوار والمناقشة.

یحلل ویفسر البیانات باستخدام التطبیقات -٣-ب-٣
.SPSSكبرنامج ال اإلحصائیة

یقدر على قراءة مخرجات التطبیقات -٤-ب-٣
اإلحصائیة.

في SPSSیقدر مدى أهمیة برنامج ال -٥-ب-٣
.استخالص النتائج اإلحصائیة

نظریة ذات الحدین.یحلل-٦-ب-٣
المحددات.یقدر أهمیة-٧-ب-٣

المصفوفات.یقدر أهمیة-٨-ب-٣
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المهارات المهنیة -جـ
الخاصة بالمقرر 

العلوم اإلنسانیة.في اإلحصاء في یوظف- ١-ج-٣
یطبق قوانین اإلحصاء یشكل صحیح.- ٢-ج-٣
األسلوب اإلحصائي المناسب لمعالجة یطبق- ٣-ج-٣

البیانات اإلحصائیة وتفسیر النتائج.
یكتسب القدرة على عملیات التفكیر المنطقي - ٤-ج-٣

والقدرة على االستنتاجات ذات المعنى.
.SPSSالبرامج اإلحصائیة یستخدم- ٥-ج-٣
ریة ذات الحدین.یحل مسائل نظ- ٦-ج-٣
یحل مسائل المحددات.- ٧-ج-٣
یحل مسائل المصفوفات.- ٨-ج-٣

المهارات -د 
العامـة 

یعمل ضمن فریق في نقل معارف و مهارات  (مفردات و ١د
بین المعلم والطالبالریاضة واإلحصاءتطبیقات ) 

.أرقامتحویل النصوص إلي یظهر مهارات ٢د
.بشكل جیدSPSSبرنامج ال یستخدم تطبیقات ٣د
القدرة على توظیف نظریة ذات الحدین یظهر مهارات ٤د

والمصفوفات والمحددات.
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SPSSمقدمة إلى النظام اإلحصائي أ -٤محتوى المقـرر -٤
العملیات الحسابیة واختیار الحاالتب  -٤
اطعة المقاییس اإلحصائیة والجداول المتقج -٤
اإلرتباط د  -٤
اختبار الفرضیاتھـ  -٤
و الریاضیات (نظریة ذات الحدین، المحددات ، -٤

المصفوفات)

أسالیب التعلیم - ٥
والتعلم 

محاضرات                      *
*جلسات مناقشة                  

*واجبات منزلیة . 
*ندوة  /  ورشة عمل 

*دراسة الحالة
تعلیم أسالیب ال-٦

والتعلم للطالب 
ذوى االحتیاجات 

الخاصة

ال یوجد طالب من ذوي االحتیاجات  كسمة من 
سمات الكلیة والمجال 

تقویم الطـالب   :- ٧
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األسالیب -أ
المستخدمة:

المقدرة علي قیاسلامتحان نصف الفصل : 
والخلفیات العلمیة .الجوانبالتركیز وفھم 

قیاس مھارات التذكر ل: أخر الفصل امتحان
.واإلبداع 

لقیاس مھارات حل المشكلة وتقدیم : أعمال الفصل
البیانات والمناقشة وقیاس المقدرة على العمل فى 

.جماعة

األسبوع :امتحان نصف الفصل١التقییم  التوقیت:- ب
السادس
األسبوع الخامس الفصل  : أخرامتحان ٢التقییم  

عشر 
الخامس األسبوعین  :أعمال الفصل:٥التقییم ال

والعاشر
درجات.-:  امتحان نصف الفصل-١-ج-٧توزیع الدرجات:-جـ

درجة.٦٠: الفصلأخرمتحان ا-٢-ج-٧
.درجة- .: الشفهى-٣-ج-٧
.اتدرج٢٠:التطبیقى-٤-ج-٧
.اتدرج٢٠: أعمال الفصل-٥-ج-٧
درجة.١٠٠:المجموع-٦-ج-٧

قائمة الكتب الدراسیة والمراجع :- ٨

الكتب الدراسیة (اإلحصاء التطبیقى بالحاسب -١-أ-٨مذكرات-أ
اآللي إعداد قسم تكنولوجیا التعلیم والحاسب اآللى).
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إعداد قسم الریاضة واإلحصاءكتاب -١-ب-٨كتب ملزمة- ب
.لحاسب اآللىتكنولوجیا التعلیم وا

أسالیب اإلحصاء لطلبة العلوم االقتصادیة -١-ج-٨كتب مقترحة -جـ
د. عبد الحمید - SPSSوإدارة األعمال باستخدام ال 

.٢٠٠٨-منشورات دار وائل للنشر-البلداوي
التحلیل اإلحصائي األساسي باستخدام ال -٢- ج-٨

SPSS -منشورات دار وائل للنشر-د. محفوظ جودة -
٢٠٠٨.

دوریات علمیة –د 
أو نشرات ... إلخ

أستاذ المادة:
مدیر البرنامج:

رئیس مجلس القسم العلمي :
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الفصل األول
SPSSمقدمة إلى النظام اإلحصائي 

مقدمة.١

لیلهـــا یبحـــث علـــم اإلحصـــاء فـــي طرائـــق جمـــع البیانـــات وتح
وتفســـیرها مــــن خــــالل مجموعــــة مـــن الطرائــــق الریاضــــیة أو البیانیــــة. 
وتهــدف هــذه العملیــة إلــى وصــف متغیــر أو مجموعــة مــن المتغیــرات 

(العینــــة) والتوصــــل بالتــــالي إلــــى مــــن خــــالل مجموعــــة مــــن البیانــــات
قرارات مناسبة تعمم على المجتمع الذي أخذت منه هذه العینة. ومن 

مــات مــن جمیـــع أفــراد المجتمــع أمــر شـــاق المعــروف أن جمــع المعلو 
یصعب تحقیقه في كثیر مـن األحیـان، فـذلك یحتـاج إلـى وقـت وجهـد 
ومال كثیر، أما أخذ عینة عشـوائیة وممثلـة مـن هـذا المجتمـع فعملیـة 

اسهل وتحتاج إلى جهد ووقت ومال اقل.

یة للخـروج بالنتـائج والبحث الذي یستخدم األسالیب اإلحصائ
أن یمر في عدة خطوات.بد والقرارات ال

، ألنه إذا أوال:  تحدید المشكلة أو هدف الدراسة بوضوح ودقة
كان هدف الدراسة غیر واضح كانت النتائج غامضة وغیر 

دقیقة.
وهي هنا ثانیا: تحدید األداة التي ستستخدم لجمع البیانات

اإلستبانة.
-١٨ -

.هاثالثا: تحدید العینة التي ستجمع منها البیانات وطرائق جمع

وتحویلها إلى أرقام أو حروف (Coding)رابعا: ترمیز البیانات 
حتى یسهل إدخالها إلى الحاسوب ویسهل التعامل معها، 
ومن ثم إجراء التحلیالت اإلحصائیة حسب التحلیالت 

اإلحصائیة حسب أهداف البحث المنشود. 

وقبـــل تنـــاول عملیـــات اإلدخـــال والتحلیـــل البـــد مـــن مراجعــــة 
-اختیــــار العینــــة–اســــیة لعلــــم اإلحصــــاء (المتغیــــرات الركــــائز األس

ن هذه الركائز تحدد إلى حد كبیر نوع التحلیل تصمیم ااإلستبانة)، أل
اإلحصائي المنشود.

أوال: طرق اختیار العینة من مجتمع 
قبل أن نبدأ بكیفیة اختیار عینة من مجتمع سنتعرف على 

هناك معنى آخر األسباب التي تجعلنا نختار عینة من مجتمع، ب
:قد تستدعي استخدام أسلوب المعاینة، ومن بینهاعدة اعتبارات 

تجانس المجتمع مثل المواد السائلة حیث ال یوجد ما یبرر -١
أجراء فحص لكل أفراد المجتمع.

عوامل الوقت والجهد والتكلفة والمالئمة بدون التضحیة بدقة -٢
النتائج إلى حد كبیر.
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االختبار للتلف عند فحص تعرض الوحدات المستخدمة في-٣
المجتمع كامال (بیض، مصابیح اإلضاءة، قوة مقاومة سیارة 

للمقاومة).

تعذر حصر أفراد المجتمع ألسباب عملیة مثل فحص -٤
اتجاهات جمیع المستهلكین حول سلع معینة أو توجهات 

الرأي العام حول قضایا عامة اقتصادیة أو سیاسیة.

وعة العناصر أو األفراد التي : المجتمع هو مجمتعریف المجتمع
ینصب علیهم االهتمام في دراسة معینة وبمعنى آخر 
هو جمیع العناصر التي تتعلق بها مشكلة البحث وقد 
یكون مجتمع الدراسة طالب جامعة معینة أو سكان 
إقلیم معین ، فمثال إذا كانت مشكلة الدراسة هو ضعف 

ثالث توصیل المیاه إلى المباني العالیة ( اكثر من
فان مجتمع الدراسة أو البحث هو ما أدوار) في مدینة 

هذه جمیع المباني المرتفعة األكثر من ثالث أدوار في 
مدینة ، ویعتبر كل مبنى مؤلف من اكثر من ثالثة ال

أدوار مفردة البحث.
العینة هي مجموعة جزئیة من المجتمع، ویكون :تعریف العینة

دة تجرى الدراسة على حجم العینة هو عدد مفرداتها وعا
العینة.

-٢٠ -

 :أنواع البیانات اإلحصائیةType of Data

كلما كان جمع البیانات دقیقا زادت ثقة الدارس في االعتماد 
علیها، وال یكون تحلیل البیانات صحیحا أو مفیدا إذا كان هناك 

أخطاء في جمع البیانات، وهناك نوعین من البیانات وهما:
Qualitative or Categorical  Dataالبیانات النوعیة: - ١

نحصل على هذا النوع من البیانات عندما تكون السمة ( 
الخاصیة) تحت الدراسة هي سمة نوعیة والتي یمكن تصنیفها حسب 
أصناف أو أنواع ولیس بقیم عددیة مثل تصنیف الجنس إلى ذكر 
وأنثى، وتصنیف كلیات الجامعة إلى طب وهندسة وعلوم وتجارة 

ارة وغیرها ، وتستخدم عدة مقاییس لقیاس البیانات وآداب وتج
النوعیة منها:

Nominal Scaleالتدرج االسمي  )أ(

هــــذا المقیــــاس یصــــنف عناصــــر الظــــاهرة التــــي تختلــــف فــــي 
النوعیــــة ال فــــي الكمیــــة، وكثیــــرا مــــا نســــتخدم األعــــداد لتحدیــــد هویــــة 
المفــردات، وفــي هــذه الحالــة ال یكــون للعــد ذلــك المــدلول الكمــي الــذي 

ـــى ١، ٠فهـــم منـــه عـــادة. فمـــثال یمكـــن اســـتعمال العـــددین ی لیـــدال عل
١التصــنیف حصــب الجــنس فیجعــل الصــفر یــدل علــى الــذكر و الـــ 

ال یــدالن علــى قــیم عددیــة أي ال ١، ٠یــدل علــى األنثــى، الحــظ أن 
یخضـــعان للعملیـــات الحســـابیة ألنـــه یمكـــن تعیـــین أي عـــددین بـــدلهما 
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على المقیاس االسـمي : الحالـة لیدال على نوع الجنس. وأمثلة أخرى 
–أكــادیمي –متـزوج) ، ونـوع العمـل ( إداري -( أعـزباالجتماعیـة

عمـــل آخـــر) . ویجـــدر بالـــذكر أن هـــذا المقیـــاس ال یعطـــي األفضـــلیة 
إلحدى طبقات المجتمع على األخرى.

Ordinal Scaleالتدرج الترتیبي (ب)

یقع هذا التدرج في مستوى أعلى من التدرج االسمي، 
فباإلضافة إلى خواص التدرج االسمي فان التدرج الترتیبي یسمح 
بالمفاضلة، أي بترتیب العناصر حسب سلم معین: مثل الرتب 

)، ٣)، أستاذ مساعد    (٢مشارك(اذ)، است١األكادیمیة ( أستاذ (
)، ٥)) وتقدیرات الطالب ( ممتاز(٦)، معید(٥)، مدرس(٤محاضر(
)) ، وكذلك درجة التأیید ١راسب()،٢)، مقبول(٣)، جید(٤جید جدا(

)، ال أوافق ٣)، متردد(٤)، موافق (٥إلجابة السؤال ( موافق بشدة (
))ویجدر بالذكر أن هذا المقیاس ال یحدد ١بشدة (ق)، ال أواف٢(

الفرق بدقة بین قیم األفراد المختلفة.

Quantitative or Numerical Dataالبیانات الكمیة أو العددیة - ٢

ن السمة تحـت الدراسـة قابلـة للقیـاس علـى مقیـاس عندما تكو 
عـــددي فـــان البیانـــات التـــي نحصـــل علیهـــا تتـــألف مـــن مجموعـــة مـــن 
األعــداد وتســمى بیانــات كمیــة أو عددیــة، مثــل عالمــات الطــالب فــي 

، أجـور العـاملین فـي مصــنع امتحـان مـا أو كمیـات السـلع المسـتوردة
، وغیرها كثیر.....معین
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حصائیة:طرق جمع البیانات اإل

یتم جمع البیانات اإلحصائیة بإحدى الطرق التالیة:

: فیها تجمع البیانات من جمیع مفردات طریقة المسح الشامل-١
المجتمع دون استبعاد أي مفردة، فمثال إذا أردنا التعرف على 

في مادة اإلحصاء نقوم برصد مامستوى طالب جامعة 
طالب في مادة اإلحصاء وهكذا... الدرجات جمیع 

وهذه الطریقة عادة تكون طویلة ومكلفة وتحتاج إلى الكثیر من 
الوقت ناهیك عن عدم إمكانیة تطبیقاتها في الحاالت التي 
تؤدي فیها جمع البیانات عن مفردات البحث إلى فناء هذه 

المفردات.

: وفیها یتم اختیار عینة تمثل المجتمع وتجرى طریقة العینة-٢
نتائج على المجتمع وكلما كانت العینة علیها الدراسة وتعمم ال

مختارة بطریقة صحیحة وممثلة تمثیال صادقا المجتمع كلما 
كانت النتائج صادقة ودقیقة.

طرق اختیار العینة
تصــنف طــرق المعاینــة إلــى الطــرق غیــر العشــوائیة والطــرق 

العشوائیة أو االحتمالیة.
طرق اختیار العینة غیر العشوائیةNon-random

sampling
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تكون العینات في هذه الطریقة انتقائیة وال تمثل المجتمع 
تمثیال صحیحا، وٕانما تتم وفق اختیار الباحث، ولذلك ال تكون هناك 
فرصة متساویة ألفراد المجتمع في الظهور في العینة، وهذه العینات 
تستخدم بهدف الحصول على نتائج استطالعیة نظرا الن اختیار 

وقتا أو تكلفة أو جهود كبیرة.وفي هذه عینات عشوائیة یتطلب
العینات ال یمكن استخدام أسالیب اإلحصاء التحلیلي والذي یقتصر 
استخدامه على العینات العشوائیة، ومن العینات الغیر عشوائیة ما 

یلي:

وتحدث عندما یتم Accidental samplesالعینات العرضیة.١
بیر الذین جمع بیانات من المواطنین أو العمال في مصنع ك

یصادفونهم حول اتجاهاتهم نحو سلع معینة أو نحو إدارة مصنع 
أو نظم الرقابیة فیه للحصول على بعض المعلومات والمؤشرات 

بأقل تكلفة أو جهد ممكن.
: Quota samplingالمعاینة الطبقیة غیر العشوائیة.٢

وتحدث على سبیل المثال عندما یقسم مجتمع الدراسة في مصنع 
اإلداریین وطبقة العمال، أو إلى إناث وذكور، وبذلك إلى طبقة

تراعى نسبة المجموعات الفرعیة في الدراسة. ولكن العینة من 
كل طبقة ال تأخذ بطریقة عشوائیة وٕانما یقوم الباحث باختیار 

الذین یصادفهم.
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: والتي تستخدم Purposive samplingالعینة الغرضیة.٣
یل المثال، األمر الذي عند دراسة تكالیف صناعة على سب

یتطلب تعاونا من المستجوب لتوفیر المعلومات.
 طرق اختیار العینات العشوائیةRandom sampling

تســــمح طــــرق اختیــــار العینــــات العشــــوائیة بالحصــــول علــــى 
ـــة للمجتمـــع، ویكـــون احتمـــال ســـحب أي مفـــردة معروفـــا  ـــات ممثل عین

فمــثال إذا كــان ومتسـاویا ویمكــن حســابه ولــذلك تســمى عینــة احتمالیــة
فان احتمال ٥٠٠مفردة من مجتمع حجمه ٢٥حجم العینة المختارة 
سحب كل مفردة هو 

500
255% 

: هي العینة التي یكون فیها احتمال اختیار تعریف العینة العشوائیة
جمیع المفردات متساوي ومعروف ویمكن حسابه.

ها:وهناك طرق مختلفة لالختیار العینة من أهم
Sample randomالعینة العشوائیة البسیطة- ١

sampling

تتصف العینة العشوائیة البسیطة بأنها مجموعة جزئیة من 
المجتمع األصلي وبحجم معین لها نفس الفرصة ( االحتمال) 
لتختار كعینة من ذلك المجتمع، ویمكن الحصول على عینات 

وسنوضح مثال عشوائیة بسیطة باستعمال جداول األعداد العشوائیة 
اختیار عینة عشوائیة باستخدام الجداول في المحاضرة.
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Systematic sampling: العینة المنتظمة- ٢

یرى الكثیرون أن طریقة المعاینة المنتظمة هي في جوهرها 
شكل من أشكال المعاینة العشوائیة البسیطة. وتعرف العینة 

معین بشكل المنتظمة بأنها العینة التي تأخذ بحیث یتم إضافة رقم
منتظم من قائمة كاملة مرتبة عشوائیا ألفراد المجتمع. وتعتبر العینة 

المنتظمة بدیال عن العینة العشوائیة البسیطة لألسباب التالیة:

سهولة في التنفیذ من العینة العشوائیة أكثر(أ)العینة المنتظمة 
البسیطة.

(ب)العینة العشوائیة یستطیع شخص غیر مدرب لتعینها.

من مجموعة من n=200: إذا أردنا اختیار عینة حجمها ثالم
Nبطاقات التسجیل في إحدى الجامعات التي یسجل فیها 

طالبا لندرس البطاقات التي بها أخطاء.3000 =
: إن طریقة العینة المنتظمة تقتضي بان یكون طول الفترة الذي الحل

سیسحب منها أول مفردة بطریقة عشوائیة وهي 
200

300015 .
.٨ولیكن ١٥إلى ١ولذلك نختار رقما عشوائیا من 

٢٣وبذلك نسحب الرقم ٨للرقم ١٥ومن ثم نضیف ٨نختار الرقم 
، وهكذا ٣٨لنسحب الرقم ٢٣للرقم ١٥، ثم نضیف الرقم 

.٢٩٩٣.... وتكون آخر بطاقة مسحوبة هي رقم 
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حا فإننا ونالحظ هنا انه إذا لم یكن طول الفترة عددا صحی
نقرب الجواب إلي عدد صحیح.

Stratified randomالعینة الطبقیة العشوائیة- ٣
sampling

تستخدم هذه الطریقة عندما یكون المجتمع منقسما إلى 
طبقات طبیعیة وتكون لدینا الرغبة في تمثیل جمیع هذه الطبقات في 

العینة. ونعرف العینة المنتظمة كالتالي:

: هي العینة التي تؤخذ من خالل ة العشوائیةتعریف العینة المنتظم
تقسیم وحدات المجتمع إلى طبقات متجانسة واختیار عینة 

عشوائیة بسیطة أو منتظمة من كل منها.
Collecting Dataثانیا: جمع البیانات: 

هناك عدة طرق لجمع البیانات نذكر منها:

Personal Interviewالمقابلة الشخصیة- ١

والتحدث إلیهم عن مقابلة أفراد العینةوهي أن تقوم ب
الموضوع الذي یتم إجراء البحث فیه وبذلك فان كمیة المعلومات 
التي سنقوم بجمعها ستكون دقیقة إلى حد ما، إال أن تحلیلها سیكون 
صعبا، وعلیك أن تنتبه إلى تدوین البیانات أثناء المقابلة الن أي 

ا في النتائج.خطا في تدوین هذه البیانات یؤدي إلى خط
Direct Observationالمالحظة المباشرة- ٢
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عندما ال یكون هناك أفراد للعینة، فانك تستخدم هذه 
الطریقة أي المالحظة المباشرة، ومن األمثلة علیها أن تقف على 
تقاطع طرق، وتعد السیارات التي تمر من هذا التقاطع من الساعة 

لسیر في وقت ذهاب الثامنة وحتى التاسعة بهدف حصر كثافة ا
الموظفین إلى أعمالهم، أو أن تقوم بمراقبة تصرف مجموعة من 
األطفال أثناء اللعب وتدوین المالحظات بهدف التعرف على 

سلوكیات األطفال في بعض المواقف.
Questionnaireاإلستبانة- ٣

للتحقق من ةاإلستبانة هو وسیلة لجمع البیانات الالزم
لدراسة، أو لإلجابة على أسئلة البحث، وعند فرضیات المشكلة قید ا

تصمیم اإلستبانة یجب مراعاة بعض الشروط حتى تضمن دقة 
النتائج وصحتها، ومن أهم هذه الشروط:

I یجب أن تكون أسئلة اإلستبانة بسیطة ومفهومة للجمیع .
بنفس الطریقة وال تكون غامضة.

: كم عدد األطفال لدیك ؟مثال
یسال هل الطفل من هو دون سن الخامسة هنا یتحیر المجیب ل

أم السابعة أم العاشرة... 
ولذلك على الباحث أن یعید السؤال لیصبح مثال:

سنة لدیك..؟١٢كم عدد األطفال الذین تقل أعمارهم عن 
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II یجب على الباحث أن یبتعد عن تلك األسئلة التي توحي .
باإلجابةباإلجابة. وغالبا ما تكون األسئلة المنفیة موحیة 

ــــال: أال تعتقــــد أن أســــلوب مث
هــــــــذا الكتــــــــاب مبســــــــط 

للدارس ؟      
فالمجیب سیقوم باختیار اإلجابة األولى، وكان الباحث یریـد أن یقـوم 

المستجیب باإلجابة كما یرید الباحث.
III یجب تحدید الكمیات أو الوحدات عندما تكون اإلجابات .

أرقاما.
میة الماء للشرب یومیا؟ ....: كم تحتاج من كمثال

كئوس ، ٥سیجیب أحد األشخاص لتر ماء ویجیب آخر 
أو ...

لذلك یعاد صیاغة السؤال إلى  كم لترا من الماء تشرب في الیوم؟ ...

النعم
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IV یجب أن تكون األسئلة مباشرة وواضحة وان ال یفكر .
المستجیب بعمق لیجیب على األسئلة.

Vصیرة قدر اإلمكان، حیث قد ال . یجب أن تكون اإلستبانة ق
یكون عند المجیب وقتا طویال إلجابة أسئلة اإلستبانة.

VI یفضل أن توزع اإلستبانة على مجموعة صغیرة للتجریب .
.وتعدیل األخطاء قبل التطبیق النهائي

VIIIـــة ـــم تكـــن . یجـــب أن تكـــون اإلســـتبانة صـــادقة وثابت ، فـــان ل
إذا لــم تكــن اإلســتبانة صــادقة فلــن تكــون المعلومــات دقیقــة. أمــا 

ثابتــة فلــن نســتطیع تعمــیم اإلســتبانة، ولــن یكــون قرارنــا صــالحا 
ــــة التأكــــد مــــن صــــدق أســــئلة  ــــزمن وسنوضــــح كیفی ــــرة مــــن ال لفت

.SPSSاإلستبانة ودرجة ثباتها من خالل برنامج 

)SPSSثالثا: الترمیز(عملیة االنتقال من االستبیان إلى برنامج 

إدخالها إلى الحاسوب بهدف الخطوة التالیة والتي تسبق 
التحلیل هي ترمیز البیانات. وترمیز البیانات هي عملیة تحویل 
إجابات كل سؤال إلى أرقام أو حروف یسهل إدخالها إلى الحاسوب.

وهو اختصار للمسمى الكامل SPSSحسب مفهوم 
"Statistical Package for Social Sciences"للبرنامج وهٍو 

فان ، للعلوم االجتماعیة"نامج اإلحصائيوالتي تعني " البر 
األشخاص ( المشاهدات) الذین یقومون باإلجابة على أسئلة 

) ، وكل سؤال ( فقرة) Cases(االستبیان یطلق علیهم اسم حاالت 
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) ، وتسمى إجابات Variableفي االستبیان هو عبارة عن متغیر (
Values ofاألشخاص على األسئلة ( الفقرات) بقیم المتغیرات (

Variables.(

یحتوي االستبیان على عدة أنواع من األسئلة، وهذه األنواع 
هي:

أ) سؤال یسمح باختیار إجابة واحدة فقط:

: هل أنت مواطن أم الجئ ؟ مثال

متغیر واحد یكفي لتمثیل هذا 
ولإلجابة " ١السؤال، في هذه الحالة نرمز لإلجابة " نعم " بالرمز 

ولإلجابة" ال " Nأو نرمز لإلجابة" نعم " بالرمز ٢لرمز ال " با
ولكن یفضل استخدام الترمیز األرقام الن عملیة إدخال Yبالرمز 

تتم بسهولة اكثر والن الحاسوب یفرق SPSSالبیانات الرقمیة في 
بین الحروف الصغیرة والكبیرة وكذلك فان كثیر من األوامر 

ت الرقمیة وال تنفذ مع المتغیرات تنفذ فقط مع المتغیراSPSSفي
الحرفیة.

: هل توافق أن یكون تسجیل الطالب في الجامعة عبر الحاسوب؟مثال

النعم



-٣١ -

موافق 
بشدة

معارض معارضمحایدموافق
بشدة

لیدل على اإلجابة " ٥في هذا المثال ربما یستخدم الرقم 
لیدل ٣لیدل على اإلجابة " موافق" والرقم ٤موافق بشدة" والرقم 

لیدل على اإلجابة " معارض" والرقم ٢على اإلجابة " محاید" والرقم 
لیدل على اإلجابة " معارض بشدة".١

ب) سؤال یسمح بأكثر من إجابة: 

: ما هي أهم الهوایات التي تمارسها ؟مثال

غیر الصیدالسباحةالریاضةالقراءة
ذلك

عطي اكثر في هذا السؤال نالحظ أن الشخص یمكن أن ی
من إجابة، لذلك فان متغیرا واحدا ال یكفي لتمثیل السؤال. في هذه 
الحالة یفضل إنشاء خمسة متغیرات، كل متغیر له احتمال إجابتین 

لإلجابة " ال"٠لإلجابة " نعم " و ١نعم / ال ویستخدم لهما 

مثال: رتب القنوات الفضائیة التالیة حسب أهمیتها لك.
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السوریةالكویتیةالعربیةالفلسطینیةالمنارالجزیرة

٦في هذا السؤال یجب إنشاء ستة  متغیرات وٕاعطاء الرقم 
لألقل أهمیة إلى أن نصل إلى اقل ٥للقناة األكثر أهمیة والرقم 

.١القنوات أهمیة وٕاعطائها الرقم 

ج) سؤال مفتوح جزئیًا:

ویقصد بذلك السؤال الذي یسمح للشخص باختیار إجابة 
موجودة ضمن الخیارات أو كتابة إجابة أخرى غیر موجودة ضمن 

الخیارات.

مثال: عند سفرك للخارج أي خطوط الطیران تستخدم؟

ذلك غیراألردنیةالقطریةالمصریةالفلسطینیة
اذكرها

في هذا النوع من األسئلة فان متغیرا واحدا یكفي لتمثیل هذا 
واحدة فقط( شریطة أن یستخدم السؤال الن المسموح به هو إجابة

المسافر شركة طیران واحدة) إال أن عملیة تعیین رموز تصف قیم 
طرق المتغیر ( اإلجابات) هي صعبة نوعا ما وتتم باستخدام عدة 

:یمكن تلخیصها كالتالي
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: أن ترمز لكل شركة طیران وردت باإلجابة برقم مـن الطریقة األولى
الطیـــــران عـــــدد شـــــركات Nحیـــــث یمثـــــل Nإلـــــى ١

الواردة باإلجابة وهذه طریقة سیئة ألنها تحتاج لوقت 
كبیــر، ألنــه ســیتعامل مــع كــل اســتبیان بشــكل منفــرد 

لیتم جمع البیانات كلها.
لیصف اإلجابة " غیر ذلك " بحیث ٥: تعیین الرمز الطریقة الثانیة

یــــتم معاملــــة هــــذه اإلجابــــات كمجموعــــة واحــــدة عنــــد 
ا ذكــر مــن أنــواع تحلیــل اإلجابــات بغــض النظــر عمــ

شــركات الطیــران الممكنــة. وهــذه الطریقــة ســیئة ألنهــا 
تمكننا من فقدان معلومات كثیرة، إال أن هذا الفقـدان 
من المعلومات قد ال یكون مشكلة إذا كان االستبیان 

یركز على شركات الطیران الواردة في السؤال.

عوامل والختیار أي الطرق أفضل فإنه یجب األخذ بعین االعتبار ال
التالیة :

الهدف من اإلستبانة-
شكل االستبیان الذي تم تقدیمه لألشخاص وكیفیة اإلجابة علیة.- 
الوقت المتاح للباحث.-
الدعم المادي المتوفر للباحث.-
الدقة المطلوبة.-

SPSSعملیة إدخال البیانات في 
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موجود على جهازك SPSSنحن نفترض هنا أن برنامج 
" من شاشة تشغیل Startالبدء " ابدأ " أو "ولتشغیله انقر فوق زر 

SPSS for" انقر فوق أیقونة "  Programsالنوافذ اختر " برامج 

windows " ثم تنتج قائمة فرعیة اختر "SPSS 11.0 فیتم "
Dataفتح الشاشة التالیة والتي تسمى نافذة محرر البیانات (

Editor: (
شبكة من الصفوف الحظ أن محرر البیانات هو عبارة عن 

واألعمدة تستخدم إلنشاء وتحریر ملفات البیانات. وفي محرر 
) أي أن الصف األول Caseالبیانات فان كل صف یمثل حالة (

یفرغ فیه إجابات االستبیان األول والصف الثاني یفرغ فیه إجابات 

اإلستبانة الثانیة وهكذا....
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اإلستبانة أما األعمدة فتمثل المتغیرات أي أن كل سؤال في
)أي بعمود. وتسمى نقاط التقاطع بین Variableیمثل بمتغیر ( 

).Cellالصف والعمود بالخلیة (

كما یوجد في أعلى شاشة محرر البیانات شریط العنوان 
وشریط القوائم وشریط محرر البیانات وفي اسفل شاشة محرر 

) لعرض البیانات Data Viewالبیانات یوجد  عرض البیانات ( 
) لعرض Variable Viewذلك یوجد عرض المتغیرات ( وك

خصائص المتغیرات ( اسم المتغیر ونوعه و... ) وكذلك نشاهد 
أشرطة التمریر الراسیة واألفقیة على الجانب األیمن والجهة السفلي 

لشاشة محرر البیانات.

وقبل البدء في كیفیة إدخال البیانات سنشیر إلى وظائف 
یها شریط األدوات ( شریط محرر البیانات األیقونات التي یحتو 

Data Editor:و الموضح بالشكل التالي (
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الوظیفةالعنواناألیقونة
openفتح ملف مخزن
Saveتخزین ملف
Printطباعة ملف

Dialog Recall
ار آخر مجموعة من إظه

اإلجراءات التي تم استخدامها
Undoتراجع عن آخر عملیة قمت بها

Redo
الرجوع عن آخر عملیة تراجعت 

عنها
Goto Chartاالنتقال إلى تخطیط
Goto Case ( صف)االنتقال إلى حالة

Variableإعطاء معلومات عن المتغیر
Findبحث عن

Insert Caseإدراج حالة جدیدة إلى الملف
Insert Variableإدراج متغیر جدید إلى الملف

Split Fileملف إلى جزأینشطر ال

Weight Casesإعطاء أوزان للحاالت
Select Casesاختیار مجموعة حاالت
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Value Labels
إظهار ( أو إخفاء) عناوین ( 

دالالت ) القیم

Use Sets
استخدام مجموعات من 

المتغیرات

spssأیقونات 

إلیجاد الشریط الموجود تحت شریط 
القوائم  

Viewنضغط من شریط القوائم على 

فیظهر مربع Toolbarsتم نختار 
الحوار التالي

فتظهرData Editorنضغط في المربع المقابل ل 

Largeأمام أردنا تكبیر زرائر الشریط نضغطوٕاذاعالمة الصح، 

Buttonsا إیجاد شرائط جدیدة نحن في حاجة لها. أما إذا أردن
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فیظهر مربع الحوار التالي New Toolbarفإننا نضغط على زر  
:

ثم barakatنكتب اسم الشریط الجدید على سبیل المثال
:فیظهر الشكل التاليcustomizeنضغط على 
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مناســــــبا ومــــــن مــــــا نــــــراهCategoriesنختــــــار مــــــن القائمــــــة 
المناســب بالضـــغط علــى الـــزر Itemsالــــالمســتطیل المقابـــل نختــار 

لمسـتطیل األفقـياإلـىاألیسـر للفـارة مـرتین متتـالیتین فینتقـل الـزر
Customizing Toolbar المســمىbarakat تــم نضــغط أخیــرا

barakatعلى موافق فیظهر شریط جدید باسم 

واآلن نوضح كیفیة إدخال البیانات التالیة والتي تهدف إلى 
المعلمین نحو الوسائل التعلیمیة:معرفة اتجاهات 

استبانه
بكالوریوس فما دبلومالمؤهل العلمي:

فوق
٥اقل من الخبرة:

سنوات
١٠- ٥من 
سنوات

اكثر من 
سنوات٥

موافق الفقرةم
معارضمحایدموافقبشدة

معارض 
بشدة

اشعر بارتیاح الستخدام الوسیلة التعلیمیة١

ضل عرض الوسیلة التعلیمیة في وقتها اف٢
المناسب

أرى أن استخدام الوسیلة التعلیمیة تحسن نوعیة ٣
التعلیم

نقوم بعملیة الترمیز للمتغیرات:-
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أوال : متغیر المؤهل العلمي:

بكالوریوس فما دبلومالمؤهل العلمي
فوق

١٢التصنیف
: ثانیا: الخبرة

الخبرة
٥اقل من 
اتسنو 

-٥من 
١٠
سنوات

سنوات١٠اكثر من 

١٢٣التصنیف
ثالثا: یتم تفریغ البیانات وفقا للتصنیف التالي:

التصنیف
موافق 
بشدة

معارض معارضمحایدموافق
بشدة

٥٤٣٢١الدرجة
,q3نعطي أسماء لمتغیرات أسئلة الدراسة كالتالي: المؤهل، الخبرة، 

q2, q1
تظهر الشاشة التالیة والتي Variable View* نضغط على 

.تستخدم في تعریف متغیرات الدراسة 

نالحظ من الشاشة أن للمتغیر عدة خواص هي االسم 
Name والنوعType ووصف المتغیرLable وغیرها كما تشاهد
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في الشكل أعاله وسوف نأتي بالتفصیل لكیفیة إدخال متغیر المؤهل 
تغیرات مشابه تماما:العلمي، وسوف یكون إدخال بقیة الم

المرحلة األولى: كتابة اسم المتغیر
فـي السـطر األول لنكتـب Nameنضغط فـي الخلیـة اسـفل 

المتغیر " المؤهل " اسم

المرحلة الثانیة: تعین نوع المتغیر
فتظهر أیقونة علیها ثالث Typeنضغط في الخلیة اسفل 

نقاط نضغط علیها فیظهر لنا الشكل التالي:

-٤٢ -

mericNu من الشكل نالحظ أنSPSS یعتبر أن جمیع
أرقام وكذلك عدد ٨أي Width 8المتغیرات رقمیة وعرضها 

ویمكن تغییر عدد Decimal Places 2األرقام العشریة 
أرقام العدد وكذلك عدد األرقام العشریة بالضغط داخل المربع 

أو اسفل العمود Widthالمعني أو في الخلیة اسفل العمود 
Decimal في شاشة محرر البیانات ونقوم بتغییر عدد أرقام

- العدد وكذاك عدد األرقام العشریة كما هو مبین بالشكل:
Comma لتعریف متغیر رقمي یراد عرض قیمه بحیث

تشتمل على فاصلة 

 مع نقطة لفصل ١٠٠٠كل ثالثة أرقام ( لألرقام األكبر من (
.٥٤٥،٤٤٥،٥٥٥,٠٠٠الخانات العشریة.وكمثال على ذلك 

Dot- لتعریف متغیر رقمي یراد عرض قیمه بحیث تشتمل
) مع ١٠٠٠على نقطة كل ثالثة أرقام ( لألرقام األكبر من 

فاصلة لفصل الخانات العشریة وكمثال على ذلك العدد  
٥٤٥,٤٤٥,٥٥٥،٠٠٠.
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Scientific Notation لتعریف متغیر رقمي یراد عرض
) Eذا النوع یستخدم الحرف (قیمة بشكل تعبیر أسى وفي ه

21051.4)فالرقم ١٠لیسد مسد األساس (  یعبر عنه حسب
4.51E2هذا النوع كما یلي 

Date لتعریف متغیر رقمي یراد عرض قیمة بشكل تاریخ أو
تاریخ مع الوقت وصندوق الحوار التالي یبین أشكال خاصة من  

هذا النوع 

ل یمكن اختیار الشكلوكمثاmm/ dd/ yy وهو التاریخ على
تعني الیوم ddیعني الشهر و mmالطریقة األمریكیة وارمز 

.05/06/99تعني السنة. وكمثال yyو 
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Dollar لتعریف متغیر رقمي یراد عرض قیمة بحیث تشمل
مع فاصلة كل ثالثة أرقام ( العدد اكبر $على إشارة الدوالر 

قطة لفصل الخانات العشریة.) مع ن١٠٠٠من 

والشكل التالي یبین هذا النوع :

505,487.14,$وكمثال على قیم متغیر منم هذا النوع 

Custom Currencey لتعریف متغیر رقمي یراد عرض :
قیمة بحیث تشمل على عملة دولة معینة تم تعریف مواصفاتها 

إنشاء حسب الطلب، لذلك قبل اختیار هذا النوع فانه یجب أوال
العملة المطلوبة كما یلي:
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فیظهر مربع Optionsثم اختیار األمر Editاختار القائمة - 
Allثم في مربع Currencyالحوار التالي، اختار النافذة 

Values اكتب في المربع المقابل لـSuffix جنیه " وفي "
" في المربع - اكتب إشارة السالب "Negative Valuesمربع 

ثم موافق.Suffixمقابل لـ ال

.جنیه ٤٥٤,٠٠٠-وكمثال على هذا النوع:  

-٤٦ -

String لتعریف متغیر حرفي قیمه تحتوي على أحرف أو :
أرقام أو أي رموز أخرى، والشكل التالي یبین هذا النوع:

 في مربعCharacters ،ادخل أقصى عدد ممكن للرموز
غیرة والكبیرة أي ویجب معرفة انه یوجد فرق بین الحروف الص

.Aیختلف عن الحرف aأن الحرف 

المرحلة الثالثة: تعیین األوصاف للمتغیر
)لتعیین وصفا للمتغیرvariable Label وتعیین رموزا (

)Values) تستخدم كأوصاف لقیم المتغیر (Value Labels (
Variableفي شاشة Labelاضغط داخل الخلیة اسفل 

View هو " المؤهل العلمي".لكتابة نص السؤال و
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 في الخلیة اسفلValues اضغط على المربع المنقط یظهر
مربع الحوار التالي:

 أمام ١اكتبValue و دبلوم أمامValue Label ثم اضغط
Valueفي المستطیل المقابل لـ ٢، ثم اكتب Addعلى زر  

ثم اكتب " بكالوریوس فما فوق" في المستطیل المقابل لـ 
Value Label ثم اضغط علىAdd.

لتغییر وصف قیمة المتغیر: ظلل الوصف المطلوب بنقره بالفارة - 
أو الوصف في Valueثم ادخل القیمة الجدیدة في مستطیل 

، فیظهر Change) ثم انقر الزر Value Labelمستطیل 
الوصف الجدید.

-٤٨ -

لحذف وصف قیمة في المتغیر: ظلل الوصف المطلوب من القائمة 
، فیتم حذف الوصف من Removeبالفارة ثم انقر زر بنقره 

القائمة.

المفقودةمالمرحلة الرابعة: تحدید القی
أحیانا قد یقوم بعض األشخاص بعدم اإلجابة على سؤال ما تبقى 
إجابة ذلك السؤال مفقود وتسمى بالقیمة المفقودة، ویجب إبالغ 

مفقودة، نذكر بذلك، وهناك عدة طرق لتعیین القیم الSPSSالجنرال 
منها:

 عندما یكون هناك سؤال لیس له إجابة فما علیك إال أن تقفز
عنه، لیقوم محرر البیانات بعرض تلك الخلیة المفقودة بنقطة، 

System)قیم نظام مفقودة وتسمى تلك القیم المفقودة " 

Missing Values) وجدیر بالذكر انه بالنسبة للمتغیرات "
حول إلى قیم نظام مفقودة ، أما بالنسبة الرقمیة فان الخالیا ت

للمتغیرات النصیة فان الخالیا الفارغة تعامل كقیمة صحیحة، 
بمعنى آخر ال یوجد قیم مفقودة في المتغیرات النصیة.
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 قیم یمكنك أن تضع رمزا بدل القیم المفقودة لتصبح تلك القیم "
" ولتحدید قیمUser Missing Valuesالمستخدم المفقودة 

Missingمستخدم مفقودة نضغط في الخلیة الموجودة اسفل

في شاشة " محرر البیانات" ثم الضغط على المربع المنقط 
بثالث نقط لیظهر الشكل التالي:

و یظهر من مربع الحوار عدة خیارات لتعیین القیم المفقودة كالتالي:
No missing values

فقودة وعادة یكون هذا یتم اختیاره عند عدم وجود قیم  مستخدم م
الخیار محددا.

Discrete missing values

یمكنك إدخال حتى ثالث قیم مختلفة لمتغیر واحد تعامل كقیم 
مستخدم مفقودة وهذا الخیار یصلح للمتغیرات الرقمیة والنصیة.

-٥٠ -

Range of missing values

یمكنك هذا الخیار من تحدید مدى معین من قیم المستخدم المفقودة 
بحیث تعامل اقل قیمة واكبر قیمة وما بینهما من القیم كقیم مفقودة. 

ویصلح هذا الخیار فقط للقیم الرقمیة وال یصلح للمتغیرات النصیة.
Range plus one discrete missing value

یمكنك هذا الخیار من تحدید مدى معین من قیم مستخدم مفقودة 
الخیار للمتغیرات الرقمیة إضافة إلى قیمة خارج المدى، ویصلح هذا

وال یصلح للمتغیرات النصیة. وجدیر بالذكر أن قیم المستخدم 
المفقودة ال تدخل في الحسابات.

ید شكل العموددالمرحلة الخامسة : تح
)یقصد بشكل العمود عرض العمود 

Column width) وموقع البیانات داخل
بحیث یمكن (Text Format)العمود 

تكون في یسار العمود أو في  توجیهها بحیث 
وسطه أو في یمینه. ولتغییر ذلك نضغط في 

ونختار المناسب.Alignواسفل Columnالخلیة اسفل 
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مقیاس المتغیردالمرحلة السادسة : تحدی
لتحدیـــد مقیـــاس المتغیـــر نضـــغط داخـــل 

ـــة اســـفل  ثـــم نضـــغط علـــى Measureالخلی
الســهم الموجــود داخــل الخلیــة فتظهــر الخیــارات
التالیـــــــة كمـــــــا بالشـــــــكل أعـــــــاله ، نختـــــــار منهـــــــا 

Nominal.

:إلیك اإلستبانة التي عرضت في بدایة هذا الفصل تمرین
وتفریغها ١٠والمطلوب توزیعها على عینة عدد مفرداتها 

.SPSSفي 
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استبانه
بكالوریوس فما 

فوق
دبلوم المؤهل العلمي:

١٠اكثر من 
سنوات

١٠- ٥من 
تسنوا

٥اقل من 
سنوات

الخبرة:

معار 
ض 
بشدة

معار 
ض محاید موافق موافق 

بشدة الفقرة م

الستخدام الوسیلة حاشعر باالرتیا
التعلیمیة

١

افضل عرض الوسیلة التعلیمیة في 
وقتها المناسب

٢

أرى أن استخدام الوسیلة التعلیمیة 
تحسن نوعیة التعلیم

٣

:الحل
ملیة الترمیز للمتغیرات:نقوم بع- 

أوال : متغیر المؤهل العلمي:

بكالوریوس فما فوق دبلوم المؤهل العلمي
٢ ١ التصنیف
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ثانیا: الخبرة: 
١٠اكثر من 

سنوات
١٠-٥من 

سنوات
٥اقل من 

سنوات
الخبرة

٣ ٢ ١ التصنیف
ثالثا: یتم تفریغ البیانات وفقا للتصنیف التالي:

معارض بشدةمعارضمحایدموافقموافق بشدةالتصنیف
٥٤٣٢١الدرجة

,q3نعطي أسماء لمتغیرات أسئلة الدراسة كالتالي: المؤهل، الخبرة، 
q2, q1

بعد تفریغ البیانات تظهر شاشة محرر المتغیرات كالتالي:

تفریغ تظهر على شاشة محرر البیانات كالتالي:د الوالبیانات بع
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-٥٧ -

الفصل الثاني
العملیات الحسابیة واختیار الحاالت

عنــــد تحلیــــل اإلســــتبانة یلــــزم فــــي بعــــض األحیــــان إیجــــاد بعــــض 
العملیــات الحســابیة علــى بعــض المتغیــرات وهنــا ســنركز علــى بعــض 

الدوال الهامة التي لها اتصال مباشر بتحلیل اإلستبانة.

ة متغیراتحساب مجموع عد

عملیة الجمع

الـواردة فـي اإلسـتبانة q1, q2, q3: احسـب مجمـوع المتغیـرات مثـال
السابقة

الحل: لحساب مجموع المتغیرات الثالثة

فیظهر مربع Transformمن شریط القوائم Computeنختار -
الحوار التالي:
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ادخل اسم المتغیر الجدید Target Variableفي المستطیل - 
ویجب أن یكون االسم مخالف ألسماء sum1لیكن المطلوب و 

المتغیرات في اإلستبانة. 

q1+q2+q3اكتب Numeric Expressionفي المستطیل - 

ویمكنك كتابة ذلك باستخدام لوحة المفاتیح أو باستخدام أزرار 
اآللة الحاسبة الموجودة في مربع الحوار أو بالنقر على اسم 

ات أو بنقر المتغیر مرة واحدة ثم المتغیر مرتین من قائمة المتغیر 
Numericالضغط على السهم لیدخل داخل صندوق 

Expression

إذا أردت أن تكتب وصف للمتغیر اضغط على الزر - 
Type&Lable:فیظهر مربع الحوار التالي
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ثـــم اضـــغط علـــى Labelأكتـــب فـــي المســـتطیل المقابـــل لــــ - 
Continueبق ، اضــــغط علــــى فینتقـــل إلــــى مربــــع الحـــوار الســــاOk

فتظهر النتائج التالیة:

ـــة الجمـــع الســـابقة إذا كانـــت ١مالحظـــة هامـــة : عنـــد اســـتخدام طریق
إحـــدى قـــیم المتغیـــرات مفقـــودة فـــان نتیجـــة الجمـــع للمتغیـــرات 

مـن فئـة SUMستكون مفقودة، ولذلك یفضل استخدام دالـة 
وكتابــة الصــیغة التالیــة داخــل مســتطیل Functionsالــدوال 

Numeric Expression ،sum(q1,q2,q3) أو
sum(q1 to q3) فانـــه یـــتم جمـــع قـــیم المتغیـــرات الغیـــر
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مفقودة حاول أن تجرب هذه المالحظة مع اختیار اسم جدید 
للمتغیر الناتج.

األدنى للمتغیـرات غیـر دمن الممكن أن نحدد الح:٢مالحظة هامة 
یـــتم المفقـــودة فـــي المتغیـــرات المـــراد جمعهـــا، وهـــذا یمكـــن أن 

بإلحاقــه نقطــة مرفقــة بالحــد األدنــى لعــدد المتغیــرات التــي ال 
تحتوي على قیم مفقودة في اسم الدالة كالتالي:

sum.2(q1 to q3)

هذا یعني أن عملیة الجمـع تـتم إذا وجـد علـى األقـل 
ــــــات وٕاال فالنتیجــــــة ســــــتكون  ــــــیم أو بیان ــــــرین یحمــــــالن ق متغی

مفقودة.

Compute Variable: یحتــوي مربــع الحــوار ٣مالحظــة هامــة 

علــى آلــة حاســبة تحتــوي علــى أرقــام ورمــوز حســابیة ورمــوز 
عالئقیة ورمـوز منطقیـة. ویمكـن اسـتخدام هـذه الحاسـبة مثـل 
أیــة حاســبة یدویــة وذلــك بنقــر الــزر باســتخدام الفــأرة. ویبــین 

الجدول التالي الرموز المستخدمة في اآللة الحاسبة:

رموز المنطقیةالالرموز العالئقیةالرموز الحسابیة
العملیةالرمزالعملیةالرمزالعملیةالرمز
أو &اقل من>الجمع+

and

یجب أن تكون 
جمیع العالقات  اكبر من<الطرح- 
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صحیحة

=>الضرب*
اقل أو 
أو |یساوي

or

واحدة من 
العالقات یجب 

أن تكون 
صحیحة =<القسمة/

اكبر أو 
یساوي

یساوي=األس**
و أ~

not
تفید النفي

ترتیب (  )
العملیات

يال یساو =~

عملیة إیجاد المعدل

لیكن أننا نرید إیجاد معدل المتغیرات الثالثة في كل حالة:

: أوجد معدل المتغیرات الثالثة لكل حالة من الحاالتمثال

فیظهر مربع Computeاختر Transformمن القائمة 
) .. انظر المثال السابق.. Compute Variableالحوار المسمى (

لتنقلها في Functionsمن قائمة اإلقترانات meanاختر الدالة 
وتكتب الصیغة التالیة Numeric Expressionداخل المستطیل 

mean(q1 to q3) ثم اختر اسما جدید للمتغیر الجدید واكتبه ،
ولیكن المعدل ثم اضغط على Target Variableداخل مستطیل 

Ok" فیظهر عمود جدید في شاشة البیانات باسم " المعدل ،
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: إذا أردت إیجاد معدل المتغیرات الخاصة للمعلمین مالحظة هامة
If“سنوات فقط اضغط على الزر ٥الذي خبرتهم اقل من 

فیظهر مربع الحوار التالي:”
:Include if case satisfied conditionاضغط على 

الن الخبرة اقل ١لوب وهو الخبرة = قم بإدخال الشرط المط
أتذكر ذلك ؟ ....١سنوات رمزنا لها بالرمز ٥من 

Computeفیظهر مربع الحوار Continueانقر الزر 

Variable ... وتظهر عبارة الشرط بجانب الزرIf انقر الزر
Ok تالحظ ظهور متغیر جدید باسم "المعدل" في  نهایة ملف

یدة لمعدل المتغیرات الثالثة لكل حالة في البیانات  یحمل قیم جد
سنوات بناء على الشرط .٥حالة أن تكون الخبرة اقل من 
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من الممكن أن یكون الشرط مركب ، فإذا أردنا إیجاد معدل - 
من حملة ١٠إلى ٥المتغیرات الثالثة للمعلمین الذي خبرتهم من 

ربع البكالوریوس فإننا نكتب في مستطیل الشرط الموضح في م
الصیغة التالیة:Compute Variable: if Casesالحوار 

٢المؤهل=١andأو   الخبرة=٢المؤهل=&١الخبرة=

andالحظ وجود فراغ من الیمین ومن الیسار حول كلمة 

* إذا أردنا إیجاد معدل المتغیرات الثالثة بشرط أن للمعلمین الذي 
كالوریوس فننا أو حاصلون على درجة الب١٠إلى ٥خبرتهم من 

نكتب في مستطیل الشرط العبارة التالیة:

٢المؤهل=١orأو   الخبرة=٢ا المؤهل=١الخبرة=

-٦٤ -

أوجد المعدل للمتغیرات الثالثة للمعلمین ذوى الخبرة اكبر تمرین : 
٥من 

أوجد المعدل للمتغیرات الثالثة للمعلمین ذوى الخبرة اكبر تمرین : 
من حملة الدبلوم.٥من 
ق اختیار عدة حاالتطر

بإمكاننـــا اختیـــار عـــدة حـــاالت یمكـــن للباحـــث إجـــراء التحلیـــل 
علیهـا والختیـار عــدة حـاالت أو مجموعـة جزئیــة مـن الحـاالت نختــار 

فیظهـــر مربـــع الحـــوار Select Casesاألمـــر Dataمـــن القائمـــة 
التالي:
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هم : افتـــرض أننـــا نریـــد تحدیـــد الحـــاالت للمعلمـــین الـــذین مــــؤهلمثـــال
Ifنختـار الخیـار Selectالعلمـي دبلـوم فقـط، مـن مسـتطیل 

condition is satisfied ثـم ننقـر علـى الـزر ،If فیظهـر
مربع الحوار التالي:

Continueثم اضغط ١المؤهل=ادخل الشرط 

یوجــــد مســــتطیل یســــمى Select Casesفــــي اســــفل مربــــع الحــــوار
Unselected Cases Areدان الطریقــة التــي یوجــد خیــاران یحــد

سوف نستثني الحاالت المستثناه وهما
Filtered هــذا الخیــار یــؤدي إلــى إضــافة متغیــر فــي نهایــة ملــف :

) Selectedاو ١یأخــذ قیمتــین، القیمــة ( $_filterالبیانــات یســمى 
) للحــاالت غیــر Not Selectedاو ٠للحــاالت المختــارة والــرقم (  

إلــى وضــع إشــارة " / " للحــاالت المختـارة، كمــا أن هــذا الخیــار یـؤدي
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غیر المختارة. وٕاذا أردت إیقاف هذا الخیـار والرجـوع لجمیـع البیانـات 
.Selectمن المستطیل All Casesاختر 

Deleted هذا الخیار یـؤدي إلـى حـذف الحـاالت غیـر المختـارة وال :
یمكن الرجوع إلى البیانات األصلیة إال إذا قمن بإغالق البرنـامج مـع 

لتخزین وفتح الملف من جدید.عدم ا
فتظهـــر Okثـــم نضـــغط علـــى Filteredعلـــى كـــل حـــال ســـنختار 

النتائج التالیة:

فان Unselected Casesمن المستطیل Deletedإذا اخترنا 
النتائج تكون كالتالي:
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:الختیار عینة عشوائیة من البیانات نتبع الخطوات التالیة

فیظهر مربع الحوار Select Casesاختر Dataمن القائمة - 
Select Casesكما في المثال السابق، نضغط علىRandom

sample of cases من مستطیلSelect

فیظهر مربع الحوار التالي:Sample، ثم نضغط على 
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Approximatelyیشتمل هذا الحوار على خیارین هما

ادخال رقم في مستطیل هذا وهو یحدد نسبة الحاالت المئویة وذالك ب
% من الحاالت عشوائیا. ٦٠وعلیة سیتم اختیار ٦٠الخیار ولیكن 

من nفیحدد عدد الخیارات من عینة حجمها Exactlyاما الخیار 
امام في المستطیل االیسر المقابل لـ ٦الحاالت، فاذا ادخلنا الرقم 

Exactly ٦ار في المستطیل االیسر، فهذا یعني اختی١٠والرقم
حاالت. ١٠حاالت من اول 

. ونضغط على الزر Exactlyفي مثالنا سنختار حالة 
Continue ثم علىOk:فتظهر النتائج التالیة
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اختیار مدى معین من الحاالت

Selectلتحدید مدى معین من الحاالت نختار من مربع الحوار 

Cases الخیارBased on time or case range فیظهر مربع
لحوار التالي:ا

Lastأسفل ٧والرقم First Casesأسفل ٣أكتب الرقم 

Cases وبذلك یتم إختیار الحاالت من الحالة الثالثة إلى الحالة
السابعة.
تصفیة حاالت معینة

نستطیع من خالل هذا األمر اختیار الحاالت التي ال 
ساوي تساوي قیمتها في هذا المتغیر صفرا وتحذف الحاالت التي ت

ثم إدخال Use Filter Variableقیمتها الصفر وذلك بالنقر على 
المتغیر الذي یحتوي على بیانات تساوي الصفر وبیانات ال تساوي 
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فنحصل على الحاالت التي ال تساوي Okالصفر ، ثم نضغط 
الصفر.
حفظ أو تخزین البیاناتSaving Data

Save. لحفظ البیانات ألول مرة اختر األمر ١ As من القائمة
File:فیظهر مربع الحوار التالي

نحن اخترنا " Save In. حدد الدلیل الذي ترید من مربع ٢
Fileفي مربع     وكالة "المستندات"، ثم ادخل اسم الملف" 

Name الحظ أن امتداد ملفات البیانات ،SPSS*.sav المقابل
اضغط على كما هو موضح بالشكل.ثمSave as typeلمربع 
.Saveالزر 
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من قائمة Exit SPSSبالنقر على SPSSللخروج من نظام . ٣
File.

فتح ملف بیانات مخزن

ومن القائمة الفرعیة اختر Openاختر Fileمن القائمة .١
Dataلكما هو بالشك.
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یظهر مربع الحوار التالي:اختر الملف المطلوب ثم اضغط الزر -٢
Open.

یر ، نحدد المتغیر ثم نضغط لحذف متغDelete ولنسخ ،
األمر Editمتغیر أو عدة متغیرات حددها ثم اختر من القائمة 

Copy وللصق المتغیرات بعد نسخها نختار من القائمة ،Edit

.Pastاألمر 
 (عمود) إدراج متغیرInsert Variable

ضع مؤشر الفارة على العمود الذي ترید إضافة عمود جدید .١
ى یساره.إل
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( أو بالنقر Insert Variableمن قائمة بیانات اختر األمر .٢
على الزر في شریط األزرار الخاص بإدراج متغیر) فیظهر 

Var00001عمود جدید باسم افتراضي 

 (صفوف ) إدراج حاالتInsert Cases

ضع مؤشر الفارة على الصف الذي ترید إضافة صف جدید .١
فوقه.

( أو بالنقر على Insert Caseاألمر من قائمة بیانات اختر .٢
الزر في شریط األزرار الخاص بإدراج صف) فیظهر صف 

جدید باسم افتراضي.
 اإلنتقال إلىGo To Case

فیظهر مربع Dataمن قائمة Go To Case.انقر فوق األمر ١
كما هو بالشكل ثم اكتب رقم الحالة Go To Caseالحوار 

التي ترید االنتقال إلیها
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البحث عن القیمFinding Values

إذا رغبت في البحث عن قیم لمتغیرات معینه ( مثال المتغیر .١
q3١) انقر فوق أي خلیة في المتغیرq.

فیظهر مربع الحوار التالي:Findاختر Editمن القائمة .٢

في المستطیل أمام ٤اكتب الرقم المراد البحث عنه ولیكن .٣
Find what

 اد وتصدیر البیاناتإستیرExporting and
Importing

تعتبر عملیة الحصول على البیانات من األولویات التي تشغل بال 
الباحثین، ولكن لیس بالضرورة أن تكون هذه البیانات مخزنة في 

Accessأو  Excelإذ قد تكون ضمن برنامج SPSSملفات 
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كذلك فانك قد تحتاج وغیرها( تسمى هذه العملیة استیراد البیانات).
في بعض األحیان تخزین بیاناتك التي قمت بمعالجتها في تطبیقات 

(تسمى هذه العملیة تصدیر Accessأو Excelأخرى مثل 
البیانات) .

 تصدیر البیاناتExporting Data

نختار من Excelفي برنامج SPSSإذا أردت تخزین ملف .١
Save As من القائمةFile يالحوار التاللیظهر مربع:

Excel *.xlsنحدد نوع الملف Save as typeمن المربع .٢

التعرف علیه، ثم اكتب اسم الملف Excelالذي یستطیع تطبیق 
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. ثم اضغطFilename"المخزون" في المستطیل أمام 
.Saveعلى زر 

من شریط القوائم Openثم اضغط على Excelافتح تطبیق .٣
وافتح الملف "المخزون".

 إستیراد البیاناتImporting Data

وتحویله إلى Excelنستطیع استیراد البیانات من تطبیق آخر مثل 
باتباع الخطوات التالیة:SPSSتطبیق 

Fileمن القائمة Openثم اختر SPSS.افتح برنامج جدید في ١

ستظهر قائمة File of Type، ثم اضغط على السهم یمین القائمة
التعامل معها، حدد على SPSSبأنواع الملفات التي یمكن لبرنامج 

Excel*.xlsسبیل المثال 

.Okحدد الملف الذي ترید فتحه بالنقر علیه، ثم اضغط -٢
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الثالثالفصل 
والجداول المتقاطعةاإلحصائیةس المقایی

الجداول المتقاطعة
قــد نحتــاج فــي كثیــر مــن األحیــان لتلخــیص البیانــات 

في جداول متقاطعة مكونة من صفوف وأعمدة
: إذا أردنا بعض المقاییس اإلحصـائیة لـبعض الطبقـات مثال

مـــن المعلمـــین حملـــة الـــدبلوم مـــثال أو حملـــة البكـــالوریوس أو 
سـنوات أو أن یكـون الموظـف ٥مـن للذي سـنوات خبـرة اقـل 

سـنوات ٥مؤهله العلمـي بكـالوریوس وخدمتـه فـي التعلـیم مـن 
.سنوات١٠إلى 

أو إنشاء المقـاییس اإلحصـائیة لكـل تقـاطع بـین فئـات الخبـرة 
وفئات المؤهل العلمي، لكل هذا نتبع الخطوات التالیة:

لتظهــــــر قائمـــــــة Reportنختــــــار Analyze. من القائمة١
كما بالشكل الموضحOLAP Cubesر فرعیة اخت

-٨٢ -

لیظهر مربع الحوار التالي:
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Summary Variable(s). ادخل في المستطیل اسفل٢

المتغیر " ر_بدائي" والمتغیر " ر_نهائي " وادخل في 
Grouping Variable (s)المستطیل اسفل

المتغیران " المؤهل " و " الخبرة " كما تالحظ بالشكل.
لیظهر مربع الحوار التالي:...Statisticsاضغط على .٤

اختر المقاییس اإلحصائیة التي تراها مناسبة لك مثل 
Standardواالنحراف المعیاري Meanالوسط الحسابي 

Deviation و اقل قیمةMinimum واكبر قیمة
MaximumوالمجموعSum وعدد الحاالتNumber

of Casesاسفلوغیرها ثم ادخلها في المستطیلCell

-٨٤ -

Statistics ثم اضغطContinue لنعود إلى مربع
.OLAPS Cubesالحوار السابق 

Titleإذا أردت كتابة عنوان للجدول اضغط على .٥

فیظهر مربع الحوار التالي:
اكتب عنوان مناسب إذا أردت وٕاال اضغط على كل حال 

Okثم Continueعلى 

لتظهر النتائج التالیة:
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OLAP Cubes

في الجدول السابق یكون المعدل للرواتب في بدایة .٦
$ لكل الطبقات ٥٢٩$ وفي نهایة العمل ٤٥٠العمل  

مجتمعة وهذا ینطبق على باقي المقاییس اإلحصائیة. ولكن 
إذا أردت إیجاد المتوسط الحسابي للمعلمین من حملة 

Case Processing Summary

10 100.0% 0 .0% 10 100.0%

10 100.0% 0 .0% 10 100.0%

*  الراتب في بدایة العمل
الخبرة * المؤھل العلمي
*  الراتب في نھایة العمل
الخبرة * المؤھل العلمي

N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total

Cases

-٨٦ -

الدبلوم فقط فإننا نضغط مرتین متتالیتین على النتائج 
:التاليلیظهر الشكل

اضغط على السهم المقابل للمتغیر " المؤهل العلمي " .٧
ثم اختر دبلوم كالتالي: تالحظ أن معدل رواتب المعلمین 
في بدایة العمل  من حملة الدبلوم على سبیل المثال یساوي 

٣٨٠,٠٠ $
إذا أردنا إیجاد المقاییس اإلحصائیة للمعلمین من حملة .٨

ات نضغط على النتائج الدبلوم وخبرتهم اقل من خمس سنو 
ضغطتین متتالیتین ثم نضغط على زر السهم المقابل 

سنوات " لتظهر النتائج ٥للمتغیر الخبرة ونختار " اقل من 

التالیة:
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وواضح أن معدل المعلمین من حملة" الدبلوم " وخبرتهم 
$٣٨٥سنوات " یساوي ٥ن "اقل م

 الجدول التقاطعيCrosstabulations

قـــاطعي هـــو جـــدول یســـتخدم لتوزیـــع أفـــراد الجـــدول الت
عینة الدراسة حسب متغیرین أو اكثـر أو هـو جـدول یسـتخدم 
لعــرض عــدد الحــاالت( التكــرارات) التــي لهــا مجــامیع مختلفــة 

Categorical )مـــن قــــیم متغیــــرین مصــــنفین أو اكثــــر

Variables) ویمكـــن أن یرافـــق الجـــدول التقـــاطعي حســـاب ،
ملخصات إحصائیة واختبارات. 

two-way)یسمى الجدول التقاطعي لمتغیرین باسم و 

crostabulation) ویسمى الجدول التقاطعي ألكثر من .
(multi-way crostabulation )متغیرین باسم 

-٨٨ -

:إلنشاء الجدول التقاطعي اتبع الخطوات التالیة
Descriptiveاختر Analyzeمن القائمة .١

Statistics ومن القائمة الفرعیة اخترCrosstabs كما
Crosstabsبالشكل التالي، یظهر مربع الحوار 
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. ادخل متغیر "المؤهل العلمي" في المستطیل اسفل ٢
Row(s) ومتغیر " الخبرة " في المستطیل اسفل

Column(s) اضغط داخل المربع بجانبDisplay

-٩٠ -

clustered bar charts ثم اضغط على الزر ،Cells

لي:یظهر مربع الحوار التا
و Row. اضغط داخل المربعات الموجودة بجانب ٣

Column في المستطیلPercentage ثم اضغط على .

Continue ثم اضغطOk:تظهر النتائج التالیة
Crosstabs

Case Processing Summary

10 100.0% 0 .0% 10 المؤھل العلمي * الخبرة100.0%
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases
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من النتائج السـابقة نالحـظ فـي كـل خلیـة ثالثـة قـیم علـى سـبیل . ٤
ع "اقـل مـن المثال القـیم فـي الخلیـة األولـى تقـاطع " الـدبلوم " مـ

یـــدل علـــى أن هنـــاك معلمـــین اثنـــین مـــن ٢ســـنوات" ، الـــرقم ٥
سـنوات والنسـبة ٥حملة الدبلوم وخبـرتهم فـي التـدریب اقـل مـن 

% تعني أن نسبة المعلمین من حملـة الـدبلوم وخبـرتهم فـي ٥٠
ـــدریس اقـــل مـــن  % ١٠٠% والنســـبة ٥٠ســـنوات تســـاوي ٥الت

رة التــــدریس تعنــــي أن نســــبة المعلمــــین مــــن حملــــة الــــدبلوم وخبــــ
% أي أن ١٠٠ســـــنوات تســـــاوي ٥لـــــدیهم وخبـــــرتهم اقـــــل مـــــن 

هنـــاك نســـبة مئویـــة ضـــمن الصـــف ونســـبة مئویـــة للمشـــاهدات 
ضمن العمود.

Crosstabulation المؤھل العلمي * الخبرة

2 1 1 4
50.0% 25.0% 25.0% 100.0%

100.0% 25.0% 25.0% 40.0%
3 3 6

50.0% 50.0% 100.0%
75.0% 75.0% 60.0%

2 4 4 10
20.0% 40.0% 40.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within المؤھل العلمي
% within الخبرة
Count
% within المؤھل العلمي
% within الخبرة
Count
% within المؤھل العلمي
% within الخبرة

دبلوم

بكالوریوس فما فوق

المؤھل
العلمي

Total

سنوات٥اقل من  سنوات٥-١٠من  سنوات١٠اكثر من 
الخبرة

Total

-٩٢ -

. كـــذلك ینـــتج لنــــا مخطـــط بیــــاني تـــم توضـــیحه أثنــــاء شـــرح الرســــم ٥
البیاني.

 ادخل للبیانات متغیر جدید باسم " الجنس " مقسم
إلى ذكر وأنثي كما یلي:

 ل تقاطعي ألكثر من متغیرین ( عمل جدوMulti-

way crosstabulation(
من Descriptive statisticsلعمل ذلك نختار .١

ومن القائمة الفرعیة نختار Analyzeالقائمة 
Crosstabs:یظهر مربع الحوار التالي
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ادخل المتغیرات كما بالشكل أعاله تظهر النتائج التالیة:. ٢
Crosstabs

Case Processing Summary

10 100.0% 0 .0% 10 المؤھل العلمي * الخبرة * الجنس100.0%
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

-٩٤ -

للمتغیراتمقاییس اإلحصائیة الرقمیةیجاد الإ
المقاییس اإلحصائیة المراد إیجادها هي .٢

(Central Tendency)مقاییس النزعة المركزیة   . ١

 الوسط الحسابيmean.مجموع القیم على عددها
 الوسیطMedian من ٥٠القیمة التي یقل عنها %

مفردات العینة.
المنوالMode.القیمة األكثر تكرارا

Dispersionمقاییس التشتت . ٢

 االنحــراف المعیــاريStander Deviation مقــدار
تشتت القیم عن وسطها الحسـابي مقاسـا بوحـدات المتغیـر 

نفسها.
 التباینVarianceمربع االنحراف المعیاري
 المدىRange.الفرق بین اكبر قیمة واصغر قیمة
 اقل قیمةMinimum

 اكبر قیمةMaximum
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 ي الخطأ المعیارS.E.mean مقدار الخطأ الموجود فـي
الوســــط الحســــابي وهـــــو داللــــة علــــى دقـــــة الوســــط الحســـــابي 

كتقدیر لوسط المجتمع.

Distributionشكل التوزیع  .٣

 ـــواء ـــواء فكـــرة Skewnessااللت : یعطـــى مقیـــاس االلت
عـــن تمركـــز قـــیم المتغیـــر ، فـــإذا مـــا كانـــت قـــیم هـــذا المتغیـــر 

مـن تمركزهـا باتجـاه القـیم ثـرأكتتمركز باتجـاه القـیم الصـغیرة 
الكبیـــرة فـــان توزیـــع هـــذا المتغیـــر ملتـــو نحـــو الیمـــین ویســـمى 
موجـــب االلتـــواء وتكـــون قیمـــة االلتـــواء موجبـــة. أمـــا إذا كـــان 

ون ســالبا أو ملتــو نحــو الیســار كــالعكــس فــان هــذا االلتــواء ی
ــــت قیمــــة معامــــل كــــوت ــــواء ســــالبة. أمــــا إذا كان ون قیمــــة االلت

توزیع یكون طبیعیا.االلتواء صفرا فان ال
 التفلطح او التفرطحKurtosis یمثل تكرارات القیم على :

طرفــي هــذا المتغیــر و هــو یمثــل أیضــا درجــة علــو قمــة التوزیــع 
بالنسـبة للتوزیـع الطبیعـي. فـإذا كانـت قیمـة التفـرطح كبیـرة كانــت 
للتوزیــع قمــة منخفضــة، ویســمى التوزیــع كبیــر الــتفلطح، إمــا إذا 

ح صـــغیرة فـــان للتوزیـــع قمـــة عالیـــة ویســـمى كانـــت قیمـــة الـــتفلط
التوزیع مدببا أو قلیل التفلطح.

-٩٦ -

 الربیعیاتQuartilesتقسیم البیانات إلى أربعة أرباع
 المئیناتPercentile(s)ةتقسیم البیانات أجزاء من مائ

 إلیجاد المقاییس اإلحصائیة السابقة باإلضافة إلى
وضیح نتبع بعض الرسوم البیانیة التي تساعد على الت

الخطوات التالیة:
   استخدام الخیارFrequencies

Descriptiveاختر Analyzeمن شریط القوائم .١

Statistics ومن القائمة الفرعیة اخترFrequencies

كما هو موضح بالشكل ینتج مربع الحوار التالي:
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یظهر مربع الحوار التالي:Statisticsعلى الزر اضغط.٢

-٩٨ -

جمیع اإلحصاءات المطلوبة ، ثم اضغط على اضغط على.٣
Continue فنرجع إلى مربع الحوار السابق: اضغط على

یظهر مربع الحوار التالي:Chartsالزر 

Withو  وداخـل المربـع Histogramsاضـغط علـى .٤

normal carve ثـــمContinue نرجـــع لمربـــع الحـــوار
Frequency اضغط علىOk:تظهر النتائج التالیة

Frequencies
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Statistics

10 10
0 0

$452.00 $529.00
$23.981 $20.894
$455.00 $520.00

$400 $500
$75.836 $66.072

$5,751.111 $4,365.556
.567 .435
.687 .687
.113 -.351

1.334 1.334
$250 $210
$350 $440
$600 $650

$4,520 $5,290
$352.00 $441.00
$376.00 $458.00
$392.50 $480.00
$400.00 $493.00
$420.00 $500.00
$455.00 $520.00
$466.00 $546.00
$491.00 $564.00
$505.00 $577.50
$516.00 $594.00
$592.00 $645.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90

Percentiles

الراتب في نھایة العملالراتب في بدایة العمل

Frequency Table

-١٠٠-

الراتب في بدایة العمل

1 10.0 10.0 10.0
1 10.0 10.0 20.0
2 20.0 20.0 40.0
1 10.0 10.0 50.0
1 10.0 10.0 60.0
1 10.0 10.0 70.0
1 10.0 10.0 80.0
1 10.0 10.0 90.0
1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

$350
$370
$400
$450
$460
$470
$500
$520
$600
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

الراتب في نھایة العمل

1 10.0 10.0 10.0
1 10.0 10.0 20.0
1 10.0 10.0 30.0
2 20.0 20.0 50.0
1 10.0 10.0 60.0
1 10.0 10.0 70.0
1 10.0 10.0 80.0
1 10.0 10.0 90.0
1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

$440
$450
$490
$500
$540
$550
$570
$600
$650
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Histogram
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الراتب في بدایة العمل

600.0550.0500.0450.0400.0350.0

الراتب في بدایة العمل

F
re

q
u

e
n

c
y

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

Std. Dev = 75.84
Mean = 452.0

N = 10.00
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الراتب في نھایة العمل

650.0
625.0

600.0
575.0

550.0
525.0

500.0
475.0

450.0

الراتب في نھایة العمل
F

re
q

u
e

n
c
y

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

Std. Dev = 66.07
Mean = 529.0

N = 10.00

 استخدام األمرDescriptive

یستخدم هذا الخیار إلیجاد بعض المقاییس اإلحصائیة 
أیضا ولعمل ذلك 
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Descriptiveالخیار Analyze. نختار من القائمة ١

Statisticsومن القائمة الفرعیة الخیار
Descriptivesحوار التالي:یظهر مربع ال

. ندخل المتغیرات " ر_حالي" و " ر_بدائي" داخل ٢
.Variable(s)المستطیل أسفل 

لیظهر مربع الحوار Option. اضغط على الزر ٣
التالي:

-١٠٤-

Continueاختر المقاییس المطلوبة ، ثم اضغط على .٥

.Descriptivesلنعود لمربع الحوار 
Save standardizedاضغط داخل المربع بجانب .٦

values as variables لیحول البیانات إلى قیم )
تظهر النتائج التالیة:Okمعیاریة)ثم اضغط 

Descriptives
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Descriptive Statistics

10$452.00$75.836 .567 .687
10$529.00$66.072 .435 .687
10

الراتب في بدایة العمل
الراتب في نھایة العمل
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic StatisticStd. Error
N Mean Std.

Deviation
Skewness

یتم حساب القیم المعیاریة وفق العالقة .٧



xz حیث

x ، هي القیمة المدخلة هي المتوسط الحسابي
والقیم xهو االنحراف المعیاري للمتغیر x ،للمتغیر 
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المعیاریة تظهر عادة في نهایة ملف البیانات  وهذا جزء 
من ملف البیانات كما یلي:

 استخدام األمرExplore( مستكشف البیانات)
یستخدم هذا الخیار إلیجاد بعض المقاییس اإلحصائیة 

متغیر آخر أو أكثر ، لمتغیر أو أكثر وفقا  لتصنیف 
وكذلك نحصل منه على بعض الرسوم البیانیة وعملیة 

تلخیص البیانات وغیرها وللتعرف علیه نتبع ما یلي:
Descriptiveنختار Analyzeمن القائمة .١
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Statistics ومن القائمة الفرعیة نختارExplore یظهر
مربع الحوار التالي:

طیل اسفل ندخل المتغیر " ر_حالي "  في المست.٢
Dependent List والمتغیر "الجنس " في المستطیل

( الحظ وجود عدة خیارات داخل Factor Listاسفل 
و StatisticsوBothوهي Displayالمستطیل 

Plots وهي تعني اختیار اإلحصاءات أو الرسم البیاني أو
)ثم اضغط على Bothكلیهما ، سوف نختار كلیهما 

Statisticsع الحوار التالي:لیظهر مرب

-١٠٨-

-M(اإلحصاءات الوصفیة) و Descriptiveاختر .٣

Estimators تقدیر لمقاییس النزعة المركزیة التي ال)
(تحدید ما Outliersتتأثر بالقیم المتطرفة أو الشاذة) و 

إذا كانت هناك قیم شاذة واستخراج اكبر خمس قیم واقل 
حتى ال خمس قیم شاذة، وذلك تمهیدا لحذفها من البیانات

تؤثر على االختبارات األخرى و اختر كذلك الخیار 
Percentiles (وتعني المئینات) ثم اضغط على

Continue لتعود لمربع الحوارExplore.
لیظهر مربع الحوار التالي:Plotsاضغط على  الزر .٤
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و من المستطیل Factor level togetherاضغط على .٥
Descriptive اخترStem-and-leaf وHistogram ثم

Exploreلنعود مرة ثانیة لمربع الحوار Continueاضغط على 
لتظهر النتائج التالیة:Ok، اضغط 

تفسیر النتائج:
الجدول التالي: یظهر عدد ونسبة القیم المدخلة والمفقودة لكال 

الجنسین وذلك لمتغیر الجنس.

-١١٠-

Explore

Case Processing Summary

6100.0% 0 .0% 6100.0%
4100.0% 0 .0% 4100.0%

الجنس
ذكر
انثى

الراتب في بدایة العمل
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

اإلحصائیة الجدیدة مثل.یظهر بعض المقاییسالجدول التالي: 
95%Confidence interval for mean

% ولها حد ٩٥وهي تعني فترة الثقة للوسط الحسابي بنسبة دقة 
أدنى وحد أعلى وذلك لكل من الذكور واإلناث كل على حدة.

5%Trimmed Mean

وهو الوسط الحسابي الذي یتم حسابه بعد استبعاد اكبر 
بعاد القیم الشاذة.% حتى یتم است٥% واصغر ٥

Interquartile Range

تمثـــل المـــدى الربیعـــي وهـــو الفـــرق بـــین قیمتـــي الربیـــع الثالـــث 
والربیع األول.

الحظ أن باقي اإلحصاءات قد تم شرحها سابقا.
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Descriptives

$488.33 $28.097
$416.11

$560.56

$487.04
$480.00

4736.667
$68.823

$400
$600
$200

$102.50
.605 .845
.620 1.741

$397.50 $26.260
$313.93

$481.07

$396.11
$385.00

2758.333
$52.520

$350
$470
$120

$97.50
1.165 1.014
1.085 2.619

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

الجنس
ذكر

انثى

الراتب في بدایة العمل
Statistic Std. Error

عبارة عن التوقعات لقیم الوسط الحسابي الجدول التالي: 
وتعتمد على عدة طرق تعتمد على مراكز الثقل للنزعة 

ركزیة وبعد القیم عن القیم الصفریة للقیم القیاسیة.الم
-١١٢-

M-Estimators

$482.01 $475.72 $481.85 $475.63
$385.00 $380.06 $387.45 $380.00

الجنس
ذكر
انثى

الراتب في بدایة العمل

Huber's
M-Estimatora

Tukey's
Biweightb

Hampel's
M-Estimatorc

Andrews'
Waved

The weighting constant is 1.339.a.

The weighting constant is 4.685.b.

The weighting constants are 1.700, 3.400, and 8.500c.

The weighting constant is 1.340*pi.d.

یمثل النسب المئیني: الجدول التالي
Percentiles

$400.00$400.00$437.50$480.00$540.00 . .
$350.00$350.00$355.00$385.00$452.50 . .

$450.00$480.00$520.00
$360.00$385.00$435.00

الجنس
ذكر
انثى
ذكر
انثى

الراتب في بدایة العمل

الراتب في بدایة العمل

Weighted
Average(Definition 1)

Tukey's Hinges

5 10 25 50 75 90 95
Percentiles

یظهر القیم الشاذةالجدول التالي: 
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Extreme Valuesa

10 $600
9 $520
5 $500
1 $400
6 $450
7 $460
8 $470
4 $400
2 $350
3 $370

1
2
3
1
2
3
1
2
1
2

Highest

Lowest

Highest

Lowest

الجنس
ذكر

انثى

الراتب في بدایة العمل
Case Number Value

The requested number of extreme values exceeds the number of
data points. A smaller number of extremes is displayed.

a.

والمخططات التالیة عبارة عن المدرج التكراري لكل من 
اإلناث والذكور وذلك لمتغیر الراتب الحالي:

الراتب في بدایة العمل

الراتب في بدایة العمل

600.0550.0500.0450.0400.0

Histogram

For الجنس= ذكر

كرار
الت

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

Std. Dev = 68.82
Mean = 488.3

N = 6.00

-١١٤-

الراتب في بدایة العمل

475.0450.0425.0400.0375.0350.0

Histogram

For الجنس= انثى
ر
را

ك
لت
ا

1.2

1.0

.8

.6

.4

.2

0.0

Std. Dev = 52.52
Mean = 397.5

N = 4.00



-١١٥-
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الرابعالفصل 
اإلرتباط 

  االرتباطCorrelation

یطلق االرتباط على العالقة بین متغیرین مثل العالقة بین درجة 
الطالب في مادة الفیزیاء ودرجته في مادة الریاضیات أو العالقة بین 
معدله في الدراسة وعدد ساعات الدراسة أو العالقة بین دخل الفرد 

ناك كثیر من العالقات...واستهالكه وه

وتقاس تلك العالقات بمقیاس یسمى معامل االرتباط ویرمز له 
.١إلى ١–ویأخذ القیم من  rبالرمز 

 ١یكون االرتباط طردي تام إذا كانت قیمة معامل االرتباط تساوي

١-یكون االرتباط عكسي تام إذا كانت قیمة معامل االرتباط تساوي

نت قیمة معامل االرتباط تساوي صفر.ال یوجد ارتباط إذا كا

 كلمـــا كانـــت القیمـــة المطلقـــة لمعامـــل االرتبـــاط قریبـــة مـــن الواحـــد كـــان
االرتباط قویا.

 كلمـــا كانـــت القیمـــة المطلقـــة لمعامـــل االرتبـــاط قریبـــة مـــن الصـــفر كـــان
االرتباط ضعیفا.

:ویمكن استخدام معامل االرتباط بین متغیرین بعدة طرق نذكر منها

-١١٨-

: یستخدم إذا كان كال المتغیرین مقاسا (Pearson)سونمعامل بیر .١
بمقیاس كمي مثل إیجاد معامل االرتباط بین الدخل واالستهالك

: یستخدم إذا كان كال من (Spearman)معامل سبیرمان.٢
المتغیرین مقاسا بمقیاس ترتیبي مثل إیجاد العالقة مستوى الدخل ( 

ل الیومیة( اكثر منخفض) وعدد ساعات العم–متوسط –مرتفع 
ساعات) كما ٥اقل من –٨ساعات إلى ٥من –ساعات ٨من 

یمكن استخدام مقیاس سبیرمان في حالة المتغیرات الكمیة أیضا.
: یستخدم مثل  معامل (Kandell,s tau)معامل كاندل تاو .٣

سبیرمان وبنفس الشروط.
: یستخدم إذا كان المتغیرین مقاسا بمقیاس (Phi)معامل فاي .٤

أنثى ) والتعلم ( –سمي مثل إیجاد العالقة بین الجنس ( ذكر إ
غیر متعلم).–متعلم 

: یستخدم عندما یكون كال من (Cramers)معامل كریمر .٥
المتغیرین مقاسا بمقیاس إسمي أحدهما أو كالهما غیر ثنائي مثل 

أنثى ) ومتغیر التخصص –إیجاد العالقة بین الجنس ( ذكر 
تربیة )–دسة هن–تجارة –(علوم 

ولدراسة معامل االرتباط بین متغیرین أو اكثر قم بإدخال البیانات 
التالیة لعشرة طالب في كلیة التجارة واحفظه باسم ع_تجارة ، كما 

بالشكل:
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لمعرفة وصف المتغیرات وقیمها ونوعها 
الخیـــار Utilitiesاختـــر مـــن القائمـــة 

File Info

كما بالشكل التالي:
ائج بشاشــــــة المخرجــــــات لتظهــــــر النتــــــ

كالتالي:

-١٢٠-

File Information
List of variables on the

working file
Position Name
١الجنس     الجنس                                             

Measurement Level: Nominal
Column Width: 8  Alignment:

Center
Print Format: F8
Write Format: F8
Value    Label

1 ذكر

2 أنثى

٢اجتماعیة  الحالة االجتماعیة                                           
Measurement Level: Nominal
Column Width: 8  Alignment:

Center
Print Format: F8
Write Format: F8

Value    Label
1 أعزب

2 متزوج
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٣الساعات   عدد الساعات الدراسیة                                
Measurement Level: Scale
Column Width: 8  Alignment:

Center
Print Format: F8
Write Format: F8

ریاضیات
4

Measurement Level: Scale
Column Width: 8  Alignment:

Center
Print Format: F8
Write Format: F8

٥إحصاء
Measurement Level: Scale
Column Width: 8  Alignment:

Center
Print Format: F8
Write Format: F8

اقتصاد
6

Measurement Level: Scale
Column Width: 8  Alignment:

Center

-١٢٢-

Print Format: F8
Write Format: F8

محاسبة                                       
٧

Measurement Level: Scale
Column Width: 8  Alignment:

Center
Print Format: F8
Write Format: F8

إلیجاد معامل االرتباط بین كل درجة الطالب في الریاضیات 
بأنه ال یوجد واإلحصاء  أو بمعنى آخر اختبر الفرضیة التي تقول

ارتباط بین عالمة الریاضیات وعالمة اإلحصاء "

اتبع الخطوات التالیة:رضیة الصفریةتسمى هذه الف

Analyze. مـــــــــــن القائمـــــــــــة ١
ومـــــــــــــن Correlateاختـــــــــــــر

القائمة الفرعیة
كمـــــــــــــا Bivariateاختـــــــــــــر 

بالشكل المقابل:تالحظ
یظهر مربع الحوار التالي:
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ادخـــل المتغیـــرین " ریاضـــیات " و " إحصـــاء " داخـــل المســـتطیل . ٢
Variables

بیرســوم هــو المختــار فــي األصــل .الحــظ أن اختیــار معامــل ارتبــاط٣
وٕاذا أردت اختیار مقیاس آخر لمعامل االرتباط علیك أن تضغط في 

Flagالمربــع الــذي بجانبــه، كــذلك الحــظ أن المربــع بجانــب 
significant correlations مفعــل أي موجــود

بداخله إشارة "صح" وفائدته وضـع نجمـة أو نجمتـین علـى المتغیـرات
ط مقبول أي عرض مستوى الداللة .الذي لها معامل ارتبا

نحصل على النتائج التالیة:Okاضغط 

Correlations
-١٢٤-

نالحظ من النتائج الواردة في مصفوفة المعامالت أن .١

2.tailed Significance = 0.000 05وهــو اقـل مـن. وهــذا
الفیزیــاء یــدل علــى أن هنــاك ارتبــاط قــوي بــین عالمــات الریاضــیات و 

أي علینا رفض الفرضیة الصفریة.959.0rویساوي 

إیجاد مصفوفة معامالت االرتباط

مصفوفة معامالت االرتباط هي مصـفوفة یـتم فیهـا عـرض معـامالت 
االرتبــاط بــین كــل زوجــین مــن المتغیــرات وإلیجــاد ذلــك، ادخــل جمیــع 

وار فــــــــــى مربــــــــــع الحــــــــــVariablesالمتغیــــــــــرات داخــــــــــل مســــــــــتطیل 
Bivariate Correlations:كما في الشكل التالي

Correlations

1 .959**
. .000

10 10
.959** 1
.000 .

10 10

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ریاضیات

احصاء

ریاضیات احصاء

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**.
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تظهر النتائج التالیة:Okاضغط على 
Correlations

Correlations

1 .959** .780** .833**
. .000 .008 .003

10 10 10 10
.959** 1 .746* .811**
.000 . .013 .004

10 10 10 10
.780** .746* 1 .890**
.008 .013 . .001

10 10 10 10
.833** .811** .890** 1
.003 .004 .001 .

10 10 10 10

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ریاضیات

احصاء

اقتصاد

محاسبة

ریاضیات احصاء اقتصاد محاسبة

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

-١٢٦-

من مصفوفة معامالت االرتباط نجد انه توجد عالقة ارتباط قوي 
وبعضها 01.0بین كل متغیرین بعضها عند مستوى داللة 

05.0اآلخر عند مستوى معنویة 

لتمثیل Scatter Plotولتمثیل النتائج باستخدام لوحة االنتشار 
شكل وقوة العالقة بین متغیرین كمیین بیانیا نتبع الخطوات التالیة:

مربع سیظهر لناScatterنختار Graphsمن قائمة .١

المبین بالشكل التالي:Scatterplotالحوار 

ـــــى .٢ ـــــى Mtrixاضـــــغط عل ـــــم عل ـــــع Defineث ســـــیظهر مرب
كما یلي:Mtrixالحوار 
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ثــم Matrix Variablesادخــل المتغیــرات فــي المســتطیل .٣

ریاضیات

احصاء

اقتصاد

محاسبة

-١٢٨-

ستظهر النتائج التالیة:Okاضغط 
:إیجاد معامل االرتباط الجزئي

مثال: اختبر الفرضیة الصفریة التالیة:
ـــــین عالمـــــة الریاضـــــیات "  ـــــة إحصـــــائیة ب ـــــاط ذات دالل ال یوجـــــد ارتب

عزل تأثیر الجنس "واإلحصاء بعد 
الخیــــار Analyzeلإلجابــــة علــــى ذلــــك نختــــار مــــن شــــریط القــــوائم 

Correlate ومن القائمة الفرعیة اخترPartial یظهر مربع الحوار
التالي:

ادخــــــل المتغیــــــرین " ریاضــــــیات " و " إحصــــــاء " داخــــــل المســــــتطیل 
Variables ــــــــــــــر " الجــــــــــــــنس " فــــــــــــــي المســــــــــــــتطیل اســــــــــــــفل ومتغی

Controlling for:اضغط على زر .ثمOk

تظهر النتائج التالیة:



-١٢٩-

Partial Correlation
_
- - - P A R T I A L   C O R R E L A T I

O N   C O E F F I C I E N T S - - -

Controlling for.. الجنس

إحصاءریاضیات      
0.9588       1.0000
ریاضیات

P= .000 P= .
1.0000       0.9588

إحصاء

-١٣٠-

p=0.000     p=.
(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed

Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot

be computed

من النتائج السابقة نستنتج أن العالقة بین عالمة الریاضیات - ٢
-2إلحصاء قویة الن        وا tailed significance = 0.000

أي نرفض الفرضیة الصفریة.٠,٠٥وهي اقل من 

مالحظة : یمكن استخدام الرسم البیاني لتوضیح معامل االرتباط 
الجزئي باستخدام لوحة االنتشار كما یلي:

سیظهر مربع الحوار Scatterاختر Graphمن القائمة - 
Scatterplot:كما یلي
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یظهر مربع Defineثم اضغط على Simpleاضغط على - 
الحوار التالي:

والمتغیر " Y Axisادخل المتغیر " ریاضیات " في مستطیل - 
والمتغیر " الجنس " في المستطیل X Axisإحصاء " في المربع 

Set Markers by  ثم اضغطOk:لیظهر الرسم البیاني التالي

-١٣٢-

احصاء

10090807060

ت
ضیا

ریا
100

90

80

70

60

الجنس

انثى

ذكر
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الخامسالفصل 
اختبار الفرضیات

Hypothesisتعریف : الفرضیة: 
هي ادعاء حول صحة شيء ما. وتنقسم إلى فرضیة مبدئیة 

.Ha) والفرضیة البدیلة HO( فرضیة العدم 
: HO(Null Hypothesis)الفرضیة المبدئیة 

اي اختبار علیههي الفرضیة حول معلمة المجتمع التي نجر 
باستخدام بیانات من عینة والتي تشیر أن الفرق بین معلمة 
المجتمع واإلحصائي من العینة ناتج عن الصدفة وال فرق 
حقیقي بینهما. وهي الفرضیة التي ننطلق منها ونرفضها 
عندما تتوفر دالئل على عدم صحتها، وخالف ذلك نقبلها 

علمة المجتمع انه ال یوجد فرق بین مNulوتعني كلمة 
والقیمة المدعاة ( إحصائیة العینة).

Alternative Hypothesisالفرضیة البدیلة
(Ha):

هي الفرضیة التي یضعها الباحث كبدیل عن فرضیة العدم 
و نقبلها عندما نرفض فرضیة العدم باعتبارها لیست 

صحیحة بناء على المعلومات المستقاة من العینة.
-١٣٦-

 ض:أنواع اختبارات الفرو
% ٩٥% أو ٩٠عندما نقبل الفرضیة المبدئیة فإننا نقبلها بنسبة دقة 

Significance% أو غیر ذلك وتسمى مستویات الثقة ٩٩أو 

Levels أي یوجد نسبة خطأ معین في قبولنا للفرضیة المبدئیة
بمعنى أننا نقبل صحة الفرضیة المبدئیة وهي خاطئة وهذا الخطأ 

ویسمى مستوى المعنویة، أي إذا كان مستوى الثقة هو الخطأ 
٩٥ %)1- فان مستوى المعنویة ( وهي عبارة ٥تساوي %

عن مساحة منطقة تحت منحنى التوزیع تمثل منطقة الرفض وتكون 
متساویین أما على صورة ذیل واحد جهة الیمین أو الیسار أو ذیلین

في المساحة واحد جهة الیمین والثاني جهة الیسار.
:تعریف اختبار الفروض في جانب واحد

هو االختبار الذي تبین فیه الفروض البدیلة أن المعلمة للمجتمع 
اكبر أو اصغر من إحصائیة العینة، فهناك تحدید لالتجاه.

تعریف اختبار الفروض في جانبین( ذیلین):
لذي ال تبین فیه الفرضیة البدیلة أن معلمة المجتمع هو االختبار ا

أكبر أو أصغر من إحصائیة العینة، بل مجرد أنها تختلف .
: سوف نطبق اختبارات الفرضیات على استبانه جاهزة مالحظة
SPSSوهي موجودة ضمن برنامج Employee dataتسمى 

بغرض استخدامها نموذجا للتعلیم  وهذا جزء من الملف:



-١٣٧-

من Variablesللتعرف على محتویات الملف اختر و 
لیظهر مربع الحوار التالي:Utilitiesالقائمة 

-١٣٨-

الحظ أن هناك مستطیلین األول یحتوي على المتغیرات 
variable)والثاني یحتوي على معلومات عن المتغیرات 

information).
Fileویمكن التعرف على محتویات المتغیرات باختیار  

Info من  القائمةUtilities فتظهر المعلومات عن
المتغیرات في شاشة المخرجات كالتالي:

File Information
List of variables on the

working file
Name
Position
ID        Employee Code
1
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Measurement Level: Scale
Column Width: 5

Alignment: Right
Print Format: F4
Write Format: F4

GENDER    Gender
2

Measurement Level:
Nominal

Column Width: 1
Alignment: Left

Print Format: A1
Write Format: A1
Value  Label
f      Female
m      Male

BDATE     Date of Birth
3

Measurement Level: Scale
Column Width: 8

Alignment: Right
Print Format: ADATE8
Write Format: ADATE8

-١٤٠-

EDUC      Educational Level
(years)             4

Measurement Level:
Ordinal

Column Width: 6
Alignment: Right

Print Format: F2
Write Format: F2
Missing Values: 0

JOBCAT    Employment Category
5

Measurement Level:
Ordinal

Column Width: 8
Alignment: Right

Print Format: F1
Write Format: F1
Missing Values: 0
Value    Label

1    Clerical
2    Custodial
3    Manager

SALARY    Current Salary
6
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Measurement Level: Scale
Column Width: 8

Alignment: Right
Print Format: DOLLAR8
Write Format: DOLLAR8
Missing Values: 0

SALBEGIN  Beginning Salary
7

Measurement Level: Scale
Column Width: 8

Alignment: Right
Print Format: DOLLAR8
Write Format: DOLLAR8
Missing Values: 0

JOBTIME   Months since Hire
8

Measurement Level: Scale
Column Width: 6

Alignment: Right
Print Format: F2
Write Format: F2
Missing Values: 0

PREVEXP   Previous Experience
(months)       9

-١٤٢-

Measurement Level: Scale
Column Width: 6

Alignment: Right
Print Format: F6
Write Format: F6

MINORITY  Minority Classification
10

Measurement Level:
Ordinal

Column Width: 8
Alignment: Right

Print Format: F1
Write Format: F1
Missing Values: 9
Value    Label

0    No
1    Yes

(كود Idیحتوي هذا الملف على عدة متغیرات منها 
ذكر ( الجنس) وینقسم إلى طبقتینGenderالموظف)، 

=f=female, m)وأنثى وعناوین القیم له هي 
male) والمتغیر ،Bdateتعني تاریخ المیالد ،

یعني سنوات التعلیم ، والمتغیر Educوالمتغیر 
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Jobcat یعني نوع الموظف وینقسم إلى ثالث طبقات
كاتب وحارس ومدیر وعناوین القیم له هي

(1 Clerical, 2 Custodial, 3 Manager)

یعني الراتب الحالي ، والمتغیر Salaryوالمتغیر 
Salbegin ، الراتب السنوي في بدایة االلتحاق بالعمل
Jobtime یعني عدد الشهور منذ بدایة العمل، والمتغیر
Prevexp یعني الخبرة السابقة بالشهور والمتغیر

Minority 0 )یعني تصنیف األقلیة إلى طبقتین  No,

1  Yes).
واآلن إلى اختبار الفرضیات المختلفة

-١٤٤-

 اختبار مقارنة المتوسطات( Comparing
Mean)

: المطلوب حساب المتوسطات الحسابیة لدخل النساء مثال
والرجال.

Compare Meansالخیار Analyze.  نختار من ١

كما تالحظ بالشكل  Meansومن القائمة الفرعیة اختر    
التالي:

لحوار التالي:سیظهر مربع ا
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Dependentإلى المستطیل Salary. انقل المتغیر ٢

List والمتغیرGender إلى المستطیلIndependent

List:.

یظهر مربع الحوار التالي:Options. اضغط ٣

-١٤٦-

Statistics. اختر اإلحصاءات الالزمة من المستطیل ٤

على ، واضغط Cell Statisticsوانقلها إلى المستطیل 
، ثم اضغط Anova table and etaالمربع بجانب 

Continueسنعود إلى مربع الحوار األصلي
. اضغط موافق تظهر النتائج التالیة:٥

Means
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 الجدول التالي یعطي تقریرا ألعداد المشاهدات
والنسب المئویة

Case Processing Summary

474100.0% 0 .0% 474100.0%Current Salary  * Gender
N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total
Cases

الجدول التالي یعطي المقاییس اإلحصائیة
مع والسطر األخیر المطلوبة حسب كل طبقة في المجت

یعطي المقاییس اإلحصائیة ألفراد المجتمع بكامله والحظ 

الخالف بین متوسط دخل كل من الذكور واإلناث وكذلك 
یبدو أن التوزیع موجب االلتواء 

Report

Current Salary

$26,031.92 216 $7,558.021 1.863
$41,441.78 258 $19,499.214 1.639
$34,419.57 474 $17,075.661 2.125

Gender
Female
Male
Total

Mean N Std. DeviationSkewness

-١٤٨-

 الجدول التالي هو تحلیل التباین للمقارنة بین
وله داللة إحصائیة عند متوسطات دخل الذكور واإلناث

في Sig. = 0الن قیمة 05.0مستوى معنویة 

العمود األخیر من الجدول.
 الجدول التالي یبین مقیاس إیتا لقیاس العالقة بین الراتب

والجنس وهي متوسطة

ANOVA Table

2.79E+10 12.792E+10119.798.000
1.10E+11 472233046531
1.38E+11 473

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

Current Salary * Gender

Sum of
Squaresdf

Mean
Square F Sig.

Measures of Association

.450 .202Current Salary * Gender
Eta Eta Squared
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النتائج التالیة تم حساب المتوسطات بعد إضافة متغیر 
Jobcat (نوع الوظیفة) بعد الضغط على زرNext إلى

كما بالشكل التالي:Independent Listالمستطیل 

لتظهر النتائج التالیة:Okاضغط على 

-١٥٠-

اختبار شكل التوزیع
قبل الشروع في تطبیق االختبارات المختلفة یجب الشروع 
في طبیعة البیانات هل تتبع التوزیع الطبیعي أم ال فإذا 
كانت تتبع التوزیع الطبیعي فان االختبارات المعلمیة سوف 

خدم وتطبق ، أما إذا كانت البیانات ال تتبع التوزیع تست
الطبیعي فان االختبارات غیر المعلمیة سوف تستخدم.

وف نر یسم-ولمعرفة نوع التوزیع نستخدم اختبار كولمجروف
Kolmogrove-Smirnov

Report

Current Salary

$25,003.69 206 $5,812.838 1.421
$47,213.50 10 $8,501.253 -.019
$26,031.92 216 $7,558.021 1.863
$31,558.15 157 $7,997.978 2.346
$30,938.89 27 $2,114.616 -.368
$66,243.24 74 $18,051.570 1.193
$41,441.78 258 $19,499.214 1.639
$27,838.54 363 $7,567.995 1.905
$30,938.89 27 $2,114.616 -.368
$63,977.80 84 $18,244.776 1.181
$34,419.57 474 $17,075.661 2.125

Employment Category
Clerical
Manager
Total
Clerical
Custodial
Manager
Total
Clerical
Custodial
Manager
Total

Gender
Female

Male

Total

Mean N Std. DeviationSkewness



-١٥١-

" بیانات الرواتب في بدایة : اختبر الفرضیة التالیة: مثال
وزیع الطبیعي بمستوى العمل والرواتب الحالیة تتبع الت

."٠,٠٥معنویة 
الختبار هذه الفرضیة نقوم بالخطوات التالیة:

Nonparametric Testsاختر Analyze. من ١

یظهر Sample K-S-1ومن القائمة الفرعیة اختر    
مربع الحوار التالي:

-١٥٢-

إلى المربع salbeginوالمتغیر salary. انقل المتغیر ٢
Test Variable List وتأكد أن المربع بجانب ،

Normal " موجود به إشارة ."
تظهر النتائج التالیة:Ok. اضغط   ٣

NPar Tests

لكل من المتغیرین وهي Sig. = 0.0من الجدول السابق ینتج أن 
، لذلك نرفض الفرضیة المبدئیة التي تقول أن 0.05اقل من 

رضیة البدیلة التي تقول أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي ، ونقبل الف
البیانات ال تخضع للتوزیع الطبیعي.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

474 474
$34,419.57 $17,016.09

$17,075.662 $7,870.638
.208 .252
.208 .252

-.143 -.170
4.525 5.484

.000 .000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Current Salary
Beginning

Salary

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.
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TTest)-(Tاختبارات 

 اختبارT للعینة الواحدة(One Sample
T-Test)

یستخدم هذا االختبار لفحص فرضیة تتعلق بالوسط 
الحسابي، ویجب تحقق الشرطین التالیین:

یجب أن یتبع توزیع المتغیر التوزیع الطبیعي، ویستعاض.١
مفردة.٣٠عن هذا الشرط بزیادة حجم العینة إلى اكثر من 

یجب أن تكون العینة عشوائیة أي ال تعتمد مفرداتها على .٢
بعضها

اختبر الفرضیة القائلة بان " مستوي تعلیم : مثال
سنة" ١٤الموظفین یساوي 

الختبار هذه الفرضیة نتبع الخطوات التالیة:
Compare MeanنختارAnalyzesنختار من القائمة 

یظهر One Sample T Testومن القائمة الفرعیة نختار 
مربع الحوار التالي:

-١٥٤-

Testفي المربع  Educ. انقل المتغیر ٢

Variable(s) وفي المربعTest Value ١٤اكتب العدد
تظهر النتائج التالیة:Okثم اضغط 

T-Test

١٣,٤٩الجدول التالي یبین المتوسط الحسابي للعینة 

وكذلك الفرق بین متوسط العینة والقیمة المفروضة وتساوي 
واالنحراف المعیاري وعدد أفراد العینة0.51-

One-Sample Statistics

474 13.49 2.885 .133Educational Level (years)
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Sig. = 0.00یتبین أن One-Sample Testفي جدول 

، لذلك نرفض الفرضیة المبدئیة أي ٠,٠٥وهي اقل من 
، والسؤال سنة١٤أن متوسط تعلیم الموظفین ال یساوي 

متوسط تعلیم الموظفین في مجتمع الموظفین  اكبر هنا هل
سنة ولإلجابة على هذا السؤال نجد أن ١٤أم اصغر من 

= tقیمة  أي سالبة دلیل على أن متوسط المجتمع 3.837-
سنة.١٤یقل عن 

 اختبار اإلشارةSIGN TEST اختبار )
غیر معلمي)

One-Sample Test

-3.837 473 .000 -.51 -.77 -.25Educational Level (years)
t df Sig. (2-tailed)

Mean
DifferenceLower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 14

-١٥٦-

اختبار إذا كانت البیانات ال تخضع للتوزیع الطبیعي فیمكن
الفرضیة السابقة باستخدام االختبارات الغیر معلمیه مثل 

نقوم باتباع الخطوات التالیة:Sign Testاختبار اإلشارة 
Parametricنختار االختیار Analyzeمن القائمة .١

Tests ومن القائمة الفرعیة نختارBinomial فیظهر
المربع التالي:

Test Variableإلى المربعeduc. ادخل المتغیر ٢

List في المستطیل المقابل لـ ١٤واكتبCut point

تظهر Okثم اضغط Define Dichotomyاسفل 
النتائج التالیة:
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NPar Tests

Binomial Test

<= 14 249 .53 .50 .291a

> 14 225 .47
474 1.00

Group 1
Group 2
Total

Educational Level (years)
Category N

Observed
Prop. Test Prop.

Asymp. Sig.
(2-tailed)

Based on Z Approximation.a.

Asymp. Sig. (2-tailed)من الجدول السابق نجد أن 

لذلك نقبل الفرضیة ٠,٠٥وهي اكبر من0.291 =
١٤التعلیم تساوي المبدئیة التي تقول أن متوسط سنوات

سنة.
الحظ اختالف النتیجة في االختبارین مع مالحظة أیضا أن 
نتائج االختبارات المعلمیة تكون أدق من نتائج االختبارات 
غیر المعلمیة وذلك الن االختبارات الغیر معلمیة تعتمد 

على رتب مفردات العینة ولیس القیمة الحقیقیة لها.

 اختبارTللعینات المرتبطةPaired
Sample T-Test

-١٥٨-

یستخدم هذا االختبار في فحص الفرضیات المتعلقة 
بمساواة متوسط متغیرین لعینتین غیر مستقلتین .
وتكتب الفرضیة المبدئیة والبدیلة بالطریقة التالیة:

210:             الفرضیة المبدئیة :  H

:21الفرضیة البدیلة:  aH

متوسط 2متوسط العینة األولى  و  1حیث أن 
العینة الثانیة

شروط استخدام االختبار:
یجب أن یتبع توزیع الفرق بین المتغیرین طبیعیا، .١

ویستعاض عن هذا الشرط بزیادة حجم العینة إلى اكثر من 
مفردة.٣٠

ون العینة عشوائیة ، ویجب أن تكون قیم الفرق یجب أن تك.٢
بین المتغیرین مستقلة عن بعضهما البعض.

: " ال یوجد فرق بین متوسط : اختبر الفرضیة التالیةمثال
رواتب الموظفین في بدایة العمل ومتوسط رواتب 

الموظفین الحالیة "
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ولفحص هذه الفرضیة نتبع الخطوات التالیة:
Compare Meanنختار Analyzes. من القائمة ١

Paired Sample T Testومن القائمة الفرعیة نختار 

یظهر مربع الحوار التالي:

معا إلى salbeginو,salaryننقل المتغیرین  .٣
تظهر Okثم اضغط Paired Variablesالمستطیل 

النتائج التالیة:

-١٦٠-

T-Test

الجدول التالي یبین بعض المقاییس اإلحصائیة
دول التالي یبن معامل االرتباط بین المتغیرین وهو الج

0.88ارتباط قوي وقیمته 

 الجدول التالي یبین قیمةSig. (2- tailed) =

وهذا دلیل كاف لرفض ٠,٠٥وهي أقل من 0.00
الفرضیة المبدئیة ، أي أن هناك فرقا بین متوسط رواتب 

الموظفین في بدایة العمل وفي الوقت الحالي.

Paired Samples Statistics

$34,419.57 474 $17,075.661 $784.311
$17,016.09 474 $7,870.638 $361.510

Current Salary
Beginning Salary

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

474 .880 .000
Current Salary &
Beginning Salary

Pair
1

N Correlation Sig.
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ار غیر معلمي لمقارنة وسـطي مجتمعـین اختب
ــــات ــــة العین Related 2المرتبطــــة فــــي حال

Samples
من الممكن أن تكون البیانات ال تخضع للتوزیع الطبیعي، 
لذلك نلجأ إلى االختبارات الغیر معلمیة ، ولفحص الفرضیة 
في المثال السابق باستخدام االختبارات الغیر معلمیة نتبع 

الخطوات التالیة:

Paired Samples Test

$17,403.48$10814.62$496.732$16,427.41$18,379.5635.036 473 .000
Current Salary -
Beginning Salary

Pair
1

Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t df
Sig.

(2-tailed)

-١٦٢-

Nonparametricاختر الخیار Analyzeمن .١

tests 2ومن القائمة الفرعیة اختر related

samples:یظهر مربع الحوار التالي

إلى المستطیل salbeginو salaryادخل المتغیرین .٢
و Wilcoxon، اختر مربع Test Pair(s) Listأسفل 
Sign  ثم اضغط ،Okتظهر النتائج التالیة .
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NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

لذلك نرفض الفرضیة Sig. = 0.0من الجدول السابق 
المبدئیة ونقبل البدیلة أي أنه یوجد اختالف بین متوسط 

الراتب الحالي والراتب في بدایة العمل.

Ranks

474a 237.50 112575.00
0b .00 .00
0c

474

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

Beginning Salary
- Current Salary

N Mean Rank Sum of Ranks

Beginning Salary < Current Salarya.

Beginning Salary > Current Salaryb.

Current Salary = Beginning Salaryc.

Test Statisticsb

-18.865a

.000
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Beginning
Salary -

Current Salary

Based on positive ranks.a.

Wilcoxon Signed Ranks Testb.

-١٦٤-

Sign Test

أي Sig.= 0.0نجد أن Sign Testكذلك من اختبار 
بل البدیلةنرفض الفرضیة المبدئیة ونق

Frequencies

474
0
0

474

Negative Differencesa

Positive Differencesb

Tiesc

Total

Beginning Salary
- Current Salary

N

Beginning Salary < Current Salarya.

Beginning Salary > Current Salaryb.

Current Salary = Beginning Salaryc.

Test Statisticsa

-21.726
.000

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Beginning
Salary -

Current Salary

Sign Testa.
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 اختبارT للعینات المستقلة
Independent sample T test

هو فحص فرضیة متعلقة بمساواة متوسط متغیر ما لعینتین 
مستقلتین، وله شكالن األول في حالة افتراض أن تباین 
العینتین متساو، واآلخر في حالة افتراض أن تباین العینتین 

غیر متساو.
یجب أن یكون لكل مفردة من والستخدام هذا المتغیر 

مفردات العینة قیمة على متغیرین األول یسمى متغیر 
وهو (Grouping Variable or Factor)التجمیع 

المتغیر الذي یقسم العینة الكلیة إلى عینتین جزئیتین غیر 
متداخلتین مثل متغیر الجنس الذي یقسم العینة إلى عینة 

Test)ر االختبار ذكور وعینة إناث. والثاني یسمى متغی

Variable) أو المتغیر التابع، وهو متغیر كمي مثل
الراتب والهدف من هذا االختبار هو فحص ما إذا كان 
متوسط االختبار لفئة متغیر التجمیع األولى ( الذكور ) 
مساویة لمتوسط متغیر االختبار لدى الفئة الثانیة ( اإلناث) 

من متغیر التجمیع.
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للعینات المستقلةTشروط اختبار -
یجب أن تتوافر الشروط Tلضمان دقة نتائج اختبار 

الثالثة التالیة:
یجب أن یكون متغیر االختبار طبیعیا في كل فئة .١

من فئات متغیر التجمیع 
یجب أن یكون تباین متغیر االختبار متساویا في .٢

كال فئتي متغیر التجمیع، وٕاذا لم یتحقق هذا الشرط 
غیر دقیقة، وفي هذه الحالة Tفان نتیجة اختبار

ال یشترط Tیمكن حساب قیمة تقدیریة لإلحصائي 
لها مساواة التباین للعینتین.

یجب أن تكون العینة عشوائیة، ویجب أن تكون قیم .٣
متغیر االختبار مستقلة عن بعضها.

ال یوجد فرق بین متوسط : اختبر الفرضیة القائلة " مثال
اإلناث " رواتب الذكور ومتوسط رواتب 

والختبار هذه الفرضیة نتبع الخطوات التالیة:
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Compare Meansاختر Analyzeمن القائمة .١

Independent Sampleثم من القائمة الفرعیة اختر 

T Test:فیظهر مربع الحوار التالي

Testإلى المستطیل Salaryادخل المتغیر .٢

Variable(s) والمتغیرgender إلى المستطیل
Grouping Variable ثم اضغط على ،Define

Groups:فیظهر مربع الحوار التالي

-١٦٨-

داخل mوادخل Group 1داخل مستطیل fادخل.٣
سنعود Continue.ثم اضغط Group 2مستطیل 

لمربع الحوار الرئیسي.
ستظهر نتائج االختبار كالتالي:Okاضغط .٤

Group Statistics

216 $26,031.92 $7,558.021 $514.258
258 $41,441.78 $19,499.214$1,213.968

Gender
Female
Male

Current Salary
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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T-Test

=Fم حساب فقد ت(Leven,s test)من اختبار .٥

ومستوى داللتها9.669
Sig = 0.0 وهذا یبین أن تباین العینتین غیر متساو

في حالة عدم تساو یتباین العینتین Tونستخدم اختبار 
ومستوى داللتهاt= 1.688ونحسب قیمة 
Sig=0.0 وبذلك نرفض الفرضیة المبدئیة ونقبل البدیلة

یین. أي أن متوسطي رواتب العینتین غیر متساو 

Independent Samples Test

119.669 .000-10.945 472 .000-$15,409.86$1,407.906-$18176.40-$12643.32

-11.688344.262 .000-$15,409.86$1,318.400-$18003.00-$12816.73

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Current Salary
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t dfSig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
DifferenceLowerUpper

95% Confidence Interval of
the Difference

t-test for Equality of Means
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التأكد من صالحیة أدوات الدراسة
 معامل الثباتReliability Coefficient

صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة
 یقصد بثبات أداة القیاس أن یعطي النتائج نفسها

إذا أعید تطبیق االستبانة على نفس العینة في نفس 
الظروف ویتم قیاسه بثالث طرق:

إعادة االختبار بار و: االختالطریقة األولى
یتم في هذه الطریقة تطبیق االستبانة على عینة استطالعیة 

معامل مرتین بینهما فارق زمني مدته أسبوعان ثم حساب
االرتباط بین إجابات المفحوصین في المرتین، فإذا كانت 
معامل االرتباط مرتفعا فان هذا یكون مؤشرا على ثبات 

ة ومالئمة هذه االستبانة االستبانة وبالتالي على صالحی
ألغراض الدراسة.

الثبات عن طریق التجزئة النصفیة:الثانیةالطریقة 
حیث یتم تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأین، الجزء األول 
یمثل األسئلة الفردیة والجزء الثاني یمثل األسئلة الزوجیة ثم 

) بین درجات األسئلة الفردیة rیحسب معامل االرتباط ( 
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ات األسئلة الزوجیة ثم تصحیح معامل االرتباط ودرج
بمعادلة بیرسون براون كالتالي : 

Reliability Coefficient  = r
r
1

2

كرونباخالفا معامل ثبات الثالثةالطریقة 

یتم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدام برنامج 
SPSSیز لكل سؤال والذي من خالله نحسب معامل التمی

حیث یتم حذف السؤال الذي معامل تمییزه ضعیف أو 
سالب
 یقصد باالتساق الداخلي ألسئلة االستبانة هي قوة

االرتباط بین درجات كل مجال ودرجات أسئلة االستبانة 
الكلیة، والصدق ببساطة هو أن تقیس أسئلة االستبانة أو 

لتي االختبار ما وضعت لقیاسه أي یقیس فعال الوظیفة ا
یفترض انه یقیسها.

ولتوضیح ما تقدم سابقا نورد المثال التالي:
في هذا المثال نعرض استبانه طبقها المؤلف باالشتراك مع 

على معلمي وطالب الصف الثامن بعض الباحثین

-١٧٢-

األساسي بهدف تقویم كتاب الریاضیات المقرر علیهم 
حسب المنهاج الجدید الذي أقرته وزارة التعلیم 

نیة.وللتبسیط انتقى الباحث بعض األسئلة من كل الفلسطی
مجال من مجاالت االستبانة.

عرض –تناول االستبیان جوانب أربعة هما المحتوى 
اإلخراج. وقد –وسائل التقویم –المحتوى والرسومات 

اشتمل كل مجال على عدد من الفقرات ولكن كما أسلفنا 
سننتقي بعض الفقرات لالختصار والتسهیل. 
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ال
رقم

التقدیرالفقرات

المعاییر التي سیتم في ضوئها 
التقویم

عالیة 
جدا

)٥(

عالیة

)٤(

متوسطة

)٣(

منخفض
ة

)٢(

منخفض
ة جدا

)١(
أوال : المحتوى

یرتبط محتوي الكتاب بأهدافه.١

یكفي عدد الحصص المقررة .٢
لدراسة الكتاب 

مفاهیم الكتاب متسلسلة..٣
المحتوى والرسومات والتوضیحات واألمثلةثانیا : عرض

یعرض المحتوي بطریقة مشوقة.١

یعرض المحتوي بطریقة متكاملة .٢
.

الدروس في الوحدة متدرجة..٣
ثالثا: وسائل التقویم ( المسائل والتدریبات )

ترتبط التدریبات والمسائل .١
بأهداف الكتاب.

ائل ترتبط التدریبات والمس.٢
بمحتوي الكتاب.

توجد اختبارات شاملة في نهایة .٣
كل وحدة.

رابعا: اإلخراج ( الداخلي والخارجي)
الغالف الخارجي للكتاب جذاب..١

بنط صفحات الكتاب مناسب .٢
للقراءة. 

یخلو الكتاب من األخطاء .٣
المطبعیة.

-١٧٤-

٣طالب و٧وزعت االستبانة على عینة مكونة من 
معلمین والمطلوب :

تفریغ إجابات اسئلة االستبانات باستخدام برنامج )١
SPSS. "وحفظها بملف باسم " تقویم

إیجاد معامل الثبات )٢
إیجاد معامل الصدق الداخلي)٣

: تفریغ االستبانة یتم كما تعلمناه سابقا بحیث نعطي الحل
الدرجات التالیة لالختیارات

منخفضة منخفضةمتوسطةعالیةعالیة جدا
جدا

٥٤٣٢١

للمجال األول ( a1, a2, a3وأسماء المتغیرات هي 
للمجال الثاني b1, b2, b3المحتوى) 

للمجال الثالث ( وسائل c1, c2, c3( عرض المحتوى) 
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للمجال الرابع ( اإلخراج) ، وشاشة d1, d2,d3التقویم) 
المدخالت كالتالي:

المجاالت األربعة ونعطیها نوجد معدل كل مجال من -
_avاألسماء  a, av_b, av_c, av_d وكذلك نوجد معدل

av_totalالمجاالت مجتمعة باسم 

ننشئ  متغیرین األول عبارة عن معدل األسئلة الفردیة  باسم -
 "av_odd الزوجیة باسم " " والثاني عبارة عن معدل األسئلة

-١٧٦-

av_even”لي:. بحیث نحصل على النتائج كالتا
 إلیجاد معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة نوجد معامل

وتكون النتائج ”av_odd”,“av_even“االرتباط بین المتغیرین 
كالتالي:

من الجدول السابق یتبین أن معامل االرتباط یساوي 
وبحساب تصحیح معامل االرتباط باستخدام ٠,٨٣٥

لثبات یساويمعادلة سبیرمان براون نجد أن معامل ا

معامل الثبات 




835.01
835.0291.0

وهو معامل ثبات مقبول ودال إحصائیا.

Correlations

1 .835**
. .003

10 10
.835** 1
.003 .

10 10

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AV_TOTAL

AV_ODD

AV_TOTAL AV_ODD

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
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 إیجاد معامل ثبات ألفا كرونباخ: نتبع الخطوات
التالیة:

فتظهر قائمة فرعیة Scaleاختر Analyzeمن القائمة 
فیظهر مربع الحوار Reliability Analysisاختر منها 

التالي:

وهي أسئلة Itemsات المطلوبة إلى المستطیل انقل المتغیر 
…,a1,a2متغیر (١٢المجاالت األربعة والمكونة من 

d3. (

-١٧٨-

هناك عدة أنواع من معامالت الثبات ویمكن اختیارها من 
وسوف نختار نحن معامل الثبات Modelمستطیل 

Alpha.
یظهر مربع الحوار التالي:Statisticsانقر الزر 

والهدف Scale if item deletedر اضغط على الخیا
من هذا الخیار معرفة الفقرة التي یمكن حذفها من االستبانة 

بهدف رفع قیمة معامل الثبات.
لنعود إلى مربع الحوار األصلي.Continueاضغط على 
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تظهر النتائج التالیة:Okانقر 

Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for

this analysis ******
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S -

S C A L E
Item-total Statistics

Scale          Scale
Corrected

Mean         Variance       Item-
Alpha

if Item        if Item       Total
if Item

Deleted        Deleted
Correlation        Deleted
A1            40.6000        53.1556
.4322           .7036
A2            39.9000        62.1000 -
.0936           .7428
A3            40.6000 53.1556
.3496           .7128
B1            40.4000        45.1556
.7099           .6561
B2            40.3000        67.1222 -
.3996           .7812
B3            40.7000        59.3444
.0226           .7542
C1            40.6000        54.2667
.3614           .7117
C2            41.5000        50.7222
.3424           .7166
C3            40.9000        50.7667
.4296           .7016
D1            41.1000        47.8778
.5555           .6816
D2 41.1000        43.6556
.7480           .6467
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D3            40.7000        49.1222
.6850           .6723
Reliability Coefficients
N of Cases =     10.0                    N of
Items = 12
Alpha =    .7288

Alphaالثبات نالحظ من هذه النتائج أن قیمة معامل

وهو معامل ثبات مقبول .0.7288یساوي 
-Corrected item )العمود  total Correlation)

یظهر معامل التمییز لكل فقرة ویستحسن حذف الفقرات 
أو ٠,١٩ذات معامل تمییز موجب منخفض اقل من 

الفقرات التي معامل تمییزها سالب لكي نحصل على معامل 
,a2ج السابقة یمكن حذف الفقرات ثبات قوي ، ومن النتائ

b2, b3

وإلیجاد معامل الثبات مرة أخرى بعد حذف الفقرات السابق 
ذكرها والذي معامل تمییزها منخفض أو سالب سنجده 

٠,٨١٩٨یساوي 
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Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for

this analysis ******
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S -

S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics

Scale          Scale
Corrected

Mean         Variance       Item-
Alpha

if Item        if Item       Total
if Item

Deleted        Deleted
Correlation        Deleted
A1            28.3000        56.4556
.3725           .8169
A3            28.3000        55.5667
.3464           .8209
B1            28.1000        49.2111
.6056 .7906
C1            28.3000        55.1222
.4561           .8091
C2            29.2000        53.9556
.3019           .8331
C3            28.6000        50.4889
.5672           .7958
D1            28.8000        48.8444
.6234 .7882
D2            28.8000        45.2889
.7755           .7660
D3            28.4000        51.1556
.6994           .7844
Reliability Coefficients
N of Cases =     10.0                    N of
Items =  9
Alpha =    .8198
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للفقرات نوجد دق االتساق الداخليإلیجاد ص
معامالت االرتباط بین معدل كل مجال والمعدل الكلي 

للفقرات وفي النهایة تكون النتائج كالتالي:
Correlations

وتعتبر معامالت االرتباط السابقة معامالت ثبات داخلي 
مقبولة ودالة إحصائیا.

Correlations

1 .442 .137 .350 .603
. .201 .706 .322 .065

10 10 10 10 10
.442 1 .023 .259 .526
.201 . .949 .470 .118

10 10 10 10 10
.137 .023 1 .658* .735*
.706 .949 . .039 .015

10 10 10 10 10
.350 .259 .658* 1 .882**
.322 .470 .039 . .001

10 10 10 10 10
.603 .526 .735* .882** 1
.065 .118 .015 .001 .

10 10 10 10 10

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AV_A

AV_B

AV_C

AV_D

AV_TOTAL

AV_A AV_B AV_C AV_D AV_TOTAL

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.
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وبذلك یكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات فقرات 
الستبانة وبذلك أصبحت االستبانة صالحة للتطبیق على ا

عینة الدراسة األساسیة.
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