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:الطالبةأختي 

..سالم هللا عليك ورحمته و بركاته

تخالص نتائج تمثل اإلحصاء جانباً أساسياً في حياتنا التى كثيراً ما نحتاج فيها إلى اس

ء في معينة تتعلق ببعض  الفرضيات عن موضوعات أو ظواهر معينة، فدور اإلحصا

.حياتنا  كبير للغاية 

ً فم :حلقة النقاش الحالية حولبمشاركتك حضور رحبا

برنامج طةاالختبارات االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات البحثية بواساختيار 

SPSS
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:  الهدف العام

ل البيانات تنمية مهارات الطالبة على اختيار وتحديد االختبار االحصائي المناسب لتحلي

.SPSSمن خالل برنامج 

:األهداف التفصيلية 

اإللمام باالختبارات االحصائية للفروض الفارقة

اإللمام باالختبارات االحصائية للفروض االرتباطية

اإللمام باالختبارات االحصائية المعلمية أو البارامترية

اإللمام االختبارات االحصائية الالمعلمية أو الالبارامترية
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ي هذه يستخدم علم اإلحصاء فى مجاالت علمية عديدة ألهميته في استخالص النتائج ف

 Statisticalحزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية عد تو، المجاالت

package of Social Sciences ًوالتي يطلق عليها اختصارا(SPSS ) من أكثر

.مجال التحليل اإلحصائييالبرامج شيوعاً واستخداماً فحزم 

.و لهذه الحزمة مجموعة من اإلصدارات تعمل تحت بيئة نظام ويندوز 

إال أنه ذا للباحث،ھواألصل في البرنامج أنه ال يحدد االختبار المناسب للبحث ويترك 

جراء فيه من الخدمات الكثيرة مما يعين الباحث على االختيار كعدم الموافقة على اإل

حتى يتم تحديد متطلبات االختبار وعرض شاشات المساعدة ووضع الصناديق

.  الحوارية لكل اختبار وغيره
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ذا ھ، اھوسوف نستعرض فيما يلي عينة من االختبارات االحصائية ومجاالت استخدام

:ويتم تقسيم هذه اإلختبارات إلى قسمين رئيسين

االختبارات االحصائية للفروض الفارقة( 1

االختبارات االحصائية للفروض االرتباطية( 2

:ويتم تناول كل من القسمين من خالل قسمين فرعيين هما

االختبارات االحصائية المعلمية أو البارامترية

االختبارات االحصائية الالمعلمية أو الالبارامترية

تتطلب اعتدالية توزيع Parametric Testsومن المعروف أن االختبارات المعلمية 

30زيد عن التي ت)البيانات وعشوائية العينة، وتستخدم في حالة العينات كبيرة العدد 

عينات ، بينما ال تتطلب االختبارات الالمعلمية هذه الشروط، كما تستخدم مع ال(فرداً 

.صغيرة وكبيرة العدد
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SPSSبواسطة برنامج االختبارات االحصائية للفروض البحثية الفارقة ( أوالا )

:من خالل ما يليالمعلميةاإلحصاء يفالفارقة يتم اختبار الفروض البحثية 

اختبار  وهو اختبار إحصائي يستخدم للكشف عن داللة الفروق: T-Test( ت )-أ
كالمفاضلة بين طريقتين من طرق التدريس، بين متوسطي مجموعتين 

.والكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث فى التحصيل الدراسي

:حاالت ثالث هي (ت)والستخدام اختبار 

وجد فرقيإذا ما أردنا معرفة هل : فى حالة العينة الواحدة أو المجموعة الواحدة -1
لهذا دال بين متوسط هذه العينة فى أحد المتغيرات والمتوسط الفرضي أو المثالي

.مجموعة من األفراد الذين ال تتوفر لدينا بياناتهم الحقيقةىالمتغير لد

يناث فبين الذكور واإلقكالفر: حالة العينتين أو المجموعتين المستقلتينيف-2
.  الذكاء

لبيانات إذ تتوافر مجموعتان من ا: فى حالة العينتين أو المجموعتين المرتبطتين-3
لي حالة إجراء قياس قبي كما ف، لمجموعة واحدة من األفراد فيكون لكل فرد درجتان

.وقياس بعدي لمتغير ما لدي عينة واحدة أو تطبيق اختبار واحد مرتين عليها
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ن اختبار إحصائي يستخدم للكشف عن داللة الفروق بيهو و: تحليل التباين -ب

.متوسطات أكثر من مجموعتين فى متغير أو أكثر من المتغيرات التابعة

:ولتحليل التباين تصميمات متعددة منها 

-One(تجاه االdأحاد) تحليل التباين البسيط -1 Way 

ANOVAاتجاهين أو أكثر ِيتحليل التباين ف-2

 Repeated Measuresتحليل التباين ذو القياس المتكرر-3

 ANCOVAتحليل التغاير-4

MANOVAتحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة -5

MANCOVAتحليل التغاير متعدد المتغيرات التابعة  -6
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تمرين

ور اختبار لقياس السلوك العدواني لدي األطفال علي مجموعتين إحداهما من الذكطبق 

.فكانت درجاتهم كما يلي، من اإلناث ىواألخر

يفواإلناثاختبار ما إذا كان هناك فرق دال إحصائياً بين متوسطي الذكور والمطلوب 

.أم الالعدوانيالسلوك 
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:إرشادات الحل 

1ليعطى الذكر الرمز ( إناث  -ذكور ) نقوم هنا بوصف متغيرين هما المجموعة 

إدخال مثالً ، ومتغير السلوك العدوانى الذى يسمى العدوان، ثم نقوم ب2واألنثى 

دوان فى بيانات المجموعتين في  متغير المجموعة الخاص بالنوع وفى متغير الع

Data View.

 Independentثم  Compare Meansنختار  Analyzeمن قائمة 

Sample T- Test  ير ليظهر صندوق حوارى ننقل منه فقط للجهة اليمنى متغ

توب العدوان المطلوب حساب الفرق فيه، وننقل متغير المجموعة للصندوق المك

وهو المتغير المستقل ، على أن نضغط على  Grouping variableفوقه 

Define Groups   ثم ( لألنثى2للذكر و 1)لنحدد فيه كود كل مجموعة

.لتظهر النتائج Okلنرجع فنضغط على  Continueالضغط على 
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م داللة ويتضح من جدول النتائج السابق تجانس تباينات المجموعتين من خالل عد

1.78لغ اختبار ليفين وأن قيمة الفرق بين الجنسين فى السلوك العدوانى يب

.وهو فرق غيردال احصائياً لداللة الطرفين 
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تمرين

ً قين عقلاقام باحث باستخدام برنامج لتحسين اتجاهات األمهات نحو أطفالهن المع ،يا

نامج فكانت درجات األمهات علي مقياس االتجاهات المستخدم قبل وبعد استخدام البر

-:معهن كما يلي 

مهات تحسين اتجاهات األيوالمطلوب التعرف علي إذا ما كان البرنامج المستخدم فعال ف

.نحو أطفالهن المعاقين عقلياً أم ال
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:إرشادات الحل 

قبلى، )رى بعد إدخال البيانات بالطريقة المعتادة فى عمودين مستقلين يمثالن متغي

– Pairedثم  Compare Meansاختيار  Analyzeنختار من قائمة ( بعدى

Sample T- Test ليظهر صندوق حوارى نختار منه المتغيرات المراد

غط على معالجتها احصائياً ليتم نقلها إلى الصندوق المجاور على يمينه، وبالض

Ok نحصل على النتائج  .
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تمرين

كانت قام باحث بقياس تحصيل مجموعة من الطالب استخدم معهم ثالث طرق تدريسية ف

:درجاتهم كما يلي 

باستخدام متوسط تحصيل الطالبفىتوجد فروق دالة إحصائيا » اختبري الفرض القائل 

.«طرق التدريس الثالث

.حالة إذا ما وجدت يثم حددي اتجاه هذه الفروق ف

SPSS - 23

الطريقة

األولي 

181815171716151114



:إرشادات الحل 

ل ، على نقوم بإدخال البيانات فى عمودين يمثالن متغيرين هما المجموعة والتحصي

لألفراد المستخدم معهم طريقة التدريس 1أن يتضمن  متغير المجموعة الرمز 

.مع أفراد الطريقة الثالثة 3لألفراد مع الطريقة الثانية و 2األولى و 

ت الثالث يستخدم تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على الفروق بين المجموعا

-Oneثم اختيار  Analyzeمن قائمة  Compare Meansبأن نختار  Way  

ANOVA د جهة ثم نقل المتغير التابع وهو هنا التحصيل إلى الصندوق الموجو

، وفي اليمين  ونقل متغير المجموعة للصندوق الموجود أسفله  كمتغير مستقل

.لنخرج بالنتائج Okالنهاية نضغط على 

مع مالحظة إمكانية اإلفادة من األوامر األخرى الموجودة بالصندوق الحوارى 

.عديةكإعطاء وصف للبيانات أو الحصول على الرسوم البيانية أو المقارنات الب
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ائية الالبارامترية من خالل أساليب إحصالال معلمية أو ويتم اختبار الفروض الفارقة 

:مثل 

اختبار مربع  وهو يستخدم للكشف عن داللة : chi –square (X2)( 2كا)كاى-أ

الفروق بين التكرارات المشاهدة أو المالحظة والتكرارات المتوقعة عندما تكون

.صورة تكراراتيالبيانات ف

اختبار مان ويتني  -Mann-ب Whiteny U :يلويستخدم كاختبار البارامتري بد

ذه الحالة فى وغالباً ما تكون البيانات فى ه، فى حالة عينتين مستقلتين( ت)الختبار 

.صورة رتبية 

اختبار ولكولكسون  Wilcoxon-ت – Matched Paired Singed – Ranks –

Test  : ينيتين وهو يستخدم الختبار الفروق بين ع، ويسمي باختبار إشارات الرتب

ً و يعد بديالً ، مرتبطتين  .لعينتين مرتبطتين( ت)الختبار البارمتريا
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Kruskalاختبار كروسكال واليز -د –Wallis Test: ويستخدم الختبار الفروق بين

اً ما تكون وغالب، ، وهو بديالً البارامترياً لتحليل التباين األحاديأكثر من مجموعتين

.صورة رتبيةيالبينات ف

-Friedman Twoاختبار فريد مان -ه Way Analysis Of Varian:

راسته ري الباحث دجهو يستخدم عندما يو، نيةابتحليل التباين من الدرجة الثويسمى 

نيفى ، ويكون المتغير المستقل من النوع التصعلي أكثر من عينتين مرتبطتين

ن النوع والمتغير التابع من النوع الرتبى، كما يمكن أن يستخدم إذا كان المتغيرين م

 ً .التصنيفى أيضا
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تمرين

أن علماً ب.مفهوم الذاتياختبري داللة الفروق بين مجموعتين من الذكور واإلناث ف

:درجات المجموعتين كما يلى 
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:إرشادات الحل 

(  ت)بار فى هذه الحالة يتم إدخال البيانات بالطريقة نفسها التي ندخلها بها فى اخت

1ر ويعطى الذك) للمجموعتين المستقلتين بإنشاء عمودين األول للمجموعة  

.والثانى لمفهوم الذات( مثالً 2واألنثى 

ثم نختار  Analyzeمن قائمة  Non Parametric Testsثم نختار 

Independent Samples …  لنقوم بنقل متغير مفهوم الذات إلى المستطيل

العلوى ومتغير المجموعة إلى المستطيل الموجود تحته، ثم نقوم بتعريف

-Tكما هو الحال بالضبط مع اختبار  Continueالمجموعات والضغط على 

Test  لنعود إلى الصندوق األصلى لننشط  مان ويتنى  ثم الضغط علىOk 

.                    لنخرج بالنتائج 
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تمرين

تجاه نحو عمل االفردا للتعرف علي (13)علي مجموعة مكونة من أجري باحث دراسة 

وسط مت)وقد تم تصنيف األفراد إلي ثالث مجموعات وفقاً للمؤهل الدراسي ، المرأة 

:كانت درجاتهم علي مقياس االتجاهات المستخدم كما يلي و، (جامعي/ ثانوي /

أة فى االتجاه نحو عمل المرو المطلوب اختبار هل توجد فروق بين المجموعات الثالث 

.( وفقاً للمؤهل )
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:إرشادات الحل 

ألفراد 1يعطى ) يتم إدخال البيانات فى عمودين يمثالن متغيران هما المجموعة 

ومتغير ( للجامعى 3للمؤهل الثانوى و 2مجموعة المؤهل المتوسط و يعطى 

.االتجاه 

 Non Parametricمن K Independent Samples lثم نقوم باختيار 

Tests مين وبعدها ننقل المتغير أو المتغيرات إلى المستطيل الموجود على الي

تم وهو هنا متغير االتجاه ومتغير المجموعة إلى المستطيل الموجود تحته  لي

ثم 1ا تنشيط تعريف مدى المتغيرات فنقوم بكتابة أقل رقم للمجموعات وهو هن

لنعود للصندوق األصلى  Continueثم الضغط على 3أكبر رقم و هو هنا 

Kruskalواليز –فنختار كروسكال  – Wallis  ثم الضغط علىOk  للحصول

.على النتائج 
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( ً SPSSاختبار الفروض البحثية االرتباطية بواسطة برنامج ( ثانيا

بغي أن وهنا ين، بين الظاهرتين يتشير معامالت االرتباط إلي مقدار التغير اإلقتران•

،  هما نؤكد أن مجرد وجود عالقة بين متغيرين قد ال يعني وجود عالقة سببية بين

.وإنما قد يرجع ذلك إلي متغيرات آخري 

.كاملة أو جزئية، قد تكون العالقة بين متغيرين طردية أو عكسية •

ح وتتراو، معامل االرتباط هو مقياس لقوة أو حجم العالقة بين متغيرين أو أكثر •

( .1-)و ( 1)+قيمته بين 

منها ويتم اختبار الفروض االرتباطية من خالل أساليب إحصائية يختار الباحث أي•

:ومنها علي سبيل المثال ما يلي ، وفقاً لنوع البيانات المستخدمة 
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معامل ارتباط بيرسون  وتكون :  Pearson Correlation Coefficient-أ

.البيانات فيه علي شكل درجات خام

-ب Spearman Rank Order Correlationمعامل ارتباط الرتب لسبيرمان 

Coefficient  :صورة رتبيةيوتكون البيانات هذه الحالة ف.

Kendalt’sمعامل ارتباط الرتب لكندال -ج Rank Order Correlation 

Coefficient  : ً عد بديالً وي، وهو يستخدم لحساب العالقة بين متغيرين رتبيين أيضا

.سبيرمانارتباط لمعامل 

Biserial:معامل االرتباط الثنائي -د Correlation  : وهو يستخدم لحساب العالقة

.بين متغيريين أحدهما كيفي واآلخر كمي
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للذين حالة المتغيرين الكيفيين اييستخدم ف: Phi Coefficientفايمعامل ارتباط -هـ 

.ينقسم كل منهما إلي قسمين

ً :  Lambdaالمدامعامل -و وغير ويستخدم الختبار العالقة بين متغيرين أحدهما اسميا

.ثنائي 

ويستخدم لحساب العالقة بين :  Partial Correlationمعامل االرتباط الجزئي –ز 

.امعد حذف تأثير متغير أو متغيرات أخري عليهبمتغيرين 

ويستخدم لحساب العالقة بين :  Multiple Correlationمعامل االرتباط المتعدد -ح

.متغير من جهة وعدة متغيرات من جهة أخرى

وهو يستخدم في التنبؤ بدرجات متغير . امتداداً لالرتباط Regressionويعد االنحدار 

من خالل درجات متغير آخر أو متغيرات أخرى، كأن نتنبأ من درجات الطالب في 

تقل الثانوية العامة بدرجاتهم في الجامعة ، وتكون درجات الثانوية هي المتغير المس

.ودرجات الجامعة هي المتغير التابع 
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تمرين

الطموح ىدالة إحصائياً بين مستوعالقة توجد » صحة الفرض اآلتي اختبار باحث دأرا

:علماً بأن درجات المتغيرين كما يلي ، «واإلنجاز المهني

-15-13-10-14-11-12-11-8-11-12-11-9-10-5-7-8-9-16-13:الطموح

14

-17-18-18-17-16-16-15-16-14-9-14-13-12-12-17:هنيمنجاز الاال

18-19-20-20-22
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:إرشادات الحل 

هما فى هذه الحالىة نقوم بإدخال البيانات فى عمودين يمثالن متغيرى الدراسة و

.مستوى الطموح واالنجاز المهنى

لنقوم بنقل المتغيرين  …Bivariatثم   Analyzeمن قائمة  Correlateنختار 

فى صندوق المتغيرات  وننشط معامل االرتباط المطلوب حسابه وهو هنا 

Pearson  (ة ألن البيانات على شكل درجات خام من نوع المسافات المتساوي  )

.فنحصل على النتائج
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تمرين

احسبى العالقة بين سلوك المساعدة والقيم لدى مجموعة من األفراد إذا علمت أن

:رتب درجاتهم على كل من مقياسي المتغيرين كما يلي

4-8-5-1-6-7-3-2: سلوك المساعدة 

6-4-7-2-8-5-1-3: القيم 

:إرشادات الحل 

تتبع نفس إرشادات حل التمريب السابق و لكن مع تنشيط معامل سبيرمان 

Spearman   بدالً منPearson وذلك ألن البيانات فى صورة رتبية.
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تمرين

د أجريت دراسة  لمعرفة العالقة بين المسئولية االجتماعية و مفهوم الذات بع

استبعاد وعزل تأثير المستوى االقتصادى على العالقة، وقد كانت درجات

:المتغيرات كما يلي 

-20-15-10-14-25-16-30-10-40-20-15-5-10: المسئولية 

15-25

4-5-9-8-7-3-5-7-7-5-8-4-2-1-6: مفهوم الذات 

7-7-9-8-6-5-4-6-9-8-9-7-7-5-3المستوى االقتصادى 

.احسبي العالقة
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:إرشادات الحل 

يد يستخدم في هذه الحالة لمعالجة البيانات معامل االرتباط الجزئي، وذلك لتحد

.ماأخرى عليه( أو متغيرات)العالقة بين المتغيرين بعد حذف تأثير متغير 

:  هيوفى هذه الحالة نقوم بإدخال البيانات في ثالث أعمدة لتمثل ثالثة متغيرات

المسئولية االجتماعية ومفهوم الذات والمستوى االقتصادى، ونقوم بإدخال

.درجات األفراد على المتغيرات

ليظهر   …Partial، ثم اختيار  Analyzeمن قائمة  Correlateثم  نختار 

ذات  صندوق حوارى نقوم فيه بنقل متغيرى المسئولية االجتماعية ومفهوم ال

متغير اللذان يراد حساب العالقة بينهما في الصندوق العلوى على اليمين ونقل

لى المستوى االقتصادي الذى يراد ضبطه إلى الصندق  السفلي، ثم نضغط ع

Ok لنحصل على النتائج.
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: Regressionاالنحدار 

لكنه بدالً من يعد االنحدار امتداد لإلرتباط ، فهو يهتم أيضاً بالعالقة بين المتغيرات و

ي أحد أن يهتم بتحديد قوة العالقة واتجاهها فإنه يهتم بتحديد مقدار التغير ف

ؤ بقيم أحد المتغيرات المصاحب لتغير في متغير آخر  بما يعني القدرة على التنب

.المتغيرين من خالل قيم المتغير اآلخر

ر مستقل، في ويهدف االنحدار الخطي البسيط إلى التنبؤ بمتغير تابع من بيانات متغي

رات حين يهدف االنحدار المتعدد إلى التنبؤ بالمتغير التابع من مجموعة متغي

..مستقلة مجتمعة معاً 
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تمرين

أجرى باحث دراسة بهدف التنبؤ بدرجات التحصيل الدراسى من درجات 

ما التذكر لدى طالبات جامعة الملك سعود، و قد كانت درجات المتغيرين ك

:يلي

-10-20-34-15-29-9-8-10-20-35-10-8-20-10-15-25: التذكر 

8-8-9-10

-11-10-7-8-20-19-8-7-15-12-17-18: التحصيل الدراسي 

19-10-9-9-12-10-14-9

.اختبري مدى وجود تأثير دال للتذكر على التحصيل
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:إرشادات الحل 

، (يل التذكر والتحص) نقوم بإدخال البيانات  في صورة أعمدة تمثل المتغيرين  

…Linear، ثم نختار  Analyzeمن قائمة  Regressionوعلينا اختيار 

وهو التحصيل إلى المستطيل الخاص به،  Dependentثم ننقل المتغير التابع 

وهو التذكر إلى المستطيل الخاص  Independent(s)وننقل المتغير المستقل 

.لنخرج بالنتائج Okبه ، ثم نضغط على 
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“و ق ل ربي زدني علما”
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