أهًُخ يهبساد ادلؼبجلخ اإلؽصبئُخ
•

•
•
•
•
•
•

ىِ إحذٍ ادليبساد األسبسْخ ِٓ مجٍخ ادليبساد اٌيت ّنجغِ أْ ّزّزغ هبب اٌجبحش اٌؼٍِّ يف اُ رلبي ِٓ
رلبالد اٌجحش ًاٌذساسخ.
دتىٓ اٌجبحش ِٓ ىزه ادليبساد ّؤدُ إىل فيُ دلْك ٌطجْؼخ اٌجْبٔبد اٌيت ّزؼبًِ ِؼيب.
اػزّبد اٌجبحش ػٍَ ٔفسو يف ذتْئخ اٌجْبٔبد ًحتذّذ اٌزصُّْ ادلنبست ذلب ًفمب إلعشاء ادلؼبجلخ
ادلسزيذف ًًفمب ٌٍفشضْبد ادلسزخذِخ هبذف اٌمذسح ػٍَ رفسري ٔزبئظ اخزجبسىب.
اػزّبد اٌجبحش ػٍَ ٔفسو يف اخزْبس ٌٔع اإلحصبء ًوزٌه األسٌٍة اإلحصبئِ ادلنبست ٌزحًٍْ
اٌجْبٔبد ٌٍحصٌي ػٍَ ٔزبئظ دلْمخ ميىٓ اٌٌصٌق هبب.
اػزّبد اٌجبحش ػٍَ ٔفسو يف اسزخذاَ اٌرباِظ ادلزبحخ إلعشاء ادلؼبجلبد اإلحصبئْخ ادلطٌٍثخ ًاٌيت
رسزيذف احلصٌي ػٍَ اٌنزبئظ ادلشعٌح دًْ االسزؼبٔخ ثبٓخشّٓ.
لذسح اٌجبحش ػٍَ رفسري ٔزبئظ اٌزحًٍْ ثذال ِٓ اسزشبسح آخشّٓ.
اػزّبد اٌجبحش ػٍَ ٔفسو يف اختبر لشاس صبئت ثشأْ فشضْبرو اٌجحضْخ مبب ّزالءَ ًّزنبست ِغ اٌنزبئظ
اٌيت أسفشد اٌزحٍْالد ػنيب

ســـــــــــــــؤال
يب هٍ يهبساد ادلؼبجلخ اإلؽصبئُخ نهجُبنبد يف
انجؾىس وانذساسبد انرتثىَخ ؟

اإلعبثخ

(1
(2
(3
(4

يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد
ورهُئزهب نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ.
يهبساد حتذَذ يسزىَبد انمُبس نهًزغرياد
اخلبضؼخ نهزؾهُم.
يهبساد حتذَذ نىع اإلؽصبء ادلنبست دلؼبجلخ
انجُبنبد.
يهبسد حتذَذ عجُؼخ ادلزغرياد ين ؽُش كىنهب (
يسزمهخ  -ربثؼخ) وفمب ننًىرط انزؾهُم ادلسزخذو.

ربثغ اإلعبثخ
(5
(6
(7
(8
(9

يهبساد حتذَذ األسهىة اإلؽصبئٍ ادلنبست ػهً خهفُخ
ادلنهظ انؼهًٍ و انزصًُى انجؾضٍ ادلسزخذو.
يهبساد اسزخذاو األسهىة اإلؽصبئٍ احملذد ثبسزخذاو
انربنبيظ اإلؽصبئٍ ادلزبػ يف حتهُم انجُبنبد.
يهبساد لشاءح ورفسري اننزبئظ ادلزنىػخ اننبجتخ ين
انزؾهُم.
يهبساد رفسري دالنخ االخزجبس اإلؽصبئٍ.
يهبساد اختبر انمشاس ادلنبست يف ضىء نزبئظ انزؾهُم

 -1يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد
ورهُئزهب نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ.
اجلىانت ادلزؼهمخ ثهزه اننىػُخ ين ادلهبساد:
 وضغ أسلبو رسهسهُخ نهجُبنبد• إػطبء اٌجْبٔبد ادلشاد إدخبذلب سلّب رسٍسٍْــــــــــــــــــــــــــب Serial number
ًفمب دلفشداد اجملزّغ األصٍِ ادلسزيذف ِٓ اٌزحًٍْ( فشد – أسشح ِ -ؤسسخ – حبش –
وزبة – ِمبٌخٌ )......زسيًْ ػٍّْخ ادلشاعؼخ ًلذ احلبعخ إٌْيب ًّ ..زُ ىزا اإلعشاء
ثٌضغ سلُ رسٍسً ِٓ اخلبسط ػٍَ وً أداح طجمذ ػٍَ وً ِفشدح ِٓ ِفشداد اٌؼْنخ ًإدخبي
ثْبٔبد ىزه األداح ثنفس اٌشلُ رسٍسً ادلذًْ ػٍْيب .
• ًرٌه هبذف اٌؼٌدح إىل ىزه األدًاد ثنفس رسٍسٍيب إرا وبٔذ ىنبن ثْبٔبد ِفمٌدح أً
أخطبء يف اإلدخبي ً وبٔذ ىنبن شىٌن حٌي صحخ ػٍّْبد اإلدخبي.

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب نهزؾهُم وفمب
نههذف ين انذساسخ.

•
•

•
•

يشاعؼخ ثُبنبد اإلدخبل
إرا وبٔذ اٌجْبٔبد زلذًدح احلغُ فْغت ِشاعؼخ مجْغ حبالد اإلدخبي ًرٌه
مبطبثمزيب ثبٌجْبٔبد ( األصهُخ)ٔ ،ظشا ٌٌعٌد خطٌسح رزّضً يف أخطبء ٌإلدخبي ال
رالحظ ثبٌؼني اجملشدح ( وّب رالحظ األخطبء ادلزطشفخ )ًىزه اٌنٌػْخ ِٓ األخطبء
ّصؼت ِشاعؼزيب ثبٌؼني اجملشدح دًْ ِطبثمزيب ثبٌجْبٔبد األصٍْخ ألهنب رمغ يف ٔطبق
اٌذسعخ اٌىٍْخ دلزغري اإلدخبي.
إرا وبٔذ اٌجْبٔبد ضخّخ احلغُ فْىزفَ ثسحت ػْنخ ػشٌائْخ صغريح ِٓ حبالد
اإلدخبي ًِطبثمزيب ثبٌجْبٔبد (األصٍْخ)
إػطبء ِسّْبد ٌٍّزغرياد رزفك ِغ ِسّْبذتب احلمْمْخ ًجتنت إػطبئيب سٌِص رلشدح
ًرٌه خشْخ فمذ ادلؼبِٔ اخلبصخ هبزه اٌشٌِص ثؼذ فرتح صِنْخ طٌٍّخ ًثؼذ فمذ اٌجْبٔبد
األصٍْخً ،ثبٌزبيل ّصؼت اٌزؼشف ػٍَ ىٌّخ ادلزغرياد ادلذخٍخ.

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب
نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ.
-

ِشاعؼخ اٌجْبٔبد ثؼذ االٔزيبء ِٓ ػٍّْبد ٌٍزحمك ِٓ دلخ ػٍّْبد اإلدخبي .
ًرٌه ِٓ خالي ػشض اجلذًي اٌزىشاسُ ٌٍمُْ اٌشلّْخ اخلبصخ ثىً ِزغري ٌٍزّىٓ ِٓ سالِخ اإلدخبي
ًاٌزحمك ِٓ ػذَ ًعٌد لُْ خبطئخ.
انزؼبيم يغ انمُى ادلفمىدح واخلبعئخ
اٌزؼبًِ ِغ اٌمُْ ادلفمٌدح ِٓ اٌجْبٔبد ً .Missing valuesاٌمُْ اخلبطئخ extreme
 ( valuesػنذ فمذ االسزّبساد أً ادلسزنذاد اخلبصخ ثبٌجْبٔبد األصٍْخ ) ثبألسٌٍة ادلنبست:
إِب ثبحلزف ( إرا وبْ ػذد اٌجْبٔبد رسّح ثزٌه )
أً ثئسزجذاي ىزه اٌمُْ مبزٌسط ادلزغري اٌيت رنزِّ إٌْو.
اسزمشاء طجْؼخ اٌجْبٔبد األخشٍ ٌٍحبٌخ اٌيت حتزٌُ ىزه اٌمُْ ( ادلفمٌدح أً اخلبطئخ ) صُ ًضغ لُْ رزفك ِغ
ادلسزٌٍ اٌؼبَ اٌزُ ّجذً ِٓ خالي اٌجْبٔبد اٌيت رزؼٍك ثبدلزغرياد األخشٍ ٌنفس احلبٌخ.
ًضغ ًحتذّذ ادلٌاصفبد اخلبصخ ثبدلزغرياد اٌيت اعشُ إدخبذلب ًفمب ٌطجْؼخ ىزه ادلزغرياد.

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب نهزؾهُم وفمب
نههذف ين انذساسخ.

•
-

إرا مبّذ اىقَْخ ادلفقٌدح رزؼيق ثبإلجبثخ ػِ أعئيخ ثبخزجبس ٍؼني جيشٍ حتيْو
فقشارو ىزؼْني خظبئظيب اإلحظبئْخ فْجت ارجبع آرِ:
ًضغ سقٌ مٌدُ ىيقَْخ ادلفقٌدح.
إجيبد رنشاساد اىقٌْ ادلفقٌدح ىنو ٍفشدح ً اىنغت ادلئٌّخ ذلب.
إرا إصداد اىنغجخ ادلئٌّخ اىنغجخ (  ) %5ىيَفشدح اىٌاحذح جيت ٍشاػبح اىزبيل:
اىزؼبٍو ٍغ اىقٌْ ادلفقٌدح ىنو ٍفشدح ًفقب ىرترْت ادلفشدح ثني فقشاد االخزجبس.
إرا ًقؼذ ادلفشدح يف ثذاّخ االخزجبس فئُ اىقَْخ ادلفقٌدح رؼزرب قَْخ رشري إىل إجبثخ
خبطئخ حْش رشري إىل رشك ادلغزجْت ذلب ىؼذً قذسرو ػيَ اإلجبثخ اىظٌاة
ًثبىزبيل ّغزجذه اىشقٌ اىنٌدُ اخلبص هبب إىل اىقَْخ ( طفش ) اً رشري إىل ًجٌد
ػْت يف طْبغخ اىغؤاه ًثبىزبيل جيت ٍشاجؼزو ٍِ قجو ٍؼذ االخزجبس.

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب
نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ.

•
•
•
•
•

إرا ًقؼذ ادلفشدح يف هنبّخ االخزجبس فْجت ٍشاػبح ٍبّيِ:
اىقَْخ ادلفقٌدح قذ رشري إىل إجبثخ خبطئخ ( إرا مبّذ األعئيخ ٍشرجخ ًفقب
دلغزٌٍ طؼٌثزيب فْغزجذه اىشقٌ اىنٌدُ ذلب ثبىقَْخ طفش)
أً ًجٌد ػْت ًغٌَع يف طْبغزيب ًجيت ٍشاجؼزيب.
أً إىل أُ صٍِ ًًقذ االخزجبس مبُ غري مبيف حملبًىخ االعزجبثخ ػنيب
ً.ثبىزبيل جيت إػبدح اىنظش يف اىٌقذ ادلخظض ىإلجبثخ.
ًثبىزبيل ّنٌُ ذلز اىقٌْ ادلفقٌدح دالىزيب اىيت قذ ّغزفْذ ٍنيب زليو االخزجبس
ًثبىزبيل جيت أُ ّشاجغ طْبغخ ادلفشدح أً حيذد ٍذٍ ٍالءٍخ صٍِ االخزجبس
ىإلجبثخ ػِ مجْغ فقشارو.

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب نهزؾهُم وفمب

نههذف ين انذساسخ.

• انزكجري انُذوٌ نهجُبنبد
•
•

•
•

أُ زلبًىخ ٍِ جبّت اىجبحش ىزنجري حجٌ ثْبّبد اىزحيْو ّذًّب ًرنشاسىب ثشنو ٍفزؼو
ّنٌُ ذلب ػذد ٍِ ادلخبطش:
قذ ال ّنٌُ رٌصّغ اىجْبّبد غري اػزذايل ًال متضو اىجْبّبد ادلزٌقؼخ ىيَجزَغ األطيِ ًثبىزبيل ّقو
حجٌ أخطبء اىقْبط ( اىيت رؼزَذ ػيَ حجٌ اىؼْنخ ) ًثبىزبيل حنظو ػيَ إحظبءاد خبدػخ
ًٍضييخ أخطبئيب ادلؼْبسّخ أمرب يف احلقْقخ ٍِ األخطبء ادلغزخشجخ ٍِ اىزحيْو ًاىيت ّؼزَذ
ػيْيب يف خطٌاد ادلؼبجلخ ىزقذّش ىزه ادلؤششاد.
ٍِ ادلفضو اعزخذاً ثشا ٍج مَجٌْرشّخ سلظظخ ىيزخيْق اىظنبػِ حلجٌ اىجْبّبد ىيحظٌه
ػيَ احجبً سلزيفخ ىيَحبفظخ ػيَ خظبئض اىؼْنخ األطيْخ ًاحلفبظ ػو اىزٌصّغ اخلبص هبب.
ّغزخذً اىزخيْق اىظنبػِ ( ثبعزخذاً ثشاٍج ٍزخظظخ ) ىيؼْنبد يف حبىخ ًاحذح ًىِ اخزجبس
رأصري ٍزغري حجٌ ػْنبد ٍِ األفشاد ٍغزخشجخ ٍِ رلزَغ ًاحذ ػيَ اخلظبئض اإلحظبئْخ
دلفشداد أداح قْبط .

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب
نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ.

• رهُنخ انجُبنبد ين اعم انزؾهُم
• رصُّْ ٍِف اٌجْبٔبد ًاٌزؼبًِ ِغ ادلزغرياد ًفمب ٌؼذد اٌؼْنبد ادلسزيذفخ ِٓ اٌذساسخ
( ػْنخ ًاحذح – أوضش ِٓ ػْنخ ًاحذح ) ػٍَ اٌنحٌ اٌزبيل:
أ -إرا وبٔذ اٌجْبٔبد ِشزمخ ِٓ ػْنخ ًاحذح فمط رؼزّذ ػٍْيب اٌذساسخ
جيت ارجبع آرِ :
 إدخبي اٌمْبسبد ( اٌجْبٔبد )اخلبصخ ثبدلزغري األًي يف أًي ػٌّد مبٍف اٌجْبٔبد دلفشداداٌؼْنخ ِفشدح رٍه األخشٍ ،فئرا وبْ ىزا ادلزغري ميضً لْبسبد ( دسعبد ) اٌزوبء ٌؼْنخ
حغّيب ػشش أفشاد فْغت اْ ّىٌْ اإلدخبي ػٍَ اٌنحٌ ادلجني ثبٌشىً اٌزبيل ( ػنذ
اسزخذاَ ثشٔبِظ اٌزحًٍْ .SPSS

شكم َىضؼ كُفُخ إدخبل لُبسبد ادلزغري األول (انزكبء)
نؼُنخ واؽذح رؼزًذ ػهُهب انذساسخ

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد
ورهُئزهب نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ.
• إرا أجشي قياس أكثش من متغيش ننفس انعينة ( قياس نهزكاء
وآخش للذافعية وانثانث نهتحصيم ) :
• يجب إدخال انمتغيش األول (انزكاء) يهيه انمتغيش انثاني (
انذافعية) ثم انثانث ( انتحصيم) بانتىاصي.
• انشكم انتاني يىضح شكم مهف انبيانات بعذ عمهيات اإلدخال.

َىضؼ كُفُخ إدخبل لُبسبد أكضش ين يزغري واؽذ (انزكبء –
انذافؼُخ – انزؾصُم ) نؼُنخ واؽذح رؼزًذ ػهُهب انذساسخ

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب
نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ

أ -إرا وبٔذ اٌجْبٔبد ِشزمخ ِٓ اوضش ِٓ ػْنخ ًاحذح ( سّف – حضش – ثذً )
جيت ارجبع آرِ :
 إدخبي اٌمْبسبد ( اٌجْبٔبد )اخلبصخ ثبدلزغري األًي ًٌْىٓ (اٌزوبء ) دلفشداد اٌؼْنخاألًىل  -ػْنخ اٌشّف ( ًاٌيت رزبٌف ػٍَ سجًْ ادلضبي ِٓ ( ِ )5فشداد  ،ثأًي ػٌّد مبٍف
اٌجْبٔبد ِفشدح رٍه األخشٍ حزَ االٔزيبء ِٓ إدخبي مجْغ اٌجْبٔبد اخلبصخ مبفشداد اٌؼْنخ
األًىل اخلّسخ.
 ٔجذأ ًيف ٔفس ادلزغري ( ٔفس اٌؼٌّد ) ًثؼذ هنبّخ ثْبٔبد اٌؼْنخ األًىل ِجبششح ثئدخبياٌجْبٔبد اخلبصخ مبفشداد اٌؼْنخ اٌضبْٔخ ػْنخ احلضشًاٌيت رزأٌف ػٍَ سجًْ ادلضبي ِٓ (
ِ )8فشداد ػٍَ اٌزٌايل إىل االٔزيبء ِٓ إدخبي مجْغ اٌجْبٔبد اخلبصخ مبفشداد اٌؼْنخ
اٌضّبْٔخ

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب
نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ

• ًثؼذ االٔزيبء ِٓ إدخبي ثْبٔبد اٌؼْنخ اٌضبْٔخ ًيف ٔفس ادلزغري ( اٌؼٌّد ) ٔجذأ ًيف
ٔفس ادلزغري ( ٔفس اٌؼٌّد ) ِجبششح ثئدخبي اٌجْبٔبد اخلبصخ مبفشداد اٌؼْنخ
اٌضبٌضخ ػْنخ اٌجذً ًاٌيت رزأٌف ػٍَ سجًْ ادلضبي ِٓ ( ِ )7فشداد ػٍَ اٌزٌايل
إىل االٔزيبء ِٓ إدخبي مجْغ اٌجْبٔبد اخلبصخ مبفشداد اٌؼْنخ اٌسجؼخ.
• ًاٌشىً اٌزبيل ٌّضح طشّمخ إدخبي اٌجْبٔبد اخلبصخ ثبخزجبس اٌزوبء ٌٍؼْنبد
اٌضالس ( اٌشّف – احلضش  -اٌجذً )

شكم َىضؼ كُفُخ إدخبل لُبسبد صالس ػُنبد ( سَف  -ؽضش  -ثذو )
دلزغري انزكبء )) intellige

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب
نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ
•
•
•
•
•
•
•

اىشنو اىغبثق ٌّضح أُ ػَيْخ إدخبه دسجبد رمبء اىؼْنبد اىضالصخ ػيَ اىززبثغ ،
مبُ يف ّفظ اىؼٌَد ( ادلزغري ).
ًحزَ ميْض اىربّبٍج ثني ثْبّبد اىؼْنبد اىضالس ( سّف – حضش – ثذً ) فنبُ الثذ ٍِ
إدخبه ٍزغري مٌدُ (ٌّػِ ) ّزضَِ األسقبً اىنٌدّخ اىيت رشٍض إىل اىؼْنبد اىضالصخ ،فئرا
مبُ ادلزغري اىنٌدُ مبغََ ( ) group
فئُ األمٌاد ادلزضَنخ هبزا ادلزغري ًاىيت متْض ثني اىؼْنبد اىضالصخ رنٌُ ػيَ اىنحٌ اىزبيل:
اىشقٌ اىنٌدُ ( )1ىؼْنخ اىشّف.
اىشقٌ اىنٌدُ ( )2ىؼْنخ احلضش.
اىشقٌ اىنٌدُ ( )3ىؼْنخ اىجذً.
ًثبىزبيل فئُ اىشنو اىغبثق ثؼذ إضبفخ ىزا اىربّبٍج ّنٌُ ػيَ اىنحٌ اىزبيل:

شكم َىضؼ ادلزغري انكىدٌ  (groupانزٌ َزضًن األسلبو انكىدَخ نهؼُنبد
انضالس ( سَف – ؽضش  -ثذو)

ربثغ  :يهبساد انزؾمك ين دلخ وكفبَخ انجُبنبد ورهُئزهب
نهزؾهُم وفمب نههذف ين انذساسخ
• ًمينِ إدخبه أُ قْبط ( ٍزغري ) آخش ىيؼْنبد اىضالس ،ثنفظ األعيٌة اىزُ أجشُ ثو ٍزغري
اىزمبء ثنفظ اإلجشاء اىزُ عجق رٌضْحو عبثقب طبدلب اُ ٍيف اىجْبّبد حيزٌُ ػيَ ادلزغري
اىنٌدُ اىزُ ّزضَِ اىنٌاد اىيت متْض ثني اىؼْنبد اىضالصخ ً ،اُ إدخبه ىقْبط آخش ىنفظ
اىؼْنبد اىضالصخ عٌف جيشٍ إدخبىو ثشنو ٌٍاصُ ( رلبًس ) دلزغريُ اىزمبء
(ً ) intelligمزىل ادلزغري اىنٌدُ (.) group
• ػيَ عجْو ادلضبه إرا أجشّذ قْبعبد أخشٍ ػيَ اىؼْنبد اىضالصخ ( سّف  -حضش  -ثذً )
ٍضو قْبعبد اىذافؼْخ ( ً ) motivاالثزنبس (  ) creativفئُ ٍيف اىجْبّبد ثؼذ
إدخبه اىقْبعبد اجلذّذح ( اىذافؼْخ ًاالثزنبس ّنٌُ ىو اىظٌسح اىزبىْخ:

شكم َىضؼ ادلزغرياد ( انمُبسبد ) انضالصخ ( انزكبء – انذافؼُخ – االثزكبس ) نهؼُنبد
انضالس ( سَف – ؽضش  -ثذو)

) 2يهــــبساد حتذَــــذ يســــزىَبد انمُــــبس
نهًزغرياد اخلبضؼخ نهزؾهُم.
اجلىانت ادلزؼهمخ ثهزه اننىػُخ ين ادلهبساد:
• حتذَذ نىػُخ ادلزغري نىػٍ أو كًٍ ( ينفصم – يزصم )  (،يذسن
يهًىس – ركىَن فشضٍ ).
• حتذَذ عجُؼخ ادلزغري وفمب نألسهىة وانغشق ادلزجؼخ يف إعشاءاد انمُبس:
اوال  :عشَمخ ( ػذ ) ادلشبهذاد:
يضبل ( رؼني ػذد األفشاد أصحبة االجتبه اإلجيبثِ حنٌ اٌؼًّ اٌْذًُ – ِمبثً ػذد

األفشاد أصحبة االجتبه اٌسٍيب حنٌ ٔفس اٌؼًّ) ثني فئبد سلزٍفخ ِٓ األفشاد ختزٍف ِٓ
حْش ادلسزٌٍ االلزصبدُ -.أً ػذد احلبصٌٍْ ػٍَ رمذّش ( شلزبص ) ثني شؼت سلزٍفو يف
ِمشس األحصبء – ػذد ادلذخنني ثني اٌفئبد ادلينْخ ادلخزٍفخ  -ػذد ادلشبغجني ًفمب
ٌٍصفٌف اٌذساسْخ يف إحذٍ ادلشاحً اٌزؼٍّْْخ)

• أداواد انمُبس انزٍ ميكن ين خالذلب احلصىل ػهً لُبسبد ( ثُبنبد ) انزؼذاد :
 اسزجْبْ ( ِضً حتذّذ ٌٔع االجتبه ) اخزجبس ( ِضً حتذّذ احلبصٌٍْ ػٍَ رمذّش شلزبص ًفمب ٌذسعخ لطغ ) ادلالحظخ ادلجبششح ( ِضً حتذّذ حبالد اٌشغت ).• نىع ادلزغري ٌٔ ( :ػـــــــــــــــــــــــِ )
• نىع انمُبس  ( :امســـــــــــــــــــــــِ )
• عجُؼخ انمُبسبد أو انجُبنبد  ( :رىشاساد ).

• عجُؼخ ادلزغرياد انزٍ ختضغ نهمُبسبد انزؼذاد:
•

( ِذسوخ

) ميىٓ إدساويب ثشىً ِجبشش ( رىشاس اٌجذأخ ًفمب ٌفئبد ادلسزٌٍ االلزصبدُ) ،

• (غري ِذسوخ ) ًرسَّ رىشّٓ فشضِ ال ميىٓ إدساويب ثشىً ِجبشش ( ِضً حتذّذ ػذد احلبصٌٍْ ػٍَ رمذّش
شلزبص ثني طالة شؼت ِمشس اإلحصبء)– اً حتذّذ ػذد ادلجزىشّٓ ًفمب ٌٍّسزٌٍ اٌزؼٍِّْ.

•

عشَمخ انمُبس ثأداح ( يمُبس – اخزجبس ).....

رزحذد طشّمخ ًاداح اٌمْبس ًفمب ٌطجْؼخ ادلزغري:

 ( :له وجود يمكن إدراكه بحواس الباحث الخمس ).

 يزغري يذسن -يضبل :األطٌاي – االًصاْ – لٌح اٌسّغ – لٌح اٌجصش  -اٌشغت  -اٌجذأخ – اٌزٍؼضُ -

اخلغً – االٔجسبطسخ) ...
 أداح اٌمْبس  :ادلالحظخ  -ادلالحظخ ادلمننخ ثبسزخذاَ االخزجبس ًادلمبّْس  -ادلمبثٍخ .يزغري غري يذسن ( نيس نها وجىد يمكن إدساكه بحىاس انباحث انخمس ).

 -يضبل :اٌزوبء – االثزىبس – ادلسزٌٍ اٌزحصٍِْ – االجتبىبد ًادلٌْي -

-

أداح اٌمْبس  :االخزجبساد – ادلمبّْس .

ًثؼذ احلصٌي ػٍَ لْبسبد اٌزؼذاد ثبسزخذاَ ادلمْبس أً االخزجبس  ،حتٌي ىزه اٌمْبسبد إىل
رىشاساد ( رؼذاد) ًفمب ٌذسعخ لطغ ِ .ضً دسعخ اٌمطغ (  ِٓ )%95اٌذسعخ اٌىٍْخ ٌالخزجبس ٌزحذّذ
احلبصً ػٍَ شلزبص ًِٓ صُ إعشاء ػٍّْخ اٌؼذ.

 يزغرياد يذسكخ ( رذسك ثبحلٌاط) -يسزىي انمُبس ادلنبست:

 ادلسزٌٍ اٌنسيب ًىٌ ادلسزٌٍ اٌزُ ّزضّٓ لْبسبد (األطٌي – األًصاْ – لٌح اٌسّغ – لٌحاٌجصش )...

 -يزغرياد غرييذسكخ ( ال رذسك ثبحلٌاط)

 -يسزىي انمُبس ادلنبست:

 ادلسزٌٍ اٌفرتُ ًىٌ ادلسزٌٍ اٌزُ ّزضّٓ لْبسبد (اٌزوبء – اٌذافؼْخ – االثزىبس –ادلسزٌٍ اٌزحصٍِْ)...

 -3يهبساد حتذَذ نىع اإلؽصبء ادلنبست دلؼبجلخ انجُبنبد

ربثغ  :يهبساد حتذَذ نىع اإلؽصبء ادلنبست دلؼبجلخ انجُبنبد
أوال :حتذَذ نىع اإلؽصبء ادلنبست وفمب نغجُؼخ لُبسبد انظبهشح ادلسزهذفخ :

ميىٓ اسزخذاَ اإلحصبء اٌجبسِرتُ ًفمب ٌنٌػْخ اٌمْبسبد اٌزبٌْخ :

• إرا وبْ ادلزغري ِٓ اٌزُ ميضً اٌظبىشح ادلسزيذفخ ِٓ اٌذساسخ (ادلزغري ربثغ ) ىٌ ِزغري (
وِّ) ًوبٔذ لْبسبد ىزا اٌنٌع ِٓ ادلزغري اد ػٍَ صٌسح سلّْخ دتضً ِسزٌّبد سلزٍفخ ًِززبثؼخ
ِٓ ادلزغري ادلمبس ( لْبسبد ادلزغري ِٓ اٌنٌع اٌفرتُ ػٍَ األلً).

ميىٓ اسزخذاَ اإلحصبء اال ثبسِرتُ ًفمب ٌنٌػْخ اٌمْبسبد اٌزبٌْخ :

• إرا وبْ ادلزغري ِٓ اٌزُ ميضً اٌظبىشح ادلسزيذفخ ِٓ اٌذساسخ (ادلزغري ربثغ ) ىٌ ِزغري ( ٌٔػِ )
ًوبٔذ لْبسبد ىزا اٌنٌع ِٓ ادلزغري اد ػٍَ صٌسح رىشاساد.

ربثغ اسزخذاَ اإلحصبء اٌالثبسِرتُ
• إرا وبْ ادلزغري ِٓ اٌزُ ميضً اٌظبىشح ادلسزيذفخ ِٓ اٌذساسخ (ادلزغري ربثغ ) ىٌ
ِزغري ( وِّ ) ًوبٔذ لْبسبد ىزا اٌنٌع ِٓ ادلزغري اد ثصٌسح رىشاساد زلذدح
ثذسعخ لطغ
• إرا وبْ ادلزغري ِٓ اٌزُ ميضً اٌظبىشح ادلسزيذفخ ِٓ اٌذساسخ (ادلزغري ربثغ ) ىٌ
ِزغري ( وِّ) ًأعشُ لْبسبد ىزا اٌنٌع ِٓ ادلزغري اد ػٍَ صٌسح ِسزٌّبد
ِشرجخ ًفمب ٌٍصفخ ادلمبسخ ختضغ ٌؼاللخ أورب ًألً ِٓ .

صبنُب :حتذَذ نىع اإلؽصبء ادلنبست وفمب ؽغى يفشداد انؼُنخ ادلسزهذفخ:

أ -إرا كبنذ انذساسخ رؼزًذ ػهً ػُنخ واؽذح فمظ

• إرا مبُ حجٌ ػْنخ ادلفشداد اىيت رشزَو ػيْيب اىؼْنخ اىجحضْخ
(ٍ )25فشدح اً امضش فئُ اإلحظبء ادلنبعت ىيزؼبٍو ٍغ ثْبّبد
اىؼْنخ ىٌ اإلؽصبء انجبسيرتٌ.
• إرا قو حجٌ ػْنخ ادلفشداد اىيت رشزَو ػيْيب اىؼْنخ ػِ ( )25فبإلحظبء
ادلنبعت حْنئز ىٌ اإلؽصبء انالثبسيرتٌ.

ربثغ حتذَذ نىع اإلؽصبء ادلنبست وفمب حلغى يفشداد
انؼُنخ ادلسزهذفخ
ة  -إرا كبنذ انذساسخ رؼزًذ ػهً أكضش ين ػُنخ واؽذح:
• فئُ حجٌ ػْنخ ادلفشداد اىيت رشزَو ػيْيب مو ػْنخ ٍِ اىؼْنبد اىيت اػزَذد ػيْيب

ثبىذساعخ ّنجغِ اال ّقو ػِ (ٍ )25فشدح.حزَ رنٌُ ىنبك إٍنبّْخ العزخذاً
اإلؽصبء انجبسيرتٌ.
• الّظيح العزخذاً اإلؽصبء انجبسيرتٌ إرا قو حجٌ أُ ػْنخ ٍِ ػْنبد اىزحيْو
ػِ (  )25فشد.
يالؽـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظخ
• ميَب إراد حجٌ اىؼْنخ اىيت رؼزَذ ػيْيب اىذساعخ ميَب إصدادد دقخ ىيَؤششاد
اإلحظبئْخ ادلغزخشجخ ٍِ اىجْبّبد اىيت اشزقذ ًاعزخشجذ ٍنيب ًميَب قيذ األخطبء
ادلؼْبسّخ اخلبطخ ثزقذّشىب.

صبنُب :حتذَذ نىع اإلؽصبء ادلنبست وفمب ؽغى نزىصَغ ثُبنبد
ػُنخ أو ػُنبد انذساسخ

 -1إرا مبُ رٌصّغ ثْبّبد اىؼْنخ ً مو ػْنخ ٍِ ػْنبد اىذساعخ رٌصّؼب
اػزذاىْب مَب ثبىشنو اىزبيل :

رٌصّغ اػزذايل

ربثغ :حتذَذ نىع اإلؽصبء ادلنبست وفمب نشكم رىصَغ
ثُبنبد ػُنخ أو ػُنبد انذساسخ

• فئُ رىل ّؼزربا ٍؤششا ألُ اىؼْنخ أ ًمو ٍِ ػْنبد اىذساعخ متضو رلزَؼيب
األطيِ ثظٌسح جْذح ًثبىزبيل فئُ اىجبحش ّزؼبٍو ٍغ ثْبّبد اىؼْنخ يف ىزه
احلبىخ مَب ىٌ مبُ ّزؼبٍو ٍغ ثْبّبد اجملزَغ األطيِ ميو ًثبىزبيل
فبإلحظبء ادلنبعت ّنٌُ ىٌ اإلؽصبء انجبسيرتٌ.
• إرا مبُ رٌصّغ ثْبّبد اىؼْنخ أً مو ػْنخ ٍِ ػْنبد اىذساعخ رٌصّؼب
ٍيزٌّب ( غري اػزذاىْب ) مَب ثبىشنو اىزبيل :

• انزىصَؼبد غري االػزذانُخ ( ادلهزىَخ )

رٌصّغ ٍيزٌ إىزٌاء عبىت

رٌصّغ ٍيزٌ إىزٌاء ٌٍجت

• فئُ رىل ّؼزربا ٍؤششا ألُ اىؼْنخ أ ًمو ٍِ ػْنبد اىذساعخ ال متضو رلزَؼيب
األطيِ ثظٌسح جْذح ًثبىزبيل فئُ اىجبحش ّزؼبٍو ٍغ ثْبّبد اىؼْنخ ًّظؼت يف ىزه احلبىخ
أُ ّزؼبٍو ٍغ ثْبّبد شلبصيخ ىجْبّبد اجملزَغ األطيِ ىيؼْنخ ًثبىزبيل فبإلحظبء ادلنبعت
ّنٌُ ىٌ اإلؽصبء انال ثبسيرتٌ.

ششوط اسزخذاو اإلؽصبء انجبسيرتٌ وانالثبسيرتٌ

 -4يهبسد حتذَذ عجُؼخ ادلزغرياد ين ؽُش كىنهب ( يسزمهخ  -ربثؼخ)
وفمب ننًىرط انزؾهُم ادلسزخذو.

• مجْغ األعبىْت اإلحظبئْخ ( اىجبسٍرتّخ ًاىالثبسٍرتّخ) ثبىذسساعبد ًاألحببس
اىيت رغزيذف يف ػقذ ادلقبسّبد ثني رلٌَػزني أً امضش ٍِ األفشاد يف
ظبىشح زلذدح  ،ادلزغري ادلغزقو أً ادلزغرياد ادلغزقيخ فْيب ىٌ ادلزغري اىنٌدُ اً
ادلزغرياد اىنٌدّخ ( اىيت حتزٌُ ػيَ األسقبً اىنٌدّخ متْض ًرظنف
اجملٌَػبد ٌٍضغ ادلقبسّخ ).
• ًادلزغري اىزبثغ اً ادلزغرياد اىزبثؼخ ىٌ ادلزغري ادلقبط اً ادلزغرياد ادلقبعخ ثبألدًاد
ادلغزخذٍخ ثبىذساعخ.
• ًٍِ اٍضيخ رىل ( اخزجبس– د دلقبسّخ ػْنزني ٍغزقيزني) اخزجبساد حتيْو اىزجبِّ
ثنو أٌّاػيب  ،اخزجبس ٍبُ ًّزين – اخزجبس مشًعْنبه ًاىْظ
......
• ؽــــــــــــــــــــــــــــبنخ خبصخ
• ال ٌّجذ ثبخزجبس ٍشثغ مبُ متْْض ثني ادلزغري ادلغزقو ًآخش اىزبثغ
ًمالمهب ٍِ اىنٌع اىزظنْفِ

األساليب اإلحصائية
(البارمترية والال بارمترية)
المستخذمة في عقذ المقارنات بين مجموعتين او اكثر

ادلزغري ادلسزمم
ادلزغري انكىدٌ

( انزصنُفٍ)

ادلزغري انزبثغ
ادلزغري ادلمبس ثبألداح
( انفرتٌ أو اننسجٍ )

شكم َىضؼ حتذَذ ادلزغري ادلسزمم وانزبثغ وفمب ثبألسبنُت اإلؽصبئُخ
ادلسزخذيخ يف ػمذ ادلمبسنخ ثني اجملًىػبد

