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 0220/0202:السنة الدراسية                             جامعة مخيس مليانة                    
 السنة الثانية ماستر: توىاملس               كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                   

 جرمية واحنراف  :  التخصص         علم االجتماع      : العلوم االجتماعية      الشعبة: قسم
 مراجعة نظرية:22احملاضرة 

يعرف االحصاء بأنه العلم الذي يهتم جبمع وتنظيم البيانات وحتليل القياسات املميزة للظواهر املختلفة كما يبحث يف       
انات وذلك جبمعها وتنظيمها وحتليلها واستقراء النتائج منها، مث اختاذ القرارات بناء على ذلك وعلى ضوء هاذين البي

التعريفني ميكن القول بأن استخدام االحصاء يف الدراسات املطبقة يف جمال األنشطة البدنية والرياضية يتطلب املرور بأربعة 
استقراء -حتليل البيانات وإجراء املقارنات بينها -مها يف جدول وعرضها بيانيا، تنظي-مجع البيانات،   -:  خطوات رئيسية

 .النتائج واختاذ القرارات االحصائية
 : على أساس هذه اخلطوات االربعة ميكن تقسيم االحصاء اىل احصاء وصفي وإحصاء استداليل

 .صاء االستداليل اخلطوة األخريةيتضمن االحصاء الوصفي اخلطوات الثالثة االوىل بينما يتضمن االح     
 : املتغري

 .هو مقدار كمي أو وصفي يستخدم لقياس خاصية أو ميزة معينة ألفراد اجملتمع أو العينة
 :  نواع املتغرياتأ

 : املتغري الكمي
 : هو الذي ميكن قياسه كميا،  أو يأخذ قيما رقمية تعكس مدى توفر خاصية معينة وينقسم بدوره إىل نوعني

 : غري الكمي املتصلاملت
مثل متغري الطول، :  هو كل متغري ميكن تقسيم وحدات قياسه إىل وحدات جزئية حبيث تكون استمرارية يف القياس     
 .إخل....الوزن

 :  املتغري املنفصل
لف قيمه عدد الطلبة، عدد قاعات التدريس، أي ختت:  هو كل متغري يعرب عنه بوحدات صحيحة ال ميكن جتزئتها مثال     

 .مبقادير حمدودة
 : املتغري الكيفي

فصيلة الدم :  هو عبارة عن صفات أو كلمات تدل على انتماء االفراد إىل فئات أو اصناف معينة،  و كأمثلة على هذا      
 .إخل...للشخص، املستوى التعليمي 

 : مستويات القياس
 :  القياس االمسي

خدم األعداد فقط كعناوين أو أقسام منفصلة للتمييز بني خمتلف العناصر، وأمثلة هو أدىن مستويات القياس، وفيه تست      
 .أرقام الالعبني، السيارات، الواليات:  ذلك
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 .اهلدف من هذا النوع من القياس هو جمرد التصنيف
 : القياس الرتيب

قع النسبية لألشياء أو االفراد، و تعكس هو املستوى الثاين من مستويات القياس، و فيه ترمز األعداد اىل رتب تبني املوا    
 مثالمقاييس الرتبة ما إذا كان الشخص أو الشيء أصغر أو أكرب، أثقل أو أخف، أقوى أو أضعف بالنسبة لآلخرين، و ك

 اخل...رتب الطالب يف مقياس الفيزيولوجيا:  على ذلك
 : املسافات املتساوية –القياس الكمي 

املستوى بقيم عددية، ويفترض أن املسافة بني القيمة والقيمة اليت تليها متساوية، كما أن الصفر يعرب عن املتغري يف هذا      
 اخل...فيه غري حقيقي أي أنه ال يعرب عن غياب الظاهرة، مثل درجات القلق،  درجات احلرارة

 : املستوى النسيب
ياب الظاهرة مثل غياب النيكوتني يف دم الرياضي، ينطلق القياس يف هذا املستوى من الصفر احلقيقي، الذي يدل على غ     

 .اخل...األوزان، األطوال، املسافات:  وبالتايل يعترب أدق مستويات القياس ومثال عل هذا
 : تصنيف البيانات

 : بيانات جمموعة واحدة
 .وهي ختتص مبتغري واحد يتم قياسه جملموعة واحدة من األفراد

 : جمموعتان مستقلتان من البيانات
و هي ختتص مبتغري واحد فقط يتم قياسه جملموعتني مستقلتني من األفراد كما يف حالة قياس القوة العضلية جملموعة من       

 .واالناث الذكوردرجات الضغط جملموعة ، الذكور واإلناث
 : جمموعتان مترابطتان من البيانات

ن األفراد مرتني كما يف القياس القبلي والبعدي، أو يف وهي ختتص مبتغري واحد فقط يتم قياسه على جمموعة واحدة م   
 . حالة قياس متغريين مستقلتني جملموعة واحدة من األفراد كقياس متغري القلق قبل وبعد املنافسة

 : جمموعات مستقلة
حكام كرة وهي ختتص مبتغري واحد يتم قياسه جملموعات خمتلفة من األفراد، كمقارنة درجة االحتراق النفسي عند      

 .القدم وحكام كرة السلة وحكام كرة اليد
 : جمموعات مترابطة

 (.أكثر من مرتني)وهي ختتص مبتغري واحد فقط طبق على جمموعة واحدة من األفراد عددا متكررا من املرات
 .ميذمقارنة نتائج اجللة يف التقومي التشخيصي والتقومي التكويين والتقومي التحصيلي جملموعة من التال:مثال

 : كيفية اختيار األساليب االحصائية املناسبة
 :  لإلجابة على هذا التساؤل البد أن نضع يف االعتبار عدة نقاط أساسية

  (إحصاء مقارن) ، دراسة فروق(إحصاء ارتباطي)دراسة عالقة:  هدف البحث -
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جمموعة واحدة، جمموعتني مرتبطتني، متغري واحد، متغريين، أكثر من متغريين، :  نوع اجملموعات أو عدد املتغريات -
 .إخل....جمموعتني مستقلتني

 .نسيب –كمي   –رتيب   –امسي :   مستوى قياس البيانات -
 

 : قائمة املراجع
 .، بريوت، دار النهضة العربيةاالحصاء التطبيقي والتحليلي يف العلوم االجتماعية، (2001)أبو راضي فتحي، -
القاهرة، مكتبة  االحصاء التطبيقي باستخدام احلزم اجلاهزة،، (2006)د عبد الفتاح، باهي مصطفى حسني، سامل أمح -

 االجنلومصرية
 ج بن عكنون، اجلزائر.م.، د2.، طاالحصاء مع متارين ومسائل حملولة، (7002)جالطو جياليل ، 

 .اهرة، دار الفكر العريب، القحتليل البيانات يف البحوث النفسية والتربوية(: 3991. )عالم، صالح الدين حممود -
 اجلزائر، منشورات احلرب، 7.،طالقياس النفسي وتصميم أدواته، ( 7002)معمرية بشري،  -
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 0202/0202:جامعة مخيس مليانة                                                   السنة الدراسية
 السنة الثانية ماستر: املستوى                            كلية العلوم االجتماعية واالنسانية         

 جرمية واحنراف   :  علم االجتماع                  التخصص: العلوم االجتماعية      الشعبة: قسم
 spssنظرة حول برنامج :0احملاضرة 

 :التعريف بالربنامج
برناجما فعاال لتحليل بيانات األحباث العلمية، وكلمة    spsswinيعترب الربنامج االحصائي للحاسوب اآليل املسمى      

 spss  اختصار للعبارة  ciencesocial sackage for ptatistical s  االحصائية للعلوم  احلزمةاليت تعين باللغة العربية
 .ولغريه من الربامج الذي ميثل بيئة التشغيل هلذا الربنامج  windowsاالجتماعية، يعمل هذا الربنامج من خالل ويندوز 

 :  spssبرنامج  الستخدام التجهيز
 البيانات إدخال من صحة للتأكد الربنامج على مراجعتها ليسهل وذلك ، رقم استبيان لكل حندد االستبانات مجع بعد : أواًل
 .وقت أي يف

 :كما يلي  متغريًا عشر اثنا لدينا يكون االستبيان هذه ويف الربنامج على املتغريات بتعريف نقوم : ثانيًا
 . املستجيب رقم عن يعرب متغري وهو املسلسل •

   لألنثى ٢  والرقم للذكر ١  الرقم سنعطي حيث(Nominal) .امسي  متغري وهو :النوع
 :املتغريات أمساء
 :مع مراعاة اآليت املتغري، على يدل خمتصر اسم نكتب أن جيب املتغري يعرف لكي

  . بفترة ينتهي أن نميك وال حبرف يبدأ أن البد •
  . املتغري  اسم يتكرر ال وأن 64 األحرف عدد يتجاوز ال •
 . األحرف  بني الفراغ استخدام ميكن ال •
 .() األقواس أو ، &، $، #، |، ^، %مثل اإلشارات أو الرموز استخدام نستطيع ال •
 “ ; ‘، ! : * ؟ مثل الترقيم عالمات استخدام ميكن ال •
  :مثل  spssبرنامج  ألوامر احملجوزة األمساء من سما تستخدم ال•  

(ALL, NE, EQ, TO, LE, LT, BY, OR, GT, AND, NOT, GE, WITH, etc…) 
 :املتغريات أنواع
 إخل ..طالب ودرجة والراتب والوزن املتصلة كالطول معينة بصيغ يقبل األرقام هنا واملتغري أرقام، قيمها تكون: الرقمي املتغري

 . ...العلمي واملؤهل االجتماعية واحلالة ة مثل اجلنسالنوعي و
 . العشري للكسر النقطة وتستعمل بفاصلة خانات ثالث يفصل كل أرقام من املتغري يتكون :Commaالفاصلة  متغري
 .العشري للكسر الفاصلة وتستعمل بنقطة خانات ثالث كل يفصل أرقام من املتغري يتكون: Dot النقطة متغري
 .يستخدم للتعبري عن االرقام الكبرية: Scientific Notation يعلم متغري
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  والوقت التاريخ مثل خاصة بطريقة تكتب أرقام من املتغري يتكون: Date التاريخ متغري
  الدوالر األمريكية العملة عن لإلعالن يستعمل :Dollar الدوالر عالمة متغري
 . ملختلفةا للعمالت يستعمل: Custom Currency العملة متغري

  .كلمات أو أحرف شكل على بياناهتا تكون اليت املتغريات من وهي: String  حريف متغري -
 البيانات إلدخال حتتاجها اليت املتغري اسم أحرف عدد وهو :Width البيانات عرض -
 .ناتالبيا عملية إدخال يف ستستخدم اليت العشرية اخلانات عدد وهو:Decimal .العشرية املنازل عدد -
  املتغري اسم تشابه حال يف مفيد وهو للمتغري وصف يكتب :Label  وصف املتغري -  
 املستوى أو االجتماعية احلالة أو النوع متغري مثل حرفية أو رقمية نوعية متغريات لتعريف تستخدم : Values القيمة -

 الدراسي

 
 
 . Data شاشة يف تغريامل فيه يوجد الذي العمود عرض حيدد:  Columnالعمود   عرض -
 فتصنف موجودة غري تكون بيانات هناك البيانات إدخال عند:  Missing، القيم املفقودة - 
 Data View شاشة يف املتغري فيه يوجد الذي العمود يف  يسار ، وسط ، ميني  البيانات حماذاة وهي: Align  احملاذاة -
 Nominal .امسي،   Scale كمي ،Ordinal ، رتيب : اناتالبي نوع لتحديد:  Measure   املقياس تدريج  -
 

 :قائمة املراجع
ج بن .م.د ،3، اجلزء spssاالساليب االحصائية وتطبيقاهتا يدويا وباستخدام برنامج ، ( 2013)بوحفص عبد الكرمي، 

 . عكنون، اجلزائر

،  السعودية مكتبة امللك 3، اجلزء spssرنامج املفاهيم مع التطبيقات باستخدام ب: االحصاء بال معاناة، 7002فهمي حممد ،  
 . فهد الوطنية

 . عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع ، spssاالحصاء التحليلي مع تظبيقات برجمية ، 7032النجار نبيل،  
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 0202/0202:السنة الدراسية                            جامعة مخيس مليانة                                 
 السنة الثانية ماستر: املستوى                           كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                     
    جرمية واحنراف:  التخصص                 علم االجتماع          : العلوم االجتماعية      الشعبة: قسم 

 مقاييس االحصاء الوصفي:0احملاضرة  
 :مليالتطبيق الع

 طالبا يف مقياس االحصاء  70 درجات إليك البيانات اآلتية اليت متثل  
 70، 30 ، 32 ،31 ،37 ،8 ، 9، 1، 2، 4 ،33،30،37،39،9،39،37،1،7،33 
 .مجيع مقاييس االحصاء الوصفي حساب: املطلوب 
 :احلل  
  variable viewتعريف املتغري  التايل على  صفحة املتغريات  
 Name                                         Type                                  Measure 

Scal                        Numeric                                       عالمة الطالب  
   Data viewادخال البيانات على صفحة البيانات -

  :اخلطوات 
 analyze- 1       

0 -   descriptive  statistics  
0 -frequencies 
تأشري على مقاييس النزعة املركزية لنقوم باو   statistics   واختيار   variableيف قائمة املتغريات   العالمة  ادخال -0

central tendency  ومقاييس التشتت dispersion  التوزيع    ومقاييس حتديد شكلdistribution  ومقاييس املكانة    
 percentile value    على  ضغطمث ن  continue      ثمok  اجلدول اآليت النتائج يف  ظهرفت: 

-  
Statistics  

  درجة الطالب.

N Valid 20  

Missing 0 القيم المفقودة 

Mean 10.2500 الوسط الحسابي 

Std. Error of Mean 1.14679  الخطأ   المعياري للوسط  الحسابي 

Median 10.5000 طالوسي  

Mode 12.00 المنوال 

Std. Deviation 5.12861  االنحراف المعياري 

Variance 26.303 التباين 

Skewness .102 معامل االلتواء 

Std. Error of 

Skewness 
.512 

 الخطأ المعياري لإللتواء

Kurtosis -.490- التفرطح 
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-  
-  

 
 
 
 
 

 
 
 

 :قائمة املراجع 
اجلامعة االسالمية ، spss، تطبيقات عملية يف البحث التربوي والنفسي باستخدام 7037قة سناء، صايف مسري، أبو الد -

 .فلسطني.غزة
  كلية العلوم، جامعة امللك سعود ،  ،Spsswinأساسيات التحليل االحصائي باستخدام آل حسن سلطان، اهلفويف حسني،  -     

 .السعودية

 .القاهرة، دار الفكر العريب، spssنفسي والتربوي، تطبيقات باستخدام االحصاء ال، (2011)عزت عبد احلميد، -

Std. Error of Kurtosis .992 الخطأ المعياري للتفرطح 

Range 18.00 المدى 

Minimum 2.00 أقل قيمة 

Maximum 20.00 أكبر قيمة 

Sum 205.00 المجموع 

Percentiles 25 5.7500  52المئيني  

33المئيني  8.9300 33  

25المئيني  10.5000 50  

66المئيني  12.0000 66  

52المئيني  13.5000 75  
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 0202/0202:السنة الدراسية                            جامعة مخيس مليانة                                
 السنة الثانية ماستر: املستوى                           كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                    

    جرمية واحنراف:  التخصص                 علم االجتماع          : العلوم االجتماعية      الشعبة: قسم
 استكشاف البيانات:0احملاضرة 

       Non Parametric Testعلمية          املغري االختبارات 
 . البيانات اعتدالية تستخدم يف حال عدم  

 Kolmogrov _ Simrnovاختبار كوجملروف مسرنوف                  
 يستخدم ملعرفة ما اذا كانت البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال 
 البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي : 0ف 
 البيانات ال ختضع للتوزيع الطبيعي : 3ف 
 :التطبيق العملي 
 بطال 30إليك البيانات اآلتية اليت متثل أعمار  
 70، 23 ، 25 ،19 ،21 ،18 ، 19، 22، 26، 24 ، 
 ن البيانات ال ختضع للتوزيع الطبيعي بأاخترب الفرضية القائلة  
 :احلل  
  variable viewتعريف املتغري  التايل على  صفحة املتغريات  
 Name                                         Type                            Measure 

Scale                 Numeric                                           العمر 
   Data viewادخال البيانات على صفحة البيانات  

  :اخلطوات 
 analyze- 1       

0-  Non ParmetricTest  
0- 1-sample –k-s   

 :ر اجلدول اآليتفيظه  okونضغط   Normalادخال البيانات يف مربع احلوار  واختيار  -0 
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 Kolmogrov _ Simrnovكوجملروف مسرنوف                  :     اسم االختبار  
 البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي : الفرضية الصفرية 
 البيانات ال ختضع للتوزيع الطبيعي :  الفرضية البديلة 
 0.111:  قيمة االختبار 
 sig (:0.99)قيمة االحتمال  
 ذن نقبل الفرضية الصفرية إ 0.02مبا ان قيمة االحتمال أكرب من :   القرار مع التعليق 
 :قائمة املراجع 

اجلامعة االسالمية ، spss، تطبيقات عملية يف البحث التربوي والنفسي باستخدام 7037صايف مسري، أبو الدقة سناء،  -
 .فلسطني.غزة

 .عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، spss  امالتحليل االحصائي األساسي باستخد، (7008)جودة حمفوظ،  -     

 القاهرة، دار الفكر العريب، spssاالحصاء النفسي والتربوي، تطبيقات باستخدام ، (2011)عزت عبد احلميد،  
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 0202/0202:السنة الدراسية                             جامعة مخيس مليانة                    
 السنة الثانية ماستر: املستوى               ماعية واالنسانية                   كلية العلوم االجت

 جرمية واحنراف  :  التخصص         علم االجتماع      : العلوم االجتماعية      الشعبة: قسم
 لعامل واحد 0كا اختبار :20احملاضرة 

 : اختبار حسن املطابقة : لعامل واحد 0إختبار كا
 ، ضعاف، ناجحون وراسبون م األفراد اىل أقوياء وسيفراد اىل فئات وخاصة يف حال تقاأل تقسيمخدم عندما ميكن يست     

وتكرار متوقع ، تكرار حصل عليه الباحث ويسمى بالتكرار املشاهد فرق بني مدى داللة ال الختبار  ويستخدم االختبار
 : وحيسب بالقانون اآليت ضية الصفريةمؤسس على الفر

                                         

  (  التكرار املشاهد )التكرار التجرييب  : (0) : حيث
        (fe) : التكرار املتوقع     

.و اجملموعاتأعلى عدد الفئات  nحيث تدل    df=n-1  مع مالحظة أن درجات احلرية 
 : اخلطوات

 .حالة إدخال مجيع احلاالتيف : احلالة األوىل
 analyze- 1       

2-  Non ParmetricTest 

3- chi-square  

 :يف حالة إدخال ملخص للحاالت: احلالة الثانية
 .نقوم بالتعريف باملتغريات-
  .نقوم بإدخال البيانات-
نقوم بوزن احلاالت كاأليت-
1data 

2-weight caces 

3-by frequency  weight caces 

 نقوم بنفس اخلطوات األوىلمث 
 :مثال

 : يف سؤال جملموعة من األبناء عن مدى اهتمام الوالدين هبم يف كيفة قضاء أوقات فراغهم ، طرح السؤال اآليت       
 .نعم أو   ال   :بكيفية قضاء وقت فراغك   هل يهتم والديك -

 من املبحوثني  بـ نعم والبقية بـ ال 22أجاب 
 .0.02رضية الصفرية عند مستوى اختبار الف: املطلوب
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 :خطوات احلل
بني التالميذ فيما خيص أرائهم حول مدى اهتمام والدييهم هبم يف كيفية قضاء أوقات  ال يوجد فرق:  2ف :فرضيةصياغة ال
 . فراغهم

 . همبني التالميذ فيما خيص أرائهم حول مدى اهتمام والدييهم هبم يف كيفية قضاء أوقات فراغ يوجد فرق= :  2ف
 :ديد نوع االختبار االحصائي املناسبحت

ملتغري واحد وبالتايل فإن االختبار ( امسيمستوى قياسي )ت على شكل تكرارات البيانات جاء  -
 .ملتغري واحد 7كااالحصائي املناسب هو اختبار 

 3:   قيمة االختبار 
 sig (:0.132)قيمة االحتمال 

 :  القرار مع التعليق 
، ونرفض الفرضية ذن نقبل الفرضية الصفريةإ 0.02مبا ان قيمة االحتمال أكرب من     

 .البديلة

-  

 
 

 :قائمة املراجع
ج بن عكنون، .م.د ،7، اجلزء spssاالساليب االحصائية وتطبيقاهتا يدويا وباستخدام برنامج ، ( 2013)رمي،بوحفص عبد الك -

 اجلزائر
 .عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، spss  التحليل االحصائي األساسي باستخدام، (7008)جودة حمفوظ،  -
القاهرة، مكتبة  لتطبيقي باستخدام احلزم اجلاهزة،االحصاء ا، (2006)باهي مصطفى حسني، سامل أمحد عبد الفتاح، -

 .االجنلومصرية

1.س  

 Observed N Expected N Residual 

 5.0 50.0 55 نعم

 -5.0- 50.0 45 ال

Total 100   

Test Statistics 

1.س   

Chi-Square 1.000 

df 1 

Asymp. Sig. .317 
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 0202/0202:السنة الدراسية                             جامعة مخيس مليانة                    
 السنة الثانية ماستر: املستوى               كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                   

 جرمية واحنراف  :  التخصص         علم االجتماع      : العلوم االجتماعية      الشعبة: مقس
 لعاملني 0كا اختبار :02احملاضرة 

 : اختبار االستقاللية: ملتغريين 0اختبار كا
الذكور خيتلفون  إذا كانعما  : مثال وذلك لتحديد داللة الفرق جملموعتني، يستخدم هذا االختبار يف دراسة متغريين      

أو نقوم باختبار الفروق بني طلبة العلوم  ،عن االناث بالنسبة لنوع النشاطات الرياضية اليت ميارسوهنا يف أوقات الفراغ
 .التكنولوجية والعلوم االجتماعية يف طريقة دراستهم إما دراسة مكثفة أو دراسة منتظمة أو دراسة خمتلطة 

 : اخلطوات
 .لة إدخال مجيع احلاالتيف حا: احلالة األوىل

 analyze- 1       

2-   descriptive  statistics 

3- crosstaps 

  columnواملتغري الثاين يف األعمدة ،   rowنقوم بإدخال املتغري األول يف الصفوف  – 4
 chi-square نضغط على مث     statisticsنقوم بالضغط على     -2

 :لخص للحاالتيف حالة إدخال م: احلالة الثانية
 .نقوم بالتعريف باملتغريات-
  .نقوم بإدخال البيانات-
نقوم بوزن احلاالت كاأليت-
1data 

2-weight caces 

3-by frequency  weight caces 

 مث نقوم بنفس اخلطوات األوىل
 :مثال
ط الدراسة لدى طالب اجلامعة، وبعد التطبيق حتصل على النتائج أراد باحث أن يعرف مدى تأثري نوع التخصص يف من      
 :اآلتية

 منط الدراسة        
 التخصص                 

 ضعيف متوسط عايل

 72 70 32 علوم دقيقة
 32 32 30 علوم اجتماعية
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 :املطلوب
 . منط الدراسة؟هل يتأثر منط الدراسة بالتخصص، ومبعىن أخر هل يوجد فرق بني طالب التخصصني يف

 :خطوات احلل
 .يوجد فرق بني طالب التخصصني يف منط الدراسةال  :2ف: يةصياغة الفرض

 ..فرق بني طالب التخصصني يف منط الدراسةيوجد   :2ف                 
 :حتديد نوع االختبار االحصائي املناسب

، واهلدف من البحث هو دراسة الفروق،  ينملتغري( امسيمستوى قياسي )البيانات جاءت على شكل تكرارات       
وبالتايل فإن االختبار االحصائي املناسب هو 

 .لعاملني 7كااختبار 
 0.771:  قيمة االختبار

 .sig (:891)قيمة االحتمال 
مبا ان قيمة االحتمال أكرب من :   القرار مع التعليق

 ذن نقبل الفرضية الصفرية إ 0.02
 

 
 :جعقائمة املرا

 .، املعهد العريب للتدريب والبحوث االحصائيةspss،  دليلك إىل الربنامج االحصائي 7001بشري سعد زغلول، 
،  السعودية مكتبة امللك 7، اجلزء spssاملفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج : االحصاء بال معاناة، 7002فهمي حممد ،  

 .فهد الوطنية
عمان، دار حنني ، والتحليلي مقدمة يف علم االحصاء الوصفي ،(3992) ي ، الرمياوي أمحد شكر، سامي مسعود 

 .للنشر والتوزيع
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .223
a
 2 .894 

Likelihood Ratio .223 2 .894 

Linear-by-Linear Association .066 1 .798 

N of Valid Cases 100   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00. 
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 0202/0202:السنة الدراسية                             جامعة مخيس مليانة                    
 السنة الثانية ماستر: املستوى               كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                   

 جرمية واحنراف  :  التخصص         علم االجتماع      : العلوم االجتماعية      الشعبة: قسم
 معامل كرامر  :20احملاضرة 

 : معامل كرامر
 .يستخدم لدراسة العالقة بني متغريين يف مستوى القياس االمسي ، اذا كان املتغريان ثنائي التقسيم

 : اخلطوات
 .يف حالة إدخال مجيع احلاالت: لة األوىلاحلا

 analyze- 1       

2-   descriptive  statistics 

3- crosstaps 

  columnواملتغري الثاين يف األعمدة ،   rowنقوم بإدخال املتغري األول يف الصفوف  – 4
 v   phi and cramer’sىو نضغط كذلك عل chi-square  نضغط على مث     statisticsنقوم بالضغط على     -2

 :يف حالة إدخال ملخص للحاالت: احلالة الثانية
 .نقوم بالتعريف باملتغريات-
  .نقوم بإدخال البيانات-
نقوم بوزن احلاالت كاأليت-
1data 

2-weight caces 

3-by frequency  weight caces 

 مث نقوم بنفس اخلطوات األوىل
 : مثال

 االحنراف         
 د                 جنس الفر

 غري منحرف منحرف

 70 32 ذكر
 32 30 أنثى

 :املطلوب
 ؟هل يوجد ارتباط بني املتغريين

 :خطوات احلل
 .ارتباط بني املتغريينيوجد ال  :2ف: يةصياغة الفرض

 ..يوجد ارتباط بني املتغريين  :2ف                 
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 :حتديد نوع االختبار االحصائي املناسب
، االرتباط، واهلدف من البحث هو دراسة  ملتغريين( امسيمستوى قياسي )يانات جاءت على شكل تكرارات الب      

 لعاملني 7كا معامل كرامر بداللة اختبار   وبالتايل فإن االختبار االحصائي املناسب هو
 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .212 .180 

Cramer's V .212 .180 

N of Valid Cases 40  

 0.737:  قيمة االختبار
 .sig (:38)قيمة االحتمال 

  .ذن نقبل الفرضية الصفريةإ 0.02مبا ان قيمة االحتمال أكرب من :   القرار مع التعليق
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 0202/0202:نة الدراسيةالس                             جامعة مخيس مليانة                    
 السنة الثانية ماستر: املستوى               كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                   

 جرمية واحنراف  :  التخصص         علم االجتماع      : العلوم االجتماعية      الشعبة: قسم
 :معامل التوافق: 20احملاضرة 

 
 : معامل التوافق

يستخدم لقياس االقتران بني متغريين يتم توحيدمها يف جدول إحصائي خاص يسمى جدول التوافق لعاملني، ويطبق يف       
 .حالة وجود متغري يتم تصنيفه إىل أكثر من فئتني

 .يف حالة إدخال مجيع احلاالت: احلالة األوىل
 analyze- 1       

2-   descriptive  statistics 

3- crosstaps 

  columnواملتغري الثاين يف األعمدة   rowنقوم بإدخال املتغري األول يف الصفوف  – 4
 contingency  coefficient و  chi-square نضغط على مث     statisticsنقوم بالضغط على     -2

 :يف حالة إدخال ملخص للحاالت: احلالة الثانية
 .نقوم بالتعريف باملتغريات-
  .نقوم بإدخال البيانات-
نقوم بوزن احلاالت كاأليت-
1data 

2-weight caces 

3-by frequency  weight caces 

 مث نقوم بنفس اخلطوات األوىل
 :مثال

 :ارتباطها بارتكاب اجلرمية حتصل على النتائج األتية ىيف دراسة ألحد الباحثني حول احلالة االجتماعية لألفراد ومد
 
 

 منط الدراسة        
             التخصص     

 سرقة خطف قتل

 30 70 10 متزوج
 2 80 32 أعزب
 370 9 1 مطلق
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 هل يوجد توافق بني املتغريين؟: املطلوب
 :احلل

 يوجد توافق: 3اليوجد توافق، ف:0ف: الفرضية االحصائية
دامها صنف إىل أكثر من فئتني، البيانات امسية، اهلدف من البحث قياس التوافق ، لدينا متغريين إح:االختبار االحصائي املناسب

 هو االختبار املناسب 7معامل التوافق بداللة اختبار كا فإن وبالتايل

 

 0.98:  قيمة االختبار
 .sig (:000)قيمة االحتمال 

 أقلمبا ان قيمة االحتمال :   القرار مع التعليق
 البديلة ذن نقبل الفرضية إ 0.003من 

 ونرفض الفرضية الصفرية
 :قائمة املراجع

 .ج ، اجلزائر.م.د ،7، اجلزء spssاالساليب االحصائية وتطبيقاهتا يدويا وباستخدام برنامج ، ( 2013)بوحفص عبد الكرمي، 

 ، عمان، دار املناهج للنشر والتوزيعspssتطبيقات اقتصادية وإدارية باستخدام :طرق االحصاء، 7008لعتوم شفيق، ا 
،  السعودية مكتبة امللك 7، اجلزء spssاملفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج : االحصاء بال معاناة، 7002فهمي حممد ،  

 .فهد الوطنية

 
 
  
  
  
  
  
  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 248.977
a
 4 .000 

Likelihood Ratio 266.147 4 .000 

Linear-by-Linear Association 139.891 1 .000 

N of Valid Cases 290   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.14. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .680 .000 

N of Valid Cases 290  
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 0202/0202:السنة الدراسية                             ليانة                    جامعة مخيس م

 السنة الثانية ماستر: املستوى               كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                   
 راف  جرمية واحن:  التخصص         علم االجتماع      : العلوم االجتماعية      الشعبة: قسم

 معامل االرتباط البسيط:20احملاضرة 
 .هو تعيني طبيعة وقوة العالقة بني متغريين أو عدمها  :االرتباط 

  ةمعامل االرتباط هو مؤشر هذه العالق
 . (ظاهرتني) تستخدم معامالت االرتباط لقياس درجة االرتباط بني متغريين

 :تعريف معامل االرتباط 
حيث تتراوح قيمته ، يقيس قوة االرتباط بني متغريينبأنه عبارة عن مقياس رقمي  rلذي يرمز له بالرمز يعرف معامل االرتباط وا    

 . بينما تدل إشارة املعامل السالبة على العالقة العكسية، وتدل إشارة املعامل املوجبة على العالقة الطردية،  (-1)و+( 1)بني  
 :معامل سبريمان الرتباط الرتب

 .مقياس ترتييب  كليهما إذا كان قياس املتغريين سيربمان الرتباط الرتبنستخدم معامل 
 : طريقة حساب معامل سبريمان الرتباط الرتب  

  وبفرض. Ryله الرتب   Yوأن املتغري   Rxله الرتب  Xإذا فرضنا أن املتغري 
  :يغة التاليةترمز لفرق الرتبتني، مبعىن فإن معامل سبريمان الرتباط الرتب ُيعطى بالص  dأن  

 
 حجم العينةهي   nحيث  

 طالب يف كل من اختبار ماديت القياس واالحصاء 30اجلدول اآليت ميثل الرتب املعطاة لـ :  مثال
 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الطالب

 30 9 8 2 9 2 1 1 7 3 2رتبة اإلختبار 
 30 9 2 8 9 1 2 3 1 7 0رتبة اإلختبار 

  :اخلطوات
 analyze- 1       

0- correlate 
0- bivariate  
 .فيظهر جدول النتائج  okونضغط   spermaneاالختبارواختيار  ،  variableاملتغريين يف قائمة املتغريات ادخال  -0

 :خطوات احلل
 .توجد عالقة بني املتغريين: 3، فالتوجد عالقة بني املتغريين:0ف: الفرضية االحصائية

)1(

6
1

2

2




nn

d
rs
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معامل ارتباط سبريمان هو ، لدينا متغريين ، وبالتايل عالقة، اهلدف من البحث قياس الرتبيةبيانات ال:االختبار االحصائي املناسب
  .االختبار املناسب

 

Correlations 

 القياس.رتب االحصاء.رتب 

Spearman's rho . رتب االحصاء   Correlation Coefficient 1.000 .939
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 10 10 

Correlation Coefficient .939 رتب القياس
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 10 10 

 

 

 0.919:   قيمة االختبار
 .sig (:000)قيمة االحتمال 

 :  القرار مع التعليق 
ني الفرضية البديلة، ونرفض الفرضية الصفرية أي العالقة بذن نقبل إ 0.003من  قل مبا ان قيمة االحتمال أ 

 .املتغريين عالقة معنوية

 :معامل بريسون لالرتباط
مستوى القياس املطلوب عند تطبيق معامل بريسون لالرتباط هو أن يكون كال املتغريين مقياس فترة أو نسيب  أو مبعىن اخر أن       

 ءات لبيانات املتغريين  ميكن حساب معامل بريسون بداللة القرا .بيانات كمية( الظاهرتني) تكون بيانات كال املتغريين
 : باستخدام الصيغة التالية  

 
 :مثال
 .طالب يف كل من مقياسي االجصاء والقياس 8اجلدول اآليت ميثل الدرجات املعطاة لـ :  مثال

 0 0 0 0 0 0 0 2 الطالب
 2 9 3 2 9 2 7 30 2درجة اإلختبار 
 8 39 1 31 30 33 2 32 0درجة اإلختبار 

  :اخلطوات
 analyze- 1       

0- correlate 
0- bivariate  
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 .فيظهر جدول النتائج  okونضغط    pearsonاالختبار  واختيار  ، variableاملتغريين يف قائمة املتغريات ادخال  -0
 

 :خطوات احلل
 توجد عالقة بني درجات الطالب يف مقياسي االحصاء والقياس؟هل :حتديد املشكل

 )فرضية غري موجهة(توجد عالقة بني املتغريين  : 3، فجد عالقة بني املتغريينالتو:0ف: الفرضية االحصائية
معامل ارتباط بريسون هو ، وبالتايل ، لدينا متغريينعالقة، اهلدف من البحث قياس الكميةالبيانات :االختبار االحصائي املناسب

 .االختبار املناسب
 

Correlations 

 درجات القياس درجات االحصاء 

. ات االحصاءدرج   Pearson Correlation 1 .445 

Sig. (2-tailed)  .269 

N 8 8 

 Pearson Correlation .445 1 درجات القياس.

Sig. (2-tailed) .269  

N 8 8 

 

 0.445:   قيمة االختبار
 .sig (:269)قيمة االحتمال 

 :  القرار مع التعليق 

الفرضية الصفرية، ونرفض الفرضية البديلة أي العالقة بني املتغريين عالقة نقبل  ذنإ 0.02من   أكربن قيمة االحتمال أمبا  
.غري معنوية

 :قائمة املراجع
 .، عمان، دار املناهج للنشر والتوزيعspss تطبيقات اقتصادية وإدارية باستخدام:طرق االحصاء، 7008العتوم شفيق،  
،  السعودية مكتبة امللك 7، اجلزء spssمع التطبيقات باستخدام برنامج املفاهيم : االحصاء بال معاناة، 7002فهمي حممد ،  

 .فهد الوطنية
القاهرة، ، األساليب االحصائية االستداللية يف حتليل بيانات البحوث النفسية والتربوية: 7002عالم صالح الدين حممود،  

 .دار الفكر العريب



22 

 

 0202/0202:السنة الدراسية                                                           جامعة مخيس مليانة
 السنة الثانية ماستر: املستوى               كلية العلوم االجتماعية واالنسانية                              

    افجرمية واحنر:  التخصص              علم االجتماع        : الشعبة    العلوم االجتماعية     : قسم
 التحليل االحصائي لالستبيان:22احملاضرة 

 :حتليل األسئلة املغلقة
 :يف دراسة يف علم االجتماع عنواهنا عنف اآلباء ضد االبناء يف االسرة اجلزائرية طرح السؤال اآليت      

 نعم أو ال هل تشعر بأن تعنيفك البنائك يرجع إىل الضيق يف املسكن 
 ـ الب 10ومنهم بـ نعم  20فأجاب 
 حتليل السؤال إحصائيا :املطلوب

 :لغرض معرفة التكرارات والنسب املئوية لإلجابات جيب اتباع اخلطوات االتية
 التعريف باملتغري -
 حالة 300إدخال البيانات  -

analyze                 descriptive  statistics                frequencies 
 

 variableمة يف قائ 3نقوم بإدخال السؤال رقم  -
 display frequencies table   جدول التكررات مؤشر افتراضيا  -
األعمدة أو الدائرة النسبية  مث     pie-chartsأو  bar-chrtsمث نقوم بالتأشري على    chartsنقوم بالتأشري على  -

ok  فتظهر لنا النتائج اآلتية: 
 

 
2.س . 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 70.0 70.0 70.0 70 نعم 
 100.0 30.0 30.0 30 ال
Total 100 100.0 100.0  
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 :حتليل االستجابة املتعددة

 :كانت االستجابات كاأليتوللدراسة كلغة ثانية ،  اليبانيةيف سؤال للطالب عن سبب اختيارهم للغة 
 .ين اخترهتا كلغة ثانيةأل-
 للغة اليبانيةين مهتم بالثقافة واأل-
 ين أرغب مبتابعة دراسيت يف اليبانأل-
 ين معجب بنشاطات املركزأل-
 .ين أتابع األفالم اليبانية أل-

 :نالحظ يف السؤال أننا احتنا للمستجيب االجابة على أكثر من اختيار وعليه يكون التحليل كاآليت
 0.إج 0.إج 0.إج 0.إج 2.إج الرقم
22 0 3 3 3 3 
20 0 0 3 0 0 
20 0 0 3 0 0 
20 0 0 0 3 0 
20 3 3 0 3 0 
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09 0 3 3 0 0 
02 0 3 3 3 3 
08 0 0 3 0 0 
09 0 0 3 0 0 
30 0 3 3 0 0 

 0واليت مل خيتارها بــ  3أشرنا إىل االجابة اليت اختارها الطالب بـ 
 :يف البداية جيب تعريف املتحول سبب دراستك للغة اليبانية كاآليت

analyze                  multiple response          define variable sets 
 :فتظهر نافذة تعريف االجابات املتعددة كاآليت

 
 :نقوم بتعريف متحول االستجابات املتعددة باخلطوات اآلتية

 variable setsننقل متحول االجابات اخلمسة إىل القائمة  
 .ذا الرقم يعرب عن اختيار املبحوثوه    counted valueيف املربع  3نكتب الرقم  
 nameنكتب اسم املتحول الذي ميثل سؤال االستجابات املتعددة يف املربع  
 labelنكتب عنوان للسؤال يف املربع  
 Multiple Reponseيف القائمة   studyreasonفتظهر جمموعة جديدة باالسم الذي اخترناه   addنضغط على الزر  

Sets 

فنكون قد اهنينا أول خطوة وهي التعريف بالسؤال متعدد االجابات ولتحليل إجابات  Closeلزر بعد ذلك نظغط على ا 
 :هذا السؤال لدينا خيارين

 :التكررات 
 :حلساب التكررات والنسب املئوية ناخذ املسار اآليت

 
analyze                  multiple response          frequencies 

 :فيظهر مربع احلوار
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حيتوي هذا املربع على سؤال االجابات املتعددة الذي قمنا بتعريفه يف اخلطوة السابقة وقد قمنا بنقل هذا السؤال من القائمة  

Multiple Response Sets  إىل القائمةTable(s) for  وبالضغط على زر  ok   حنصل على اجلدول اآليت: 
 

$studyreason Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

 %10.0 %5.0 1 ثانية لغة اليبانية اللغة دراسة سبب

 %50.0 %25.0 5 بالثقافة االهتمام

 %80.0 %40.0 8 الدراسة متابعة

 %40.0 %20.0 4 بالنشاطات االعجاب

 %20.0 %10.0 2 األفالم

Total 20 100.0% 200.0% 

 
سبب دراستك للغة : السابقراسة االرتباط بني متغريات امسية ، لنأخذ املثال تستخدم لد : Crosstabs جداول التقاطع

 .مع حتديد جنس الطالباليبانية 
 :خطوات احلل

 valueلإلناث يف قيمة املتغري  7للذكور و 3إضافة متغري جنس الطالب مع إعطاء رقم  
-analyze                  multiple response         Crosstabs 

 :ظهر مربع احلوار األيتفي
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  Gender، ومتغري جنس الطالب  row(s)إىل القائمة  studyreasonالشكل قمنا بنقل متحول االجابات املتعددة يف      
جبانب متغري جنس الطالب، إذ جيب حتديد جمال لفئات املتغري ، ويالحظ وجود عالمة استفهام  ،column(s)إىل القائمة 

 :فيظهر مربع احلوار االيت Define Rangesعلى والجل هذا نضغط 

 
لإلناث، وبعد الضغط على  7للذكور و 3نضع جمال ملتغري جنس الطالب حبيث تشمل مجيع احلاالت حيث يف دراستنا     
 :يظهر مربع احلوار اآليت  continueزر 
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 :يظهر  اجلدول االيت  okبالضغط على زر 
 

Tableau croisé $studyresaon* الطالب  . جنس   

 

 الطالب.جنس

Total male femele 

اليبانية اللغة دراسة سبب
a

 Effectif 0 1 1 ثانية لغة 

 Effectif 2 3 5 بالثقافة االهتمام

 Effectif 5 3 8 الدراسة متابعة

 Effectif 3 1 4 بالنشاطات االعجاب

 Effectif 2 0 2 األفالم

 Effectif 6 0 6 الطالب.جنس

Total Effectif 6 4 10 

Les pourcentages et les totaux sont établis à partir des répondants. 

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1. 

 

 
 :قائمة املراجع

سرب للدراسات  ، مركز  statistics  ibm spss التحليل االحصائي لالستبيانات باستخدامغيث البحر ، التنجي معن،  
 االحصائية والسياسات العامة،

 .عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، spss  التحليل االحصائي األساسي باستخدام، (7008)جودة حمفوظ،  
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 :قائمة املراجع
 .لعربية، بريوت، دار النهضة ااالحصاء التطبيقي والتحليلي يف العلوم االجتماعية، (2001)أبو راضي فتحي،  -

 .، املعهد العريب للتدريب والبحوث االحصائيةspss،  دليلك إىل الربنامج االحصائي  (2003)بشري سعد زغلول،  -
القاهرة، مكتبة  االحصاء التطبيقي باستخدام احلزم اجلاهزة،، (2006)باهي مصطفى حسني، سامل أمحد عبد الفتاح،  -

 .االجنلومصرية
ج بن عكنون، .م.د ،3، اجلزء spssاالساليب االحصائية وتطبيقاهتا يدويا وباستخدام برنامج ، ( 2013)بوحفص عبد الكرمي، -

 .اجلزائر
ج بن عكنون، .م.د ،7، اجلزء spssاالساليب االحصائية وتطبيقاهتا يدويا وباستخدام برنامج ، ( 2013)،ـــــــ -

 .اجلزائر
 .ج بن عكنون، اجلزائر.م.، د2.، طائل حملولةاالحصاء مع متارين ومس، (7002)جالطو جياليل ، -    

 .عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، spss  التحليل االحصائي األساسي باستخدام، (7008)جودة حمفوظ،  -
      كلية العلوم، جامعة امللك سعود،  ،Spsswinأساسيات التحليل االحصائي باستخدام سلطان آل حسن ، اهلفويف حسني،  

 .السعودية
،  السعودية مكتبة امللـك  3، اجلزء spssاملفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج : االحصاء بال معاناة، 7002فهمي حممد ،  -

 .فهد الوطنية 
،  السعودية مكتبة 7، اجلزء spssاملفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج : االحصاء بال معاناة، 7002،  ـــــــ -

 امللك فهد الوطنية
 .اجلامعة االسالمية غزة، spss، تطبيقات عملية يف البحث التربوي والنفسي باستخدام 7037ايف مسري، أبو الدقة سناء، ص -

 .فلسطني
 .القاهرة، دار الفكر العريب، spssاالحصاء النفسي والتربوي، تطبيقات باستخدام ، (2011)عزت عبد احلميد،  -
 .، القاهرة، دار الفكر العريبالبيانات يف البحوث النفسية والتربوية حتليل(: 3991. )عالم، صالح الدين حممود-
القاهرة، دار ، األساليب االحصائية االستداللية يف حتليل بيانات البحوث النفسية والتربوية: (2005)، ــــــــــ-

 .الفكر العريب
 ، عمان، دار املناهج للنشر والتوزيعspssتطبيقات اقتصادية وإدارية باستخدام :طرق االحصاء، (2008)العتوم شفيق، -
، مركز سرب للدراسات   statistics  ibm spss التحليل االحصائي لالستبيانات باستخدامغيث البحر ، التنجي معن،  -

 .االحصائية والسياسات العامة
 اجلزائر، منشورات احلرب، 7.،طالقياس النفسي وتصميم أدواته، ( 7002)معمرية بشري،  -
، عمان، دار حنني للنشر والتحليلي مقدمة يف علم االحصاء الوصفي ،(3992) سامي، الرمياوي أمحد شكري ،  عودمس -

 والتوزيع
 . عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع ، spssاالحصاء التحليلي مع تظبيقات برجمية ، 7032النجار نبيل،  -
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، spssذجة البيانات باستخدام احلاسوب تطبيق شامل للحزمة حتليل ومن، 7002خبيت حسني علي، الرفاعي غالب عوض،  -
 .عمان، األهلية للنشر والتوزيع


