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ي نهاية هذا السداسي سيكون الطالب قادر عىل  
 
 :ف

 ي)التعريف بعلم اإلحصاء وبأنواعه  :  أوال ي والالبارمتر  ؟(البارامتر

  ي : ثانيا
 متر نستخدم كل نوع ومتر ال نستخدمه  ؟ وماهي العلوم  و التخصصات التر

 تحتاج اليه ؟

  ي اختبار الفرضيات ؟: ثالثا
 
 ما مستويات القياس  ؟ وما أهميتها ف

  ي يتم عىل أساسها تصنيف : رابعا
ات و ماهي  المفاتيح واالسس التر ماهي أنواع المتغتر

ات ؟  المتغتر

  ي المناسب للتحقق : خامسا
 
ي نعتمد عليها الختيار األسلوب االحصائ

ماهي األسس التر

 ات؟ من صحة الفرضي

  نامج : سادسا  .كيفية تفري    غ وترمتر  البيانات  و   SPSSالتعريف بتر

  توظيف برنامج : سابعاSpss   عة المركزية ات وإستخراج مقاييس الت   ي عرض المتغتر
 
ف

 .والتشتت 

  توظيف برنامجSpss  اختبار ت ، اختبار تحليل 2كا)لحساب بعض مقاييس الفروق ،

 (.التباين 
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ة رقم ال          spssمعلومات  تمهيدية قبل استخدام برنامج          : 10محاض 

 : مفهوم اإلحصاء 

ن الناس عن اإلحصاء ، ماهي اال ارقام وبيانات رقمية   فقط ،          من المفاهيم الشائعة بي 

ن ، وخالفه ، فارتبط مفهوم اإلحصاء، والمواليد،  والوفيات ، واعداد كاعداد السكان   المزارعي 

عبي  عن األشياء واألشخاص باألرقام ، وهذا هو  المفهوم تعند الناس بالعد ال غي  ، أي ال

المحدود لعلم اإلحصاء ، ولكن اإلحصاء كعلم هو الذي يهتم بجمع البيانات  وتبويبها وتلخيصها  

ي وص
ن
ية يانات وتحليلها للوصول اىل قرارات مبنف الببالشكل الذي يمكننا من االستفادة منها ف

 (.4002النواح ، )عىل أسس سليمة 

ي 
 
 :اللغة اإلحصاء ف

ء       ي
تقدم رؤية بمعنن عده وحفظه وعقله وضبطه ، و هو العد الشامل ويقال احىص الش 

ي  اإلحصاءجديدة لكلمة 
ي جمع وتصنيف وتبويب "وهي تعنن

ن
ي تستخدم ف

مجموعة األساليب الن 

 "  وعرض وتحليل البيانات الكمية 

ي المف
 
 :هوم االصطالحي اإلحصاء ف

نجد هناك تعريفات تنوعت وتعددت بل ان كل  مؤلف لكتاب إحصاء وضع تعريفا خاصا         

ي العلوم 
ن
ي تخدم البحوث  ف

لإلحصاء ، اال ان معظم المراجع اتفقت عىل انه الطريقة العلمية  الن 

 نسانية والعلوم المتصلة بالحياة اإل 

ال نقصد به البيانات اإلحصائية وانما الطريقة اإلحصائية  وعندما نتكلم عىل علم اإلحصاء        

ي صورة قياسية رقمية وعرضها 
ن
ي تمكننا من جمع الحقائق حول ظاهرة او ظواهر مختلفة ف

الن 

ي جداول   تلخيصية  بطريقة  تسهل تحليلها بهدف معرفة اتجاهات  هذه 
ن
بيانيا ووضعها ف

 .(7891عدس ، )الظواهر وعالقات بعضها ببعض 

 :اقسام علم اإلحصاء
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 شكل يوضح اقسام علم اإلحصاء

ي . 0
 :وي  هتم هذا النوع من اإلحصاء ب : اإلحصاء الرياض 

ن اإلحصائية (. أ  اكتشاف النظريات والقواني 

 .التوزيعات االحتمالية (. ب

ي . 2
ي واحصاء استدالىلي :  اإلحصاء التطبيقر

 وينقسم اىل إحصاء وصق 

ي . 0.2
 :اإلحصاء الوصق 

وي  هتم هذا النوع من اإلحصاء بوصف الظواهر ، وتنظيمها ، وتبويبها ، وتمثيلها       

بيانيا، اللقاء الضوء عىل ما تنطوي اليه من معلومات ، لذلك  فهو يتناول بالدراسة جميع 

ي تمكن الباحث  من وصف بيانات بحثه وتلخيصها بصورة كمية 
عالم ، )المقاييس  الن 

4002). 

ي اال  اإلحصاء . 2.2  :ستدالىلي  او االستنتاحر

نه اإلحصاء أيستخدم للوصول اىل استدالالت حول المجتمع  من خالل العينة ، أي              

ي  الذي يعنن بتحليل البيانات للتوصل اىل  
االستدالىلي هو ذلك الجزء من اإلحصاء التطبيق 

ي أهميته بالمقارنة التنبؤ او االستقراء  ، واتخاذ  القرارات ، اإلحصاء االستدالىلي 
ن
ا  ف يعتير كبي 

ي التعرف عىل ظواهر 
ن
ي ، نظرا لما يقدمه لنا من  فائدة ومعلومات ف

مع اإلحصاء الوصقن

ي المجتمع 
ن
 .(Green&Oliveira,1999)المجتمع دون الوصول اىل كل فرد  ف

 : سبق فيما يىلي  اذا يمكن اختصار ما    

يقوم  الدراسة،او بياناته حول المتغي  موضوع  بعد ان يقوم الباحث بجمع معلوماته         

ي جداول بيانية من اجل وصفها بإيجاد قيم 
ن
ي حصل و  عددية،بتنظيمها ف

ذلك ليخترص القيم الن 

 –المنوال  -الوسيط –المتوسط : وصفية متنوعة منها  بأساليب إحصائية، وقد يصفها عليها 

ي دور اإلحصاء ا
ها ، ثم يأت  إيجاد قيم  الستدالىلي ، الذي يشتمل عىل االنحراف المعياري وغي 

انات معينة تتحدد قيمتها من البيانات المستمدة من عينة الدراسة ،  واهم  المقاييس واقي 

اهداف علم اإلحصاء هو الوصول اىل التعميمات واستنتاجات وذلك باستخدام بعض األساليب 
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 ستداللية اىل طرق معلمية وتصنف الطرق اإلحصائية اال  .اإلحصائية وحساب بعض المقاييس

 وطرق  الالمعلمية 

 

 

 

 

 

 

 

ة رقم   اإلحصاء االستدالىلي :   12المحاض 

 

 

 شكل يمثل أنواع اإلحصاء االستدالىلي 

 الطرق المعلمية : أوال  

اضات معينة حول المجتمع        ي تتطلب الوفاء بافي 
اإلحصاءات المعلمية هي تلك الطرق الن 

ي المجتمع شكل توزي    ع  الذي تسحب منه  العينة ،
ن
اضات أن تتخذ المشاهدات ف ومن هذه االفي 

من " معلمية"عىل سبيل المثال ال الحرص ، وقد اشتق مصطلح  ، (اعتدالية التوزي    ع )طبيعي 

ن  ي صفة او خاصية من خصائص مجتمع معي 
، فكل قيمة من القيم مفهوم المعلم  الذي يعنن

ي تتعلق بخصائص  المجتمع تسىم 
، اما تلك الخصائص المتعلقة  "  Parameter معلم"الن 

ي سحبت  عشوائيا من المجتمع فتسىم كل منها تقديرا 
، أي ان القيمة estimateبالعينة  الن 

ي المجتمع 
ن
ي العينة ماهي اال  لقيمة  تلك الخاصية ف

ن
ي الغالب  المستخرجة الية خاصية ف

ن
ي ف

والن 
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تفت  الحاجة اىل تقديرها  ومن  األمثلة عىل هذه تكون غي   معروفة ، اذ انها لو كانت معروفة الن

ي  واالنحراف المعياري ،  وشكل التوزي    ع  ، (ملتوي ، معتدل )الخصائص الوسط الحساتر

اضات الخاصة  بخصائص المجتمع  من  واالختبارات اإلحصائية المعلمية تعتمد عىل االفي 

 ".ف"،  اختبار "ت"امثلتها اختبار  

 : الطرق الالمعلمية 

ي تستخدم ا
تحليل البيانات واختبار الفرضيات إلحصاءات الالمعلمية  هي تلك الطرق الن 

ي تكون من النوع المتقطع 
عادة ويمكن ( المنفصل)الخاصة بالبيانات االسمية والرتبية والن 

ية والنسبية بعد أن يتم تحويلها إىل بيانات اسمية أو  رت بية، أو  تلك استخدامها مع البيانات الفي 

ي لم تحققا
اضات األساسية  لبيانات الن  ي   assumptionsببعض االفي 

ن
مثل تجانس التباين ف

هذا فضال عن أن هذه الطرق ال تتقيد  T. test" ت"واختبارات  ANOVAحالة تحليل التباين 

ي 
ي الحاالت الن 

ن
وط الواجب توافرها الستخدام اإلحصاءات المعلمية، حيث أنها تستخدم ف بالش 

ي حالة عدم ال يكون فيه
ن
ت منه العينة معروفا، أو ف ا التوزي    ع النظري للمجتمع األصىلي الذي اختي 

اض أن التوزي    ع النظري للمجتمع طبيعيا، وليس تحليل التباين األحادي  إمكانية الوفاء بافي 

ANOVA  ي للعينة
ورة االختيار العشوات  كما أن الطرق اإلحصائية ( 7244النجاز، )بالرصن

ية هي  ي يمكن باستخدامها التوصل إىل نوع من االختبارات اإلحصائية  الالبارامي 
االستداللية الن 

ي ضوء العينة بغض النظر عن نوع التوزي    ع النظري لذلك المجتمع 
ن
استنتاجات بشأن المجتمع ف

ي اختيار العينة ومنها كا
ن
   (4008أبو هاشم، )، 4أو الطريقة المستخدمة ف

ن إحصاء  ي يهتم إن تصنيف اإلحصاء إىل نوعي 
، يتعلق بطبيعة المشكلة الن  ي واستدالىلي

وصقن

 . الباحث بدراستها والغرض الذي من أجله تستخدم البيانات

ي فيتعلق بنوع البيانات المراد تحليلها،  ي واإلحصاء الالبارامي  ن اإلحصاء البارامي  ن بي  أما التميي 

ي المناسب يعتمد عىل طب
نوعية  )يعة البيانات ومستوى قياسها، فاستخدام األسلوب اإلحصات 

اسمية، رتبية، )، ومستوى قياس المتغي  موضع البحث (كمية أو قياسية/ كيفية، تصنيفية

ية، نسبية  ( في 

 ، ي
ي عملية االستدالل اإلحصات 

ن
ن ف ن مختلفي  ان إىل جانبي  ي الواقع يشي 

ن
وهذان المصطلحان ف

 .ائيةفالمصطلحان يستخدمان لإلشارة إىل طائفة واسعة من األساليب اإلحص

ي  ي اإلحصاء البارامتر  اإلحصاء الالبارامتر

ط اعتدالية التوزي    ع  - وتقل أهمية )يشي 
ط كلما زاد حجم العينة  (هذا الش 

حجم العينة كبي   ويتم اختياره  -
 .عشوائيا

 

ط اعتدالية التوزي    ع  -  ال يشي 
ط ) حجم العينة صغي   - ال تشي 

مهما كان  ،(العشوائية اختيار العينة
 72اقل من )مستوى قياس البيانات 
 (00وهناك من يرى اقل من 
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ي حالة البيانات الكمية  -
ن
 يستخدم ف

عندما تنتىمي البيانات إىل مستوى  -
 قياس المسافات والنسبية

ي األساليب اإلحصائ -
ن
ي تستخدم ف

ية الن 
التحقق من صحة الفروض المتعلقة 
اتها محددة، أي  بمجتمعات قيم بارامي 
يعتمد عىل معالم المجتمع اختبارات 

ي  -بارسون: العالقة
 -متعدد-ثنات 

 تحليل التباين -اختبارات الفروق

ي حالة البيانات النوعية -
ن
 يستخدم ف

عندما تنتىمي البيانات إىل المستوى  -
ي واإلسىمي   الرتنر

ي  -
ن
ي تستخدم ف

األساليب اإلحصائية الن 
التحقق من صحة الفروض المتعلقة 
اتها غي  محددة أي 

بمجتمع قيم بارامي 
  معالم المجتمعال يعتمد عىل

معامل فاي، )مقاييس العالقة  -
مان، معامل كرامر، اختبار الفروق   سبي 

  . 4كا

 .جدول يمثل الفرق بير  االحصاء المعلمي واالحصاء الالمعلمي 

تعرفها الجمعية األمريكية لإلحصاء : Statistical cometenciesالكفاية اإلحصائية      
م ووصف البيانات اإلحصائية وفهم وتفستر وتحليل قدرة الطالب عىل جمع وتنظي"بأنها 

البيانات وتقييم هذه البيانات، باإلضافة إىل قدرته عىل حل المشكالت اإلحصائية عن 
  .  (Taylor, 1993,P.63)." طريق تحديد وتطبيق األساليب اإلحصائية المناسبة

ة رقم  ات  :  10المحاض   Variables:المتغتر

ي له قيمتان أو أكير المتغي  هو مفهوم     
يقيا مثل .. تطبيق  ي يتم تطبيقها امير

و المفاهيم الن 

ات (( الجنس))، (( المشاركة السياسية))، (( الطبقة االجتماعية)) فعىل سبيل .. تعامل كمتغي 

الوسط / و هي منخفض (( الطبقة االجتماعية))المثال فهناك خمسة قيم عىل األقل لمفهوم 

و الدخل كمفهوم يمكن أن تكون له ثالث قيم و .. العاىلي / سط العاىلي الو / الوسط / المنخفض 

ات لها قيمتان فقط كالجنس .. والعاىلي / المتوسط /هي المنخفض  و /ذكر)كما أن هناك متغي 

ي العلوم االجتماعية متعددة القيم ( ..أننر 
ن
 ...و إن كانت معظم المفاهيم ف

ات     ن أو المتعددة القيم)وهناك ثالثة أنواع شائعة من المتغي  ي البحوث العلمية ( ذات القيمتي 
ن
ف

ات الضابطة : هي  ات التابعة ثم المتغي  ات المستقلة و المتغي   .المتغي 

ي ستفش لنا 
ات الن  حه أما المتغي  ي ش 

ن
و المتغي  التابع هو المتغي  الذي يرغب الباحث عادة ف

ات المستقلة أي أن المتغي  المستق ي للمتغي  التابع الظاهرة فهي المتغي 
اضن ل هو السبب االفي 

 .والمتغي  التابع هو الناتج المتوقع من المتغي  المستقل

ي دراسة     
ن
ي دراسة معينة هو نفسه متغي  تابع ف

ن
و مع ذلك فيمكن أن يكون المتغي  المستقل ف

ي .. أخرى 
ي الدراسة و بيان ترتيبهما الزمنن

ن
ل المثال فعىل سبي.. ولكن البد من وضوح كل منهما ف

ي ))فيمكن اعتبار  ن كمتغي  مستقل و أن (( الحرمان النسنر ي مجتمع معي 
ن
هو (( العنف السياسي ))ف

ي هذه الحالة فإن الفرض سيكون 
ن
ي ))المتغي  التابع و ف العنف ))يؤدي إىل (( الحرمان النسنر

ي دراسة أخرى يمكن أن يكون التصنيف بالعكس و يؤدي إىل الفرض التاىلي (( السياسي 
ن
و ف

ي )) ين (( العنف السياسي يؤدي إىل الحرمان النسنر ي الظواهر االجتماعية المعقدة فهناك متغي 
ن
و ف
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ن أو أكير تتالزم و تفش متغي  واحد تابع هي المتغي  (( المشاركة السياسية))كأن تكون .. مستقلي 

ات المستقلة فتكون  ي (( ))المعلومات السياسية))التابع أما المتغي  االهتمام ))(( االنتماء الحزتر

 .إلخ (( ... بالسياسة

ات       ن المتغي  أما بالنسبة للمتغي  الضابط فهو المتغي  الذي يمكن بواسطته اختبار العالقة بي 

ن عدد رجال اإلطفاء و ..المستقلة و التابعة و التأكد من أنها عالقة عرضية أم ال  فالعالقة مثال بي 

و هو ( المتغي  الضابط)حها ، إال بعامل ثالث حجم التدمي  الذي أحدثه الحريق ال يمكن ش  

 .حجم الحريق نفسه 

ن     ي نالحظها بي 
ي العالقة الن 

ن
المشاركة ))و مثال آخر توضيحي عن المتغي  الضابط يتمثل ف

بمدى ( متغي  تابع)فهل يتأثر حجم االنفاق الحكومي (( . االنفاق الحكومي ))و (( السياسية 

ها إال بالمتغي  الضابط ؟ ( تقلمتغي  مس)المشاركة السياسية  ؟ أم أن هذه العالقة ال يتم تفسي 

ن أن مستوى النمو االقتصادي يؤثر عىل كل من  لقد اختي  النمو االقتصادي كمتغي  ضابط و تبي 

ي مستوى النمو االقتصادي فإن العالقة 
ن
االنفاق الحكومي و المشاركة السياسية و بدون التغي  ف

ن المشاركة السياسية  ي اختبار بي 
ن
ات الضابطة تخدم ف ي ، أي أن المتغي 

و االنفاق الحكومي تختقن

ات المستقلة و التابعة  ن المتغي  ي نالحظها بي 
 (27-09، ص 7882أحمد بدر،) .العالقة الن 

ات   (75؛ص 2112رجاء ابو عالم ، )يلخصها   :أنواع المتغتر

 الوصف نوع المتغتر 

ائل القياس من مستوى المسافة و لذلك متغي  نقيسه باستخدام و س متغتر متصل 

من أمثلته ، الذكاء و القلق و . يطلق عليه أحيانا المتغي  المقاس 

ن قيم المتغي  . التحصيل   .و يتصف بأنه اليوجد فجوات بي 

ي هذا المتغي  بل  متغتر متقطع 
ن
قيمه غي  متصلة ، و لذلك ال يمكن استخدام الكسور ف

 .دد أفراد األشة إن جميع قيمه صحيحة ، مثل ع

متغتر قطعي 

ي )
 ( تصنيق 

متغي  من المستوى االسىمي ، و لذلك تحل أقسامه محل األسماء 

ي فئات ، مثل 
ن
ووظيفة هذا المتغي  األساسية هي تصنيف المفهوم ف

ي هذا المتغي  ال تعير . متغي  النوع و متغي  المنطقة و الكلية 
ن
و األرقام ف

 .عن كميات من خصائص 

ى  تقل متغتر مس ي الذي يعالجه الباحث لي  ي البحوث التجريبية هو المتغي  التجرينر
ن
ف

ي . أثره عىل المتغي  التابع 
 .غالبا ( قطعي )و المتغي  التابع متغي  تصنيقن

هو المتغي  الذي يظهر أثر المتغي  المستقل فيه ، و المتغي  التابع متغي   متغتر تابع 

 .متصل غالبا 

ض أنها تشكل األساس  المتغي   متغتر كامن  الكامن خاصية غي  قابلة للمالحظة يفي 

ة ، ولكن نستدل عىل وجوده  ات القابلة للمالحظة المباش  للمتغي 
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ات   .باستخدام متغي 

ة إذا عرفت تعريفا  متغتر ظاهر  ات الظاهرة فيمكننا مالحظتها مالحظة مباش  المتغي 

 .إجرائيا 

 

ة رقم   :س النفسي مستويات القيا :  12المحاض 

ن     ح ستيفين أربعة مستويات (260، ص4002رجاء أبو عالم، )كما يشي     (Stevens,1951)اقي 

ي تستخدمها المقاييس، وهذه الموازين هي 
 : للقياس تتضمنها الموازين المختلفة الن 

  الموازين اإلسمية. 

  موزين الرتبة. 

  موازين المسافة. 

  موازين النسبة. 

ح فيما يىلي كل مستوى عىل حدى 
 وسنش 

 : مستوى القياس اإلسمي -2-0

ات          المقاييس االسمية هي مقاييس غي  رقمية ، وكما يظهر من خالل إسمها أنها تسىمي  متغي 

ات الديمغرافية مثل االنتماء  ي حالة تصنيف االفراد عند تقييم المتغي 
ن
الظاهرة محل الدراسة، كما ف

ي 
، والمستوى االقتصادي االجتماعي و الحالة االجتماعية ، وتصنيف ( نةالديا)الدينن ي

ن
والموقع الجغراف

األفراد تبعا للفحص االكلينكي اىل فئة اضطراب  القلق وفئة إضطراب الشخصية وفئة إضطراب 

ن  ي بعض األحيان اىل فئة العاديي 
ن
بية عىل سبيل المثال يصنف الطالب ف ي مجال الي 

ن
وفرينيا وف ن الشي 

 (. 8،ص4006محسوب عبد القادر الضوى،.)ة ذوي صعوبات التعلم وفئ

ى إسماعيل ، )وتضيف       ال يتضمن استخدام االعداد هنا أي معنن كىمي  حيث ( 48،ص4002بش 

تستخدم األعداد كعناوين سوءا للحاالت الفردية او اىل فئاتها، ويعتير هذا المستوى من القياس من 

 .أبسط مستويات القياس 

ان االستخدام المقصود لالعداد كالتسمية او العنونة، ( 44، ص4009أبو حطب وأخرون ، )ويؤكد      

ي لألعداد ، كما ان األعداد ال تعد دالة  
ي هذه األحوال ال يوجد أي غرض الستخدام التحليل الرياضن

ن
ف
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ي يمكن تطبيقها عىل المقاييس اإلسمية 
هي عملية عىل كميات من خصائص، والعملية الحسابية الن 

العد او التعداد للحاالت الفردية ، اما األعداد المستخدمة ذاتها فال يمكن أن نستخدم معها عملية 

ب أو القسمة   .الجمع أو الطرح أو الرصن

ي  -2-2  :مستوى القياس الرتتر

ء او الفرد الذي         ي
تيب السمات أو الخصائص بغض النظر عن تساوي الفروق ، فالش  يسمح بي 

ن  ن له الرتبة ( مثل الطول ، الذكاء ، التحصيل)بالقدر األكير من الخاصية أو سمة  معينة يتمي  ، (7)يعي 

ن له الرتبة  ي مقدار السمة يعي 
ن
ء او الفرد الذي يليه ف ي

ض هذا المستوى من ( 4)والش  وهكذا ، وال يفي 

ن األوىل  ن الرتبتي  ي الرتب متساوية ، أي أن الفرق بي 
ن
ي إختبار القياس ان تكون الفروق ف

ن
والثانية لفردين ف

ن الثالثة والرابعة لفردين أخرين حسب  ن الرتبتي  ورة نفس الفرق بي  صالح الدين )للذكاء، ال يمثل بالرصن

 (.04،ص4077عالم، 

ي (21،ص4000مقدم عبد الحفيظ،)يضيف      
ن
ان هذا المستوى من أكير المستويات إستعماال ف

ي، ومن  الدراسات النفسية ونوع الحصاء الذي يستع مل فيه هو اإلحصاء االستدالىلي الالبارامي 

ي هذا المستوى معامل ارتباط الرتب، تحليل التباين
ن
 .األساليب اإلحصائية اإلحصائية المستخدمة ف

ي -2-0  :مستوى القياس الفتر

 من القياس بمستوى الرتبة، وهو ما يذكره         
 
، 7888أحمد العودة، )القياس بهذا المستوى أرف

ز أهمية الحديث عن وحدة القياس، فإذا كانت عالمات ( 79ص حيث تحمل األرقام هنا معنا كميا، وتير

ن  ي ان الطلبة ( 700، 82.......70، 2، 0)طلبة صف بي 
ن فهذا يعنن ي مبحث معي 

ن
بوحدة خمس نقاط ف

ي تحصيلهم، وهنا يمكن ان يوفر القياس االسىمي من خالل تصنيفهم، كما يمكن ترتيبه
ن
م يختلفون ف

وهذا يمكن ان يمثل قياس  60أعىل من رتبة الطالب الذي عالمته  62فرتبة الطالب الذي عالمته 

ي المثال السابق، الطالب الذي عالمته 
ن
ي او الفئوي، فيتمثل ف ، اما ما يوفره مستوى القياس الفي  ي رتنر

ة نقاط من تحصيل الطالب الذي عالمته  62 عىل بنفس ا22، والطالب الذي عالمته 22اعىل بعش 

ن 22الفئة من تحصيل الطالب الذي عالمته  أن هذا ( 40، ص4000صالح دين عالم، )، ويبي 

بوي، فنحن ال نقيس ذكاء الفرد أو سمات شخصيته او  ي القياس النفشي والي 
ن
ا ف المستوى يستخدم كثي 

ن  ن مثال، أو نوازن بي  ن ذكاء شخصي  ي بي 
ذكائه وذكاء ميوله قياسا مطلقا ، وانما نقيس الفرق الحقيق 
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زمالئه الذي يطبق عليهم نفس اإلختبار، وال يوجد صفر مطلق لذكاء او ألي سمة أخرى من سمات 

 .شخصية االنسان ، فالسمات ال تنعدم عند االفراد

انه يمكن استخدام عمليات الجمع والطرح، اال ان ( 41، 4009فؤاد أبو حطب واخرون، )يضيف        

ي حصل عملية القسمة بالذات ال ي
جوز إستخدامها عىل اإلطالق، فال نستطيع أن نقسم الدرجة الن 

ي حصل عليها المتعلم (أ)عليها المتعلم 
ي اإلختبار عىل الدرجة الن 

ن
ي نفس االختبار، الن القسمة ( ب)ف

ن
ف

ض مقدما وجود الصفر المطلق، وبالتاىلي ال يمكن الحصول عىل النسبة 
 (.كالضعف او النصف)تفي 

ي ( 04ص،4077الح الدين عالم، ص)يشي          ان الفي  ن ي القياس  Itervalانه يمكن الحصول عىل مي 
ن
، ف

ي يعير عنها بانحرافات عن 
ي اإلختبارات اىل نوع اخر من الدرجات الن 

ن
بوي بتحويل الدرجات الخام  ف الي 

 .  متوسط جماعة مرجعية معينة من الطالب، وعندئذ تسىم الدرجات المحولة بالدرجات المعيارية

 

  

 :مستوى قياس النسبة  -2-2

ء بوحدة أو       ي
ي الش 

ن
تعد مقاييس النسبة من أعىل مستويات القياس، وفيها تقاس خاصية معينة ف

ي توجد 
مقدار معياري من هذه الخاصية بهدف معرفة عدد الوحدات المعيارية من هذه الخاصية الن 

ب وقسمة، ولعل هذه المقاييس أكير  فيه، وفيها تستخدم كل العمليات الحسابية من جمع وطرح وضن

المقاييس المألوفة لنا ألن االبعاد الجسمانية المألوفة كالطول والوزن والحجم يمكن قياسها بهذه 

ن بنسبةالطريقة، ويدل إسم مقياس النسبة عىل أنه يمكننا قسمة عدد عىل  ، أخر او التعبي  عن االثني 

ى إسماعيل دمحم،)  (.07،ص4002بش 

، عىل خالف ( 99، ص 7881الطريري، )ن خصائص هذا المستوى حسب وم      ي
توفر الصفر الحقيق 

ن  ي ، ويمكن ان نعرف العالقة النسبية بي 
اضن نا سابقا ان صفرها افي  ي اش 

المستوى الفئوي او المدى والن 

عندما يكون وزن ( 7)اىل (4)مقدار الصفة عند فردين فيمكن ان نقول نسبة وزن أحمد لوزن صالح 

كيلوغرام ، إن هذا النوع من المقاييس  قد تتضح فائدته بصورة ( 20)كلغ ووزن صالح ( 90)احمد 

ي مجال الصفات والخصائص الطبيعية كاألطوال، و األوزان ،والسعة ، لكن الصفات 
ن
واضحة ف

والخصائص اإلنسانية قد ال تكون قابلة للقياس من خالل هذا النوع من الموازين إلنتقاء الصفر 
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ي منها، إذ ال يمكن ان نقول بإنتقاء الذكاء عند الفرد كما ال يمكن أن نقول بإنعدام ال
مطلق أو الحقيق 

 .خاصية الثقة بالنفس تماما ، كما ال يمكن أن نقول بعدم وجود خاصية اإلنبساطية عند الفرد

ن  من خالل عرض مستويات او موازين القياس األربعة ، نالحظ ان كل مستوى يزيد عن      سابقه ويتمي 

ن بالتصنيف ال غي  كأن نصنف االفراد حسب خاصية   عنه بخاصية إضافية ، فالمستوى االسىمي يتمي 

ن ( يهودي / مسيحي / مسلم )او حسب الديانة ( اننر / ذكر )الجنس  ن بي  ،هنا الرقم ال معنن له اال التميي 

فالغرض من ... اسية، ارقام الواليات الفئات ، كأرقام السيارات، ارقام الهواتف ، ارقام القاعات الدر 

ي هذا المستوى يمكن ان نصنف 
تيب، فقن ي بالي  الرقم هنا التصنيف فقط ، يزيد عنه المستوى الرتنر

ي هذا الحالة يمكن ان نصنف الطلبة 
ونرتب أيضا مثل إعطاء تقديرات  وصفية لعالمات الطلبة  فقن

اتهم ويمكن ان نرتبهم أيضا ، كذلك ال ، ...مراحل العمرية ، كذلك المراحل الدراسية عىل حسب تقي 

ن باإلضافة اىل خاصية  ن السابقتي  ي  بالخاصتي 
ن مستوى المدى او الفئوي او المسافات او الفي  ويتمي 

ي  يمكن الحصول عليها من خالل تحويل الدرجات الخام اىل درجات معيارية ، 
الوحدات المتساوية،الن 

ي يس اوي الصفر واالنحراف المعياري يساوي الواحد، اما مستوى حيث يكون فيها المتوسط الحساتر

ي ال االعتباطي كما هو 
ن بوجود الصفر الحقيق  النسبة فباإلضافة اىل كل الخصائص السالفة الذكر تتمي 

ي المستوى الثالث من مستويات القياس
ن
 .  الحال ف

 طريقة تحديد مستوى القياس
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ة رقم  نامج واهم نوافذهالتعريف   : 17المحاض   بالتر

نامج  التعريف بالتر
ي استخدامها من طرف أ   SPSSيعتير برنامج 

ن
ا ف ي القت شيوعا كبي 

امج اإلحصائية الن  حد الير

ن للقيام بالتحليالت اإلحصائية ي كثي  من المجاالت العلمية ،  للبيانات الباحثي 
ن
 ، حيث يستخدم ف

ي تشمل عىل سبيل المثال 
و ة واالجتماعية والهندسية والزراعية والطب العلوم اإلداري: الن 

 الصيدالنية 

 

ية  SPSSوكلمة   ن نامج باللغة االنجلي   :هي اختصار للمسىم الكامل للير

 

Statistical Package for Social Sciences               

ي 
 الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية: وتعنن

 

نامج كان عام  - كة األمريكية من ط 7869أول صدور للير  IBMرف الش 

 : مراحل الدراسة إلاحصائية

 هل الهدف هو دراسة العالقة أم دراسة الفروق:          أهداف الدراسة – 10

 مستوى قياس املتغيرات (نوعية  –كمية : ) نوع البيانات             – 10

 (نسبي  –فئوي  –ترتيبي  –اسمي ) 

 .ي و إما إحصاء ال بارامتري إما إحصاء بارامتر :   اختيار نوع إلاحصاء  –10

 رتبطةم عينة واحد ،عدة عينات ،عينات مستقلة ،عينات:املعاينة الاحصائية     – 10

 اختيار ألاسلوب إلاحصائي املناسب الختبار الفرضية - 10

 املعالجة إلاحصائية - 10

 (Sig/0.05 ) مقارنة القيمة املحسوبة مع القيمة الجدولية:    الداللة إلاحصائية      - 10

 (مقدار تأثير املستقل على التابع ) حساب حجم التأثير  : الداللة العلمية            – 10

 الفرض إلاحصائي  قبول او رفض :         القرار إلاحصائي - 10
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Run the tutorial: استعراض دليل استخدام البرنامج 

Type in data  :فتح ملف جديد من أجل تفريغ البيانات 

Run an existing query :تنفيذ ملف موجود من قبل 

Create new database wizard  :معالج قاعدة بيانات من بيانات جديدة انشاء 

Open an existing data source  : ملفات قاعدة البيانات الموجودة اخرفتح ملف من. 

Open another type source   :ودةملفات المخرجات الموج فتح ملف من اخر. 
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ة رقم   spssعىل برنامج  عملية تطبيقات :  06المحاضن

التعلم عىل برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية خطوة بخطوة  -

- 

 جلب البيانات 

 : الخطوة األوىل 

 

 


