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  الجزء األول

  وتعريفات مقدمة

  مقدمة
 وكتابة النتائج بطريقـة      الكمية يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا في تحليل البيانات           

  .  تتالءم وطبيعة البحوث التربوية والنفسية
 وكيفيـة اسـتخدامه فـي البحـوث         SPSSيحتوى الجزء األول على معلومات عامة عن البرنامج اإلحصائي          

  . ية والنفسيةالتربو
التي ستستخدم في هذا الدليل مع عرض للبيانات        الحالة العملية   أما الجزء الثاني فيحتوى على وصف لمتغيرات        

  .التي تم استخدامها في هذه الدراسة
) T(اختبـار  : وتضم كـل مـن   (Parametric Tests)االختبارات المعلمية ويحتوى الجزء الثالث على عدد من 

   .تحليل التباين األحاديو، )تينغير المستقل(تين والمرتبطتين المستقلالعينتين  ة الواحدة،للعين
اختبار : وتضم كل من (Non-Parametric Tests)المعلمية غير االختبارات على عدد من  رابعويحتوى الجزء ال

-Mann)وتنـي   -ر مـان ، اختبـا لعينتين المـرتبطتين ل (Wilcoxon)اختبار ويلكوكسن  ة الواحدة،للعين (Sign)اإلشارة  

Whitney)  والـس -اختبار كروسكال، تينالمستقلللعينتينKruskal-Wallis)  (     للعينـات المـستقلة، واختبـار فريـدمان
(Friedman)للعينات المرتبطة .  

معـاملي بيرسـون وسـبيرمان        المختلفة، حيث تم عرض    بينما يحتوي الجزء الخامس على دراسة العالقات      
ويتطرق كل تحليل إلى وصف     .  دراسة العالقات بين المتغيرات الوصفية     مربع كاي و،  ات الرقمية  بين المتغير  الرتباطل

المتغيرات، وعرض سؤال الدراسة البحثي، وكذلك الفرضية الصفرية ثم عرض النتائج إضافة إلى  التطرق إلى بعض                 
  .  ن التحليالت اإلحصائيةالمحددات والنقاط التي يجب أن تؤخذ في عين االعتبار عند استخدام أي تحليل م

وللعلم ال يهدف هذا الدليل إلى عرض كل شئ بالتفصيل عن التحليالت اإلحصائية محور النقاش، فالتفصيالت                
  .للمهتمين من جميع التخصصات  SPSSموجودة في كتب اإلحصاء المتنوعة ودليل 

  

  تعريفات هامة
 Statistics Scienceعلم اإلحصاء 

اء بأنه هو العلم الذي يهتم بأساليب جمع البيانات وتنظيمها في جداول إحصائية ثـم عرضـها                 قديما كان يعرف اإلحص   
  :ومع تطور هذا العلم في العصر الحديث يمكن تعريفه تعريفاً شامالً بأنه العلم الذي يبحث في. بيانياً

 وعرضها في جـداول     جمع البيانات والحقائق المتعلقة بمختلف الظواهر وتسجيلها في صورة رقمية وتصنيفها           •
  . منظمة وتمثيلها بيانياً، وإيجاد المقاييس اإلحصائية المناسبة
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مقارنة الظواهر المختلفة ودراسة العالقات واالتجاهات بينها واستخدامها في فهم حقيقة تلك الظواهر ومعرفـة                •
  . القوانين التي تسير تبعاً لها

  . لقرارات المناسبةتحليل البيانات واستخراج النتائج منها ثم اتخاذ ا •
  

  :وينقسم علم اإلحصاء إلى قسمين أساسيين هما
 

  Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي 
عبارة من مجموعة األساليب اإلحصائية التي تعنى بجمع البيانات وتنظيمها وتصنيفها وتلخيصها وعرضـها بطريقـة                

) أو أكثر من متغير   (صائية المختلفة لوصف متغير ما      واضحة في صورة جداول أو أشكال بيانية وحساب المقاييس اإلح         
  . في مجتمع ما أو عينه منه

 

   Statistics  Inferentialاإلحصاء االستداللي 
في مجتمع ما علـى     ) أو أكثر (عبارة عن مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تستخدم بغرض تحليل بيانات ظاهرة               

  . تفسيرها للتوصل إلى التنبؤ واتخاذ القرارات المناسبةأساس بيانات عينة احتمالية تسحب منه و
 

  Populationالمجتمع 
هو مجموع كل المفردات الممكنة سواء كانت أفراداً أو أشياء أو وحدات تجريبية أو قياسات موضـوع االهتمـام فـي               

 أي  -  مفرداته ال نهائي   أو أن يكون عدد   مثل عدد الطالب،    الدراسة، وقد يتكون المجتمع من عدد محدود من المفردات          
  . كما أن المجتمع قد يكون حقيقيا أو افتراضيا. مثل ذرات الهواء وجزيئات المياه-ال يمكن حصر أفراده 

 

 Parameterالمعلمة 

هي قيمة عددية تصف ظاهرة ما في المجتمع اإلحصائي وقد تكون هذه القيمة وسطاً حـسابياً أو وسـيطاً أو نـسبةً أو            
 تكون هذه القيمة ثابتة للظاهرة الواحدة في المجتمع وتختلف من مجتمع آلخر حيث يمكن تمييز المجتمـع                  .الخ... تبايناً

وهذه المعالم ترافق المتغير العشوائي وهـي التـي         . بهذه القيمة واستخدامها في مقارنة عدة مجتمعات إحصائية مختلفة        
ع متوسطا وعلى ذلك فإن متوسط المجتمع معلمة من         تميز المجتمعات عن بعضها البعض ونحن نعلم مثال أن لكل مجتم          

  . معالمه ويتحدد المجتمع بمعرفة هذه المعلمة
في معظم التطبيقات العملية ال نقوم عادة بدراسة كل مفردات المجتمع ولذلك فإن قيم المتغير لجميع مفردات المجتمـع                   

للقيمـة الحقيقيـة   تقدير لة، وهنا يجب أن نحصل على تكون مجهولة، وبالتالي تكون القيم الحقيقية لمعالم المجتمع مجهو        
  . لهذه المعالم باستخدام البيانات المتوفرة من العينة، ولكي يتم ذلك يجب أن تستخدم ما يسمى باإلحصاءات
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 Statistic ئيةاإلحصا

يرة ألنها تختلف عبارة عن كل قيمة تحسب من العينة أو هي عبارة عن متغير قيمته تعتمد على العينة، وهي قيمة متغ
  .من عينة إلى أخرى داخل المجتمع الواحد

  
وبذلك فإن اإلحصاء هو مقياس لوصف خاصية من خصائص العينة وتتحدد قيمته من مفردات العينـة، ومثـال هـذه                    

وكذلك نسبة مفردات العينة التـي      ) أو اختصاراً متوسط العينة   (اإلحصاءات متوسط المتغير محسوب من بيانات العينة        
وفر فيها صفة معينة، وتفيدنا اإلحصاءات في أنها مقاييس تصف العينة نفسها وأنها أيضا تمكننا من عمل االسـتدالل                   تت

  . حول معالم المجتمع الذي تم اختيار العينة منه
 

  أساليب جمع البيانات
 

  Census الحصر الشامل
  .هو جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع المراد دراسته

لحاالت ال نتمكن من حصر كل مفردات المجتمع مثل مجتمعات األسماك أو النباتـات أو تـؤدى عمليـة                   وفي بعض ا  
الحصول على البيانات من مفردات المجتمع إلى إهالكها أو إتالفها وبالتالي ال يمكن جمع البيانات من كل المفردات أو                   

 جهد أو تكاليف باهظة، وفي مثل هذه الحاالت يتم          قد تحتاج عملية جمع البيانات من جميع المفردات إلى وقت طويل أو           
  . جمع البيانات بأخذ جزء فقط من مفردات المجتمع وهو ما يسمى بالعينة

 

  Sampleالعينة 
هي جزء محدود من مفردات المجتمع يتم اختيارها بطريقة احتمالية بأسلوب أو بآخر أو بطريقة غير احتمالية بحيـث                   

. تخدم المعلومات التي تستنتج من ذلك الجزء لدراسة المجتمع التي سحبت مـن العينـة              تكون ممثلة للمجتمع ككل وتس    
وأسلوب العينات شائع االستعمال عند إجراء الدراسات والبحوث اإلحصائية ألن تكاليفها أقل وبواسطتها يمكن الحصول               

  .  مفردات المجتمععلى نتائج سريعة مقارنة بأسلوب الحصر الشامل الذي يتم فيه جمع البيانات من كل
 

  اختيار االختبارات االحصائية
 بكفاءة يعد من الضروريات التي يحرص على تعلمها الباحث التربوي والباحث في             SPSSإن استخدام برنامج    

ميدان علم النفس، فالتطورات السريعة في العالم  جعلت البيانات والمعلومات كثيرة ومتداخلة وتحتاج إلى من يجمعهـا                  
 ، Kinnear and Gray, 2011)(يحللها بدقة مستخدما طرق إحصائية مناسبة تتالءم وطبيعة البحث أو الدراسـة  بمهارة و

 فال بد أن يراعى الباحث األمور التالية عنـد عمليـة اختيـار االختبـار                ونظرا لتنوع وتعدد االختبارات اإلحصائية،      

  :اإلحصائي

   طبيعة سؤال الدراسة البحثي -1

  لتي تم جمعها  طبيعة البيانات ا -2
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   طبيعة تصميم البحث أو الدراسة -3
  

 فالبد للباحث أن يتنبه بأن استخدام االختبار اإلحصائي يختلـف           ،أما بالنسبة لطبيعة سؤال الدراسة البحثي     
 ,Tabachnick, B. and Fidell, L)  (باختالف األسئلة المستخدمة في الدراسة أو البحث، فكل سؤال بحثي له اختبار معين

 وبعـضها   ،، فبعض أسئلة الدراسات الوصفية تتطلب استخدام التكرارات والنسب المئوية والوزن النـسبي فقـط              1996
يتطلب استخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت، وأسئلة الدراسات االرتباطية تتطلب اختبارات مثل معامل االرتبـاط             

) T(جريبية فنجدها تتطلب اسـتخدام اختبـارات مثـل اختبـار     واالنحدار البسيط أو االنحدار المتعدد، أما الدراسات الت      
  .للعينات المستقلة أو اختبار التبـــــاين وغيرهــــا

  

 فالبد للباحـث أن     ،  )أي أنواع المتغيرات ومستويات قياسها    (بالنسبة لطبيعة البيانات التي تم جمعها       
 إحصائي، فنوع المتغير له عالقـة بنـوع التحليـل           يحدد بالضبط نوع المتغير الذي يقوم بدراسته قبل عمل أي تحليل          

اإلحصائي الذي يريد استخدامه الباحث، وان أي إخالل بذلك يؤثر على االفتراضات األساسية الخاصـة بكـل تحليـل                   
وتنقسم المتغيرات عند قياسها إلى األنـواع   .(Thorndike, R. 1997)  إحصائي ويؤدى إلى خلل كبير في  نتائج التحليل

  : يةالتال
  

  Nominal Variables المتغيرات االسمية  -1
إن القيم الخاصة بالمتغير االسمي تختلف عن بعضها البعض في النوعية ال في الكمية،  ومن الممكن أن تكون                   

ألنه يـتم  " القياس التصنيفي أو األسمى" التصنيفات عبارة عن األنواع المختلفة لظاهره ما، ويسمى مستوى القياس هنا          
  . ف األشياء إلى فئات على أساس تجانسها في خاصية  أو صفة معينة تصني

وتستخدم األعداد لتحديد هوية المفردات، وفى هذه الحالة ال يكون للعدد ذلك المدلول الكمي الـذي يفهـم منـه     
 يـدل   1عـدد    ليدال على متغير الجنس فنجعل الصفر ليدل على الذكر وال          1 ،  0يمكننا استعمال العددين    :  مثال.  عادة

.    ال يدالن على القيم العددية ولذلك ال تجرى عليها عمليات الجمع أو الطـرح               1 ،  0على األنثى، نالحظ أن العددين      
)  غيـر ذلـك  = 3  2=  أعـزب، ،  1=متزوج(متغير الحالة االجتماعية    :  وأمثلة أخرى على هذا النوع من المتغيرات      

  .    الخ، …،فصيلة الدم، الديانة، الجنسية، غير التخصص في الكليةمتغير منطقة السكن، متغير نوع المدرسة، مت
  

  Ordinal Variables المتغيرات الرتبية  -2
المتغيرات في المستوى الرتبي تقع في مستوى أعلى من المتغيرات في المستوى األسمى، فإضافة إلى خواص                

بحسب درجـة   (حسب سلم معين  ) الفئات(ترتيب القيم   القياس االسمي فإن القياس في هذا المستوى يسمح بالمفاضلة أي           
  ).  امتالك الصفة المقاسة

عاٍل، متوسط، ومنخفض، فيمكننا القول بأن مستوى الدخل العـالي أكبـر مـن الـدخل                : فلو أخذنا مستويات  
دية استطعنا  هذه البيانات بالرغم من أنها غير عد      . المتوسط ولكن ال نستطيع تحديد كم يزيد الدخل العالي عن المتوسط          

  .أن نرتبها وفق ترتيبي هرمي
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متـدن، متوسـط،    (، مستوى الـدخل     )ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعي   (المستوى التعليمي   : ومن أمثلة القياس الرتبى   
، )مدرس، أستاذ مساعدأ أستاذ مـشارك، أسـتاذ   ( الرتبة األكاديمية ،  )لواء ،...جندي، نقيب،   ( ، الرتبة العسكرية    )عال

ترتيب األفراد حسب الطول، ترتيـب      ،  )ثانوية عامة فما دون، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة       (علمي  المؤهل ال 
  .الخ، ... ،الطلبة حسب الدرجات

  

  Interval Variables المتغيرات الفترية  -3
اص المستوى تقع في مستوى أعلى من المتغيرات في المستوى الرتبى،  فإضافة إلـى خـو    هذا  المتغيرات في   

القياس األسمى والرتبى فإن القياس في هذا المستوى يتضمن خاصية تساوي المـسافات بـين الرتـب، والمـسافات                   
، "مقيـاس المـسافة  "المتساوية تدل على مقادير متساوية من الخاصية التي يتم قياسها، ولذا يسمي في بعض األحيـان             

 المعدود ترتيبه وكمه،  ومن أمثلة هذا النوع من القياس ذكاء            واألرقام التي يتم استخدامها الفئات المتغير تدل على نوع        
  .  الخ… الطلبة، درجات الحرارة،  

فدرجة الحـرارة    ،المراد دراستها الظاهرة   وجود   فترية أن الصفر ال يشير إلى غياب      ويالحظ في المتغيرات ال   
حصاء ال يعني أنه ال يعرف شيئاً       وكذلك حصول طالب على صفر في اإل      ،  انت صفرا ال تعنى عدم وجود حرارة      إذا ك 

وللعلم يـستخدم هـذا المقيـاس       . صفراً مطلقاً  وليس    الصفر يسمى بالصفر النسبي أو االفتراضي      اوهذ في هذا المقرر  
وهذا التدريج يسمح لنا بإعطـاء معنـى لمقـدار الفـرق بـين               .بشكل كبير في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية      

 25o مئوية أكبر مـن درجـة الحـرارة          35oفمثالً درجة الحرارة    . لك درجة الحرارة المئوية   ومن أمثلة ذ  . مشاهدتين
  . مئوية

  
  Ratio Variables المتغيرات النسبية  -4

تأخذ المتغيرات النسبية مكانا أعلى من المتغيرات السابقة، فمستوى القياس النسبي يقع فـي أعلـى مـستويات                  
) تـصنيف وترتيـب ومـسافات متـساوية    ( عن خصائص المستويات السابقة القياس أو في قمتها حيث يتضمن فضال     

فمثال متغير  ".   المطلق"خاصية النسبية وهى تنسيب األرقام أو العناصر إلى بعضها إضافة إلى وجود الصفر الحقيقي               
فات فيها تصنيف وترتيب والمـسا    ) الخ … 30،  20،  10(السرعة يقع ضمن هذا المستوى حيث أن درجات السرعة          

، فسرعة السيارة    المراد دراستها  الظاهرةوجود  بينتها متساوية إضافة إلى وجود الصفر الحقيقي الذي يشير إلى غياب            
  .  عندما تكون صفرا يعنى أنها واقفة

عـدد  العمر،  الطول، الوزن،   ذلك أيضاً   ومن أمثلة   . وللعلم يستخدم هذا المقياس بشكل كبير في العلوم الطبيعية        
 فمـثالً إذا كـان لـدينا        .عدد الحوادث األسبوعية عند مفترق طرق ما      عدد األطفال عند عائلة و     الدخل،رة،  أفراد األس 

ـ       كجم فإننا نقول ب    40 كجم وشخص آخر وزنه      80شخص وزنه     أن وزن الـشخص   أن وزن الشخص األول ضعف ب
 مئوية فهذا ال يعني بأن درجة الحـرارة         30oمئوية و درجة الحرارة      15oلكن عندما نقول بأن درجة الحرارة       . الثاني

  .األولى ضعف الثانية في األثر ولكن أكبر منها
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 فنجد أن عملية اختيار االختبار اإلحصائي تتأثر بعدد العينات لمستخدمة في            أما بالنسبة إلى تصميم الدراسة    
 عن بعضها البعض أم أنها عينات       (Independent)سة وبطبيعة العالقة بين هذه المتغيرات، أي هل العينات مستقلة           الدرا

، وكذلك تتأثر العملية بعوامل التجربة ونتائجها فهناك اختالف في النتائج عند دراسـة الفـرق   (Dependent) مترابطة 
يوضـح بعـض   )  1(جدول    .(Within subjects)مجموعات   والفرق داخل ال(Between subjects)بين المجموعات 

  معامالت االرتباط لقياس العالقة بين متغيرين
  

    قياس االرتباط بين متغيرين:)1(جدول 
  معامل االرتباط  نوع المتغير

 إذا كـان توزيـع   (Pearson correlation)معامل ارتباط بيرسـون    فترى
nبما فيه الكفاية البيانات طبيعياً أو حجم العينة كبيراً  30≥  

  )(Spearman’s rhoمعامل ارتباط سبيرمان   رتبي
  )Kendall’s tau-a(كندالز تاو أ  

  )(Tau-bتاو ب 
  )(Tau-cتاو س 

  )(Phiمعامل ارتباط فاى   )إسمى(نوعى 
  V  (Cramer 's v)معامل ارتباط كريمر 
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ائية لقياس االختالف في المتوسطات الحسابية حسب نوع المتغير يوضح بعض االختبارات اإلحص) 2(جدول 
   .Kinnear and Gray, 2011)(وعدد العينات 

  

  كثر حسب نوع المتغيرأن أو يعينتعينة،  االختبارات اإلحصائية لمتوسطات حسابية من :)2(جدول 
  نوع البيانات  تصميم تجريبي

  بين المجموعات  )نوع المتغير(
  عينات مستقلة

  اخل المجموعاتد
  عينات مترابطة 

  عينة واحدة  

  One-Sample T-testلعينة واحدة        ) T(اختبار   فترى

  Sign test/Binomialاختبار اإلشارة أو ذات الحدين    رتبي

  Chi-Square testاختبار مربع كاي                     )اسمي(نوعى 

  عينتان  عينتان  

  
  فترى

  المستقلةللعينات ) T(اختبار 
Independent-Samples T test 

   أو على شكل أزواجللعينات المترابطة) T(اختبار 
Dependent (Paired) Samples  T test  

  كسون، مان ويتني وولك  رتبي
Mann-Whiney – Wilcoxon test 

 ولككسون لألزواج المترابطة ذات الرتب المؤشرة

Wilcoxon-signed ranks  test, Sign test  
  Mcnemar testاختبار مكنمار  Chi-square test مربع كاى  )اسمي(نوعى 

  كثرفأثالث عينات   كثرفأثالث عينات   

  ذو اإلتجاه الواحدالتباين   فترى
Independnet Samples One-way 

ANOVA 

  التباين األحادي للتصميم ذو القياسات المتكررة
Repeated measures ANOVA  

  Friedman test                          فريدمان  Kruskal –Wallis test سكروسكال واال  رتبي
 Cochran’s Q test                 كوكران كيو Chi-Square test                 مربع كاى  )اسمي(نوعى 

(dichotomous nominal data only)  
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  المقاييس اإلحصائية
  

          Measures of Central Tendencyمقاييس النزعة المركزية : أوالً
معظم قيم مفردات أي ظاهرة لها الرغبة في التجمع أو التمركز حول قيمة معينة تسمى القيمة المتوسطة، هذا التجمـع                    

  . عند هذه القيمة يسمى بالنزعة المركزية للبيانات
  

  .الوسط التوافقي ات، الوسط الهندسي،الربيع،  المنوال، الوسط الحسابي، الوسيط أهم مقاييس النزعة المركزيةمن 
  
  Average أو Arithmetic Meanالمتوسط الحسابي ) 1(

الوسط الحسابي لمجموعة من القيم هو القيمة التي لو أعطيت لكل مفردة من مفردات المجموعة لكان مجمـوع القـيم                    
 ستخدم الوسط الحسابي في  حالة البيانات الرقمية فقـط         يو. x لمجموع القيم األصلية ويرمز له بالرمز        الجديدة مساوياً 

  .التي توزيعها طبيعياً
  

  :Median الوسيط ) 2(
يعرف الوسيط لمجموعة من البيانات بأنه القيمة التي تقع في وسط المجموعة تماماً بعد ترتبيها تصاعدياً أو تنازلياً، أي                   

مين بحيث يكون عدد القيم األكبر منها مساوياً عدد القيم األصـغر منهـا              هو القيمة التي تقسم مجموعة البيانات إلى قس       
التـي توزيعهـا غيـر      لبيانات الرقمية    وكذلك ل  ويستخدم الوسيط في  حالة البيانات الترتيبية      .  eMويرمز له بالرمز    

  .طبيعياً
  
  :Modeالمنوال ) 3(

يفضل . oMفي المجموعة ويرمز له بالرمز      ) تكراراً( القيمة األكثر شيوعاً     يعرف المنوال لمجموعة من البيانات بأنه     
  . النوعيةاستخدام المنوال في  حالة البيانات 

 

  Quartilesالربيعات ) 4(
ليسار إلى  يمكن تقسم المساحة تحت المضلع التكراري إلى أربعة أقسام متساوية تسمى الربيعات وعددها ثالثة هي من ا                

  :اليمين
إلى قسمين بحيـث  ) بعد ترتيبها تصاعدياً( وهو القيمة التي تقسم مجموعة القراءات      :Q1) األدنى(الربيع األول    •

  .يسبقها ربع البيانات ويليها ثالثة أرباع البيانات
 إلـى قـسمين     )بعد ترتيبها تـصاعدياً   ( وهو القيمة التي تقسم مجموعة القراءات        :Q2) الوسيط(الربيع الثاني    •

  .بحيث يسبقها نصف البيانات ويليها نصف البيانات أيضاً
إلى قسمين بحيث   ) بعد ترتيبها تصاعدياً  ( وهو القيمة التي تقسم مجموعة القراءات        :Q3) األعلى(الربيع الثالث    •

  .يسبقها ثالثة أرباع البيانات ويليها ربع البيانات
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 Measures of Dispersionمقاييس التشتت المطلق : ثانياً

 التبـاين  المتوسـط، ، االنحـراف  )االنحراف الربيعـي (المدى، نصف المدى الربيعي : من أهم مقاييس التشتت المطلق  
  .واالنحراف المعياري

  

  Rangeالمدى ) 1(
   .المدى هو أبسط مقاييس التشتت المطلق ويعرف بأنه الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في مجموعة البيانات

  

 Quartile Deviation) االنحراف الربيعي(مدى الربيعي نصف ال) 2(

يمكن التخلص من العيب الذي يسببه المدى وهو تأثره بالقيم المتطرفة وذلك بأن نستبعد الربـع األول مـن القـراءات                     
ـ .  والربع األخير منها ويحسب المدى للقراءات الباقية   ى كمقيـاس  وتستخدم نصف المسافة بين الربيعيين األدنى واألعل

  .للتشتت في حالة وجود قيم متطرفة ويسمى هذا المقياس بنصف المدى الربيعي أو االنحراف الربيعي
 

  :التباين واالنحراف المعياري) 3(
يعتبر التباين من أهم مقاييس التشتت المطلق ويعرف تباين مجموعة من القيم بأنه متوسط مجموع مربعات انحرافـات                  

فـإذا كانـت وحـدات      . لحسابي وبذلك فإن وحدات التباين هي مربع وحدات البيانات األصـلية          هذه القيم عن وسطها ا    
2 وهكذا، ويرمز له بالرمز 2)الدينار(القراءات األصلية بالدينار فتكون وحدات التباين 

S.  
 وبـذلك فـإن وحـدات االنحـراف         واالنحراف المعياري لمجموعة من البيانات هو الجذر التربيعي الموجب للتباين،         

، وغالباً يفضل استخدام االنحراف المعياري ألن مقياس        Sالمعياري هي نفس وحدات البيانات األصلية ويرمز له الرمز          
  .التشتت المطلق يجب أن يكون له نفس وحدات القراءات األصلية وهو متحقق في حالة االنحراف المعياري

 

  Skewnessااللتواء : ثالثاً
  .تواء هو بعد التوزيع عن التماثل، وقد يكون هذا التوزيع متماثالً أو ملتوياً جهة اليمين أو ملتوياً جهة اليساراالل

  . تقريباًالمنوال= الوسيط = وسط الحسابي لمتففي حالة التوزيعات المتماثلة فإن ا •
ويسمى توزيع موجب االلتـواء      لالمنوا> الوسيط  > وسط الحسابي   لمتا إذا كان التوزيع ملتوياً جهة اليمين فإن       •

  .وفيه يكون الطرف األيمن للمنحنى أطول من األيسر
ويسمى توزيع سالب االلتـواء      المنوال< الوسيط  < وسط الحسابي   لمتا إذا كان التوزيع ملتوياً جهة اليسار فإن       •

  .وفيه يكون الطرف األيسر للمنحنى أطول من األيمن
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  Test of Hypothesesاختبار الفرضيات 
  .يعتبر موضوع اختبار الفرضيات اإلحصائية من أهم الموضوعات في مجال اتخاذ القرارات

  

  :همةممصطلحات 

  

  الفرضية اإلحصائية

  . هي عبارة عن ادعاء قد يكون صحيحاً أو خطأ حول معلمة أو أكثر لمجتمع أو لمجموعة من المجتمعات
نظرية، وترفض عندما تكون بيانات العينة على النقيض منهـا، وفـي             تقبل الفرضية في حالة أن بيانات العينة تساند ال        

حالة عدم رفضنا للفرضية اإلحصائية فإن هذا ناتج عن عدم وجود أدلة كافية لرفضها من بيانات العينة ولذلك فإن عدم                    
الموجـودة فـي   رفضنا لهذه الفرضية ال يعنى بالضرورة أنها صحيحة، أما إذا رفضنا الفرضية بناء على المعلومـات      

بيانات العينة فهذا يعنى أن الفرضية خاطئة، ولذلك فإن الباحث يحاول أن يضع الفرضية بشكل يأمل أن يرفضها، فمثالً                   
إذا أراد الباحث أن يثبت بأن طريقة جديدة من طرق التدريس أحسن من غيرها فإنه يضع فرضية تقول بعـدم وجـود                      

  .فرق بين طرق التدريس
ويرمز لهـا بـالرمز     )  أو الصفرية  الفرضية المبدئية (يأمل الباحث أن يرفضها تسمى بفرضية العدم        إن الفرضية التي    

0
H الفرضية البديلة ويرمز لها بالرمز ب، ورفضنا لهذه الفرضية يؤدى إلى قبول فرضية بديلة عنها تسمى

1
H.  

 

  مستوى المعنوية أو مستوى االحتمال
 درجة االحتمال الذي نرفض به فرضية العدم         وهي

0
H             عندما تكون صحيحة أو هو احتمال الوقوع في الخطـأ مـن 

 مـساوية   α، وهي يحددها الباحث لنفسه منذ البداية وفي معظم العلوم التطبيقية نختار           αالنوع األول ويرمز له بالرمز    
  .على األكثر % 5 أو% 1
 

  دالة االختبار اإلحصائية 
عبارة عن متغير عشوائي له توزيع احتمالي معلوم وتصف الدالة اإلحصائية العالقة بين القيم النظرية للمجتمع والقيم 

 .المحسوبة من العينة

 

  : (Sig. or P-value) القيمة االحتمالية
المحسوبة من بيانات العينة أخذاً  إحصائية االختبار) ن أو تساويأقل م(تساوي  احتمال الحصول على قيمة أكبر من أو

االعتبار توزيع إحصائية االختبار بافتراض صحة فرض العدم في
0

H  الفرض البديل  وطبيعة
1

H . ويتم استخدام
  .العدم القيمة االحتمالية التخاذ قرار حيال فرض
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  ياتخطوات اختبار الفرض
يجب تحديد ما إذا كان المتغير العشوائي الذي يتم دراسته يتبع التوزيع الطبيعي أم    :تحديد نوع توزيع المجتمع -1

المنفصلة، معظم التوزيعات االحتمالية يكون توزيعها مشابهاً للتوزيع  المتصلة أو غيره من التوزيعات االحتمالية
  :هناك نوعان من الطرق اإلحصائية التي تستخدم في اختبار الفرضيات ,  .الطبيعي خاصة إذا كان حجم العينة كبيراً

  .تستخدم في حالة البيانات الرقمية التي توزيعها يتبع التوزيع الطبيعيو: Parametric Tests االختبارات المعلمية) أ(
ية التي توزيعها ال يتبع تستخدم في حالة البيانات الرقمو: Non-Parametric Tests االختبارات غير المعلمية) ب(

  ).الترتيبية واالسمية(التوزيع الطبيعي، وكذلك في حالة البيانات النوعية 
 

   صياغة فرضيتا العدم والبديلة-2

  

   α  اختيار مستوى المعنوية-3

  

   اختيار دالة االختبار اإلحصائية المناسبة-4

  

  ب قيمة دالة االختبار اإلحصائية جمع البيانات من العينة وحسا-5

  

 أقل من (Sig. or P-value)االحتمال إذا كانت قيمة 1H البديلة ونقبل0H الفرضية الصفريةرفض :  اتخاذ القرار-6
   .0H فال يمكن رفضα أكبر مناالحتمال، أما إذا كانت قيمة αمستوى المعنوية أو تساوي 

  

  حجم العينة
  :هناك عدة طرق لحساب حجم العينة نذكر منها طريقتين هما

 

  :الطريقة األولى
  :أقل حجم عينة يعطى من المعادلة التالية

2

2








=

m

Z
n  

  0.05 = الخطأ الهامشي، α،Z=1.96=05.0 لةمستوى الدال عند Z=1.96حيث 
  :وبذلك فإن حجم العينة في هذه الحالة يساوي

385
05.02

96.1
2

≅








×
=n  

  :حجم العينة المصحح يعطى من المعادلة التالية

1−+
=

nN

nN
n

corrected
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   تشير إلى حجم مجتمع الدراسةN=250حيث 
  

  :ب يساويوبذلك فإن حجم العينة المطلو

152
1385250

250385
≅

−+

×
=

corrected
n  

  : الموقع
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 

 

 

  :الطريقة الثانية
  :أقل حجم عينة يعطى من المعادلة التالية

12 +
=

αN

N
n  

  .هي صحيحةاحتمال رفض الفرضية الصفرية و:  مستوى الداللةهو α=05.0 ،  هو حجم المجتمعNحيث 



  سمير صافي.         د                  سناء أبو دقة   . د.أ
 

  17

  الجزء الثاني

  وصف متغيرات الدراسة

  بيانات الحالة العملية
  طالب وطالبة في إحدى المدارس األساسية في غزة 71في هذا الدليل سيتم استخدام وتحليل بيانات تخص 

ضافة  منها تعبر عن الشعبة وجنس الطالب إ3 متغيرا، 11ويبلغ عدد متغيرات الدراسة ).  1انظر إلى الشكل رقم (
: وباقي المتغيرات تقيس تحصيل الطالب في نهاية العام الدراسي في عدد من المواد هي.  إلى منطقته التي يسكن بها

يوضح )  3(جدول وال.   2012و  2011اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم لألعوام الدراسية  
  . ”coding sheet“ – "ورقة الترميز"متغيرات الدراسة في نموذج يسمى 

  
  وصفها ومستويات قياسها  تحديد متغيرات الدراسة،: )3(جدول 

  اسم المتغير

  

اسم المتغير في برنامج 
SPSS  

  نوع المتغير  المتغير) قيم(فئات 

  فتري  ال يوجد  م  رقم الطالب
  شعبة أ      -1  الشعبة   الشعبة

     شعبة ب      -2
  اسمي

  
  جنس الطالب

   ذكور      -1  جنسال
               إناث-2

  اسمي

  المنطقة   المسكنمنطقة
  

  

  1منطقة    -1
  2منطقة    -2
  3منطقة    -3

  اسمي

  فتري  98 – 31  11عربي  2011درجة اختبار اللغة العربية عام 
  فتري 98 – 35  11إنجليزي  2011درجة اختبار اللغة اإلنجليزية عام 

  فتري 97 – 30  11رياضيات  2011درجة اختبار الرياضيات عام 
  فتري 99 – 28  11علوم  2011درجة اختبار العلوم عام 

  فتري 98 – 34  12عربي  2012درجة اختبار اللغة العربية عام 
  فتري 98 – 34  12إنجليزي  2012عام  درجة اختبار اللغة اإلنجليزية

  فتري 100 – 26  12رياضيات  2012درجة اختبار الرياضيات عام 
  فتري 99 – 38  12علوم  2012وم عام درجة اختبار العل



   في البحث التربوي والنفسيSPSSتطبيقات عملية باستخدام 
 

  18

  الحالة العمليةبيانات  :)4(جدول 

 12علوم 12رياضيات 12إنجليزي 12عربي 11علوم 11رياضيات 11إنجليزي 11عربي المنطقة الجنس الشعبة  م

1 1  1  1  65  58  61  59  53  55  53  61  
2 1  1  1  87  73  61  91  85  69  56  87  
3 1  1  1  87  74  60  87  86  78  73  83  
4 1  1  1  95  90  91  96  92  90  91  96  
5 1  1  1  86  72  82  64  75  76  80  78  
6 1  1  1  60  56  53  39  34  42  43  38  
7 1  1  1  53  51  52  50  50  34  33  41  
8 1  1  1  93  80  88  85  86  91  83  94  
9 1  1  1  77  56  58  65  59  50  50  71  
10 1  1  1  98  98  96  94  96  89  95  92  
11 1  1  1  53  50  50  50  50  39  26  43  
12 1  1  1  74  67  67  54  76  59  63  79  
13 1  1  1  77  58  60  65  65  51  51  81  
14 1  1  2  80  67  69  79  75  60  65  82  
15 1  1  2  98  98  97  98  98  95  100  98  
16 1  1  2  96  89  85  96  88  83  75  95  
17 1  2  2  52  50  50  50  41  50  50  55  
18 1  2  2  80  71  75  80  87  68  72  87  
19 1  2  2  96  88  84  93  94  85  80  94  
20 1  2  2  50  66  51  58  50  54  59  67  
21 1  2  2  78  67  75  89  80  67  71  89  
22 1  2  2  97  98  94  97  96  95  98  96  
23 1  2  2  68  66  71  56  42  50  50  51  
24 1  2  3  68  50  52  63  70  50  50  71  
25 1  2  3  66  59  58  55  50  61  58  65  
26 1  2  3  95  94  91  94  96  89  93  93  
27 1  2  3  97  98  94  97  97  96  96  99  
28 1  2  3  53  50  38  40  50  52  52  50  
29 1  2  3  75  61  63  64  70  57  64  69  
30 1  2  3  53  50  50  50  36  50  43  55  
31 1  2  3  60  53  58  50  51  50  57  64  
32 1  2  3  62  60  53  50  53  50  50  60  
33 1  2  3  50  50  51  50  74  73  85  86  
34 1  2  3  66  62  55  61  68  67  58  79  

35 
1  2  3  31  35  30  28  .  .  .  .  

36 2  1  1  98  98  95  97  90  96  95  90  
37 2  1  1  60  57  57  62  50  51  50  50  
38 2  1  1  70  67  65  75  53  50  54  69  
39 2  1  1  53  50  50  50  87  94  88  96  
40 2  1  1  97  94  81  96  50  35  29  50  
41 2  1  1  53  53  50  41  39  51  52  50  
42 2  1  1  62  55  53  58  50  50  53  52  
43 2  1  1  54  50  54  50  54  50  50  53  
44 2  1  1  86  88  85  93  92  80  81  92  
45 2  1  1  69  57  69  67  50  52  56  72  
46 2  1  2  98  93  94  95  90  92  95  93  
47 2  1  2  53  50  50  40  50  50  51  65 
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  الحالة العمليةبيانات  :)4(جدول تابع 
 

 12علوم 12رياضيات 12إنجليزي 12عربي 11علوم 11رياضيات 11إنجليزي 11عربي المنطقة الجنس الشعبة  م

48 
2  1  2  50  37  37  38  .  .  .  .  

49 2  1  2  96  87  94  94  86  89  94  95  
50 2  1  2  98  98  95  95  89  98  93  95  
51 2  1  2  95  80  90  95  88  71  91  94  
52 2  1  2  81  51  51  73  70  50  50  76  
53 2  1  2  54  50  50  56  35  53  45  50  
54 2  1  2  97  96  93  93  93  95  79  94  
55 2  1  2  86  66  70  91  75  55  57  75  
56 2  2  2  50  54  50  50  42  50  50  51  
57 2  2  3  50  50  50  40  36  50  50  50  
58 2  2  3  64  61  65  60  50  51  50  51  
59 2  2  3  60  52  53  52  53  50  50  64  
60 2  2  3  96  98  95  95  66  52  65  80  
61 2  2  3  95  98  96  99  91  98  89  98  
62 2  2  3  52  53  52  57  50  50  36  50  
63 2  2  3  50  54  50  50  55  56  50  58  
64 2  2  3  97  98  97  98  95  95  97  98  
65 2  2  3  50  50  50  41  50  41  50  42  
66 2  2  3  50  50  38  40  50  37  32  50  
67 2  2  3  91  78  86  90  88  81  77  86  
68 2  2  3  85  73  83  91  84  73  85  86  
69 2  2  2  73  73  63  87  65  61  56  76  
70 2  2  2  82  82  69  80  74  87  54  67  
71 2  2  2  66  55  62  56  67  60  59  65 

 

 

 

وتـصحيحها إذا   مدخلـة من المهم أن يقوم الباحث بعملية تدقيق البيانات ال        بعد إدخال البيانات في الحاسوب،      

.    أي تكون النتائج حسب نوعية وصحة البيانات المدخلة، "Garbage in, Garbage out: " ، فالمثل يقوللزم األمر
ويستخدم اإلحصاء الوصفى بأدواته المختلفة من توزيعات تكرارية ورسوم وأشكال بيانية ومقـاييس نزعـة مركزيـة                 

لتحقق من دقتها قبل البدء بأي تحليل إحصائي للبيانات، ويكون هذا عادة  قبل              وتشتت عادة لوصف متغيرات الدراسة وا     
  :ويهدف هذا اإلجراء تحديدا إلى.  اإلجابة على أسئلة الدراسة

  
             ،التأكد من صحة إدخال البيانات من االستمارات واالستبانات وأدوات القياس المختلفة فـي الحاسـوب

  الخ..رفة أو الشاذة أو غير المنطقية او المكررة وذلك من خالل رصد الباحث للقيم المتط
  
                     وصف متغيرات الدراسة وصفا تكراريا أو بيانيا أو كميا ألخذ فكره او لمحه سـريعة عـن توزيـع

  .متغيرات الدراسة ومدى كل متغير
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                  التأكد من توفر الشروط أو االفتراضات الخاصة بالتحليالت اإلحصائية المختلفة،  فكما نعلـم أن كـل
ختبار استداللي له شروط معينة البد وأن يتحقق الباحث من توافرها قبل الشروع في تحليل البيانـات                 ا

وننبه إلى أن العديد من الباحثين يقعون في أخطاء بحثية كثيـرة            .  واإلجابة على أسئلة الدراسة البحثية    
  .إلحصائي لهاسببها إهمال الخطوات األولى في دراسة البيانات بعمق قبل إجراء التحليل ا

  
هذا ال ينفى بأن الكثير من الدراسات التربوية والنفسية هي في طبيعتها وصفية وال تحتاج أكثر من اإلجراءات                  
الوصفية لتحليل البيانات والتي تضم استخدام التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والوزن النسبي والرسومات البيانيـة               

ا المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال، ومقاييس التشتت بما فيهـا المـدى والتبـاين              ومقاييس النزعة المركزية بما فيه    
  المهم أن يتم اإلجابة على أسئلة الدراسة بعد التحقق من دقة وصحة البيانـات                . ومعامل االرتباط  واالنحراف المعياري 

  .المدخلة
  

هل :  وى قياس المتغير أو بنوع المتغيرمن المهم أن يتذكر الباحث دائما أن عملية وصف البيانات تتأثر بمست
فإذا كان المتغير فترى يمكن للباحث استخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت لوصف .  هو نوعى، رتبي، أو فتري

المتغيرات إضافة إلى الجداول التكرارية والرسومات،  بينما إذا كان المتغير اسمى أو نوعى فأفضل وسيله لوصف 
  .جداول التكرارية أو الرسومات البيانية المالئمةالبيانات هي ال

  
نالحظ في هذا الدليل ان متغير الشعبة والجنس والمنطقة هي متغيرات نوعية فكان مـن المناسـب اسـتخدام                   
الجداول التكرارية لوصفها والذي يضم التكرارات والنسب المئوية والنسب المئوية المتجمعة، أما بالنـسبة للمتغيـرات                

هى درجات الطلبة في االمتحانات المختلفة فهي متغيرات في المستوى الفترى ويمكن وصـفها مـن خـالل                  األخرى و 
استخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والتي تضم المتوسط الحسابي والوسيط والمنـوال واالنحـراف المعيـاري                

  .والتباين والمدى
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 Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي 

الشعبة

35 49.3 49.3 49.3

36 50.7 50.7 100.0

71 100.0 100.0

شعبة أ

شعبة ب

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

جنس الطالب

36 50.7 50.7 50.7

35 49.3 49.3 100.0

71 100.0 100.0

ذكور

إناث

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

منطقة المسكن

23 32.4 32.4 32.4

24 33.8 33.8 66.2

24 33.8 33.8 100.0

71 100.0 100.0

١منطقة 

٢منطقة 

٣منطقة 

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Descriptive Statistics

71 31 98 73.20 18.443

71 35 98 67.90 18.202

71 30 97 67.11 18.491

71 28 99 69.61 21.199

69 34 98 67.83 19.740

69 34 98 64.91 18.989

69 26 100 64.29 19.683

69 38 99 72.93 18.399

69

٢٠١١درجة اختبار اللغة العربية عام 

٢٠١١درجة اختبار اللغة اإلنجليزية عام 

٢٠١١درجة اختبار الرياضيات عام 

٢٠١١درجة اختبار العلوم عام 

٢٠١٢درجة اختبار اللغة العربية عام 

٢٠١٢درجة اختبار اللغة اإلنجليزية عام 

٢٠١٢درجة اختبار الرياضيات عام 

٢٠١٢درجة اختبار العلوم عام 

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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  لجزء الثالثا

  (Parametric Tests)االختبارات المعلمية 

 

  Kolmogorov – Smirnov Test   سمرنوف –كولمجروف التوزيع الطبيعي اختبار 
  

. من عدمه) االعتدالي(طبيعي التوزيع التتبع معينة في كونها بيانات ظاهرة توزيع يستخدم هذا االختبار لمعرفة طبيعة 
   .ضروري في اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياًختبار ذا االوه

لمعرفة توزيع البيانات إذا كان ) Kolmogorov-Smirnov( سمرنوف –كولمجروف يستخدم اختبار مع مالحظة أنه 
إذا كان حجم العينة أقل من ) Shapiro-Wilk(ويلك -، بينما يستخدم اختبار شبيرو50حجم العينة أكبر من أو يساوي 

50.  
  :مثال تطبيقي

  : طالباً في مساق علم النفس50درجات تمثل البيانات التالية 
90 82 76 32 21 

80 92 65 30 40 

70 60 82 45 88 

90 70 80 89 89 

60 50 90 88 92 

76 65 92 77 85 

68 79 86 86 79 

94 82 71 90 31 

83 68 93 94 29 

74 80 68 97 50 

 

 سمرنوف لمعرفة أن البيانات السابقة لها توزيع طبيعي أم ال مستخدماً مستوى             –استخدم اختبار كولمجروف    : المطلوب
0 داللة 05.α   .)Normalالملف ( .=

Analyze ⇒  Descriptive Statistics⇒  Explore 

  SPSSمن برنامج االختبار مخرجات 

Tests of Normality

.160 50 .003 .866 50 الدرجات000.
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

  :من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي
درجات طـالب    القائلة بأن الصفرية  فرضية  الرفض  ن لذلك   Sig.=.003 تبين أن   النتيجة الموضحة في الجدول السابق      

0طبيعي وذلك على مستوى داللة التوزيع تتبع ال مساق علم النفس 05.α =.  
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 One Sample T-Testفي حالة عينة واحدة  Tاختبار 

  :البيانات التالية تمثل درجات عشرين طالباً في مساق ما
65, 72, 68, 82, 45, 92, 87, 85, 90, 60, 48, 60, 68, 72, 79, 68, 73, 69, 78, 84 

  . درجة65= ب اختبار الفرضية المبدئية القائلة بأن متوسط درجات الطال: المطلوب
Analyze ⇒  Compare Means ⇒  One-Sample T Test 

  

  SPSSمن برنامج  لعينة واحدة Tاختبار مخرجات 

One-Sample Statistics

20 72.25 12.867 2.877scores
N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 

One-Sample Test

2.520 19 .021 7.250 1.23 13.27scores
t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 65

 

  

  :من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي

t = 2.52 ،Sig.(2-tailed)=0.021 فبالتالي نرفض الفرضية المبدئية القائلة ) عنويةمستوى الم (0.05، وهي أقل من
) تختلـف عـن  ( درجة، ونستنتج أن درجات الطالب ال تساوي 65ساوي تتوسط درجات الطالب في الرياضيات     بأن م 

65.  
  :كما يلي 65يمكن اختبار الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط درجات الطالب أكبر من 

0تساوي   (.Sig)القيمة االحتمالية   حيث أن    021
0 0105

2

.
 من طرفين، لـذلك يجـب       Tالبرنامج يعطي اختبار     (=.

)نتيجة الوسط الحسابي للعينة     وأن  )  في هذه الحالة   2القسمة على    )72 25x متوسـط  (تتوافق مع الفرضية البديلة      =.
  . درجة65ت الطالب أكبر من فبالتالي نستنتج أن متوسط درجا ) درجة65درجات الطالب أكبر من 

  
  :حساب حجم األثر

  االنحراف المعياري / متوسط الفروق  = ∆حجم األثر

 = ∆حجم األثر أو
n

T حيث T ،قيمة االختبار nحجم العينة .  

  .±∞من الممكن أن تتراوح قيمة حجم األثر بين  •
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كلما زاد الفرق . صفراً فإن ذلك يعني تساوي متوسط الدرجات والقيمة التي نختبرها تساوي ∆إذا كانت قيمة  •
  . عن صفر يزداد حجم األثر

 كانت هذه القيمة أكبر مـن  ، وإذاحجم أثر صغيرعتبر ي فإنه أو أقل 0.2 تساوي ∆حجم األثر إذا كانت قيمة     •

 .حجم أثر كبيرعتبر ي فإنهفأكبر  0.8قيمته ، أما إذا كانت حجم أثر متوسطعتبر في 0.8 وأقل من 0.2

  

  :في هذه الحالة
       12.867=  االنحراف المعياري ،   7.25= حيث أن متوسط الفروق

7 حجم األثر وبذلك فإن  25
0 563

12 867

.
.

.
∆ =   .م أثر متوسط وهو يعتبر حج=

  أو

2حجم األثر يساوي  52
0 563

20

.
.∆ =   .، وهو حجم أثر متوسط=

  

  تطبيقات عملية إضافية
  )1(تطبيقي عملي 

.  أكثر ذكاء في المتوسط من تالميذ باقي المدارس األخرى         تهيعتقد موجه مدرسة ابتدائية في مدرسة ما أن تالميذ مدرس         
وقد تم اختيار عينة من تالميذ هذه       . 100يساوي  االبتدائية  ارس  ي مجتمع المد  ومعروف أن متوسط نسب ذكاء التالميذ ف      
يختلـف  تلك المدرسة   تالميذ   نسبة ذكاء المطلوب اختبار ما إذا كان متوسط       . المدرسة إلجراء دراسة حول نسب ذكائهم     

ـ        . 100عن  ) ذات داللة إحصائية  (بصورة جوهرية    اء علـى الدراسـات     وقد اختيرت هذه القيمة ألنه من المعروف بن
  .)T-Test_1الملف (. 100 االبتدائية يساوي ارسالسابقة أن متوسط نسب الذكاء في مجتمع المد

  

  SPSSمخرجات تحليل االرتباط من برنامج 

One-Sample Statistics

30 110.23 7.960 نسبة الذكاء1.453
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

One-Sample Test

7.042 29 .000 10.233 7.26 نسبة الذكاء13.21
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 100
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  :من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي 
t = 7.042 ،Sig.(2-tailed)=0.000 التالي نـرفض الفرضـية المبدئيـة    فب) مستوى المعنوية (0.05، وهي أقل من

، ونستنتج أن   100عن  ) ذات داللة إحصائية  (بصورة جوهرية   يختلف  تلك المدرسة    تالميذ   نسبة ذكاء القائلة بأن متوسط    
  .100) تختلف عن(ال تساوي تلك المدرسة  تالميذ نسبة ذكاءمتوسط 

  

  :كما يلي 100أكبر من ذ تلك المدرسة نسبة ذكاء تالميمتوسط يمكن اختبار الفرضية البديلة القائلة بأن 

)نتيجة الوسط الحـسابي للعينـة   وأن 0.000 تساوي  (.Sig)القيمة االحتمالية   حيث أن    )110 23x  تتوافـق مـع   =.
نسبة ذكـاء تالميـذ   فبالتالي نستنتج أن متوسط  )100أكبر من نسبة ذكاء تالميذ تلك المدرسة متوسط (الفرضية البديلة 

  .100أكبر من ك المدرسة تل
 

  :حساب حجم األثر
       7.960=  االنحراف المعياري ،   10.233= حيث أن متوسط الفروق 

10 حجم األثر وبذلك فإن  233
1 286

7 960

.
.

.
∆ =   . وهو يعتبر حجم أثر كبير=

  أو 

7حجم األثر يساوي  042
1 286

30

.
.∆ =   .، وهو حجم أثر كبير=
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        INDEPENDENT  SAMPLES T-TESTتين مستقلتين لعين) T(اختبار 
  

األول عندما ال يوجد بين البيانات ارتباط،       : هناك نوعان من االختبارات اإلحصائية حول الفرق بين متوسطين        
ومن األمثلة على ذلك أداء مجموعة من الذكور وأخرى من اإلناث على مقياس للشخصية، وفى هـذا الحالـة يكـون                     

لعينتـين  ) T(لعينة األولى مستقال عن متوسط أداء العينة الثانية، ويسمى االختبار في هذه الحالة اختبـار                متوسط أداء ا  
   .(Hinkle, D.  Wiersma, W. and Jurs. Student, 1988).   أما الثاني فيكون بوجود ارتباط بـين البيانـات   مستقلتين

  .  لعينتين غير مستقلتين) T(وسنتطرق إلى مزيد من التفصيل عندما نتحدث عن اختبار 
  

  المتغيرات
  . البد وأن تكون في المستوى الفتري أو النسبي )  المتغير التابعتحديداً( المتغيرات 

  

  سؤال الدراسة البحثي
 باختالف متغير الجنس 2011ما مدى اختالف متوسط درجات الطلبة في اختبار اللغة العربية للعام الدراسي 

  ؟) ذكور وإناث(
  أو

 2011ل هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطلبة في اختبار اللغة العربية للعام الدراسي ه
  ؟) ذكور وإناث(تعزى لمتغير الجنس 

  

  الفرضية الصفرية
 2011ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطلبة في اختبار اللغة العربية للعام الدراسي 

  ؟) ذكور وإناث(نس تعزى لمتغير الج
  

  النتائج
بينت نتائج التحليل اإلحصائي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطلبة في اختبار اللغـة          

  . الطالب مما يعنى رفض الصفريلصالح تعزى لمتغير الجنس 2011العربية للعام الدراسي 
 T= 2.024, Sig. (P-value) = 0.047   

) 7(جدول   وال 68.80 بينما بلغ متوسط درجات الطالبات       77.47ات الطالب في االختبار     فقد بلغ متوسط درج   
  .  يوضح ذلك

عنـدما تكـون العينـات    ) T(وبما أن التباين في المجموعتين ال يختلف بداللة إحصائية فقد تم استخدام اختبار   
  .(Pooled t-test)متجانسة 
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  ر اللغة العربية بحسب متغير الجنسمقارنة درجات الطلبة في اختبا):  7(جدول 

  مستوى الداللة  ) T(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  17.59  77.47  36  ذكور 

  18.51  68.80  35  إناث
2.024  0.047*   

  0.05 دال إحصائيا عند مستوى داللة  *
  

  محددات وبعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في عين االعتبار 
  : وهى للعينات المستقلة، من المهم للباحث أن يراعى تحقق عدد من االفتراضات) T( استخدام اختبار عند
  

  .التوزيع الطبيعي للمشاهدات في المجتمع األول والمجتمع الثاني:  أوال
  

 تجانس التباين في المجتمعين، وبموجب هذا االفتراض يكون لتباين المشاهدات في كل مـن المجتمعـين               : ثانيا
نفس القيمة وبذلك تكون القيمة المتوقعة للتباين في كل من العينيتن مساوية لتباين المجتمع، ويتم الحصول علـى هـذه                    

 يـستخدم   ،  القيم من خالل عمل اختبار التباين للعينيتن، فإذا كان الفرق في التباين بين المجموعتين غير دال إحـصائيا                 
جانسة وإذا كان الفرق في التباين بين المجمـوعتين دال إحـصائيا يـستخدم        عندما تكون العينات مت   ) T(الباحث اختبار   
  .  عندما تكون العينات غير المتجانسة) T(الباحث اختبار 

  
االستقاللية، ويقتضي هذا االفتراض بان المشاهدات في المجتمع األول مستقلة تماما من المشاهدات فـي               : ثالثا

 أن معامل االرتباط بين متوسط المجموعتين المحسوبين على عدد النهائي مـن             ويعني هذا االفتراض  .  المجتمع الثاني 
وإذا لم تكن البيانات مستقلة بين المجتمعين وجب على الباحث اتباع أسلوب اختبار الفرضـيات         .  العينات يساوى صفرا  
  .للعينات غير المستقلة

 

  :حساب حجم األثر

  االنحراف المعياري للمتغيرين معاً/ لفروق متوسط ا = ∆حجم األثر
)أو يمكن استخدام مربع إيتا  )2η حيث أن∆ كبديل لحجم األثر :  

2
2

2

T

T df
η =

+
  

  . 1، 0 بين 2ηوتتراوح قيمة  تمثل درجات الحرية dfحيث 
وفي هـذه الحالـة فـإن القيمـة         .  تساوي صفراً فمعنى هذا أن متوسط الفروق يبلغ صفراً         2ηإذا كانت قيمة     •

  ).أي أن هناك تطابقاً تاماً بين مجموعتي الدرجات(من المجموعتين ال تختلف داخل كل المتوسطة 
  .تين مختلفان فمعنى هذا أن متوسطي المجموع1 تساوي 2ηإذا كانت قيمة  •
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ηηηηإذا كانت قيمة مربع إيتا       •
، وإذا كانت هذه القيمة أكبـر مـن         حجم أثر صغير  عتبر  ي أو أقل    0.01 تساوي   2

 .حجم أثر كبيرعتبر ي فإنه فأكبر 0.14 ، أما إذا كانت حجم أثر متوسطعتبر في 0.14 وأقل من 0.01

  

   :في هذه الحالة
  االنحراف المعياري للمتغيرين معاً/ متوسط الفروق  = ∆حجم األثر
       18.05 =  االنحراف المعياري للمجموعتين معاً،   8.67 = الفرق بين المتوسطينحيث أن 

8 حجم األثر وبذلك فإن  67
0 480

18 05

.
.

.
∆ =   . وهو يعتبر حجم أثر متوسط=

  أو 
2

2

2

2 024
0 056

2 024 69

.
.

.
η = =

+
  . أيضاًحجم أثر متوسطتبريع، وهو 

  

  SPSSللعينات المستقلة من برنامج ) T(مخرجات تحليل اختبار 

Descriptive Statistics

36 50 98 77.47 17.588 -.268 .393

36

35 31 97 68.80 18.510 .215 .398

35

درجة اختبار اللغة
٢٠١١العربية عام 

Valid N (listwise)

درجة اختبار اللغة
٢٠١١العربية عام 

Valid N (listwise)

جنس الطالب
ذكور

إناث

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

Skewness

 
 

Group Statistics

36 77.4722 17.58812 2.93135

35 68.8000 18.51041 3.12883

جنس الطالب
ذكور

إناث

درجة اختبار اللغة
٢٠١١العربية عام 

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

.002 .966 2.024 69 .047 8.67222 4.28434 .12519 17.21926

2.023 68.566 .047 8.67222 4.28747 .11798 17.22646

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

درجة اختبار اللغة
٢٠١١العربية عام 

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means
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  تطبيقات عملية إضافية
  )1(تطبيقي عملي 

ربية تعطي نتائج أفضل بين تالميذ الصف األول اإلعدادي،         عسة لتحديد أي الطريقتين في تدريس اللغة ال       راقام باحث بد  
وقد افترض الباحث أن الطالب الذين يدرسون بطريقة االكتشاف الموجه          . طريقة االكتشاف الموجه  الطريقة التقليدية أم    

ولتحديد إذا ما كان هناك فرق فعلي بـين أداء      . سوف يحققون نتائج أفضل من الطالب الذين يدرسون بالطريقة التقليدية         
لعربية بعد انتهـاء الفتـرة التجريبيـة للتـدريس        مجموعتي الطالب قام الباحث بإعطاء المجموعتين اختباراً في اللغة ا         

 هـي المجموعـة     1تم اختيارهما بطريقة التعيين العشوائي مع مالحظة أن المجموعة          ) تجريبية وضابطة (لمجموعتين  
المطلوب اختبار الفرض الصفري بأنه ال توجـد فـروق بـين أداء        . هي المجموعة الضابطة   2التجريبية، والمجموعة   

 نتيجة للدراسة بطريقتين مختلفتين، والفرض البديل يعكس رأي الباحـث بـأن متوسـط المجتمـع                 مجموعتي الطالب 
 على مستوى أداء الطـالب فـي اختبـار اللغـة            أي أن لطريقة التدريس أثراً    (للمجموعتين من الطالب ليس متساويا      

  .)T-Test_2الملف (). العربية
  

  :من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي

 حيـث أن قيمـة  . Sig. = 0.049، حيـث  )Levene’s Test(ا المجتمعين غير متساويين حسب اختيار ليفـين  تبايني
t=2.097  ، Sig. = 0.044     أداء  فبالتالي نرفض فرضية العدم القائلة بأنه ال يوجد فـرق معنـوي بـين متوسـطي

  %.5 على أساس مستوى معنوية مجموعتي الطالب نتيجة للدراسة بطريقتين مختلفتين
  

أداء الطلبة في المجموعة التجريبية أكبـر مـن طلبـة المجموعـة     يمكن اختبار الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط       

  :كما يلي الضابطة

0 تساوي   (.Sig)القيمة االحتمالية   حيث أن    044
0 022

2

.
 من طـرفين، لـذلك يجـب        Tالبرنامج يعطي اختبار     (=.

)تين  للعينالفرق بين المتوسطين    نتيجة  وأن  ) لة في هذه الحا   2القسمة على    )1 2 6 589x x .− تتوافق مع الفرضـية     =
فبالتـالي نـستنتج أن متوسـط     )أداء الطلبة في المجموعة التجريبية أكبر من طلبة المجموعة الضابطةمتوسط (البديلة 

  .توسط أداء الطلبة في المجموعة الضابطةأداء الطلبة في المجموعة التجريبية يزيد بصورة جوهرية عن ممتوسط 
  

  :حساب حجم األثر
  االنحراف المعياري للمتغيرين معاً/ متوسط الفروق  = ∆حجم األثر
  9.795 =  االنحراف المعياري للمجموعتين معاً،   6.58 = متوسط الفروقحيث أن 

6 حجم األثر وبذلك فإن  58
0 672

9 795

.
.

.
∆ =   . وهو يعتبر حجم أثر متوسط=

  أو 
2

2

2

2 097
0 115

2 097 33 704

.
.

. .
η = =

+
  .، وهو يعتبرحجم أثر متوسط أيضاً
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   SPSSللعينات المستقلة من برنامج ) T(مخرجات تحليل اختبار 

Group Statistics

21 85.90 8.496 1.854

19 79.32 11.061 2.537

المجموعة
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

الدرجات
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

4.135 .049 2.125 38 .040 6.589 3.101 .311 12.867

2.097 33.704 .044 6.589 3.143 .200 12.978

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

الدرجات
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means
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    DEPENDENT  (PAIRED) SAMPLES T-TEST  مرتبطتينلعينتين ) T(اختبار 
  

 تلك البيانات التي يوجد بينها ارتباط، وينشأ هـذا االرتبـاط عنـدما              )مستقلةغير ال (المرتبطة  يقصد بالبيانات   
، أو عند اخذ التوائم     )اختبار قبلي واختبار بعدى   :  مثال(يجرى االختبار على المجموعة نفسها مرتين في وقتين مختلفين          

وفى هذه .  ى المجموعتينووضع كل منهما في مجموعة أو عند اخذ أزواج متطابقة ووضع كل فرد في الزوج في إحد                
الحالة يكون دائما عدد المشاهدات في المجموعة األولى هو نفسه عدد المشاهدات في المجموعة الثانية لوجود ارتبـاط                  

  .بين كل مشاهدة في المجموعتين، ويكون لمعامل االرتباط بين المشاهدات في المجوعتين قيمة تختلف عن الصفر
  

  المتغيرات
  . ن تكون في المستوى الفتري أو النسبي المتغيرات البد وأ

  

  سؤال الدراسة البحثي
 وبين 2011هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في اختبار الرياضيات في عام 

  ؟ 2012نفس االختبار عام 
  

  الفرضية الصفرية
وبين  2011لرياضيات في عام ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في اختبار ا

  . 2012نفس االختبار عام 
  

  النتائج
بينت نتائج التحليل اإلحصائي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبـة فـي اختبـار                   

لصالح درجـاتهم فـي عـام        2012وبين متوسط درجاتهم في اختبار الرياضيات في عام          2011الرياضيات في عام    
،  فقد كان متوسط درجات الطلبة في )8(جدول ، انظر إلى ال(t=2.686, p= 0.009)  يعنى رفض الصفري  مما، 2011

  .64.29=  2012  بينما كان متوسط درجات الطلبة في عام 68.09 =  2011االختبار في عام 
  

   2012و  2011مقارنة درجات الطلبة في اختبار الرياضيات لألعوام ): 8(جدول 
سط المتو  العدد  

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  ) T(قيمة 

  17.82  68.09   2011درجات الرياضيات عام 

   2012درجات الرياضيات عام 

  
69  64.29  19.68  

2.686  0.009 **    

  0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة  ** 
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  محددات وبعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في عين االعتبار
 هذا االختبار نالحظ أن االختبار يطبق على المجموعة نفسها مرتين ولهذا يسمى االختبار اختبـار                عند إجراء 

)T (  إذا كان باإلمكان ربط كل مـشاهدة فـي المجموعـة           مرتبطة  وبصور إجمالية تكون البيانات     .  مرتبطتينلعينتين
  .  ي المجموعتين واحدويكون بذلك عدد المشاهدات ف.  األولى بكل مشاهدة في المجموعة الثانية

للبيانات غير المستقلة يقتضي أن يتم اختيار كل من ) T(من المهم أن ينتبه الباحث إلى أن استخدام اختبار 
  .العينتين عشوائيا من مجتمعيهما وان يكون للمجتمعين نفس التباين

  :حساب حجم األثر
    للفروق المعيارياالنحراف/ متوسط الفروق  = ∆حجم األثر

  أو

 = ∆حجم األثر
n

T حيث T ،قيمة االختبار nحجم العينة .  

)أو يمكن استخدام مربع إيتا  )2η حيث أن∆ كبديل لحجم األثر :  
2

2

2

T

T df
η =

+
  

1dfحيث  n=    تمثل درجات الحرية−
  :حساب حجم األثر

  11.742=  للفروق االنحراف المعياري ،   3.797= حيث أن متوسط الفروق 

3 حجم األثر وبذلك فإن  797
0 323

11 742

.
.

.
∆ =   .متوسط وهو يعتبر حجم أثر =

  أو 

2 حجم األثر  686
0 323

69

.
.∆ =   .متوسط وهو يعتبر حجم أثر =

  أو 
2

2

2

2 686
0 096

2 686 68

.
.

.
η = =

+
  . أيضاًمتوسط، وهو يعتبرحجم أثر 

  

  SPSS من برنامج مرتبطتينلعينتين ) T(مخرجات تحليل اختبار 

Paired Samples Statistics

68.09 69 17.817 2.145

64.29 69 19.683 2.370

٢٠١١درجة اختبار الرياضيات عام 

٢٠١٢درجة اختبار الرياضيات عام 

Pair 1
Mean N Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Paired Samples Correlations

69 .808 .000
٢٠١١درجة اختبار الرياضيات عام   &
٢٠١٢درجة اختبار الرياضيات عام 

Pair 1
N Correlation Sig.

 
 

Paired Samples Test

3.797 11.742 1.414 .976 6.618 2.686 68 .009
٢٠١١درجة اختبار الرياضيات عام   -
٢٠١٢درجة اختبار الرياضيات عام 

Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 

 

  تطبيقات عملية إضافية
  

  )1(تطبيقي عملي 
ء لتخفيـف   البيانات التالية تمثل نتائج تجربة أجريت على عشرين شخصاً الختبار مدى فعالية نظام خاص مـن الغـذا                 

  هذا النظام الخـاص لمـدة ثالثـة شـهور    إتباعالوزن، حيث تم قياس أوزانهم قبل البدء في تطبيق هذا النظام، وبعد 

0 05.α   .)T-Test_3الملف ( .=
  

Before  96  110  90  94  107  93  89  120  103  92  
After  90  96  85  87  104  85  76  103  95  84  

Before  86  94  86  110  105  123  95  90  111  123  
After  78  84  80  102  95  109  89  83  102  107  

 

0هل تستطيع أن تستنتج أن نظام الغذاء كان فعاالً في تخفيف الوزن مستخدماً مستوى داللة : المطلوب 05.α   ؟=
 

Analyze ⇒  Compare Means ⇒  Paired- Samples T Test 

  

  SPSS من برنامج مرتبطتينلعينتين ) T(مخرجات تحليل اختبار 

Paired Samples Statistics

100.8500 20 12.11035 2.70796

91.7000 20 10.13644 2.26658

x_before

y_after

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

  
Paired Samples Correlations

20 .957 .000x_before & y_afterPair 1
N Correlation Sig.
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Paired Samples Test

9.15000 3.78744 .84690 7.37742 10.92258 10.804 19 .000x_before - y_afterPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

  
  

  :من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي
  .R = 0.957الخاص حيث أن الغذائي النظام اتباع  يوجد ارتباط طردي قوي بين الوزن قبل وبعد 

 t = 10.804 ،Sig. (2 tailed) = 0.000   وبالتالي نرفض فرضية العدم القائلة بأنه ال يوجد فرق بـين متوسـطي  
  . النظام الغذائي الخاص، ونستنتج أنه يوجد فرق معنوي بين متوسطي الوزنإتباعالوزن قبل وبعد 

  

 نظـام الغـذائي    ال أتباع النظام الغذائي أكبر منه بعد       إتباعيمكن اختبار الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط الوزن قبل          

   :كما يلي

) 9.15(نتيجة الوسط الحسابي للفرق بين متوسطي الوزن موجباً          وأن   0.000 تساوي   (.Sig)القيمة االحتمالية   حيث أن   
 النظـام   إتبـاع يتوافق مع الفرضية البديلة فبالتالي نستنتج أن متوسط الوزن قبل اتباع النظام الغذائي أكبر منـه بعـد                   

0 نظام الغذاء الخاص كان فعاالً في تخفيف الوزن على مستوى داللة إتباعالغذائي، أي أن  05.α =.  
 

  :حساب حجم األثر
  3.787=  للفروق االنحراف المعياري ،   9.15= حيث أن متوسط الفروق 

9 حجم األثر وبذلك فإن  15
0 2 416

3 787

.
. .

.
∆ =   . وهو يعتبر حجم أثر كبير=

  أو 

0 ر حجم األث 0
2 416

20

1 .8 4
.∆ =   . وهو يعتبر حجم أثر كبير=

  أو 
2

2

2

10 804
0 860

10 804 19

.
.

.
η = =

+
  .، وهو يعتبرحجم أثر كبير أيضاً

 

  )2(تطبيقي عملي 
مثـل  (أن أطفال اآلباء الذين يستخدمون عبارات لفظيـة إيجابيـة           ) للدراسات السابقة بناء على مراجعاته    (يعتقد باحث   

بأساليب المعاملـة   الذين يعاملهم آبائهم -ثر تفاعالً إيجابياً مع أقرانهمفال أكثر قبوالً اجتماعياً وأك  أط) المقترحات المهذبة 
يساعد على تكوين سلوك    والتعامل المهذب مع األطفال     األخرى التي تنتهج األسلوب االستبدادي أو األسلوب المتسامح،         

وقد اختير عشرون طفـالً قـدرهم   . بالً أكثر من جانب األقراناجتماعي إيجابي مما يؤدي إلى كفاءة اجتماعية أكبر وتق 
معلموهم وأقرانهم بأنهم عدوانيين كما اختير آباؤهم إلشراكهم في حلقة دراسية لتدريبهم على أساليب المعاملة الوالديـة                 
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ءة االجتماعيـة   باستخدام أساليب التنشئة الخلقية ولمعرفة هل تدريب اآلباء على هذا النحو يؤدي إلـى تحـسين الكفـا                 
  . ألطفالهم

تشير الدرجـة   . (وقد اختبر األبناء قبل بدء الحلقة الدراسية وأعيد اختبارهم بعد مضي ستة شهور على نهايتها              
  ).األعلى على كفاءة اجتماعية أكبر

ويالحظ أننا في هذه الدراسة نختبر الفرض الصفري بعدم وجود فـروق بـين متوسـط درجـات الكفـاءة                     
وبمعنى آخر ال يوجد أثر للحلقة الدراسية التي اشترك فيهـا اآلبـاء        . ألطفال في اإلجراءين القبلي والبعدي    االجتماعية ل 

  .على كفاءة الطفل االجتماعية
وإذا صغنا الفرض بطريقة ثالثة يمكن القول أن متوسط الفرق في درجات المجتمـع بـين القياسـين القبلـي                    

والفرض البديل يعكس اعتقـاد     . يساوي صفراً ) ت القياس البعدي أو العكس    درجات القياس القبلي ناقص درجا    (والبعدي  
الباحث بوجود فروق بين أزواج الدرجات القبلية والبعدية، أي أن الفرق في متوسطي درجات المجتمع ال يساوي صفراً                  

  .)T-Test_4الملف (). أي أن الحلقة الدراسية لها تأثير على الكفاءة االجتماعية(
  

  SPSS من برنامج مرتبطتينلعينتين ) T(ليل اختبار مخرجات تح

Paired Samples Statistics

30.45 20 4.019 .899

34.20 20 6.066 1.356

قبل- الكفاءة االجتماعية 

بعد- الكفاءة االجتماعية 

Pair 1
Mean N Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

Paired Samples Correlations

20 .771 .000
قبل- الكفاءة االجتماعية   &
بعد- الكفاءة االجتماعية 

Pair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-3.750 3.919 .876 -5.584 -1.916 -4.280 19 .000
قبل- الكفاءة االجتماعية   -
بعد- الكفاءة االجتماعية 

Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 

  :من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي
  .R = 0.771 حيث أن درجات الكفاءة االجتماعية لألطفال في اإلجراءين القبلي والبعدي يوجد ارتباط طردي بين 

 t = -4.280 ،Sig. (2 tailed) = 0.000دم القائلة بأنه ال يوجد فـرق بـين متوسـطي      وبالتالي نرفض فرضية الع
 ، ونستنتج أنه يوجد فرق معنـوي بـين متوسـطي            درجات الكفاءة االجتماعية لألطفال في اإلجراءين القبلي والبعدي       

  .درجات الكفاءة االجتماعية
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بـدء  قبـل  منه أكبر  ةالحلقة الدراسي بعد   درجات الكفاءة االجتماعية  يمكن اختبار الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط        

   :كما يلي الحلقة الدراسية
  

      سـالباً  الـدرجات نتيجة الوسط الحسابي للفرق بين متوسـطي         وأن   0.000 تساوي   (.Sig)القيمة االحتمالية   حيث أن   
أكبـر  بعد الحلقة الدراسية     درجات الكفاءة االجتماعية  يتوافق مع الفرضية البديلة فبالتالي نستنتج أن متوسط         ) 3.750-(

على مـستوى داللـة     لألطفال   على الكفاءة االجتماعية  فعال  الحلقة الدراسية لها تأثير     ، أي أن    قبل الحلقة الدراسية  منه  
0 05.α =.  

  :حساب حجم األثر
  3.919=  للفروق االنحراف المعياري ،   3.750-= حيث أن متوسط الفروق 

3 حجم األثر وبذلك فإن  750
0 957

3 919

.
.

.

−
∆ = =   . وهو يعتبر حجم أثر كبير−

  أو 

4 حجم األثر  28
0 957

20

.
.

−
∆ = =   . وهو يعتبر حجم أثر كبير−

  أو 
2

2

2

4 28
0 491

4 28 19

.
.

.

−
η = =

− +
  .، وهو يعتبرحجم أثر كبير أيضاً
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    ONE-WAY ANOVA )ذو االتجاه الواحد(التباين األحادي 
  

على متغير تـابع    ) اكثر من اثنين  ( مقارنة بين أوساط حسابية متعددة       في هذا التحليل يكون الغرض هو إجراء      
) T(وهذا التحليل وثيق الصلة باختبار      .  (Treatment)واحد، وتكون هذه المجموعات مقسمة على مستويات معالجة ما          

    .للعينات المستقلة حالة خاصة الختبار تحليل التباين) T( يمكن اعتبار اختبار -لوسطين مستقلين 
في هذه الحالة يكون االهتمام مركزاً على دراسة تأثير عامل واحد له عدد من المستويات المختلفة وعند كـل                   
مستوى تكرر التجربة عدد من المرات، فمثالً إذا أردنا اختبار ما إذا كانت هناك فروق بين ثالثة أساليب لتدريس مساق                    

ذه األساليب لها تأثيرات متساوية في درجة تحصيل الطالـب مـع         اإلحصاء مثالً، ويكون المطلوب بحث ما إذا كانت ه        
مالحظة أن وجود اختالف بين درجات الطالب قد يرجع إلى عدة عوامل أخرى منها الفروق الفردية وعـدد سـاعات                    

  .الدراسة وعدد أفراد األسرة مثالً أو غيرها من العوامل األخرى
  :قت الشروط التاليةأسلوب تحليل التباين يعطي نتائج جيدة إذا تحق

  .مستقلة ولها توزيع طبيعي بنفس قيمة التباين) قيمة مفردات الظاهرة(المتغيرات  •

  2σمجموعة البيانات في المستويات المختلفة تشكل عينات عشوائية مستقلة ولها تباين مشترك  •
  )سيتم شرحها الحقاً(لمية فإذا لم تتحقق هذه الشروط يمكن استخدام االختبارات غير المع

تحت الفروض السابقة، فإن االختالف الكلي المشاهد في مجموعة البيانات ينقسم إلى مركبتين األولـى نتيجـة العامـل       
  .والثانية للخطأ التجريبي

 يوجـد فـروق بـين متوسـطات         أنـه ال  :  0H ويكون المطلوب في تحليل التباين األحادي اختبار الفرضية المبدئية        
  . αالمجتمعات على مستوى داللة 

أي أنه يوجـد فـروق   :  1Hيوجد متوسطين على األقل من أوساط المجتمعات غير متساويين  : مقابل الفرضية البديلة  
  .بين متوسطات المجتمعات

نص على تساوي المتوسطات وقبول الفرضية البديلة أنه يوجد اثنـين أو أكثـر مـن                عند رفض فرضية العدم والتي ت     
المتوسطات غير المتساوية، ونريد اختبار أي من هذه المتوسطات متساوٍ أو غير متساوٍ، ولإلجابة على هـذا التـساؤل                

  .سنعرض عدة اختبارات
  .One-Way ANOVA في نافذة Post - Hocلتنفيذ ذلك عملياً اضغط 

  

  لمتغيراتا
  .يكون مستوى قياس المتغير التابع فترى أو نسبي بينما يكون المتغير المستقل إما اسمى أو رتبي

  

  سؤال الدراسة البحثي
باختالف متغير  2011ما مدى اختالف متوسط درجات الطلبة في اختبار اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي 

  ؟) 3 ,2 ,1(المنطقة 
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  أو
لة إحصائية في متوسط درجات الطلبة في اختبار اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي هل هناك فروق ذات دال

  ؟) 3 ,2 ,1(تعزى لمتغير المنطقة  2011
  

  الفرضية الصفرية
 2011ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطلبة في اختبار اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي 

   ؟)3 ,2 ,1(تعزى لمتغير المنطقة 
  

   النتائج
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة فـي اختبـار           ال  بينت نتائج التحليل اإلحصائي انه      

 رفـض الـصفري،  عـدم   مما يعنى ، ), p=0.304 F = 1.212( تعزى لمتغير المنطقة  2011اللغة اإلنجليزية في عام 
  ).9(جدول انظر ال .المتوسطات لمقارنة إجراء االختبار البعديوبالتالي ال نقوم ب

  

  نتائج تحليل التباين األحادي حسب متغير المنطقة): 9(جدول 
مربع إيتا لقياس   مستوى الداللة  )F(قيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  حجم األثر

0.034 0.304 1.212 399.140 2 798.279  بين المجموعات

      329.324 68 22,394.031  داخل المجموعات

        70 23,192.310  المجموع الكلى

  

  محددات وبعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في عين االعتبار
يستند تحليل التباين أساسا على افتراض دمج المشاهدات في مجموعة واحدة وتجزئة التباين في هذه 

 between groupsوعات والناجم عن المعالجة في التجربة جزء مصدره االختالف بين المجم: المشاهدات إلى جزئين
ومن المهم أن يتحقق . within groupsوجزء آخر مصدره الخطأ الناجم عن عدة عوامل غير متحكم بها في التجربة 

الباحث من تجانس التباين في المجموعات التي يجرى عليها االختبار وخاصة عند عدم تساوى المجموعات في عدد 
  "Levene's testليفين "ا ويمكنه استخدام اختبار أفراده

  
ومما تجب مالحظته أننا نفرق بين الفرضيات المتجهة وغير المتجهة في حال اختبار الفرضيات حول أي 
متوسطين ولكن هذا التمييز ال معنى له في حال اختبار االختالفات بين ثالثة متوسطات أو اكثر فالفرضية الصفرية 

  .  ف بين أي متوسطين حتى وان تساوت باقي المتوسطاتترفض وجود اختال
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ترفض الفرضية الصفرية في تحليل التباين األحادي إذا اختلف مجتمعان على األقل من المجتمعات التي يتم 
ورفض الفرضية الصفرية يعنى وجود اختالف بين المتوسطات بدون تحديد أي المتوسطات تختلف عن .  مقارنتها

  testsا تنبع الحاجة إلى إجراء مقارنات أو اختبارات بين هذه المتوسطات، وقد تكون المقارنات قبليةبعضها،  لذ
planned or appriori أو بعدية post hoc tests   . االختبار القبلي يتم الترتيب له بشكل مسبق قبل إجراء اختبار)F (

ذات ) F( االختبار البعدي غير المخطط له يتطلب أن تكون ذات داللة إحصائية، أما) F(واستخدامه ال يتطلب أن تكون 
 Bonferroniبونفيروني ،  Tukey، توكى Scheffeداللة إحصائية ويستخدم الباحثون عدة اختبارات بعدية أهمها شافيه 

  . في حالة عدم تساوي التبايناتDunnett's T3التباينات، واختبار دنت ) تجانس(في حالة تساوي 
  SPSSل التباين األحادي من برنامج مخرجات تحلي

 

Test of Homogeneity of Variances

٢٠١١درجة اختبار اللغة اإلنجليزية عام 

.285 2 68 .753
Levene Statistic df1 df2 Sig.

 
 

ANOVA

٢٠١١درجة اختبار اللغة اإلنجليزية عام 

798.279 2 399.140 1.212 .304

22394.03 68 329.324

23192.31 70

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable:  ٢٠١١درجة اختبار اللغة اإلنجليزية عام

Scheffe

-4.688 5.295 .677 -17.94 8.56

3.437 5.295 .811 -9.82 16.69

4.688 5.295 .677 -8.56 17.94

8.125 5.239 .307 -4.99 21.24

-3.437 5.295 .811 -16.69 9.82

-8.125 5.239 .307 -21.24 4.99

(J) منطقة المسكن
٢منطقة 

٣منطقة 

١منطقة 

٣منطقة 

١منطقة 

٢منطقة 

(I) منطقة المسكن
١منطقة 

٢منطقة 

٣منطقة 

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval
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  تطبيقات عملية إضافية
  )1(تطبيقي عملي 

طـرق  ثالثـة   وذلك باسـتخدام     اإلحصاء التربوي يمثل الجدول التالي درجات مجموعة من الطلبة تم تدريسهم مساق           
  )ANOVA_1الملف (: مختلفةتدريس 

  الطريقة الثالثة  الطريقة الثانية  الطريقة األولى
70  64  48  
83  45  94  
87  56  83  
78  50  84  
  71  80  

    87  

    90  

  :المطلوب
0مستوى داللة   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       هل   05.α اإلحـصاء  متوسط درجات الطلبة فـي مـساق       بين   =

  ؟المختلفةالتدريس الثالثة التربوي يعزى لطرق 
Analyze ⇒  Compare Means ⇒  One-Way ANOVA 

 

  :SPSSمخرجات تحليل التباين األحادي من برنامج 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: الدرجات

.322 2 13 .730
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+الطرقa. 

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: الدرجات

1849.093a 2 924.546 6.044 .014 .482

79835.608 1 79835.608 521.891 .000 .976

1849.093 2 924.546 6.044 .014 .482

1988.657 13 152.974

89394.000 16

3837.750 15

Source
Corrected Model

Intercept

الطرق

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = .482 (Adjusted R Squared = .402)a. 
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  :من النتائج السابقة نستنتج ما يلي
  . وهذا يدل على تجانس تباين طرق التدريسSig. = 0.73، 0.322= قيمة إحصاء ليفين 

F = 6.044 ،Sig. = 0.014الي نرفض الفرضية المبدئية والتي تنص على أنه ال يوجد فروق بـين متوسـطات    وبالت
طرق التدريس الثالثة ونستنتج أن هناك فرقاً بين أساليب التدريس المختلفة، أي أنه يوجد دليل كاف على أن متوسطات                   

0 مستوى داللة    عندأساليب التدريس المختلفة ليست كلها متساوية، وذلك         05.α ، وبذلك  0.482= وقيمة مربع إيتا    . =
  .اإلحصاء التربوييوجد أثر كبير لطرق التدريس الثالثة على متوسط درجات الطلبة في مساق 

عند رفض فرضية العدم والتي تنص على تساوي المتوسطات وقبول الفرضية البديلة أنه يوجد اثنـين أو أكثـر مـن                     
 اختبار أي من هذه المتوسطات متساوٍ أو غير متساوٍ، ولإلجابة على هـذا التـساؤل             المتوسطات غير المتساوية، ونريد   

اختـر    ثـم  One-Way ANOVA في نافذة Post - Hocلتنفيذ ذلك عملياً اضغط  .فيجب إجراء المقارنات المتعددة
Scheffe المجموعات المختلفة متحققاًتجانس تباين حيث أن شرط .  

  
Multiple Comparisons

Dependent Variable: الدرجات

Scheffe

22.30 8.297 .057 -.59 45.19

-1.36 7.752 .985 -22.74 20.03

-22.30 8.297 .057 -45.19 .59

-23.66* 7.242 .020 -43.64 -3.68

1.36 7.752 .985 -20.03 22.74

23.66* 7.242 .020 3.68 43.64

(J) الطرق
الطريقة الثانية

الطريقة الثالثة

الطريقة األولى

الطريقة الثالثة

الطريقة األولى

الطريقة الثانية

(I) الطرق
الطريقة األولى

الطريقة الثانية

الطريقة الثالثة

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 
 

 وهي أقل من مستوى الداللة Sig. =0.020 وذلك ألن ة والثالثةالتدريس الثانيطريقتي وسطي يوجد فرق معنوي بين مت
0 05.α =.  

، وذلك ألن الفـرق بـين       ة الثاني الطريقة أفضل من درجات الطالب باستخدام       ة الثالث الطريقةدرجات الطالب باستخدام    
  ).-23.66(اً سالبوسطيهما 

  

  )2(تطبيقي عملي 

وقد أشـارت   . يعتقد بعض الباحثين المتخصصين في النوم أن النوم الخفيف قد يكون له من الناحية النمائية قيمة وقائية                
ألن (البحوث السابقة أن األفراد القلقين أو الواقعين تحت ضغوط تقل فترات نومهم العميق وتزداد فترات نومهم الخفيف                  

، بإجراء  "التعلق"وقد قام باحث متخصص في      ). في البيئة أثناء النوم الخفيف    الفرد عادة ما يستيقظ بسهولة ألقل صوت        
وقد افترض الباحـث أن     . بحث ليدرس آثار أنماط التعلق اآلمن، والتعلق القلق، والتعلق التجنبي، على سيكولوجية النوم            
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 األطفال ذوي الـنمط اآلمـن       يمرون بفترات نوم مضطربة أكثر من     ) وربما التجنبي (األطفال ذوي أنماط التعلق القلق      
وقـد يجـد    . رعايتهمألنهم يشعرون بمسؤولياتهم عن مراقبة البيئة الخارجية وتنظيم المسافة بينهم وبين المسئولين عن              

مثل هؤالء األطفال صعوبة في النوم في غياب راعيهم وبذلك يصبح نومهم خفيفا لحاجتهم إلى الـشعور بوجـود راع                    
وقد لوحظت  . لنوم العميق في هذه الحالة قد يهدد رابطة التعلق وبالتالي يكون خطرا على الطفل             وا. بجانبهم طول الوقت  

وكـان  . أنماط النوم في عشرة أطفال آمنين، وعشرة أطفال قلقين، وعشرة أطفال تجنبيين في سن الخامسة من عمرهم                
وقد افترض الباحث أن األطفال     . وم عميق من المهم لدى الباحث معرفة النسبة المئوية للوقت الذي قضاه كل طفل في ن             

الملـف  (. غير اآلمنين في تعلقهم براعيهم األساسي يقضون فترة نوم أقل في النوم العميق مقارنة بـأقرانهم اآلمنـين                 

ANOVA_2(                    يبين متوسط فترات النوم التي قضاها كل طفل في نوم عميق معبرا عنه بالنسبة المئوية مـن الفتـرة
  ).3= ، والتجنبي 2= ، والقلق 1= اآلمن : نماط التعلق الثالثةأل(الكلية للنوم 

  

  SPSSمخرجات تحليل التباين األحادي من برنامج 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: نسبة النوم العميق اليومية

2.804 2 27 .078
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+األنماطa. 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: نسبة النوم العميق اليومية

244.867a 2 122.433 41.425 .000 .754

10453.333 1 10453.333 3536.842 .000 .992

244.867 2 122.433 41.425 .000 .754

79.800 27 2.956

10778.000 30

324.667 29

Source
Corrected Model

Intercept

األنماط

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = .754 (Adjusted R Squared = .736)a. 
 

  :من النتائج السابقة نستنتج ما يلي
  .أنماط النوم الثالثة وهذا يدل على تجانس تباين Sig. = 0.078، 2.804= قيمة إحصاء ليفين 

F = 41.425 ،Sig. = 0.000تالي نرفض الفرضية المبدئية والتي تنص على أنه ال يوجد فروق بين متوسـطات   وبال
أنمـاط  التعلـق     ونستنتج أن هناك فرقاً بين      . تعزى ألنماط التعلق لدى األطفال    نسبة النوم العميق اليومية لدى األطفال       

 مـستوى   عنـد لها متساوية، وذلك    المختلفة ليست ك  أنماط  التعلق    المختلفة، أي أنه يوجد دليل كاف على أن متوسطات          
0داللة   05.α نـسبة  على متوسـط    نماط التعلق لدى األطفال     ، وبذلك يوجد أثر كبير أل     0.754= وقيمة مربع إيتا    . =

  .النوم العميق اليومية لديهم
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  .ختلفة متحققاً المجموعات المتجانس تباينحيث أن شرط للمقارنات البعدية  Scheffeاختر تم استخدام 

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: نسبة النوم العميق اليومية

Scheffe

6.70* .769 .000 4.71 8.69

5.10* .769 .000 3.11 7.09

-6.70* .769 .000 -8.69 -4.71

-1.60 .769 .134 -3.59 .39

-5.10* .769 .000 -7.09 -3.11

1.60 .769 .134 -.39 3.59

(J) أنماط التعلق
النوم القلق

النوم التجنبي

النوم االمن

النوم التجنبي

النوم االمن

النوم القلق

(I) أنماط التعلق
النوم االمن

النوم القلق

النوم التجنبي

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

 .Sig           وذلك ألن نسبة النوم العميق اليومية للنمطين اآلمن والقلق يوجد فرق معنوي بين متوسطي  -

0 وهي أقل من مستوى الداللة 0.000 = 05.α  نسبة النوم العميق اليومية لـدى األطفـال ذوي النـوم    .=
 ).6.70 (موجباً، وذلك ألن الفرق بين وسطيهما  أنماط التعلق القلقذوينسبة أقرانهم من اآلمن أكبر 

          وذلـك ألن  نسبة النـوم العميـق اليوميـة للنمطـين اآلمـن والتجنبـي              يوجد فرق معنوي بين متوسطي       -
Sig. = 0.000 0 وهي أقل من مستوى الداللة 05.α طفال ذوي النوم  نسبة النوم العميق اليومية لدى األ.=

 ).5.10 (موجباً، وذلك ألن الفرق بين وسطيهما ذوي أنماط التعلق التجنبينسبة أقرانهم من اآلمن أكبر 

        وذلـك ألن  نسبة النوم العميـق اليوميـة للنمطـين القلـق والتجنبـي             يوجد فرق معنوي بين متوسطي      ال   -
Sig. =0.134 0 من مستوى الداللة أكبر وهي 05.α =.  



   في البحث التربوي والنفسيSPSSتطبيقات عملية باستخدام 
 

  44

أنماط التعلــق
ــبي  ــوم التجن ــقالن ــوم القل النوم االمــنالن

ــة
مي

يو
 ال

ق
ــ

مي
لع
م ا

ــو
الن

ة 
ــب

س
 ن
ــط

س
تو

م

22

20

18

16
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  الرابعلجزء ا

  (Non-Parametric Tests)االختبارات غير المعلمية 

  مقدمة
في بعض الحاالت قد ال تتوافر في المجتمع موضع الدراسة أن يكون توزيع هذا المجتمع له توزيع طبيعي أو                   

إلى نتائج غير دقيقة، كذلك يفتـرض       يقترب منه، لذلك فإن استخدام االختبارات المعلمية في مثل هذه الحاالت قد يؤدي              
أن تكون بيانات الظاهرة موضع الدراسة دقيقة، ولكن في بعض األحيان يتعذر أخذ قياسات عددية دقيقة علـى بعـض                    
الظواهر، لذلك فإننا نستخدم طرق غير معلمية ال تعتمد على شروط معينة تتعلق بتوزيع المجتمـع وال تحتـاج إلـى                     

  .قياسات دقيقة
  

  :تخدام االختبارات غيرالمعلميةمزايا اس
  .سهولة العمليات الحسابية المستخدمة •
  .ال تحتاج إلى شروط كثيرة لذلك فإن إمكانية إساءة استعمالها قليلة جداً •
  .تستخدم عندما ال تتحقق الشروط الالزمة لتطبيق االختبارات المعلمية مثل أن يكون توزيع المجتمع طبيعياً •
  .حصول على بيانات دقيقةتستخدم في حالة صعوبة ال •
  .ال يتطلب استخدامها معرفة دقيقة في مجال الرياضيات أو اإلحصاء •
ال تشترط استخدامها أن يكون حجم العينات كبيراً، لذلك فإن عملية جمع البيانات في هذه الحالة توفر الوقـت                    •

  .والمجهود والتكلفة
  

  :عيوب استخدام االختبارات غيرالمعلمية
  .في الحاالت التي يجب استخدام االختبارات المعلمية وذلك لسهولة استخدامهاتستخدم أحياناً  •
  .صعوبة الحصول على توزيع دوال االختبار المستخدمة في هذه االختبارات •
  :يمكن استخدام االختبارات غيرالمعلمية في الحاالت التالية •
  .للحصول على قرار سريع •
  . تتفق مع االختبارات المعلميةإذا كانت البيانات المتوفرة عن ظاهرة ما ال •
  .إذا كانت الشروط المطلوب توافرها في االختبار المعلمي غير متحققة •

  :في االختبارات غيرالمعلمية التاليةSPSS سنعرض فيما يلي استخدام برنامج 
 .مجتمع واحدوسيط الختبار فرضيات حول "Sign Test"اختبار اإلشارة  •

 الختبار فرضيات حول مقارنة متوسطي مجتمعين في حالة العينـات  "Wilcoxon Test"اختبار ويلكوكسن  •
  .المرتبطة
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 الختبار الفرضيات حول الفرق بين متوسطي مجتمعين فـي  "Mann Whitney Test" وتني –اختبار مان  •
  .حالة العينات المستقلة

 مجتمعـات  الختبار فرضيات لمقارنة متوسطات عـدة "Kruskal-Wallis Test"س  وال–اختبار كروسكال  •
  ).تحليل التباين في حالة العينات المستقلة(مستقلة 

   الذي يعالج موضوع تحليل التباين في حالة المشاهدات المتكررة "Friedman Test" اختبار فريدمان  •

(Repeated Measures)  أو العينات المرتبطة. 

  

   في حالة العينة الواحدةSign Testاإلشارة اختبار : أوالً
 الختبار فرضية إحصائية معينة فإننا نفرض أن المجتمع موضع الدراسة له توزيع طبيعي، وذلك               tدام اختبار   عند استخ 

في حالتي االختبار حول وسط مجتمع ما ومقارنة وسطي مجتمعين في حالة العينات المرتبطة، ولكن إذا كان المجتمـع                 
  . اإلشارةموضع الدراسة ال يخضع للتوزيع الطبيعي فإننا نستخدم اختبار

  : في هذه الحالة نستعرض المثال التالي SPSSلتوضيح طريقة استخدام برنامج 
  

  )1(تطبيق عملي 
 طالباً من طلبة قسم علـم       15باحثاً أراد أن يتحقق مما إذا كان وسيط درجات مجموعة عشوائية مؤلفة من              نفترض أن   

مة يختلف عن الوسيط العام لمجتمع العينة والذي يـساوي          النفس بإحدى الجامعات في اختبار لقياس القدرات العقلية العا        
  )sign1الملف ( .، البيانات التي حصل عليها الباحث في الجدول التالي60

      25        84        95  
      30        90        85  
      60        87        86  
      64        88        89  
      92       94       88 

 مـستخدماً مـستوى داللـة       60ات الطـالب يـساوي       درج وسيطاستخدم اختبار اإلشارة الختبار الفرض القائل بأن        
05.=α.  

  .60اختيار الحاالت التي ال تساوي أوالً يتم 
  : ثانياً

Analyze ⇒Non-Parametric Tests⇒Binomial Test 

   SPSSمن برنامج للعينة الواحدة اختبار اإلشارة مخرجات 

Descriptive Statistics

14 78.36 22.775 25 الدرجات95
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
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Binomial Test

<= 60 2 .14 .50 .013

> 60 12 .86

14 1.00

Group 1

Group 2

Total

الدرجات
Category N

Observed
Prop. Test Prop.

Exact Sig.
(2-tailed)

 
 

ات الطـالب فـي اختبـار لقيـاس     درجوسيط  لذلك نرفض فرضية العدم القائلة بأن Sig.=0.013من الجدول السابق  
، α=.05وى داللـة  مـست عندوذلك  60القدرات العقلية العامة يختلف عن الوسيط العام لمجتمع العينة والذي يساوي            

 )60( حيث أن عدد الطالب الذين تزيد درجـاتهم عـن الوسـيط    . درجة60وسيط الدرجات يختلف عن ونستنتج أن 

  . درجة60وبذلك يمكن القول بأن وسيط درجات الطالب يختلف عن % 86 بنسبة 12يساوي 
  

 سيطي مجتمعين مرتبطين لمقارنة الفرق بين وSign Testاإلشارة اختبار : ثانياً

يستخدم اختبار اإلشارة مقارنات بين أزواج من توزيعين مختلفين لمعرفة أيهما أكبر، ومن هذه المعلومات يحدد مـا إذا                   
  .كان التوزيعان يختلفان عن بعضهما البعض اختالفا داالً

  : في هذه الحالة نستعرض المثال التالي SPSSلتوضيح طريقة استخدام برنامج 
  )2(ق عملي تطبي

 طالب للتعرف على مستوياتهم في أحد موضوعات اإلحصاء ثم في نهاية            10أجرى أحد الباحثين اختباراً قصيراً على       
الملـف  (. نتائج الطالب في االمتحانين موضحة في الجدول التالي       . المحاضرة أجرى اختباراً قصيراً على نفس الطالب      

sign2(  
 االختبار الثاني االختبار األول

8 13 

9 12 

7 10 

9 14 

10 15 

18 20 

19 18 

6 11 

5 11 

   
0المطلوب اختبار ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              05.α  بـين تحـصيل الطـالب فـي         =

  )sign2الملف (. االختبارين القصيرين
Analyze ⇒Non-Parametric Tests⇒2 Related Samples… 
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  SPSSمن برنامج اختبار اإلشارة للعينيتن المرتبطتين مخرجات 

Frequencies

1

8

0

9

Negative Differencesa

Positive Differencesb

Tiesc

Total

١االختبار٢ - االختبار
N

 .١aاالختبار٢ < االختبار

 .١bاالختبار٢ > االختبار

 .١cاالختبار٢ = االختبار
 

 

Test Statisticsb

.039aExact Sig. (2-tailed)
١االختبار٢ - االختبار

Binomial distribution used.a. 

Sign Testb. 

 

الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد            فرضية  ال لذلك نرفض    Sig.=.039من الجدول السابق    
0مستوى   05.α فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل الطالب في االختبارين القصيرين األول           وجد  تنتج أنه ت  ، ونس =

  . والثاني، وذلك لصالح االختبار الثاني
  

  لمقارنة الفرق بين وسيطي مجتمعين مرتبطينWilcoxon Test ويلكوكسناختبار : لثاًثا

 10( بين زوجين مـن االختبـارات   10شارة لفرق يبلغ من الصعوبات التي يواجهها اختبار اإلشارة أنه يعطي نفس اإل  
، ألن كال منهمـا     ) على االختبار اآلخر   5 على اختبار و   6أي   (1وفرق يبلغ   ) على أحد االختبارين وصفر على اآلخر     

ويحاول اختبار ويلكوكسون تفادي هذه المشكلة بتضمين حجم الفرق بـين أزواج            ). -(سوف يحصل على عالمة سالبة      
  . الدرجات

  : في هذه الحالة نستعرض المثال التالي SPSSلتوضيح طريقة استخدام برنامج 
  )3(تطبيق عملي 

 15أجرى أحد الباحثين اختباراً قبلياً ثم بعدياً للتعرف على أثر برنامج لتنمية التفكير الرياضي لدى مجموعة مؤلفة من                   
  :ختبارين القبلي والبعدي موضحة في الجدول التالينتائج اال. طالباً وطالبة من طلبة كلية التربية تخصص رياضيات

 بعدياالختبار ال القبلياالختبار   الطلبة

.1        45        50  

.2        50        54  

.3        53        55  

.4        55        53  

.5        55        63  

.6        54        63  
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.7        40        37  

.8        94        96  

.9        89        94  

.10        65        66  

.11        55        56  

.12        57        58  

.13        50        51  

.14        33        38  

.15        60        61 

  
0المطلوب اختبار ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              05.α  في التفكير الرياضي لدى طلبـة       =

  )Wilcoxonالملف (. ة التربية تخصص رياضيات تعزى إلى البرنامج المستخدمكلي
Analyze ⇒Non-Parametric Tests⇒2 Related Samples… 

  

  SPSSمن برنامج اختبار ويلكوكسن للعينيتن المرتبطتين مخرجات 

  

Ranks

2a 8.00 16.00

13b 8.00 104.00

0c

15

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

القبلي- البعدي 
N Mean Rank Sum of Ranks

 .aالقبلي< البعدي 

 .bالقبلي> البعدي 

 .cالقبلي= البعدي 
 

Test Statisticsb

-2.513a

.012

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

القبلي- البعدي 

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 

 

الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد            فرضية  ال لذلك نرفض    Sig.=.012من الجدول السابق    
0مستوى   05.α فـروق ذات   وجـد    في التفكير الرياضي لدى طلبة كلية التربية تخصص رياضيات، ونستنتج أنه ت            =

0داللة إحصائية عند مستوى      05.α الرياضي لدى طلبة كلية التربية تخصص رياضـيات تعـزى إلـى            في التفكير    =
  . البرنامج المستخدم، وذلك لصالح االختبار البعدي
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 Mann-Whitney Test وتني لعينتين مستقلين -ماناختبار : رابعاً

ن  وتني عند اختبار فرضية مبدئية تنص على عدم وجود فرق بين وسطي مجتمعي–من المناسب استخدام اختبار مان 
، أو أن تكون البيانات المأخوذة من يع المجتمعين هو التوزيع الطبيعيفي حالة عدم التأكد من أن توزويستخدم . ما

  .العينتين غير دقيقة أو تعتمد على ترتيب عناصر العينتين من حيث القيمة
الختبار فرضيات حول ) يمعلم (tيعتبر بديالً الختبار ) غير معلمي( وتني –في مثل هذه الحاالت فإن اختبار مان 

  .الفرق بين متوسطي مجتمعين في حالة العينات المستقلة
  : في هذه الحالة نستعرض المثال التالي SPSSلتوضيح طريقة استخدام برنامج 

  

  )4(تطبيق عملي 

مـن  أراد باحث أن يتعرف على فاعلية كل من الطريقتين التركيبية والتحليلية في تدريس الرياضيات لـدى مجموعـة                   
درسـت بالطريقـة    ) أ(التجريبية األولـى    (قام الباحث بإجراء اختباراً بعدياً على مجموعتين تجريبيتين         . األطفال الصم 

-Mannالملـف   (: نتائج االختبارين موضحة في الجدول التـالي      . ،  )درست بالطريقة التحليلية  ) ب(التركيبية والثانية   

Whitney_1(  
  

 ليليةالطريقة التح الطريقة التركيبية

14  3  

11  6  

12  4  

9  20  

6  6  

4  5  

3  8  

7  2 

2    

1   

 

Analyze ⇒Non-Parametric Tests⇒2-Independent Samples… 

  

  SPSSمن برنامج  للعينيتن المستقلتين  وتني–مان اختبار مخرجات 

Ranks

10 9.85 98.50

8 9.06 72.50

18

الطريقة
الطريقة التركيبية

الطريقة التحليلية

Total

الدرجات
N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsb

36.500

72.500

-.312

.755

.762
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig.
[2*(1-tailed Sig.)]

الدرجات

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: الطريقةb. 

 

الصفرية القائلة بأنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة            فرضية  النرفض  ال يمكن   لذلك    Sig=0.762من الجدول السابق    
0إحصائية عند مستوى     05.α وجـد  نستنتج أنـه ال ت     و.  بين الطريقتين التركيبية والتحليلية في تدريس الرياضيات       =

0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        05.α ين الطريقتين التركيبية والتحليلية في تـدريس الرياضـيات لـدى            ب =
  .مجموعة من األطفال الصم

  

  )5(تطبيق عملي 
قامت إحدى الشركات بتدريب بعض عمالها على العمل على آالت جديدة وردت إلى مـصانع الـشركة، واسـتخدمت                   

 القيام بالتدريب العملي، والبرنامج الثـاني       برنامجين للتدريب، البرنامج األول محاضرات نظرية لمدة أسبوعين ومن ثم         
وكان الـزمن الـالزم للمتـدربين الكتـساب         . محاضرات نظرية تتبعها تطبيقات عملية في نفس اليوم ولمدة أسبوعين         

  )Mann-Whitney_2الملف ( :المهارات المطلوبة مقدرة باأليام كما يلي
  البرنامج الثاني  البرنامج األول

40  29  
44  27  
33  32  
26  25  
31  27  
29  28  
34  31  
31  23  
38  37  
33  28  
42  22  
35  31  
  24  

0 مستوى داللة عندهل تستطيع أن تستنتج أن البرنامج الثاني أكثر فاعلية من البرنامج األول  05.α    ؟=
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  SPSSمن برنامج  للعينيتن المستقلتين  وتني–مان اختبار مخرجات 
Ranks

12 17.54 210.50

13 8.81 114.50

25

البرنامج
البرنامج األول

البرنامج الثاني

Total

الزمن
N Mean Rank Sum of Ranks

 

Test Statisticsb

23.500

114.500

-2.972

.003

.002
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig.
[2*(1-tailed Sig.)]

الزمن

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: البرنامجb. 

 

  عنـد  القائلة بأنه ال يوجد فرق بين فاعلية البرنـامجين        الصفرية   لذلك نرفض فرضية     Sig.=.002: لنتائج السابقة من ا 
0 مستوى داللة  05.α وحيث أن متوسط الرتبـة للبرنـامج األول         .، ونستنتج بأنه يوجد فرق بين فاعلية البرنامجين       =

البرنامج الثاني أكثر فاعلية مـن       لذلك يعتبر    8.81للبرنامج الثاني الذي يساوي      أكبر من متوسط الرتبة      17.54يساوي  
  .البرنامج األول

  

 Kruskal-WallisTest عينتين مستقلينألكثر من  والس –كروسكال اختبار : خامساًً

تقلة بفـرض    وتني، وهو يتعلق بمقارنة متوسطات مجتمعات مس       –تعميماً الختبار مان    والس   -اختبار كروسكال يعتبر  
عـات  المجتمبيانـات   في حالة عدم التأكد من أن توزيـع          ويستخدم   .أن توزيع تلك المجتمعات موضع الدراسة متصل      

أن تكون البيانات المأخوذة من العينتين غير دقيقة أو تعتمـد علـى ترتيـب                التوزيع الطبيعي، أو  موضع الدراسة تتبع    
   .من حيث القيمةالعينات المأخوذة عناصر 

  : في هذه الحالة نستعرض المثال التالي SPSSيح طريقة استخدام برنامج لتوض
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  )6(تطبيق عملي 
 بكلية التجارة في الجامعة اإلسـالمية  باسـتخدام ثالثـة            ئياإلحصاالتحليل  البيانات التالية تمثل درجات طالب مساق       

  :أساليب مختلفة
  األسلوب الثالث  األسلوب الثاني  األسلوب األول

86  82  75  
81  66  78  
84  69  61  
71  72  69  
81  67  75  
88  30    
79  77    
77      

  
 ئياإلحـصا التحليـل  هل تعطي هذه البيانات دليالً كافياً على وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات طالب مساق           

0 مستوى داللة عندباستخدام األساليب الثالثة السابقة  05.α   )Kruskal-Wallisملف ال( ؟=

 
Analyze ⇒Non-Parametric Tests⇒k Independent Samples… 

  

  SPSSمن برنامج ات المستقلة  للعين والس-كروسكالاختبار مخرجات 

  

Ranks

8 15.06

7 7.14

5 7.90

20

األسلوب
األسلوب األول

األسلوب الثاني

األسلوب الثالث

Total

الدرجات
N Mean Rank

 
 

Test Statisticsa,b

8.002

2

.018

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

الدرجات

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: األسلوبb. 

 

القائلة الصفرية   لذلك نرفض فرضية Sig.=.018، 8.002 تبين أن قيمة اختبار مربع كاي تساوي من النتائج السابقة
بين درجات معنوي بأنه ال يوجد فرق بين درجات الطالب باستخدام األساليب الثالثة ، ونستنتج بأنه يوجد فرق 
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0مستوى داللةعند  باستخدام األساليب الثالثة ئياإلحصاالتحليل الطالب في مساق  05.α سط وحيث أن متو  ..=
متوسط الرتبة يساوي ( أكبر من متوسط الرتبة لكل من األسلوبين الثاني والثالث 15.06الرتبة لألسلوب األول يساوي 

  .كثر فاعليةلذلك يعتبر األسلوب األول األ)  ، على الترتيب7.90، 7.14
  

  FriedmanTest مرتبطتينعينتين ألكثر من فريدمان اختبار : ساًداس
 

 حالـة العينـات     األحادي في تحليل التباين   في   مشابهاً لتحليل التباين المعلمي الذي استعرضناه سابقاً         يعتبر هذا االختبار  
، إال أن العمليات الحسابية في هذا االختبار تتم على رتب المشاهدات وليس على قيمها               )المشاهدات المتكررة (المرتبطة  

عـات  المجتمبيانات  في حالة عدم التأكد من أن توزيع        دم أيضاً    ويستخ ،  تباين المعلمي كما هو بطبيعة الحال في تحليل ال      
اختبـار  مع مالحظـة أن     .أن تكون البيانات المأخوذة من العينتين غير دقيقة        أو التوزيع الطبيعي، موضع الدراسة تتبع    

  .مشاهدة واحدة في كل عينةيكون هناك لكل خلية يستخدم في حالة أنه فريدمان 
  : في هذه الحالة نستعرض المثال التالي SPSSبرنامج لتوضيح طريقة استخدام 

  

  )7(تطبيق عملي 

أحد الباحثين يرغب في التعرف على آراء أساتذة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة حول بعض مساقات متطلبـات                  
ة أساتذة من كليـة التربيـة   الجامعة وإمكانية تحديثها بما يتفق مع المجتمع الفلسطيني، فاختار الباحث لهذه الدراسة أربع    

وطبق عليهم استبانة تتعلق بتقويم ثالثة مساقات من متطلبات الجامعة بحيث يحكم على صالحية المـساق مـن خـالل            
  )Friedman_1الملف (. البيانات موضحة في الجدول التالي.  نقاط10تقدير متدرج يشتمل على 

  
  المساقات  األساتذة

  المدرس الرابع   الثالثالمدرس   الثانيالمدرس   األولالمدرس

 8 9 7 8  األولالمساق 

 5 8 8 8  الثانيالمساق 

 8 7 8 9  الثالثالمساق 

  
 تقديرات األساتذة األربعة للمساقات الثالثـة     هل تعطي هذه البيانات دليالً كافياً على وجود فروق معنوية بين متوسطات             

0 مستوى داللة عند 05.α    ؟=
Analyze ⇒Non-Parametric Tests⇒k Related Samples… 
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  SPSSمن برنامج  ات المرتبطة للعينفريدماناختبار مخرجات 

Ranks

3.17

2.17

2.67

2.00

١المدرس

٢المدرس

٣المدرس

٤المدرس

Mean Rank

 
 

Test Statisticsa

3

1.875

3

.599

N

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Friedman Testa. 

 
 

فرضـية  الرفـض  ال يمكـن      لذلك    Sig.=0.599،  1.875 تبين أن قيمة اختبار مربع كاي تساوي         من النتائج السابقة   
0مستوى داللةتقديرات األساتذة األربعة عند   القائلة بأنه ال يوجد فرق بين متوسطات        الصفرية   05.α ، ونستنتج بأنـه  =

  .الثالثةتقديرات األساتذة األربعة لمساقات متطلبات الجامعة بين متوسطات معنوي يوجد فرق ال 

 

  )8(تطبيق عملي 
  .من مرض معين عند تناول المرضى أربعة أنواع مختلفة من األدوية) مقدراً باأليام(مثل زمن الشفاء البيانات التالية ت

  النوع الرابع  النوع الثالث  النوع الثاني  النوع األول
10  7  11  13  

8  13  6  10  
7  15  11  9  

11  11  9  14  
9  12  8  11  
7  8  7  12  
8  14  5  10  

11  10  10  13  
دليالً كافياً على وجود فروق معنوية بين متوسطات الزمن باستخدام أنواع األدوية األربعة على              هل تعطي هذه البيانات     

0مستوى داللة  05.α   )Friedman_2الملف ( ؟=
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  SPSSمن برنامج اختبار فريدمان للعينات المرتبطة مخرجات 

Ranks

1.56

3.19

1.88

3.38

الدواء األول

الدواء الثاني

الدواء الثالث

الدواء الرابع

Mean Rank

 
 

Test Statisticsa

8

12.346

3

.006

N

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Friedman Testa. 

 

القائلة الصفرية   لذلك نرفض فرضية Sig.=.006، 12.346كاي تساوي  تبين أن قيمة اختبار مربع من النتائج السابقة
بين متوسطات معنوي بأنه ال يوجد فرق متوسطات الزمن باستخدام أنواع األدوية األربعة، ونستنتج بأنه يوجد فرق 

0مستوى داللة عند الزمن باستخدام أنواع األدوية األربعة 05.α توسط الرتبة لزمن الشفاء باستخدام وحيث أن م  ..=
 وهو أقل من متوسط الرتبة لكل من الزمن الالزم للشفاء باستخدام أنواع الثالثة األدوية 1.56الدواء األول يساوي 

 . في الشفاءكثر فاعليةلذلك يعتبر الدواء األول األ) ، على الترتيب1.88،3.88، 3.19متوسط الرتبة يساوي (
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  الخامسلجزء ا

  Relationshipsعالقات ال

   CORRELATIONاالرتباط   
. دارسة االرتباط عبارة عن دراسة العالقة بين متغيرين أو ظاهرتين اثنتين، لذا نحتاج إلى مجموعتين من القيم

ت في معظم التطبيقا  و.األولى تخص المتغير األول أو الظاهرة األولى والثانية تخص المتغير الثاني أو الظاهرة الثانية
، فمثالً نجد أن هناك عالقة وارتباط بين درجة الطالب وعدد ساعات )أو أكثر(العملية نجد أن هناك عالقة بين متغيرين 

 :يوجد نوعان من المتغيرات هما. الدراسة

  

هو المتغير الذي يقيس نتيجة دراسة ما، وعادة يرمـز لـه   : Dependent (Response) Variableالمتغير التابع 
  .Yبالرمز 

  

هو المتغير الذي يفسر أو يـسبب التغيـرات فـي    : Independent (Explanatory) Variableالمتغير المستقل 
 و Xفمثالً عدد أيام الغيـاب  . Xالمتغير التابع، أي هو الذي يؤثر في تقدير قيمة المتغير التابع، وعادة يرمز له بالرمز      

 .Yضغط الدم واإلصابة بX ، العمر Yدرجة الطالب في اإلحصاء 

  
في بعض التطبيقات العملية يكون لدينا أكثر من متغيرين تحت الدراسة، فمثالً قد توجد عالقة خطية بين ضـغط الـدم                     

  .  وكل من العمر والوزن، ويسمى االرتباط في هذه الحالة االرتباط الخطي المتعدد
  

 يمكن أن يوضح طبيعة هذه العالقة، وتكـون  Scatter plot فإن شكل االنتشار X, Yعند دراسة العالقة بين متغيرين 
 قوية جداً إذا وقعت معظم نقاط شكل االنتشار على منحنى أو خط مستقيم، وتكـون ضـعيفة كلمـا    X, Yالعالقة بين 

  .تناثرت نقاط شكل االنتشار حول منحنى أو خط مستقيم يمر بتلك النقاط
  

  Correlation Coefficientمعامل االرتباط 
 :، ويحقق معامل االرتباط الخطي المتباينةr ويرمز له بالرمز Y, Xلدرجة العالقة بين المتغيرين هو مقياس 

1 1r− ≤ ≤  
المتغيرات موضع   وتدل قيمته على درجة العالقة بين المتغيرين أو          +1،−1أي أن قيمة معامل االرتباط محصورة بين        

الدراسة من حيث أنها قوية، متوسطة، أو ضعيفة، وأما اإلشارة فإنها تصف نوعية العالقة هل هي عكسية أم طرديـة،                    
فاإلشارة السالبة تدل على وجود عالقة عكسية أما الموجبة فتدل على وجود عالقة طردية بـين المتغيـرين موضـع                    

  .الدراسة
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ساوية للواحد الصحيح فهذا يدل على أن االرتباط بين المتغيرين ارتباطاً طردياً تامـاً،              إذا كانت قيمة معامل االرتباط م     
  . فهذا يدل على أن االرتباط بين المتغيرين ارتباطاً عكسياً تاماً−1أما إذا كانت قيمته مساوية لـ   

ا يدل على عدم وجود ارتباط خطي بين المتغيرين موضـع   فهذ) r = 0(إذا كانت قيمة معامل االرتباط مساوية للصفر
  . الدراسة، بمعنى أنه إذا عرفنا اتجاه تغير أحد المتغيرين استحال علينا تحديد أو معرفة اتجاه المتغير اآلخر

كلمـا  أما إذا ابتعدت بعض نقاط شكل االنتشار عن الخط المستقيم فإن االرتباط يكون غير تاماً، وتزداد قوة االرتبـاط                    
فمثالً الطول والوزن لمجموعة من األشخاص قد يوجد بينهـا ارتباطـاً            .  −1 أو القيمة    +1 من القيمة    rاقتربت قيمة   

 : تكونX, Yالعالقة بين  . طردياً ولكن ليس ارتباطاً تاماً

طردية ضعيفة عندما  •
1
2

0 r< <. 

طردية متوسطة عندما  •
31

2 4
r≤ <. 

طردية قوية عندما  •
3
4

1r≤ <  
عكسية ضعيفة عندما  •

1
2

0r− < <  

2عكسية متوسطة عندما  •
1

4
3 −≤<− r  

4عكسية قوية عندما  •
31 −≤<− r  

  : الرتباط الخطي يمكن الحصول على أحد األشكال التاليةبرسم لوحة االنتشار لقيم مختارة من معامالت ا

 

1r = −  

  
.8r = −  

  
.6r = −  

  
.4r = −   

.2r = − 

  
0r = 

  
.1r =  

  
.3r =  

  
.5r =  

  
.7r =  

  
.9r =  

  
1r =  
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  المتغيرات
الرتباط باختالف  تختلف أنواع معامالت ا   (قد تكون المتغيرات في المستوى النسبي، الفترى، الرتبي أو االسمي           

  ).مستوى القياس الذي يستخدمه الباحث،  ولكن أكثرها شيوعا هو معامل ارتباط بيرسون
  

  سؤال الدراسة البحثي
هل توجد عالقة بين درجات الطلبة في مبحث الرياضيات ودرجاتهم في مبحـث العلـوم فـي نهايـة العـام                     

  الدراسي؟
  

  الفرضية الصفرية
  .لبة في مبحث الرياضيات ودرجاتهم في مبحث العلوم في نهاية العام الدراسيال توجد عالقة بين درجات الط

  

  النتائج
بينت نتائج التحليل اإلحصائي أنه توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجات الطلبـة فـي مبحـث الرياضـيات                   

 ، r =  0.904, p <0.001)(، مما يعنى رفض الفرض الصفري 2011ودرجاتهم في مبحث العلوم في نهاية العام الدراسي 
 بمعنى أنه كلما كانـت درجـات الطلبـة فـي مبحـث      طردية قويةويتبين من نتائج التحليل أن العالقة بين المتغيرين         

  .يوضح النتائج الخاصة باالرتباط) 10(جدول و.  الرياضيات عالية كلما كانت درجاتهم عالية في مبحث العلوم
  

  في مبحثي الرياضيات العلوم في نهاية العام الدراسياالرتباط بين درجات الطلبة  :)10(جدول 
      درجات الطلبة في مبحث العلوم  المتغير

  
  درجات الطلبة في مبحث الرياضيات

 

**     0.904   

  0.01دال إحصائيا عند مستوى   **         

  

  محددات وبعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في عين االعتبار
نا وهى أنه مهما بلغت قيمة معامل االرتباط فإن ما يمكن قوله أن التغير في قيم أحد                نقطة تجدر اإلشارة إليها ه    

، )درجات الطلبة فـي العلـوم     (يصاحبه تغير في قيم المتغير اآلخر بالزيادة        ) درجات الطلبة في الرياضيات   (المتغيرين  
قيم المتغيـر اآلخـر، بمعنـى أن العالقـة          بينما ال نستطيع أن نقول بأن التغير في قيم أحد المتغيرين سببه التغير في               

االرتباطية ال تفسر إلى أنها عالقة سببية ألن متغيرا ثالثا أو أكثر ربما سبب وجود مثل هذه العالقة بينهمـا وللكـشف                      
  .عما إذا كانت سببية أم ال فإنه البد من عمل تصميم بحثي مناسب وتحليالت إحصائية خاصة

  
وهو الخلـط بـين الداللـة اإلحـصائية     من الباحثين خطأ شائع يقع فيه العديد   ونود أن نلفت نظر الباحث إلى       

فعندما يكون حجم العينة كبيرا فإن أي اختالف بسيط في قيمة االختبار اإلحـصائي يكفـى لـرفض                  .  والداللة العملية 
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 ,Hinkle ( عملية تذكرالفرضية الصفرية على مستوى مرتفع للداللة اإلحصائية وهذا االختالف ربما ال يكون له أهمية

D.  Wiersma, W. and Jurs. S. 1988(  .وقـد  ، 0.12=   ومعامل االرتباط 800= قد يكون عدد أفراد العينة :  مثال 
ــه     ــستوى دالل ــد م ــصائيا عن ــل دال إح ــذا المعام ــون ه ــل  0.01يك ــسرنا معام ــن إذا ف ــد، ولك  التحدي

( )2 2
R 0.12 0.0144=  التباين في المتغير األول قد تم تفسيره من قبـل المتغيـر             من % 1.41بأن ما نسبته     =

  !ل بأن العالقة ليست دالة عمليااآلخر نستطيع القو
  

  SPSSمخرجات تحليل االرتباط من برنامج 

Correlations

1 .904**

.000

71 71

.904** 1

.000

71 71

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

درجة اختبار الرياضيات عام
2011

٢٠١١درجة اختبار العلوم عام 

درجة اختبار
الرياضيات

٢٠١١عام 
درجة اختبار

٢٠١١العلوم عام 

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

  تطبيقات عملية إضافية
  

 )1(تطبيقي عملي 

اعد على اكتساب العديد من الصفات      يعتقد أحد معلمي الرياضة البدنية في أحد النوادي أن التدريب الرياضي المنتظم يس            
. العقلية والنفسية، باإلضافة إلى الفوائد المعروفة مثل تقوية العضالت وخفض الدهون في الجسم والتحكم فـي الـوزن                 

ولكـي  . ويعتقد أن التدريب الرياضي المنتظم يرتبط بالذكاء وخفض التوتر وارتفاع تقدير الذات ورضاء عام عن الحياة      
وطلب مـن   .  فرداً من الراشدين للمشاركة في هذه الدراسة       30رض قام باختيار عينة عشوائية مكونة من        يختبر هذا الف  

  )correlation1الملف ( :كل فرد من أفراد العينة أن يمأل سلسلة من االستبيانات تتكون مما يلي
 .سبوعاستبيان يبين فيه متوسط عدد الساعات التي يمارس فيها التمرينات الرياضية خالل األ . 1

 ).الدرجة األعلى تبين تقدير ذات أعلى(مقياس لتقدير الذات  . 2

وتبين الدرجات األعلـى رضـاء أعلـى عـن          (استبيان عن الرضا عن الحياة لتحديد نظرة كل فرد العامة للحياة             . 3
 ).الحياة

 ).أعلىالدرجة األعلى تبين ضغوطا (استبيان عن ضغوط الحياة يبين فيها الفرد درجة تعرضه لضغوط الحياة  . 4

 .اختبار ذكاء يبين نسبة ذكاء كل فرد من أفراد العينة . 5

وباإلضافة إلى ذلك سـوف     . سوف نقوم في هذا التطبيق بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل زوجين من المتغيرات             
 يـساوي  نختبر بالنسبة لكل زوجين من المتغيرات الفرض بأن االرتباط بينهما في المجتمع الذي حصلنا منه على العينة  

  .صفراً
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Analyze – Correlate – Bivariate 

 

  :من النتائج يمكن استنتاج ما يلي
 وأن حجم العينة يساوي Sig. =0.000 وأن قيمة 0.614 يساوي IQ و  Exerciseنالحظ مثالً أن االرتباط بين 

0عند مستوى معنوية  بين ةارتباط معنويبأنه توجد عالقة وبذلك يمكن القول .  فردا30ً 05.α =.  
 

  SPSSمخرجات تحليل االرتباط من برنامج 

Correlations

1 .897** .691** -.614** .614**

.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30

.897** 1 .696** -.562** .511**

.000 .000 .001 .004

30 30 30 30 30

.691** .696** 1 -.243 .421*

.000 .000 .196 .021

30 30 30 30 30

-.614** -.562** -.243 1 -.225

.000 .001 .196 .231

30 30 30 30 30

.614** .511** .421* -.225 1

.000 .004 .021 .231

30 30 30 30 30

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

exercise

esteem

satisfy

stress

iq

exercise esteem satisfy stress iq

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

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

 

 )2(تطبيقي عملي 

 )correlation2الملف ( :فيما يلي تقديرات عشرة من طالب في امتحان مادتي الرياضيات واإلحصاء

  
  جيد  جيد جداً  جيد  جيد  مقبول  مقبول  جيد جداً  مقبول  جيد  راسب  الرياضيات
  راسب  ممتاز  جيد  جيد جداً  جيد  راسب  ممتاز  جيد   جداًجيد  مقبول  اإلحصاء

  .احسب معامل االرتباط بين تقديرات المادتين: المطلوب
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  SPSSمخرجات تحليل االرتباط من برنامج 

Correlations

1.000 .718*

. .019

10 10

.718* 1.000

.019 .

10 10

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

الرياضيات

اإلحصاء

Spearman's rho
الرياضيات اإلحصاء

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

  :من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي
المادتين، وذلك على أساس  فبالتالي يوجد ارتباط طردي بين تقديرات الطالب في 0.718= معامل سبيرمان للرتب

. معامل سبيرمان للرتب Sig.=.019 مما  يدل على وجود ارتباط معنوي بين تقديرات الطلبة في مادتي الرياضيات 
.واإلحصاء  

  Test Chi-Squareمربع كاي   اختبار 
  

هما كما ذكرنا إذا أراد الباحث إيجاد العالقة بين متغيرين فالطريقة الطبيعية هي إيجاد معامل االرتباط بين
مستخدما معامل االرتباط المناسب، ولكنه ال يتسنى ذلك إال إذا تيسر له الحصول على فترات عددية منتظمة لكل متغير 

  .أما إذا كانت البيانات ال تسمح بهذا التقسيم العددي المنتظم يمكنه ان يستخدم اختبار مربع كاى
ين متغيرات االسمية أو على األقل متغير واحـد اسـمي            لدراسة االرتباط ب   Chi-Squareيستخدم مربع كاي    

من أهم استخدامات مربع كاي اختبار الفرض باستقالل توزيع متغيرين من            .واآلخر قد يكون ترتيبي أو رقمي منفصل      
ويقصد باالستقاللية في استخدام مربع كاي أن تصنيف الحالة في خلية أو فئة مـا                .المستوى االسمي أو مستوى الرتبة    

  .ن فئات متغير ال تأثير لها على احتمال وقوع هذه الحالة في خلية من خاليا المتغير اآلخرم
  

  المتغيرات

ويمكن استخدام المتغيرات في ).  النوعي( في المستوى االسمى  أحدهما على األقلن يكونأالمتغيران  البد و
قياس الخاص بهم إلى فئات ليصبح المتغير في المستوى الفترى أو الرتبى أو النسبي ولكن البد من تحويل تدريج ال

  .نهاية األمر في المستوى االسمى
  

  سؤال الدراسة البحثي
  هل توزيع الطلبة في الشعب الصفية متماثل للطلبة للذكور واإلناث؟

  

  الفرضية الصفرية
  . عن جنس الطالب) ال تعتمد(الشعبة التي ينتمي إليها الطالب مستقلة  
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  النتائج
 التحليل اإلحصائي أن توزيع الطلبة في الشعب الصفية ال يختلف باختالف جنس الطالب مما يعنـى          بينت نتائج 

توضح أن توزيـع التكـرارات   ) 11(والنتائج في جدول  .   (Chi-square = 0.688, p = 0.407)قبول الفرض الصفري 
  .تقريبا متساو للذكور واإلناث في الشعبتين

  

  الشعب الصفية  للطلبة للذكور واإلناث توزيع الطلبة في :)11(جدول 
  المجموع الكلى  ذكور  إناث  الشعبة

  A 19شعبة 
%54.3    

16  
45.7%   

35  
100% 

  B 16 شعبة 
%44.4  

20  
%55.6  

36 

100%  

  35  المجموع الكلى
49.3% 

36 

50.7%  
71  

100%  
Chi-square = 0.688,  p = 0.407 

  

  االعتبارمحددات وبعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في عين 
  

عند إجراء اختبار مربع كاى، البد أن يتأكد الباحث من أن التكرارات المتوقعة في خانـات الجـدول ال تقـل                     
مـن خانـات    أو أكثـر    % 20،   فإذا حدث وكان ما نسبته         )الخاليا(من خانات الجدول    % 80 وذلك لـ    5قيمتها عن   

: الضروري للباحث أن يقوم بأحـد اإلجـراءات التاليـة         ، نجد انه من     5الجدول تحتوى على تكرارات متوقعة اقل من        
 ، أو ضم الفئة التي تحتوى على تكرارات قليلـة مـع فئـة أخـرى     5حذف الفئات التي تحتوى على تكرارات اقل من         

)Hinkle, D.  Wiersma, W. and Jurs. S. 1988( وبعد عمل ذلك يستطيع الباحث إعادة اختبار مربع كاى وقراءة النتائج 
  .ائيةالنه
  

  SPSSمخرجات تحليل مربع كاى من برنامج 

جنس الطالب* الشعبة   Crosstabulation

16 19 35

17.7 17.3 35.0

45.7% 54.3% 100.0%

-1.7 1.7

20 16 36

18.3 17.7 36.0

55.6% 44.4% 100.0%

1.7 -1.7

36 35 71

36.0 35.0 71.0

50.7% 49.3% 100.0%

Count

Expected Count

% within الشعبة

Residual

Count

Expected Count

% within الشعبة

Residual

Count

Expected Count

% within الشعبة

شعبة أ

شعبة ب

الشعبة

Total

ذكور إناث

جنس الطالب

Total
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Chi-Square Tests

.688b 1 .407

.350 1 .554

.689 1 .407

.480 .277

.678 1 .410

71

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.
25.

b. 
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  تطبيقات عملية إضافية
  

 )3(تطبيقي عملي 

الحظت أخصائية نفسية تعمل في دار للمسنين أن هناك عالقة بين االهتمام الذين يلقاه المقيم بالدار من العاملين وعـدد                    
إذا ما كان هناك شواهد على وجود عالقة بـين درجـة            ولذلك أرادت القيام ببحث تتبين منه       . الزائرين الذين يزورونه  

واستخدمت الباحثة سجل الزيارة لتحديد عـدد مـرات زيـارة عينـة             . تكرار زيارة المقيم ومعاملة العاملين بالدار له      
 –زيـارة متكـررة     : وصنفت أفراد العينة في ثالث فئات حسب درجة تكرار الزيـارة          .  مقيماً 39عشوائية مكونة من    

ثم طلبت من أحد العاملين بالدار ال يدري شيئاً عن أهداف البحث أن يجـري              ). أو منعدمة ( زيارة نادرة    –يانا  زيارة أح 
وقد صنفت المعاملـة    . حوارا مع كل فرد من أفراد العينة ليحدد درجة االهتمام الذي يعتقد أنه يلقاه من العاملين بالدار                

يالحظ أننا في هذه المشكلة نريـد       .  معاملة سيئة  – معاملة عادية    –ة جيدة   معامل: التي يلقاها المقيم في ثالثة فئات أيضاً      
اختبار الفرض الصفري باستقالل تكرار الزوار الذين يتلقاهم المقيمون عن نوع المعاملة التي يلقاها المقيم من العاملين                 

 .تي يلقاها المقيم بالدار من العـاملين      وبمعنى آخر أنه ال توجد عالقة بين درجة تكرار الزيارة ونوع المعاملة ال            . بالدار
  .)chi_square1الملف (
  

من الخاليـا علـى     % 80 وذلك لـ    5لضمان جودة استخدام مربع كاي يجب أن ال يقل التكرار المتوقع ألي خلية عن               
 .األقل

Analyze – Descriptive Statistics – Crosstabs 

المعاملة* الزيارة   Crosstabulation

9 3 1 13

3.7 4.7 4.7 13.0

69.2% 23.1% 7.7% 100.0%

1 10 2 13

3.7 4.7 4.7 13.0

7.7% 76.9% 15.4% 100.0%

1 1 11 13

3.7 4.7 4.7 13.0

7.7% 7.7% 84.6% 100.0%

11 14 14 39

11.0 14.0 14.0 39.0

28.2% 35.9% 35.9% 100.0%

Count

Expected Count

% within الزيارة

Count

Expected Count

% within الزيارة

Count

Expected Count

% within الزيارة

Count

Expected Count

% within الزيارة

متكررة

أحياناً

أبداً/نادرة

الزيارة

Total

جيدة متوسطة سيئة

المعاملة

Total
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Chi-Square Tests

34.208a 4 .000

32.871 4 .000

19.118 1 .000

39

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

9 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3.67.

a. 

 

  :من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي
درجة تكرار الزيارة ونوع المعاملة  وبالتالي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  Sig. =0.000الحظ أن قيمة ن

  .التي يلقاها المقيم بالدار من العاملين
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  ) عربي–انجليزى  ( واالحصائيةمعجم  المصطلحات البحثية

 

A 

 

Action research البحث االجرائي 

Abscissa  حور السيناتم/ المحور األفقي  
Alternative hypotheses الفرضية البديلة  
Analysis تحليل  
ANCOVA  

Analysis of Co-Variance 
  تحليل التباين المصاحب

 أو تحليل التغاير

ANOVA (Analysis of Variance) تحليل التباين 

A posteriori comparison مقارنة بعدية 

Applied research بحث تطبيقي 

A priori comparison مقارنة قبلية 

Arithmetic mean المتوسط الحسابي 

Association ارتباط 

Assumption افتراض 

Attitude اتجاه 

Attitude Scale مقياس اتجاه 

Attribute سمة 

Average معدل 

 

B 

 

Bar chart الرسم باالعمدة 

Basic research بحث اساسي 

Before - after- design بعدي-ميم قبلي تص  

Behavioral sciences العلوم السلوكية 

Behaviorism السلوكية 

Bell-shaped curve المنحنى الجرسي 

Between group differences فروقات بين المجموعات 

Between sum of squares مجموع المربعات بين المجموعات 
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Behavioral objective هدف سلوكي 

Bias تحيز 

Bimodal distribution توزيع ثنائي المنوال  
Binomial distribution توزيع ذى الحدين 

Biserial correlation معامل االرتباط الثنائي المتسلسل  
Bivariate ثنائي 

Bivariate association ارتباط ثنائي 

BMDP برنامج احصائي لمعالجة البيانات الطبية 

Bonferroni test statistic اختبار بنفروني 

 

C 

 

Case Study Method طريقة دراسة الحالة 

Categorical Variable  له فئات(متغير نوعي(  
Cause سبب 

Cell خلية 

Census احصاء 

Central Limit Theorem نظرية الحد المركزية  
Central Tendency  النزعة المركزية 

Chi-Square Distribution توزيع مربع كاي 

Chi-Square Test اختبار مربع كاي 

Code book  الترميز) دفتر(ورقة 

Coding ترميز 

Comparative method طريقة المقارنة 

Composite score درجة مركبة  
Concern for context اهتمام بالسياق  
Concept فكرة 

Concomitant variation التباين المصاحب 

Concurrent validity لتالزميالصدق ا 

Condition حالة 

Confidence interval فترة الثقة 

Constant ثابت  



  سمير صافي.         د                  سناء أبو دقة   . د.أ
 

  69

Construct  تكوين فرضي–مفهوم   
Construct validity صدق التكوين الفرضي  
Content analysis تحليل المحتوى 

Content validity صدق المحتوى 

Continuous variable متغير متصل 

Control group  ضابطة مجموعة 

Convenience sample عينة مناسبة 

Correlation ارتباط 

Correlational research design تصميم البحث االرتباطي 

Correlation coefficient معامل ارتباط 

Correlation matrix مصفوفة االرتباط 

Covariance التباين المصاحب 

Criterion- related validity بمحكالصدق المتعلق  

Criterion variable متغير معياري 

Critical values القيم الحرجة 

Cross-sectional study دراسة مسحية 

Cumulative frequency تكرار متجمع 

Curvilinear relationship عالقة غير خطية 

 

 

D 

 

Data بيانات 

Data base قاعدة بيانات 

Data curve منحنى البيانات 

Data entry ادخال البيانات 

Data file ملف البيانات 

Data matrix مصفوفة البيانات 

Data record سجل البيانات 

Data set مجموعة البيانات 

Decile إعشاري 

Deduction  استنتاج-استدالل 
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Deductive استداللي 

Degrees of freedom درجات الحرية 

Delphi technique جمع البياناتاستراتيجية دلفى فى  

Denominator  للكسر(المقام(  
Dependent variable متغير تابع 

Dependent event حدث تابع 

Dependent samples عينات مترابطة 

Descending order ترتيب تنازلي 

Descriptive research بحث وصفي 

Descriptive statistics احصاء وصفي 

Design تصميم 

Determination coefficient معامل التحديد 

Deviation score درجة االنحراف 

Dichotomous variable متغير ثنائي 

Digital data بيانات رقمية 

Directional hypothesis فرضيو متجهه 

Direct relationship عالقة مباشرة 

Discriminant analysis تحليل التمييز 

Discriminant validity  التمييزيالصدق 

Dispersion تشتت 

Distribution توزيع 

Document analysis تحليل الوثائق  
Domain  نطاق-مجال  

Domain referenced test  اختبار 

Domain sampling معاينة النطاق 

 

E 

 

Effect أثر 

Effectiveness الفع 

Effect siz حجم االثر 

Efficiency  كفاية-فعالية 
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Element عنصر 

Empirical تجريبي 

Empty cells خاليا فارغة  
Equation معادلة  
ERIC 

(Educational resources 

information center) 

  إريك 

 مركز مصادر المعلومات التربوية

Error خطأ 

Error sum of squares خطأ مجموع المربعات 

Error variance تباين الخطأ 

Errors of estimate  التقديرأخطاء 

EF (effect size) حجم االثر 

Estimation تقدير 

Eta  معامل ارتباط(إيتا( 

Ethnographic research  علم االعراق(بحث انثوغرافيا( 

Evaluation research بحث تقويمي 

Event حدث 

Exogenous variable متغير خارجي 

Expected frequency تكرار متوقع 

Expected value مة متوقعةقي 

Experiment تجربة 

Experimental design تصميم تجريبي 

Experimental error الخطأ التجريبي 

Experimental group المجموعة التجريبية 

Experimental unit الوحدة التجريبية 

Experimental effect االثر التجريبي 

Explained variance التباين المفسر 

Explanatory research بحث تفسيري 

Exploratory data analysis تحليل بيانات أولي 

Exploratory factor analysis تحليل عاملي أولي 

Exploratory research بحث أولي 

External validity الصدق الخارجي 
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Extraneous variable متغير دخيل 

Extreme values القيم المتطرفة 

 

F 

 

Face validity الصدق الظاهري 

Factor عامل 

Factor analysis التحليل العاملي 

Factorial designs التصميمات العاملية 

Factor loadings تشبعات عاملية 

Factorial rotation تدوير العوامل 

F- distribution توزيع ف 

Field experiment تجربة ميدانية 

Field notes مالحظات ميدانية 

Field study دراسة ميدانية 

File ملف 

Focused interview مقابلة مركزة  
Formative evaluation تقويم تكوينى 

F- value قيمة ف 

Frequency تكرار 

Frequency distribution توزيع تكراري 

Frequency polygon مضلع تكراري 

F- test اختبار ف 

Function دالة  
 

G 

 

Generalizability theory نظرية امكانية التعميم 

General factor عامل عام  
General linear model (GLM) االنموذج العام الخطي 

Geometric distribution التوزيع الحسابي 

Geometric mean الوسط الحسابي 

Goal free evaluation تقويم ال يستند الى االهداف  
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Goodness of fit حسن المطابقة 

Goodness of fit test اختبار حسن المطابقة 

Grade point average المعدل العام  
Graph رسم بياني 

Grouped data بيانات مجمعة 

Group effect اثر المجموعة 

Grouping تجميع 

Guessing تخمين  
Guttman scaling قياس جتمان 

 
H 

 

Halo effect  تأثير الهاله  
Hawthorne effect هوثورنتأثير  

Heterogeneous غير متجانس 

Histogram مدرج تكراري 

Historical research بحث تاريخى  
Homogeneous متجانس 

Hotelling's t test  اختبارHotelling 

Hypothesis فرضية 

Hypothesis testing اختيار الفرضية 

 
 

I 

 

Independent event حدث مستقل 

Independent variable تغير مستقلم 

Index فهرس 

Indicators مؤشرات 

Indices فهارس 

Induction استقراء 

Inductive استقرائي 

Inductive reasoning تفكير استقرائي  
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Inference استدالل 

Inferentional statistics احصاء استداللي 

Instrument اداة 

Interaction effect اثر التفاعل 

Internal consistency الثبات الداخلي 

Internal validity الصدق الداخلي 

Interquartile range المدى الربيعي 

Interrater reliability مينثبات المقي 

Interval scale المقياس الفئوي 

Intervening variable متغير دخيل 

 

J 

 

Join يربط 

Joint contingency table جدول توافق مشترك 

Joint probability احتمال مشترك 

 

 

K 

 

Kendall's correlation ارتباط كيدنال 

KR20  

Kuder-Richardson formula 20 
  20 ريشاردسون -صيغة كيودر

KR21 

Kuder-Richardson formula 21 
 21 ريشاردسون -صيغة كيودر

Kruskal- Wallis test اختبار كروسكال والس 

 
L 

 

Latent variable  سمة أو قدرة(كامن متغير(  
Leptokrtic حاد 

Level مستوى 

Level of analysis مستوى التحليل 

Level of generality مستوى العمومية 

Level of measurement مستوى القياس 
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Level of significance مستوى الداللة 

Likert scale مقياس ليكرت 

Linear regression analysis ر الخطىتحليل االنحدا 

Linear relation عالقة خطية 

Linear transformation تحويل خطي 

Literature review مراجعة االدبيات 

Local norms معايير محلية 

Logistic model انموذج ترجيح لوغاريتمي  
Logistic regression analysis تحليل انحدار لوغاريتمي 

Log-linear analysis اريتميتحليل خطى لوغ 

Longitudinal study دراسة طولية 

 

 

M 

 

Main effect تاثير اساسي 

Mann-Whitney U test اختبار مان وتني 

Matched pairs ازواج متطابقة 

Matrix مصفوفة 

Mean متوسط 

Mean Squares متوسط المربعات 

Measurement قياس  
Median الوسيط 

Mental age العمر العقلي  
Meta Analysis التحليل الفوقي 

Methodology منهج 

Missing Data بيانات مفقودة 

Moderating variable متغير وسيط 

Multidimensional  models نماذج متعددة االبعاد 

Multifacet متعدد األوجهه  
Multitrail- multimethod matrix مصفوفة السمات المتعددة والطرق المتعددة  

 
N 
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National norms معايير قومية  
Needs assessment تقدير االحتياجات  
Nested design تصميم تجريبي متشابك  
Nominal scale مقياس اسمي 

Nonlinear relationship عالقة غير خطية 

Nonlinear equating التكافؤ غير الخطي  
Nonparametric statistics احصاءات البارامترية 

Norm معيار 

Norm group جماعة او مجموعة مرجعية  
Normal curve المنحى االعتدالي 

Normal distribution التوزيع االعتدالي 

Norm-referenced test اختبار محكى المرجع 

Norms معايير  
Null hypothesis الفرضية الصفرية 

Numerator البسط 

 
0 

 

Objective موضوعي 

Objective test عياختبار موضو  
Observation method اسلوب المالحظة  
Observational research بحث يعتمد على المالحظة 

Observed frequency التكرار المالحظ 

Ogive منحنى تكراري متجمع  
Operational definition تعريف اجرائي  
One- tailed test of significance اختبار بذيل واحد 

One-Way ANOVA  التباين االحاديتحليل 

Open question format السؤال المفتوح 

Operational definition التعريف االجرائي 

Ordinal scale القياس الرتبي 

Ordinate المحور الرأسي  



  سمير صافي.         د                  سناء أبو دقة   . د.أ
 

  77

Originality االصالة 

Outlier قيمة متطرفة 

 

P 

 

Pairs أزواج 

Paired comparison method طريقة المزاوجة الثنائية  
Pairwise comparison مقارنة ثنائية 

Paradigm مجال 

Parameter  معلم-بارامتر  

Parametric statistics احصاء برامتري 

Partial correlation ارتباط جزئي 

Participant observation مالحظة المشارك/ رصد  
Path analysis تحليل المسار 

Pearson's correlation coefficient امل ارتباط بيرسونمع 

Percentage frequency distribution توزيع تكراري مئوي 

Percentiles مئينيات  
Percentile rank رتب مئينية 

Phi coefficient  معامل فاي  
Pie chart رسم دائري 

Planned comparisons مقارنات مخططة 

Platykurtic منبسط  
Point biserial correlation االرتباط الثنائي المتسلسل الحقيقيمعامل  

Point estimate نقطة تقدير 

Population مجتمع 

Population parameter معلم المجتمع 

Positive relation عالقة موجبة 

Positive skew التواء موجب 

Post hoc comparison مقارنة بعدية 

Posttest اختبار بعدي  
Power of a test ارقوة االختب 

Practical significance داللة عملية 
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Prediction تنبؤ  
Prediction equation معادلة تنبؤ 

Predictive research بحث تنبؤي 

Predictive validity صدق تنبؤي 

Pretest اختبار قبلي 

Primary analysis تحليل اولي 

Primary source مصدر اولي 

Prior information ليةمعلومات قب  
Probability احتمال 

Probability distribution توزيع احتمالي 

Probability sample عينة احتمالية 

Probability theory نظرية االحتماالت 

Probabilistic models نماذج احتمالية  
Profile صفحة نفسية  
Program برنامج 

Program evaluation تقويم برنامج  
Projective tests اختبارات اسقاطية 

Proposition افتراض 

Psychometric research بحث سيكومتري 

Purposive sample عينة مقصودة 

 

Q 

 

Qualitative  نوعي 

Quantitative كمي 

Quartile إرباعي 

Quasi-experiment شبه تجريبي 

Questionnaire مقياس 

Quota sampling عينة حصصية 

 
 

 

R 
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Random شوائيع 

Random error خطأ عشوائي 

Random effects model انموذج الثأثيرات العشوائية  
Random numbers ارقام عشوائية 

Random sample عينة عشوائية 

Random variable متغير عشوائي 

Range مدى 

Rank data بيانات مرتبة 

Rating scale مقياس التقدير  
Ratio نسبة 

Ratio scale مقياس نسبي 

Raw score درجة خام 

Reciprocal  متبادل 

Readiness test اختبار استعداد  
Region of rejection منطقة الرفض 

Regression انحدار 

Regression analysis تحليل االنحدار 

Regression coefficient معامل االنحدار 

Regression line خط االنحدار 

Reliability تالثبا 

Reliability coefficient معامل الثبات  
Repeated –measures design تصميم القياسات المتكررة 

Replication نسخة مطابقة 

Representative ممثل 

Research بحث 

Research design تصميم البحث 

Research problem مشكلة البحث  
Research hypothesis فرضية البحث 

Response bias تحيز االستجابة  
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S 

 

Sample عينة 

Sample distribution توزيع العينة 

Sampling distribution توزيع المعاينة 

Sampling error خطأ المعاينة 

SAS 

Statistical analysis system 
 )برنامج احصائي(نظام التحليل االحصائي 

Scaling عملية تحويل الدرجات الى موازين 

Scatter diagram رسم انتشاري 

Scheffe' test اختبار شافيه 

Scientific hypothesis فرضية علمية 

Secondary source مصدر ثانوي 

Significance level مستوى الداللة 

Simple correlation ارتباط بسيط 

Simple random sample عينة عشوائية بسيطة 

Skewed distribution توزيع ملتو 

Skewness التواء 

Slope ميل 

Social desirability bias تحيز الرغبة االجتماعية 

Social indicators مؤشرات اجتماعية 

Sociogram شكل بياني للعالقات االجتماعية 

Sociometry القياس االجتماعي 

Spearman- brown formula  ثبات(صيغة سبيرمان وبراون( 

Spearman's correlation coefficient معامل ارتباط سبيرمان 

Split half reliability ثبات التجزئة النصفية 

Stability coefficient  اختبارات(معامل االستقرار(  
SPSS 

Statistical Package For Social 

Science 

 الرزمة االحصائية للعلوم االنسانية

Standard deviation االنحراف المعياري 

Standard error الخطأ المعياري 

Standard error of the mean الخطأ المعياري للمتوسط 
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Standardization of data تقنين البيانات 

Standardized measure or scale مقياس مقنن 

Standardized test اختبار مقنن 

Standard score درجة معيارية 

Statistic إحصاء 

Statistical control ئيضبط احصا 

Statistical independence استقالل احصائي 

Statistical inference استدالل احصائي 

Statistical power قوة احصائية 

Statistical regression انحدار احصائي 

Statistical significance داللة احصائية 

Statistical test اختبار احصائي 

Statistics االحصاء 

Stem- and – leaf- display شكل األغصان واالوراق 

Stepwise regression انحدار متدرج 

Stratified random sample عينة عشوائية ممثلة 

Stratified sampling عينة ممثلة 

Strength of association قوة االرتباط 

Student's t distribution توزيع ت 

Subtest اختبار فرعي 

Success ratio بة النجاحنس 

Summative evaluation تقويم نهائي 

Sum of squared errors مجموع مربعات االخطاء 

Sum of squares مجموع المربعات 

Survey استبانة 

Synthesis تحليل 

 

T 

 

Table of random numbers جدول االرقام العشوائية 

Target group الفئة المستهدفة 

T distribution  تتوزيع 
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Test-retest reliability ثبات اعادة االختبار 

Test statistics احصاءات االختبار 

Theorm نظرية 

Theory نظرية 

Thurstone scaling مقياس ثيرستون 

Time-series سالسل زمنية 

Time-series analysis تحليل السالسل الزمنية 

Time-series data بيانات السالسل الزمنية 

Trait سمة 

Transformation تحويل 

Trend  نزعة-اتجاه  

Triangulation  تأكيد البيانات باستخدام إجراءات جمع بيانات متعددة (التثليث

أو باستخدام مصادر متعددة للبيانات  ويستخدم في البحث 

  النوعي
True experiment تجربة حقيقية 

t- score الدرجة التائية 

t- statistic ر تاختبا  
Tukey's HSD test اختبار توكي 

Two-by- two design  2تصميم x 2  
Two-tailed test of significance اختبار بذيلين 

Two-way ANOVA تحليل تباين ثنائي 

Type I error خطأ من النوع االول 

Type II error خطأ من النوع الثاني 

U 

 

Unbalanced designs تصميمات غير متوازنة 

Unbiased estimate تقدير غير متحيز 

Unbiased sample of variance تباين عينة غير متحيز 

Unimodal distribution توزيع أحادي 

Unit وحدة  
Units of analysis وحدات التحليل 

Unstandardized score درجة غير معيارية 
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Usage  استعمال-استخدام   
 

V 

 

Validity صدق 

Variable متغير 

Variance تباين 

Venn diagram شكل ڤن  
 

 

W 

 

Weighted average (mean) الوسط الموزون  
Weighted data البيانات الموزونة  
Wilcoxon test اختبار ولكسكون 

 

X 

 

X axis المحور السينى  
X variable المتغير س 

 

Y 

 

Yates correction  تصحيحYates 

Y axis المحور الصادي 

Y variable المتغير ص 

 

 

Z 

 

Z score الدرجة الزائية  
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