



•
)یقوم الباحث بجمعھا(المصادر األولیة •
بیانات تم جمعھا من طرف اآلخرین و (المصادر الثانویة •

تضمنتھا دراسات سابقة أو كتب أو دوریات أو مواقع 
)رسمیة 

•Questionnaire 




)ال() نعم(: مغلقة أسئلة  -1•

:متعددة أسئلة مغلقة بإجابات  -2•
:مطالعتھا المواضیع التي ترید  ماھي•
( )العلمیة    •
( )الثقافیة   •
( )الدینیة    •
( )السیاسیة •
( )الریاضیة •

أسئلة مفتوحة -3•

) :ال( بـفي حالة اإلجابة ) ال() نعم(: مفتوحة أسئلة مغلقة -4•
..........................................: األسباب أذكر     




. اختصار أسئلة االستبیان•
. استخدام اللغة البسیطة أي اللغة السائدة والمناسبة لمستویات المبحوثین•
. أن ال تكون صیغة السؤال قابلة للتأویل•
.  ، والخیارات المتعددة“ال”أو “ نعم”استخدام أشكال بسیطة للردود، مثل •
.  في األماكن المالئمة“ ال أعرف”أو “ ربما”تضمین خیار •
.  تجنب طرح األسئلة الشخصیة•
). أي ال توحي بإجابة معینة ( تجنب طرح األسئلة المرشدة نحو إجابة معینة •
. تجنب طرح األسئلة التي تتطلب إجراء حسابات ذھنیة، أو التي تعتمد على ذاكرة المستجیب•
. طرح سؤال واحد فقط في الفقرة•
. تجنب جعل صفحة االستبیان تبدو فوضویة، أو غیر منتظمة•
.  ترك مساحة كافیة لإلجابة•
تدرج األسئلة من العام إلى الخاص بحیث تثیر اھتمام (طرح األسئلة وفق ترتیب منطقي معین •
).األفراد•
.ترك مساحة كافیة في االستبیان لكي یضع األفراد مالحظاتھم الشخصیة•




 .المبحوثیناھتمام تثیر بحیثالباحث بتنسیق االستبیان وإخراجھ بشكل جید یجب أن یقوم 

:اإلخراج وھناك عدة نقاط یتم مراعاتھا في عملیة 
  .االستبیانعنوان البحث في قمة كتابة •
  .المناسبةصفحة بطریقة تسمح لإلجابة كل ترتیب األسئلة في •
ً قدر •   .اإلمكانأن یكون االستبیان قصیرا
  .وموجزةأن تكون تعلیمات ملء االستبیان واضحة •
  .فقطأن یكون نوع الورق جیداً والكتابة على وجھ واحد •
  .واضحةیجب تقسیم األسئلة في محاور وتوضع لھا عناوین •
.المجیب على تعاونھیجب شكر نھایة االستبیان في •
• ً أو تمھید یشرح الغرض من الدراسة برسالة غالباً ما یرسل االستبیان مصحوبا

وأن االسم اختیاري  و التأكید على أن كتابة على سریة المعلومات  والتأكید وأھمیتھا 
.فقط العلمي ألغراض البحث البیانات المتحصل علیھا تستخدم فقط 




مین من أجل : االستبیان صدق  -1 ّ من خالل عرضھ على محك

.اآلخر إقرار فقرات االستبیان أو تعدیل بعضھا أو حذف بعضھا 
االستبیان على عینة استطالعیة من مجتمع البحث ومن تطبیق  -2

وتكون متفقة في خواصھا مع عینة البحث،  البحثخارج عینة 
:منحیث یمكن ذلك  .لالستبیان وذلك لحساب معامل الثبات 

.تحدید درجة استجابة المبحوثین لالستبیان•
.تساعد على التعرف على األسئلة الغامضة•
.تساعد في إتاحة االختبار المبدئي للفرض•
.توضح بعض المشكالت المتعلقة بالتصمیم والمنھجیة•




Analyses des données du questionnaire

: SPSS الشروع في استخدام برنامج-
-  ً ، لتسھیل رقم  استبانةنحدد لكل  االستباناتبعد جمع : أوال

إدخال البیانات في أي للتأكد من صحة مراجعتھا على البرنامج 
.وقت

-  ً :البرنامج نقوم بتعریف المتغیرات على : ثانیا
إعطاء رقم لالستمارة أو ( االستباناتنبدأ بتسلسل : مثال •  

).للمجیب
حیث نعطي (Nominal)وھو متغیر اسمي  (Genre)الجنس  

  .لألنثى ) 2( والرقم للذكر ) 1( الرقم 



حیث :   (Ordinal)مستوى التعلیم وھو متغیر ترتیبي-
) 3(للثانوي و الرقم ) 2(للجامعي والرقم ) 1(سنرمز بالرقم 

...لالبتدائي ) 4(للمتوسط و الرقم 
)بالسنوات(السن متغیر كمي  -
عبارات االستبانة ستكون متغیرات كمیة تقاس بسلم  -

)Scale( إذا كانت تعطى لدرجات اإلجابة أوزان متدرجة
)  4(، موافق ) 5(موافق بشدة :  فقرات االستبیان موجبة

)1(، غیر موافق إطالقا ) 2(، غیر موافق ) 3(محاید 
إذا كانت سالبة یكون العكس•



SPSS
:   Variable viewالدخول لصفحة  -1



حیث تظھر على الشاشة صفحة خاصة لتعریف المتغیرات المختلفة ، حیث یستخدم 
كل سطر لتعریف متغیر واحد فقط من حیث الصنف ، و العرض ، و العنوان  ، و 

:القیمة ، و قیاس تدرجھ 

الجنس الجنس
الرقم الرقم



 Variable Types:أنواع المتغیرات

:ومنھا تختار نوع المتغیر الذي تریده  Variable typeتفتح النافذة 
والبیانات تكون قیمھا أرقام، والمتغیر ھنا یقبل:  Numericالمتغیر الرقمي  -1

Scientific Notationاألرقام بصیغ معینة مثل 
یتكون المتغیر من أرقام یفصل بین كل ثالث خانات :   Commaمتغیر الفاصلة  -2

.بفاصلة وتستعمل النقطة للكسر العشري 
یتكون المتغیر من أرقام یفصل بین كل ثالث خانات بنقطة :  Dotمتغیر النقطة   -3

.وتستعمل الفاصلة للكسر العشري
یتكون المتغیر من أرقام تكتب مع :  Scientific Notationمتغیر علمي  -4

العالمات الریاضیة مثل الضرب في مضاعفات العشرة باستخدام أحد الحرفین 
E,D   3.5: بعد الرقم ثم األس ؛ مثالE5  ً 3.5x105تساوي ریاضیا

یتكون المتغیر من أرقام تكتب بطریقة خاصة مثل التاریخ :  Dateمتغیر تاریخ   -5
. والوقت 



.  یستعمل لإلعالن عن العملة األمریكیة الدوالر :  Dollarمتغیر عالمة الدوالر  -6
.  یستعمل للعمالت المختلفة :  Custom Currencyمتغیر عملة  -7
وھي من المتغیرات التي تكون بیاناتھا على شكل :  Stringالمتغیر الحرفي  -8

:أحرف أو كلمات أو أرقام وھي نوعین 
متغیرات حرفیة وتكون غیر مصنفة مثل اسم الموظف وال تدخل في العملیات •  

.الحسابیة
أیضاً ال تدخل ) ذكر ، أنثى ( متغیرات حرفیة وتكون البیانات مصنفة مثل الجنس•  

.في العملیات الحسابیة 



الجنس الجنس
الرقم الرقم



الجنس الجنس
الرقم الرقم



الجنس الجنس

الرقم الرقم



الجنس الجنس
الرقم الرقم



على   Data Viewتعریف جمیع المتغیرات  نقوم بفتح صفحة بعد االنتھاء من 
الشاشة لتفریغ جمیع البیانات المتضمنة في االستبانات بحیث أن األعمدة تعبر عن 

.المتغیرات واألسطر ألرقام االستبانات

الرقملجنسا



   








•
 تعزى أو (تعـــود ھناك فروق ذات داللة إحصائیة

؟ ....إلى ) ترجع 
•

؟..(Y)و  (X)ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین  -



SPSS

 إلى ننتقل البرنامج في البیانات جمیع إدخال بعد   
 أحد باستخدام ذلك و وتحلیلھا ووصفھا تنظیمھا

 و الوصفي اإلحصاء ( اإلحصاء علم فروع
 أو االستداللي أو االستقرائي اإلحصاء

. ) االستنتاجي





المقاییس

مقاییس المتغیرات النوعیة

تسلسلي
Ordinal scale

تصنیفي
Nominal scale

مقاییس المتغیرات الكمیة

فئوي
Interval scale

نسبي
Ratio scale

:الدخل مثل السن و 
مقاییس النزعة المركزیة 

مقاییس التشتتو 
 

 لیكرتمثال استخدام سلم 
Likert :

مقاییس النزعة المركزیة 
و مقاییس التشتت

)1،2(الجنس مثل 
لیس لھ قیمة و لكن رمز 

:األنواعللتفریق بین 
التكرارات و النسب 

المئویة

،  الخیاراتترتیب 
النسب و التكرارات 

و تحلیل التباین 
Anova







:Reliability

.العینة یعبر عن استقرار المقیاس أي یعطي نفس النتیجة لو أعید تطبیقھ على نفس 
:الثبات أھم معامالت 

Alpha Cronbach  كرونباخمعامل ألفا  -1
كلما اقتربت قیمة معامل الثبات من الواحد كان الثبات مرتفعاً وكلما اقتربت من الصفر كان الثبات •

.منخفضاً 
Deleted) (Alpha if Item یمكن حذف العبارة التي تنقص من معامل الثبات•

  (Split—half)التجزئة النصفیة  -2

:Validity

.ویساوي ریاضیاً الجذر التربیعي لمعامل الثبات .لقیاسھ أن المقیاس یقیس ما وضع  بھیقصد 



1



2



 اختیار یتم حیث ، بمفرده محور لكل الثبات معامل دراسة أیضاً  یمكن
: كالتالي األول للمحور )مثال( العبارات




(Descriptive Statistics) 



علم استنباط الحقائق من األرقام بطریقة ھو اإلحصاء الوصفي 
فھمھا المعلومات لتسھیل حیث یتم تنظیم وتلخیص  .علمیة 

:التالیة ، ویتم عرض البیانات بالطرق ودراستھا 
(Tabulation)جدولة البیانات  -1
Graphical)تمثیل البیاني  -2 Representation)
Statistical)اإلحصائیة المقاییس حساب  -3 Measures) :
)البیاناتالعدد الذي تتمركز حولھ ( المركزیةمقاییس النزعة  -أ  
تقیس مدى البعد أو التشتت بین مفردات (التشتت مقاییس  -ب 

)بھاالمتغیر عن مقیاس النزعة المركزیة الخاص 
اختبار الطبیعیة -4



Average)المتوسط الحسابي  -1     or Mean) 
. الشادةبالقیم للبیانات الكمیة فقط وھو وحید ویتأثر یصلح 

 (Median)الوسیط  -2    
أو التصاعدي القیمة التي تقع في منتصف البیانات بعد الترتیب التنازلي ھو 

. الشادةوھو وحید و ال یتأثر بالقیم 
(Mode)المنوال  -3   

و لكنھ قد ال یكون وحیدا و ال  الشادة، ال یتأثر بالقیم شیوعا ھو القیمة األكثر   
.موجودا یكون 








 (Range)المدى  -1
. الشادةو یتأثر بالقیم  .قیمة ھو الفرق بین أكبر قیمة و أصغر 

(Variance)التباین  -2
یقیس تشتت البیانات عن الوسیط

(Standard deviation)االنحراف المعیاري  -3
ھو الجدر التربیعي الموجب للتباین

 (Coefficient of variation)معامل االختالف  -4
، و یستخدم أحیانا للتعرف للتشتت النسبیة من أحسن المقاییس

.الشادةعلى القیم 





(Measure of skewness)مقیاس االلتواء  -5
ھو مقیاس تشتت نسبي یحدد ما إذا كانت البیانات متماثلة أم ال

(Measure of Kurtosis)مقیاس التفرطح  -6
:ھو مقیاس نسبي یقیس قمة المنحنى ، و یأخذ ثالثة أشكال 



 





:3الخطوة  



: 4الخطوة 







 



یظھر مربع الحوار التالي نختار آما ھو موضح في 
:الرسم البیانيیظھر  OKثم الصورة 



نختار ثم   Graphsلرسم األعمدة البیانیة نتبع الخطوة األولى من قائمة التحلیل 
یظھر مربع الحوار آما ھو   Chart Builderالقائمة الفرعیة لإلحصاءات الوصفیة 

:موضح في الصورة التالیة 





منسدلة اختر القائمة الرئیسیة فتظھر قائمة من  Transformاختر 
Compute Variable  التالي نافذة آما في الشكل ستفتح:

 ؛ إذا مثال ، المحاور محور من كل متوسط لحساب : األولى الخطوة
كانت لدینا ثالثة محاور البد من إضافة ثالثة متغیرات في صفحة 

Variable View  مثال لتكن)(t1 , t2 ,t3:







كما في الصورة أعاله  ثم ) 1(الرقم في  t3المتغیر اسم نكتب 
ثم المتوسط ) 2(بالرقم كما ھو مشار إلیھ  Statisticalنختار 

 )3(بالرقم المشار إلیھ  Meanالحسابي 
 OKثم )  8، م  7م (  t3بالمحور الخاصةالعبارات ثم نختار 

و  t1و ھكذا بالنسبة للمحور  ... t3فتظھر النتیجة في العمود 
t2 .

.الثالثة احتساب المتوسط الحسابي للمحاور و بذلك فقد تم 

 بإتباع الخطوات إنشاء الجداول التكراریة : الثانیة الخطوة
:التالیة 







 نحسب المتوسطات للعبارات الثمانیة ومعھا : الخطوة الثالثة
:التالیة إجمالي المحاور الثالث بالطریقة



........النتیجة تظھر   OKو بالضغط على



(Rensis Likert)

 ، موافق ، بشدة موافق( الخیارات عن یعبر الذي المتغیر أن بما
 واألرقام ، ترتیبي مقیاس )إطالقاً  موافق غیر ، موافق غیر ، محاید
  موافق ، 5 = بشدة موافق( األوزان عن تعبر البرنامج في تدخل التي

 المتوسط( الحسابي المتوسط حساب فإن ).. 3 = محاید ، 4 =
 حاصل عن عبارة وھي الفئة طول حساب خالل من یتم )المرجح

 ، أولى فئة 2 إلى 1 من( الفئات عدد تمثل 4 حیث . 5 على 4 قسمة
 فئة 5 إلى 4 ومن ، ثالثة فئة 4 إلى 3 ومن ، ثانیة فئة 3 إلى 2 ومن

 5 على 4 قسمة وعند . )الدرجات( االختیارات عدد تمثل 5 ،)رابعة
 یكونالتوزیع فإن وبالتالي 0.80 یساوي الذي الفئة طول على نحصل
:التالي الجدول حسب



المستوى المتوسط المرجح المتوسط المرجح

غیر موافق بشدة 1.00 - 1.79 1.00 –1.80

غیر موافق 1.80- 2.59 1.81 –2.60

محاید  2.60 –3.39 2.61 –3.40

موافق 3.40 –4.19  3.41 -  4.20

موافق بشدة 4.20 –5.00 4.21 –5.00



:الجدول المتضمن النتائج 

النتیجة االنحراف 
المعیاري

المتوسط غیر موافق 
بشدة

غیر 
موافق

محاید موافق موافق 
بشدة

التكرارات عبارات 
المحور

التكرار    1ع   
%

التكرار 2ع 

%

التكرار 3ع 
%

التكرار مجامیع  
%المحور






(Inferential Statistics)





  خصائص على للتعرف الطرق مجموعة ھو االستداللي اإلحصاء•
  طرق على باالعتماد عشوائیة إحصائیة عینة خالل من المجتمع
.محددة إحصائیة

 أنھ إال التنبؤ و والتقدیر التعمیم مع یتعامل االستداللي اإلحصاء •
 القیاس لمعالجة یدعونا مما التأكد بعدم الحاالت بعض في یتسم

 عن فكرة یعطي مما االحتماالت علم باب تحت األحوال ھذه في
 المجتمع على التعمیم حال الباحث من وقوعھ المحتمل الخطأ

.الدراسة محل العشوائیة العینة منھ المسحوب




:اإلحصائیةالعالقات  -1

Correlationاالرتباط  -     
Regressionاالنحدار -     
T-Test :اختبار -2
– Chiلالستقاللیة  كاياختبار مربع -3 square .
.ANOVAاألحادي تحلیل التباین اختبار  -4
. Test of Hypothesesاختبار الفرضیات  -5
Significanceمستوى الداللة المعنویة  -6 Level .



1
11–

: (Pearson) لبیرسوناالرتباط الخطي معامل أ-
و یرمز لھ  (dependent)یستخدم لقیاس التغیر الذي یطرأ على المتغیر التابع •

. X)( بـویرمز لھ   (Independent)عندما تتغیر قیم المتغیر المستقل (Y) بـ

.الكمیة والبیانات  حالة العینات الكبیرةیستخدم ھذا المقیاس في •

:(Spearman) لسبیرمانارتباط الرتب  -ب
وصفیة وعینات صغیرة بیانات متغیرین في شكل یقیس مقدار قوة االرتباط بین 

،  5ممتاز : مادتین تقدیر الطلبة في : مثال ( .ترتیبیة یمكن وضعھا في صورة 
....) 3، جید  4جید جدا 



: (Coefficient of asoociation)معامل االقتران  -ج

 قسمین إلى منھما كل تنقسم ظاھرتین بین العالقة لقیاس االقتران معامل یستخدم
. فقط )صفتین أو(

 أو بالموجب سواء( الصحیح الواحد من االقتران معامل قیمة اقتربت كلما
 عند العكس و الظاھرتین بین قویة عالقة وجود على ذلك دل كلما )السالب

.)البشرة لون و المعیشة مستوى : مثال(. الصفر من االقتراب

contingency) التوافق معامل -د Coefficient) :
  صفتین من أآثر ظاھرة لكل تكون بحیث ظاھرتین بین االرتباط قوة مقدار یقیس

.)الدخل ومستوى الدراسي المستوى :مثال(.





1-2- :(Linear Regression )

قیاس العالقة بین متغیرین أحدھما تابع و اآلخر مستقل في •
 Y=a + bX: صیغة 



SPSS







0.95المكمل  0.05التأكد من مستوى الداللة عند درجة 



2T-Test
1- One-Sample T-test 

بمتوسط مجتمع ) عینة واحدة(ما متوسط عینة یتم فیھا مقارنة 
.جدا معروف و ھي حالة خاصة 

2- Independent-Samples T-test.
 متوسطین بین المقارنة یتم فیھا والتي استخداماً  الحاالت أكثر ھي

 في أو مثالً  الذكاء في واإلناث الذكور( مختلفتین مجموعتین
) التحصیل في أو الوزن في أو االبتكار

3- Paired-Samples T-test
.مرتین لدیھا قیاس المتغیر یتم واحدة في ھذه الحالة لدینا مجموعة 



 3- :  (Khi2) Chi – square
.االسميبالمقاییس خاص ھو اختبار 

التعلیمي؟ھل ھناك عالقة بین الجنس والمستوى : مثال 
ھنا المتغیرین من (لمعرفة مدى استقاللیة المتغیرات عن بعضھا البعض  chi-squareنستخدم ھنا 

) .دیمغرافیینعاملین (الوصفیة متغیرات الدراسة 
متغیرا الجنس ومستوى التعلیم (الجنس المستوى التعلیمي ال یعتمد على  : HOالفرضیة الصفریة  -

  ) .مستقالن
ھناك عالقة بین متغیر الجنس (الجنس المستوى التعلیمي یعتمد على :  H1الفرضیة البدیلة  -

  ) .ومتغیر مستوى التعلیم





وأقل قیمة لمستوى الداللة 2بدرجة حریة   1.760تساوي  كايیبین الجدول أعاله أن قیمة مربع 
0.415 .

وھي  0.415: ھي یتضح أن أقل قیمة لمستوى الداللة من الجدول أعاله : الفرضیات قبول ورفض 
  ) .الجنس مستوى التعلیم ال یعتمد على ( أن وبالتالي تُقبل الفرضیة الصفریة أي   α= 0.005أكبر من قیمة 



4(Anova):
(Analysis of variance)  یعتمد ھذا األسلوب اإلحصائي على ما یعرف باختبارF.

ً للمستوى : مثال  التعلیمي ؟ھل ھناك فرق في متوسطات إجابة األفراد تبعا
ال توجد فروق بین متوسطات اإلجابات تبعاً  : HOالفرضیة الصفریة  -

.التعلیمي للمستوى 
توجد فروق بین متوسطات اإلجابات تبعاً للمستوى  : H1الفرضیة البدیلة -

.التعلیمي 





“  F“یوضح الجدول السابق مقارنة المتوسطات عن طریق اختبار •
والنتیجة عدم وجود داللة للمحاور على الترتیب حیث أن احتمال 

و ھي قیم أكبر من  0.730و  0.572و  0.364: المعنویة أخذ القیم 
0.05 .

ال توجد فروق :  ) HOفرضیة العدم (وبذلك نقبل بالفرضیة الصفریة •
.  بین متوسطات اإلجابات تبعاً للمستوى التعلیمي
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