
 مقدمة الى النظام اإلحصائي 

SPSS 
Statistical Package for Social Sciences 

 ُمدرسة المادة : رشا محمد الطراونة 



طرائق جمع البيانات وتبويبها هو العلم الذي يبحث في    

..البيانيةالطرائق الرياضية أو خالل مجموعة من من  وتحليلها  

 

 منمتغير أو مجموعة هذه العملية الى وصف تهدف  

  (من العينة توفرةالم)البيانات خالل مجموعة من من المتغيرات 

تعمم على المجتمع الذي أخذت منه   قراراتوالتوصل بالتالي الى 
.العينة  

 علم اإلحصاء 



 

الذي يستخدم األساليب اإلحصائية للخروج بالنتائج والبحث 

.والقرارات ال بد أن يمر في عدة خطوات  

، ألنه إذا كان تحديد المشكلة أو هدف الدراسة بوضوح ودقة:  أوال• 
 .هدف الدراسة غير واضح كانت النتائج غامضة وغير دقيقة

يمكن أن تكون و تحديد األداة التي ستستخدم لجمع البيانات: ثانيا•
 .استبانه أو جهاز في ُمختبر 

 .تحديد العينة التي ستجمع منها البيانات وطرائق جمعها: ثالثا•

وتحويلها إلى أرقام أو حروف حتى  (Coding)ترميز البيانات : رابعا•
يسهل إدخالها إلى الحاسوب ويسهل التعامل معها، ومن ثم إجراء 

التحليالت اإلحصائية حسب التحليالت اإلحصائية حسب أهداف البحث 
 .  المنشود

وقبل تناول عمليات اإلدخال والتحليل البد من مراجعة الركائز األساسية  •
، الن هذه (تصميم ااإلستبانة -اختيار العينة –المتغيرات ) لعلم اإلحصاء 

 .الركائز تحدد إلى حد كبير نوع التحليل اإلحصائي المنشود

 



 3-1 العينات 

هناك أربعة طرق لسحب العينت نختار احدها لتحقيق هدفنا بحيث يكون 

.الجهد والوقت والمال أقل ما ُيمكن   

 1-العينات العشوائية البسيطة :

هي اختيار عدد ُمعين من أفراد الُمجتمع بحيث يكون ألي فرد من األفراد 

الفرصة نفسها للظهور في هذه العينة، وُتستخدم للُمجتمع الذي يتكون من 

.عناصر ُمتجانسة  

 عينة عشوائية 



 عينة طبقية عشوائية عينة طبقية عشوائية

 2- العينات الطبقية العشوائية :

إن أهم شرط من الشروط التي يجب توافرها في العينات أن تكون ممثلة 
للمجتمع، ولضمان ذلك عندما تكون عناصر الُمجتمع غير ُمتجانسة فإننا 

نقسم الُمجتمع الى طبقات، ثم نأخذ عينة عشوائية بسيطة من كل طبقة على 
أن تتناسب مع حجم هذه الطبقة، فإذا أردنا دراسة رأي سكان مدينة ما 

، ثم نأخذ عينة  (طبقات)بموضوع ُمعين فإننا نقسم هذه المدينة إلى مناطق 
عشوائيه بسيطة من كل منطقة شريطة أن يتناسب حجم هذه العينه مع عدد  

.السكان في كل منطقة، وُيشكل مجموع هذه العينات العينة الكلية  
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 3- العينات العنقودية ) ُمتعددة المراحل( :

عندما يكون حجم الُمجتمع كبير جدا، وعندما يكون باإلمكان تقسيم  
فإننا نختار عينة  ( عناقيد) هذا الُمجتمع الى مجموعات صغيرة 

على أحد  دراسه مثال إذا أردنا إجراء . عشوائيه من هذه العناقيد 
مناهج الصف الرابع ، فإن مجتمع الدراسه كبير جدا و يصعب أخذ  

مديريات  ) عينة عشوائيه منه، وأن هذا الُمجتمع مقسم الى عناقيد 
(  مدارس ) على عناقيد أصغر تحتوي وهذه الناقيد ( التربيه 

،  ( شعب الصف الرابع ) واألخيره تحتوي على عناقيد أصغر 
وألخذ عينة فإننا نختار عينة عشوائيه من المدارس ثم نختار بشكل  
عشوائي شعبه من كل مدرسة ، ويكون جميع الطلبه في هذه الشعبة  

.ضمن العينة الكليه   
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 4- العينات الُمنتظمة :

هذا النوع من العينات يتم حصر عناصر المجتمع وإعطاء أرقام متسلسلة لكل عنصر، ثم  في 

قسمة عدد عناصر المجتمع على العدد المطلوب للعينة ليكون الناتج طول فترة االختيار، ويتم 

اختيار رقم عشوائي اصغر من طول فترة  االختيار، ويكون هو تسلسل أول عناصر العينة، 

ونضيف طول الفترة على تسلسل العنصر األول لينتج تسلسل العنصر الثاني، وهكذا حتى 

ينتهي اختيار جميع المفردات، وخير مثال على ذلك اختبار فحص الجودة والذي يتم فيه اخذ 

 .علبة تسير على خط اإلنتاج 100علبة من كل 

 : مثال

إذا كان . يريد مدير مدرسة أن يعرف رأي طلبة مدرسته في مستوى تدريس أحد المعلمين 

للحصول على العينة  .200طالب، وحجم العينة المطلوبة يساوي  1000عدد طلبة المدرسة 

فمن أول خمسين طالبا، يختار طالبا . طالبا 50=   200/1000بسرعة، يختار من كل   

، … ،  139،  89،  39: وعليه فإن  العينة هي األشخاص . 39عشوائيا، وليكن رقم 

9989. 
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جمع البيانات   3-2  
هناك طرائق عديدة لجمع العلومات تحتاج الى جهد ووقت ومال ، ولذلك علينا 

اختيار الطريقه التي تحقق هدفنا بأقل تكلفه وجهد، وهناك أربع طرائق رئيسية  

.لجمع البيانات ، تعتمد على نوع البيانات الُمراد جمعها من أفراد عينة الدراسة   

 أنواع البيانات : 

- البياناات النوعيه : التي تحتاج الى سؤال األشخاص والخصول على معلومات  

نصوص شكل على   

 

- البيانات الكمية : من الممكن الحصول عليها بدون مقابله األشخاص ويتم ذلك 

من خالل اإلجابات التي تتم بشكل مستقل من قبل الشخص  ، فمثال للحصول على  

.وزن األفراد من الممكن مقابله كل فرد ووزنه باستخدام ميزان وتسجيل النتيجه   
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 ُطرق جمع البيانات : 

 Personal Interview  المقابلة الشخصية -1

  األفراد، من نوعية بيانات جمع الى الحاجه عند الغالب في ُتستخدم
  كامل بشكل أسئلته عن اإلجابات من يتأكد أن الباحث يريد عندما أو
  بشكل اجاباته كتابة المجيب يستطيع ال التي الحاالت في وربما ،

 . مثال مريض ألنه أو والقرآءه الكتابه يستطيع ال ألنه فردي

  الذي الموضوع عن إليهم والتحدث العينة أفراد بمقابلة تقوم أن وهي
  بجمعها سنقوم التي المعلومات كمية فان وبذلك فيه البحث إجراء يتم

  أن وعليك صعبا، سيكون تحليلها أن إال ما، حد إلى دقيقة ستكون
  هذه تدوين في خطا أي الن المقابلة أثناء البيانات تدوين إلى تنتبه

 .النتائج في خطا إلى يؤدي البيانات
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 Telephone Interviews   الهاتفيةالمقابلة  -2

 والتحدث الهاتف طريق عن العينة بأفراد باإلتصال تقوم أن هي

  ، معهم للتحاول الحديثه اإلتصاالت تقنيات استخدام أو إليهم

  التي المعلومات كمية فإن الشخصية الُمقابله في الحال هو وكما

 الشخص سيكون مصدرها ولكن كبيره ستكون عليها ستحصل

  جميع الى التحدث يستطيع فال ، فقط الهاتف على يجيب الذي

   .نسبيًا تكلفتها قله الطريقه هذه ميزة. واحد وقت في العائلة أفراد

( متحيزة ) استخدام المقابله عن طريق الهاتف أو عن طريق االنترنت  هي عينات غير عشوائيه بشكل كامل
وبالتالي ال ُتمثل جميع أفراد الُمجتمع اإلحصائي بشكل كامل ، إذ ان األفراد الذين ال يملكون هاتفا أو ليس لديهم 

 انترنت ليس لديهم الفرصه ليكونوا ضمن العينة المسحوبه
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  Direct Observationالمباشرة المالحظة  -3

 أي الطريقة هذه تستخدم فانك للعينة، أفراد هناك يكون ال عندما
 تقاطع على تقف أن عليها األمثلة ومن المباشرة، المالحظة

  الساعة من التقاطع هذا من تمر التي السيارات وتعد طرق،
 ذهاب وقت في السير كثافة حصر بهدف التاسعة وحتى الثامنة

  مجموعة تصرف بمراقبة تقوم أن أو أعمالهم، إلى الموظفين
  على التعرف بهدف المالحظات وتدوين اللعب أثناء األطفال من

 .المواقف بعض في األطفال سلوكيات
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 Questionnaire اإلستبانة -4
اإلستبانة هو وسيلة لجمع البيانات الالزمة للتحقق من فرضيات المشكلة قيد 
الدراسة، أو لإلجابة على أسئلة البحث، وعند تصميم اإلستبانة يجب مراعاة 

:وصحتها، ومن أهم هذه الشروطالنتائج بعض الشروط حتى تضمن دقة   

 

يجب أن تكون أسئلة اإلستبانة بسيطة ومفهومة للجميع بنفس الطريقة  -1
 .وال تكون غامضة

 كم عدد األطفال لديك ؟: مثال
هنا يتحير المجيب ليسال هل الطفل من هو دون سن الخامسة أم السابعة أم 

 ...  العاشرة
 :ولذلك على الباحث أن يعيد السؤال ليصبح مثال

 ؟..سنة لديك 12كم عدد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
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يجب على الباحث أن يبتعد عن تلك األسئلة التي توحي  . 2
وغالبا ما تكون األسئلة المنفية موحية باإلجابة. باإلجابة  

أال تعتقد أن أسلوب هذا الكتاب مبسط للدارس ؟  :مثال  

يقوم فالمجيب سيقوم باختيار اإلجابة األولى، وكان الباحث يريد أن   

.باإلجابة كما يريد الباحثالمستجيب   

 

 .تحديد الكميات أو الوحدات عندما تكون اإلجابات أرقامايجب  -3
....كم تحتاج من كمية الماء للشرب يوميا؟ : مثال  

...كؤوس ، أو  5سيجيب أحد األشخاص لتر ماء ويجيب آخر   
 لذلك يعاد صياغة السؤال إلى  كم لترا من الماء تشرب في اليوم؟ 

 

   ال   نعم
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أن تكون األسئلة مباشرة وواضحة وان ال يفكر المستجيب بعمق ليجيب  يجب  -4
 .على األسئلة

 
يجب أن تكون اإلستبانة قصيرة قدر اإلمكان، حيث قد ال يكون عند المجيب  .  5

 .وقتا طويال إلجابة أسئلة اإلستبانة
  

يفضل أن توزع اإلستبانة على مجموعة صغيرة للتجريب وتعديل األخطاء  . 6
 .قبل التطبيق النهائي

  
يجب أن تكون اإلستبانة صادقة وثابتة، فان لم تكن صادقة فلن تكون . 7

أما إذا لم تكن اإلستبانة ثابتة فلن نستطيع تعميم اإلستبانة،  . المعلومات دقيقة
ولن يكون قرارنا صالحا لفترة من الزمن وسنوضح كيفية التأكد من صدق أسئلة  

 .SPSSاإلستبانة ودرجة ثباتها من خالل برنامج 



ترميز البيانات -4  

  التحليل بهدف الحاسوب إلى إدخالها تسبق والتي التالية الخطوة

  إجابات تحويل عملية هي البيانات وترميز .البيانات ترميز هي
 .الحاسوب إلى إدخالها يسهل حروف أو أرقام إلى سؤال كل

  يقومون الذين (المشاهدات ) األشخاص فان SPSS مفهوم حسب

  حاالت اسم عليهم يطلق االستبيان أسئلة على باإلجابة

(Cases) ، عن عبارة هو االستبيان في (فقرة ) سؤال وكل  

  األسئلة على األشخاص إجابات وتسمى ، (Variable ) متغير

 .( Values of Variables) المتغيرات بقيم (الفقرات )
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 :يحتوي االستبيان على عدة أنواع من األسئلة، وهذه األنواع هي•
 :سؤال يسمح باختيار إجابة واحدة فقط( أ•
هل أنت مواطن أم الجئ ؟ : مثال    

 لإلجابةمتغير واحد يكفي لتمثيل هذا السؤال، في هذه الحالة نرمز 

 لإلجابةأو نرمز   2بالرمز " ال " ولإلجابة  1بالرمز " نعم "  

 ولكن يفضل استخدام  Yبالرمز " ال " ولإلجابة Nبالرمز " نعم " 

 تتم  SPSSاألرقام الن عملية إدخال البيانات الرقمية في الترميز 

 اكثر والن الحاسوب يفرق بين الحروف الصغيرة والكبيرة بسهولة 

 تنفذ فقط مع    SPSSفالمر فان كثير من األوامر فيوكذلك 

 .الرقمية وال تنفذ مع المتغيرات الحرفيةالمتغيرات 
 

   ال   نعم
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هل توافق أن يكون تسجيل الطالب في الجامعة عبر  : مثال
 الحاسوب؟

 
   بشدة معارض   معارض   محايد   موافق   بشدة موافق

ليدل على  4والرقم " موافق بشدة" ليدل على اإلجابة  5في هذا المثال ربما يستخدم الرقم 

"  ليدل على اإلجابة  2والرقم " محايد" ليدل على اإلجابة  3والرقم " موافق" اإلجابة 

 ".معارض بشدة" ليدل على اإلجابة  1والرقم " معارض
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 : سؤال يسمح بأكثر من إجابة( ب

 ما هي أهم الهوايات التي تمارسها ؟: مثال

   ذلك غير      الصيد   السباحة   الرياضة   القراءة 

في هذا السؤال نالحظ أن الشخص يمكن أن يعطي اكثر من إجابة، لذلك فان متغيرا واحدا ال يكفي 

ال / في هذه الحالة يفضل إنشاء خمسة متغيرات، كل متغير له احتمال إجابتين نعم . لتمثيل السؤال
 "ال" لإلجابة   0و " نعم " لإلجابة  1ويستخدم لهما 

 .رتب القنوات الفضائية التالية حسب أهميتها لك: مثال
   السورية   الكويتية   العربية   الفلسطينية   المنار   الجزيرة

لألقل  5للقناة األكثر أهمية والرقم  6في هذا السؤال يجب إنشاء ستة  متغيرات وإعطاء الرقم 
 .1أهمية إلى أن نصل إلى اقل القنوات أهمية وإعطائها الرقم 



ترميز البيانات -4  

 :سؤال مفتوح جزئيًا( ج

ويقصد بذلك السؤال الذي يسمح للشخص باختيار إجابة موجودة  

ضمن الخيارات أو كتابة إجابة أخرى غير موجودة ضمن 
 .الخيارات

 عند سفرك للخارج أي خطوط الطيران تستخدم؟: مثال

... اذكرها ذلك غير   األردنية   القطرية   المصرية   الفلسطينية 

.. 

في هذا النوع من األسئلة فان متغيرا واحدا يكفي لتمثيل هذا السؤال الن المسموح به هو إجابة 

إال أن عملية تعيين رموز تصف قيم ( شريطة أن يستخدم المسافر شركة طيران واحدة) واحدة فقط
طرق هي صعبة نوعا ما وتتم باستخدام عدة ( اإلجابات) المتغير   
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أن ترمز لكل شركة طيران وردت باإلجابة  : الطريقة األولى
N  إلى  1برقم من  حيث يمثل   N عدد شركات الطيران الواردة  

باإلجابة وهذه طريقة سيئة ألنها تحتاج لوقت كبير، ألنه 

.سيتعامل مع كل استبيان بشكل منفرد ليتم جمع البيانات كلها  
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بحيث يتم معاملة  " غير ذلك " ليصف اإلجابة  5تعيين الرمز : الطريقة الثانية•

هذه اإلجابات كمجموعة واحدة عند تحليل اإلجابات بغض النظر عما ذكر من  

وهذه الطريقة سيئة ألنها تمكننا من فقدان . أنواع شركات الطيران الممكنة

معلومات كثيرة، إال أن هذا الفقدان من المعلومات قد ال يكون مشكلة إذا كان  

 .االستبيان يركز على شركات الطيران الواردة في السؤال

 :والختيار أي الطرق أفضل فإنه يجب األخذ بعين االعتبار العوامل التالية •

 الهدف من اإلستبانة–

 .شكل االستبيان الذي تم تقديمه لألشخاص وكيفية اإلجابة علية–

 .الوقت المتاح للباحث–

 .الدعم المادي المتوفر للباحث–

 .الدقة المطلوبة–

 


