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أهمية التحليل اإلحصائي للبحث العلمي

البحث أهمية عظيمة للبحث العلمي حيث يساعد الباحث على دراسة عيناتيمثل التحليل اإلحصائي1.
.الكبيرة وبالتالي يمكنه من الوصول للنتائج وتحقيق أهداف البحث العلمي

طاء نتائج دقيقة المتوفرة وإعوالمعلومات بصفة عامة الحل األمثل لتحليل البيانات التحليل اإلحصائييعد2.
.في كافة العلوم

.مجتمع الدراسةصادقة ودقيقة ويعتمد عليها بشكل كبير و يمكن تعميمها علىالتحليل اإلحصائينتائج3.

منفردة التحليل اإلحصائي إستنتاجات جديدة هامة من معلومات قد ال تشكل قيمة في حالة وجودهايقدم4.
.ولكن بتحليلها مجتمعة تخرج بنتائج تنعكس فوائدها على المجتمع

تماعية وتحديد وتفسير الظواهر االجتحليل وبدور كبير في العلوم اإلنسانية التحليل اإلحصائييقوم5.
.وتحقيق أهداف مجتمعية هامةعالجهامسبباتها ومن ثم 

.إلنسانيالمعرفة وتفسيرالسلوك البحثية هأسئلتالتحليل اإلحصائي للباحث إجابات حول يقدم 6.

.منظمفي مجال اإلدراك الحسي وتسجيل النتائج بشكل دقيق وهام بدور التحليل اإلحصائيبقوم7.



الفرضية البحثية و الفرضية اإلحصائية

رة جملة بسيطة البحثية أوالتجريبية تصاغ بطريقة تقريرية إثباتية في صوالفرضية•
واضحة وقصيرة

نها تفتقرإلي تحديد يصعب أويستحيل إختبارالفرضية التجريبية أوالبحثية بصورة مباشرة ال•
.بينهاللفروق محددة والتتضمن مقاديرمقدارالعالقة بين المتغيرات 

بحثية التجريبية ختبارالفرضية اإلحصائية ولذلك البد من تحويل الفرضية الإيمكن في حين •
يمكن إختبارها إلي فرضية إحصائية 

بواسطةلإلختبارتخضعرياضيةصورةفياإلحصائيةالفرضيةتصاغ•
اتمستويإختالفبإثبات أوعدم إثباتيكتفيحيث المختلفةاإلحصائيةاإلختبارات

ة اإلختالفاتقيمتحديديشترطواليةالفرضفياإلحصائيةالداللة



اإلحصائيخطوات التحليل أو اإلختبار 

يقوم الباحث باختيار نوع التحليل أو االختبار اإلحصائي المناسب لبحثه 1.

.تحديد المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة التي سيقوم الباحث بدراستها2.

بارها وإجراء تحديد نوع العالقات بين المتغيرات المستقلة والمتغيرة التي يرغب الباحث في اخت3.

.التحليل اإلحصائي لها

يقوم الباحث بإختيار فرضياته4.

(.Null Hypothesis)تحديد فرضية العدم 5.

.HypothesisAlternative-تحديد الفرضية البديلة 6.



2-اإلحصائيخطوات التحليل أو اإلختبار 

ويوجد للداللة (. Statistical Significance) ألفا   -اختيار مستوى الداللة اإلحصائية المناسب 7-

)في نفس الوقت مستوى الثقة كويحدد ذل% 5و % 1بمعني  0.01 , 0.05: اإلحصائية مستويين وهما

Level of Significance)بمعني إذا كان مستوى الداللة . مستوى ألفا-1أنه يعادل علي أساس

.٪95فإن مستوى الثقة المقابل هو (%5)أي 0.05اإلحصائية هو 

- حظة بيانات من مصادر أولية ومن مصادر ثانوية من خالل طرق مثل المال)البيانات البحثية جمع 8

-ية جمع بيانات من مصادر رسم–جداول اإلحصاء –المقابلة –اإلستبيان –المتعمدة أو العشوائية 

(العصف الذهني لمجموعات من مجتمع البحث

البيانات و نقدهامراجعة 9-



3-اإلحصائيخطوات التحليل أو اإلختبار 

وتنظيم ومعالجة البيانات الرقميةتصنيف -10

البيانات إلى أحد برامج التحليل اإلحصائيإدخال -11

حساب –تت حساب مقياس التش–مقياس النزعة المركزية –المتوسط الحسابي والوسيط )البيانات تحليل -12

(و غيرها المعياريتحديد اإلنحراف –اإلرتباط 

قرار رفض الفرضية الصفريةتأكيد -13

قبول الفرضية البديلة وتأكيد ذلك باإلثباتات اإلحصائيةقرار -14

البياناتتفسير -15

النتائجإستخالص -16



العلميفي البحث برامج التحليل اإلحصائي 

 IMB SPSS)الحزم اإلحصائية للتحليل للعلوم االجتماعية أو برنامج -SPSSبرنامج•
Statistics)

SAS (The Statistical Analysis System)برنامج•

EXCELبرنامج•

MINITABبرنامج•

EVIEWSبرنامج•

Rبرنامج•

STATAبرنامج•

•JMP



(فرضية العدم)الصفرية الفرضية -اإلحصائيةأنواع الفرضيات 

أن معناها ليس معنى الفرضية الصفرية التي يحاول الباحث دحضها أن قيمتها صفرا أو•
العدم

البحث لكن معناها إحصائيا أنه ال توجد عالقة أو فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات•
جدت ترجع ال توجد فروق بين عينات البحث المختلفة وأن الفروق اإلحصائية إن وكذلكو

.إلي الصدفة

اإلرتباط صفر ومعامل= الفرضية الصفرية إحصائيا معناها أن العالقة بين المتغيرات •
صفر= صفر وكذلك الفروق بين المتوسطات الحسابية = بين المتغيرات 

رضية إختبارالفرضية الصفرية باإلحصاء بطريقة مباشرة ألن إثبات خطأ الفيمكن •
الصفرية يلزمه دليل واحد فقط

د عالقة بين رفض الفرضية الصفرية هو قبول بالفرضية البديلة بمعني القبول بوجو•
المتغيرات



البديلةالفرضية -اإلحصائيةالفرضيات أنواع 

ها الفرضية التي يحاول الباحث إثبات صحتها وهي البديلة عن الفرضية الصفرية التي يتم رفضهي •

المختلفةنات البحثية الفرضية البديلة تعني وجود عالقة حقيقية بين متغيرات البحث ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين العي•

فرضية بديلة موجهة وفرضية بديلة غير موجهة-الفرضية البديلة نوعان •

لفرضية البديلة ال تستطيع إختبارالفرضيات البديلة إال بطريقة غيرمباشرة حيث اليمكن إثبات صحة ااألدوات اإلحصائية •

.غيرممكنددة محبطريقة مباشرة حتي باألف األدلة ألن مجتمع العينة غيرمتناهي في الحجم وبالتالي الجزم والقطع بنتيجة 

ولكنه فقط بينها ق أوتحديد قيمة الفرومحددة لمعامل إرتباط المتغيرات تحديد نتيجة أوقيمة معناه قبول الفرضية البديلة ليس •

الحسابية ومعامل إرتباط المتغيراتيشير إلي وجود فروق حقيقية في المتوسطات



α ألفااإلحصائيةالداللة

Statistical Significance  / Significance Level

الحدثلتماحتماليةقيمةعنعبارةوهيالفرضياتإختبارفييستخدمإحصائيمصطلحهي❑
فيهيحينفيالصفريةالفرضيةترفضحينمن النوع األولخطأفيالوقوعإلحتمالاألقصي
صحيحةالواقع

الذلكوأنالبحثمتغيريبينحقيقيةداللةأوحقيقيفرقوجودعلياإلحصائيةالداللةتؤكد❑
تمل الخطأ المحأوللشكاألعليالمستوير تمثلأخبمفهوموهيالصدفةإليبالتأكيديعود

بحثياوالمقبول

 % 5أو 0,05مستويعندالغالبفيوتحددالبياناتجمعقبلالداللةمستوىتحديدكقاعدةيتم .❑
واالختصاصالبحثمجالحسب 0.01مثلأخرىداللةمستوياتاستخدامأيضا  ويمكن

-1 .ألفا Confidence level =الثقةمستويفإنالوقتنفسفي❑

(%5)= ألفاالداللةمستويعند % 95= الثقةمستويأنيعنيهذا❑



؟تكون الفرضية ذو داللة إحصائيةمتي

p)الحرجةاإلحتماليةالقيمةتُستخَدم• - value) إحصائيًّاالفرضيّاتالختبار. 

- p)الحرجةحتماليةاإلالقيمةتكونعندما• value) اإلحصائيةالداللةمستوىمنأقل
اإذالصفريةالفرضيةرفضفيتم (%1)0.01أو (%5)0.05المستوىهذايكونماوعادة  
(P ≤ 0.05)كانت

تقبل الفرضية الصفرية ومتى ترفض؟متى ❑

منأيأصغرمن(”الحرجةاالحتماليةالقيمة-قيمة االحتمال “) Pقيمةكونحالةفي•
البديلةالفرضيةوتعتبرالصفريةالفرضيةرفضيتم αالثالثةالداللة اإلحصائية مستويات

كبرأ Pقيمةكونحالةفيأما .إحصائيةداللة أوإحصائيمغزىذوالحالةهذهفي
البديلةالفرضيةورفضالصفريةالفرضيةقبولفيتم0.1أو 0.05 ,0.01من



العلميأساليب المنهج اإلحصائي في البحث 

(  لدراسة متغير واحد)وهو أسلوبان أحادي المتغير (Descriptive Statistics(اإلحصائي الوصفي التحليل•

(لدراسة متغيرين أو أكثر)و متعدد المتغيرات 

(Inferential Statistics)أواإلستداللياإلحصائي اإلستنتاجي التحليل•

- p)الحرجةاالحتماليةالقيمة-األهمية اإلحصائية مستوى ❑ value)

كون يتحقق عندما ت( المغزى أواإلعتداد اإلحصائي)اإلحصائية أو األهمية اإلحصائية الداللة•
ترفض الفرضية وساعتها  αمستوى الداللة اإلحصائية ألفاأقل من (p-value)القيمة اإلحتمالية

المتغيرين الصفرية وتقبل الفرضية البديلة علي أساس أن هناك بالفعل عالقة أوإرتباط بين
ساعتها ال نستطيع α (0.05 )أكبر من قيمة ألفا  pصحيح في حالة إذا كانت قيمة العكس 

.رفض الفرضية الصفرية



العلميفي البحث برامج التحليل اإلحصائي 

 IMB SPSS)االجتماعية أو لعلوم التحليل الحزم اإلحصائية برنامج SPSSبرنامج•
Statistics)

SAS (The Statistical Analysis System)برنامج•

EXCELبرنامج•

MINITABبرنامج•

EVIEWSبرنامج•

Rبرنامج•

STATAبرنامج•

•JMP



نصائح لزيادة مستوي جودة البحث وموثوقية قيمة نتائجه البحثية

ئية في يركز الباحثون في المجال التربوي واإلجتماعي علي إعتماد المفهوم العلمي للداللة اإلحصا❑

قلة وفي تفسير تفسير تأثير المعالجات والعوامل المستوفي إثبات وجود عالقة أو فروق بين المتغيرين 

مما ر التابع حجم الفروق أومدي تأثير المتغير المستقل علي المتغيالداللةوضح توال نتائج البحث

.  ينتقص من قيمة وأهمية نتائج البحث وعلي ثمار الجهد الكبير للباحث

:يتم تدارك هذا القصوراإلحصائي وزيادة مستوي جودة البحث وموثوقية قيمة النتائج باألتي❑

األهمية العلمية والعملية للظاهرة موضوع تمثل حيث Practical Significance)) العملية الداللة إستخدام 

ة وموثوقية نتائج البحث وهي تحدد مدي حجم وقوة تأثيرالمتغير المستقل علي المتغير التابع بما يعزز صدقي

.الدراسة وقررات الباحث



2-نصائح لزيادة مستوي جودة البحث وموثوقية قيمة نتائجه البحثية

إلى رفض يؤديلتجنب الوقوع في خطأ النوع األول والذي الداللة اإلحصائية في حين يستخدم الباحث ❑

في خطأ النوع لتجنب الوقوعاالحصائي قوة االختبار عليه أن يستخدمصحيحةالفرضية الصفرية وهي 

الثاني أي قبول الفرضية الصفرية وهي خاطئة

إعادة احتماليةتقدير كذلك واإلختباراإلحصائي قوة أوتحليل القوة اإلحصائية علي الباحث إستخدام❑

.النتائج لتجنب الوقوع في األخطاء اإلحصائية والبحثية

.  ا دال عمليافليس كل دال إحصائيإستخدام الداللة العملية بجانب الداللة اإلحصائيةمزاوجة علي الباحث ❑

.النتائج غير الدالة إحصائيا وإستخدام مؤشرات مختلفة لبرهنتهاتفسير علي الباحث ❑



شكًرا

واهتمامكملجميل استماعكم 

مع أصدق األمنيات للجميع 
بالنجاح والتوفيق وتحقيق األّمال


