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• ل�سوء احلظ، فاإنه ل توجد مكت�سبات بدون بذل اجلهد فـي الإح�ساء. اإذ يوجد عدد قليل من 	

املفاهيم الإح�سائية تتطلب الفهم من اأجل الإ�سراع فـي تعلم كيفـية ا�ستخدام الإح�ساء فـي 

البحوث. وقد نوق�س كل منها ومت تو�سيحه فـي هذا الف�سل.

• الأفكار املفتاحية فـي هذا الف�سل ت�ستمل على: املتغريات الكمية فـي مقابل املتغريات الإ�سمية 	

والإح�ساء  املرتبطة،  الت�سميمات  مقابل  فـي  املرتبطة  غري  والت�سميمات  )الت�سنيفـية(؛ 

الو�سفـي فـي مقابل الإح�ساء الإ�ستدليل؛ والتحقق من الدللة. ومبعرفة كل من هذه، من 

.SPSS املمكن التنمية ال�سريعة ملعرفة عملية بالتحليل الإح�سائي واإح�ساءات احلزمة

• يعتمد التحليل الإح�سائي املنا�سب للبيانات بدرجة كبرية على النوع املعني للت�سميم البحثي 	

امل�ستخدم. وحتتاج اإىل فهم اأ�سا�سي للإح�ساء املنا�سب لت�سميمك البحثي.

• لتحليل 	 معني  اإح�سائي  اأ�سلوب  اختيار  كيفـية  عن  تف�سيلية  اإر�سادات  الف�سل  هذا  يقدم 

البيانات ال�سيكلوجية.
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تعد اأ�سا�سيات الإح�ساء من الأمور الب�سيطة، ولكن امل�سكلة هي �سم هذه العنا�سر معًا. ول ي�ستطيع اأي �سخ�س اأن 

ي�سبح ماهرًا فـي التحليل الإح�سائي بني ع�سية و�سحاها، ولكن ميكن اأن يوؤدي قدر قليل من املعرفة اإىل حتليلت 

معقدة اإىل حد ما يجريها اأكرث الباحثني ممن لي�س لديهم خربة كبرية. وتلعب القدرة العددية دورًا حمدودًا فـي 

حتليل البيانات. والأكرث اأهمية هو فهم الباحث بع�س املبادئ الأ�سا�سية لت�سميم البحوث. وتوجد �سلة وثيقة بني 

الت�سميمات املختلفة للبحوث وطرق التحليل الإح�سائي املنا�سبة لبيانات الباحث. وعلى امل�ستوى الأ�سا�سي، فاإنه 

يوجد ق�سمان مت�سعان لت�سميم البحوث، هما: الت�سميمات املقارنة، والت�سميمات الإرتباطية. وبالطبع، لكل منهما 

....اإلخ،  الإح�سائية،  الإختبارات  نوع  الدرا�سة  فـي  املت�سمن  البحثي  الت�سميم  نوع  ويقرتح  البدائل.  من  اأي عدد 

فـي  توجد  لأنه  وذلك  للباحث جزءًا،  ال�سخ�سية  التف�سيلت  تلعب  واأحيانًا  الدرا�سة.  تلك  بيانات  لتحليل  املطلوب 

اأغلب الأحيان طرق متعددة لتحقيق نف�س الهدف.

ولكن قبل اأن ميكننا مناق�سة لت�سميمات البحوث، فاإنه يوجد مفهومان اأ�سا�سيان ينبغي فهمهما، وهما يعدان جزءًا 

من اللغة الإ�سطلحية للإح�ساء، واإح�ساءات SPSS، وهما:

اخرتاع  من  كبرية  بدرجة  تكون  واملتغريات  ويتباين.  قيا�سه  ميكن  مفهوم  اأي  هو  املتغري   :Variable املتغري 

الباحث، وميكن اأن تكون خمتلفة اختلفًا كبريًا من درا�سة اإىل اأخرى. ويوجد عدد قليل اإىل حد ما من املتغريات 

تكون  اأن  اإىل  عادة  متيل  امل�ستخدمة  املتغريات  اأن  غري  حتديدها.  فـي  �سائعة  وهي  والنوع  العمر،  مثل:  املعيارية، 

متعلقة مبو�سوعات معينة للدرا�سة. وتعد املتغريات و�سائل يحاول بها الباحثون فـي علم النف�س قيا�س املفاهيم التي 

ي�ستخدمونها فـي بحوثهم، فاملتغري ل ميكن بعامة اأن يقي�س مفهومًا معينًا بدرجة تامة، وبذلك يكون تقريبًا للمفهوم. 

ولهذا ال�سبب، من املهم فهم اأن البيانات التي تت�سمن متغريات ونظرية تت�سمن متغريات ل تتواءمان بدرجة تامة 

مع بع�سها البع�س.

احلالت Cases: احلالة هي عن�سر من عنا�سر العينة. واحلالة فـي علم النف�س تكون عادة �سخ�سًا معينًا )اأي 

فرد م�سارك فـي البحث(. وتعد احلالت لغة اإح�سائية ا�سطلحية فـي احلزمة SPSS. وهي م�سطلح اأكرث ات�ساعًا 

و�سموًل من م�سطلح امل�ساركني الذين يتحدث عنهم الباحثون فـي علم النف�س.

وتظهر عادة املتغريات فـي حتليلت احلزمة SPSS  كاأعمدة بيانات على �سفحة البيانات Spread sheet. وتظهر 

احلالت )عادة( فـي احلزمة SPSS ك�سفوف بيانات على ال�سفحة، على الرغم من اأن هذا رمبا ينعك�س. وبعبارة 

اأخرى، فاإن املتغريات واحلالت ميكن متثيلها فـي �سيغة “م�سفوفة Matrix ذات بعدين. ويعتمد حجم امل�سفوفة 

على عدد املتغريات واحلالت املت�سمنة.

1.1SPSS املفاهيم الإح�صائية الأ�صا�صية فـي التحليالت الإح�صائية للحزمة

Basic Statistical concepts in SPSS Statistical analysis

الف�صل الأول 1 | مقدمة موجزة لالإح�صاء
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Comparative designs الت�صميمات املقارنة      

املتو�سطة  بالدرجة  امل�ساركني  من  ملجموعة  املتو�سطة  اأو  النمطية  الدرجة  يقارن  الأ�سا�سي  املقارن  الت�سميم  اإن 

ملجموعة اأخرى. ورمبا يت�سمن ذلك مقارنة جمموعة من الرجال مبجموعة من الن�ساء، اأو مقارنة جمموعة جتريبية 

1.1 هذا الت�سميم. واملقارنة فـي هذا النوع من الت�سميم  مبجموعة �سابطة فـي درا�سة جتريبية. ويو�سح جدول 

تكون عادة بني الدرجة املتو�سطة لإحدى املجموعتني، والدرجة املتو�سطة للمجموعة الأخرى. وما ي�سري اإليه معظم 

النا�س باأنه avarege يطلق عليه الإح�سائيون عادة “املتو�سط mean”. ولذلك فاإن هذا الت�سميم ميكن ا�ستخدامه 

الذي  املتو�سط  الزمن  يختلف عن  اأداء عمل معني  فـي  الذكور  ي�ستغرقه  الذي  املتو�سط  الزمن  كان  اإذا  ما  لتقييم 

ي�ستغرقه الإناث.

وهذا يعد ال�سيغة الأ�سا�سية لنطاق مت�سع من الإجراءات الإح�سائية التي تقارن متو�سطات الدرجات للمجموعات 

املختلفة فـي الت�سميمات البحثية الأكرث تعقيدًا. ويت�سمن حتليل التباين )ANOVA( عائلة كاملة من الت�سميمات 

البحثية املختلفة التي تعتمد على هذا املبداأ الأ�سا�سي. اأنظر اإىل �سكل 1.1 ملزيد من املعلومات.
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ت�سميم مقارن ب�سيط مثل جتربةجدول 1.1

امل�سارك

)حالة(

امل�سارك

)حالة(

املجموعة  اأ

)مثل: املجموعة التجريبية(

املجموعة  ب

)مثل: املجموعة ال�سابطة(

2.1
الت�صميمات البحثية الأ�صا�صية: الت�صميمات املقارنة فـي مقابل

الت�صميمات الإرتباطية

Basic research designs: comparative versus correlational designs

A brief introduction to Statistics
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The Correlational design الت�صميم الإرتباطي      

الوقت  نف�س  فـي  متعددة  خمتلفة  اأ�سياء  الباحث  فـيه  يقي�س  الذي  الت�سميم  ذلك  هو  الإرتباطي  الت�سميم  اإن 

الذكاء،  ون�سبة  والعمر،  النوع،  تكون  رمبا  تقا�س  التي  الأ�سياء  وهذه  امل�ساركني.  من  واحدة  جمموعة  م�ستخدمًا 

والإنفتاح، والوثوقية. ويو�سح جدول/ 20 هذا الت�سميم الإرتباطي الأ�سا�سي.

والتحليل الإح�سائي لهذا النوع من الت�سميمات يعتمد عادًة على »معامل الإرتباط« اأو بع�س الإجراءات الإح�سائية 

الأخرى ذات ال�سلة التي تعتمد على معامل الإرتباط. ومعامل الإرتباط هو موؤ�سر عددي حلجم العلقة بني متغريين. 

ورمبا يتم حتليل البيانات امل�ستمدة من ت�سميم اإرتباطي معني با�ستخدام اأ�ساليب اإح�سائية متنوعة- كما هو مو�سح 

ب�سكل 1.1.

ي�سيف  عندما  كما  تعقيدًا،  اأكرث  تكون  اأن  وميكن  م�ستعر�سة.  درا�سات  الإرتباطية  الت�سميمات  اأحيانًا  وت�سمى 

الباحث بعد الزمن مثًل فـي الت�سميم البحثي. وتوجد اأ�ساليب اإح�سائية خا�سة للتعامل مع هذه الت�سميمات الأكرث 

تعقيدًا )مثل: النمذجة ال�سببية مثل LISREL( ولكن هذه الأ�ساليب تعد اإرتباطية بطبيعتها.

ورمبا يكون م�سلًل الإدعاء باأن ما ذكرناه اأعله ي�سمل كل اأ�سلوب اإح�سائي متوافر، ولكن ميكن فهم نطاق كبري 

من الأ�ساليب الإح�سائية بدرجة اأف�سل اإذا كان الت�سميم البحثي املعني وا�سحًا للباحث. وينبغي اأي�سًا وجود طرق 

خمت�سرة فورية لإتقان الإح�ساء فـي علم النف�س. وجعل املفاهيم الأ�سا�سية وا�سحة يحتاج اإىل وقت طويل من اأجل 

هذا الإتقان، وكذلك اخلربة.

                 النوعامل�سارك
الُعمر               

الوثوقيةالنفتاحن�سبة الذكاء

26110159اأنثى1

31130196ذكر2

25160224اأنثى3

22110348اأنثى4

33170123ذكر5

28140177اأنثى6

2990166ذكر7

34130225ذكر8

2380264اأنثى9

2770112ذكر10

الت�سميم الإرتباطي الأ�سا�سيجدول 2.1

الف�صل الأول 1 | مقدمة موجزة لالإح�صاء
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A brief introduction to Statistics
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اإذا عرف بع�س الأ�سا�سيات  اأكرث �سهولة  اإن قدرة الباحث على ا�ستخدام الإح�ساء فـي �سياق عملي �سوف يكون 

املتعلقة بالأنواع الأ�سا�سية املختلفة للمتغريات فـي الإح�ساء. فالأنواع املختلفة من املتغريات تتطلب اأنواعًا خمتلفة 

من الأ�ساليب الإح�سائية من اأجل حتليلها. ولذلك، فاإنه يوجد �سوؤالن اأ�سا�سيان نحتاج اإىل طرحهما:

• ما اأنواع املتغريات التي لدي؟	

• ما الإختبارات الإح�سائية التي ت�ستخدم فـي حتليل البيانات املتعلقة بهذه املتغريات بالطريقة التي اأريدها؟	

وحل�سن احلظ، فاإنه يوجد نوعان اأ�سا�سيان فقط من البيانات، ولذلك فاإن هذا يعد اأمرًا مبا�سرًا ن�سبيًا. ومن جهة 

اأخرى، فاإنه توجد اختبارات اإح�سائية خمتلفة كثرية. وبالطبع، فاإن الطريقة التي تعرف بها كًل من هذه الأ�ساليب، 

هي اكت�ساب بع�س اخلربة فـي حماولة كل منها، وذلك مبمار�سة ما هو مذكور فـي الف�سول التالية فـي هذا الكتاب. 

ومعظم ف�سول الكتاب ت�سمل اأ�سلوبًا اأو اختبارًا اإح�سائيًا واحدًا فـي كل ف�سل. واملهم هو اأن كل ف�سل يخربك بدقة 

عن اأنواع البيانات )املتغريات( التي تكون ممنا�سبة لذلك الإختبار اأو الأ�سلوب، ومن ثم جترى التحليل با�ستخدام 

احلا�سوب.

Types of variables اأنواع املتغريات      

ميكن ت�سنيف املتغريات- جلميع الأغرا�س العلمية- باأنها تندرج حتت نوعني )اأنظر ال�سكل 2.1(:

املتغريات الكمية Score variables: بع�س املتغريات تكون درجات. ونح�سل على درجة عندما تعني قيمة 

عددية ملتغري معني لكل حالة فـي العينة. وتدل هذه القيمة العددية على كمية اأو مقدار اخلا�سة )املتغري( املعينة. 

ولذلك، فاإن العمر يكون درجة متغري، نظرًا لأن القيمة العددية تدل على كمية متزايدة من متغري العمر. وميكننا 

اأي�سًا و�سف هذا املتغري باأنه من املتغريات الكمية.

تقا�س  املتغريات  بع�س   :Norminal or Category variables الت�صنيفـية  اأو  الإ�صمية  املتغريات 

بت�سنيف احلالت فـي اأحد الأق�سام امل�سماة. وتعرف هذه اأي�سًا باأنها متغريات ا�سمية، اأو ت�سنيفـية. والإ�سم الأف�سل 

لها رمبا يكون متغريات نوعية لأنها تقي�س خ�سائ�س الأ�سياء ولي�س كميتها. فمثًل، النوع له ق�سمني يتم ت�سميتهما- 

ذكر واأنثى. والقومية تعد مثاًل اآخر: اإجنليزي، وويل�سي، واأبري�سي، و�سكوتي�سي، وهي قوميات النا�س فـي بريطانيا. 

ولي�س لها اأي ت�سمينات عددية. فلكي نقول اأن �سخ�سًا معينًا �سكوتي�سي يعني و�سعه فـي ق�سم معني. ويوجد �سيء 

رمبت يكون مربكًا، فاأق�سام مثل النوع يتم اإدخاله عادة فـي اإح�ساءات احلزمة SPSS با�ستخدا اأعداد متثل الأق�سام 

املختلفة. فمثًل متغري النوع له ق�سمني: الذكور، وميكن متثيلهم بالعدد 1، والإناث بالعدد 2 )اأو العك�س(. والأعداد 

امل�ستخدمة تكون اعتبارية- اإذ ميكن اأن يكون العددان 1002، 2005 اإذا اأراد الباحث ذلك. ومن املهم عدم اخللط 

بني هذه الأعداد، حيث اإنها متثل فقط اأق�سامًا ترميزية خمتلفة اأو خ�سائ�س، وردجاتها تدل على متغري معني ميثل كل 

م�سارك فـي البحث. ولهذا ال�سبب، من املهم ت�سمية القيم املختلفة للمتغريات الإ�سمية ككل فـي �سفحة بيانات احلزمة 

SPSS، وذلك لأن ترميزات الأعداد فـي حد ذاتها ل تعني �سيئًا. ويتم اإجراء ذلك ب�سهولة كما هو مو�سح فـيما بعد.

الأنواع املختلفة للمتغريات فـي الإح�صاء3.1

The different types & variables in statistics

الف�صل الأول 1 | مقدمة موجزة لالإح�صاء
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    لنظام الت�صنيفـي التقليدي البديل

 The alternative traditional classification system       

ت�سنف املتغريات فـي بع�س الأحيان باأنها اإ�سمية، ورتبية، وفرتية، ون�سبية. ويو�سح معظم كتب الإح�ساء الفرق بني 

البيانات الرتبية والفرتية، والن�سبية. وهذا يعد مهمًا بالأ�سا�س من الوجهة املفاهيمية ولكنه قليل االدللة من الوجهة 

الأنواع املختلفة للمتغريات فـي الإح�صاء

The different types & variables in statistics
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العملية فـي اختيار الأ�سلوب الإح�سائي املنا�سب. وميكن بعامة اأن نن�سح باأن هذا النظام ينبغي اإغفاله، وذلك لأنه 

"بيانات ا�سمية  Nominal« هي نف�س ت�سنيفنا  اإرباكًا كبريًا. وكلمة »ا�سمى  يناظر امل�سمار �سات احلديث وي�سبب 

)ت�سنيفـية(". وهذه البيانات الإ�سمية مهمة، وذلك لأن حتليلها يتطلب جمموعة معينة من الأ�ساليب الإح�سائية. 

ومن بني الثلثة الأخرى، يعد القيا�س »الفرتي« اأكرثها اأهمية. ففـي القيا�س الفرتي تكون امل�سافات على ميزان 

القيا�س مت�ساوية )مثل ت�ساوي ال�سنتميرتات على امل�سطرة(. ومييل بع�س الباحثني فـي علم النف�س اإىل النظرة باأن 

ميزان القيا�س ينبغي اأن يعك�س املتغري ال�سيكولوجي املراد قيا�سه. ول�سوء احلظ، فاإنه من ال�سعب للغاية )اإن مل يكن 

م�ستحيًل( حتديد ما اإذا كان ملقيا�س �سيكولوجي فرتات مت�ساوية، ويتطلب من الباحثني جهدًا كبريًا.

له فرتات  املتغريات  عليه  تقا�س  الذي  العددي  امليزان  دام  ما  باأنه  القائلة  النظرة  ونحن منهم-  اآخرون-  ويوؤيد 

مت�ساوية )وهذا هو احلال دائمًا با�ستثناء البيانات الإ�سمية اأو الت�سنيفـية بالطبع- من هذا املنظور(، فاإنه ل توجد 

م�سكلة، حيث اإن هذه الأعداد هي التي تعتمد عليها العمليات الإح�سائية ولي�س ما ينطوي عليه اأي ميزان قيا�س 

خفـي. غري اأنه كحل و�سط، فقد ذكرنا فـي موا�سع خمتلفة فـي هذا الكتاب اأن ت�ساوي الفرتات يكون اأمرًا مرغوبًا 

والقيا�س “الن�سبي” به فرتات مت�ساوية ونقطة �سفر، وهذا يعني اأنه ميكننا ح�ساب الن�سب والقول باأن » درجة معينة 

�سعف درجة اأخرى « . ول�سوء احلظ مرة اأخرى من ال�سعب حتديد اأي متغريات �سيكولوجية تقا�س بالتاأكيد على 

ميزان قيا�س ن�سبي. واأخريًا، فاإن البيانات الرتبية لي�س لها فرتات مت�ساوية، ولذلك فاإن الدرجات تدل فقط على 

رتبها. ونظرًا لأن مقدار امل�سافات لي�س مهمًا فـي البيانات الرتبية، فاإنه يفرت�س عندئذ اأن اأي بيانات �سيكولوجية 

ا�ستخدام  يوؤيدون  النف�س  علم  فـي  الباحثني  بع�س  فاإن  ال�سبب  ولهذا  الأقل.  على  الرتبي  القيا�س  ميزان  تناظر 

الأ�ساليب  اأن هذه  وامل�سكلة هي  ال�سيكولوجية.  البيانات  لتحليل معظم  )التوزيع احلر(  اللبارامرتي  الإح�ساء 

والن�سبي فـي  الرتبي، والفرتي،  القيا�س  الأ�ساليب الإح�سائية ملوازين  اأو املرونة كما فـي معظم  بالقوة  تتميز  ل 

.
)1(

)Howitt, D. and Cramer, D )2014. » مقدمة لطرق البحث فـي علم النف�س، هارلو: بري�سون « 

اأهمية حتديد اأنواع املتغريات املت�صمنة      

Importance of deciding the types of variable involved  

من ال�سروري حتديد ما اإذا كانت متغرياتك ا�سمية )ت�سنيفـية( اأو كمية. اأكتب قائمة مبتغرياتك و�سنف كل متغري 

اإذا كنت مبتدءًا. و�سوف تفعل ذلك اأخريًا بطريقة اآلية اإىل حد ما وعادة دون تفكري كبري. فالأ�ساليب الإح�سائية 

املنا�سبة للمتغريات الكمية ل تكون منا�سبة بعامة للمتغريات الإ�سمية اأو الت�سنيفـية لأنها تقي�س خ�سائ�س نوعية. 

ولذلك، فاإنه من املنا�سب- مثًل- ح�ساب املتو�سط )املتو�سط احل�سابي( لأي متغري يعرب عنه بدرجة )مثل: متو�سط 

اأق�سام  على  ت�ستمل  ملتغريات  املتو�سط  ح�ساب  الإطلق  على  املنا�سب  من  لي�س  فاإنه  اأخرى،  جهة  ومن  العمر(. 

ت�سنيفـية. فلي�س من املعقول القول باأن متو�سط القوميات 1.7، لأن القوميات لي�ست درجات. وامل�سكلة فـي احلزمة 

SPSS اأنها تتعامل مع الأعداد فـي �سفحة البيانات ول تعرف ما اإذا كانت الأعداد درجات اأو ترميزات عددية لأق�سام 
ت�سنيفـية خمتلفة )على الرغم من اأن احلزمة SPSS ت�سمح بت�سنيف املتغريات على اأنها رتبية اأو ا�سمية(.

ول ينبغي اأن تنده�س اإذا وجدت اأن جميع متغرياتك تقريبًا درجات. فالباحثون فـي علم النف�س لديهم نزعة لقيا�س 

متغرياتهم كدرجات، ومن املحتمل اأن يوؤثر ذلك على طلبة علم النف�س. وهذا يعني اأن الأ�ساليب الإح�سائية للبيانات 

الإ�سمية اأو الت�سنيفـية غري مطلوبة فـي معظم الأحيان، وبذلك تي�سر مهمة حتليل البيانات.

1 - متت ترجمة هذا الكتاب بوا�سطة مرتجم الكتاب احلايل، عمان: دار الفكر، 2014

الف�صل الأول 1 | مقدمة موجزة لالإح�صاء



 49

الفرق بني الإح�صاء الو�صفـي والإح�صاء الإ�صتدليل   

The difference between descriptive and inferential statistics  

يوجد نوعان اأ�سا�سيان من الأ�ساليب الإح�سائية- اأ�ساليب و�سفـية واأ�ساليب اإ�ستدللية:

• الإح�صاء الو�صفـي Descriptive statistics: ي�سف املظاهر الأ�سا�سية لكل متغري. ولذلك، فاإن ح�ساب 	

متو�سط العمر لعينة من النا�س يعد مثاًل لإح�ساء و�سفـي. وعد الأ�سخا�س الإجنليز يعد مثاًل اآخر للإح�ساء 

 .univariate الو�سفـي.  واإذا تعاملنا مع متغري واحد فـي وقت ما، فاإن هذا يعرف بالإح�ساء اأحادي املتغري

وي�ستخدم الإح�ساء ثنائي املتغري birariate عندما تو�سف العلقة بني متغريين )اأو اأكرث(.

• مع 	 يتعامل  فهو  متامًا.  متمايزًا  للإح�ساء  مظهرًا  يعد   :Inferential Statistics الإ�صتدليل  الإح�صاء 

بدًل من  “عينة” معينة من احلالت  امل�ستمدة من  النتائج  الإعتماد على  ن�ستطيع  اإذا كنا  املتعلق مبا  ال�سوؤال 

وم�سكلة  تقريبًا.  احلديثة  البحوث  جميع  خ�سائ�س  من  خا�سة  يعد  العينات  وا�ستخدام  احلالت.  “جميع” 
داًل  “لي�س  و  اإح�سائيًا"،  "دال  والعبارتان  منها.  ا�ستمدت  التي  املجتمعات  مياثل  ل  بع�سها  اأن  هي  العينات 

اإح�سائيًا” تدل على اأن اأية نزعات فـي البيانات ميكن قبولها على اأنها جوهرية )اأي دالة اإح�سائيًا(، اأو اأنها 

لي�ست جوهرية بدرجة كافـية بحيث ميكن الإعتماد عليها )اأي، لي�ست دالة اإح�سائيًا(.

والنتيجة الدالة اإح�سائيًا هي تلك التي ل يحتمل اأن تكون ناجتة عن عوامل ال�سدفة التي حتدد النتائج فـي عينة 

 D. Howitt and D. Cramer معينة. اأنظر ال�سندوق 1.1 فـي هذا الف�سل اأو كتاب الإح�ساء امل�ساحب للموؤلفـني

2014(، وذلك للإطلع على مناق�سة  )الطبعة ال�ساد�سة، بري�سون، هارلو،  "مقدمة للإح�ساء فـي علم النف�س" 
تف�سيلية ملعنى الدللة الإح�سائية، لأنه ي�سعب تو�سيحها بدقة فـي كلمات قليلة.

ولكل اأ�سلوب اإح�سائي و�سفـي ما يناظره من الأ�ساليب الإح�سائية الإ�ستدللية. فمثًل، معامل الإرتباط يعد اأ�سلوبًا 

اإح�سائيًا و�سفـيًا ويدل على اإجتاه وقوة العلقة بني متغريين. ويقرتن به اأ�سلوب اإح�سائي ا�ستدليل، هو دالة معامل 

الإرتباط. ويعد الإح�ساء الو�سفـي مهمًا لفهم النزعات فـي البيانات. ويتعلق الإح�ساء الإ�ستدليل مبدى اإمكانية 

الإعتماد اأو الثقة فـي النتائج.

 مقارنة بني الإح�صاء الو�صفـي والإح�صاء الإ�صتدليل4.1

Descriptive and inferential statistics compered
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الدللة الإح�صائية Statistics significance�صندوق 1.1

اأن  هي  بالبحوث  املتعلقة  اجلوهرية  احلقيقة 

البحوث جترى عادة على عينات من احلالت ولي�س 

على جميع احلالت املمكنة. واأ�سباب ذلك وا�سحة- 

الإقت�ساد والوقت واملال. واأحيانًا يكون من ال�سعب 

)مثًل،  كلمات  فـي  املجتمع  ماهية  حتديد  للغاية 

عندما يجمع الباحث عينة من امل�ساركني من مطعم 

جامعة معينة(. واإدراك اأن البحوث ميكن اأن جترى 

املبدئي  املثري  هو  كان  ن�سبيًا  �سغرية  عينات  على 

لكثري من الأ�ساليب الإح�سائية التي اأو�سحناها فـي 

هذا الكتاب.

اختبار  الإح�ساءات  فاإن  للكثريين،  وبالن�سبة 

الدللة. وهذا يعد تاأكيدًا خاطئًا، وذلك لأنه من حيث 

اأهمية اأي حتليل، يكون الإح�ساء الو�سفـي الأ�سا�سي 

هو مفتاح فهم الباحث بياناته. والدللة الإح�سائية 

تتعلق ب�سوؤال حدود للغاية- هل من املنطقي التعميم 

من عينتي؟

ولإجراء ذلك فـي الإح�ساء، فاإننا نتناول املعلومات 

التي قمنا  البيانات  التي تعتمد على عينة )عينات( 

نفرت�س  رمبا  الذي  املجتمع  على  ونعممها  بجمعها 

خ�سائ�س  نتناول  واأحيانًا  منه.  ا�ستمدت  العينة  اأن 

لها.  مماثلة  املجتمع  خ�سائ�س  اأن  ونفرت�س  العينة 

العينة  خ�سائ�س  تعديل  ينبغي  اأخرى،  حالت  وفـي 

خل�سائ�س  تقدير  اأف�سل  على  للح�سول  قليًل 

الباحث  فاإن  احلالتني،  من  ينطبق  واأميا  املجتمع. 

التقديرية  اخل�سائ�س  هذه  عندئذ  ي�ستخدم 

ع�سوائية  عينات  خ�سائ�س  توزيع  لتمثيل  للمجتمع 

خ�سائ�سه.  تقدير  مت  الذي  املجتمع  من  م�ستمدة 

من  تقديرها  مت  والتي  اأهمية  اخل�سائ�س  واأكرث 

عينات هو تباين الدرجات فـي البيانات.

وي�سكل توزيع هذه العينات الع�سوائية خطًا قاعديًا 

التي  عينتنا  خ�سائ�س  مقارنة  �سوئه  فـي  ميكن 

ح�سلنا عليها فـي البحث مبا يحدث حتت �سروط 

الفعلية  عينتنا  خ�سائ�س  كانت  فاإذا  الع�سوائية. 

نتيجة  بال�سدفة  حدثت  قد  تكون  اأن  يحتمل  ل 

اأنها دالة اإح�سائيًا.  للع�سوائية، فاإننا نقول عندئذ 

وكل ما نعنيه هو اأنها تقع عند طرفـي توزيع عينات 

ع�سوائية. واإذا كانت عينتنا مماثلة للغاية ملا يحدث 

بوا�سطة املعاينات الع�سوائية، فاإننا نقول عندئذ اأن 

خا�سة العينة لي�ست دالة اإح�سائيًا.

اأغلب  فـي  النف�س  علم  فـي  ذلك  عن  ويعرب 

الأحيان بقبول الفر�س ال�سفري اأو رف�س الفر�س 

ال�سفري. وي�سري الفر�س ال�سفري بدرجة اأ�سا�سية 

اأو فرق فـي بياناتنا. وعادة  اإىل عدم وجود علقة 

يحدد املجتمع فـي �سوء الفر�س ال�سفري. اأي اأنه 

ل يوجد فـي جمتمعنا اإرتباطًا اأو فرقًا.

الأحيان  اأغلب  فـي  الإح�سائية  الدللة  وحتدد 

عند م�ستوى دللة 05. اأو 5% وهذا امل�ستوى يكون 

اعتباريًا ولي�س جامدًا. فاأحيانًا رمبا يحتاج الباحث 

اإىل م�ستوى دللة اأكرث �سرامة )مثًل /0. اأو %1( 

واأحيانًا اأخرى ميكن جعل هذا امل�ستوى اأقل �سرامة. 

غري اأنه اإذا مل تكن لديك خربة كبرية، رمبا ينبغي 

اأن تلتزم بالن�سبة 05. اأو 5% كم�ستوى دللة. وهذا 

امل�ستوى يعني بب�ساطة اأنه توجد فر�سة من بني 20 

مثل  متطرفة  معينة  نتيجة  على  للح�سول  فر�سة 

القيمة التي لدينا عن طريق املعاينة الع�سوائية من 

املجتمع الذي مت تقديره.

يتم  الواحد عندما  الذيل  ذات  الدللة  وت�ستخدم 

اإىل  ا�ستنادًا  البيانات  فـي  النزعة  باجتاه  التنبوؤ 

التنبوؤ  ويتم  مت�سقة.  �سابقة  بحوث  اأو  قوية  نظرية 

ال�سرط  يتحقق هذا  اأن  ويندر  البيانات.  قبل جمع 

فـي بحوث الطلبة، ويو�سى بالإلتزام بالدللة ذات 

.two- tailed testing الذيلني
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اأن دقة هذا املدخل تتاأثر  واأخريًا، ينبغي ملحظة 

مبدى متثيل خ�سائ�س العينة خل�سائ�س ك. وهذا 

املجتمع. فنحن بالطبع ل ن�ستطيع معرفة ذلك. وهذا 

التعقد  من  الرغم  على  اأنه  فهم  فـي  ي�ساعدك  رمبا 

ينبغي  احلقيقة  فـي  اأنه  اإل  للإح�ساء،  الريا�سي 

ا�ستخدام الإح�ساء كمر�سد ولي�س خمتم موافقة.

"قيا�سات  ت�ستخدم  والتي  البحثية،  الت�سميمات  من  خمتلفـني  لنوعني  اأي�سًا  مدركني  الباحثون  يكون  اأن  ينبغي 

“القيا�سات املتزاوجة”.  اأي�سًا  “قيا�سات غري مرتبطة”. ورمبا ت�سمى القيا�سات املرتبطة  والتي ت�ستخدم  مرتبطة" 

كذلك رمبا ت�سمى القيا�سات غري املرتبطة اأي�سًا القيا�سات "القيا�سات غري املتزاوجة". وت�ستخدم هذه امل�سطلحات 

فـي اأغلب الأحيان عندما تقارن متو�سطات الدرجات لعينتني اأو اأكرث من البيانات:

• عندما تقارن متو�سطات عينة واحدة من الأفراد فـي مقيا�سني )اأو اأكرث( لنف�س املتغري )مثًل، جترى القيا�سات 	

فـي اأوقات خمتلفة(، فاإن هذا هو ت�سميم قيا�سات مرتبطة )اأنظر جدول )13.1 اأ(.

• عندما يقارن متو�سطًا عينتني خمتلفتني من امل�ساركني فـي متغري معني، فاإن هذا هو ت�سميم قيا�سات غري 	

مرتبطة.

• عندما تزاوج جمموعتان )اأو اأكرث( من امل�ساركني بعناية بحيث اإن جمموعات من امل�ساركني فـي املعاجلتني )اأو 	

املعاجلات( تكون متماثلة فـي بع�س املظاهر، فاإن هذا هو ت�سميم مرتبط اأي�سًا.

وفـي هذه احلالة، تتم معاجلة اأع�ساء كل جمموعة كما لو كانوا نف�س ال�سخ�س. و�سوف يعلم الباحث عادة ما اإذا 

كان امل�ساركون قد متت مزاوجتهم فـي جمموعات لأن ذلك يتطلب جهدًا من جانبه. فمثًل، على الباحث اأن يقرر اأي 

اخل�سائ�س ينبغي مزاوجة املجموعة عليها، ومن ثم اختيار الأفراد للمجموعات على اأ�سا�س متاثلهم بالن�سبة لهذه 

اخل�سائ�س، ويعني امل�ساركني فـي اأغلب الأحيان فـي عينات )معاجلات( خمتلفة، وبخا�سة فـي البحوث التجريبية 

)اأنظر جدول 3.1 )ب((.

والفكرة الأ�سا�سية ل�ستخدام الت�سميمات املرتبطة هي اأن التباين الذي يعزى اإىل املعاينات يخف�س.

 الت�صميمات املرتبطة فـي مقابل الت�صميمات غري املرتبطة5.1

Related versus unrelated designs
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وبدون ا�ستثناءات، فاإن الباحث �سوف يكون م�ستخدمًا اأنواعًا من هذه الأ�ساليب مع نف�س البيانات. وحل�سن احلظ، 

فاإنه مبجرد اإدخال البيانات، فاإن حتليلها رمبا ي�ستغرق فـي كثري من احلالت دقيقة تقريبًا.

اأنه فـي الت�سميم املرتبط يوجد دائمًا عدد مت�ساو من احلالت )امل�ساركني(، وت�سهم كل حالة  وينبغي ملحظة 

بدرجة لأكرث من �سرط اأو معاجلة واحدة.

املعاجلة اأو ال�صرط  2  )مثاًل، الوقت 2(املعاجلة اأو ال�صرط  1  )مثاًل، الوقت 1(امل�صارك
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7/63=7/329.00=4.57املتو�سطات =

الت�سميم البحث املرتبطجدول 3.1 )أ(
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