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 بحث اعداد وكتابة مشروع
 

 يساعد هذا الجزء الباحثين على اكتساب المهارات التاليه:
 وصف العناصر األساسية لمشروع البحث •

 القدرة على تناول الكتابات حول الموضوع تناوال انتقاديا •

 وضع خطة فعالة للبحث من حيث كيفية تصميمه وتنفيذه •

ات التابعة فى دراستته  القدرة على توصيف المتغير التابع أو المتغير  •
 والتى تكون هى محور البحث واختبار الفرضية أو الفرضيات

 توصيف وتقييم طرق االختبار المناسبة •

 التعرف على كيفية اختيار العينة التى تتمحور حولها البيانات •

 القدرة على كتابة مشروع البحث بطريقة محترفة •

 
 عناصر البحث الجيد

 يةيناقش قضية أو قضايا ذو أهم •

 مصمم تصميما جيدا •

 يستخدم طرق بحثية متقدمه وممكنة التطبيق •

 يقوم به باحث جيد •

 
 عناصر المشروع الجيد لبحث ما

 يحمل عنوانا معبرا عن طبيعة المشكلة التى يتناولها •

 يمثل ملخصا جيدا للبحث بعد اعداده •

 يطرح أسئلة جيدة حول المشكلة •

 يعكس خلفية جيدة للباحث •

 قة بطرقة محترفةيعرض لألعمال الساب •



 2 

 يستخدم عينة جيدة وسليمة من مجتمع جيد وممثل للظاهرة •

 يقوم بتوصيف طرق قياس مناسبة  •

 يشتمل على عناصر محددة للرقابة على الجودة •

 يستخدم عينة مالئمة من حيث الحجم والتكوين •

 يعرض خطة البحث بوضوح •

 يتالئم مع الغرض منه )من حيث الوقت والتكلفة( •

 
 ابقةالدراسات الس

يكون مشتروع البحتث جيتدا عنتدما يثبتت أن مشتكلة البحتث تستتحق الدراستة  
وأحتتتد اهتتتم العناصتتتر التتتتى تدكتتتد الحاجتتتة لدراستتتة مشتتتكلة متتتا هتتتو أن يكتتتتون 
البحث اضافة فى مجال سد فجوة فتى الدراستات الستابقة  أو معالجتة بعت  
نقتتتال الضتتتعف فيهتتتا  ممتتتا يستتتتدعى القيتتتام بتتتاجراء البحتتتث الحتتتالى ويعطيتتته 

ميتتته  لتتتذلت يجتتتل تنتتتاول الدراستتتات الستتتابقة تنتتتاوال اتنقاديتتتا محترفتتتا  ولتتتذلت أه
 يجل على الباحث عند تناوله الدراسات السابقة:

 أن تكون دراسته للدراسات السابقة كاملة ومتعمقه •

 يركز على الدراسات السابقة الحديثة •

 يركز على الكتابات الرائدة فى موضوع بحثه •

 ويتفادى النقل عن األخرين يرجع الى المصادر األساسية •

 
   Backgroundالخلفية 

تمثل الخلفية حول موضتوع البحتث أستاس االختيتار الجيتد للمشتكلة البحثيتة  
 والخلفية لها قواعد وأصول يجل األخذ بها:

ليستتت الخلفيتتة مجتترد خبتترات لتتدى الباحتتث دون تعمتتق فتتى الدراستتات  •
 السابقة
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دراستات الستابقة والحقتائق يتم تكوين الخلفية عن طريتق المتزب بتين ال •
 المتوفرة حول موضوع البحث 

 تمثل الخلفية خبرات متراكمة لدى الباحث تساعده على: •

الشتتتعور بتتتالقلق:  الت كتتتد متتتن أن هنتتتاق قتتت  متتتا يثيتتتر القلتتتق  -
 البحث حول الظاهرة محل 

  فالدراستتتتتتتات الستتتتتتتابقة  Methodologyطريقتتتتتتتة المعالجتتتتتتتة  -
تستتتتتاعداه فتتتتتى وخبتتتتترة الباحتتتتتث حتتتتتول موضتتتتتوع متتتتتا البتتتتتد وان 

التعتتتترف علتتتتتى طتتتتترق المعالجتتتتتة المناستتتتتبة  لموضتتتتتوع بحثتتتتته  
والباحتتتتتث التتتتتذى يحتتتتتدد طريقتتتتتة المعالجتتتتتة متتتتتن واقتتتتتع خبرتتتتتته 

 الشخصية فقط عادة ما يفشل 

 كيفية صياغة االطار النظرى أو التنظيرى للبحث  -

 التعرف على نوعية البيانات  -

التعتتتترف علتتتتى كيفيتتتتة توصتتتتيف المتغيتتتترات االساستتتتية وطتتتترق  -
 ر عنهاالتعبي

 الخلفية الجيدة تصنع بحثا رائدا  يقدم اسهاما تنظيريا او تطبيقيا  •

 
 مشكلة البحث
 يجل أن تكون:

عبتتتارة واضتتتحة تثيتتتر قلقتتتا حتتتول  تتتاهرة متتتا  وتعتتترض تستتتا الت ) تتتاهرة أو 
 ضمنية( تحتاب الى اجابات 

مثتتال: لجتت ت الحكومتتة المصتترية التتى األختتذ ببرنتتامد لالصتتالح االقتصتتادى 
لتستتتتعينيات  وقتتتتد تالحتتتتل )متتتتن خبتتتترة الباحتتتتث مدعمتتتتة بحقتتتتائق منتتتتذ أوائتتتتل ا

رقميتته( أن معتتدالت التضتتخم وعجتتز المواننتتة قتتد انخفضتتت بصتتورة ملحو تتة 
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)أثتتتتتتتر ايجتتتتتتتابى يتمثتتتتتتتل فتتتتتتتى استتتتتتتتقرار اقتصتتتتتتتادى( اال أن معتتتتتتتدالت النمتتتتتتتو 
 االقتصادى قد تدهورت بصورة متزامنة )أثر سلبى يتمثل فى عدم النمو( 

تضتتخم وعجتتز المواننتتة ومعتتدالت لمتتاذا انخفضتتت معتتدالت ال •
 النمو بصورة متزامنة؟

هل هناق تعارض وفقا ألسس التحليل االقتصادى بين النمتو  •
االقتصتتتتتادى واالستتتتتتقرار االقتصتتتتتادى؟ أم أن هتتتتتذا التعتتتتتارض 

 يمثل  اهرة خاصة باالقتصاد المصرى؟

هتتل هنتتاق حتتدودا معينتتة لمعتتدالت النمتتو ومعتتدالت االستتتقرار  •
 ا عدم التعارض بينهما؟يجل االلتزام بها لضم

 ماهى تجارب الدول األخرى فى هذا المجال؟ •

هذه التسا الت تثير القلق حول الظاهرة وتحتاب التى دراستة  هتذه التستا الت 
أيضتتتا تستتتتدعى الرجتتتوع التتتى دراستتتات ستتتابقة  وشالتتتتالى فهتتتى تمثتتتل مشتتتكلة 

 بحثية 
 

 وصياغة المشكلة البحثية يجل ان تكون:
 ض واضح بين النمو واالستقرار فىواضحة      )يوجد تعار  ▪

 مصر(   

 مالئمة       )النمو واالستقرار هما  اهرتان متالنمتان( ▪

 منطقية      )النمو واالستقرار يمثالن هدفان اساسيان لالقتصاد ▪
 المصرى(   

توضح بجالء أن النمو واالستتقرار فتى  الفعليةموثقة       )البيانات  ▪
 مصر متعارضان(

 
 Hypothesesالفرضيات 
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بعد التعرف على مشكلة البحث متن واقتع خبترة الباحتث عنتد قتراءة الظتاهرة  
 ومن واقع الرجوع المكثف للدراسات السابقة  البد من صياغة الفرضيات 

والفروض هى بمثابة ادعاءات منطقية تحتاب الى اختبار مدى صحتها متن 
بة حتتتتتول ال يتتتتتتم اال بعتتتتتد بنتتتتتاء الحلفيتتتتتة المناستتتتتعدمتتتتته  وصتتتتتياغة الفرضتتتتتية 

 موضوع البحث وشعد توصيف مشكلة البحث بدقة 
وقبتتل توصتتيف القواعتتد واألصتتول العلميتتة للفرضتتيات  البتتد متتن التعتترف أوال 

 على ماهية الفرضية ودورها فى البحث العلمى 
علميتتا تمثتتل الفرضتتية عالقتتة واضتتحة بتتين متغيتترات قابلتتة للقيتتاس  وتشتتتمل 

  وللتعتتترف علتتتى كيفيتتتة تكتتتوين علتتتى تنبتتتد بنتتتتائد متوقعتتتة متتتن هتتتذه العالقتتتة
 الفرضية نسوق المثال التالى:

افتتتترض أنتتته وفقتتتتا للخلفيتتتة والخبتتترات الستتتتابقة كانتتتت مشتتتكلة البحتتتتث  ▪
تتمثتتتتل فتتتتى التستتتتا ل التتتتتالى: هتتتتل يوجتتتتد تعتتتتارض فعلتتتتى بتتتتين النمتتتتو 
االقتصتتتادى واالستتتتقرار االقتصتتتادى فتتتى مصتتتر؟ وهتتتل هتتتذه الظتتتاهرة 

يقتتة عليمتتة يمكتتن اثباتهتتا تصتتاد المصتترى أم أنهتتا حقتقتصتتر علتتى االق
 معمليا؟

تكون الخطوة التالية هى توصتيف المتغيترات الحاكمتة للظتاهرة  وفقتا  ▪
لمشتتتتكلة الدراستتتتة يوجتتتتد متغيتتتترين أساستتتتين همتتتتا: النمتتتتو االقتصتتتتادى 

 واالستقرار االقتصادى  تنش  بينهما عالقة 

قتتتد تكتتتون العالقتتتة ذو اتجتتتاه واحتتتد )متتتثال يدثراالستتتتقرار االقتصتتتادى  ▪
مو االقتصادى أو أن النمو االقتصادى يدثر على االستقرار على الن

االقتصتتتتادى(  أو قتتتتد تكتتتتون العالقتتتتة ذو اتجتتتتاهين )أى أن كتتتتل متتتتن 
 النمو واالستقرار يدثر كل منهما على األخر ويت ثر به( 

بتتالرغم متتن الظتتاهرة يحكمهتتا متغيتترين اساستتين اال ان العالقتتة بينهمتتا  ▪
مباقترة متن احتدهما التى االختر  قد تكون مباقرة بحيتث ينتقتل األثتر 
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أو قتتتد تكتتتتون العالقتتتتة بينهمتتتتا غيتتتتر مباقتتترة بحيتتتتث ينتقتتتتل األثتتتتر متتتتن 
احتتدهما التتى االختتر عبتتر مجموعتتة أختترى متتن المتغيتترات المرتبطتتة  
والتعتتترف علتتتى ذلتتتت يعتمتتتد علتتتى متتتدى جتتتودة الخلفيتتتة التتتتى يكونهتتتا 

 الباحث من واقع خبراته ومن واقع الدراسات السابقة 

بير عن المتغيرات األساسية )النمو واالستتقرار( والمرتبطتة اذا تم التع ▪
)متتتتثال التتتتدخل القتتتتومى وستتتتعر الصتتتترف واالستتتتتثمار وعتتتترض النقتتتتود 
      التت ( بصتتورة قابلتتة للقيتتاس  تتحتتول هتتذه العالقتتة التتى فرضتتية  

 يمكن صياعتها كاألتى:

  النمو فى مصر عالقةمعدل و معدل التضخم "تكون العالقة بين         
                  عكسية" ةأني
الحتتل ان كتابتتة الفرضتتية بهتتذا الشتتكل يقتتوم علتتى قواعتتد وأصتتول معينتتة     

 كاألتى:
 يتم صياغة الفرضية فى المضارع  )تكون              ( -
البتتتتتد وأن تعبتتتتتر الفرضتتتتتية عتتتتتن العالقتتتتتة بتتتتتين المتغيتتتتترات االساستتتتتية  -

 الحاكمة للظاهرة محل الدراسة:

 
 ل التضخم ومعدل النمو............تكون العالقة بين معد 

يوجددد ارتبدداد  ددردى  عكسددمع بددين  معدددل التضددخم ومعدددل  أو      
 النمو .....

يتسددددددددددبى التضددددددددددخم  ددددددددددم ا خفددددددددددا  معدددددددددددل النمددددددددددو أو    -
........................... 

البتتد متتن تحويتتل المتغيتترات التتى قتتكل قابتتل للقيتتاس عنتتد استتتخدامها  ▪
معدددل التضددخم ن العالقتتة بتتين   كتت ن نقتول تكتتو فتى صتتياغة الفرضتتية
 )وليس النمو(           معدل النمو)وليس التضخم( و
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البتتد وأن تشتتتمل الفرضتتية علتتى تنبتتد بمتتا تتتتمخ  عنتته العالقتتة بتتين  ▪
( وشالتتتالى يجتتل Generalizedالمتغيتترات  وقتتد يكتتون التنبتتد عتتام )

تكددون العالقددة اختبتتار الفرضتتية علتتى صتتفة العمتتوم  كتت ن نقتتول:    
  وهنتا يجتل اختبتار التضدخم ومعددل النموعالقدة عكسدية بين معدل

الفرضتتتية علتتتى صتتتفة العمتتتوم باستتتتخدام بيانتتتات متتتن عتتتدد كبيتتتر متتتن 
تكدون العالقدة بدين معددل أو نقول:  الدول وخالل فترة نمنية طويلة 

وهنتا يجتل اختبتار   التضخم ومعدل النمو م مصر عالقدة عكسدية.
عتتتن االقتصتتتاد  علتتتى صتتتفة الخصتتتوم باستتتتخدام بيانتتتاتالفرضتتتية 
   المصرى 

 
 األهداف

محتتددة بعبتتارات واضتتحة وتعكتتس مشتتكلة البحتتث  االهتتداف يجتتل ان تكتتون  
أو االستتئلة التتتى يثيرهتتا البحتتث  وعتتادة يكتتون الهتتدف االساستتى هتتو اختبتتار 

 الفرضية )الفرضيات( 
 

 Methodology  ريقة المعالجة

متنظم  أى طريقة المعالجة هتى استلوب تنتاول الموضتوع متن منظتور علمتى 
كيف يقوم الباحث بتحقيق اهداف البحتث  وعتادة متا تنقستم طريقتة المعالجتة 

 الى قسمين رئيسسين:
 اال ار النظرى للبحث:  ع1 

ويتضتتمن توصتتيفا دقيقتتا لجميتتع متغيتترات البحتتث  وتوصتتيفا دقيقتتا لجميتتع 
العالقتتات بتتين متغيتترات البحتتث  وقتتد يتتتم ذلتتت فتتى قتتكل وصتتفى  أو فتتى 

تم اعتتتداد االطتتار النظتترى متتن واقتتع الدراستتتات قتتكل نمتتاذب رياضتتية  ويتت
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الستتتابقة واالضتتتافات النظريتتتة التتتتى يقتتتوم الباحتتتث باستتتتباطها  ويجتتتل ان 
 يركز االطار النظرى على الفرضيات وكيفية التوصل اليها 

 اال ار التطبيقم للبحث:  ع2 

ويشتتتمل علتتى كيفيتتة تحويتتل االطتتار النظتترى التتى صتتي  تطبيقيتتة  بمعنتتى 
نظريتتتة التتتتى يتتتتم توصتتتيفها التتتى قتتتكل قابتتتل للقيتتتاس  تحويتتتل العالقتتتات ال

ويجتتل أن يتضتتمن االطتتار النظتترى طتترق القيتتاس المستتتخدمة والبيانتتات 
التتتى يتتتم استتتخدامها  وطتترق الحصتتول عليهتتا  وكيفيتتة قيتتاس المتغيتترات 
رقميا  وقد يكون االطار النظرى نموذجتا تطبيقيتا يتتم صتياغته باستتخدام 

ان يتضتتتتتمن االطتتتتتار النظتتتتترى علتتتتتى االستتتتتاليل الرياضتتتتتية  كمتتتتتا يجتتتتتل 
األستتاليل االحصتتائية المستتتتخدمة  ومبتتررات استتتتخدامها  وكيفيتتة اجتتتراء 
القيتتتاس باستتتتخدام الحاستتتل االلتتتى  والحتتتزم )البتتترامد( الجتتتاهزة التتتتى يتتتتم 

 االستعانة بها  
 

 محتويات مشروع البحث:
 العنوان •

 الخلفية •

 مشكلة البحث •

 الفرضيات •

 األهداف •

 الدراسات السابقة •

 Methodologyقة المعالجة طري •

 محتويات البحث •

 قائمة المراجع األساسية •
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 األساليى االحصائية
 هناق مقولة اساسية فى البحث العلمى تقولى:

ذا لم تتمكن من القيام بالقياس  ان معار ك تكون بال معنىوغير "إ
 مرضية"

 وعادة ما يتم استخدام القياس الكمى عندما:
 فى البحث قابلة للقياستكون المتغيرات المستخدمة  •

 يتم تكوين فرضيات تخضع لالختبار •

تكتتون هنتتاق امكانيتتة الحصتتول علتتى بيانتتات متتن عينتتات تنتمتتى التتى  •
 مجتمع واضح المعالم 

ومتتتتع ذلتتتتت قتتتتد يتطلتتتتل األمتتتتر فتتتتى حتتتتاالت عديتتتتدة )ان لتتتتم يكتتتتن فتتتتى جميتتتتع 
الحتتتتاالت( استتتتتخدام التحليتتتتل الوصتتتتفى   وفتتتتى هتتتتذا الخصتتتتوم قتتتتد يصتتتتح 

 التالية بدقة:مراجعة الفقرات 
 

"A quantitative research methodology is appropriate 
where quantifiable measures of variables of interest are 
possible, where hypotheses can be formulated and tested, 
and inferences drawn from samples to populations. 
Qualitative methods, on the other hand, are appropriate 
when the phenomena under study are complex, are social 
in nature, and do not lend themselves to quantification". 
Quantitative research is based primarily on positivistic 
thought and qualitative research is more constructivist in 
theory. Until recently, the strict scientific methods 
employed by quantitative analysis have been considered 
the best way to conduct any meaningful research. "The 
positivist notion that qualitative data is inherently 
untrustworthy and therefore to be avoided is untenable. 
Arguments are advanced to support the view that social 
research is based on ‘qualitative knowing’ and that 
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quantification extends, refines, and cross-checks 
qualitative knowledge". In other words, current thought 
holds that the two paradigms are not mutually exclusive 
and could very well support each other in most social 
science inquiry. "To disparage qualitative data as 
subjective is to accuse it of having high fallibility; to laud 
the objectivity of quantitative data is to construe it as 
having low fallibility". 

At first glance, quantitative data might appear to be 
uniformly superior. For example, "There are x students in 
the classroom" is an instance of quantifiable research. By 
contrast, observing the workings of a classroom in terms 
of the group dynamics results in qualitative data. Is one 
superior to the other? Conventional wisdom holds that 
they are both vital to educational research.  

The nature of concepts used in educational research—
concepts like intelligence, reasoning, achievement, and 
attitudes—is such that dependence of qualitative 
judgments and data is required to minimize the fallibility 
of quantitative instruments. So long as education research 
remains couched in terms of such concepts (and it must to 
have a bearing on practice), quantitative data gathering 
will have to remain faithful to and parasitic on qualitative 
judgments and terms; the latter cannot be eliminated.  

So why has quantitative research been held in such high 
esteem for so long? "In empirical-analytic inquiry, the aim 
of developing universal principles of institutional life 
necessitates stripping away the idiosyncrasies of the 
particular phenomenon studied to reveal what is generally 
applicable to all similar situations. The separation of the 
universal from the particular is accomplished through 
several processes". Quantitative methods of research are 
designed to be detached from, and independent of, a 
specific situation under study in a particular organization, 
academic department, or classroom. Objectivity is 
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foremost in the design of such research. In this manner, 
the research findings will apply to more than one 
population, which increases the generalizability of the 
research. Another reason quantitative methods are 
preferred is that the conclusions obtained from such 
studies are considered to be more reliable and statistically 
valid. Qualitative research, because of its subjective nature 
and immersion of the researcher into the context, has long 
been suspect in terms of validity and rigor. 
"Phenomenological inquiry uses a naturalistic approach 
that seeks to understand phenomena in context-specific 
settings. Logical positivism, or quantitative research, uses 
experimental methods and quantitative measures to test 
hypothetical generalization. Each represents a 
fundamentally different inquiry paradigm, and researcher 
actions are based on the underlying assumptions of each 
paradigm". 

When conducting research for use in instructional design 
projects, which type of data collection, is more beneficial 
to solving the problem at hand? First of all, instructional 
technologists prefer to collect data prior to determining 
the problem to be solved. In this case, a qualitative method 
is called for at the beginning of the information-gathering 
process. "Qualitative methods, on the other hand, are 
appropriate when the phenomena under study are 
complex, are social in nature, and do not lend themselves 
to quantification". Until the situation is analyzed from 
various viewpoints, it is difficult to formulate a hypothesis 
to be tested using quantitative methods. "Qualitative 
methods are appropriate in situations where one needs to 
first identify the variables that might later be tested 
quantitatively". There is almost always a great deal of 
quantitative data available to the instructional designer 
that has already been generated by the organization under 
study. This information can be analyzed without 
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formulating a hypothesis, though, and utilized along with 
the more subjective data gathered during the analysis.  

Once the instructional technologist has formed a 
hypothesis, there are instances that call for quantitative 
methods of research. The collection and analysis of 
performance reports, safety records, and employee 
satisfaction information is vital to the study of the 
situation for which instruction will eventually be 
designed.  

واستتخدام القيتاس الكمتتى يتطلتل استتتخدام بترامد احصتتائية لتحليتل البيانتتات  
المستتتتتخدمة بتتتتاختالف نوعيتتتتة البيانتتتتات  ومتتتتدى تعقتتتتتد او  وتختلتتتتف البتتتترامد

تخدم بستتتتاطة االطتتتتار التطبيقتتتتى للبحتتتتث  أى ان البرنتتتتامد االحصتتتتائى المستتتت
يجتتتل ان يتوافتتتق متتتع الغتتترض متتتن تشتتتغيل البيانتتتات  ففتتتى حتتتاالت كثيتتترة قتتتد 
يكون من االفضل استتخدام بترامد احصتائية مبستطة  وفتى احيتان اخترى قتد 
ال تصتتتلح هتتتذه االستتتاليل المبستتتطة  ومتتتن ثتتتم يجتتتل استتتتخدام استتتاليل اكثتتتر 

 تقدما 
 

ة وفتتتى مجتتتال تحليتتتل البيانتتتات بصتتتفة عامتتتة يمكتتتن استتتتخدام بتتترامد احصتتتائي
محتتتددة  احيانتتتا تكتتتون بتتتدائل  واحيانتتتا قتتتد يتطلتتتل االمتتتر استتتتخدام مكونتتتات 
معينتتة متتن برنتتامد معتتين  ومكونتتات اختترى متتن برنتتامد أختتر   واهتتم البتترامد 

 االحصائية الجاهزة والتى تستخدم فى تحليل البيانات مايلى:
 

• SPSS 

وهتتتتتى حزمتتتتتة احصتتتتتائية متقدمتتتتتة للغايتتتتتة وتستتتتتتخدم فتتتتتى تحليتتتتتل بيانتتتتتات 
  والبيانتتتتتات الثانويتتتتتة  والسالستتتتتل الزمنيتتتتتة  اال انهتتتتتا تعتبتتتتتر االستقصتتتتتاء

 األفضل فى مجال تحليل بيانات االستبيان 

• TSP 
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وهى حزمة احصائية متقدمتة فتى مجتال تحليتل االنحتدار المتعتدد بجميتع 
اقتتتتتكاله البستتتتتيطة والمعقتتتتتدة  وتعتبتتتتتر متتتتتن افضتتتتتل البتتتتترامد فتتتتتى تحليتتتتتل 

 السالسل الزمنية 
• Eviews 

حليتتتتل االنحتتتتدار والمصتتتتفوفات والسالستتتتل الزمنيتتتتة  وهتتتتى استتتتهل بتتتترامد ت
 ويتسخدمها معظم الباحثين فى مجال العلوم الجتماعية

 نماذب أخرى  •

 
STATGRAPHICS Plus v5.0 (for Windows) -- over 250 
statistical analyses: regression, probit, enhanced logistic, 
factor effects plots, automatic forecasting, matrix plots, 
outlier identification, general linear models (random and 
mixed), multiple regression with automatic Cochrane-
Orcutt and Box-Cox procedures, Levene's, Friedman's, 
Dixon's and Grubb's tests, Durbin-Watson p-values and 1-
variable bootstrap estimates, enhanced 3D charts. For Six 
Sigma work: gage linearity and accuracy analysis, multi-
vari charts, life data regression for reliability analysis and 
accelerated life-testing, long-term and short-term 
capability assessment estimates. Two free downloads are 
available: full-function but limited-time(30 days), and 
unlimited-time but limited-function (no Save, no Print, not 
all analyses). 
 

SSP (Smith's Statistical Package) -- a simple, user-
friendly package for Mac and Windows that can 
enter/edit/transform/import/export data, calculate basic 
summaries, prepare charts, evaluate distribution function 
probabilities, perform simulations, compare means & 
proportions, do ANOVA's, Chi Square tests, simple & 
multiple regressions.  

http://www.statgraphics.com/
http://www.economics.pomona.edu/StatSite/SSP.html


 14 

Also, check out R and OX, described in the  programming 
language. 

Binomial Probability Program (BPP) is a menu driven 
program which performs a variety of functions related to 
the success/ failure situation. Given the probability of 
occurrence for a specific event, this program calculates the 
probability that EXACTLY, NO MORE THAN, or AT 
LEAST a certain number of events occur in a given 
number of trials for all possible outcomes, and will 
generate plots for each of these.  

The program allows the user to repeatedly combine 
probabilities in series or in parallel, and at any time will 
show a trail of the calculations which led to the current 
probability value. Other program capabilities are the 
calculation of probabilities from input data, Gaussian 
approximation, and the generation of a mean time 
between failure (MTBF) table for various levels of 
confidence. Up to 2200 trials may be run, limited by IBM 
PC BASIC memory utilization. It is assumed that the user 
is familiar with the theory behind binomial probability 
distribution.  

ADE-4 multivariate analysis and graphical display 
software package for Mac andWin 95/NT. Includes 
component analysis and correspondence analysis, spatial 
data analysis methods (analogous to Moran and Geary 
indices), discriminant analysis and within/between 
groups analyses, many linear regression methods 
including lowess and polynomial regression, multiple and 
PLS (partial least squares) regression and orthogonal 
(principal component) regression, projection methods like 
principal component analysis on instrumental variables, 
canonical correspondence analysis and many other 
variants, coinertia analysis and the RLQ method, and 
several three-way table (k-table) analysis methods. 
Graphical displays include an automatic collection of 

http://www.openchannelfoundation.org/projects/BPP/
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elementary graphics corresponding to groups of rows or 
to columns in the data table, automatic k-table graphics 
and geographical mapping options, searching, zooming, 
selection of points, and display of data values on factor 
maps. Simple and homogeneous user interface.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 


