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 االستبانة والمقاییس الفصل األول
Chapter 1: Questionnaire and scales 

 
 الكلمات المفتاحیة: 

 .القیاس، المقیاس االسمي، المقیاس الترتیبي، المقیاس المدرج، مقیاس النسب، االستبانة

 ملخص:

ترتیبیة یس ال�شرح الفصل مفهوم القیاس وأنواع المقاییس األساسیة ابتداء �المقاییس االسمیة مرورًا �المقای

 تناولوالمدرجة وانتهاء �مقاییس النسب. �ما �میز الفصل بین مقاییس المقارنة ومقاییس الالمقارنة. ی

 یب أویة التعامل مع عدم قدرة المجالفصل أ�ضًا �عض األمور األساسیة المتعلقةبتصمیم االستبانة و�یف

 عدم رغبته في اإلجا�ة وترتیب األسئلة واالختبار األولي لالستبانة. 

 

 أهداف تعلیمیة:

�عد اطالع الطالب على مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر لد�ه القدرة على تحقیق األهداف 

 التالیة:

 التعرف على أنواع المقاییس األساسیة -

 اس القائمة على المقارنة أو على الالمقارنةفهم تقنیات القی -

 إدراك �یفیة تصمیم االستبانة -

 معرفة �یفیة التعامل مع عدم قدرة المجیب على اإلجا�ة أو عدم رغبته في اإلجا�ة -

  فهم �یفیة اختبار االستبانة -
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 االستبانة والمقاییس األول: الفصل

 
ج البحوث التي تستخدم األسالیب اإلحصائیة للخرو إحدى المراحل األساسیة في القیاس تعتبر عملیة 

لیه كما أنها تعتبر األساس الذي �حكم درجة الثقة والصدق فیما �مكن أن �صل إ �النتائج والقرارات.

 الباحث من نتائج وخالصات.

انات و�ثیرًا ما یتم استخدام المقاییس ضمن االستبانات التي یتم تصمیمها وتوز�عها للحصول على البی

 لتي سیتم معالجتها إحصائیًا في مرحلة الحقة.ا

سنتناول في هذا الفصل �عض األمور األساسیة المتعلقة بتصمیم االستبانة �ما سنتعرف على أنواع 

 المقاییس األكثر انتشارًا واستخدامًا من قبل الباحثین ضمن االستبانات.

 Types of scales أنواع المقاییس .1

موز) ر أو  حروف أو اإلجراء الذي یتم بواسطته تحدید قیم معیار�ة (أرقام �عرف القیاس مفاهیمیًا �أنه

وتصنف  لحاالت التغّیر التي �أخذها المتغیر محل القیاس والخصائص التي تتصف بها �ل حالة.

 المقاییس �حسب مستوى المعلومة التي توفرها ضمن أر�ع مجموعات هي:

 المقاییس االسمیة •

 المقاییس الترتیبیة •

 المقاییس المدرجة •

 مقاییس النسب •

 Nominal scalesالمقاییس االسمیة  .1-1

مجرد عالمات ممیزة أو  Nominal Scaleاالسمي  التي یتكون منها المقیاستكون القیم أو األرقام 

 إشارات للتعر�ف �مفردات عینة الدراسة أو األشیاء أو لتصنیفها. 

األشیاء و بین األرقام  تام�كون هناك توافق  Identification عندما یتم استخدام المقیاس االسمي للتعر�ف

 و�مثال على هذا المقیاس نذ�ر: أو األفراد.

 األرقام الوطنیة على البطاقات الشخصیة •
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 األرقام التي یتم إعطاؤها لالعبي �رة القدم •

 أرقام الطالب التي یتم إعطاؤها لهم عند التسجیل •

 أرقام الحسا�ات في البنوك •

 یتم إعطاؤها لتمییز المجیبین.األرقام التي  •

بین  هذه المطا�قة. تساعد �كون لدینا في النها�ة مجموعة من األرقام التي �شیر �ل منها إلى شيء/فرد

یئین عدم وجود فردین/ش نتأكد منال بد أن و  األرقام واألشیاء/األفراد على وصف �ل فرد/شيء على حده.

 �حمالن نفس الرقم.

تخدم فإن األرقام المختارة تس Classification المقیاس االسمي بهدف التصنیفعندما یتم استخدام أما 

 .،...الحالة االجتماعیةأو  المستوى التعلیميأو  الجنسك كعناو�ن لتمییز المجموعات أو الفئات

في  سواء استخدمت األرقام في المقاییس االسمیة للتعر�ف أو التصنیف فإنها ال تمتلك صفات األرقامو 

ي الالعب الذف المعامالت الر�اضیة والحسابیة. فهي ال تعكس أي األشیاء أكبر أو أي الخصائص أفضل.

رقم ال �حكم علیه من خالل رقمه على أنه أقل شأنًا من الالعب الذي �حمل المثًال �حمل الرقم واحد 

ونها �عدا رقام شیئًا لإلناث أو العكس من دون أن تعني األ 2وللذ�ور  1الرقم �مكن إعطاء �ما  اثنین.

  �مكنالعناو�ن للمجموعات واألفراد. أي أن الرقمین ال �عطیان المعنى الحقیقي لألرقام و�التالي تمثل 

 إجراء العملیات الحسابیة على هذه األرقام.

لعد ا تقوم علىاألرقام  انستنتج أن العملیات الوحیدة التي تسمح به االسمیةمن خالل خصائص المقاییس 

counting  أو التكرارfrequency.  ولكن �مكن حساب فال �مكن مثًال حساب الوسط الحسابي للجنس

 عدد الذ�ور وعدد اإلناث في العینة.

د من تسمح �عدد محدو وهي تعتبر المقاییس االسمیة من أقل أنواع المقاییس من حیث الغنى �المعلومات. 

 .�اي مر�عواختبار والتكرار والمنوال المئو�ة النسب �حساب  العملیات اإلحصائیة عند التحلیل

 Ordinal scales المقاییس الترتیبیة .1-2

�تطلب استخدامها قدرة على . و �عدًا ترتیبیاً  Ordinal scalesكما یوحي اسمها تتضمن المقاییس الترتیبیة 

موعة من أصناف ترتیب مج الباحث�ستطیع فمثًال التمییز بین مفردات عینة الدراسة طبقًا لخاصیة معینة. 

ألكثر األصناف قدرة على التنظیف، ورقم  1مساحیق الغسیل طبقًا لقدرتها على التنظیف. فإذا أعطى رقم 

�مكن �ما  للصنف األقل، وهكذا... فإنه سینتج لد�ه في النها�ة مقیاس ترتیبي لمساحیق الغسیل. 2
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 .لى األقلإاتهم القیاد�ة من األكثر تصنیف العاملین بناء على مهار استخدام هذا النوع من المقاییس ل

م تی�الترتیب ولكنه ال یوضح الفروقات أو المسافات بین األمور التي النوع من المقاییس �سمح هذا 

تم ی ترتیبها. �معنى أن المقیاس ال �ساعد في توضیح الفرق بین األشیاء/األفراد طبقًا للخاصیة التي

ن ولكننا ال نستطیع أن نعرف المسافة بی Bأكبر من  A إننستطیع أن نقول حیث  أساسهاالترتیب على 

A وB .رتیب أوأكثر من مجرد اختالف في التإذًا  ال تعني الفروقات بین األرقام �استخدام هذه المقاییس 

 األهمیة.

نى غكثر أعتبر تشبه المقاییس الترتیبیة المقاییس االسمیة من حیث البیانات التي توفرها للباحث ولكنها ت

�مكن استخدام طرق اإلحصاء الوصفي المتعلقة �التكرار وغیرها من طرق التلخیص  �المعلومات.

أما ت. والر�یعیاوالمنوال النسب المئو�ة و الوسیط  مثل:محل البحث  اإلحصائي المتعلقة بترتیب المفردات

یاس للبیانات التي یوفرها المق الوسط الحسابي العادي للعملیات فلیس له أي داللة تفسیر�ة �النسبة

 الترتیبي.

 

 Interval scales ةالمقاییس المدرجة أو الفئو� .1-3

 على وجود وحدة قیاس ثابتة في Interval Scalesالمقاییس المدرجة تنطوي عملیة القیاس �استخدام 

 د.األفرا �ساعد المقیاس على صیاغة عبارات ذات دالالت معینة حول الفروقات الموجودة بین المقیاس.

قییم نة وت�قدم هذا المقیاس �ل المعلومات التي �قدمها المقیاس الترتیبي �اإلضافة إلى تقد�مه فرصة مقار 

صفر نقطة ال�ما أن تكون الفروقات أو المسافات متساو�ة بین درجات المقیاس.و  الفروقات بین األشیاء.

افر النوع من المقاییس ال �عني عدم تو  أو اعتبار�ة فالصفر في هذا على المقیاس تمثل قیمة تخمینیة

 رارة.ال تعني عدم وجود حفدرجة الحرارة صفر  وتعتبر مواز�ن الحرارة أمثلة للمقاییس المدرجة الصفة.

مع  المقاییس المدرجة �ل الطرق التي �مكن استخدامها معتضم الطرق اإلحصائیة التي �مكن استخدامها 

ط الرتبااو االنحراف المعیاري و  الحسابي وسطإمكانیة حساب ال افة إلىالمقاییس االسمیة والترتیبیة �اإلض

 .مجموعة واسعة أخرى من الطرق اإلحصائیةو الخطي 

 Ratio scalesمقاییس النسب  .1-4

و�عني  األ�حاث التطبیقیة. فيذات فاعلیة عالیة ألغراض �ثیرة  Ratio Scaleمقاییس النسب تعتبر 
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 الزمن صفر �عني عدم وجود زمنف عدم وجود الصفة (المعنى الحقیقي للصفر) في هذه المقاییسالصفر 

 النسب المتساو�ة بین قیم المقیاس نسبًا متساو�ة بین مفردات عینة البحث.. وتعني المسافة صفرو�ذلك 

 وغیرها. المبیعاتو  الحصة السوقیةو  التكالیفو  الوزن و  الطولومن أمثلة مقاییس النسب نذ�ر 

 ة اسممل عادة مع المقاییس المدرجة/الفئو�ة ومقاییس النسب �الطرق نفسها و�طلق علیها عاد�تم التعاو 

 .�حسب المرجع المستخدمأو المستمرة أو القیاسیة  الكمیةالمقاییس 

 

 
 . أنواع المقاییس1-1الشكل 

 

 Scaling technicsالقیاس تقنیات  .2

ییس المقاییس بناء على تقنیات القیاس المستخدمة وهي مقاییس المقارنة ومقا�مكن تمییز عائلتین من 

 الالمقارنة.

 Comparative scalesمقاییس المقارنة  .2-1

 على المقارنة المباشرة بین األشیاءComparative scalesتقنیة القیاس في مقاییس المقارنة تقوم 

ذ�ر لها نومن أشكا المقاییس االسمیة والترتیبیة فقط.تتمتع هذه المقاییس �صفات و  المبحوثة أو المختبرة.

 .مقاییس المقارنة الترتیبیةو  مقاییس المقارنة الثنائیةعلى سبیل المثال ال الحصر 
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 Paired comparison scales مقاییس المقارنة الثنائیة .2-1-1

المجیب و�طلب عرض شیئین على Paired Comparison Scalingیتم في مقاییس المقارنة الثنائیة 

 �كون عدد أال�نصح و  .ordinalتكون البیانات الناتجة ذات طبیعة ترتیبیة  منه اختیار شيء منهما.

 التي نرغب �مقارنتها �بیرًا. الثنائیات

ار : سنعرض علیكم عدة ثنائیات من العالمات التجار�ة للشامبو. في �ل ثنائیة، نرجو منكم اختیمثال

 ضلونها لالستخدام الشخصي.العالمة التجار�ة التي تف

 

  Rank order scales مقاییس الترتیب .2-1-2
عرض عدة أشیاء دفعة واحدة على المجیب و�طلب منه  Rank order scaling في مقاییس الترتیب یتم

 مقیاس �عتبر هذا القیاس أقرب إلى الحیاة العملیة من القیاس �استخدام ترتیبها بناء على معیار محدد.

 الثنائي.المقارنة 

لعالمة ل 1التالیة لمعاجین األسنان �حسب تفضیلها. ابدأ �إعطاء القیمة : رتب العالمات التجار�ة مثال

ًال إلى للعالمة التي تلیها من حیث التفضیل واستمر بهذه الطر�قة وصو  2األكثر تفضیًال �النسبة لك ثم 

 للعالمة األقل تفضیًال �النسبة لك. 10إعطاء القیمة 
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 Non-comparative scales مقاییس الالمقارنة .2-2

ات تمتلك البیانو  قیاس خصائص الشيء المبحوث �معزل عن األشیاء األخرى.في مقاییس الالمقارنة  یتم

المقاییس ونذ�ر من أنواعها:  النسب.خصائص بیانات المقاییس المدرجة و الناتجة عن هذه المقاییس 

 .یاس تباین المعانيمقو مقیاس لیكرت و  ةالمستمرة/التخطیطی

 Continuous rating scaleالمقیاس المستمر  .2-2-1
 graphic rating scale�المقیاس التخطیطي  continuous rating scaleالمستمر  �عرف المقیاس

كن �مو  من خالل وضع عالمة على الخط المستمر/المستقیم الدال على المقیاس.هنا  تتم اإلجا�ةأ�ضًا. 

جیة أصبح هذا المقیاس أكثر شعبیة مع تطور الوسائل التكنولو . وقد أو عمود�اً أن �كون الخط أفقیًا 

 المستخدمة في االستبیان (الكمبیوتر واالنترنت).

 مثال:
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 Likert scaleمقیاس لیكرت  .2-2-2

�قوم هذا المقیاس . Rensis Likertنسبة إلى مصممه بهذا االسم  Likert scaleمقیاس لیكرت  سمي

 الموافقة أو عدم الموافقة على مجموعة من العبارات المتعلقة �الشيء المدروس.على إعطاء درجة 

 = غیر موافق �شدة 1 •

 = غیر موافق 2 •

 = محاید 3 •

 = موافق 4 •

 = موافق �شدة 5 •

 

 : أعط درجة موفقتك على �ل من العبارات التالیة:مثال

غیر  

موافق 

 �شدة

غیر 

 موافق
 موافق محاید

موافق 

 �شدة

 5 4 3 2 1 سیارات عالیة الجودة Renaultتنتج  .1

 Renault 1 2 3 4 5خدمة ما �عد البیع سیئة لدى  .2

 Renault 1 2 3 4 5ال أحب إعالنات سیارات  .3

 

 Semantic differential scaleمقیاس تباین المعاني  .2-2-3

یتضمن في  حیث درجات (عادًة) 7من Semantic Differential Scaleیتكون مقیاس تباین المعاني 

 الطرف األول منه صفة مناقضة تمامًا للصفة الموجودة في الطرف اآلخر.

 :مثال

 أعتقد أن رئیسي في العمل:

    قوي  :--:--:-X-:--:--:--:--: ضعیف  

    �عتمد علیه  :--:-X-:--:--:--:--:--: ال �عتمد علیه 

   عصري  :-X-:--:--:--:--:--:--: فات عصره 
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 Questionnaire Design االستبانةتصمیم  .3

جموعة من األسئلة المصممة لجمع أكبر قدر من البیانات الالزمة عن االستبانة على أنها معرف ت

سمى توجد ما تال . وفي الحقیقة فإنه المشكلة أو الظاهرة محل البحث لتحقیق األهداف األساسیة للبحث

لكن  حوث.لكافة األوضاع التي تجري فیها الب ةكون صالحت�مكن أن  والتي ةأو المثالی ةالنمطی �االستبانة

عدادها إ محددًا هامًا لدقة البیانات فإن الباحث �جب أن یولي االستبانة�عتبر نظرًا ألن تصمیم صحیفة و 

 وتصمیمها االهتمام الكافي الذي یرقى بها إلى مستوى الدقة المطلوب.

 Question content تحدید محتوى األسئلة .3-1

ثر من محتوى األسئلة التفكیر في الحاجة الفعلیة للسؤال واالبتعاد عن السؤال عن أكیتوجب عند تحدید 

 شيء ضمن السؤال الواحد وتجنب األسئلة اإل�حائیة.

 Need for the question الحاجة للسؤال .3-1-1

 �مكن في �عض. إال أنه إذا لم �كن هناك حاجة للبیانات التي ستنتج عن السؤال، ینصح �حذف السؤال

دما ًا عناألحیان أن تطرح أسئلة حیاد�ة لشد انتباه المجیب وز�ادة إمكانیة مشار�ته في االستبیان وخصوص

حقیقي �مكن أ�ضًا طرح �عض األسئلة في البدا�ة إلخفاء الهدف ال. �ما �كون الموضوع حساسًا أو جدلیاً 

 .Dellأن یتضمن أسئلة عن  IBMمكن الستبیان عن حواسب فمثًال � من البحث أو لمن ستعود النتائج.

 

 One or several questions الحاجة لسؤال أو أكثر .3-1-2

مثلة من األخطاء الشائعة عند تصمیم أسئلة االستبانة أن یدور السؤال حول شیئین أو أكثر �ما في األ

 التالیة:

 هل تزایدت مبیعاتك من المنتج س أم تناقصت خالل الشهر الماضي؟ •

 تتغیر _____نعم ____    ال____ لم 

 

 هل تشتري صحیفة س ألنها سیاسیة واقتصاد�ة ور�اضیة؟ •

 نعم _____    ال ______
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 لذیذ ومنعش؟ "كو�ا �وال"هل تعتقد أن مشروب  •

 

ش) منع .2. لذیذ، 1( �عتبر السؤال السابق خاطئًا لدمجه محاولة الحصول على معلومات متعلقة �شیئین

للحصول على المعلومة الصحیحة . )ًا فقطواحد أو شیئاً  طةؤال نقسفي سؤال واحد (�جب أن �غطي ال

 إلى سؤالین:السؤال السابق  �جب تحو�ل

 هل تعتقد أن مشروب �و�ا �وال لذیذ؟ •

 هل تعتقد أن مشروب �و�ا �وال منعش؟ •

 Leading questions األسئلة اإلیحائیة .3-1-3

 معینة للسؤال.�جب تجنب األسئلة اإل�حائیة. وهي تلك األسئلة التي توحي �إجا�ة 

 

 :مثال

 أال تعتقد أن تنظیف المنزل �حتاج إلى مجهود �بیر؟ •

 نعم ____        ال _____

 

 Overcoming inability to answer تجاوز عدم القدرة على اإلجا�ة .3-2

 �ر.التذ قد تنتج عدم القدرة على اإلجا�ة من عدم امتالك الفرد للمعلومة المطلو�ة أو من عدم قدرته على

 Having the information ك المعرفة الكافیةامتال .3-2-1

 لزوجاقد ال �متلك ف .اقد یتم سؤال األفراد حول أمور ال �متلكون المعلومات أو المعرفة الكافیة حوله

 .راءمعلومات عن مصروف العائلة على المواد االستهالكیة األساسیة إذا �انت الزوجة هي من �قوم �الش

م. �جب أن �خلو السؤال من الكلمات الغامضة أو األلفاظ غیر المعتادة للمستقصى منهمن ناحیة أخرى 

 غیر معتادة لعامة الناس و�ختلف معناها من شخص آلخر." سلعة رأسمالیة"�لمة تعتبر فمثًال 

یان باالست أظهرت أن األفراد �میلون لإلجا�ة على األسئلة الواردة فيتكمن المشكلة هنا في أن األ�حاث قد 

 حتى لو لم �متلكوا المعلومات الكافیة لإلجا�ة

في استبعاد األفراد الذین ال �متلكون المعلومات أو filter questions الكاشفة األسئلة فید وقد ت
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الخبرة في استخدام أو  معرفة العالمة التجار�ة�األسئلة حول  المعرفة الكافیة لإلجا�ة على أسئلة االستبیان

 معلومات عن المنتج.... امتالكأو  المنتج

ى في حل هذه المشكلة دون التخلي عن إجا�ات المجیب األخر  I don’t know "ال أعرف"قد �فید خیار و 

 �مكن إدراج هذا الخیار في حالة الشك في نقص المعلومات الكافیة لدى المجیب لإلجا�ةو  الصحیحة.

 على �عض أسئلة االستبیان.

 

 Ability to remember القدرة على التذكر .3-2-2

رت ت أظهنعتقد أحیانًا �أن هناك معلومات �سیطة �ستطیع غالبیة األفراد تذ�رها. لكن العدید من الدراسا

 أن الحقیقة قد تكون عكس ذلك.

 كم عبوة مشروب غازي استهلكتم خالل فترة معینة؟... •

 �فضل تحو�ل السؤال في هذه الحالة إلى الشكل التالي:

 المشرو�ات الغاز�ة خالل األسبوع؟وسطیًا، �م مرة تستهلكون  •

 . _____ أقل من مرة أسبوعیاً 1

 مرات أسبوعیاً  3 - 1. _____ 2

 مرات أسبوعیاً  6 – 4. _____ 3

 مرات أو أكثر أسبوعیاً 7. _____ 4

جا�ة فقد �صعب على المجیب تذ�ر اإل من المفید أحیانًا مساعدة المجیب على التذ�ر واإلجا�ة. هكما أن

 ن التالیین:على السؤالی

 ما هي العالمة التجار�ة إلطارات سیارتك؟  •

 ؟ما هي العالمات التجار�ة التي شاهدت إعالناتها مساء البارحة •

 

مساعدة المجیب من خالل إعداد قائمة من أسماء العالمات التجار�ة ومن ثم الطلب من  هنا �مكن

 المجیب اإلطالع على القائمة واإلجا�ة على السؤال التالي:

 إشارة على العالمة التجار�ة التي شاهدت إعالنًا لها مساء البارحة.ضع  •
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 Unwillingness to answer عدم الرغبة في اإلجا�ة .3-3

سئلة قد یؤدي إجهاد المجیب إلى ازد�اد عدم رغبته في اإلجا�ة على أسئلة االستبانة �ما قد تقود األ

 الحساسة إلى تجنب اإلجا�ة علیها من قبل المجیب.

 Required effort المبذول لإلجابةالجھد  .3-3-1

 .ینصح �السعي إلى تخفیف الجهد الذي سیبذله المجیب لإلجا�ة على السؤال 

 :مثال

 ؟ما هي األجنحة التي تقوم �التسوق منها عادة عند ز�ارتك لمراكز التسوق 

د لتقلیص الجه. على سؤال یتطلب من المجیب بذل جهد �بیر لإلجا�ة علیه مثاالً �شكل السؤال السابق 

 المبذول، �مكن طرح السؤال �مایلي:

تك من القائمة التالیة، ضع إشارة إلى جانب األجنحة التي تقوم �التسوق منها عادة عند ز�ار 

 لمراكز التسوق.

 أللبسة النسائیة ______ا .1

 األلبسة الرجالیة ______ .2

 ألبسة األطفال    ______ .3

 مستحضرات التجمیل ______ .4

. 

. 

 ات ______. المجوهر 9

 . أخرى (یرجى تحدیدها) _______10

 

 Sensitive information المعلومات الحساسة .3-3-2

معلومات قد یرغب المجیب �إخفائها أو عدم اإلجا�ة علیها �شكل صحیح ألنها تعتبر المعلومات الحساسة 

. ومن أمثلة قد تؤدي إلى حكم اآلخر�ن علیه �شكل سلبي أو إلى التأثیر على تقدیر الذات �شكل سلبي

التورط في أمور یة و المعتقدات الدینیة والسیاسو  الحیاة العائلةالدخل و /المالالمعلومات الحساسة نذ�ر: 

 وغیرها. غیر قانونیة أو غیر أخالقیة....
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 للتخفیف من هذه الظاهرة، ینصح �مایلي:و 

التقدم  عدم الثقة معقد تؤدي هذه الطر�قة إلى إزالة . ضع األسئلة الحساسة في نها�ة االستبیانو  •

 .في االستبیان، وخلق الرغبة في إنهاء االستبیان من قبل المجیب

عن  مثال: قبل السؤال للسؤال من خالل عبارة تشیر إلى شیوع السلوك الذي ستسأل عنه. التمهید •

تشیر الدراسات الحدیثة إلى معظم السور�ین �قترضون "عبارة  عرض القروض المصرفیة �مكن

 ."من البنوك

استخدام أسلوب الشخص الثالث: طرح السؤال �صیغة تشیر إلى إلى أنه یتعلق �أشخاص آخر�ن  •

 ).وال �السائل (ال یتعلق �المجیب

 إخفاء السؤال بین مجموعة من األسئلة التي ال �مانع المجیب �اإلجا�ة علیها. •

لك ما هو دخ"سؤال عن ال عوضاً  فمثالً  د مجاالت لإلجا�ة عوضًا عن طلب اإلجا�ة الدقیقة.یحدت •

 دخل واطلب من المجیب أن �ختار المجال الذي یتوافق مع دخله.لحدد مجاالت ل "السنوي 

 

 Order of questions ترتیب األسئلة .3-4

كون أن ت�ینصح لذا  احیة أساسیة في ترغیب المجیب في متا�عة االستبیانت�مكن أن تكون األسئلة االفت

لبدء �مكن في �عض األحیان ا. و تحتوي أسئلة حساسة أو مزعجة وأالتاحیة �سیطة، ممتعة/ تاألسئلة االف

 �أسئلة لتقییم مدى مطا�قة المجیب للخصائص الواجب أن تتوفر فیه (مدخن، متزوج...)

 :نة في االستبیان في ثالث مجموعاتالمعلومات المضم و�شكل عام �صنف الخبراء

 �مشكلة البحثمعلومات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا  معلومات أساسیة: •

 معلومات د�موغرافیة ومالیة لتصنیف المجیبین وفهم النتائجمعلومات تصنیفیة:  •

 تتضمن االسم، العنوان، البر�د اإللكتروني، رقم الهاتف.معلومات تعر�فیة:  •

 .عر�فیةالبدء �المعلومات األساسیة ثم المعلومات التصنیفیة واالنتهاء �المعلومات الت�ینصح �شكل عام 

و وضع األسئلة الصعبة أو�فضل  ینصح �البدء �األسئلة العامة واالنتقال نحو األسئلة الخاصة.كما 

 یةبوضع الدخل في نها�ة األسئلة التصنیف. �ما ینصح األسئلة الحساسة في مكان متأخر في االستبیان

 .وضع رقم التلفون في نها�ة األسئلة التعر�فیةو 
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 Pretesting the questionnaire ةاالختبار األولي لالستبان .3-5

على عینة صغیرة من األفراد الذین تتوافق خصائصهم مع خصائص  ةاناختبار االستب�فضل أن یتم 

دود �نصح أن یتم االختبار من خالل المقابلة الشخصیة حیث �مكن للباحث مالحظة ر . و العینة الرئیسیة

 فعل المجیب. 

 بروتو�ول وطر�قة استخالص المعلومات.هما: طر�قة ال توجد طر�قتان شهیرتان لالختبارو 

�طلب من المجیب أن �فكر �صوت  "protocol analysisاختبار البروتو�ول "في الطر�قة األولى 

ى له عل�تم عادة تسجیل مالحظات المجیب وتحلیلها لتحدید ردود فعو  عاٍل أثناء اإلجا�ة على االستبیان.

 .مختلف أجزاء االستبیان

یان ولدى الفرد �اإلجا�ة على االستب فیبدأ "debriefingاستخالص المعلومات "في الطر�قة الثانیة أما 

ى معن هو�شرح لانتهائه من اإلجا�ة یتم إعالمه أن االستبیان الذي قام �اإلجا�ة علیه في طور االختبار 

وأن یتحدث عن أ�ة �طلب من الفرد �عد ذلك أن �شرح معنى �ل سؤال وأن �شرح إجا�اته  االختبار.

 .مشكالت واجهته أثناء اإلجا�ة

 فرادینصح أن �عاد االختبار �عد �ل تعدیل یتم على االستبیان و�تم ذلك على عینة أخرى من األأخیرًا 

 .�عاد االختبار حتى زوال الحاجة إلى التعدیلحیث 
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 مقترحات وتمارین للفصل األول
 إلجا�ةاالطالب على مراجعة هذا الفصل وتثبیت األفكار األساسیة، �مكنه محاولة بهدف مساعدة 

 على األسئلة التالیة.

 لماذا تستخدم المقاییس االسمیة؟ .1

 .)1.1(الحل في الفقرة: 
 ما الذي �میز المقاییس الترتیبیة عن المقاییس االسمیة؟ .2

 .)2.1(الحل في الفقرة: 

 القیاسیة؟ما هي المقاییس الكمیة أو  .3

 ).4.1(الحل في الفقرة: 
 ا؟�مكن تمییز عائلتین من المقاییس بناء على تقنیات القیاس المستخدمة، ما هم .4

 .)2(الحل في الفقرة: 
 ختیاراسنعرض علیكم عدة ثنائیات من العالمات التجار�ة. في �ل ثنائیة، نرجو منكم  .5

 العالمة التجار�ة التي تفضلونها لالستخدام الشخصي.

 هذا السؤال؟ نوع المقیاس المستخدم فيما 

 .)1.1.2(الحل في الفقرة: 
ه عرض عدة أشیاء دفعة واحدة على المجیب و�طلب من یتمفي أي نوع من المقاییس  .6

 ؟ترتیبها بناء على معیار محدد

 .)2.1.2(الحل في الفقرة: 
 ما هو نوع البیانات الناتجة عن مقاییس الالمقارنة؟ .7

 .)2.2(الحل في الفقرة: 
جموعة �قوم على إعطاء درجة الموافقة أو عدم الموافقة على مما اسم المقیاس الذي  .8

 ؟من العبارات المتعلقة �الشيء المدروس

 .)2.2.2(الحل في الفقرة: 
 :أعتقد أن الجامعة االفتراضیة .9

 جیدة :--:--:-X-:--:--:--:--سیئة 
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 ما اسم المقیاس المستخدم في السؤال السابق؟

 .)3.2.2الفقرة (الحل في 
 ا�ة على أسئلة االستبانة؟كیف �مكن مساعدة المجیب على تذ�ر اإلج .10

 .)2.2.3(الحل في الفقرة 
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 SPSSمدخل إلى  الثانيالفصل 
Chapter 2: Introduction to SPSS 

 

 الكلمات المفتاحیة: 

SPSS نوافذ ،SPSS ملفات ،SPSS قوائم ،SPSS إدخال البیانات في ،SPSS. 

 ملخص:

متاحة من خالل استعراض النوافذ األساسیة ال SPSS�قدم الفصل تعر�فًا سر�عًا ببیئة النظام اإلحصائي 

ح الفصل �یفیة إدخال البیانات وتعر�ف المتغیرات ضمن ر في هذا النظام وقوائمه وملفاته. �ما �ش

SPSS. 

 أهداف تعلیمیة:

لد�ه القدرة على تحقیق األهداف �عد اطالع الطالب على مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر 

 التالیة:

 .SPSSالتعرف على النوافذ األساسیة في  -

 .SPSSالتعرف على قوائم  -

 .SPSSتمییز ملفات  -

 .SPSSاستیعاب �یفیة إدخال وترمیز البیانات وتعر�ف المتغیرات ضمن  -
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 SPSS مدخل إلى الفصل الثاني:
االقتصاد�ة واإلدار�ة، والتر�و�ة واالجتماعیة وغیرها �إجراء �قوم الكثیر من المهتمین في میادین العلوم 

التحلیالت اإلحصائیة لبیاناتهم المختلفة، بهدف إ�جاد مقاییس النزعة المر�ز�ة مثل الوسط الحسابي 

. وقد سهل لمجموعة من البیانات، وحساب مقاییس التشتت وحساب معامالت االنحدار واالرتباط ...إلخ

عالم البرمجیات اإلحصائیة من عمل هؤالء المهتمین والباحثین من خالل طرح العدید  التطور الكبیر في

 Statisticalمن األنظمة والبرمجیات اإلحصائیة وعلى رأسها الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

Package for Social Sciences (SPSS). 

سیة حیث �شرح النوافذ والقوائم األسا SPSS�قدم هذا الفصل تعر�فًا سر�عًا ببیئة النظام اإلحصائي 

 .SPSSللنظام. �قدم الفصل أ�ضًا معلومات أساسیة تساعد على البدء �استخدام 

 

 SPSS :Windows available in SPSS النوافذ المتوفرة في .1

 Data Editorمحرر البیانات  ثالثة أنواع رئیسیة من النوافذ هي: نافذةعلى  SPSS�حتوي نظام 

Window  المخرجات ونافذةOutput Viewer  ونافذة محرر التعلیماتSyntax Editor. 

 Data Editor  نافذة محرر البیانات .1-1

أي أنها  SPSSنشطة �شكل تلقائي عادة لدى تشغیل برنامج  Data Editorتكون نافذة محرر البیانات 

فذة لتعر�ف و�دخال وتعرض مكونات ملف البیانات. وتستخدم هذه النا SPSSتظهر عند فتح جلسة 

خلق �وتحر�ر وعرض البیانات المتعلقة �البحث والمراد تحلیلها. و�مكن من خالل هذه النافذة أن نقوم 

 ملفات بیانات جدیدة أو تعدیل ملفات بیانات موجودة. 

 Dataعرض البیانات وهما شر�ط Data Editor�مكن مالحظة شر�طین أسفل نافذة محرر البیانات 

Viewض المتغیراتعر  وشر�ط Variable Viewالشر�طین �النقر  تفعیل أي من هذین .و�مكن التنقل أو

 على اسم الشر�ط المراد تفعیله.
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 نافذة عرض البیانات 2.1الشكل 

 

نشطًا فإنه �ظهر البیانات المراد تحلیلها والتي تم  Data Viewعندما �كون شر�ط عرض البیانات 

 ، حیث تقسم الشر�حةExcelإدخالها ضمن البرنامج. وتشبه نافذة عرض البیانات إلى حد �بیر شر�حة 

. تتضمن الصفوف (األسطر) الحاالت التي تم إجراء columnsوأعمدة  casesإلى أسطر (صفوف) 

یث اسة حتبانة الموزعة مثًال). أما األعمدة فتتضمن متغیرات الدر القیاس علیها (المجیبون في حالة االس

 �حتوي �ل عمود على متغیر محدد.

تستخدم تظهر نافذة تعر�ف المتغیرات التي  Variable Viewوعند النقر على شر�ط عرض المتغیرات 

 .لعرض وتعر�ف المتغیرات
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 . نافذة عرض المتغیرات2.2شكل 

 

 Output Viewerنافذة المخرجات  .1-2

نتائج التحلیالت اإلحصائیة والرسومات البیانیة التي یتم  Output Viewerتظهر نافذة المخرجات 

 .Data Editorإجراؤها على البیانات الموجودة في نافذة محرر البیانات 
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 . نافذة المخرجات3.2شكل ال

 

 

 Syntax Editorنافذة محرر التعلیمات   .1-3

یلها وتعد وهي الشاشة التي یتم من خاللها �تا�ة التعلیمات للعملیات المختلفة. و�مكن حفظ هذه التعلیمات

كل وتنفیذها في أي وقت. وعلى الرغم من أن معظم المهام �مكن إنجازها من خالل االختیار والنقر �ش

تحلیالت التي قام أو �سمح للمستخدم �حفظ سجل لل Syntax Editorمباشر إال أن محرر التعلیمات 

یل أو لدى إجراء أي تحل Paste�قوم �إجرائها. و�مكن تفعیل هذه النافذة من خالل النقر على زر اللصق 

 .SPSSأ�ة عملیة ضمن 
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 . نافذة محرر التعلیمات4.2شكل ال

 

 SPSS :SPSS Filesملفات  -2

ملفات و  Data Filesملفات البیانات  :، وهيSPSSنظام  رئیسیة من الملفات ضمنثالثة أنواع یوجد 

 .Syntaxالتعلیمات  وملفات Outputاإلحصائیةالمخرجات 

 Dataمحرر البیانات  نافذةمن خالل یتم إدخالها على البیانات الخام التي  ملفات البیانات تحتوي 

Editor .الالحقةو�میز هذه البیانات اسمها الذي ینتهي بـSAV  . و�تم فتح هذا النوع من الملفات من

 .Data Viewerخالل شاشة عرض البیانات 

حتوي على نتائج اإلجراءات اإلحصائیة التي تظهر في شاشة أما ملفات المخرجات اإلحصائیة فت

 . SPVو�تمیز اسم ملف المخرجات اإلحصائیة �انتهائه �الالحقة .المخرجات

میز هذا �اإلجراءات اإلحصائیة مثًال، و�تنفیذها  لتي تم أو یتماعلى التعلیمات و�حتوي ملف التعلیمات 

 . SPSالالحقةالملف 
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 SPSS :SPSS menusقوائم  -3

 ”Edit“و التحر�ر ”File“العدید من القوائم المتاحة للمستخدم. وتشمل هذه القوائم: الملف SPSS یتضمن 

 ”Analyze“والتحلیل اإلحصائي  ”Transform“والتحو�ل  ”Data“والبیانات ”View“ والعرض  

. وسنورد فیمایلي ”Help“والمساعدة  ”Window“والنافذة  ”Utilities“واألدوات  ”Graphs“واألشكال 

 شرحًا موجزًا للخیارات المتاحة ضمن �ل قائمة.

 File Menuقائمة الملف  .3-1

خزنة دة أو فتح ملفات میهدف استخدام هذه القائمة إلى التعامل مع الملفات من حیث: إنشاء ملفات جدی

. و�اختصار فإن هذه القائمة SPSSأو تخز�ن الملفات أو طباعة الملفات، و�ذلك الخروج من نظام 

 تتضمن �افة الخیارات التي اعتدنا إ�جادها في قائمة "الملف" في البرمجیات المختلفة.

 

 

 Edit Menuقائمة التحر�ر  .3-2

والبحث  القائمة على الكثیر من األدوات المهمة مثل نسخ ونقل البیانات من مكان إلى آخرتحتوي هذه 

 File. القائمة 5.2الشكل 
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واالستبدال والعدید من الخیارات األخرى. تتیح هذه القائمة مثًال نسخ األرقام أو �تل البیانات من مكان 

الختیار نوع الخط  Options. �ما �مكن استخدام الخیار Data Editorإلى آخر ضمن محرر البیانات 

 الذي نفضله ونمط األرقام وغیر ذلك من الخیارات المتعددة المتاحة ضمن هذه القائمة.

 

 
 Edit. القائمة 6.2شكل ال

 View Menuقائمة العرض  .3-3

ك ، و�ذلToolbarتستطیع عن طر�ق هذه القائمة إظهار شر�ط األدوات (األ�قونات المختصرة المناسبة) 

الخط  وحجم وتغییر نوع Gridlineتستطیع من خالل هذه القائمة إظهار أو إخفاء خطوط الشبكة 

 .Value Labelالمستخدم و�ظهار أو إخفاء عناو�ن (دالالت) القیم 
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 View. القائمة 7.2شكل ال

 

 Data Menuقائمة البیانات  .3-4

. Data Editorتسمح هذه القائمة �إجراء العدید من التعدیالت على البیانات ضمن محرر البیانات 

اج (تتم إضافته ضمن عمود جدید). �مكن أ�ضًا إدر  Insert Variableفیمكنك مثًال إدراج متغیر جدید 

هذه القائمة بتعر�ف حیث تتم إضافة سطر جدید بین سطر�ن حالیین. �ما تسمح  Insert Caseحالة 

ج ودمل وتثقیالمغیرات وتغییر أسمائها، و�ذلك القیام �العملیات المختلفة على البیانات من فرز وتحو�ل 

 ...أو حتى تقسیم ملف البیانات مع بیانات أخرى 
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 Dataالقائمة  .8.2شكل ال

 Transform Menuقائمة التحو�ل  .3-5

ن مثًال من . فیمكو�عادة ترمیز البیانات �العملیات الحسابیة المختلفةتستطیع من خالل هذه القائمة القیام 

 في تحو�لcomputeلتغییر قیم �عض المتغیرات. �ما �فید الخیار  recodeخالل هذه القائمة استخدام 

ن د �كو البیانات أو إجراء العملیات الحسابیة علیها (مثًال: �مكن استخدام هذا الخیار لخلق متغیر جدی

  عن الوسط الحسابي لقیم عدة متغیرات موجودة مسبقًا).ناتجاً 
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 Transform. القائمة 9.2الشكل 

 

 Analyze Menuقائمة التحلیل اإلحصائي  .3-6

شكل �دمة. المتقهنا تبدأ المتعة حیث تتضمن هذه القائمة التحلیالت واإلجراءات اإلحصائیة األساسیة و 

 Descriptive Statisticsمختصر، تتضمن هذه القائمة العدید من المؤشرات أو اإلحصاءات الوصفیة 

 General Linear Model والنماذج الخطیة العامة Compare Means واختبارات مقارنة المتوسطات

واختبارات  Data Reductionواختصار البیانات  Regressionواالنحدار  Correlateواالرتباط 

 وغیرها. Nonparametric Testsواالختبارات الالمعلمیة  Scaleالمقاییس 
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 Analyze. القائمة 10.2شكل ال

 

 Graphs Menuقائمة األشكال  .3-7

 :ال. وتتضمن هذه األشكالرسومات البیانیة و�أشكال مختلفة التعامل معنستطیع من خالل هذه القائمة 

 ائر�ةواألشكال الد scatterplots وخرائط االنتشار bar charts البیانیةواألعمدة  histograms المدرج

pie charts واألشكال الخطیة Line graphs  وغیرها. �ما یتیحSPSS نیة إمكانیة تحر�ر األشكال البیا

 �الطر�قة التي یراها المستخدم مناسبة.
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 Graphs. القائمة 11.2شكل ال

 

 Utilities Menuقائمة األدوات  .3-8

ف نستطیع هنا إ�جاد معلومات مفصلة عن الملف المستخدم والمتغیرات التي �حو�ها هذا الملف، وتعر�

 .للمتغیرات المختلفة Setsواستخدام المجموعات 
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 Utilities. القائمة 12.2شكل ال

 

 Window Menuقائمة النافذة  .3-9

 .والتحكم �حجم هذه النوافذتستطیع عن طر�ق هذه القائمة التنقل بین النوافذ المختلفة 

 

 
 Window. القائمة 13.2شكل ال
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 Help Menuقائمة المساعدة  .3-10

تزودنا هذه القائمة بنظام مساعدة تفاعلي، نستطیع من خالله الحصول على إجا�ات و��ضاحات 

 .SPSSللتساؤالت التي تثار عند مواجهة مشكلة ما مع نظام 

 

 
 Help. القائمة 14.2شكل ال

 

 SPSS :Entering data in SPSSإدخال البیانات �استخدام  -4

فارغة  Data View. تكون نافذة Data Editorتتم عملیة إدخال البیانات من خالل محرر البیانات 

في  وجودةطبعًا عند البدء �إدخال البیانات. وتتدرج عملیة إدخال البیانات عادة من تعر�ف المتغیرات الم

انات ال بیوصوًال إلى إدخال إجا�ات أفراد العینة (عند استخدام االستبانة) أو إدخ االستبانة أو الدراسة

�ل نذّ�ر هنا �أن �ل سطر تعود بیاناته لمشاهدة أو حالة معینة (شخص أو مشاهدة مثًال) و  الدراسة.

 عمود �خص متغیرًا محددًا. 

. و�عّبر �ل سطر فیها عن Variable Viewیتم تعر�ف المتغیرات �استخدام نافذة عرض المتغیرات 

 متغیر واحد. وفیمایلي شرح مختصر لألعمدة الظاهرة في هذه النافذة:

وهو اسم مختصر (عادًة) یدل على المتغیر. سیظهر هذا االسم في أعلى  :Nameاسم المتغیر  •

ة . وال بد من مراعاة األمور التالیData Viewأحد األعمدة عند العودة إلى نافذة عرض البیانات 

 عند �تا�ة اسم المتغیر:
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 ینتهي بنقطة أو "_" وأالأن یبدأ االسم �حرف  •

 64ال یتجاوز عدد األحرف  •

 ال �جب أن یتكرر اسم المتغیر •

 ال �مكن استخدام الفراغ بین أحرف االسم •

 ‘ ;ال �مكن استخدام �عض الرموز مثل % ^ / # $ & * ؟ : ! ، " •

 ال �مكن استخدام األقواس •

، SPSSال �مكن استخدام �لمات مفتاحیة مخصصة ألغراض معینة ضمن برنامج   •

 ,ALL, AND, BY, EQ, GE, GT, LE, LT, NE, NOT, OR, TOمثل: 

WITH 

 �مكن تحدید األنواع التالیة للمتغیرات:: Variable Typeنوع المتغیر  •

 
 . نوع المتغیر15.2شكل ال

 . Variable Viewالنافذة وهو النوع االفتراضي للمتغیرات في  :Numericالعددي  •

 ) للفصل بین �ل ثالث,وهو متغیر عددي مع إضافة فاصلة ( :Commaالفاصلة  •

 �موجب هذا النوع. 881,556,223�كتب  881556223مراتب صحیحة. مثًال العدد 

 وتستعمل النقطة لألرقام العشر�ة.
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وهو متغیر عددي مع استخدام (.) لفصل �ل ثالث مراتب صحیحة،  :Dotالنقطة  •

. وتستعمل الفاصلة للفصل بین �موجب هذا النوع 881.556.223فالعدد أعاله �كتب 

 الجزء الصحیح والجزء العشري لألرقام العشر�ة.

 متغیر �مثل التار�خ أو الوقت. :Dateالتار�خ  •

 .�ستعمل �رمز للدوالر: Dollarالدوالر  •

متغیر �حدد من قبل المستفید للداللة على العملة : custom Currencyالعملة  •

 .المطلو�ة

ة وهو متغیر تكون بیاناته على شكل أحرف أو �لمات أو أرقام بال دالل :stringالنص  •

 كمیة.

 یبین عدد مراتب المتغیر �عدد حروف النص.: Widthالعرض  •

 شر�ة (�عد الفاصلة).عدد الخانات الع :Decimalsالمنازل العشر�ة  •

�ستخدم لتوصیف المتغیر. الجظ أن وضع المؤشر فوق اسم المتغیر في  :Labelالتوصیف  •

 سیؤدي إلى ظهور التوصیف. Data Viewالنافذة 

إدخال  �ستخدم لتحدید معنى األرقام أو الرموز المستخدمة للبیانات. فمثًال عند :Valuesالقیم  •

 " لإلناث �ما في الشكل التالي.2" للذ�ور و "1متغیر الجنس �مكن إعطاء الرمز "

 
 . نافذة قیم ترمیز المتغیر16.2شكل ال
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 9رقم �مكن هنا تحدید رمز أو رقم للداللة على القیم المفقودة �ال: Missingالقیم المفقودة  •

 .SPSSمثًال. و�وجد نوعان من القیم المفقودة في 

 شاشة النوع األول: هي القیم المفقودة التي تحدد من قبل المستخدم. و�تم تعر�فها بواسطة •

 Missing Valuesحوار ال

ا�ة الستجالنوع الثاني: هي قیم المتغیر المفقودة أصًال، أي أنها خال�ا فارغة، نتیجة عدم ا •

وفي هذه الحالة فإن الخال�ا  من قبل �عض األشخاص لسؤال معین في استبیان ما.

وهذا ینطبق  System missing valuesالفارغة تحول تلقائیًا إلى قیم مفقودة للنظام 

�ا ن الخالإف String Variables النصیةعلى المتغیرات العدد�ة، أما �النسبة للمتغیرات 

 .الفارغة تعتبر صحیحة أي أنها ال تعتبر قیمًا مفقودة

 

حدد عرض العمود الذي یوجد فیه المتغیر في نافذة عرض البیانات �: Columnsاألعمدة  •

Data View. 

جد فیه تحدد طر�قة محاذاة البیانات (�مین، �سار، وسط) في العمود الذي تتوا: Alignالمحاذاة  •

 .Variable Viewبیانات المتغیر في النافذة 

، اسمي Ordinal، ترتیبي Scaleلتحدید نوع البیانات (قیاسي أو مستمر: Measureالمقیاس  •

Nominal و�عتمد الخیار االفتراضي للمقیاس ضمن .(SPSS ت على نوع البیانات. فمثًال لبیانا

�عود عادة  وهو scale�كون المقیاس االفتراضي هو القیاسي  numericمن النوع العددي 

ر فإن الخیا stringللمقاییس المدرجة أو الفئو�ة ومقاییس النسب. أما لمتغیرات من نوع نصي 

. أما النوع الثالث أي nominal�كون المقیاس االسمي  SPSSاالفتراضي للمقیاس ضمن 

فال �ظهر �خیار افتراضي. و�مكن طبعًا تغییر الخیار �سهولة من قبل  ordinalالترتیبي 

 المستخدم.

 

ل الخیار �عد االنتهاء من تعر�ف المتغیرات �مكن الحصول على ملخص لخصائص �ل متغیر من خال

Variables ضمن قائمة األدواتUtilities. 
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 . نافذة خصائص المتغیرات17.2شكل ال

 

 . وتشبه عملیة إدخال البیانات ضمنData Viewیتم إدخال البیانات الخاصة �الدراسة ضمن النافذة 

ت مثل عملیة إدخال البیانات ضمن أي من البرامج التي تعنى �جداول البیانا Data Viewالجدول في 

Excel . 

ا نشاؤه�إمكان المستخدم استیراد بیانات مخزنة ضمن ملفات تم إ هشارة إلى أنوفي النها�ة ال بد من اإل

واختیار  FileOpenData. و�تم ذلك �اتباع المراحل التالیة SPSS�استخدام برامج أخرى غیر 

 .Open Dataفي النافذة  Files of typeنوع الملف المراد استیراده أو فتحه ضمن القائمة المنسدلة 

 

 

ISSN: 2617-989X 42 



 

 
 SPSS. فتح ملفات البیانات ضمن 18.2شكل ال
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 الثاني مقترحات وتمار�ن للفصل

 إلجا�ةااألساسیة، �مكنه محاولة بهدف مساعدة الطالب على مراجعة هذا الفصل وتثبیت األفكار 

 على األسئلة التالیة.

 ؟SPSSعدد أنواع النوافذ المتاحة في  -1

 .)1(الحل في الفقرة: 
 ؟SPSSما هي أنواع الملفات المتاحة في  -2

 .)2(الحل في الفقرة: 

 التي یتم من خاللها عرض وتعر�ف المتغیرات؟ SPSSما هي النافذة في  -3

 ).4(الحل في الفقرة: 
 وتعر�ف المتغیرات التالیة: SPSSقم �إنشاء ملف  -4

 . أنثى2 . ذ�ر1الجنس: 

 العمر: عدد السنوات

 . مطلق4 . أرمل3 . متزوج 2  . عازب1الحالة االجتماعیة: 

 . أعمال حرة4 . موظف قطاع خاص3 . موظف قطاع عام2 . عاطل عن العمل1العمل: 

 الدخل الذي احصل علیه �غطي احتیاجاتي األساسیة

 . موافق �شدة5. موافق   4. حیادي   3. غیر موافق   2غیر موافق �شدة    

 یتوجب على الفرد القیام �أكثر من عمل لتلبیة احتیاجاته االساسیة

 . موافق �شدة5. موافق   4. حیادي   3. غیر موافق   2غیر موافق �شدة    

   ).4(الحل في الفقرة: 
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 التحلیل الوصفي الثالثالفصل 
Chapter 3: Descriptive analysis 

 

 الكلمات المفتاحیة: 

 .مقاییس النزعة المر�ز�ة، مقاییس التشتت، التوز�ع الطبیعي، التكرارات

 ملخص:

. و�بین �یفیة الحصول على التكرارت والوسط SPSS�شرح الفصل �یفیة تطبیق التحلیل الوصفي في 

 لى شكلوالتباین. �ما یتطرق الفصل إلى �یفیة التعرف عالحسابي والوسیط والمنوال واالنحراف المعیاري 

 التوز�ع الطبیعي من خالل المدرج التكراري ومقاییس االلتواء والتفلطح.

 أهداف تعلیمیة:

�عد اطالع الطالب على مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر لد�ه القدرة على تحقیق األهداف 

 التالیة:

 التحلیل الوصفيفهم �یفیة وصف العینة �استخدام  -

 التعرف على مقاییس النزعة المر�ز�ة -

 اإللمام �مقاییس التشتت -

 استیعاب �یفیة التعرف على شكل التوز�ع الطبیعي -
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 الوصفي التحلیل :الثالث الفصل
 �ستخدم اإلحصاء الوصفي لسبر البیانات التي تم جمعها ولتلخیص وتوصیف هذه البیانات. وال تحتاج

حیث �مكن ألي مستخدم مهما �انت خلفیته  SPSSعملیات عرض ووصف البیانات لمجهود �بیر في 

طاق نعلى تعلم األوامر الضرو�ة وتنفیذها. ونظرًا لبساطتها وسهولة فهمها تستخدم اإلحصاءات الوصفیة 

 واسع من قبل الباحثین.

ل إذًا، �عد التأكد من صحة البیانات تبدأ عملیة تحلیل البیانات �التحلیل الوصفي عادًة. وتستعم

 اإلحصاءات الوصفیة الغراض متعددة، نذ�ر منها:

 وصف خصائص العینة •

ق في التحق والتأكد من احترام المتغیرات لشروط طرق التحلیل اإلحصائي التي ستستخدم الحقاً  •

 من تساؤالت وفرضیات البحث

 المحددة. ولإلجا�ة على �عض التساؤالت •

اة و�ما ذ�رنا في فصل سابق فإن نوع المقیاس (مستوى القیاس) �مكن أن �ساعد الباحث في تحدید األد

اإلحصائیة األنسب. نذ�ر أ�ضًا �أن اإلحصاءات التي �مكن تطبیقها في حالة المقاییس األقل غنى 

�المعلومة  �المعلومة (كالمقاییس االسمیة) �مكن تطبیقها أ�ضًا �شكل صحیح مع المقاییس األغنى

 (مقاییس النسب). وتعتبر األشكال البیانیة وسیلة مفیدة وضرور�ة أحیانًا لوصف البیانات. 

 

 Frequencies التكرارات -1

حاالت المتغیر أو لوصف  لكل حالة منللحصول على عدد اإلجا�ات  عادةً  Frequencyالتكرار�ستخدم 

 عداد.توز�ع مفردات العینة حسب نوع المتغیر وحاالته �ما �ستخدم للحصول على النسب المئو�ة لهذه األ

شكل یبین التكرار إذًا عدد مرات حصول أو ظهور �ل قیمة في ملف البیانات. و�مكن إظهار التكرارات �

 جدولي أو �شكل بیاني/غرافیكي. 

لشرح من خالل استبانة تم تصمیمها من قبل أحد الباحثین فصل بیانات تم جمعها سنستخدم في هذا ال

عها تم جم التي بیاناتال�ظهر الجدول التالي أو غیر المهنیة. استخدامات اإلنترنت لألغراض الشخصیة 

 تضمنت الدراسة المتغیرات التالیة:  .مجیباً  30من 
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 : (ذ�ر، أنثى)الجنس •

 = مألوفة جدًا)7= غیر مألوفة أبدًا / 1درجات ( 7من مقیاس  األلفة �االنترنت: •

 أسبوعیاً  استخدام االنترنتساعات  •

 = إ�جابي جدًا)7= سلبي جدًا / 1درجات ( 7: مقیاس من االتجاه نحو االنترنت •

 = إ�جابي جدًا)7= سلبي جدًا / 1درجات ( 7: مقیاس من واالتجاه نحو التكنولوجیا •

 ): (نعم/الالتسوق عبر االنترنت •

 الصیرفة عبر االنترنت: (نعم/ال) •
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 . بیانات دراسة استخدام االنترنت لألغراض الشخصیة1.3جدول ال
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 ببساطة �بیرة ضمن ما �سمى �الجداول التكرار�ة والتي �مكن SPSSتظهر تكرارات قیم المتغیر ضمن 

 الحصول علیها �اتباع الخطوات التالیة:

AnalyzeDescriptive StatisticsFrequencies 

ا داولهجلتظهر النافذة التالیة والتي یتم من خاللها اختیار المتغیر أو المتغیرات المراد الحصول على 

 التكرار�ة.

 
 SPSSضمن  Frequencies. نافذة 1.3شكل ال

حب فإذا ما أردنا توصیف متغیر "الجنس" أي معرفة عدد الذ�ور واإلناث ضمن العینة فما علینا سوى س

ان المتغیر "الجنس" من اإلطار الموجود في جهة الیسار إلى اإلطار الموجود في جهة الیمین تحت عنو 

Variable(s) وعند النقر على .OK .سیظهر الجدول التكراري التالي 

 تیجة التكرارات لمتغیر "الجنس". ن2.3جدول ال

Statistics 
 الجنس

N Valid 30 
Missing 0 

 
 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 50.0 50.0 50.0 15 ذكر 

 100.0 50.0 50.0 15 أنثى
Total 30 100.0 100.0  
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 یتكون �ل جدول تكراري من أر�عة أعمدة:

 إحصاء أفراد العینة في �ل فئة من فئات المتغیر یتضمن :Frequencyالعمود األول  •

 یتضمن النسب المئو�ة لكل فئة. :Percentالعمود الثاني  •

 یتضمن النسب المئو�ة �عد استبعاد البیانات المفقودة. :Valid Percentالعمود الثالث  •

 اكمیة لفئات المتغیر.�مثل النسب التر  :Cumulative Percentالعمود الرا�ع  •

 

لخرائط تتیح لنا تمثیل أو عرض التكرارات �استخدام األشكال أو ا Frequenciesنالحظ أ�ضًا أن النافذة 

 . ومن أهم األشكال البیانیة المتاحة نجد:Chartsالبیانیة 

تغیرات المتخدم لتمثیل التكرارات أو النسب المئو�ة في حالة تس: Pie Chart الدائرة البیانیة •

 النوعیة أو الترتیبیة.

متغیرات ستخدم لتمثیل التكرارات أو النسب المئو�ة في حالة الت: Bar Chart األعمدة البیانیة •

 �شیر ارتفاع �ل عمود إلى تكرار القیمة.  النوعیة أو الترتیبیة.

 

 
 . الدائرة البیانیة واألعمدة البیانیة لمتغیر "الجنس"2.3شكل ال

 

المدرجة القیاسیة أو المستمرة (: �ستخدم فقط في حالة المتغیرات Histograms التكراري المدرج  •

 و�فید المدرج التكراري �شكل خاص في إظهار توز�ع المتغیر.  .والنسب)
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القیم  في إ�ضاح القیم المختلفة للمتغیر حیث �صل بین هذه Line Chartالخط البیاني و�مكن أن �فید 

ت قیم �أن المتغیر مستمر. �عمل الخط البیاني �شكل جید في حال أردنا إظهار تغیرامما �عطي انطباعًا 

 المتغیر عبر الزمن. وللحصول على الخط البیاني نتبع المسار التالي:

GraphsLegacy DialogsLineSimple 

دة األعمو (الدائرة نالحظ هنا إمكانیة اتباع مسار مشا�ه للحصول على األشكال والخرائط البیانیة السا�قة 

 البیانیةوالمدرج التكراري) وغیرها.

 

 
 . المدرج البیاني والخط البیاني لمتغیر "االتجاه نحو االنترنت"3.3شكل ال

 

س مما �مكننا من الحصول على مقایی Statisticsأن نختار الزر  Frequenciesكما تتیح لنا النافذة 

 یات.النزعة المر�ز�ة والتشتت والتوز�ع والر�یع
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 Measures of central tendency مقاییس النزعة المر�ز�ة -2

یف یتضمن اإلحصاء الوصفي المرتبط �متغیر ما نوعین أساسیین من المقاییس: یتعلق النوع األول بتوص

 النزعة المر�ز�ة فیما �صف النوع الثاني التشتت.

�شكل رئیسي �ًال من الوسط  Centrality-based measuresتتضمن مقاییس النزعة المر�ز�ة 

�اتباع  SPSSالحسابي والوسیط والمنوال. و�ما أشرنا سا�قًا �مكن الحصول على هذه المقاییس في 

 المسار التالي:

AnalyzeDescriptive StatisticsFrequenciesStatistics 

 

 
 Frequenciesضمن النافذة  Statistics. نافذة 4.3شكل ال

 Mean الوسط الحسابي .2-1

أحد مقاییس الوصف اإلحصائي التي یلجأ الباحث إلى استخدامها عندما  Mean �عتبر الوسط الحسابي

 �كون راغبًا في إ�جاد قیم مر�ز�ة معینة تستقطب حولها التوز�عات التكرار�ة لمشاهدات العینة.

ثم قسمة  و�حسب الوسط الحسابي عن طر�ق جمع �ل قیم المشاهدات الخاصة �المتغیر في إطار العینة،

 .هذا المجموع على عدد المشاهدات
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𝑿𝑿� =  ∑𝒙𝒙 / n 
 

ة أو المستمر �ستخدم مع المقاییس وهو  أكثر مقاییس النزعة المر�ز�ة استخدامًا.الحسابي �عتبر الوسط 

تبار القیاسیة (مدرجة ونسب). ومن أهم مزا�اه سهولة الحساب والفهم �اإلضافة إلى �ونه �أخذ في االع

 عیو�ه فتتلخص في �ونه یتأثر �القیم الشاذة.جمیع القیم. أما 

 

 Median الوسیط .2-2

دد �أنه القیمة التي تتوسط جمیع القیم المعطاة عن المتغیر، �حیث �قع نصف ع Median �عرف الوسیط

�د یم و�ز هو القیمة التي �قل عنها نصف عدد الق إذاً  الوسیط .أسفله تلك القیمأعلى الوسیط والنصف اآلخر

ًا �عتبر الوسیط مقیاسو  % من القیم أعلى منه.50قل منه وأ% من القیم 50عنها النصف اآلخر، أي أن 

 .�شكل خاص مناسبًا للنزعة المر�ز�ة في حالة البیانات الترتیبیة

ا یر إمب جمیع القیم المعطاة عن المتغوللوصول إلى قیمة الوسیط، فإنه یتوجب على الباحث القیام بترتی

 و�عبارة .او�تینالتي تقسم القیم إلى مجموعتین متستنازلیًا أو تصاعد�ًا، و�عدها یتم اختیار القیمة الوسیطیة 

 أخرى، �مكن استخدام المعادلة البسیطة التالیة في االستدالل على موقع القیمة الوسیطیة:

 n  +1 / (2الوسیط = (موقع 

 ) إلى عدد القیم المعطاة.n�شیر (حیث 

جیًا نة زو تطبق المعادلة السا�قة لتحدید موقع الوسیط إذا �ان حجم العینة فرد�ًا. أما إذا �ان حجم العی

فیمكن الحصول على الوسیط من خالل حساب الوسط الحسابي للقیمتین اللتین حلتا في وسط البیانات 

وموقع  n/2ي هذه الحالة �كون موقع القیمة الوسیطیة األولى هو (�عد ترتیبها تصاعد�ًا أو تنازلیًا). وف

 .2/(n+2)القیمة الوسیطیة الثانیة هو 

یو�ه عا أهم . أمالحساب ةلو سه�اإلضافة إلى  ال یتأثر �القیم الشاذة أو المتطرفةومن أهم مزا�ا الوسیط أنه 

 .ال �أخذ عند حسا�ه �ل القیم في االعتبارفیكمن في �ونه 
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 Mode المنوال .2-3

ولتحدید  .�مثل القیمة األكثر شیوعًا أو تكراراً وهو  أ�سط مقاییس النزعة المر�ز�ة. Mode �عتبر المنوال

، فإن على الباحث أن �حصر التكرارات الخاصة �كل قیمة من القیم التي �أخذها المتغیر المنوال

م ستخداوعند ا �أكبر عدد من التكرارات. و�التالي فإن القیمة المنوالیة تكون تلك التي تتمتع المدروس.

 األعمدة البیانیة أو المدرج فإن العمود األطول في الشكل �شیر إلى قیمة المنوال.

ي أن مرة) أو�مكانیة استخدامه مع جمیع أنواع البیانات (اسمیة، ترتیبیة، مست سهولة حسا�ه� المنوالیتمیز 

بل المقا� .تغیرات ذات الطبیعة النوعیة والكمیة في آن واحدیزود الباحث �قیمة رقمیة لكل من المالمنوال 

ت بیانا . �ما قد تتضمن �عض الحاالتقد �جد الباحث نفسه أمام بیانات ال یوجد فیها أ�ة قیم منوالیةقد 

 تحتوي أكثر من قیمة من منوالیة. 

 

 Dispersion measures مقاییس التشتت -3

في معرفة �یفیة انتشار البیانات حول نقطة التر�ز  Dispersion Measuresتفید مقاییس التشتت 

(الوسط الحسابي). فمن الممكن أن �كون لمجموعتین من البیانات نفس الوسط الحسابي وأن تكونا 

ن منتین مختلفتین في انتشارهما حول الوسط الحسابي. فلو تأملنا المثال التالي الذي �مثل عدد أفراد عی

 األسر وهي:

 5 6 5 4  د األسرة للعینة األولى:عدد فرا

 11 1 6 2  عدد أفراد األسرة للعینة الثانیة:

لتا �) رغم التباین الواضح في عدد أفراد األسرة في 5نجد أن الوسط الحسابي لكال العینتین متساٍو (

 العینتین.

حصاء زودنا علم اإلو�(مدرجة أو نسب).  القیاسیة أو المستمرةعادة مع البیانات تستخدم مقاییس التشتت 

 ، منها المدى والتباین واالنحراف المعیاري.�مجموعة من المقاییس في هذا المجال

 Range . المدى1.3

یمة في فهو �مثل ببساطة الفرق بین أعلى قیمة وأقل ق أكثر مقاییس التشتت بدائیة. Range �عتبر المدى

 القیم المعطاة عن المتغیر محل الدراسة.
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SmallestX–LargestRange = X 

ًا إال أن ال �عطي فكرة واضحة عن �یفیة انتشار المتغیر نظر  ،یتمیز المدى �سهولة استخدامه وفهمه

 العتماده على قیمتین فقط من مجموع قیم المتغیر. 

 Variance and standard deviation . التباین واالنحراف المعیاري 2.3

لكن لدى  .الوسط الحسابينه انحراف القیمة المشاهدة عن أعلى  الوسط الحسابي�عرف االنحراف عن 

م مجموع انحرافات القیاستخدام هذا المؤشر للتعرف على تشتت القیم حول الوسط الحسابي سنالحظ أن 

 دائمًا. عن وسطها الحسابي �ساوي الصفر

وسط مت�أنه  این. و�عرف التبVariance التباین لحل هذه المشكلة اقترح مقیاس للتشتت أطلق علیه اسم

 .مر�عات االنحرافات (مقدار تشتت القیم عن وسطها الحسابي)

𝑺𝑺𝟐𝟐  =  
∑(𝒙𝒙 −  𝑿𝑿�)𝟐𝟐

𝒏𝒏 − 𝟏𝟏
 

 

هو و . لباً ال �مكن أن �كون سا �عتبر التباین من مقاییس التشتت الشهیرة ونالحظ من المعادلة السا�قة أنه

 الوسط الحسابيتتجمع البیانات حول  اعندم�شیر إلى مدى تشتت البیانات حول الوسط الحسابي، ف

 (تشتت ضعیف) �كون التباین صغیرًا، و�العكس.

 قیاس لكن ونتیجة العتماد التباین على تر�یع االنحرافات عن الوسط الحسابي فإنه ال یتماشى مع وحدات

، نلتبایلعي الجذر التر�یالمتغیر محل الدراسة. لذا وللعودة إلى وحدة القیاس األصلیة یتم عادًة احتساب 

 . Standard Deviationو�طلق على القیمة الناتجة اسم االنحراف المعیاري 

یًا ر�اض �عتبر االنحراف المعیاري المقیاس األشهر واألكثر استخدامًا للتشتت نظرًا لسهولة التعامل معه

 ولكونه �أخذ �افة القیم �عین االعتبار، لكنه یتأثر �شكل واضح �القیم الشاذة. 

 . مقاییس النزعة المر�ز�ة والتشتت لمتغیر "األلفة �االنترنت"3.3 جدول
Statistics 

 األلفة باالنترنت
N Valid 29 

Missing 1 
Mean 4.72 

Median 5.00 
Mode 6 

Std. Deviation 1.579 
Variance 2.493 

Range 5 
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ذا بي له�ظهر الجدول السابق مقاییس النزعة المر�ز�ة لمتغیر األلفة �االنترنت، حیث �ساوي الوسط الحسا

نحراف واال 2.493والتباین  5. أما �النسبة للتشتت فالمدى �ساوي 6والمنوال  5والوسیط  4.72المتغیر 

 .1.579المعیاري 

 

 Distribution شكل التوز�ع -4

 Normalبیانات المتغیر موزعة �شكل یتوافق مع شكل التوز�ع الطبیعيفي الحالة المثالیة تكون 

Distribution .وعادة ما ُ�شّبه شكل التوز�ع ، حیث تتوزع البیانات �شكل متناظر تمامًا حول مر�زها

 الطبیعي �شكل الجرس.

ل لبیانات موزعة �شكل طبیعي سنجد أن البیانات تتوضع �شك histogramفإذا رسمنا المدرج التكراري 

 متناظر حول الوسط الحسابي. �ما تكون قیم الوسط الحسابي والوسیط والمنوال متساو�ة تمامًا. 

 
 . شكل التوز�ع الطبیعي5.3شكل ال

 

المدرج التكراري). تتجمع معظم البیانات في التوز�ع الطبیعي إذًا حول مر�ز التوز�ع (أطول األعمدة في 
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 و�لما ابتعدنا عن مر�ز التوز�ع �لما قلت البیانات (كلما �ان طول األعمدة في المدرج التكراراي أصغر).

 % من البیانات تبعد عن الوسط الحسابي �مقدار االنحراف68وفي حالة التوز�ع الطبیعي فإن حوالي 

 �مقدار ضعفي االنحراف المعیاري، فیما % من البیانات عن الوسط الحسابي95وتبعد حوالي  المعیار

 % من البیانات عن الوسط الحسابي �مقدار ثالثة أضعاف االنحراف المعیاري.99تبعد 

االنحراف المعیاري  ±% من البیانات ضمن المجال المعرف �الوسط الحسابي 68�معنى آخر، ستتواجد 

)𝑿𝑿� ± 𝑺𝑺 .( من  البیانات ضمن المجال95وستتواجد %𝑿𝑿� ± 𝟐𝟐𝑺𝑺. 

 
 . توز�ع التكرارات واالحتماالت في المنحنى الطبیعي6.3شكل ال

 

�ع ة توز أما في الواقع فإن من النادر الحصول على شكل التوز�ع الطبیعي المثالي، لذا وللتعرف على طبیع

 .Kurtosisوالتفلطح  Skewnessالبیانات (المتغیر) �مكن اللجوء إلى اختبار االلتواء 

 Skewness االلتواء. 1.4

یم قفإذا �انت . فكرة عن تمر�ز قیم المتغیر المراد معرفة شكل توز�عه Skewness االلتواءتعطي قیمة 

هذا لوز�ع شكل الت �كون هذا المتغیر تتمر�ز �اتجاه القیم الصغیرة أكثر من تمر�زها �اتجاه القیم الكبیرة 

أن و ألبًا التواء المتغیر سا ة المعاكسة �كون ، وفي الحالنحو الیمین و�سمى موجب االلتواء المتغیر ملتوٍ 

 نحو الیسار. ملتوٍ شكل التوز�ع لهذا المتغیر 

�كون التوز�ع ملتو�ًا نحو  histogramعند تمثیل البیانات �االستعانة �المدرج التكراري �معنى آخر، 
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نحو الیسار (والعكس الیمین إذا امتد شكل التوزع أو منحنى التوزع نحو الیمین �شكل أكبر من امتداده 

 .�العكس)

 
 . شكل التوز�ع الملتوي 7.3شكل ال

سحبه سابي �الیمین، فإن القیم المتطرفة نحو الیمین تؤثر على الوسط الح نحوعندما �كون التوز�ع ملتو�ًا و 

 نسار، فإأما إذا �ان التوز�ع ملتو�ًا نحو الی .الوسط الحسابي أكبر من الوسیطنحو الیمین. و�ذلك �كون 

الوسط الحسابي أصغر من إلى الیسار، ولهذا �كون  الوسط الحسابي القیم المتطرفة الصغیرة تسحب

 .متناظراً  عندما �كون التوز�عوللمنوال �كون الوسط الحسابي مساو�ًا للوسیط و  .الوسیط

�عتبر  تكون قیمة معامل االلتواء مساو�ة للصفر إذا �ان التوز�ع طبیعیًا �شكل مثالي. و�شكل تقر�بي،

,1−]اللتواء مقبوًال إذا �انت قیمة معامل االلتواء ضمن المجال   ؛أي إذا �ان:[1+

-1 ≤Skewness≤ +1 

 Kurtosis . التفلطح2.4

وز�ع بة للتالتوز�ع �النس ارتفاعالتفلطح هو توز�ع �مثل تكرارات القیم على طرفي المتغیر، وهو �مثل درجة 

 أو مدى تر�ز البیانات في وسط التوز�ع أو على على طرفیه.  الطبیعي

على مدى تحدب أو تسطح شكل التوز�ع. فإذا توزعت البیانات �شكل  Kurtosisیدل معامل التفلطح 

لتوز�ع �میل التوز�ع ألن �كون مسطحًا مقارنة �ا histogramكبیر �اتجاه طرفي (ذیلي) المدرج التكراري 

 ذا قیمة سالبة. Kurtosisلشكل �بیر التفلطح و�كون معامل الطبیعي و�قال �أن ا

أما إذا تر�زت البیانات حول قمة التوز�ع فإن التوز�ع سیكون ذا شكل مدبب أو قلیل التفلطح مقارنة مع 

 ذا قیمة موجبة. Kurtosisشكل التوز�ع الطبیعي، و�كون معامل 
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 . أثر التفلطح على شكل التوز�ع8.3شكل ال

,1−]المجال ضمن  Kurtosisو�عتبر التفلطح مقبوًال إذا تراوحت قیمة  و�الحظ عدم وجود تأثیر . [1+

 Kurtosisكبیر للتفلطح على نتائج التحلیالت اإلحصائیة لذا یتسامح الكثیر من الخبراء مع قیم 

,3−]و�عتبرونها مقبولة ضمن المجال  لتحلیالت . �ما أن تأثیر االلتواء والتفلطح على نتائج ا[3+

 ).200اإلحصائیة �ضعف �شكل �بیر مع ز�ادة حجم العینة (+

المنبثقة من النافذة  Statistics�ظهر معامال االلتواء والتفلطح ضمن النافذة  SPSSوفي 

Frequencies. 

، �ظهر المدرج البیاني والنتائج المتعلقة �متغیر ة�العودة إلى دراسة استخدام االنترنت لألغراض الشخصی

وهي تشیر إلى التواء �سیط جدًا نحو الیسار أي  0.094-تساوي  Skewnessاأللفة �االنترنت أن قیمة 

) 4.72نحو القیم الصغیرة، وهذا ماتظهره العالقة بین الوسط الحسابي والوسیط حیث أن الوسط الحسابي (

- = Kurtosis).كما �شیر معامل التفلطح (6یط أصغر من المنوال () والوس5أصغر من الوسیط (

) إلى أن توز�ع المتغیر �میل نحو التفلطح أو التسطح نوعًا ما مقارنة �التوز�ع الطبیعي، ولكن 1.261

 القیمتین تبقیان ضمن الحدود المقبولة لشكل التوز�ع. 
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 طح لمتغیر "األلفة �االنترنت". المدرج التكراري ومعامال االلتواء والتفل9.3شكل ال

(الذي  Kolmogrov-Smirnovوفي النها�ة البد من اإلشارة إلى وجود تحلیالت إحصائیة أخرى �تحلیل 

وز�ع تفلطح شكل التوز�ع أو الختبار التوافق بین شكل التفصل الحق) الختبار مدى التواء و  سنشرحه في

ة التحلیالت تصبح حساسة جدًا إذا �بر حجم العینللمتغیر المدروس والتوز�ع الطبیعي. إال أن هذه 

�اللجوء إلى اختبار شكل التوز�ع من  Tabachnick&Fidell (2007, p80))، لذا ینصح 200(+

 خالل المدرج التكراري في حالة العینات الكبیرة.
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 الثالث مقترحات وتمار�ن للفصل

 إلجا�ةامراجعة هذا الفصل وتثبیت األفكار األساسیة، �مكنه محاولة بهدف مساعدة الطالب على 

 على األسئلة التالیة.

 ما هو الوسط الحسابي و�یف �حسب؟ -1

 .)1.2(الحل في الفقرة: 
 ما هو الوسیط و�یف �حسب؟ -2

 .)2.2(الحل في الفقرة: 

 متى �ستخدم المدرج التكراري؟ -3

 ).1(الحل في الفقرة: 
 المعیار ولماذا �ستخدم؟كیف �حسب االنحراف  -4

 .)2.3(الحل في الفقرة:
 وما داللة إشارته؟ skewnessلماذا �ستخدم معامل  -5

 .)1.4(الحل في الفقرة:

 وما داللة إشارته؟ kurtosisلماذا �ستخدم معامل  -6

 .)1.4(الحل في الفقرة:

لجدول جدید وعرف المتغیرات وأدخل فیه البیانات الواردة في ا SPSSقم �إنشاء ملف  -7

لتي تم . ثم قم بتطبیق مختلف أنواع التحلیالت الوصفیة ا(الوارد في الفصل)1.3رقم 

 تناولها من خالل هذا الفصل.
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 جداول التقاطع واختبار �اي مر�ع الرا�عالفصل 
Chapter 4: Cross tabulations and chi square test 

 

 الكلمات المفتاحیة: 

 .القةاختبار �اي مر�ع، فرضیة العدم، الفرضیة البدیلة، الداللة اإلحصائیة، قوة الع، جداول التقاطع

 ملخص:

یوضح الفصل �یفیة استكشاف إمكانیة وجود عالقة بین متغیر�ن �استخدام جداول التقاطع. و�شرح 

 تناولیفرضیة البدیلة ومفهوم الداللة اإلحصائیة. خطوات اختبار الفرضیات والفرق بین فرضیة العدم وال

ین قة بالفصل أ�ضًا شروط و�یفیة تطبیق وتفسیر نتائج اختبار �اي مر�ع و�یفیة االستدالل على قوة العال

 متغیر�ن اسمیین.

 أهداف تعلیمیة:

 �عد اطالع الطالب على مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر لد�ه القدرة على تحقیق األهداف

 التالیة:

 فهم �یفیة توصیف العالقة بین متغیر�ن �استخدام جداول التقاطع -

 التعرف على خطوات اختبار الفرضیات -

 فهم شروط اختبار �اي مر�ع و�یفیة تطبیقه وتفسیر نتائجه -

 إدراك مؤشرات قوة العالقة بین متغیر�ن اسمیین -
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 جداول التقاطع واختبار �اي مر�ع الرا�ع: الفصل
 تغیر�نوغالبًا ما یترافق وصف المتفید جداول التقاطع في وصف متغیر�ن من النوع االسمي أو الترتیبي. 

بار ما عن إمكانیة وجود عالقة بینهما. والختبار هذه العالقة البد من العودة إلى االخت مع افتراض

 اإلحصائي المناسب وهو في هذه الحالة اختبار �اي مر�ع.

یر�ن دمة ضرور�ة لفهم معنى اختبار الفرضیات و�بین �یفیة اختبار العالقة بین متغ�قدم هذا الفصل مق

 من النوع االسمي من خالل اختبار �اي مر�ع.

 

 Cross tabulations جداول التقاطع -1

و لتوصیف العالقة بین متغیر�ن أ Cross tabulations كما ذ�رنا في المقدمة تستعمل جداول التقاطع

ر تعتبترتیبي أو االسمي على وجه الخصوص و�مكن استخدامهما مع األنواع األخرى. و أكثر من النوع ال

 جداول التقاطع من الطرق الشائعة لتحلیل العالقة بین البیانات االسمیة، ألنها:

 سهلة التفسیر والفهم من قبل المدراء قلیلي الخبرة �اإلحصاء •

 ةالبحث والقرارات واإلجراءات اإلدار�تؤدي سهولة التفسیر إلى ز�ادة االرتباط بین نتائج  •

 �مكن أن تقدم سلسلة من جداول التقاطع فهمًا أعمق للظواهر المعقدة  •

 �مكن إجراء و�ناء جداول التقاطع �سهولة. •

ع لتقاطتأخذ جداول التقاطع التي توّصف العالقة بین متغیر�ن أشكاًال متعددة. وعادة ما یرمز لجداول ا

ل تبعًا لعدد الصفوف (األسطر) واألعمدة في الجدول أي تبعًا لحاالت �ل من المتغیر�ن. فنجد جداو 

كون من المتعددة التي تت في حالة متغیر�ن لكل منهما حالتان والجداول table 2×2التقاطع أو االقتران 

 mولعدد الصفوف  nحیث ترمز  ؛n×mأكثر من صفین وعمودین. �شار إلى جدول التقاطع إذًا �الرمز 

 األعمدة. لعدد

تم تقسیم  في مثال "استخدام االنترنت لألغراض الشخصیة" الذي سبق وشرحناه في الفصل السابق،

 نترنت:المجیبین إلى مجموعتین �حسب ساعات استخدامهم لال

 ساعات استخدام أو أقل أسبوعیًا) 5صغار المستخدمین ( •

 ساعات/أسبوع). 5و�بار المستخدمین (أكثر من  •
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صغار ="1االنترنت" وله حالتان  يث �إنشاء متغیر جدید �اسم "مسخدمقام الباحبناًء على هذا التقسیم 

 ="كبار المستخدمین".2المستخدمین" و

القة افترض الباحث وجود عالقة بین معدل استخدام االنترنت والجنس. والستكشاف إمكانیة وجود هذه الع

 مستخدمو االنترنت. × لجأ الباحث إلى بناء جدول التقاطع الجنس 

 �مكن اتباع المسار التالي: SPSSإلنشاء جدول التقاطع في 

AnalyzeDescriptive StatisticsCrosstabs 

 . Crosstabsافذة تظهر الن

 

 

 
 Crosstabs. النافذة 1.4شكل ال

 

. وفي الحقیقة لن Row(s)والمتغیر "مستخدمو االنترنت إلى  Column(s)نسحب المتغیر "الجنس" إلى 

تختلف النتیجة إذا ماوضعنا "الجنس" في الصفوف و"مستخدمو االنترنت" في األعمدة ولكن واصطالحًا 
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 في األعمدة والمتغیر التا�ع في الصفوف.ینصح بوضع المتغیر المستقل 

جدول  ستظهر النافذة التالیة التي تمكننا من التحكم �طر�قة عرض محتو�ات Cellsو�ذا نقرنا فوق الزر 

 التقاطع.

 
 Crosstabsضمن  Cell. النافذة 2.4شكل ال

 

 الخیارات التالیة: Crosstabs: Cell Displayالنافذة تضم 

 الذي یتضمن الخیارات التالیة: Countsالتكرار  •

o Observed المشاهد: وهو الخیار االفتراضي حیث تمأل خال�ا الجدول �التكرار𝑂𝑂𝑖𝑖. 

o Expected المتوقع: تمأل خال�ا الجدول �التكرار 𝐸𝐸𝑖𝑖. 

 : یتضمن الخیارات التالیة:Percentagesاإلطار  •

o Rows.تمأل خال�ا الجدول �النسب المئو�ة من مجموع الصف : 

o Columns.تمأل خال�ا الجدول �النسب المئو�ة من مجموع العمود : 

o Total.تمأل خال�ا الجدول �النسب المئو�ة من المجموع الكلي : 

 :Residualsاإلطار  •
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o Unstandardized تمأل خال�ا الجدول �الفرق بین التكرار المشاهد والتكرار المتوقع :

𝑂𝑂𝑖𝑖 - 𝐸𝐸𝑖𝑖 . 

o Standardizedول �الفرق بین التكرار المشاهد والتكرار المتوقع : تمأل خال�ا الجد

 مقسومًا على الخطأ المعیاري له.

o Adjusted Standardized نفس الخیار السابق معبرًا عنه بوحدات االنحراف :

 المعیاري عن المتوسط.

 

و سنبقي الخیارات االفتراضیة ضمن هذه النافذة حالیًا. و�مكن ترتیب عرض صفوف الجدول تصاعد�ًا أ

 .Formatتنازلیًا �النقر فوق الزر 

 
 Table Format. النافذة 3.4شكل ال

 فتظهر النتیجة التالیة. OKوننقر فوق  Crosstabsنعود إلى النافذة 

 . الملخص اإلحصائي1.4 جدول

 
 

ملخصًا إحصائیًا للمتغیرات من  Case Processing Summary�ظهر الجدول األول في النتیجة 

 وأنه 30حیث حجم العینة والقیم المفقودة إن وجدت ونسبتها. و�ظهر من الجدول أن حجم العینة هو 

 التوجد قیم مفقودة أو ناقصة.
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 مستخدمو االنترنت× . جدول التقاطع الجنس 2.4 جدول

 
 

 ر الجدول مایلي:. �ظه2×2یبین الجدول السابق جدول تقاطع أو اقتران من النوع 

  = 15وعدد �بار المستخدمین = 15عدد صغار المستخدمین 

   = 15اإلناث = و  15عدد الذ�ور 

 ذ�ور 5مقابل  10)= عدد صغار المستخدمین (إناث 

  ذ�ور 10إناث مقابل  5عدد �بار المستخدمین 

 
 البیانیة . تمثیل العالقة بین الجنس ومعدل استخدام االنترنت من خالل األعمدة4.4شكل ال

اث، اإلن �شیر الجدول والشكل السا�قان مبدئیًا إلى احتمال أن �كون الذ�ور أكثر استخدامًا لإلنترنت من

ل جة، بلكننا ال نستطیع االعتماد على األرقام المشاهدة في هذا الجدول فقط للوصول إلى مثل هذه النتی

دل �اختبار فرضیة وجود عالقة بین الجنس ومعالبد من العودة إلى التحلیل اإلحصائي الذي �سمح لنا 

قد�م ن التاستخدام االنترنت وهو في هذه الحالة اختبار �اي مر�ع. ولكن وقبل تطبیق االختبار ال بد لنا م

 لعملیة اختبار الفرضیات.
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 Hypothesis testing  اختبار الفرضیات -2

ن البیانات من حیث تكرار كما شرحنا في فصل سابق �ستخدم اإلحصاء الوصفي لوصف مجموعة م

الحدوث والنزعة المر�ز�ة والتشتت، وعلى الرغم من أهمیة وصف البیانات ألي تحلیل إال أن اإلحصاء 

الوصفي ال �كفي لإلجا�ة على الكثیر من التساؤالت التي یواجهها الباحث. لإلجا�ة على هذه التساؤالت 

 inferentialوصوًال إلى اإلحصاء االستداللي یتوجب على الباحث الذهاب أ�عد من اإلحصاء الوصفي 

statistics .ستخدم اإلحصاء االستداللي إذًا لتقدیر قیم المجتمع  الذي �سمح له �اختبار الفرضیات�

 اإلحصائي والختبار الفرضیات إحصائیًا.

 Null hypothesis and alternative hypothesis فرضیة العدم والفرضیة البدیلة .2-1

�ستدعي بناء الفرضیات خضوعها لالختبار �غرض تحدید مدى صحتها، وذلك ألن البیانات تم جمعها 

هي ادعاء حول صحة شيء ما على مستوى  Hypothesisمن عینة ولیس من مجتمع. والفرضیة 

 �مكن أن تكون الفرضیة صحیحة أو خاطئة. المجتمع. إذاً 

ز "و�رمNull Hypothesis فرضیة العدمتسمى األولى" نفرضیتی یتم التمییز بین وفي اختبار الفرضیات

 .1H "و�رمز لهاAlternative Hypothesis الفرضیة البدیلةوتسمى الثانیة " 0H لها
شیر تعرف فرضیة العدم �أنها صیاغة مبدئیة عن معلمة المجتمع المجهولة (وسط المجتمع مثًال)، وهي ت

ر هذه أثر (�حسب فرضیة الباحث التي �سعى الختبارها). تعتبدائمًا إلى عدم وجود عالقة أو اختالف أو 

ق جد فر الفرضیة أن االختالف المالحظ بین الشیئین المدروسین أو المقارنین ناتج عن الصدفة وأنه ال یو 

ر تتوف حقیقي بینهما. وفي الحقیقیة فإن فرضیة العدم هي الفرضیة التي یتم اختبارها و�تم رفضها عندما

 دم صحتها.دالئل على ع

ًا إلى فهي الفرضیة التي �ضعها الباحث �بدیل عن فرضیة العدم، وهي تشیر غالب 1Hأما الفرضیة البدیلة 

عدم. عكس فرضیة العدم أو إلى أن المعلمة المجهولة لها قیمة تختلف عن القیمة التي حددتها فرضیة ال

 و�تم قبول الفرضیة البدیلة في حالة رفض فرضیة العدم. 

 الفرضیات في اتجاه واحد أو اتجاهین اختبار .2-2

(ألفا) على أنه عبارة عن احتمال رفض فرضیة العدم وهي صحیحة. و�عتمد  α�عرف مستوى الداللة 

) على درجة استعداد الباحث لتحمل مخاطر رفض Level of Significance )α تحدید مستوى الداللة
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 αفرضیة العدم وهي صحیحة أو حجم الخطأ الذي یرضى �ه في قراره. وعادًة ما یتم اعتماد مستوى داللة 

الذي �قیس درجة  α%). و�التالي عند اختبار الفرضیات یتم تحدید مستوى الداللة 5(أو  0.05مساو�ًا لـ 

 %.5داره % �كون لدینا عدم تأكد أو خطأ مق95عدم التأكد، فلو �ان لدینا مجال ثقة 

-Oneو�مكن أن یتم اختبار الفرضیات في اتجاه واحد أو اتجاهین. فاختبار الفرضیات في اتجاه واحد 

tailed test  صغر من إحصائیة أكبر أو أهو االختبار الذي تبین فیه الفرضیات أن المعلمة للمجتمع

ت استخدام خدمة البیع عبر العینة؛ فهناك إذًا تحدید لالتجاه. �مثال على ذلك، إذا أراد أحد المحال

%، وقام بدراسة الختبار فرضیة 40اإلنترنت في حال تجاوزت نسبة المتسوقین عبر االنترنت نسبة 

تكون فرضیتا العدم والبدیلة في هذه الدراسة على  تجاوز نسبة المتسوقین عبر االنترنت للنسبة المذ�ورة

 الشكل التالي:

0.40 ≤π: 0H 

0.40> π: 1H 

 

 
 %5. اختبار الفرضیات في اتجاه واحد عند مستوى داللة 5.4شكل ال

 .نترنتإذا ما تم رفض فرضیة العدم عندئذ سیتم قبول الفرضیة البدیلة وسیتم إدخال خدمة البیع عبر اال

ال أما اختبار الفروض في جانبین فهو االختبار الذي تبین فیه الفرضیة البدیلة أن المعلمة للمجتمع 

اختبار إذا تحدید لالتجاه. ففي المثال السابق، إذا ما أراد المحل  العینة؛ أي أنه ال یوجدإحصائیة تساوي 

% تصبح فرضیة العدم والفرضیة البدیلة على 40ما �انت نسبة المتسوقین عبر االنترنت ال تساوي 

 الشكل التالي:
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0.40=  π: 0H 

0.40 ≠π: 1H 

 .نترنتالفرضیة البدیلة وسیتم إدخال خدمة البیع عبر االو�ذا ما تم رفض فرضیة العدم عندئذ سیتم قبول 

 

 
 %5. اختبار الفرضیات في اتجاهین عند مستوى داللة 6.4شكل ال

 

 Steps of Hypothesis testing خطوات اختبار الفرضیات .2-3

 فرضیةعند اللجوء إلى اإلحصاء االستداللي إلجراء اختبار الفرضیات یتم بدا�ة تحدید فرضیة العدم وال

  ضیات.البدیلة لالختبار. یتم تالیًا جمع البیانات وتحدید االختبار اإلحصائي المناسب ال ختبار الفر 

تعانة �االسp value حتمالیة %) ثم یتم إ�جاد القیمة اال5(عادًة  α�حدد الباحث أ�ضًا مستوى الداللة 

إلى مستوى الداللة المحسوب  pفي هذا المقرر) حیث تشیر قیمة  SPSSببرامج التحلیل اإلحصائي (

Computed significance level قوم الباحث �عدها �مقارنة قیمة� .p value  قیمة)sig  ضمن

SPSS مع مستوى الداللة (α = 0.05ماالن التالیان:. ینتج عن هذه المقارنة االحت 

 ) نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة.α )p < 0.05أصغر من pقیمة إذا �انت  •
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ض "ال �مكن رفوالتعبیر المستخدم هنا هو  فرضیة العدم. رفضال �مكننا ،  p ≥ 0.05إذا �انت  •

ت  إثباأبداً ، وذلك ألنه ال �مكن "نقبل فرضیة العدم"وال �جوز استخدام التعبیر  فرضیة العدم"

 فرضیة العدم و�التالي ال �مكن قبولها.

 

 
 . خطوات اختبار الفرضیات7.4شكل ال

 

 Chi square اختبار �اي مر�ع -3

 Karl) إلى البحث الذي نشره Square-Chi(تلفظ  2χترجع النشأة األولى الختبار �اي مر�ع 

Pearson  2في أوائل القرن العشر�ن. و�ستخدم توز�عχ الفرضیات المتعلقة �البیانات التي تكون الختبار

على شكل توز�عات تكرار�ة، وتعتمد جمیع أشكال استخدامه على أساس مقارنة التكرارات الحقیقیة مع 

 التكرارات المتوقعة وفقًا لطبیعة التوز�ع االحتمالي للبیانات.

الداللة  2χوسیلة الختبار الداللة اإلحصائیة لجداول التقاطع. �معنى آخر، �ختبر  2χ�قدم توز�ع 

 اإلحصائیة للعالقة بین متغیر�ن اسمیین خصوصًا و�مكن استخدامه مع مستو�ات قیاس أعلى.

و�لما �ان  ،الفرق بین التوز�ع المشاهد للبیانات بین الخال�ا والتوز�ع المتوقع لها 2χ�ختبر �معنى آخر، 

الفرق بین التوز�ع المشاهد والتوز�ع المتوقع أكبر �ان االحتمال أقل �أن �عزى هذا الفرق للصدفة. 
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 :2χوتستخدم الصیغة التالیة لحساب 

∑ (𝑂𝑂𝑖𝑖−𝐸𝐸𝑖𝑖)2

𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1=  2χ 

 حیث: 

 𝑂𝑂𝑖𝑖 التكرار المشاهد في الخلیة :i 

 𝐸𝐸𝑖𝑖 التكرار المتوقع في الخلیة :i 

 kعدد الخال�ا : 

 القیم المتوقعة لكل خلیة �استخدام الصیغة التالیة:و�مكن حساب 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝐶𝐶𝑗𝑗
𝑛𝑛

 
 حیث: 

 𝑅𝑅𝑖𝑖 مجموع التكرار المشاهد في السطر :i 

 𝐶𝐶𝑖𝑖 مجموع التكرار المشاهد في العمود :j 

 nحجم العینة : 

 �الصیغة: 2χلـ   degrees of freedomوتحسب درجة الحر�ة 

d.f. = (r - 1)(c - 1) 

 عدد األعمدة.  cو األسطر عدد الصفوف rحیث �مثل 

مناسبًا �جب أن نتأكد من وجود عدد �اف من المشاهدات ضمن �ل خلیة. و�شكل  2χولكي �كون اختبار 

. و�ذا �انت درجات الحر�ة 5�جب أال �قل حجم الخلیة المتوقع عن  1عند درجة حر�ة تساوي خاص، 

ر % من التكرارات المتوقعة أصغ20ذا �ان أكثر من إ 2χ) فال �جب استخدام d.f.>1أكبر من الواحد (

 .1أو حین �كون أي من التكرارات المتوقعة أصغر من  5من 

 ولغرض اختبار مدى استقاللیة المتغیرات �عضها عن البعض تعتمد الفرضیتان التالیتان:

ین عن �عضهما (أي استقاللیة الصفوف سالقائلة �استقاللیة المتغیر�ن المدرو  0Hفرضیة العدم  •

𝑂𝑂𝑖𝑖عن األعمدة) (أو  = 𝐸𝐸𝑖𝑖( 

𝑂𝑂𝑖𝑖القائلة بوجود عالقة بین المتغیر�ن (أو  1Hالفرضیة البدیلة  • ≠ 𝐸𝐸𝑖𝑖( 

للعالقة بین الجنس  (مثال استخدام االنترنت لألغراض الشخصیة) �العودة إلى جدول التقاطع السابق
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 لعدم والفرضیة البدیلة على الشكل التالي:ومعدل استخدام االنترنت ستكون فرضیتا ا

0H ال توجد عالقة بین الجنس ومعدل استخدام االنترنت (�معنى أن المتغیر�ن مستقالن وأن :

 ت لدىاالختالف في التكرارات الظاهرة في جدول التقاطع ناتج عن الصدفة؛ أي أن معدل استخدام االنترن

 ت لدى اإلناث)الذ�ور ال �ختلف عن معدل استخدام االنترن

1Hتوجد عالقة بین الجنس ومعدل استخدام االنترنت : 

 SPSS :Applying in SPSS. التطبیق في 1.3

 نتبع المسار التالي: SPSSفي  2χلتطبیق اختبار 

AnalyzeDescriptive StatisticsCrosstabsStatistics 

 .Crosstabs: Statisticsمن النافذة  chi-squareیتم اختیار 

 

 

 
 Crosstabs: Statistics. النافذة 8.4شكل لا

 في الجدول التالي: 2χفتظهر نتیجة اختبار 
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 2χ. نتیجة اختبار 3.4 جدول

 
 )sig(أو  pوأن مستوى الداللة المحسوب  2χ )1 = (3.333 من الجدول السابق نالحظ أن

Sig = 0.068 >α و�التالي فإن فرضیة العدم القائلة �عدم وجود عالقة بین الجنس ومستوى ؛

، حیث أن هذه العالقة لیست ذات داللة عند مستوى داللة ال �مكن رفضهااستخدام االنترنت 

%.�معنى آخر �شیر االختبار إلى عدم وجود فرق بین الذ�ور واإلناث من حیث مستوى استخدام 5

 االنترنت.

�ا النتیجة تذ�رنا (أسفل الجدول) �شرط أن أال �قل عدد التكرارات المتوقعة ضمن خالالحظ أ�ضًا أن 

 في مثالنا. 7.50، وهذا الشرط محقق حیث أن أقل تكرار متوقع هو 5جدول التقاطع عن 

 Strength of association . قوة العالقة2.3

وة ق) فیمكن تحدید أو قیاس  α<pت وجود عالقة بین المتغیر�ن المدروسین (أي إذا �ان 2χعندما �ظهر 

 .Crosstabs: Statisticsضمن النافذة  SPSSالعالقة من خالل عدة معامالت متاحة ضمن 

 Phi Coefficient . معامل االقتران1.2.3
مدروسین لقیاس قوة العالقة أو االقتران بین المتغیر�ن ال )Ø )Phi Coefficient�ستخدم معامل االقتران 

 .(table 2x2)في حالة الجداول المكونة من سطر�ن وعمودین فقط 

تكون قیمة �اي مر�ع  0. وعندما تكون قیمة المعامل 1والقیمة  0تتراوح قیمة هذا المعامل بین القیم 

بین المتغیر�ن المدروسین. و�المقابل عندما مساو�ة للصفر أ�ضًا مما یدل على عدم وجود أي ارتباط 

عندما ال �كون . و1مساو�ة  Φقیمة معامل االقتران  ن �كون االرتباط تامًا بین المتغیر�ن المدروسین، تكو 

(كما هو الحال في مثالنا) ال تكون هناك حاجة لحساب  2χهناك ارتباط بین المتغیر�ن �حسب اختبار 
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 معامل االقتران.

 Contingency Coefficient التوافق . معامل2.2.3
 2x2لقیاس قوة العالقة في جداول أكبر من  Contingency Coefficientالتوافق  �ستخدم معامل

 .1والقیمة  0هذا المعامل بین القیم  وتتراوح قیمة

 Cramer’s V . معامل كرامر3.2.3
و�ستخدم مع جداول أكبر من  Φمعدل من معامل االقتران هو معامل  Cramer’s Vمعامل �رامر 

و�نصح �استخدامه �شكل أكبر من معامل  .1و 0. تتراوح قیمة هذا المعامل أ�ضًا بین x 2 2جداول 

 التوافق.

أما في  سمیینأخیرًا، ال بد من اإلشارة إلى أن المعامالت السا�قة تستخدم لقیاس قوة العالقة بین متغیر�ن ا

 وغیره، Kenadall’s Tau-bفیتم اللجوء إلى معامالت أخرى مثل  نترتیبییحال العالقة بین متغیر�ن 

 وسیتم التطرق لبعض هذه المعامالت الحقًا في هذا المقرر.
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 الرا�ع مقترحات وتمار�ن للفصل

 إلجا�ةاالطالب على مراجعة هذا الفصل وتثبیت األفكار األساسیة، �مكنه محاولة بهدف مساعدة 

 على األسئلة التالیة.

 لماذا تستخدم جداول التقاطع؟ -1

 .)1(الحل في الفقرة: 
 ما هي خطوات اختبار الفرضیات؟ -2

 .)3.2(الحل في الفقرة: 

 ما هي فرضیة العدم والفرضیة البدیلة في اختبار �اي مر�ع؟ -3

 ).3(الحل في الفقرة: 
 متى �ستخدم معامل االقتران وما هي داللته؟ -4

 .)1.2.3(الحل في الفقرة:
لجدول جدید وعرف المتغیرات وأدخل فیه البیانات الواردة في ا SPSSقم �إنشاء ملف  -5

نترنت . (الفصل الثالث) ثم قم �اختبار العالقة بین الجنس والتسوق عبر اال 1.3رقم 

 قة بین الجنس والصیرفة عبر االنترنت.ومن ثم اختبر العال
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 tاختبار  الخامسالفصل 
Chapter 5: t-test 

 

 الكلمات المفتاحیة: 

لعینات ل tللعینات المستقلة، اختبار  tللعینة الواحدة، اختبار  tاختبار ، مقارنة المتوسطات الحسابیة

 .المزدوجة

 ملخص:

 للعینة الواحدة t. و�تناول اختبار SPSSو�یفیة تطبیقه ضمن  وشروطه  t�شرح الفصل أنواع اختبار

لمستقلة للعینات ا tلمقارنة الوسط الحسابي لمتغیر �مي مع قیمة ثابتة. �ما �شرح �یفیة استخدام اختبار 

 tار لمقارنة الوسطین الحسابیین لمتغیر �مي بین مجموعتین. و�تناول الفصل أخیرًا �یفیة تطبیق اختب

 لمزدوجة.للعینات ا

 

 أهداف تعلیمیة:

�عد اطالع الطالب على مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر لد�ه القدرة على تحقیق األهداف 

 التالیة:

 tاإللمام �أنواع اختبار  -

 SPSSضمن  tالتعرف على �یفیة تطبیق مختلف أنواع اختبار  -

 إدراك طر�قة مقارنة الوسط الحسابي لمتغیر �مي مع قیمة ثابتة -

 �یفیة مقارنة الوسطین الحسابیین لمتغیري �مي واحد بین مجموعتینفهم  -

 فهم �یفیة مقارنة الوسطین الحساببین لمتغیر�ن �میین ضمن العینة الواحدة. -
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 tاختبار  الفصل الخامس:
احثین من االختبارات اإلحصائیة الشائعة والمهمة والتي تستخدم �شكل واسع من قبل الب t�عتبر اختبار 

لق الختبار فرضیة تتع�ستخدم tاالختبار اإلحصائي  أنأي ؛ لقیاس الفروقات المعنو�ة بین المتوسطات

 . �الوسط الحسابي

 مایلي:tومن أهم الشروط العامة الواجب توفرها لتطبیق اختبار 

 .ratioأو النسب  interval�جب أن تكون البیانات من النوع المدرج  •

 .�جب أن تكون العینة عشوائیة وقیم مفرداتها ال تعتمد على �عضها البعض •

 Normal�جب أن یتبع توز�ع المتغیر المراد إجراء االختبار على وسطه، التوز�ع الطبیعي  •

Distribution. 

 ، وهي:t الثة الختبارسنتناول في هذا الفصل األشكال الث

 One sample t-testللعینة الواحدة  tاختبار  •

 Independent samples t-testللعینات المستقلة  tاختبار  •

 Paired sample t-testللعینات المزدوجة  tاختبار  •

 One sample t-test للعینة الواحدة tاختبار  -1

 ي(ذ معنوي  اختالففي الكشف عن وجود  One Sample t-test  للعینة الواحدة tاختبار �ستخدم هذا 

وعادًة ما �ستخدم الختبار  ثابتة. محددة متغیر ما لعینة واحدة عن قیمةداللة إحصائیة) للوسط الحسابي ل

والوسط الحسابي المفترض �𝑋𝑋الداللة اإلحصائیة للفرق بین الوسط الحسابي المحسوب على مستوى العینة 

 .µللمجتمع 

 للعینة الواحدة لإلجا�ة على تساؤالت من نمط: t�مكننا مثًال اللجوء إلى اختبار 

 %؟15هل تتجاوز حصة المنتج في السوق  •

 ؟درجات) 7(على مقیاس من  يالوسطالمستوى مستوى الرضا للموظفین هل یتجاوز  •

بي سط الحساهل تتمتع العالمة التجار�ة �صورة إ�جابیة في أذهان المستهلكین (هلى یتجاوز الو  •

 للصورة الذهنیة وسطي المقیاس أو القیمة الحیاد�ة للمقیاس)؟

 وغیرها من التساؤالت المشابهة. •
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 Mathematical formula and hypothesis الصیغة الر�اضیة والفرضیات .1-1

 :لواحدةللعینة ا t�اختبار  تانالمتعلق �ظهر الجدول التالي �یفیة صیاغة فرضیة العدم والفرضیة البدیلة

 للعینة الواحدة t. فرضیة العدم الفرضیة البدیلة الختبار 1.5 جدول

 في جانب واحد tاختبار 

One tailed t-test 

 في جانبین tاختبار 

Two tailed t-test 

 a ≤: µ 0Hأوa ≥: µ 0H   

a ˂: µ 1aH ˃: µ 1H 

: µ = a0H 

a≠: µ 1H 
 ترمز إلى الوسط الحسابي للمجتمع µحیث 

a قیمة ثابتة 

 من خالل الصیغة التالیة: tو�تم حساب قیمة 

t =(𝑋𝑋�− µ)
𝑆𝑆/√𝑛𝑛

 
 حیث: 

𝑋𝑋�الوسط الحسابي للعینة : 

S االنحراف المعیاري : 

nحجم العینة : 

 للعینة الواحدة �مایلي:  tالختبار  .d.fوتحسب درجة الحر�ة 

d.f. = n -1 

 SPSS :Test using SPSSاالختبار �استخدام  .1-2

ون األفراد یتمتع یرغب الباحث في معرفة فیما إذا �ان لألغراض الشخصیة استخدام االنترنت مثالفي 

 ب؟ أينحو الجانب الموج أللفة �االنترنت�ألفة جیدة �االنترنت. �معنى آخر، هل �میل الوسط الحسابي ل

 (نظراً  4المستخدم لقیاس األلفة �االنترنت أو القیمة  وسط المقیاسهل یتجاوز هذا الوسط الحسابي 

 درجات لقیاس األلفة �االنترنت)؟ 7خدام الباحث لمقیاس من الست

 H0: µ ≤ 4فرضیة العدم: 

 H1: µ > 4الفرضیة البدیلة: 
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 نتبع الخطوات التالیة: SPSSاالختبار في  ولتنفیذ

AnalyzeCompare MeansOne sample T Test 
 

 
 SPSSللعینة الواحة في  t. خطوات تنفیذ اختبار 2.5شكل ال

 

 Test Variable(s)نقوم بنقل متغیر "األلفة �االنترنت" إلى المر�ع  One-Sample T Testفي النافذة 

 ".4إلى القیمة " Test Valueونقوم بتغییر 

 
 One-Sample T Test. النافذة 3.5شكل ال
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 فتظهر النتیجة التالیة: OKنقوم �النقر فوق 

 
 للعینة الواحدة t. نتیجة اختبار 4.5شكل ال

. 4.72أن الوسط الحسابي لأللفة �االنترنت یبلغ  One-Sample Statistics�ظهر الجدول األول 

كبر أأن الوسط الحسابي لأللفة �االنترنت  One-Sample Testللعینة الواحدة في الجدول tو�ؤ�د اختبار

 Sig = 0.020و  t(28) = 2.470) �شكل ذي داللة إحصائیة حیث أن 4من وسط المقیاس (القیمة 

�معنى آخر �مكننا أن نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة .α = 0.05وهي أصغر من مستوى الداللة 

 البدیلة التي تدل على أن األشخاص یتمتعون �مستوى إ�جابي من األلفة �االنترنت.

 

 Independent samples t-test للعینات المستقلة tاختبار  -2

الوسط لفحص فرضیة مساواة   Independent Samples t-testللعینات المستقلة  tاختبار  �ستخدم

م . و�مكن استخدامجموعتین)الوسط الحسابیلمستقلتین ( أو مجموعتین عینتینبین متغیر ما ل الحسابي

 للعینات المستقلة لإلجا�ة على تساؤالت مثل: tاختبار 

 التجار�ة؟هل �ختلف المستخدمون عن غیر المستخدمین في تقییمهم للعالمة  •

 هل ینفق ذوو الدخل المرتفع على التسلیة أكثر مما ینفقه ذوو الدخل المنخفض؟ •

 هل �كون مستوى تحفیز الموظفین الراضین أعلى من مستوى تحفیز الموظفین غیر الراضین •

 هل �ختلف مستوى رضا قدامى المساهمین عن مستوى رضا المساهمین الجدد؟ •
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 Test conditions . شروط االختبار1.2

للعینات  tفإن الختبار  t�اإلضافة إلى الشروط العامة التي سبق ذ�رها في مقدمة الفصل الختبار 

 المستقلة شرطان إضافیان:

شرط استقالل المجموعتین: حیث �جب أن �ظهر �ل مجیب أو مشاهدة في مجموعة واحدة فقط  •

 من المجموعتین.

ن ولك .المجموعتینغیر االختبار متساو�ًا في �ال �جب أن �كون تباین متشرط تجانس التباین:  •

SPSS یتیح حًال بدیًال �ما سنرى الحقًا في حال عدم تساوي التباین بین المجموعتین. حیث 

 ن:شكال�كون لالختبار 

o  متساوٍ  المجموعتیناألول في حال افتراض أن تباین 

o  غیر متساوٍ  المجموعتینالثاني في حال افتراض أن تباین 

 .Levene’s testو�تم اختبار شرط تجانس التباین من خالل اختبار لیفین 

 Mathematical formula and hypothesis . الصیغة الر�اضیة والفرضیات2.2

ینتین غیر للعینات المستقلة التمییز بین متغیر�ن. �قسم المتغیر األول العینة إلى ع tفي اختبار �مكننا 

 Nominal Variableثًال). غالبًا ما �كون هذا المتغیر من النوع االسمي متداخلتین (كمتغیر الجنس م

أما المتغیر الثاني فهو المتغیر . Grouping Variabl اسم متغیر التجمیع  SPSSو�طلق علیه في 

ع). لتجمیاالمراد اختبار تساوي الوسط الحسابي له بین المجموعتین اللتان �عرفهما المتغیر األول (متغیر 

 .Ratioأو النسب  Intervalهذا المتغیر من النوع المدرج  �كون 

 وتكتب فرضیة العدم والفرضیة البدیلة في هذا االختبار �مایلي:

 µ 1: µ0H =2فرضیة العدم: 

 2µ ≠1: µ1Hالفرضیة البدیلة: 
 بتطبیق الصیغة التالیة: tو�مكن حساب قیمة 

 
 حیث:
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𝑋𝑋�1الوسط الحسابي للمجموعة األولى : 

𝑋𝑋�2 :الوسط الحسابي للمجموعة الثانیة 

𝑆𝑆12تباین المجموعة األولى : 

𝑆𝑆12تباین المجموعة الثانیة : 

1nحجم المجموعة األولى : 

2nحجم المجموعة الثانیة : 

 للعینات المستقلة من خالل الصیغة التالیة: tوتحسب درجة الحر�ة الختبار 

2 – 2+ n1 d.f. = n 

 SPSS :Test using SPSS. االختبار �استخدام 3.2

 في مثال استخدام االنترنت لألغراض الشخصیة أراد الباحث اختبار فرضیة وجود اختالف بین الذ�ور

 واإلناث من حیث األلفة �االنترنت.

 نتیع الخطوات التالیة: SPSSلتطبیق االختبار في 

AnalyzeCompare MeansIndependent-Samples T Test 

ر�ع نقوم بنقل المتغیر الكمي "األلفة �االنترنت" إلى الم Independent-Samples T Testفي النافذة 

Test Variable(s) " وننقل المتغیر االسمي "الجنس" إلى المر�عGrouping Variable نالحظ أن ."

 . Grouping Variableفور القیام بنقل المتغیر "الجنس" إلى المر�ع  سینشط Define Groupsالزر 
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 Independent-Samples T Test. النافذة 5.5شكل ال

 

لنا ونقوم �إدخال رمزي المجموعتین المراد مقارنة متوسطیهما (في مثا Define Groupsننقر فوق الزر 

ا . ال تظهر أهمیة هذه النافذة إذContinueلإلناث) وننقر فوق الزر  2للذ�ور و 1تم إعطاء الرمز 

ن مجموعتین فقط. أما في حال احتوى متغیر التجمیع على أكثر من مجموعتیاحتوى متغیر التجمیع على 

 فتفید هذه النافذة في تعر�ف المجموعتین المراد مقارنة وسطهما الحسابي.

 
 Define Groups. النافذة 6.5شكل ال

 tتظهر نتیجة اختبار  Independent-Samples T Testفي النافذة  OKعند النقر فوق الزر 

 المستقلة. للعینات

فیما یبلغ وسطي  5.71أن الوسط الحسابي أللفة الذ�ور �االنترنت هو  Group Statisticsیبین الجدول 

. والختبار الداللة اإلحصائیة للفرق بین الذ�ور واإلناث من حیث األلفة 3.80ألفة اإلناث �االنترنت 
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 .Independent Samples Testول الظاهرة في الجد t�االنترنت البد من اللجوء إلى نتیجة اختبار 

 ستقلتینللعینتین الم tإحصاءات المجموعتین اللتان تتم مقارنتهما �استخدام اختبار  .1.5جدول 

 
 للعینات المستقلة t. نتیجة اختبار 2.5جدول 

 
نتیجة اختبار  Equal variances assumedنالحظ أن الجدول یتضمن سطر�ن. �عطي السطر األول 

t لثانیةفي حال �ان شرط تجانس التباین محققًا أي أن تباین المجموعة األولى �ساوي تباین المجموعة ا .

في حال عدم تساوي  tفیظهر نتیجة اختبار  Equal variances not assumedأما السطر الثاني 

 التباینین.

إذا �ان  �اختبار تساوي التباینین حیث �كون تباینا العینتین متساو�اً  Leven’s Test�سمح اختبار لیفین 

تیجة ن) ونقوم في هذه الحالة �اعتماد α = 0.05أكبر من مستوى الداللة المحدد ( Fمستوى معنو�ة قیمة 

فین ) الختبار لیSigأو  p valueالموجودة في السطر األول. أما إذا �ان مستوى المعنو�ة ( tاختبار 

طر الظاهرة في الس tفیكون تباینا المجموعتین غیر متساٍو ونلجأ العتماد نتیجة اختبار  αر من أصغ

 الثاني.

وهي  sig=0.902أن معنو�ة اختبار لیفین هي  Independent Samples Testنالحظ من الجدول 
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الظاهرة  tة اختبار و�التالي فإن شرط تساوي التباینین محقق لذا نعتمد نتیج 0.05أكبر من مستوى الداللة 

 في السطر األول. 

 ) إلى وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین الذ�ورt(27)= 4.070 , sig < 0.001تشیر نتیجة االختبار (

سط واإلناث من حیث األلفة �االنترنت و�ما أن الوسط الحسابي أللفة الذ�ور �االنترنت أكبر من الو 

ذ�ور ) �مكننا استنتاج أن الGroup Statisticsر في الجدول الحسابي أللفة اإلناث �االنترنت (كما �ظه

 أكثر ألفة �االنترنت من اإلناث.

 

  Pairedsamples t-test للعینات المزدوجة tاختبار  -3

فحص فرضیة تتعلق �مساواة متوسط  Paired Samples t-testللعینات المستقلة  tاختبار یتضمن 

ي ف. و�شیع استخدام هذا االختبار متغیر�ن لنفس العینة �حیث تكون مشاهدات العینة على هیئة أزواج

حیث �جیب الشخص مرتین على نفس  repeated measuresالدراسات التي تستخدم المقاییس المكررة 

 tار ر�ة أو حدث ما. فمثًال �مكن استخدام اختبالمتغیر �ما في حال قیاس قیمة متغیر ما قبل و�عد تج

�ة ختبار معنو أو ال ختبار معنو�ة الفرق بین عالمات الطالب في مقرر�ن مختلفینللعینات المزدوجة ال

اختالف تقییم أو لفحص  الفرق بین متوسط عالمات الطالب قبل دورة التقو�ة و�عد دورة التقو�ة

 وغیر ذلك من األمثلة المشابهة. تینالمستهلكین لعالمتین تجار�تین مختلف

 

 Mathematical formula and hypothesis . الصیغة الر�اضیة والفرضیات1.3

 للعینات المزدوجة �مایلي: tتكتب فرضیة العدم والفرضیة البدیلة الختبار 

 µ 1: µ0H =2: فرضیة العدم

 2µ ≠1: µ1Hالفرضیة البدیلة: 
 حیث:

1µ األول: الوسط الحسابي للمتغیر 

2µالوسط الحسابي للمتغیر الثاني : 

 في هذا االختبار من خالل الصیغة التالیة: tوتحسب قیمة 
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t = 𝑑𝑑�

𝑆𝑆𝑑𝑑 √𝑛𝑛⁄ 
 حیث: 

�̅�𝑑وسطي الفرق بین الوسطین الحسابیین للمتغیر�ن : 

dSاالنحراف المعیاري للفرق بین الوسطین الحسابیین للمتغیر�ن : 

nحجم العینة : 

 لالختبار �مایلي:وتحسب درجات الحر�ة 

d.f. = n -1 

 SPSS :Test using SPSS. االختبار �استخدام 2.3

لنفترض أن الباحث یر�د معرفة فیما إذا �ان اتجاه في مثال استخدام االنترنت لألغراض الشخصیة 

 عن اتجاههم نحو التكنولوجیا. مختلفاً المجیبین نحو االنترنت 

 االنترنت = متوسط اتجاه االفراد نحو التكنولوجیا فرضیة العدم: متوسط اتجاه األفراد نحو

 انحوالتكنولوجی االفراد متوسطاتجاه≠الفرضیة البدیلة: متوسط اتجاه األفراد نحو االنترنت 

 ع الخطوات التالیة:نتب SPSSلتطبیق االختبار في 

AnalyzeCompare MeansPaired-Samples T Test 

نقوم بنقل المتغیر "االتجاه نحو االنترنت" إلى العمود  Paired-Samples T Testفي النافذة 

Variable1  وننقل المتغیر "االتجاه نحو التكنولوجیا" إلى العمودVariable2  ثم ننقر فوقOK. 
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 Paired-Samples T Test. النافذة 7.5شكل ال

إلى أن الوسط الحسابي للعینة لمتغیر "االتجاه نحو  Paired Samples Statistics�شیر الجدول 

م العینة و�بلغ حج 4.10فیما یبلغ الوسط الحسابي لمتغیر "االتجاه نحو التكنولوجیا"  5.17االنترنت" هو 

 مشاهدة. 30

 

 

 

 للعینات المزدوجة tفي اختبار  Paired sample Statistics. الجدول األول 3.5جدول 

 
إلى وجود اختالف جوهري بین اتجاه األفراد نحو Paired Samples Testالظاهر في   t�شیر اختبار 

وحیث أن متوسط اتجاه ). t(29) = 7.059 ; Sig< 0.001( االنترنت واتجاههم نحو التكنولوجیا

 Paired(كما �ظهر في جدول  متوسط اتجاه االفراد نحو التكنولوجیاأكبر من  نحو االنترنت األفراد

Samples Statistics(  اتجاههم نحومن  أفضلاالنترنت  نحونستطیع القول �أن اتجاه األفراد 

خدمات عبر المز�د من الالتكنولوجیا. �مكن االستفادة من هذه النتیجة وتوجیه الشر�ات نحو تقد�م 
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 التكنولوجیا. نحوإ�جابي جدًا اتجاه  لدى المستهلكیناالنترنت حتى لو لم �كن 

 للعینات المزدوجة tختبار . نتیجة ا4.5جدول 
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 الخامس مقترحات وتمار�ن للفصل

ة إلجا�ابهدف مساعدة الطالب على مراجعة هذا الفصل وتثبیت األفكار األساسیة، �مكنه محاولة 

 على األسئلة التالیة.

 ؟tما هي الشروط الواجب توافرها لتطبیق اختبار  .1

 الفصل)(الحل في الفقرة: مقدمة 
 للعینة الواحدة؟ tمتى �ستخدم اختبار  .2

 .)1(الحل في الفقرة:

 للعینة الواحدة؟ tما هي فرضیة العدم والفرضیة البدیلة في اختبار  .3

 .)1.1(الحل في الفقرة:
 للعینات المستقلة؟ tمتى �ستخدم �ستخدم اختبار  .4

 .)2(الحل في الفقرة:
 للعینات المزدوجة؟ tمتى �ستخدم �ستخدم اختبار  .5

 .)3(الحل في الفقرة:
رقم  جدید وعرف المتغیرات وأدخل فیه البیانات الواردة في الجدول SPSSقم �إنشاء ملف  .6

 . (الفصل الثالث) ثم قم �اختبار مایلي:1.3

 هل �میل موقف األشخاص ألن �كون إ�جابیًا اتجاه االنترنت؟ •

 اإلناث من حیث موقفهم اتجاههل هناك فرق ذو داللة إحصائیة بین الذ�ور و  •

 االنترنت؟

 یا؟. هل هناك فرق بین موقف األشخاص اتجاه االنترنت وموقفهم اتجاه التكنولوج •

  

ISSN: 2617-989X 95 



 

 تحلیل التباین السادسالفصل 
Chapter 6: Analysis of variance 

 

 

 الكلمات المفتاحیة: 

 .F، معامل ANOVA، تحلیل التباین

 

 ملخص:

یتناول الفصل �یفیة اختبار فرضیة تساوي المتوسطات بین أكثر من مجموعتین من خالل اللجوء إلى 

 . و�شرح الفصل �یفیة اختبار أثر المتغیر المستقلANOVAتحلیل التباین أو ما �عرف اختصارًا بـ 

وفرضیاته  ANOVA. �ما یبین شروط تحلیل ANOVA(العامل) في المتغیر التا�ع (الكمي) �استخدام 

 .SPSSو�یفیة تطبیقه ضمن 

 

 أهداف تعلیمیة:

�عد اطالع الطالب على مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر لد�ه القدرة على تحقیق األهداف 

 التالیة:

 .ANOVAإدراك شروط و�یفیة تطبیق تحلیل التباین  -

 فهم طبیعة المتغیرات في تحلیل التباین. -

 .ANOVAالتعرف على �یفیة حساب المؤشرات اإلحصائیة ضمن  -

 .ANOVAإدراك �یفیة تفسیر مخرجات  -
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 تحلیل التباین السادس:الفصل 
الختبار  Independent Samples t-testللعینات المستقلة  tاستخدمنا في الفصل السابق تحلیل 

فرضیة تساوي المتوسطات بین مجموعتین. ولكن قد نحتاج في الكثیر من الحاالت إلى اختبار فرضیة 

حلیل تساوي المتوسطات بین أكثر من مجموعتین (ثالثة أو أو�ثر)، �مكننا في هذه الحالة اللجوء إلى ت

تدادًا تحلیل التباین إذًا ام . �عتبراً ANOVAأو ما �عرف اختصارًا بـ  Analysis of Varianceالتباین 

 للعینات المستقلة و�مكن استخدامه لمقارنة متوسطات مجموعتین أو أكثر. tالختبار 

 

 Variables المتغیرات -1

إذا �ان لكل مفردة من  One-Way ANOVA (أو أحادي االتجاه) �سمى تحلیل التباین �األحادي

 Factor أو العامل المتغیر العامليالمتغیر األول  �سمى. على متغیر�نأو إجا�ة مفردات العینة عالمة 

 Dependentالمتغیر التا�ع  . أما الثاني فهوIndependent Variableأو المتغیر المستقل 

Variable. 

 

 Independent variable المتغیر المستقل .1-1

أي  Non-metric Variable�كون المتغیر المستقل أو العامل عادًة متغیرًا غیر �مي أو غیر قیاسي 

دًا من ًا محدعدد. �كون لهذا المتغیر Ordinalأو الترتیبي  Nominalأنه �كون متغیرًا من النوع االسمي 

قارنة مالتي یراد  المجموعاتوهو المتغیر الذي سیقسم العینة الكلیة إلى عدد من الفئات أو المستو�ات. 

 ومن األمثلة على هذا المتغیر نذ�ر: .الحسابیة متوسطاتها

 مستوى التعلیم: أقل من �كالور�ا، �كالور�ا، شهادة جامعیة، ماجستیر، د�توراه. •

 قیة، المحافظة: دمشق، حلب، الالذ •

 الحالة االجتماعیة: عازب، متزوج، مطلق. •

 الجامعة: جامعة دمشق، جامعة تشر�ن، جامعة حلب، الجامعة االفتراضیة، ... •

و�مكن أن یتضمن تحلیل التباین أكثر من متغیر مستقل غیر �مي. ففي حال �ان لدینا متغیر مستقل 

واحد نكون �ما ذ�رنا في حالة تحلیل التباین أحادي االتجاه، أما إذا �ان لدینا متغیران مستقالن (عامالن) 
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متغیر  nذا في حالة ، وهكTwo-Way ANOVA فنطلق على التحلیل اسم تحلیل التباین ثنائي االتجاه

. وسنقتصر في هذا المقرر على دراسة تحلیل التباین أحادي n-way ANOVAمستقل نكون أمام حالة 

 االتجاه.

 dependent variable المتغیر التا�ع .1-2

المتغیر  وهو. Ratioأو النسب Interval�كون المتغیر التا�ع متغیرًا من النوع الكمي أي من النوع المدرج 

 . فحص مساواة متوسطه لكل فئة من فئات المتغیر العامليالذي سیتم 

 

 Hypothesis الفرضیات -2

التا�ع  مقارنة متوسطات متغیر �مي �سمى المتغیر هو �ما ذ�رنا سا�قاً  الهدف األساسي من تحلیل التباین

 أو بین المجموعات التي �عرفها المتغیر المستقل. Factorفئات المتغیر العاملي  بین

في  العدم على أن المتوسطات التي تتم مقارنتها متساو�ة أي أن المتغیر المستقل ال یؤثر تنص فرضیة

 المتغیر التا�ع.

c= ...  = µ 3= µ 2= µ 1:  µ0H 

 أما الفرضیة البدیلة فتنص على وجود اختالف بین متوسطین على األقل من متوسطات المجموعات التي

 .للمتغیر المستقل في المتغیرتتم مقارنتها أي أنها تنص على وجود أثر 

ا فإذا رفضت الفرضیة التي تقول إن متوسطات هذه الفئات متساو�ة فأي هذه المتوسطات متساو�ة وأیه

 لمقارنة Post Hoc Comparisonsالسؤال تستخدم المقارنات البعد�ة هذا لإلجا�ة على  غیر متساو�ة؟

یة على حدة.فإذا �ان عدد الفئات الكل مجموعاتأو ال متوسطات المتغیر التا�ع لكل زوجین من الفئات

و�التحدید ستكون هذه المقارنات بین . ، فإن عدد المقارنات البعد�ة سیكون ثالث مقارناتةثالث

ة لثانیابین المجموعتین  في النها�ةالمجموعتین األولى والثانیة، و�ین المجموعتین األولى والثالثة، و 

 والثالثة.
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 Assumptions of the analysis شروط التحلیل -3

 :ANOVAیوجد شرطان أساسیان الستخدام اختبار 
تمع من طبیعیًا لكل مج (المتغیر الكمي) �جب أن �كون توز�ع المتغیر التا�ع: التوز�ع الطبیعي •

.وقد وجد من خالل األ�حاث أن عدم تحقق هذا Factorمجتمعات (مجموعات) المتغیر العاملي 

م إذا �ان عدد أفراد المجموعات التي تت في نتیجة تحلیل التباین �بیر �شكلالشرط ال یؤثر 

یر المتغ . و�هذا قد تكون نتیجة تحلیل التباین دقیقة إلى حد ما حتى لو �ان توز�عمقارنتها جیداً 

 طبیعي. غیرالتا�ع 

ا�ع بین �ختلف تباین المتغیر الت أال�جب  :تجانس التباین (تساوي تباینات المتغیر التا�ع) •

ذا هیتم التأكد من تحقق للعینات المستقلة  tاختبار  و�ما فيالمجموعات التي تتم مقارنتها. 

 . وقد وجد أ�ضًا أنه �مكن االعتماد على نتیجةLeven’s test الشرط من خالل اختبار لیفین

ANOVA .حتى في حال عدم تحقق هذا الشرط �شكل تام 

ة من اإلشارة إلى أنه ینصح �أن تكون المجموعات أو العینات التي تتم مقارنتها متقار� وال بد من

 حیث عدد أفرادها.

 

 ANOVA :Calculating statisticalحساب المؤشرات اإلحصائیة في  -4
coefficients in ANOVA 

�ناء على في اختبار تغیرات المتغیر التا�ع بین المجموعات و  ANOVAتكمن الفكرة األساسیة في 

 هذه التغیرات تحدید ما إذا �ان هناك من سبب وجیه لالعتقاد �أن متوسطات مجتمعات المجموعات

 (أو مستو�ات العامل) تختلف �شكل ذي داللة إحصائیة.

 Between-Groupsتجزئة التباین إلى جزئین: تباین بین المجموعات  ANOVAیتم في 

Variance  وتباین ضمن المجموعاتWithin-Groups Variance و�عتمد االختبار على .

 من الصیغة التالیة: Fحساب المعامل 
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F = التباین بین المجموعات

التباین ضمن المجموعات
  =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 متوسط مر�عات االنحرافات بین المجموعات

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏ℎ𝑖𝑖𝑏𝑏متوسط مر�عات االنحرافات ضمن المجموعات
 

 
∑ 𝑛𝑛𝑗𝑗(�̅�𝑥𝑗𝑗−�̅�𝑥)2𝑘𝑘
𝑗𝑗=1

𝑘𝑘−1
= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑜𝑜𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
=  betweenMean Square 

 حیث:

�̅�𝑥المتوسط الكلي : 

�̅�𝑥𝑖𝑖 متوسط المجموعة :j 

𝑛𝑛𝑖𝑖 حجم المجموعة :j 

k عدد المجموعات : 

 

 

∑ ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗−�̅�𝑥𝑗𝑗)
𝑏𝑏𝑗𝑗
𝑖𝑖=1

𝑘𝑘
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛−𝑘𝑘
= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏ℎ𝑖𝑖𝑏𝑏

𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑜𝑜𝑆𝑆𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏ℎ𝑖𝑖𝑏𝑏
=  withinMean Square 

 

لمتغیر أو عدد فئات ا k-1إذًا على درجتي حر�ة. تتعلق األولى �التباین بین المجموعات  F�عتمد معامل 

ئات أو حجم العینة ناقص عدد ف n-kتباین ضمن المجموعات المستقل ناقصًا واحدًا. وتتعلق األخرى �ال

 المتغیر المستقل.

أصغر أو تساوي واحد فإن ذلك یدل على عدم وجود فروقات بین متوسطات المجتمعات  Fإذا �انت قیمة 

أكبر من الواحد فال بد من  Fاإلحصائیة و�التالي عدم إمكانیة رفض فرضیة العدم. أما إذا �انت قیمة 

أصغر  sigأو  pلمعرفة إمكانیة رفض فرضیة العدم ( ANOVAة إلى الداللة اإلحصائیة الختبار العود

 ).𝛼𝛼من 
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 SPSS :Test using SPSSاالختبار �استخدام  -5

إحدى الشر�ات التي  قامتأحادي االتجاه لنأخذ المثال التالي:  ANOVAلتوضیح �یفیة تطبیق اختبار 

 in-storeالمتجر�إجراء تجر�ة الختبار أثر مستوى الترو�ج داخل  متاجر عبر البالدسلسلة تمتلك 

promotion المتجر:مستو�ات من الترو�ج داخل  ةالمبیعات. تم اختبار ثالثمستوى  في 

 داخل المحل مرتفعمستوى ترو�ج  .1

 داخل المحل متوسطمستوى ترو�ج  .2

 داخل المحلمنخفضمستوى ترو�ج  .3

 

الثالثة إلحدى الحاالت  متاجر 10�ل  وتم إخضاع �شكل عشوائي إلجراء التجر�ة، متجراً  30تم اختیار 

ومن ثم تحو�ل أرقام  متجرفي �ل  salesتم إجراء االختبار لمدة شهر�ن وتم قیاس المبیعات  .السا�قة

 clienteleالمتاجرعالمات. �ما تم قیاس معدل حضور الز�ائن في  10المبیعات إلى مقیاس من 

rating یوضح الجدول التالي البیانات التي تم جمعها للتحلیل في نها�ة  درجات. 10لى مقیاس من ع

 التجر�ة.
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 . بیانات تجر�ة أثر الترو�ج داخل المتجر في مستوى المبیعات1.6جدول 

 
 

 تسعى الشر�ة �ما ذ�رنا إلى اختبار أثر الترو�ج داخل المتجر في مستوى الترو�ج. یتمثل المتغیر

في هذا المثال في الترو�ج داخل المتجر وهو متغیر اسمي ذو ثالث فئات (مرتفع، متوسط، المستقل 

منخفض) أي أنه �قسم العینة إلى ثالث مجموعات. أما المتغیر التا�ع فهو مستوى المبیعات ضمن 

 المحالت.

یر أنها تش تشیر فرضیة العدم إلى عدم وجود أثر لمستوى الترو�ج داخل المتجر في مستوى المبیعات أي

الل خإلى عدم وجود اختالف بین متوسطات المبیعات بین مجموعات المتاجر الثالثة التي تم تعر�فها من 

 مستوى الترو�ج المطبق في في المتاجر.

3= µ 2= µ 1: µ0H 

نها أما الفرضیة البدیلة فتشیر إلى وجود أثر لمستوى الترو�ج داخل المتجر في مستوى المبیعات أي أ

 ى وجود اختالف بین متوسطات المبیعات بین مستو�ي تروج على األقل.تشیر إل

 �مكننا اتباع المسار التالي (كما في الشكل): SPSSولتطبیق االختبار في 
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AnalyzeCompare MeansOne-Way ANOVA 

 
 SPSSفي  ANOVA. �یفیة تطبیق 1.6الشكل 

نقوم بنقل المتغیر المستقل "الترو�ج داخل المتجر" إلى الصندوق  One-Way ANOVAفي النافذة 

Factor  وننقل المتغیر التا�ع "المبیعات" إلى الصندوقDependent List. 

 

 
 One-Way ANOVA. النافذة 2.6شكل ال

 

إلظهر  Descritptiveنختار  One-Way ANOVAوعند ظهور النافذة  Optionsوننقر فوق الزر 

إلظهار  Homogeneity of Variance Testالمتوسطات الحسابیة للمبیعات في �ل مجموعة ونختار 

ط للحصول على تخطی Means Plotنتیجة اختبار تجانس التباین أو اختبار لیفین. �ما �مكننا اختیار 

 أو تمثیل بیاني ألثر الترو�ج داخل المتجر في مستوى المبیعات.
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 One-Way ANOVA: Optionsنافذة . ال3.6شكل ال

 

في نتیجة االختبار مجموعة من اإلحصاءات الوصفیة المتعلقة  Descriptives یبین الجدول األول

تفاع �مبیعات المتجر وفق مستو�ات الترو�ج الثالثة حیث نالحظ أن المبیعات ارتفعت �شكل ملحوظ مع ار 

) والختبار الداللة اإلحصائیة لهذه 8.30= مرتفعM 6.20= متوسط3.70M=منخفضMمستوى الترو�ج (

 .ANOVAالفروقات ال بد من العودة إلى نتیجة 

 

 Descriptives. جدول االحصاءات الوصفیة 2.6جدول 
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 . الوسط الحسابي لمستوى المبیعات وفق مستوى الترو�ج داخل المتجر4.6شكل ال

 

 =sigأن  Test of Homogeneity of Variancesفي الجدول  Leveneتظهر نتیجة اختبار 

القائلة بتجانس أو تساوي  في اختبار لیفین و�التالي فإن فرضیة العدم )α )0.05وهي أكبر من  0.275

تباین المبیعات بین المجموعات التي تتم مقارنتها ال �مكن رفضها مما یدل على تحقق شرط تجانس 

 التباین.

 

 . اختبار تجانس التباینات3.6جدول 

 
  0.05أقل من  Fإلحصائیة  المصاحبة) sig(أو  P-valueأن قیمة  ANOVA�ظهر جدول

F(2,27)=17,944 ; sig< 0.001 

فروق معنو�ة بین متوسطات  وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود ولهذا نستطیع رفض فرضیة العدم
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 . المبیعات في المتاجر تبعًا لنوع الترو�ج المستخدم

 ANOVA. نتیجة اختبار 4.6جدول 

 
 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین �افةولكن عند رفض فرضیة العدم فإنه ال یوجد دلیل واضح على 

 أن ANOVAمن جدول  استنتاجهما نستطیع متوسطات المبیعات في مستو�ات الترو�ج الثالثة فكل 

 على األقل.  و�جالمبیعات وفق مستو�ي تر بین متوسطي  اً معنو� فرقاً هناك 

ونظرًا ألهمیة اإلجا�ة على هذا التساؤل وضع اإلحصائیون مجموعة من الطرق التي تسمح �اختبار 

 . Bonferroniطر�قة الفروق بین متوسطات المجموعات المقارنة ومن بین هذه الطرق نجد 

 نو�ة الفرق لكلالختبار مع Multiple Comparisonsحیث تسمح هذه الطر�قة �إجراء مقارنات متعددة 

 فئات أو حاالت المتغیر المستقل (العامل).زوج من 

 One-Wayفي النافذة  Post Hocو�مكن إظهار واختیار اختبار المقارنات البعد�ة �النقر فوق الزر 

ANOVA. 

 

 Bonferroni. المقارنات المتعددة وفق طر�قة 5.6جدول 
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الترو�ج  مستوى بین مبیعات المتاجر �حسب  إحصائیةذات داللة وجود فروق  Bonferroniاختبار  �ظهر

 .نفجمیع المقارنات تظهر فروقًا ذات داللة معنو�ة بین متوسطي المجموعتین المقارنتیداخل المتجر 

حظ و�العودة إلى الجدول األول الذي �ظهر متوسط المبیعات للمتاجر �حسب طر�قة الترو�ج المتبعة نال

) تلتها المتاجر M=8.3مستوى ترو�ج قد حققت أعلى مستوى مبیعات (أن المتاجر التي قامت �أعلى 

المتاجر التي قامت �أقل جهد ترو�جي ضمن المتجر في  جاءت) فیما M=6.3ذات الترو�ج المتوسط (

 التي ترغب بز�ادة المتاجر). تدل هذه النتائج أن على M=3.7األخیرة من حیث المبیعات ( ةالمرتب

 مبیعاتها أن تقوم �جهود أكبر في مجال الترو�ج ضمن المتجر.

 مع استبدال ANOVAوالختبار أثر الترو�ج داخل المتجر في معدل حضور الز�ائن أعاد الباحث اختبار 

 المتغیر التا�ع أي أنه استبدل المبیعات �معدل حضور الز�ائن فحصل على النتیجة التالیة:

 

 اختبار أثر الترو�ج داخل المتجر في معدل حضور الز�ائن .6.6جدول

 
تشیر النتیجة بوضوح إلى عدم وجود أثر للترو�ج داخل المتجر في معدل حضور الز�ائن. تعتبر هذه 

ما أمتجر النتیجة منطقیة على اعتبار أن الترو�ج داخل المتجر لن یؤثر إال في الز�ائن المتواجدین في ال

اب اجتذ ن لن �كونوا معرضین لهذا الترو�ج و�التالي لن یؤثر هذا النوع من الترو�ج فيخارجه فإن الز�ائ

 ز�ائن جدد إلى المتجر.
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 السادس مقترحات وتمارین للفصل
 إلجا�ةامراجعة هذا الفصل وتثبیت األفكار األساسیة، �مكنه محاولة بهدف مساعدة الطالب على 

 على األسئلة التالیة.

 ما هي طبیعة المتغیر المستقل في تحلیل التباین؟ -1

 .)1.1(الحل في الفقرة: 
 ما هي طبیعة المتغیر التا�ع في تحلیل التباین؟ -2

 .)2.1(الحل في الفقرة:

 ي تحلیل التباین؟ما هي فرضیة العدم والفرضیة البدیلة ف -3

 .)2(الحل في الفقرة:
 ما هي شروط تحلیل التباین؟ -4

 .)3(الحل في الفقرة:
لجدول جدید وعرف المتغیرات وأدخل فیه البیانات الواردة في ا SPSSقم �إنشاء ملف  -5

. ثم قم �إعادة اختبار أثر مستوى الترو�ج داخل المتجر في مستوى 1.6رقم 

 المبیعات.
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 تحلیل االرتباط الخطي السا�عالفصل 
Chapter 7: Linear correlation analysis 

 

 الكلمات المفتاحیة: 

 .العالقة الخطیة، العالقة غیر الخطیة، معامل بیرسون، مصفوفة االرتباط الخطي، االرتباط

 

 ملخص:

 لخال الطر�قة التي �مكن من خاللها إ�جاد العالقة الخطیة بین متغیر�ن �میین وذلك من�شرح الفصل 

لخطیة القة او�یفیة عرض هذه العالقة بیانیًا. و�تناول الفصل �یفیة التمییز بین العاالرتباط الخطي  تحلیل

 والعالقة غیر الخطیة بین متغیر�ین �میین. �ما یبین �یفیة استخراج مصفوفة االرتباط الخطي ضمن

spss .وشرح وتفسیر مكوناتها 

 

 أهداف تعلیمیة:

لى مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر لد�ه القدرة على تحقیق األهداف �عد اطالع الطالب ع

 التالیة:

 إدراك الفرق بین العالقة الخطیة والعالقة غیر الخطیة بین متغیر�ن �میین -

 إدراك شكل العالقة الخطیة بین متغیر�ن -

 فهم �یفیة اختبار العالقة الخطیة بین متغیر�ن �میین -

 محتو�اتها فهم مصفوفة االرتباط وتفسیر -
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 تحلیل االرتباط الخطي الفصل السا�ع:
یل وتحل tناقشنا سا�قًا اختبار أثر متغیر أو أكثر ذي فئات على متغیر �مي (تا�ع) من خالل اختبار 

 في هذا. ولكن ماذا لو أردنا فحص العالقة بین متغیر�ن أو أكثر من النوع الكمي؟. ANOVAالتباین 

ن الفصل سیتم عرض الطر�قة التي �مكن من خاللها إ�جاد العالقة الخطیة بین متغیر�ن �میین وذلك م

 و�یفیة عرض هذه العالقة بیانیًا. Linear Correlationخالل االرتباط الخطي 

 

 Relationship between two variables العالقة بین متغیر�ن -1

 خالل:�مكن وصف العالقة بین متغیر�ن من 

 إمكانیة وجودها •

 واتجاهها  •

 وقوة االرتباط  •

 ونوع العالقة.  •

ة أو لعالقاالختبار إمكانیة وجود العالقة بین المتغیر�ن �مكن االعتماد على الداللة اإلحصائیة الختبار  

 تغیر�ن. ) فیمكننا القول بوجود العالقة بین المsig<αاالرتباط فإذا ما وجدنا داللة إحصائیة للعالقة (

القة و�ذا �انت العالقة بین متغیر�ن موجودة فمن المهم معرفة اتجاهها، حیث �مكن أن �كون اتجاه الع

 موجبًا أو سالبًا. 

أو  �عد فهم قوة العالقة أمرًا أساسیًا أ�ضًا. و�شكل عام �مكن تكون العالقة غیر موجودة أو ضعیفة

 متوسطة أو قو�ة. 

 اتذ Yو Xین المتغیر�ن. إذ �مكن أن تكون العالقة بین متغیر�ن من المهم أ�ضًا فهم طبیعة العالقة ب

أي أن طبیعة  Linear relationshipعالقة خطیة  Yو Xأشكال مختلفة. فیمكن أن تكون العالقة بین 

مثیل فضل تأوقوة العالقة بین المتغیر�ن تبقى ثابتة أو متشابهة مع تطور قیم المتغیر�ن. و�عتبر المستقیم 

 خطیة بین متغیر�ن. للعالقة ال

(أو عالقة  curvilinear relationshipذات شكل منحن  عالقة Yو X�المقابل، قد تكون العالقة بین 

 Yغیر خطیة) والتي تعني أن قوة و/أو اتجاه العالقة یتغیر مع تطور قیم المتغیر�ن. فمثًال قد تزداد قیم 
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 .Xنخفاض مع استمرار تزاید قیم �اال Yولكن وعند نقطة معینة تبدأ قیم  Xمع تزاید قیم 

أحد الطرق السهلة لوصف طبیعة العالقة بین  Scatter diagramو�شكل استخدام منحنى االنتشار 

متغیر�ن. �ظهر الشكل أمثلة على العالقات المحتملة بین متغیر�ن والتي �مكن مالحظتها من خالل 

 منحنیات االنتشار. 

 
 

 
 Yو X. األشكال المحتملة للعالقة بین متغیر�ن 1.7شكل ال
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 Linear correlation coefficient معامل االرتباط الخطي -2

 ثالثة معامالت: SPSSضمن  Bivariate Correlationیتضمن تحلیل االرتباط الثنائي 

المعامل لقیاس  : �ستخدم هذاPearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بیرسون  •

أو  Interval(تم قیاسهما �استخدام مقیاس مدرج  درجة واتجاه العالقة الخطیة بین متغیر�ن �میین

 .)Ratioمقیاس نسب 

: �ستخدم لقیاس درجة Spearman Correlation Coefficientمعامل ارتباط سبیرمان  •

 ة).استخدام مقاییس ترتیبی(تم قیاسهما � Ordinalاالرتباط (التوافق) بین متغیر�ن ترتیبیین 

(تم  : �ستخدم لقیاس درجة االرتباط بین متغیر�ن ترتیبیینKendall Tau-Bمعامل ارتباط  •

 قیاسهما �استخدام مقاییس ترتیبیة).

 Pearson Correlationسیتم التر�یز في هذا الدرس على معامل االرتباط الخطي بیرسون 

Coefficient  من قبل والذي تم وضع صیغته الر�اضیةKarl Pearson .وسمي �اسمه 

 Linear correlation conditions شروط اختبار االرتباط الخطي .2-1

كل عند إجراء استخدام معامل االرتباط الخطي أو معامل بیرسون ال بد من تحقق الشرطین التالیین �ش

 أساسي:

وجود عالقة خطیة بین المتغیر�ن. وسنستعرض �یفیة اختبار هذا الشرط �استخدام منحنى  •

 االنتشار في فقرة الحقة. 

 Normal�جب أن یتمتع �ال المتغیر�ن المراد اختبار العالقة بینهما بتوز�ع طبیعي  •

distribution. 

 Mathematical formula for Pearson الصیغة الر�اضیة لمعامل بیرسون  .2-2
coefficient 

 

 �مكن حساب معامل االرتباط الخطي أو معامل بیرسون �مایلي: 

r = ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖−𝑋𝑋�)(𝑌𝑌𝑖𝑖−𝑌𝑌�)𝑏𝑏
𝑖𝑖=1

�∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖−𝑋𝑋�)2𝑏𝑏
𝑖𝑖=1 ∑ (𝑌𝑌𝑖𝑖−𝑌𝑌�)2𝑏𝑏

𝑖𝑖=1
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 حیث: 

𝑋𝑋� الوسط الحسابي للمتغیر األول 

𝑌𝑌� الوسط الحسابي للمتغیر الثاني 

n حجم العینة 

ین مقدار العالقة بلمقیاس اإلحصائي الذي یدل على �عتبر معامل االرتباط الخطي أو معامل بیرسون ا

 . أي أن:1و+ 1-) بین rیتراوح معامل االرتباط ( المتغیرات سلبیة �انت أم إ�جابیة.

-1 ≤ r≤ +1 
و +) أ -( تشیر قیمة المعامل إلى قوة العالقة الخطیة أو قوة االرتباط الخطي بین المتغیر�ن أما اإلشارة

 العالقة.فتشیر إلى اتجاه 

 في هذا السیاق، ال بد من فهم المصطلحین التالیین:

 متغیرالتزاید في أن ال�شیر إلى الموجب:  الخطي االرتباط X  تغیر مال�قابله تزاید فيY 

ن ر�ة م�ما في حالة العالقة بین السعر وجودة المنتج المد (أي إلى تزاید المتغیر�ن معًا)

 قبل المستهلك.

  متغیرالتزاید في أن ال�شیر إلى السالب: الخطي االرتباط X متغیر �قابله تناقص في الY 

العالقة بین السعر أي أنه �شیر إلى وجود عالقة عكسیة بین المتغیر�ن �ما في حالة 

 والكمیة المطلو�ة.

وجود  أنه �شیر إلى أي Yو Xبین المتغیر�ن  ارتباط خطي تام موجبإلى  r = +1 �شیر معامل االرتباط

 یؤدي إلى تغیر بنفس النسبة X�التالي فإن أي تغیر في . و Yو  Xعالقة خطیة تامة بین المتغیر�ن 

 .Yفي ونفس االتجاه 

ه یؤدي إلى تغیر بنفس النسبة ولكن �اتجا Xیشیر إلى أن أي تغیر في ف r= -1 أما معامل االرتباط

 .تام سالب هو ارتباطاالرتباط بین المتغیر�ن ، و�قال أن Yمعاكس في 

ن �معنى آخر، �مكخطیة.  عدم وجود عالقةفإن ذلك �عني  r = 0أما إذا �انت قیمة معامل بیرسون 

من  rمة یدل على قوة العالقة الخطیة بین المتغیر�ن. أما إذا اقتر�ت قی 1±من  rالقول �أن اقتراب قیم 

تجاه اشارة �ما ذ�رنا سا�قًا على الصفر فإن ذلك یدل على ضعف العالقة خطیة بین المتغیر�ن. وتدل اإل

 العالقة بین المتغیر�ن.
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عني ال� لمعامل بیرسون إلى أن الحصول على قیم صغیرة (قر�بة من الصفر) نذ�ر هنا إلى وجوب االنتباه 

قة �كون هناك عالقد ف �عني عدم وجود عالقة خطیة بینهما. و�نما Yو X عدم وجود عالقة بین المتغیر�ن

 .التالي) �ما �ظهر في الشكل مثالً عالقة من الدرجة الثانیة المتغیر�ن (غیر خطیة بین 

 

 
 . عالقة ارتباط غیر خطي2.7شكل ال

 Strength of the relationship قوة العالقة .3.2

رنا ما ذ��مكن استخدام قیمة معامل االرتباط لوصف قوة العالقة بین المتغیر�ن. یتراوح معامل االرتباط �

 ؟.  1±و  0. �یف نفسر إذًا قیمة معامل االرتباط التي تتراوح بین 1و + 1-سا�قًا بین 

هذا  تالي لتفسیراقترحوا الجدول ال قدHair et al. (2003) اختلف المؤلفون في تفسیر المعامل إال أن 

دًا إلى ارتباط قوي ج 1±و  0.81±المعامل. فبحسب المذ�ور�ن �شیر معامل االرتباط الذي یتراوح بین 

 فإنه �شیر 0.20±و  0.01±بین المتغیر�ن. على الجانب اآلخر وفي حال تراوح معامل االرتباط بین 

إلى  یتم رفض فرضیة العدم التي تشیرإلى ارتباط ضعیف جدًا بین المتغیر�ن وهناك احتمال قوي �أن ال 

 عدم وجود عالقة ارتباط خطي بین المتغیر�ن (إال في حالة العینات الكبیرة). 
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 . قوة العالقة بناء على معامل االرتباط1.7جدول 

 قوة العالقة معامل االرتباط

 عالقة قو�ة جداً  1.00±إلى  ±0.81

 عالقة قو�ة 0.80±إلى  ±0.61

 عالقة متوسطة 0.60±إلى  ±0.41

 عالقة ضعیفة 0.40±إلى  ±0.21

 عالقة ضعیفة جداً  0.20±إلى  ±0.01

 

 SPSS :Test using SPSSاالختبار �استخدام  -3

 :لقیاسقام أحد الباحثین ببناء استبیان 

حب = أ11= ال أحب المدینة أبدًا، 1( نقطة 11: تم قیاسه على مقیاس من الموقف من المدینة •

 المدینة �ثیرًا).

 : عدد السنوات التي قضاها المجیب في المدینة.مدة اإلقامة في المدینة •

 = مهم جدًا).11= غیر مهم على اإلطالق، 1نقطة ( 11: مقیاس من أهمیة الطقس •

لیها البیانات التي حصل ع شخصًا. �ظهر الجدول التالي 30قام الباحث بتوز�ع االستبیان على عینة من 

 الباحث.

 ا.أن �ختبر إمكانیة وجود عالقة أو ارتباط بین الموقف من المدینة ومدة اإلقامة فیه الباحث یر�د

 فرضیة العدم: ال یوجد ارتباط بین المتغیر�ن على مستوى المجتمع

= 0ρ: 0H 
 الفرضیة البدیلة: یوجد ارتباط بین المتغیر�ن على مستوى المجتمع

0≠ρ: 1H 
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 . بیانات مثال الموقف من المدینة2.7جدول 

 أهمیة الطقس مدة اإلقامة الموقف من المدینة المجیب
1 6 10 3 
2 9 12 11 
3 8 12 4 
4 3 4 1 
5 10 12 11 
6 4 6 1 
7 5 8 7 
8 2 2 4 
9 11 18 8 

10 9 9 10 
11 10 17 8 
12 2 2 5 
13 6 10 3 
14 9 12 11 
15 8 12 4 
16 3 4 1 
17 10 12 11 
18 4 6 1 
19 5 8 7 
20 2 2 4 
21 11 18 8 
22 9 9 10 
23 10 17 8 
24 2 2 5 
25 6 10 3 
26 9 12 11 
27 8 12 4 
28 3 4 1 
29 10 12 11 
30 4 6 1 

 

 �مكن اتباع المسار التالي: SPSSلتطبیق ختبار االرتباط الخطي في 

AnalyzeCorrelateBivariate 
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 SPSS. �یفیة تطبیق اختبار االرتباط الخطي في 3.7شكل ال

 

بینهما  نقوم بنقل المتغیر�ن اللذین نرغب �اختبار االرتباط الخطي Bivariate Correlationsفي النافذة 

 .Variablesإلى المر�ع  durationومدة اإلقامة في المدینة  attitudeأي الموقف من المدینة 
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 Bivariate Correlations. النافذة 4.7شكل ال

 تظهر مصفوفة االرتباط في شاشة المخرجات. OK�عد النقر فوق 

 
 . مصفوفة االرتباط بین الموقف من المدینة ومدة اإلقامة في المدینة5.7شكل ال

 دائماً  1على قطر المصفوفة تساوي  Pearson Correlation نالحظ أن قیمة معامل االرتباط الخطي

اته حیث أنه �شیر إلى االرتباط بین المتغیر وذاته، ومن الطبیعي أن �كون االرتباط بین المتغیر وذ

 طر.ت القارتباطًا تامًا وموجبًا. �ما نالحظ أن قیم معامل االرتباط فوق القطر مساو�ة تمامًا للقیم تح

بین الموقف من المدینة ومدة اإلقامة فیها  إحصائیة�شیر الجدول السابق إلى وجود ارتباط ذي داللة 
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sig< 0.001  .(أي أن �إمكاننا رفض فرضیة العدم وقبول الفرضیة البدیلة) و�شیر معامل بیرسونr = 

مدة و أي أن الموقف من المدینة  ،وموجبة بین هذین المتغیر�ن جداً  إلى وجود عالقة ارتباط قو�ة 0.935

 .فیزداد الموقف من المدینة مع ازد�اد مدة اإلقامة في المدینة�سیران معًا  اإلقامة في المدینة

منحنى  وجود العالقة الخطیة بین المتغیر�ن من خالل استخداماحتمال اختبار  تمثیل أو �مكن �ما ذ�رناو 

 وذلك �مایلي: Scatter Plot االنتشار

GraphsLegacy DialogScatter/Dot… 

 
 االنتشار. �یفیة إظهار منحنى 6.7شكل ال

 .Defineثم ننقر فوق  Simple Scatterنختار  Scatter/Dotفي النافذة 

 
 Simple scatter. النافذة 7.7شكل ال

والمتغیر مدة اإلقامة  Y Axisنضع الموقف من المدینة في المر�ع  Simple Scatterplotالنافذة في 
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 .X Axisفي المر�ع 

 

 
 Simple Scatterplot. النافذة 8.7شكل ال

ینة من المد ینتج لدینا الشكل البیاني التالي الذي یبین توزع إحداثیات العالقة بین الموقف OK�النقر فوق 

 ومدة اإلقامة في المدینة.
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 . منحنى االنتشار للعالقة بین الموقف من المدینة ومدة اإلقامة في المدینة9.7شكل ال

خطیة واضحة بین المتغیر�ن المدروسین (الموقف من المدینة ومدة �ظهر الشكل السابق وجود عالقة 

 و�ظهر من توضع النقاط �یف. حیث تتجمع النقاط في الشكل على خط مستقیم ذي میل إ�جابي اإلقامة)

 أن تزاید الموقف من المدینة یترافق مع تزاید مدة اإلقامة في المدینة.

 

نقرأ  أكثر من متغیر وفي هذه الحالةالخطي �مكن أن تتضمن في النها�ة، نشیر إلى أن مصفوفة االرتباط 

لجزء االنتائج في المثلث األدنى أو األعلى من الجدول (فوق قطر الجدول أو تحته) حیث أن النتائج في 

 و�ما أن األدنى من الجدول (المثلث األدنى) هي انعكاس أو هي ذاتها في الجزء األعلى من الجدول.

باط �میل معظم الكتاب إلى عدم إظهار قیم معامل االرت) 1القطر �ساوي دائمًا ( معامل االرتباط على

 على القطر.
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 . �یفیة عرض مصفوفة االرتباط في الكتا�ة العلمیة10.7شكل ال
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 السابع مقترحات وتمارین للفصل
ة إلجا�ابهدف مساعدة الطالب على مراجعة هذا الفصل وتثبیت األفكار األساسیة، �مكنه محاولة 

 على األسئلة التالیة.

 كیف �مكن وصف العالقة بین متغیر�ن؟ -1

 .)1(الحل في الفقرة:
 �ستخدم معامل ارتباط سبیرمان؟متى  -2

 .)2(الحل في الفقرة:

 ما هي شروط اختبار االرتباط الخطي؟ -3

 .)1.2(الحل في الفقرة:
 ما هي داللة معامل بیرسون؟ -4

 .)2.2(الحل في الفقرة:
لجدول جدید وعرف المتغیرات وأدخل فیه البیانات الواردة في ا SPSSقم �إنشاء ملف  -5

قف من . (الفصل الثالث) ثم قم �اختبار إمكانیة وجود عالقة خطیة بین المو 1.3رقم 

 االنترنت والموقف من التكنولوجیا.
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 تحلیل االنحدار الخطي الثامنالفصل 
Chapter 8: Linear regression analysis 

 

 

 احیة: الكلمات المفت

 .االنحدار الخطي البسیط، االنحدار الخطي المتعدد، معامل التحدید

 

 ملخص:

 جموعةم�شرح الفصل �یفیة استخدام تحلیل االنحدار الخطي للتنبؤ بتغیرات متغیر تا�ع بداللة متغیر أو 

 حد فيمستقل وامتغیرات مستقلة. و�میز الفرق بین تحلیل االنحدار الخطي البسیط الذي �ختبر أثر متغیر 

 .واحد متغیر تا�ع واحد واالنحدار الخطي المتعدد الذي �ختبر أثر أكثر من متغیر مستقل في متغیر تا�ع

 

 أهداف تعلیمیة:

�عد اطالع الطالب على مضمون ومحتوى هذا الفصل، ستتوافر لد�ه القدرة على تحقیق األهداف 

 التالیة:

 و أكثر في متغیر �مي تا�ع.إدراك �یفیة اختبار أثر متغیر �مي واحد أ -

 .SPSSاإللمام �كیفیة تطبیق تحلیل الخطي البسیط والمتعدد في  -

 فهم الفرق بین االنحدار الخطي البسیط والمتعدد. -

 فهم �یفیة تفسیر مخرجات تحلیل االنحدار الخطي البسیط والمتعدد. -
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 الخطي تحلیل االنحدار الثامن: الفصل
ر سع عشاالنحدار أحد األسالیب اإلحصائیة المهمة والتي تستخدم �شكل واسع منذ القرن التا تحلیل �عتبر

والمتغیر التا�ع  independent variablesلتحدید وتوضیح التأثیرات بین المتغیرات المستقلة 

dependent variable. �مستقلة القیمة المتغیر التا�ع بداللة المتغیرات �أ�ضًا للتنبؤ  االنحدار ستخدم

 .ر�عد إ�جاد معادلة االنحدا

إال  و�ما سبق وشرحنا في الفصل السابق فإن نموذج العالقة بین المتغیرات قد �كون خطیًا أو غیر خطي

ستقل تغیر مإذا �ان هناك مف . أننا في هذا المقرر سنر�ز على النماذج األكثر انتشارًا أي النماذج الخطیة

أما . Simple Linear Regressionالخطي البسیط  التحلیل �االنحدارواحد ومتغیر تا�ع واحد فیسمى 

االنحدار الخطي المتعدد التحلیل � فیسمىومتغیر تا�ع واحد إذا �ان هناك أكثر من متغیر مستقل 

Multiple Linear Regression. 

 

 Simple linear regression االنحدار الخطي البسیط -1

ن إال تغیر�كما رأینا في الفصل السابق فإن تحلیل االرتباط الخطي �فید في قیاس قوة العالقة الخطیة بین م

إن علینا ا�ع فأنه ال �عطینا معادلة هذه العالقة. فإذا ما أردنا معرفة أثر المتغیر المستقل في المتغیر الت

 .Simple Linear regressionاللجوء إلى االنحدار الخطي البسیط 

ن لتا�ع. ومقل واو�ثیرًا ما یتم إطالق اسم العالقة الدالیة أو الدوال على العالقة السببیة بین المتغیر المست

 أمثلة هذه الدوال نذ�ر:

عر دالة الطلب: تفترض أن الكمیة المطلو�ة من سلعة (المتغیر التا�ع) تتأثر �التغیرات في س •

 السلعة (المتغیر المستقل).

عة كمیة المعروضة من السلعة (المتغیر التا�ع) تتأثر �التغیرات في سعر السلدالة العرض: ال •

 (المتغیر المستقل).

غیر (المت دالة االستهالك: اإلنفاق االستهالكي (المتغیر التا�ع) یتأثر �التغیرات في دخل األفراد •

 المستقل).

ر تمثیًال للعالقة السببیة بین قیم �مكننا االنحدار الخطي البسیط إذًا من إ�جاد معادلة المستقیم األكث
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المتغیر�ن (المستقل والتا�ع) أي أنه �سمح لنا �التوصل إلى األشكال الر�اضیة المحددة للعالقات السببیة 

 أو الدوال.

 Simple linearregression formula معادلة االنحدار الخطي البسیط .1-1

 �أخذ نموذج االنحدار الخطي البسیط الصیغة التالیة:

X1+ ß 0ß Y = 
 حیث:

• Y :المتغیر التا�ع 

•  X :المتغیر المستقل 

• ß0مع المحور العمودي (محور  (المستقیم) لحد الثابت أو معلمة تقاطع خط االنحدار: ا

 .العینات)

• 1ß: تكون إشارة معلمة المیل موجبة (+) إذا �انت العالقة طرد�ة بین�مثل معلمة المیل . 

ا�ع، غیر التز�ادة قیمة المتغیر المستقل تؤدي إلى ارتفاع قیمة المتالمتغیر المستقل والتا�ع أي أن 

 ).-أما إذا �انت العالقة عكسیة بین المتغیر�ن فتكون إشارة معلمة المیل سالبة (

�ادة وحدة ، أي أن ز Xهو دالة خطیة من المتغیر المستقل  Y�المعادلة الخطیة أن المتغیر التا�ع  إذاً  نعني

 من خالل تحدید Xبداللة  Yو�تم تحدید التغیر في  .Yؤدي إلى التغیر في �میة سوف ت Xواحدة إلى 

 .Coefficientsوالتي تدعى �المعلمات أو �معامالت االنحدار  ß1و  ß0الثوابت 

 Assumptions of simple linearregression شروط االنحدار الخطي البسیط .1-2

 دار الخطي البسیط:من الشروط األساسیة الواجب توافرها لتطبیق االنح

. وقد سبق وشرحنا في الفصل السابق Yالتا�ع و   Xوجود عالقة خطیة بین المتغیر�ن المستقل •

 .Scatter Plotكیفیة استكشاف إمكانیة وجود العالقة الخطیة من خالل منحنى االنتشار 

 .Normal Distributionأن �كون توز�ع المتغیر التا�ع والمتغیر المستقل توز�عًا طبیعیًا  •

و أ Intervalو�شكل عام یتوجب أن تكون بیانات المتغیر�ن المستقل والتا�ع من النمط المدرج  •

. و�مكن في �عض األحیان استخدام االنحدار مع مستوى قیاس أدنى للمتغیر Ratioالنسب 

 المستقل.
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 SPSS :Test using SPSSاالختبار �استخدام  .1-3

ة في ي تم شرحه في الفصل السابق أراد الباحث اختبار أثر مدة اإلقامفي مثال الموقف من المدینة الذ

دلة المدینة (متغیر مستقل) في الموقف من المدینة (متغیر تا�ع). أي أن الباحث �سعى إلى إ�جاد معا

 االنحدار الخطي التالیة (إن وجدت طبعًا):

 *مدة اإلقامة في المدینة0ß   +1ßالموقف من المدینة = 

 صیاغة فرضیة العدم والفرضیة البدیلة �مایلي: �مكن هنا

 ال تؤثر مدة اإلقامة في المدینة في الموقف من المدینة، أي أن: فرضیة العدم:

= 0 1: ß0H 
 تؤثر مدة اإلقامة في المدینة في الموقف من المدینة، أي أن:  الفرضیة البدیلة:

0 ≠1 : ß1H 
 t المرافقة إلحصائیة) sig(أو  p-valueستخدم قیمة الختبار معلمة المیل، حیث ت tو�ستخدم اختبار 

عند نرفض فرضیة العدم  p-value < 0.05�انت الختبار إمكانیة رفض فرضیة العدم. فإذا  للمعلمة

نت ذا �اإأي أن المتغیر المستقل یؤثر في المتغیر التا�ع. أما  ونقبل الفرضیة البدیلة، %5مستوى داللة 

p-value > 0.05  فال �مكننا رفض فرضیة العدم و�التالي ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للمتغیر

 المستقل في المتغیر التا�ع.

 نتبع المسار التالي: SPSSولتطبیق اختبار االنحدار الخطي البسیط في 

AnalyzeRegressionLinear 
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 SPSS. �یفیة تطبیق تحلیل االنحدار الخطي في 1.8شكل ال

نضع المتغیر المستقل "مدة اإلقامة في المدینة" ضمن المر�ع  Linear Regressionفي النافذة 

Independent(s)  ونضع المتغیر التا�ع "الموقف من المدینة" ضمن المر�عDependent. 

 عدید من طرق االنحدار الخطي، مثل:أن هناك ال Methodونالحظ في القائمة المنسدلة 

• Enter الطر�قة االفتراضیة ضمن :SPSS ج حیث یتم إدخال �افة المتغیرات المستقلة في النموذ

 (معادلة االنحدار) لیقوم الباحث �اختبار أثرها مجتمعة في المتغیر التا�ع.

• Stepwise ي (داللة إحصائیة) ف: یتم �موجبها أوًال إدخال المتغیر الذي یتصف �أعلى معنو�ة

تا�عة ر�قة معالقته مع المتغیر التا�ع یلیه المتغیر الثاني من ناحیة المعنو�ة وهكذا. تتیح هذه الط

 التغیرات التي تطرأ على النموذج عند إضافة �ل متغیر ذي أثر معنوي.

• Backwardن أة م: تتناول هذه الطر�قة جمیع المتغیرات ومن ثم تبدأ �استبعاد المتغیرات مبتد

 تغیراتاألكثر "ال معنو�ة" ومن ثم الذي یلیه من حیث عدم المعنو�ة وهكذا لغا�ة التوقف عند الم

 التي تستوفي درجة المعنو�ة (الداللة اإلحصائیة).

• Forward ًم ثومن  : تقوم هذه الطر�قة �إدخال �افة المتغیرات �ادئة �المتغیر األكثر معنو�ة أوال

لة ة لیتم التوقف عند عدم استیفاء المتغیر لدرجة المعنو�ة (الدالالذي یلیه من حیث المعنو�

 اإلحصائیة) المقررة.
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 Linear Regression. النافذة 2.8شكل ال

 .تحلیل�شیر الجدول األول إلى الطر�قة المعتمدة في التظهر نتائج تحلیل االنحدار حیث  OK�النقر فوق 

 . المتغیرات الداخلة في التحلیل1.8جدول 

 
ر لنموذج االنحدار الذي یبین الداللة اإلحصائیة لنموذج االنحدا Fقیمة معامل  ANOVAو�ظهر جدول 

أي أن αو�التالي أصغر من  sig < 0.001و  F(1,28)=194.188نالحظ في هذا الجدول أن الكلي. 

�شیر إلى إمكانیة استخدام نموذج االنحدار (من خالل المتغیر المستقل الذي تم  ANOVAاختبار 

 لشرح تغیرات المتغیر التا�ع. إدخاله)
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 في تحلیل االنحدر الخطي البسیط ANOVA. اختبار 2.8جدول 

 
الذي �ظهر معامالت  Coefficientsاالنحدار من خالل الجدول  أو معادلة �مكن تحدید نموذجو 

 االنحدار.

 Coefficients معامالت االنحدار. 3.8جدول 

 
لمعلمة المیل أي لمعامل االنحدار الخطي للمتغیر p-valueأن قیمة  Coefficients�ظهر الجدول 

) و�التالي �مكننا رفض فرضیة العدم وقبول الفرضیة α(أي أصغر من  0.001المستقل أصغر من 

 مدة اإلقامة في المدینة تؤثر �شكل ذي داللة إحصائیة في الموقف من المدینة.البدیلة أي أن 

 لتالي:الخطي (كتا�ة معادلة االنحدار الخطي) ا استنتاج نموذج االنحدار منCoefficientالجدول �مكننا 

 *مدة اإلقامة في المدینة0.605+  0.950الموقف من المدینة = 

 

�مقدار  ة مدة اإلقامة لسنة واحدة یؤدي إلى ز�ادة الموقف من المدینةإلى أن ز�اد B1معلمة المیل  تشیر

0.605. 

، فهي معلمة المیل Beta�شار إلیها �الجدول أعاله بـ  والتي  Standardized Coefficientأما معلمة 

حیث تحسب للنموذج المقدر �استعمال القیم المعیار�ة لكل من المتغیر المستقل والتا�ع بدل القیم األصلیة
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 وفق المعادلة التالیة:هذه القیم المعیار�ة 

)/S(𝑿𝑿 -𝑿𝑿� 
 .B0وال �حتوي هذا النموذج على معلمة التقاطع (الحد الثابت) 

 . معامل التحدید4.8جدول 

 
معامل التحدید أهم المؤشرات لنموذج االنحدار وهو  أحدModel Summaryیتضمن الجدول وأخیرًا 

DeterminationCoefficient of   2و�رمز لهR یدل  الذي �عتبر مقیاسًا لجودة تفسیر النموذج.و

لة بدال هذا المعامل على النسبة المئو�ة لتغیرات المتغیر التا�ع المشروحة بداللة نموذج االنحدار (أي

 تراوحتالمتغیر المستقل في حالة االنحدار الخطي البسیط نظرًا لوجود متغیر مستقل واحد في النموذج). 

ة ذلك على جود دلّ  �لما 1من  2Rاقتر�ت قیمة  إنه �لماو�مكن القول  1و 0قیمة معامل التحدید بین 

 النموذج. 

 rون البسیط هناك عالقة بین معامل التحدید ومعامل االرتباط الخطي لبیرسالخطي وفي نموذج االنحدار 
 :بین المتغیر المستقل والتا�ع حیث

r = √𝑅𝑅2 
یتصف معامل التحدید �أنه لو أضیف متغیر مستقل للنموذج فإن قیمته سترتفع حتى لو لم تكن هناك 

ائمًا وقیمته د Adjusted یتم احتساب معامل التحدید المصححأهمیة للمتغیر المستقل في النموذج. ولهذا 

 أقل من قیمة معامل التحدید (غیر المصحح).

فیقیس تشتت القیم المشاهدة عن خط  Standard Error of Estimateأما الخطأ المعیاري للتقدیر 

ثیل االنحدار، و�عني الحصول على قیمة صغیرة لهذا المؤشر صغر األخطاء العشوائیة و�التالي جودة تم

 .خط االنحدار لنقاط شكل االنتشار (ونادرًا ما �شار إلى هذه المؤشر عند شرح النتائج)

(أو  نموذج االنحدار الخطيمما �عني أن  0.874تساوي  2Rقیمة  نالحظ أنیل و�العودة إلى نتیجة التحل

% من التغیرات في قیم المتغیر التا�ع 87.4�شرح  مدة اإلقامة في المدینة) -أن المتغیر المستقل 
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إلى عوامل عشوائیة �أن  التغیرات غیر المفسرة% (المتبقیة) من 12.6 وترجع(الموقف من المدینة). 

 .اك متغیرات مهمة لم تضمن في النموذجتكون هن

 

 Multiple linear regression االنحدار الخطي المتعدد -2

 إاللالنحدار الخطي البسیط  اً امتداد Multiple Linear Regression�عتبر االنحدار الخطي المتعدد 

تغیر للتنبؤ �قیمة المو�ستخدم االنحدار الخطي المتعدد  �أخذ في الحسبان أكثر من متغیر مستقل.أنه 

 Yلتا�ع و�تم ذلك من خالل تمثیل العالقة بین المتغیر ا متغیرات المستقلة.بداللة مجموعة من الالتا�ع 

 والمتغیرات المستقلة على شكل معادلة خطیة تكتب �الصورة التالیة:

nXn+ … + ß 2X2+ ß 1X1ß+  α=  Y 
أو  Partial Regression Coefficientتمثل معامالت االنحدار الجزئیة  nB…, , 2, B1Bحیث 

 البعض معامالت المتغیرات المستقلة.یدعوها�ما المیول الجزئیة 

 Assumptionsof multiple linear regression . شروط االنحدار الخطي المتعدد1.2

 أالوجوب البسیط �ضاف إلیها إن شروط النموذج الخطي المتعدد هي نفسها شروط النموذج الخطي 

طي تكون المتغیرات المستقلة مرتبطة مع �عضها البعض �شكل �بیر، ألن ذلك یولد مشكلة االرتباط الخ

االرتباط  ت�مكن التحقق من هذا الشرط من خالل حساب معامال. و Multicollinearityالمتعدد 

pearson correlation ال نهانها لیست مرتبطة �شكل �بیر فیما بیبین المتغیرات المستقلة والتأكد من أ) 

 .)0.90تتجاوز أو ال تساوي 

 SPSS :Test using SPSS. االختبار �استخدام 2.2

اء د إجر في مثالنا السابق أضاف الباحث المتغیر المستقل "أهمیة الطقس" إلى نموذج االنحدار الخطي وأعا

 النتائج التالیة:االختبار وفق الخطوات المبینة سا�قًا فحصل على 
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 . نتیجة االختبار الخطي المتعدد5.8جدول 

 

 
ا�ع إلى إمكانیة استخدام نموذج االنحدار الخطي المتعدد لشرح تغیرات المتغیر الت ANOVA�شیر جدول 

 .sig<0.001و F(2,27)= 244.929"الموقف من المدینة" حیث أن

 �مایلي: مكن �تا�ة نموذج االنحدار الخطي�coefficientsالظاهرة في الجدول من خالل النتائج و 

 *أهمیة الطقس0.276*مدة اإلقامة في المدینة + 0.485+  0.443الموقف من المدینة = 

 

إلى أن ز�ادة مدة اإلقامة لسنة واحدة سیؤدي إلى تحسین الموقف من  مدة اإلقامة في المدینةتشیر معلمة 
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فیما ستؤدي ز�ادة أهمیة الطقس �مقدار  ."أهمیة الطقس"�افتراض ثبات المتغیر  0.485المدینة �مقدار 

. و�التالي فإن 0.276درجة واحدة مع ثبات مدة اإلقامة في المدینة إلى ز�ادة الموقف من المدینة �مقدار 

نموذج االنحدار الخطي المتعدد �شیر إلى أن المتغیر "مدة اإلقامة في المدینة" یؤثر في "الموقف من 

 كبر من المتغیر "أهمیة الطقس".المدینة" �شكل أ

 % من تغیرات المتغیر التا�ع (أي أن94إلى أن نموذج االنحدار �شرح  2R �شیر معامل التحدیدكما 

 )."مدة اإلقامة في المدینة" % من تغیرات المتغیر التا�ع94المتغیر�ن المستقلین معًا �شرحان 
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 الثامن مقترحات وتمار�ن للفصل

ة إلجا�ابهدف مساعدة الطالب على مراجعة هذا الفصل وتثبیت األفكار األساسیة، �مكنه محاولة 

 على األسئلة التالیة.

 واالنحدار الخطي المتعدد؟ما الفرق بین االنحدار الخطي البسیط  .1

 مقدمة الفصل) (الحل في الفقرة:
 ما هي معادلة االنحدار الخطي البسیط؟ .2

 .)1.1(الحل في الفقرة:

 ما هي شروط اختبار االنحدار الخطي البسیط؟ .3

 .)2.1(الحل في الفقرة:
 ما هو معامل التحدید؟ .4

 .)3.1(الحل في الفقرة:
 المتعدد؟ما هي شروط اختبار االنحدار الخطي  .5

 .)1.2(الحل في الفقرة:
رقم  جدید وعرف المتغیرات وأدخل فیه البیانات الواردة في الجدول SPSSقم �إنشاء ملف  .6

 .(الفصل السا�ع) ثم قم �اختبار مایلي:2.7

 أثر أهمیة الطقس في الموقف من المدینة. •

 أثر أهمیة الطقس ومدة اإلقامة في المدینة في الموقف من المدینة. •
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