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 SPSSالفصل األول: مدخل إلى تحلیل البیانات باستخدام 
(Introduction to Data Analysis Using SPSS) 

 

 الكلمات المفتاحیة: 

) البیانات  (Data Editorمحرر  البیانات  (Data View)، عرض  المتغیرات  (Variable View)، عرض  المخرجات  نافذة   ،(Output 

Viewer) محرر التعلیمات ،(Syntax Editor) القوائم ،(Menu Bar ملفات ،(SPSS )SPSS Files) إدخال البیانات ،(Data Entry.( 

  ملخص الفصل:

الذي سیتم استخدامھ كأداة لتحلیل البیانات بواسطة الحاسوب. یبدأ الفصل    SPSSیھدف الفصل إلى إعطاء فكرة أولیة عن بیئة النظام اإلحصائي  

. وینتھي بشرح كیفیة تعریف المتغیرات  SPSS. یستعرض الفصل تالیاً القوائم المتاحة ضمن SPSSات األساسیة ضمن بالتعریف بالنوافذ والملف

 .SPSSوإدخال البیانات ضمن 

 المخرجات واألھداف التعلیمیة: 

 .SPSSتذكر القوائم األساسیة ضمن  -

 .SPSSاستخدام النوافذ والتعلیمات األساسیة ضمن  -

 .SPSSتحدید أنواع الملفات األساسیة ضمن  -

 .SPSSتعریف المتغیرات وخصائصھا ضمن  -

 .SPSSإدخال البیانات بشكل صحیح ضمن  -

 ) SPSS )Data Entry Using SPSSالبیانات باستخدام  -
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  SPSS (About SPSS)حول  1-1
ة واالجتماعیة وغیرھا بإجراء التحلیالت اإلحصائیة یقوم الكثیر من المھتمین في میادین العلوم االقتصادیة واإلداریة، والتربوی 

لبیاناتھم المختلفة. وقد سھل التطور الكبیر في عالم البرمجیات اإلحصائیة من عمل ھؤالء المھتمین والباحثین من خالل طرح 

 .SPSSالعدید من األنظمة والبرمجیات اإلحصائیة وعلى رأسھا  

 Statistical Packageكان االسم اختصاراً لـلحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة    1968في عام    SPSSعندما تم إنشاء شركة  

for the Social Sciences  لكن ومنذ أن تم شراء الشركة من قبل .IBM    قررت األخیرة أن یعبر االسمSPSS    ببساطة عن

 .Statistical Product and Service Solutionsحلول إحصائیة للمنتج والخدمة 

یعتبر   الحزم    SPSSوباختصار  أھم  العلوم االجتماعیة. وھو واحد من  بیانات  لتحلیل  المصممة  البرامج  متكامالً من  نظاماً 

 اإلحصائیة الشائعة المتاحة حالیاً للتحلیل اإلحصائي. وتنبع شعبیتھ من كون البرنامج: 

 بیانات یسمح بمرونة كبیرة من حیث تنسیق ال 

  یزود المستخدم بمجموعة كبیرة من األدوات واإلجراءات لتحویل البیانات ومعالجة الملفات 

  یقدم للباحث عدداً كبیراً من التحلیالت اإلحصائیة الشائعة االستخدام في العلوم االجتماعیة 

 البد من التعرف على أھم النوافذ والقوائم والملفات األساسیة لھذا النظام.  SPSSولبدء العمل ضمن بیئة النظام اإلحصائي 

 

   SPSS (Windows Available in SPSS )النوافذ المتوفرة في  1-2
المخرجات ونافذة  Data Editor Windowعلى ثالثة أنواع رئیسیة من النوافذ ھي: نافذة محرر البیانات  SPSSیحتوي نظام 

Output Viewer  ونافذة محرر التعلیماتSyntax Editor. 

وتعرض مكونات ملف البیانات.   SPSS: تظھر نافذة محرر البیانات عند فتح جلسة  ) Data Editorمحرر البیانات (    1-2-1

م ھذه النافذة لتعریف وإدخال وتحریر وعرض البیانات المتعلقة بالبحث والمراد تحلیلھا. ویمكن من خالل ھذه النافذة تستخد 

 أن نقوم بخلق ملفات بیانات جدیدة أو تعدیل ملفات بیانات موجودة. 

عرض    وشریط  Data Viewعرض البیانات    وھما شریط  Data Editorیمكن مالحظة شریطین أسفل نافذة محرر البیانات  

 . ویمكن التنقل أو تفعیل أي من ھذین الشریطین بالنقر على اسم الشریط المراد تفعیلھ.Variable Viewالمتغیرات  
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ت ): عرض البیانات ضمن نافذة محرر البیانا1/1الشكل رقم (

 

نشطاً فإنھ یظھر البیانات المراد تحلیلھا والتي تم إدخالھا ضمن البرنامج   Data Viewعندما یكون شریط عرض البیانات  

). تتضمن الصفوف (األسطر) ضمن نافذة عرض البیانات الحاالت التي تم إجراء القیاس علیھا (المجیبون في  1/1(شكل  

دة فتتضمن متغیرات الدراسة حیث یحتوي كل عمود على عبارة واحدة من عبارات حالة االستبانة الموزعة مثالً). أما األعم

 ) أو متغیر محدد. Itemاالستبیان (

المتغیرات   النقر على شریط عرض  التي    Variable Viewوعند  المتغیرات  تعریف  نافذة  تستخدم لعرض وتعریف  تظھر 

 المتغیرات.

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

المتغیرات ضمن نافذة محرر البیانات ): عرض 1/2الشكل رقم (

 

یتم حفظ البیانات التي الموجودة في محرر بیانات ضم ملف بیانات. تحتوي ملفات البیانات إذاً على البیانات الخام التي یتم  

تح ھذا  ویتم ف.  SAV  . ویمیز ھذه البیانات اسمھا الذي ینتھي بـالالحقة Data Editorإدخالھا من خالل نافذة محرر البیانات  

 . Data Viewerالنوع من الملفات من خالل شاشة عرض البیانات 

1-2-2    ) المخرجات  المخرجات    Output Viewerنافذة  نافذة  تُظھر   :(Output Viewer   اإلحصائیة التحلیالت  نتائج 

 . Data Editorوالرسومات البیانیة التي یتم إجراؤھا على البیانات الموجودة في نافذة محرر البیانات 

تقسم نافذة المخرجات إلى قسمین. یظھر القسم األیسر مخطط التحلیالت التي تم إجراؤھا أما القسم األیمن من النافذة فیظھر  

میز اسم ملف المخرجات اإلحصائیة (لدى حفظ النتائج) الذي یحتوي على نتائج اإلجراءات اإلحصائیة  نتائج التحلیالت. ویت

 .SPVالتي تظھر في شاشة المخرجات بانتھائھ بالالحقة 
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): نافذة المخرجات1/3الشكل رقم (

 

: یتم في ھذه الشاشة إظھار التعلیمات للعملیات المختلفة. ویمكن حفظ ھذه )   Syntax Editorنافذة محرر التعلیمات ( 1-2-3

 التعلیمات وتعدیلھا وتنفیذھا في أي وقت. 

التعلیمات   المھام یمكن إنجازھا من خالل االختیار والنقر بشكل مباشر إال أن محرر   Syntaxوعلى الرغم من أن معظم 

Editor  لتي قام أو یقوم بإجرائھا. ویمكن تفعیل ھذه النافذة من خالل النقر على زر یسمح للمستخدم بحفظ سجل للتحلیالت ا

. ویتم حفظ التعلیمات ضمن محرر التعلیمات ضمن ملف ینتھي  SPSSلدى إجراء أي تحلیل أو أیة عملیة ضمن    Pasteاللصق  

 . SPSبالالحقة 

 

  



 
 

9 
 

): نافذة محرر التعلیمات 1/4الشكل رقم (

 

  SPSS (Menu Bar in SPSS )قوائم  1-3
والتحویل    ”Data“والبیانات    ”View“والعرض    ”Edit“و التحریر    ”File“: الملف  SPSSتشمل القوائم األساسیة ضمن  

“Transform”    اإلحصائي  ”Window“والنافذة    ”Utilities“واألدوات    ”Graphs“واألشكال    ”Analyze“والتحلیل 

 شرحاً موجزاً للخیارات المتاحة ضمن كل قائمة . وسنورد فیما یلي ”Help“والمساعدة 

 

تسمح ھذه القائمة بإنشاء ملفات جدیدة أو فتح ملفات مخزنة أو تخزین الملفات أو ):     File Menu  قائمة الملف (  1-3-1

اعتدنا إیجادھا في  . وباختصار فإن ھذه القائمة تتضمن كافة الخیارات التي  SPSSطباعة الملفات، وكذلك الخروج من نظام  

 قائمة "الملف" في البرمجیات المختلفة.
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 ): قائمة الملف1/5الشكل رقم (

 

 

تحتوي ھذه القائمة على الكثیر من األدوات المھمة مثل نسخ ونقل البیانات من مكان  ):     Edit Menu  قائمة التحریر (  1-3-2

إلى آخر والبحث واالستبدال والعدید من الخیارات األخرى. تتیح ھذه القائمة مثالً نسخ األرقام أو كتل البیانات من مكان إلى 

الختیار نوع الخط الذي نفضلھ ونمط األرقام    Options. كما یمكن استخدام الخیار  Data Editorآخر ضمن محرر البیانات  

 وغیر ذلك من الخیارات المتعددة المتاحة ضمن ھذه القائمة.

 

 

 
  



 
 

11 
 

 ): قائمة التحریر1/6الشكل رقم (

 

 

1-3-3  ) العرض  المختصرة  ):     View Menu  قائمة  (األیقونات  األدوات  إظھار شریط  القائمة  ھذه  تستطیع عن طریق 

وتغییر نوع وحجم الخط    Gridline، كما تستطیع من خالل ھذه القائمة إظھار أو إخفاء خطوط الشبكة  Toolbarالمناسبة)  

 . Value Labelالمستخدم وإظھار أو إخفاء عناوین (دالالت) القیم 

 العرض): قائمة 1/7الشكل رقم (
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): تسمح ھذه القائمة بإجراء العدید من التعدیالت على البیانات ضمن محرر البیانات    Data Menu قائمة البیانات (  1-3-4

Data Editor  إدراج متغیر جدید إدراج حالة    Insert Variable. فتتیح مثالً  (تتم إضافتھ ضمن عمود جدید). یمكن أیضاً 

Insert Case    ھذه القائمة بتعریف المتغیرات وتغییر أسمائھا، حیث تتم إضافة سطر جدید بین سطرین حالیین. كما تسمح

 ملف البیانات. وكذلك القیام بالعملیات المختلفة على البیانات من فرز وتحویل وتثقیل ودمج مع بیانات أخرى أو حتى تقسیم

 

 

): قائمة البیانات1/8الشكل رقم (

 

 

 

تستطیع من خالل ھذه القائمة القیام بالعملیات الحسابیة المختلفة وإعادة  ):     Transform Menu  قائمة التحویل (  1-3-5

في   computeلتغییر قیم بعض المتغیرات. كما یفید الخیار    recodeترمیز البیانات. فیمكن مثالً من خالل ھذه القائمة استخدام  

تحویل البیانات أو إجراء العملیات الحسابیة علیھا (مثالً: یمكن استخدام ھذا الخیار لخلق متغیر جدید یكون ناتجاً عن الوسط  

 الحسابي لقیم عدة متغیرات موجودة مسبقاً). 
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 ): قائمة التحویل1/9الشكل رقم (

 
 

ال   Analyze Menu  قائمة التحلیل (  1-3-6 القائمة  تحلیالت واإلجراءات اإلحصائیة األساسیة والمتقدمة.  ): تتضمن ھذه 

واختبارات مقارنة    Descriptive Statisticsبشكل مختصر، تتضمن ھذه القائمة العدید من المؤشرات أو اإلحصاءات الوصفیة  

الخطیة    Compare Meansالمتوسطات   واالنحدار   Correlateواالرتباط    General Linear Modelالعامةوالنماذج 

Regression    واختصار البیاناتData Reduction    واختبارات المقاییسScale    واالختبارات الالمعلمیةNonparametric 

Tests .وغیرھا 
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): قائمة التحلیل1/10الشكل رقم (

 

 

نستطیع من خالل ھذه القائمة التعامل مع الرسومات البیانیة وبأشكال مختلفة.  ):     Graph Menu  قائمة األشكال (  1-3-7

و األشكال الدائریة    scatterplots  وخرائط االنتشار  bar chartsواألعمدة البیانیة    histogramsالمدرج  : وتتضمن ھذه األشكال

pie charts    و األشكال الخطیةLine graphs    وغیرھا. كما یتیحSPSS  تحریر األشكال البیانیة بالطریقة التي یراھا    إمكانیة

 المستخدم مناسبة. 
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 ): قائمة األشكال 1/11الشكل رقم (

 

 

 

التي ):     Utilities Menu  قائمة األدوات (  1-3-8 والمتغیرات  المستخدم  الملف  إیجاد معلومات مفصلة عن  نستطیع ھنا 

 . للمتغیرات المختلفة Setsیحویھا ھذا الملف، وتعریف واستخدام المجموعات 
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 ): قائمة األدوات1/12الشكل رقم (

 

 

النوافذ المختلفة والتحكم بحجم ھذه تستطیع عن طریق ھذه القائمة التنقل بین  ):     Window Menu  قائمة النافذة (  1-3-9

 النوافذ.
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 ): قائمة النافذة1/13الشكل رقم (

 

 

تزود ھذه القائمة المستخدم بنظام مساعدة تفاعلي، یستطیع من خاللھ الحصول  ):   Help Menu قائمة المساعدة ( 1-3-10

 .SPSSعلى إجابات وإیضاحات للتساؤالت التي تثار عند مواجھة مشكلة ما مع نظام 

 ): قائمة المساعدة 1/14الشكل رقم (
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   SPSS (Data Entry Using SPSS )إدخال البیانات باستخدام  1-4
فارغة طبعاً عند البدء بإدخال    Data View. تكون نافذة  Data Editorتتم عملیة إدخال البیانات من خالل محرر البیانات  

البیانات. وتتدرج عملیة إدخال البیانات عادة من تعریف المتغیرات الموجودة في االستبانة أو الدراسة وصوالً إلى إدخال 

 الستبانة) أو إدخال بیانات الدراسة.  إجابات أفراد العینة (عند استخدام ا

یجب على المستخدم أن یتذكر بأن كل سطر تعود بیاناتھ لمشاھدة أو حالة معینة (شخص أو مشاھدة مثالً) وكل عمود یخص  

 متغیراً محدداً. 

 لنفترض أن لدینا استبانة مكونة من المتغیرات التالیة: 

 اسم الطالب  •

 ذكر/أنثى الجنس:  •

 ) وات بعدد السنالعمر: ( •

 ) إدارة واقتصاد، آداب، ھندسات، علوم طبیة، اختصاصات أخرىاالختصاص الجامعي ( •

 ) عازب، متزوج بال أوالد، متزوج ولدي أوالد، أخرىالحالة االجتماعیة ( •

 ) = أحبھ كثیراً 5= أحبھ، 4= حیادي، 3= الأحبھ،  2= ال أحبھ أبداً، 1درجات ( 5حب العمل: مقیاس من  •

نبدأ بفتح نافذة محرر بیانات جدیدة (ملف جدید). ومن ثم ننقر أسفل النافذة على    SPSSبیانات ضمن  إلدخال المتغیرات وال

 . Variable Viewشریط عرض المتغیرات 
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): إدخال المتغیرات من خالل نافذة عرض المتغیرات ضمن محرر البیانات 1/15الشكل رقم (

 

 

. ویعبّر كل سطر فیھا عن متغیر واحد. وفیما یلي  Variable Viewیتم تعریف المتغیرات باستخدام نافذة عرض المتغیرات  

 شرح مختصر لألعمدة الظاھرة في ھذه النافذة: 

وھو اسم مختصر (عادةً) یدل على المتغیر. سیظھر ھذا االسم في أعلى أحد األعمدة عند العودة   :Nameاسم المتغیر   •

 . وال بد من مراعاة األمور التالیة عند كتابة اسم المتغیر: Data Viewى نافذة عرض البیانات إل

 أن یبدأ االسم بحرف وأن ال ینتھي بنقطة أو "_"  -
 64ال یتجاوز عدد األحرف  -
 یجب أن ال یتكرر اسم المتغیر -
 ال یمكن استخدام الفراغ بین أحرف االسم  -
 ‘ ;ال یمكن استخدام بعض الرموز مثل % ^ / # $ & * ؟ : ! ، " -
 ال یمكن استخدام األقواس  -

 ,ALL, AND, BY، مثل:  SPSSال یمكن استخدام كلمات مفتاحیة مخصصة ألغراض معینة ضمن برنامج    -

EQ, GE, GT, LE, LT, NE, NOT, OR, TO, WITH 

 ). Capital lettersال یمكن استخدام أحرف كبیرة ( -
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 للتعبیر عن اسم الطالب.  Studentولیكن اسم المتغیر  nameإلدخال المتغیر األول نكتب االسم ضمن العمود 

 یمكن تحدید األنواع التالیة للمتغیرات:  Variable Typeنوع المتغیر ضمن العمود 

 .  Variable Viewوھو النوع االفتراضي للمتغیرات في النافذة  :Numericالعددي  •

(  :Commaالفاصلة   • فاصلة  إضافة  مع  عددي  متغیر  العدد  ,وھو  مثالً  صحیحة.  مراتب  ثالث  كل  بین  للفصل   (

 بموجب ھذا النوع. وتستعمل النقطة لألرقام العشریة.  881,556,223یكتب  881556223

 881.556.223وھو متغیر عددي مع استخدام (.) لفصل كل ثالث مراتب صحیحة، فالعدد أعاله یكتب    :Dotالنقطة   •

 بموجب ھذا النوع. وتستعمل الفاصلة للفصل بین الجزء الصحیح والجزء العشري لألرقام العشریة. 

 متغیر یمثل التاریخ أو الوقت. :Dateالتاریخ  •

 یستعمل كرمز للدوالر.: Dollarالدوالر  •

 متغیر یحدد من قبل المستخدم للداللة على العملة المطلوبة.:  custom Currencyعملة ال •

 وھو متغیر تكون بیاناتھ على شكل أحرف أو كلمات أو أرقام بال داللة كمیة.  :stringالنص  •

 ): شاشة نوع المتغیر1/16الشكل رقم (
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. بالنسبة لألعمدة األخرى ضمن شاشة عرض Charactersضمن    25ولنختر    Stringبالنسبة السم الطالب سنختار النوع  

 المتغیرات فإن: 

 یبین عدد مراتب المتغیر كعدد حروف النص.: Widthالعرض  •

 عدد الخانات العشریة (بعد الفاصلة). :Decimalsالمنازل العشریة  •

سیؤدي   Data Viewف المتغیر. الحظ أن وضع المؤشر فوق اسم المتغیر في النافذة  یستخدم لتوصی  :Labelالتوصیف   •

 "اسم الطالب"  لنكتب ھنا اسم المتغیر بشكل جید أي إلى ظھور التوصیف.

یستخدم لتحدید معنى األرقام أو الرموز المستخدمة للبیانات. فمثالً عند إدخال متغیر الجنس یمكن   :Valuesالقیم   •

 " لإلناث وھذا ما سنقوم بھ عند إدخال المتغیر التالي بعد قلیل.2" للذكور و "1إعطاء الرمز "

مثالً. ویوجد نوعان من   9یمكن ھنا تحدید رمز أو رقم للداللة على القیم المفقودة كالرقم  :  Missingالقیم المفقودة   •

 .SPSSالقیم المفقودة في 

 Missingالنوع األول: ھي القیم المفقودة التي تحدد من قبل المستخدم. ویتم تعریفھا بواسطة شاشة الحوار   -

Values. 

نتیجة عدم االستجابة من قبل بعض   - المفقودة أصالً، أي أنھا خالیا فارغة،  المتغیر  الثاني: ھي قیم  النوع 

إلى قیم مفقودة األشخاص لسؤال معین في استبیان ما. وفي ھذه الحالة فإن   تلقائیاً  الفارغة تحول  الخالیا 

 Stringالنصیةوھذا ینطبق على المتغیرات العددیة، أما بالنسبة للمتغیرات    System missing valuesللنظام  

Variables .فإن الخالیا الفارغة تعتبر صحیحة أي أنھا ال تعتبر قیماً مفقودة 

 

 .Data Viewوجد فیھ المتغیر في نافذة عرض البیانات یحدد عرض العمود الذي ی: Columnsاألعمدة  •

تحدد طریقة محاذاة البیانات (یمین، یسار، وسط) في العمود الذي تتواجد فیھ بیانات المتغیر في :  Alignالمحاذاة   •

 . Variable Viewالنافذة 

). ویعتمد الخیار Nominal، اسمي  Ordinal، ترتیبي  Scaleمستمر لتحدید نوع البیانات (قیاسي أو  :  Measureالمقیاس   •

ضمن   للمقیاس  العددي    SPSSاالفتراضي  النوع  من  لبیانات  فمثالً  البیانات.  نوع  المقیاس   Numericعلى  یكون 

وھو یعود عادة للمقاییس المدرجة أو الفئویة ومقاییس النسب. أما لمتغیرات من نوع   Scaleاالفتراضي ھو القیاسي  
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. أما النوع الثالث أي Nominalیكون المقیاس االسمي    SPSSفتراضي للمقیاس ضمن  فإن الخیار اال   Stringنصي  

 فال یظھر كخیار افتراضي. ویمكن طبعاً تغییر الخیار بسھولة من قبل المستخدم.   Ordinalالترتیبي 

 

. ثم  Labelثم نكتب "الجنس" ضمن العمود    Nameضمن العمود    genderلنقم اآلن بإدخال المتغیر الثاني أي الجنس. نكتب  

ونكتب   Valueضمن الحقل    1ندخل    Value Labelsومن خالل نافذة قیم الترمیز    Valuesننتقل إلدخال الترمیز ضمن العمود  

  Addثم ننقر  Valueوأنثى ضمن الحقل   Valueضمن الحقل   2ندخل بعدھا  .Addثم ننقر فوق الزر  Labelذكر ضمن الحقل  

 . Measure(متغیر اسمي) ضمن العمود  Nominalوبھذا یتم إدخال الترمیز لمتغیر الجنس. ونختار 

 ): نافذة ترمیز المتغیر1/17الشكل رقم (

 

 ). 18/ 1كاملة كما یظھر في الشكل (نعید العملیة مع المتغیرات األخرى حتى یتم إدخال المتغیرات 
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 ): إدخال متغیرات الدراسة1/18الشكل رقم (

 

 

كعناوین لألعمدة وھنا    Nameستظھر أسماء المتغیرات التي تم تعریفھا في العمود    Data Viewبالعودة إلى عرض البیانات  

 یتم إدخال البیانات بكل سھولة ضمن محرر البیانات.

 بیانات الدراسة ضمن محرر البیانات ): إدخال  1/19الشكل رقم (
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قائمة    ضمنVariablesبعد االنتھاء من تعریف المتغیرات یمكن الحصول على ملخص لخصائص كل متغیر من خالل الخیار  

 . Utilitiesاألدوات 

 ): نافذة خصائص المتغیرات1/20الشكل رقم (

 

 

وفي النھایة ال بد من اإلشارة إلى أنھ بإمكان المستخدم استیراد بیانات مخزنة ضمن ملفات تم إنشاؤھا باستخدام برامج أخرى  

) واختیار نوع الملف المراد استیراده أو  1/21(شكل    File  DataOpen. ویتم ذلك باتباع المراحل التالیة  SPSSغیر  

 . Open Dataفي النافذة  Files of typeفتحھ ضمن القائمة المنسدلة 

 SPSS): فتح ملفات بیانات ضمن 1/21الشكل رقم (
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الفصل الرئیسیة ضمن  :  األول  خالصة  النوافذ  أنواع  الفصل  البیانات  و  SPSSاستعرض  نافذة محرر   Data Editorھي: 

Window    المخرجات  ونافذةOutput Viewer    ونافذة محرر التعلیماتSyntax Editor  .  وبین أنواع الملفات ضمن نظامSPSS  ،

البیانات  وھي  ملفات   :Data Files  المخرجات اإلحصائیة  و التعلیمات  و   Outputملفات  أخرى  .  Syntaxملفات  ناحیة  من 

 .   SPSSیانات ضمن . وانتھى بشرح كیفیة تعریف المتغیرات وإدخال البSPSSالقوائم المتاحة ضمن عرض الفصل 
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 أسئلة الفصل األول: 
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ  صح السؤال 

   من كونھ یسمح بمرونة كبیرة من حیث تنسیق البیانات   SPSSتنبع شعبیة  1

   على خمسة أنواع رئیسیة من النوافذ SPSSیحتوي  2

   نشطاً فإنھ یظھر البیانات المراد تحلیلھا  Data Viewعندما یكون شریط   3

   إلى أربعة أقسام  SPSSتقسم نافذة المخرجات في  4

   بإنشاء ملفات جدیدة أو فتح ملفات مخزنة SPSSفي  Editتسمح القائمة  5

   بإخفاء خطوط الشبكة  SPSSفي  Viewتسمح القائمة  6

 Data Editor  یمكن إجراء العملیات الحسابیة مباشرة ضمن  7

   التحلیالت اإلحصائیة األساسیة والمتقدمة    SPSSفي  Analyzeتتضمن القائمة  8

 

 أسئلة متعددة الخیارات: 

 تظھر نافذة تعریف المتغیرات.   SPSSعند النقر على ...... في  .1

A. Variable View  

B. Data View 

C. Output Viewer 

D. Syntax Editor 

 

 ترمیز البیانات. تستطیع من خالل القائمة .... إجراء العملیات الحسابیة المختلفة وإعادة  .2

A. Transform 

B. Edit 

C. Analyze 

D. Window 
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 تستطیع من خالل القائمة .... التعامل مع الرسومات البیانیة. .3

A. File 

B. Edit 

C. Data 

D. Graph 

 

 .  Variable Viewمن خالل العمود ...... في   SPSSیمكن تحدید نوع البیانات أو المقیاس لكل متغیر یتم إدخالھ ضمن  .4

A. Measure 

B. Label 

C. Align 

D. Name 

 

 قضایا للمناقشة \) أسئلة 3

 . SPSSتعریف المتغیرات وإدخال البیانات ضمن 

 .مع شرح خطوات تعریف المتغیرات وإدخال البیانات SPSSقم بإعداد استبانة من خمسة متغیرات من أنواع مختلفة وإدخالھا ضمن 

 ]4-1توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 20: 100دقیقة. الدرجات من  20مدة اإلجابة:  [



 
 

29 
 

 الفصل الثاني: التحلیل الوصفي
 (Descriptive Analysis) 

 

 الكلمات المفتاحیة: 

الربیعیات (Mode)، المنوال (Median)، الوسیط ( Mean)، الوسط الحسابي (Frequencyالتكرار (  ،(Quartiles) المدى ،(Range  ،(

)،  Skewness)، االلتواء (Normal Distribution)، التوزیع الطبیعي (Standard Deviation)، االنحراف المعیاري (Varianceالتباین (

 ). Cross Tabulations)، جداول التقاطع (Kurtosisالتفلطح (

  ملخص الفصل:

فیب الوصفیة.  اإلحصائیة  التحلیالت  بأھم  التعریف  إلى  الفصل  إلى یھدف  یتطرق  ثم  والتشتت.  المركزیة  النزعة  ومقاییس  التكرارات  بشرح  دأ 

 مؤشرات شكل التوزیع. وینتھي الفصل باستعراض كیفیة توصیف العالقة بین متغیرین من خالل اإلحصاء الوصفي باالستعانة بجداول التقاطع.

 المخرجات واألھداف التعلیمیة: 

 المتغیرات.  استخدام المؤشرات الوصفیة الصحیحة لتوصیف -

 تذكر أھم مقاییس النزعة المركزیة ومقاییس التشتت وشرح خصائصھا. -

 اختبار شكل التوزیع من خالل معامالت شكل التوزیع والمدرج التكراري. -

 توصیف العالقة بین متغیرین باستخدام جداول التقاطع. -
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   (Frequencies)التكرارات  2-1
یستخدم اإلحصاء الوصفي لسبر البیانات التي تم جمعھا ولتلخیص وتوصیف ھذه البیانات. وعادةً ما تبدأ عملیة تحلیل البیانات  

بالتحلیل الوصفي. وتستعمل اإلحصاءات الوصفیة ألغراض متعددة كوصف خصائص العینة والتأكد من احترام المتغیرات 

ستستخ التي  اإلحصائي  التحلیل  طرق  بعض  لشروط  على  ولإلجابة  البحث  وفرضیات  تساؤالت  من  التحقق  في  الحقاً  دم 

 التساؤالت المحددة. 

التكرار   بھا. یستخدم  Frequencyویعتبر  البدء  التي یمكن  التحلیالت الوصفیة  للحصول على عدد   من أبسط  التكرار عادةً 

نوع المتغیر وحاالتھ كما یستخدم للحصول  اإلجابات لكل حالة من حاالت المتغیر أو لوصف توزیع مفردات العینة حسب  

یبین التكرار إذاً عدد مرات حصول أو ظھور كل قیمة في ملف البیانات. ویمكن إظھار   على النسب المئویة لھذه األعداد.

 التكرارات بشكل جدولي أو بشكل بیاني. 

اإلعالن في سلوك المستھلك. تم   سنستخدم في ھذا الفصل بیانات جمعت في دراسة حول تأثیر وجود الشخص المشھور في

طالباً إلى مجموعتین. تعرضت المجموعة األولى إلعالن مصور مطبوع یحتوي على   196في ھذه الدراسة تقسیم عینة من  

شخصیة مشھورة فیما تعرضت المجموعة الثانیة من الطالب لذات اإلعالن المصور بعد إزالة الشخصیة المشھورة منھ.  

 لمتغیرات التالیة: احتوت الدراسة على ا

 مشاھدة الشخصیة المشھورة: (ال/نعم)  -

 الجنس: (ذكر/أنثى)  -

 تذكر المنتج: (ال/نعم)  -

 =أحبھ كثیراً) 5=أحبھ، 4=حیادي،  3=ال أحبھ، 2=ال أحبھ أبداً، 1حب المنتج: ( -

 نیة الشراء: (ال/نعم)  -

كراریة والتي یمكن الحصول علیھا باتباع  ببساطة كبیرة ضمن ما یسمى بالجداول الت  SPSSتظھر تكرارات قیم المتغیر ضمن  

 .Frequencies  Descriptive Statistics  Analyzeالخطوات التالیة: 
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 SPSS): تنفیذ تحلیل التكرار ضمن 2/1الشكل رقم (

 

 

اختیار المتغیر أو المتغیرات المراد الحصول على جداولھا التكراریة. فإذا أراد الباحث   Frequenciesیتم من خالل النافذة  

توصیف متغیر "الجنس" أي معرفة عدد الذكور واإلناث ضمن العینة فما علیھ سوى سحب المتغیر "الجنس" من اإلطار 

سیظھر الجدول   OK. وعند النقر على  Variable(s)الموجود في جھة الیسار إلى اإلطار الموجود في جھة الیمین تحت عنوان  

 التكراري.

 كل جدول تكراري من أربع أعمدة:  یتكون

  العمود األولFrequency:  یتضمن إحصاء أفراد العینة في كل فئة من فئات المتغیر 
  العمود الثانيPercent:  .یتضمن النسب المئویة لكل فئة 
  العمود الثالثPercent Valid:  .یتضمن النسب المئویة بعد استبعاد البیانات المفقودة 
  العمود الرابعPercent Cumulative:  .یمثل النسب التراكمیة لفئات المتغیر 

SPSSضمن  Frequencies): نافذة التكرارات 2/2الشكل رقم (
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 ): الجدول التكراري لمتغیر الجنس 2/1الجدول رقم (

 

 

% واإلناث  54.1طالبة، حیث یشكل الذكور    90طالب وعدد اإلناث    106) أن عدد الذكور في العینة ھو  1/ 2یظھر الجدول (
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أیضاً تمثیل أو عرض التكرارات   Frequenciesطالباً. من ناحیة أخرى، تتیح النافذة    196% من حجم العینة البالغ  45.9

 . Chartsباستخدام األشكال البیانیة 

 

 Frequenciesضمن  Charts): نافذة األشكال البیانیة 2/3رقم (الشكل 

 

 

 واألشكال البیانیة المتاحة ضمن تحلیل التكرارات ھي: 

  الدائرة البیانیةPie Chart  :االسمیة أو الترتیبیةتخدم لتمثیل التكرارات أو النسب المئویة في حالة المتغیرات تس . 
   األعمدة البیانیةBar Chart  االسمیة أو الترتیبیة: تستخدم لتمثیل التكرارات أو النسب المئویة في حالة المتغیرات .

 یشیر ارتفاع كل عمود إلى تكرار القیمة. 
   التكراري ویفید Histogramsالمدرج  والنسب).  (المدرجة  المستمرة  أو  الكمیة  المتغیرات  فقط في حالة  یستخدم   :

 شكل توزیع المتغیر.  المدرج التكراري بشكل خاص في إظھار 
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 ): الدائرة البیانیة واألعمدة البیانیة2/4الشكل رقم (

 

   (Measures of Central Tendency)مقاییس النزعة المركزیة  2-2
مقاییس النزعة المركزیة ھي مقاییس موجزة تصف مجموعة كاملة من البیانات بقیمة واحدة تمثل وسط أو مركز التوزیع. 

 مقاییس النزعة المركزیة بشكل رئیسي كالً من الوسط الحسابي والوسیط والمنوال. ولكل منھا دالالتھ واستخداماتھ. تتضمن 

أحد مقاییس الوصف اإلحصائي التي یلجأ الباحث إلى استخدامھا   یعتبر الوسط الحسابي):  Meanالوسط الحسابي (  2-2-1

یحسب الوسط الحسابي   معینة تستقطب حولھا التوزیعات التكراریة لمشاھدات العینة.عندما یكون راغباً في إیجاد قیم مركزیة  
 .عن طریق جمع كل قیم المشاھدات الخاصة بالمتغیر في إطار العینة، ثم قسمة ھذا المجموع على عدد المشاھدات

𝑿𝑿� =  ∑𝒙𝒙 / n 

المقاییس  الحسابي  الوسط    یعتبر المركزیة استخداماً. وھو یستخدم مع  النزعة  القیاسیة (مدرجة أكثر مقاییس  أو  المستمرة 

ونسب). ومن أھم مزایاه سھولة الحساب والفھم باإلضافة إلى كونھ یأخذ في االعتبار جمیع القیم. أما عیوبھ فتتلخص في كونھ  

 یتأثر بالقیم الشاذة.

القیمة التي تتوسط جمیع القیم المعطاة عن المتغیر، بحیث یقع نصف عدد تلك    وھ  الوسیط):  Medianالوسیط (  2-2-2

. الوسیط إذاً ھو القیمة التي یقل عنھا نصف عدد القیم ویزید عنھا النصف اآلخر،  القیم أعلى الوسیط والنصف اآلخر أسفلھ

ً   ویعتبر% من القیم أعلى منھ.  50% من القیم أقل منھ و50أي أن   مناسباً للنزعة المركزیة في حالة البیانات    الوسیط مقیاسا
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 الترتیبیة بشكل خاص. 

ً وللوصول إلى قیمة الوسیط، فإنھ یتوجب على الباحث القیام بترتیب جمیع القیم المعطاة عن المتغیر إما  أو تصاعدیاً،    تنازلیا

بارة أخرى، یمكن استخدام المعادلة البسیطة  وبعدھا یتم اختیار القیمة الوسیطیة التي تقسم القیم إلى مجموعتین متساویتین. وبع

 التالیة في االستدالل على موقع القیمة الوسیطیة: 

 n   +1 / (2موقع الوسیط = ( 

 ) إلى عدد القیم المعطاة.n(  یشیرحیث 

السابقة لتحدید موقع الوسیط إذا كان حجم العینة فردیاً. أما إذا كان حجم العینة زوجیاً فیمكن الحصول على    المعادلةتطبق  

الوسیط من خالل حساب الوسط الحسابي للقیمتین اللتین حلتا في وسط البیانات (بعد ترتیبھا تصاعدیاً أو تنازلیاً). وفي ھذه 

 . 2/(n+2)وموقع القیمة الوسیطیة الثانیة ھو   n/2ھو    الحالة یكون موقع القیمة الوسیطیة األولى

الوسیط أنھ ال یتأثر بالقیم الشاذة أو المتطرفة باإلضافة إلى سھولة الحساب. أما أھم عیوبھ فیكمن في كونھ ال   مزایاومن أھم 

 یأخذ عند حسابھ كل القیم في االعتبار. 

تتساوى قیمة الوسیط مع قیمة الربیع الثاني. والربیعیات ھي القیم التي تقسم القیم المرتبة    Quartilesوعند احتساب الربیعیات  

تصاعدیاً إلى أربعة أقسام متساویة من حیث العدد (تقسم العینة إلى أربعة مجموعات متساویة من حیث العدد). تكون ربع قیم  

اع القیم أكبر منھ. أما الربیع الثاني فھو القیمة التي یكون نصف ) وثالثة أربالربیع األدنىالمفردات أصغر من الربیع األول (

الربیع  ). فیما تكون ثالثة أرباع القیم أصغر من قیمة الربیع الثالث (الوسیط المفردات أصغر منھا والنصف اآلخر أكبر منھا (

 ) والربع اآلخر أكبر منھا. األعلى

 

ولتحدید    وھو یمثل القیمة األكثر شیوعاً أو تكراراً.س النزعة المركزیة.  یعتبر المنوال أبسط مقایی  ):Modeالمنوال (  2-2-3

المدروس. وبالتالي فإن القیمة    المتغیرالمنوال، فإنھ على الباحث أن یحصر التكرارات الخاصة بكل قیمة من القیم التي یأخذھا  

التكرارات. وعند استخدام األ  بأكبر عدد من  تتمتع  التي  تلك  التكراري فإن العمود المنوالیة تكون  البیانیة أو المدرج  عمدة 

 األطول في الشكل یشیر إلى قیمة المنوال. 

المنوال یزود   المنوالیتمیز   البیانات (اسمیة، ترتیبیة، مستمرة) أي أن  بسھولة حسابھ وإمكانیة استخدامھ مع جمیع أنواع 
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یة في آن واحد. بالمقابل قد یجد الباحث نفسھ أمام بیانات الباحث بقیمة رقمیة لكل من المتغیرات ذات الطبیعة النوعیة والكم

 ال یوجد فیھا أیة قیم منوالیة. كما قد تتضمن بعض الحاالت بیانات تحتوي أكثر من قیمة من منوالیة.  

  (Dispersion Measures)مقاییس التشتت  2-3
في معرفة كیفیة انتشار البیانات حول نقطة التركز (الوسط الحسابي). فمن الممكن أن یكون لمجموعتین    تفید مقاییس التشتت 

من البیانات نفس الوسط الحسابي وأن تكونا مختلفتین في انتشارھما حول الوسط الحسابي. فلو تأملنا المثال التالي الذي یمثل 

 عدد أفراد عینتین من األسر وھي: 

 5 6 5 4  للعینة األولى:  عدد فراد األسرة

 11 1 6 2  عدد أفراد األسرة للعینة الثانیة: 

 ) رغم التباین الواضح في عدد أفراد األسرة في كلتا العینتین. 5الحسابي لكال العینتین متساٍو (  الوسطإن 

تُستخدم مقاییس التشتت عادة مع البیانات الكمیة أو المستمرة (مدرجة أو نسب). یقدم علم اإلحصاء مجموعةً من المقاییس  

 في ھذا المجال، منھا المدى والتباین واالنحراف المعیاري.

 

یعتبر المدى أكثر مقاییس التشتت بدائیة. فھو یمثل ببساطة الفرق بین أعلى قیمة وأقل قیمة في القیم    ):Rangeالمدى (  2-3-1

 المعطاة عن المتغیر محل الدراسة.

SmallestX  –  LargestXRange =  

إال أنھ ال یعطي فكرة واضحة عن كیفیة انتشار المتغیر نظراً العتماده على قیمتین   ،یتمیز المدى بسھولة استخدامھ وفھمھ

 فقط من مجموع قیم المتغیر. 

 

یعرف االنحراف عن الوسط الحسابي على   ):Variance and Standard Deviationالتباین واالنحراف المعیاري (  2-3-2

الحسابي. لكن لدى استخدام ھذا المؤشر للتعرف على تشتت القیم حول الوسط الحسابي أنھ انحراف القیمة المشاھدة عن الوسط  

 سنالحظ أن مجموع انحرافات القیم عن وسطھا الحسابي یساوي الصفر دائماً. 
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متوسط مربعات االنحرافات  بأنھ    . ویعرف التباین Variance  لحل ھذه المشكلة اقترح مقیاس للتشتت أطلق علیھ اسم التباین

 مقدار تشتت القیم عن وسطھا الحسابي).(

𝑺𝑺𝟐𝟐  =  
∑(𝒙𝒙 −  𝑿𝑿�)𝟐𝟐

𝒏𝒏 − 𝟏𝟏  

 

ال یمكن أن یكون سالباً. وھو یشیر إلى مدى تشتت  یعتبر التباین من مقاییس التشتت الشھیرة ونالحظ من المعادلة السابقة أنھ

 ضعیف) یكون التباین صغیراً، وبالعكس.البیانات حول الوسط الحسابي، فعندما تتجمع البیانات حول الوسط الحسابي (تشتت  

لكن ونتیجة العتماد التباین على تربیع االنحرافات عن الوسط الحسابي فإنھ ال یتماشى مع وحدة قیاس المتغیر محل الدراسة.  

االنحراف لذا وللعودة إلى وحدة القیاس األصلیة یتم عادةً احتساب الجذر التربیعي للتباین، ویطلق على القیمة الناتجة اسم  

 . Standard Deviation المعیاري

األشھر واألكثر استخداماً للتشتت نظراً لسھولة التعامل معھ ریاضیاً ولكونھ یأخذ كافة   المقیاسیعتبر االنحراف المعیاري  

 القیم بعین االعتبار، لكنھ یتأثر بشكل واضح بالقیم الشاذة. 

بالعودة إلى مثالنا السابق، وللحصول على مقاییس النزعة المركزیة ومقاییس التشتت للمتغیر حب المنتج نتبع المسار التالي:  
Statistics  Frequencies   Descriptive Statistics   Analyze. 
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 Statistics): إظھار مقاییس النزعة المركزیة والتشتت والربیعیات ضمن النافذة 2/5الشكل رقم (

 

 

) الجدول  یساوي  2/2یظھر  الحسابي  الوسط  أن  حیث  المنتج  للمتغیر حب  المركزیة  النزعة  مقاییس    4والوسیط    3.37) 

. أما بالنسبة 5والربیع الثالث أو األعلى    4والربیع الثاني    2. كما یبن أن قیمة الربیع األول أو األدنى تساوي  5والمن/وال  

 .1.37واالنحراف المعیاري  1.89والتباین   4لمقاییس التشتت فنالحظ أن المدى یساوي 
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 ): مقاییس النزعة المركزیة والتشتت والربیعیات لمتغیر حب المنتج 2/2الجدول رقم (

 

 

جیدة لتمثیل المتغیرات. حیث یسمح لنا بعرض خمس قیم ھي    وسیلة  Boxplotوفي سیاق متصل یعتبر مخطط الصندوق  

القیمة الصغرى، وقیمة الربیع األول أو الربیع األدنى، والوسیط أو الربیع الثاني، والربیع الثالث أو األعلى، والقیمة العظمى. 

 القیم الشاذة في حال وجودھا.  ویمكن لمخطط الصندوق أیضاً أن یشیر إلى
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 ): مخطط الصندوق2/6الشكل رقم (

 

 ویمكن الحصول على مخطط الصندوق لمتغیر حب المنتج من خالل المسار التالي: 

BoxPlot   Legacy Dialogs   Graphs 

 .  Summaries of Separate Variablesوأیضاً نختار   Simpleنختار   Boxplotفي النافذة 

 Boxplot): نافذ 2/7الشكل رقم (
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خانة   إلى  المنتج  حب  المتغیر  نسحب  ثم  النافذة    Boxes Representومن   :Define Simple Boxplotضمن 

Summaries of Separate Variables   وننقر فوقOK .لیظھر مخطط الصندوق 

 ): طریقة إظھار مخطط الصندوق للمتغیر حب المنتج2/8الشكل رقم (
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 ): مخطط الصندوق للمتغیر حب المنتج2/9الشكل رقم (

 

  (Distribution Form)شكل التوزیع  2-4
حیث تتوزع   ،  Normal Distributionالمثالیة تكون بیانات المتغیر موزعة بشكل یتوافق مع شكل التوزیع الطبیعي    الحالةفي  

فإذا رسم الباحث المدرج  وعادة ما یُشبّھ شكل التوزیع الطبیعي بشكل الجرس.  البیانات بشكل متناظر تماماً حول مركزھا.  

لبیانات موزعة بشكل طبیعي سیجد أن البیانات تتوضع بشكٍل متناظر حول الوسط الحسابي. كما تكون    histogramالتكراري  

 والمنوال متساویة تماماً.  قیم الوسط الحسابي والوسیط 
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 ): التوزیع الطبیعي2/10الشكل رقم (

 

 

تتجمع معظم البیانات في التوزیع الطبیعي حول مركز التوزیع (أطول األعمدة في المدرج التكراري). وباالبتعاد عن   إذاً 

 مركز التوزیع تقل البیانات (كلما كان طول األعمدة في المدرج التكراراي أصغر).

ي بمقدار االنحراف المعیاري وتبعد حوالي % من البیانات تبعد عن الوسط الحساب 68وفي حالة التوزیع الطبیعي فإن حوالي  

% من البیانات عن الوسط الحسابي 99% من البیانات عن الوسط الحسابي بمقدار ضعفي االنحراف المعیاري، فیما تبعد  95

 بمقدار ثالثة أضعاف االنحراف المعیاري.

�𝑿𝑿نحراف المعیاري ( % من البیانات ضمن المجال المعرف بالوسط الحسابي ± اال68بمعنى آخر، ستتواجد   ± 𝑺𝑺 وستتواجد .(

�𝑿𝑿ضمن المجال من البیانات % 95 ± 𝟐𝟐𝑺𝑺. 
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 ): توزیع التكرارت واالحتماالت في التوزیع الطبیعي2/11الشكل رقم (

 

 

فإن من النادر الحصول على شكل التوزیع الطبیعي المثالي، لذا وللتعرف على طبیعة توزیع البیانات (المتغیر)   الواقعأما في  

 .Kurtosisوالتفلطح  Skewnessیمكن اللجوء إلى اختبار االلتواء 

 

 

شكل توزیعھ. فإذا  معرفةفكرة عن تمركز قیم المتغیر المراد  Skewnessتعطي قیمة االلتواء  ):Skewnessااللتواء ( 2-4-1

كانت قیم ھذا المتغیر تتمركز باتجاه القیم الصغیرة أكثر من تمركزھا باتجاه القیم الكبیرة یكون شكل التوزیع لھذا المتغیر 

 ً  أو أن شكل التوزیع لھذا المتغیر ملتٍو نحو الیمین ویسمى موجب االلتواء، وفي الحالة المعاكسة یكون التواء المتغیر سالبا

 ملتٍو نحو الیسار. 

التكراري    بمعنى بالمدرج  البیانات باالستعانة  إذا امتد شكل    histogramآخر، عند تمثیل  الیمین  نحو  التوزیع ملتویاً  یكون 

 التوزع أو منحنى التوزع نحو الیمین بشكل أكبر من امتداده نحو الیسار (والعكس بالعكس).
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 ): شكل التوزیع الملتوي 2/12( الشكل رقم

 

یكون التوزیع ملتویاً نحو الیمین، فإن القیم المتطرفة نحو الیمین تؤثر على الوسط الحسابي بسحبھ نحو الیمین. وبذلك   وعندما

. أما إذا كان التوزیع ملتویاً نحو الیسار، فإن القیم المتطرفة الصغیرة تسحب الوسط الوسط الحسابي أكبر من الوسیطیكون  

. ویكون الوسط الحسابي مساویاً للوسیط وللمنوال عندما  لوسط الحسابي أصغر من الوسیطاالحسابي إلى الیسار، ولھذا یكون  

 یكون التوزیع متناظراً.

تكون قیمة معامل االلتواء مساویة للصفر إذا كان التوزیع طبیعیاً بشكل مثالي. وبشكل تقریبي، یعتبر االلتواء مقبوالً إذا كانت 

,1−]قیمة معامل االلتواء ضمن المجال   ؛أي إذا كان: [1+
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-1 ≤ Skewness ≤ +1 

 التوزیع  ارتفاعالتفلطح ھو توزیع یمثل تكرارات القیم على طرفي المتغیر، وھو یمثل درجة    ):Kurtosisالتفلطح (  2-4-2

 بالنسبة للتوزیع الطبیعي أو مدى تركز البیانات في وسط التوزیع أو على طرفیھ.  

طرفي (ذیلي) على مدى تحدب أو تسطح شكل التوزیع. فإذا توزعت البیانات بشكل كبیر باتجاه    Kurtosisیدل معامل التفلطح  

یمیل التوزیع ألن یكون مسطحاً مقارنة بالتوزیع الطبیعي ویقال بأن الشكل كبیر التفلطح ویكون    histogramالمدرج التكراري  

 ذا قیمة سالبة.  Kurtosisمعامل 

لتوزیع الطبیعي،  أما إذا تركزت البیانات حول قمة التوزیع فإن التوزیع سیكون ذا شكل مدبب أو قلیل التفلطح مقارنة مع شكل ا

 ذا قیمة موجبة.  Kurtosisویكون معامل  

 

 ): التفلطح 2/13الشكل رقم (

 

 

,1−]المجال  ضمن    Kurtosisالتفلطح مقبوالً إذا تراوحت قیمة    ویعتبر . ویالحظ عدم وجود تأثیر كبیر للتفلطح على [1+

,3−]ویعتبرونھا مقبولة ضمن المجال    Kurtosisنتائج التحلیالت اإلحصائیة لذا یتسامح الكثیر من الخبراء مع قیم   +3]  .
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 ).200كما أن تأثیر االلتواء والتفلطح على نتائج التحلیالت اإلحصائیة یضعف بشكل كبیر مع زیادة حجم العینة (+ 

 . Frequenciesالمنبثقة من النافذة  Statisticsیظھر معامال االلتواء والتفلطح ضمن النافذة   SPSSوفي 

وھي    0.338-تســاوي    Skewnessبالعودة إلى مثالنا یظھر المدرج التكراري والنتائج المتعلقة بمتغیر حب المنتج أن قیمة  

تشیر إلى التواء نحو الیسار أي نحو القیم الصغیرة، وھذا ما تظھره العالقة بین الوسط الحسابي والوسیط حیث أن الوسط 

) إلى أن توزیع المتغیر یمیل نحو  Kurtosis = -1.128كما یشیر معامل التفلطح ().  4) أصغر من الوسیط ( 3.37الحسابي ( 

 التفلطح أو التسطح مقارنة بالتوزیع الطبیعي، ولكن القیمتین تبقیان ضمن الحدود المقبولة لشكل التوزیع.  

 ): شكل التوزیع للمتغیر حب المنتج 2/14الشكل رقم (

 

 

  (Cross Tabulations)جداول التقاطع  2-5
على وجھ    لتوصیف العالقة بین متغیرین أو أكثر من النوع الترتیبي أو االسمي  Cross tabulationsتستعمل جداول التقاطع  

تعتبر جداول التقاطع من الطرق الشائعة لتحلیل العالقة بین البیانات ویمكن استخدامھما مع األنواع األخرى. و   الخصوص 

تؤدي سھولة التفسیر إلى زیادة االرتباط  حیث    التفسیر والفھم من قبل المدراء قلیلي الخبرة باإلحصاءاالسمیة، ألنھا سھلة  

یمكن أن تقدم سلسلة من جداول التقاطع فھماً أعمق للظواھر المعقدة.  . كما بین نتائج البحث والقرارات واإلجراءات اإلداریة
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 ة البناء.وباإلضافة إلى ذلك فإن جداول التقاطع تتمتع بسھول

تأخذ جداول التقاطع التي توّصف العالقة بین متغیرین أشكاالً متعددة. وعادة ما یرمز لجداول التقاطع تبعاً لعدد الصفوف  

في حالة    table 2×2(األسطر) واألعمدة في الجدول أي تبعاً لحاالت كل من المتغیرین. تكون جداول التقاطع أو االقتران  

ن والجداول المتعددة التي تتكون من أكثر من صفین وعمودین. یشار إلى جدول التقاطع إذاً بالرمز  متغیرین لكل منھما حالتا

n×m table  ؛ حیث ترمزn  لعدد الصفوف وm  .لعدد األعمدة 

وتكر المنتج من قبل الطالب  في مثالنا السابق إذا أراد الباحث توصیف العالقة بین مشاھدة الشخصیة المشھورة في اإلعالن 

 . جدول التقاطع مشاھدة الشخصیة المشھورة × تذكر المنتجن بإمكانھ اللجوء إلى بناء  فإ

 .Crosstabs Descriptive Statistics Analyzeیمكن اتباع المسار التالي:  SPSSالتقاطع في  جدولإلنشاء 

 ): إنشاء جدول التقاطع2/15الشكل رقم (

 

 

النافذة   إلى  Crosstabsتظھر  المشھورة"  الشخصیة  "مشاھدة  المتغیر  یُسحب   .Column(s)    إلى المنتج"  "تذكر  والمتغیر 

Row(s)  وفي الحقیقة لن تختلف النتیجة إذا ما ُوضَع "مشاھدة الشخصیة المشھورة" في الصفوف و"تذكر المنتج" في األعمدة .

 التابع في الصفوف. ولكن واصطالحاً ینصح بوضع المتغیر المستقل في األعمدة والمتغیر 
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 Crosstabs): النافذة 2/16الشكل رقم (

 
 

ستظھر النافذة التالیة التي تمكنھ من التحكم بطریقة عرض محتویات جدول التقاطع. تضم    Cellsوإذا نقر الباحث فوق الزر  

 الخیارات التالیة:  Crosstabs: Cell Displayالنافذة 

 الذي یتضمن الخیارات التالیة:  Countsالتكرار  •

− Observed  وھو الخیار االفتراضي حیث تمأل خالیا الجدول بالتكرار المشاھد :𝑂𝑂𝑖𝑖 . 
− Expected تمأل خالیا الجدول بالتكرار المتوقع :𝐸𝐸𝑖𝑖. 
 

 : یتضمن الخیارات التالیة: Percentagesاإلطار  •

− Rows الصف.: تمأل خالیا الجدول بالنسب المئویة من مجموع 
− Columns.تمأل خالیا الجدول بالنسب المئویة من مجموع العمود : 
− Total.تمأل خالیا الجدول بالنسب المئویة من المجموع الكلي : 
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 : Residualsاإلطار  •

− Unstandardized  تمأل خالیا الجدول بالفرق بین التكرار المشاھد والتكرار المتوقع :𝑂𝑂𝑖𝑖 - 𝐸𝐸𝑖𝑖  . 
− Standardizedخالی تمأل  الخطأ  :  على  مقسوماً  المتوقع  والتكرار  المشاھد  التكرار  بین  بالفرق  الجدول  ا 

 المعیاري لھ. 
− Adjusted Standardized.نفس الخیار السابق معبراً عنھ بوحدات االنحراف المعیاري عن المتوسط : 

 

 Crosstabsضمن  Cell Display): النافذة 2/17الشكل رقم (

 

 

یُبقي الباحث الخیارات االفتراضیة ضمن ھذه النافذة حالیاً. ویمكن ترتیب عرض صفوف الجدول تصاعدیاً أو تنازلیاً بالنقر 

 .Formatفوق الزر 
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 Crosstabsضمن  Table Format): النافذة 2/18الشكل رقم (

 

 

 

 ). 2/19فنحصل على جدول التقاطع الظاھر في الشكل ( OKوننقر فوق   Crosstabsنعود إلى النافذة 

 ): جدول التقاطع مشاھدة الشخصیة المشھورة × تذكر المنتج 2/19الشكل رقم (
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ملخصاً إحصائیاً للمتغیرات من حیث حجم العینة والقیم    Case Processing Summaryیظھر الجدول األول في النتیجة  

 وأنھ ال توجد قیم مفقودة أو ناقصة. 196المفقودة إن وجدت ونسبتھا. ویظھر من الجدول أن حجم العینة ھو 

بین مشاھدة الشخصیة المشھورة وتذكر حیث نالحظ في    2×2أما الجدول الثاني فیظھر جدول تقاطع أو اقتران من النوع  

 دول أن:  ال

 131وعدد من تذكر المنتج =   65عدد من لم یتذكر المنتج =   -

 100وعدد من شاھد الشخصیة    96عدد من لم یشاھد الشخصیة =  -

 ممن تذكروا المنتج  55مقابل  41بالنسبة لمن لم یشاھد الشخصیة: عدد من لم یتذكر المنتج =  -

 76=  وعدد من تذكر المنتج  24یتذكر المنتج =  الشخصیة: عدد من لم  بالنسبة لمن شاھد  -

 ): تمثیل العالقة بین مشاھدة الشخصیة المشھورة وتذكر المنتج من خالل األعمدة البیانیة 2/20الشكل رقم (
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تشیر النتیجة إذاً مبدئیاً إلى احتمال أن یكون من شاھد الشخصیة المشھورة في اإلعالن المصور أكثر تذكراً للمنتج ممن لم 

الشخصیة المشھورة في اإلعالن. لكن ال یستطیع الباحث االعتماد على األرقام المشاھدة في ھذا الجدول فقط للوصول یشاھد  

التحلیل اإلحصائي الذي یسمح لھ باختبار فرضیة وجود عالقة بین مشاھدة   النتیجة، بل البد من العودة إلى  إلى مثل ھذه 

 لحالة اختبار كاي مربع. والذي سیناقش الحقاً. الشخصیة المشھورة وتذكر المنتج وھو في ھذه ا

 

الفصل والوسیط  الثاني  خالصة  الحسابي  والوسط  كالتكرار  الوصفیة  اإلحصائیة  المؤشرات  أشھر  بعض  الفصل  شرح   :

إلى   بعدھا  الفصل  المعیاري. تطرق  والتباین واالنحراف  التشتت كالمدى  الفصل مقاییس  تناول  والمنوال. كما  والربیعیات 

شكل التوزیع والتشوھات التي یمكن أن تطرأ على شكل التوزیع الطبیعي كااللتواء والتفلطح. وفي النھایة استعرض    مفھوم

وباإلشكال البیانیة    SPSSالفصل كیفیة توصیف العالقة بین متغیرین من خالل جداول التقاطع. وتم كل لك باالستعانة ببرنامج  

 التي یتیحھا ھذا البرنامج.  
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 أسئلة الفصل الثاني: 
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ  صح السؤال 

   عادةً ما تبدأ عملیة تحلیل البیانات بالتحلیل الوصفي 1

   یستخدم المدرج التكراري فقط في حالة المتغیرات االسمیة 2

   یستخدم الوسط الحسابي مع المقاییس االسمیة 3

   الوسیط ھو القیمة التي یقل عنھا نصف عدد القیم في العینة ویزید عنھا النصف اآلخر 4

   یمثل التباین القیمة األكثر شیوعاً أو تكراراً  5

6 
حالة   حوالي  في  فإن  الطبیعي  بمقدار  68التوزیع  الحسابي  الوسط  عن  تبعد  البیانات  من   %

 االنحراف المعیاري
  

   على مدى تحدب أو تسطح شكل التوزیع  Kurtosisیدل معامل التفلطح  7

   لتوصیف العالقة بین متغیرین أو أكثر  Cross tabulationsتستعمل جداول التقاطع  8

 

 أسئلة متعددة الخیارات: 

 یحسب ..... عن طریق جمع كل قیم المشاھدات الخاصة بالمتغیر في إطار العینة، ثم قسمة ھذا المجموع على عدد المشاھدات.  .1

A. الوسیط 

B. الوسط الحسابي 

C. المنوال 

D. التباین 

 یعتبر االنحراف المعیاري المقیاس األشھر واألكثر استخداماً للتشتت. .2

A. االلتواء 

B. التفلطح 

C. االنحراف المعیاري 

D. المنوال 
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 إذا كانت قیم المتغیر تتمركز باتجاه القیم الصغیرة أكثر من تمركزھا باتجاه القیم الكبیرة یكون شكل التوزیع لھذا المتغیر ......  .3

A.  موجب االلتواء 

B. سالب االلتواء 

C.  كبیر التفلطح 

D.  قلیل التفلطح 

 

إذا تركزت البیانات حول قمة التوزیع فإن التوزیع سیكون ذا شكل مدبب أو قلیل التفلطح مقارنة مع شكل التوزیع الطبیعي، ویكون   .4

 ..... 

A.  معاملSkewness ذا قیمة سالبة 

B.  معاملSkewness ذا قیمة موجبة 

C.  معاملKurtosis  ذا قیمة سالبة 

D.  معاملKurtosis ذا قیمة موجبة 

 قضایا للمناقشة \) أسئلة 3

 .  الوسیط والربیعیات) 1السؤال ( .1

 . عرف الوسیط واشرح طریقة حسابھ یدویاً ووضح العالقة بینھ وبین الربیعیات

 ]2-2-2توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 15: 100دقیقة. الدرجات من  15مدة اإلجابة:  [

 .  التوزیع الطبیعي) 2السؤال ( .2

 .اشرح خصائص التوزیع الطبیعي 

 ]4-2توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 15: 100دقیقة. الدرجات من  15مدة اإلجابة:  [

 . االلتواء) 3السؤال ( .3

 . اشرح االلتواء وأشكالھ ووضح تأثیره على العالقة بین الوسط الحسابي والوسیط

 1]- 4-2توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 15: 100دقیقة. الدرجات من  15مدة اإلجابة:  [
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 Tالفصل الثالث: اختبار الفرضیات واختبار 
T (Testing Hypotheses and T-Test) 

 

 الكلمات المفتاحیة: 

 Test)، اختبار الفرضیات (Alternative Hypothesis)، الفرضیة البدیلة (Null Hypothesis)، فرضیة العدم (Hypothesisالفرضیة (

of Hypotheses  اختبار  ،(t  ) الواحدة اختبار  One Sample T-Testللعینة   ،(t  ) المستقلة )، Independent Samples T-Testللعینات 

 ). Paired Samples T-Testللعینات المزدوجة ( tاختبار 

  ملخص الفصل:

المتعلق باختبار فرضیات مرتبطة باألوساط الحسابیة. یبدأ الفصل   tیھدف الفصل إلى التعریف بأنواع ومراحل اختبار الفرضیات وشرح اختبار 

تھي  بعرض مفھوم فرضیة العدم والفرضیة البدیلة واختبار الفرضیات في اتجاه واحد أو اتجاھین. ثم ینتقل إلیضاح مراحل اختبار الفرضیات. وین 

 بأنواعھ الثالث. Tالفصل بتطبیق اختبار 

 المخرجات واألھداف التعلیمیة: 

 التعرف على الفرق بین فرضیة العدم والفرضیة البدیلة وصیاغتھما بشكل صحیح. -

 تذكر مراحل اختبار الفرضیات. -

 . Tشرح الفرق بین أنواع اختبار  -

 بأنواعھ الثالث. Tتطبیق وتفسیر نتائج اختبار  -

 )SPSS )Paired Samples T-Test Using SPSSتخدام نات المزدوجة باس -
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   (Types and Steps to Test Hypotheses)أنواع ومراحل اختبار الفرضیات  3-1
على الرغم من أھمیة وصف البیانات ألي تحلیل إال أن اإلحصاء الوصفي ال یكفي لإلجابة على الكثیر من التساؤالت التي  

یواجھھا الباحث. لإلجابة على ھذه التساؤالت یتوجب على الباحث الذھاب أبعد من اإلحصاء الوصفي وصوالً إلى اإلحصاء 

لتقدیر قیم المجتمع  الذي    Inferential Statisticsاالستداللي   یسمح لھ باختبار الفرضیات. یستخدم اإلحصاء االستداللي إذاً 

 اإلحصائي والختبار الفرضیات إحصائیاً.

ھي ادعاء حول صحة شيء ما على مستوى    Hypothesis  الفرضیة):  Types of Hypothesesأنواع الفرضیات (  3-1-1

 طئة. المجتمع. إذاً یمكن أن تكون الفرضیة صحیحة أو خا

بین فرضیتین تسمى األولى   التمییز  یتم  الفرضیات  اختبار  العدم  " في  لھا  "Hypothesis Nullفرضیة  وتسمى    0Hویرمز 

 .1H ویرمز لھا" Hypothesis Alternativeالفرضیة البدیلة "الثانیة 

(وسط المجتمع مثالً)، وھي تشیر دائماً إلى عدم   صیاغة مبدئیة عن معلمة المجتمع المجھولةبأنھا    0Hالعدم    فرضیةتعرف  

وجود عالقة أو اختالف أو أثر (بحسب فرضیة الباحث التي یسعى الختبارھا). تعتبر ھذه الفرضیة أن االختالف المالحظ 

العدم ھي   بین الشیئین المدروسین أو المقارنین ناتج عن الصدفة وأنھ ال یوجد فرق حقیقي بینھما. وفي الحقیقیة فإن فرضیة

 الفرضیة التي یتم اختبارھا ویتم رفضھا عندما تتوفر دالئل على عدم صحتھا. 

فھي الفرضیة التي یضعھا الباحث كبدیل عن فرضیة العدم، وھي تشیر غالباً إلى عكس فرضیة العدم    1Hأما الفرضیة البدیلة  

البدیلة في حالة رفض  الفرضیةرضیة العدم. ویتم قبول أو إلى أن المعلمة المجھولة لھا قیمة تختلف عن القیمة التي حددتھا ف

 فرضیة العدم. 

 على أنھ عبارة عن احتمال رفض فرضیة العدم وھي صحیحة. ویعتمد تحدید مستوى الداللة  ألفا)(  αمستوى الداللة  یعرف  

Level of Significance  )α  (  على درجة استعداد الباحث لتحمل مخاطر رفض فرضیة العدم وھي صحیحة أو حجم الخطأ

 الذي یرضى بھ في قراره. 

  αعند اختبار الفرضیات یتم تحدید مستوى الداللة    وبالتالي%).  5(أو    0.05مساویاً لـ    αوعادةً ما یتم اعتماد مستوى داللة  
 %.5% یكون لدینا عدم تأكد أو خطأ مقداره 95مجال ثقة   الذي یقیس درجة عدم التأكد، فلو كان لدینا

ھو االختبار   One-tailed testالفرضیات في اتجاه واحد أو اتجاھین. فاختبار الفرضیات في اتجاه واحد    اختبارویمكن أن یتم  
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 صغر من إحصائیة العینة؛ فھناك إذاً تحدید لالتجاه. أكبر أو أالذي تبین فیھ الفرضیات أن المعلمة للمجتمع 

كمثال على ذلك، إذا أراد أحد المحالت استخدام خدمة البیع عبر اإلنترنت في حال تجاوزت نسبة المتسوقین عبر االنترنت  

دم والبدیلة في  %، وقام بدراسة الختبار فرضیة تجاوز نسبة المتسوقین عبر االنترنت للنسبة المذكورة تكون فرضیتا الع40

 ھذه الدراسة على الشكل التالي: 

≤ 0.40 π: 0H 

> 0.40 π: 1H 
 %5): اختبار الفرضیات في اتجاه واحد عند مستوى داللة 3/1الشكل رقم (

 

 العدم عندئذ سیتم قبول الفرضیة البدیلة وسیتم إدخال خدمة البیع عبر اإلنترنت.  فرضیةإذا ما تم رفض 

إحصائیة العینة؛ ال تساوي  في جانبین فھو االختبار الذي تبین فیھ الفرضیة البدیلة أن المعلمة للمجتمع    الفروض أما اختبار  

 أي أنھ ال یوجد تحدید لالتجاه. 

% تصبح فرضیة العدم  40اختبار إذا ما كانت نسبة المتسوقین عبر اإلنترنت ال تساوي  حل  ففي المثال السابق، إذا ما أراد الم

 والفرضیة البدیلة على الشكل التالي: 
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= 0.40 π: 0H 

≠ 0.40 π: 1H 

 

 العدم عندئذ سیتم قبول الفرضیة البدیلة وسیتم إدخال خدمة البیع عبر اإلنترنت. فرضیةوإذا ما تم رفض 

 %5): اختبار الفرضیات في اتجاھین عند مستوى داللة 3/2الشكل رقم (

 

 

یستدعي بناء الفرضیات خضوعھا لالختبار بغرض تحدید ):  Steps to Test Hypothesesخطوات اختبار الفرضیات (  3-1-2

إلى اإلحصاء االستداللي إلجراء اختبار    اللجوءوعند    صحتھا، وذلك ألن البیانات تم جمعھا من عینة ولیس من مجتمع.مدى  

الفرضیات یتم بدایة تحدید فرضیة العدم والفرضیة البدیلة لالختبار. یتم تالیاً جمع البیانات وتحدید االختبار اإلحصائي المناسب  

 الختبار الفرضیات. 

  اإلحصائيباالستعانة ببرامج التحلیل    p value %) ثم یتم إیجاد القیمة االحتمالیة  5(عادةً    αث أیضاً مستوى الداللة  یحدد الباح
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)SPSS   في ھذا المقرر) حیث تشیر قیمةp  إلى مستوى الداللة المحسوبComputed significance level. 

 ): خطوات اختبار الفرضیات 3/3الشكل رقم (

 

. ینتج عن ھذه المقارنة  α = 0.05) مع مستوى الداللة  SPSSضمن    sig(قیمة    p valueیقوم الباحث بعدھا بمقارنة قیمة  

 االحتماالن التالیان: 

 نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة.   )α )p < 0.05أصغر من    pقیمة إذا كانت  -

"والتعبیر المستخدم ھنا ھو  ال یمكننا رفض فرضیة العدم.    p ≥ 0.05  كانت إذا   - وال    "ال یمكن رفض فرضیة العدم

"یجوز استخدام التعبیر   ، وذلك ألنھ ال یمكن أبداً إثبات فرضیة العدم وبالتالي ال یمكن قبولھا. "نقبل فرضیة العدم
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  T (T-Test)اخت�ار  3-2
من االختبارات اإلحصائیة الشائعة والمھمة والتي تستخدم بشكل واسع من قبل الباحثین لقیاس الفروقات   tیعتبر اختبار    

ثالثة    tوالختبار  یستخدم الختبار فرضیة تتعلق بالوسط الحسابي.    tأي أن االختبار اإلحصائي  ؛  المعنویة بین المتوسطات 

الواحدة    tاختبار  أشكال   المستقلة    tواختبار    One sample t-testللعینة    tاختبار  و  Independent samples t-testللعینات 

 . Paired sample t-testللعینات المزدوجة 

 ما یلي:  tومن أھم الشروط العامة الواجب توفرھا لتطبیق اختبار 

 .Ratioأو النسب  Intervalیجب أن تكون البیانات من النوع المتدرج  -

 یم مفرداتھا ال تعتمد على بعضھا البعض. یجب أن تكون العینة عشوائیة وق -

 . Normal Distributionیجب أن یتبع المتغیر المراد إجراء االختبار على وسطھ الحسابي التوزیع الطبیعي  -

 

للكشف عن وجود اختالف معنوي  للعینة الواحدة    tاختبار    یستخدم):  One Sample T-Testللعینة الواحدة (  Tاختبار    3-2-1

داللة إحصائیة) للوسط الحسابي لمتغیر ما لعینة واحدة عن قیمة محددة ثابتة. وعادةً ما یستخدم الختبار الداللة اإلحصائیة    ي(ذ 

�𝑿𝑿 بین الوسط الحسابي المحسوب على مستوى العینة  للفرق  .µوالوسط الحسابي المفترض للمجتمع    

 للعینة الواحدة لإلجابة على تساؤالت من نمط:  tاللجوء إلى اختبار  للباحث یمكن 

 %؟ 15ھل تتجاوز حصة المنتج في السوق  -

 درجات)؟ 7(على مقیاس من   4ھل یتجاوز مستوى الرضا للموظفین المستوى الوسطي   -

الذھنیة   - للصورة  الحسابي  الوسط  یتجاوز  (ھل  المستھلكین  أذھان  في  إیجابیة  بصورة  التجاریة  العالمة  تتمتع  ھل 

 )؟  4أو  3المقیاس أو القیمة الحیادیة للمقیاس والتي قد تكون وسطي 

 وغیرھا من التساؤالت المشابھة.  -

3-2-1 -1  ) والفرضیات  الریاضیة  كیفیة   ):Mathematical Equation and Hypothesesالمعادلة  التالي  الجدول  یظھر 

 . للعینة الواحدة tصیاغة فرضیة العدم والفرضیة البدیلة المتعلقتان باختبار 
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 للعینة الواحدة   t): فرضیة العدم والفرضیة البدیلة الختبار 3/1الجدول رقم (

 

 من خالل الصیغة التالیة:  tوتُحسب قیمة 

t = (𝑋𝑋
�− µ)
𝑆𝑆/√𝑛𝑛

 

 

 الحسابي للعینة : الوسط �𝑋𝑋:     حیث 

S            االنحراف المعیاري : 

   n حجم العینة : 

 للعینة الواحدة كما یلي:   tالختبار   .d.fوتحسب درجة الحریة  

d.f. = n -1 
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للعینة الواحدة   tلتطبیق اختبار    ):SPSS  )One Sample T-Test Using SPSSللعینة الواحدة باستخدام    Tاختبار    2- 3-2-1

  230سنستعین باستبیان بسیط قام بتوزیعھ أحد الباحثین داخل إحدى الشركات الكبیرة على عینة مكونة من    SPSSباستخدام  

 موظفاً من موظفي الشركة.  

 تضمن االستبیان ثالثة متغیرات:

 (ذكر / أنثى)  الجنس: -

 =جیدة جداً)5=جیدة، 4=حیادي،  3=سیئة، 2=سیئة جداً، 1تقییم التھویة في مكان العمل: ( -

 =جیدة جداً) 5=جیدة، 4=حیادي، 3=سیئة،  2=سیئة جداً، 1تقییم اإلضاءة في مكان العمل: ( -

 =راٍض، 4=حیادي،  3=غیر راٍض، 2=غیر راٍض أبداً، 1الرضا عن مكان العمل: (  -

 =راٍض جداً). 5                

ون یمیلون للرضا عن مكان العمل. بمعنى ھل یتجاوز الوسط الحسابي للرضا عن أراد الباحث معرفة فیما إذا كان الموظف 

القیمة   لقیاس الرضا عن مكان العمل أي  المقیاس المستخدم  الباحث لمقیاس من  3مكان العمل وسط   5؟ (نظراً الستخدام 

 درجات لقیاس الرضا عن مكان العمل).

 µ ≤ 30H :فرضیة العدم:  

 µ > 31H :الفرضیة البدیلة: 

 Analyze  Compare Means    One sample T Testتُتبع الخطوات التالیة:  SPSSاالختبار في  لتنفیذ 
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SPSSللعینة الواحدة ضمن  t): خطوات تنفیذ اختبار 3/4الشكل رقم (

 

 

 

 Test Valueویتم تغییر    Test Variable(s)یُنقل متغیر "الرضا عن مكان العمل" إلى المربع    One-Sample T Testفي النافذة  

 ". 3إلى القیمة " 

 One-Sample T Test): النافذة  3/5الشكل رقم (
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 فتظھر النتیجة التالیة:  OKیُنقر فوق 

 للعینة الواحدة  t): نتیجة اختبار  3/6الشكل رقم (

 

للعینة    t  ویؤكد اختبار.  3.83أن الوسط الحسابي للرضا عن مكان العمل یبلغ    One-Sample Statisticsیظھر الجدول األول  

) بشكل  3أن الوسط الحسابي للرضا عن مكان العمل أكبر من وسط المقیاس (القیمة    One-Sample Test   الواحدة في الجدول

 : ذي داللة إحصائیة حیث أن

• = 14.212 (229)t   

 α = 0.05أصغر من مستوى الداللة   Sigو  •

إیجابي عن مكا  التي تدل على أن األشخاص لدیھم رضاً  العدم وقبول الفرضیة البدیلة  ن بمعنى آخر یمكن رفض فرضیة 

 العمل. 

لفحص فرضیة   المستقلةللعینات    tیستخدم اختبار    ):Independent Samples T-Testللعینات المستقلة (  Tاختبار    3-2-2

 مساواة الوسط الحسابي لمتغیر ما بین عینتین أو مجموعتین مستقلتین (الوسط الحسابي لمجموعتین).  
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 للعینات المستقلة لإلجابة على تساؤالت مثل:  tویمكن استخدام اختبار  

 ؟ Xھل یختلف المختصون عن غیر المختصین في تقییمھم ألداء الشركة  -

 ى التسلیة أكثر مما ینفقھ ذوو الدخل المنخفض؟ ھل ینفق ذوو الدخل المرتفع عل -

 ھل یكون مستوى تحفیز الموظفین الراضین أعلى من مستوى تحفیز الموظفین غیر الراضین؟  -

 ھل یختلف مستوى رضا قدامى المساھمین عن مستوى رضا المساھمین الجدد؟ -

 للعینات المستقلة شرطان إضافیان:  tفإن الختبار    tإلى الشروط العامة التي سبق ذكرھا في مقدمة الفصل الختبار    وباإلضافة

 شرط استقالل المجموعتین: حیث یجب أن یظھر كل مجیب أو مشاھدة في مجموعة واحدة فقط من المجموعتین.  •

یتیح حالً بدیالً   SPSSیجب أن یكون تباین متغیر االختبار متساویاً في كال المجموعتین. ولكن  شرط تجانس التباین:  •

 شكالن: كما سنرى الحقاً في حال عدم تساوي التباین بین المجموعتین. حیث یكون لالختبار  

o  ٍاألول في حال افتراض أن تباین المجموعتین متساو 

o  المجموعتین غیر متساوٍ الثاني في حال افتراض أن تباین 

 . Levene’s testویتم اختبار شرط تجانس التباین من خالل اختبار لیفین  

3-2-2 -1  ) والفرضیات  الریاضیة  اختبار  یمكننا    ):Mathematical Equation and Hypothesesالمعادلة  للعینات   tفي 

ن غیر متداخلتین (كمتغیر الجنس مثالً). غالباً ما یكون ھذا المستقلة التمییز بین متغیرین. یقسم المتغیر األول العینة إلى عینتی 

أما المتغیر   .  Grouping Variable اسم متغیر التجمیع    SPSSویطلق علیھ في    Nominal Variableالمتغیر من النوع االسمي  

الثاني فھو المتغیر المراد اختبار تساوي الوسط الحسابي لھ بین المجموعتین اللتان یعرفھما المتغیر األول (متغیر التجمیع).  

 .Ratioأو النسب   Intervalیكون ھذا المتغیر من النوع المدرج 

 تكتب فرضیة العدم والفرضیة البدیلة في ھذا االختبار كما یلي: 

 µ1 : µ0H =2دم: فرضیة الع

 µ 1: µ1H ≠2الفرضیة البدیلة: 

 حیث: 

1µ الوسط الحسابي للمتغیر الكمي ضمن المجموعة األولى : 
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2µ الوسط الحسابي للمتغیر الكمي ضمن المجموعة الثانیة : 

 بتطبیق الصیغة التالیة:  tویمكن حساب قیمة  

 

 

 

 حیث:  

𝑋𝑋�1 الوسط الحسابي للمجموعة األولى : 

𝑋𝑋�2 الحسابي للمجموعة الثانیة : الوسط 

 𝑆𝑆12 تباین المجموعة األولى : 

𝑆𝑆12 تباین المجموعة الثانیة : 

1n حجم المجموعة األولى : 

2n حجم المجموعة الثانیة : 

 للعینات المستقلة من خالل الصیغة التالیة:  tوتحسب درجة الحریة الختبار 

2 – 2+ n1 d.f. = n 
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في تتمة لمثالنا    ):SPSS  )Independent Samples T-Test Using SPSSللعینات المستقلة باستخدام    Tاختبار    2- 3-2-2

 السابق أراد الباحث اختبار فرضیة وجود اختالف بین الذكور واإلناث من حیث الرضا عن مكان العمل.  

 الوسط الحسابي لرضا الذكور = الوسط الحسابي لرضا اإلناث  فرضیة العدم:

 الوسط الحسابي لرضا الذكور ≠ الوسط الحسابي لرضا اإلناث  الفرضیة البدیلة:

 یتبع الباحث الخطوات التالیة:  SPSSلتطبیق االختبار في 

Analyze  Compare Means   Independent-Samples T Test 

 

SPSSللعینات المستقلة ضمن  t): خطوات تنفیذ اختبار 3/7الشكل رقم (

 

 

ویُنقل    Test Variable(s)یُنقل المتغیر الكمي "الرضا عن مكان العمل" إلى المربع    Independent-Samples T Testفي النافذة  

بنقل   Define Groups". یُالحظ أن الزر  Grouping Variableالمتغیر االسمي "الجنس" إلى المربع " القیام  سینشط فور 

 .  Grouping Variableالمتغیر "الجنس" إلى المربع 
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Independent-Samples T Test): النافذة 3/8الشكل رقم (

 

ل رمزي المجموعتین المراد مقارنة متوسطیھما (في ھذا المثال أُعطي الرمز ویدخ Define Groupsینقر الباحث فوق الزر 

. ال تظھر أھمیة ھذه النافذة إذا احتوى متغیر التجمیع على مجموعتین فقط.  Continueلإلناث) ویُنقر فوق الزر    2للذكور و  1

تعریف المجموعتین المراد مقارنة وسطھما  أما في حال احتوى متغیر التجمیع على أكثر من مجموعتین فتفید ھذه النافذة في  

 الحسابي. 

  Define Groups): النافذة  3/9الشكل رقم (
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 للعینات المستقلة.   tتظھر نتیجة اختبار  Independent-Samples T Testفي النافذة  OKالنقر فوق الزر  عند 

 للعینات المستقلة   t): نتیجة اختبار 3/10الشكل رقم (

 

موظفاً وأن الوسط الحسابي لرضا الذكور عن مكان العمل    132أن عدد الذكور في العینة ھو    Group Statisticsالجدول    یبین

. نالحظ تقارب الوسطین 3.81موظفة والوسط الحسابي لرضا اإلناث عن مكان العمل    98فیما یبلغ عدد اإلناث    3.86ھو  

العینة. والختبار الداللة اإلحصائیة للفرق بین الذكور واإلناث من حیث الرضا عن مكان العمل البد    الحسابیین على مستوى

 . Independent Samples Testالظاھرة في الجدول  tمن اللجوء إلى نتیجة اختبار  

في حال كان شرط    tنتیجة اختبار    Equal variances assumedیُالحظ أن الجدول یتضمن سطرین. یعطي السطر األول  

 Equal variancesتساوي التباینین محققاً أي أن تباین المجموعة األولى یساوي تباین المجموعة الثانیة. أما السطر الثاني  

not assumed   فیظھر نتیجة اختبارt دم تساوي التباینین. في حال ع 

  Fباختبار تساوي التباینین حیث یكون تباینا العینتین متساویاً إذا كان مستوى معنویة قیمة   Leven’s Testاختبار لیفین  یسمح

الموجودة في السطر األول. أما إذا كان   t) وتُعتمد في ھذه الحالة نتیجة اختبار  α = 0.05أكبر من مستوى الداللة المحدد (
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فیكون تباینا المجموعتین غیر متساٍو وتُعتمد نتیجة اختبار    α) الختبار لیفین أصغر من  Sigأو    p valueالمعنویة (  مستوى

t  .الظاھرة في السطر الثاني 

وھي أكبر من مستوى الداللة    sig=0.549أن معنویة اختبار لیفین ھي    Independent Samples Testالجدول    منیُالحظ  

 الظاھرة في السطر األول.  tوبالتالي فإن شرط تساوي التباینین محقق لذا تُعتمد نتیجة اختبار   0.05

وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث  عدم  ) إلى  0.05sig= 0.420 , (228)t < 0.675 =نتیجة االختبار (   تشیر

 ل.من حیث الرضا عن مكان العم

فحص فرضیة تتعلق  للعینات المزدوجة    tاختبار  یتضمن    ):Paired Samples T-Testللعینات المزدوجة (  Tاختبار    3-2-3

 بمساواة متوسط متغیرین لنفس العینة بحیث تكون مشاھدات العینة على ھیئة أزواج.  

حیث یجیب الشخص مرتین على نفس المتغیر كما  ویشیع استخدام ھذا االختبار في الدراسات التي تستخدم المقاییس المكررة  

ختبار معنویة  للعینات المزدوجة ال  tالً یمكن استخدام اختبار  في حال قیاس قیمة متغیر ما قبل وبعد تجربة أو حدث ما. فمث

الفرق بین عالمات الطالب في مقررین مختلفین أو الختبار معنویة الفرق بین متوسط عالمات الطالب قبل دورة التقویة  

 مثلة المشابھة.وبعد دورة التقویة أو لفحص اختالف تقییم المستھلكین لعالمتین تجاریتین مختلفتین وغیر ذلك من األ

 

تكتب فرضیة العدم والفرضیة    ):Mathematical Equation and Hypothesesالمعادلة الریاضیة والفرضیات (  1- 3-2-3

 للعینات المزدوجة كما یلي:  tالبدیلة الختبار  

 µ 1: µ0H =2فرضیة العدم : 

  µ 1: µ1H ≠2الفرضیة البدیلة: 

 حیث: 

1µ األول : الوسط الحسابي للمتغیر 

2µ الوسط الحسابي للمتغیر الثاني : 

 في ھذا االختبار من خالل الصیغة التالیة:  tوتُحسب قیمة 
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t = 𝑑𝑑�

𝑆𝑆𝑑𝑑 √𝑛𝑛⁄ 

 حیث:  

�̅�𝑑 وسطي الفرق بین الوسطین الحسابیین للمتغیرین : 

dS االنحراف المعیاري للفرق بین الوسطین الحسابیین للمتغیرین : 

n حجم العینة : 

 الحریة لالختبار كما یلي: وتحسب درجات 

d.f. = n -1 

أراد في مثالنا السابق    ):SPSS  )Paired Samples T-Test Using SPSSللعینات المزدوجة باستخدام    Tاختبار   2- 3-2-3

 الباحث معرفة فیما إذا كان ھناك فرق بین تقییم الموظفین للتھویة وتقییمھم للتھویة في مكان العمل.

 الوسط الحسابي لتقییم التھویة = الوسط الحسابي لتقییم اإلضاءة فرضیة العدم: 

 الفرضیة البدیلة: الوسط الحسابي لتقییم التھویة ≠  الوسط الحسابي لتقییم اإلضاءة 

 نتیع الخطوات التالیة:   SPSSاالختبار في  لتطبیق

Analyze  Compare Means  Paired-Samples T Test 
  



 
 

74 
 

 SPSSوجة ضمن دللعینات المز  t): خطوات تنفیذ اختبار 3/11الشكل رقم (

 

وینقل المتغیر "اإلضاءة" إلى    Variable1ینقل الباحث المتغیر "التھویة" إلى العمود    Paired-Samples T Testفي النافذة  

 .OKثم ینقر فوق  Variable2العمود 

Paired-Samples T Test): النافذة 3/12الشكل رقم (

 

فیما یبلغ الوسط الحسابي    3.80إلى أن الوسط الحسابي للعینة لمتغیر "التھویة" ھو    Paired Samples Statisticsیشیر الجدول  

 موظفاً.  230ویبلغ حجم العینة  3.38لمتغیر "اإلضاءة"  
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 Paired-Samples Statistics): الجدول 3/13الشكل رقم (

 

إلى وجود اختالف ذي داللة إحصائیة بین تقییم الموظفین للتھویة وتقییمھم    Paired Samples Testالظاھر في     tاختبار    یشیر

بحیث أن تقییمھم للتھویة أفضل من تقییمھم لإلضاءة ضمن مكان العمل تبعاً  )  Sig= 5.951 ;  (229)t 0.05 >لإلضاءة (

 . Paired Samples Statisticsلألوساط الحسابیة الظاھرة في الجدول 

Paired-Samples Test): الجدول 3/14الشكل رقم (

 

 

: عرف الفصل مفھوم الفرضیة ومیز بین فرضیة العدم والفرضیة البدیلة وكیفیة اختبار الفرضیات  الثالث  خالصة الفصل

االختبار   اختیار  ثم  البدیلة،  والفرضیة  العدم  فرضیة  بصیاغة  المراحل  ھذه  تبدأ  االختبار.  عملیة  بھا  تمر  التي  والمراحل 

  pالمرتبطة باالختبار اإلحصائي، وانتھاءاً بمقارنة قیمة    pة  اإلحصائي المناسب، مروراً باختیار مستوى الداللة، وتحدید قیم

بأنواعھ الثالث وھي    tمع مستوى الداللة مما یسمح برفض أو عدم رفض فرضیة العدم. انتقل الفصل الحقاً لشرح اختبار  

نوع وفرضیاتھ ومعادلتھ    وعرض شروط كل  للعینات المزدوجة.  tللعینات المستقلة واختبار    tللعینة الواحدة واختبار    tاختبار  

 .  SPSSالریاضیة وكیفیة تطبیقھ باستخدام 
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 أسئلة الفصل الثالث: 
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ  صح السؤال 

   یسمح اإلحصاء الوصفي باختبار الفرضیات 1

   ھي ادعاء حول صحة شيء ما على مستوى المجتمع. Hypothesisالفرضیة  2

   بأنھا صیاغة مبدئیة عن معلمة المجتمع المجھولة 0Hتعرف فرضیة العدم  3

   ألفا) على أنھ عبارة عن احتمال رفض الفرضیة البدیلة. ( αیعرف مستوى الداللة  4

   الختبار فرضیة تتعلق بالتكرارات. tیستخدم االختبار اإلحصائي  5

6 
للعینات المستقلة لفحص فرضیة مساواة الوسط الحسابي لمتغیر ما بین عینتین    tیستخدم اختبار  

 أو مجموعتین مستقلتین.
  

   للعینة الواحدة.  tیتم اختبار شرط تجانس التباین من خالل اختبار  7

   للعینات المزدوجة فحص فرضیة تتعلق بمساواة متوسط متغیرین لنفس العینة   tیتضمن اختبار   8

 

 أسئلة متعددة الخیارات: 

 تشیر فرضیة العدم إلى .....   .1

A.   عدم وجود عالقة 

B.  عدم وجود اختالف 

C.  عدم وجود أثر 

D. كل اإلجابات السابقة صحیحة 

 یمكن أن یتم اختبار الفرضیات ..... .2

A. في اتجاه واحد 

B.  اتجاھینفي 

C.  اإلجابتانA  وB  صحیحتان 

D.  اإلجابتانA  وB خاطئتان 
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 ..... αلالختبار اإلحصائي أصغر من مستوى الداللة  pإذا كان مستوى الداللة المحسوب  .3

A.  نرفض فرضیة العدم 

B.  نرفض الفرضیة البدیلة 

C.  ال یمكننا رفض فرضیة العدم 

D. كل اإلجابات السابقة خاطئة 

 

 یستخدم ...... للكشف عن وجود اختالف ذي داللة إحصائیة للوسط الحسابي لمتغیر ما لعینة واحدة عن قیمة محددة ثابتة.  .4

A.  اختبارt للعینة الواحدة 

B.  اختبارt للعینات المستقلة 

C.  اختبارt للعینات المزدوجة 

D. كل اإلجابات السابقة صحیحة 

 قضایا للمناقشة \) أسئلة 3

 . أنواع الفرضیات) 1السؤال ( .1

 .عرف الفرضیة واشرح الفرق بین فرضیة العدم والفرضیة البدیلة 

 ]1-1-3توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 10: 100دقیقة. الدرجات من  10مدة اإلجابة:  [

 . مراحل اختبار الفرضیات) 2السؤال ( .2

 .اشرح مراحل اختبار الفرضیات

 ]2-1-3توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 15: 100دقیقة. الدرجات من  15مدة اإلجابة:  [

 . Tاختبار ) 3السؤال ( .3

 . اشرح الفرق بینھاو Tعدد أنواع اختبار 

 ]2-3توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 15: 100دقیقة. الدرجات من  15مدة اإلجابة:  [
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 الفصل الرابع: تحلیل التباین 
(Analysis of Variance) 

  الكلمات المفتاحیة:

) األحادي  التباین  ((One Way ANOVAتحلیل  التباین  تحلیل   ،Analysis of Variance) العاملي  المتغیر   ،(Factor Variable ،(

 لمعرفة مصدر الفروق بین المتوسطات.  Sheffee)، اختبار Post Hoc analysisاالختبارات البعدیة (

     ملخص الفصل:

الختبار فرضیة تساوي متوسطات متغیر كمي ما بین   (Independent Samples t-test)للعینات المستقلة    tاستُخدم في الفصل السابق تحلیل    

مجموعتي متغیر فئوي (ترتیبي أو أسمي). ولكن قد یحتاج الباحث في الكثیر من الحاالت إلى اختبار فرضیة تساوي متوسطات متغیر كمي ما  

أكثر م التباین  بین  إلى تحلیل  اللجوء  الحالة  الفئات)، یمكن في ھذه  أكثر من  أو  أو ما یعرف    Analysis of Varianceن مجموعتین (ثالثة 

 للعینات المستقلة ویمكن استخدامھ لمقارنة متوسطات مجموعتین أو أكثر.   t. یعتبراً تحلیل التباین إذاً امتداداً الختبار ANOVAاختصاراً بـ 

 ألھداف التعلیمیة: المخرجات وا

 یستوعب الطالب أھمیة تحلیل التباین األحادي. -

 یتعرف الطالب على أھداف تحلیل التباین األحادي  -

 للعینات المستقلة وتحلیل التباین األحادي. tیمیز الطالب بین تحلیل  -

 یدرك الطالب شروط تنفیذ تحلیل التباین األحادي. -

 یدرك الطالب خطوات تنفیذ التحلیل. -

 لطالب مخرجات التحلیل ویفسر النتائج. یشرح ا -
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 أھداف اختبار تحلیل التباین األحادي وشروطھ:  4-1
بیاناتھ كمیة  األھداف:  4-1-1 ) أو نسب Intervalمتدرج (  [یھدف ھذا االختبار إلى تحدید فیما إذا كان متوسط متغیر ما 

)ratio([    یتغیر وفقاً لفئات متغیر آخر فئوي]) ترتیبيOrdinal) أو تصنیفي (Nominal([  على سبیل المثال ھل یختلف والء .

 ) على سبیل المثال. 1/ 4تبعاً لمستواھم التعلیمي؟  كما یوضح الشكل رقم ( Starbucksالزبائن في شركة 

 تبعاً لفئات المستوى التعلیمي للزبائن.  Starbucks): اختالف متوسط المتغیر والء زبائن 4/1الشكل رقم (

 
 

 شروط تحلیل التباین األحادي:    4-1-2

متغیر عاملي واحد فئوي (ترتیبي/تصنیفي) مكون من فئتین على األقل. ویُسمى بالعاملي ولیس المستقل ألن الباحث  -

ال یعلم بعد فیما إذا كان المتغیر العاملي ھو من یؤثر على التابع ویسبب اختالف متوسطھ تبعا لفئات العاملي (ال 

)، لم 4/1وث غیر التجریبیة، فقي المثال الوارد في الشكل (یسیطر الباحث على المتغیرات الخارجیة في بعض البح 

یقم الباحث بعزل المتغیرات المستقلة غیر المستوى التعلیمي، بالتالي اذا اختلف متوسط والء الزبائن تبعاً للمستوى  

 لھذا المتغیر  التعلیمي، ال یمكنھ اعتبار المستوى التعلیمي مصدر ھذا االختالف، أما في التجارب فھذا ممكن). یكون

هذه  متوسط والء
 2.6 الفئة =

 ثانو�ة أقل من ثانو�ة

هذه  متوسط والء
 4.2الفئة= 

 شهادة جامع�ة

هذه  متوسط والء
 1.8الفئة =

هذه  متوسط والء
 4.8الفئة = 

 دراسات عل�ا

 المتغیر العاملي: ترتیبي

  Starbucksز�ائن  والءالمتغیر التا�ع: مستو�ات 
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عدد محدد من الفئات أو المستویات. وھو المتغیر الذي سیقسم العینة الكلیة إلى عدد من المجموعات التي یراد مقارنة 

 ) العدید من األمثلة على ھذا المتغیر.  4/1متوسطات الحسابیة للمتغیر التابع عبرھا. ویوضح الجدول رقم (ال

  ھو المتغیر الذي سیُختبر مساواة متوسطھ عبر فئات المتغیر العاملي. ومتغیر تابع كمي (نسب/متدرج) واحد،  -

) من مفردات العینة عالمة أو إجابة لمتغیرین. یسمى المتغیر األول المتغیر العاملي Subject/respondentلكل مفردة ( -

(Factor)  أو المتغیر المستقلIndependent Variable)( أما الثاني فھو المتغیر التابع .(Dependent Variable) . 

 

 ): أمثلة متعددة حول المتغیر العاملي 4/1الجدول رقم (

 دكتوراه  ماجستیر  شھادة جامعیة  بكالوریا  أقل من بكالوریا  مستوى التعلیم 

1 2 3 4 5 

 یوناني  روسي  مصري  لبناني  سوري  الجنسیة  

1 2 3 4 5 

التجاریة   العالمة 
 للھاتف الذكي        

iPhone Samsung Hawaii Nokia Xaomi 

1 2 3 4 5 

 59- 53 52- 46 45- 39 38- 32 31- 25 24- 18 السن 

1 2 3 4 5 6 

 مستوى الدخل

 (اللیرات السوریة) 

[1000-2000] [2001-3000] [3001-4000] [4001-5000] 

1 2 3 4 
 

یجب أن یكون توزیع المتغیر التابع (المتغیر الكمي) طبیعیاً لكل مجتمع من مجتمعات (مجموعات) المتغیر العاملي  -

Factorوقد وجد من خالل األبحاث أن عدم تحقق ھذا الشرط ال یؤثر كثیراً في نتیجة تحلیل التباین إذا كان عدد .  
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نتیجة تحلیل التباین دقیقة إلى حد ما ولو كان توزیع المتغیر التابع    أفراد المجموعات التي تُقارن جیداً. ولھذا قد تكون

 غیر طبیعي.

 ینصح بأن تكون المجموعات أو العینات التي تتم مقارنتھا متقاربة من حیث عدد أفرادھا. -

لة تحلیل التباین  یمكن أن یتضمن تحلیل التباین أكثر من متغیر عاملي. فإذا كان لدى الباحث متغیر عاملي واحد تكون حا     

،  Two-Way ANOVAأحادي االتجاه، أما إذا كان لدیھ متغیران عامالن فیُطلق على التحلیل اسم تحلیل التباین ثنائي االتجاه  

 . وسیقتصر ھذا الفصل على دراسة تحلیل التباین أحادي االتجاه.n-way ANOVAمتغیر مستقل تكون حالة   nوھكذا في حالة  

 األحادي:  فرضیات التباین 4-2
الھدف األساسي من تحلیل التباین كما أُشیَر إلیھ سابقاً ھو مقارنة متوسطات متغیر كمي یسمى المتغیر التابع بین فئات المتغیر 

تنص فرضیة العدم على أن المتوسطات التي تتم  أو بین المجموعات التي یعرفھا المتغیر المستقل، بالتالي    Factorالعاملي  

 ة أي إن المتغیر العاملي (المستقل) ال یؤثر في المتغیر التابع. مقارنتھا متساوی

c= ...  = µ 3= µ 2= µ 1:  µ0H 

أما الفرضیة البدیلة فتنص على وجود اختالف بین متوسطین على األقل من متوسطات المجموعات التي تُقاَرن أي إنھا تنص 

 المستقل) في المتغیر التابع. العاملي (على وجود أثر للمتغیر 

طات متساویة وأیھا  إذا ُرفضت فرضیة العدم التي تنص على إن متوسطات ھذه الفئات متساویة، یجب معرفة أي ھذه المتوس

لمقارنة متوسطات المتغیر التابع لكل زوجین    Post Hoc Comparisonsغیر متساویة، ویمكن ذلك باستخدام المقارنات البعدیة  

على حدة. وإذا كان عدد الفئات الكلیة ثالثة، فإن عدد المقارنات البعدیة سیكون ثالث مقارنات.   أو المجموعات  من الفئات 

ستكو  بین  وبالتحدید  النھایة  وفي  والثالثة،  األولى  المجموعتین  وبین  والثانیة،  األولى  المجموعتین  بین  المقارنات  ھذه  ن 

 المجموعتین الثانیة والثالثة. 

   :ANOVAحساب المؤشرات اإلحصائیة في  4-3
في اختبار تغیرات المتغیر التابع بین المجموعات وبناء على ھذه التغیرات تحدید ما إذا    ANOVAتكمن الفكرة األساسیة في  

داللة   ذي  بشكل  تختلف  العامل)  مستویات  (أو  المجموعات  مجتمعات  متوسطات  بأن  لالعتقاد  وجیھ  من سبب  ھناك  كان 
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 إحصائیة. 

وتباین ضمن المجموعات    (Between-Groups Variance)تجزئة التباین إلى جزئین: تباین بین المجموعات    ANOVAیتم في  

Within-Groups Variance) ویعتمد االختبار على حساب المعامل .(F  :من الصیغة التالیة 

F =  التباین بین  المجموعات
التباین ضمن المجموعات 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  متوسط  مربعات االنحرافات  بین  المجموعات  =   
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑏𝑏𝑤𝑤𝑏𝑏ℎ𝑤𝑤𝑏𝑏 متوسط  مربعات االنحرافات  ضمن المجموعات 

 

∑ 𝑛𝑛𝑗𝑗(�̅�𝑥𝑗𝑗−�̅�𝑥)2𝑘𝑘
𝑗𝑗=1

𝑘𝑘−1
 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑜𝑜𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
=  betweenMean Square 

 حیث: 

�̅�𝑥  المتوسط الكلي : 

�̅�𝑥𝑗𝑗  متوسط المجموعة :j 

𝑛𝑛𝑗𝑗    حجم المجموعة :j 

k  عدد المجموعات : 

 

∑ ∑ (𝑥𝑥𝑤𝑤𝑗𝑗−�̅�𝑥𝑗𝑗)
𝑏𝑏𝑗𝑗
𝑤𝑤=1

𝑘𝑘
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛−𝑘𝑘
 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑏𝑏𝑤𝑤𝑏𝑏ℎ𝑤𝑤𝑏𝑏 

𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑜𝑜𝑆𝑆𝑏𝑏𝑤𝑤𝑏𝑏ℎ𝑤𝑤𝑏𝑏
=  withinMean Square 

 

أو عدد فئات المتغیر المستقل مطروحاً    k-1إذاً على درجتي حریة. تتعلق األولى بالتباین بین المجموعات    Fیعتمد معامل  

أو حجم العینة مطروحاً منھا عدد فئات المتغیر المستقل. إذا كانت   n-kمنھ واحدٌ. وتتعلق األخرى بالتباین في المجموعات  

دم وجود فروقات بین متوسطات المجتمعات اإلحصائیة وعدم إمكانیة أصغر أو تساوي واحداً فإن ذلك یدل على ع  Fقیمة  

لمعرفة   ANOVAأكبر من الواحد فال بد من العودة إلى الداللة اإلحصائیة الختبار  Fرفض فرضیة العدم. أما إذا كانت قیمة 
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 ).𝛼𝛼أصغر من   sigأو  pإمكانیة رفض فرضیة العدم (

 

 : SPSSاالختبار باستخدام   4-4
العالمیة لتصنیع    Rolls Royceقامت شركة  أحادي االتجاه یمكن أخذ المثال التالي:    ANOVAلتوضیح كیفیة تطبیق اختبار  

بإجراء تجربة الختبار أثر طریقة التصنیع في حجم اإلنتاج. اختُبرت أربعة   محركات الطائرات والمنتجات الفضائیة المتقدمة

وقیست عدد الوحدات المنتجة في كل مصنع في نھایة شھر االختبار    Factory 4إلى    Factory 1تصنیع والتجمیع: من  طرق لل

مع األخذ بالحسبان عزل كافة المتغیرات الخارجیة التي یمكن أن تؤثر على التجربة مثل سن وخبرة وجنس وراتب ومھارات 

  المتغیر والمستوى التعلیمي للعمال، بالتالي یكون  

أو    فئات   4ھو طریقة التصنیع ومكون من    العاملي

للتصنیع   Factory 2و  Factory 1:  طرق 

ھو    المتغیر التابعبینما    Factory 4و  Factory 3و

بالوحدات. مقاساً  اإلنتاج  الجدول   حجم  یوضح 

نھایة   في  للتحلیل  ُجمعت  التي  البیانات  التالي 

 التجربة. 
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 تجربة أثر طریقة التصنیع في مستوى اإلنتاج): بیانات 4/2الجدول (

 

تشیر فرضیة العدم إلى عدم وجود أثر لطریقة التصنیع في مستوى اإلنتاج أي عدم وجود اختالف بین متوسطات الوحدات  

 الُمنتجة بین المصانع األربعة التي ُعّرفت من خالل طریقة التصنیع المتبعة فیھا.

3= µ 2= µ 1: µ0H 

وجود أثر لطریقة التصنیع في مستوى اإلنتاج أي وجود اختالف بین متوسطات الوحدات  أما الفرضیة البدیلة فتشیر إلى  

 یمكننا اتباع المسار التالي (كما في الشكل): SPSSولتطبیق االختبار في  الُمنتجة بین اثنین من المصانع األربعة على األقل.

Analyze  Compare Means  One-Way ANOVA 
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 SPSS في ANOVA): كیفیة تطبیق  4/2الشكل رقم (

 

 

 

كما یُنقل المتغیر    Factor" إلى الصندوق  Method of Manufacturingیُنقل المتغیر العاملي "   One-Way ANOVAفي النافذة  

 . Dependent List" إلى الصندوق Production Volumeالتابع "
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 One-Way ANOVA: النافذة  ) 4/3الشكل رقم (

 

إلظھار المتوسطات الحسابیة    Descriptiveیختار الباحث    One-Way ANOVAوعند ظھور النافذة    Optionsویُنقر فوق الزر  

للحصول على تخطیط أو تمثیل بیاني ألثر طریقة التصنیع في    Means Plotلحجم اإلنتاج في كل مجموعة، كما یمكن اختیار  

 مستوى اإلنتاج.
 One-Way ANOVA: Options): النافذة  4/4الشكل رقم (
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في نتیجة االختبار مجموعة من اإلحصاءات الوصفیة المتعلقة بحجم اإلنتاج وفق طرق    Descriptivesیبین الجدول األول  

 سطات الحسابیة لعدد وحدات المنتجة في كل من المصانع األربعة: التصنیع األربعة وأھمھا المتو

- Factory1M  = 3425  وحدة  . 

- Factory2M   =3937.84 وحدة 

- Factory3M   =4163.64  وحدة 
- Factory4M   =4628.57 وحدة 

نتیجة   إلى  العودة  بد من  األربعة، ال  المصانع  في  المنتجة  الوحدات  بین متوسطات  للفروقات  الداللة اإلحصائیة  والختبار 

ANOVA ) 4/3في الجدول رقم .( 
 

 

 Descriptives): جدول اإلحصاءات الوصفیة 4/3الجدول (

PRODUCTIONVOLUME   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

FACTORY 1 8 3425.0000 766.71842 271.07590 2784.0074 4065.9926 1800.00 4200.00 

FACTORY 2 74 3937.8378 747.54442 86.90027 3764.6458 4111.0298 1400.00 5000.00 

FACTORY 3 11 4163.6364 471.74724 142.23714 3846.7123 4480.5605 3400.00 5000.00 

FACTORY 4 7 4628.5714 269.03708 101.68646 4379.7536 4877.3892 4200.00 5000.00 

Total 100 3970.0000 734.91565 73.49156 3824.1768 4115.8232 1400.00 5000.00 
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 ): الوسط الحسابي لمستوى اإلنتاج وفق طرق التصنیع المتبعة4/5الشكل رقم (

 
 

 
جدول   (  ANOVAیظھر  قیمة  )  4/ 4رقم  إلحصائیة  )  sig(أو    P-valueأن  من    Fالمصاحبة   ,F(3،  0.05أقل 

495508.274)=3.970 ; sig < 0.001  ،  ولھذا یمكن رفض فرضیة العدم وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بوجود فروق

 معنویة بین متوسطات الوحدات المنتجة في المصانع تبعاً لطریقة التصنیع. 

 

 ANOVA): نتیجة اختبار 4/4الجدول (

ANOVA 
PRODUCTION VOLUME   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5901205.686 3 1967068.562 3.970 .010 

Within Groups 47568794.314 96 495508.274   

Total 53470000.000 99    
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وبالرغم من رفض فرضیة العدم فإنھ ال یوجد دلیل واضح على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین كافة متوسطات      

رقم      ANOVAالوحدات المنتجة في المصانع األربعة التي تمثل طرق تصنیع مختلفة، فكل ما یمكن استنتاجھ من جدول  

 ) أن ھناك فرقاً معنویاً بین متوسطي وحدات منتجة في مصنعین على األقل. 4/ 4(

ونظراً ألھمیة اإلجابة عن ھذا التساؤل وضع اإلحصائیون مجموعة من الطرق التي تسمح باختبار الفروق بین متوسطات 

ومرونة. تسمح ھذه الطریقة بإجراء مقارنات وھي األكثر استخداماً    Schefféالمجموعات المقارنة ومن بین ھذه الطرق طریقة  

ویمكن إظھار    الختبار معنویة الفرق لكل زوج من فئات المتغیر المستقل أو حاالتھ (العامل).  Multiple Comparisonsمتعددة  

 . One-Way ANOVAفي النافذة  Post Hocاختبار المقارنات البعدیة واختیارھا بالنقر فوق الزر 

 

 المرحلة األولى من تنفیذ االختبارات البعدیة  ):4/6الشكل رقم (
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): المرحلة الثانیة من تنفیذ االختبارات البعدیة 4/7الشكل رقم (

 

 

 Ok) ثم  7/ 4في الشكل (   One-Way ANOVA Post Hoc Multiple Comparisonsفي نافذة    Continueثم ینقر الباحث على  

 ). 4/6في الشكل ( One Way ANOVAفي نافذة 

 

 Scheffé): المقارنات المتعددة وفق طریقة 4/5الجدول (

Dependent Variable:   PRODUCTION VOLUME 

Scheffe 

(I) METHOD of 

MANIFCTURING 

(J) METHOD of 

MANIFCTURING 

Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

FACTORY 1 FACTORY 2 -512.83784- 261.98205 .287 -1258.3679- 232.6923 

FACTORY 3 -738.63636- 327.08522 .172 -1669.4325- 192.1598 

FACTORY 4 *-1203.57143- 364.31502 .016 -2240.3135- -166.8294- 

FACTORY 2 FACTORY 1 512.83784 261.98205 .287 -232.6923- 1258.3679 

FACTORY 3 -225.79853- 227.46926 .805 -873.1146- 421.5175 
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FACTORY 4 -690.73359- 278.35760 .112 -1482.8641- 101.3969 

FACTORY 3 FACTORY 1 738.63636 327.08522 .172 -192.1598- 1669.4325 

FACTORY 2 225.79853 227.46926 .805 -421.5175- 873.1146 

FACTORY 4 -464.93506- 340.34263 .602 -1433.4582- 503.5881 

FACTORY 4 FACTORY 1 *1203.57143 364.31502 .016 166.8294 2240.3135 

FACTORY 2 690.73359 278.35760 .112 -101.3969- 1482.8641 

FACTORY 3 464.93506 340.34263 .602 -503.5881- 1433.4582 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

عمود   متوسطات    Mean Differenceیمثل  من  كل  مع  األربعة  المصانع  أحد  في  المنتجة  الوحدات  متوسط  حاصل طرح 

 ): 4/5، على سبیل المثال في السطر األول في الجدول رقم (الوحدات المنتجة في المصانع الثالث األخرى

(I) METHOD of 
MANIFCTURING 

(J) METHOD of 
MANIFCTURING Mean Difference (I-J) 

=3425 MEANFactory 1  =3937.8378 MEANFactory 2  -512.83784 

   

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین عدد الوحدات المنتجة بحسب طریقة التصنیع في المعامل   Schefféیظھر اختبار      

) بین متوسطي مجموعتین مقارنتین ھما  Sig=0.016% (5األربعة، فجمیع المقارنات تظھر فروقاً ذات داللة معنویة عند  

صنعة) مما یشیر إلى ضرورة تغییر  وحدة مُ   M =4628.57وحدة ُمصنعة) والمصنع الرابع (   M  =3425المصنع األول ( 

 . Factory4و Factory3و Factory2بین لتكون مثل البقیة طالما أنھ ال یوجد فرق  Factory 1طریقة التصنیع في 

 

ین (ثالثة أو أكثر)، یمكن للباحث یحتاج الباحث إلى اختبار فرضیة تساوي المتوسطات بین أكثر من مجموعت  خالصة الفصل:

للعینات   t. یُعتبر تحلیل التباین امتداداً الختبار  ANOVAفي ھذه الحالة اللجوء إلى تحلیل التباین أو ما یعرف اختصاراً بـ  

یسمى تحلیل التباین باألحادي (أو أحادي االتجاه) إذا كان    المستقلة ویمكن استخدامھ لمقارنة متوسطات مجموعتین أو أكثر. 

لكل مفردة من مفردات العینة إجابة عن متغیرین، یسمى المتغیر األول المتغیر العاملي أو العامل أو المتغیر المستقل، أما 
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بین متوسطات المجموعات الثاني فھو المتغیر التابع. وقد وضع اإلحصائیون مجموعة من الطرق التي تسمح باختبار الفروق  

التي تسمح بإجراء مقارنات متعددة الختبار معنویة الفرق لكل زوج من فئات    Schefféالمقارنة ومن بین ھذه الطرق طریقة  

 المتغیر المستقل (العامل) أو حاالتھ.
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 أسئلة الفصل الرابع: 
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ  صح السؤال 

   ترتیبي عبر فئات متغیر كميیھدف تحلیل التباین األحادي إلى اختبار فیما إذا اختلفت متوسطات متغیر  1

2  ً    من الممكن أن یكون المتغیر التابع في تحلیل التباین األحادي ترتیبیا

   یجب أن یتبع المتغیر العاملي في تحلیل التباین األحادي التوزیع الطبیعي  3

   یحتاج الباحث إلى االختبار البعدیة إذا كانت الفروق بین المتوسطات معنویة  4

   یسمح تحلیل التباین األحادي بعدد محدود لفئات المتغیر العاملي 5

   یمكن استخدام تحلیل التباین األحادي لتحدید العالقة بین متغیرین ترتیبیین  6

 أسئلة متعددة الخیارات: 

 یستخدم تحلیل التباین األحادي عندما یكون المتغیرین:  .1

A.  (اسمي، ترتیبي) كمي، وفئوي 

B.    كمي، كمي 

C. فئوي، فئوي 

D.  واال إجابة مما سبق 

 ، یمكن االستنتاج بأن: ANOVA 0.000في جدول  Sigبلغت قیمة  .2

A.   ال یوجد فروق جوھریة بین المتوسطات 

B. یوجد فروق جوھریة بین المتوسطات 

C.  إن البیانات الموجودة غیر كافیة لالستنتاج 

D.  .وال إجابة مما سبق 

 من الطرق األكثر استخداماً في المقارنات البعدیة ھي طریقة ....   .3

A. Tuky 

B. LSD 

C.  Scheffé 

D.  وال إجابة مما سبق 
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 ، مما یعني:0.123في جدول المقارنات البعدیة القیمة  JA-IAالمقابلة لـ  Sig  =0.124بلغت قیمة  .4

A. عدم وجود اختالف بین المتوسطین 

B. وجود اختالف بین المتوسطین 

C.   المعلومات غیر كافیة 

D.  وال إجابة مما سبق 

 قضایا للمناقشة \) أسئلة 3

 شروط تحلیل التباین األحادي  

 اشرح شروط تحلیل التباین األحادي.

 ]2-1-4توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 20: 100دقیقة. الدرجات من  20مدة اإلجابة:  [

 خطوات تنفیذ تحلیل التباین األحادي الرئیسیة

 خطوات تنفیذ تحلیل التباین األحادي الرئیسیة مستخدماً البیانات المرفقة للفصل ومفسراً النتائجابحث 

 ]4-4توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 30: 100دقیقة. الدرجات من  20مدة اإلجابة:  [
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 الفصل الخامس: تحلیل االرتباط الخطي 
Linear Correlation Analysis)( 

  المفتاحیة:الكلمات 

) الخطي  (Linear correlationاالرتباط  االرتباط   ،(Correlation) بیرسن  ارتباط   ،(Pearson Correlation  سبیرمن ارتباط   ،(

)Spearman Correlation) الطبیعي  التوزیع   ،(Normal distribution) الخطیة  العالقة   ،(Linear Correlation  كمي متغیر   ،(

)Parametric Variable  ،( ) متغیر ترتیبيOrdinal Variable) عالقة طردیة أو موجبة ،(Positive relation عالقة عكسیة أو سالبة ،(

)Negative relation .( 

  ملخص الفصل:

الخطي   االرتباط  خالل  من  وذلك  كمیین  متغیرین  بین  الخطیة  العالقة  إیجاد  خاللھا  من  یمكن  التي  الطریقة  الفصل  ھذا   Linearیعرُض 

Correlation  .ًوكیفیة عرض ھذه العالقة بیانیا 

 المخرجات واألھداف التعلیمیة: 

 یشرح شروط اختبار ارتباط بیرسن. -

 یستوعب الطالب طریقة تنفیذ تحلیل االرتباط الخطي ویفسر نتائجھ.  -

 یقارن الطالب بین ارتباط بیرسن وارتباط سبیرمن  -

 الطبیعي والعالقة الخطیة ویفسر نتائجھما. یدرك الطالب طریقة تنفیذ اختبار التوزیع  -
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 العالقة بین متغیرین 5-1
 )، وفیما یلي شرحاً لكل بعد منھا.1/ 5یمكن وصف العالقة بین متغیرین من خالل عدة أبعاد كما یوضح الشكل رقم (

 ): أبعاد العالقة بین المتغیرات5/1الشكل رقم (

 

الختبار إمكانیة وجود العالقة بین المتغیرین یمكن االعتماد على الداللة   موجودة):إمكانیة وجودھا (موجودة /غیر   5-1-1

) یمكنھ القول بوجود العالقة sig < αاإلحصائیة الختبار العالقة أو االرتباط فإذا ما وجد الباحث داللة إحصائیة للعالقة (

 بین المتغیرین.  

القة بین متغیرین موجودة فمن المھم معرفة اتجاھھا، حیث یمكن أن  إذا كانت العاتجاه العالقة (طردیة/عكسیة):    5-1-2

 یكون اتجاه العالقة موجباً أو سالباً.  

 

یعد فھم قوة العالقة أمراً أساسیاً أیضاً. وبشكل عام یمكن أن تكون العالقة غیر موجودة   قوة العالقة (قویة/ضعیفة): 5-1-3

 ) أو ضعیفة أو متوسطة أو قویة.  2/ 5(القسم األعلى من الشكل 

وجودھا

قوتھاھاطبیعت

اتجاھھا
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ذات   Yو  X: من المھم أیضاً فھم طبیعة العالقة بین المتغیرین. إذ یمكن أن تكون العالقة بین متغیرین  نوع العالقة  5-1-4

بین   العالقة  تكون  أن  فیمكن  بین    Linear relationshipعالقة خطیة    Yو  Xأشكال مختلفة.  وقّوتھا  العالقة  إن طبیعة  أي 

المتغیرین تبقى ثابتة أو متشابھة مع تطور قیم المتغیرین. ویعتبر المستقیم أفضل تمثیل للعالقة الخطیة بین متغیرین. وقد 

ة (أو عالقة غیر خطیة) التي تعني أن قوة العالق curvilinear relationshipعالقة ذات شكل منحن   Yو Xتكون العالقة بین  

  Xمع تزاید قیم    Y). فمثالً قد تزداد قیم  2/ 5واتجاھھا أو عدمھا یتغیر مع تطور قیم المتغیرین (القسم السفلي من الشكل رقم  

 Scatter diagram. ویشكل استخدام منحنى االنتشار  Xباالنخفاض مع استمرار تزاید قیم   Yولكن وعند نقطة معینة تبدأ قیم  

) أمثلة أخرى على العالقات المحتملة بین متغیرین  5/3العالقة بین متغیرین. ویظھر الشكل (  أحد الطرق السھلة لوصف طبیعة 

 یمكن مالحظتھا من خالل منحنیات االنتشار. 

 

  

 : مثال حول عدم وجود/ ووجود عالقة غیر خط�ة )5/2الشكل رقم (
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 Yو X): مثال حول أشكال متعددة للعالقة غیر الخطیة بین 5/3الشكل رقم (

 

 معامالت االرتباط الخطي 5-2
 ثالثة معامالت:  SPSSفي  (Bivariate Correlation)یتضمن تحلیل االرتباط الثنائي 

بیرسن    5-2-1 ارتباط  الخطیة    :(Pearson Correlation Coefficient)معامل  العالقة  درجة  لقیاس  المعامل  ھذا  یستخدم 

 ).Ratioأو مقیاس نسب   Intervalواتجاھا بین متغیرین كمیین (قِیسا باستخدام مقیاس متدرج 

سبیرمن    5-2-2 ارتباط  بین    : (Spearman Correlation Coefficient)معامل  (التوافق)  االرتباط  درجة  لقیاس  یستخدم 

أو متغیرین كمیین لم یحققا شرط العالقة الخطیة أو التوزیع  باستخدام مقاییس ترتیبیة)،  قِیسا  (  Ordinalمتغیرین ترتیبیین  

 الطبیعي أو كلیھما. 

باستخدام مقاییس ترتیبیة).    قِیسا(  یستخدم لقیاس درجة االرتباط بین متغیرین ترتیبیین  :Kendall Tau-Bمعامل ارتباط    5-2-3

 وفي أغلب األحیان تكون نتائجھ مقاربة لنتائج ارتباط سبیرمن. 

الذي َوَضَع صیغتھ الریاضیة    Pearson Correlation Coefficientسیُركز ھذا الفصل على معامل االرتباط الخطي بیرسون  

Karl Pearson .وسمي باسمھ 
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 : Pearsonشروط اختبار االرتباط الخطي لمعامل  5-3
 بیانات كل من المتغیرات كمیة (متدرجة/نسب).  −

موظف تھدف إلى تحدید االرتباط بین    700لكل مفردة في العینة قیمة محددة لكل من المتغیرین (في عینة مكونة من   −

من ھاتین الخاصیتین لكل لمستجوب في ) تُقاس قیم كل خاصیة  Y) ووالئھ للشركة (Xمتغیرین ھما رضا الموظف (

 ھذه العینة)  

 t-testوجود عالقة خطیة بین المتغیرین. وسیُعرض كیفیة اختبار ھذا الشرط باستخدام منحنى االنتشار أو اختبار   −

for linearity  .في فقرة قادمة 

 . Normal distributionیجب أن یتمتع كال المتغیرین المراد اختبار العالقة بینھما بتوزیع طبیعي  −

 یمكن حساب معامل االرتباط الخطي أو معامل بیرسون كما یلي:  الصیغة الریاضیة لمعامل ارتباط بیرسون وقیمھ:  5-3-1

r = ∑ (𝑋𝑋𝑤𝑤−𝑋𝑋�)(𝑌𝑌𝑤𝑤−𝑌𝑌�)𝑏𝑏
𝑤𝑤=1

�∑ (𝑋𝑋𝑤𝑤−𝑋𝑋�)2𝑏𝑏
𝑤𝑤=1 ∑ (𝑌𝑌𝑤𝑤−𝑌𝑌�)2𝑏𝑏

𝑤𝑤=1

 

 حیث:  

𝑋𝑋�  الوسط الحسابي للمتغیر األول 

𝑌𝑌�  الوسط الحسابي للمتغیر الثاني 

n  حجم العینة 

مقدار العالقة بین المتغیرات أسلبیة كانت  یعتبر معامل االرتباط الخطي أو معامل بیرسن المقیاس اإلحصائي الذي یدل على 

 . أي أن: 1و+  1- ) بین rأم إیجابیة. ویتراوح معامل االرتباط (

-1 ≤  r  ≤ +1 

المتغیرین أما اإلشارة (  بین  المعامل إلى قوة العالقة الخطیة أو قوة االرتباط الخطي  أو +) فتشیر إلى اتجاه    -تشیر قیمة 

 العالقة. وفیما یلي شرحاً لمجموعة من المفاھیم األساسیة:  
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أو التناقص في   Yیر  یقابلھ تزاید في المتغ  Xیشیر إلى أن التزاید في المتغیر  االرتباط الخطي الموجب (الطردي):   -

(أي یشیر إلى تزاید المتغیرین أو تناقصھما معاً) كما في حالة العالقة بین السعر   Xیقابلھ تناقص في قیمة    Yقیمة  

   والجودة المدركة للمنتجات من قبل المستھلك.

أو التناقص في   Yیر  یقابلھ تناقص في المتغ  Xیشیر إلى أن التزاید في المتغیر  االرتباط الخطي السالب (العكسي):   -

X    یقابلھ تزاید في قیمةY    العالقة والعكس صحیح، أي إنھ یشیر إلى وجود عالقة عكسیة بین المتغیرین كما في حالة

 بین السعر والكمیة المطلوبة. 

وجود عالقة إلى    Yو    Xبین المتغیرین     r    +=1: تشیر قیمة معامل االرتباطارتباط خطي تام موجب بین متغیرین  -

، والعكس صحیح أي تغیر Yیؤدي إلى تغیر بنفس النسبة واالتجاه في    Xة تامة بین المتغیرین. وإن أي تغیر في  خطی

 .  Xیؤدي إلى تغیر بنفس النسبة واالتجاه في قیمة   Yفي 

إلى أن أي تغیر في   Yو   Xبین المتغیرین    r  =-1تشیر قیمة معامل االرتباط    ارتباط خطي تام سالب بین متغیرین: -

X    یؤدي إلى تغیر بالنسبة نفسھا ولكن باتجاه معاكس فيY    والعكس صحیح كل تغیر فيY   یؤدي إلى تغیر بالنسبة

 .  Xنفسھا ولكن باتجاه معاكس في قیمة 

عدم وجود   فإن ذلك یعني(أو قریبة من الصفر)    r = 0: إذا كانت قیمة معامل بیرسون  عدم وجود عالقة خطیة  -

من  rیدل على قوة العالقة الخطیة بین المتغیرین. أما إذا اقتربت قیمة  1من ± rعالقة، یمكن القول: إنَّ اقتراب قیم 

الصفر فإن ذلك یدل على ضعف أو انعدام العالقة خطیة بین المتغیرین. وتدل اإلشارة كما ذُكر سابقاً على اتجاه  

 العالقة بین المتغیرین. 

إلى أن الحصول على قیم صغیرة (قریبة من الصفر) لمعامل بیرسن ال یعني عدم وجود عالقة بین المتغیرین  ه یجب االنتبا

X  وY  فقد یكون ھناك عالقة غیر خطیة بین المتغیرین (عالقة من الدرجة الثانیة  ولكنَّھ یعني عدم وجود عالقة خطیة بینھما .

 مثالً).

ساسي في تحدید وجود االرتباط من عدمھ ھو مستوى معنویتھ وذلك بناًء على قیمة  ویجب االنتباه إلى أن المعیار األ     

Sig  (P-value)  یكون االرتباط معنویاً إذا كانت قیمة ،Sig  )P value  (≥  0.05   وفق الختبار االرتباط بین المتغیرین كما

 یلي: 

ھي: ال یوجد ارتباط بین المتغیرین، وتكون فرضیتھ البدیلة    0Hوفرضیة عدمھ    االرتباط بین المتغیرینیدعي االختبار       
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1H یوجد عالقة ارتباط معنویة بین المتغیرین. ترفض دائماً فرضیة العدم وتقبل البدیلة عندما تكون قیمة :Sig  ≥0.05  ،

)  4/ 5شكل رقم (ویوضح الال یمكن في ھذه الحالة رفض فرضیة العدم وال یوجد عالقة.    Sig    <0.05وعندما تكون قیمة  

 Yو  Xاألشكال المحتملة للعالقة بین متغیرین 
 Yو X): األشكال المحتملة للعالقة بین متغیرین 5/4الشكل (

 
 

یمكن استخدام قیمة معامل االرتباط لوصف قوة العالقة بین المتغیرین. یتراوح معامل االرتباط كما  قوة العالقة:    5-3-2

 ؟  1و ±  0. كیف نفسر إذاً قیمة معامل االرتباط التي تتراوح بین 1و +  1- ذكرنا سابقاً بین 

) لتفسیر ھذا المعامل.  1/ 5على سبیل المثال الجدول رقم (Hair et al. (2003) اختلف المؤلفون في تفسیر المعامل، یقترح  

إلى ارتباط قوي جداً بین المتغیرین. على الجانب   1و ±  0.81فبحسب المذكورین یشیر معامل االرتباط الذي یتراوح بین ±

المتغی  0.20و ±  0.01اآلخر وفي حال تراوح معامل االرتباط بین ± بین  رین وھناك  فإنھ یشیر إلى ارتباط ضعیف جداً 

احتمال قوي بأن ال یتم رفض فرضیة العدم التي تشیر إلى عدم وجود عالقة ارتباط خطي بین المتغیرین (إال في حالة العینات 

 . r) داالت القیم المختلفة لـقیمة 5/1الكبیرة). ویوضح الجدول رقم (
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 ): قوة العالقة بناء على معامل االرتباط 5/1الجدول (

 قوة العالقة االرتباطمعامل 

 عالقة قویة جداً  1.00إلى ± ±0.81

 عالقة قویة  0.80إلى ± ±0.61

 عالقة متوسطة 0.60إلى ± ±0.41

 عالقة ضعیفة  0.40إلى ± ±0.21

 عالقة ضعیفة جداً  0.20إلى ± ±0.01

 

 :  SPSSباستخدام  Pearsonاختبار ارتباط  5-3-3

 . Pearson) خطوات التقدم في تحلیل 5/ 5یمثل المخطط الواضح في الشكل رقم (

 Pearson): مخطط تنفیذ اختبار ارتباط 5/5الشكل رقم (

 

     

والذي یھدف إلى تحدید العالقة بین كل من رضا الزبائن    Starbucksباستخدام بحث لشركة    Pearsonسیشرح تحلیل ارتباط    

 قام أحد الباحثین فیھا ببناء استبانة لقیاس المتغیرات التالیة: وإدراكھم للجودة ووالئھم للشركة، 

 = راض جداً). 5= غیر راض أبداً، 1نقاط (   5: قیس على مقیاس من STARBUCKSرضا الزبائن عن خدمات  −

 = جیدة للغایة). 5= غیر جیدة أبداً، 1نقاط (   5قیس على مقیاس من : STARBUCKSالجودة المدركة لخدمات  −

Pearsonارتباط 

تحقق شرط التوزیع -
الطبیعي

ةتحقق شرط العالقة الخطی-
Pearsonتنفیذ اختبار 

عدم تحقق احد الشرطین 
Spearmanتنفیذ اختبار السابقین أو كلیھما
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قیس على مقیاس :  STARBUCKSوالء الزبائن لشركة   −

 .1= مواٍل جداً)5= غیر مواٍل أبداً، 1نقاط (   5من 

بتوزیع االستبانة على عینة من   البحوث  زبون من    100قام قسم 

زبائن المنظمة في مقاھیھا المختلفة المواقع الجغرافیة حتى تكون  

) الجدول  یظھر  اإلحصائي،  للمجتمع  ممثلة  البیانات 2/ 5العینة   (

البحوث،   قسم  علیھا  حصل  إمكانیة  التي  یختبر  أن  الباحث  یرید 

 ) فتكون: LOYALTY) والوالء (PERCIVED QUALITYكل من الجودة المدركة للخدمة (وجود عالقة أو ارتباط بین  

 ) STARBUCKSفرضیة العدم: ال یوجد ارتباط بین المتغیرین على مستوى المجتمع (مجتمع زبائن  

= 0 ρ:  0H 

 الفرضیة البدیلة: یوجد ارتباط بین المتغیرین على مستوى المجتمع 

≠ 0 ρ: 1H 
  

 
 أو �كم�ات أو أطوال أو نقود.   7واآلخر   5) ل�س من الضروري أن ُتقاس المتغیرات بنفس عدد النقاط، فقد �كون أحدها  1(
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 Starbucks): بیانات شركة 5/2الجدول (

 

     

 

 یجب على الباحث قبل البدء باختبار تحلیل االرتباط القیام بكٍل من االختبارین التالیین:   

 اختبار التوزیع الطبیعي لكل من المتغیرات الواردة في الفرضیات أعاله  -

 الفرضیات. اختبار العالقة الخطیة بین المتغیرات الواردة أعاله في  -
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 التحقق من اختبار التوزیع الطبیعي:   1- 5-3-3

)، وبناء علیھ تكون distribution normal-Non( باختبار التوزیع الالطبیعيیدعى االختبار االختبار إحصائیاً:  1- 1- 5-3-3

 الفرضیات اإلحصائیة على الشكل التالي: 

0H  فرضیة العدم: المتغیر یتبع التوزیع الطبیعي 

1H  التوزیع الطبیعي الفرضیة البدیلة: المتغیر ال یتبع 

% فما دون تُرفض العدم وتقبل البدیلة ویكون التوزیع غیر طبیعیاً، أما إذا sig value  (5(أو    p valueإذا كانت قیمة  

ن أن المتغیر ویمكن للباحث التأكد م  % ال یمكن رفض العدم ویكون توزیع المتغیر طبیعیاً.  5أكبر من    P valueكانت قیمة  

 . وھو یتم على الشكل التالي: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testیتبع شرط التوزیع الطبیعي باستخدام اختبار 

Analyze     Nonparametric tests    1-Sample K-S    One-Sample Kolmogorov    -Smirnov Test             

 ) المراحل األولى لتنفیذ االختبار5/6ویوضح الشكل رقم (
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 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test): النافذة 5/6الشكل (

 

 

التي یرغب باختبار مدى اتباعھا التوزیع    )2(   )، یُدخل الباحث المتغیر/ أو المتغیرات 6/ 5وبعد أن تظھر النافذة في الشكل (

 ). 7/ 5كما یبدو في الشكل رقم ( OK، ثم یضغط الباحث على )Test Variable List  )3الطبیعي في قائمة 

 
  

 
 �مكن لل�احث إدخال أكثر من متغیر في آن واحدة. ) 2(
 ینفذ البرنامج االخت�ار لكل متغیر على حدا. ) 3(
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 Test Variable list): إدخال المتغیرات في قائمة 5/7الشكل رقم (

 

 

 ). 5/3یظھر جدول النتائج رقم (  OKوبعد النقر على 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ): نتائج 3/ 5الجدول (  
 

 للخدمة  المدركة  الجودة الزبائن والء 

N 100 100 

a,bNormal Parameters Mean 3.4780 3.3500 

Std. Deviation .91581 .90090 

Most Extreme Differences Absolute .086 .088 

Positive .048 .088 

Negative -.086- -.079- 

Test Statistic .086 .088 

Asymp. Sig. (2-tailed) c.068 c.055 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 وتُختبر فرضیات التوزیع الالطبیعي على الشكل التالي: 

0H  یتبع متغیر الجودة المدركة التوزیع الطبیعي : 

1H ال یتبع متغیر الجودة المدركة التوزیع الطبیعي : 

ترفض فرضیة العدم وتُقبل البدیلة ویكون توزیع المتغیر غیر طبیعیاً، وعندما   ُ Asymp Sig    ≥0.05وكالعادة عندما تكون قیمة  

ً   Asymp Sig  ≤0.05تكون قیمة   ال یمكن حینھا رفض العدم ویكون التوزیع طبیعیا

المقابلة لكل    Asymp. Sig (2-tailed)) بأن كل من المتغیرین یتبع التوزیع الطبیعي ألن قیمة  3/ 5ویبدو من نتائج الجدول (

 .  0.05منھما أكبر من  
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 ). 8/ 5یمكن تنفیذ اختبار التوزیع الطبیعي بیانیاُ كما یوضح الشكل رقم (االختبار بیانیاً:  1- 1- 5-3-3

ً ): المرحلة األولى من تنفیذ 5/8الشكل رقم (  اختبار التوزیع الطبیعي بیانیا

 

 ).5/9كما في الشكل التالي رقم ( Simpleیختار الطالب  Barوبعد النقر على 
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ً 5/9الشكل رقم (  ): المرحلة الثانیة من اختبار التوزیع الطبیعي بیانیا

 

 

تمثیل بیاني لھا كما ھو موضح في الشكل ثم یُدخل كل متغیر على حدا من المتغیرات التي یرغب الباحث بالحصول على  

 ). 10/ 5التالي رقم (
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ً 5/10الشكل رقم (  ): المرحلة الثالثة من اختبار التوزیع الطبیعي بیانیا

 

) والذي یبدو قریباً إلى  5/11لیحصل على التمثیل البیاني كما ھو موضح في الشكل البیاني رقم (   OKثم یضغط الباحث على  

 التوزیع الطبیعي. 
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 ): منحني توزیع متغیر الجودة المدركة  5/11الشكل رقم (

 

 

الموض الوالء  متغیر  توزیع  منحني  على  الباحث  الوالء، یحصل  الثاني  للمتغیر  السابقة  العملیة  رقم وبتكرار  الشكل  في  ح 

)5 /12  ( 
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 ): منحني توزیع متغیر والء الزبائن  5/12الشكل رقم (

 

مالحظة ھامة: لیس من الضروري أن یبدو توزیع متغیر ما مطابق لمنحني التوزیع الطبیعي (الجرس المقلوب) حتى یكون  

الختبار   وفقاً  الطبیعي  التوزیع  یتبعان  السابقین  المتغیرین  كل من  أن  فرغم  یبدو من Kolmogorov-Smirnovطبیعیاً،   ،

ین تماما لشكل التوزیع الطبیعي، مما یشیر إلى ضرورة االعتماد على ) بأنھم لیسوا مطابق12/ 5) و( 11/ 5الشكلین رقم ( 

 بدالً من التمثیل البیاني. Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 

 التحقق من شرط العالقة الخطیة بین المتغیرات:  2- 5-3-3

باختبار  یتحقق الباحث من شرط العالقة الخطیة بین متغیرین من نوع كمي، یدعى االختبار  الطریقة اإلحصائیة:    1- 2- 5-3-3

 وتكون الفرضیات على الشكل التالي: ، العالقة الالخطیة

0H .العالقة بین المتغیرین خطیة : 

1H   .العالقة بین المتغیرین غیر خطیة : 

تُرفض فرضیة العدم وتقبل البدیلة وتكون العالقة غیر    0.05في االختبار ≤    Sigوكما ھو موضح مسبقاً، إذا كانت قیمة  
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 ال یمكن حینھا رفض فرضیة العدم وتكون العالقة خطیة بین المتغیرین.   Sig  ≤0.05خطیة، أما إذا كانت قیمة 

 ). 13/ 5كما ھو واضح في الشكل رقم ( Analyze        Compare Means       Meansالخطوات: من 
 

 ): المرحلة األولى من تنفیذ اختبار العالقة الخطیة إحصائیاً  5/13الشكل رقم (

 

 

دون تمییز بینھما كما ھو    Independent Listوالثاني في قائمة    Dependent Listثم یدخل الباحث المتغیر األول في قائمة  

 ). 14/ 5موضح في الشكل رقم (

 
 
 
 
 



 
 

117 
 

ً 5/14الشكل رقم ( ): المرحلة الثانیة من تنفیذ اختبار العالقة الخطیة إحصائیا

 

 

 Test)، یؤشر الباحث على خیار  15/ 5في القائمة السابقة یظھر الحوار الموضح في الشكل رقم (  Optionsوبالضغط على  

for Linearity . 
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ً 5/15الشكل رقم (  ): المرحلة الثالثة من تنفیذ اختبار العالقة الخطیة إحصائیا

 

 

  4) لیحصل الباحث على  14/ 5في النافذة في الشكل رقم (  OK) ثم  5/15في الشكل رقم (  Continueثم ینقر الباحث على  

 ). 4/ 5جداول، ما یھمھ منھا ھو الجدول التالي رقم (
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 ): نتائج اختبار العالقة الخطیة 5/4الجدول (

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 المدركة الجودة * الزبائن والء

 للخدمة 

Between Groups (Combined) 70.463 19 3.709 23.606 .000 

Linearity 64.428 1 64.428 410.093 .000 

Deviation from Linearity 6.035 18 .335 2.134 .051 

Within Groups 12.569 80 .157   

Total 83.032 99    

 

 ویتم االختبار على الشكل التالي:

 اسم االختبار: العالقة الالخطیة بین متغیرین 

 الفرضیة العدم: العالقة خطیة بین المتغیرین 

 الفرضیة البدیلة: العالقة غیر خطیة بین المتغیرین 

أعاله،   ANOVAفي جدول    Deviation from Linearity    ≥0.05في اختبار    Sigوكما ھو موضح مسبقاً، إذا كانت قیمة  

رفض فرضیة ال یمكن حینھا   Sig    <0.05بل البدیلة وتكون العالقة غیر خطیة، أما إذا كانت قیمة  تُرفض فرضیة العدم وتق

قیمة   بأن  أعاله  المذكور  الجدول  المتغیرین. ویبدو من  بین  العالقة خطیة  وتكون  اختبار    Sigالعدم   Deviation fromفي 

Linearity    ة العدم التي تنص على أن العالقة بین المتغیرین  بالتالي ال یمكن رفض فرضی  0.05وھي أكبر من    0.051ھي

 خطیة. 

) بین المتغیرین من خالل استخدام Linearity testیمكن اختبار احتمال وجود العالقة الخطیة (الطریقة البیانیة:    2- 2- 5-3-3

 ) 16/ 5وذلك كما یبین الشكل رقم ( Scatter Plotمنحنى االنتشار 
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 إظھار منحنى االنتشار ): كیفیة 5/16الشكل (

 

 

كما ھو موضح    Simple Scatter، تظھر النافذة  Defineثم ینقر فوق    Simple Scatterیختار الباحث    Scatter/Dotفي النافذة  

 ).17/ 5في الشكل رقم (

 

 
 Simple scatter): النافذة 5/17الشكل (
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النافذة   الباحث في  الزبائن في المربع  18/ 5الموضحة في الشكل رقم (  Simple Scatterplotیضع  المتغیر والء   (Y Axis 

 .X Axisفي المربع الجودة المدركة والمتغیر 
 
 
 
 
 

 Simple Scatterplot) النافذة 5/18الشكل (
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  الجودة المدركة ) الذي یبین توزع إحداثیات العالقة بین متغیر  5/19ینتج لدى الباحث الشكل البیاني رقم (   OKبالنقر فوق  

 . والء الزبائنومتغیر 
 ): منحنى االنتشار للعالقة بین والء الزبائن والجودة المدركة للخدمة5/19الشكل (

 
 

والوالء    Starbucksظھر الشكل السابق وجود عالقة خطیة واضحة بین المتغیرین المدروسین (الجودة المدركة لمقاھي  ◌ُ ي

) حیث تتجمع النقاط في الشكل على خط مستقیم تقریباً ذي میل إیجابي. ویظھر من أوضاع النقاط كیفیة ازدیاد  لھذه السلسلة

 راك جودة خدمات سلسلة المقاھي المذكورة.مترافقاً مع تزاید إد  Starbucksالوالء لـ 

 مالحظة ھامة: یمكن أن یكون االختبار اإلحصائي للعالقة الخطیة أكثر دقة من االختبار البیاني في بعض الحاالت.

بعد أن قام الباحث بالتحقق من شرطي التوزیع الطبیعي والعالقة الخطیة، یستطیع تنفیذ    اختبار االرتباط الخطي:  3- 5-3-3

 ، ویمكن اتباع المسار التالي: SPSSاختبار االرتباط الخطي في  

Analyze  Correlate   Bivariate 
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 SPSS): المرحلة األولى لتطبیق اختبار االرتباط الخطي في 5/20شكل (ال

 

 

بنقل المتغیرین اللذین یرغب باختبار االرتباط الخطي بینھما وھما الجودة    Bivariate Correlationsثم یقوم الباحث في النافذة  

 ). 5/21كما یوضح الشكل رقم ( Variablesالمدركة ووالء الزبائن إلى المربع 
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 Pearsonفي الخطوة الثانیة من تحلیل ارتباط  Bivariate Correlations): النافذة 5/21الشكل (

 

 ). 5/ 5) تظھر مصفوفة االرتباط في شاشة المخرجات (الجدول رقم 21/ 5في الشكل ( OKبعد النقر فوق 
 ): مصفوفة االرتباط بین الجودة المدركة والوالء 5/5الجدول (

 المدركة  الجودة الزبائن والء 

 

 الزبائن والء

Pearson Correlation 1 **881 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

 

 الجودة المدركة 

Pearson Correlation **.881 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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الخطي   قیمة معامل االرتباط  أن  تساوي    Pearson Correlationیُالحظ  المصفوفة  إلى    1على قطر  یشیر  إنھ  دائماً حیث 

االرتباط بین المتغیر وذاتھ، ومن الطبیعي أن یكون االرتباط بین المتغیر وذاتھ ارتباطاً تاماً وموجباً. كما یُالحظ أن قیم معامل 

 اماً للقیم تحت القطر. االرتباط فوق القطر مساویة تم

ووالئھم لھا    Starbucksیشیر الجدول السابق إلى وجود ارتباط دال إحصائیاً بین إدراك الزبائن لجودة خدمات مقاھي       

 r(تُرفض فرضیة العدم وتُقبل الفرضیة البدیلة). وتشیر قیمة معامل بیرسن    0.05أصغر من    Sigألن قیمة معنویة االختبار  

لمقاھي    0.881 = الزبائن  ووالء  المدركة  الجودة  أي  المتغیرین،  ھذین  بین  وموجبة  جداً  قویة  ارتباط  عالقة  وجود  إلى 

Starbucks    ،الجودة المدركة للخدمة   انخفاض/دیادبازوالء الزبائن لسلسلة المقاھي    ینخفض/ فیزدادیسیران معاً وبنفس االتجاه

 والعكس صحیح، تزداد/تنخفض الجودة المدركة للخدمة بازدیاد/انخفاض والء الزبائن.

أكثر من متغیر وفي ھذه الحالة تُقرأ النتائج  وفي النھایة، تجدر اإلشارة إلى أن مصفوفة االرتباط الخطي یمكن أن تتضمن       

األعلى من الجدول (فوق قطر الجدول أو تحتھ) حیث أن النتائج في الجزء األدنى من الجدول (المثلث في المثلث األدنى أو  

) یمیل 1األدنى) ھي انعكاس أو ھي ذاتھا في الجزء األعلى من الجدول. وبما أن معامل االرتباط على القطر یساوي دائماً (

 ر.معظم الكتاب إلى عدم إظھار قیم معامل االرتباط على القط

 ):Spearmanاختبار ارتباط سبیرمن ( 5-4
أو عندما    Pearsonیستخدم ھذا االختبار كبدیل عن ارتباط بیرسن عند عدم تحقق واحد أو أكثر من شروط االرتباط الخطي  

تكون المتغیرات ترتیبیة. في دراسة ما ترغب منظمة في اختبار ارتباط المستوى التعلیمي (ترتیبي مستویاتھ موضحة في  

)، یُنفذ االختبار كما یوضح الشكل رقم 5/23) بمستوى الدخل (ترتیبي مستویاتھ موضحة في الشكل رقم  22/ 5لشكل رقم  ا

)5 /24 .( 
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 ): مستویات متغیر المستوى التعلیمي5/22الشكل رقم (

 

 

 

 ): مستویات متغیر مستوى الدخل 5/23الشكل رقم (
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 الخطوة األولى -): طریقة تنفیذ اختبار ارتباط بیرسن5/24الشكل رقم (

 

الموجودة قرب اختبار    ویلغي إشارة    variablesفي قائمة    Incomeو  Educationثم یدخل الطالب كالً من المتغیرین  

Pearson  في حال وجودھا ویؤشر    قرب اختبارSpearman    ثم ینقر علىOk ) 5/23كما یوضح الشكل رقم .( 
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 الخطوة الثانیة-): طریقة تنفیذ اختبار ارتباط بیرسن5/23الشكل رقم (

 

      

≤    Sigألن قیمة    %1)، ویبدو بأن العالقة بین المتغیرین معنویة عند  5/6وتظھر نتیجة االختبار كما یوضح الجدول رقم ( 

أو    یزدادأحدھما    انخفاضأو    بزیادة% وھي طردیة ألن إشارتھا موجبة  56.5وبلغت قیمة معامل ارتباط سبیرمان    0.05

 اآلخر.  ینخفض
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 مصفوفة االرتباط بین مستوى الدخل والمستوى التعلیمي): 5/6الجدول (

 

تُوصف العالقة بین متغیرین من خالل إمكانیة وجودھا واتجاھھا وقوة ارتباطھا ونوع العالقة. الختبار وجود    خالصة الفصل:

الباحث داللة إحصائیة   فإذا وجد  أو االرتباط  العالقة  الداللة اإلحصائیة الختبار  یمكن االعتماد على  بین متغیرین  العالقة 

) العالقsig < αللعالقة  بوجود  القول  یمكنھ  المھم معرفة )  بین متغیرین موجودة فمن  العالقة  إذا كانت  المتغیرین.  بین  ة 

اتجاھھا، یمكن أن یكون اتجاه العالقة موجباً أو سالباً. إن فھم قوة العالقة أمر أساسي أیضاً، عموماً قد تكون العالقة غیر  

تغیرین، إذ یمكن أن تكون العالقة بین متغیرین  موجودة أو ضعیفة أو متوسطة أو قویة. ومن المھم فھم طبیعة العالقة بین الم 

X  وY   ذات أشكال مختلفة، وقد تكون خطیة أي أن طبیعة العالقة وقوتھا بین المتغیرین تبقى ثابتة أو متشابھة مع تطور قیم

ر مع تطور قیم  المتغیرین. وقد تكون العالقة ذات شكٍل منحن (غیر خطیة) وتعني أن قوة العالقة واتجاھھا أو انعدامھا یتغی

. یُشكل  Xباالنخفاض مع استمرار تزاید قیم    Yولكن وعند نقطة معینة تبدأ قیم    Xمع تزاید قیم    Yالمتغیرین. فمثالً قد تزداد قیم  

  SPSSاستخدام منحنى االنتشار أحد الطرق السھلة لوصف طبیعة العالقة بین متغیرین. یتضمن تحلیل االرتباط الثنائي ضمن  

معامال سبیرمنت:  ثالثة  ارتباط  ومعامل  بیرسون  ارتباط  معامل  معامل  أو  الخطي  االرتباط  معامل  استخدام  إجراء  عند   .

بیرسون ال بد من تحقق شرطین: وجود عالقة خطیة بین المتغیرین وأن یتمتع كال المتغیرین المراد اختبار العالقة بینھما  

 بتوزیع طبیعي.  
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 أسئلة الفصل الخامس: 
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ  صح السؤال 

   یستخدم كل من ارتباط بیرسن وسبیرمن لنفس الھدف  1

   للبیانات الترتیبیة التي تتبع التوزیع الطبیعي  یستخدم ارتباط بیرسن 2

   من شروط ارتباط سبیرمن العالقة الخطیة بین المتغیرین 3

   یستخدم اختبار التوزیع الطبیعي للبیانات الكمیة كباعة 4

   1و+ 1-تتراوح قیمة معامل االرتباط بین  5

   متغیرین ھو قیمة معامل االرتباط إن معیار األساسي لتحدید وجود عالقة بین  6

 

 أسئلة متعددة الخیارات: 

 األشكل المحتملة للعالقة بین المتغیرات.....  .1

A. طردیة 

B.  عكسیة 

C. طردیة أو عكسیة 

D.  واال إجابة مما سبق 

 ، یمكن االستنتاج بأن العالقة: 0.06% عند مستوى معنویة Y 14و Xبین  βبلغت قیمة معامل االرتباط  .2

A.  غیر موجودة 

B.  .موجودة وطردیة 

C. .موجودة وعكسیة 

D.  إن البیانات الموجودة غیر كافیة لالستنتاج 

 مما یدل على أن   Deviation from Linearity 0.000في اختبار  Sigكانت قیمة  .3

A.  العالقة بین المتغیرین خطیة 

B.  المتغیرین غیر خطیةالعالقة بین 

C.  العالقة بین المتغیرین طردیة 

D.   ال تكفي المعلومات الواردة التخاذ قرار 
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 مما یشیر إلى المتغیر ... 0.000في اختبار التوزیع الطبیعي  Sig [Asymp. Sig. (2-tailed)]بلغت قیمة  .4

A.  یتبع التوزیع الطبیعي 

B.  ال یتبع التوزیع الطبیعي 

C.   المعلومات غیر كافیة 

D.  وال إجابة مما سبق 

 

 قضایا للمناقشة \) أسئلة 3

 مقارنة بین ارتباط بیرسن وسبیرمن. 

 قارن بین ارتباط بیرسن وسبیرمن مبیناً أوجھ الشبھ واالختالف 

 ]2-5توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 20: 100دقیقة. الدرجات من  20مدة اإلجابة:  [

 عدد شروط تنفیذ ارتباط بیرسن. 

 ]3-5توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 20: 100دقیقة. الدرجات من  10مدة اإلجابة:  [
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 الفصل السادس: تحلیل االنحدار الخطي 
(Linear Regression Analysis) 

  الكلمات المفتاحیة:

التأثیر (Correlationاالرتباط (  ،(Impact  الخطي االنحدار   ،() البسیط Simple linear regressionالبسیط  الخطي  االنحدار  )، معادلة 

)Simple linear regression equation) االنحدار الخطي المتعدد ،(Multiple linear regression) معامل التحدید ،(Coefficient 

of determination) المعدل  التحدید  معامل   ،(Adjusted coefficient of determination) االرتباط  معامل   ،(Correlation 

coefficient  .( 

  ملخص الفصل:

لمتغیر  یعتبر تحلیل االنحدار أحد األسالیب اإلحصائیة المھمة التي تستخدم على نطاق واسع لتحدید تأثیرات المتغیرات المستقلة وإیضاحھا على ا

ي الفصل السابق فإن  التابع. یستخدم االنحدار أیضاً للتنبؤ بقیمة المتغیر التابع بداللة المتغیرات المستقلة بعد إیجاد معادلة االنحدار. وكما أُشیَر ف

ا كان  نموذج العالقة بین المتغیرات قد یكون خطیاً أو غیر خطي، لكن سیركز ھذا المقرر على النماذج األكثر انتشاراً أي النماذج الخطیة. فإذ

إذا كان ھناك أكثر . أما  Simple Linear Regressionھناك متغیر مستقل واحد ومتغیر تابع واحد فیسمى التحلیل باالنحدار الخطي البسیط  

 . Multiple Linear Regressionمن متغیر مستقل ومتغیر تابع واحد فیسمى التحلیل باالنحدار الخطي المتعدد 

 المخرجات واألھداف التعلیمیة: 

 یشرح الطالب الفرق بین االرتباط والتأثیر.  -

 یشرح الطالب شروط االنحدار الخطي البسیط وینفذه ویفسر نتائجھ  -

 ب شروط االنحدار الخطي المتعد وینفذه ویفسر نتائجھیشرح الطال -

 یقارن الطالب بین االنحدار الخطي البسیط والمتعدد.  -
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 الفروق وأوجھ التشابھ بین االرتباط واالنحدار:-6-1
) سالبة یكون rالعالقة (تمثل أوجھ التشابھ الرئیسیة في أن كالھما یحدد اتجاه وقوة العالقة بین متغیرین رقمیین، فعندما تكون  

) معنى 2R) سالباً وعندما یكون االرتباط إیجابیًا سیكون میل االنحدار موجباً، إن لمربع معامل االرتباط ( bمیل االنحدار (

 .Xباستخدام  Yخاص في االنحدار الخطي البسیط. فھو یمثل نسبة التباین المفسر في 

بینما تتمثل أوجھ االختالف األساسیة في كون االرتباط مقیاساً إحصائیاً یحدد العالقة بین متغیرین، بینما یصف االنحدار كیف 

ث ناحیة  التابع. من  بالمتغیر  المستقل عددیًا  المتغیر  بینما  یرتبط  بین متغیرین،  الخطیة  العالقة  لتمثیل  یُستخدم االرتباط  انیة 

یُستخدم االنحدار لتقدیر متغیر واحد على أساس متغیر آخر. وفیما یتعلق بطبیعة المتغیرات، ال یمیز االرتباط بین المتغیرات، 

ن معًا، بینما یشیر االنحدار إلى تأثیر تغیر  بینما یمیز االنحدار بین مستقل وتابع. یشیر معامل االرتباط إلى مدى تحرك متغیری 

) أي یساعد على التبوء بقیم المتغیر التابع. ومن حیث الھدف، یسعى y) على المتغیر المقدر (xالوحدة في المتغیر المعروف (

تقدیر قیم متغیر    اختبار االرتباط بشكل أساسي إلیجاد قیمة عددیة تعبر عن العالقة بین المتغیرات، بینما یھدف االنحدار إلى

 تابع مجھول على أساس قیم المتغیر المستقل الثابت. 

 االنحدار الخطي البسیط:  6-2
كما ورد في الفصل السابق فإن تحلیل االرتباط الخطي یفید في قیاس قوة العالقة الخطیة بین متغیرین إال أنھ ال یقدم معادلة 

المتغ  أثر  الباحث معرفة  أراد  ما  فإذا  العالقة.  البسیط ھذه  الخطي  االنحدار  إلى  اللجوء  علیھ  التابع  المتغیر  في  المستقل  یر 

(Simple Linear regression)  .وكثیراً ما یُطلق اسم العالقة الدالیة أو الدوال على العالقة بین المتغیر المستقل والتابع . 

 

 ومن أمثلة ھذه الدوال یُذكر: 

المطلوبة من سلع - الكمیة  أن  تفرُض  الطلب:  (المتغیر دالة  السلعة  بالتغیرات في سعر  تتأثر  التابع)  (المتغیر  ة 

 المستقل). 

 دالة العرض: الكمیة المعروضة من السلعة (المتغیر التابع) تتأثر بالتغیرات في سعر السلعة (المتغیر المستقل).   -

 (المتغیر المستقل). دالة االستھالك: اإلنفاق االستھالكي (المتغیر التابع) یتأثر بالتغیرات في دخل األفراد  -
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یُمّكن االنحدار الخطي البسیط إذاً من إیجاد معادلة المستقیم األكثر تمثیالً للعالقة بین قیم المتغیرین (المستقل والتابع) أي إنھ 

 یسمح للباحث بالوصول إلى األشكال الریاضیة المحددة للعالقات أو الدوال. 

 یأخذ نموذج االنحدار الخطي البسیط الصیغة التالیة:  معادلة االنحدار الخطي البسیط:  6-2-1

X1+ ß 0Y = ß 

 حیث: 

- Y المتغیر التابع : 

-  X المتغیر المستقل : 

- ß0 .(محور العینات) الحد الثابت أو معلمة تقاطع خط االنحدار (المستقیم) مع المحور العمودي : 

- 1ß:   یمثل معلمة المیل. تكون إشارة معلمة المیل موجبة (+) إذا كانت العالقة طردیة بین المتغیر المستقل والتابع أي

أن زیادة قیمة المتغیر المستقل تؤدي إلى ارتفاع قیمة المتغیر التابع، أما إذا كانت العالقة عكسیة بین المتغیرین فتكون  

 ).-إشارة معلمة المیل سالبة (

سوف    X، أي أن زیادة وحدة واحدة إلى    Xھو دالة خطیة من المتغیر المستقل    Yنعني إذاً بالمعادلة الخطیة أن المتغیر التابع  

التي تُدعى معامالت االنحدار   ß1و    ß0من خالل تحدید الثوابت    Xبداللة    Y.ویُحدد التغیر في  Yتؤدي إلى التغیر في كمیة  

Coefficients. 

 من الشروط األساسیة الواجب توافرھا لتطبیق االنحدار الخطي البسیط:  نحدار الخطي البسیط:شروط اال 6-2-2

. وقد سبق شرح ذلك في الفصل السابق كیفیة استكشاف Yوالتابع      Xوجود عالقة خطیة بین المتغیرین المستقل   •

 ة اإلحصائیة. أو الطریق Scatter Plotإمكانیة وجود العالقة الخطیة من خالل منحنى االنتشار 

وقد ُشرح في الفصل السابق    Normal Distributionأن یكون توزیع المتغیر التابع والمتغیر المستقل توزیعاً طبیعیاً   •

 أیضاً. 

. ویمكن في Ratioأو النسب    Intervalوعموماً یجب أن تكون بیانات المتغیرین المستقل والتابع من النمط المدرج   •

 بعض األحیان استخدام االنحدار مع مستوى قیاس أدنى للمتغیر المستقل.
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في دراسة قامت   :SPSSاالختبار باستخدام    6-2-3

الرضا عن  Googleبھا شركة   أثر  لمعرفة   العالمیة 

(متغیر مستقل) في نیة االستمرار    4العمل في الشركة

(متغیر تابع). أي إن الباحث یسعى إلى   5بالعمل بھا 

 إیجاد معادلة االنحدار الخطي التالیة (إن وجدت): 

+  GOOGLE  =0ßنیة الموظفین باالستمرار بالعمل في 

1ß رضا الموظفین* 

 یلي: وتُصاغ فرضیة العدم والفرضیة البدیلة كما  

 ، أي أن: Googleال یؤثر رضا الموظفین في نیتھم االستمرار بالعمل في  فرضیة العدم:

= 0 1: ß0H 

 ، أي أن:  Googleیؤثر رضا الموظفین في نیتھم االستمرار بالعمل في   الفرضیة البدیلة:

≠ 01 : ß1H 

للمعلمة الختبار إمكانیة    tالمرافقة إلحصائیة  )  sig(أو    p-valueستخدم قیمة  الختبار معلمة المیل، حیث ت  tیُستخدم اختبار  

% وتُقبل الفرضیة البدیلة، أي إن 5تُرفض فرضیة العدم عند مستوى داللة    p-value ≤ 0.05رفض فرضیة العدم. إذا كانت  

جد أثر ذو داللة فال یمكن رفض فرضیة العدم فال یو  p-value > 0.05المتغیر المستقل یؤثر في المتغیر التابع. أما إذا كانت  

 إحصائیة للمتغیر المستقل في المتغیر التابع. 

 یتبع الباحث المسار التالي:   SPSSفيولتطبیق اختبار االنحدار الخطي البسیط 

AnalyzeRegressionLinear 

 
 
 
 

 
 . 5، راٍض جدا =1غیر راض أبدًا = ) 4(
 .5، أنوي االستمرار �قوة=1ال أنوي االستمرار أبدًا = ) 5(
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 SPSS): الخطوة األولى في تطبیق تحلیل االنحدار الخطي في 6/1الشكل(

 

 

النافذة   في  الباحث  رقم     Linear Regressionیضع  المربع  6/2(الشكل  ضمن  الموظفین"  "رضا  المستقل  المتغیر   (

Independent(s)  ویضع المتغیر التابع "نیة االستمرار فيGoogle   ضمن المربع "Dependent  . 
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  Linear Regression): النافذة6/2(رقم  الشكل

 

 

 أن ھناك العدید من طرائق االنحدار الخطي، مثل:  Methodیُالحظ في القائمة المنسدلة 

حیث تُدخل كافة المتغیرات المستقلة في النموذج في   SPSS: الطریقة االفتراضیة ضمن  Enterطریقة االنحدار اآلني   -

بــــ   الطریقة  تُسمى ھذه  التابع، وقد  المتغیر  أثرھا مجتمعة في  باختبار  الباحث  لیقوم  آٍن واحدة (معادلة االنحدار) 

Simultaneous regression. 

طرأ على النموذج عند إضافة كل : تتیح ھذه الطریقة متابعة التغیرات التي تStepwiseطریقة االنحدار التدریجي   -

المستقلة  والمتغیرات  التابع  المتغیر  بین  إیجاد عالقة  إلى  التدریجي أساساً  یھدف االنحدار  أثر معنوي.  متغیر ذي 

وھذه الطریقة ھي األفضل واألكثر استخداما، وفي ھذه الطریقة تُدخل المتغیرات   .األكثر ارتباطاً بھ ویتم ذلك تدریجیا

معادلة االنحدار على خطوات بحیث یتم إدخال المتغیر المستقل ذي االرتباط األقوى مع المتغیر التابع   المستقلة إلى

شرط أن یكون ھذا االرتباط ذا داللة إحصائیة ( یحقق شرط الدخول إلى معادلة االنحدار)، وفي الخطوات التالیة یتم  

حصائیا مع المتغیر التابع بعد استبعاد أثر المتغیرات التي  إدخال المتغیر المستقل ذي االرتباط الجزئي األعلى الدال إ
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دخلت إلى المعادلة، ثم فحص المتغیرات الموجودة في معادلة االنحدار فیما إذا الزالت تحقق شروط البقاء في معادلة 

المعادلة، تنتھي االنحدار ( ذات داللة إحصائیا) أم ال، فإذا لم یحقق أحدھما شرط البقاء في المعادلة فانھ یخرج من  

عملیة إدخال المتغیرات المستقلة أو إخراجھا عندما ال یبقى أي متغیر یحقق شرط الدخول إلى المعادلة أو شرط البقاء  

 فیھا 

: تتناول ھذه الطریقة جمیع المتغیرات ثم تبدأ باستبعاد المتغیرات بدءاً من األكثر Backwardطریقة االنحدار العكسي   -

ي یلیھ من حیث عدم المعنویة وھكذا لغایة التوقف عند المتغیرات التي تستوفي درجة المعنویة  "ال معنویة" ثم الذ 

 (الداللة اإلحصائیة). 

: تقوم ھذه الطریقة بإدخال كافة المتغیرات بادئة بالمتغیر األكثر معنویة أوالً فالذي Forwardطریقة االنحدار األمامي   -

 ام استیفاء المتغیر درجة المعنویة (الداللة اإلحصائیة) المقررة. یلیھ من حیث المعنویة للتوقّف عند انعد 

 

 

یشیر الجدول األول  ) تظھر نتائج تحلیل االنحدار حیث  6/4) و( 3/ 6) و( 6/2) و(1/ 6في الجداول رقم ( OK بالنقر فوق

 ) إلى الطریقة المعتمدة في التحلیل.1/ 6(
 التحلیل ): المتغیرات الداخلة في 6/1الجدول رقم (  

Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالموظفین رضا 1

a. Dependent Variable:   نیة االستمرار بالعمل 

b. All requested variables entered. 

 

یُالحظ في ھذا لنموذج االنحدار الذي یبین الداللة اإلحصائیة لنموذج االنحدار الكلي.  Fقیمة معامل  ANOVAویظھر جدول 

یشیر إلى إمكانیة استخدام  ANOVAأي أن اختبار  αوبالتالي أصغر من   sig < 0.001و  F(1,98) =20.660الجدول أن 

 لشرح تغیرات المتغیر التابع. نموذج االنحدار (من خالل المتغیر المستقل الذي أُدخل)
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 في تحلیل االنحدار الخطي البسیط ANOVA): اختبار 6/2الجدول رقم (
aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.457 1 14.457 20.660 b.000 

Residual 68.575 98 .700   

Total 83.032 99    

a. Dependent Variable;  نیة االستمرار بالعمل 

b. Predictors: (Constant),   رضا الموظفین  

 

 الذي یظھر معامالت االنحدار. Coefficientsویمكن تحدید نموذج االنحدار أو معادلتھ من خالل الجدول 
  Coefficientsمعامالت االنحدار): 6/3الجدول رقم (  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .269 .711  .378 .706 

 000. 4.545 417. 174. 792. الموظفین رضا

a. Dependent Variable:   نیة االستمرار في العمل 

 

  0.001لمعلمة المیل أي لمعامل االنحدار الخطي للمتغیر المستقل أصغر من    p-valueأن قیمة    Coefficientsیظھر الجدول  

یؤثر بشكل ذي    Googleفیمكننا رفض فرضیة العدم وقبول الفرضیة البدیلة أي أن رضا الموظفین في  )  α(أي أصغر من  

استنتاج نموذج االنحدار   Coefficientیمكن للباحث باستخدام الجدول  داللة إحصائیة في نیة االستمرار بالعمل في الشركة. كما  

 الخطي (كتابة معادلة االنحدار الخطي) التالي: 

 Google*رضا الموظفین في Google  =0.269  +0.792نیة االستمرار بالعمل في 

المیل   بالعمل بمقدار    B1تشیر معلمة  نیة االستمرار    .0.792إلى أن زیادة رضا الموظفین وحدة واحدة یؤدي إلى زیادة 

اعد المعادلة السابقة على التنبؤ بقیمة نیة االستمرار بالعمل باستخدام قیمة رضا الموظفین، فإذا كانت قیمة رضا الموظفین  وتس
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أما معلمة    .3.437=  4*0.792+  0.269الخماسي) على سیبل المثال، تكون نیة االستمرار بالعمل=    Likert(على مقیاس    4

Standardized Coefficient   إلیھا بالجدول أعاله بـ  التي یشارBeta  فھي معلمة المیل للنموذج المقدر باستعمال القیم المعیاریة ،

 وفق المعادلة التالیة: حیث تحسب ھذه القیم المعیاریة  لكل من المتغیر المستقل والتابع بدل القیم األصلیة

S/ (𝑿𝑿 -𝑿𝑿�) 

 . B0وال یحتوي ھذا النموذج على معلمة التقاطع (الحد الثابت) 
 

 معامل التحدید  ):6/4الجدول(

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.417 .174 .166 .83651 

a. Predictors: (Constant), رضا  

 

الجدول    وأخیراً  وھو    Model Summaryیتضمن  االنحدار  لنموذج  المؤشرات  أھم  التحدید  أحد   Coefficient ofمعامل 

Determination    2ویرمز لھR   الذي یعتبر مقیاساً لجودة تفسیر النموذج. یدل ھذا المعامل على النسبة المئویة لتغیرات المتغیر

التابع المشروحة بداللة نموذج االنحدار (أي بداللة المتغیر المستقل في حالة االنحدار الخطي البسیط نظراً لوجود متغیر  

دلَّ ذلك على   1من    2Rویمكن القول: كلما اقتربت قیمة    1و   0ین  مستقل واحد في النموذج). تتراوح قیمة معامل التحدید ب 

بین    rجودة النموذج. وفي نموذج االنحدار الخطي البسیط ھناك عالقة بین معامل التحدید ومعامل االرتباط الخطي لبیرسون  

 المتغیر المستقل والتابع حیث:

r = √𝑅𝑅2 

ذج فإن قیمتھ سترتفع وإن لم تكن ھناك أھمیة للمتغیر المستقل في  یتصف معامل التحدید بأنھ لو أضیف متغیر مستقل للنمو

 وقیمتھ دائماً أقل من قیمة معامل التحدید (غیر المصحح).  Adjustedالنموذج. ولھذا یتم احتساب معامل التحدید المصحح 

تشتت القیم المشاھدة عن خط االنحدار، ویعني الحصول   (Standard Error of Estimate)ویقیس الخطأ المعیاري للتقدیر  

على قیمة صغیرة لھذا المؤشر صغر األخطاء العشوائیة وبالتالي جودة تمثیل خط االنحدار لنقاط شكل االنتشار (ونادراً ما  
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 . یشار إلى ھذه المؤشر عند شرح النتائج)

ما یعني أن نموذج االنحدار الخطي (أو أن المتغیر المستقل   0.174تساوي   2Rیُالحظ أن قیمة  )  6/4وبالعودة إلى الجدول (

الموظفین) یشرح   باالستمرار في  17.4وھو رضا  العمال  (نیة  التابع  المتغیر  قیم  التغیرات في  ). وترجع  Google% من 

 النموذج. % (الباقیة) من التغیرات غیر المفسرة إلى عوامل عشوائیة كأن تكون ھناك متغیرات مھمة لم تُشَمل في82.6

 ) Multiple Linear Regressionاالنحدار الخطي المتعدد ( 6-3
البسیط إال أنھ یأخذ في الحسبان أكثر من متغیر مستقل. ویستخدم  یعتبر االنحدار الخطي المتعدد   امتداداً لالنحدار الخطي 

المستقلة. ویتم ذلك من خالل تمثیل العالقة   االنحدار الخطي المتعدد للتنبؤ بقیمة المتغیر التابع بداللة مجموعة من المتغیرات 

 ) على شكل معادلة خطیة تكتب بالصورة التالیة: n, …X1Xوالمتغیرات المستقلة (  Yبین المتغیر التابع 

nXn+ … + ß 2X2+ ß 1X1+ ß αY =  

 تمثل معامالت االنحدار للمتغیرات المستقلة.  n, …, B2, B1Bحیث 

 

 

إن شروط النموذج الخطي المتعدد ھي نفسھا شروط النموذج الخطي البسیط یضاف  شروط االنحدار الخطي المتعدد:    6-3-1

 إلیھا التالي: 

وجوب أال تكون المتغیرات المستقلة مرتبطة فیما بینھا إلى حد كبیر، ألن ذلك یولد مشكلة االرتباط الخطي المتعدد   -

(Multicollinearity) . 

) والبعض یعتقد ration) أو نسب ( Intervalیمكن أن تكون بیانات المتغیرات المستقلة الداخلة في النموذج متدرجة ( -

 ) ذات فئتین فقط.  Nominal) أو أسمیة ( Ordinalبیة (بانھا یمكن أن تكون ترتی

 ).  SPSSفي  Scaleأي أن تكون بیانات المتغیر التابع متدرجة أو نسب حصراً ( -
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یشیر  - الحاالت،  من  كبیراً  عدداً  المتعدد  االنحدار  یتطلب 

) لكل casesحاالت (  10البعض بأن النسب المقبولة ھي  

البعض اآلخر إلى أن متغیر مستقل في النموذج، ویشیر  

حالة لكل متغیر مستقل ھي األفضل (أي في حال   40نسبة  

متغیرات مستقلة، یجب أن یكون عدد    7تضمن النموذج  

للعملیة   مساویاً  الحاالت  أو   280=   40* 7االستبانات 

 استبانة) 

 استقالل البواقي.  -

ف العوامل المؤثرة على الوالء الوظیفي للتنبؤ  اكتشا  Intelفي مثال جدید أرادت شركة  :  SPSSاالختبار باستخدام    6-3-2

= موافق بشدة). وبعد 5= غیر موافق أبداً،  1ذو الخمس فئات (  Likertبھ مستقبالً، قیس كل من المتغیرات باستخدام مقیاس  

 التأكد من تحقق الشروط الواردة أعاله، یُنفذ االختبار على الشكل التالي: 

Analyze                         Regression                          Linear                      Linear Regression window    

 
 ): الخطوة األولى في تنفیذ االنحدار الخطي المتعدد 6/3الشكل رقم (

 

قائمة في  المستقلة  المتغیرات  الباحث  یدخل  األخیرة،  النافذة  ظھور  قائمة    Independent(s)  وبعد  في  التابع  والمتغیر 
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Dependent)6(   :وفق اآلتي 
 
 
 

 Linear Regression): نافذة 6/4الشكل رقم (

 
 

 وفقاً للشكل لآلتي: Collinearity Diagnosticsثم یؤشر على خیار  Statisticsیضغط الباحث على خانة 

 
 
 
 
 
 

 
 نحدار المتعدد إال �متغیر تا�ع وحید فقطال �سمح اال )6(
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 تنفیذ االنحدار الخطي المتعدد ): الخطوة الثالثة في 6/5الشكل رقم (

 
 

 Linear Regression Statistics): نافذة6/6الشكل رقم (
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 فتظھر النتائج التالیة:  Okثم  Continueینقر الباحث على 
 ) نتیجة االختبار الخطي المتعدد 6/5الجدول (

gModel Summary  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 a.457 .209 .207 1.195  

2 b.511 .261 .258 1.156  

3 c.536 .287 .282 1.137  

4 d.550 .302 .296 1.126  

5 e.571 .326 .319 1.108  

6 f.580 .337 .327 1.100 1.948 

a. Predictors: (Constant), العدالة التنظیمیة 

b. Predictors: (Constant), العدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین 

c. Predictors: (Constant),  العدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین، التحفیز 

d. Predictors: (Constant), العدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین، التحفیز، الصورة الذھنیة للمنظمة 

e. Predictors: (Constant), العدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین، التحفیز، الصورة الذھنیة للمنظمة، رضا الموظفین 

f. Predictors: (Constant),  العدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین، التحفیز، الصورة الذھنیة للمنظمة، رضا الموظفین، اإلشراف 

g. Dependent Variable: لموظفا والء  
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نماذج قدمھا االنحدار الخطي المتعدد بطریقة    Model Summary  6یبین جدول   

Stepwise  بإدخال المتغیر   1، وكما ُشرح سابقاً یقوم البرنامج وفقاً للنموذج رقم

األعلى ارتباطاً في المعادلة وھو العدالة التنظیمیة، ثم في النموذج الثاني یدُخل 

إلى   باإلضافة إلى العدالة التنظیمیة تدریب الموظفین ... ویستمر بذلك وصوالً 

%.   32.7والتي بلغت    2R Adjالنموذج األخیر السادس وھو األعلى في قیمة  

  3و   1واقعة بین القیمتین    1.948والبالغة    Durbin-Watsonوتبدو قیمة معامل   

 ) عن بعضھا وعدم تشكیلھا متغیراً.  7مما یشیر إلى استقالل األخطاء (البواقي 

 

النماذج الستة معنوي عند 6/6رقم (  ANOVAویبدو من جدول   بأن كل من   ،(

%، وبناء على  32.7األعلى قیمة في معامل التحدید المعدل والبالغة فیمتھ   %، ولكن على الباحث اختیار النموذج السادس1

 ) في جداول مخرجات التحلیل.   5إلى  1ذلك ستھمل كافة النماذج األخرى (من  

 

 

 
 
 

  

 
.  واحدة  متبقیة  ناتبیا نقطة  كلل.  (الـشكل في أعلى الـصفحة) االنحدار وخط البیانات  نقطة بین العمودیة  المـسافة ھو  )A Residual( المتبقي)  7(

 المتبقي فإن النقطة، عبر بالفعل یمر االنحدار خط كان  إذا.  االنحدار خط تحت  كانت  إذا وســــلبیة االنحدار خط فوق كانت  إذا  إیجابیة تكون
 .صفر ھو النقطة ھذه عند
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 ) نتیجة االختبار الخطي المتعدد 6/6الجدول (
aANOVA  

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 166.553 1 166.553 116.659 b.000 

Residual 631.039 442 1.428 

Total 797.592 443  

2 Regression 208.135 2 104.068 77.858 c.000 

Residual 589.457 441 1.337 

Total 797.592 443  

3 Regression 229.116 3 76.372 59.112 d.000 

Residual 568.476 440 1.292 

Total 797.592 443  

4 Regression 241.076 4 60.269 47.542 e.000 

Residual 556.517 439 1.268 

Total 797.592 443  

5 Regression 260.268 5 52.054 42.431 f.000 

Residual 537.325 438 1.227 

Total 797.592 443  

6 Regression 268.464 6 44.744 36.953 g.000 

Residual 529.129 437 1.211 

Total 797.592 443  

a. Dependent Variable:  والء الموظف 

b. Predictors: (Constant),   العدالة التنظیمیة  

c. Predictors: (Constant),  العدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین 

d. Predictors: (Constant),  العدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین، التحفیز 

e. Predictors: (Constant),  العدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین، التحفیز، الصورة الذھنیة للمنظمة 

f. Predictors: (Constant),  الذھنیة للمنظمة، رضا الموظفینالعدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین، التحفیز، الصورة  

g. Predictors: (Constant),  العدالة التنظیمیة، تدریب الموظفین، التحفیز، الصورة الذھنیة للمنظمة، رضا الموظفین، اإلشراف 
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 )Coeifficients(جدول  ) نتیجة االختبار الخطي المتعدد6/7الجدول (

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.963 .137  36.099 .000   
 1.000 1.000 000. -10.801- -457.- 044. -475.- التنظیمیة  العدالة

2 (Constant) 3.687 .265  13.937 .000   
 1.001 999. 000. -11.343- -465.- 043. -483.- التنظیمیة  العدالة

 1.001 999. 000. 5.578 228. 056. 312. الموظفین تدریب

3 (Constant) 3.023 .308  9.817 .000   
 1.038 964. 000. -10.574- -434.- 043. -451.- التنظیمیة  العدالة

 1.055 948. 000. 4.620 191. 056. 261. الموظفین تدریب

 1.087 920. 000. 4.030 169. 055. 223. التحفیز 

4 (Constant) 2.610 .333  7.829 .000   
 1.052 951. 000. -10.250- -419.- 043. -436.- التنظیمیة  العدالة

 1.162 860. 000. 3.507 151. 059. 206. الموظفین تدریب

 1.131 884. 001. 3.381 143. 056. 189. التحفیز 

 1.202 832. 002. 3.071 134. 060. 184. الصورة الذھنیة 

5 (Constant) 1.918 .372  5.158 .000   
 1.052 950. 000. -10.505- -423.- 042. -439.- التنظیمیة  العدالة

 1.175 851. 002. 3.143 134. 058. 183. الموظفین تدریب

 1.135 881. 000. 3.645 152. 055. 201. التحفیز 

 1.283 779. 000. 4.016 178. 061. 244. الصورة الذھنیة 

 1.084 922. 000. 3.955 162. 045. 177. الموظف  رضا

6 (Constant) 2.224 .388  5.736 .000   
 1.109 902. 000. -9.713- -398.- 043. -414.- التنظیمیة  العدالة

 1.183 846. 003. 2.939 125. 058. 170. الموظفین تدریب

 1.167 857. 002. 3.185 134. 055. 177. التحفیز 

 1.283 779. 000. 4.043 178. 060. 244. الصورة الذھنیة 

 1.091 916. 000. 4.178 170. 045. 187. الموظف  رضا

 1.131 884. 010. -2.602- -108.- 041. -107.- اإلشراف 

a. Dependent Variable: الموظف والء 
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) إلى إمكانیة استخدام نموذج االنحدار الخطي المتعدد لشرح تغیرات المتغیر التابع والء الموظفین  ANOVA   )6 /6یشیر جدول  

إلى أن نموذج االنحدار یشرح   2Adj Rتشیر قیم معامل التحدید الُمعَدّل    .0.001sig>و  F(6, 1.211)= 36.953حیث أن 

وبعد أن یقوم الطالب بحساب قیمة   coefficients% من تغیرات المتغیر التابع. ومن خالل النتائج الظاھرة في الجدول  32.7

 2AdjR  =0.673-1والتي=   2Adj Rمتمم 

 االنحدار على معیارین ھما:  ویعتمد ھنا دخول المتغیر المستقل في معادلة 

  Coefficientالمقابلة لھ في جدول  Sigمعنویة تأثیره من خالل قیمة  -

قیمة  - كانت  إذا  وذلك  التابع  مع  ارتباطھ  من  أكبر  بشكل  األخرى  المستقلة  المتغیرات  مع  المرتفع  ارتباطھ  عدم 

Tolerance  المقابلة لھ في جدولCoefficients  2أكبر من قیمة متممAdj R   .التي ُحسبت تواُ أعاله 

 بالتالي یمكن التعلیق كاآلتي: 

التنظیمیة   - العدالة  قیمة    معنوي أثر  ارتباطھ   050.المقابلة أصغر من    Sigألن  أكبر من  التابع  بالمتغیر  وارتباطھ 

. بالتالي  0.673أكبر من    0.951الغة  المقابلة لھ والب  Toleranceفي النموذج ألن قیمة    بالمتغیرات المستقلة األخرى

 یدخل ھذا المتغیر في النموذج النھائي لتحقیقھ الشرطین السابقین. 

التابع أكبر من ارتباطھ   050.المقابلة أصغر من    Sigألن قیمة    معنويأثر تدریب الموظفین   - بالمتغیر  وارتباطھ 

. بالتالي  0.673أكبر من    0.846المقابلة لھ والبالغة    Toleranceفي النموذج ألن قیمة    بالمتغیرات المستقلة األخرى

 یدخل ھذا المتغیر في النموذج النھائي لتحقیقھ الشرطین السابقین. 

وارتباطھ بالمتغیر التابع أكبر من ارتباطھ بالمتغیرات   050.المقابلة أصغر من    Sigألن قیمة    معنويأثر التحفیز   -

. بالتالي یدخل ھذا 0.673أكبر من    0.857المقابلة لھ والبالغة    Toleranceفي النموذج ألن قیمة    المستقلة األخرى

 المتغیر في النموذج النھائي لتحقیقھ الشرطین السابقین. 

الذھنیة   - الصورة  قیمة    معنوي أثر  من    Sigألن  أصغر  ارتباطھ   050.المقابلة  من  أكبر  التابع  بالمتغیر  وارتباطھ 

. بالتالي  0.673أكبر من    0.779المقابلة لھ والبالغة    Toleranceفي النموذج ألن قیمة    لمستقلة األخرىبالمتغیرات ا

 یدخل ھذا المتغیر في النموذج النھائي لتحقیقھ الشرطین السابقین. 
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الموظفین   - قیمة    معنوي أثر رضا  من    Sigألن  أصغر  ارتباطھ   050.المقابلة  من  أكبر  التابع  بالمتغیر  وارتباطھ 

. بالتالي  0.673أكبر من    0.916المقابلة لھ والبالغة    Toleranceفي النموذج ألن قیمة    بالمتغیرات المستقلة األخرى

 یدخل ھذا المتغیر في النموذج النھائي لتحقیقھ الشرطین السابقین. 

ارتباطھ بالمتغیرات وارتباطھ بالمتغیر التابع أكبر من  050.المقابلة أصغر من  Sigألن قیمة  معنويأثر اإلشراف  -

. بالتالي یدخل ھذا 0.673أكبر من    0.884المقابلة لھ والبالغة    Toleranceفي النموذج ألن قیمة    المستقلة األخرى

 المتغیر في النموذج النھائي لتحقیقھ الشرطین السابقین. 

 بالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي المتعدد النھائیة: 

  = الموظفین  التنظیمیةالع *0.414-والء  الموظفین*0.170+  دالة  +*0.244+  التحفیز *0.177+    تدریب  الذھنیة  رضا  *0.187  الصورة 

 *اإلشراف.0.107-الموظفین 

 وبتعویض قیم كل من المتغیرات المستقلة الواردة في المعادلة أعاله، یمكن لشركة 

 : 2Adj Rُمعامل التحدید الُمعَّدلو 2Rالفرق بین ُمعامل التحدید

االختالف في المتغیر التابع. لذلك تحدد قیمة   أن كل متغیر مستقل في النموذج یساعد على تفسیر  2Rتفترض قیمة   -
2R   نسبة التباین الُمفسر في المتغیر التابع بسبب كل المتغیرات المستقلة الداخلة في النموذج، بالتالي ال یوجد فرق

وقیمة   2R) حیث الفرق ال یكاد یُذكر بین قیمة 4/ 17في حال االنحدار البسیط (الحظ الجدول رقم ( 2Adj Rو 2Rبین 
2Adj R ( 

نسبة التباین المفسر في المتغیر التابع بسبب المتغیرات المستقلة التي تؤثر فیھ فعالً ولیس   2Adj Rبینما تحدد قیمة   -

كل المتغیرات المستقلة الداخلة في النموذج، لذلك تستخدم ھذه القیمة في حالة االنحدار المتعدد وتكون أقل قیمة من 
2R  2، من ناحیة ثانیة تأخذ قیمةAdj R  ي النموذج وعدد الحاالت (بالحسبان عدد المتغیرات فCases لذلك تمیل قیمة ،(
2Adj R  2ألن تكون أصغر من قیمةR  كما یوضحModel Summry ) 6/5في الجدول.( 
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یعد تحلیل االنحدار أحد األسالیب اإلحصائیة المھمة المستخدمة على نطاق واسع لتحدید تأثیرات المتغیرات خالصة الفصل:  
التا المتغیر  معادلة المستقلة على  إیجاد  بعد  المستقلة  المتغیرات  بداللة  التابع  المتغیر  بقیمة  للتنبؤ  االنحدار  یُستخدم  كما  بع. 

یفید تحلیل االرتباط الخطي في قیاس قوة العالقة الخطیة بین متغیرین غیر أنھ ال یقدم معادلة ھذه العالقة، إذا أراد   االنحدار.
الباحث معرفة أثر المتغیر المستقل في المتغیر التابع علیھ اللجوء إلى االنحدار الخطي البسیط. یُمّكن االنحدار الخطي البسیط 

ألكثر تمثیالً للعالقة السببیة بین قیم المتغیرین (المستقل والتابع). ویعتبر االنحدار الخطي المتعدد من إیجاد معادلة المستقیم ا 
امتداداً لالنحدار الخطي البسیط غیر أنھ یأخذ في الحسبان أكثر من متغیر مستقل. ویستخدم االنحدار الخطي المتعدد للتنبؤ  

ویمكن أن تكون بیانات المتغیرات المستقلة الداخلة في النموذج  ،  ات المستقلةبقیمة المتغیر التابع بداللة مجموعة من المتغیر
متدرجة أو نسب أو ترتیب أو أسمیة (أسمیة ذات فئتین فقط)، كما یتطلب االنحدار المتعدد عدداً كبیراً من الحاالت، تتراوح 

 حالة لكل متغیر مستقل.  40إلى  10النسب المقبولة بین 
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 أسئلة الفصل السادس: 
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ  صح السؤال 

   ھنالك فرق بین مبررات استخدام االنحدار الخطي البسیط والمتعدد  1

   ال یوجد فرق بین أھداف االرتباط واالنحدار 2

   المتغیر المستقل والتابع ال یمیز تحلیل االرتباط بین  3

   في االنحدار الخطي البسیط Stepwiseیستخدم الباحث طریقة  4

   في االنحدار الخطي البسیط  2Adj Rو 2Rال یوجد فرق بین  5

   على مقدار ما یفسره المتغیر المستقل من تباین المتغیر التابع 2Rتدل قیمة  6

 

 أسئلة متعددة الخیارات: 

 % وھي تشیر إلى:  2R 81بلغت قیمة  .1

A.  من التغیرات الحاصلة في المتغیر التابع 81أن المتغیر المستقل یفسر % 

B.  من التغیرات الحاصلة في المتغیر المستقل81أن المتغیر التابع یفسر %  

C.  من التغیرات الحاصلة في اآلخر. 81أن كل من المتغیر المستقل والتابع یفسر % 

D.  واال إجابة مما سبق 

 ، بالتالي...  Tolerance 0.61وقیمة  Coefficients 0.000قي جدول  Aالمقابلة للمتغیر   Sigبلغت قیمة  .2

A.  سیدخل المتغیرA  في معادلة االنحدار المتعدد 

B.  لن یدخل المتغیرA .في معادلة االنحدار المتعدد 

C.  المعلومات غیر كافیة التخاذ قرار بھذا الشأن 

D.  وال إجابة مما سبق 

 ، یمكن تفسیر قیمة معامل میل االنحدار على الشكل التالي Y= 0.12-2Xفي معادلة االنحدار:  .3

A.  وحدة في  1كل زیادة مقدارھاX  وحدة في  2تؤدي إلى زیادة مقدارھاY 

B.  وحدة في  1كل زیادة مقدارھاX  وحدة في  2تؤدي إلى انخفاض مقدارهY  . 

C.  وحدة في  1كل انخفاض مقدارهY  وحدة في  2تؤدي إلى زیادة مقدارھاX 

D.  وحدة في  1كل زیادة مقدارھاY  وحدة في  2تؤدي إلى زیادة مقدارھاX 
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 تدل إشارة.......... على اتجاه العالقة بین المتغیرین  .4

A.  بیتا 

B.  معامل االنحدارb 

C.  كل منβ   ومعامل االنحدار 

D.  وال إجابة مما سبق 

 قضایا للمناقشة \) أسئلة 3

 مقارنة بین االرتباط واالنحدار. 

 قارن بین االرتباط واالنحدار مبیناً أوجھ الشبھ واالختالف 

 ]6-1توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 20: 100دقیقة. الدرجات من  20مدة اإلجابة:  [

 عدد شروط تنفیذ االنحدار الخطي المتعدد.

 ]6-3ابة: الفقرة توجیھ لإلج . 20: 100دقیقة. الدرجات من  10مدة اإلجابة:  [
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   الفصل السابع: االختبارات الالمعلمیة
(Nonparametric Tests) 

  الكلمات المفتاحیة:

)، Normal Distribution)، التوزیع الطبیعي (Non-parametric test)، االختبارات الالمعلمیة (Parametric testاالختبارات المعلمیة (

 ).Median)، الوسیط ( rankالترتیب (

 ملخص الفصل: 

تبارات  تستخدم االختبارات الالمعلمیة عادة بسبب عدم توافر الشروط الخاصة باالختبارات المعلمیة كشرط التوزیع الطبیعي مثالً؛ ال تعتمد االخ

رف أیضاً باختبارات  ، كما أنھا ال تفترض توزیعاً ما للبیانات ولھذا تعVarianceأو التباین     Meanالالمعلمیة على معالم المجتمع كالمتوسط  

، مع اإلشارة إلى أنھ یجب توافر شروط لتطبیقھا إال أنھا أسھل بكثیر من شروط االختبارات المعلمیة، Distribution- Free Testالتوزیع الحر  

سیتناول ھذا الفصل  ة.  ویفضل عادة استخدام االختبارات المعلمیة في حال توفر الشروط الخاصة بھا كونھا أكثر دقة من االختبارات الالمعلمی

التالیة:   الالمعلمیة  مربع اختباراالختبارات  اختبار  Chi-square(χ2)  كاي   ،Mann-Whitney Uاختبار  ، Kruskal-Wallis اختبار  ،

Wilcoxon ،واختبارFriedman  

 المخرجات واألھداف التعلیمیة: 

 یستوعب الطالب الفرق بین االختبارات المعلمیة والالمعلمیة. -
 یدرك الطالب شروط كل من التحالیل الالمعلمیة. -
 ینفذ الطالب بنفسھ كل من التحالیل الالمعلمیة -
 یقارن الطالب بین حاالت استخدام كل من االختبارات الالمعلمیة.  -
 الالمعلمیة. یشرح الطالب التحلیل المعلمي المقابل لكل من التحالیل -
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 ):Non-parametric testsاالختبارات الالمعلمیة ( 7-1
اختبارات   المثال،  سبیل  (على  الكتاب  ھذا  یغطیھا  التي  االختبارات  معظم  بارامتریة   tإن  اختبارات  ھي  التباین)  وتحلیل 

على سبیل المثال المتوسط    t) من حیث أنھا تعتمد إلى حد كبیر على خصائص المجتمعات اإلحصائیة. یستخدم اختبار  (معلمیة

واالنحراف المعیاري للعینة لتقدیر قیم معلمات المجتمع. تفترض االختبارات المعلمیة أیًضا أن القیم التي یتم تحلیلھا تأتي من  

تباینات  ولھا  طبیعیاً  موزعة  ھذین    مجتمعات  أحد  جمعھا  تم  التي  البیانات  تنتھك  قد  العملیة،  الناحیة  من  ولكن  متساویة. 

االفتراضین أو كلیھما. ومع ذلك، نظًرا لالعتقاد بأن اختبارات االستدالل المعلمیة قویة فیما یتعلق بانتھاكات االفتراضات 

 تراضات السابقة. األساسیة، فقد یستخدم الباحثون ھذه االختبارات رغم عدم استیفاء االف

عندما تنتھك البیانات التي تم جمعھا بشكل صارخ ھذه االفتراضات (التوزیع الطبیعي للمتغیرات، البیانات ترتیبیة أو أسمیة)،  

یجب على الباحث اختیار اختبار غیر معلمي مناسب. لالختبارات الالمعلمیة متطلبات أقل حول خصائص المجتمع اإلحصائي.  

المثال سبیل  ھذه   على  الستخدام  السكان  درجات  شكل  أو  المعیاري  االنحراف  أو  المتوسط  معرفة  الضروري  من  لیس 

 االختبارات. 

 ): 2χاختبار كاي مربع لالستقالل بین متغیرین (  7-2
ترجع النشأة    االستخدام األساسي الختبار كاي مربع االستقالل ھو تحدید ما إذا كان متغیرین فئویین مستقلین أو متصلین.

في أوائل القرن العشرین. ویستخدم    Pearson   Karl ) إلى البحث الذي نشرهSquare-Chi(تلفظ    2χاألولى الختبار كاي مربع  

الختبار الفرضیات المتعلقة بالبیانات التي تكون على شكل توزیعات تكراریة، وتعتمد جمیع أشكال استخدامھ على    2χتوزیع  

 أساس مقارنة التكرارات الحقیقیة مع التكرارات المتوقعة وفقاً لطبیعة التوزیع االحتمالي للبیانات.

الداللة اإلحصائیة للعالقة بین متغیرین    2χع. بمعنى آخر، یختبر  وسیلة الختبار الداللة اإلحصائیة لجداول التقاط  2χیقدم توزیع  

بین الخالیا    2χاسمیین خصوصاً ویمكن استخدامھ مع مستویات قیاس أعلى.  یختبر   للبیانات  الُمشاھد  التوزیع  بین  الفرق 

حتمال أقل بأن یعزى ھذا الفرق والتوزیع المتوقع لھا، وكلما كان الفرق بین التوزیع المشاھد والتوزیع المتوقع أكبر كان اال

 : 2χللصدفة. وتستخدم الصیغة التالیة لحساب 

∑ (𝑂𝑂𝑤𝑤−𝐸𝐸𝑤𝑤)2

𝐸𝐸𝑤𝑤
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1=  2χ 
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 حیث:  
 𝑂𝑂𝑖𝑖 التكرار المشاھد في الخلیة :i 
 𝐸𝐸𝑖𝑖 التكرار المتوقع في الخلیة :i 
 k عدد الخالیا : 

 ویمكن حساب القیم المتوقعة لكل خلیة باستخدام الصیغة التالیة: 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑗𝑗 = 
𝑅𝑅𝑤𝑤𝐶𝐶𝑗𝑗
𝑛𝑛

 
 حیث:  

 𝑅𝑅𝑖𝑖 مجموع التكرار المشاھد في السطر :i 
 𝐶𝐶𝑗𝑗 مجموع التكرار المشاھد في العمود :j 

 n حجم العینة : 
 بالصیغة:  2χلـ   degrees of freedomوتحسب درجة الحریة 

d.f. = (r - 1)(c - 1) 
 عدد األعمدة.   cعدد الصفوف  و  rحیث یمثل  

عند درجة حریة  مناسباً یجب التأكد من وجود عدد كاف من المشاھدات في كل خلیة. وخصوصاً،    2χولكي یكون اختبار  

) فال یجب استخدام d.f.>1. وإذا كانت درجات الحریة أكبر من الواحد ( 5یجب أال یقل حجم الخلیة المتوقع عن    1تساوي  
2χ  1أو حین یكون أي من التكرارات المتوقعة أصغر من  5أصغر من % من التكرارات المتوقعة 20إذا كان أكثر من . 

 ولغرض اختبار مدى استقاللیة المتغیرات فیما بینھا تُعتمد الفرضیتان التالیتان: 

القائلة باستقاللیة المتغیرین المدروسین عن بعضھما (أي استقاللیة الصفوف عن األعمدة) (أو   0Hفرضیة العدم   -

𝑂𝑂𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑖𝑖( 

𝑂𝑂𝑖𝑖القائلة بوجود عالقة بین المتغیرین (أو  1Hالفرضیة البدیلة   - ≠ 𝐸𝐸𝑖𝑖 ( 

 افتراضات اختبار كاي مربع:  7-2-1

 یفترض أن تكون البیانات قد جمعت عشوائیاً.  -

 استقالل المشاھدات مما یعني إجابة المستجوب مرة واحدة فقط.    -
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 على األقل. 5یجب أن یكون التكرار المتوقع لكل خلیة  -

 

باستخدام    7-2-2 في   Sonyشركةترغب    :SPSSاالختبار  العالمیة 

إجراء بحث لتحدید مدى وجود عالقة بین ملكیة عالمة تجاریة محددة 

) الذكي  )   Samsung=1, Apple=2, Sony=3, Nokia=4للھاتف 

الزبون  ,American=1, British=2, Japanese=3(  وجنسیة 

Indian=4) عدد الحاالت لتقاطع العالمات 7/1). یوضح الجدول رقم (

 التجاریة للھواتف الذكیة مع جنسیة الزبون. 
 

 

 

 

 التجاریة للھواتف الذكیة مع جنسیة الزبونجدول عدد الحاالت لتقاطع العالمات ):  7/1الجدول رقم (

 

NATIONALITY 

Total AMERICAN BRITISH JAPANESSE INDIAN 

SMARTPHONES SAMSUNG 12 12 10 10 44 

APPLE 26 56 10 12 104 

SONY 5 22 18 5 50 

NOKIA 10 5 5 12 32 

Total 53 95 43 39 230 

 

 التجاریة للھاتف الذكي وجنسیة الزبائن ستكون فرضیتا العدم والبدیلة على الشكل التالي: ولدراسة العالقة بین العالمة 

0H ال توجد عالقة بین العالمة التجاریة للھاتف الذكي وجنسیة الزبائن (بمعنى أن المتغیرین مستقالن وأن االختالف في :

 التكرارات الظاھرة في جدول التقاطع ناتج عن الصدفة).
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1Hقة بین العالمة التجاریة للھاتف الذكي وجنسیة الزبائن. : توجد عال 

 یُتبع المسار التالي:   SPSSفي  2χلتطبیق اختبار 

Crosstabs        Descriptive Statistics        Analyze 

 
 
 
 

 Crosstabs): نافذة 7/1الشكل رقم (

 
 

 

(ومن الممكن إدخالھما    Column(s)في قائمة    Nationalityومتغیر   Row(s)في قائمة    Smartphonesیُدخل الباحث المتغیر  

 ). 2/ 7كما ھو موضح في الشكل ( Display cluster bar charبالعكس) ویؤشر على 
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   Column(s)و  Row(s)): إدخال المتغیرات في القوائم 7/2الشكل رقم (

 

 ). 7/3التالیة في الشكل رقم (، فتظھر القائمة Cellsثم ینقر الباحث 
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 Crosstabs Cell Display): نافذة 7/3الشكل رقم (

 

 

، statisticsیُضغط زر    crosstabs، وعندما تفتح قائمة  Continueثم یُنقر زر    Columnو  Rowو  Expectedیُؤشر على كل من  

 ). 4/ 7فتظھر القائمة الموضحة في الشكل رقم (
 

 Crosstabs Statistics): النافذة  7/4الشكل رقم (
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  Crosstabsفي نافذة    OKوعلى   ،  Crosstabs: Statisticsفي نافذة    continueثم ینقر على زر    Chi-squareیُؤشر على  

 ). 5/ 7) والشكل (7/3) و(2/ 7وحینھا یحصل الباحث على النتائج التالیة الواردة في الجداول (

 

 SMARTPHONES * NATIONALITY Crosstabulation): 7/2الجدول رقم (

 
NATIONALITY 

Total AMERICAN BRITISH JAPANESSE INDIAN 

SM
ARTPH

O
N

ES
 

SAMSUNG Count a12 a12 a10 a10 44 

Expected Count 10.3 18.2 8.1 7.4 44.0 

% within SMARTPHONES 27.3% 27.3% 22.7% 22.7% 100.0% 

% within NATIONALITY 22.6% 12.8% 23.8% 26.3% 19.4% 

APPLE Count a, b26 b56 c10 a, c12 104 

Expected Count 24.3 43.1 19.2 17.4 104.0 

% within SMARTPHONES 25.0% 53.8% 9.6% 11.5% 100.0% 

% within NATIONALITY 49.1% 59.6% 23.8% 31.6% 45.8% 

SONY Count a5 b22 c18 a, b4 49 

Expected Count 11.4 20.3 9.1 8.2 49.0 

% within SMARTPHONES 10.2% 44.9% 36.7% 8.2% 100.0% 

% within NATIONALITY 9.4% 23.4% 42.9% 10.5% 21.6% 

NOKIA Count a, b10 c4 b, c4 a12 30 

Expected Count 7.0 12.4 5.6 5.0 30.0 

% within SMARTPHONES 33.3% 13.3% 13.3% 40.0% 100.0% 

% within NATIONALITY 18.9% 4.3% 9.5% 31.6% 13.2% 

Total Count 53 94 42 38 227 

Expected Count 53.0 94.0 42.0 38.0 227.0 

% within SMARTPHONES 23.3% 41.4% 18.5% 16.7% 100.0% 

% within NATIONALITY 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Each subscript letter denotes a subset of NATIONALITY categories whose column proportions do not differ significantly from each other at the 
.05 level. 
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 Pearson Chi-Square): اختبار 7/3الجدول رقم (

Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square a45.754 9 .000 

Likelihood Ratio 45.447 9 .000 

Linear-by-Linear Association 2.116 1 .146 

N of Valid Cases 227   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.02. 

 

 ): مخطط بیاني یوضح التوزیعات بین العالمات التجاریة وجنسیات الزبائن 7/5الشكل (
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وأن مستوى الداللة  45.754 2 χ = (df=9)بأن  Square-Pearson Chiمن قیم اختبار  ) یالحظ 3/ 7من الجدول رقم (  

فرضیة العدم القائلة بعدم وجود عالقة بین العالمة التجاریة للھاتف الذكي وجنسیة    یمكننا رفض ف،  p   >0.001المحسوب  

 سیات الزبائن من حیث حیازة عالمات تجاریة محددة للھواتف الذكیة.الزبائن وقبول الفرضیة البدیلة، أي یوجد فرق بین جن

كما یُالحظ أیضاً أن النتیجة تُذكّرنا (أسفل الجدول) بشرط أن أال یقل عدد التكرارات المتوقعة ضمن خالیا جدول التقاطع عن  

 ، وھذا الشرط محقق في ھذا المثال.5

 (Mann-Whitney U test for two independent samples)اختبار عینتین مستقلتین  7-3
 یستخدم:  ھو اختبار المعلمي

 للمقارنة بین عینتین مستقلتین عندما تكون البیانات ترتیبیة،  -

اختبار   - من  بدالً  شرط    Tأو  یتوفر  ال  عندما  المستقلة  للعینات 

  .التوزیع الطبیعي

الترتیبیة فإنھ یعتمد على المقارنة بین  وبما أنھ یستخدم في حالة البیانات  

المتوسطات  مقارنة  من  بدالً  عینتین  العامة   .وسیط  الشروط  أھم  ومن 

 ما یلي:  Mann-Whitney Uالواجب توفرھا لتطبیق اختبار 

 . Ordinalیجب أن تكون البیانات ترتیبیة  -

 یجب أن تكون العینة عشوائیة وقیم مفرداتھا ال تعتمد على بعضھا البعض.  -

ترغب شركة یمكن أخذ المثال التالي:    Mann-Whitney U: لتوضیح كیفیة تطبیق اختبار  SPSSاالختبار باستخدام    7-3-1

BMW    بإجراء دراسة لمعرفة فیما إذا اختلف عدد المحركات المجمعة في مصانعھا (متغیر كمي: نسب) تبعاً لجنس  للسیارات

الدراسة على أسلوب المالحظة، قیس عدد المحركات المجمعة لكل من الذكور  العاملین (متغیر غیر كمي: اسمي). اعتمدت  

 واإلناث خالل فترة زمنیة محددة. 

المسؤول   الباحث  اختبار  لجأ  إلى  أولى  المحركات   Independent-Samples t-testكخطوة  عدد  متغیر  أن  تبین  ولكن 

-Mannمن استخدام اختبار، بالتالي كان البد  Kolmogorove-Smirnoveالمجمعة/ساعة ال یتبع التوزیع الطبیعي وفقاً الختبار  

 Whitney  :حیث ستكون فرضیتا العدم والبدیلة على الشكل التالي 
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0H :ال یوجد اختالف جوھري بین عدد المحركات المجمعة في مصانع  فرضیة العدمBMW  وسیط تبعاً لنوع العمال أي أن

 .وسیط عدد المحركات المجمعة من قبل العمال اإلناث=  ورعدد المحركات المجمعة من قبل العمال الذك

1H   :یوجد اختالف جوھري بین عدد المحركات المجمعة في مصانع  الفرضیة البدیلةBMW  وسیط  أي أن   تبعاً لنوع العمال

 .وسیط عدد المحركات المجمعة من قبل العمال اإلناث ≠ عدد المحركات المجمعة من قبل العمال الذكور

 تُتبع الخطوات التالیة:  SPSSاالختبار في  ولتنفیذ 

2 Independent Samples Non-Parametric Statistics Analyze 

 ). 6/ 7كما ھو واضح في الشكل ( Two-Independent-Samples Testفتظھر النافذة 
 
 
 

 Two –Independent –Samples Tests): المرحلة األولى من اختبار 7/6( الشكل رقم

 

المتغیر   الباحث  المتغیر     Grouping Variableفي      Employee Genderیضع   Production(المتغیر المستقل)، ویضع 

Unites (المتغیر التابع) فيTest Variable List  ) 7/7،كما في الشكل.( 
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 Test Variable Listفي قائمة  Customer): إدخال المتغیر التابع 7/7رقم (الشكل رقم الشكل 

 

 

)، 8/ 7كما ھو واضح في الشكل (  .Tow-Independent-Samples Define Groupsفتظھر النافذة    Define Groupsعلىیُضغط  

 ). 1، واإلناث= 0ویدخل قیمتي المتغیر المستقل (في ھذه الحالة: الذكور= 
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 Two –Independent –Samples Define Groups): 7/8الشكل رقم الشكل رقم(

 

 ). 9/ 7فتظھر النافذة الموضحة في الشكل ( Continueیُنقر فوق 
 Two –Independent –Samples Tests): المرحلة األخیرة من اختبار 7/9الشكل رقم(
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 ) فتظھر النتیجة التالیة: 9/ 7في الشكل رقم( OKثم یقوم الباحث بالنقر فوق  
 )Ranks(  Mann-Whitney Test: نتیجة اختبار)7/4(الجدول رقم 

 Employee GENDER N Mean Rank Sum of Ranks 

Produced UNITES male 198 173.50 34353.00 

female 102 105.85 10797.00 

Total 300   

 
 )aTest Statistics( Whitney Test-Mannمعنویة اختبار ): 7/5الجدول (

 Produced UNITES 

Mann-Whitney U 5544.000 

Wilcoxon W 10797.000 

Z -6.460- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: Employee GENDER 

 
 

)  5/ 7(  بینما یصف الثاني المدخلة ) العینات 4/ 7األول ( الجدول جدولین، یصف من Mann-Whitney اختبار تتألف نتائج

األولى للعمال الذكور  المجموعة عینة حجم أن فُیظھر العینتین األول الجدول . یصفMann-Whitney اختبار قیمة ومعنویة

 102العینة   للعمال اإلناث فحجم الثانیة المجموعة أما ،34353.00 الترتیب ھو ومجموع 173.5 ترتیبھا ومتوسط 198

 . 10797.00بمجموع قدره  105.85ومتوسط الترتیب فیھا ھو 

 .Asymp. Sig% حیث إن  1وھي دالة إحصائیة عند  5544.000 ھي ویتني مان اختبار قیمة أن أعاله )5/ 7الجدول ( ویبین

(2-tailed)  =0.000    بمعنى آخر تُرفض فرضیة العدم وتقبل البدیلة التي تنص على 0.05وھي أصغر من مستوى الداللة .

قبل العمال أعلى من مثیلھ    اختالف متوسط الوحدات المنتجة تبعاً لجنس العمال، حیث كان متوسط الوحدات المنتجة من

قراراً بنقل العامالت إلى مھام أخرى واالعتماد على الذكور فقط في تجمیع    BMWلدى العامالت. وبناء علیھ قد تتخذ شركة  

 المحركات.
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 مستقلة  مجتمعات  عدة لمقارنة Kruskal-Wallis اختبار 7-4
 اختبار تطبیق شروط تتوافر ال عندما یطبق  ما وعادة مجموعتین مستقلتین،أكثر من   اختبار المعلمي یستخدم للمقارنة بین

 ھي المتوافرة البیانات تكون عندما أو األحادي  Way ANOVA-Oneفھو نموذج المعلمي لتحلیل    التباین األحادي تحلیل

 یلي:  ما Wallis-Kruskalومن أھم الشروط العامة الواجب توافرھا لتطبیق اختبار  .ترتیبیة بیانات

 (أو كمیة ولكن ال تحقق شرط التوزیع الطبیعي). Ordinalیجب أن تكون البیانات ترتیبیة  -

 یجب أن تكون العینة عشوائیة وقیم مفرداتھا ال تعتمد على بعضھا البعض.  -

 

 

العالمي في معرفة   HSBCترغب إدارة بنك    Kruskal-Wallisلتوضیح كیفیة تطبیق اختبار  :  SPSSاالختبار باستخدام    7-4-1

ألحد خدماتھا الجدیدة وذلك  ] (أفضلھ جداً)5(ال أفضلھ على اإلطالق) إلى    1متغیر كمي: من    [مدى اختالف تفضیل الزبائن 

أعمارھم   لمستوى  ترتیبي:  [تبعاً  متغیر 

  30-20(بین   1أربع مستویات عمریة من  

إلى   من  4عام)  وذلك   ]عام)  50(أكثر 

واستھدافھا  السوق  تقسیم  في  لمساعدتھا 

بشكل أفضل، ُجمعت البیانات عشوائیاً من  

الجدیدة،    300 الخدمة  ممن جربوا  زبون 

تحلیل   استخدام  البحوث  قسم  -Oneأراد 

Way ANOVA    ولكن نتیجة اختبار التوزیع

الطبیعي بینت بأن متغیر تفضیل الزبائن ال  

 الذي یالئم ھذه الحالة.  Kruskal-Wallisاختبار  یحقق ھذا الشرط، فاختار الباحثون

 یمكن اتباع المسار التالي:  SPSSولتطبیق االختبار في 

2 Independent Samples Non-Parametric Statistics Analyze 
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   Kruskal-Wallis): المرحلة األولى من تنفیذ اختبار  7/10الشكل رقم الشكل رقم(

 

 

 ) 11/ 7كما ھو موضح في الشكل (  Tests for several Independent Samplesفتظھر نافذة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

172 
 

  Tests for several Independent Samples): النافذة 7/11الشكل رقم (

 

 ).12/ 7فیظھر الشكل ( Define Groupsیُضغط على 

Test for several –Independent –Samples Define Groups ): نافذة 7/12الشكل رقم(
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) للداللة على رمز المجموعة األولى من الزبائن وھي الفئة العمریة األولى، ویُوضع عند 1رقم (   Minimumیُوضع عند  

Maximum  ) للداللة على رمز آخر مجموعة من الزبائن وھي الفئة العمریة الرابعة، وذلك كما ھو موضحاً بالشكل 4رقم (

 أعاله، فیحصل الباحث على الشكل التالي: 

 Test for several –Independent –Samples): المرحلة الثالثة من اختبار 7/13الشكل رقم (

 

 

 فتظھر النتائج التالیة:  OK، یُضغط على Grouping Variable) في خانة 1  4یُالحظ ظھور األرقام ( 

 ) Ranks( Kruskal-Wallis): نتائج اختبار 7/6الجدول رقم (

 Age N Mean Rank 

PREFRENCE 

20-30 YEAR 27 128.33 

31-40 174 172.77 

41-50 66 145.18 

MORE THAN 50 33 61.86 

Total 300  
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 )a,bTest Statistics(  Wallis-Kruskal): قیمة ومعنویة اختبار 7/7الجدول رقم (

 PREFRENCE 

Kruskal-Wallis H 50.728 

df 3 

Asymp. Sig. .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: age 

 

)  7/ 7) ترتیب العینات األربع، ویظھر الجدول الثاني ( 6/ 7تظھر نتیجة االختبار على شكل جدولین، یصف الجدول األول ( 

 = αوھي أصغر من   0.000عند مستوى داللة    3بدرجة حریة   Kruskal-Wallis  50.728نتیجة االختبار حیث بلغت قیمة  

العدم وتقبل    وبالتالي   0.05 ترفض فرضیة 

ا في البدیلة  فروق  وجود  على  تنص  لتي 

تبعاً  الجدیدة  للخدمة  الزبائن  تفضیالت 

لمستویات أعمارھم، فكانت الفئة العمریة من 

 األكثر تفضیالً لھذه الخدمة الجدیدة.  40- 31

مرتبطتین    7-5 عینتین  اختبار 
(Wilcoxon Signed Ranks Test for related samples) 

-Tفھو نموذج المعلمي لتحلیل  Paired Samples t-test اختبار تطبیق شروط تتوافر ال عادة عندما اختبار المعلمي یطبق

Test  عندما یرید الباحث المقارنة بین بیانات ُجمعت من األشخاص أنفسھم (أو من نفس األشیاء) فإن االختبار األنسب ھو .t  

ھو األنسب. ومن Wilcoxon عي فإن اختبارلكن بشرط توافر التوزیع الطبیعي، لكن في حال عدم توافر شرط التوزیع الطبی

 ما یلي:  Wilcoxonأھم الشروط العامة الواجب توافرھا لتطبیق اختبار 

 . Ordinalیجب أن تكون البیانات ترتیبیة  −

 یجب أن تكون العینة عشوائیة وقیم مفرداتھا ال تعتمد على بعضھا البعض.  −

 



 
 

175 
 

بتقییم واختبار أحد  Kia Motorsشركة، ترغب  Wilcoxonلتوضیح كیفیة تطبیق اختبار  :  SPSSاالختبار باستخدام    7-5-1

مشتٍر محتمل   400إعالناتھا المخصصة للبث عبر التلفزیون ومواقع التواصل االجتماعي قبل طرحھ بشكل نھائي، ُطلب من  

إلى   1ت (ال أفضلھا على اإلطالق=فئا  5أن یعبروا عن درجة تفضیلھا على مقیاس مكون من    Stingerلسیارتھا الجدیدة  

) قبل عرض اإلعالن علیھم، ثم عرض اإلعالن علیھم ومن بعدھا طلب منھم تقییم السیارة مرة ثانیة على  5أفضلھا بشدة=

 نفس المقیاس السابق الذكر.

ن للسیارة الجدیدة بعد لتحدید فیما إذا ارتفع تفضیل المشترون المحتملو  Paired Samples T-test  حاول الباحث استخدام تحلیل 

درجة تفضیل السیارة قبل/بعد مشاھدة اإلعالن لم یتبعا التوزیع الطبیعي وفقاً لنتائج اختبار  مشاھدة اإلعالن، إال أن متغیري  

Kolmogrove-Smirnove ما دفع الباحث الستخدام اختبار ،Wilcoxonفي  لتنفیذه، وSPSS  :یتبع الباحث الخطوات التالیة 

2 Related-Samples Non-Parametric Statistics Analyze 
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 Wilcoxon): الخطوة األولى في تنفیذ اختبار 7/14الشكل (

 

 

 ). 7/15كما ھو موضح في الشكل رقم ( Two-Related-Samples Testsفتظھر النافذة 



 
 

177 
 

 Two-Related-Samples Tests): 7/15الشكل رقم (

 
 

ثم     Attitudes beforeتُدخل المتغیرات   فیحصل الباحث على الشكل رقم   Test Pairsثانیاً في خانة    Attitudes afterأوالً 

)7 /16 ( 
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Wilcoxon ): المرحلة الثانیة من اختبار7/16الشكل رقم(

 

 ). 9/ 7) و(8/ 7فتظھر نتائج االختبار الموضحة في الجداول ( OKیضغط الباحث على 

 ) Ranks( Wilcoxon) نتائج اختبار  7/8الجدول رقم(

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Attitudes after ADS – Attitudes before ADS Negative Ranks a20 74.50 1490.00 

Positive Ranks b244 137.25 33490.00 

Ties c136   

Total 400   

a. Attitudes after ADS < Attitudes before ADS 

b. Attitudes after ADS > Attitudes before ADS 

c. Attitudes after ADS = Attitudes before ADS 
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  Wilcoxon): معنویة اختبار 7/9الجدول رقم(

 Attitudes after ADS – Attitudes before ADS 

Z b-13.226- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

) العینات الثالثة، حیث یبین أن عدد الحاالت الكلیة ھي  8/ 7تظھر نتیجة االختبار على شكل جدولین، یصف الجدول األول ( 

حالة كان فیھا   244)، و before> afterالسیارة بعد مشاھدة اإلعالن أقل من قبل(حالة كان فیھا تفضیل    20منھم    400

حالة تساوى قبل مع بعد، ویظھر    160)، و before< afterتفضیل السیارة بعد المشاھدة أكبر من قبل مشاھدة اإلعالن ( 

وبالتالي     α = 0.05وھي أصغر من     0.000عند مستوى داللة     Z  (13.226-)الجدول الثاني نتیجة االختبار إذ بلغت قیمة  

ترفض فرضیة العدم وتقبل البدیلة التي تنص على وجود أثر لإلعالن على تقییم السیارة وبالتالي البدء ببث اإلعالن عبر 

 التلفزیون ومواقع التواصل االجتماعي. 
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 لعدة عینات مرتبطة:   Friedman Testاختبار  7-6
 تتوافر ال للعینات غیر المستقلة یطبق عادةً عندما  اختبار المعلمي

التباین، اختبار تطبیق شروط  تحلیل الختبار مشابھ وھو تحلیل 

 في ، ویطبقRepeated Measure Designالنوع   من المعلمي التباین

أھم  المعلمیة  االختبارات  تطبیق شروط توافر عدم  حالة ومن   ،

 ما یلي:  Friedmanالشروط العامة الواجب توافرھا لتطبیق اختبار 

 . Ordinalیجب أن تكون البیانات ترتیبیة  −

 یجب أن تكون العینة عشوائیة. −

باستخدام    7-6-1 اختبار  :  SPSSاالختبار  تطبیق  بین درجة  Friedmanلتوضیح كیفیة  بالمقارنة  السوري  البرید  ، یرغب 

ربعة أنواع محتملة لخدمات جدیدة، ولمعرفة الفرق بین درجات التفضیل سئُلت عینة عشوائیة مكونة من  تفضیل الزبائن أل

إلى درجة التفضیل األولى    1زبوناً محتمالً عن درجة تفضیلھم لكل من الخدمات الجدیدة المحتملة، حیث یشیر الترتیب    297

 . 4و   3و  2یلیھ الترتیب 

  ولتنفیذ قائلة بعدم وجود فروق معنویة بین درجة تفضیل الخدمات األربعة الجدیدة المقترحة.  والمطلوب اختبار فرضیة العدم ال

 نتبع الخطوات التالیة:  SPSSاالختبار في 

K Related-Samples Non-Parametric Statistics Analyze 
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 Friedman): المرحلة األولى من تنفیذ اختبار 7/17الشكل رقم (

 

 

   :فتظھر النافذة التالیة

 Friedman ): المرحلة الثانیة من اختبار7/18الشكل رقم (
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المتغیرات   التي یمثل كل منھا درجات تفضیل الخدمات    Service DDو  Service CCو  Service BBو  Service AAتوضع 

 . )11/ 7) و( 7/10، فیحصل الباحث على النتائج الواردة في الجداول ( Okعلىویُضغط  Test Variableاألربعة في خانة 

 )Ranks( Friedman): نتائج اختبار 7/10الجدول رقم (

 Mean Rank 

Service AA 2.48 

Service BB 2.37 

Service CC 2.26 

Service DD 2.88 

 
  Friedman): معنویة اختبار 7/11الجدول رقم (

N 297 

Chi-Square 38.491 

df 3 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

 

   Chi-square=38.491أن   ) إلـى  7/11) متوسط الترتیـب للخدمات األربعة، بینما یشـیر الجدول (10/ 7یبین الجدول رقم (   

رفض فرضیة العدم القائلة بعدم وجود   بمعنى آخر یمكننا .α = 0.05وھي أصغر من مستوى الداللة    Sig = 0.000و  

 وقبول الفرضیة البدیلة. فروق معنویة بین درجة تفضیل الخدمات األربعة 
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تستخدم االختبارات الالمعلمیة عادة بسبب عدم توافر الشروط الخاصة باالختبارات المعلمیة كشرط التوزیع    خالصة الفصل:

شروطاً لتطبیقھا أیضاً إال أنھا أسھل بكثیر من شروط االختبارات المعلمیة.    الطبیعي مثالً، علماً بأن لالختبارات الالمعلمیة

.  ویفضل عادة استخدام االختبارات المعلمیة في حال توافر الشروط الخاصة بھا لكونھا أكثر دقة من االختبارات الالمعلمیة

توزیع   على شكل    2χویُستخدم  تكون  التي  بالبیانات  المتعلقة  الفرضیات  أشكال الختبار  وتعتمد جمیع  تكراریة،  توزیعات 

استخدامھ على أساس مقارنة التكرارات الحقیقیة مع التكرارات المتوقعة وفقاً لطبیعة التوزیع االحتمالي للبیانات. أما اختبار  

Mann-Whitney U ستخدم بدالً  یستخدم للمقارنة بین عینتین مستقلتین عندما تكون البیانات ترتیبیة، وی   فھو اختبار ال معلمي

أكثر  للمقارنة بین Kruskal-Wallis ویُستخدم اختبار  .للعینات المستقلة عندما ال یتوافر شرط التوزیع الطبیعي  Tمن اختبار  

مستقلتین، مجموعتین  أو تحلیل اختبار تطبیق شروط تتوافر ال عندما یطبق ما وعادة من   البیانات  تكون عندما التباین 

   Paired اختبار تطبیق شروط تتوافر ال عادة عندما ھو المعلمي یُطبق  Wilcoxonترتیبیة. كذلك فإن   بیانات  ھي المتوافرة

Samples t-test  ذاتھ یعتبر اختبار للعینات غیر     Friedman Test. وفي السیاق  لعدة عینات غیر مستقلة اختباراً المعلمیاً 

 النوع   من المعلمي التباین تحلیل الختبار  مشابھ  وھو تحلیل التباین، اختبار  تطبیق  شروط  تتوافر ال  عادة عندما  المستقلة یطبق 

Repeated Measure Designالمعلمیة االختبارات  تطبیق شروط توافر عدم حالة في ، ویطبق. 
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 الفصل السابع: أسئلة 
 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ  صح السؤال 

   ھنالك فرق بین مبررات استخدام االختبارات المعلمیة واالختبارات الالمعلمیة   1

   إن متطلبات االختبارات الالمعلمیة أكثر صرامة من االختبارات المعلمیة  2

   المتغیرین فئویین یستخدم اختبار كاي مربع عندما یكون  3

4 
للعینات المستقلة عندم عدم توفر   tكبدیل الختبار    Mann-Whitney Uیستخدم الباحث اختبار  

 شروط األخیر. 
  

5 
األحادي   التباین  تحلیل  اختبار  الباحث  الختبار  One-Way ANOVAیستخدم  كبدیل 

Kruskal-Wallis عند عدم توفر شروط االختبارات المعلمیة 
  

 Friedman  لیس من الضروري أن تكون العینة عشوائیة عند تنفیذ اختبار   6

 

 أسئلة متعددة الخیارات: 

 

 ..... یرغب الباحث بدراسة أثر متغیر فئوي (ترتیبي، اسمي) على متغیر كمي ال تبع التوزیع الطبیعي، إن االختبار المناسب ھو  .1

A.  اختبار عینتین مستقلتین(Mann-Whitney U test for two independent samples)   

B. مستقلة ( مجتمعات عدة مقارنة اختبارWallis test for several independent samples-Kruskal ( 

C.  اختبار عینتین مرتبطتین(Wilcoxon Signed Ranks Test for related samples) 

D.  عینات مرتبطة (اختبار عدةFriedman Test for Several Related Samples ( 

 ، إن االختبار المناسب ھو .....القسم الذي یفضل العمل فیھو مكان إقامة الموظفیرغب الباحث بدراسة العالقة بین  .2

A.  اختبار عینتین مستقلتین(Mann-Whitney U test for two independent samples)   

B. مستقلة ( جتمعاتم عدة مقارنة اختبارKruskal-Wallis test for several independent samples ( 

C.  اختبار عینتین مرتبطتین(Wilcoxon Signed Ranks Test for related samples) 

D. ) 2اختبار كاي مربعχ( 
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الزیادة،   .3 قبل  بالمقارنة عن  الموظفین  بعد زیادة رواتب  بالشركة  العمل  الموظفین  اختالف تفضیل  بتحدید مدى  الباحث  یرغب 

 وكانت درجة التفضیل قبل وبعد تتبع التوزیع الطبیعي، إن االختبار المناسب....  

A.  اختبار عینتین مستقلتین(Mann-Whitney U test for two independent samples)   

B. مستقلة ( مجتمعات عدة مقارنة اختبارKruskal-Wallis test for several independent samples ( 

C.  اختبار عینتین مرتبطتین(Wilcoxon Signed Ranks Test for related samples) 

D.  وال إجابة مما سبق 

-Tفھو نموذج المعلمي لتحلیل  Paired Samples t-test اختبار تطبیق شروط تتوافر ال عادة عندما اختبار المعلمي یطبق .4

Test ....إنھ ، 

A.  اختبار عینتین مستقلتین(Mann-Whitney U test for two independent samples)   

B. مستقلة ( مجتمعات عدة مقارنة اختبارKruskal-Wallis test for several independent samples ( 

C.  اختبار عینتین مرتبطتینSigned Ranks Test for related samples) (Wilcoxon 

D. ) 2اختبار كاي مربعχ( 

 

للعینات المستقلة   Tیستخدم للمقارنة بین عینتین مستقلتین عندما تكون البیانات ترتیبیة، أو بدالً من اختبار   اختبار المعلمي .5

  عندما ال یتوفر شرط التوزیع الطبیعي
A.  اختبارWhitney U test -Mann 

B. اختبار Kruskal-Wallis 

C.  اختبار عینتین مرتبطتین(Wilcoxon Signed Ranks Test for related samples) 

D. ) 2اختبار كاي مربعχ( 
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 قضایا للمناقشة \) أسئلة 3

 مقارنة بین اختبار عینتین مستقلتین واختبار عدة مجتمعات مستقلة. 

مستقلة  مجتمعات عدة مقارنة واختبار  (Mann-Whitney U test for two independent samples)قارن بین اختبار عینتین مستقلتین  

)Kruskal-Wallis test for several independent samples( 

 ]4-7و 3-7توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 20: 100. الدرجات من دقیقة 20مدة اإلجابة:  [

 استخدم بیانات الفصل المرفقة مع المقرر لتنفیذ اختبار كاي مربع مفسرا النتائج النھائیة

 ]2-7توجیھ لإلجابة: الفقرة  . 20: 100دقیقة. الدرجات من  10مدة اإلجابة:  [
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