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 تقديم
لقد أعد هذا العمل كمرجع يمكن أن يخدم الطالب والباحثين من كافة 

 .التخصصات

اإلختبار اإلحصائى دون ويعتمد اسلوب هذا الكتاب على التعامل المباشر مع 

التعامل مع الصيغ الرياضية إال فى أضيق الحدود وأدخالها فقط عند 

 .الضرورة

إن مفهوم علم اإلحصاء عند العامة ال يتعد مسألة حصر أرقام وبيانات ، مع 

يدخل تقريباً شريكاً أساسياً مع فروع العلم األخرى  –اآلن  –أن علم اإلحصاء 

في تقديم نتائج أبحاث أكاديمية جديدة ، فعلم  –ية نظرية كانت أم تطبيق –

 ."ويتوقع المستقبل –ويدرس الحاضر  –يقرأ الماضي "اإلحصاء علم 

معتمدا على الخبرة األكاديمية والعملية من خالل تدريس  وقد أعد هذا العمل

 .عديد من المقررات والدورات للعديد من الجهات والتخصصات

فن تحويل األرقام الى معلومات تساهم بشكل "ونرى أن علم اإلحصاء هو 

 ".فعال فى إتخاذ القرارات
  20االصدار  IBM-SPSSوقد أعد بما يتماشى بإستخدام الحزمة االحصائية 

  .1022عام أواخروالتى صدرت 

أخص بالشكر األستاذ عبدالقادر المصعبي على مساعدته فى كتابة بعض و

جامعة الملك بحصاء وكلية العلوم الشكر موصول لقسم اإلو. فصول الكتاب

عبد العزيز والذين أدين لهم بالفضل بعد هللا سبحانه وتعالى فى تهيئة المناخ 

سأل هللا تبارك وتعالى أوالذى  - الذى ساهم بشكل فعال فى إخراج هذا العمل

ً ينتفع به  ً من المراجع  -ان يكون علما باإلستعانة بالمراجع األجنبية وبعضا

 .العربية
 

 عز حسن عبدالفتاح. د                                   هذا وباهلل التوفيق،،،
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 001 (Link Function)دالة الربط     7.5.1 
 001 ترتيبى مع عدة متغيرات لعالقة  متغير انحدارنموذج  7.4مثال  

 325 االنحدار اللوجستي   7.6
 325 الثنائى االنحدار اللوجستي 7.6.1 
 022 (القرض البنكى)نموذج تجارى لإلنحدار اللوجستي  7.5مثال  
 stepwise 029استخدام اإلنحدار اللوجستي  الثنائى بطريقة    
 354 المتعدد اللوجستياالنحدار  7.6.2 
 020   المتعدد نموذج لإلنحدار اللوجستي 7.6مثال  

 021 ملخص الفصل    7.8

 
 969 الاختبارات اللامعلمية

 364 مقدمة  8.1
 366  اختبار العشوائية  8.2

 022 عشوائية إختيار متغير اسمى  8.1مثال  
 344 اختبارات جودة التوفيق     8.3

 344 اختبارمربع كاي لجودة التوفيق 8.3.1 
 020 اختبار جودة التوفيق 8.2مثال  

 314 سمرنوف لعينة واحدة –اختبار كولموجورف  8.3.2  
 031 إختبار اإلعتدالية 8.3مثال  

 312 سمرنوف لعينتين –اختبار كولموجورف  8.3.3  
 013 مقارنة التوزيع اإلحتمالى لعينتين 8.4مثال  

 325 لعينتين ولفويتز -اختبار وولد 8.3.4  
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 012 مقارنة التوزيع اإلحتمالى لعينتين 8.5مثال  
 203 لنسب ااختبارات    8.4

 203 (اختبار ذو الحدين)  اختبارمقارنة نسبة واحدة 8.4.1  
 232 (اختبار ذو الحدين)اختبار النسبة  8.6مثال  

 244 مستقليناختبارلمقارنة نسبتين لمجتمعين  8.4.2  
 243 اختبار ماكنيمار لعينتين مرتبطتين   8.4.3  
 290 اختبار ماكنيمار لمقارنة نسبة قبل عن النسبة بعد  8.7مثال  

 242 لعينتين مرتبطتين  التجانس الهامشي اختبار  8.4.4  
 213 اختبار   لمقارنة نسب  قبل عن  نسب  بعد  8.8مثال  

 Median tests 242 اختبارات لألوسطة   8.5

 245 اختبار ويلكوكسون لوسيط مجتمع واحد  8.5.1  
 212 بقيمة فرضيةمقارنة وسيط مجتمع واحد  8.9مثال    
 230 ويتني  لعينتين مستقلتين   -اختبارمان 8.5.2  
 209 مقارنة وسيطين مستقلييين 8.10مثال    
 234 واليس لعينات مستقلة  -كروسكال  اختبار 8.5.3  
 203 مقارنة عدة أوسطه مستقلة 8.11مثال    
 223 اختبار الوسيط لعينات مستقلة 8.5.4  
 222 مقارنة عدة أوسطه مستقلة 8.12مثال    
 222 تربسترا لعينات مستقلة -اختبار جونكييري 8.5.5  
 223 مقارنة عدة أوسطه مستقلة 8.13مثال   
 255 لعينتين مرتبطتين اختبار اإلشارة 8.5.6  
 222 اختبار اإلشارة لمقارنة وسيط قبل مع وسيط بعد 8.14مثال   
 264 لمقارنة وسيط مجتمعين مرتبطين ويلكوكسون اختبار  8.5.7  
 221 اختبار ويلكوكسون لمقارنة وسيط قبل عن وسيط بعد  8.15مثال   
 264 ةمرتبط أوسطة عدة لمقارنة فريدماناختبار  8.5.8  
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 223   اختبار فريدمان لمقارنة عدة اوسطة مرتبطة  8.16مثال   
 243 التوافقاختبارات   8.6

 243 دبليو لتوافق الترتيبات-كندالاختبار  8.6.1  
 222   توافق الترتيبات 8.17مثال   
 242 كيو لتوافق االختيارات الثنائية-كوكراناختبار  8.6.2  
 233 كيو لتوافق آراء ثنائية التقسيم  -اختبار كوكران 8.18مثال   
 212 كابا لتوافق الجداول المزدوجةاختبار  8.6.3  
 232 توافق جدال مزدوج 8.19مثال   

 233 ملخص الفصل    8.7
 231 قائمة المراجع  

 213 اإلجابة على سؤال إحصائى 2ملحق  
 210 اختيار االختبار اإلحصائى 1ملحق  
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صبح علم اإلحصاء اآلن شريكا وأ. أصبح البحث العلمى اآلن معياراً لمدى تقدم األمم

و حتى أو اإلقتصادى أو الهندسي أأساسياً ألى بحث علمى، سواء كان فى المجال الطبى 

ذ أى اتخإوال يمكن . فن تحويل األرقام الى معلومات اإلحصاء هو ان. األمنىالمجال 

 .قرار بدون معلومات، ومن هنا زادت أهمية التحليل اإلحصائى

لإلشارة إلى األساليب اإلحصائية " إحصاء " إن اإلحصائيين يستخدمون التعبير 

(Statistical Techniques   ) التي تطورت لمساعدة الباحثين في كل مجال في تحليل

  وفهم البيانات الناتجة من دراسة محل االهتمام

 

 

 

 :ومن الشائع تقسيم اإلحصاء بصفة عامة إلى 

 . (Descriptive and Inferential Statistics)اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي 

تحديد أحجام ويقصد باإلحصاء الوصفي مجموعة الطرق اإلحصائية التي تستخدم في 

بالجداول أو الرسوم البيانية سواء جمع البيانات وعرضها العينات وأنواعها ومن ثم 

 .مثل حساب المتوسطات ومقاييس التشتت  ،وكذلك وصف الجوانب المختلفة للبيانات

فإنه يشمل مجموعة النظريات ( أو االستدالل اإلحصائي  )أما اإلحصاء االستداللي 

ختبارات الفروض بشأنها إوالطرق اإلحصائية التي تستخدم في تقدير معالم المجتمعات و

سواء نماذج اإلنحدار أو  –العالقات بين المتغيرات وبناء النماذج التنبؤية  استكشاف، 

وذلك باستخدام عينات مسحوبة  -ستقبلية نماذج السالسل الزمنية التى تستخدم للتنبؤات الم

 .من تلك المجتمعات

  

 Introductionمقدمة   1.1

Statistical Analysis 

 التحليل الإحصائي 9

 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي 19..9
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على أخذ عينة ممثلة للمجتمع وبعد وصفها يتم استخدام وتعتمد فكرة التحليل اإلحصائي 

 :اإلستدالل اإلحصائى للوصول الى قرار ينعكس بالتبعية على المجتمع
 

 
 

 

 المجتمع
 ةعين

 تقدير معالم

 ختبارات فروضإ

 كتشاف العالقاتإ

 النماذج التنبؤية

 

 قرار

 تقدير معالم

 ختبارات فروضإ

 كتشاف العالقاتإ

 النماذج التنبؤية

 البيانىعرض ال

 الوصف العددى

 استدالليإحصاء  وصفيإحصاء 

 اإلحصاء

جمع 

 البيانات
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يستخدم التقدير لمعالم المجتمع إذا كان الهدف هو تحديد قيمة معلمة مجهولة   -

(Unknown Parameter . ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .µوذلك مثل استخدام الوسط الحسابى للعينة لتقدير متوسط المجتمع 

 

ستخدم بهدف الوصول إلى قرار بشأن مدى صحة تقدير هذه يأما اختبارات الفروض ف 

 .المعلمة المجهولة
 

 

 

أن يكون مجتمع  عند إجراء اختبارات الفروض إن االفتراضات التي يجب اعتبارها

عن متوسط مثال تى نستطيع االستدالل ح (Normaly distributed)  العينة طبيعي

وفي التطبيقات العملية نجد أنه في معظم  .في حاالت العينات الصغيرة µالمجتمع 

التوزيع طبيعي أو حتى  نوفي أحيان أخرى ال يكو. األحوال هذا االفتراض صحيح 

 . الطرق الالمعلميةوفى هذه الحالة قد نلجأ الى . متماثل 

مجتمع محسوبة من العينة كتقدير لمعلمة ( Statistic) إذا استخدمت قيمة  إحصاءة 

(Population parameter )فإن تلك القيمة تسمى تقدير بنقطة. 

 نقوم بإجراء اختبار فرض فقط عند البحث عن قرار بشأن معلمة للمجتمع 

 (Population parameter)  بناءً على قيمة اإلحصاءة في العينةSample statistic). ) 

 الفرق بين التقدير واختبارات الفروض 9.4.9
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االستدالل اإلحصائي يشمل مجموعة النظريات والطرق اإلحصائية التي تستخدم في  إن

 Testingواختبارات الفروض   Population Parametersتقدير معالم المجتمعات 

Hypotheses  وذلك باستخدام عينات  ،بشأنهاSamples   المجتمعاتمسحوبة من تلك. 

 

ومع ذلك ، فنظراً ألنه يصعب . والعينة ليست هي موضوع االهتمام ، ولكن المجتمع 

قياس المجتمع ككل ، فإن بيانات العينة تستخدم لرسم أو إيضاح التصورات أو 

 .عن المجتمع  Conclusionsاالستنتاجات 

 

فوصف  Purposeوالفارق الجوهري بين اإلحصاء الوصفي واالستداللي هو الغرض 

البيانات هو غرض اإلحصاء الوصفي بينما التعبير أو االمتداد من العينة إلى المجتمع هو 

 غرض اإلحصاء االستداللي 

 Makingالبيانات واتخاذ القرارات " فهم " وكال النوعين له طرق مختلفة تستخدم في 

Decisions . 

 اختبارات الفروض
 

 عينات كبيرة

 

 عينات صغيرة        

 الطرق الالمعلمية  طرق معلمية
 

 طرق معلمية
 

 من توزيع غير طبيعي
 

 من توزيع طبيعي
 

 مجتمع الهدف ومجتمع العينة 9.9.9
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مثل استطالعات عن العالم الذي نعيشه  الرقمية واإلحصائية كثير من معلوماتناإن ال

 .العينات مستنتجة من يهالرأي العام وغيرها، 

وأما   Populationالعناصر محل االهتمام بالمجتمع " كل " إلى تجميع وعادة ما يشار 

 .عناصر المجتمع" بعض " فهي تجميع  Sampleالعينة 

 . هتمامات العلمية غالباً ما تهتم بالحصول على معلومات عن المجتمع واال

 

فبفرض أن باحث اجتماعي يرغب في دراسة تأثير عدم االنتظام في النوم على االتزان 

ً على تجربة . العاطفي عند الشخص فى مجتمعه فيكون تفكيره لدراسة المجتمع منصبَّا

يع الحصول سوى على طلبة إحدى كليات يجريها على بعض المتطوعين، وقد ال يستط

 الجامعة للقيام لهذه الدراسة ، 

 

 .معينة من المجتمع " فئة " فتكون العينة محل الدراسة هنا تمثل 

 .هنا يجب التفرقة بين المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمع هدف البحث 

 .  Sampled Populationمجتمع العينة : يسمى األول 

 .   Target Populationلمجتمع الهدف ا: والثاني 

ففي مثالنا يعتبر مجتمع طلبة الكلية هو مجتمع العينة ، بينما مجتمع الباحث هو المجتمع 

 الهدف

 

وكل التجارب تجرى على مجتمع العينة وصالحية التجارب تبنى على الفرض إن مجتمع 

التي تعد من أجلها  للمجتمع الهدف ، على األقل بالنسبة للخواص" مشابه " العينة 

 .التجربة

   

وللحصول على نتائج دقيقة للمجتمع قد يبدو من المطلوب اختبار أو قياس كل عنصر من 

وعليه فإنه تجرى الدراسات . عناصر المجتمع وهو عادة ما يكون مستحيل أو غير عملي 

 .على العينات 
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. أن تتصف العينة بجميع خصائص المجتمع الذي تمثلهكما ذكرنا من قبل من المفروض 

وتتلخص . ولذلك يلزم اختيار العينة بإحدى الطرق التي تضمن صحتها على قدر اإلمكان 

- : أهم العينات العشوائية التي يمكن الحصول عليها فيما يلي 

 .Sample Simple Randomالعينة العشوائية البسيطة 

 .  Systematic Sampleالعينة المتتالية 

 . Cluster Sample( العنقودية ) العينة المرحلية 

 .  Stratified Sampleالعينة الطبقية 

 

 :وفيما يلى عرضا موجزا ألنواع العينات

 

 

 

حين يكون المراد استدالل الباحث عن خواص أو مميزات المجتمع من خالل مميزات 

وعادة ما يستخدم الباحث " عشوائية " يجب على الباحث اختيار العينة بصورة  ،العينة 

 . ( Probability Sample )نوع واحد من العينات االحتمالية 

أي ال ) احتمال غير صفري بتختار للظهور في العينة ،  مفردةهي : فالعينة االحتمالية 

 ( .يساوي الصفر 

الحظ أنه في العينة االحتمالية من غير الضروري لكل مفردات المجتمع أن يكون لهم نو

ً أي مفرده من احتمالية  نفس احتمال االختيار ولكن من الضروري أن ال تستبعد تماما

 .االنضمام إلى العينة 

من الضروري أن نفرق بين : عينة العشوائية البسيطة لألغراض النظرية ولكي نعرف ال

 Without)والسحب بدون إحالل  ( With Replacement )سحب العينة باإلحالل 

Replacement )   . فالسحب باإلحالل يعني أن العينة التي تم سحبها يمكن أن يتم

ية البسيطة هي عينة تختار بطريقة في هذه الحالة تكون العينة العشوائ. سحبها مرة أخرى 

 .ما بحيث يكون كل عنصر من عناصر المجتمع له  نفس  فرصة أو احتمال االختيار

إحالل ، " بدون "  وفي العلوم االجتماعية ، مع ذلك ، يكون االختيار معتمداً على السحب

ففيه ال تتم إعادة العينة التي سحبت إلى المجتمع مرة أخرى وبالتالي ال يتم اختياره مرة 

 . أخرى كما في السحب باإلحالل 

 أنواع العينات 1.2

   Simple Random  Sample العينة العشوائية البسيطة  4.9.9



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          25 

 

وهناك العديد من الطرق الشائعة الختيار عينة عشوائية بسيطة  من مجتمع محدود 

(Finite Population ) . 

. عضواً  50أو  %10عضو في المجتمع ويريد سحب  500فبفرض أن الباحث أمامه 

أو النسبة بين حجم  ( Sampling Fraction )في هذه الحالة يحسب معامل السحب 

 .0.2مساوية   العينة إلى حجم المجتمع ، وتكون هنا

 المحدود للمجتمع)وكانت تعتمد طريقة سحب العينة العشوائية البسيطة قديما 

ووضعهم بعد ( أو رقم مميز لكل عضو ) ضاء المجتمع على تسجيل كل أسماء أع( 

من هذه الوريقات بدون  50تسجيلهم على أوراق صغيرة في وعاء ويتم بعد ذلك اختيار 

عينة عشوائية ( المفردات المسحوبة)، وتكون األسماء المسحوبة   ( UnBias)تحيز 

 .بسيطة

ويمكن  وهذه الطريقة المذكورة الختيار عينة عشوائية بسيطة عملية مرهقة وغير عملية 

استخدامها فقط داخل األسواق التجارية فى حال اختيار عينة بغرض إعطائهم جائزة مع 

 .استطالع آرائهم

أكثر هذه الطرق شهرة هي العملية المعتمدة على . وهناك العديد من الطرق العملية  

أو توليد رقم عشوائي  ( Table of Random Numbers )عداد العشوائية جدول األ

عدد ) باستخدام الكمبيوتر أو اآلالت الحاسبة المبرمجة والتي عادة ما تولد رقم عشوائي 

ويتم في هذه الحالة توصيف كل رقم من أرقام المجتمع بعدد عشوائي ، فإذا (  1 , 0بين 

 .للعينة (  فردةالم)ظهر هذا العدد يختار الرقم 

 0.088مفردة وكان الرقم العشوائي الناتج هو  1000فمثالً بفرض أن عدد أفراد المجتمع 

 . 88فيتم اختيار العضو رقم 

 .وهكذا  794يتم اختيار العضو رقم  0.794وإذا كان الرقم العشوائي هو 

 

 

 

 

 

  

 

على الرغم من عشوائيــة العينة البسيطة فإنه من المحتمل اختيار مفردات متقاربــة 

 .االختيار على المجتمع ككل "  توزيع " وعـدم   

 

 

يار يفضل اختيار هذه العينة في حالة المجتمعات المتجانسة حيث  يمكن اخت

 . مفردات العينة بدون تمييز

   Systematic Sample(  المتتالية)العينة المنتظمة  4.4.9
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والسحب المتتالي هي عملية اختيار عينة احتمالية تستخدم عادة في الدراسات أو البحوث 

بكل أعضاء المجتمع  ( List )التي تجرى على المجتمعات التي معروف أو توجد قائمة 

وفي هذه العملية يكون . مثل بيانات ادارات المرور أو الجوازات أو السجالت التجارية، 

معتمداً على المفردات التي تعتمد على رقم ثابت ، وتعتمد أوالً على السحب المتتالي 

 .تعيين حجم العينة ومعامل السحب 

 

هنا .  15000من مجتمع عدد مفرادته  300فبفرض أن الباحث يريد اختيار عينة حجمها 

يكون معامل السحب هو               
50

1

15000

300


N

n
 

عضو من أعضاء المجتمع متاحة فإن العينة المتتالية  15000فبفرض أن قائمة بأسماء الـ 

  -: أو السحب المتتالي يعتمد على الخطوات التالية 

 .  37،  ليكن  1 , 50بين األعداد " عشوائي " يُختار رقم 

هو أول عضو يتم اختياره ، واألعضاء التالية هي األعضاء التالية  37يتم اعتبار الرقم 

 .  50مضاعف +  37ة من اختيار األرقام في األعضاء الناتج

 .وهكذا  137والثالث هو   87فمثالً يكون ثاني األعضاء اختياراً هو

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (Clusters)إذا كانت مفردات المجتمع موجودة بطبيعتها بحيث تشكل مجموعات عناقيد 

وحينما يكون غير عملي اختيار أفراد أو مفردات للمجتمع من المجموعات تستخدم العينة 

 :المرحلية 

وذلك في العينة التي تُختار على مراحل بحيث تشمل المرحلة األولى االختيار من بين 

مجاميع كبيرة في المجتمع تتميز بخصائص عامة ، وتشمل المرحلة الثانية االختيار من 

ت وحدات المرحلة األولى التي تتميز بخصائص أكثر دقة ، وهكذا إلى أن يتم بين مفردا

 . ري دراستها بعد مرحلتين أو أكثراختيار المفردات األساسية للعينة التي يج

× × × × × × × × 

عن العينة العشوائية البسيطة عندما تكون ( المتتالية)يفضل اختيار العينة المنتظمة 

( فرد ) قائمة أعضاء مجتمع الدراسة متاحة ، وهي تعطى عينة من المجتمع بتوزيع 

 .االختيار على كل القائمة
 

   Cluster Sample  العنقوديةالعينة  4.9.9
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× 

× 

× 

فمثالً عند دراسة المستوى التعليمي لألسرة في المجتمع ، يتم في المرحلة األولى اختيار 

في المرحلة الثانية يتم اختيار عينة من مراكز كل عينة من المحافظات المختلفة ، ثم 

محافظة مختارة في المرحلة األولى ، ثم تؤخذ كل األسر في كل مركز مختار في 

المرحلة الثانية وبذلك تكون األسر المختارة في المرحلة الثالثة هي مفردات العينة 

علماً : عموم المجتمع  المرحلية التي يتم دراستها الستنتاج متوسط المستوى التعليمي في

 .بأن االختيار في جميع المراحل يكون عشوائياً 

أي أن العينة تعتمد على االختيار العشوائي لمجموعات من المجتمع وليس اختيار 

 .مفردات المجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

   

مثل المدخنين وغير ) للتقسيم إلى طبقات مختلفة إذا كان المجتمع محل الدراسة قابل 

فإنه يتم االختيار بحيث ( المدخنين أو األميين وأنصاف المتعلمين والمتعلمين تعليم عالي 

تكون الوحدات داخل كل عينة متجانسة ويتم االختيار داخل كل طبقة بطريقة عشوائية 

  .سواء كانت بسيطة أو منتظمة 

تمثيل كل من طبقات المجتمع في العينة الكلية المسحوبة من وتضمن العينات الطبقية 

 .المجتمع 

ويراد الرغبة في " غير متجانسة " يفضل اختيار العينة العنقودية عندما تكون مفردات المجتمع 

على الصفات المختلفة غير المتجانسة في العينة المختارة ، وال يشترط فيها تمثيل كل المحافظة 

 .المجتمع( طبقات)مجموعات 

     Stratified Sample العينة الطبقية 4.2.9
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 : ويكون حجم العينة الكلي موزعاً على طبقات المجتمع بإحدى ثالث طرق وهي 

وفي هذه الحالة يكون حجم العينة المخصص ألي طريقة  :طريقة التوزيع المتساوي 

 . مساوياً حجم العينة الكلي مقسوماً على عدد الطبقات

 

وفي هذه الحالة يتناسب حجم العينة المخصص لكل طبقة مع :  طريقة التوزيع المناسب

 : هذه الطبقة ، ويكون مثالً 

 
أسرة  40,000أسرة من مجتمع حجمه  200فمثالً إذا كان المطلوب سحب عينة حجمها 

 أسرة 20,000هي ( أ)وكانت عدد أسرة الطبقة 

 
  

 : طريقة التوزيع األمثل  

 مد طريقة حساب حجم العينة للطبقة في هذه الحالة على ناتج ضرب تعت

 
 

     

ويراد " غير متجانسة " يفضل استخدام العينة الطبقية إذا كانت أفراد المجتمع   

 طبقة من طبقات المجتمع" كل " يل تمث
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، باإلضافة إلى المصادر المتاحة سواء البحث ةيعتمد حجم العينة فى األساس على ميزاني

وسائل االتصاالت إلجراء المكالمات، أو األدوات البحثية المرتبطة بالحصول على 

 .البيانات من قوى عاملة أو أدوات مكتبية أو أجهزة

عشرة ) 10واحدة  لقياس موضوع اهتمام ما تكلف  جمع بيانات استبانة بفرض أن تكلفة 

، فمن البديهي أن الحد األقصى لاير 15000البحث  جمع بياناتيزانية وكانت م( رياالت

 .فقط 2000الممكن جمعها هو  تلعدد االستبانا

شريطة تمثيل  9511إلى  9111وبشكل عام يمكن االكتفاء بعينة حجمها يتراوح مابين 

 .مجتمع الدراسة بشكل جيد

باستخدام األساليب اإلحصائية المعلمية واالعتماد على أحجام العينات الكبيرة يرتبط عادة 

(Parametric methods ) والتي تبنى على فرضية أن البيانات مسحوبة من توزيعات

، وتقضى نظرية النهاية المركزية على شرط االعتدالية إذا كانت العينات (معتدلة)طبيعية 

 .كبيرة الحجم

فهي ال تبنى على ( Non-Parametric methods)أما األساليب اإلحصائية الالمعلمية 

فرضية أن البيانات مسحوبة من توزيعات طبيعية، ومن ثم يمكن االعتماد على العينات 

 .صغيرة الحجم

وعادة ما تقوم الجهة البحثية بتجهيز أعداد إضافية من االستبانات وتوزيعها تحسباً 

 .لضعف االستجابات أو فقد بعض االستبانات أو استبعادها لعدم اكتمالها

 

 

 

هناك صيغة متحفظة لتحديد حجم العينة تعتمد على الخطأ الذى يسمح به الباحث بأن 

 :يكون

 
فإن حجم % 0فمثال اذا كانت نسبة الخطأ المسموح بها لتقدير نسبة فى المجتمع تساوي 

 العينة المقدر يكون مساوياً        

 تعيين حجم العينة  1.3
 

 صيغة متحفظة لتحديد حجم العينة 9.9.9
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هل هو تقدير للمتوسط أم تقدير  و يعتمد حساب حجم العينة حسب المراد تقديرهوعموما 

 .للنسبة

 

 

 

 :كما يتضح من الشكل  (Bound)هي الحد  Bهي طول فترة الثقة أو كانت  Wإذا كانت 

 
  الالزمة للحصول على فترة ثقة بنسبة nفإنه يمكن الحصول على قيمة حجم العينة 

 100 (1-α)% من إحدى العالقتين : 

 
2

22

2/






n
      or    

 
2

22

2/4

W
n


 

قيم مستخرجة هي   Zα/2وقيم  .عن االنحراف المعياري لبيانات المجتمع 𝜎حيث تعبر  

 :المراد استخدامهامن جداول التوزيع الطبيعي القياسي وتقدر حسب فترة الثقة 

 Zα/2 فترة الثقة

90% 1.645 

95% 1.96 

99% 2.575 

 > nهي عينة كبيرة في حين اعتبار  n ≥ 30يمكن اعتبار  متوسط المجتمععند تقدير 

« تكلفة»عينة صغيرة، وكلما زاد حجم العينة كلما حصلنا على نتائج أفضل، ولكن  30

العينات يجب أن توضع في االعتبار عند تحديد حجم العينة، وعلى الرغم من أنه يمكن 

 :تعيين حجم العينة الالزم لتقدير متوسط المجتمع 9.4.9
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إدخال تكلفة العينة في حساب حجمها فإن ذلك يؤدي إلى صيغة أكثر تعقيدًا ، ومع ذلك 

لعينات قد تكون قيدًا على حجم العينة وبالتالي على معقولية فيكن التأكد من أن ميزانية ا

 .فترة الثقة

فيمكن استخدام  -كما فى معظم األحوال –واذا كانت قيمة االنحراف المعياري مجهولة 

 :فتأخذ المعادلة السابقة الصورة كتقدير له 2مقسوما على  R قيمة المدى 

 
2

22

2/

W

R
n  

فبفرض أننا نرغب في تقدير متوسط  دخل المقيمين من غير مواطني مجتمع ما  :المثــف

وكنا ال نعلم قيمة التباين  90%لاير وبفترة ثقة   W = 300بصورة صحيحة داخل الحد 

σللمجتمع 
2

لاير، فإن  10000،  000ولكنا نعلم أن قيمة الرواتب سوف تتراوح بين  

 حجم العينة الالزم لتقدير ذلك سيكون 

 
لتقدير المتوسط لنفس البيانات السابقة، فإن حجم العينة  95%أما إذا استخدمنا فترة ثقة 

 .2002الالزم لتقدير ذلك سيكون مساوياً 

 .زيادة الثقة فى النتيجة تعتمد على زيادة حجم العينةفإن وبالتأكيد 

 

 

 

 على أنها هي الحد   Bعلى أنها طول فترة الثقة و  Wإذا عرفنا 

 
 % (α-1) 100الالزمة للحصول على فترة ثقة بنسبة  nفإنه يمكن الحصول على قيمة 

 :من إحدى العالقتين

 :النسبة في المجتمعتعيين حجم العينة الالزم لتقدير  9.4.9
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2

2

2/






pq
n 

 أو  

   
2

2

2/4

W

pq
n 

 

تستخدم كتقدير للنسبة في  ̂فإن ( وهو عادة ما يكون الحال)مجهولة  Pوإذا كانت 

 . Pالمجتمع 

وبذلك فيمكن الحصول على  P = 0.5تكون عند وضع  pqأعلى قيمة يأخذها  :مالحظــة

 .    أو قريبة من هذا الرقم P = 0.5بوضع  nقيمة عالية لـ 

طرح إنتاجها  بفرض أن إحدى الشركات المنتجة لعدد التليفونات والتي بدأت فيو :المثــف

باألسواق حديثًا ظهرت لها مشكلة شكوى العمالء من إعادة العدد سواًء للتصليح أو 

  .الترجيع، وتريد الشركة أن تقدر حجم المشكلة من أجل تقدير تكاليف الضمان

عدد العدد التليفونية التي يمكن اختيارها عشوائيًا من العمالء ومراجعة المعين منها  لتقدير

، تكون   %99بنسبة ثقة  0.02منها ضمن فترة طولها  pلضمان تقدير نسبة التالف 

  pqالمطلوب لتقدير  nبحجم العينة  ةتعلقم مشكلةال

سوف يكون أكبر من نسبة  ولكن هذا P = 0.5عند  pqونستطيع إيجاد القيمة العظمة لـ 

فإن  %10هي النسبة المناظرة لوحدات معينة تمثل  P = 0.1التقدير المطلوبة فإذا كانت 

 :تحسب من العالقة nحجم العينة 

 

 
 .وحدة 2436يجب على الشركة أخذ عينة حجمها  %90أي أنه بنسبة ثقة 

فإنه يمكن التأكد من أن حجم العينة  %10عن  %5الحظ أنه إذا كانت النسبة أقرب من 

 .فترة ثقة %90مع  0.02ضمن  Pلتقدير  1282سوف يكون 
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 :على الخطوات التالية (العلمية)الميدانية األساسية للبحوث  عملياتالتعتمد 

 تحديد مشكلة البحث  -9

 ( Research Aims)تحديد أهداف البحث  -4

 وتحديد حجم العينة( Population)تحديد المجتمع  -9

 المناسبة لطبيعة الدراسة تعيناال نوعيةتحديد  -2

 ( Design the questionnaire)تصميم االستبيان  -5

 (pilot study)القيام بعمل دراسة استطالعية  -6

 استكمال الدراسة المسحية األساسية -7

  ع البياناتيتجم -6

 (Analyze the data)تحليل البيانات   -1

 .حسب متخذ القرار كتابة التقريرعرض النتائج و -91
 :وفيما يلى ايجاذ لبعض هذه النقاط

 

  
وأمام . العلمي بوجود مشكلة واقعية، سواء كانت واقعة فعال أو متوقع وقوعهايبدأ البحث 

تساؤالت أو وجود غموض مع وجود رغبة الباحث أو الجهة البحثية فهي ال تتعدى وجود 

 .فى الوصول إلى حل

وهذا التفاعل يعتمد على . وتنشأ المشكلة من تفاعل مفردة البحث مع البيئة المحيطة به

فيما )ولذا يتم عادة جمع البيانات عن مفردة البحث . عوامل تتعلق بمفردة البحث أو بالبيئة

فيما يعرف ) ن البيئة فى محيط المشكلة أو بيانات ع( يعرف بالعوامل الديموغرافية

 (.بعوامل أو محاور الدراسة

 :ويضع المهتمون بشئون البحث عدة معايير عند اختيار المشكلة

( سواء البشرية أو المادية)مثل الخبرة و القدرة  معايير تتعلق بالباحث أو الجهة البحثية

 .مشكلةومدى توفر المعلومات مع وجود الرغبة على القيام بحل ال

 الميدانيةاألساسية للبحوث  عملياتال 1.4

 تحديد مشكلة البحث 2.9.9
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بعوامل اجتماعية خارجية مثل الفائدة المرجوة من حل المشكلة بالنسبة معايير تتعلق 

 .للمجتمع، سواء كانت فائدة اجتماعية أو علمية

تحديد المشكلة يعنى صياغتها فى عبارات واضحة ومحددة تعبر عن مضمون المشكلة 

 .ومجالها

 :وتصاغ المشكلة بأحد طريقتين

 "عالقة الدخل بأوجه اإلنفاق"ل الصياغة اللفظية مث

 "؟عالقة الدخل بأوجه اإلنفاقما "مثل  التساؤليهالصياغة 

 .وبناًء على تحديد المشكلة يتم تحديد أهداف البحث

 

 

 

البحث يجب أن تصاغ بطريقة واضحة وقابلة للحل، بعيدا عن األهداف أهداف 

 .!!"االستعمال األمثل للحاسب اآللي يؤدى لزيادة الدخل القوميإن "مثل " الهالمية"

إذ ما هو االستعمال األمثل للحاسب اآللي وكيف يمكن التعرف عليه وتعريفه، بل كيف 

يمكن تفرقة المستخدمين للحاسب اآللي بصورة مثالية عن المستخدمين له بصورة غير 

 مثالية؟

واقع استخدام الحاسب اآللي " : سابقة كالتاليال ةمن الممكن مثال أن تصاغ المشكللكن 

 ".وعالقته بالدخل القومي

أو "فى هذه الحالة دراسة واقعية يمكن من خاللها التعرف على السبل الفعالة  فهي

التى قد تؤدى إلى توفير الوقت والجهد واإلنفاق مما ينعكس على زيادة الدخل،  " المثالية

للتحقق من نتائج الدراسة األولى مبتدئة بوجود وال مانع من عمل دراسة مستقبلية 

 ".تساؤالت"مع مالحظة أن الدراسة األولى كانت تعتمد فقط على مجرد " فرضيات"

 

 "  الدراسة فرضيات"و " لدراسةا تساؤالت"وهذا يدفعنا إلى التفرقة بين 

عادة ما تكون حول مشكلة تطرح للمرة األولى أو على األقل داخل   لدراسةا تساؤالت 

 مجتمع الدراسة الحالي،

ما " أو ..."ما هو "وهى تعتمد فى صياغتها على التساؤل باستخدام األداة االستفهامية  

 :مثل  ..."هل "  أو ..."هي 

 " العوامل التى تؤدى إلى زيادة الدخل القومي؟ ما هي"

 " إلى زيادة الدخل القومي؟ ستخدام الحاسب اآللييؤدي ا هل"أو مثل 

 

 تحديد أهداف البحث 2.4.9
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 أو باستخدام( Likert Scale) مقياس ليكارتعادة ما تتم اإلجابة على التساؤل باستخدام 

 (Statistical Estimation) التقدير اإلحصائى

 

عادة ما تكون حول مشكلة تم طرحها سابقاً،سواء بالنسبة لباحث آخر   لدراسةفرضيات ا

شريطة أن يطبق الفرضيات على عينة  –غير طارح المشكلة األولى أو نفس الباحث 

 أخرى غير العينة التى أجاب من خاللها على التساؤالت،

 أو ..."توجد عالقة بين "وهى تعتمد فى صياغتها على التساؤل باستخدام عبارات مثل 

 :مثل  أو ..."يوجد اختالف بين "

 " وزيادة الدخل القومي  الحاسب اآلليستخدام اتوجد عالقة بين  "

شركات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص حيال يوجد اختالف بين  "أو مثل 

 " بغرض زيادة الدخل القومي؟ ستخدام الحاسب اآلليا

 

ويالحظ أن األسئلة حول وجود العالقة تكون بين متغيرين من متغيرات الدراسة، 
ن بين متغير من متغيرات الدراسة بالنسبة لعامل واألسئلة حول وجود اختالف تكو

 .ديموغرافي
 

 اختبارات الفروض اإلحصائيةعادة ما يتم تحقيق الفرضية أو نفيها باستخدام 

(Statistical Hypotheses Testing) 

 

مجتمع البحث تحديدا كامال، واختيار عينة ممثلة تحديد  يجب البحثأهداف وعند صياغة 

 (.وهو السائد فى معظم األحوال)حصر جميع عناصر المجتمع له فى حالة صعوبة 

 

 .وهذا ما يدفعنا إلى تحديد المجتمع وأساليب المعاينة
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  أهداف البحث 

 فرضيات  تساؤالت

ً   مشكلة تطرح للمرة األولى  مشكلة تم طرحها سابقا

تعتمد فى صياغتها على 

التساؤل باستخدام األداة 

 أو ..."ما هو "االستفهامية 

 ..." هل"  أو ..." ما هي"

تعتمد فى صياغتها على  

استخدام عبارات مثل 

 أو ..."بين  عالقةتوجد "

 بين اختالفيوجد "

األسئلة حول وجود العالقة   
تكون بين متغيرين من 

  متغيرات الدراسة

واألسئلة حول وجود   
اختالف تكون بين متغير من 
متغيرات الدراسة بالنسبة 

 لعامل ديموغرافي

عادة ما تتم اإلجابة على 

مقياس التساؤل باستخدام 

  ليكارت
التقدير  أو باستخدام

 اإلحصائى

عادة ما يتم تحقيق الفرضية  

اختبارات أو نفيها باستخدام 

 الفروض اإلحصائية

 
  

مع تحديد األسئلة ذات الصلة ، تحقيق األهداف يدفعنا الى تصميم االستبيان الخاص بنا 

 .بإيجاز وموضوعية
هى اسلوب مثالي لجمع  (او االستبانة انياالستب)االستقصاء او استطالع اآلراء ة استمار

ً فى " الجيد"ان االستبيان سهل جداً فى تصميمه، ولكن االستبيان . البيانات صعب عمليا

 .تصميمه

 :ياءاالستبيان الجيد يجب أن يحتوى على ثالثة أش

 (Validity)الصدق  -

 (Reliability)الثبات  -

 (Discrimination)التمييز  -

 تصميم االستبيان 2.9.9
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، اى أن المقياس يعطى نفس إن الثبات يعنى استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه

 .النتائج باحتمال مساو لقيمة معامل  الثبات إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة

 وضع لقياسهوالصدق يقصد به أن المقياس يقيس ما 

أما التمييز فهو يعنى ببساطة أن األشخاص مختلفي االتجاه يجب أن يكونوا مختلفين من 

 .حيث اهتمامنا بهم

 :يعتمد بشكل اجمالى على جزأين رئيسين انياالستبو

وهى بشكل عام متغيرات وصفية ثابتة لكل مستجيب، مثل النوع  :الديموغرافيةالعوامل 

وفى اغلب األحوال تكون متغيرات وصفية . ، الخ التعليميتوى والحالة االجتماعية والمس

تحول يمكن ( مثل العمر بالسنوات)متغيرات كمية  هي أو( ترتيبية أومتغيرات اسمية )

 (.ةيترتيب)متغيرات فئوية  إلىفيما بعد 
من محور وكل محور مكون من عدة  أكثروهى فى الغالب تكون  :محاور الدراسة

وهى . يعبر عنه المحور ما إجماليالة لبعضها البعض بحيث تعكس عبارات فرعية، مكم

رضاه على  أودرجة موافقته  رأيهيتم استطالع آراء المستجيبين حولها بحيث يعكس  ما

  .تحتويه العبارة ما

 (Latent variables" )المتغيرات الكامنة"أحياناً ما يعكس المحاور ما نسميه 
 إالجيب، حتى يكون رأيه صريحا وخاليا من المجاملة، ويفضل دائما عدم ذكر اسم المست

فى حاالت محدودة وهى حالة استمارة االستقصاء التى تجمع فى الدراسات االستطالعية 

(Pilot Study ) (عادة ما يكون صاحب خبرة والذي)سؤال المستجيب  إعادةبهدف ،

 . وذلك بهدف دراسة ثبات االستبيان

 :ثالثة عناصر ويعتمد تصميم االستبيان على

 .تحديد األسئلة التى سوف تسأل: العنصر األول

 :وأنواع األسئلة هى. تحديد نوعية األسئلة التى سوف تسأل: العنصر الثاني

 .أسئلة مغلقة أو أسئلة مفتوحة
 .أسئلة لها استجابة واحدة أو أسئلة متعددة االستجابات

 . " . .   2   1    3( " Rank)أسئلة تعتمد على الترتيب 
مهم جداً   مهم   متوسط    غير مهم    غير مهم ( " Rate)أسئلة تعتمد على المعدل 

 "إطالقا 
 .وكل نوعية أسئلة لها اسلوب مختلف فى التحليل اإلحصائى أو العرض البياني

 .تحديد ترتيب طرح األسئلة التى سوف تسأل والشكل العام لالستبيان: العنصر الثالث
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 .يتم اختيارها من مجتمع الدراسةاختبار االستبيان على عينة صغيرة عادة ما يتم 

 .تجربة هذا األمر على بعض الزمالء أو األصدقاءتتم إذا لم يكن ذلك ممكنا ، على األقل 

قبل البدء فى العيوب لكشف عن أي عيوب في االستبيان وتصحيح هذه اوالهدف هنا هو 

 .لمسح الرئيسيةعملية ا

وتحويلها الى  بعض األسئلة المفتوحةتحويل ومن الممكن من خالل الدراسة االستطالعية 

 .عن طريق تحديد مجموعة من األجوبة المحتملة ةمغلقأسئلة 

عينة العلى اإلحصائى تحليل للة امحاك على إجراء ينكون قادرنيجوز لنا أيضا أن كما 

وتعديل بعض البنود بشكل  التحليل تلدينا ، وبالتالي اختبار جميع إجراءاالتى تجريبية 

 .يمكننا من إجابة التساؤالت أو تحقيق الفرضيات

 

 
 

 .بعد وضع االستبيان فى صورته النهائية تبدأ مرحلة التخطيط لتوزيعه

 منمفيدة لتتبع ستكون قاعدة بيانات بسيطة ، ويفضل عمل   المستجيبين تحديد وتتبعيجب 

 .ستبياناتاال إليهم أرسلت

ينبغي نقل ، فرد نبشكل م   كل استبيان علىالتعرف تم يجب أن ي، كل استبيانيجب ترقيم 

على الحاسب  من االستبيان الحصول عليهاالتي سيتم  البيانات  ليسجعند تهذا الرمز 

 .اآللي

دة تكون هناك أخطاء فى اإلدخال ومن ثم يمكن الرجوع إلى االستبيان لتصيح الخطأ فعا

 .قبل البدء فى التحليل

إرسال رسائل تذكير أو ، وال مانع من استبيانيجب عمل خطة زمنية لالنتهاء من جمع 

 .عن طريق االتصاالت، بهدف تقليل الفاقد ورفع معدل االستجاباتتنفيذ متابعة 

ً  ع البياناتيتجملك يبدأ بعد ذ   .ميدانيا

 

 
 

 :تعتمد األبواب التالية فى تحقيق أهداف هذا الكتاب والمتمثلة فى كيفية تحليل البيانات

 :وان كانت الخطوات المتكاملة يمكن ايجاذها فيما يلى

 

 (pilot study)ستطالعية االدراسة ال 2.2.9
 

 استكمال الدراسة المسحية األساسية 2.5.9
 

 تحليل البيانات  2.6.9
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  الكمبيوتر بكثافة ، يستخدم ،    حديثى اسلوب ه بابوتسترال  عملية ،   في اإلحصاء

ب تقع ضمن فئة أوسع من طرق ابوتسترال  و عملية لغرض االستدالل اإلحصائي ، 

 .اعادة استخدام العينة

ة واحدة يمكن أن تحسب عادة ءبديلة إلحصاالصيغ الجمع العديد من ب يسمح ب ابووتسترال

الناس في جميع أنحاء  بأطوالعلى سبيل المثال ، لنفترض اننا مهتمون . من عينة واحدة

عينة ال هذه من . منه ةصغير  عينة  بأخذكما أننا ال نستطيع قياس جميع السكان ، و. دولةال

 اف معياريانحر    اوواحد متوسط ة ، أي ءحصالالقيمة واحدة فقط  يمكن الحصول علي

عند استخدام . حصاءهتتغير هذه اإلواحد الخ ، وبالتالي فإننا ال نرى كيف يمكن أن 

عينة ،  بيانات  Nمن  اطوال  Nاستخراج عينة جديدة من بعشوائيا  نقوم،  بابووتسترال

 . مرة كحد اقصى Nمختارا حيث  كل شخص يمكن أن يكون 

 Bootstrapبوتستراب    ال 1.5



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          40 

 

عدد كبير من مجموعات البيانات التي كنا قد  ئنا إنش نكون قد ذلك عدة مرات ، بعمل 

وبالتالي نحصل على . البيانات  ه لكل مجموعة من هذ ة ءحصاجمعناها مع حساب اإل

قد "المفتاح لهذه االستراتيجية هو خلق نسخ بديلة لبيانات . تقدير للتوزيع إحصائية

 ".جمعناها

 

من خالل ( التباينمثل ) ماتقدير خصائص مقدر ل هى طريقة عمليةب ابووتسترعملية ال

واحد  ىاختيار معيارن إ. ىقياس تلك الخصائص عند أخذ العينات من توزيع تقريب

 .من البيانات المشاهدةهو توزيع البيانات التجريبية ما توزيع  يبقرتل

فترض أن تكون مستقلة ومتطابقة ي  ات شاهدفي الحالة التي يكون فيها مجموعة من الم 

العينات عن طريق اعادة استخدام يذ هذا يكون عن طريق إنشاء عدد من ، تنف  توزيع ال

، كل ( المشاهدة مجموعة البياناتلومتساوية في الحجم )المشاهدةمجموعة البيانات ل العينة

ن مجموعة عن طريق االختيار مع االحالل محصل عليها نواحدة منهاعينة عشوائية 

 .البيانات األصلية

ستخدم كبديل لالستدالل توغالبا ما . ضوويمكن ايضا ان تستخدم لبناء اختبارات الفر 

، أو  وك فيهاشكمبارامترية عندما تكون تلك االفتراضات الفتراضات العلى أساس ا

معقدة للغاية لحساب األخطاء  يتطلب صيغ بارامتري مستحيل أو الاالستدالل  نما يكونحي

 .المعيارية

انه إسلوب   -كبيرة الاألساليب التحليلية هو بساطته على ب ابووتسترالاسلوب ميزة   

وفترات   standard errorsتقديرات من األخطاء المعيارية الومباشر الشتقاق  واضح 

 complex parameters of theلتوزيع امن المعايير المتشعبة المعقدة ات الثقة للمقدر

distribution  مثل النقاط المئوية ،percentile points  ،النسب proportions  ،

 correlation coefficients .  رتباطال، و معامالت ا odds ratio  األرجحية 

 

والذى صاحب  21اسلوب البوتستراب بداية من اصداره رقم  SPSSوقد أضاف برنامج 

كيفية استخدام اإلسلوب وكذلك بإيضاح وسوف نقوم . 1002للبرنامج عام  IBMملكية 

 .فى الفصول القادمة مزاياه
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تم في هذا الفصل إستعراض بعض المفاهيم االحصائية بإيجاز، وكذلك تم التطرق الى 

والتى تعتمد عملياً على تعميم النتائج منها الى مجتمع  كيفية حساب أحجمها أنواع العينات

  .الدراسة اعتمادا كبيراً 

، والمعنى المبسط العمليات األساسية للبحوث الميدانيةأوضحنا أيضا بإيجاذ كيفية إجراء 

 .إلسلوب البوتستراب

ً أنواع  SPSSالى برنامج  وسوف يتم في الفصل التالي مناقشة ادخال البيانات متضمنا

  .المتغيرات ومعايير لقياس

 ملخص الفصل  1.6
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يعتمد بشكل أساسى على أسلوب   IBM-SPSS  ن التحليل االحصائى باستخدم برنامجإ

ادخال البيانات بشكل صحيح، فطريقة ادخال المتغيرات المستقلة تختلف عن طريقة 

، وكذلك فإن تحديد (Multiple responses)متعددة االستجابات ادخال المتغيرات 

 .يمثل ركناً اساسيا فى التحليل االحصائى( Measurements levels)معايير القياس 

يحتوى هذا الفصل على تقديم لشريط األدوات وتعريفا ألنواع المتغيرات وكذلك معايير 

 .القياس

 

 

 

 

التى تجمع عن ظواهر  (information) هى جزء من المعلومات( Data)ان البيانات 

 (.individuals)مجموعة من المفردات ( characteristics)او خواص 

" متغير" فإذا كانت الخواص تأخذ قيما مختلفة فإن الظاهرة او الخاصية تسمى 

(variable .)على سبيل المثال يختلف الدخل الشهرى من اسرة الى اسرة اخرى . 

(. constant" )ثابتة"ل مجموعة معينة فانها تسمى بينما اذا كانت الظاهرة التتغير داخ

 . يكون ثابت( gender)فعلى سبيل المثال اذا كان الرجال هم محور دراسة ما، فإن النوع 

 

 

 

 

Data entry 

 دخال البياناتا  2

 Introductionمقدمة   2.1

 Variables  المتغيرات 2.2
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 :الى قسمين رئيسيين وكما يتضح من النموذج السابق، وبذلك تنقسم المتغيرات

 (Qualitative variables)المتغيرات الوصفية  -2

  .(بكالوريوس/  اجستيرم/  دكتوراة) مستوى التعليمىاو ال( انثى/ ذكر )مثل النوع  

 (Quntitative variables)المتغيرات الكمية  -1

 مثل درجات الحرارة  او درجات طالب او اطوال مجموعة من األشخاص 

 :المتغيرات الكمية الى قسمينو تنقسم 

 (Discrete variables)المتغيرات المتقطعة  -أ

تسلسل رقمى ب قابلة للعد وبالتالي يمكن ترقيم عناصرهاوذلك اذا كانت قيم هذا المتغير 

1,2,3,… 

 (Continuous variables)المتغيرات المتصلة  -ب

مثل طول شخص ما . وهى متغيرات يمكن قياسها بأى درجة من الدقة على مقياس عددى

سم، او ان يقال ان اوزان مجموعة من األشخاص ينحصر بين  179.2بأن يكون مثال 

 .من الواضح ان المتغيرات المتصلة تنتج من عملية قياس. كجم 90كجم و  65

 

 Independent and dependent)المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة 

variables )ستقل هو المتغير الذى يمكن الباحث ان يتحكم فيه بينما يكون مالمتغير ال

 .تأثيره على المتغيرات التابعة

فمثال اذا كان الغرض من تجربة ما هو دراسة تأثير جرعات دوائية على نشاط أو خمول 

( كمتغير مستقل)كمية الجرعات  فى( او التحكم)مريض ما، هنا يستطيع الباحث تحديد 

 .تأثير تلك الجرعات على نشاط او خمول المريض" يتبعه"

 

 

 

 كمية

 المتغيرات

 وصفية

 متصلة متقطعة
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فمن الواضح ان كل . قد يكون هناك العديد من المتغيرات التى يجب قياسها فى تجربة ما

فقياس األطوال ألشخاص . مختلفة للقياسالمقاييس ليست متشابهة، او ان هناك مستويات 

وتقسيم األشخاص كطويل ومتوسط الطول او . ليس كقياس اآلراء حول موضوع ما

 .قصير يختلف عن قياس األطوال بالسنتيمتر

فمعيار القياس لمتغير تابع هو . مستوى القياس له تضمين هام عند استخدام االحصاء

 .الطرق االحصائية المرجحة عند تحليل البياناتواحد من اكثر  العوامل أهمية فى تحديد 

يضمهم البرنامج فى ثالثة )ويتم تقسيم الظواهرالى اربعة مستويات مختلفة للقياس 

كما يوضحه النموذج ( الكمية)اإلسمية والترتيبية والفترة والنسبية : وهى(  فقطمستويات 

 :التالي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :والجدول التالى يلخص الرموز المستخدمة من قبل البرنامج حسب مستويات القياس

 
 

 Measurement levels  مستويات القياس 2.3

    كمية

 مستويات القياس

 إسمية  

 نسبية فترة

 ترتيبية  



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          45 

 

 

 

 .يصنف بدون ترتيب    نوعى هو مقياس المقياس اإلسمى 

فيأخذ . هذا التقسيم اليعنى أفضلية جنس على آخر. كإناث وذكور دميينمثل تقسيم األ

ويأخذ الذكر الرقم " 1"أو تأخذ األنثى الرقم " 2"وتأخذ األنثى الرقم " 1"الذكر الرقم 

 .اليهم، فالرقم ال يعكس اى أفضلية" 2"

 .وأسماء المدن أمثلة القياس االسمى ايضا الحالة االجتماعية والجنسيهمن 

 

 

 .يصنف بترتيب  نوعى هو مقياس المقياس الترتيبي 

 .F، راسب D ، مقبول   C، جيد   B، جيد جداً A الطالب ممتاز   تقديراتمثل تقسيم  

وهو تقسيم اوقياس يعتمد على حروف وفى نفس الوقت يعطى مؤشر عن الترتيب، فمثال 

A   افضل منB   و B  أفضل منC   وعند ادخال البيانات فى مثل هذه الحالة  .وهكذا

ليعبر عن التقدير جيد   2وادخال الرقم   A ليعبر عن التقدير ممتاز 1يمكن ادخال الرقم 

ً ، وهكذ B جدا ً  ً تنازليا ليعبر عن التقدير  1أو يمكن ادخال الرقم . ا ويعتبر ذلك ترتيبا

، وهكذا ويعتبر ذلك ترتيباً  Dليعبر عن التقديرمقبول   2وادخال الرقم  Fراسب 

 ً  .  تصاعديا

 .وللباحث الحرية الكاملة فى إختيار الترتيب التصاعدى او الترتيب التنازلى

 .المؤهل العلمى والفئة الوظيفية ،يمن أمثلة القياس الترتيبوكذلك 

 

 

 

فمستوى (. rank)والرتبة ( ordinal)يجب التمييز بين مستوى القياس الترتيبي 

القياس الترتيبي هو فى األساس لمتغير وصفى يمكن ترتيبه مثل المؤهل التعليمى كأن 

واليجوز حساب  ، وهكذا 4ثم الماجستير الرقم  9لصاحب درجة الدكتوراة بالرقم يرمز 

اما الرتبة هى تحويل متغير كمى الى رتب مثل اعطاء .  (مثال)المتوسط الحسابى 

وفى الحالة  .وهكذا 4ثم الذى يليه الرتبة  9الفريق صاحب اكبر عدد من النقاط الرتبة 

الرتب كحساب المتوسط كما هو الحال مع مقياس الثانية يمكن التعامل الرقمى مع 

 .ليكرت

 (Nominal scale )  المقياس االسمي 

  

2.3.1  

  2.3.2   (Ordinal scale )   الترتيبي المقياس

 مالحظة   (rank )   والرتبة (ordinal )   المقياس الترتيبي
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نقطة دون ب يصنف بترتيب مع اعطاء وحدة قياس  مقياس الفترة هو مقياس كمى  

 ..صفر حقيقية

مثل قياس درجات الحرارة، فالثرموستات هو خير مثال على مقياس الوحدات  

 30درجة و  25المتساوية، فعلى سبيل المثال نجد ان الفرق في درجات الحرارة بين 

" ترتيب"ويالحظ وجود . درجة 35درجة و 30هو نفسه الفرق بين درجات الحرارة  درجة

درجة ولكن اليقال ان درجة  20من درحة الحرارة درجة اعلى  30ايضاً، فمثال درجة الحرارة 

وليس للصفر فى هذا المقياس معنى . درجة 20درجة هى ضعف درجة الحرارة   40الحرارة  

 .فهناك درجة حرارة صفر( حيث اليعنى وجوده انتفاء الصفة)حقيقى 

 .(IQ)فترة أيضاً مستوى الذكاء قياس الممن أمثلة  و

 

 

 

يصنف بترتيب مع اعطاء وحدة قياس بنقطة صفر  المقياس النسبى هو مقياس كمى 

 .حقيقية

فالوزن مقياس . مثل قياس األوزان بالكيلوجرام واألطوال بالسنتيمتر واألعمار بالسنوات

كيلوجرام  30كيلوجرام و  25نسبي، فعلى سبيل المثال نجد ان الفرق في االوزان بين 

" ترتيب"ويالحظ وجود . كيلوجرام 35كيلوجرام و 30هو نفسه الفرق فى األوزان بين 

ً يقال ان الوزن  20يلوجرام اعلى من الوزن ك 30ايضاً، فمثال الوزن  كيلوجرام وايضا

و للصفر فى هذا المقياس معنى حقيقى . كيلوجرام 40كيلوجرام  هو ضعف الوزن  40

 (.حيث يعنى وجوده انتفاء الصفة)
 

  Interval ومقياال الفتارة   Ratio كاالً مان مقياال النسابة البرناام يعتبر   

  Scale.مقاييس كمية
 

 .ؤدي الى مقياس اكثر قيمةتضافة خاصية على المقياس إما رأينا فإن ك

أمااا مقاااييس . إن المقاااييس اإلساامية تتطلااب تحلاايالت احصااائية محااددة وكااذلك المقاااييس الترتيبيااة

 .النسبة فتصلح معها معظم التحليالت اإلحصائية بعد تحقيق بعض الشروط

  2.3.3   (Interval scale )   الفترة مقياس

  2.3.3   (Ratio scale )   النسبى مقياسال
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وهى اختصار   SPSSتحت مسمى   1968منذ صدور أول اصدارات البرنامج فى العام 

 Statistical Pakage for Social) "لحزمة االحصائية للعلوم االجتماعيةا"ل

Scienses )  وهناك تطورات مذهلة واضافات متعددة دفعت الشركة المؤسسة الى

حيث انه يستخدم اآلن مع العلوم الطبية ". العلوم االجتماعية"محاولة الخروج من عباءة 

وهى يحتوى اآلن على . والهندسية وكافة التخصصات األخرى، بجانب العلوم االجتماعية

الى محاولة 17 لشركة بداية من اإلصدار طرق ونماذج تنبؤية واضافات متعددة دفعت ا

 Predictive) "حزمة التحليل التنبؤية"ر لوهى اختصا  PASWتعديل اإلسم ليصبح 

Analytic Software .) ثم أعادة الشركة تسمية الحزمة لبجديدة بإسم(IBM SPSS 

Statistics )البرنامج  كما يتضح عند بدء تشغيل: 
 10 اإلصدار  21اإلصدار 

 

 
 :وعند تشغيل البرنامج ألول مرة تظهر النافذة التالية

 

 

 

 

 

 

 10 اإلصدار  21اإلصدار 

   تشغيل البرنامج 2.4
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 : مباشرة بفتح ملفات بيانات سبق فتحها بتسهيل خاص العلوىالجزء 

 
( Output)من أى نوع آخر مثل ملفات النتائج بفتح ملفات  بتسهيل خاص السفلىالجزء 

 (: Syntax)البرمجة أو الملفات التى تعتمد على 

 
 :باإلضافة الى الخيارات الملخصة فى الجدول التالى

 

 

 

 

 

 

 االستخدام مايعبر عنه الرمز
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 تشغيل البرنامج التعليمي

 
 

 ادخال البيانات

 
 

 تشغيل بيانات موجودة داخل قاعدة بيانات 

 أو  Excel fileأو  dBaseمثل )

MS Access Database) 

 
 

 تخليق بيانات جديدة باستخدام قاعدة بيانات 

 أو  Excel fileأو  dBaseمثل )

MS Access Database) 

 

 

 :أنواعأما الملفات المخزنة فهى أربعة 

 Type الغرض
اإلصدار 

10 

 اإلصدار 

21 

 Data ملف البيانات

  

 Output (النتائج)ملف المخرجات 

  

ملف لتخزين أوامر تشغيل يمكن استخدامة عدة مرات على 

 نفس البيانات او بعد عمل تعديل لها
Syntax 

  

من خاللة اضافة طرق جديدة للتحليل اإلحصائى ملف يمكن 

 غير موجودة فى الحزمة األصلية
Script 

  
فى حالة فتح ( active)على الملف فتعنى ان هذا هو الملف الفعال )+( أما اضافة عالمة 

 .أو ملف المخرجات أكثر من ملف، مثل ملف البيانات 
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اى برنامج آخر مثل برنامج ( Data Sheet)صفحة بيانات واجهة البرنامج تشابه واجة 

 :، كما فى النافذة التالية(Excell)مايكروسوفت إكسيل 

 
 :على اختيارين أساسيينفى الجزء السفلى منها تحتوى صفحة إدخال البيانات و

 .أو األحرفوهى خاصة بإدخال البيانات الرقمية       :األول

  .وهى خاصة بتعريف المتغيرات  :الثاني

 

 

 

 

على شريط أو واجهة المتغيرات   ة ادخال البيانات تحتوى واجه

 :لألدوات يعد اختصاراً عمليا لتنفيذ اوامر محددة مباشرة بدل للوصول اليها 

 

 
 

 :(Main Menu)الرئيسة  قائمةالموجودة داخل ال ختياراتوهى بديلة عن بعض اال

   
 :وفيما يلي بيان بالرموز المستخدمة فى شريط األدوات ومعناها  بشكل مختصر

  2.4.1   (Tool Bar )   شريط األدوات
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الرمز فى 

اصدار 

41 

الرمز فى 

اصدارات 

 سابقة

 االســــــــــــــــــــــــتخدام

 
 

 فتح ملف تم حفظه مسبقا  

  

 حفظ ملف جديد

 
 

 طباعة ملف   

  
 عرض آخر عمليات تم حسابها

  
 التراجع عن آخر عملية تمت

  
 إعادة آخر عملية تم التراجع عنها

  
يتم عن طريق هذا )معينة   (case)الذهاب الى حالة 

 (هاب الى حالة محددة ذالاالختيار 

  
 (معرفة تفاصيل المتغيرات)المتغيرات 

  
 عرض معلومات المتغيرات

  

يتم عن طريق هذا االختيارالبحث عن )البحث عن رقم محدد 

 (رقم محدد فى صف او عمود مختار

 
 

( صف)يتم عن طريق هذا االختيار اضافة حالة )حالة   

 (جديد

  

متغير يتم عن طريق هذا االختيار اضافة )متغير  

 (جديد( عمود)
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يتم عن طريق هذا االختيار الحصول )تقسيم الملف 

البد ان يكون )على النتائج مقسمة حسب متغير فئوي 

 ((متغير اسمي او ترتيبى

 
 

 وزن الحاالت

  

يتم عن طريق هذا االختيار اختيار )اختيار حاالت 

 (بعض الحاالت بشكل عشوائي

 
 

يتم عن طريق هذا )عرض تعريفات المتغيرات 

 (االختيارعرض األرقام او عرض تعريف  المتغير

  

يستخدم فى حالة وجود )تحديد فئات محددة لإلستعمال 

 (متغيرات كثيرة جدا بغرض رؤية بعضها فقط

  
 تحديد كل الفئات لإلستعمال

  
 *استعمال القاموس لتصحيح األخطاء اللغوية 

 22غير موجود قبل اصدار * 

 

 

 

بإضافة –أحد عشر حقل على 10فى اإلصدار    تعريف المتغيراتة تحتوى واجه

 :،  تظهر كما في الشكل التالي(فقط عشرة حقولوكانت فى اإلصدارات السابقة ) - Roleالحقل 

 
 :لكل حقل استخدام خاصو

على اى   ييجب أن يبدأ بحرف وال يحتو)المتغيرلتعريف اسم  حقل -2

 (مسافات

 :أنواع كما يظهر من الشكل 8 وهى  لتعريف نوع المتغير   حقل  -1

  2.4.2   (Variable View )   اتالمتغير  ةواجه
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 (Numeric)هو المتغير العددي   (default)(العرف)التعريف المحدد من قبل البرنامج 

يمكن تغيير هذا . أرقام منهما رقمين بعد العالمة العشرية 8وهو معرف بعدد يحتوي 

 . العرف عند الضرورة

 :حيث ان كل اختيار منهم يستخدم كما فى الجدول الموجز التالى

 الرمز
نوع 

 المتغير
 االستخدام

 للمتغير الذى قيمته عبارة عن أرقام عددى 

للمتغير العددى الذى قيمته عبارة عن أرقام تكتب  عددى 

 (للتعبير عن سبعة آالف وخمسمائة 7,500مثل )باستخدام فواصل 

للمتغيرالعددى الذى قيمته عبارة عن أرقام تكتب  عددى 

 (للتعبير عن سبعة ونصف 7.500 مثل)باستخدام نقطة 

 عددى 
ددى الذى قيمته عبارة عن أرقام تكتب للمتغير الع

مثل )فى األس  10واشارة الرقم  Eباستخدام الرمز 

1.23E+3  10مضروبة فى  1.23والتى تعنى
 (1230أى تساوى  3

 
للمتغيرالعددى الذى قيمته عبارة عن أرقام تكتب بداللة  عددى

 (...الدقائق أو الثوانى الخ الساعات أوالتواريخ أو)الزمن 

 
للمتغيرالعددى الذى قيمته عبارة عن أرقام تكتب بداللة  عددى

 ($ 7.99مثل )($)عالمة الدوالر

 
للمتغيرالعددى الذى قيمته عبارة عن أرقام تكتب بداللة  عددى

 ( SR 7.99أو  LE 7.25مثل )عملة محلية 

 
للمتغير الذى قيمة ليست عددية  وبالتالى التدخل فى  أحرف

 (...أسماء األشخاص او الماركات الخ مثل)الحسابات 

كعرف للداللة  8يضع البرنامج العدد  لعدد خانات العدد الُمدخل، و حقل  -3

 .(يمكن تزويدها أو تقليلها)أرقام  8على أن العدد مكون من 
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كعرف للداللة على أن العدد مكون من  2يضع البرنامج العدد  حقل    -2

 .(يمكن تزويدها أو إلغائها في حالة األرقام الصحيحة)رقمين عشريين 

 .بكتابة مايعبر عنه المتغير يستخدم  لوصف المتغير حقل  -0

أو ( Ordinal) يستخدم لتعريف عناصر المتغير الترتيبي  حقل -2

يظهر   فبالضغط على الجزء األيمن من الخلية (.  Nominal)اإلسمي  

 :التالي لالشك

 
 يتم وضع القيمة                                   فى الخلية المناظرة لــ 

 

 فى الخلية المناظرة لــ                                    يتم وضع ما تعبر عنه القيمة

لم يكن موجوداَ قبل  ( باللغة اإلنجليزية)ويالحظ ان تصحيح األخطاء اللغوية 

                                              .                          من البرنامج 22االصدار 

فبالضغط على . (غير المبينة) يستخدم لتعريف القيم المفقودة حقل -2

 :يظهر الشكل التالي الجزء األيمن من الخلية  

 
يمكن قبول وجود قيم مفقودة فى التحليل او اإلبقاء على اختيار البرنامج والمعبر عن عدم 

 .وجود  قيم مفقودة
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خانات يمكن   8، والعرف هو يستخدم لتحديد عرض العمود حقل   -1

 .زيادتها أو تقليلها

ف هو اتجاه يستخدم لتحديد موقع الرقم داخل الخلية، والعر حقل  -2

 ليظهر الشك  فبالضغط على الجزء األيمن من الخلية (. Left)اليسار 

 :التالي

 (.Center)او اتجاه الوسط ( Right)يمكن اختيار اتجاه اليمين 

 

يستخدم لتحديد نوع المتغير، والعرف هو المتغير الكمي   حقل -20

(Scale .)التالي لالشكيظهر  فبالضغط على الجزء األيمن من الخلية: 

 
 :حيث ان كل اختيار منهم يستخدم كما فى الجدول الموجز التالى

 تخدامــــــــــــــــــــــــاالس معناه الرمز

 للمتغيرات العددية ذات مقياس الفترة أو النسبة كمى 

 للمتغيرات العددية ذات المقياس الترتيبي ترتيبي 

 اسمى 
للمتغيرات العددية ذات المقياس اإلسمى أو للمتغيرات 

 التى تحتوى على أسماء أو أحرف

 

 (.Nominal)او المتغير اإلسمي ( Ordinal)يمكن اختيار نوع المتغير الترتيبي  

وهو               18هو حقل جديد  أُضيف فى اإلصدار حقل  -22

وتكمن أهميته عند اإلختيار اآللى لإلختبار اإلحصائى حيث  يستخدم لتحديد حالة المتغير،

والعرف هو انه متغيرمستقل  يستخدم  .يتم التعرف على المتغيرات التابعة والمستقلة آليا  

فبالضغط على الجزء األيمن من الخلية   (.  مدخل)له الرمز 

 :اليالت ليظهر الشك  



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          56 

 

 
 :حيث ان كل اختيار منهم يستخدم كما فى الجدول الموجز التالى

 تخدامــــــــــــــــــــــــاالس معناه الرمز

 للمتغير المستقل مدخل 

 للمتغير التابع هدف 

 تابعاللمتغير الذى يمكن ان يكون مستقال او  كالهما 

 (مثل الرقم المسلسل)للمتغير الذى اليستخدم فى التحليل  بدون 

 (متغير فئوى)متغير يتم تجزييء النتائج تبعاً له  تجزييء 

 (متغير فئوى)متغير يتم تقسيم النتائج تبعاً له  تقسيم 

 

هذا الحقل فى حالة التعامل اآللى مع االختبارات االحصائية وكما ذكرنا، تزداد أهمية 

أو فى حالة التعامل مع نموذج . 10و  22و  21فى اصدارات ( االحصاءات الالمعلمية)

 .10و  22االنحدار اآللى كما فى اصدارى 
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 :اللغة العربية نتبع الخطوات التاليةإلمكانية كتابة وقراءة 

 :كما يتضح من النافذة التالية( Edit)نضغط على تحرير 

 

 :فنتحول الى النافذة التالية(  Options)ثم نختار اختيارات  -2

 

  2.4.3   (Read and write Arabic )   التعريب
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 Unicode (universal character)ثم نضغط على ( General)يتم اختيار اختيار 

set) ) ثم(Ok )اللغة العربية فنستطيع بعدها التعامل مع. 
 

 

 إلدخال البيانات يجب التحول الى صفحة ادخال البيانات، فبالضغط على و

 :نحصل على صفحة ادخال البيانات كما فى الشكل التالي

 
فى المثال يتم فى هذه الصفحة ادخال البيانات للمتغيرات السابق تعريفها، كما هو موضح 

 :التالي

 

 

 
بفرض ان لدينا استمارة استبيان بسيط لمعرفة عمر الشخص ونوعه ومستوى األلم الذى  

 : يشعر به والدواء المفضل له

 

 : أو باللغة اإلنجليزية كالتالى

  2.4.4   (Data Entry )   ادخال البيانات

 2.1مثال   مثال إلدخال البيانات
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يفضل دائما أن تحتوى استمارة االستبيان على رقم مسلسل للرجوع اليه عند الضرورة  :مالحظة

 . لمراجعة اخطاء االدخال

 :وبفرض أن اول مستجيب كانت بياناته كالتالى

 

وله ( Multiple Response)يالحظ ان الدواء المفضل يعتبر متغير متعدد االستجابات 

 .ةحاضسيتم ايطريقة ادخال خاصة كما 

كما يالحظ ان  بشكل صفى( حالة)البيانات يجب ان تدخل لكل مستجيب  كما يالحظ أن

حيث انه فى حالة المتغيرات ذات أكثر من اختيار ) متغيرات  7عدد المتغيرات هنا هو 

فتكون مدخالت هذا المستجيب  بشكل عمودىتدخل ( يتم اعتبار كل اختيار بمسابة متغير

 :كالتالى

Serial Age Gender 
Pain  
level 

Pills Injection Syrup 

1 26   female  Mild  Yes No Yes 
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 :مستجيبين كانت بيانتهم كالتالى 20وبفرض ان لدينا 

 

Serial Age Gender 
Pain  
level 

Pills Injection Syrup 

1 26   female  Mild  Yes No Yes 

2 21  female  Moderate  Yes No No 

3 18  male  Moderate  No No Yes 

4 35  male  Mild  Yes Yes No 

5 41  female  Severe  Yes Yes Yes 

6 22  male  Severe  Yes No No 

7 22  male  Moderate  Yes No No 

8 31  female  Mild  Yes Yes No 

9 19  male  Severe  No Yes Yes 

10 26  male  Severe  Yes No No 

 

  :من الواضح أن                          :

 ( Scale) ال يهم مستوى قياسه وعادة ما يؤخذ كمقياس كمي  المسلسل

  (Scale) له مقياس كمي  العمر

  (Nominal)له مقياس اسمي  النوع

  (Ordinal)له مقياس ترتيبي  مستوى األلم

 (لكل اختيار( )ال/نعم)ثنائى التقسيم ( Nominal)له مقياس اسمي  الدواء المفضل
 

أما كال من المقياس االسمي ( values)اليحتاج إلي تعريف القيم   المقياس الكمي

 .والترتيبي فالبد من تعريف القيم لكل منهما

 

للداللة علي  " 1"يمكن اختيار ( Gender( )النوع) يبالنسبة للمتغير اإلسم

أو العكس، وذلك ألنه متغير اسمي ( Female)للداللة على األنثى " 2"و ( Male)الذكر

 .اليهم الترتيب فيه

 الملفاعداد 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          61 

 

أو باللغة . يمكن تعريف القيم باللغة العربية إذا كان إصدار البرنامج يدعم اللغة العربية 

 .صداراالنجليزية بغض النظر عن اإل

وفى . للداللة علي األنثى" F"للداللة على الذكر و " M"كما يمكن اختيار حروف مثل  

وان كنا الننصح بذلك حيث انه ال " String"هذه الحالة يعرف نوع المتغير علي انه 

 .فى كثير من االختبارات"  String"يمكن التعامل مع الـ 

وفى " 1"نكتب  :Valueوفى خانة   لتعريف تقسيمات النوع، نختار أوال   

 :ةالتالي نافذة، كما يتضح من ال" Male "نكتب   :Labelخانة 

 

  الضغط على ثم( Female)وعمل نفس الشيء بالنسبة لألنثى   بالضغط على 

 :ةالتالي نافذةالنكون قد قمنا بتعريف تقسيمي النوع كما فى  

 

ً   (Level)(مستوى األلم) يبالنسبة للمتغير الترتيب . يمكن الترتيب تصاعديا أو تنازليا

و ( Mild)للداللة علي مستوى األلم البسيط " 1"التنازلي نعطي الرقم  بفباختيار الترتي

للداللة علي " 3"والرقم ( Moderate)للداللة على مستوى األلم المتوسط " 2"الرقم 

 :ةالتالي نافذة، كما فى ال(Severe)مستوى األلم الشديد 
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( ال/نعم)ثنائى التقسيم ( Nominal)فإن له مقياس اسمي  الدواء المفضلبالنسبة لمتغير 

للداللة " 1"نعطي الرقم ولذلك ( حيث يعرف ذلك باالستجابات المتعددة)( لكل اختيار)

للداللة على عدم اختياره او عدم تفضيله " 0"و الرقم ( Yes)علي اختياره او تفضيله 

(No ) ةالتالي ةنافذال، كما فى: 

 
 فبتعريف المتغيرات كما سبق نحصل على شكل مثل الشكل التالي

  
   

 (:يمكن تعريف المتغيرات باللغة العربية وفى هذه الحالة نحصل على الشكل التالى) 
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، مثال ان يكون مستوى األلم هو ( Role)ومن الممكن تحديد حالة المتغير باستخدام 

وباقى المتغيرات متغيرات ( Split)والنوع هو متغير تقسيم ( Target)متغير الهدف 

كما فى الشكل ( None)أى  متغيرات مستقلة  مع استبعاد الرقم المسلسل ( Input)داخلة 

 : التالى

 

 :وإدخال البيانات نحصل على الشكل التالي       وبالتحول إلى 

 

 (    على الصورة  18والتى كان شكلها قبل االصدار ) العالمة   على الضغطب   
   الشكل التالي  نحصل على
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أو بالضغط مباشرة على ( File – Save As )  او ( File - Save)يتم بعد ذلك حفظ الملف باستخدام 

. 

 .يمكن بعد ذلك الخروج من البرنامج او البدء فى عمل التحليل االحصائى

 :الخروج ستظهر هذه اللوحة التى تؤكد على الخروج من البرنامجمع مالحظة انه اثناء 

  
 

والتى يمكن الغائها حتى التتكرر مستقبال باختيار عدم اظهار هذا التنبيه مرة اخرى 
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تم في هذا الفصل  إستعراض شريط األدوات وانواع المتغيرات وكذلك تم التطرق الى 

واخيرا تم عرض . القياس والتى يعتمد عليها اختيار نوع االختبار االحصائىمعايير 

 ً  . من خالل مثال كيفية ادخال البيانات عرضاً تفصيليا

وسوف يتم في الفصل التالي عرض بعض المفاهيم االحصائية والمعنوية االحصائية 

إضافة الى . وكيفية وصف المتغيرات االسمية او الترتيبية  وكذلك المتغيرات الكمية

سيتم  كما. ماسبق، مناقشة مقياس ليكارت والذى يستخدم بكثرة فى استمارات االستقصاء

 .ته وكيفية اختبار اعتدالية البياناتاستعراض أمر استكشاف واستخداما

ً سنقوم بعرض كيفية استخدام اسلوب البوتسترات وكيفية  وصف قسمة متغيرين أيضا

التقارب من و  P-P Plotsالتقارب من التوزيعات باستخدام أمر و  Ratioباستخدام أمر 

 .توصف متغيرمتعدد االستجاباوأخيرا كيفية  Q-Q Plotsالتوزيعات باستخدام أمر 
 

  

   ملخص الفصل 2.5
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ً ان  ومع ذلك ، . العينة ليست هي موضوع االهتمام ، ولكن المجتمع كما ذكرنا سابقا

فنظراً ألنه يصعب قياس المجتمع ككل، فإن بيانات العينة تستخدم لرسم أو إيضاح 

ويعتمد اإلحصاء الوصفى  .عن المجتمع Conclusionsالتصورات أو االستنتاجات 

 Measures of)على بعض المقاييس االحصائية مثل مقاييس النزعة المركزية 

central tendency ) وهى تعرف بإسم المتوسطات ، مقاييس التشتت(Measures of 

dispersion) مقاييس حول  شكل التوزيع ،(Shape of distribution)  والرسومات

هذه المقاييس تطبق على بيانات العينة بغرض وصفها لوضع تصور (. Graphs)البيانية 

 .منه مبدئي عن المجتمع الذى سحبت

ويشتمل هذا الفصل على عرض مختصر لبعض التعريفات االحصائية الخاصة 

 .باإلحصاء الوصفى على أن نتناول فى الفصل التالى العرض الخاص بالرسومات البيانية

 Statistical" )المعنوية االحصائية"كما سيتم فى الفصل الحالى عرض مفهوم 

Significance ) الهامة جدا والتى تساعد على إتخاذ قرار التى تعد األداة االحصائية

 . يخص المجتمع ككل وبالطبع تستخدم مع االحصاء االستداللي

والذى ( Likert scale" )ليكارت"كما نتعرض أيضا لمقياس هام يعرف باسم مقياس 

وذلك لمعرفة اتجاه ( Questionaire)يستخدم بكثرة فى إستمارات استطالع اآلراء 

  .اآلراء بإسلوب علمى

والذى يتم من خالله إستعراض البيانات ( Explore" )استكشاف"وأخيراً نتعرض ألمر 

للتحقق من فى محاولة إليجاد خطأ فى ادخال البيانات أو لوصف المتغيرات الكمية أو 

 Normality)أو إلجراء إختبار حول اعتدالية البيانات ( Outliers)وجود بيانات شاذة 

test.) 
 

 Introductionمقدمة   3.1

Descriptive Statistics & Bootstrap 

 والبوتستراب اإلحصاء الوصفي 3
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 :فيما يلى نعطى تعريفات مختصرة لبعض المصطلحات االحصائية الهامة
 

 
 

 

 

 The Mean: الوسط الحسابي

يعد الوسط الحسابي أحد مقاييس النزعة المركزية وهو يستخدم لحساب القيمة المركزية 

 . لمجموعة من البيانات الكمية
 

 The Median: الوسيط 

يستخدم لحساب القيمة الوسطى لمجموعة يعد الوسيط أحد مقاييس النزعة المركزية وهو 

    .أو الكمية ةمن البيانات الترتيبي
 

 The Mode: المنوال 

يعد المنوال أحد مقاييس النزعة المركزية وهو يستخدم لحساب القيمة األكثر شيوعاً 

     .. او الكمية ةلمجموعة من البيانات اإلسمية أو الترتيبي
 

 Quantiles: التقاسيم

من التقسيمات المتساوية للتكرار الكلى يمكن تلخيصها كما ( k)التقاسيم الشائعة ألى بيانات مرتبة لها 

 :  فى الجدول التالى

  

 Measures of central))مقاييس النزعة المركزية او المتوسطات  3.2.1

tendency    إحصاء الوصفىDescriptive Statistics 

 Measures of central))مقاييس النزعة المركزية  3.2.1

tendency  

 Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفى    3.2
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k 

 اسم التقسيم

Quantile 

name 

 

عدد 

 التقسيمات

No. of 

quantiles 

 وصف البيانات المرتبة

2 
 الوسيط
Median  

 أعلى منه %50من المشاهدات أقل من الوسيط و  50% 2

4 
 الربيعات

Quartiles  
3 

فوق  %25من المشاهدات أقل من الُربيع األدنى و  25%

 بينهما %25الُربيع األعلى و 

5 
 الُخميسات
Quintiles  

4 
 %20و  خميس األولمن المشاهدات أقل من الُ  20%

 .كل ُخميسين بين %20و  خميس الرابعفوق الُ 

10 
 العُشيرات
Deciles  

9 
فوق  %10األول و  عشيرمن المشاهدات أقل من الُ  10%

 .ينكل ُعشير بين %10و  عشير التاسعالُ 

100 
 المئينيات

Percentiles  
99 

فوق  %1و األول مئينمن المشاهدات أقل من ال 1%

 .ينكل مئينين بين % 1و المئين التاسع والتسعون 

 

 

 
 
 

  The Variance :التباين 

يعتبر التباين أحد أهم المقاييس اإلحصائية لقياس تشتت البيانات ويعتمد فى حسابه على  

ويعاب على التباين فى أن له . مجموع مربعات انحرافات البيانات عن وسطها الحسابي

وحدة تمييز مربعة للوحدة األصلية لتمييز البيانات وهو سيتخدم فقط لمجموعة من 

 . البيانات الكمية
 

 The Standard deviation: االنحراف المعياري 

 ويتميز عن التباين فى أن له وحدة يستخدم االنحراف المعياري لقياس تشتت البيانات

. ويتم حسابه عن طريق الجذر التربيعي للتباين تمييز مثل الوحدة األصلية لتمييز البيانات

 . ت الكميةوهو يستخدم فقط لمجموعة من البيانا
 

 (  Measures of dispersion)مقاييس التشتت  3.2.2
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    Standardized variableالمتغير القياسي 

ً بوحدات  هو متغير يعبر عن اإلنحراف المتغير األصلى عن متوسطه الحسابى  مقيسا

وهو  dimension less)) متغير ليس له تمييز أو أبعادوهو . اإلنحراف المعياري

 . يستخدم فقط لمجموعة من البيانات الكمية
 

 The Range: المدى 

. يستخدم المدى لقياس تشتت البيانات وهو يقيس الفرق بين اكبر وأصغر قيمة   للبيانات

 . وهو يستخدم فقط لمجموعة من البيانات الكمية
 

 Standard error of the mean: الخطأ المعياري للمتوسط 

وهو . يحسب الخطأ المعياري للمتوسط بقسمة االنحراف المعياري على جذر حجم العينة

 . يستخدم فقط لمجموعة من البيانات الكمية
 

  

 

فاالنحراف . عادة مايكون هناك لبث مابين االنحراف المعياري والخطأ المعياري

توزيع ما، ويستخدم كإحصاء وصفى ( spread)هو مقياس لمدي انتشار  المعياري

فإذا أردنا أن نصف أو نلخص نتائج عينة ما، فإن اإلنحراف المعياري البد ان . للعينة

ترى فى األبحاث تعبر عن الوسط الحسابى  والتى 17±44: فمثال نتيجة مثل. يستخدم

فإن كانت البيانات تتبع توزيعا طبيعياً . مضافا اليه أو مطروح منه االنحراف المعياري

اى مابين . )تقع فى هذه الفترة (%68حوالى ) المشاهداتفيمكن القول أن اكثر من ثلثى 

 (.27و  51

ة الوسط الحسابى للعينة لتقدير من جهة اخرى إذا كنا نرغب فى إعطاء فكرة عن مدى دق

فالوسط . يكون هو األكثر مالئمة لإلستخدام الخطأ المعياريمتوسط المجتمع فإن 

فترة ثقة % 68الحسابى مضافا اليه أو مطروح منه الخطأ المعياري يعطى حوالى 

 .للمتوسط
 

 

 

 

 مالحظة الفرق بين استخدام االنحراف المعياري والخطأ المعياري للمتوسط  
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 Coefficient of variation:  المعياري معامل االختالف

خاصة اذا كانا  االختالف المعياري لمقارنة  تشتتى نوعين من البياناتيستخدم معامل 

له ويتميز عن التباين فى أنه ليس (. مثل مقارنة األوزان مع األطوال)مختلفا التمييز 

فهو يعطى نسبة مئوية ويتم حسابه عن طريق قسمة االنحراف المعيارى  وحدة تمييز

يستخدم فقط لمجموعة من البيانات  وهو. 100على الوسط الحسابى مع الضرب فى 

 . الكمية
 

 Interquartile coefficient of variation:  الربيعي معامل االختالف

خاصة اذا كانا  يستخدم معامل اإلختالف الربيعى لمقارنة  تشتتى نوعين من البيانات

فهو يعطى نسبة مئوية ويتم حسابه عن  ليس له وحدة تمييز. مقاسان بمقياس ترتيبى

مجموع الربيع الثالث )على (  الفرق بين الربيع الثالث والربيع األول)طريق قسمة 

حيث الربيع األول يحسب كالوسيط مع الفارق انه . 100مع الضرب فى ( والربيع األول

ق ع الفارأكبر من ربع القيم وليس فى المنتصف كما ان الربيع الثالث يحسب كالوسيط م

مجموعة من البيانات لاإلنحراف الربيعى معامل يستخدم  و. انه أكبر من ثالثة أرباع القيم

    .أو الكمية ةالترتيبي
 

 

 

 

 Skewness: االلتواء 

ويكون  .وهو يساوى الصفر للتوزيعات المتماثلة مقياس لتماثل التوزيعااللتواء هو 

، وتحدث عندما تكون قيم  سالبةحين تكون قيمة معامل األلتواء  اليساراإللتواء جهة 

  (.كأن يكون األغنياء هم الغالبية)أغلب افراد العينة أكبر من المتوسط 

، وتحدث عندما تكون  موجبةحين تكون قيمة معامل األلتواء  اليمينويكون اإللتواء جهة 

 (.اء هم الغالبيةكأن يكون الفقر)قيم أغلب افراد العينة أصغر من المتوسط 

 . وهو يستخدم فقط لمجموعة من البيانات الكمية

 

 

 (  Measures of distribution shape)مقاييس شكل التوزيع  3.2.3



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          71 

 

 Kurtosis: التفرطح 

اذا كانت  .وهو يساوى الصفر للتوزيعات الطبيعية التوزيع تفرطح هو مقياس لتحدبال

اما اذا ( Platy- kurtic)التفرطح  المنحنى مسطحفيكون  سالبةقيمة معامل التفرطح 

  .(Lepto-kurtic)التفرطح   المنحنى مدببفيكون  موجبة كانت قيمة معامل التفرطح

 . وهو يستخدم فقط لمجموعة من البيانات الكمية
 

 

  

  
" حصائيةإداللة "و كيفية معرفة وجود ألتقريب الصورة حول كيفية اتخاذ القرار 

(statistical significance) نتصور المثال الفرضى التالى: 

 

دنى للنسبة أكحد   %95علنت عن قبول الطالب الحاصل على أن كلية الطب قد أنفرض 

علنت عن قبول الطالب الذى أخطأ  بحد أن كلية الطب قد أالمئوية للنجاح، فإن ذلك يناظر 

هى الحد األعلى  للنسبة المئوية للخطأ  0.05 ن أى أ.  0.05 ) أو)  %5 أقصي 

 . المسموح به

 )والمناظرة لنسبة خطأ )  %94مثالً هى  بطالحد الأفإذا كانت النسبة المئوية لدرجة 

نه لن يستطيع االلتحاق بكلية الطب ألن نسبته المئوية أقل من الحد أفهذا يعنى  0.06

أو ألن مقدار الخطأ الحاصل عليه  أعلى من الحد )   %95 ـاألدنى للنسبة والمقدرة ب

 (.0.05المقبول للخطأ والمقدر ب 
 

، فإننا 0.05لمعنوية مساويا  قيمة أكبر من القيمة المحددة إحصائيا  اذا كان احتمال ا

أى . 0.05عند مستوي معنوية ( Not significance" )غير دال"نقول أن االختبار 

 .اليرفض فرض العدم

 

والمناظرة لنسبة خطأ ) %96أما إذا كانت النسبة المئوية لدرجة أحد الطالب، مثالً هى 

الحد  اإللتحاق بكلية الطب ألن نسبته المئوية أعلى منفهذا يعنى أنه يستطيع ( 0.04

أو ألن مقدار الخطأ الحاصل عليه  أدنى من الحد )  %95األدنى للنسبة والمقدرة ب 

 (. 0.05المقبول للخطأ والمقدر ب 

 Statistical significanceالمعنوية اإلحصائية    3.3

Statistics 
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فإننا نقول  0.05إحصائيا  اذا كان احتمال المعنوية مساويا  قيمة اقل من القيمة المحددة  

أى يرفض فرض . 0.05عند مستوي معنوية ( significance" )دال" أن االختبار 

 .العدم
 

هى أصغر قيمة الحتمال الخطأ فى رفض  صحة   (p-value)معنوية االختبار االحصائي

 “من مفهوم تمثيل العينة للمجتمع”نتيجة االختبار 

 كحد للمعنوية 0.05فى كثير من العلوم تؤخذ القيمة 

. 0.05أقل من أو تساوى  p-valueاذا كانت قيمة   (significant)“معنوية”عد النتيجة ت

أقل من  p-valueاذا كانت قيمة  (highly significant)“معنوية جدا”وتعتبر النتيجة 

أي انه اذا كانت قيمة احتمال المعنوية اقل من القيمة المحددة من قبل . 0.001أو تساوى 

يقال ان االختبار اإلحصائي  معنوي أو يقال انه فإنه فى هذه الحالة ( مثال 0.05)الباحث 

 .توجد داللة إحصائية

 ".عند تمثيل العينة للمجتمع" المعنوية  اإلحصائية لنتيجة ما هى قيمة مقدره لدرجة الخطأ

 :ويمكن االقتداء بالقاعدة التالية
 

 

 

 

 قرارال (p-value)قيمة احتمال المعنوية 

 توجد داللة احصائية 0.00أقل من 

 توجد داللة احصائية عالية 0.02أقل من 

 توجد داللة احصائية عالية جداً  0.002أقل من 

 

 

    

 

عن وصف  أو المتغيرات الترتيبية  يختلف وصف المتغيرات اإلسمية

لوصف المتغيرات بغض  (Frequencies)يمكن استخدام أمر .  المتغيرات الكمية

وصف المتغيرات اإلسمية أو المتغيرات ، مع مالحظة أن  النظر عن مستوى قياسها

فى حين إنه ، (Frequencies)بشكل أساسي على حساب التكرارات  يعتمد الترتيبية

المتغيرات  وصفومن الممكن . اليفترض استخدام التكرارات مع المتغيرات الكمية

 Frequanciesوصف المتغيرات باستخدام أمر  3.4

 3.3.1 قاعدة أخذ قرار المعنوية
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السابق عرضها والتى تكون مناسبة لمستوى  باالستعانة ببعض المقاييس اإلحصائية

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى امر  .القياس

Analyze     Descriptive Statistics   Frequencies…  

 
:ةالتالي نافذةنحصل على الف       
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من داخل أمر  الممكن استخدامها   المقاييس اإلحصائيةالجدول التالى يلخص 

 :حسب مستوى القياس من خالل الضغط على  

 المقاييس االحصائية 
   

 النزعة المركزية

 

 المتوسط 
   

   الوسيط
   

   المنوال
   

   المجموع
   

 التشتت

 

 االنحراف المعياري
   

 التباين
   

  المدى 
   

 الحد األدنى 
   

 الحد األعلى 
   

 الخطأ المعياري للمتوسط 
   

 التوزيع

 

 اإللتواء 
   

 التفرطح 
   

القيم المئوية

 

 الربيعات 
   

  نقط القطع
   

 المئينيات 
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من داخل أمر  الممكن استخدامها  الرسومات البيانية الجدول التالى يلخص و

 :حسب مستوى القياس من خالل الضغط على  

 

  الرسومات البيانية 

المتغيرات 

اإلسمية

 

المتغيرات 

الترتيبية

 

المتغيرات 

 الكمية

 

  عمدة البيانيةاأل
   

  الدائريةاألشكال 
   

 المدرجات التكرارية 

    
 

 

 

 

 

 data والمسجلة فى ملف فى الباب الثانى  (data entry) 2.1بالعودة الى بيانات مثال 

entry.sav  الذى كانت بياناته كالتالى: 

 

  3.1مثال  او ترتيبي   وصف متغير اسمى 
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له و الدواء المفضل النوع بينما كل من  (Scale)   العمر له مقياس كميحيث كان 

 (Ordinal) اترتيبي امقياس فى حين كان لمستوى األلم (Nominal) مقياس اسمي

 :وهو متغير اسمى نتبع الخطوات التالية( Gender)لوصف متغير النوع ، ف

Analyze    Descriptive Statistics    Frequencies… 

 :من اليسار الى اليمين كما فى النافذة التالية (Gender)النوع يتم نقل متغير 

 
ويتم ذلك عن طريق الضغط على المتغير مرتين باستخدام الماوس او الوقوف لى  

 . المتغير مع الضغط على السهم 

على الجدول نحصل فى ملف الناتج   بعد نقل المتغير والضغط على 

 :التالى

 
ويالحظ (. Percent)والنسبة ( Frequency)التكرار من الجدول السابق يمكن مالحظة 

له نفس قيم عمود النسب، وهما يختلفان فقط اذا كانت ( Valid Percent)أن العمود 

حيث تحسب النسب حينئذ تبعا للقيم الموجودة ( Missing values)هناك قيم مفقودة 

 اما عمود النسب(. اى بدون القيم المفقودة)وليس القيم اإلجمالية 

 (.التجميعية)فهو يحسب النسب التراكمية ( Cumulative Percent)التراكمية

Gender

6 60.0 60.0 60.0

4 40.0 40.0 100.0

10 100.0 100.0

Male

Female

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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ً عن المتغير باستخدام  من خالل الضغط   عمدة البيانيةاألويمكن التعبير بيانيا

 :مع اختيار عرض النسب المئوية كما فى النافذة التالية على 

 

 :الشكل التالىنحصل على ثم على   وبالضغط على 

 
 .وبنفس اإلسلوب يمكن وصف باقى المتغيرات اإلسمية أو الترتيبية األخري

 

 

 

 

 :فى الباب الثانى والذى كانت بياناته كالتالى (data entry) 2.1بالعودة الى بيانات مثال 

  3.2مثال  وصف متغير كمى 
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 :نتبع الخطوات التالية،  (Scale)   كمي هو متغيرو( Age)العمرحيث كان 

Analyze    Descriptive Statistics    Frequencies… 

:ةالتالي نافذةنحصل على الف       

 
 :من اليسار الى اليمين كما سبق و فى النافذة التالية (Age) عمراليتم نقل متغير 
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التى ال يفترض  ويتم بعد ذلك الغاء عرض الجدوال التكرارية  

 :كما  فى النافذة التالية استخدامها مع المتغيرات الكمية

 

فنحصل على النافذة التي يتم  فيها  ولوصف المتغير  يجب الضغط على  

تحديد بعض االحصاءات المراد اختيارها مثل المتوسط والوسيط والربيعات واالنحراف 

 :المعياري وااللتواء والتفرطح  كما فى النافذة التالية

 

على نحصل فى ملف الناتج   ثم على  وبالضغط على 

 :الجدول التالى
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قيم المتوسط والوسيط والربيعات واالنحراف المعياري من الجدول السابق يمكن مالحظة 

 وااللتواء والتفرطح

 

من خالل الضغط   باستخدام المدرج التكرارىويمكن التعبير بيانياً عن المتغير 

مع اختياررسم التوزيع الطبيعى معه من خالل اختيار  على 

 :كما فى النافذة التالية 

 
 

 :نحصل على الشكل التالىثم على   وبالضغط على 
 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          81 

 

 
قيم المتوسط واالنحراف المعياري وعدد المشاهدات السابق يمكن مالحظة  من الشكل

 .لرسم التوزيع الطبيعى مع المدرج التكرارىباإلضافة 
 

 

     

 

فى أبسط صوره، فإنه لمجموعة   كما سبق واشرنا فإن اسلوب البوتستراب 

من العينة األساسية   Nعينة بوتستراب ذات حجم   Bيتم أخذ عدد   Nبيانات ذات الحجم 

التقديرات ذات . ثم يتم حساب الُمقدر لكل واحدة من عينات البوتستراب هذه مع اإلحالل 

 .لهذا الُمقدر" استدالل"يتم استخدامها لعمل  Bالعدد 

يمكننا  (اإلسمية أو الترتيبية )الوصفية  مع المتغيرات" البوتستراب"استخدام اسلوب 

 .من ايجاد فترة الثقة للنسب

                          

 

 

 

 data) 2.1من بيانات مثال  N=10 بوتستراب ذات حجمعينة  B=1000اذا أخذنا عدد 

entry ) وصف متغير النوع فى الباب الثانى بغرض(Gender ) يتم اوال ادخالة من

 خالل نافذة 

 3.4.1 مع المتغيرات الوصفية "  البوتستراب"استخدام اسلوب 

 فترة الثقة للنسبة باستخدام البوتستراب   3.3مثال 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          82 

 

 
 :لنحصل على النافذة التالية ثم يتم الضغط على  

 
  و فترات الثقة مئوية     البسيطويالحظ فيها أن اسلوب المعاينة هو 

 (.وهو عدد يمكن زيادته أو تقليله)1000 وعدد العينات 

 نحصل على اآلتى ثم  اآلن بالضغط على 
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وعمود (. Percent)والنسبة ( Frequency)من الجدول السابق يمكن مالحظة التكرار 

(Valid Percent )عمود النسب التراكميةو(Cumulative Percent ) السابق

بما يعنى انه تم تقدير أن نسبة  تقدير فترة الثقة للنسبةالحصول عليهم باإلضافة الى 

و تقدير أن نسبة  %95وذلك بدرجة ثقة ( %90 ,%30)الذكور تقع فى الفترة مابين 

 .%95وذلك بدرجة ثقة ( %70 ,%10)الفترة مابين  االناث تقع فى
  

و فترات الثقة بإسلوب  استخدام اسلوب المعاينة البسيط    :مالحظة 

 :يؤدى الى النتيجة التالية1000وعدد العينات    

   
وان كانت تعطى فترة ثقة اصغر ومن ثم تكون . التى تؤدى الى اختالف بسيط لفترة الثقة

 .افضل

 اإلسلوب السابق يمكن تطبيقه مع  باقى المتغيرات اإلسمية او الترتيبية األخرييالحظ ان 

 .كما يالحظ ان استخدام اسلوب البوتستراب يؤدى الى حجب الرسم البيانى

 

 

 

 

مع المتغيرات الكمية يمكننا من ايجاد   "البوتستراب"استخدام اسلوب 

باستثناء )زية كفترة الثقة للمقاييس اإلحصائية التى تستخدم معها كمقاييس النزعة المر

 .ومقاييس التشتت وشكل التوزيع ( المنوال

 

 

 

 data) 2.1من بيانات مثال  N=10 بوتستراب ذات حجمعينة  B=1000اذا أخذنا عدد 

entry ) وصف متغير العمر فى الباب الثانى بغرض(Age ) يتم اوال ادخالة من خالل

 نافذة 

 3.4.2  مع المتغيرات الكمية"  البوتستراب"استخدام اسلوب 

 البوتستراب  باستخدام للمقاييس اإلحصائيةفترة الثقة   3.4مثال 
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مثل  يتم تحديد بعض االحصاءات المراد اختيارها من خالل الضغط على   

المتوسط والوسيط والربيعات واالنحراف المعياري وااللتواء والتفرطح  كما سبق 

 :لنحصل على النافذة التالية ايضاحه من قبل، ثم يتم الضغط على 

 
  و فترات الثقة مئوية     البسيطويالحظ فيها أن اسلوب المعاينة هو 

 (.وهو عدد يمكن زيادته أو تقليله)1000 وعدد العينات 

 نحصل على اآلتى ثم  اآلن بالضغط على 
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ً  Statistic)) إلحصاءاتمن الجدول السابق يمكن مالحظة ا . والتى تم اختيارها مسبقا

فيالحظ مثالً انه تم تقدير أن  حصاءات المختارة ، تقدير فترة الثقة لإلباإلضافة الى 

و تقدير أن  %95وذلك بدرجة ثقة ( 21.9 ,30.4)متوسط العمر تقع فى الفترة مابين 

، وبالمثل %95وذلك بدرجة ثقة ( 20.51 ,31.00)وسيط العمر يقع فى الفترة مابين 

 .لباقى اإلحصاءات المختارة

 تطبيق نفس الخطوات السابقة مع استخدام اسلوب المعاينة الطبقى :  مالحظة 

فترات الثقة بإسلوب  و( Gender)والذى يجب استخدامه مع متغير فئوى مثل النوع 

 :كما فى النافذة التالية 1000أيضاً  وعدد العينات   
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 :يؤدى الى النتيجة التالية

 
 . التى تؤدى الى اختالف بسيط لفترات الثقة   

 .كما يالحظ أيضاُ  ان استخدام اسلوب البوتستراب يؤدى الى حجب الرسم البيانى

 

 

 

 

في العديد من استمارات االستبيان او استطالع اآلراء يتم توجيه أسئلة بحيث تكون 

 .يعتبر مقياس ليكارت من أفضل أساليب قياس االتجاهاتتعبر عن اآلراء، واالستجابات 

ً تختلف من حيث أهميتها ، لذلك  ويستخدم المتوسط المرجح إذا كان المتغير يأخذ قيما

  .يجب أخذ هذه األهمية في االعتبار وذلك بإعطاء كل عبارة الوزن المناسب ألهميتها 

في العديد من استمارات االستبيان او استطالع اآلراء يتم توجيه أسئلة بحيث تكون  

او مثل  (.غير موافق –محايد  – موافق)ثالثة اختيارات مثل  االستجابات عادة هى احد

 اليوجد)مثل مستوى األلم   اوتكون أحد أربعة اختيارات (.راض –محايد  – غير راض)

اوتكون أحد خمسة اختيارات مثل مستويات وجود المرض (.  شديد - متوسط – بسيط –

او ( مستوى خطير – مرتفعمستوى   – مستوى متوسط  – فى بداياته – غير موجود)

 –محايد  -غير موافق  – غيرموافق اطالقا)درجة موافقة من خمس اختيارات مثل 

 .  ، وهكذا (موافق بشدة – موافق

 
للمتغيرات الوصفية  والرتب ( ordinal )  وهنا يجب األخذ فى االعتبار الفرق بين المقياس الترتيبي 

  ( rank ) ان اوضحناها فى مالحظة الباب الثانىللمتغيرات الكمية والتى سبق  . 

 Likert scaleمقياس ليكارت  3.5
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، وأن األرقام التى تدخل رتبيعتبر المتغير الذى يعبر عن مثل هذه االختيارات متغيرله 

يمكن حساب الوسط الحسابى لها، باإلضافة الى  (weights) للحاسب تعبر عن األوزان

.  وجود المرضعرض جدول تكراري يعكس توزيع اآلراء أو مستوى األلم  او مستوى 

 Likert)و المقياس الذى يعبر عن االتجاه فى مثل هذه الحاالت يعرف بمقياس ليكارت 

Scale .) فى الحالة الثالثية يعرف باسم مقياس ليكارت الثالثى و فى الحالة الرباعية

يعرف باسم مقياس ليكارت الرباعي، وهكذا، وان كان من الممكن تعريف المقياس 

 .بتقاسيم غير ذلك

مقياس ليكارت الثالثى والرباعى والخماسى وكيف يمكن ( كنموذج)وسوف نعرض 

 .استنتاج النموذج ألى مستويات اخري
 

 

 

 

فإنه ( غير موافق –محايد  –موافق )اذا كانت االستجابات هى احد ثالثة اختيارات مثل  

 :كما فى الجدول التالي  (weights) (األوزان)عادة ما تدخل القيم 

(weight)الوزن opinion الرأى 

1 disagree غير موافق 

2 nutral محايد 

3 agree موافق 

، ثم  (weighted mean)(المتوسط المرجح)يتم بعد ذلك حساب المتوسط الحسابي 

 :حسب قيم المتوسط المرجح كما فى الجدول التالي  (attitude) يحدد االتجاه
 

 attitude weighted mean  الرأىاتجاه  المتوسط المرجح

 disagree from 1.00 to 1.66  غير موافق 1.66الى  1من 

 nutral from 1.67 to 2.33  محايد 2.33الى  1.67من 

 agree from 2.34 to 3.00  موافق 3الى  2.34من 

حسبت طول  وقد 0.66أي حوالى (  2/3)ويالحظ ان طول الفتره المستخدمة هنا هى 

 بينها مسافتان  قد حصرت فيما 3و  2و  1األرقام الثالثة  أنالفترة على اساس 
 

 مقياس ليكارت الثالثي
 

3.5.1 
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 -بسيط  –اليوجد )مستوى األلم   مثل اختيارات أربعةاذا كانت االستجابات هى احد 

كما فى الجدول    (weights) (األوزان)فإنه عادة ما تدخل القيم ( شديد -متوسط

 :التالي

(weight)الوزن Pain level مستوى األلم 

1 None اليوجد 

2 Mild بسيط 

3 Moderate متوسط 

4 Severe شديد 

، ثم  (weighted mean)(المتوسط المرجح)يتم بعد ذلك حساب المتوسط الحسابي 

 :حسب قيم المتوسط المرجح كما فى الجدول التالي  (attitude) يحدد االتجاه
 

 Level weighted mean  المستوى المتوسط المرجح

 None from 1.00 to 1.74  اليوجد 1.74الى  1من 

 Mild from 1.75 to 2.49  بسيط 2.49الى  1.75من 

 Moderate from 2.50 to 3.24  متوسط 3.24الى  2.50من 

 Severe from 3.25 to 4.00  عالى 4الى  3.25من 

وقد حسبت طول  0.75 أي حوالى (  3/4)طول الفتره المستخدمة هنا هى  أنويالحظ 

قد حصرت فيما بينها ثالثة  4و  3و  2و  1ة ربعاألرقام األ أنالفترة على اساس 

 .مسافات
  

 يمقياس ليكارت الرباع
 

3.5.2 
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غير )مثل مستويات وجود المرض  اختياراتاذا كانت االستجابات هى احد خمسة 

او درجة ( مستوى خطير –مستوى مرتفع   –مستوى متوسط   –فى بداياته  –موجود 

 –موافق  –محايد -غير موافق  –غيرموافق اطالقا )موافقة من خمس اختيارات مثل 

 :كما فى الجدول التالي   (weights) (األوزان)فإنه عادة ما تدخل القيم (. موافق بشدة

(weight)الوزن opinion الرأى 

1 disagree  Completely غير موافق اطالقا 

2 Disagree غير موافق 

3 Nutral محايد 

4 agree موافق 

5 agree  Completely موافق بشدة 

 

، ثم  (weighted mean)(المتوسط المرجح)يتم بعد ذلك حساب المتوسط الحسابي 

 :حسب قيم المتوسط المرجح كما فى الجدول التالي  (attitude) االتجاهيحدد 
 

 Level weighted mean  الرأىاتجاه  المتوسط المرجح

 1.79الى  1من 
غير موافق 

 اطالقا
 

disagree  

Completely 
from 1.00 to 1.79 

 Disagree from 1.80 to 2.59  غير موافق 2.59الى  1.80من 

 Nutral from 2.60 to 3.39  محايد 3.39الى  2.60من 

 agree from 3.40 to 4.19  موافق 4.19الى  3.40من 

  موافق بشدة 5الى  4.20من 
agree  

Completely 
from 4.25 to 5.00 

وقد حسبت طول   0.80أي حوالى (  4/5)طول الفتره المستخدمة هنا هى  أنويالحظ 

 4قد حصرت فيما بينها  5و 4و 3و  2و  1األرقام الخمسة  أنالفترة على اساس 
 .مسافات

 

 

 

 يمقياس ليكارت الخماس
 

3.5.3 
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 قبل مدى رضاهم عن سعر أحدى السلع حول من المستهلكين 20فيما يلي آراء لعدد 

تعنى غير  1حيث ( Sat2)  التخفيض على السعرعمل بعد و( Sat1) عمل التخفيض

فإذا كانت البيانات بعد ادخالها كما فى . تعنى مستوى راض 3تعنى محايد،  2راض، 

 : التالى( العمالء)ملف 

 
 

 يحساب االتجاهات لمقياس ليكارت الثالث  3.5مثال 
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 :كما فى النافذة التالية مع مالحظة أن تعريف المتغيرات من خالل 

 

 
 

 :التاليةكما فى النافذة  حيث تم تعريف قيم متغير الرضا

 
 اآلن بالضغط على

Analyze    Descriptive Statistics    Frequencies… 

 

 :كما فى النافذة التالية Variable(s)فى   ىالمتغيرات الخاصة بالرضإدخال بو

 

 :نتحول الى النافذة التالية     بالضغط علىثم 
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ثم بالضغط   وأيضاً   والتى نقوم فيها بالتأشير على المتوسط 

 :نحصل على الجداول التالية  ثم    على 

  
اى ) 2.22وضح هذا الجدول قيم المتوسطات على حسب رضا العمالء فهو يبلغ  ي

كما تعكس قيم  .بعد عمل التخفيض ( راض) 2.45قبل عمل التخفيض ويبلغ ( محايد

 .فى الحالتين( األوزان)االنحراف المعياري مقدار التشتت بين اآلراء 
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 يوضح هذا الجدول التكرارات والنسب المئوبة لرضا العمالء  قبل عمل التخفيض 

 
 وضح هذا الجدول التكرارات والنسب المئوبة لرضا العمالء  بعد عمل التخفيض كما ي

 

 :بقة وعرضها على الصورة التالية ويفضل تلخيص النتائج السا

 

 رضا العمالء
 المتوسط راض محايد غير راض

 المرجح

درجة 

 % ت % ت % ت الرضا

 محايد 2.22 20.0 6 60.0 12 10.0 2 قبل عمل التخفيض

 راض 2.45 50 10 45.0 9 5.0 1 بعد عمل التخفيض 

 

 .بالمثل يمكن اتباع خطوات المثال السابق فى حالة وجود مقاييس غير المقياس الثالثى
 

 

    

 

 

السابق عرضها  باالستعانة ببعض المقاييس اإلحصائية  وصف المتغيرات الكمية يتم 

 :من خالل الخطوات التالية ، ويتم الوصول الى امر 

 

Analyze  Descriptive Statistics   Descriptives…   

 

 

 Descriptivesوصف المتغيرات الكمية باستخدام أمر  3.6
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 :فى الباب الثانى والذى كانت بياناته كالتالى (data entry) 2.1بالعودة الى بيانات مثال 

 
 :نتبع الخطوات التالية،  (Scale)   كمي هو متغيرو( Age)العمرلوصف متغير 

Analyze    Descriptive Statistics    Descriptives… 

  3.6مثال  وصف متغير كمى 
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من اليسار الى  (Age) عمرالة التى فيها تم نقل متغير التالي نافذةنحصل على الف     

 :اليمين كما سبق ايضاحه

 

مباشرة، فنحصل فى ملف الناتج   ولوصف المتغير  يتم الضغط على  

 :على فنحصل على الجدول التالى

 
والذى يحتوى على بعض االحصاءات األساسية لوصف المتغير الكمى مثل القيمة  

 .الصغرى والقيمة العظمى و المتوسط واالنحراف المعياري 

 

يمكن اضافة احصاءات اخرى مثل الخطأ المعيارى للمتوسط أوااللتواء أوالتفرطح وذلك 

 :ذة التاليةفى النافذة السابقة، فنحصل على الناف من خالل الضغط على 
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الخطأ المعيارى للمتوسط أوااللتواء أوالتفرطح وبالضغط على  ومنها يمكن اضافة

على االضافات نحصل فى ملف الناتج   ثم على  

 :المطلوبة، كما فى الجدول التالى

 
 :كما يمكن استخدام البوتستراب كما سبق ايضاحه للحصول على الجدول التالى

 
 .لفترة الثقة لإلحصاءات المختارةوالذى يعطى تقديرا 
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 :ألربعة استخدامات Explore يستخدم أمر

 .فى البيانات( outliers)الكتشاف وجود قيم شاذة  -2

 .الكتشاف وجود أخطاء فى البيانات قبل بدء التحليل -1

 .شامالً فترة الثقة وبعض األشكال البيانية لوصف المتغير الكمي  -3

 (Normality)إلجراء اختبار اإلعتدالية  -2

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى امر   

 

Analyze   Descriptive Statistics    Explore…   

 
 
 

 

 

كتشاف وجود قيم شاذة أو أخطاء فى ستاهى   Exploreأمر واحداً من أهم استخدامات  

، وهى عملية هامة جداً ننصح بالقيام بها على جميع متغيرات الدراسة قبل بداية البيانات

 . فمابُنَى على خطأ فهو خطأ. التحليل

 Exploreباستخدام أمر اإلستكشاف  3.7

 الكتشاف وجود قيم شاذة أو أخطاء فى البيانات  Exploreاستخدام أمر 
 

3.7.1 
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وفيما يلى مثال على تدقيق (. Editing data)وتعرف هذه العملية بعملية تدقيق البيانات 

 :البيانات قبل بداية التحليل لمتغير كمى على سبيل المثال

 

 

 

تغيير القراءة التاسعة من متغير العمر  مع ( data entry) 2.1بالعودة الى بيانات مثال 

Age  كالتالى بياناته ، فتصبح (قد يكون خطأ فى اإلدخال)  19بدال من  91إلى :

 
 

كتشاف وجود قيم شاذة فى البيانات أو الكتشاف وجود أخطاء فى البيانات قبل بدء سواء إل

 :التحليل لمتغير العمر نتبع الخطوات التالية

Analyze    Descriptive Statistics    Explore… 

 

 :نحصل على النافذة التالية :Dependent Listفى ( Age)باختيار العمر 

 

 اكتشاف وجود قيم شاذة أو أخطاء فى البيانات  3.7مثال 
 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          99 

 

لغاء التأشير الموجود على إو) Outliersمع التأشير على   بالضغط على  

Descriptives ( نحصل على النافذة التالية: 

 
 :نحصل على الجدول التالي بالضغط على                ثم  على              

 
ً  91القيمة يالحظ من الجدول السابق ان  . للعمر إما أن تكون قيمة شاذة اوتكون خطأ كتابيا

ً  91فى مثالنا هذا تعتبر القيمة  ، من ثم يتم تصحيحه قبل بداية (19بدال من )خطأ كتابيا

 2وهى رقم ( Case Number)ويالحظ أن الجدول أيضا يعطي رقم الحالة . التحليل

 .عة الوصول إلى القيمة وتصحيحهاوذلك لسر( 9أي أن الخطأ موجود فى الحالة رقم )

مع ) "الذهاب الى حالة"   يتم الضغط على   9ولسرعة الوصول الى الحالة رقم 

 :فنحصل على النافذة التالية  (  مالحظة أن شكلها القديم كان           

Extreme Values

9 91

5 41

4 35

8 31

1 26a

3 18

2 21

7 22

6 22

10 26b

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Highest

Lowest

Age

Case Number Value

Only a partial list of cases with the value 26 are

shown in the table of upper extremes.

a. 

Only a partial list of cases with the value 26 are

shown in the table of lower extremes.

b. 
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الحالة والضغط على               فيتم الوصول  إلى " 9"والتى يتم فيها وضع رقم الحالة 

 .وتصحيحها بسهولة، ومن ثم إعادة حفظ البيانات بعد عمل التصحيح

 
 

 

 

ستخدام بيانات المثال السابق بعد تعديل الخطأ او التأكد من عدم وجود خطأ  لمتغير إب

 :العمر نتبع الخطوات التالية

Statistics   Explore…Analyze   Descriptive  

 

 

 

 :نحصل على النافذة التالية :Dependent Listفى ( Age)باختيار العمر 

 

 :نحصل على النافذة التاليةمع التأشير على  بالضغط على  

 لوصف متغير كمى  Exploreاستخدام أمر 
 

3.7.2 

   Exploreاستخدام أمر بوصف متغير كمى   3.8مثال 
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 :نحصل على الجدول التالي      ثم على   والضغط على 

 
يضا فترة الثقة عند أشامالً ( العمر)يوضح الجدول السابق وصفا كامال للمتغير الكمي 

 (.Confidence Interval for Mean %95)   %95معنوية  ىمستو

وهى تعطي فقط   Plots كان من الممكن أيضا تكرار ما سبق مع اختيار : مالحظة

 ،الوصفية السابق اإلشارة إليها وهى تعطي اإلحصاءات،  Bothرسوماً بيانيه أو اختيار 

والذى سنوضح )التالى ( Boxplot)مثل الرسم الصندوقى  باإلضافة للرسومات البيانية

 (:تفاصيله فى الباب القادم
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يعطى فترات الثقة ( عينة 1000مع اختيار )كما سبق ايضاحه  استخدام 

 :لإلحصاءات األساسية كما الجدول التالى

 
و أالخطوة السابقة مع تقسيم المتغير الكمي حسب المتغير اإلسمي من الممكن تكرار و

وإدخال متغير النوع   :Dependent Listفى ( Age)ختيار العمر إالترتيبي، فب

(Gender )لى إFactor List  وتكرار الخطوات السابقة نحصل على النافذة التالية: 

 

 :نحصل على الجدول التالي         بالضغط علي
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ً حسب النوع( العمر)يوضح الجدول السابق وصفا كامال للمتغير الكمي  ويمكن . مقسما

أو مع أكثر  (اسمي او ترتيبي)آخر  فئوى مع أي متغيرتقسيم متغير العمر تكرار  كذلك

 .من متغير فئوى

 .يحجب الرسومات البيانية مع مالحظة أن استخدام 

 

  
 

 

هم التوزيعات أمن  اً يعتبر واحدThe Normal distribution ن التوزيع الطبيعى إ

ً فى االستدالل اإلحصائي وهو توزيع متماثل . اإلحصائية وأكثرها استخداما

(symmetric ) له شكل يشبه الجرس(Bell Shape ) جاوس ويعرف احيانا بتوزيع

(Gaussian distribution ) خاصة بين المتعاملين مع المهن الطبية وذلك بغرض

والتوزيع الطبيعى، والشكل التالى ( غير المريض" )الطبيعى"التمييز بين الشخص 

 :يوضح التوزيع الطبيعي وفترات الثقة لوقوع المتوسط

Descriptives

23.67 2.539

17.14

30.19

23.35

22.00

38.667

6.218

18

35

17

10

1.467 .845

2.200 1.741

29.75 4.270

16.16

43.34

29.61

28.50

72.917

8.539

21

41

20

16

.753 1.014

.343 2.619

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtos is

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtos is

Sex

Male

Female

Age

Statis tic Std. Error

 (Normality)إلجراء اختبار اإلعتدالية   Exploreاستخدام أمر 
 

3.7.3 
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 :زيع الطبيعي تتميزباآلتىن البيانات التى تتبع التوأويتضح من الرسم السابق 

واحدا ( σ)مطروحا منه انحرافا معياريا( µ)منها بين المتوسط   %68وقوع حوالى   -2

 واحدا( σ)مضافا اليه انحرافا معياريا( µ)و المتوسط 

و ( σ2)مطروحا منه انحرافان معياريان( µ)منها بين المتوسط  %95وقوع حوالى  -1

 ( .σ2)ن معياريانمضافا اليه انحرافا( µ)المتوسط 

مطروحا منه ثالثة انحرافات ( µ)منها بين المتوسط  %99وقوع حوالى  -3

 (.σ3)مضافا اليه ثالثة انحرافات معيارية( µ)و المتوسط ( σ3)معيارية

 

و يستخدم اذا لم  ،(Test of Normality)ختبار لإلعتدالية إبرنامج من عمل النا نويمك

 :شروط بياناته يضع الباحث شرط االعتدالية ضمن

 

 :وجود اعتدالية توفر من التحقق من يساعدا الباحثوفيما يلى اختباران 

 

 

  

-Kolmogorov ليليفورز لإلعتدالية - سمرنوف – كولمجورف اختباركل من يستخدم  

Smirnov-Lilliefors test  ويلك لإلعتدالية -اختبار شابيرو  و Shapiro- Wilk 

test    عندما يكون كال ( معتدل)الختبار ما إذا كانت العينة قد أخذت من توزيع طبيعي

 .من المتوسط والتباين مجهول ويتم تقديرهما من البيانات

 طالما كان التوزيع الطبيعي مهم جدا فى االستدالل االحصائى، فإننا غالبا ما نختبر

ن أحد طرق إ. (Normal Distribution)ن بياناتنا آتية من توزيع طبيعي أفرضية 

 Normailty tests  3.7.3a إلعتداليةكولموجورف وشابيرو لا راختبا
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وفيها يتم ازدواج كل  Normal probability plotاختبار االعتدالية تكون باستخدام 

من التوزيع الطبيعي مكونة   (expected)مع قيمتها المتوقعة (observed)قيمة مشاهدة 

 .مجموعة من النقاط

على خط " تقريبا"لعينة مأخوذة من توزيع طبيعي فإننا نتوقع ان تقع النقاط فاذا كانت ا

 .مستقيم

 :كيفية الوصول إلى االختبار* 

Analyze   Descriptive Statistics    Explore…   

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

    Dependent listالمتغيرات المراد اختبارها   جإد را -

 اذا كان المتغير يمكن تقسيمه الي مجموعات  Factor listيمكن اختيار  -

 .Plotsاختيار  -

 .Plotsالضغط علي  -

 .Normality plots with testsالتأشير علي  -

 Continueالضغط علي  -

 OKالضغط علي  -

 .وجود اعتدالية في البيانات "عدم"المعنوية تعنى 
 

فهو مؤشر على ان  0.05اقل من ( .Sig)أى أنه اذا كانت قيمة احتمال المعنوية 

ولذا فعادة ما يتمنى الباحث ان يكون هذا االختبار غير ، توزيع طبيعى التتبعالبيانات 

 .معنوى

 

 

متغير العمر نتبع  بغرض اختبار اعتدالية السابق  (2.1) ستخدام بيانات المثالإب

 :الخطوات التالية

Descriptive Statistics   Explore…  Analyze  

 :نحصل على النافذة التالية :Dependent Listفى ( Age)باختيار العمر 

  إلعتداليةاا راختبا  3.9مثال 
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نحصل على ف  مع التأشير على  بالضغط على 

 :النافذة التالية

 

 :ةالتالينواتج نحصل على ال      ثم على   والضغط على 
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ونالحظ قرب . عمرللعينة الخاصة بال  Normal probability plot ـالرسم األول هو ال

 .يؤكد وجود اإلعتدالية مما. النقاط من الخط المستقيم

  نحرافات الفعلية للنقاط عن الخط المستقيم وهو مايعرف باسميضا رسم اإلأمن الممكن 

Detrended Normal plot  كما يتضح من الرسم التالي : 

 
ن تنقسم النقاط  حول  الخط  أمن توزيع طبيعي فإننا نتوقع  ذا كانت العينة مأخوذةإف

 . االفقى بدون شكل محدد

ذلك و. نحرافات عن الخط االفقي  موزعة بشكل عشوائي ن اإلأو يتضح من هذا الرسم  

 (.عن اإلعتدالية" البعد"وجود شكل محدد يقترح .) يؤكد وجود اإلعتدالية 
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يمدنا بقاعدة مرئية الختبار اإلعتدالية  Normal probability plot أنعلى الرغم من 

ً ما نقوم بحساب  ختبار إحصائي ذو الفرض ان البيانات آتية من توزيع إ، فاننا غالبا

عدم وجود و( . Test of Normality)االعتدالية  يعرف باختبارماوهو ( معتدل)طبيعي 

، وهو ما يؤكده ايضا  هجب رفضن فرض اإلعتدالية اليأمعنوية لهذا االختبار تعني 

سمرنوف  -والقائم على تعديل اختبار كولمجورف Lillieforsمعنوية اختبار 

((Kolmogorov- Smirnov ويلك لإلعتدالية -اختبار شابيرو  و (Shapiro- Wilk )

 :كما يتضح من الجدول التالى

 . 

 
ن  قيمة احتمال أ (Tests of Normality)ويالحظ من جدول اختبار االعتدالية السابق 

اى )  0.200تساوي   (.Sig)  ليليفورز -سمرنوف -المعنوية فى اختبار كولمجورف

 مما يعنى عدم وجود معنوية و يؤكد مطابقة البيانات للتوزيع الطبيعي( 0.05اكبر من 

 .0.05عند مستوى معنوية 

ختبار إحتمال المعنوية فى إن  قيمة أمن جدول اختبار االعتدالية السابق أيضا ويالحظ 

مما يعنى عدم وجود ( 0.05اى اكبر من )  0.229تساوي  (.Sig) ويلك  –شابيرو 

 .0.05عند مستوى معنوية   معنوية و يؤكد مطابقة البيانات للتوزيع الطبيعي

 

    

 

 

تمدنا بقائمة شاملة  ملخصة لناتج قسمة متغيرين ( Ratio Statistics)احصاءات النسبة  

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى امر  .كميين 

Analyze   Descriptive Statistics    Ratios…   

 

 Ratioباستخدام أمر  وصف قسمة متغيرين 3.8
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( mean)والوسط الحسابى ( Median)والمقاييس الممكن عرضها تشمل الوسيط 

و ( confidence intervals)و فترات الثقة ( weighted mean)والوسط المرجح 

و معامل الوسيط المركزى ( coefficient of dispersion (COD))معامل التشتت 

و معامل الوسط ( median-centered coefficient of variation)للتشتت 

األسعار  و( mean-centered coefficient of variation)المركزى للتشتت 

واالنحراف المعيارى ( price-related differential (PRD))  تفضيلية ذات الصلةال

(standard deviation ) و االنحراف المطلق المتوسط(average absolute 

deviation (AAD) ) و المدى(range ) و القيم الصغرى والكبرى(minimum and 

maximum values ) ومعامل التركيز(concentration index ) سواء الحسوب

 :كما تتضح من النافذة التالية.  للمدى اوالنسبة المئوية لنسبة الوسيط
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تجانس  في النسبة بين تالية لعينة عشوائية أخذت بغرض بحث وجود بيانات الال

مناطق الشمال والوسط في  (lastval) وتقييم سعر بيع المنازل (saleval)السعر

 :هى كما فى النافذة التالية Ratio.savالبيانات مسجلة فى ملف . والجنوب

 
 :نتبع الخطوات التالية.وتقييم سعر بيع المنازل رالنسبة بين السعلدراسة  

…RatioAnalyze   Descriptive Statistics    

فى المقام  ( salval)وسعر البيع  البسط فى ( lastval)المقيم عر سباختيار ال

نحصل  فى متغير التقسيم ( location)وادخال موقع الوحدة 

 :على النافذة التالية

 وصف قسمة متغيرين  3.10مثال 
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 :نحصل على النافذة التالية وبالضغط على 

 
الى  20واضافة  و  و  والتى نؤشر فيها على 

. 

 :نحصل على الجدول التالى  ثم على   اآلن بالضغط على 
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بين السعر الُمقيم الى سعر " المثالية"هو مقياس للنزعة المركزية يخبرنا بالنسبة  ( median)الوسيط 

 . بمقارنة نسب األوسطة حسب موقع المنزل يمكن ان نقرر أى قيم منازل قد تغيرت بشكل أكبر. البيع

، فإن ذلك يعنى ان تغير (1)وهى األقرب الى العدد  0.919قدبلغت " لوسطا"وألن قيمة وسيط منطقة 

قدبلغت "   الجنوب"وعلى النقيض من ذلك فإن قيمة وسيط منطقة . هو األقل" الوسط"السعر فى منطقة 

 .هو األعلى" الجنوب"تعنى ان تغير السعر فى منطقة   0.775

. هو مقياس عام  للتشتت فى النسب( The coefficient of dispersion (COD))معامل التشتت 

 . كلما كانت قيمة معامل االختالف أكبر ، كلما دل ذلك على تشتت أعلى

أقل تغير  0.060والتى بلغت القيمة " الوسط"تبين النسبة  بين السعر الُمقيم الى سعر البيع فى منطقة 

فتمثل أعلى تغير بالنسبة  0.169مة والتى بلغت القي" الشمال"بالنسبة لمعامل التشتت، بينما منطقة 

 .لمعامل التشتت

هى median coefficient of concentration (COC )))النسبة المئوية لمعامل التركيز للوسيط 

. أيضا مقياس للتشتت، ولكنها أبسط فى التعقيب، ألنها تعطينا نسبة مئوية للقيم خالل نسبة مئوية للوسيط

 . ، كلما دل ذلك على تشتت أقل كلما كانت قيمة المعامل أكبر

هى صاحبة أقل تغير " الوسط"تؤكد  أن منطقة   %20النسبة المئوية لمعامل التركيز للوسيط خالل 

ألنها صاحبة أقل )هى المنطقة صاحبة أكبر تغير " الجنوب"، وأن منطقة (ألنها صاحبة أعلى نسبة)

 (. نسبة

يمكن عمل تعديالت فى تقييم األسعار    %20سيط خالل بناء على النسبة المئوية لمعامل التركيز للو

 .حسب المناطق الثالث
 

    

 

مقابل   كمي لمتغيرلرسم النسب التراكمية  (proportions)يتم استخدام النسب 

النسب التراكمية ألى توزيع يراد اختباره، بغرض تقرير مإذا كان توزيع المتغير يطابق 

فإذا كان توزيع . التوزيع المعطى بإسلوب يعتمد على الرسم وليس على القيمة االحتمالية

. المتغير يطابق التوزيع المعطى فإن النقاط تتجمع حول خط مستقيم على الرسم

 :ه لإلختبار هىوالتوزيعات المتاح

و توزيع ( exponential)و التوزيع األسى ( chi-square)و مربع كاى ( beta)بيتا 

و ( Laplace)و البالس ( half-normal)و نصف الطبيعى ( gamma)جاما 

والتوزيع ( Lognormal)و التوزيع الطبيعى اللوغاريتمى ( Logistic)اللوجستى 

وتوزيع ( Student's t" )ت"و توزيع ( pareto)وتوزيع باريتو ( normal)الطبيعى 

ويتم الوصول الى امر (. uniform)والتوزيع المنتظم ( Weibull)وايبل 

 :من خالل الخطوات التالية 

Analyze  Descriptive Statistics   P-P Plots…   

 P-P Plotsباستخدام أمر  التقارب من التوزيعات 3.9

javascript:void(0)
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 :فى الباب الثانى والذى كانت بياناته كالتالى (data entry) 2.1بالعودة الى بيانات مثال 

 
على سبيل ( )uniform)يتبع توزيع منتظم ( Age)العمرلدراسة ماإذا كان متغير 

 :نتبع الخطوات التالية، (المثال

Analyze    Descriptive Statistics    P-P Plots… 

 ةالتالي نافذةنحصل على الف     

 
من اليسار الى اليمين كما سبق ايضاحه مع اختيار  (Age) عمرالالتى فيها تم نقل متغير  

 :من  (uniform)توزيع منتظم ال

 

 (uniform)اختبار التوزيع المنتظم   3.9مثال 
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 :نحصل على الرسمتان التاليتان بالضغط على 

  

 

 بعدونالحظ . عمرللعينة الخاصة بال  Uniform probability plot ـالرسم األول هو ال

ً  مما. النقاط من الخط المستقيم  .ينفى ان توزيع العمر توزيع منتظما

 Detrended  نحرافات الفعلية للنقاط عن الخط المستقيم وهو مايعرف باسمرسم اإل

Uniform plot  نحرافات عن الخط االفقي  موزعة بشكل ن اإلأضح من هذا الرسم  وي

ً ينفى ان توزيع العمر توزيع  مما. عشوائي غير " البعد"وجود شكل محدد يقترح .) منتظما

 (.التوزيع المراد اختبارهعن 

    

 

 

مقابل تقاسيم أى توزيع يراد اختباره،   كمي متغير (quantiles)يتم رسم تقاسيم 

بغرض تقرير مإذا كان توزيع المتغير يطابق التوزيع المعطى بإسلوب يعتمد على الرسم 

فإذا كان توزيع المتغير يطابق التوزيع المعطى فإن النقاط . وليس على القيمة االحتمالية

 :هى والتوزيعات المتاحه لإلختبار. تتجمع حول خط مستقيم على الرسم
 

و توزيع ( exponential)و التوزيع األسى ( chi-square)و مربع كاى ( beta)بيتا 

و ( Laplace)و البالس ( half-normal)و نصف الطبيعى ( gamma)جاما 

والتوزيع ( Lognormal)و التوزيع الطبيعى اللوغاريتمى ( Logistic)اللوجستى 

وتوزيع ( Student's t" )ت"وزيع و ت( pareto)وتوزيع باريتو ( normal)الطبيعى 

 Q-Q Plotsباستخدام أمر  التقارب من التوزيعات 3.10

javascript:void(0)
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ويتم الوصول الى امر (. uniform)والتوزيع المنتظم ( Weibull)وايبل 

 :من خالل الخطوات التالية 

Analyze  Descriptive Statistics   Q-Q Plots…   

  
 

 

 

 :فى الباب الثانى والذى كانت بياناته كالتالى (data entry) 2.1بالعودة الى بيانات مثال 

 
 Student's)بدرجة حرية واحدة " ت"يتبع توزيع ( Age)العمرلدراسة ماإذا كان متغير 

t with 1 df ) K نتبع الخطوات التالية: 

Analyze    Descriptive Statistics    Q-Q Plots… 

 

 بدرجة حرية واحدة" ت"اختبار  توزيع   3.12مثال 
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من اليسار الى اليمين  (Age) عمرالة التى فيها تم نقل متغير التالي نافذةنحصل على الف 

 1مع كتابة   Student's t) بدرجة حرية واحدة" ت"توزيع كما سبق ايضاحه مع اختيار ال

 :من  ( dfبجانب 

 

 :نحصل على الرسمتان التاليتان بالضغط على 

  
 بعدونالحظ . عمرللعينة الخاصة بال  Student t probability plot ـالرسم األول هو ال

 .بدرجة حرية واحدة" ت"ينفى ان توزيع العمر توزيع  مما. النقاط من الخط المستقيم

  Detrended Student t plotنحرافات الفعلية للنقاط عن الخط المستقيم رسم اإلو

توزيع ينفى ان  مما. عشوائي غيرنحرافات عن الخط االفقي  موزعة بشكل ن اإلأضح وي

 .بدرجة حرية واحدة" ت"العمريتبع توزيع 
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يتبع توزيع طبيعى نقوم ( Age)العمربتكرار الخطوات السابقة لدراسة ماإذا كان متغير 

 :من  (Normal)الطبيعى توزيع مع اختيار البتنفيذ الخطوات السابقة 

 :نحصل على الرسمتان التاليتان بالضغط على 

  
 قربونالحظ . عمرللعينة الخاصة بال  Normal probability plot ـالرسم األول هو ال

 .يقترح ان توزيع العمر يتبع توزيع طبيعى مما. النقاط من الخط المستقيم

  Detrended Normal plotنحرافات الفعلية للنقاط عن الخط المستقيم رسم اإلكما أن 

يقترح ان توزيع  مما الخط االفقي  موزعة بشكل عشوائي نحرافات عن ن اإلأضح وي

 كما ينتج الجدول .العمريتبع توزيع طبيعى

 
وانحراف  26.1( Location)  الذى يوضح ان التوزيع الطبيعى المقترح له متوسط 

 7.46( Scale)معياري 

 

 

 

 

 

 اختبار  التوزيع الطبيعى  3.13مثال 
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المتغير الذى يحتوى على أكثر من اختيار يعرف بالمتغير ذو االستجابات المتعددة  

(Multiple Response .) من  2.1وقد تم شرح كيفية ادخال بياناته من خالل مثال

خالل سؤال المستجيب عن عدة اختيارات، حيث من الممكن له اختيار أكثر من اختيار 

 ً م وصف مثل هذا المتغير عن طريق امر ويت. منهم أو حتى اختيارهم جميعا

 :على مرحلتين 

عن  أن يتم تعريف المجموعة التى تعرف المتغير من خالل  :األولى

 :طريق الخطوة التالية

Analyze   Multiple Response  Define Variable Sets…   

عن طريق الخطوة  أن يتم وصف المتغير منفرداً من خالل  :الثانية

 :التالية

Analyze  Multiple Response  Frequencies…   

 

 أو أن يتم تعريف وصف المتغير متقاطعاً مع متغير نوعى أخر من خالل 

 :عن طريق الخطوة التالية

Analyze   Multiple Response   Crosstabs…   

 

 :كما يتضح من المثال التالى

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11

8 
  وصف متغيرمتعدد االستجابات
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فى الباب الثانى والذى كانت شكل استمارة  (data entry) 2.1بالعودة الى بيانات مثال 

 :استبيانه 

 
وكانت . حيث يعتبر متغير الدواء المفضل متغير متعدد االختيارات أو متعدد االستجابات

 :بياناته كالتالى

 
لوصف متغير الدواء المفضل يتم تعريف المجموعة التى تعرف المتغير من خالل 

 :عن طريق الخطوة التالية 

 

…Define Variable Sets    Multiple Response  Analyze    

 وصف متغيرمتعدد االستجابات  3.14مثال 
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ة التى فيها تم نقل مكونات المتغير التالي نافذةنحصل على ال وباختيار

من اليسار الى اليمين كما سبق ايضاحه مع اختيار ( والشراباألقراص و الحقن ) ثالثال

 كقيمة يتم عدها  1ووضع الرقم  المتغير ثنائى التقسيم ان 

وكتابة ما تعبر عنه المجموعة ( Medicine)باإلضافة الى كتابة اسم المجموعة ولتكن 

 :كما يتضح من النافذة التالية". الدواء المفضل"

 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          121 

 

 ن قد عرفنا متغير متعدد االستجابات بإسم نكو ثم بالضغط على 

عن طريق الخطوة منفرداً يتم من خالل  اآلن وصف المتغير 

 :التالية

Analyze    Multiple Response    Frequencies… 

 :من اليسار الى اليمين  المتغير عن طريق نقل 

 

 :نحصل على الجدول التالى ثم يتم الضغط على 

 
اما الحقن  %80وكما يتضح من الجدول السابق فإن نسبة حاالت تفضيل األقراص كانت 

وتبدوا االستجابات كما لوكان عدد المستجيبين . %25او الشراب فكان نسبة كل منهما 

 .مستجيبين فقط 10وليس   16

 

مع متغير نوعى آخر وليكن مستوى األلم،  فيتم ذلك من  أما لوصف المتغير 

 :طريق الخطوة التالية عنخالل 

Analyze    Multiple Response    Crosstabs… 

من اليسار الى األعمدة وتغير مستوى األلم من اليسار  المتغير عن طريق نقل 

 :كمافى النافذة التالية (  3الى  2مع تحديد مداها من )الى الصفوف 
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 :نحصل على الجدول التالى ثم يتم الضغط على 

 
    

 

 

تم فى هذا الفصل عرض مختصر لبعض التعريفات اإلحصائية الخاصة باالحصاء 

كما تم عرض اسلوب من أساليب ".المعنوية االحصائية"الوصفى وعرض مفهوم 

كما  . أو اعادة المعاينة( Bootstrap)والمعروف بالبوتستراب ( Simulation)المحاكاة 

والذى يستخدم بكثرة فى إستمارات إستطالع اآلراء " ليكارت"تم التعرض ايضا لمقياس 

وإستخداماته وكيفية إختبار " إستكشاف"تم عرض أمر . وذلك لمعرفة إتجاه اآلراء

وكذلك تم عرض مقاييس النسبة لقسمة متغيرات ودراسة شكل توزيع  .إعتدالية البيانات

وأخيراً تم توضيح  Q-Q Plots .و P-P Plotsمن خالل كال من المتغيرات الكمية بيانيا 

 . كيفية وصف متغير متعدد االستجابات سواًء من فرداً أو بالمشاركة مع متغير نوعى آخر

 

وسوف يتم في الفصل القادم عرض أهم الرسومات البيانية والتى تستخدم لوصف 

دة البيانية، األشكال الدائرية، المتغيرات حسب أنواعها ومعايير قياسها، ومنها، األعم

 .المدرج التكرارى، شكل االنتشار واألعمدة البيانية للخطأ

 ملخص الفصل الثالث  3.12
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عرض أهم الرسومات البيانية والتى تستخدم لوصف المتغيرات سنقوم بالفصل فى هذا 

قياسها، ومنها، األعمدة البيانية، األشكال الدائرية، المدرج حسب أنواعها ومعايير 

 .التكرارى، شكل االنتشار واألعمدة البيانية للخطأ

ً من  طى تع األشكال البيانية  ً عن طبيعة البيانات وبصورة أكثر وضوحا ً سريعا إنطباعا

ري أو أكثر الجداول التكرارية ذاتها ، كما تسهل إجراء مقارنات بين أكثر من جدول تكرا

ً عن  من ظاهرة ، وبالتأكيد يمكن أن تعلق هذه الرسومات بالذهن بصورة أكثر إيضاحا

قد تغنى الصورة عن آالف "وكما يقول البعض . األرقام التي تصيب تذكرها في الغالب

 ".الكلمات

 .الرسم وسيلة توصيل معلومة وليس وسيلة أخذ قراروتجدر اإلشارة هنا الى ان 

 :اآلتية شكال البيانيةرض األوسوف نقوم بع

 Bar Diagramsاألعمدة البيانية  -2

 Circle (Pie Diagrams)( األشكال الدائرية)الدائرة  -1

 Line Graphsالخط البياني  -3

 Histogramالمدرج التكراري  -2

 Frequency Polygonالمضلع التكراري  -0

 Frequency curve  المنحنى التكراري -2

 Ogiveالمنحنى التكراري المتجمع الصاعد  -2

 Box Plot الرسم الصندوقي -1

 Error Barعمود الخطأ  -2

 Three Dimension Figuresالرسومات ثالثية األبعاد  -20

 

من  15االصدار بداية منيجب ان يراعى اختيار الرسم المناسب حسب نوع المتغيرات، و

تحذير بوجوب تعريف المتغيرات بشكل صحيح قبل البدء فى  يوجد، SPSS رنامجب

Graphs  
 

 الرسومات البيانية  4

 Introductionمقدمة   4.1
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والذى يعتمد على الذكاء اإلصطناعى  (Chart Builder)" بانى الرسومات"استخدام 

(Artificial Inteligence .) 

وذلك  20كما يمكن عمل الرسومات بالطرق التقليدية والتى كانت موجودة قبل اإلصدار 

 :كما يتضح من الشكل التالى Legacy Dialogsمن خالل 

 
 

 Chart)" بانى الرسومات" وسوف نقدم الرسومات البيانية فى هذا الباب من خالل  

Builder) والجداول التالية تلخص اهم الرسومات المناسبة ألنواع المتغيرات: 
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 اإلسمى

Nominal 

 الترتيبي

Ordinal 

 الكمي

Scale 

   

 األعمدة البيانية
 

Bars 
الخط 

  البيانى
Line 

األعمدة البيانية 

  المجزأة

Sub-

divided 

bars 

المدرج 

  التكراري

Histo-

grame 

األعمدة البيانية 

  المتجاورة

Multiple 

bars 
المضلع 

  التكراري

Poly-

gone 

الرسوم 

  الدائرية
Pie chart 

المنحنى 

 التكراري
 

Curve 

  
الرسم  

  الصندوقى

Box-

plot 

   
عمود 

  الخطأ

Error 

Bar 

   
شكل 

  االنتشار
Scatter 

 

 

 الرسومات المناسبة لنوع المتغير

 

 يمكن استخدامها ايضا  مع المتغير الكمى المنفصل
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 اإلسميأو      ا     الترتيبي

 

Nominal     or     Ordinal 

 أو        

األعمدة 

  البيانية
Bars 

تستخدم األعمدة البيانية لعرض بيانات 

وصفية  او عرض جدول تكراري بسيط 

 لظاهرة واحدة

األعمدة 

البيانية 

  المجزأة

Sub-

divided 

bars 

تستخدم األعمدة البيانية المجزأة لعرض 

 بيانات كلية مقسمة الى اجزائها المتكاملة

األعمدة 

البيانية 

  المتجاورة

Multiple 

bars 
تستخدم األعمدة البيانية المجزأة لعرض 

 بيانات متعارضة

الرسوم 

  الدائرية
Pie 

تستخدم الرسوم الدائرية لعرض بيانات 

 كلية مقسمة الى اجزائها المتكاملة

 
 

 

 

  

 والترتيبية للرسومات المستخدمة للمتغيرات اإلسميةشرح 

 
 (يمكن استخدامها ايضا  مع المتغير الكمى المنفصل)
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 الكمي

Scale 

 

الخط 

  البيانى
Line 

لعرض بيانات كمية يستخدم الخط البيانى 

 لظاهرة مأخوذة على فترات زمنية

المدرج 

  التكراري

Histo-

grame 

يستخدم المدرج التكرارى لعرض بيانات 

كمية لظاهرة بعد تحويلها الى فئات متساوية 

 بشكل اعمدة متالصقة

المضلع 

  التكراري

Poly-

gone 

يستخدم المضلع التكرارى لعرض بيانات 

تحويلها الى فئات متساوية كمية لظاهرة بعد 

 بشكل خطوط منكسرة

المنحنى 

 التكراري
 

Curve 
يستخدم المنحنى التكرارى لعرض بيانات 

كمية لظاهرة بعد تحويلها الى فئات متساوية 

 بشكل خطوط منحنية

الرسم 

  الصندوقى
Box-plot 

يستخدم الرسم الصندوقى لعرض بيانات 

 .باالستعانة بالوسيط والربيعانكمية لظاهرة 

عمود 

  الخطأ
Error Bar 

يستخدم عمود الخطأ لعرض فترة الثقة 

 لمتغير كمى

شكل 

  االنتشار
Scatter 

يستخدم شكل االنتشار لعرض بيانات كمية 

 .لظاهرتان مرتبطتان عن طريق رسم نقاط

 الكميةشرح للرسومات المستخدمة للمتغيرات 

 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          128 

 

 

 
تستخدم األعمدة البيانية في عرض البيانات الوصفية المبوبة ، وتستخدم أيضاً في عرض 

 .البيانات التي تبين قيم ظاهرة أو أكثر في عدة فترات زمنية

أو قيم )األفقي والتكرارات على المحور ( أو الزمن)وعادة ما تمثل صفات الظاهرة 

ويرسم عمود لكل صفة من الصفات لكي يمثل طوله . على المحور الرأسي( الظاهرة

وإذا لم تكن األعمدة تمثل قيم ظاهرة في فترات زمنية متعاقبة فيفضل . تكرار هذه الصفة

ً حتى تسهل عملية إجراء ( كتكرارات)أن ترتب األعمدة  ً أو تنازليا ً تصاعديا ترتيبا

 .لمقارنات عليهاا

 :وتنقسم األعمدة البيانية على ثالثة أنواع

 Simple Bar Diagramsاألعمدة البسيطة 

 Sub- divided Bar Diagramsاألعمدة المجزأة 

 Multiple Bar Diagram  األعمدة المتجاورة

 
 

 

 

 .البسيطة في عرض بيانات جدول تكراري بسيط لظاهرة واحدةتستخدم عادة األعمدة 

كأن يتم عرض بيانات جدول تكراري يحتوي على مساحات القارات أو عرض بيانات 

جدول تكراري يوضح أعداد خريجي أحد الجامعات حسب إختالف كلياتهم وغيرها من 

 .األمثلة

ثابت ويكون ( عرض)عدة ويتم وضع الظواهر على المحور األفقي وترسم أعمدة ذات قا

إرتفاع كل عمود معبراً عن التكرار المناظر ، ويكون ذلك للمحور الرأسي، كما يتضح 

 :ذلك من المثال التالي

 

 

 

فى والمسجلة  عبر عن مساحات بعض القارات بالمليون كيلومتر مربعالبيانات التالية ت

 :تعبر عن البيانات التالية (القاراتsav.) ملف 

Bar Diagrams 4.2   األعمدة البيانية 

Simple Bar Diagrams 4.2.1  البسيطةاألعمدة   

  4.1مثال  األعمدة البيانية البسيطة لمتغير اسمى    
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 اوروبا آسيا افريقيا القارة
امريكا 

 الشمالية

امريكا 

 الجنوبية
 استراليا

 7.7 17.8 24.3 9.9 44.6 30.1 المساحة

كمتغير حرفى ( القاره)يتم اما بتعريف متغير  SPSSادخال البيانات الى برنامج 

(String) او كمتغير اسمى ،(Nominal ) على ان تعرف القارات عن طريق(Value 

Lable )كما فى الشكل التالى: 

 

 :كما فى الشكل التالى( )ويكون شكل الملف فى 

 

بعد ادخال البيانات بشكل رأسي فيكون كما فى الشكل ( )أما شكل الملف فى 

 :التالى
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 :ولرسم األعمدة البيانية نتبع الخطوات التالية

 Graphs                Chart Builder…   

 :كما في الشكل التالي 

 

 :يةالتال نافذةنحصل على ال  وبالضغط على 

 
 

 :كما فى الشكل التالى( Bar)يتم اختيار     :Choose fromومن قائمة   
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لبدء رسم األعمدة البيانية،  فنحصل على  " بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 :يةالتال نافذةال

 

 :كما فى الشكل التالى (الفارة باستخدم )ادراج متغيرى القارة والمساحة فيها يتم التى 

 

 :نحصل على الرسم فى صورته التالية ثم بالضغط على 
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 مرتان ( باستخدام الفارة)بالضغط على الرسم 

 
 :كما فى الشكل التالى( Chart Editor)نحصل على مدقق الرسم 
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عمل العديد من التعديالت كإضافة ( Chart Editor)مدقق الرسم يمكن عن طريق  

 :نحصل على الشكل التالى( Elements)البيانات على الرسم،  فبالضغط على 

 

 :نحصل على الشكل التالى‘    وباختيار

 

نحصل  ، ثم بالضغط على Manualوبالضغط على المساحة عن طريق اختيار 

  :على الشكل فى صورته التالية
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 ومن الممكن ايضا عمل العديد من التحويرات مثل اضافة النسب المئوية او تغيير األلوان

ايضا تحويل الرسم الى ثالثى ( Chart Editor)او من الممكن عن طريق  مدقق الرسم  

، Barsباختيار والتى يتم فيها  تظهرالنافذة التالية( مرتان) أبعاد، فبالضغط على األعمدة 

 :Bar optionsثم الضغط على 
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  Angleمع تعديل الزواية  D-3ثم اختيار  Depth & Angleفى هذه النافذة يتم اختيار

 :نحصل على الشكل فى صورته التالية ثم الضغط على 
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ويالحظ . متساوية ، وهي مسافات إختيارية( بين األعمدة)ويالحظ أن المسافات األفقية 

ً للقياس الحقيقي للطول  ً ثبوت عرض كل عمود وإختالف اإلرتفاع طبقا ( التكرار)أيضا

 .الممثل في هذا المثال بالمساحة 
 

 

 

 

ضيح العالقة تستخدم األعمدة المجزأة لعرض مجاميع كلية مقسمة إلى جزئين وذلك لتو

 .وإجراء المقارنات بين تلك المجاميع الكلية ومكوناتها الجزئية

الكلية ثم تقسم بنسبة " المجاميع"وعند رسم األعمدة المجزأة ترسم أعمدة بسيطة لتمثيل 

 .والمثال التالي يوضح ذلك. أجزائها
 

 

 

 1995و 1989عبر عن المحصولين المنتجين فى الفترة بين العامين ت البيانات التالية

 :تعبر عن البيانات التالية (األعمدة المجزأةsav.) والمسجلة فى ملف 

 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 العام

 210 195 240 250 225 185 200 المحصول األول

 110 100 80 85 100 90 75 المحصول الثانى
 

كمتغير اسمى على ( المحصول)يتم  بتعريف متغير  SPSSادخال البيانات الى برنامج 

 :كما فى الشكل التالى( Value Lable)ان يعرف المحصولين عن طريق 
 

 

Stacked Bars 4.2.2 األعمدة المجزأة 

  4.2مثال  األعمدة المجزأة لمتغيرين متكاملين
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 :كما فى الشكل التالى( )ويكون شكل الملف فى 

 

بعد ادخال البيانات بشكل رأسي فيكون كما فى الشكل ( )أما شكل الملف فى 

 :التالى

 
  :ولرسم األعمدة البيانية نتبع الخطوات التالية

 Graphs                Chart Builder…   

 :الشكل التالى كما في 

 

 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 
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لبدء رسم األعمدة البيانية المجزأة،  فنحصل   "بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 :على الشكل التالى والذى يتم فيه ادراج المتغيرات  كما فى الشكل التالى

 

 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 
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المجزأة ، يكون التمثيل معبراً عن مجموع كلي لظاهرة كما الحظنا من تمثيل األعمدة 

واحدة مقسمة إلى حالتين كأن يكون التمثيل معبراً عن إجمالي إنتاج مزرعة معينة وفي 

أو يستخدم مثالً لمعرفة إجمالي . ذات الوقت يمكن للناظر مالحظة نسب مكونات اإلنتاج

ون ذكر أو أنثى ، فيكون اإلهتمام عدد خريجي إحدى الجامعات تبعاً لنوع الخريج كأن يك

 .األكبر على إجمالي عدد الخريجين ، مع إيضاح نوع الخريج كذكر أو أنثى

 .بينما األعمدة المتجاورة ال يكون اإلهتمام فيها بإجمالي العدد وإنما بتفصيل المكونات

 مثل( وفي أغلب األحيان متعارضين)كأن يكون هناك تمثيل لظاهرتين في مجتمع واحد 

 . تمثيل ظاهرة الميالد والوفاة في نفس المجتمع

ً إستخدام األعمدة المتجاورة حتى في حالة ظاهرتين غير  وجدير بالذكر أنه يمكن أيضا

متعارضتين كالمثال السابق وذلك دون اإلهتمام بإجمالي العدد ، ويكون اإلهتمام في هذه 

 .الحالة بالمكونات
 

 

 

بخمس قارات ( لكل الف من السكان)عبر عن معدالت المواليد والوفيات البيانات التالية ت

 :تعبر عن البيانات التالية (األعمدة المتجاورة sav.) والمسجلة فى ملف  1975عام 

 امريكا الجنوبية امريكا الشمالية اوروبا آسيا افريقيا القارة

Clustered Bars 4.2.3 األعمدة المتجاورة 

  4.3مثال  ارضيناألعمدة المتجاورة لمتغيرين متع
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 36 16 16 34 46 معدالت المواليد

 9 9 10 13 19 معدالت الوفيات
 

كمتغير حرفى ( القاره)يتم اما بتعريف متغير  SPSSادخال البيانات الى برنامج 

(String) او كمتغير اسمى على ان تعرف القارات عن طريق ،(Value Lable ) كما

 :فى الشكل التالى

 
 Value)يعرف المعدالن عن طريق ويتم ادخال متغير المعدالت  كمتغير اسمى على ان 

Lable )كما فى الشكل التالى 

 
 

 :كما فى الشكل التالى( )ويكون شكل الملف فى 
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بعد ادخال البيانات بشكل رأسي فيكون كما فى الشكل ( )أما شكل الملف فى 

 :التالى

 
 :ولرسم األعمدة البيانية  المتجاورة نتبع الخطوات التالية

 Graphs                Chart Builder…   

 :الشكل التالى كما في 

 
 

 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 
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لبدء رسم األعمدة البيانية المتجاورة،  فنحصل   "بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 :على الشكل التالى والذى يتم فيه ادراج المتغيرات  كما فى الشكل التالى

 

 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 
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 .تستخدم الدائرة لعرض بيانات مجموع كلي مقسم إلى عدة أجزاء فرعية

وتنقسم الدائرة . وترسم لذلك دائرة ذات نصف قطر إختياري وذلك لتمثيل المجموع الكلي

تكرار أو قيمة الجزء الذي ( أو كل قطاع)بحيث يمثل كل جزء منها إلى عدة قطاعات 

 .يمثله

 

 

 

 والمسجلة فى ملف  عبر عن درجات أحد الطالب فى المواد المختلفةالبيانات التالية ت

(.sav دائرةال)  : 

  

 اإلحصاء الكيمياء الفيزياء االنجليزيةاللغة  الرياضيات اللغة العربية المادة

 15 18 24 14 26 30 الدرجة

Pie 4.3 األشكال الدائرية 

  4.4مثال  متغير اسمي الدائرة لعرض بيانات
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كمتغير حرفى ( المادة)يتم اما بتعريف متغير  SPSSادخال البيانات الى برنامج 

(String) او كمتغير اسمى على ان تعرف المواد عن طريق ،(Value Lable ) كما فى

 :الشكل التالى

 

 :الشكل التالىكما فى ( )ويكون شكل الملف فى 

 

بعد ادخال البيانات بشكل رأسي فيكون كما فى الشكل ( )أما شكل الملف فى 

 :التالى
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 :ولرسم الدائرة نتبع الخطوات التالية

 Graphs                Chart Builder…   

 :الشكل التالى كما في 

 

 :يةالتال نافذةنحصل على ال  وبالضغط على 

 
 

لبدء رسم   "بعد ذلك الضغط على األيكونثم   بعد الضغط على 

 :الدائرة،  نحصل على الشكل التالى والذى يتم فيه ادراج المتغيرات  
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 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 

 

 
ومن الممكن كتابة النسب المئوية او تحويل الدائرة الى قرص مجسم، وذلك باتباع نفس 

التى استخدمت لتحويل األعمدة البيانية الى اعمدة مجسمة، فنحصل على الشكل  الخطوات

 :النهائى التالى
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يستخدم الخط البياني لعرض بيانات كمية لظاهرة مأخوذة عند فترات زمنية وذلك 

 .لتوضيح كيفية ومدى تطور تلك الظاهرة مع الزمن

تطور أو زيادة إنتاج محصول معين في فترة زمنية معينة ؛ والمثال اآلتي مثل توضيح 

 .يوضح ذلك

 

 

لمزرعة ما ( طن 0مقرباً ألقرب )البيانات التالية تعبر عن انتاج محصول القمح بالطن 

 ( : الخط البيانى sav.) والمسجلة فى ملف  2220 ، 2200فى الفترة بين عامى 
 العام 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

235 230 250 225 210 195 240 250 225 185 200 
االنتاج 

 بالطن

كما فى ( )يكون شكل الملف فى الـــ  SPSSعند ادخال البيانات الى برنامج 

 :الشكل التالى

 

البيانات بشكل رأسي فيكون كما فى الشكل بعد ادخال ( )أما شكل الملف فى 

 :التالى

 

Line Graph 4.4 الخط البيانى 

  4.5مثال  الخط البيانى لظاهرة زمنية
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 :ولرسم الخط البيانى نتبع الخطوات التالية

   

 Graphs                Chart Builder…   

 :الشكل التالى كما في  

 

 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 

 

لبدء رسم   "بعد ذلك يتم الضغط على األيكونثم  وذلك بعد الضغط على 

الخط البيانى،  فنحصل على الشكل التالى والذى يتم فيه ادراج المتغيرات  كما فى الشكل 

 :التالى
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وهو االنتاج بالطن فى المحور الرأسي بينما ( Scale) حيث يدرج المتغير الكمى

 .فيدرج فى المحور األفقى( Ordinal) متغير السنوات وهو متغير ترتيبى

 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 

 
مالحظة تذبذب اإلنتاج في هذه الفترة الزمنية من حيث  السابقشكل الويمكن بالنظر إلى 

بأعلى كمية منتجة وهي  اتميز 1958،  1953الهبوط والصعود ، كما يالحظ أن عامي 

 .اج أقل ما يمكنهو العام الذي كان فيه اإلنت 1951أيضاً كان عام . طن (250)
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لمتغير كمى متصل بعد تحويله الى توزيع تكرارى ذو فترات يستخدم المدرج التكراري 

ويكون المدرج التكراري عبارة عن مجموعة من األعمدة المتالحقة يمثل . متساوية

 .فترةعرض كل عمود الفترة ويكون بقدر مساٍو لتكرار كل 

 
 

المدرج  sav.) من الطالب والمسجلة فى ملف  43البيانات التالية تعبر عن اطوال  

 ( :التكرارى

110 118 122 125 128 130 132 132 133 134 136 

138 138 138 139 139 140 140 141 142 142 143 

144 146 146 146 147 149 152 153 153 155 156 

157 158 159 159 159 161 162 166 167 168  

كما فى ( )يكون شكل الملف فى  SPSSعند ادخال البيانات الى برنامج 

 :الشكل التالى

 

بعد ادخال البيانات بشكل رأسي فيكون كما ( )أما جزء من شكل الملف فى 

 :فى الشكل التالى

 

 لمتغير كمي التكرارىالمدرج 

 
  4.6مثال 

Histogram 4.5 المدرج التكرارى 
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 :الخطوات التاليةولرسم المدرج التكرارى نتبع 

 Graphs                Chart Builder…   

 :نافذة التاليةال كما في 

 

 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 

 
 وذلك بعد الضغط على 

لبدء رسم المدرج التكرارى،  فنحصل على   "بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 :الشكل التالى والذى يتم فيه ادراج متغير الطول  كما فى الشكل التالى
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 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 

 
تتم بشكل آلى من قبل ( المتساوية)ومن المالحظ من الشكل السابق ان تقسيم فئات الطول 

يعرض بجانب المدرج التكرارى قيمة الوسط  SPSSكما يالحظ ان برنامج . البرنامج

، مع العلم انه (N)وعدد المشاهدات ( Std Dev)واالنحراف المعياري ( Mean)الحسابى 

 باالمكان الغاء ذلك،
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وليس بداللة التكرار ( Percent)كذلك من الممكن عرض الرسم بداللة النسبة  

(Frequency ) من  كما فى الرسم السابق ، وذلك عن طريق اختيار

 : قائمة االختيارات 

 
 :فنحصل على الشكل التالى

 
  .وكما هو مالحظ ان المحور الرأسي بداللة النسب وليس بداللة التكرارات
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التكراري ، وذلك بتوصيل خطوط المدرج ( مع)يمكن رسم المضلع التكراري على 

مستقيمة بين منتصفات األضالع العلوية للمستقيمات المتجاورة المكونة للمدرج التكراري 

، وعادة ما يتم عمل إمتداد من جهة اليمين وذلك بتوصيل آخر نقطة بالمحور السيني عند 

 .ضلعنقطة منتصف فترة إضافية بعد آخر فترة ، وكذلك الحال بالنسبة ليسار الم

ً مع عمل  أو يمكن رسم نقطة تمثل إرتفاع المضلع مرسومة من منتصف كل فترة أيضا

إمتداد على يمين ويسار المضلع ليالقي المحور األفقي عند منتصف فترة إضافية على 

ويتميز المضلع التكراري عن المدرج التكراري . يمين ويسار الجدول على الترتيب

ين لها نفس الفترة المتساوية ، وهو ما يصعب تطبيقه مع بإمكانية مقارنة توزيعين تكرار

 .المدرج التكراري لما يسببه األخير من تداخل لألعمدة
 

 

 
 والمسجلة فى ملف  من الطالب  43بالنسبة للبيانات السابقة والتى تعبر عن اطوال 

(.sav المدرج التكرارى: ) 

 :الحصول على المدرج التكرارى كما سبق فى صورته السابقة التاليةيتم 

 

Frequency Polygon 4.6 المضلع التكرارى 

 المضلع التكرارى لمتغير كمي

 
  4.7مثال 
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 ( :Chart Editor)بالضغط على الرسم نتحول الى مدقق الرسم 

 
 :نحصل على قائمة االختيارات التالية  وبالضغط على 

 

او اختصاراً يمكن عمل ذلك )   ومن هذه القائمة نقوم باختيار 

 :على الشكل التالىفنحصل (  من خالل اختيار 
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وذلك من خالل االختيارات  مع مالحظة ان ذلك يتم فى وجود االختيار 

 :التالية والتى تصاحب اختيار   

 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          157 

 

( )ومن الممكن تغيير لون الخطوط الى اللون األسود  مثال باستخدام 

 وستظهر لك النافذة التالية عند الضغظ مرتان بزر الفأرة على نفس المدرج 

 
 

نحصل على رسم المضلع التكرارى بالمشاركة مع المضلع التكرارى كما فى الرسم ف 

 :النهائى التالى
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 او عن طريق الخواص ايضا من خالل مدقق الرسم

 
 

 :من الممكن الحصول على الرسم فى صورته التالية 
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 .الخطوط غير المتصلة للداللة على المدرج التكراري

 .المتصلة للداللة على المضلع التكراريالخطوط 

 :أو من الممكن اظهار المضلع التكرارى بمفرده كما فى الشكل التالى

 
   

 

 

مفهوم تكوين المنحنى التكراري هو نفس مفهوم تكوين المضلع التكراري أي نفس طريقة 

فكما ذكرنا فإن . واإلختالف بينهما يكون في طريقة التوصيل بين النقط. وضع النقط

، أما ( بإستخدام المسطرة)المضلع التكراري يتم بتوصيل النقط بخطوط مستقيمة منكسرة 

وال يشترط  (Smooth Curve)توصيل النقط بخطوط ممهدة  في المنحنى التكراري فيتم

تحت هذه " بالمساحة"أن يمر المنحنى التكراري بكل النقط ، ولكن مع محاولة اإلحتفاظ  

 .المنحنى بأن تكون مساوية للمساحة تحت المضلع التكراري

عن الخط  البيانيوالمنحنى التكراري هو األكثر إستخداماً من الناحية العملية في التمثيل 

 . البيانى
 

 

 

 
 التكرارى لمتغير كمي نحنىالم

 
  4.8مثال 

Frequency Curve 4.7 المنحنى التكرارى 

 مالحظة
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 والمسجلة فى ملف  من الطالب  43بالنسبة للبيانات السابقة والتى تعبر عن اطوال 

(.sav المدرج التكرارى: ) 

خطوات الحصول على المنحنى التكرارى هى ذات خطوات الحصول على المضلع 

  التكرارى مع الفارق انه مع المنحنى التكرارى يتم اختيار    

 :من خالل الشكل التالى بينما مع المضلع التكرارى فيتم اختيار      

 
 

للبيانات السابقة فى فبالتطبيق على بيانات المثال السابق، نحصل على المنحنى التكرارى 

 :شكلها النهائى  التالى
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ً كما فى  مع العلم انه يمكن الحصول على المنحنى التكرارى مع المدرج التكرارى آنيا

 :الشكل التالى

 
 

 

 

 

 

رسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد فيكون بنفس طريقة رسم المنحنى التكراري ، 

مع مالحظة أنه في المنحنى التكراري تم رصد النقط على المحور السيني من نقطة 

Ascending   Cumulative Frequency 

Curve 

 المنحنى التكرارى المتجمع الصاعد 4.7.1
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ا بالنسبة للمنحنى التكراري المتجمع الصاعد فتحدد النقط على المحور ممنتصف الفترة أ

بعد ذلك يتم رصد التكرار المتجمع . ترة أو الحد األعلى للفئةالسيني يكون بنقطة نهاية الف

ويتم التوصيل بين النقط بنفس مفهوم توصيل (. الرأسي)الصاعد ممثالً بالمحور الصادي 

 .النقط في المنحنى التكراري ، أي يتم باليد بمنحنيات ممهدة

  .ويالحظ أن المنحنى التكراري المتجمع الصاعد يبدأ دائماً من الصفر

خطوات الحصول على المنحنى التكرارى المتجمع الصاعد هى نفس خطوات رسم الخط 

 :البيانى مع بعض التعديالت، كما يتضح من المثال التالى
 

 

 

 والمسجلة فى ملف  من الطالب  43بالنسبة للبيانات السابقة والتى تعبر عن اطوال 

(.sav المدرج التكرارى: ) 

من ( المدرج التكراري sav.)والمسجلة فى ملف  فبالتطبيق على بيانات المثال السابق

 :خالل الخطوات التالية

 Graphs                Chart Builder…   

 :الشكل التالى كما في 

 

 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 

 لمتغير كمي المتجمع الصاعد التكرارى نحنىالم

 
  4.9مثال 
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 وذلك بعد الضغط على 

لبدء رسم الخط البيانى،  فنحصل على   "بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 :الشكل التالى والذى يتم فيه ادراج المتغير كما فى الشكل التالى

 

وهو الطول فى المحور الرأسي، مع مراعاة ان ( Scale) حيث يدرج المتغير الكمى

اصر من خالل خواص العن  يتم اختيار 
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(Elements Properties ) اختيار ً كما  وايضا

 :يتضح من خالل الشكل التالى

 

 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 
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معتمداً على قيم ( scale)على رسم المتغير الكمى   BoxPlotيعتمد الرسم الصندوقى 

بيعي األعلى،  إضافة إلى أكبر قيمة وأصغر قيمة بيعي األدنى، الر  الوسيط، الر   كل من

 . وهو يبرز القيم الشاذة فى البيانات ان وجدت. ثالثوالتى تم استعراضها فى الباب ال

 من خالل بيانات المثال السابق وسوف نقوم بعرض الرسم مصحوبا بنتائج هذه المقاييس 
 

 

 

والمسجلة فى ملف  من الطالب  43بالنسبة للبيانات السابقة والتى تعبر عن اطوال 

(.sav المدرج التكراري )من خالل الخطوات التالية: 

  

 Graphs                Chart Builder…   

 :الشكل التالى كما في

 

 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 
 

Box Plot 4.8 الرسم الصندوقى 

 ير كميلمتغالرسم الصندوقى 

 
  4.10مثال 
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  وذلك بعد الضغط على 

لبدء رسم الرسم الصندوقى،  فنحصل على   "بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 :الشكل التالى والذى يتم فيه ادراج المتغير  كما فى الشكل التالى
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 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 

 
 

 

 

يميل الى األطار السفلى من الصندوق ( الوسيط)يالحظ ان خط المنتصف  -2

( الربيع األعلى)اكثر من ميله الى األطار العلوى من الصندوق ( الربيع األدنى)

 كما يالحظ عدم وجود قيم شاذة

) على أن يتم ادخال متغير فئوي  بدالً من  يمكن اختيار األيكون  -1

ات آنية تعكس كل فئة فى المحور األفقى للحصول على رسوم( اسمى او ترتيبي

 :من مكونات المتغير الفئوي والمثال التالى يعكس ذلك
 

 

 

 

 

 مالحظات
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 sav.) من األشخاص والمسجلة فى ملف  20البيانات التالية تعبر عن معلومات حول 

graph. )  كالتالى( )شكل الملف فى: 

 

 :كالتالى فهى( ) خاللأما البيانات من 

 
النوع مقسم حسب متغير  (كميوهو متغير )اإلنفاق ولعمل الرسم الصندوقى لمتغير 

 :الخطوات التاليةنقوم بعمل ( وهو متغير إسمي)

  

 Graphs                Chart Builder…   

 :الشكل التالى كما في

 

 مقسم حسب متغير فئوى لمتغير كميالرسم الصندوقى 

 
  4.11مثال 
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 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 

 
  وذلك بعد الضغط على 

لبدء رسم الرسم الصندوقى،  فنحصل على   "بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 :كما فى الشكل التالى  اتالشكل التالى والذى يتم فيه ادراج المتغير

 

 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 
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كما يالحظ ان . الذكور أعلى من نظيره عند اإلناث انفاق (وسيط)يالحظ ان خط منتصف 

هى قيمة شاذة أعلى من نظائرها عند الذكور ، وأن المفردة أو  2المفردة أو الحالة رقم 

كما يالحظ أيضاً عدم وجود . هى قيمة شاذة أقل  من نظائرها عند الذكور 3الحالة رقم 

 .اإلناثقيم شاذة لدى 

 

 مالحظات
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ة الوسط معتمداً على قيم( scale) يستخدم عمود الخطأ لعرض فترة الثقة لمتغير كمى

وتبرز قيمة عمود الخطأ عند المقارنة بين أكثر من متغير او بين فئات نفس  .الحسابى

 .المتغير والمقسمة حسب متغير وصفى
 

 

 

 sav.) من األشخاص والمسجلة فى ملف  20البيانات التالية تعبر عن معلومات حول 

graph. )  كالتالى( )شكل الملف فى: 

 

 :كالتالى فهى( ) خاللأما البيانات من 

 
وهو )النوع مقسم حسب متغير  (كميوهو متغير )اإلنفاق لمتغير  أعمدة الخطأولعمل 

 :الخطوات التاليةنقوم بعمل ( متغير إسمي

Error Bar 4.9 عمود الخطأ 

  4.12مثال  مقسم حسب متغير فئوى لمتغير كميأعمدة الخطأ  
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 Graphs                Chart Builder…   

 :الشكل التالى كما في
 

 

 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 

 
  وذلك بعد الضغط على 

على الشكل  ،  فنحصلأعمدة الخطألبدء رسم    "بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 :التالى والذى يتم فيه ادراج المتغير  كما فى الشكل التالى
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 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 

  
 

 

كما . إلنفاق الذكور أعلى من نظيره لإلناث( الحسابى الوسط)يالحظ ان خط المنتصف 

تشتت قيم إنفاق الذكور  يعكس ذلك. كبر فترة الثقة إلنفاق الذكور مقارنة باإلناث يالحظ

 .مقارنة باإلناث

كما  Legacy Dialogsكما يالحظ ايضا امكانية الحصول على نفس الشكل باستخدام 

 :يلى

 مالحظة
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مسقط النقطة على المحور األفقى قيمة أحد يمثل . يعتمد شكل االنتشار على رسم نقاط 

عادة )والمسقط اآلخر على المحور الرأسى ( عادة يكون هو المتغير المستقل)المتغيرين 

وشكل االنتشار يعتبر مهم فى التعرف على . القيمة المناظرة( يكون هو المتغير التابع

 .طبيعة العالقة بين المتغيرين
 

 

 

 والمسجلة فى ملف  تالميذمن ال  12وأوزان والتى تعبر عن اطوال  البيانات التالية 

(.sav شكل االنتشار: ) 

 133 132 132 130 128 125 122 118 111 الطول

 56 54 55 60 60 52 48 52 46 الوزن

 140 140 139 139 138 138 138 136 134 الطول

 67 65 64 63 70 60 55 59 57 الوزن

 147 146 146 146 144 143 142 142 141 الطول

 46 54 55 60 67 65 66 66 68 الوزن

Plot Scatter 4.10 شكل االنتشار 

 ينكمي ينلمتغير شكل اإلنتشار

 
  4.13مثال 
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كما فى ( )يكون شكل الملف فى  SPSSعند ادخال البيانات الى برنامج 

 :الشكل التالى

 
 

بعد ادخال البيانات بشكل رأسي فيكون كما ( )أما جزء من شكل الملف فى 

 :التالىفى الشكل 

 
 

 :ولرسم شكل االنتشار نتبع الخطوات التالية

 Graphs                Chart Builder…   
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 :الشكل التالى كما في 

 

 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 

 
  وذلك بعد الضغط على 

لبدء رسم شكل االنتشار،  فنحصل على الشكل   "بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 :التالى والذى يتم فيه ادراج المتغير  كما فى الشكل التالى
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 :نحصل على الرسم فى صورته النهائية التالية ثم بالضغط على 

 
 

 

 
ويستخدم ذلك (. فى المحور الرأسي)متغير كمى متغيرين وصفيين ومعهما يمكن عرض 

كما يمكن توضيحه . للربط بين اكثر من متغيرين من خالل األعمدة البيانية ثالثية األبعاد

 :من خالل المثال التالى
 

 

 

 

Three dimension Figure 4.11 الشكل ثالثى األبعاد 
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 sav.) من األشخاص والمسجلة فى ملف  20البيانات التالية تعبر عن معلومات حول 

graph. )  كالتالى( )شكل الملف فى: 

 

 :كالتالى فهى( ) خاللأما البيانات من 

 
 :الخطوات التاليةنقوم بعمل  كميوصفيين وثالث لمتغيرين  الشكل ثالثى األبعادولعمل 

 Graphs                Chart Builder…   

 :الشكل التالى كما في

 

 :نحصل على الشكل التالى  وبالضغط على 

  4.14مثال  كميوصفيين وثالث لمتغيرين  الشكل ثالثى األبعاد
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 Bar وذلك بعد الضغط على 

،  فنحصل على أعمدة الخطألبدء رسم    "بعد ذلك يتم الضغط على األيكون

 الشكل التالى والذى يتم فيه ادراج المتغير  كما فى الشكل التالى
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 :نحصل على الرسم فى صورته التالية ثم بالضغط على 

 
لتغيير األلوان بين  Chart editorالرسم مرتين للوصول الى الضغط على كما يمكن 

 :نحصل على الرسم فى صورته التاليةالذكور واإلناث  مثال ف

 
 

 .وواضح انه يمكن من الرسم عمل العديد من المقارنات
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والمعتمد على الذكاء Chart builder تم في هذا الفصل إستعراض كيفية إستخدام 

حيث . لالستفادة من الرسومات البيانية بشكل عام والى بعضها بشكل خاصاالصطناعى 

 : تم مناقشة كل من الرسومات البيانية األتية

، المدرج التكراراي  Pie Chart، الدائرة  Bar Diagramاألعمدة البيانية 

Histogram ، المضلع التكرارىFrequency polygon  و المنحنى التكرارى 

Frequency curve الرسم الصندوقى  و Box Plot  واألعمدة البيانية للخطأError 

Bars  و شكل االنتشارScatter diagram  لمتغيرين  الشكل ثالثى األبعادباإلضافة الى

 .كميوصفيين وثالث 

 

يزخر بالعديد من الرسومات البيانية األخرى التي   SPSSضافة الى ماسبق فإن برنامج إ

اليمكن تغطيتها بالكامل هنا، ولكن فضلنا ان نناقش األساسيات لبعض من هذه الرسومات 

البيانية، ونترك المجال للقارئ او الباحث لإلستفادة من الرسومات األخرى على غرار 

 .لفصلماتم مناقشته في هذا ا
 

وسوف يتم في الفصل التالي مناقشة كيفية مقارنة المتوسطات لعينة من مجتمع واحد او 

وايضا سيتم مناقشة طريقة اجراء اختبار تحليل التباين . لعينتين، مستقلتين او مرتبطتين

كما سيتم ايضاً  .فى اتجاه واحد وفى اتجاهين، وكذلك كيفية اجراء اختبار تحليل التغاير

 .Multivariateقارنات فى حالة المتغيرات المتعددة عرض الم

  

 ملخص الفصل 4.12

 األبعاد
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ً جداً من  حصائى، وهو الجزء الخاص ستدالل اإلجزاء اإلأيتناول هذا الفصل جزًء هاما

طرق مختلفة حسب كون المتغير وهو يحتوى على عشر . المتوسطاتبمقارنة متوسط 

متغير أحادى القياس أو متغير متعدد القياس باإلضافة الى دراسة ( التابع)محل الدراسة 

 :واالختبارات المقدمة هى. خطية البيانات

 .(Test of Linearity)دراسة خطية البيانات  -2

 (.One sample t test) واحد بقيمة محددة مجتمعمقارنة متوسط  -1

 . (Independent sample t test) مستقلين ي مجتمعين طمقارنة متوس -3

 . (Paired sample t test) مرتبطيني مجتمعين مقارنة متوسط -2

تحليل التباين فى )كثر مستقلة عن بعضها البعض أو أمجتمعات  ةمقارنة ثالث -0

 (. "One way Analysis of Variance "ANOVA) (اتجاه واحد

تحليل ) فى اتجاهين مستقلة عن بعضها البعضكثر أو أمجتمعات  ةمقارنة ثالث -2

 (. Two way ANOVA) (التباين فى اتجاهين

مع استبعاد أثر متغير  كثر مستقلة عن بعضها البعضأو أمجتمعات  ةمقارنة ثالث -2

 (. Analysis of Covariance ANCOVA) (تحليل التغاير) مصاحب 

 Repeated) (المتكررةالقياسات ) مرتبطةكثر أو أمجتمعات  ةمقارنة ثالث -1

Measurements.) 

  (One way MANOVA)فى اتجاه واحد المتعدد التباين تحليل  -2

 ( Two way MANOVA)فى اتجاهين  المتعدد تحليل التباين  -20

 (.Multivariate Analysis of Covariance ""MANCOVA) المتعددتحليل التغاير -22

خاصة  فى البيانات (Normality) عتداليةاإلختبارات السابقة جميعاً على شرط وتبنى اإل

  .فى حالة البيانات صغيرة الحجم ولمتغيرات كمية

Comparing Means 

 المتوسطات مقارنة  5

 Introductionمقدمة   5.1
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مناظرة  أخرى  طرق عندها يتم التعامل معوفى حالة عدم التأكد من وجود هذا الشرط، 

-Non" )الطرق الالمعلمية"تباعها فيما تعرف باسم إلمثل هذه الطرق يمكن 

Parametric Methods ) سيتم تناولها فى الفصل السابعوالتى.  

 :لمقارنة المتوسطات والنماذج التالية توضح االختبارات المقدمة فى هذا الفصل

عدد المتغيرات 

 التابعة 

عدد المتغيرات 

 المستقلة 

  

المتغيرات 

المصاحبة 

 

 IBM-SPSS االختبار المستخدم

2   
One sample t 

test 

Analyze→ Compare 

means→ One-sample T 

Test… 

 (ثنائى) 2 2
 

Independent 

sample t test 

Analyze→ Compare 

means→ Independent-

sample T Test… 

1   

Paird sample t 

test 

Analyze→ Compare 

means→ Paired-sample 

T Test… 

 (متعدد)2 2
 

ANOVA 
Analyze→ Compare 

means→ One-Way 

ANOVA… 

 (متعدد)2 2
 

Two way 

ANOVA 
Analyze→ General 

Linear Model→ 

Univariate… 2 2(متعدد)  ANCOVA 

   1أكثر من 

Repeated 

Measurements 

Analyze→ General 

Linear Model→ 

Repeated Measures… 

 (متعدد)2 2أكثر من 
 

MANOVA 
Analyze→ General 

Linear Model→ 

Multivariate… 
 (متعدد)2 2أكثر من 

 

Two way 

MANOVA 

 MANCOVA  (متعدد)2 2أكثر من 

 .تعنى أن له أكثر من تقسيمين وإن كان من الممكن استخدام متغير ثنائى التقسيم( متعدد)

 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          184 

 

 

 

 

  

 Comparing Means Models نماذج مقارنة المتوسطات
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 General linear Models خطية عامةنماذج 
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ة متغيرات تحتوى على تسع( )التالية والمسجلة على ملف البيانات 

من طالب أحد  المراحل الجامعية، بعد تقسيمهم الى ثالثة مجموعات  12عدد قيست على 

A, B, C وقيست عليهم ثالثة عوامل ديموغرافية . ثالثى التقسيم وهو متغير إسمي

 . اختبارات 0ونتائج 

 :الديموغرافيةالعوامل 

  وهو متغير كمى  ( Age)العمر بالشهور  -2

 .ثنائى التقسيم  وهو متغير إسمي  ( Gender)النوع  -1

 .ثالثى التقسيم وهو متغير ترتيبي ( IQ)مستوى الذكاء  -3

  :المتغيرات التابعة

 :متغيرات 3وتحتوى على : عامل استيعاب المادة الدراسية ( أ

 ( Written1)األول ة أسئلة اإلمتحان التحريري درج -2

 ( Oral)شفوي ة أسئلة اإلمتحان الدرجدرجة أسئلة  -1

 ( Practical)درجة أسئلة امتحان المعمل  -3

 :وتحتوى على متغيرين:  قياسات متكررة ( ب

 ( Written2) نىة أسئلة اإلمتحان التحريري الثادرج -2

 ( Written3) درجة أسئلة اإلمتحان التحريري الثالث -1
 

 : شكل المتغيرات من خالل 

 

 :كما فى الجدول التالى(  داخل )الفئوية معرفة  عناصر المتغيرات

 المتوسطاتبيانات لمقارنة  5.1بيانات   
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 : شكل البيانا ت من خالل 
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السابق  اإلحصائيةباالستعانة ببعض المقاييس   وصف المتغيرات الكمية يتم 

المستخدم فى الفصل الثالث  Descriptivesعرضها، والتى التتواجد مع استخدام أمر 

مثل الوسيط او الوسط الهندسى أو الوسط التوافقى أو ودراسة وقوع البيانات حول خط 

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى امر . مستقيم 

 

Analyze  Compare Means   Means…   

 

 
 

 

 

 

 

درجة اسئلة اإلمتحان "السابقة لوصف متغير  بالعودة الى بيانات 

 ودراسة وقوعه حول خط مستقيم، يتم ادخاله فى قائمة " التحريري

 ::كما فى النافذة التالية كقائمة مستقلة " المجموعة"وبإدخال 

5.2 

 وصف متغير كمى  5.9مثال 

 Meansوصف المتغيرات الكمية باستخدام أمر 
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نتحول الى النافذة التالية والتى يتم فيها اختيار بعض  بالضغط على 

او الوسط الهندسى ( Harmonic mean)االحصاءات مثل الوسط التوافقى 

(Geometric mean ) للتأكد ( )وغيرها مع التأشير على اختبار الخطية

 :من خطية البيانات كما فى النافذة التالية

 

فنحصل فى ملف الناتج   ثم   بعد ذلك يتم الضغط على 

 :على فنحصل على الجدول التالى
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 .يوضح الجدول السابق نتائج االحصاءات المختارة لكل مجموعة على حدة 

 
يوضح الجدول السابق نتائج اختبار خطية البيانات والتى تؤكد قيمة احتمال المعنوية 

عدم رفض فرض العدم الزاعم  عدم وجود داللة احصائية مما يؤدى الى 0.212والبالغة 

 .أى يمكن اعنبار النتائج موزعة حول خط مستقيم وليس منحنى. بخطية البيانات

إلعطاء تقدير  لفترة  كما يمكن استخدام البوتستراب من خالل الضغط على 

الثقة لإلحصاءات المختارة وكما سبق ايضاحه فى الفصل الثانى للحصول على الجدول 

 :التالى

Report 

 درجة أسئلة اإلمتحان التحريري األول

 المجموعة

Statistic 

Bootstrap
a
 

Bias Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

A Mean 5.56 -.04- .88 4.00 7.33 

Std. Deviation 2.789 -.240- .581 1.323 3.638 

Median 5.00 .43 1.23 3.00 8.00 

Grouped Median 5.33 .07 1.01 3.67 7.60 

Harmonic Mean 3.60 .36 1.25 2.05 6.56 

Geometric Mean 4.72 .08 1.02 2.99 6.93 

% of Total Sum 32.7%     

% of Total N 33.3%     
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B Mean 7.67 .04 .67 6.30 9.00 

Std. Deviation 2.121 -.184-
b
 .436

b
 .972

b
 2.646

b
 

Median 8.00 -.02- 1.00 5.51 9.50 

Grouped Median 8.00 -.02- .81 6.01 9.29 

Harmonic Mean 7.02 .14 .80 5.67 8.78 

Geometric Mean 7.36 .08 .73 6.03 8.89 

% of Total Sum 45.1%     

% of Total N 33.3%     

C Mean 3.78 -.01- .74 2.43 5.27 

Std. Deviation 2.224 -.180-
b
 .501

b
 .991

b
 2.920

b
 

Median 3.00 .43 1.02 2.00 6.00 

Grouped Median 3.33 .14 .88 2.00 5.50 

Harmonic Mean 2.64 .14 .69 1.71 4.40 

Geometric Mean 3.19 .06 .71 2.06 4.77 

% of Total Sum 22.2%     

% of Total N 33.3%     

Total Mean 5.67 .00 .52 4.63 6.70 

Std. Deviation 2.815 -.062- .249 2.253 3.222 

Median 5.00 .57 .94 4.00 8.00 

Grouped Median 5.50 .09 .83 4.17 7.33 

Harmonic Mean 3.75 .10 .64 2.79 5.29 

Geometric Mean 4.80 .03 .58 3.77 6.07 

% of Total Sum 100.0%     

% of Total N 100.0%     

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

b. Based on 999 samples 
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 الهدف* 

كان هناك فرق معنوي  للتحقق من ما إذالمجتمع واحد "  ت" يستخدم إختبار 

 (.رقم ثابت) مجتمع  ومتوسط فرضي بين متوسط 

ً هاما ختباراً إ" ت" ختبارإيعتبر  عن  متوسط المجتمعختالف إيستخدم لدراسة  ،معلميا

 ان تكون( مشاهدة 30قل من أ)ويشترط لتطبيقه في حالة العينات الصغيرة  .قيمة محددة

 .البيانات مسحوبة من توزيع طبيعي

يمكن اإلستغناء عن قيد إنتماء البيانات ( فأكثر 30ذات الحجم )فى حالة العينات الكبيرة  

 t-test"  ت"للتوزيع الطبيعي، وعلي الرغم من أن البرنامج يعتبر اإلختبار أيضا اختبار 

ويتم الوصول الى . ( Z testاو  " ص"اال أنه في الواقع يعرف إحصائيا باسم اختبار  

 :خالل الخطوات التاليةمن  اختبار 

Analyze   Compare Means   One Sample T-Test…   

 كيفية تنفيذ اإلختبار

 .وهو متغير كمى  المتغير المراد إختياره الي  ادخال -2

، البرنامج عادة يضع قيمة مساوية الصفر  قيمة المراد اختبارها التحديد  -1

 .ولكن باإلمكان تغيير هذه القيمة بما يتالءم مع القيمة المراد اختبارها

، يتم الضغط على كلمة إختيارات   Confidence Intervalلحساب فترة الثقة  -3

، ولكن باإلمكان تغيير هذه  %95البرنامج عادة يحسب فترة الثقة عند .

او غيرها، ثم يتم الضغط على كلمة  %99القيمة بما يتالئم مع طبيعة البحث وليكن 

 ثم  مواصلة 

 المعنوية تعني أن متوسط المجتمع ال يساوي القيمة المراد اختبارها *

 

 

5.3 

One Sample t-test 

 لمتوسط مجتمع واحد"  ت" إختبار
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االمتحاان التحرياري أسائلة هل تختلف متوسط درجة : بالنسبة لبيانات 

  ؟0عن 

 :نتبع الخطوات التالية: لإلجابة على الفرضية

Analyze Compare Means  One-Sample T Test…: 

 
وادخال القيمة  الى " االمتحان التحريريأسئلة درجة  "نقوم بإدخال متغير 

 :كما فى النافذة التالية فى المراد اختبارها   0

 

 :نحصل على الجداول التالية بالضغط على 
 

  5.2مثال  مقارنة متوسط مجتمع واحد  بقيمة فرضية 
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درجة يوضح وصف إحصائي لمتغير :  One-Sample Statisticsالجدول األول 

، متوسط N في العينة طالب، حيث يتضمن عدد ال األول االمتحان التحريريأسئلة 

لى الخطأ إإضافة  Std. Deviation ، اإلنحراف المعياري للعينة Meanالعينة

 .Std. Error Mean المعياري للعينة
 
 

 
،  0يعرض القيمة اإلفتراضية لإلختبار وهي  One-Sample Test:الجدول الثاني 

     ، أن معنوية اإلختبار tailed-2ويالحظ من الجدول أنه عند إجراء اإلختبار لطرفين 

p-value (sig)  طيع أن نستنتج ت، ومنها نس0.00وهذه  القيمة أكبر من .  0.112تساوي

أي أنه اليوجد من األدلة ما  (. بمعني عدم رفض فرض العدم)بأن االختبار غير معنوي 

 . 0.00عند مستوى معنوي  درجات 0يختلف عن  الدرجاتيؤكد ان متوسط 

 

ين متوسط فترة ثقة لمتوسط الفرق ب% 20إضافة لما سبق، فإن الجدول يوضح لنا 

بدرجة ثقة  (1.79 ,0.45-)  والمتوسط اإلفتراضي، ووجد انه يتراواح مابين الدرجات

20.% 
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 الهدف* 

فروق معنوية بين  وجودلعينتين مستقلتين   للتحقق من "  ت" يستخدم إختبار 

 متوسطي مجتمعين مستقلين

ً هاما لعينتين مستقلتين اختباراً " ت" يعتبر اختبار  تساوي يستخدم لدراسة ،معلميا

 .نوعي رحسب متغي وحيد أى دراسة اختالف متغير كمى .متوسطي مجتمعين مستقلتين

بيانات كل من  ان تكون( مشاهدة 30اقل من )ويشترط لتطبيقه في حالة العينات الصغيرة 

( متجانسين)، سواء كان المجتمعان تمع الثاني تتبع التوزيع الطبيعيالمجتمع األول والمج

 (.غير متجانسان)أو كانا 
  (شرط االعتداليةيمكن االستغناء عن ( فأكثر 30ذات الحجم )فى حالة العينات الكبيرة )

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى اختبار 

Analyze   Compare Means   Independent Sample T-Test…   

 كيفية تنفيذ اإلختبار

 .وهو متغير كمى  المتغير المراد إختباره الي  ادخال -2

 ىال( نيالمتغير الذي يحدد المجموعت)المراد التقسيم اليه  متغيرال تحديد -1

 .او ترتيبي  والبد ان يكون متغير اسمى  

"  1"يتم وضع ثم    من خالل الضغط على انتعريف المجموعتيتم  -3

للتعبير عن المجموعة األولي " 2"و وضع  :Group 1للتعبير عن المجموعة األولي 

Group 2:   ثم  الضغط على  ثم. 

المعنوية تعني أن متوسط المجتمع األول ال يساوي متوسط المجتمع  *

 الثاني

 

5.4 

Independent Samples t-test 

    ين مستقلينمجتمع ىلمتوسط"  ت" إختبار
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باين هال تختلاف متوساط درجاة االمتحاان التحرياري : بالنسبة لبيانات 

 مجموعتى الذكور واإلنات؟

 :نتبع الخطوات التالية: لإلجابة على الفرضية

Analyze Compare Means  Independent-Samples T Test…: 

 
 Test  وادخاله فى (Written1)المتغير الخاص بدرجة االمتحان التحريري  إختيار يتم 

Variable(s):  و متغير النوع(sex ) اليGrouping Variabl:  كما يتضح من النافذة

  :التالية

 
نحصل على النافذة  يهافبالضغط عل     يتم تعريف المجموعات من خالل

وهى   :Group 1للتعبير عن المجموعة األولى  " 2"  تم فيها وضع العدديالتالية والتى 

وهى  :Group 2للتعبير عن المجموعة الثانية   "1"تم وضع العدد يو  ،مجموعة الذكور

 :مجموعة االناث

  5.3مثال  مستقلينين مقارنة متوسطى مجتمع
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 :نحصل على الجداول التالية  ثم ي بالضغط علاآلن 

 
والتي  Group Statisticsهذا الجدول يعطي بعض المقاييس اإلحصائية لكل مجموعة 

لكل من الذكور واإلناث، حيث  االمتحان التحريري األولمتوسط درجات اسئلة تمثل هنا 

بانحراف  درجة 0.03هم درجاترجل وأن متوسط  22ان عدد الذكور في هذه العينة 

في هذه  ناثبينما عدد اإل. درجة 0.231وخطأ معياري يساوي  درجة 3.022معياري 

 درجة 1.022بانحراف معياري  درجة 0.20 هن درجاتوأن متوسط   أناث 20العينة 

 .درجة 0.220وخطأ معياري يساوي 

 
متوسط درجات اسئلة السابق يوضح، إسم المتغير المراد دراسته وهو الثانى الجدول 

 Levene's Test" )ليفين" وأيضا يعطي البرنامج ناتج إختبار  . االمتحان التحريري

for Equality of Variance  ) اإلناثمن الذكور و كلللتأكد من تجانس بيانات. 

 

وهذا اإلختبار يعمل على التأكد من تساوي تباين رواتب الذكور مع تباين رواتب اإلناث، 

عندها نقول بأن اإلختبار غير  0.00أكبر من  (.Sig)فإذا كانت قيمة احتمال المعنوية 

بمعنى )معنوي، وبالتالي النرفض الزعم الخاص بتساوي التباينات بين المجموعتين 

 (.ن المجموعتينوجود تجانس بي
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، 0.210، واحتمال المعنوية  يساوي  0.223يساوي " ليفين"وهنا نجد أن إحصاء إختبار

، وبالتالي نستنتج بأن اإلختبار غير معنوي أي النرفض 0.00وهذه القيمة أكبر من 

وبالتالي .  0.00الفرض العدمي الزاعم بتساوي تباين المجتمعين عند مستوى معنوي 

 Equalالنتائج التي نتعامل معها هنا من الجدول هي النتائج ذات العالقة بتجانس البيانات 

variances assumed (من الجدول الصف األول نتائجؤخذ من واقع يي ان القرار ا .) 

 

مجتمع )وبعد ذلك في الجدول الجزء الخاص بدراسة مدى تساوي متوسط المجتمعين 

نجد ان قيمة إحصاء . المعتمد على تساوي تباين المجتمعين( الذكور ومجتمع اإلناث

 Pooled Standard Deviationاإلختبار المبني على اإلنحراف المعياري الممزوج 

ويالحظ .  10تساوي  degree of freedom (df)بدرجات حرية (. - 0.310)يساوي 

الذكور مع متوسط  درجاتأن احتمال معنوية اإلختبار حول فرضية تساوي متوسط 

 0.00وهذه القيمة أكبر من .  0.221تساوي  هما اإلناث ضد فرضية عدم تساوي درجات

أي اليوجد  (not significant)تنتج أن اإلختبار غير معنوي ، وبالتالي نستطيع أن نس

الذكور مع متوسط  درجاتدليل معنوي على رفض فرض العدم القائل بتساوي متوسط 

 .0.00اإلناث عند مستوى معنوي  درجات

وأخيرا، يوضح لنا الجدول نتائج فترة الثقة للفرق بين متوسط مجتمعين بدرجة ثقة 

م حساب الفرق بين متوسط مجتمع الذكور ومتوسط مجتمع نه تأ، حيث نالحظ 20%

، واإلنحراف المعياري المجمع لمتوسط ( 0.371-)اإلناث وكانت النتيجة تساوي 

وقد تم إستخدام النتائج السابقة لتكوين فترة الثقة، فوجد أن (. 1.142)المجتمعين يساوي 

وذلك بدرجة ثقة ( 1.981 , 2.722-)تتراوح مابين للفرق بين المتوسطين فترة الثقة 

20.% 
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 الهدف* 

لعينتين مرتبطتين  للتحقق من ما إذا كانت هناك فروق "  ت" يستخدم اختبار

 (بعد –اختبار قبل )معنوية بين  متوسطي مجتمعين مرتبطين 

ً هاما ين اختباراً رتبطتلعينتين م" ت" يعتبر اختبار وهو يفترض بأن طبيعة  ،معلميا

 (.مرتبطة)البيانات تعتمد على بعضها البعض أي انها غير مستقلة 

أى دراسة اختالف متغير  .متوسطي مجتمعين مرتبطين تساوي يستخدم االختبار لدراسة 

في حالة العينات الصغيرة  . ختبار قبل وبعدسم اإلإويعرف ب .كمى وحيد تم قياسه مرتان

 .ن تكون البيانات مسحوبة من التوزيع الطبيعيأيشترط لتطبيقه ( مشاهدة 30قل من أ)

  (شرط االعتداليةيمكن االستغناء عن ( فأكثر 30ذات الحجم )فى حالة العينات الكبيرة ) 

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى اختبار 

Analyze   Compare Means    Paired Sample T-Test…   

 كيفية تنفيذ اإلختبار

 الي  الثانى المتغير  و األول المتغير  ادخال -2

 .وكالهما متغير كمى 

 .يتم الضغط على   -1

 

المعنوية تعني أن متوسط المجتمع قبل التجربة ال يساوي متوسط  *

 .المجتمع بعد التجربة

  

5.5 

Paired Samples t-test 

    ين مرتبطينمجتمع ىلمتوسط"  ت" إختبار
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األول هل تختلف متوسط درجة االمتحاان التحرياري : بالنسبة لبيانات 

 الثاني؟االمتحان التحريري عن 

 :نتبع الخطوات التالية: لإلجابة على الفرضية

Analyze Compare Means  Paired-Samples T Test…: 

 
 :المتغيران كما هو موضح فى النافذة التاليةثم يتم هنا ادخال 

 

 :نحصل على الجداول التالية ي بالضغط علاآلن 

 

 

 

  5.4مثال  مقارنة متوسطى مجتمعين مرتبطين 
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 :المتغيرين وصفجدول 

 
في هذا اإلختبار  انالمستخدم نعرض ملخص سريع عن أسماء المتغيراهذه النتائج تست

ويتضح منه أن  . الثانياالمتحان التحريري  واألول درجة االمتحان التحريري وهي 

، وخطأ  1.120نحراف معياري إب 0.22 األولاالمتحان التحريري  اتدرجمتوسط 

 2.33الثانى االمتحان التحريري  اتدرجبينما  متوسط . درجة 0.021معياري يساوي 

وهذا يدل على أن . درجة 0.112، وخطأ معياري يساوي  2.222نحراف معياري إب

 درجاتمقارنة بمتوسط  حان التحريري الثانىت فى االمتقد زاد الدرجاتمتوسط 

 ."داخل العينة"االمتحان التحريري األول 
 

 :جدول االرتباط بين المتغيرين

 
معامل درجتى االمتحانين، وهو يوضح أن قوة العالقة بين مدى الجدول السابق يوضح 

داللة ذات ليست ة ضعيف، وهذه عالقة طردية  (0.174)ساوي ي Correlationاالرتباط 

وهى غير معنوية ألنها  ( sig. = 0.386)إحصائية حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

 .0.00أكبر من 
 

 :نين مرتبطتيلعينت" ت"جدول اختبار  

 

ألزواج المشاهدات، فمن المالحظ أن متوسط " ت" والجدول السابق يوضح نتائج إختبار

بإنحراف  (0.667-)يساوي  درجتى االمتحانين األول والثانى متوسطى الفرق بين

 . درجه 0.567، وخطأ معياري يساوي  2.948معياري 
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ودرجات الحرية  (1.175-)وكذلك نستنتج من الجدول أن إحصاء اإلختبار يساوي 

وأن معنوية اإلختبارللفرض . 2وهى تعبر عن عدد المشاهدات مطروحاً منها  26تساوي 

يساوي الصفر  االمتحانين األول والثانىدرجتى العدمي القائل بأن متوسط الفرق بين 

 هبأن)نرفض فرض العدم ال وبالتالي . 0.102، حيث كانت قيمتها ليست ذات داللةكانت 

 .  0.00عند مستوى معنويه ( فرق بين المتوسطين اليوجد

 

درجتى ولتأكيد النتيجة التي تم الحصول عليها أعلى، نالحظ أن درجة الثقة للفرق بين 

بدرجة ثقة  درجة ، وذلك (0.5 ,1.833-)تتراوح مابين  ، األول والثانىاالمتحانين 

وهو أن متوسط عدم، فرض الال نرفض ، وهذه الفترة تتضمن الصفر، وبالتالي % 20

 .الفرق يساوي صفر
 

 
 

 

 الهدف* 

"  ف" فى اتجاه واحد  او مايعرف باختبار  يستخدم  إختبار تحليل التباين

لعينات مستقلة  للتحقق من ما إذا كانت هناك فروق معنوية بين  متوسطات 

 اكثر من مجتمعين مستقلين

 

اختبارا معلمياً هاما، يستخدم لدراسة تساوي "( ف"او اختبار )يعتبر اختبار تحليل التباين 

حسب متغير  وحيد دراسة اختالف متغير كمىأى . متوسطات اكثر من مجتمعين مستقلتين

البيانات  يشترط لتطبيقه ان تكون( مشاهدة 30اقل من )في حالة العينات الصغيرة  .نوعي

 (.متجانسة)تباينات المجتمعات متساوية وأن تكون  .لكل المجتمعات تتبع التوزيع الطبيعي
  (شرط االعتداليةيمكن االستغناء عن ( فأكثر 30ذات الحجم )فى حالة العينات الكبيرة )

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى اختبار 

Analyze   Compare Means    One way ANOVA…   

 كيفية تنفيذ اإلختبار

5.6 

One Way ANOVA 

 تحليل التباين فى اتجاه واحد إختبار
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 .وهو متغير كمى  المتغير المراد إختباره الي  ادخال -2

والبد  الي ( تاالمتغير الذي يحدد المجموع)المراد التقسيم اليه  متغيرال تحديد -1

 .او ترتيبي  ان يكون متغير اسمى 

 .يتم الضغط على   -3

 

 .متوسطات المجتمعات ليست جميعها متساويةالمعنوية تعنى ان * 

 

إجراء بعض البد من ( اى وجود اختالف بين المتوسطات)فى حالة وجود داللة 

 المجتمعات،المقارنات الثنائية بين متوسطات 

 Post Hoc Multiple اختبارات المقارنة البعدية فى هذه الحالة يتم التعامل مع

Comparisons  من خالل الضغط على. 

 

 : وهذه المقارنات تتعامل مع متوسطات المجتمعات في حالتين

  Equal Variance Assumedبإفتراض تساوي التباينات  : الحالة األولى

 Scheffe أو Tukeyأو  LSD: وهنا يتم اإلستفادة من أحد اإلختبارات مثل

 Equal Variances Not Assumedبإفتراض عدم تساوي التباينات : الحالة الثانية

   T3أو   C Dunett's: وهنا يتم اإلستفادة من أحد اإلختبارات في هذه الحالة مثل

Dunett's 
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-One كذلك من الممكن اإلستفادة من اإلختبارات الموجودة في النافذة الرئيسية في و

Way ANOVA  وكذلك في الحصول على وصف إحصائي للمتغيرات مكان الدراسة ،

الوسط الحسابي، : ، ومن هذه اإلحصائيات وذلك من خالل الضغط على 

سطات، إضافة إلى القيم اإلنحراف المعياري، الخطأ المعياري، فترات الثقة للمتو

وعالة على ذلك ، إمكانية التعرف على مدى . المتطرفة ممثلة في أصغر وأكبر قيمة

 .أو رسم المتوسطات .Homogeneity of Varianceالتجانس بين التباينات 

 
 

 

 
 

األول هل تختلف متوساط درجاة االمتحاان التحرياري : بالنسبة لبيانات

 بين المجموعات الثالث؟

 :نتبع الخطوات التالية: لإلجابة على الفرضية

Analyze Compare Means  One way ANOVA…: 

 

  5.5مثال   ات مستقلةمجتمع اتمقارنة متوسط
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  وادخاله فى( الكمى) (Written1)المتغير الخاص بدرجة االمتحان التحريري  إختيار يتم

Dependent List: مجموعةو متغير ال (Group) (الفئوى )  اليFactor:  كما يتضح

  :من النافذة التالية

 
نتحول الى النافذة التالية والتى يمكن التأشير فيها على ي بالضغط علاآلن 

 Homogenity of variance)واختبار التجانس ( Descriptive)االحصاء الوصفى 

test ) ورسم المتوسطات(Means plot) ،كما يتضح من النافذة التالية: 

 

 :ةالتالي ل على النتائجنحص ثم   اآلن بالضغط على  
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 :اتالمتغير وصفجدول 

 
ويالحظ  ان الجدول يستعرض بعض المقاييس اإلحصائية المهمة للتعرف على طبيعة 

الثالث ثم يوضح لكل طريقة عدد الطالب  اسماء المجموعاتفهو يستعرض هنا . البيانات

(  فى هذا المثال لكل طريقة   2وعددهم ) Nالذين طبقت عليهم كل طريقة من الطرق 

،  Std. Deviationاإلنحراف المعياري  ، لكل مجموعةMean ضافة الى المتوسط إ

درجة ثقة للمتوسط  % 20ثم حساب .  ة مجموعلكل   Std. Error الخطأ المعياري 

95% Confidence interval for Mean  إضافة إلى تحديد أقلMinimum  وأعلى

Maximum  وإلجمالى المجموعات الثالث  ةمجموعدرجة لكل(Total). 
 

 :جدول اختبار التجانس

 

للتعرف   Levene Statisticستخدم إختبار إويالحظ من الجدول السابق، بأنه قد تم 

حتمال إن قيمة أوقد وجد . إذا كان تباينات المجتعات الثالث متساوية أم مختلفة على ما

وهذا .  0.00وهذه القيمة أكبر من   0.222إلختبار التجانس تساوي  (.Sig)المعنوية 

يشير بأنه اليوجد دليل معنوي على رفض فرض العدم القائل بتساوي تباينات المجتمعات 

 العدمى الزاعم بوجود تجانس بين المجتمعاتنه اليرفض الفرض أى أالثالث 

 .ن تطبيق اختبار تحليل التباين تطبيق صحيحأالثالث، وهو مايؤكد  (المجموعات)
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 . جدول  تحليل التباين في إتجاه واحد

 

تختلف ( النتائج)من جدول تحليل التباين السابق يتضح لنا أن متوسطات الدرجات 

 0.02أقل من  ىوه 0.001هنا تساوي   p-value (Sig.)، ألن قيمة المجموعةبإختالف 

، أي رفض الفرض  Significant، وبناءاً على ذلك، يمكن القول بأن اإلختبار معنوي 

عند مستوى  المجموعةحسب ( النتائج)العدمي الزاعم بتساوي متوسطات الدرجات 

 .0.02معنوي 

ووجود ارتفاع لمتوسط  اتاالختالفلوجود انطباعا  يالحظ ان رسم المتوسطات يعط)

 (درجات المجموعة الثانية، وإن كنا النأخذ بالرسم معيارا للحكم

 
 مجموعاتال أيفالبد من معرفة فى اختبار تحليل التباين  ونظرا لوجود معنوية  لذلك

البرنامج يمكننا من إجراء المقارنات الثنائية بين متوسطات المجتمعات، باستخدام . تختلف

Post Hoc Multiple Comparisons  فبالرجوع للقائمة الرئيسية الختبار تحليل

 :التباين
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نحصل على النافذة التالية والتى يمكن فيها اختيار احد       الضغط علىب

 Least Significance" اقل فرق معنوي"اختبارات المقارنه مثل اختبار 

Difference (LSD( )نظرا لوجود تجانس كما سبق ايضاحه:) 

 

 : ، فيظهر لنا الجدول التالي   للعودة ثم الضغط على   بالضغط على

 :المجموعةجدول المقارنات للنتائج حسب 

 

ة مجموعوال( B) ثانيةة المجموعبين الفقط ويالحظ من الجدول السابق وجود اختالف 

وذلك لصالح (  0.002هنا تساوي   (.Sig) احتمال المعنوية  ألن قيمة) (C) ةلثالثا

 ،(ةموجبله قيمة      3.112ق وقيمته ألن الفر)ة الثانية مجموعال

ألن )الثالثة   كل من الثانية واألولى و مجموعةوايضاً يالحظ عدم وجود اختالف بين ال

  (. 0.00 أكبر من  (.Sig) احتمال المعنويةقيمة 
 (انطباعا لهذه االختالفات يالحظ ان رسم المتوسطات السابق يعط)
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 الهدف* 

يستخدم  إختبار تحليل التباين فى اتجاهين  للتحقق من ما إذا كانت هناك فروق 

 مجتمعين مستقلين فى اتجاهين مختلفينأكثر من معنوية بين  متوسطات 

يعتبر إختبار تحليل التباين فى إتجاهين إمتدادا لتحليل التباين فى إتجاه واحد لكن فى 

وشروط تطبيقه . أى دراسة اختالف متغير كمى وحيد حسب متغيرين نوعيين. إتجاهين

 .هى نفس شروط تطبيق تحليل التباين فى إتجاه واحد

 :اليةمن خالل الخطوات الت ويتم الوصول الى اإلختبار عن طريق 

Analyze   General Linear Model   Univariate…   

 كيفية تنفيذ اإلختبار

 .وهو متغير كمى  المتغير المراد إختباره الي  ادخال -2

والبد ان تكون متغيرات  الي  ماالمراد التقسيم اليهين متغيرال تحديد -1

 .او ترتيبية  اسمية 

 .يتم الضغط على   -3
 

متوسطات المجتمعات ليست جميعها تعنى ان فى اي اتجاه المعنوية  *

 .متساوية فى هذا االتجاه

 بينهما وجود تفاعلكما ان المعنوية للعاملين معا  تعنى  

اى وجود )يمكن ادخال اكتر من متغيرين، كما انه فى حالة وجود داللة :مالحظات 

( Post-Hoc tests)الثنائية البد من إجراء بعض المقارنات ( اختالف بين المتوسطات

 .بين متوسطات المجتمعات، مثل حالة تحليل التباين فى اتجاه واحد

 

 

Two Way ANOVA 

 تحليل التباين فى اتجاهين إختبار 5.7
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األول هل تختلف متوسط درجة االمتحاان التحرياري : بالنسبة لبيانات 

 بين المجموعات الثالث وحسب مستويات الذكاء؟

 :نتبع الخطوات التالية: لإلجابة على الفرضية

Analyze General Linear Model  Univariate…: 

 
فى   كمتغير تابع(  الكمى) أسئلة اإلمتحان التحريرى األول متغير درجة ادخاليتم  –أوالً 

Dependent Variable  فى(  الفئوى)ومستوى الذكاء (  الفئوى)متغيري المجموعة و  

 Fixed Factor(s) كما هو موضح في النافذة التالية ،: 

 

  5.6مثال  مقارنة متوسطات مجتمعات مستقلة فى اتجاهين
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 ُ ، فتظهر لنا النافذة التالية والتى من خاللها يمكن   يتم الضغط على  : ثانيا

لدراسة تجانس المجتمعات وايضا يمكن اختيار   Homogeneity tests اختيار  

Descriptive Statistics   والتى تعطي وصفا احصائيا للمتغيرات 

تحديد المتغيرات وذلك بغرض ايضا اختيار من النافذة السابقة كما يمكن )

وذلك كما سبق ايضاحه فى حالة تحليل التباين فى  ابياني ارسم المراد رسم متوسطاتها

 :(اتجاه واحد

 

 :نحصل على الجداول التالية ثم    اآلن بالضغط على  
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ً لمتوسط  درجة كل مجموعة من المجموعات الثالث الجدول األول السابق يعطى وصفا

 .مقسمة حسب مستويات الذكاء الثالث

 
للتعرف   Levene Statisticستخدم إختبار إويالحظ من الجدول السابق، بأنه قد تم 

حتمال إن قيمة أوقد وجد . إذا كان تباينات المجتعات الثالث متساوية أم مختلفة على ما

وهذا .  0.00وهذه القيمة أكبر من   0.222إلختبار التجانس تساوي  (.Sig)المعنوية 

يشير بأنه اليوجد دليل معنوي على رفض فرض العدم القائل بتساوي تباينات المجتمعات 

 نه اليرفض الفرض العدمى الزاعم بوجود تجانس بين المجتمعاتأى أالثالث 

ن تطبيق اختبار تحليل أد ، وهو مايؤكوحسب مستويات الذكاء الثالث (المجموعات)

 .التباين تطبيق صحيح
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تختلف بإختالف ( النتائج)جدول السابق يتضح لنا أن متوسطات الدرجات المن 

أقل من  ىوه 0.001هنا تساوي   p-value (Sig.)، ألن قيمة (Group)المجموعة 

رفض ، أي  Significant، وبناءاً على ذلك، يمكن القول بأن اإلختبار معنوي  0.02

عند  المجموعةحسب ( النتائج)الفرض العدمي الزاعم بتساوي متوسطات الدرجات 

 .0.02مستوى معنوي 

، ألن (IQ)مستوى الذكاء تختلف بإختالف ( النتائج)أن متوسطات الدرجات  كذلك يالحظ

، وبناءاً على ذلك، يمكن  0.02أقل من  ىوه 0.000هنا تساوي   p-value (Sig.)قيمة 

، أي رفض الفرض العدمي الزاعم بتساوي  Significantالقول بأن اإلختبار معنوي 

 .0.02عند مستوى معنوي  مستوى الذكاءحسب ( النتائج)متوسطات الدرجات 

، ألن قيمة (IQ)مستوى الذكاء  و( Group)عدم وجود تفاعل بين المجموعة  كما يالحظ

p-value (Sig.)   0.00من  كبرأ ىوه 0.222هنا تساوي. 

 

حسب المجموعة ومستوى الذكاء، فى اختبار تحليل التباين  ونظرا لوجود معنوية  لذلك

البرنامج يمكننا من إجراء .  تختلف المجموعات او مستويات الذكاءفالبد من معرفة اى 

 Post Hoc Multipleالمقارنات الثنائية بين متوسطات المجتمعات، باستخدام 

Comparisons فبالرجوع للقائمة الرئيسية الختبار تحليل التباين: 

نحصل على النافذة التالية والتى يمكن فيها اختيار احد       الضغط على و

نظرا لوجود تجانس كما ( )Benferoni ) "بنفروني"اختبارات المقارنه مثل اختبار 

 :  (IQ)مستوى الذكاء  و( Group)وعة مع ادخال كال من المجم (سبق ايضاحه
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 :نحصل على جدولى المقارنة التاليانثم  اآلن بالضغط على  

 

 
 ثانيةة المجموعالو( A)المجموعة األولى بين ويالحظ من الجدول السابق وجود اختالف 

(B )احتمال المعنوية  ألن قيمة (Sig.)   ة مجموعوذلك لصالح ال(  0.000هنا تساوي

 ،(سالبةله قيمة      1.22ق وقيمته ألن الفر)  (B)ثانية ال

( B) ثانيةة المجموعبين الوجود اختالف  أيضا يالحظ من الجدول السابقكما 

وذلك (  0.000هنا تساوي   (.Sig) احتمال المعنوية  ألن قيمة) (C) ةلثة الثامجموعوال

 ،(ةموجبله قيمة      3.12ق وقيمته ألن الفر) (B) ة الثانيةمجموعلصالح ال
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مستوى الذكاء المنخفض و مستوى الذكاء بين يالحظ من الجدول السابق وجود اختالف 

أصحاب وذلك لصالح (  0.000هنا تساوي   (.Sig) احتمال المعنوية  ألن قيمةالمرتفع 

 ،(سالبةله قيمة      2.12ق وقيمته ألن الفر) مستوى الذكاء المرتفع

مستوى الذكاء المتوسط و بين وجود اختالف  أيضا الجدول السابقيالحظ من كما 

وذلك (  0.021هنا تساوي   (.Sig) احتمال المعنوية  ألن قيمةمستوى الذكاء المرتفع 

 .(سالبةله قيمة      1.20ق وقيمته ألن الفر) أصحاب مستوى الذكاء المرتفعلصالح 

مستوى الذكاء المتوسط و بين وجود اختالف عدم  أيضا يالحظ من الجدول السابق

 .(0.00أكبر من   (.Sig) احتمال المعنوية  ألن قيمةمستوى الذكاء المنخفض 

هذه للتعبير عن  ةرسم المتوسطات السابق ه يمكن عن طريق أمر الحظ ان) 

 (االختالفات
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 الهدف* 

تحليل التغاير  للتحقق من ما إذا كانت هناك فروق معنوية يستخدم  إختبار 

 بين  متوسطات أكثر من مجتمعين مستقلين بعد استبعاد أثر متغير مالزم آخر

 

يعتبر إختبار تحليل التغاير إمتدادا لتحليل التباين فى إتجاه واحد فى حالة وجود متغيرين 

دراسة  يأ. مصاحب له يمحل الدراسة واآلخر متغير كم يأحدهما هو المتغيرالكم

واآلخر ( مصاحب)وحيد حسب متغيرين أحدهما كمى  ياختالف متغير كم

وشروط تطبيقه هى نفس شروط تطبيق تحليل التباين فى إتجاه واحد باإلضافة .نوعي

 .المعتادة فى تحليل اإلنحدار الخطى تلالفتراضا

 :من خالل الخطوات التالية ريق ويتم الوصول الى اإلختبار عن ط

Analyze   General Linear Model    Univariate…   

 كيفية تنفيذ اإلختبار

 .وهو متغير كمى  المتغير المراد إختباره الي  ادخال -2

والبد ان يكون متغير اسمي  المراد التقسيم اليه الي  متغيرال تحديد -1

 .او ترتيبي  

  ىالمتغير المصاحب ال تحديد -3

 .يتم الضغط على   -3

 متوسطات المجتمعات ليست جميعها متساوية تعنى ان  المعنوية * 

 .بعد ازالة أثر المتغير المصاحب 

اى وجود )يمكن ادخال أكثر من متغيرين، كما انه فى حالة وجود داللة :مالحظات
( Post-Hoc tests)الثنائية  البد من إجراء بعض المقارنات( اختالف بين المتوسطات

 .بين متوسطات المجتمعات، مثل حالة تحليل التباين فى اتجاه واحد

One Way ANCOVA 

 تحليل التغاير إختبار 5.8
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األول هل تختلف متوسط درجة االمتحاان التحرياري : بالنسبة لبيانات 

 ؟استبعاد أثر العمربعد بين المجموعات الثالث 

 :نتبع الخطوات التالية: لإلجابة على الفرضية

Analyze General Linear Model  Univariate…: 

 
فى   كمتغير تابع( الكمى)أسئلة اإلمتحان التحريرى األول  متغير درجة ادخاليتم  –أوالً 

Dependent Variable  فى(  الفئوى)متغير المجموعة و   Fixed Factor(s) ، 

كما هو موضح في  Covariate(s)المراد استبعاد أثره وهو العمر فى ( الكمى)والمتغير 

 :النافذة التالية

 

  5.7مثال  مقارنة متوسطات مجتمعات مستقلة بعد استبعاد اثر متغير مصاحب 
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 ُ ، فتظهر لنا النافذة التالية والتى من خاللها يمكن   يتم الضغط على  : ثانيا

يار لدراسة تجانس المجتمعات وايضا يمكن اخت  Homogeneity tests اختيار  

Descriptive Statistics   والتى تعطي وصفا احصائيا للمتغيرات: 

 

 :نحصل على الجداول التالية ثم  اآلن بالضغط على 

 
 الجدول األول السابق يعطى وصفاً لمتوسط درجة كل مجموعة من المجموعات الثالث 
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للتعرف   Levene Statisticستخدم إختبار إويالحظ من الجدول السابق، بأنه قد تم 

حتمال إن قيمة أوقد وجد . إذا كان تباينات المجتعات الثالث متساوية أم مختلفة على ما

وهذا .  0.00وهذه القيمة أكبر من   0.202إلختبار التجانس تساوي  (.Sig)المعنوية 

يشير بأنه اليوجد دليل معنوي على رفض فرض العدم القائل بتساوي تباينات المجتمعات 

 نه اليرفض الفرض العدمى الزاعم بوجود تجانس بين المجتمعاتأى أثالث ال

 .تطبيق صحيح غايرن تطبيق اختبار تحليل التأ، وهو مايؤكد  الثالث (المجموعات)

 
 -بعد استبعاد أثر العمر - (النتائج)جدول السابق يتضح لنا أن متوسطات الدرجات المن 

 0.002هنا تساوي   p-value (Sig.)، ألن قيمة ( Group)المجموعة تختلف بإختالف 

،  Significant، وبناءاً على ذلك، يمكن القول بأن اإلختبار معنوي  0.02أقل من  ىوه

 المجموعةحسب ( النتائج)أي رفض الفرض العدمي الزاعم بتساوي متوسطات الدرجات 

 .0.02عند مستوى معنوي 
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 الهدف* 

 للتحقق من ما إذا كانت هناك فروق معنوية بين   القياساتيستخدم  إختبار 

 متوسطات أكثر من مجتمعين مرتبطين

وهو يفترض  تين ،رتبطلعينتين م" ت"يعتبر إختبار القياسات المتكررة إمتدادا الختبار 

 (.مرتبطة)بأن طبيعة البيانات تعتمد على بعضها البعض أي انها غير مستقلة 

أى دراسة  .مجتمعين مرتبطينأكثر من متوسطي  تساوي يستخدم االختبار لدراسة 

حيث تعتبر القياسات المتكررة عامل  .اختالف متغير كمى وحيد تم قياسه أكثر من مرتين

 .تينرتبطلعينتين م" ت"وشروط تطبيقه هى نفس شروط تطبيق اختبار  .واحد

من خالل الخطوات  ويتم الوصول الى اإلختبار عن طريق 

 :التالية

Analyze   General Linear Model   Repeated Measures…   

 كيفية تنفيذ اإلختبار

من  ثم عدد مستويات العامل ادخال اسم العامل من خالل  -2

 ." اضف"مع الضغط على  خالل 

 .بحسب عدد عوامله لتعريف المتغيرات الداخلة فى العامل الضغط على   -1

يتم اختيار المتغيرات الداخلة فى العامل وجميعها   داخل  -3

 .يتم الضغط على  ثم  .متغيرات كمية 
 

المعنوية تعني أن متوسطات المجتمع التتساوى مع اختالف التطبيق  *

 .المتكرر

 

 

Repeated Measurments 

 القياسات المتكررة 5.9
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األول هل تختلف متوسط درجة االمتحاان التحرياري : بالنسبة لبيانات 

 الثالث؟االمتحان التحريري الثاني و االمتحان التحريري عن 

 

 :نتبع الخطوات التالية: لإلجابة على الفرضية

Analyze General Linear Model  Repeated Measures…: 

 
 

تحديد عدد المستويات، ففى مثالنا هذا يوجد لدينا ثالثة مستويات، لذلك نكتب يتم  –أوالً 

ثم نقوم بالضغط على  (Number of Levels)أمام عدد المستويات ( 3)العدد 

 :كما هو موضح في النافذة التالية يليها الضغط على  

 

  5.8مثال  مجتمعين مرتبطين  ات أكثر منمقارنة متوسط
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كما هو موضح في نستطيع تحديد المتغيرات الثالث المتكررة  بالضغط على 

 :النافذة التالية

 
المتغيرات الثالث المتكررة هى درجات أسئلة االمتحان التحريرى األول والثانى والثالث 

 .صل على النتيجة التاليةلنح يتم ادخالها ثم نقوم بالضغط على 

 
نتائج الجدول السابق وجود اختالف ذو داللة احصائية عالية بين درجات االمتحانات تبين 

، وبناءاً  0.02أقل من  ىوه 0.002 القيمة  p-value (Sig.)قيمة الثالث حيث بلغت 

، أي رفض الفرض العدمي  Significantعلى ذلك، يمكن القول بأن اإلختبار معنوي 

 .0.02عند مستوى معنوي  االمتحانات الثالثت الزاعم بتساوي متوسطا

 

من الممكن من خالل النافذة األساسية وبعد تعريف المتغيرات الثالث الضغط على 

 :كما هو موضح في النافذة التالية 
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لنحصل على جدول  يليه  ثم الضغط على  واختيار   

 .الذى يوضح ارتفاع قيمة المتوسط من امتحان الى آخر الوصف التالى
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 الهدف* 

للتحقق من ما إذا   المتعدد فى اتجاه واحديستخدم  إختبار تحليل التباين 

 فاكثر متعددين كانت هناك فروق معنوية بين  متوسطات مجتمعين مستقلين 

 

ً هاما، يستخدم لدراسة تساوي  يعتبر اختبار تحليل التباين المتعدد اختبارا معلميا

دراسة اختالف متغير كمى متعدد أى . متوسطات اكثر من مجتمعين متعددين مستقلتين

مثل مقارنة مكونات عامل ما مكون من عدة متغيرات . متغير نوعيالمتغيرات حسب 

 .مقاسة آنيا كمتغير متعدد تابع، بالنسبة لمتغير فئوى يؤخذ كمتغير مستقل

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى اإلختبار عن طريق 
 

Analyze   General Linear Model  Multivariate…   

 اإلختباركيفية تنفيذ 

ات متغير وهى المراد إختباره الي  ير المتعددالمتغعناصر  ادخال -2

 . كمية

 ات اسميةكون متغيرتوالبد ان  المراد التقسيم اليه الي  متغيرال تحديد -1

 . ةاو ترتيبي 

 .الضغط على  يتم  -3

متساوية متوسطات المجتمعات ليست جميعها تعنى ان فى اي اتجاه المعنوية  *

 .فى هذا االتجاه

البد من إجراء ( اى وجود اختالف بين المتوسطات)فى حالة وجود داللة : مالحظات 

بين متوسطات المجتمعات، مثل حالة ( Post-Hoc tests)بعض المقارنات الثنائية 

 .تحليل التباين فى اتجاه واحد

 

One Way MANOVA 

  فى اتجاه واحد  تحليل التباين المتعدد إختبار 5.10



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          225 

 

 
 

 

عامللل اسللتيعاب المللادة هاال تختلااف متوسااط درجااة : بالنساابة لبيانااات 

درجاة  األول ودرجة أسائلة اإلمتحاان التحرياري  متغيرات 3والمحتوى على : )الدراسية

 حسب المجموعات الثالث؟( العملىدرجة أسئلة اإلمتحان  ي شفوأسئلة اإلمتحان ال

 :التاليةنتبع الخطوات : لإلجابة على الفرضية

Analyze General Linear Model  Multivariate…: 

 
 وذلك عن طريق ادخال: عامل استيعاب المادة الدراسيةبة الخاص اتالمتغير إختيار يتم

درجة  وي شفودرجة أسئلة اإلمتحان ال األول ودرجة أسئلة اإلمتحان التحريري  متغيرات

و متغير  :Dependent Variables  فى وجميعها متغيرات كمية العملىأسئلة اإلمتحان 

  :كما يتضح من النافذة التالية :Fixed Factor(s)الي  ( الفئوى) (Group) مجموعةال

 

  5.9مثال  فى اتجاه واحد ات متعددة مستقلةمجتمع اتمقارنة متوسط
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نتحول الى النافذة التالية والتى يمكن التأشير فيها على ي بالضغط علاآلن 

 Homogenity)التجانس واختبار ( Descriptive statistics)االحصاء الوصفى 

tests )كما يتضح من النافذة التالية ،: 

 

 :ةالتالي ل على النتائجنحص ثم   اآلن بالضغط على  
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الثالث ثم يوضح لكل طريقة عدد الطالب  اسماء المجموعاتيستعرض  السابق الجدول

(  فى هذا المثال لكل طريقة   2وعددهم ) Nالذين طبقت عليهم كل طريقة من الطرق 

،  Std. Deviationاإلنحراف المعياري  ، لكل مجموعةMean ضافة الى المتوسط إ

 .(Total)وإلجمالى المجموعات الثالث  ةمجموعلكل 
 :التجانسمصفوفة جدول اختبار 

   

إلختبار التجانس تساوي  (.Sig)حتمال المعنوية إن قيمة أالسابق،  ويالحظ من الجدول

وهذا يشير بأنه اليوجد دليل معنوي على رفض .  0.00وهذه القيمة أكبر من   0.122

ن تطبيق اختبار تحليل أوهو مايؤكد  مصفوفة التغايرات،فرض العدم القائل بتساوي 

  .تطبيق صحيح المتعدد التباين

 

 .كذلك يشير اختبار ليفنى بوجود تجانس لكل امتحان
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 . في إتجاه واحد المتعدد جدول  تحليل التباين

 

عامل درجات السابق يتضح لنا أن متوسطات المتعدد تحليل التباين  اختبارات من جدول

درجة أسئلة اإلمتحان التحريري متغيرات  3والمحتوى على : )استيعاب المادة الدراسية

 تختلف بإختالف (العملىدرجة أسئلة اإلمتحان  ي شفودرجة أسئلة اإلمتحان ال األول و

، وبناءاً  0.00أقل من  ىوه 0.022هنا تساوي   p-value (Sig.)، ألن قيمة موعةالمج

، أي رفض الفرض العدمي  Significantعلى ذلك، يمكن القول بأن اإلختبار معنوي 

عند  المجموعةحسب  عامل استيعاب المادة الدراسيةدرجات الزاعم بتساوي متوسطات 

 .0.02مستوى معنوي 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          229 

 

 
درجات السابق يتضح لنا أن متوسطات  التأثيرات بين الموضوعات اختبارات من جدول

-p، ألن قيمة المجموعة تختلف بإختالفاألول درجة أسئلة اإلمتحان التحريري  متغير

value (Sig.)   وهى نفس النتيجة التى تم 0.02أقل من  ىوه 0.001هنا تساوي ،

 (.ANOVA)ه واحد الحصول عليها عند تطبيق اختبار تحليل التباين فى اتجا

، ألن المجموعة تختلف بإختالفلم  ي شفودرجة أسئلة اإلمتحان ال كما يتضح أن متوسط 

 ،  0.00من  كبرأ ىوه 0.122هنا تساوي   p-value (Sig.)قيمة 

، المجموعة تختلف بإختالفلم  العملىدرجة أسئلة اإلمتحان  كما يتضح أيضاً أن متوسط

 . 0.00من  كبرأ ىوه 0.220ا تساوي هن  p-value (Sig.)ألن قيمة 

 

مالحظ ان النتائج السابقة يمكن الحصول عليها بتطبيق اختبار تحليل التباين فى اتجاه 

 .لكل متغير( ANOVA)واحد 

فالبد من معرفة اى  المتعدد فى اختبار تحليل التباين ونظرا لوجود معنوية  لذلك

البرنامج يمكننا من إجراء المقارنات الثنائية بين متوسطات . تختلف مجموعاتال

فبالرجوع للقائمة  Post Hoc Multiple Comparisonsالمجتمعات، باستخدام 

 .(ANOVA)فى اتجاه واحد   اختبار تحليل التباينكما سبق ايضاحه مع الرئيسية 
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 الهدف* 

يستخدم  إختبار تحليل التغاير  للتحقق من ما إذا كانت هناك فروق معنوية بين  

 مستقلين بعد استبعاد أثر متغير مالزم آخر متعددين متوسطات أكثر من مجتمعين

واحد يعتبر إختبار تحليل التغاير المتعدد فى اتجاه واحد إمتدادا لتحليل التباين فى إتجاه 

. فى حالة وجود متغيرين أحدهما هو المتغير محل الدراسة واآلخر متغير مصاحب له

وشروط تطبيقه هى نفس شروط تطبيق تحليل التباين فى إتجاه واحد باإلضافة 

 .المعتادة فى تحليل اإلنحدار الخطى تلالفتراضا

كن قد يكون هناك فى المثال السابق تمت مقارنة النتائج حسب طرق التدريس المختلفة، ول

عامل مصاحب آخر يؤثر على النتائج مثل كمية  الذكاء ومن ثم يكون اللجوء إلى تحليل 

، ومن ثم تطبيق إختبار (داللة)التغاير إلزالة أثر المتغير المصاحب إذا كان لوجود تأثير 

 .تحليل التباين فى إتجاه واحد بعد إزالة أثرهذا المتغير المصاحب

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى اإلختبار عن طريق 

Analyze          General Linear Model         Univariate…   

 كيفية تنفيذ اإلختبار

ات متغير وهى المراد إختباره الي  ير المتعددالمتغعناصر  ادخال -2

 . كمية

 اسمي كون متغيريوالبد ان  المراد التقسيم اليه الي  متغيرال تحديد -1

 .او ترتيبي  

  وهو متغير كمي  ىالمتغير المصاحب ال تحديد -3

 .الضغط على  يتم  -2

 متوسطات المجتمعات ليست جميعها متساوية تعنى ان  المعنوية * 

 .بعد ازالة أثر المتغير المصاحب 

One Way MANCOVA 

  فى اتجاه واحد  تحليل التغايرالمتعدد إختبار 5.11
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وجود ، كما انه فى حالة الى  يمكن ادخال اكتر من متغيرين:مالحظات 

البد من إجراء بعض المقارنات الثنائية ( اى وجود اختالف بين المتوسطات)داللة 

(Post-Hoc tests )بين متوسطات المجتمعات، مثل حالة تحليل التباين فى اتجاه واحد. 

 

 

 

عامللل اسللتيعاب المللادة هاال تختلااف متوسااط درجااة : بالنساابة لبيانااات 

درجاة  األول ودرجة أسائلة اإلمتحاان التحرياري  متغيرات 3والمحتوى على : )الدراسية

بعاد  حساب المجموعاات الاثالث( العملاىدرجاة أسائلة اإلمتحاان  ي شافوأسئلة اإلمتحان ال

 ؟استبعاد أثر العمر

 :الخطوات التاليةنتبع : لإلجابة على الفرضية

Analyze General Linear Model  Multivariate…: 

 
 

 وذلك عن طريق ادخال: عامل استيعاب المادة الدراسيةبة الخاص اتالمتغير إختيار يتم

درجة  وي شفودرجة أسئلة اإلمتحان ال األول ودرجة أسئلة اإلمتحان التحريري  متغيرات

و متغير  :Dependent Variables  فى وجميعها متغيرات كمية العملىأسئلة اإلمتحان 

، مع ادخال متغير العمر  :Fixed Factor(s)الي  ( الفئوى) (Group) مجموعةال

  :كما يتضح من النافذة التالية  Covariate(s)المراد استبعاد أثره الى  ( الكمى)

  5.10مثال  مقارنة متوسطات مجتمعات مستقلة  متعددة بعد استبعاد اثر متغير مصاحب
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يمكن التأشير فيها على نتحول الى النافذة التالية والتى ي بالضغط علاآلن 

 Homogenity)واختبار التجانس ( Descriptive statistics)االحصاء الوصفى 

tests )كما يتضح من النافذة التالية ،: 

 

 :ةالتالي ل على النتائجنحص ثم   اآلن بالضغط على  
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الثالث ثم يوضح لكل طريقة عدد الطالب  اسماء المجموعاتيستعرض  السابق الجدول

(  فى هذا المثال لكل طريقة   2وعددهم ) Nالذين طبقت عليهم كل طريقة من الطرق 

،  Std. Deviationاإلنحراف المعياري  ، لكل مجموعةMean ضافة الى المتوسط إ

 .(Total)وإلجمالى المجموعات الثالث  ةمجموعلكل 
 

 :التجانسمصفوفة جدول اختبار 

   

إلختبار التجانس تساوي  (.Sig)حتمال المعنوية إن قيمة أالسابق،  ويالحظ من الجدول

وهذا يشير بأنه اليوجد دليل معنوي على رفض .  0.00وهذه القيمة أكبر من   0.122

ن تطبيق اختبار تحليل أوهو مايؤكد  مصفوفة التغايرات،فرض العدم القائل بتساوي 

  .تطبيق صحيح المتعدد التباين
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 .كذلك يشير اختبار ليفنى بوجود تجانس لكل امتحان

 . في إتجاه واحد المتعدد جدول  تحليل التباين

 

عامل درجات السابق يتضح لنا أن متوسطات المتعدد تحليل التباين  اختبارات من جدول

درجة أسئلة اإلمتحان التحريري متغيرات  3والمحتوى على : )استيعاب المادة الدراسية

 تختلف بإختالفلم  (العملىدرجة أسئلة اإلمتحان  ي شفودرجة أسئلة اإلمتحان ال األول و

 0.020هنا تساوي   p-value (Sig.)، ألن قيمة -بعد استبعاد أثر العمر –المجموعة 

-Notمعنوي  غير، وبناءاً على ذلك، يمكن القول بأن اإلختبار 0.00من  كبرأ ىوه

Significant  عامل درجات رفض الفرض العدمي الزاعم بتساوي متوسطات عدم ، أي

عند مستوى معنوي بعد استبعاد أثر العمر المجموعةحسب  استيعاب المادة الدراسية

 (.الحظ ان االختبار كان معنويا  قبل استبعاد أثر العمر) .0.00
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 الهدف* 

للتحقق من ما إذا كانت   يستخدم  إختبار تحليل التباين المتعدد فى اتجاهين

فى مستقلين  متعددين هناك فروق معنوية بين  متوسطات أكثر من مجتمعين

 اكثر من اتجاه واحد

 

 ً هاما، يستخدم لدراسة تساوي يعتبر اختبار تحليل التباين المتعدد اختبارا معلميا

دراسة أى . فى أكثر من اتجاه واحد متوسطات اكثر من مجتمعين متعددين مستقلتين

مثل مقارنة . واحد متغير نوعيأكثر من اختالف متغير كمى متعدد المتغيرات حسب 

مكونات عامل ما مكون من عدة متغيرات مقاسة آنيا كمتغير متعدد تابع، بالنسبة 

 .ينمستقل ينكمتغير انيؤخذ فئويينين لمتغير

 :من خالل الخطوات التالية ويتم الوصول الى اإلختبار عن طريق 

Analyze   General Linear Model    Multivariate…   

 كيفية تنفيذ اإلختبار

ات متغير وهى المراد إختباره الي  ير المتعددالمتغعناصر  ادخال -2

 . كمية

والبد ان  الي  ماالمراد التقسيم اليه( او المتغيرات)ان متغيرال تحديد -1

 . ةاو ترتيبي  ات اسميةكون متغيرت

 .الضغط على  يتم  -3

متوسطات المجتمعات ليست جميعها متساوية تعنى ان فى اي اتجاه المعنوية  *

 .فى هذا االتجاه

البد من إجراء ( اى وجود اختالف بين المتوسطات)فى حالة وجود داللة : مالحظات 

بين متوسطات المجتمعات، مثل حالة ( Post-Hoc tests)بعض المقارنات الثنائية 

 .تحليل التباين فى اتجاه واحد

Two Way MANOVA 

 تحليل التباين المتعدد فى اتجاهين إختبار 5.12
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عامللل اسللتيعاب المللادة هاال تختلااف متوسااط درجااة : بالنساابة لبيانااات 

درجاة  األول ودرجة أسائلة اإلمتحاان التحرياري  متغيرات 3والمحتوى على : )الدراسية

 حسااب المجموعااات الااثالث؟( العملااىدرجااة أساائلة اإلمتحااان  ي شاافوأساائلة اإلمتحااان ال

 والنوع؟

 :التاليةنتبع الخطوات : لإلجابة على الفرضية

Analyze General Linear Model  Multivariate…: 

 
 وذلك عن طريق ادخال: عامل استيعاب المادة الدراسيةبة الخاص اتالمتغير إختيار يتم

درجة  ي شفودرجة أسئلة اإلمتحان ال األول ودرجة أسئلة اإلمتحان التحريري  متغيرات

و  :Dependent Variables  فى وجميعها متغيرات كمية العملىأسئلة اإلمتحان 

 :Fixed Factor(s)الي  ( الفئويان)( Gender)والنوع  (Group) مجموعةال امتغير

  :كما يتضح من النافذة التالية

  5.11مثال  مستقلة فى اتجاهينمتعددة مقارنة متوسطات مجتمعات 
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نتحول الى النافذة التالية والتى يمكن التأشير فيها على ي بالضغط علاآلن 

 Homogenity)التجانس واختبار ( Descriptive statistics)االحصاء الوصفى 

tests )كما يتضح من النافذة التالية ،: 

  

 :ةالتالي ل على النتائجنحص ثم   اآلن بالضغط على  
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N النوع المجموعة 

درجة أسئلة اإلمتحان 

 التحريري األول
dimension1 

A 

 5 3.647 5.40 ذكر

 4 1.708 5.75 انثى

Total 5.56 2.789 9 

B 

 6 2.483 7.17 ذكر

 3 577. 8.67 انثى

Total 7.67 2.121 9 

C 

 6 2.608 4.00 ذكر

 3 1.528 3.33 انثى

Total 3.78 2.224 9 

Total 

 17 3.044 5.53 ذكر

 10 2.514 5.90 انثى

Total 5.67 2.815 27 

اإلمتحان درجة أسئلة 

 الشفوى
dimension1 

A 

 5 1.304 3.80 ذكر

 4 2.062 5.75 انثى

Total 4.67 1.871 9 

B 

 6 3.098 6.00 ذكر

 3 3.000 7.00 انثى

Total 6.33 2.915 9 

C 

 6 2.098 6.00 ذكر

 3 577. 5.67 انثى

Total 5.89 1.691 9 

Total 

 17 2.422 5.35 ذكر

 10 1.969 6.10 انثى

Total 5.63 2.256 27 

 dimension1 درجة أسئلة اإلمتحان العملي

A 

 5 1.140 3.40 ذكر

 4 1.000 7.50 انثى

Total 5.22 2.386 9 

B 

 6 1.941 4.83 ذكر

 3 2.082 6.33 انثى

Total 5.33 2.000 9 

C 

 6 2.229 4.83 ذكر

 3 577. 5.67 انثى

Total 5.11 1.833 9 

Total 

 17 1.873 4.41 ذكر

 10 1.430 6.60 انثى

Total 5.22 2.006 27 
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الثالث ثم يوضح لكل طريقة عدد الطالب  اسماء المجموعاتيستعرض  السابق الجدول

(  فى هذا المثال لكل طريقة   2وعددهم ) Nالذين طبقت عليهم كل طريقة من الطرق 

اإلنحراف المعياري  ، لكل مجموعة مقسمة حسب النوعMean ضافة الى المتوسط إ

Std. Deviation  ، وإلجمالى المجموعات الثالث  ةمجموعلكل(Total ) ًمقسمة أيضا

 .حسب النوع
 

 :التجانسمصفوفة جدول اختبار 

   

إلختبار التجانس تساوي  (.Sig)حتمال المعنوية إن قيمة أالسابق،  ويالحظ من الجدول

وهذا يشير بأنه اليوجد دليل معنوي على رفض .  0.00وهذه القيمة أكبر من   0.120

ن تطبيق اختبار تحليل أوهو مايؤكد  مصفوفة التغايرات،فرض العدم القائل بتساوي 

  .تطبيق صحيح المتعدد التباين

 

 .كذلك يشير اختبار ليفنى بوجود تجانس لكل امتحان
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 . تجاه واحدأكثر من إفي  المتعدد تحليل التباين جدول 

 

عامل درجات السابق يتضح لنا أن متوسطات المتعدد تحليل التباين  اختبارات من جدول

درجة أسئلة اإلمتحان التحريري متغيرات  3والمحتوى على : )استيعاب المادة الدراسية

 تختلف بإختالفلم  (العملىحان درجة أسئلة اإلمت ي شفودرجة أسئلة اإلمتحان ال األول و

كذلك ،  0.00من  كبرأ ىوه 0.022هنا تساوي   p-value (Sig.)، ألن قيمة المجموعة

من  كبرأ ىوه 0.002هنا تساوي   p-value (Sig.)، ألن قيمة النوع تختلف بإختالفلم 

0.00 ، ً هنا   p-value (Sig.)، ألن قيمة المجموعة والنوعاليوجد تفاعل بين وأيضا

 ات،  وبناءاً على ذلك، يمكن القول بأن اإلختبار 0.00من  كبرأ ىوه 0.021تساوي 

رفض الفرض العدمي الزاعم بتساوي عدم ، أي  Not- Significant ةمعنويكانت غير

عند  المجموعة أو النوعحسب سواء  عامل استيعاب المادة الدراسيةدرجات متوسطات 

 .0.00مستوى معنوي 
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درجات السابق يتضح لنا أن متوسطات  التأثيرات بين الموضوعات اختبارات من جدول

-p، ألن قيمة المجموعة تختلف بإختالفاألول درجة أسئلة اإلمتحان التحريري  متغير

value (Sig.)   وهى نفس النتيجة التى تم 0.02أقل من  ىوه 0.001هنا تساوي ،

 (.ANOVA)ن فى اتجاه واحد الحصول عليها عند تطبيق اختبار تحليل التباي

، ألن المجموعة تختلف بإختالفلم  ي شفودرجة أسئلة اإلمتحان ال كما يتضح أن متوسط 

 ،  0.00من  كبرأ ىوه 0.122هنا تساوي   p-value (Sig.)قيمة 

، المجموعة تختلف بإختالفلم  العملىدرجة أسئلة اإلمتحان  كما يتضح أيضاً أن متوسط

 . 0.00من  كبرأ ىوه 0.220هنا تساوي   p-value (Sig.)ألن قيمة 

 

مالحظ ان النتائج السابقة يمكن الحصول عليها بتطبيق اختبار تحليل التباين فى اتجاه 

 .لكل متغير( ANOVA)واحد 

فالبد من معرفة اى  المتعدد فى اختبار تحليل التباين ونظرا لوجود معنوية  لذلك

البرنامج يمكننا من إجراء المقارنات الثنائية بين متوسطات . تختلف مجموعاتال

فبالرجوع للقائمة  Post Hoc Multiple Comparisonsالمجتمعات، باستخدام 

 .(ANOVA)فى اتجاه واحد   اختبار تحليل التباينكما سبق ايضاحه مع الرئيسية 
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تم في هذا الفصل مناقشة كيف يمكن مقارنة المتوسطات لعينة من مجتمع واحد أو لعينتين  

وأيضا تم مناقشة كيفية إجراء إختبار تحليل التباين . من مجتمعين مستقلتين أو مرتبطتين

 Two way في إتجاهينتحليل التباين  و One way ANOVAفى إتجاه واحد 

ANOVA ار تحليل التغاير، وكذلك طريقة إجراء إختب ANCOVA. 

إختبار تحليل فتم تقديم  كما تم عرض تعميم االختبارات السابقة على المتغيرات المتعددة

في المتعدد تحليل التباين  و One way MANOVAفى إتجاه واحد  المتعدد التباين

المتعدد  ، وكذلك طريقة إجراء إختبار تحليل التغاير Two way MANOVA إتجاهين

MANCOVA.  

 

وسوف يتم في الفصل التالي مناقشة معامالت اإلرتباط للمقاييس الكمية والترتيبية وكذلك 

 .للمقاييس االسمية( اإلقتران)معامالت المشاركة 
  

 ملخص الفصل  5.13
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أحد المهام ذلك يعتبر و ،عالقات بين المتغيراتالإيجاد  هوبحث  أيهداف أهم أمن 

 .حصاءاإلاألساسية التي يقوم بها علم 

 :متغيرين بالخاصيتين التاليتين أيوتتميز دراسة العالقة بين 

 magnitude( الحجم) المقدار 

 reliability( الصدق)الصالحية 

+ 2إذا كانت قيمة معامل اإلرتباط مساوية  +. 2و  -2رتباط بين تنحصر قيمة معامل اإل

 - 2عندها يكون اإلرتباط طردي تام، وكذلك عندما تكون قيمة معامل اإلرتباط مساوية 

 .عندها يكون اإلرتباط عكسي تام

النتيجة التى نحصل عليها من العينة " تمثيل"ن صالحية العالقة هى تعبير عن حجم إ

 .للمجتمع

الرتباط للبيانات الكمية مشاهدة البيانات من خالل شكل ويجب قبل حساب معامالت ا

 ،(و غير ذلكأخطية )طبيعة العالقة  كون وذلك لمالحظة،  Scatter diagramاالنتشار 

 .لى نتائج مضللةإوالتى قد يؤدى وجودها   outliersوجود قيم شاذة  لمالحظة وكذلك

ً جداً من  حصائى، وهو الجزء الخاص اإل ستداللجزاء اإلأيتناول هذا الفصل جزًء هاما

وهو يحتوى على ستة حاالت مختلفة حسب مستوى . باالرتباط واالقتران بين متغيرين

 . قياس المتغيران

  

Correlation and Association 
 

Introduction 

 مقدمة   6.1

 اإلرتباط واالقتران  6
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 :والحاالت المقدمة هى

 (بيرسون) بين متغيرين كميينالخطية العالقة  -2

 (بايسيريال الترتيبي) متغير كمي و متغير ترتيبيالعالقة بين  -1

 (ايتا)و ( بوينت بايسيريال) متغير كمي و متغير اسميالعالقة بين  -3

 (جاما( )سبيرمان رو)و (كيندال تاو) العالقة بين متغيرين ترتيبيين -2

 (ايتا) اسمي و متغير مرتبالعالقة بين متغير  -0

 (لمدا)و( معامل التوافق)و ( فاي) العالقة بين متغيرين اسميين -2

 

 :ط التى تستخدم للحاالت السابقةرتباهم معامالت اإلأوالجدول التالي يلخص 

 

 

 قيال المتغير

 األول            

 قيال  

 المتغير الثاني 

 كمي

 (Scale)  

 ترتيبي

 (Ordinal)  

 اسمي

 (Nominal)  

 (Scale)كمي  

  

 بيرسون

 (Pearson) 

 

 بايسيريال الترتيبي

(Ordinal Bi-serial) 

 بوينت بايسيريال

(Point Bi-serial) 

 (Eta) ايتا

 (Ordinal)ترتيبي 

 

 بايسيريال الترتيبي

(Ordinal Bi-serial) 

 كندال تاو

 (Kendall ) 

 سبيرمان رو

(Spearman) 

 (Gamma) جاما

 بيسيريال

(Bi-serial) 

 (Nominal)اسمي 

 

 بوينت بايسيريال

(Point Bi-serial) 

 (Eta) ايتا

 بيسيريال

(Bi-serial) 

 (Phi)فاي 

 معامل التوافق

(Contingency Coefficient) 

 (Lambda)لمدا 

 :إلستخدامات المعامالت المقدمة ختصاراً وفيما يلى ا

 لمستويات القياسأهم المعامالت المناسبة  6.1.1
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 قيال المتغير

 األول            

 قيال  

 المتغير الثاني 

 كمي

 (Scale)  

 ترتيبي

 (Ordinal)  

 اسمي

 (Nominal)  

 (Scale)كمي  

  

في حالة (Pearson) بيرسون

 (scale)وجود متغيرين كميين 

يمكن استخدام معامل بيرسون 

لإلرتباط بعد التحقق من وجود 
بينهما وتحت  خطيةعالقة 

فرضية وجود اعتدالية 

(Normality) فب البيانات  

 

 

 بايسيريال الترتيبي
((Ordinal Bi-serial 

مقياس للمشاركة يستخدم لقياس 
بين متغيرين  المشاركةعالقة 

ذي )كمي ومتغير ترتيبي 

 –عالي ) كالقلق( مستويين 
 (.منخفض 

( Point Bi-serial)بوينت بايسيريال

بين متغير  المشاركةيستخدم لقياس عالقة 

ذي )كمي ومتغير اسمي 

أو الجنس ( ال-نعم)كاإلجابة (مستويين

وال يوجد معنى , الخ( .. انثى–ذكر )

 وجدتلإلشارة السالبة إن 
معامل ايتا صمم لقياس ( Eta) ايتا

وهو مناسب لمتغير  الغير خطيةالعالقة 

مثال الدخل )تابع مقاس بمقياس فترة 
ومتغير مستقل اسمي له عدد ( كفئات

مثال النوع أو )محدود من التقسيمات 

وهو مقياس للمشاركة ( الحالة اإلجتماعية
 تنحصر قيمته بين الصفر والواحد

  (Ordinal)ترتيبي 

 بايسيريال الترتيبي
((Ordinal Bi-serial  مقياس

للمشاركة يستخدم لقياس عالقة 

بين متغيرين كمي  المشاركة
( ذي مستويين )ومتغير ترتيبي 

 (.منخفض  –عالي ) كالقلق

(  Kendall) كندال تاو

يستخدم هذا اإلختبار للتحقق 
 توافقيةمن وجود عالقة ارتباط 

بين ازواج مشاهدات البيانات 

 الكمية أو الترتيبية أو المرتبة
( Spearman) سبيرمان رو

يستخدم هذا اإلختبار للتحقق 

من وجود عالقة ارتباط 
بين ازواج  اضطرادية

مشاهدات البيانات الكمية أو 

 الترتيبية أو المرتبة 
معامل جاما ( Gamma) جاما

 للمشاركةهو مقياس متماثل 

 ن ترتيبيين بين متغيري

يستخدم لقياس ( Bi-serial) بيسيريال
بين متغير  ترتيبي  المشاركةعالقة 

كاإجابة ( ذي مستويين)ومتغير اسمي 

الخ ( ... ذكر وأنثى)أو الجنس ( ال-نعم)
وال يوجد معنى لإلشارة السالبة ان 

 وجدت

  (Nominal)اسمي 

-Point Bi)بوينت بايسيريال

serial ) يستخدم لقياس عالقة

بين متغير كمي  المشاركة
ذي )ومتغير اسمي 

أو ( ال-نعم)كاإلجابة (مستويين

وال , الخ( .. انثى–ذكر )الجنس 
يوجد معنى لإلشارة السالبة إن 

 وجدت

معامل ايتا صمم ( Eta) ايتا

وهو  الغير خطيةلقياس العالقة 

مناسب لمتغير تابع مقاس 

مثال الدخل )بمقياس فترة 
ومتغير مستقل اسمي له ( فئاتك

عدد محدود من التقسيمات 

مثال النوع أو الحالة )
وهو مقياس ( اإلجتماعية

للمشاركة تنحصر قيمته بين 

 الصفر والواحد

( Bi-serial) بيسيريال

 المشاركةيستخدم لقياس عالقة 
بين متغير  ترتيبي ومتغير 

كاإجابة ( ذي مستويين)اسمي 

ذكر )أو الجنس ( ال-نعم)
الخ وال يوجد معنى ( ... وأنثى

 لإلشارة السالبة ان وجدت

معامل فاي هو مقياس (  Phi)فاي

يعتمد على مربع كاي ويتضمن  للمشاركة

حساب الجذر التربيعي لناتج قسمة 
 احصاء مربع كاي على حجم العينة

 معامل التوافق

(Contingency Coefficient ) هو
يعتمد على مربع كاي  للمشاركةمقياس 

تنحصر قيمته بين الصفر والواحد ويعبر 

الصفر عن عدم وجود مشاركة بين 

متغيرا الصف والعمود بينما قرب قيمته 

من الواحد يعبر عن درجة عالية من 

المشاركة بين المتغيرين وتعتمد القيمة 
العظمى الممكنة على عدد الصفوف 

 واألعمدة داخل الجدول

عامل لمدا هو مقياس م( Lambda) لمدا
يعكس تقليل نسبة الخطأ عندما  للمشاركة

تستخدم قيم المتغير المستقل للتنبؤ بقيم 

 المتغير التابع
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لإلرتباط بعد يمكن إستخدام معامل بيرسون ( Scale)فى حالة وجود متغيرين كميين 

فى ( Normality)التحقق من وجود عالقة خطية بينهما، وتحت فرضية وجود إعتدالية 

 .البيانات

 
 

 

 
 

 

بين أزواج  خطيةيستخدم هذا اإلختبار للتحقق من وجود عالقة إرتباط   

 مشاهدات البيانات ، إضافة إلى مدى قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين

 

وإذا كانت قيمة معامل اإلرتباط مساوية . يهتم معامل بيرسون بدراسة  وجود عالقة خطية

قد تكون هناك )للصفر، فهذا يشير إلى عدم وجود عالقة إرتباط خطي بين المتغيرين 

 ن تتبع التوزيع الطبيعيأويشترط للمتغيرات (. نها غير خطيةعالقة بين المتغيرين ولك

وتكمن أهمية هذا اإلختبار، عندما يأخذ معامل .  (Bivariate normal)الثنائي 

، عندها نبحث عن معنوية معامل +2و  -2اإلرتباط، أي من القيم المحصورة مابين 

 .اإلرتباط

 

 كيفية الوصول إلى االختبار: 

Analyze            Correlate          Bivariate …  

 

Correlation between two scale variables 

 العالقة بين متغيرين كميين 6.2

Linear Correlation Coefficient   Pearson's   

 معامل بيرسون لالرتباط الخطي 6.2.1

 الهدف
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 :  كيفية تنفيذ اإلختبار

   Variablesالمتغيرات المراد اختبارها  في   وأالمتغيرين  إد راج -

 Pearsonالتأشير علي  -

-Oneو ذو طرف واحد أ Two-tailed ذو طرفان : ختبار ختيار نوع اإلإ -

tailed 

 OKالضغط علي  -

 

 بين المتغيرين ارتباط خطيةوجود عالقة المعنوية تعنى  * 

 

 

ة متغيرات قيست تسعتحتوى على ( الموظفينsav.)البيانات التالية والمسجلة على ملف 

 : ، منها أربعة متعيرات ديموغرافية بإحدى الشركات اموظف 20على 

 :الديموغرافية  متغيراتال

 القياسمستوى  وصف المتغير اسم المتغير

  النوع النوع
  الجنسية الجنسية
  الحالة اإلجتماعية الحالة
  العمر العمر

 : المتغيرات غير الديموغرافية

 مستوى القياس وصف المتغير اسم المتغير

  المؤهل التعليمي مؤهل

  بالسنوات الخبرة الخبرة

  الراتب عند بداية التعيين 2 الراتب

  الحاليالراتب  1 الراتب

  الرضا الوظيفي الرضا

 

 بيانات مثال عام  6.1 بيانات
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 ( : ) متغيرات من خالل الــ شكل ال

 

 
 

 

  

 

للتحقق من ما إذا كانت هناك عالقة خطية  ة بالموظفينالخاص( 6.1بيانات )م استخدإل

 :نتبع الخطوات التالية( )والراتب الحالي (  )بين عدد سنوات الخبرة 

 

 (Scatter diagram)نبدء بعمل شكل االنتشار :  أوال  

 

Graphs             Chart Builder… 

 

 

 

 نحصل على النافذة التالية ف

  ×العالقة الخطية بين متغيرين كميين  6.1مثال 
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، كما هو مبين بالصورة السابقة  هاسحبأو   مع الضغط على Scatter/Dotباختيار 

ونظرا ألن الراتب يعتمد على الخبرة فيتم اعتبار الراتب متغير تابع والخبرة متغير 

 بينما يتم نقل    Yالمحور الرأسي الى ( الراتب الحالي ) وعليه فيتم نقل متغير . مستقل

  : فى النافذة التاليةكما     X فقىأللمحور ااالخبرة الى متغير 
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القااة بااين عالطبيعااة يوضااح قااد ساايظهر لنااا الشااكل التااالي الااذي   ضااغط علااى بال

 :كعالقة خطية او غير خطية الخبرة والراتب الحالي

 

سفل أتجاه حركة النقاط من إ)مكانية وجود عالقة خطية طردية إيوضح الشكل السابق 

 (.اليمين ىعلألى إاليسار 
 

 :لحساب معامل بيرسون لالرتباط نتبع الخطوات التالية: ثانيا

Analyze          Correlate          Bivariate… 
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مع التأشير على   Variables ـضمن ال الراتب الحالي و  الخبرةن يختيار المتغيرإب

Pearson   

 

 :نحصل على الجدول التالي  الضغط علي بثم  

 

يتضح  من الجدول السابق وجود عالقة خطية ذات داللة إحصائية عالية بين عدد سنوات 

، وهى صغيرة  p-value =0.002الخبرة ورواتب الموظفين بعد التعيين  حيث أن قيمة 

،  r=0.481لإلرتباط يساوي  نوكذلك فإن قيمة معامل بيرسو =0.01مقارنة بقيمة 

 .بمعنى أن اإلرتباط بين المتغيرين طردي أقل من المتوسط 

للتعبير على وجود داللة     rبجانب قيمة ** قام البرنامج بوضع نجمتين : مالحظة)

، وفى حالة وجود داللة احصائية عند مستوى 0.02إحصائية عند مستوى معنوية 

أما فى حالة عدم وجود .   rبجانب قيمة * يقوم البرنامج بوضع نجمة واحدة  0.00معنوية

 (.  rداللة إحصائية فال يقوم البرنامج بوضع أى نجوم بجانب قيمة 
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يمكن  (Ordinal)واألخر ترتيبي  (Scale) احدهما كميفى حالة وجود متغيرين 

 .لإلرتباط بايسيريال الترتيبيإستخدام معامل 

 

 

 

 

 

فإننا نستخدم  (Ordinal)وأخر ترتيبي   (Scale)كمي  متغير اذا ارنا ايجاد العالقة بين

ً ) نفسه معامل بيرسونيسيرال الترتيبي وهو امعامل ب ولكن لمتغيرين احدهما  (حسابيا

فإذا طبقنا خطوات حساب معامل بيرسون على متغيرين احدهما  كمي واألخر ترتيبي

 . ل الترتيبيايسرياب فإن المخرجات تمثل قيمة لمعامل كمي واالخر ترتيبي

 
 :معاملكيفية الوصول إلى ال* 

 

Analyze            Correlate          Bivariate …  

 :  كيفية تنفيذ اإلختبار

   Variablesالمتغيرات المراد اختبارها  في   وأالمتغيرين  إد راج -

 Pearsonالتأشير علي  -

-Oneو ذو طرف واحد أ Two-tailed ذو طرفان : ختبار ختيار نوع اإلإ -

tailed 

 OKالضغط علي    -     

 وجود عالقة ارتباطالمعنوية تعنى  * 

 

Correlation between scale variable and Ordinal variable 

 العالقة بين متغير كمي و متغير ترتيبي 6.3

Ordinal Bi-serial Coefficient 

 

 معامل بايسيريال الترتيبي لإلرتباط  6.3.1
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بالموظفين للتحقق من ما إذا كانت هناك عالقة توافقية بين  ةالخاص 6.1 ستخدام بياناتإب

نفس نتبع ( متغير كميوهو ) الراتب الحالي(  وهو متغير ترتيبي)المؤهل العلمي 

 خطوات حساب معامل بيرسون السابقة دون الحاجة لبحث خطية العالقة ، وعليه فإننا 

 :الخطوات التاليةمن خالل  بايسيريل الترتيبي ب معامل حسن

Analyze           Correlate           Bivariate… 

 
مع التأشير   Variables ـضمن ال الراتب الحالي و  المستوى التعليمين يختيار المتغيرإب

 :كما فى النافذة التالية   Pearsonعلى 

  × العالقة بين متغير كمي ومتغير ترتيبي  6.2مثال 
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 :نحصل على الجدول التالي  الضغط علي ب
 

 
بين الراتب جداً  يتضح  من الجدول السابق وجود عالقة ذات داللة إحصائية عالية 

مقارنة جدا ، وهى صغيرة p-value =0.000التعليمي  حيث أن قيمة  ستويالحالي والم

لإلرتباط يساوي  بايسيريال الترتيبيوكذلك فإن قيمة معامل   α  0.01=  بقيمة

r=0.609  وهو يعكس انه من المتوسط أعلى قليالً ، بمعنى أن اإلرتباط بين المتغيرين ،

 .كلما ارتفع مستوى تعليم الموظف كلما زاد راتبه
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يمكن  (Nominal)واألخر اسمي  (Scale) احدهما كميفى حالة وجود متغيرين 

 . لإلرتباط  بايسيريال بوينت إستخدام معامل

 

 

 

 

 

 

فإننا نستخدم  (Nominal) اسميوأخر   (Scale)كمي  متغير اذا ارنا ايجاد العالقة بين

 وهو نفسه معامل بيرسون ولكن لمتغيرين احدهما كمي واألخرايسيرال ببوينت معامل 

فإذا طبقنا خطوات حساب معامل بيرسون على متغيرين احدهما كمي واالخر اسمي  

مع مالحظة اهمال اإلشارة  .لايسرياب معامل بوينتفإن المخرجات تمثل قيمة ل وصفي

السالبة فى حالة الحصول عليها، حيث انه معامل للمشاركة لوجود متغير ذو مستوى 

 .قياس إسمى

 :معاملكيفية الوصول إلى ال* 

Analyze            Correlate          Bivariate …  

 :  اإلختباركيفية تنفيذ  

   Variablesالمتغيرات المراد اختبارها  في   وأالمتغيرين  إد راج -

 Pearsonالتأشير علي  -

-Oneو ذو طرف واحد أ Two-tailed ذو طرفان : ختبار ختيار نوع اإلإ -

tailed 

 OKالضغط علي    -     

 بين المتغيرين مشاركةوجود عالقة المعنوية تعنى  * 

 

Point Bi-serial Coefficient 

 

 بايسيريال لإلرتباط  بوينت معامل 6.4.1

Correlation between a scale variable and a nominal variable 

 اسميالعالقة بين متغير كمي و متغير  6.4
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بين  بالموظفين للتحقق من ما إذا كانت هناك عالقة  ةالخاص   6.1 ستخدام بيانات إب

نفس خطوات نتبع ( متغير كميوهو ) الراتب الحالي  و (وهي متغير اسمي) الجنسية

حسب ن وعليه فإنناحساب معامل بيرسون السابقة دون الحاجة لبحث خطية العالقة ، 

 :الخطوات التاليةبايسيريل من خالل بوينت معامل 

Analyze           Correlate           Bivariate… 

 
مع التأشير على   Variables ـضمن ال الراتب الحالي و الجنسيةن يختيار المتغيرإب

Pearson    نحصل على الجدول التالي  ثم الضغط علي: 

 

  ×  اسميالعالقة بين متغير كمي ومتغير  6.3مثال 
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بين الراتب الحالي ذات داللة احصائية يتضح  من الجدول السابق عدم وجود عالقة 

 0.05α= ، وهى كبيرة مقارنة بقيمة p-value =0.281والجنسية حيث أن قيمة 

في حالة عدم مع مالحظة انه  اي نستطيع قول انه ليس للجنسية عالقة بالراتب الحالي

إلشارة باإلضافة الى ذلك اليعتد با. عاملالم وجود داللة احصائية فإننا الننظر لقيمة

السالبة في حالة وجود متغير ذو مستوى قياس اسمى حتى لو كانت هناك داللة 

 .احصائية

 

 

 

تنحصر قيمته بين الصفر والواحد، يعبر ، لجدول مزدوجمعامل إيتا هو مقياس للمشاركة 

الصفر عن عدم وجود مشاركة بين متغيري الصف والعمود، بينما قرب قيمته من الواحد 

 . يعبر عن درجة عالية من المشاركة

ومتغير مستقل ( مثل الدخل كفئات)معامل إيتا مناسب لمتغير تابع مقاس بمقياس فترة 

 (.ل النوع أو الحالة االجتماعيةمث)إسمى له عدد محدود من التقسيمات 

األولى تتعامل مع متغير الصف كمتغير ذو مقياس الفترة : يتم حساب قيمتين للمعامل إيتا

 .بينما الثانية تتعامل مع متغير العمود كمتغير اسمى

 

Analyze         Descriptive Statistics          Crosstabs… 

 :  كيفية تنفيذ اإلختبار

  :Row(s)األول  فى الصف  المتغير  جإدرا -

  :Column(s)الثاني  فى العمود  المتغير  جإدرا -

  Statistics الضغط علي -

  Etaالتأشير علي -

 Continueالضغط علي  -

 .OKالضغط علي     -     

 .وجود مشاركة بين المتغيرين المعنوية تعنى * 

 

Eta Coefficient 

 

 لإلرتباط  ايتامعامل  6.4.2
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بالموظفين للتحقق من ما إذا كانت هناك  عالقة بين الحالة  ةالخاص 6.1بيانات البإستخدام 

نتبع (  وهو متغير كمى( )كفئات)عند البداية  والراتب( وهو متغير اسمي)االجتماعية  

 :الخطوات التالية

 الى (وهو متغير كمي) الراتب عند بداية التعيين حويلنقوم بتسفي هذا المثال  : مالحظة

 :خالل اعادة تكويد المتغير كالتالى وذلك من فئات  ثالثة ذو( ترتيبي)متغير فئوي 
 

 

 

 Transfrom             Recode into Different Variables … 

 

 :نقوم بنقل المتغيرالمراد تحويله كما فى النافذة التالية

 

  ×  اسميومتغير  (فئوى) العالقة بين متغير كمي 6.4مثال 
 

 تحويل متغير كمى الى متغير فئوى
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بعد ذلك نضغط على ( Lable)بتعريف اسم جديد للمتغير مع تعريف معناه  نقوم

(Change ) ثم نضغط على(Old and New Values )كما فى النافذة التالية: 

 

 :كالتالىالى فئات  تحويل المتغير نقوم

 

ويفضل  .يكون المتغير قد تحول الى متغير فئوي( OK)ثم  ( Continue)بالضغط على 

  (:Variable View)ئة من خالل تسمية كل ف

 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          261 

 

 :الى فئات نقوم باالتي تحويل المتغيرعد اآلن ب 

Analyze           Descriptive Statistics          Crosstabs… 

 

والمتغيرالحالة فى (  Row(s))بإختيار المتغير الراتب االول اإلجتماعية فى الصف 

 :التالىكما فى الشكل (  Column(s))العمود 
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 :نحصل على النافذة التالية ثم بالضغط على 

 

نحصل   ثم الضغط علي    ثم الضغط على  Etaمع التأشير على 

 :على الجدول التالي

 
 

ض فقط القيم المشاهدة حسب الراتب عند بداية التعيين الجدول المزدوج السابق يعر 

وكل  2300أصحاب الرواتب أقل من من  3والحالة االجتماعية، فمثال يوجد ( كفئات)

وهم من   1000و  2302من أصحاب الرواتب بين  1، كما يوجد (Single)منهم أعزب 

 .وهكذا(  Married)المتزوجون 
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يتضح  من الجدول السابق وجود عالقة  بين الحالة االجتماعية وهو متغير اسمى و 

بإعتبار أن  0.222معامل إيتا القيمة ، وقد بلغت قيمة ال(كفئات)الراتب عند بداية التعيين 

بإعتبار أن  0.121متغير الراتب عند بداية التعيين هو المتغير التابع، وتساوي كذلك 

مع مالحظة أن الداللة تؤخذ من داللة إختبار . متغير الحالة االجتماعية هو المتغير التابع

 (.كاياي أن حساب المعامل إيتا يصاحب حساب إختبار مربع )مربع كاي 

 

 

 

 

، ( Scale)أو وجود  متغيرين كميين ( Ordinal)فى حالة وجود متغيرين ترتبيين 

فى البيانات، يمكن عندها ( Normality)وبحيث التتحقق فرضية وجود إعتدالية 

 .كندال تاو او سبيرمان رو، وذلك حسب الهدف المرجو قياسهإستخدام معاملى 
 

 

 

 

 

 

 

 

بين أزواج  توافقيةيستخدم هذا اإلختبار للتحقق من وجود عالقة إرتباط   

 مشاهدات البيانات الكمية أو الترتيبية او المرتبة

 

نه الفرق بين أليه على إيهتم معامل كندال تاو بدراسة وجود عالقة توافقية، حيث ينظر 

فى حالة ( Disconcordance) حتمال التخالفإو( Concordance)حتمال التوافق إ

ً للبيأستخدامه إويمكن . وجود بيانات ترتيبية حيث اليشترط للمتغيرات بانات الكمية يضا

 ن تتبع التوزيع الطبيعي الثنائيأ

Correlation between two ordinal variables 

 ترتيبيين  ينالعالقة بين متغير 6.5

 الهدف

 Kendall tau's coefficient 

 الرتباط الرتب تاو معامل كندال 6.5.1
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 :كيفية الوصول إلى االختبار*  

Analyze            Correlate          Bivariate …  

 

 :  كيفية تنفيذ اإلختبار

   Variablesختبارها  في  إالمتغيرات المراد  وأالمتغيرين  د راجإ -

 Kendall's tau-bالتأشير علي   -

-Oneو ذو طرف واحد أ Two-tailed ذو طرفان : ختيار نوع االختبارإ -

tailed 

 OKالضغط علي     -     

 .وجود عالقة ارتباط توافقية المعنوية تعنى  * 

 

 

 

من ما إذا كانت هناك  عالقة بين الخاصة بالموظفين للتحقق  6.1بإستخدام البيانات 

وهو متغير ترتيبي )والرضي الوظيفي (  وهو متغير ترتيبي)توافقية بين المؤهل العلمي 

 :نتبع الخطوات التالية( أيضا

 :لحساب معامل كندال تاو لالرتباط بين متغيرين ترتيبيين نتبع الخطوات التالية

Analyze           Correlate           Bivariate… 

كما فى )  Variables ـضمن ال الرضا الوظيفيو  المستوى التعليمي نيباختيار المتغير

 (حالة بيرسون

  ×  (كندال تاو)متغيرين ترتيبيينالعالقة بين  6.5مثال 
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  ثم الضغط علي    Kendall's tau-bمع التأشير على 

 
 :نحصل على الجدول التالي 
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يتضح  من الجدول السابق وجود عالقة توافقية ذات داللة إحصائية عالية جدا بين 

، وكذلك فإن  p-value =0.000المؤهل العلمى  والرضي الوظيفي ،  حيث أن قيمة 

بمعنى أن اإلرتباط بين المتغيرين  r=0.545قيمة معامل كندال تاو لالرتباط يساوي 

 .على قليال من المتوسط أطردي 
 

 

  

 

 

 

 

بين أزواج  ضطراديةإيستخدم هذا اإلختبار للتحقق من وجود عالقة إرتباط   

 مشاهدات البيانات الكمية أو الترتيبية أو المرتبة

فى حالة وجود ( Monotonic) اضطراديةيهتم معامل سبيرمان بدراسة  وجود عالقة 

ن تتبع أيضاً للبيانات الكمية حيث اليشترط للمتغيرات أستخدامه إويمكن . بيانات ترتيبية

 التوزيع الطبيعي الثنائي 

 :كيفية الوصول إلى االختبار 

Analyze            Correlate          Bivariate …  

 :  كيفية تنفيذ اإلختبار

   Variablesختبارها في إالمتغيرات المراد  وأالمتغيرين  د راجإ -

 Spearmanالتأشير علي   -

-Oneو ذو طرف واحد أ Two-tailed ن يذو طرف: ختيار نوع االختبارإ -

tailed 

 OKالضغط علي  -

 

 .وجود عالقة ارتباط اضطرادية المعنوية تعنى  * 

Spearman's Rank Correlation Coefficient 

 

 الرتب سبيرمان الرتباطمعامل  6.5.2

 الهدف
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ضطرادية إباستخدام بيانات المثال الخاص بالموظفين للتحقق من ما إذا كانت هناك عالقة 

( يضاأوهو متغير ترتيبي )والرضي الوظيفي (  وهو متغير ترتيبي)بين المؤهل العلمى 

 :نتبع الخطوات التالية

 

 :التالية رتباط بين متغيرين ترتيبيين نتبع الخطواتلحساب معامل سبيرمان لإل

Analyze            Correlate            Bivariate… 

 
  Variables ـضمن ال Job Satisfactionو  Qualificationsن يختيار المتغيرإب

 ( كما فى حالة بيرسون)

 
 :نحصل على الجدول التالي  OKثم الضغط علي    Spearmanمع التأشير على 

  ×  ( سبيرمان)متغيرين ترتيبيين العالقة بين  6.6مثال 
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ضطرادية ذات داللة إحصائية عالية جدا بين إيتضح  من الجدول السابق وجود عالقة 

، وكذلك فإن قيمة  p-value =0.000حيث أن قيمة  المؤهل العلمى والرضي الوظيفي،

بمعنى أن اإلرتباط بين المتغيرين طردي   r=0.567 رتباط يساويمعامل سبيرمان لإل

 .على قليال من المتوسط أ

 

 

 

 

 :هناك العديد من معامالت المشاركة نوجز أهم صفاتها كالتالى
 

 

 

 

 

ترتيبيين و تنحصر قيمته بين  معامل جاما  هو مقياس متماثل للمشاركة بين متغيرين

 .سالب واحد وموجب واحد

يعتبر قرب القيمة المطلقة لمعامل جاما من الواحد مؤشراً لعالقة قوية بين المتغيرين،  

 .بينما القيم القريبة من الصفر فتعبر عن عدم وجود عالقة

 

 

 مقاييس المشاركة بين متغيرات ترتيبية
 

Measures of Association for Ordinal Variables 
 

Gamma Coefficient 

للمشاركة معامل جاما 6.5.3  
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د  هو مقياس للمشاركة بين متغيرين ترتيبيين و تنحصر قيمته بين سالب  -معامل سومرز

 .واحد وموجب واحد

د  من الواحد مؤشراً لعالقة قوية بين  -يعتبر قرب القيمة المطلقة للمعامل سومرز 

 .المتغيرين، بينما القيم القريبة من الصفر فتعبر عن عدم وجود عالقة

مقياس غير متماثل ويعتبر إمتداد لمعامل جاما، ويختلف عنه فقط د  هو  -معامل سومرز

فى المتغير المستقل، ويتم ايضاً ( غير المكررة)فى تضمين عدد األزواج غير المرتبطة 

 .حساب الصورة المتماثلة له
 

 

 

 

 

( ordinal)ب هو مقياس المعلمي للمشاركة بين متغيرين ترتيبيين  –معامل كندال تاو 

إشارة المعامل تعكس إتجاه . ويأخذ الرتب المكررة فى اإلعتبار( ranked) او مرتبين

 .العالقة وقيمته المطلقة تعكس قوتها ، وكلما زادت القيمة المطلقة كلما زادت قوة العالقة

فقط فى حالة  2+أو  2-وهو يصل إلى . تنحصر قيمته بين سالب واحد وموجب واحد 

 (.عدد األعمدة= عدد الصفوف )الجداول المربعة 

  

Somers' d Coefficient 
 

 للمشاركة د -معامل سومرز 6.5.4

Kendall's tau-b Coefficient 
 

 للمشاركة ب –معامل كندال تاو 6.5.5
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( ordinal)ترتيبيين ج  هو مقياس المعلمي للمشاركة بين متغيرين  –معامل كندال تاو 

تجاه إشارة المعامل تعكس إ. عتبارواليأخذ الرتب المكررة فى اإل( ranked) و مرتبينأ

 .العالقة وقيمته المطلقة تعكس قوتها ، وكلما زادت القيمة المطلقة كلما زادت قوة العالقة

فقط فى حالة  2+او  2-وهو يصل الى . تنحصر قيمته بين سالب واحد وموجب واحد 

 .الجداول المربعة

 

 :كيفية الوصول إلى االختبارات

Analyze         Descriptive Statistics          Crosstabs… 

  

 :  كيفية تنفيذ اإلختبار

  :Row(s)األول  فى الصف  المتغير -

  :Column(s)الثاني  فى العمود  المتغير   -

  Statistics لضغط علي -

  Ordinal) تحت )المعامالت السابقة ( أو كل)التأشير علي أحد  -

 Continueالضغط علي  -

 .OKالضغط علي  -     

 .بين المتغيرينوجود عالقة مشاركة  المعنوية تعنى  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendall's tau-c Coefficient 
 

 للمشاركةج  –معامل كندال تاو  6.5.6
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بالموظفين للتحقق من ما إذا كانت هناك عالقة بين المؤهل  ةالخاص 2.2 ستخدام بياناتإب

نتبع ( وهو متغير ترتيبي ايضا)والرضي الوظيفي (  وهو متغير ترتيبي)العلمى 

 :الخطوات التالية

Analyze         Descriptive Statistics         Crosstabs… 

 
فى العمود   الرضا  والمتغير( Row(s))فى الصف  المستوى التعليمي ختيار المتغيرإب

(Column(s) )كما فى الشكل التالى: 

 

  × ( مقاييس المشاركة )العالقة بين متغيرين ترتيبيين  6.7مثال 
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 :نحصل على النافذة التالية    ثم بالضغط على

 
ثم الضغط على Ordinal) تحت )المعامالت السابقة ( أو كل)مع التأشير على أحد 

 :نحصل على الجداول التالية  ثم الضغط علي    

 

 

يتضح  من الجدول السابق وجود عالقة  ذات داللة إحصائية عالية جدا بين المؤهل 

، وكذلك فإن قيمة معامل  p-value =0.000العلمى  والرضي الوظيفي ،  حيث أن قيمة 

ما قيمة ، أ 0.022تساوى   ج  –و قيمة معامل كندال تاو  0.020تساوى   ب –كندال تاو 

رتباط نه بالنسبة لقيمة معامل سبيرمان لإلأمع مالحظة . 0.222معامل جاما فتساوى 

وهى قريبة من القيم الثالث التى تم الحصول  0.022فكانت تساوى ( من المثال السابق)

 .على قليال من المتوسط أتغيرين طردية ن العالقة بين المأعليها وجميعها تؤكد 
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يتضح  من الجدول السابق وجود عالقة  ذات داللة إحصائية عالية جدا بين المؤهل 

، وكذلك فإن قيمة معامل  p-value =0.000العلمى والرضي الوظيفي،  حيث أن قيمة 

هى فى حالة إعتبار أن المؤهالت  0.222و هى  تساوى   0.021تساوى   د -سومرز

فى حالة إعتبار أن الرضا الوظيفى هو المتغير التابع،   0.021المتغير التابع وتساوى 

والقيم الثالث التى تم الحصول عليها تؤكد أن العالقة بين المتغيرين طردية أعلى قليال 

 .من المتوسط 
 

 
 

 

    (Nominal) اسمي واألخر Ordinal))احدهما ترتيبي فى حالة وجود متغيرين 

 . لإلرتباط  بايسيريال يمكن إستخدام معامل 
 

 

 

 

فإننا ( Nominal) اسمي واألخر   (Ordinal)ترتيبي  متغير اذا ارنا ايجاد العالقة بين

ً ) يسيرال وهو نفسه معامل بيرسونانستخدم معامل ب احدهما ولكن لمتغيرين  (حسابيا

احدهما فإذا طبقنا خطوات حساب معامل بيرسون على متغيرين  ترتيبي واألخراسمي

مالحظة اهمال مع  .لايسرياب فإن المخرجات تمثل قيمة لمعاملترتيبي واألخراسمي 

اإلشارة السالبة فى حالة الحصول عليها، حيث انه معامل للمشاركة لوجود متغير ذو 

 .مستوى قياس إسمى

Correlation between an Ordinal variable and a Nominal variable 

 إسمي و متغير  ترتيبيالعالقة بين متغير  6.5

Bi-serial Coefficient 

 

معامل بايسيريال  6.5.1

 لإلرتباط 
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 :معاملكيفية الوصول إلى ال* 

Analyze            Correlate          Bivariate …  

 

 :  كيفية تنفيذ اإلختبار

   Variablesالمتغيرات المراد اختبارها  في   وأالمتغيرين  إد راج -

 Pearsonالتأشير علي  -

-Oneو ذو طرف واحد أ Two-tailed ذو طرفان : ختبار ختيار نوع اإلإ -

tailed 

 OKالضغط علي  -

 .وجود عالقة مشاركة  بين المتغيرينالمعنوية تعنى  * 

 

 

بين   بالموظفين للتحقق من ما إذا كانت هناك عالقة  ةالخاص 6.1 ستخدام بياناتإب

نفس خطوات نتبع ( متغير اسميوهو )  والنوع (وهو متغير ترتيبي)المؤهل العلمي 

حسب حساب معامل بيرسون السابقة دون الحاجة لبحث خطية العالقة ، وعليه فإننا ن

 :التالية الخطواتمن خالل  بايسيريال معامل 

Analyze           Correlate           Bivariate… 

 

 ×   اسميي ومتغير ترتيبالعالقة بين متغير 
 

 6.5مثال 
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   Variables ـضمن ال النوع و  المستوى التعليمين يختيار المتغيرإب

 
 :نحصل على الجدول التالي  ثم الضغط علي    Pearsonالتأشير على ب

 
التعليمي  ستويالمبين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةً يتضح  من الجدول السابق 

وكذلك فإن   α  0.05=  قيمةمن ال أكبر، وهى p-value =0.267حيث أن قيمة  والنوع

ولكن نظراً لعدم وجود داللة ،  r=0.209لإلرتباط يساوي  بايسيريال قيمة معامل 

 .احصائية ، فال نهتم بقيمة المعامل
 

 

 

 

 

 

مقاييس المشاركة بين يمكن إستخدام  (Nominal)فى حالة وجود متغيرين اسميين 

 (Measures Of Association For Nominal Variable)متغيرين اسميين 
 .وفيما يلى عرض موجذ للمعامالت المقدمة

Correlation between two nominal variables 

 اسميين  ينالعالقة بين متغير 6.7
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يعتمد علي مربع كاي، تنحصر ( association)معامل التوافق هو مقياس للمشاركة 

عدم وجود مشاركة بين متغيرا الصف قيمته بين الصفر والواحد، يعبر الصفر عن 

والعمود، بينما قرب قيمته من الواحد يعبر عن درجة عالية من المشاركة بين المتغيرين، 

 نة على عدد الصفوف واألعمدة داخل الجدولمد  القيمة العظمى الممكو تعت
 
 

 

 

معامل فاي هو مقياس للمشاركة يعتمد علي مربع كاي، ويتضمن حساب الجذر التربيعى 

 . لناتج قسمة إحصاءة مربع كاي على حجم العينة

 .معامل كرامر  فى هو مقياس للمشاركة  يعتمد علي مربع كاي
 

 

 

 

 

للمشاركة يعكس تقليل نسبة الخطأ عندما تستخدم قيم المتغير  معامل المدا هو مقياس

 .المستقل للتنبؤ بقيم المتغير التابع

تنحصر قيمة المدا بين الصفر والواحد، يعبر الصفر عن عدم وجود فائدة للمتغير 

 المستقل عند التنبؤ بالمتغير التابع، بينما الواحد فتعبر قيمته أن المتغير المستقل يتنبأ بشكل

 .تام للمتغير التابع
 

Contingency coefficient 

 التـــــوافق للمشاركةمعـامل  6.7.1

Phi coefficient and Cramer's V coefficient  

 معامل فاي و معامل كرامر في للمشاركة 6.7.2

Lambda coefficient  

 معامل المدا للمشاركة 6.7.3
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معامل عدم التأكد هو مقياس للمشاركة يعكس تقليل نسبة الخطأ عندما تستخدم قيم متغير 

 .للتنبؤ بقيم متغير آخر

إلى تقليل نسبة الخطأ  للمعامل تعنى أن معلومية أحد المتغيرات تؤدي 0.13فمثال القيمة 

 %.13عند التنبؤ بقيم  متغير آخر بحوالى 
 

 

 :كيفية الوصول إلى االختبار* 

Analyze         Descriptive Statistics          Crosstabs… 

  

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

  :Row(s)األول  فى الصف  المتغيرادخال  -

  :Column(s)الثاني  فى العمود  لمتغيرا ادخال -

  Statistics الضغط علي -

  Nominal) تحت )المعامالت السابقة ( أو كل)التأشير على  أحد  -

 Continueالضغط علي  -

 .OKالضغط علي  -
 

 .وجود مشاركة بين المتغيرين المعنوية تعنى * 

 

 

 

 من ما إذا كانت هناك  عالقة بين النوع الخاصة بالموظفين للتحقق  6.1بإستخدام البيانات 

 :نتبع الخطوات التالية  (يضاأوهو متغير اسمي ) والجنسية(  وهو متغير اسمي)

Uncertainty coefficient 

 معامل عدم التأكد للمشاركة 6.7.4

  ×  متغيرين اسميينالعالقة بين  6.9مثال 
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Analyze           Correlate           Crosstabs… 

 

والمتغيرالجنسية فى العمود (  Row(s))بإختيار المتغير النوع فى الصف 

(Column(s)  )كما فى الشكل التالى: 

 
 

 :نحصل على النافذة التالية ثم بالضغط على 
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ثم الضغط على  Nominal) تحت )المعامالت السابقة ( أو كل)مع التأشير على أحد 

 :نحصل على الجداول التالية  ثم الضغط علي    

 

ية، فمثال يوجد والجنس الجدول المزدوج السابق يعرض فقط القيم المشاهدة حسب النوع

 . من االجانب االناث  1من المواطنين الذكور ، كما يوجد  22

 

يتضح  من الجدول السابق عدم وجود عالقة  ذات داللة إحصائية بين النوع والجنسية، 

  0.001تساوى   ، وكذلك فإن قيمة معامل عدم التأكد p-value =0.726حيث أن قيمة 
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فى حالة إعتبار أن النوع  هو المتغير التابع وتساوى كذلك    0.001وهى  تساوى أيضا 

 .فى حالة إعتبار أن الجنسية هى المتغير التابع  0.001

 

يتضح  من الجدول السابق عدم وجود عالقة  ذات داللة إحصائية بين النوع والجنسية، 

و وهي قيمة  0.000أما معامل عدم التأكد فيساوى  p-value =0.726حيث أن قيمة 

 .غير معنوي
 

 

 

 .بيرسون حساب معامل كما رأينا مما مضى فإن هناك معامالت تعتمد على 

أي  طريقة ايجاد أو معامل بيسيريال سيريلينت بايمعامل بايسيريل الترتيبي او معامل بو 

وحتى معامل سبيرمان وحتى معامل عدم  معامل بيرسون حسابعن طريق  واحدة  هممن

  :التأكد ولكن 
 

مستوى قياس المتغير 

 األول

مستوى قياس المتغير 

 الثانى
 المعامل

قيمة 

 المعامل

 [1,1-] بيرسون  

 [1,1-]  ل الترتيبيابايسيري  

 [0,1] *لاسيريبوينت باي  

 [1,1-] سبيرمان  

 [0,1] *لاسيريباي  

 [0,1] *فاى  

 .تُهمل اإلشارة السالبة لقيمة المعامل حتى لوكانت من مخرجات البرنامج* 
 

  

 (عائلة بيرسون)مالحظة 
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من خالل شكل االنتشار  العالقة خطية كون مالحظةكيفية  تم في هذا الفصل مناقشة 

Scatter diagram  ، جداً من وتناول ً ستدالل جزاء اإلأهذا الفصل جزًء هاما

وهو يحتوى على ستة . باالرتباط واالقتران بين متغيرينحصائى، وهو الجزء الخاص اإل

 فقد قدمنا . حاالت مختلفة حسب مستوى قياس المتغيران

 (بيرسون) بين متغيرين كميينالخطية العالقة  -2

 (بايسيريال الترتيبي) متغير كمي و متغير ترتيبيالعالقة بين  -1

 (ايتا)و ( بوينت بايسيريال) و متغير اسميمتغير كمي العالقة بين  -3

 (جاما( )سبيرمان رو)و (كيندال تاو) العالقة بين متغيرين ترتيبيين -2

 (ايتا) اسمي و متغير مرتبالعالقة بين متغير  -0

 (لمدا)و( معامل التوافق)و ( فاي) العالقة بين متغيرين اسميين -2

 

حسب مستوي قياس مقدمة نماذج االنحدار والوسوف يتم في الفصل التالي مناقشة 

 :وهى( dependent)المتغير التابع 

 :كمى  للمتغير التابعمستوى قياس   - أ

 .(Simple Linear Regression)االنحدار الخطى البسيط  2

 .(Multiple Linear Regression) متعدداالنحدار الخطى ال 1

 .(Automatic Linear Modeling)النمذجة الخطية اآللية  3

 .(Non Linear Regression)الخطى االنحدار غير  2

 :للمتغير التابع ترتيبي مستوى قياس  -ب 

 .(Simple Linear Regression)االنحدار الترتيبي  0

 :للمتغير التابع  اسميمستوى قياس  - ج

 .(Binary Logistic Regression)لوجستي الثنائياالنحدار ال 2

 .(Multinomial Logistic Regression) لوجستي المتعدداالنحدار ال 2

 

 

  

 ملخص الفصل  6.8
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ً جداً من  حصائى، وهو الجزء الخاص ستدالل اإلجزاء اإلأيتناول هذا الفصل جزًء هاما

وهذا الجزء خاص ببناء النماذج بغرض التنبؤ (. Regression)باإلنحدار 

(Prediction) .حسب مستوي قياس المتغير نماذج االنحدار المقدمة فى هذا الفصل و

 :هى( dependent)التابع 

 :للمتغير التابع مستوى قياس كمى  أ

 .(Simple Linear Regression)االنحدار الخطى البسيط  2

 .(Multiple Linear Regression) متعدداالنحدار الخطى ال 1

 .(Automatic Linear Modeling)النمذجة الخطية اآللية  3

 .(Non Linear Regression)االنحدار غير الخطى  2
 

 :للمتغير التابع ترتيبي مستوى قياس  -ب 

 .(Simple Linear Regression)االنحدار الترتيبي  0
 

 :للمتغير التابع  اسميمستوى قياس  - ج

 .(Binary Logistic Regression)لوجستي الثنائياالنحدار ال 2

 .(Multinomial Logistic Regression) لوجستي المتعدداالنحدار ال 2

 

لمعرفة افصل   (Curve Estimation)تقدير المنحني  ىذلك سوف نتعرض ال وقبل

 ..نموذج للبيانات

 Introductionمقدمة   7.1

Regression and Pridiction 

 التنبؤ واإلنحدار   7
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حسب مستوى قياس  إلنحدار المقدمة فى هذا الفصلاوالجدول التالي يوضح نماذج 

 :المتغير التابع
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 المتغير نوع

   التابع

متغيرات 

  نوعية مستقلة

  

متغيرات 

 كميةمستقلة 

 

 االختبار المستخدم
SPSS 

Analyze→ 

Regression 

   كمي
Simple Linear 

Regression 
→ Linear… 

   كمي 
Multiple Linear 

Regression 
→ Linear… 

   كمي 
Non- Linear 

Regression 
→ Linear… 

   كمي 
Probit Regression  → Probit … 

   كمي 
Automatic Linear 

Modeling 

→ Automatic 

Linear Modeling  

   ترتيبي
Ordinal Regression → Ordinal  

 اسمي

   (ثنائى)
Binary Logistic 

Regression 
→ Binary 

Logistic… 

 اسمي

   (متعدد)
Multinomial Logistic 

Regression 

→ Multinomial 

Logistic… 

 تعنى أن له أكثر من تقسيمين( متعدد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنحدار المناسبة لمستوي قياس المتغير التابعنماذج 
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  الهدف *

( independent)المتغير المستقل يستخدم االنحدار الخطى لتقدير معامل 

 (dependent)للمعادلة الخطية، وذلك بغرض تقدير المتغير التابع 

    Y = a + b*X    فى حالة وجود متغير مستقل واحد فإن معادلة الخط تأخذ الصورة

 .عن المتغير التابع Yعن المتغير المستقل وتعبر  Xحيث تعبر 
 :كيفية الوصول إلى االختبار* 

Analyze   Regression   Linear …  

 
 :كيفية تنفيذ االختبار* 

 Dependentالمتغير التابع فى   إدراج 

 Independent(s)المتغير المستقل فى   إدراج 

 .OKالضغط علي 

 .للبياناتالخطي المعنوية تعنى  مناسبة النموذج * 

Simple Linear Regression 

 االنحدار الخطى البسيط 7.2
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االنحدار الخطى التأكد من ( نموذج)قبل تكوين معادلة يجب                                   

  خطية العالقة من خالل 

 

 

 

 

 :من خالل الخطوات التالية  يتم التأكد من خطية العالقة من خالل

Analyze    Regression   Curve Estimation …  

 

 :كما هو موضح فى المثال التالي

 

 
 

 

والراتب عند بداية التعيين  Current Salaryلراتب الحالي لبيانات  وجودافترض  

Salary at Beginning  والمخزنة فى ملف  الموظفينمن  30عدد ب ةخاص

كما فى  المتغيران الكميان معرفان من خالل  .  

 :النافذة التالية

 
   

 :فهى كما فى النافذة التالية أما البيانات  من خالل  

 

 

 

 

 :ملحوظة هامة

 التأكد من خطية العالقة  7.2.1

 نموذج خطى لعالقة بين متغيرين كميين  7.9مثال 
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 1الراتب 9الراتب مسلسل  

1 1 1290 3225 

2 2 1010 3535 

3 3 1290 4515 

4 4 1980 6930 

5 5 2680 4380 

6 6 1050 3675 

7 7 1370 2795 

8 8 1280 3480 

9 9 1300 3250 

10 10 1530 5825 

11 11 1050 3675 

12 12 1160 2900 

13 13 1630 5705 

14 14 2510 4275 

15 15 1190 5975 

16 16 1050 3375 

17 17 2100 5250 

18 18 1180 4130 

19 19 1350 4725 

20 20 1960 4900 

21 21 1640 5740 

22 22 2360 5900 

23 23 2180 5450 

24 24 1830 6405 

25 25 1330 4655 

26 26 1070 3745 

27 27 1410 4935 

28 28 2710 6775 

29 29 1970 6895 

30 30 1260 4410 
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 :من خالل الخطوات التالية  يتم التأكد من خطية العالقة من خالل

Analyze   Regression      Curve Estimation …  

 :التاليةكما فى النافذة 

 
بداية التعيين  عندوهو الراتب (  )Independent)يتم بعد ذلك ادراج المتغير المستقل 

وهو الراتب الحالى فى هذا ( )Dependent)وكذلك المتغير التابع ( فى هذا المثال

 :كما فى النافذة التالية " Linear" مع التأشير على (  المثال

 
 :النتائج التاليةنحصل على     OKالضغط على  ب
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وتعرف ايضاً ( وهى مربع معامل بيرسون  لالرتباط) R Square   0.341=القيمة  

وهى تعبر عن مدى تفسير  Determination coefficientبإسم معامل التحديد 

ن معادلة خط االنحدار تفسر العالقة بين المتغيرين بدرجة أاى )النموذج للبيانات 

ولكن المهم فى األمر هو وجود داللة احصائية على  (.حد مالى إوهى منخفضة % 31.1

 0.002القيمة ( .Sig)او   (P-value)خطية العالقة حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

يعنى ذلك امكانية اإلستخدام الصحيح لإلنحدار الخطى، (. اى انها ذات معنوية عالية جداً )

 .لوجود داللة على خطية العالقة
 

  
 

والذى ( Regression line)لسابق يعطى شكل اإلنتشار مصحوباً بخط اإلنحدار الرسم ا

 .ه الرياضية وكيفية استخدامها فى التنبؤتسنرى فى الجزء التالى كيفية استنتاج معادل
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نتبع الخطوات لراتب الحالي والراتب عند بداية التعيين ا نحدار بينيجاد معادلة خط اإلإل

 :التالية

Analyze   Regression  Linear… 

الراتب ختيارمتغير إو   :Dependentضمن   كمتغير تابع لراتب الحاليا  ختيارالمتغيرإب

  :كما فى النافذة التالية    :Independent(s)ضمن كمتغير مستقل عند بداية التعيين 

   

 :نحصل على النواتج التالية  بالضغط على  

  

تعبر عن معامل  (Model Summary) األول   فى الجدول R=0.584 القيمة  

 R   0.341=أما القيمة . بيرسون  لالرتباط بين الراتب الحالى والراتب عند بداية التعيين

Square معامل التحديد  هىDetermination coefficient  ،وهى  كما سبق وأشرنا

ونظراً ألن القيمة العظمى . للراتب الحالى ية التعيينالراتب عند بدا تعبر عن مدى تفسير

لمعامل التحديد هى الواحد الصحيح، فيؤكد ذلك وجود عوامل او متغيرات اخرى تؤثر على 

 .الراتب الحالى

 ايجاد معادلة خط اإلنحدار 
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    0.002وتساوي   (ANOVA)فى الجدول الثانى  (.Sig)حتمال المعنوية إما قيمة أ

 .لإلستخدام مناسبللبيانات ( الخطى)النموذج أن اى  عالية جداً، وجود معنوية فهى تعنى

 

( constant)ئؤخذ قيم المعامالت، فقيمة الثابت   (Coefficients)فى الجدول الثالث

a=2536.479 وقيمة معامل ( 0.000حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي ىوه

X  (اى الراتب عند بداية التعيين )b=1.395 ةمعنوي ىوه  ً حيث قيمة احتمال )ايضا

 (.0.002المعنوية تساوي 

 :وعلى ذلك فإن معادلة خط االنحدار تكون

 الراتب عند بداية التعيين × 2.321+  2489.836= الراتب الحالى 

ستخدام المعادلة السابقة فى تقدير الراتب الحالى بمعلومية الراتب عند إنه يمكن بأويالحظ 

نه فى هذا المثال الحد األدنى للرواتب عند بداية التعيين هو أمع مالحظة . بداية التعيين

ستخدام هذه المعادلة فى التقدير خارج إ، فال يجوز 1220والحد األقصى هو  2020

ً راتبه عند بداية التعيين أفمثال لو  .هاتين القيمتين ، فيمكن تقدير راتبه الحالي 1000ن موظفا

   0110.132=  1000 × 2.321+  2489.836= الراتب الحالى  :كالتالي
 :والشكل التالى يوضح كيفية اإلستنتاج البيانى لهذه القيمة
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  الهدف *

 متغيرات مستقلةعدة يستخدم االنحدار الخطى المتعدد  لتقدير معامالت 

(independent ) الخطية، وذلك بغرض تقدير المتغير التابع للمعادلة(dependent) 

 : تأخذ الصورةاإلنحدار  فى حالة وجود عدة متغيرات مستقلة فإن معادلة خطف

 

متغيرات المستقلة ال عن  x1, x2,..., xkحيث تعبر

  .عن المتغير التابع Yوتعبر 
 :كيفية الوصول إلى االختبار* 

Analyze     Regression         Linear …  

 
 :كيفية تنفيذ االختبار* 

 Dependentالمتغير التابع فى   إدراج 

 Independent(s)فى   ةالمستقل اتالمتغير إدراج 

 .OKالضغط علي 

 .للبياناتالخطي المعنوية تعنى  مناسبة النموذج * 

 االنحدار الخطى المتعدد 7.3

kk xbxbxbaY  ...2211

Multiple Linear Regression 
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  :فى حالة المتغيرات المتعددة توجد خمسة اختيارات

 
 (:Hierarchical)باإلضافة الى طريقة االنحدار الهرمي 

 Automatic)امكانية اختيار النموذج المتعدد آليا  عن طريق  91كما أُضيف فى اإلصدار 

Linear modeling) 

 
 

 

 

 إلدخال المتغيرات فى النموذج دفعة واحدة  Enter االنحدار باالدخال طريقة

نحدار على كل المتغيرات المستقلة المدرجة ن يحتوي نموذج اإلأردنا أتستخدم اذا هى و

 .حسب تسلسل االدخال

 :Enterطريقة االنحدار باالدخال  7.9.9

   المتعدد المختلفةاإلنحدار طرق اختيارات نماذج 
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 .لحذف المتغيرات فى النموذج دفعة واحدة  Removeاالنحدار بالحذف   طريقة

 .وفيها يتم ادخال جميع المتغيرات المستقلة الى النموذج ثم اخراج غير المعنوى منها

 

 

 

 إلدخال المتغيرات فى النموذج واحد تلو اآلخر  Forward  طريقة االنحدار األمامى

نحدار فقط على المتغيرات المستقلة المدرجة ن يحتوي نموذج اإلأردنا أذا إوتستخدم  

وليست على )رتباط مع المتغير التابع مرتبة حسب قوة اإل( المعنوي) االرتباط الدالذات 

  (.حسب تسلسل االدخال

 
 

إلدخال جميع المتغيرات فى النموذج دفعة واحدة  Backward االنحدار الخلفى طريقة

 .ارتباطها مع المتغير التابعتلو اآلخر  حسب درجة معنوية   ثم حذفها واحد 

 

 

 

إلدخال المتغيرات فى النموذج وإخراجها  Stepwise االنحدار التدريجي طريقة

 وإختبارها واحد تلو اآلخر  

ن يحتوي نموذج االنحدار فقط على المتغيرات المستقلة المدرجة ذات أردنا أذا إوتستخدم 

مع المتغير التابع فى وجود المتغيرات المستقلة مرتبة ( المعنوي) اإلرتباط الجزئي الدال

 (.وليست على حسب تسلسل االدخال)حسب قوة االرتباط 

  

 

 

فى النموذج  اجباريا   المتغيراتبعض إلدخال  Hierarchical االنحدار الهرمى طريقة

   ثم االختيار عن طريق  الداللة اإلحصائية للبعض اآلخر

 اجبارياعلى بعض المتغيرات المستقلة ن يحتوي نموذج االنحدار أردنا أذا إوتستخدم 

حتى ولو لم تكن ذات داللة ( والتى نرى من واقع الخبرة مثال حتمية وجودها فى النموذج)

  .احصائية ، ثم االختيار المبنى على الداللة االحصائية لباقى المتغيرات

 :Stepwiseطريقة االنحدار التدريجي  7.9.5

 :Backwardطريقة االنحدار الخلفى   7.9.2

 :Forwardطريقة االنحدار األمامي  7.9.9

 :Removeطريقة االنحدار بالحذف   7.9.4

 :Hierarchicalطريقة االنحدار الهرمي  7.9.6
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ختيار أفضل نموذج إل  Automatic Linear Modelingطريقة االنحدار اآللية 

 (فقط 22وقد أضيفت بداية من اإلصدار ). متعدد ذو داللة احصائية بشكل آلي

 
 

  

 

موظفين متشتملة على العمر والخبرة و من ال 30التالية هى لعدد  ية فترضاالالبيانات 

المستوى التعليمي  ،( ولهم مستوى قياس كمي)راتب الحالي والراتب عند بداية التعيين ال

ولهم )النوع والجنسية والحالة االجتماعية  ،( ولهما مستوى قياس ترتيتى)والرضا 

المتغيرات معرفة من خالل  .  ومخزنة فى ملف ( مستوى قياس اسمى

 :كما فى النافذة التالية 

 

 :فهى كالتالى ن خالل أما البيانات م

 

 

 

 

 

 بيانات مثال عام لإلنحدار المتعدد 7.9 بيانات

 : Automatic Linear Modelingطريقة االنحدار اآللية  7.9.7
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 الرضا 1الراتب 9الراتب الخبرة العمر الحالة الجنسية النوع التعليم مسلسل

1 2 2 1 1 22 2 1290 3225 3 

2 1 2 2 2 23 5 1010 3535 2 

3 1 2 2 1 38 12 1290 4515 2 

4 3 1 2 3 32 12 1980 6930 5 

5 1 1 2 1 25 6 2680 4380 5 

6 1 2 2 0 26 6 1050 3675 2 

7 1 1 2 1 35 4 1370 2795 1 

8 1 2 2 3 21 1 1280 3480 2 

9 2 1 1 1 23 5 1300 3250 4 

10 2 1 1 3 23 4 1530 5825 3 

11 1 2 2 1 37 12 1050 3675 2 

12 1 1 1 1 22 6 1160 2900 2 

13 3 2 2 2 26 10 1630 5705 5 

14 1 2 1 1 23 3 2510 4275 5 

15 2 2 1 0 22 5 1190 5975 3 

16 1 1 1 0 26 6 1050 3375 1 

17 3 2 1 2 35 10 2100 5250 5 

18 1 1 2 1 25 4 1180 4130 2 

19 1 1 2 0 33 12 1350 4725 2 

20 2 1 1 0 24 5 1960 4900 4 

21 2 1 2 0 37 14 1640 5740 4 

22 1 1 1 1 24 8 2360 5900 5 

23 1 1 1 1 25 7 2180 5450 5 

24 2 1 2 0 29 11 1830 6405 4 

25 2 2 2 2 21 5 1330 4655 3 

26 1 1 2 1 21 4 1070 3745 2 

27 1 1 2 0 34 15 1410 4935 2 

28 3 2 1 0 29 12 2710 6775 5 

29 2 1 1 0 23 6 1970 6895 4 

30 1 1 2 1 37 12 1260 4410 2 
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اذا كان المطلوب ايجاد معادلة االنحدار المتعدد لمتغير  ملف  بالنسبة

بالنسبة لباقى المتغيرات المستقلة ( dependentكمتغير تابع )الراتب الحالى 

(independents) (فيما عدا الرضا)بالطرق التالية ،: 

  Enter اإلخال بطريقة ( أ

 Stepwise التدرج بطريقة ( ب

 Forwardبطريقة االمامى ( ج

 Automatic Linear modeling  بالطريقةاآللية( د

 Hierarchical بالطريقة الهرمية ( هـ

  :نتبع الخطوات التالية 

   

 

 

جميع المتغيرات األخرى كمتغيرات الحالي ولراتب ا نحدار بينيجاد معادلة خط اإلإ

 :نتبع الخطوات التالية( فيما عدا متغير الرضا)مستقلة 

Analyze   Regression  Linear… 

جميع و ختيارإو   :Dependentضمن   كمتغير تابع لراتب الحاليا  ختيارالمتغيرإب

مع مالحظة    :Independent(s)ضمن المتغيرات األخرى كمتغيرات مستقلة مستقل 

  :كما فى النافذة التالية ( Enter)ان الطريقة المتبعة هى طريقة 

a 7.4  االنحدار المتعدد بطريقة اإلدخالEnter  

 نموذج خطى لعالقة بين متغير كمي وعدة متغيرات مستقلة  7.4مثال 
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 :نحصل على النواتج التالية  بالضغط على  

 

تعبر عن  (Model Summary) األول   فى الجدول R Square    0.697= القيمة  

وهى تعبر عن مدى  كما سبق وأشرنا،  Determination coefficientمعامل التحديد 

 . جميع المتغيرات المستقلة الداخلة فى النموذج  للراتب الحالىتفسير 

 

    0.000وتساوي   (ANOVA)فى الجدول الثانى  (.Sig)حتمال المعنوية إما قيمة أ

 مناسبللبيانات ( المتعدد الخطى)النموذج أن اى  عالية جداً، وجود معنوية فهى تعنى

 .لإلستخدام
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( constant)ئؤخذ قيم المعامالت، فقيمة الثابت   (Coefficients)الجدول الثالثفى 

a=2536.479 وقيمة معامل ( 0.022حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي ىوه

ً  ةمعنوي ىوه b1=676.043 المستوى التعليمى  حيث قيمة احتمال المعنوية )ايضا

حيث قيمة )ايضاً  ةمعنويغير  ىوه b2=-269.198النوع وقيمة معامل  (0.022تساوي 

 .وهكذا (0.322احتمال المعنوية تساوي 

جميع المتغيرات فى النموذج حتى ولو لم تكن ذات  تدرج Enterويالحظ ان طريقة )

 (.داللة احصائية

 :تكونالمتعدد وعلى ذلك فإن معادلة خط االنحدار 

 ×( -269.198+ )التعليمىالمستوى  × (676.043)+  2536.479= الراتب الحالى 

 × (86.860)+ الحالة االجتماعية  × )-(6.773+ الجنسية  × (106.354)+ النوع 

الراتب عند  × (0.839)+ الخبرة السابقة بالسنوات  × (198.184)+ العمر بالسنوات 

 بداية التعيين

 (.حسب ترتيب ادخالهاجميع المتغيرات فى النموذج  تدرج Enterويالحظ ان طريقة )
 

 

 

 

جميع المتغيرات األخرى كمتغيرات لراتب الحالي وا نحدار بينيجاد معادلة خط اإلإ

 :نتبع الخطوات التالية Stepwiseمن خالل طريقة ( فيما عدا متغير الرضا)مستقلة 

Analyze   Regression  Linear… 

b 7.4 متدرجةطريقة الالاالنحدار المتعدد ب Stepwise  
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جميع و ختيارإو   :Dependentضمن   كمتغير تابع لراتب الحاليا  ختيارالمتغيرإب

مع مالحظة    :Independent(s)ضمن مستقل  المتغيرات األخرى كمتغيرات مستقلة

  :كما فى النافذة التالية ( Stepwise)ان الطريقة المتبعة هى طريقة 

  

 :نحصل على النواتج التالية  بالضغط على  

 
المتغيرات المستقلة الداخلة عبر ي  (Variables Entered/Removed) األول   الجدول

حسب ترتيب اهميتها من خالل ارتباطها الجزئي ذوالداللة االحصائية مع فى النموذج 

م هو هويتضح من ذلك وجود أربعة نماذج خطية أهم .(لراتب الحالىا)المتغير التابع 

العمر  وأخيراُ  الخبرة السابقة بالسنوات ف ند بداية التعيينالراتب عالمستوى التعليمي ثم 

 بالسنوات
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 تتعبر عن معامال (Model Summary)  ثانىال  فى الجدول R Square     قيم

ه نأ  ضح من الجدول ووا حسب كل نموذج،  Determination coefficientsالتحديد 

 (.فقط متغيرات مستقلةربعة أدخال نظراً إل)نحدار إربعة نماذج يوجد أ

 

  R square =0.382 و معامل التحديدR=0.618  فى النموذج األول معامل االرتباط الكلى  

 R square  =0.535 امل التحديدـومعR=0.731 اط الكلى ــى معامل االرتبــفى النموذج الثان

  R square =0.629  دومعامل التحديR=0.793  فى النموذج الثالث معامل االرتباط الكلى 

  R square =0.685 امل التحديدـومع R=0.828اط الكلى ـرتبامل اإلـفى النموذج الرابع مع

 .ويالحظ ارتفاع قيمة معامل التحديد من نموذج آلخر ومن ثم فأفضل نموذج هو األخير

 
 

فهى     0.000وتساوي   (ANOVA)لثفى الجدول الثا  (.Sig)حتمال المعنوية إ  قيم ويالحظ أن

 .لإلستخدام مناسبللبيانات ( ية المتعددةالخط)ذج االنمأن اى  عالية جداً لكل النماذج، وجود معنوية تعنى
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، فقيمة الثابت النموذج األخير ئؤخذ قيم معامالت  (Coefficients)رابعالجدول ال من

(constant )a=3270.98 ( 0.002حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي ىوه

حيث قيمة احتمال ) ةمعنوي ىوه b1=598.569 المستوى التعليمى وقيمة معامل 

 ىوه b2=0.847 الراتب عند بداية التعيينوقيمة معامل  (0.002المعنوية تساوي 

الخبرة السابقة وقيمة معامل  (0.002حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي

 (.0.003حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي ىوه b3=212.607 بالسنوات

حيث قيمة احتمال ) ةمعنوي ىوه b4=-88.782العمر بالسنوات قيمة معامل وأخيراً  

 (.0.022المعنوية تساوي 

وانما فقط جميع المتغيرات فى النموذج  التدرج Stepwiseويالحظ ان طريقة )

 (.حصائيةاالداللة الذات المتغيرات 

 :تكونالمتعدد وعلى ذلك فإن معادلة خط االنحدار 

الراتب  × (0.847)+المستوى التعليمى × (598.569)+  3270.98= الراتب الحالى 

العمر  × )-(88.782+  الخبرة السابقة بالسنوات  × (212.607)+  عند بداية التعيين

 بالسنوات

حسب ترتيب جميع المتغيرات فى النموذج  التدرج Stepwiseويالحظ ان طريقة )

 (.مع المتغير التابع" الجزئى"ادخالها واما حسب قوة ارتباطها 
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جميع المتغيرات األخرى كمتغيرات لراتب الحالي وا نحدار بينيجاد معادلة خط اإلإ

 :نتبع الخطوات التالية Stepwiseمن خالل طريقة ( فيما عدا متغير الرضا)مستقلة 

Analyze   Regression  Linear… 

جميع و ختيارإو   :Dependentضمن   كمتغير تابع لراتب الحاليا  ختيارالمتغيرإب

مع مالحظة    :Independent(s)ضمن مستقل  المتغيرات األخرى كمتغيرات مستقلة

  :كما فى النافذة التالية ( Forward)ان الطريقة المتبعة هى طريقة 

 

 :نحصل على النواتج التالية  بالضغط على  

 
المتغيرات المستقلة الداخلة عبر ي  (Variables Entered/Removed) األول   الجدول

ارتباطها الجزئي ذوالداللة االحصائية مع حسب ترتيب اهميتها من خالل فى النموذج 

ويتضح من ذلك وجود أربعة نماذج خطية أهمم هو  .(لراتب الحالىا)المتغير التابع 

c 7.4 ماميةطريقة األالاالنحدار المتعدد ب Forward  
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العمر  وأخيراُ  الخبرة السابقة بالسنواتف الراتب عند بداية التعيينالمستوى التعليمي ثم 

 بالسنوات

 

 تتعبر عن معامال (Model Summary)  ثانىال  فى الجدول R Square     قيم

ه نأ  ضح من الجدول ووا حسب كل نموذج،  Determination coefficientsالتحديد 

 (.فقط ربعة متغيرات مستقلةأدخال نظراً إل)نحدار إربعة نماذج يوجد أ

  R square =0.382 و معامل التحديدR=0.618  فى النموذج األول معامل االرتباط الكلى  

 R square  =0.535 امل التحديدـومعR=0.731 اط الكلى ــى معامل االرتبــنموذج الثانفى ال

  R square =0.629  دومعامل التحديR=0.793  فى النموذج الثالث معامل االرتباط الكلى 

  R square =0.685 امل التحديدـومع R=0.828اط الكلى ـرتبامل اإلـفى النموذج الرابع مع

 .قيمة معامل التحديد من نموذج آلخر ومن ثم فأفضل نموذج هو األخيرويالحظ ارتفاع 

 
وتساوي   (ANOVA)لثفى الجدول الثا  (.Sig)حتمال المعنوية إ  قيم ويالحظ أن

ية الخط)ذج االنمأن اى  عالية جداً لكل النماذج، وجود معنوية فهى تعنى    0.000

 .لإلستخدام مناسبللبيانات ( المتعددة
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، فقيمة الثابت النموذج األخير ئؤخذ قيم معامالت  (Coefficients)رابعالجدول ال من

(constant )a=3270.98 ( 0.002حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي ىوه

حيث قيمة احتمال ) ةمعنوي ىوه b1=598.569 المستوى التعليمى وقيمة معامل 

 ىوه b2=0.847 عند بداية التعيين الراتبوقيمة معامل  (0.002المعنوية تساوي 

الخبرة السابقة وقيمة معامل  (0.002حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي

 (.0.003حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي ىوه b3=212.607 بالسنوات

حيث قيمة احتمال ) ةمعنوي ىوه b4=-88.782العمر بالسنوات قيمة معامل وأخيراً  

 (.0.022ية تساوي المعنو

وانما فقط جميع المتغيرات فى النموذج  التدرج Forward ويالحظ ان طريقة )

 (.حصائيةاالداللة الذات المتغيرات 

 :تكونالمتعدد وعلى ذلك فإن معادلة خط االنحدار 

الراتب  × (0.847)+المستوى التعليمى × (598.569)+  3270.98= الراتب الحالى 

العمر  × )-(88.782+  الخبرة السابقة بالسنوات  × (212.607)+  عند بداية التعيين

 بالسنوات

حسب ترتيب جميع المتغيرات فى النموذج  التدرج Forwardويالحظ ان طريقة )

 (.ادخالها واما حسب قوة ارتباطها  مع المتغير التابع
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قد يرى الباحث من واقع الخبرة  أن هناك متغيرات لم يكن لها داللة احصائية على الرغم 

. فمثالً لم يدرج فى النماذج السابقة كل من الجنسية أو النوع. من اقتناعة بأهمية وجودها

ً )فبفرض اننا نريد ادراجهما  ثم التعرف على باقى المتغيرات بإحدى الطرق ( اجباريا

 .stepwise أو Forward السابقة مثل 

 

ثم  كل من الجنسية و النوعبعد ادراج لراتب الحالي ا نحدار بينيجاد معادلة خط اإلإل

من خالل ( فيما عدا متغير الرضا)جميع المتغيرات األخرى المستقلة التعرف على أثر 

 :نتبع الخطوات التالية Stepwiseطريقة 

Analyze   Regression  Linear… 

متغير الجنسية    :Dependentضمن   كمتغير تابع لراتب الحاليا  ختيارالمتغيرإب

مع مالحظة ان الطريقة المتبعة هى    :Independent(s)ضمن مستقل  كمتغير  مستقل 

  :Nextثم الضغط على  ( Enter)طريقة 

  
 

المستقلة األخرى كما بعد ذلك نكرر العملية السابقة مع النوع ثم ندخل جميع المتغيرات 

والتى سوف تتطبق عل المتغيرات  stepwiseسبق وأوضحنا مع إختيار طريقة ال

 :جميعها فيما عدا متغيرى الجنسية والنوع

 

d 7.4  بالطريقة الهرمية  االنحدار المتعددHierarchical 
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 :نحصل على النواتج التالية  بالضغط على  

 
المتغيرات المستقلة الداخلة عبر ي  (Variables Entered/Removed) األول   الجدول

المتغيرات وهما الجنسية والنوع، ثم   Enterاجباريا فى النموذج من خالل طريقة 

حسب ترتيب اهميتها من خالل ارتباطها الجزئي ذوالداللة المستقلة الداخلة فى النموذج 

نماذج خطية  خمسةذلك وجود بويتضح  .(لراتب الحالىا)االحصائية مع المتغير التابع 

الخبرة ف الراتب عند بداية التعيينالمستوى التعليمي ثم ثم تعتمد على الجنسية والنوع 

   السابقة بالسنوات
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 تتعبر عن معامال (Model Summary)  ثانىال  فى الجدول R Square     قيم

ه نأ  ضح من الجدول ووا حسب كل نموذج،  Determination coefficientsالتحديد 

 (.فقط متغيرات مستقلة خمسةدخال نظراً إل)نحدار إنماذج  يوجد خمسة

  R square =0.023 و معامل التحديدR=0.151  فى النموذج األول معامل االرتباط الكلى  

 R square  =0.032 امل التحديدـومعR=0.180 اط الكلى ــى معامل االرتبــفى النموذج الثان

  R square =0.439  دومعامل التحديR=0.662  فى النموذج الثالث معامل االرتباط الكلى 

  R square =0.580 امل التحديدـومع R=0.762اط الكلى ـرتبامل اإلـفى النموذج الرابع مع

  R square =0.644 امل التحديدـومع R=0.803اط الكلى ـرتبامل اإلـفى النموذج الرابع مع

 

 .األخيرويالحظ ارتفاع قيمة معامل التحديد من نموذج آلخر ومن ثم فأفضل نموذج هو 

 
أكبرهم و  (ANOVA)لثفى الجدول الثا  (.Sig)حتمال المعنوية إ  قيم ويالحظ أن

ذج االنمأن اى  عالية جداً لكل النماذج ، وجود معنوية فهى تعنى . 0.001تساوي 

ً )لإلستخدام  مناسبللبيانات ( ية المتعددةالخط)  .(باستثناء المتغيرين الداخلين إجباريا
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5290.385 749.152  7.062 .000 

 427. 806.- 151.- 455.920 367.692- الجنسية

2 (Constant) 5622.170 989.355  5.683 .000 

 441. 781.- 148.- 462.127 361.057- الجنسية

 605. 523.- 099.- 467.445 244.415- النوع

3 (Constant) 3685.585 888.074  4.150 .000 

 880. 152. 023. 371.315 56.385 الجنسية

 116. 1.624- 245.- 372.133 604.477- النوع

 000. 4.339 675. 262.808 1140.434 المستوى التعليمي

4 (Constant) 1773.945 1023.664  1.733 .095 

 337. 979. 137. 341.238 334.118 الجنسية

 187. 1.355- 183.- 332.509 450.652- النوع

 001. 3.723 540. 244.866 911.659 المستوى التعليمي

 008. 2.901 425. 351. 1.018 الراتب عند بداية التعيين

5 (Constant) 1865.095 963.103  1.937 .065 

 993. 009.- 001.- 359.576 3.110- الجنسية

 327. 1.001- 129.- 318.863 319.318- النوع

 005. 3.129 448. 241.930 756.923 المستوى التعليمي

 014. 2.640 371. 336. 887. الراتب عند بداية التعيين

 049. 2.074 295. 45.499 94.369 الخبرة السابقة بالسنوات

a. Dependent Variable: الحالى الراتب 

 

، فقيمة الثابت النموذج األخير ئؤخذ قيم معامالت  (Coefficients)معامالتجدول ال من

(constant )a=1865.095 حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنويغير  ىوه

حيث قيمة احتمال ) ةمعنويغير  ىوه b1=-3.11 الجنسية وقيمة معامل ( 0.020
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حيث ) ةمعنويغير  ىوه b2=-319.318النوع  وقيمة معامل (0.223المعنوية تساوي 

 b3=756.923المستوى التعليمي وقيمة معامل  (0.312قيمة احتمال المعنوية تساوي 

الراتب عند وقيمة معامل   (0.000حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي ىوه

 (0.022حيث قيمة احتمال المعنوية تساوي ) ةمعنوي ىوه b4=0.887 بداية التعيين

حيث قيمة ) ةمعنوي ىوه b5=94.369 الخبرة السابقة بالسنواتقيمة معامل  وأخيراً 

   (.0.022احتمال المعنوية تساوي 

 :تكونالمتعدد وعلى ذلك فإن معادلة خط االنحدار 

+  النوع × )-(319.318+  الجنسية × )-(3.11+  1865.095= الراتب الحالى 

 × (94.369)+  الراتب عند بداية التعيين × (0.887)+المستوى التعليمى × (756.923)

 الخبرة السابقة بالسنوات 

 

 
جميع المتغيرات األخرى و كمتغير تابع لراتب الحاليا نحدار بينيجاد معادلة خط اإلإ

من خالل الطريقة اآللية يجب أوال استخدام ( فيما عدا متغير الرضا)كمتغيرات مستقلة 

Role   والمتغيرات الداخلة فى النموذج وكذلك المستبعدة( التابع)لتحد المتغير الهدف : 

 

  كمتغير هدف( الراتب الحالى)على ان المتغير التابع  Roleنالحظ التأشير فى )

 (واستبعاد كال من المسلسل والرضا 

 :نتبع الخطوات التاليةثم 

Analyze   Regression  Linear… 

e 7.4  االنحدار المتعدد بالطريقة اآلليةAutomatic Linear modeling 
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الذى تم اختياره كمتغير هدف  (لراتب الحاليا) تابعال  لمتغيراآللى لختيارنالحظ اإل

مع استبعاد  جميع المتغيرات األخرى كمتغيرات مستقلة ختيارإ  كما نالحظ  

  :المتغيرات  المؤشر عليهم من قبل 

 

 اآلن 

بالضغط 

على 

نحصل 

على 

نموذج 

اإلنحدار 

 ً  :آليا

  

 

  

، حيث يالحظ على الجانب األيسر  وبالضغط على الشكل يتم فتح 

 :وجود األحد عشر ايكونة التالية
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 دقة النموذج
(Accuracy) 

 ضم العناصر
 (Merge 

categories) 

أهمية المتغيرات 

 المستقلة
(Pridector 

importance) 

القيم المشاهدة ضد 

 المالحظة
(Predicted by 

observed) 

    

توزيع البواقى 
(Residuals) 

 القيم الشاذة
 (Outliers) 

حجم التأثيرالنسبى 
(Effect) 

تأثير واتجاهات 

 المتغيرات
(Coefficient 

Estimate) 

   

 

 المقدرةالمتوسطات 
(Estimated 

Means) 

 

 ملخص بناء النموذج
(Model Building 

Summary) 

 النماذج الخطية
(Linear Models) 

 

 

 :وفيما يلى تفسيراً مختصراً للعملية التى يقوم بها كل منهم
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 التفسير الناتج المؤشر

 
 

يعطى دقة النموذج 

(Accuracy) 

 

 

الراتب الحالى :المتغير التابع 

(Target). 

النموذج اآللى الذى تم 

اختياره هو التدريجى 

 Forward)األمامى 

Stepwise ) و دقة النموذج

22.2( %Accuracy) 

 

 

 

 التفسير الناتج المؤشر

 

 
 يعطى أثر

المتغيرات  

 المتحولة
 

متغيرا الحالة والمؤهل تم ضم 

 Merge)عناصرهما 

categories ) للوصول الى أعلى

اإلرتباط مع متغير درجة من 

 (المتغير التابع)الهدف 
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 التفسير الناتج المؤشر

 

 

 
أهمية 

المتغيرات 

 المستقلة
 

الراتب عند بداية 

التعيين له أعلى أهمية 

فى التنبؤ بقيمة المتغير 

حجم تأثيره )الحالى 

( تقريبا% 32حوالى 

... يليه الخبرة السابقة، 

 الخ

 

 

 التفسير الناتج المؤشر

 

 
القيم المشاهدة 

 ضد المالحظة

 

يوضح شكل اإلنتشار بين القيم 

الفعلية والقيم الُمتنبأ بها وجود 

يعكس ذلك مدى . عالقة طردية

 .دقة التقدير باستخدام النموذج
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 التفسير الناتج المؤشر

 

 

 
توزيع البواقى 

(Residuals) 
 

يوجد تقارب بين 

توزيع البواقى 

(Residuals )

الفرق بين القيم )

المقدرة والقيم 

والتوزيع ( الحقيقية

 الطبيعى

 

يعطى المؤشر على انتماء البواقى   Histogramبدال من  p-p plotويالحظ أن اختيار 

 :للتوزيع الطبيعى كما سبق وتم شرحه فى الباب الثانى

 

 
 

لنسبة با( Normality)ويالحظ قرب النقاط من الخط مما يعكس وجود اإلعتدالية 

 .للبواقى

 

 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          316 

 

 التفسير الناتج المؤشر

 

 
 القيم الشاذة

outliers 

 
 

البيانات الخاصة بالموظف رقم 

تعطى أعلى قيمة للفرق بين  2

القيمة بين القيم المقدرة والحقيقية 

مما يعكس وجود تأثير على دقة 

 .النموذج

 

 

 التفسير الناتج المؤشر

 

 

 
حجم 

التأثيرالنسبى 

(Effect) 
 

له  2الراتب 

أكبر حجم 

تأثير على 

الراتب 

الحالى يليه 

الخبرة 

فالمؤهل 

 فالحالة

 

 .مك زيادة حجم التأثيرحيث يعكس زيادة الس  . ويالحظ اختالف ُسمك كل خط

  :نحصل على التالى Tableاآلن باختيار 
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 (. sig =0.000)يوضح ذلك ان النموذج له داللة احصائية عالية 

نحصل على الجدول التفصيلى التالى لألهمية النسبية  وبالضغط على 

 :للمتغيرات ذات الداللة اإلحصائية الداخلة فى النموذج

 

حجم تأثيره )الراتب عند بداية التعيين له أعلى أهمية فى التنبؤ بقيمة المتغير الحالى 

يليه ( باتقري% 612.حجم تأثيرها حوالى )، يليه الخبرة السابقة ( تقريبا% 232.حوالى 

حجم تأثيرها حوالى )يليه الحالة اإلجتماعية ( تقريبا% 711.حجم تأثيره حوالى ) المؤهل

ويالحط ان مجموع هذه النسب يساوى . وكلها ذات داللة احصائية( تقريبا% 512.

200.% 
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 التفسير الناتج المؤشر

 

 
تأثير واتجاهات 

 المتغيرات

(Coefficient 

Estimate)  

اإليجابى التأثير 

( اللون األزرق)

الثابت : للمتغيرات 

(intercept ) و

. والخبرة 2الراتب 

أما التأثير السلبى 

( اللون البرتقالى)

لمتغيرى المؤهل 

 والحالة

 

 مك زيادة حجم التأثيرحيث يعكس زيادة الس  . كل خطولون ويالحظ اختالف ُسمك 

 .ويعكس اللون اتجاه التأثير

  :صل على التالىنح Tableاآلن باختيار 

 
 . يوضح ذلك قيم المعامالت واشارتها وكذلك احتماالت معنوياتها وأهميتها النسبية

نحصل على الجدول التفصيلى التالى للمعامالت وفترات  وبالضغط على 

 :الثقة لها وألهمية النسبية للمتغيرات ذات الداللة اإلحصائية الداخلة فى النموذج
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 .أهم مخرج للنواتج نظرا  لتلخيص النموذج كامال  يعتبر هذا الجدول 

 

 التفسير الناتج المؤشر

 
المتوسطات 

 المقدرة

(Estimated 

Means) 

 

 

يعكس هذا 

اإلختيار األشكال 

 20البيانية ألول 

متغيرات لها تأثير 

سواء ايجابى أو 

 سلبى
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 التفسير الناتج المؤشر

 

 
ملخص بناء 

 النموذج

(Model 

Building 

Summary) 

 

يعكس الشكل 

مرحلة دخول 

المتغير للنموذج 

وهو يعكس 

ً ترتيب  ايضا

دخول المتغيرات 

 .للنموذج
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 التفسير الناتج المؤشر

 

 
 النماذج الخطية

(Linear 

Models) 

 

ملخص النماذج 

 الخطية

 

 
 

 
 

  الهدف *

واحد   متغير مستقل (اومعامالت) لتقدير معامل  غير الخطىيستخدم االنحدار 

(independent )الخطية، وذلك بغرض تقدير المتغير التابع  غير للمعادلة(dependent) 

   

 : التالية الصورصورة من أحد تأخذ اإلنحدار غير الخطى   معادلة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non Linear Regression االنحدار غير الخطى  7.4
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  .عن المتغير التابع Yمتغير المستقل وتعبر ال عن  xحيث تعبر
 :نموذجكيفية الوصول إلى ال* 

Analyze     Regression         Non Linear …  

 

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

 Dependentالمتغير التابع فى   إدراج 

 Independent(s)المتغير المستقل فى   إدراج 

 .OKالضغط علي 

 .للبياناتالخطي غير المعنوية تعنى  مناسبة النموذج * 

   المختلفةغير الخطى اإلنحدار نماذج 
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االنحدار غير الخطى مباشرة ( نموذج)يمكن  تكوين معادلة                                   

 :من خالل الخطوات التالية واختيار النموذج المناسب من خالل 

Analyze    Regression   Curve Estimation …  

 

 :كما هو موضح فى المثال التالي

 

 
 

 

ونسبة الرسائل ( time)تعبر عن الزمن منذ اإلصابة بالفيرس بيانات  وجودافترض  

المتغيران الكميان .  انحدار غير خطىsav.المخزنة فى ملف   (infection) المصابة

 :كما فى النافذة التالية معرفان من خالل  
 

 
 

 :فهى كما فى النافذة التالية أما البيانات  من خالل  

 

 
 

 

 

 

 

 :ملحوظة هامة

 نموذج غير خطى لعالقة بين متغيرين كميين  7.9مثال 
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 :من خالل الخطوات التالية  خطية من خاللالالعالقة تجربة يتم 

Analyze   Regression      Curve Estimation …  

 :كما فى النافذة التالية

 
وهو الزمن منذ اإلصابة (  )Independent)يتم بعد ذلك ادراج المتغير المستقل 

مع (  وهو نسبة الرسائل المصابة( )Dependent)وكذلك المتغير التابع ( بالفيرس

 :كما فى النافذة التالية " Linear" التأشير على 

 
 :نحصل على النتائج التالية    OKالضغط على  ب

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

a 7.9  الخطى  االنحدارLinear 
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Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .121 3.153 1 23 .089 .394 -.005- 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم  .كبيرلى حد إوهى منخفضة ( معامل التحديد) R Square   0.121=القيمة  

فى األمر هو عدم وجود داللة احصائية على خطية العالقة حيث بلغت قيمة احتمال 

يعنى ذلك (. اى انها غير ذات معنوية) 0.012القيمة ( .Sig)او   (P-value)المعنوية 

 .عدم امكانية اإلستخدام الصحيح لإلنحدار الخطى، لعدم وجود داللة على خطية العالقة

 

 

 

 

ً بخط اإلنحدار الرسم  ( Regression line)السابق يعطى شكل اإلنتشار مصحوبا

 .وواضح عدم مناسبته للبيانات
 

 

 

  الزمن منذ اإلصابة بالفيرس × )-(0.005+  0.394=نسبة الرسائل المصابة  

 .وهى معادلة غير مناسبة للبيانات

 

 

 معادلة خط اإلنحدار 
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    OKالضغط على  و " Logarithmic"وبتكرار الخطوات السابقة مع التأشير على 

 :نحصل على النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Logarithmic .001 .020 1 23 .888 .306 -.006- 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم فى  .جداوهى منخفضة ( معامل التحديد) R Square   0.001=القيمة  

األمر هو عدم وجود داللة احصائية على العالقة اللوغاريتمية حيث بلغت قيمة احتمال 

يعنى ذلك (. اى انها غير ذات معنوية) 0.112القيمة ( .Sig)او   (P-value)المعنوية 

 .عدم امكانية اإلستخدام الصحيح لإلنحدار اللوغاريتمى، لعدم وجود داللة احصائية

 

 

 .الرسم السابق يعطى شكل اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح عدم مناسبته للبيانات
 

 

 

  (الزمن منذ اإلصابة بالفيرس)لوغاريتم  × )-60.00(+  060.3=نسبة الرسائل المصابة  

 .وهى معادلة غير مناسبة للبيانات

b 7.9 نموذج اإلنحدار اللوغاريتمى Logarithmic 

 معادلة اإلنحدار اللوغاريتمى
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نحصل     OKالضغط على  و "Inverse"وبتكرار الخطوات السابقة مع التأشير على 

 :على النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Inverse .042 1.020 1 23 .323 .309 -.181- 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم فى  .جداوهى منخفضة ( معامل التحديد) R Square   0.042=القيمة  

األمر هو عدم وجود داللة احصائية على العالقة العكسية حيث بلغت قيمة احتمال 

يعنى ذلك (. اى انها غير ذات معنوية) 0.313القيمة ( .Sig)او   (P-value)المعنوية 

 .عدم امكانية إستخدام نموذج اإلنحدار العكسى، لعدم وجود داللة احصائية

 

 

 .شكل اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح عدم مناسبته للبيانات الرسم السابق يعطى
 

 

 

  (الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) / )-.1810(+  090.3=نسبة الرسائل المصابة  

 .وهى معادلة غير مناسبة للبيانات

c 7.9 عكسي نموذج اإلنحدار الInverse  

 معادلة نموذج اإلنحدار العكسى
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    OKالضغط على  و "Quadratic"الخطوات السابقة مع التأشير على وبتكرار 

 :نحصل على النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R 

Square 

F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic .646 20.036 2 22 .000 .091 .037 -.001- 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم فى  .مرتفعة الى حد ماوهى ( معامل التحديد) R Square   0.646=القيمة  

األمر هو وجود داللة احصائية على العالقة التربيعية حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

(P-value)   او(Sig. ) يعنى ذلك (. اى انها ذات معنوية عالية جدا) 0.000القيمة

 .، لوجود داللة احصائيةنموذج اإلنحدار التربيعى امكانية اإلستخدام الصحيح ل

 

 

 .السابق يعطى شكل اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح مناسبته للبياناتالرسم 
 

 

 

 + (الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × (0.037)+  0.091=نسبة الرسائل المصابة  

(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × )-(0.001 
1
 

 .وهى معادلة مناسبة للبيانات

d 7.9  ىالتربيعنموذج اإلنحدار Quadratic 

 نموذج اإلنحدار التربيعىمعادلة 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          330 

 

 
 

 

    OKالضغط على  و "Compound"وبتكرار الخطوات السابقة مع التأشير على 

 :نحصل على النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Compound .134 3.573 1 23 .071 .360 .983 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم  .الى حد كبيروهى منخفضة ( معامل التحديد) R Square   0.134=القيمة  

فى األمر هو عدم وجود داللة احصائية على العالقة حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

(P-value)   او(Sig. ) يعنى ذلك عدم (. اى انها غير ذات معنوية) 0.022القيمة

 .وجود داللة احصائية ، لعدمنموذج اإلنحدار الُمركب امكانية إستخدام 

 

 

 .اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح عدم مناسبته للبياناتالرسم السابق يعطى شكل 
 

 

 

 .0)983(+  600.3=نسبة الرسائل المصابة  
(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس)

  

 .وهى معادلة غير مناسبة للبيانات

e 7.9  ُمركب اإلنحدار النموذجCompound 

 ُمركبنموذج اإلنحدار المعادلة 
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نحصل     OKالضغط على  و "Growth"مع التأشير على وبتكرار الخطوات السابقة 

 :على النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Growth .134 3.573 1 23 .071 -1.022- -.018- 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم  .الى حد كبيروهى منخفضة ( معامل التحديد) R Square   0.134=القيمة  

فى األمر هو عدم وجود داللة احصائية على النموذج حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

(P-value)   او(Sig. ) يعنى ذلك عدم (. اى انها غير ذات معنوية) 0.022القيمة

 .، لعدم وجود داللة احصائية لنموذج إنحدار النموامكانية اإلستخدام الصحيح 

 

 

 .الرسم السابق يعطى شكل اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح عدم مناسبته للبيانات
 

 

 

 e=نسبة الرسائل المصابة 
}(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × )-(0.018+  )-(1.022{ 

  

 .وهى معادلة غير مناسبة للبيانات

f 7.9 نمو نموذج إنحدار الGrowth 

 نموذج إنحدار النمومعادلة 
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نحصل     OKالضغط على  و " Qubic"وبتكرار الخطوات السابقة مع التأشير على 

 :على النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R 

Square 

F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Cubic .825 32.988 3 21 .000 -.122- .092 -.004- 4.927E-5 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم فى  .عالية الى حد كبيروهى ( معامل التحديد) R Square   0.825=القيمة  

األمر هو وجود داللة احصائية على العالقة التكعيبية حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

(P-value)   او(Sig. ) يعنى ذلك (. عالية جدا اى انها ذات معنوية) 0.000القيمة

 .امكانية اإلستخدام الصحيح للعالقة التكعيبية ، لوجود داللة احصائية

 

 

 .الرسم السابق يعطى شكل اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح مناسبته للبيانات
 

 

 

 + (الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × (0.092)+  )-(0.306=نسبة الرسائل المصابة  

(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × )-(0.004 
1
(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × (0.000049)+  

3 

 .وهى معادلة مناسبة للبيانات

g 7.9  ىالتكعيبنموذج اإلنحدار Qubic 

 لعالقة التكعيبيةمعادلة ا



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          333 

 

 
 

 

نحصل على     OKالضغط على  و "S"وبتكرار الخطوات السابقة مع التأشير على 

 :النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

S .053 1.287 1 23 .268 -1.336- -.717- 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم فى  .جداوهى منخفضة ( معامل التحديد) R Square   0.053=القيمة  

-P)األمر هو عدم وجود داللة احصائية على العالقة حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

value)   او(Sig. ) يعنى ذلك عدم امكانية (. اى انها غير ذات معنوية) 0.121القيمة

 .، لعدم وجود داللة احصائيةدارلمنحنى إس نموذج اإلنحاإلستخدام الصحيح ل

 

 

 .الرسم السابق يعطى شكل اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح عدم مناسبته للبيانات
 

 

 

 e=نسبة الرسائل المصابة 
}(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) / )-.7170(+  )-.3361({ 

  

 .للبياناتوهى معادلة غير مناسبة 

h 7.9 لمنحنى إسنموذج اإلنحدار S-Curve 

 لمنحنى إسنموذج اإلنحدار
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    OKالضغط على  و " Exponential"وبتكرار الخطوات السابقة مع التأشير على 

 :نحصل على النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Exponential .134 3.573 1 23 .071 .360 -.018- 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم فى األمر هو  .وهى منخفضة( معامل التحديد) R Square   0.134=القيمة  

-P)عدم وجود داللة احصائية على العالقة األسية حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

value)   او(Sig. ) يعنى ذلك عدم امكانية (. اى انها غير ذات معنوية) 0.022القيمة

 .اإلستخدام الصحيح لإلنحدار األسي، لعدم وجود داللة احصائية

 

 

 .يعطى شكل اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح عدم مناسبته للبياناتالرسم السابق 
 

 

 

 ×  .0)360(=نسبة الرسائل المصابة 
 

e
}(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × )-.0180( } 

  

 .وهى معادلة غير مناسبة للبيانات

i 7.9 سي نموذج اإلنحدار األExponential 

 معادلة اإلنحدار األسي
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نحصل     OKالضغط على  و " Power"الخطوات السابقة مع التأشير على وبتكرار 

 :على النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Power .001 .028 1 23 .869 .260 -.023- 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم فى  .جداوهى منخفضة ( معامل التحديد) R Square   0.001=القيمة  

-P)األمر هو عدم وجود داللة احصائية على العالقة حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

value)   او(Sig. ) يعنى ذلك عدم امكانية (. اى انها غير ذات معنوية) 0.122القيمة

 .اإلستخدام الصحيح للنموزج، لعدم وجود داللة احصائية

 

 

 .الرسم السابق يعطى شكل اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح عدم مناسبته للبيانات
 

 

 

(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) ×  .0)260(=نسبة الرسائل المصابة 
  { )0230.-( {

  

 .وهى معادلة غير مناسبة للبيانات

j 7.9 قوة نموذج إنحدار الPower 

 معادلة إنحدار القوة



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          336 

 

 
 

 

مع مالحظة ان الحد األعلى ) "Logistic"وبتكرار الخطوات السابقة مع التأشير على 

upper bound u=1  الضغط على  و( فى حالة عدم تحديد قيمة من قبل الباحثOK    

 :نحصل على النتائج التالية

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable: المصابة الرسائل نسبة 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Logistic .129 3.392 1 23 .078 1.635 1.025 

The independent variable is بالفيرس اإلصابة منذ الزمن. 

ولكن المهم فى  .جداوهى منخفضة ( معامل التحديد) R Square   0.129=القيمة  

-P)األمر هو عدم وجود داللة احصائية على العالقة حيث بلغت قيمة احتمال المعنوية 

value)   او(Sig. ) يعنى ذلك عدم امكانية (. معنويةاى انها غير ذات ) 0.021القيمة

 .اإلستخدام الصحيح لإلنحدار اللوجستي، لعدم وجود داللة احصائية

 

 

 .الرسم السابق يعطى شكل اإلنتشار مصحوباً بالمنحنى وواضح عدم مناسبته للبيانات
 

 

 

(2.010) × )635.1(+ (2/2) }/2=نسبة الرسائل المصابة  
(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس)

}
 
 

 .وهى معادلة غير مناسبة للبيانات

k 7.9 ىنموذج اإلنحدار اللوجست Logistic 

 معادلة اإلنحدار اللوجستى
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    OKالضغط على  وجميع الخيارات آنياً ثم وبتكرار الخطوات السابقة مع التأشير على 

  :نحصل على النتائج التالية

 
النماذج ذات الداللة اإلحصائية هى فقط النموذج التربيعى والنموذج التكعيبي وذلك ألن 

اى انها ذات ) 0.000القيمة قد بلغت ( .Sig)او   (P-value)قيمة احتمال المعنوية 

 (.معنوية عالية جداً 

هى األعلى ومن ثم يكون النموذج ( معامل التحديد) R Square  0.825=القيمة  

 .هو النموذج األفضل التكعيبي
 

 
 

 + (الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × (0.092)+  )-(0.306=نسبة الرسائل المصابة  

(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × )-(0.004 
1
(الزمن منذ اإلصابة بالفيرس) × (0.000049)+  

3 

 .مناسبة للبياناتالمعادلة الوهى 
 

 اختيار نموذج اإلنحدار غير الخطى المناسب  

 لعالقة التكعيبيةمعادلة ا
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  الهدف *

،  ( independent) متغيرات مستقلةعدة لتقدير معامالت   يستخدم االنحدار الترتيبي

 (ordinal) له مستوى قيال ترتيبي  (dependent) تابع متغير  وذلك بغرض تقدير 

. تعتبر نماذج قوية جداً ( Generalized Linear Models)إن النماذج الخطية المعممة 

 :    والشكل األساسي للنموذج الخطي المعمم يأخذ الصورة

 

 

 (التى سنعرضها فى البند القادم( )Link function)هى دالة الربط  () linkحيث 

ij هى اإلحتمال التراكمى للفئة j    للحالةi   

 k  هى عدد معامالت اإلنحدار 

xi1, xi2,..., xik   هى مقدرات الحالةi 

b1, b2,..., bk    هى معامالت اإلنحدار 
 :كيفية الوصول إلى االختبار* 

Analyze     Regression         Ordinal …  

 

 Ordinal Regression االنحدار الترتيبي 7.5

]...[)( 2211 ikkiijij xbxbxblink 
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 :كيفية تنفيذ االختبار* 

 Dependentالمتغير التابع فى   إدراج 

      :Factor(s)ضمن (  اسمى او ترتيبى)المتغيرات ذات مستوى القياس الفئوى  إدراج

  Covarite(s) ضمنالمتغيرات ذات مستوى القياس الكمى  إدراج

 .OKالضغط علي  

 .المعنوية تعنى  مناسبة النموذج للبيانات* 

 

  

 

وتوجد لذلك . دالة الربط هى تحويل لإلحتماالت التراكمية والتى تسمح بتقدير النموذج

 :الجدول التالىخمسة دوال نوجزها فى 

 

 التطبيق المناسب شكل الدالة الدالة

Logit 
 

 موزعة بالتساوي تفئا

Complementary log-

log  الفئات العليا أكثر احتمالية 

Negative log-log  الفئات الدنيا أكثر احتمالية 

Probit 
 

( latent)المتغير الكامن 

 موزع بشكل طبيعى

Cauchit (inverse 

Cauchy)  
له ( latent)المتغير الكامن 

 قيما متطرفة عديدة

 

 logitهو ( default)وإذا لم نقوم بأى اختيار فإن العُرف 

 
 

 

 

،  مخزنة فى ملف وال 2.2المقدمة فى بيانات  ية فترضاالالبيانات 

 :كما فى النافذة التالية حيث المتغيرات معرفة من خالل  

 نموذج انحدار لعالقة  متغير ترتيبى مع عدة متغيرات 7.2مثال 

 (Link Function)دالة الربط     7.5.9  
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له  dependentكمتغير تابع )اذا كان المطلوب ايجاد معادلة االنحدار الترتيبي لمتغير   

نتبع   (independents)بالنسبة لباقى المتغيرات المستقلة ( مستوى قياس ترتيبي

  :الخطوات التالية

Analyze   Regression  Ordinal… 

جميع المتغيرات و ختيارإو   :Dependentضمن   الرضا كمتغير تابع  ختيارالمتغيرإب

 ختيارإو   :   :Factor(s)ضمن (  اسمى او ترتيبى)األخرى ذات مستوى القياس الفئوى 

كما فى   Covarite(s) ضمنجميع المتغيرات األخرى ذات مستوى القياس الكمى و

  :النافذة التالية
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 :نحصل على النواتج التالية  بالضغط على  

 

يعطى وصفا لألعداد والنسب  (Case Processing Summary) األول   الجدول

(  اسمى او ترتيبى)لجميع المتغيرات المستقلة ذات مستوى القياس الفئوى  المئوية 

 . الداخلة فى النموذج 
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  (Model Fitting information)الثانىفى الجدول   (.Sig)حتمال المعنوية إما قيمة أ

( الترتيبي)النموذج أن اى  عالية جداً، وجود معنوية فهى تعنى    0.000وتساوي 

 .Logitلإلستخدام كما يوضح أن دالة الربط المستخدمة هى دالة  مناسبللبيانات 

 

المشاهدة فهو يختبر ماإذا القيم   (Goodness of Fit)لجودة التوفيق  فى الجدول الثالث

(observed ) غير مالئمة للنموذج الموفق(fitted .)ذا لم تكن توجد داللة فى إف

كما يوضح أن دالة الربط المستخدمة هى دالة   .النموذج فيعنى ذلك أن النموذج جيد

Logit.  ونظراً لعدم وجود داللة احصائية(p-value =1.000 ) فإن النموذج المستخدم

 .لإلستخدامهو نموذج جيد 

 
  .جداة رتفعوهى م R Square    0.947= معامل التحديدالمقدرة ل القيمأقل 
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ويالحظ أن ، (Estimate)من عمود المقدر  ئؤخذ قيم المعامالتمن الجدول األخير 

ة والذى يؤثر على معنويال و الوحيد ذوه ( الراتب فى بداية التعيين) 2معامل الراتب 

ألن المعامل )الرضا أي أن زيادة الراتب عند بداية التعيين تؤدى الى زيادة درجة الرضا 

والتى تبنى على أساس  كدالة  ربط  Logitدالة ، وذلك طبقاً إلستخدام (له القيمة الموجبة

 .موزعة بالتساوي تفئا

 :رسم المدرج التكرارى لمتغير الرضا يعطى الشكل التالىفب
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 :نحصل على Complementary log-logفبإستخدام دالة الربط 

 
ما هوكذلك العمر  ( الراتب فى بداية التعيين) 2ويالحظ أن كال من معامل الراتب 

ً إلستخدام معنويال الوحيدان ذوى دالة ة والذان يؤثرا على الرضا وذلك طبقا

Complementary log-log  الفئات العليا أكثر والتى تبنى على أساس أن  كدالة  ربط

ألن  معامل الراتب له القيمة الموجبة أي أن زيادة الراتب عند بداية التعيين  و. احتمالية

تؤدى الى زيادة درجة الرضا ولكن ألن معامل العمر له قيمة سالبة فإن زيادة العمر 

 .تؤدى الى قلة درجة الرضا
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  الهدف *

،  ( independent) متغيرات مستقلةعدة لتقدير معامالت   يستخدم االنحدار اللوجستي

 (nominal) له مستوى قيال إسمى  (dependent) تابع متغير  وذلك بغرض تقدير 

 
 :وهناك نموذجان لإلنحدار اللوجستى

 .وذلك اذا كان المتغير التابع ثنائى التقسيم( Binary)إلنحدار اللوجستى الثنائى ا - أ

وذلك اذا كان المتغير التابع له ( Multinomial)إلنحدار اللوجستى المتعدد ا - ب

 أكثر من تقسيمان

والنموذج اللوجستى اليعطى قيمة مباشرة للمتغير التابع كما فى حالة االنحدارالخطى 

 ً  .احتمالية كما سنوضحه فى األمثلة التالية سواء البسيط أو المتعدد، وإنما يعطى قيما

 
 

 

  الهدف * 

،  ( independent) متغيرات مستقلةعدة لتقدير معامالت   يستخدم االنحدار اللوجستي

 (nominal) له مستوى قيال إسمى  (dependent) تابع متغير  وذلك بغرض تقدير 

 (Binary)ثنائى التقسيم 

 Logistic Regression اللوجستياالنحدار  7.5

 Binary Logistic Regression االنحدار اللوجستي الثنائي 7.6.1
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فإن نموذج اإلنحدار اللوجستي يعطى ( ثنائى التقسيم)هو المتغير اإلسمى  Yفإذا كان 

 (:اإلحتمالية)احتمال اإلنتماء الى أحد القسمين من خالل المعادلة 

   
 

   
      

 ;                            

 أو

   
 

                             
 

  k هى عدد معامالت اإلنحدار 

xj1, xj2,..., xjk   هى مقدرات الحالةj 

b1, b2,..., bk    هى معامالت اإلنحدار 
 :كيفية الوصول إلى االختبار* 

Analyze     Regression         Binary Logistic …  

 
 :كيفية تنفيذ االختبار* 

 Dependentفى   (اإلسمى ثنائى التقسيم) المتغير التابع إدراج 

  Covarite(s) ضمنالمتغيرات المستقلة  إدراج

 .OKالضغط علي  

 .المعنوية تعنى  مناسبة النموذج للبيانات* 
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المتغير التابع هو  ، حيثالبنكأو سلفة  banloan.savمخزنة فى ملف وال التالية البيانات 

default وهو متغير اسمى له أحد اختيارين: 

 أو( 0وله القيمة )التعثر سابقا فى تسدسد القرض 

  ( .2وله القيمة )عدم التعثر سابقا فى تسدسد القرض 

 :كما فى النافذة التالية   معرفة من خالل المستقلة المتغيراتباقى  

 
 :هوأما البيانات فجزء منها 

 

 (القرض البنكى)تجارى لإلنحدار اللوجستي نموذج  7.2مثال 
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كمتغير تابع )    defaultاذا كان المطلوب ايجاد معادلة االنحدار اللوجستى لمتغير

dependent بالنسبة لباقى المتغيرات المستقلة ( له مستوى قياس اسمى ثنائى التقسيم

(independents)  نتبع الخطوات التالية:  

Analyze   Regression  Binary Logistic… 

جميع و ختيارإو   :Dependentضمن   كمتغير تابع  default  ختيارالمتغيرإب

  :كما فى النافذة التالية  Covarite(s) ضمنالمتغيرات األخرى 

 

فننتقل  قبل األستطراد يجب تحديد المتغيرات الفئوية من خالل الضغط على 

مستوى "ثال الى النافذة التالية والتى فيها يتم تحديد المتغيرات الفئوية وهو فى هذا الم

 ":التعليم
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 :نحصل على النواتج التالية    ثم  بالضغط على

 

يعطى وصفا لألعداد واألكواد  (Categorical Variables Codings) األول   الجدول

الداخلة فى (  اسمى او ترتيبى)لعناصر المتغيرات المستقلة ذات مستوى القياس الفئوى 

 . النموذج 

 
من عمود  ئؤخذ قيم المعامالت(Variables in the Equation) من الجدول األخير 

فهى تعبر عن احتمال المعنوية لكل   (.Sig)حتمال المعنوية إ  ما قيمأ، (B)المعامالت 

، ويمكن "األرجحية"فهو يعطى قيم ( Odds Ratio)والعمود األخير  .متغير مستقل

" الديون باآلالفبطاقات اإلتمان و"والمصاحب لمتغير  2.121تفسير الرقم 

(creddebt ) للتعثر فى  2.1ألف تؤدى الى فرصة  2فتعنى ان زيادة الدين بما مقدرة

( الجامعى)تعنى أصحاب مستوى التعليم الرابع  0.311ومثال القيمة . تسديد القرض

 .فرصتهم فى التعثر فى تسديد القرض حوالى ثلث غير المتعلمين، وهكذا
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 :على خطوتين كالتالى معادلة اإلنحدار اللوجستي  الثنائى يمكن تكوين

1-                                               

                                             
                                                 
                  

2-    
 

   
      

 

 :مع مالحظة القيم التى تم تكوين النموذج عليها

 
 

 

 

 :بفرض أن أحد العمالء تقدم للبنك طالباً لقرض، وكانت معلوماته كالتالى

 اسم المتغير المتغير القيمة

 age العمر بالسنوات 40

 ed التعليممستوى  (درجة جامعية) 2

 employ عدد السنوات مع صاحب العمل الحالي 20

 address عدد السنوات في العنوان الحالي 2

 income دخل األسرة بآالف 10

 debtinc (X100)نسبة الدين إلى الدخل  0

 creddebt بطاقات االئتمان والديون باالف 1

 othdebt ديون أخرى باالف 2

 :المناظرة تكون Yفإن قيم 

 الثنائى معادلة اإلنحدار اللوجستي 

 الثنائى كيفية استخدام معادلة اإلنحدار اللوجستي 
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1-                                              

                                            
                          

2-    
 

              
 

            
 

      
        

 .بت فى طلبهوعلى ذلك يتم ال% 21.1أى حوالى   0.2122وعليه فإن احتمال تعثر هذا العميل يساوى 

 

 

 

 

 :فقط المعامالت ذات الداللة اإلحصائيةوالتى تعتمد على  stepwiseطريقة   اختيار أما اذا تم 

 
 : فبذلك نحصل على النتائج التالية والتى ترتب العوامل ذات الداللة االحصائية بترتيب اختيارها

 
 

 stepwiseالثنائى بطريقة   استخدام اإلنحدار اللوجستي 
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 :على الصورة تكون العالقةوعلى ذلك 

1-                                             

                         
 :المناظرة تكون Yفإن قيم بفرض أن أحد العمالء تقدم للبنك طالباً لقرض، وكانت معلوماته كالسابقة، 

                                           

          

   
 

             
 

 

           
 

 

      
        

 .وعلى ذلك يتم البت فى طلبه% 20.2أى حوالى   0.2020وعليه فإن احتمال تعثر هذا العميل يساوى 

 

 
 

 

  

  الهدف *

،  ( independent) متغيرات مستقلةعدة لتقدير معامالت   يستخدم االنحدار اللوجستي

متعدد التقسيم له مستوى قيال إسمى  (dependent) تابع متغير  وذلك بغرض تقدير 

(Multinomial) 

فإن نموذج اإلنحدار اللوجستي يعطى ( متعدد التقسيم)هو المتغير اإلسمى  Yفإذا كان 

 (:اإلحتمالية)احتمال اإلنتماء الى أحد األقسام من خالل المعادلة 

    
       

  
     

     
 ;                           , i=1,2,…,j,…k 

 أو

    
       

                        
 

  k  اإلنحدارهى عدد معامالت 

xj1, xj2,..., xjk   هى مقدرات الحالةj 

b1, b2,..., bk    هى معامالت اإلنحدار 
 :كيفية الوصول إلى االختبار* 

 Multiple Logistic Regression االنحدار اللوجستي المتعدد 7.6.2
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Analyze     Regression         Multinomial Logistic …  

 
 :كيفية تنفيذ االختبار* 

 Dependentفى   (اإلسمى متعدد التقسيم) المتغير التابع إدراج 

      :Factor(s)ضمن (  اسمى او ترتيبى)المتغيرات ذات مستوى القياس الفئوى  إدراج

  Covarite(s) ضمنالمتغيرات ذات مستوى القياس الكمى  إدراج

 .OKالضغط علي  

 .المعنوية تعنى  مناسبة النموذج للبيانات* 

 

 

 

 

المتغير التابع هو  ، حيث sav.مخزنة فى ملفوال التاليةالبيانات اإلفتراضية 

 :وهو متغير اسمى له ثالثة اختيارات المنتج المفضل

 أو( 2وله القيمة ) النوع التقليدي

 أو( 1وله القيمة ) Aالنوع الجديد 

 (3وله القيمة ) Bالنوع الجديد 

 (المفضلالمنتج )تجارى لإلنحدار اللوجستي المتعدد نموذج  7.5مثال 
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 :كما فى النافذة التالية   معرفة من خالل المستقلة المتغيراتباقى  

 
 :أما البيانات فهى
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 :وتعرف المتغيرات كالتالي

 
 :متغير العمر هو متغير كمى اما المتغيرات الفئوية فمعرفة كالتالى

 
كمتغير )    "المنتج"اذا كان المطلوب ايجاد معادلة االنحدار اللوجستى المتعدد لمتغير 

بالنسبة لباقى المتغيرات ( له مستوى قياس اسمى له أكثر من تقسيمين dependentتابع 

  :نتبع الخطوات التالية  (independents)المستقلة 

Analyze   Regression  Multinomial Logistic… 

المتغيرات الفئوية  ختيارإو   :Dependentضمن   كمتغير تابع "المنتج"  ختيارالمتغيرإب

المتغيرات الكمية  ختيارويتم إFactor(s .)))ضمن العوامل ( الترتيبيةاإلسمية او )

  :كما فى النافذة التالية  Covarite(s) ضمن( العمر)

  
 

 وإلختيار الفئة األولى كفئة(. Last) هى األخيرة( Refrence Category)ويالحظ أن الفئة المرجعية 
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 وإختيار األولى،  مرجعية يتم  الضغط على  

 

 :نحصل على النواتج التالية  يليه  ثم الضغط على 

 

يعطى وصفا ألعداد ونسب  (Case Processing Summary) األول   الجدول

 . الداخلة فى النموذج (  اسمى او ترتيبى)المتغيرات ذات مستوى القياس الفئوى 

 
 األعظماإلمكان اختبار نسبة  يعطى  (Model Fitting Information)   جدول

وجود داللة . ( منعدمة)مقابل وجود معامالت تساوي الصفر ( النهائي)النموذج  

 . احصائية تعنى رفض فرض العدم الزاعم بوجود معامالت منعدمة
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قيم  لمعامل التحديد، والتى يكون اعتبارها جيدة  يعطى  (Pseudo R-square)   جدول

وعلى الرغم من . 2و  0قيمته تنحصر بين مختلفة باختالف التطبيق ومن المعلوم ان 

فإنها تكون مفيدة عند حسابها لنماذج مختلفة على نفس ( Subjective)كونها تقديرية 

والجدول يعطى قيماً .   وبالتأكيد كلما زادت قيمتها كلما دلت على جودة النموذج. البيانات

 :مختلفة، والفرق بين القيم الثالث يمكن اختصاره فيما يلى

يُبنى على لوغاريتم دالة اإلمكان للنموذج ( Cox and Snell)كس و سنيل كو -

ومع ذلك بالنسبة للنواتج الفئوية . مقارنة بلوغاريتم دالة اإلمكان للنموذج األولى

 (.Perfect)نظرياً، حتى لوكان النماذج نموذجى  2فإن قيمته لها قيمة أقل من 

نيل بعد تعديله لتصل قيمته هو معامل كوكس و س( Nagelkerke)ناجيلكركى  -

 . 2الى 

ً يُبنى على لوغاريتم دالة للنموذج ( McFadden)ماكفادن  - هو معامل ايضا

 .النموذج الكامل المقدر. المحتوى على الثابت

Rومما سبق سبق نرى ان قيمة معامل التحديد 
2
وهى قيمة جيدة بالنسبة لنموذج  0.688=

 .االنحدار اللوجستى المتعدد

 

 
اإلمكان األعظم الذى اختبار نسبة  يعطى  (Likelihood Ratio Tests)   جدول

وجود داللة احصائية تعنى وجود أثر للمتغير  .يتحقق من مساهمة كل أثر لهذا النموذج

 . على النموذج
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قدر (Parameter Estimates) من الجدول األخير  ، (Predictor)يُلخص تأثير كل م 

على الخطأ المعياري ( B)مربع خارج قسمة المعامل يساوى ( Wald)إحصاء وولد 

(Std. Error  .)حتمال المعنوية إ  ما قيمأ(Sig.) فهى تعبر عن احتمال  إلحصاء وولد

 . أن المعلمة التساوى الصفر 0.00المعنوية لكل متغير مستقل وتعنى القيمة األقل من 

تأثير سلبي أوتقليل للفئة بالنسبة  المعالم التى لها معامالت سالبة ذات داللة احصائية تعنى

للفئة المرجعية، بينما المعالم التى لها معامالت موجبة ذات داللة احصائية تعنى تأثير 

 .ايجابي أو زيادة الفئة بالنسبة للفئة المرجعية

لها معامل يساوى الصفر نظراً لوجود الثابت من كل عامل فئوي الفئة األخيرة 

(Intercept.) 
 

 

 
 

فإن المقارنة ستكون للذكور ( ترمز لإلناث 1ترمز للذكور و  2حيث )بالنسبة للنوع 

ترمز  1و  غير المتزوجينترمز ل 2حيث )وبالنسبة للحالة اإلجتماعية . مقارنة بالنساء

 .بالمتزوجينغير المتزوجين مقارنة فإن المقارنة ستكون ل( متزوجينلل

النوع "مقارنة بنتائج  "Aالنوع الجديد "الجزء األول من الجدول السابق يوضح نتائج 

بلغت .  Aنوع الجديد لل( انجذابا)، ويتضح فيه أن الذكور كانوا أقل ميالً "التقليدي

تتراوح % 20وبفترة ثقة  =0.001ORبالنسبة للذكور القيمة ( Odds Ratio)األرجحية 

 الثنائى استخدام معادلة اإلنحدار اللوجستي كيفية 
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نوع وبالعكس يمكن القول بان اإلناث كن أكثر ميالً لل(. 0.00003و   1.311)مابين 

 . Aالجديد 

ً نتائج  ، فكان غير "النوع التقليدي"مقارنة بنتائج  "Aالنوع الجديد "كما يوضح أيضا

بالنسبة ( Odds Ratio)بلغت األرجحية .  Aنوع الجديد لل( انجذابا)المتزوجين أقل ميالً 

(. 0.00002و   202.212)تتراوح مابين % 20وبفترة ثقة  =0.203ORلهم القيمة 

 . Aنوع الجديد وبالعكس يمكن القول بان المتزوجين كانوا أكثر ميالً لل

النوع "مقارنة بنتائج  "Bالنوع الجديد "الجزء الثانى من الجدول السابق يوضح نتائج 

بلغت .  Bنوع الجديد لل( انجذابا)، ويتضح فيه أيضا أن الذكور كانوا أقل ميالً "التقليدي

تتراوح % 20وبفترة ثقة  =0.122ORبالنسبة للذكور القيمة ( Odds Ratio)األرجحية 

نوع الجديد وبالعكس يمكن القول بان اإلناث كن أكثر ميالً لل(. 0.020و  20.222)مابين 

B . 

ً نتائج  ان غير ، فك"النوع التقليدي"مقارنة بنتائج  "Bالنوع الجديد "كما يوضح أيضا

بالنسبة ( Odds Ratio)بلغت األرجحية .  Bنوع الجديد لل( انجذابا)المتزوجين أقل ميالً 

وبالعكس (. 0.001و   2.202)تتراوح مابين % 20وبفترة ثقة  =0.222ORلهم القيمة 

 . Bنوع الجديد يمكن القول بان المتزوجين كانوا أكثر ميالً لل

 
 

 

 

نماذج االنحدار والمقدمة حسب مستوي قياس المتغير التابع تم في هذا الفصل مناقشة 

(dependent )وهى: 

 :مستوى قياس كمى  للمتغير التابع 

 .(Simple Linear Regression)االنحدار الخطى البسيط 

 .(Multiple Linear Regression) متعدداالنحدار الخطى ال

 .(Automatic Linear Modeling)النمذجة الخطية اآللية 

 .(Non Linear Regression)االنحدار غير الخطى 

 :للمتغير التابع ترتيبي مستوى قياس  

 .(Simple Linear Regression)االنحدار الترتيبي 

 :للمتغير التابع  اسميمستوى قياس  

 ملخص الفصل  7.8
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 .(Binary Logistic Regression)لوجستي الثنائياالنحدار ال

 .(Multinomial Logistic Regression) جستي المتعددلواالنحدار ال

 

تعتبر   وهى( Non-parametric)الطرق الالمعلمية  مناقشة التالى ستتم في الفصل 

كما . شطر اإلحصاء الثانى وتعتمد على مستوى قياس المتغيرات اإلسمى او الترتيبي

 .تستخدم ايضاً فى حالة العينات الصغيرة غير المسحوبة من التوزيع الطبيعى

 

 اختبارات جودة التوفيق وسوف يتم تقديم االختبارات الالمعلمية الخاصة بالعشوائية و

، بجانب اختبارات األوسطة والتى تعتبر العصب الرئيسى واختبارات النسب والتجانس

 .لإلختبارات الالمعلمية، باإلضافة إلختبارات التوافق
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سبق والتي ن العديد من األساليب االحصائية التى يمكن استخدامها فى تحليل البيانات إ

لها مستوى قياس كمي  ن البياناتأعلى أساس  تبنى ،عرضها فى الفصول السابقة

(scale )مسحوبة من توزيعات طبيعية و (معتدلة( )Normal).  الحاالت التى  أما

خاصة البيانات ذات الحجم و ،مسحوبة من توزيعات طبيعية الكمية التكون فيها البيانات

 سميإاو  ( ordinal) رتيبيتانات ـالبيمستوى قياس كون يو أ الصغير

(nominal)   ،ويكون البديل  ،ستخدامفإن األساليب السابق عرضها التصلح لإل

 .هو استخدام األساليب الالمعلمية عندها

 

 Introductionمقدمة   8.1

Non-Parametric Tests 

  المعلميةالختبارات اال  6
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ن إبل  ،ختبارات المعلميةإالمعلمية السابق عرضها  نظائر كختبارات اإل يوجد لجميع 

ختبارات المعلمية مثل اختبارات جودة ختبارات المعلمية اليوجد نظير لها فى اإلإهناك 

 .التوفيق

من البرنامج تم استحداث جزء خاص باالختبارات الالمعلمية  21اإلصدار بداية من 

الذى يساعد على اختيار ( artificial inteligence" )الذكاء اإلصطناعى"يعتمد على 

 اإلختبار الالمعلمى المناسب آليا، 

 "Legacy Dialogs"باإلضافة الى اإلختيار المعتاد من قبل الباحث من خالل  

 : كما يتضح من النافذة التالية
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أيضا الجزء المستحدث بكتابة القرار االحصائى سواء برفض فرض العدم او كما يتميز 

 :رفضه او عدم المقدرة على الحسابعدم 

 معنى القرار القرار معنى القرار القرار معنى القرار القرار

 

رفض فرض 

 العدم
 

عدم رفض فرض 

 العدم
 

عدم المقدرة على 

 الحساب

 

 :واألشكال التالية يوضح اهم االختبارات الالمعلمية
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، وهو يعتمد على Runsيستخدم اختبار " عشوائية البيانات"اذا كان الهدف هو دراسة 

ما هو ترتيب  حدوث قيمتين لمتغيرحساب عدد دورات بهدف دراسة مااذا كان ترتيب 

واذا لم يكن مستوى قياس المتغير مستوى اسمى يتم اختيار الوسيط او الوسط . عشوائى

 .إلمكانية حساب عدد الدورات( ذو قيمتين)الحسابى او المنوال لتحويله الى متغير ثنائى 

  الهدف *
 

إلختبار مااذا كان ترتيب حدوث قيمتين لمتغير ما هو ترتيب  Runsيستخدم اختبار 

 عشوائى

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

Analyze  Nonparametric tests  Legacy Dialogs   Runs  

 

 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارالطريقة الطريقة الثانية لل 

Analyze  Nonparametric tests  One Sample …  

Runs test 8.2 اختبار العشوائية  



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          367 

 

 

 
 :كيفية تنفيذ االختبار

    Test variable listختبارهاإالمتغيرات المراد  إدراج 

 (.ختيار واحد او أكثرإ)  cut point ـختيار الإ

 .OKالضغط علي 

 ترتيب حدوث البيانات عدم عشوائيةالمعنوية تعنى  * 

 
 

 

 

 ونرتشسيما إذا كانوا حول ة دراسشخصا من الذين شملهم استطالع ل 10 وجودافترض  

شخصا من نفس  10 ال إذا كان كل غير موجودكون يالعشوائية للعينة س شرط .ما منتج

 .ت عشوائيااختيرالعينة قد  يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كانتالعشوائية اختبار   . الجنس

 :بفرض ان األشخاص الذين تمت مقابلتهم كانو على الترتيب التالى

 –انثى  –انثى  –انثى  –ذكر  –ذكر  -انثى  –انثى  –ذكر  -انثى  –ذكر  -ذكر  -ذكر 

 .انثى –ذكر  –ذكر  –انثى  –ذكر  –انثى  –ذكر  –ذكر 

 فهل تم االختيار بشكل عشوائى؟

 :خالل إستخدام إختبار العشوائية نتبع الخطوات التاليةلإلجابة على هذا التساؤل من 

شكل المتغيرات من خالل يتم ادخال البيانات لمتغير النوع، بحيث يكون : الخطوة األولى

   

 عشوائية إختيار متغير اسمى  6.9مثال 
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 1واالنثى الكود  2وهو معرف كمتغير اسمى تم اعطاء الذكر الكود 

 :فيكون  أما شكل المتغيرات من خالل 

 
  

 

 

 :نتبع الخطوات التالية: العشوائية بالطريقة العادية لإلجابة على فرضية

Analyze Nonparametric tests    Legacy DialogsRuns …  

  Meanمع التأشير على الوسط  Test Variable Listبإختيار المتغير النوع  ضمن 

 :نحصل على الشكل التالي  Cut Pointبالنسبة لنقطة الفصل 

 (العادية)الطريقة األولى 
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 :نحصل على الناتج التالي بالضغط على  

 
مما يعنى ( 0.00اى أكبر من )  0.212تساوي  (.Sig) ويالحظ أن قيمة إحتمال المعنوية

 .عدم وجود معنوية أي عشوائية ترتيب البيانات

  

 

 

 :نتبع الخطوات التالية: العشوائية بالطريقة اآللية لإلجابة على فرضية

Analyze Nonparametric tests    One Sample …  

 :كما فى النافذة التالية يتم بعد ذلك التأشير على 

 

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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 :نحصل على النتيجة التالية  بالضغط على

 
تساوي  (.Sig) أن قيمة إحتمال المعنويةو Runsانه تم اختيار اختبار  وهى توضح

وبالتالى عدم رفض فرض العدم عدم وجود معنوية  اى ( 0.00اى أكبر من )  0.212

(Retain the null hypothesis )عشوائية ترتيب البيانات تؤكد على أي. 

 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان

   

 
 

 

 

 :نتبع الخطوات التالية: المباشرةالعشوائية بالطريقة اآللية  لإلجابة على فرضية

Analyze Nonparametric tests    One Sample …  

 ( المباشرة اآللية)الطريقة الثانية 
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 ثم اختيار  يتم الضغط على 

مع التأشير على اختبار العشوائية   يتم بعد ذلك التأشير على 

 :كما فى النافذة التالية

 

مع التأشير على ان العينة تحتوى على فئتين فقط   يتم بعد ذلك الضغط على 

 . 

 

 :نحصل على النتيجة التالية  ثم على بالضغط على 

 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          372 

 

تساوي  (.Sig) أن قيمة إحتمال المعنويةو Runsانه تم اختيار اختبار  وهى توضح

عدم رفض فرض العدم وبالتالى عدم وجود معنوية  اى ( 0.00اى أكبر من )  0.212

(Retain the null hypothesis )عشوائية ترتيب البيانات تؤكد على أي. 

 

وهى  فى حالة وجود متغير كمى يتم اختيار  :ملحوظة

تعنى تحويل المتغير الى متغير ثنائى التقسيم باالستعانة بالوسيط او الوسط الحسابى او 

 من قبل الباحث( Custom)اى قيمة اختيارية 

 

 .للحصول على النتيجة ثم على  ثم بالضغط على  

 

 
 

 

البيانات بشكل  ويمثل يناسب ،ن نموذج ماأجودة التوفيق للتأكد من  اتختبارإستخدم ت

 . ، أو أن البيانات تتبع توزيع احتمالى معينجيد

. مربع كاي لجودة التوفيق ختبارإيستخدم ( اسمية أوترتيبية)فى حالة وجود بيانات فئوية 

 :أما فى حالة البيانات الكمية فهناك العديد من اختبارات جودة التوفيق، أبرزها

 (.أو عينتين لعينة واحدة ) سمرنوف -إختبار كولمجورف  -2

 إختبار شابيرو ويلك -1

 ولفويتز لعينتين  -إختباراً وولد  -3
 

 

، البيانات بشكل جيد ويمثل يناسب ،ن نموذج ماأختبار جودة التوفيق للتأكد من إيستخدم 

ً  ختباراً إلجودة التوفيق  ختباراً إمربع كاي  ختبارإيعتبر و ً هاما يستخدم لدراسة  ،المعلميا

  (observed) ويعتمد على مقارنة القيم المشاهدة . التوزيع االحتمالي للمتغير

 .من التوزيع االحتمالي ( expected)مع القيم المتوقعة
 

Goodness of Fit tests 

 اختبارات جودة التوفيق   8.3

 اختبارمربع كاي لجودة التوفيق 6.9.9
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 .5ن تكون جميع القيم المتوقعة أكبر من أومن ضمن شروط صحة تطبيقة 

ونسبتها  0تحت الجدول عدد الخاليا المتوقعة ذات القيم أقل من  SPSSويعطي برنامج 

من القيم المتوقعة اقل % 10نه فى بعض األحيان يمكن  قبول نسبة حتى أالمئوية، حيث 

 .0من 
 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

Analyze  Nonparametric tests  Legacy Dialogs   Chi-square …  

  (اآللى االختيار: )وصول إلى االختبارللالطريقة الثانية 

Analyze   Nonparametric tests   One Sample…  

 

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

 Test variableختباره إالمتغير المراد  إدراج 

 :أو( توزيع منتظم)حتماالت في حالة تساوي اإل All categories equalختيار إ

 .حتماالت المختلفةحتماالت مع تحديد قيم اإلفي حالة عدم تساوي اإل Valuesختيار إ

 .OKالضغط علي 

 

 . البيانات للتوزيع المحدد عدم مطابقةتعنى المعنوية * 

 

 

 

 

 

من المستهلكين يفضلون   %50أن « أ » تدعي شركة للمياه الغازية المنتجة للماركة 

من المستهلكين  %20في حين يفضل « ب » منهم يفضلون الماركة  %30إنتاجها بينما 

، وللتأكد من صحة هذا اإلدعاء من عدمه قام أحد المهتمين بذلك بأخذ « جـ »  الماركة 

من األشخاص إلستطالع آرائهم ؛ فكان من ناتج هذه العينة أن  150عينة عشوائية قوامها 

جـ » بينما يفضل الماركة « ب » يفضلون الماركة  51، «أ » يفضلون الماركة  54عدد 

ممن شملتهم العينة، فهل يمكن التحقق من زعم هذه الشركة عند مستوى  45عدد « 

 .؟ %2معنوية 

 . اختبر أيضاَ الزعم ان نسب التفضيل الثالث متساوية

 اختبار جودة التوفيق 6.4مثال 
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 :نتبع الخطوات التالية مربع كايلإلجابة على هذا التساؤل من خالل إستخدام إختبار 

يتم  كمتغير واحد وهو متغير اسمى لتعريف الماركات  SPSSادخال البيانات الى برنامج 

 :ويعرف كما سبق وكما فى الشكل التالى

 

 :كما فى الشكل التالى( )ويكون شكل الملف فى   

 

  
صف، على  ان يتم ادخال العدد  200بعد ذلك يتم ادخال البيانات بشكل رأسي مكون من 

. مرة 20يتم ادخاله ( 3)مرة وايضاً والعدد  02يتم ادخاله ( 1)مرة والعدد  02عدد( 2)

 "جودة التوفيق sav."ويتم تخزين البيانات فى ملف 

 :والجراء اختبار جودة التوفيق ، نتبع الخطوات التالية 

  

 

 

 Analyze Nonparametric tests    Legacy Dialogs Chi-Square …  

 :فنحصل على الشكل التالى

 (العادية)الطريقة األولى 
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  يتم بعد ذلك الضغط على  

 

   يتم ادخال النسب المراد اختبارها امام مربع: الختبار ان النسب الثالثة  غير متساوية

Values  ثم نقل هذه القيم عن طريق Add . النافذة التاليةكما فى: 

 
 Test Variable  Listمن اليسار الى اليمين الى ( الماركة)والتى تم فيها نقل متغير 

مع ادخال النسب المراد . مباشرة   أو بالسحب عن طريق الماوس عن طريق السهم 

 .اختبارها

 

 : فنحصل على الجدوالن التاليان اآلن بالضغط على  
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( Expected N)والقيم المتوقعة ( Observed N)الجدول األول يعطى القيم المشاهدة 

 .والتى تمثل الفرق بينهما( Residual)والبواقى 

 
ودرجة  14.180المحسوبة وقيمتها  Chi-Squareالجدول الثانى يعطى قيمة مربع كاى 

وهى اصغر  0.001فتساوى ( .Sig)اما قيمةاحتمال المعنوية .   2وقيمتها( df)الحرية 

وبالتالى توجد داللة احصائية، اى يرفض فرض العدم ( 0.01)من قيمة مستوى المعنوية 

» منهم يفضلون الماركة  %30من المستهلكين يفضلون إنتاجها بينما   %50الزاعم بأن 

 .«ـ ج»  من المستهلكين الماركة  %20في حين يفضل « ب 

 

كما فى الشكل  اختيار يتم : الختبار ان النسب الثالثة متساويةاآلن 

 :التالى

 

 : نحصل على الجدوالن التاليان اآلن بالضغط على   

الماركة

54 75.0 -21.0

51 45.0 6.0

45 30.0 15.0

150

الماركة أ

الماركة ب

الماركة ج

Total

Observed N Expected N Residual

Test Statistics

14.180

2

.001

Chi-Squarea

df

Asymp. Sig.

الماركة

0 cells  (.0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 30.0.

a. 
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( Expected N)والقيم المتوقعة ( Observed N)الجدول األول يعطى القيم المشاهدة 

 .الفرق بينهماالتى تمثل ( Residual)والبواقى 

 

 0.840المحسوبة وقيمتها  Chi-Squareيعطى قيمة مربع كاى فالجدول الثانى أما 

وهى  0.657فتساوى ( .Sig)اما قيمةاحتمال المعنوية .   2وقيمتها( df)ودرجة الحرية 

وبالتالى التوجد داللة  ،(0.00او حتى )  (0.01)ر من قيمة مستوى المعنوية كبا

 .فرض العدم الزاعم بأن نسب التفضيل متساوية احصائية، اى اليرفض

 

  

 

 

 Analyze Nonparametric tests    One Sample …  

 :فنحصل على الشكل التالى   

 
 

 : الختبار ان النسب الثالثة  غير متساوية

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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قارن آلياً القيم المشاهدة مع "والتى تعنى      اختياريتم 

 :كما فى الشكل التالى  "المفترضة القيم

 

كما فى   "تخصيص اختبارات"والتى تعنى     ثم اختياريتم 

 :الشكل التالى

 
 

والتى تعنى  وباختيار 

، (اختبار مربع كاى)مقارنة االحتماالت المشاهدة مع االحتماالت المفترضة باستخدام 

.  اسمى او ترتيبى  ويالحظ ان مستوى قياس المتغير الذى يراد اختباره هو

 :تظهر لنا النافذة التالية  وبالضغط على 
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 (.بشكل احتماالت)ادخال النسب المراد اختبارها والتى تم فيها 

نحصل مباشرة على الجدول ملخص اختبار  ثم  واآلن بالضغط على 

 :الفرض التالى

 
 :الجدول به أربعة نواتج تفسيرها كالتالى

تقع باحتماالت ( الماركة)فئات "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 "محددة

 "اختبار مربع كاى لعينة واحدة"هو ( Test)االختبار المستخدم 

 (0.02ويالحظ انها أقل من " )0.002"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 ."رفض فرض العدم "وهو ينص على ( Decsion)القرار 

االسلوب قد اعطى نفس النتيجة السابقة وبإسلوب مباشر يمكن ان ومن الواضح ان هذا 

 .يكون هو االسلوب المفضل لغير المتخصصين فى االحصاء عند استخدام البرنامج

 

 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان
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     اختياريتم : الختبار ان النسب الثالثة متساوية

 :تظهر لنا النافذة التالية   "قارن آلياً القيم المشاهدة مع القيم المفترضة"والتى تعنى 

 

 :نحصل مباشرة على الجدول ملخص اختبار الفرض التالى وبالضغط على 
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 :الجدول به أربعة نواتج تفسيرها كالتالى

تقع باحتماالت ( الماركة)فئات "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 "متساوية

 "اختبار مربع كاى لعينة واحدة"هو ( Test)االختبار المستخدم 

 (0.00ويالحظ انها أقل من " )0.202"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .("اى عدم رفضه)التحفظ على فرض العدم "وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .ة السابقة وبإسلوب مباشرومن الواضح ان هذا االسلوب قد اعطى نفس النتيج

 

 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان
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سمرنوف لعينة واحدة إختباراً مناظراً إلختبار مربع كاي  -يعتبر إختبار كولمجورف

، ويستخدم لدراسة التوزيع االحتمالي (وليست فئوية)ولكن لبيانات كمية  لجودة التوفيق

ويعتمد على مقارنة دالة التوزيع التراكمية المشاهدة مع نظيرتها من التوزيعات . للمتغير

 (  .أسي –بواسون  –طبيعي  –منتظم )اإلحتمالية المحددة 

  الهدف *
 

إلختبار مااذا كانت العينة قد   Kolmogorov-Smirnov test يستخدم اختبار 

   (أسي –بواسون  –طبيعي  –منتظم )اخذت من توزيع احتمالى محدد 

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

Analyze  Nonparametric tests  Legacy Dialogs  1-Sample K-S …  

 :كيفية تنفيذ االختبار*  

    Test variable listختبارهاإالمتغيرات المراد   د راجإ

 (.ختيار واحد او أكثرإ) نتماء البيانات له إختبار إالمراد  ختيار التوزيعإ

 .OKالضغط علي 

 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests   One Sample …  

 

 . البيانات للتوزيع المحدد مطابقةعدم تعنى المعنوية * 

 

 

 

 لدراسة كون( راتبالsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية والمسجلة فى ملف 

ً  يتبع والراتب عند بداية التعيينالراتب الحالي كل من  ستخدام إمن خالل ، توزيعاً طبيعيا

 :لعينة واحدة  سمرنوف -إختبار كولمجورف

 سمرنوف لعينة واحدة –كولموجورف  اختبار 6.9.4
 

 إختبار اإلعتدالية 6.9مثال 
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 : شكل المتغيرات من خالل حيث 

 
 

ً  يتبع والراتب عند بداية التعيينالراتب الحالي كل من  لدراسة كون ً طبيعيا من ، توزيعا

 :سمرنوف  لعينة واحدة نتبع الخطوات التالية -ستخدام إختبار كولمجورفإخالل 
 

 

 

AnalyzeNonparametric testsLegacy Dialogs1-Sample K-S… 

 :تظهر لنا النافذة التالية 

 (العادية)الطريقة األولى 
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 Test Variableضمن  والراتب عند بداية التعيينالراتب الحالي  ان ختيار المتغيرإب

List   النافذة التالية  كما فى مع التأشير على التوزيع الطبيعي: 

 

 :نحصل على الناتج التالي  بالضغط على  

 
كبر أ كالهما اى)  0.220و  0.202 تساوي (.Sig) حتمال المعنويةإ تان قيمأويالحظ 

أي اليمكنا رفض الفرض العدمى ان كال من  .مما يعنى عدم وجود معنوية ،(0.00من 

 .والراتب عند بداية التعيين يتبعا التوزيع الطبيعيالراتب الحالي 
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Analyze  Nonparametric tests  One Sample … 

 :النافذة التالية  كما فى

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

 كما فى   مع التأشير على  ثم نختار 

 :النافذة التالية

 

 

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على    ثم نضغط على  

 

 :التالية نحصل على النتيجة  ثم على     اآلن بالضغط على 

 
 :تفسيرها كالتالىلكل متغير الجدول به أربعة نواتج 
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الراتب  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم : 9بالنسبة للمتغير 

" 3,636.818 انحراف معياري    و 15,631.579الحالى يتبع توزيع طبيعي بمتوسط  

 . وهى قيما مقدرة لمتوسط التوزيع وانحرافه المعياري

 "لعينة واحدة سميرنوف-كولموجورف"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00ويالحظ انها أقل من " )0.202"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .("اى عدم رفضه)التحفظ على فرض العدم "وهو ينص على ( Decsion)القرار 
 

الراتب  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم : 4 للمتغيربالنسبة 

 انحراف معياري    و 31,242.632عند بداية التعيين يتبع توزيع طبيعي بمتوسط  

 . وهى قيما مقدرة لمتوسط التوزيع وانحرافه المعياري" 8,788.233

 "لعينة واحدة سميرنوف-كولموجورف"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00ويالحظ انها أقل من " )0.202"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .("اى عدم رفضه)التحفظ على فرض العدم "وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 

كال من بأن  ومن الواضح ان هذا االسلوب قد اعطى نفس النتيجة السابقة وبإسلوب مباشر

 .ع التوزيع الطبيعيالراتب عند بداية التعيين والراتب الحالى يتب

 

 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان
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 2واالنحراف المعيارى  0فى حالة اختيار التوزيع الطبيعي بقيما اختيارية مثل المتوسط : ملحوظة

 :كما فى النافذة التالية( مثال)

 
 :التالية فنحصل على النتيجة 

 
عند الراتب  ان كل من فرض العدم  رفض"وهو ينص على ( Decsion)القرار مع 

)  " 2انحراف معياري  و 0بداية التعيين او الراتب الحالى يتبع توزيع طبيعي بمتوسط  

ولكنا ادرجنا ذلك لبيان امكانية اختيار قيما  0وبالتأكيد اليمكن ان يكون متوسط الراتب 

 (.التوزيعلمعالم 
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 -سمرنوف لعينتين إختباراً مناظراً إلختبار كولمجورف -يعتبر إختبار كولمجورف

،  مقسمة حسب متغير ديموغرافى فئوي لبيانات كمية ولكن سمرنوف لعينة واحدة 

ويستخدم إلختبار ما إذا كانت عينتين مسحوبتين من مجتمعين لهما نفس التوزيع 

 . االحتمالي

  الهدف *
 

لعينتين إلختبار مااذا   Two-sample Kolmogorov-Smirnov test يستخدم اختبار 

 كانت عينتين مسحوبتين من مجتمعين مستقلين لهما نفس التوزيع االحتمالي 

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs   

2-Independent Samples …  

 :كيفية تنفيذ االختبار*  

    Test variable listختبارهاإالمتغيرات المراد  إدراج 

 نيمجموعت ىختيار المتغير المقسم الإ

 Grouping variableمن خالل )ختبار لهما اإلجراء إمجموعتين يراد  أيتحديد 

 (وذلك بتحديد المجموعة األولي والمجموعة الثانية ...Define groups باستخدام   

   Kolmogorov-Smirnov Zالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze   Nonparametric tests  Independent Samples …  

 

 . البيانات بين التوزيعين  عدم مطابقةتعنى المعنوية * 

 

 سمرنوف لعينتين –كولموجورف  اختبار 6.9.9
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 لدراسة كون( راتب حسب النوعالsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

لراتب عند التوزيع االحتمالى لللذكور يطابق  لراتب عند بداية التعيينالتوزيع االحتمالى ل

 لإلناثً  بداية التعيين

 : شكل المتغيرات من خالل حيث 

 
 :أما البيانات فهى كالتالي

 
التوزيع للذكور يطابق  لراتب عند بداية التعيينالتوزيع االحتمالى ل لدراسة كون 

 -ستخدام إختبار كولمجورفإمن خالل ، لإلناثً  لراتب عند بداية التعييناالحتمالى ل

 :نتبع الخطوات التالية تينسمرنوف  لعين
 

 

 
AnalyzeNonparametric testsLegacy Dialogs4-Independent samples… 

 :تظهر لنا النافذة التالية 

 مقارنة التوزيع اإلحتمالى لعينتين 6.2مثال 

 (العادية)الطريقة األولى 
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وادخال متغير النوع الى   Test Variable Listضمن  البداية التعيين متغيرختيار إب

Grouping Variable   يليكما : 

 

" 2"نحصل على الشكل التالي والذي فيه تم وضع      بالضغط على

وهى  :Group 2للتعبير عن " 1"وهى مجموعة الذكور ووضع  :Group 1للتعبير عن 

 :مجموعة اإلناث

 

الدى نؤشر فيه على   نعود للشكل السابق     ثم بالضغط على 
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 :ةاتج التاليونحصل على الن  ثم بالضغط على  

  
لمتغيرين تساوي  -سمرنوف -ختبار كولمجورفإحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

 صحة إفتراض تطابق بمعنى ،مما يعنى عدم وجود معنوية( 0.00كبر من أاى ) 0.200

 .عند بداية التعيينتوزيعي الذكور واإلناث بالنسبة للراتب 
 

 

 

Analyze  Nonparametric tests  Independent Samples … 

 :النافذة التالية  كما فى

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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التقسيم ونقل منتغير  Test Fieldsالى " البداية"نقل متغير مع   ثم نختار 

 :النافذة التالية كما فى Groups الى"النوع"

 
 

النافذة  كما فى مع التأشير على    ثم نضغط على  

 :التالية
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 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على  

 
 :تفسيرها كالتالىلكل متغير الجدول به أربعة نواتج 

عند بداية التعيين هو الراتب  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 (. النوع)نفسه بين قسمى 

 "ات مستقلةلعين سميرنوف-كولموجورف"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00من  كبرويالحظ انها أ" )0.200"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .("اى عدم رفضه)التحفظ على فرض العدم "وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .عند بداية التعيين هو نفسه بين الذكور واالناثالراتب اى ان 

 :نحصل على النافذة التالية   ومن خالل



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          395 

 

 
 

 

 

 Wald-Wolfowitz two sample test ولفويتز لعينتين -وولد إختباريستخدم 

نفس التوزيع ويتطلب أن يكون إلختبار ما إذا كانت عينتان مسحوبتان من مجتمعين لهما 

، ويستخدم إلختبار ما إذا كانت عينتين مسحوبتين  نوع المتغير علي األقل مقياس ترتيبي

 . من مجتمعين لهما نفس التوزيع االحتمالي

  الهدف *
 

إلختبار مااذا كانت عينتين مسحوبتين من   ولفويتز لعينتين -إختبار وولد يستخدم اختبار 

 لهما نفس التوزيع االحتمالي  (لهما مقيال ترتيبي او كمي)مستقلين  مجتمعين

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

 لعينتين ولفويتز -وولد اختبار 6.9.2
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Analyze   Nonparametric tests   Legacy Dialogs     

 2-Independent Samples …  

 :كيفية تنفيذ االختبار*  

    Test variable listختبارهاإالمتغيرات المراد  إدراج 

 نيمجموعت ىختيار المتغير المقسم الإ

 Grouping variableمن خالل )ختبار لهما جراء اإلإمجموعتين يراد  أيتحديد 

 (وذلك بتحديد المجموعة األولي والمجموعة الثانية ...Define groups باستخدام   

              Wald-Wolfowitz runالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests  Independent Samples …  

 

 . البيانات بين التوزيعين  عدم مطابقةتعنى المعنوية * 

 

 

 

 

 

ذا كان التوزيع االحتمالي للرضا إ أختبر ما ،( راتب حسب النوعالsav.)بالنسبة لبيانات 

 ،موزع بشكل متطابق بين الذكور واإلناث Job Satisfactionالوظيفي 

 : شكل المتغيرات من خالل 

 

 
 

 :أما البيانات فهى كالتالي

 مقارنة التوزيع اإلحتمالى لعينتين 6.5مثال 
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التوزيع للذكور يطابق  لراتب عند بداية التعيينالتوزيع االحتمالى ل لدراسة كون

  ولفويتز -وولدستخدام إختبار إمن خالل ، لإلناثً  االحتمالى للراتب عند بداية التعيين

 :نتبع الخطوات التالية تينلعين
 

 

 
AnalyzeNonparametric testsLegacy Dialogs4-Independent samples… 

 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 (العادية)الطريقة األولى 
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وادخال متغير النوع الى   Test Variable Listضمن  البداية التعيين متغيرختيار إب

Grouping Variable   يليكما : 

 
كمتغير  "النوع"ختيار إو  Test Variable Listضمن   "البداية"  ختيار المتغيرإب

كما فى  Wald-Wolfowitz runمع التأشير على   Grouping Variableالتقسيم 

 :ةالتالي النافذة

 

 :نحصل على الناتج التالي  ثم بالضغط على   
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لمتغيرين  -ولفويتز  -وولدختبار إحتمال المعنوية فى إقيمة الحد األدنى ل نأويالحظ 

صحة  بمعنى ،مما يعنى عدم وجود معنوية( 0.00كبر من أاى )   1990.تساوي

 .التعيينعند بداية توزيعي الذكور واإلناث بالنسبة للراتب  إفتراض تطابق
 

 

 

Analyze  Nonparametric tests  Independent Samples … 

 :النافذة التالية  كما فى

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار   

 

 (اآللية)الطريقة الثانية 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          400 

 

ونقل منتغير التقسيم  Test Fieldsالى " البداية"نقل متغير مع   ثم نختار  

 :النافذة التالية كما فى Groups الى"النوع"

 
 

النافذة  كما فى مع التأشير على    ثم نضغط على  

 :التالية

 
 

 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على  
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 :تفسيرها كالتالىلكل متغير الجدول به أربعة نواتج 

عند بداية التعيين هو الراتب  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 (. النوع)نفسه بين قسمى 

 "ات مستقلةلعين وولد ولفويتز"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00من  كبرويالحظ انها أ" )0.121"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .("اى عدم رفضه)التحفظ على فرض العدم "وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .بداية التعيين هو نفسه بين الذكور واالناثعند الراتب اى ان 

 0.999لمتغيرين تساوي  -ولفويتز  -وولدحتمال المعنوية فى اختبار إن قيمة أويالحظ 

  توزيعي الذكور واإلناث أن بمعنى ،مما يعنى عدم وجود معنوية( 0.00كبر من أاى )

 .متطابقان بالنسبة للرضا الوظيفي
 

 من خالل مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان وبالضغط على النتيجة السابقة
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. تلعب النسب دورا مهما فى التحليل االحصائى وخاصة فى درسات استطالع اآلراء

 .وسوف نقدم فى هذا الجزء اختباران حول النسب لمجتمع واحد أو لمجتمعين

 :الذان سوف نقدمهما هماواالختباران 

 .مقارنة نسبة واحدةلاختبار ذو الحدين   -2

 اختبارمقارنة نسبتين -1
 

 

 

  الهدف *

القيم المشاهدة إلختبار مااذا كانت    Binomial testذو الحدين   يستخدم اختبار 

  باحتمال نجاح محدد  الحدينلتقسيمي متغير اسمي تتبع توزيع ذى 

 (p= 0.5النجاح احتمال  )والعرف أن إحتمال كل من التقسيمين متساو 
 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs     Binomial…  

 

 (اختبار ذو الحدين)  قارنة نسبة واحدةاختبارم 6.2.9

Proportion tests 8.4  لنسب ااختبارات 
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 :كيفية تنفيذ االختبار* 

    Test variable listختبارهاإالمتغيرات المراد  إدراج 

 (.0.0تساوي  Test proportionحيث العرف أن ) 0.0عن   pيمكن تغيير النسبة  

 .OKالضغط علي 

 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze   Nonparametric tests    One Sample …  

 

 .  النسبة المختارة مرفوضة انتعنى المعنوية * 

 

 

 

جهزة االتصال المحمولة لديها  نظامان الشتراك العمالء ، األول أشركة لالتصاالت عبر

نحو  تعتقد ان اذا كانت الشركة. بنظام كارت الشحن المدفوع مقدماً والثانى بنظام الفاتورة

 من أجل التركيز بشكل صحيح و .غير راضين عن تعريفة المكالماتزبائنها  ٪ من12

إذا كانت هذه  أن تعرف االدارة،  تريد  من فقدان العمالء الجهود المبذولة للحد على

 .حسب نظام االشتراكالنسبة تتفاوت عبر مجموعات العمالء 

 (:ذو الحدينsav.)وسوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية  

 : شكل المتغيرات من خالل حيث 

 (اختبار ذو الحدين)النسبة اختبار  6.6مثال 
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عميل ويمكن تكوينه من خالل عمودين فقط األول لنظام  022والملف يحتوي على  

و توزيع البيانات ( غير راض/راض)والثانى للرضا ( كروت شحن/فاتورة)االشتراك 

 :كما فى الجدول التالي

 

الرضا عن تعريفة 

 Total المكالمات

 راض غير راض

نظام 

 االشتراك

 266 83 183 نظام الفاتورة

نظام كروت 

 الشحن
237 44 281 

Total 420 127 547 

غير راضين عن تعريفة  الشركة زبائن٪ من 12نحو  عتقاد انااللإلجابة على و

بعد تقسيم الملف حسب )يتم إستخدام إختبار ذي الحدين  ،"لكل نظام على حده" المكالمات

واختيار التقسيم حسب نظام  " تقسيم الملف"من خالل الضغط على  (نظام االشتراك

 :االشتراك كما فى النافذة التالية

 
        

 

 

AnalyzeNonparametric testsLegacyDialogs  Binomial  

 (العادية)الطريقة األولى 
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المراد اختبارها وتغيير النسبة  Test Variable List:الى " الرضا"ثم نقوم بنقل متغير 

(Test Proportion ) كما فى النافذة التالية 0.12الى  0.0من: 

 

 :نحصل على النواتج اآلتية  بالضغط على  

 
 كبراى أ) 0.021تساوي  (.Sig) الحظ أن  قيمة إحتمال المعنويةبالنسبة لنظام الفاتورة ي

من مشتركى %( 12)وجود معنوية اى أن النسبة المختارة عدم مما يعنى ( 0.00من 

  .مرفوضةغير  عن تعريفة المكالماتنظام الفاتورة غير راضيين 
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 0.000تساوي  (.Sig) الحظ أن  قيمة إحتمال المعنويةبالنسبة لنظام كروت الشحن ي

اى أن النسبة المختارة  .عالية جداً  مما يعنى وجود معنوية( 0.002من  صغراى أ)

ً  مرفوضة%( 12) كروت من مشتركى % 12ومن واقع النتيجة يبدو ان حوالى  .تماما

 .عن تعريفة المكالماتغير راضيين  الشحن
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 :النافذة التالية  كما فى

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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مع التأشير على   ثم نختار 

النافذة  كما فى   

 :التالية

 

الى  مع تغيير النسبة المراد اختبارها   ثم نضغط على  

 :النافذة التالية كما فى 0.12

 

 :التالية نحصل على النتائج  ثم على     اآلن بالضغط على 
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وهو ينص على ( Null Hypothesis)فرض العدم : لالشتراك بنظام الفاتورةبالنسبة 

 " 0.23الى  0.12نسبة الرضا عن تعريفة المكالمات الى عدم الرضا كنسبة  "ان 

 "لعينة واحدة ذوالحدين"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00من  كبرويالحظ انها أ" )0.020"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .("اى عدم رفضه)ض العدم التحفظ على فر"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 

 
وهو ينص ( Null Hypothesis)فرض العدم : لالشتراك بنظام كروت الشحنبالنسبة 

 " 0.23الى  0.12نسبة الرضا عن تعريفة المكالمات الى عدم الرضا كنسبة  "على ان 

 "لعينة واحدة ذوالحدين"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.002من  صغرويالحظ انها أ" )0.000"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .فرض العدم رفض"وهو ينص على ( Decsion)القرار 
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 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان

   

 
 

 

مان المشاتركين  0.00ان نسابة  على فرضاية المباشرة بالطريقة اآلليةإلجابة سوف نقوم ب

الخطاوات  غير راضيين عن تعرفة المكالمة لكل من نظامى االشتراك ، مان خاالل اتبااع 

 :التالية

Analyze Nonparametric tests    One Sample …  

 ثم اختيار  يتم الضغط على 

مع التأشير على اختبار العشوائية   يتم بعد ذلك التأشير على 

 :النافذة التاليةكما فى 

 ( اآللية المباشرة)الطريقة الثانية 
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 :التالية نحصل على النتائج  اآلن بالضغط على   

 
وهو ينص على ( Null Hypothesis)فرض العدم : 4لالشتراك بنظام الفاتورةبالنسبة 

 " 0.00الى  0.00نسبة الرضا عن تعريفة المكالمات الى عدم الرضا كنسبة  "ان 

 "لعينة واحدة ذوالحدين"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.002من  صغرويالحظ انها أ" )0.000"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .فرض العدم رفض"وهو ينص على ( Decsion)القرار 
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وهو ينص ( Null Hypothesis)فرض العدم : لالشتراك بنظام كروت الشحنبالنسبة 

 " 0.00الى  0.00نسبة الرضا عن تعريفة المكالمات الى عدم الرضا كنسبة  "على ان 

 "لعينة واحدة ذوالحدين"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.002من  صغرويالحظ انها أ" )0.000"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .فرض العدم رفض"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .متطابقان بالنسبة للرضا الوظيفي

 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان

   

   
 

 

 

 

 ين الىمتغيركل من ال تحويل علىبين مجتمعين  للنسبة اختبارات فروض حسابيعتمد 

لعينتين مستقلتين  ثم مقارنة المتوسطين ومن( 2و 0تأخذ القيم ) برنولى اتمتغير

 .والسابق تقديمه فى الباب الخامس Independent-samples T test   باستخدام
   
 

 

 

 لمجتمعين مستقلين قارنة نسبتينملاختبار 6.2.4
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 (McNemar two related samples test )لعينتين مرتبطتين   ماكنيمار يستخدم إختبار

إختبار قبل )لمجتمعين اسميين مرتبطين   (النسب) إلختبار حدوث تغيير فى اإلستجابات

ختبار ويلكوكسون لمجتمعين مرتبطين ولكن لمتغيرين ختباراً مناظراً إلإيعد وهو  (بعد –

 (.Binary)ستجابات ثنائية إاسميين كل منهما له 

 الهدف *

 "بعد"بقيمتها " قبل"مجتمع  نسبة فى مقارنة لMcNemar    يستخدم اختبار 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

Analyze  Nonparametric tests    Legacy Dialogs                                                                                     

2  Related Samples...  

 :االختباركيفية تنفيذ * 

  Variable1 الى   ختبارهإالمراد   المتغير إدراج 

 1Variable  الى  ذو القيمة الثابتةالمتغير إدراج 

 .OKالضغط علي ثم    McNemarالتأشير علي 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Related Samples …  

 

 "بعد"عنها " قبل" النسبةاختالف قيمة تعنى المعنوية * 

 

 

 

عينة آراء والتى تعكس ( قبل وبعد اسميsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

بالنفى او االيجاب بالنسبة لتفضيل شكل عبوة أحد المنتجات الغذائية    المستهلكينمن 

 (. ال) تعنى  "2"و ( نعم)تعنى " 2"القديم أوالشكل الجديد حيث ان  

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الشكل القديم

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الشكل الجديد

 ماكنيمار لعينتين مرتبطتين  اختبار  6.2.9

 

 

 

 ماكنيمار لمقارنة نسبة قبل عن النسبة بعد اختبار  6.7مثال 
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   شكل المتغيرات من خالل حيث ، 

 

 وشكل البيانات من خالل  

 
تختلف عن نسبة التفضيل للشكل ( قبل)نسبة التفضيل للشكل القديم  تذا كانإ ماالختبار 

 :نتبع الخطوات التالية( بعد)الجديد 

 

 
 

Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs    

                 2- Related Samples … 
 

 (العادية)الطريقة األولى 
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ثان كمتغير  "بعد"متغير  ختيارإو( Variable1)كمتغير أول "قبل"ختيار المتغير إب

(Variable2)   مع التأشير علىMcNemar  ةالتاليكما فى النافذة: 

    

 :ةاتج التاليونحصل على الن    بالضغط على

 
 شكل المنتج القديم نويفضلالا ومن المستهلكين كان 0ن أمكن مالحظة ي األول من الجدول

شكل وهو سلوك يعنى وجود ميزة بالنسبة ل ، شكل المنتج الجديد نيفضلو اصبحواو

 ونيفضلنوا اكمن المستهلكين   2 هناك نأمن ذلك نالحظ  العكسوعلى . المنتج الجديد

  .شكل المنتج الجديد نيفضلواصبحوا الو شكل المنتج القديم
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أكبر من  أي) 1.000ختبار ماكنيمر  تساوي إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

 (.أى اليوجد اختالف بين النسبتين) .مما يعنى عدم وجود معنوية( 0.00

 . عن شكل المنتج القديم شكل المنتج الجديدميزة لذلك يؤكد عدم وجود و 
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 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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 كما فى الى "  بعد"و" قبل"نقل متغيرا  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :النافذة التالية

 

و  مع التأشير على كل من    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى  

 

 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على 
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توزيع تفصيل الشكل القديم  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 " وتفضيل الشكل الجديد متشابهان

 "اختبار ماكنيمار للعينات المرتبطة"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 " 2.000"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 "عدم رفض فرض العدم"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .القديم نسبة تفضيل الشكل الجديد عن الشكلختالف إعدم مما يؤكد 

 

 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان
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 (Marginal Homogeneity Test)التجانس الهامشي لعينتين مرتبطتين  يستخدم إختبار

مرتبطين  متعددين لمجتمعين اسميين  (النسب) إلختبار حدوث تغيير فى اإلستجابات

لمجتمعين مرتبطين ولكن  ماكنيمارختبار ختباراً مناظراً إلإيعد وهو  (بعد –إختبار قبل )

 (.Multiple) متعددةستجابات إكل منهما له فئويين لمتغيرين 

 الهدف *

" قبل"مجتمع  نسب متعددة فى مقارنة ل Marginal Homogeneity  يستخدم اختبار 

 "بعد"بقيمتها 

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 
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2  Related Samples...  

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

  Variable1 الى   ختبارهإالمراد   المتغير إدراج 

 1Variable  الى  ذو القيمة الثابتةالمتغير إدراج 

   Marginal Homogeneityالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Related Samples …  

 

حدوث تغيير فى " )بعد"عنها " قبل"  النسباختالف قيم  تعنى المعنوية * 

 (االستجابات

 

 

 

 

 لعينتين مرتبطتين  التجانس الهامشي اختبار  6.2.2
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عينة من آراء ( قبل وبعد متعددsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

بالنفى اوالحيادية أو االيجاب بالنسبة لتفضيل شكل عبوة أحد المنتجات  المستهلكين

  "3"و( الأدري) تعنى  "2"و ( نعم)تعنى " 2"الغذائية   القديم أوالشكل الجديد حيث ان  

   شكل المتغيرات من خالل ، حيث ( الأدري) تعنى

 

 وشكل البيانات من خالل  

 
تختلف عن نسب  التفضيل للشكل ( قبل)نسب  التفضيل للشكل القديم  تذا كانإ ماالختبار 

 :نتبع الخطوات التالية( بعد)الجديد 

 
 

 

Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs    

                 2- Related Samples … 
 

 لمقارنة نسب  قبل عن  نسب  بعد   اختبار  6.6مثال 

 (العادية)الطريقة األولى 
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ثان كمتغير  "بعد"متغير  ختيارإو( Variable1)كمتغير أول "قبل"ختيار المتغير إب

(Variable2)   مع التأشير علىMarginal Homogenity  ةالتاليكما فى النافذة: 

    

 :ةاتج التاليونحصل على الن    بالضغط على
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تساوي   التجانس الهامشيختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أيالحظ سابق ال من الجدول

أى اليوجد اختالف بين ) .مما يعنى عدم وجود معنوية( 0.00أكبر من  أي) 1.000

 (.النسب قبل عن بعد

 . المنتج القديمعن شكل  شكل المنتج الجديدميزة لذلك يؤكد عدم وجود و 
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 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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 كما فى الى "  بعد"و" قبل"نقل متغيرا  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :النافذة التالية

 

و  مع التأشير على كل من    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى  

 

 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على 

 
توزيع تفصيل الشكل القديم  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 " وتفضيل الشكل الجديد متشابهان

 "اختبار التجانس الهامشي للعينات المرتبطة"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 " 2.000"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 "عدم رفض فرض العدم"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .القديم نسب  تفضيل الشكل الجديد عن الشكلختالف إعدم مما يؤكد 
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 من خالل التاليان وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول

   

 
 

 

 

 

سوف نقدم فى هذا الجزء اختبارات حول الوسيط لمجتمع واحد أو حول األوسطة لمجتمعين أو أكثر 

 .  سواء كانت المجتمعات مستقلة أو مرتبطة

 واالختبارات التى سوف نقدمها هى

 بقيمة فرضية وسيط مجتمع واحداختبار ويلكوكسون لمقارنة  -2

 ويتني لمقارنة وسيطين مستقلين –اختبار مان  -1

 واليس لمقارنة أوسطة مستقلة –اختبار كروسكال  -3

 اختبار الوسيط لمقارنة أوسطة مستقلة -2

 تربسترا لمقارنة أوسطة مستقلة –اختبار جونكييري  -0

Medians tests 8.5 اختبارات لألوسطة 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          425 

 

 (بعد-قبل)اختبار اإلشارة لمقارنة وسيطين مرتبطين  -2

 (بعد-قبل)ويلكوكسون لمقارنة وسيطين مرتبطين  اختبار -2

 (بعد-قبل)اختبار ماكنيمار لمقارنة وسيطين مرتبطين  -1

 اختبار فريدمان لمقارنة أوسطة مرتبطة -2
 

 

 

 

لعينتين والذى يستخدم عادة لمقارنة )إلشارة الرتب  ويلكوكسونختبار إ حين يستخدم

مقارنة وسيط مجتمع واحد وتكون العينة الثانية قيمة ثابتة، فإن ذلك يعنى ( مرتبطتين

الحالة المعلمية لمستخدم فى ا لعينة واحدة" ت"اختبار وهو يناظر . ثابتة بقيمة فرضية

 .واحد مع قيمة فرضية مجتمع لمقارنة متوسط

 الهدف *

مقارنة وسيط مجتمع واحد بقيمة ل   Wilcoxon  signed rank test  يستخدم اختبار 

 فرضية

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 
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2  Related Samples...  

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

  Variable1 الى   ختبارهإالمراد   المتغير إدراج 

 1Variable  الى  ذو القيمة الثابتةالمتغير إدراج 

   Wilcoxonالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 
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 اختالف قيمة الوسيط عن القيمة الفرضيةتعنى المعنوية * 

 اختبار ويلكوكسون لوسيط مجتمع واحد  6.5.9
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ذا كان إ ماالختبار ( وسيط مجتمع واحدsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

   شكل المتغيرات من خالل حيث . 32عمر يساوي وسيط ال

 

 وشكل البيانات من خالل  

 
ويالحظ انه تم ادخال أعمار العينة المراد . 32عمر يساوي ذا كان وسيط الإ ماالختبار 

 (.متغير القيمة)فى عمود آخر  32وقيمة ثابتة وهى ( متغير العمر)اختبارها فى عمود 

 

 
 

Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs    

                 2- Related Samples … 
 

 مقارنة وسيط مجتمع واحد بقيمة افتراضية 6.1مثال 

 (العادية)الطريقة األولى 
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ثان كمتغير  "القيمة"متغير  ختيارإو( Variable1)كمتغير أول "العمر"ختيار المتغير إب

(Variable2)   مع التأشير علىWilcoxon    ةالتاليكما فى النافذة: 

    

 :ةاتج التاليونحصل على الن    بالضغط على

 
مما يعنى   0.00تساوي  - ويلكوكسزنختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

اى انهما ) 32عمر مع القيمة ال تساوي وسيطرفض فرضية  بمعنى ،وجود معنوية

 (.مختلفان



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          428 
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 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

 كما فى الى "  القيمة"و" العمر"نقل متغيرا  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :النافذة التالية

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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و  مع التأشير على كل من    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى  

 

 :التالية نحصل على النتيجة   اآلن بالضغط على 

 
وسيط الفرق بين العمر والقيمة "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 (. اى انهما متساويان" )0يساوي 

 "اختبار ويلكوكسون إلشارة الرتب للعينات المرتبطة"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (وهى حد الرفض" )0.00"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 ."فرض العدم رفض"وهو ينص على ( Decsion)القرار 
 .32اى يمكن اعتبار وسيط العمرمختلف عن 
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 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان

   

 

 

 

 

ً مناظراً الختبار إ مان ويتنىختبار إيعتبر  ً هاما  لعينتين مستقلتين" ت"ختباراً المعلميا

ذا كانت إ ختبار ماو إلأ ينمستقل ينمجتمع ىالحالة المعلمية لمقارنة متوسطلمستخدم فى ا

 .تتبع نفس التوزيع تانمستقل عينتان

 الهدف *

  تساوي وسيطى مجتمعين مستقلينإلختبار    Mann-whitney test  يستخدم اختبار 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

 Mann-Whitney U test  لعينتين مستقلتين ويتني -ماناختبار 6.5.4
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Analyze   Nonparametric tests    Legacy Dialogs                                                                                     

2  Independent Samples...  

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

    Test variable listختبارهاإالمتغيرات المراد  إدراج 

 عدة مجموعات ىختيار المتغير المقسم الإ

 Grouping variableمن خالل )ختبار لهما جراء اإلإمجموعتين يراد  أيتحديد 

 (يةوذلك بتحديد المجموعة األولي والمجموعة الثان ...Define groups باستخدام   

   Mann-Whitney Uالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Independent Samples …  

 

 .  عدم تساوي وسيطي المجتمعينتعنى المعنوية * 

 

 

 

 

ذا كان وسيط الراتب إ ماإلختبار  (راتبالsav.)نستخدم البيانات االفتراضية التالية سوف 

   شكل المتغيرات من خالل حيث  ،ذكور واإلناثالحالي متطابق بالنسبة لل

 

 
 وشكل البيانات 

 مقارنة وسيطين مستقلييين 6.91مثال 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          432 

 

 
ذكور متطابق بالنسبة لل  Current Salaryذا كان وسيط الراتب الحالي إ ماالختبار       

 ،واإلناث

 

 

 

Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs    

2- Independent Samples … 
 

 

 (العادية)الطريقة األولى 
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 ختيارإو  Test Variable Listضمن    Current Salary"البداية"ختيار المتغير إب

-Mannمع التأشير على   Grouping Variableكمتغير التقسيم   Sex "النوع"متغير 

Whitney U    ةالتاليكما فى النافذة: 

    

" 2"نحصل على الشكل التالي والذي فيه تم وضع      بالضغط على

وهى  :Group 2للتعبير عن " 1"وهى مجموعة الذكور ووضع  :Group 1للتعبير عن 

 :مجموعة اإلناث

 

   نعود للشكل السابق     ثم بالضغط على

 :ةاتج التاليونحصل على الن  ثم بالضغط على   

 
كبر من أاى ) 0.221تساوي  -مان ويتنى ختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

وسيطى الراتب   تساويعدم رفض فرضية  بمعنى ،مما يعنى عدم وجود معنوية( 0.00

 .(اى انهما غير مختلفان)الذكور واإلناث عند بداية التعيين بين 
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 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

ونقل متغير  الى " البداية"نقل متغير  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى الى " النوع"

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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النافذة  كما فى  مع التأشير على    ثم نختار

 :التالية

 

 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على 
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عند بداية التعيين  الراتب  توزيع"وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 ". هو نفسه بين فئتى النوع

 "ويتنى للعينات المستقلة-اختبار مان"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00من  كبرويالحظ انها أ" )0.233"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 .("اى عدم رفضه)التحفظ على فرض العدم "وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .اى يمكن اعتبار وسيطى رواتب الذكور واالناث متساويان

 من خالل مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليانوبالضغط على النتيجة السابقة 
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ً مناظراً الختبار تحليل التباينإختبار كروسكال واليس إيعتبر  ً هاما فى  ختباراً المعلميا

 لمقارنة متوسطات عدة مجتمعاتلمستخدم فى الحالة المعلمية ا   ANOVAاتجاه واحد

ذا إ ختبار ماو إلأعدة مجتمعات مستقلة  أوسطةختبار تساوي إلوهو يستخدم  .مستقلة

 .عينة مستقلة معرفة بعدة مجموعات جميعها تتبع نفس التوزيع kكانت 

 الهدف *

تساوي أوسطة عدة مجتمعات إلختبار    Kruskal-Wallis H test  يستخدم اختبار 

 عندما يكون متغير التقسيم ذو مستوى إسمي مستقلة

 

 وصول إلى االختبارلل ولىالطريقة األ: 

Analyze   Nonparametric tests    Legacy Dialogs                                                                                     

K  Independent Samples...  

 

 :االختباركيفية تنفيذ * 

    Test variable listختبارهاإالمتغيرات المراد  إدراج 

 عدة مجموعات ىختيار المتغير المقسم الإ

 باستخدام Grouping variableمن خالل )ختبار لها راد إجراء اإلالم مجتمعاتالتحديد 

     Define range...وذلك بتحديد المجموعة األدنى والمجموعة األعلى) 

   Kruskal-Wallis Hالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Independent Samples …  

 

 .  عدم تساوي أوسطة المجتمعاتتعنى المعنوية * 

 

 

 Kruskal -Wallis H لعينات مستقلةواليس  -كروسكال  اختبار 6.5.9

test 
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ذا كان وسيط إ ما إلختبار( تحليل التباينsav.)نستخدم البيانات االفتراضية التالية سوف 

شكل حيث  ؛ مدارس  مختلفة  ثالثةللمجموعات المقسمة حسب متطابق  لتقديرا

   المتغيرات من خالل 

 
 تعريف المدارس والتقديرات كما يلي

 
 :اما البيانات فهى كالتالي

 

 مقارنة عدة أوسطه مستقلة 6.99مثال 
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للمجموعات المقسمة حسب متطابق  لتقديرذا كان وسيط اإ ما اختباراذا كان المطلوب 

ستخدام إختبار إجابة على هذا التساؤل من خالل لإلف ؛ مدارس الثالث المختلفةال

 :نتبع الخطوات التالية كروسكال واليس
 

 

 

AnalyzeNonparametric testsLegacy Dialogs K  Independent 

Samples 

 
كمتغير " المدرسة"وإختيار   Test Variable Listضمن   "التقدير"بإختيار متغير 

نحصل على   Kruskal-Wallis H مع التأشير على  ،Grouping Variableالتقسيم 

 :الشكل التالي

 

للتعبير " 2"نحصل على الشكل التالي والذي فيه تم وضع      بالضغط على

للتعبير عن الحد األعلى للفئة " 3"ووضع ( A) المدرسة وهو  الحد األدنى للفئة  عن

 (مقياس اسمي المدرسةن مقياس أمع مالحظة ( )B) المدرسة ووه

 (العادية)الطريقة األولى 
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 :فى صورته التالية نعود للشكل السابق   ثم بالضغط على 

 

 :ةاتج التاليونحصل على الن ثم بالضغط على   

            
 أي) 0.038واليس  تساوي  -ختبار كروسكال إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

حسب  أوسطة التقديراتمما يؤكد اختالف   ،مما يعنى وجود معنوية( 0.00أصغر من 

 .ةالمدرس

 

واليس   -كروسكال نظرا لوجود داللة احصائية عند اجراء اختبار :                           

تختلف، وهذا  لمعرفة اى المدارسعدة مرات السابق " ويتنى -مان"اختبار  تطبيق فيجب 

 (.ANOVA)تبار خالسابق تقديمها مع ا( Post - Hoc)يناظر اختبارات 

 Aعدم وجود اختالف بين المدرسة ( ثالث مرات)ويتنى -وقد بين تطبيق اختبار مان

بينما الخالف كان بين  Cوالمدرسة  Bعدم وجود اختالف بين المدرسة أو  Bوالمدرسة 

 .Aالمدرسة لصالح  Cوالمدرسة  Aالمدرسة 

 مالحظه هامه



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          441 
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 :النافذة التالية  كما فى

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

ونقل متغير  الى " تقديرال"نقل متغير  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى الى " المدرسة"

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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النافذة  كما فى   مع التأشير على  ثم نختار 

 :التالية

 

 :التالية نحصل على النتيجة  ثم على    بالضغط على  

 
متساو بين "التقدير"توزيع  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 " فئات متغير المدرسة

 "كروسكال واليس للعينات المستقلة"هو ( Test)االختبار المستخدم  
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 (0.00ويالحظ انها أقل من " )0.031"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 "رفض فرض العدم"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 :على وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل 

 
المدرسة لصالح  Cوالمدرسة  Aالمدرسة الخالف بين والرسم الصندوقى السابق يؤكد 

A. 
 

 

 

 

عدة  أوسطةختبار كروسكال واليس لمقارنة ختبارا مناظراً إلإختبار الوسيط إيعتبر 

 .قل قوة منهأولكنه  ،مجتمعات

 الهدف *

  تساوي أوسطة عدة مجتمعات مستقلةإلختبار    Median test  يستخدم اختبار 

 

 Median test لعينات مستقلة اختبار الوسيط 6.5.2
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 وصول إلى االختبارلل ولىالطريقة األ: 
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K  Independent Samples...  

 

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

    Test variable listختبارهاإالمتغيرات المراد  إدراج 

 عدة مجموعات ىختيار المتغير المقسم الإ

 باستخدام Grouping variableمن خالل )ختبار لها إلراد إجراء االم مجتمعاتالتحديد 

     Define range...وذلك بتحديد المجموعة األدنى والمجموعة األعلى) 

   Median testالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Independent Samples …  

 

 .  عدم تساوي أوسطة المجتمعاتتعنى المعنوية * 

 

 

 

 

 

ذا كان وسيط إ ما الختبار( تحليل التباينsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

 ؛ المختلفةمدارس الثالث للمجموعات المقسمة حسب المتطابق  لتقديرا

 :نتبع الخطوات التالية الوسيطستخدام إختبار إجابة على هذا التساؤل من خالل إلول
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Samples 

 :النافذة التالية كما فى مع التاشير على  باتباع خطوات المثال السابق

 مقارنة عدة أوسطه مستقلة  6.94مثال 

 (العادية)الطريقة األولى 
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 :ةاتج التاليونحصل على الن ثم بالضغط على   

            
أصغر من  أي) 0.012تساوي الوسيط ختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

 .ةالمدرسحسب  أوسطة التقديراتمما يؤكد اختالف   ،مما يعنى وجود معنوية( 0.00

لها قيم % 200خاليا بما يمثل  2ويالحظ ايضاً وجود عبارة اسفل الجدول توضح وجود 

ً طبيق اإلن تأ، مما يعنى 0قل من أمتوقعة  وللتخلص من هذا   .ختبار لم يكن صحيحا

 .ختبار مربع كايإكما فى  بضم الخاليا الخلل تتم معالجة المشكلة
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كما سبق فى المثال  مع التأشير على   ثم نختار  

ونقل متغير  الى " نتائجال"نقل متغير  والتى يتم فيها    السابق،ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى الى " المدرسة"

 

 :النافذة التالية كما فى   مع التأشير على  ثم نختار 

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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 :التالية نحصل على النتيجة  ثم على    بالضغط على  

 
متساو بين "النتائج"توزيع  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 " فئات متغير المدرسة

 "الوسيط للعينات المستقلة"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00ويالحظ انها أقل من " )0.021"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 "رفض فرض العدم"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان
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عندما  Hختبار أقوي من اختبار كروسكال واليس إتربسترا   -يعد اختبار جونكييري

، بينما يعتمد (مثل المستوي التعليمي)متغير مستقل هو مقياس ترتيبي  k ـيكون مقياس ال

وهو يستخدم .  متغير مستقل لها مقياس اسمي k  ـ ختبار كروسكال واليس على كون  الإ

 ختبار ماو إلأات مستقلة ختبار تساوي أوسطة عدة مجتمعإلكروسكال واليس مثل اختبار 

 .عينة مستقلة معرفة بعدة مجموعات جميعها تتبع نفس التوزيع kذا كانت إ

 الهدف *

تساوي أوسطة عدة إلختبار    Jonckheere-Terpstra test  يستخدم اختبار 

 عندما يكون متغير التقسيم ذو مستوى ترتيبي مجتمعات مستقلة

 وصول إلى االختبارلل ولىالطريقة األ: 

Analyze   Nonparametric tests    Legacy Dialogs                                                                                     

K  Independent Samples...  

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

    Test variable listختبارهاإالمتغيرات المراد  إدراج 

 عدة مجموعات ىالمقسم ال ختيار المتغيرإ

 باستخدام Grouping variableمن خالل )ختبار لها راد إجراء اإلالم مجتمعاتالتحديد 

     Define range...وذلك بتحديد المجموعة األدنى والمجموعة األعلى) 

   Jonckheere-Terpstraالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Independent Samples …  

 

 .  عدم تساوي أوسطة المجتمعاتتعنى المعنوية * 

 

 

 

 

  Jonckheere-Terpstra لعينات مستقلةتربسترا  -جونكييري اختبار 6.5.5
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 ما الختبار( تحليل التباين متغير ترتيبيsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

متغير ترتيبى للمجموعات المقسمة حسب متطابق  لراتب عند بداية التعيينوسيط ا ذا كانإ

   شكل المتغيرات من خالل حيث (. فئة الوظيفة)

 
 :تعريف الفئة الوظيفية كما يلي

  
 :اما البيانات فهى كالتالي

  
للمجموعات متطابق  لراتب عند بداية التعيينذا كان وسيط اإ ما اذا كان المطلوب اختبار

نتبع تربسترا   -جونكييريستخدام إختبار إمن خالل فئة الوظيفة المقسمة حسب 

 :الخطوات التالية

 مستقلةمقارنة عدة أوسطه  6.99مثال 
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   K  Independent Samples 

 
وهى متغير " الوظيفة"وإختيار   Test Variable Listضمن   "بداية"بإختيار المتغير 

مع  3الى  2بعد تعريف المدى من ،Grouping Variableكمتغير التقسيم ترتيبي 

 :النافذة التالية كما فى التأشير على 

 

 :ةاتج التاليونحصل على الن ثم بالضغط على   

           

 (العادية)الطريقة األولى 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          452 

 

 أي) 0.016تساوي  تربسترا -جونكييريختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

أوسطة الرواتب فى بداية مما يؤكد اختالف   ،مما يعنى وجود معنوية( 0.00أصغر من 

 .الفئة الوظيفيةحسب  التعيين 

 

 -جونكييرينظرا لوجود داللة احصائية عند اجراء اختبار :                           

فئات لمعرفة اى التقديمة عدة مرات السابق " ويتنى -مان"اختبار  تطبيق فيجب  تربسترا

تبار خالسابق تقديمها مع ا( Post - Hoc)الوظيفية تختلف، وهذا يناظر اختبارات 

(ANOVA.) واالختبار قد بين ان مصدر االختالف يعزى الى الفرق بين المدير

 (.لصالح المدير بالطبع)والكاتب 
 

 

 
                 

Analyze  Nonparametric tests  Independent Samples … 

 

كما سبق فى المثال  مع التأشير على   ثم نختار  

ونقل متغير  الى " بدايةال"نقل متغير  والتى يتم فيها    السابق،ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى الى " الوظيفة"

 (آلليةا)الطريقة الثانية 

 مالحظه هامه
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النافذة  كما فى   مع التأشير على  ثم نختار 

 :التالية

 
 :التالية نحصل على النتيجة  ثم على    بالضغط على  
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الراتب فى بداية "توزيع  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 " متساو بين فئات متغير الفئة الوظيفية"التعيين

 "تربسترا للبدائل المرتبة-رياختبار جونكي"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00ويالحظ انها أقل من " )0.022"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 "رفض فرض العدم"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .فئة الوظيفيةحسب ال فى بداية التعيينختالف أوسطة الرواتب إمما يؤكد 

 من خالل والجدول التاليانوبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل 

   

 
 

ختبار كروسكال واليس سوف نحصل على إواذا كررنا نفس الخطوات السابقة على 

 :اآلتيةج ئاتالن
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 أي) 0.021واليس  تساوي  -ختبار كروسكال إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

ختالف أوسطة إمما يؤكد ، % 0مما يعنى وجود معنوية عند مستوي ( 0.00أصغر من 

باحتمال  تربسترا ولكن  -وهو نفس قرار جونكييري) الرواتب الحالية حسب المؤهل 

 ((.أعلىخطأ 

 
 

 

 

وهو يناظر . (بعد-قبل)مجتمعين مرتبطين  ىلمقارنة وسيطاإلشارة ختبار إ يستخدم

ين مجتمع ىالحالة المعلمية لمقارنة متوسطلمستخدم فى ا لعينتين مرتبطتين" ت"اختبار 

 .مرتبطين

 الهدف *

 "بعد"مع قيمته " قبل"وسيط قيمة المقارنة ل   Sign test  يستخدم اختبار 

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

Analyze   Nonparametric tests    Legacy Dialogs                                                                                     

2  Related Samples...  

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

  Variable1 الى   ختبارهإالمراد   المتغير إدراج 

 1Variable  الى  ذو القيمة الثابتةالمتغير إدراج 

   Signالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Related Samples …  

 Sign test لعينتين مرتبطتين اإلشارةاختبار  6.5.6
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 اختالف قيمة الوسيط قبل عن قيمة الوسيط بعدتعنى المعنوية * 

 

 

 

 

لمقارنة الرضا قبل عرض ( قبل وبعدsav.)االفتراضية التالية سوف نستخدم البيانات 

   شكل المتغيرات من خالل حيث التخفيض عن الرضا بعد العرض، 

 

 وشكل البيانات من خالل  

 
الرضا قبل عرض التخفيض عن الرضا بعد العرض نتبع الخطوات ذا كان إ ماالختبار 

 :التالية

 

 

 اإلشارة لمقارنة وسيط قبل مع وسيط بعداختبار  6.92مثال 
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Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs    

                 2- Related Samples … 
 

 
ثان كمتغير  "بعد"متغير  ختيارإو( Variable1)كمتغير أول "قبل"ختيار المتغير إب

(Variable2)   مع التأشير علىSign    ةالتاليكما فى النافذة: 

    

 :ةاتج التاليونحصل على الن    بالضغط على

 

 (العادية)الطريقة األولى 
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مما يعنى وجود   0.001تساوي  - اإلشارةختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

الرضا قبل عرض التخفيض عنه بعد  تساوي وسيطرفض فرضية  بمعنى ،معنوية

 .التخفيض
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 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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 كما فى الى "  بعد"و" قبل"نقل متغيرا  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :النافذة التالية

 
 

  و  مع التأشير على كل من    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى

 

 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على 
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وسيط الفرق بين الرضا بعد "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 (. اى انهما متساويان" )0العرض والرضا قبل العرض يساوي 

 "اإلشارة"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.02من وهى أقل " )0.001"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 ."فرض العدم رفض"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .اى أن وسيط الفرق بين الرضا بعد العرض يختلف عن الرضا قبل العرض

 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان
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اختبار وهو يناظر . عينتين مرتبطتينإلشارة الرتب لمقارنة  ويلكوكسونختبار إ يستخدم

واحد مع قيمة  مجتمع الحالة المعلمية لمقارنة متوسطلمستخدم فى ا لعينة واحدة" ت"

 وهو اختبار أقوى من اختبار اإلشارة .فرضية

 الهدف *

قبل بقيمته مقارنة وسيط مجتمع ل   Wilcoxon  signed rank test  يستخدم اختبار 

 بعد

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 
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2  Related Samples...  

 :كيفية تنفيذ االختبار *

  Variable1 الى   ختبارهإالمراد   المتغير إدراج 

 1Variable  الى  ذو القيمة الثابتةالمتغير إدراج 

   Wilcoxonالتأشير علي 

 .OKالضغط علي 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Related Samples …  

 

 اختالف قيمة الوسيط قبل عن قيمته بعدتعنى المعنوية * 

 

 

 

 

 

 

 

 (بعد-قبل)ين مرتبطين لمقارنة وسيط مجتمع ويلكوكسوناختبار  6.5.7
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لمقارنة الرضا قبل عرض ( قبل وبعدsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

   شكل المتغيرات من خالل حيث التخفيض عن الرضا بعد العرض، 

 

 وشكل البيانات من خالل  

 
الرضا قبل عرض التخفيض عن الرضا بعد العرض نتبع الخطوات ذا كان إ ماالختبار 

 :التالية

 

 
 

Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs    

                 2- Related Samples … 
 

 ويلكوكسون لمقارنة وسيط قبل عن وسيط بعد اختبار  6.95مثال 

 (العادية)الطريقة األولى 
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ثان كمتغير  "بعد"متغير  ختيارإو( Variable1)كمتغير أول "قبل"ختيار المتغير إب

(Variable2)   مع التأشير علىWilcoxon  ةالتاليكما فى النافذة: 

    

 :ةاتج التاليونحصل على الن    بالضغط على

 
مما يعنى   0.003تساوي  - ويلكوكسونختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

الرضا قبل عرض التخفيض عنه بعد  تساوي وسيطرفض فرضية  بمعنى ،وجود معنوية

 .التخفيض
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 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

 كما فى الى "  بعد"و" قبل"نقل متغيرا  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :النافذة التالية

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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و  مع التأشير على كل من    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى  

 

 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على 

 
الفرق بين قيمتى الوسيط قبل  "على ان وهو ينص ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 (اى انهما متساويان" )0العرض والوسيط بعد العرض تساوى 
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 "اختبار ويلكوكسون إلشارة الرتب"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.02ويالحظ انها أقل من " )0.003"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 "مرفض فرض العد"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .بين قيمتى الوسيط قبل العرض والوسيط بعد العرضختالف إمما يؤكد 

 

 من خالل وبالضغط على النتيجة السابقة مرتان نحصل على الشكل والجدول التاليان
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 إلختبار تساوي أوسطة عدة مجتمعات مرتبطة   Friedmanيستخدم  إختبار 

ً لتصميم قياسات متكررة لعينة واحدة إختبار فريدمان إيعتبر  و أ ختباراً المعلميا مكافئا

ختبار علي يعتمد اإل .تحليل التباين فى اتجاهين مع وجود مشاهدة واحدة داخل كل خلية

 .وجود بيانات ترتيبية متكررة

 الهدف *

  إلختبار تساوي أوسطة عدة مجتمعات مرتبطة   Friedman  يستخدم اختبار 

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 
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K  Related Samples...  

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

  ختبارها  في إالمتغيرات المراد  إدراج Test variables ( وذلك عن طريق

ً ختيار المتغيرات إ  .تباعا

  التأشير عليFriedman 

  الضغط عليOK. 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 
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 عدم مطابقة األوسطةتعنى المعنوية * 

 

 

 

 

 

 

 ةمرتبط أوسطة عدة لمقارنة فريدماناختبار  6.5.6
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أربعة  لمقارنة مستوي( الرعاية الصحيةsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

" 2"الى جيد و " 3"الى جيد جدا و " 1"الى ممتاز و " 2"حيث ترمز  ،برامج صحية

   شكل المتغيرات من خالل حيث .  الى متوسط

 

 وشكل البيانات من خالل  

 
 :متساوية نتبع الخطوات التاليةربعة األ صحيةالبرامج ال مستوي ذا كانإ ماالختبار 

 

 
 

Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs    

                 K- Related Samples … 
 

 (العادية)الطريقة األولى 

   فريدمان لمقارنة عدة اوسطة مرتبطة اختبار  6.96مثال 
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ُ  هم  معانقلثم    2_الخطةوحتى    2_الخطة ختيار المتغيراتإب  Testلى قائمة إ وآنيا

Variables:   وكذلك بالتأشير على    عن طريق الضغط على     

 :ةالتاليكما فى النافذة 

    

 :ةاتج التاليونحصل على الن    على بالضغط
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وهى اقل من ) 0.032تساوي  - فريدمانختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

درجة تفضيل  تساوي أوسطة رفض فرضية  بمعنى ،مما يعنى وجود معنوية (0.00

 .البرامج الصحية المختلفة
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 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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النافذة  كما فى نقل المتغيرات األربعة  الى  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :التالية

 

و  مع التأشير على كل من    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى  
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 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على 

 
توزيع برامج الرعاية الصحية  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 (اى انهم جميعا متساوون" )األربع هو نفسه

فى اختبار فريدمان للعينات المرتبطة لتحليل التباين "هو ( Test)االختبار المستخدم  

 "اتجاهين باستخدام الرتب

 (0.00ويالحظ انها أقل من " )0.032"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 "رفض فرض العدم"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .بين قيم األوسطة بين برامج الرعاية الصحية األربعختالف إمما يؤكد 

 

 

 فيجب   فريدماننظرا لوجود داللة احصائية عند اجراء اختبار :                           

البرامج لمعرفة اى عدة مرات السابق " ويلكوكسون إلشارة الرتب"اختبار  تطبيق

 .تختلف

وجود اختالف بين ( ستة مرات)وقد بين تطبيق اختبار ويلكوكسون إلشارة الرتب 

 .فقطالبرنامج الصحى األول والبرنامج الصحى الثانى 

 :وبالضغط على الناتج السابق نحصل على التوزيعات التكرارية والنتائج التالية

 مالحظه هامه
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فى آراء أكثر من " التوافق"المعلمية هامة لدراسة سوف نقدم فى هذا الجزء اختبارات 

الترتيب أو كانت تعتمد على مردود سواء كانت اآلراء تعتمد على . اثنان من المحكمين

 .  (ال/نعم)اسمى 

 واالختبارات التى سوف نقدمها هى

 دبليو لتوافق الترتيبات -اختبار كندال -2

 كيو لتوافق االختيارات الثنائية -وكرانكاختبار  -1

 المزدوجة اختبار كابا لتوافق الجداول -3
 

 

 

 إلختبار تساوي أوسطة عدة مجتمعات مرتبطة  's W Kendallيستخدم  إختبار 

ً لتصميم قياسات متكررة لعينة واحدة إختبار فريدمان إيعتبر  و أ ختباراً المعلميا مكافئا

ختبار علي يعتمد اإل .تحليل التباين فى اتجاهين مع وجود مشاهدة واحدة داخل كل خلية

 .ةوجود بيانات ترتيبية متكرر

 الهدف *

 ترتيبية لدراسة مدى التوافق بين عدة متغيرات   Kendall’s W  يستخدم اختبار 

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

Analyze  Nonparametric tests    Legacy Dialogs                                                                                     

K  Related Samples...  

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

  ختبارها  في إالمتغيرات المراد  إدراج Test variables ( وذلك عن طريق

ً ختيار المتغيرات إ  (.تباعا

  التأشير عليs W  Kendall' 

  الضغط عليOK. 

Concordence tests 8.6  التوافقاختبارات 

 دبليو لتوافق الترتيبات-كندالاختبار  6.6.9
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 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Related Samples …  

 

 تعنى وجود توافقالمعنوية * 

 

 

 

 

 

وجود فرق بين لمعرفة ( الرعاية الصحيةsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

شكل المتغيرات حيث .  مع معرفة أيها أكثر تفضيال األربعة، صحيةالبرامج مستويات ال

   من خالل 

 

 وشكل البيانات من خالل  

 
 :متساوية نتبع الخطوات التاليةربعة األ صحيةالبرامج ال مستوي ذا كانإ ماالختبار 

 

 توافق الترتيبات 6.97مثال 
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Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs    

                 K- Related Samples … 

 
ُ  هم  معانقلثم    2_الخطةوحتى    2_الخطة ختيار المتغيراتإب  Testلى قائمة إ وآنيا

Variables:   وكذلك بالتأشير على    عن طريق الضغط على     

 :ةالتاليكما فى النافذة 

 

 :ةاتج التاليونحصل على الن    بالضغط على

 (العادية)الطريقة األولى 
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وهى ) 0.032تساوي  - دبليو للتوافق-كندالختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أويالحظ 

درجة  تساوي أوسطة رفض فرضية  بمعنى ،مما يعنى وجود معنوية (0.00اقل من 

بحوالى مما يعنى وجود توافق حول الترتيب يقدر .تفضيل البرامج الصحية المختلفة

 (.وهو قيمة معامل كندال دبليو% )12.2

ويتضح من الجدول األول أن أفضل برنامج رعاية صحية هو برنامج الرعاية الصحية  

يليها برنامج الرعاية الصحية الثالث فبرنامج الرعاية ( صاحب أقل رتبة متوسطة)الثانى 

الرعاية الصحية األول  أما أقل برنامج رعاية صحية تفضيال فهو برنامج. الصحية الرابع

 (.صاحب أكبر رتبة متوسطة)
 

 

 

Analyze  Nonparametric tests  Related Samples … 

 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

النافذة  كما فى نقل المتغيرات األربعة  الى  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :التالية

 

و  مع التأشير على كل من    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى  
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 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على 

 
توزيع برامج الرعاية الصحية  "وهو ينص على ان ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 (اى انهم جميعا متساوون" )األربع هو نفسه

 "اختبار معامل كندال للعينات المرتبطة للتوافق"هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00ويالحظ انها أقل من " )0.032"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 "رفض فرض العدم"وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .بين ترتيبات برامج الرعاية الصحية األربعختالف إيؤكد مما 

 :وبالضغط على الناتج السابق نحصل على التوزيعات التكرارية والنتائج التالية

 
 

وهو قيمة معامل كندال % )12.2والتى تؤكد وجود توافق حول الترتيب يقدر بحوالى 

رعاية صحية هو برنامج كما يتضح من األشكال السابقة أن أفضل برنامج (. دبليو

يليها برنامج الرعاية الصحية الثالث ( صاحب أقل رتبة متوسطة)الرعاية الصحية الثانى 

أما أقل برنامج رعاية صحية تفضيال فهو برنامج . فبرنامج الرعاية الصحية الرابع

 (.صاحب أكبر رتبة متوسطة)الرعاية الصحية األول 
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ً إلإختبار كوكران كيو إيعتبر   ،Friedman test ختبار فريدمانختبارا اًلمعلميا مطابقا

عندما  أو يستخدم ولكنه يطبق إلختبار تساوي أوسطة عدة مجتمعات مرتبطةالمستخدم 

 McNemarوهو يعد امتداداً الختبار ماكنيمار . (Binary)ستجابات ثنائية تكون اإل

test   لحالةK من العينات. 

 الهدف *

بية ثنائية اسم لدراسة مدى التوافق بين عدة متغيرات   Cochran's Q  يستخدم اختبار 

 (dichotomous)التقسيم 

 

 (عن طريق االختيار: )وصول إلى االختبارلل الطريقة األولى 

Analyze    Nonparametric tests    Legacy Dialogs                                                                                     

K  Related Samples...  

 :كيفية تنفيذ االختبار* 

  ختبارها  في إالمتغيرات المراد  إدراج Test variables ( وذلك عن طريق

ً ختيار المتغيرات إ  (.تباعا

  التأشير عليCochran Q 

  الضغط عليOK. 

 (االختيار اآللى: )وصول إلى االختبارلل الطريقة الثانية 

Analyze  Nonparametric tests    Related Samples …  

 

 تعنى وجود توافقالمعنوية * 

 

 

 

 

 

 االختيارات الثنائية كيو لتوافق-كوكراناختبار  6.6.4
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لمعرفة وجود فرق بين تأثيرات ( كوكرانsav.)سوف نستخدم البيانات االفتراضية التالية 

حيث يعبر الصفر عن التأثير السلبي  ثالثة ادوية من خالل آراء اثنى عشر مريضا،

  شكل المتغيرات من خالل  .بينما يعبر الواحد عن التأثير االيجابيللدواء 

 :    

 

 وشكل البيانات من خالل  

 
متوافقة حول تأثيرات االدوية الثالثة نتبع الخطوات ت آراء المرضى ذا كانإ ماالختبار 

 :التالية

 

 

 

Analyze Nonparametric tests  Legacy Dialogs                    

K- Related Samples … 

    كيو لتوافق آراء ثنائية التقسيم -كوكراناختبار  6.96مثال 

 (العادية)الطريقة األولى 
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ُ  هم  معانقلثم    3_الدواءوحتى    2_الدواء ختيار المتغيراتإب  Testلى قائمة إ وآنيا

Variables:   وكذلك بالتأشير على    عن طريق الضغط على     

 :ةالتاليكما فى النافذة 

 

 :ةاتج التاليونحصل على الن    بالضغط على
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يعطي عدد التأثيرات اإليجابية والسلبية لكل دواء حيث يعبر الصفر عن  ولالجدول األ

 .التأثير السلبي بينما يعبر الواحد عن التأثير االيجابي

 - كيو للتوافق-كوكرانختبار إحتمال المعنوية فى إن قيمة أمن الجدول الثانى ويالحظ 

رفض عدم  بمعنى ،وجود معنويةعدم مما يعنى  (0.00وهى اكبر من ) 0.122تساوي 

مما يعنى عدم وجود توافق حول ترتيب األدوية . تساوي تأثيرات األدوية المختلفةفرضية 

 .من حيث التأثير
 

 

 

Analyze  Nonparametric tests  Related Samples … 

 :تظهر لنا النافذة التالية 

 

 :النافذة التالية كما فى مع التأشير على   ثم نختار  

 

 (اآللية)الطريقة الثانية 
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النافذة  كما فى نقل المتغيرات األربعة  الى  والتى يتم فيها    ثم نختار

 :التالية

 

و  مع التأشير على كل من    ثم نختار

 :النافذة التالية كما فى  

 

 :التالية نحصل على النتيجة  اآلن بالضغط على 

 
تأثير األدوية الثالث له توزيع  "ان وهو ينص على ( Null Hypothesis)فرض العدم 

 (اى انهم جميعا متساوون" )نفس التقسيمات

 "للعينات المرتبطة  كوكران كيواختبار "هو ( Test)االختبار المستخدم  

 (0.00من  كبرويالحظ انها أ" )0.122"وقيمته ( .Sig)احتمال المعنوية 

 "رفض فرض العدمعدم "وهو ينص على ( Decsion)القرار 

 .عدم وجود تأثير لدواء مخالف عن اآلخرمما يؤكد 
 

 :الناتج التاليوبالضغط على الناتج السابق نحصل على 
 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          484 

 

 
 

 

 

 

 الجداول المزدوجة بين ُمقيميين فى حالة  توافقدراسة وجود يستخدم المعامل كابا ل

 .لمتغير ذو مستوى قياس إسمى

 :معاملكيفية الوصول إلى ال *

Analyze         Descriptive Statistics          Crosstabs… 

  

 :  كيفية تنفيذ اإلختبار

  :Row(s)األول  فى الصف  المتغير -

  :Column(s)الثاني  فى العمود  المتغير   -

  Statistics لضغط علي -

 Kappaالتأشير علي  -

 Continueالضغط علي  -

 .OKالضغط علي  -     

 .بين المقيمين  توافقوجود المعنوية تعنى  * 

 كابا لتوافق الجداول المزدوجةاختبار  6.6.9
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لون طبيعى أو لون غير )البيانات التالية تعبر عن تقييم ممرضتان للون طبلة األذن  

 :كان النتائج ملخصة كما فى الجدول التالى، ومريض  200لعدد (  طبيعى
 

 
 الثانيةالممرضة 

 غير طبيعى طبيعى

 الممرضة األولى
 20 30 طبيعى

 30 10 غير طبيعى

نتبع الخطوات  مربع كايمن خالل إستخدام إختبار  لبحث وجود توافق بين التقيمين

 :التالية

األول وهو الممرضة األولى والثانى :  ينيتم  كمتغير SPSSادخال البيانات الى برنامج 

 :كما فى الشكل التالى الممرضة الثانية ثم يتم تقييم لون طبلة األذن  هو

 

 :كما فى الشكل التالى( )ويكون شكل الملف فى   

 
متغير صف، على  ان يتم ادخال  200بعد ذلك يتم ادخال البيانات بشكل رأسي مكون من 

بالنسبة مرة و 00( 1)مرة والعدد  20يتم ادخاله ( 2)العدد : الممرضة األولى كالتالى

( 2)العدد ات ثم مر 20( 1)مرة والعدد  30( 2)العدد : لمتغير الممرضة الثانية كالتالى

  . "كابا sav."ويتم تخزين البيانات فى ملف . اتمر 30يتم ادخاله ( 1)مرة والعدد  10

 وشكل البيانات كما فى اآلتى 

   توافق جدول مزدوج  8.19مثال 
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 :، نتبع الخطوات التالية كاباوالجراء اختبار 

Analyze           Correlate           Crosstabs… 
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فى  الممرضة الثانية ومتغير(  Row(s))فى الصف  الممرضة األولىبإختيار متغير 

 :كما فى الشكل التالى(  Column(s))العمود 

 

 :نحصل على النافذة التالية ثم بالضغط على 

 

  ثم الضغط علي    ثم الضغط على  Kappa))مع التأشير على 

 :نحصل على الجداول التالية
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تقييم كل ممرضة، فمثال يوجد الجدول المزدوج السابق يعرض فقط القيم المشاهدة حسب 

مقيميين على انه لون طبيعى من  20تقييم لون طبيعى لكال الممرضتين ، كما يوجد  30

 .قبل الممرضة األولى وغير طبيعى من قبل الممرضة الثانية

 

، تقييم كلتا الممرضتينداللة إحصائية بين  وذ  توافقيتضح  من الجدول السابق وجود 

  0.202تساوى أيضا  كابامعامل ال، وكذلك فإن قيمة  p-value =0.000حيث أن قيمة 

 .تقييم كلتا الممرضتينبين  وهى تعبر عن توافق متوسط
 

 

 

 

تعتبر شطر   التىو( Non-parametric)الطرق الالمعلمية   تم في هذا الفصل مناقشة

كما تستخدم . اإلحصاء الثانى وتعتمد على مستوى قياس المتغيرات اإلسمى او الترتيبي

 .ايضاً فى حالة العينات الصغيرة غير المسحوبة من التوزيع الطبيعى

واختبارات  اختبارات جودة التوفيق تم تقديم االختبارات الالمعلمية الخاصة بالعشوائية و 

النسب والتجانس، بجانب اختبارات األوسطة والتى تعتبر العصب الرئيسى لإلختبارات 

 .الالمعلمية، باإلضافة إلختبارات التوافق

 

 

 

 

  

 

 

 ملخص الفصل  8.7
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Question 1 

  (Type of variables) المتغيراتنوع 

  كمي

(Scale) 

 

 ترتيبي

(Ordinal) 

  

 اسمي

(Nominal) 

 

 ؟كيف نعبر بيانيًا 

How can we represent? 

 

 

 المدرج التكراري

(Histogram), 

 الخط البياني

(Line) 

 المنحني

(Curve) 

 الصندوقيالرسم 

(Boxplot) 

 عمود الخطأ

Error bar)) 

 شكل اإلنتشار

(Scatter plot) 

 األعمدة

(Bars), 

 الشكل الدائري

(Pie) 

 

 

 

Question 2 

  (Type of variables) نوع المتغيرات

  كمي

(Scale) 

 

 ترتيبي

(Ordinal) 

  

 اسمي

(Nominal) 

 

 ؟كيف نصف المتغير

How can we describe? 

 الوسط الحسابي

(Mean), 

 االنحراف المعياري

  (Standard 

deviation)  

 الوسيط

(Median), 

 المدى الربيعي

 (Interquartile 

range)   

 المنوال

(Mode), 

 النسب

(Proportions) 

 اإلجابة على سؤال إحصائى
 

 1ملحق 

Answering a Statistical Question 
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Question 3 

 (Type of variables) نوع المتغيرات

  كمي

(Scale) 

 

 ترتيبي

(Ordinal) 

  

 اسمي

(Nominal) 

 

هل هناك 

 ؟عالقة

Is there is a 

relation? 

 اسمي

(Nominal) 

 

 بيرسون

 (Pearson) 

 

 بايسيريال الترتيبي

(Ordinal Bi-

serial) 

 بوينت بايسيريال

(Point Bi-serial) 

 (Eta) ايتا

 ترتيبي

(Ordinal) 

  

 بايسيريال الترتيبي

(Ordinal Bi-

serial) 

 كندال تاو

 (Kendall ) 

 سبيرمان رو

(Spearman) 

 (Gamma) جاما

 بيسيريال

(Bi-serial) 

  كمي

(Scale) 

 

 بوينت بايسيريال

(Point Bi-serial) 

 (Eta) ايتا

 بيسيريال

(Bi-serial) 

 (Phi)فاي 

 معامل التوافق

(Contingency 

Coefficient) 

 (Lambda)لمدا 

 

 

Question 4 

 Type of Dependent variable) ) التابعنوع المتغير

  كمي

(Scale) 

 

 ترتيبي

(Ordinal) 

  

 اسمي

(Nominal) 

 

 كيف نتنبأ ؟

How Can we 

predict? 

 انحدار خطي

(Liner Regression) 

 خطيغيرانحدار 

Nonliear Regression)) 

 ترتيبيانحدار 

(Ordinal regression) 

 يلوجستانحدار 

(Logistic regression) 

 

 



 IBM-SPSS Statisticsاستكشاف التحليل االحصائي والبوتستراب باستخدام 

عز حسن عبدالفتاح. د                                                                                          492 

 

Question 5 

 Type of variable) ) نوع المتغير

  كمي

(Scale) 

 

 ترتيبي

(Ordinal) 

  

 اسمي

(Nominal) 

 

 ؟كيف نٌقدر

How Can we Estimate? 

 فترة ثقة للوسط الحسابي

(CI for Mean) 

 

 فترة ثقة للوسيط 

(CI for Median) 

 

 فترة ثقة للنسبة

(CI for Proportion) 
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Question 6 

Type of Dependent variable  

Scale  Ordinal  Nominal  

Scale  

(from Normal 

Population) 

Rank,  or Scale 

(from Non-

Normal 

Population) 

Binomial 

(Two Possible 

Outcomes) 

هل هناك 

 فرق؟

 

Is there a 

difference? 

1 

group 

 لعينةاختبار ت 

 واحدة

(One sample t 

test) 

 ويلكيكسوناختبار 

(Wilcoxon test) 

 

 ذو الحديناختبار 

(Binomial test) 

 

2 

independent 

groups 

اختبار ت لعينتين 

 مستقلتين

(Independent 

sample t test) 

 ويتني-ماناختبار 

(Mann-Whitney)  

 مربع كاياختبار 

(Chi-square test) 

 

2 

matched 

groups 

اختبار ت لعينتين 

 مرتبطتين

(Paired sample t 

test) 

 ويلكيكسوناختبار 

(Wilcoxon test) 

 

 ماكنيمراختبار 

McNemar)) 

 

 

3+ 

independent 

groups 

نحليل التباين فى 

 اتجاه واحد

(One-way 

ANOVA) 

 اختبار

 واليس -كروسكال 

(Kruskal-Wallis)  

 مربع كاياختبار 

(Chi-square test) 

3+ 

matched 

groups 

 القياسات المتكررة 

(Repeated 

Measuremrnts) 

 فريدماناختبار 

(Friedman test) 

 

 مربع كاياختبار 

(Chi-square test) 
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 Goal 

Type of Data 

Scale  

(from Normal 

Population) 

Rank  or Scale 

(from Non-Normal 

Population) 

Binomial 

(Two Possible 

Outcomes) 

Describe one Group 

Analyze→ Descriptive 

Statistics→ 

Descriptives… 

Analyze→ Descriptive 

Statistics→ Frequencies → 

Statistics… 

Analyze→ Descriptive 

Statistics→ Frequencies → 

Statistics… 

Compare one group to a 

hypothetical value 

Analyze→ Compare 

means→ One-sample 

T Test… 

Analyze→ Nonparametric 

Tests→ 2 Related samples → 

Wilcoxon (after adding median 

value as the 2nd variable) 

Analyze→ Nonparametric 

Tests→ Binomial… 

Compare two unpaired 

groups 

Analyze→ Compare 

means→ Independent-

sample T Test… 

Analyze→ Nonparametric 

Tests→ 2 Independent samples 

→ Mann-Whitney U 

Analyze→ Descriptive 

Statistics→ Crosstabs…→ 

Statistics…→ Chi-square 

Compare two paired groups 

Analyze→ Compare 

means→ Paired-

sample T Test… 

Analyze→ Nonparametric 

Tests→ 2 Related samples → 

Wilcoxon 

Analyze→ Nonparametric 

Tests→ 2 Related samples 

→ McNemar 

Compare three or more 

unmatched groups 

Analyze→ Compare 

means→ One-Way 

ANOVA… 

Analyze→ Nonparametric 

Tests→ k Independent samples 

→ Kruskal-Wallis H 

Analyze→ Descriptive 

Statistics→ Crosstabs…→ 

Statistics…→ Chi-square 

Compare three or more 

matched groups 

Analyze→ General 

Linear Model→ 

Repeated Measures… 

Analyze→ Nonparametric 

Tests→ k Related samples → 

Friedman 

Analyze→ Nonparametric 

Tests→ k Related samples 

→ Cochran’s Q 

Quantify association 

between two groups 

Analyze→ Correlate→ 

Bivariate → Pearson 

Analyze→ Correlate→ Bivariate 

→ Spearman 

Analyze→ Descriptive 

Statistics→ Crosstabs…→ 

Statistics…→ Contingency 

coefficient 

Predict value from another 

measured variable 

Analyze→ 

Regression→ Linear… 

Analyze→ Regression→ Ordinal 

… 

Analyze→ Regression→ 

Binary Logistic… 

Predict value from several 

measured or binomial 

variables 

Analyze→ 

Regression→ Linear… 

(chose more variables) 

Analyze→ Regression→ Ordinal 

… 

Analyze→ Regression→ 

Multinomial Logistic… 

 2ملحق  اختيار االختبار اإلحصائى

Selecting a Statistical test  
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 (نهاية الجزء الأول)
 

 وآخر دعوانا 

 أن الحمد هلل رب العالمين  
 


