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 معارض بشدة معارض محاٌد موافق ق بشدةمواف التصنٌف

 0 2 3 4 5 الدرجة

 

 q3, q2, q1نعطي أسماء لمتغيرات أسئمة الدراسة كالتالي: المؤىل، الخبرة، 
 

 بعد تفريغ البيانات تظير شاشة محرر المتغيرات كالتالي:

 والبيانات بع التفريغ تظير عمى شاشة محرر البيانات كالتالي:
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 يالفصل الثان
 العمميات الحسابية واختيار الحاالت

 

عند تحميل اإلستبانة يمزم في بعض األحيان إيجاد بعض العمميات الحسابية عمى 
بعض المتغيرات وىنا سنركز عمى بعض الدوال اليامة التي ليا اتصال مباشر 

 بتحميل اإلستبانة.
 حساب مجموع عدة متغيرات 

 عممية الجمع 

 الواردة في اإلستبانة السابقة q1, q2, q3  : احسب مجموع المتغيراتمثال
 الحل: لحساب مجموع المتغيرات الثالثة

 فيظير مربع الحوار التالي: Transformمن شريط القوائم   Computeنختار  -
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ادخل اسم المتغير الجديد المطموب وليكن  Target Variableفي المستطيل  -
sum1 متغيرات في اإلستبانة. ويجب أن يكون االسم مخالف ألسماء ال 

ويمكنك كتابة  q1+q2+q3اكتب  Numeric Expressionفي المستطيل  -
ذلك باستخدام لوحة المفاتيح أو باستخدام أزرار اآللة الحاسبة الموجودة في 
مربع الحوار أو بالنقر عمى اسم المتغير مرتين من قائمة المتغيرات أو بنقر 

 Numericسيم ليدخل داخل صندوق المتغير مرة واحدة ثم الضغط عمى ال

Expression  

 Type&Lableإذا أردت أن تكتب وصف لممتغير اضغط عمى الزر  -
 فيظير مربع الحوار التالي:

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فينتقل Continueثم اضغط عمى   Labelأكتب في المستطيل المقابل لـ  -
 فتظير النتائج التالية: Okإلى مربع الحوار السابق ، اضغط عمى 
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: عند استخدام طريقة الجمع السابقة إذا كانت إحدى قيم 1مالحظة هامة
المتغيرات مفقودة فان نتيجة الجمع لممتغيرات ستكون مفقودة، ولذلك يفضل 

وكتابة الصيغة التالية داخل  Functionsمن فئة الدوال  SUMاستخدام دالة 
 sum(q1 toأو    Numeric Expression  ،sum(q1,q2,q3)مستطيل 

q3)  فانو يتم جمع قيم المتغيرات الغير مفقودة حاول أن تجرب ىذه المالحظة
 مع اختيار اسم جديد لممتغير الناتج.

  األدنى لممتغيرات غير المفقودة  دمن الممكن أن نحدد الح :2مالحظة هامة
في المتغيرات المراد جمعيا، وىذا يمكن أن يتم بإلحاقو نقطة مرفقة بالحد األدنى 

 دد المتغيرات التي ال تحتوي عمى قيم مفقودة في اسم الدالة كالتالي:لع

sum.2(q1 to q3) 
ىذا يعني أن عممية الجمع تتم إذا وجد عمى األقل متغيرين يحمالن قيم أو بيانات 

ال فالنتيجة ستكون مفقودة.  وا 
عمى آلة حاسبة   Compute Variable: يحتوي مربع الحوار 3مالحظة هامة 

مى أرقام ورموز حسابية ورموز عالئقية ورموز منطقية. ويمكن استخدام تحتوي ع



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 27 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

ىذه الحاسبة مثل أية حاسبة يدوية وذلك بنقر الزر باستخدام الفأرة. ويبين الجدول 
 التالي الرموز المستخدمة في اآللة الحاسبة:

 الرموز المنطقية الرموز العالئقية الرموز الحسابية

 العممية الرمز مميةالع الرمز العممية الرمز

أو  & اقل من > الجمع +

and 

يجب أن تكون جميع 
 اكبر من < الطرح - العالقات صحيحة

 اقل أو يساوي =< الضرب *
 orأو   |

واحدة من العالقات 
 اكبر أو يساوي => القسمة / يجب أن تكون صحيحة

 يساوي = األس **

 تفيد النفي notأو  ~
)  ( 

ترتيب 
 العمميات

 يال يساو  =~

 
 عممية إيجاد المعدل 

 ليكن أننا نريد إيجاد معدل المتغيرات الثالثة في كل حالة:
 : أوجد معدل المتغيرات الثالثة لكل حالة من الحاالتمثال

فيظير مربع الحوار المسمى   Computeاختر   Transformمن القائمة 
(Compute Variableانظر المثال السابق.. اختر ال .. ) دالةmean  من قائمة

 Numeric Expressionلتنقميا في داخل المستطيل  Functionsاإلقترانات 
، ثم اختر اسما جديد لممتغير الجديد  mean(q1 to q3)وتكتب الصيغة التالية 
،   Okوليكن المعدل ثم اضغط عمى  Target Variableواكتبو داخل مستطيل 

 سم " المعدل "فيظير عمود جديد في شاشة البيانات با
: إذا أردت إيجاد معدل المتغيرات الخاصة لممعممين الذي خبرتيم اقل مالحظة هامة

 فيظير مربع الحوار التالي: ”  If“سنوات فقط اضغط عمى الزر  5من 
   :Include if case satisfied conditionاضغط عمى 



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 28 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

سنوات رمزنا ليا  5الن الخبرة اقل من  0قم بإدخال الشرط المطموب وىو الخبرة = 
 أتذكر ذلك ؟ .... 0بالرمز 

وتظير عبارة  Compute Variable فيظير مربع الحوار  Continueانقر الزر 
تالحظ ظيور متغير جديد باسم "المعدل" Okانقر الزر  Ifالشرط بجانب الزر ... 

في في  نياية ممف البيانات  يحمل قيم جديدة لمعدل المتغيرات الثالثة لكل حالة 

 سنوات بناء عمى الشرط . 5حالة أن تكون الخبرة اقل من 
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من الممكن أن يكون الشرط مركب ، فإذا أردنا إيجاد معدل المتغيرات الثالثة  -
من حممة البكالوريوس فإننا نكتب في مستطيل  01إلى  5لممعممين الذي خبرتيم من 

الصيغة  Compute Variable: if Casesالشرط الموضح في مربع الحوار 
 التالية:

 2المؤهل= and 1أو   الخبرة=   2المؤهل= &1الخبرة=
 andالحظ وجود فراغ من اليمين ومن اليسار حول كممة 

 
إلى  5* إذا أردنا إيجاد معدل المتغيرات الثالثة بشرط أن لممعممين الذي خبرتيم من 

العبارة أو حاصمون عمى درجة البكالوريوس فننا نكتب في مستطيل الشرط  01
 التالية:

 2المؤهل= or 1أو   الخبرة=   2ا المؤهل= 1الخبرة=
 5أوجد المعدل لممتغيرات الثالثة لممعممين ذوى الخبرة اكبر من تمرين : 
من حممة  5أوجد المعدل لممتغيرات الثالثة لممعممين ذوى الخبرة اكبر من تمرين : 
 الدبموم.
 طرؽ اختيار عدة حاالت 

دة حاالت يمكن لمباحث إجراء التحميل عمييا والختيار عدة حاالت بإمكاننا اختيار ع
 Select Casesاألمر  Dataأو مجموعة جزئية من الحاالت نختار من القائمة 

 فيظير مربع الحوار التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 31 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 : افترض أننا نريد تحديد الحاالت لممعممين الذين مؤىميم العممي دبموم فقط، منمثال
، ثم ننقر عمى الزر  If condition is satisfiedنختار الخيار   Selectمستطيل 

If :فيظير مربع الحوار التالي 
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  Continueثم اضغط  1المؤهل=ادخل الشرط 

 Unselected Casesيوجد مستطيل يسمى  Select Casesفي اسفل مربع الحوار

Are  سوف نستثني الحاالت المستثناه وىما يوجد خياران يحددان الطريقة التي 
  

Filtered  ىذا الخيار يؤدي إلى إضافة متغير في نياية ممف البيانات يسمى :
filter_$  ( او 0يأخذ قيمتين، القيمةSelected  ( لمحاالت المختارة والرقم )او  1

Not Selectedلمحاالت غير المختارة، كما أن ىذا الخيار يؤدي إلى وضع إشارة ) 
ذا أردت إيقاف ىذا الخيار والرجوع لجميع البيانات  " / " لمحاالت غير المختارة. وا 

 . Selectمن المستطيل  All Casesاختر 
 

Deleted ىذا الخيار يؤدي إلى حذف الحاالت غير المختارة وال يمكن الرجوع إلى :
لممف من البيانات األصمية إال إذا قمن بإغالق البرنامج مع عدم التخزين وفتح ا

 جديد.
 فتظير النتائج التالية:  Okثم نضغط عمى  Filteredعمى كل حال سنختار 
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فان النتائج تكون  Unselected Casesمن المستطيل  Deletedإذا اخترنا 
 كالتالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 :الختيار عينة عشوائية من البيانات نتبع الخطوات التالية 

 Select Casesفيظير مربع الحوار  Select Casesاختر  Dataمن القائمة  -
من مستطيل  Random sample of casesكما في المثال السابق، نضغط عمى

Select 
 فيظير مربع الحوار التالي: Sample، ثم نضغط عمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وىو يحدد نسبة الحاالت  Approximately  يشتمل ىذا الحوار عمى خيارين ىما
وعمية سيتم اختيار  61بادخال رقم في مستطيل ىذا الخيار وليكن  المئوية وذالك
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فيحدد عدد الخيارات من عينة  Exactly% من الحاالت عشوائيا. اما الخيار 61
امام في المستطيل االيسر المقابل لـ  6من الحاالت، فاذا ادخمنا الرقم   nحجميا 

Exactly  حاالت من اول  6تيار في المستطيل االيسر، فيذا يعني اخ 01والرقم
 حاالت.  01

 Okثم عمى  Continue. ونضغط عمى الزر Exactlyفي مثالنا سنختار حالة 
 فتظير النتائج التالية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اختيار مدى معين من الحاالت 

الخيار  Select Casesلتحديد مدى معين من الحاالت نختار من مربع الحوار 
Based on time or case range يظير مربع الحوار التالي:ف 
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وبذلك يتم إختيار  Last Casesأسفل  7والرقم  First Casesأسفل  3أكتب الرقم 
 الحاالت من الحالة الثالثة إلى الحالة السابعة.

 
 تصفية حاالت معينة 

نستطيع من خالل ىذا األمر اختيار الحاالت التي ال تساوي قيمتيا في ىذا المتغير 
 Use Filterالحاالت التي تساوي قيمتيا الصفر وذلك بالنقر عمى  صفرا وتحذف

Variable  ثم إدخال المتغير الذي يحتوي عمى بيانات تساوي الصفر وبيانات ال
 فنحصل عمى الحاالت التي ال تساوي الصفر. Okتساوي الصفر ، ثم نضغط 

 
  تنسيؽ عدة أعمدة باستخدام األمرTemplates 

عريف معمومات متشابية لعدة متغيرات، فعمى سبيل المثال إذا يستخدم ىذا األمر لت
(، 4( ، موافق )5موافق بشدة ) [كانت عدة أسئمة تتفق في إجاباتيا المحتممة مثل 

والمطموب تعريفيا لجميع المتغيرات مرة  ](0(، معارض بشدة)2(، معارض)3محايد)
 واحدة نتبع الخطوات التالية:

ة ونوعو والقيم المفقودة وجميع التنسيقات الممكنة نعرف أول متغير بكتابة إسم .0
 . Variable Viewوذلك من شاشة تعريف المتغيرات 

في االستبانة  q3اضغط  بالزر األيمن لمماوس عمى المتغير المعرف وليكن  .2
 السابقة كما ىو موضح بالشكل

 . Copyثم اختر 

  q3المتغير  ظمل المتغير الذي يمي .3

  Past Variableمر األ Editواختر من    
 ليظير مربع الحوار التالي:   
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في المستطيل أمام  4اختر عدد المتغيرات المراد لصق المعمومات بيا وليكن  -4

Number of new variables  ثم اضغط في المربع المقابل لـNew variable 

names  واكتب الحرفq متغيرات الن ىذا الحرف ىو مشترك بين جميع أسماء ال
في  نفي الجية اليسرى كما ىو مبي 4المتشابية في المعمومات، ثم اكتب الرقم 

 .Okثم اضغط  q4الن المتغيرات الجديدة ستبدأ من  4الشكل أعاله.) كتبنا الرقم 

 
 حفظ أو تخزين البياناتSaving Data 

فيظير  Fileمن القائمة  Save As. لحفظ البيانات ألول مرة اختر األمر 0
 بع الحوار التالي:مر 
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نحن اخترنا " المستندات"، ثم ادخل  Save In. حدد الدليل الذي تريد من مربع 2
، الحظ أن امتداد ممفات  File Nameفي مربع      وكالة "اسم الممف" 
كما ىو موضح  Save as typeالمقابل لمربع  SPSS*.savالبيانات 

 .Saveبالشكل.ثم اضغط عمى الزر 
 . Fileمن قائمة  Exit SPSSبالنقر عمى  SPSSمخروج من نظام ل .4
 فتح ممؼ بيانات مخزن 

كما ىو  Data ومن القائمة الفرعية اختر  Openاختر  Fileمن القائمة  .0
 .لبالشك

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Openيظير مربع الحوار التالي:اختر الممف المطموب ثم اضغط الزر  .2
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 ثم نضغط  لحذف متغير ، نحدد المتغيرDelete  ولنسخ متغير أو عدة ،
، ولمصق المتغيرات بعد  Copyاألمر  Editمتغيرات حددىا ثم اختر من القائمة 

 . Pastاألمر   Editنسخيا نختار من القائمة 

 

  )إدراج متغير )عمودInsert Variable 

 

 ضع مؤشر الفارة عمى العمود الذي تريد إضافة عمود جديد إلى يساره. .0
) أو بالنقر عمى الزر في  Insert Variableمة بيانات اختر األمر من قائ .2

شريط األزرار الخاص بإدراج متغير( فيظير عمود جديد باسم افتراضي 
Var00001  

 
  )إدراج حاالت ) صفوؼInsert Cases 

 ضع مؤشر الفارة عمى الصف الذي تريد إضافة صف جديد فوقو. .0
) أو بالنقر عمى الزر في شريط   Insert Caseمن قائمة بيانات اختر األمر 

 األزرار الخاص بإدراج صف( فيظير صف جديد باسم افتراضي.
 
  اإلنتقال إلىGo To Case 

 Go Toفيظير مربع الحوار  Dataمن قائمة  Go To Case.انقر فوق األمر 0

Case كما ىو بالشكل ثم اكتب رقم الحالة التي تريد االنتقال إلييا 
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  عن القيمالبحث Finding Values  

( انقر فوق أي q3إذا رغبت في البحث عن قيم لمتغيرات معينو ) مثال المتغير  .0
 .0qخمية في المتغير

 فيظير مربع الحوار التالي: Findاختر  Editمن القائمة  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Find whatفي المستطيل أمام  4اكتب الرقم المراد البحث عنو وليكن  .3
 
  وتصدير البياناتإستيراد Exporting and Importing   

 
تعتبر عممية الحصول عمى البيانات من األولويات التي تشغل بال الباحثين، ولكن 

إذ قد تكون ضمن  SPSSليس بالضرورة أن تكون ىذه البيانات مخزنة في ممفات 
ذلك وغيرىا) تسمى ىذه العممية استيراد البيانات(. ك  Accessأو   Excelبرنامج 

فانك قد تحتاج في بعض األحيان تخزين بياناتك التي قمت بمعالجتيا في تطبيقات 
 )تسمى ىذه العممية تصدير البيانات( . Accessأو  Excelأخرى مثل 

 
  تصدير البياناتExporting Data 

من   Save Asنختار من  Excelفي برنامج  SPSSإذا أردت تخزين ممف  .0
 :يحوار التالليظير مربع ال Fileالقائمة 
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الذي يستطيع  Excel *.xlsنحدد نوع الممف  Save as typeمن المربع  .2

التعرف عميو، ثم اكتب اسم الممف "المخزون" في المستطيل أمام  Excelتطبيق 
File        nameعمى زر   . ثم اضغطSave. 

الممف من شريط القوائم وافتح   Openثم اضغط عمى  Excelافتح تطبيق  .3
 "المخزون".

  إستيراد البياناتImporting Data 

 

 SPSSوتحويمو إلى تطبيق  Excelنستطيع استيراد البيانات من تطبيق آخر مثل 
 باتباع الخطوات التالية:

، ثم اضغط  Fileمن القائمة   Openثم اختر  SPSS.افتح برنامج جديد في 0
ة بأنواع الممفات التي يمكن ستظير قائم File of Typeعمى السيم يمين القائمة

  Excel*.xlsالتعامل معيا، حدد عمى سبيل المثال  SPSSلبرنامج 
 .Okحدد الممف الذي تريد فتحو بالنقر عميو، ثم اضغط  .2
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 الفصل الثالث

 

 Creating chartsالرسم البياني 
فيم التمثيل البياني ىو تخطيط يعرض المعمومات بشكل مرئي مما يساعد في 

األرقام والمقارنة بينيما. ويمكن تمثيل البيانات بعدة طرق منيا األعمدة البيانية 
والقطاعات الدائرية والمنحنيات والمدرج التكراري ولوحة االنتشار. ويتم اختيار طريقة 
التمثيل بناء عمى نوعية البيانات ، فإذا كانت البيانات تقاس بمقياس اسمي أو 

ذا كانت البيانات تقاس بمقياس ترتيبي يتم تمثيميا ب األعمدة أو بالقطاع الدائري، وا 
 كمي فان المدرج التكراري والمنحنيات يكون التمثيل البياني األمثل ليا.

: أضف لإلستبانة السابقة متغيرين األول عبارة عن الراتب في بداية  مالحظة عمل
ب في نياية العمل " العمل باسم   " ر_بدائي " والمتغير الثاني عبارة عن الرات

 وعممة الدوالر لتكون النتائج كالتالي: Numericر_نيائي " وتنسيقيما 
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 واآلن إلى الرسم البياني:

 طريقة األعمدة البيانية 

 أعمدة بيانية تصنؼ الحاالت في مجموعة بناًء عمى متغير مصنؼ .1
(Summaries for groups of cases) 

دة عالقة الدخل في بداية العمل مع المؤىل العممي : أوجد بطريقة األعممثال
 لممعممين.

 فيظير مربع الحوار التالي: Barنختار  Graphs.  من القائمة 0:الحل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Simpleاضغط عمى  .2
 Summaries for groups ofاختر  Data in Chart Areمن مستطيل   .3

cases 
 ي:يظير مربع الحوار التال Defineاضغط عمى  .4
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 Other summary functionاختر الخيار  Bars Representفي مستطيل  .5
من قائمة المتغيرات في الجية اليسرى اختر المتغير "ر_بدائي " ثم اضغط عمى  .6

كما ىو مبين بالشكل، والحظ أن كممة  Variableالسيم الموجود بجانب 
Mean ك أن تختار إحصاء آخر ظيرت كذلك وتعني المتوسط الحسابي وبإمكان

ليظير مربع الحوار التالي وتختار ما  Change Summaryبالضغط عمى 
 تريد.
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.من قائمة المتغيرات في الجية اليسرى اختر المتغير " المؤىل" ثم اضغط عمى 7
 كما ىو مبين بالشكل.  Category Axisالسيم الموجود بجانب المستطيل 

 بع الحوار التالي:يظير مر   Titlesاضغط عمى الزر  .8
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تظير النتائج  Okثم اضغط  Continueبإمكانك أن تكتب عنوان لممخطط.اضغط 

 التالية في شاشة المخرجات:
 

 

 
 الحظ الخط عمى الرسم غير مفيوم والتوضيحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الحظ أن الكالم غير واضح ويجب إجراء تنسيقات عمى الرسم وذلك بالنقر  .9

 Chartنافذة الرسم البياني  ىن متتاليتين لتظير شاشة أخرى تسمبالماوس مرتي

Window  مع شريط القوائم وشريط األدوات الخاص بيذه النافذة كما يوضح
 الشكل التالي:
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ليظير الشكل الموجود بالنتائج في المخطط  T (Text). اضغط عمى الزر 01
اختر خط  Text Stylesضيحو ثم من مربع السابق، اضغط عمى الكالم المراد تو 

عمى  02عمي سبيل المثال ثم اختر حجم الخط  Arabic Transparentعربي 
 . كرر ذلك عمى كل خط ليس واضحًا. Applyسبيل المثال، ثم اضغطي عمى 

لتوسيط عنوان محور الصادات وتغيير التدريج اضغط مرتين متتاليتين عمى  .00
 وأي تنسيق آخر: Centerوار التالي لتختارمحور الصادات يظير مربع الح
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. الختيار أي تنسيق ألي جزء في الرسم اضغط عميو مرتين ونسق حسب مربع 02

 الحوار الناتج.
 تظير نافذة النتائج كالتالي: Fileمن القائمة   Close. اضغط عمى 03
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 تب الحالي والراتب البدائي.: ارسم مخطط بياني يبين عالقة المؤىل العممي بالرامثال
) األعمدة  Clustered. اتبع نفس الخطوات السابقة مع اختيار 0:الحل

  Summaries of separate variablesو  Simpleالمزدوجة(بدل االختيار 
 يظير مربع الحوار. 
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 يظير مربع الحوار التالي: Defineاضغط  .3

 Barsالي " في المستطيل اسفل لادخل المتغيرات " ر_بدائي " و " ر_ح .4

Represent   ومتغير " المؤىل " في المستطيل اسفلCategory Axis  ثم
Ok. 

 . يظير المخطط التالي بعد تنسيق الرسم كما بالمثال السابق.5
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 : مثل المتوسط الحسابي لكل من الراتب في بداية العمل والراتب الحاليمثال
ومن مستطيل  Simpleاالختيار  Bar Chart: نختار من مربع الحوار  الحل

Dada in chart are  الخيار  Summaries of separate variable  ثم اضغط
Define :يظير مربع الحوار التالي 
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ادخل الراتب الحالي " ر_حالي " والراتب في بداية العمل " ر_بدائي إلى مستطيل 
Bars Represent  ثم اضغط عمىOk ي بعد عمل التنسيقات يظير الشكل التال

 عمى الرسم:
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  أعمدة بيانية ذات مجموعات متعددة األعمدة(Clustered Bar 

Charts) 

مثال:أنشئ أعمدة بيانية تمثل متوسط الراتب في بداية العمل لكل فئات الخبرة 
 طبقا لممؤىل العممي.

عممي بمعنى تصنيف نتوسط الراتب في بداية العمل بناء عمى المتغير" المؤىل ال
ثم بعد ذلك تصنيف  (category Variable)" والذي يسمى بمتغير التصنيف 

 كل مجموعة بناء عمى المتغير  " الخبرة "  
 

 

 الخطوات المتبعة إلنشاء مثل هذا الرسم هي كما يمي:

عم هاٌة ال الراتب ًف بداٌة العمالراتب ًف ن
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 54 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 فيظير مربع الحوار التالي:  Barاختر  Graphsمن القائمة  .0

 
اختر  Data in Chart Areثم من مستطيل  Clustered. اختر 2

يظير مربع  Defineثم اضغط  Summaries for groups of casesالخيار
 الحوار التالي:
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والمتغير " المؤىل "  Variable. ادخل المتغير " ر_حالي " في المستطيل اسفل 3

والمتغير " الخبرة " في المستطيل اسفل  Category Axisفي المستطيل اسفل 
Define Clustered by  ثم اضغطOk  فتحصل عمى الرسم البياني في نافذة

(Chart Carousel)   اضغط عمى الرسم ضغطتين متتاليتين نافذةChart 

Window   اعمل التنسيقات الالزمة من تغير نوع الخط وحجمو وشكل األعمدة
وزخرفتيا وغيرىا من التنسيقات ثم اغمق ىذه النافذة لتحصل عمى الشكل النيائي 

 التالي:
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 مقارنة أفراد العينة مع بعضهم البعض حسب قيمة متغير ما 

: الجدول التالي يبن عدد الموظفين حسب نوع العمل والمطموب إنشاء مخطط مثال
 بياني يوضح ذلك:

 كاتب حارس مدير نوع العمل

 01 7 5 العدد

 
 بحيث تعرف المتغيرين  (Data Editor)قم بإدخال البيانات في محرر البيانات  .0

" ن_العمل " ووصفو  " نوع العمل " والمتغير " العدد " ووصفو "العدد " والشكل 
 التالي يبين البيانات بعد إدخاليا في محرر البيانات.

 
 فيظير مربع الحوار التالي: Barاختر  Graphsمن القائمة  .2
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 57 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 Values ofاختر  Data in Chart Areثم من المستطيل   Simpleاختر  .3

individual cases  ثم اضغط عمىDefine  :يظير مربع الحوار التالي 

 
 
وفي  Bar Representادخل المتغير : العدد " داخل المستطيل المقابل لـ  .4

ثم ادخل المتغير "  Variableاضغط عمى  Gategory Lablesالمستطيل 
  Okثم اضغط  Variableن_العمل " في المستطيل الموجود اسفل 

اضغط عمى الرسمة مرتين  Chart Carouselظيور الرسمة في نافذة تالحظ  .5
ثم اجري جميع التنسيقات الالزمة. ثم   Chart Windowsمتتاليتين لتفتح نافذة

 . Chart Carouselلتعود نافذة  Chart Windowsاغمق نافذة 
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 58 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 

 
 

 : اعد الرسم السابق في المثال السابق باستخدام القطاع الدائري:مثال
 يظير مربع الحوار التالي:   Pieاختر  Graphمن القائمة  .0
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 59 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 Defineثم اضغط عمى   Values of individual casesاضغط عمى  .3
 يظير مربع الحوار التالي:

  

 

                                                                                       

، ثم اضغط  Slices Representالمستطيل اسفل ادخل المتغير " العدد " في  .4
ثم ادخل في المستطيل  Slice Labelsالموجودة في إطار  Variableعمى 

يظير الرسم   Ok ثم اضغط  Variableالمتغير " ن_العمل " الموجود اسفل 
البياني ، نسق الخط والنقش وذلك بالضغط عمى الرسم ضغطتين متتاليتين كما 

 لنافذة لتظير الرسمة التالية.سبق ، قم بإغالق ا
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 61 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

كاتب

حارس

مدٌر

 

إذا أردت إبراز عدد الموظفٌن والنسبة المئوٌة فما علٌك إال أن تضغط على  .5
ثم اضغط على كلمة  Chart Windowالرسم مرتٌن متتالٌتٌن فتظهر نافذة 

 ٌظهر مربع الحوار التالً: نمدٌر مرتٌ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
وظفين في كل طبقة إليجاد عدد الم ( Value)اضغط داخل المربع بجانب  .6

إليجاد النسبة المئوية لعدد الموظفين لكل  Percentsوداخل المربع بجانب 
 طبقة.
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 60 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 يظير مربع الحوار التالي: Formatاضغط عمى الزر  .7
 

اذا كنت ان تكون  Outsideواختر  Positionاضغط عمى السيم المقابل لـ  .8
لنافذة فتظير ثم اغمق ا Okثم  Continueالكتابة خارج الرسم، ثم اضغط 

 الرسمة التالية:
 

 إنشاء مخطط لموحة االنتشار 

10.00 /  45.5%

7.00 /  31.8%

5.00 /  22.7%

كاتب

حارس

مدٌر
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 62 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

لوحة االنتشار يوضح العالقة بين متغيرين ىل ىي طردية أم عكسية أم انو ال يوجد 
عالقة بين المتغيرين وكذلك يمكنو رسم ما يسمى خط االنحدار الذي يتوسط النقاط 

 وسوف ندرس موضوع االرتباط واالنحدار الحقا بالتفصيل:
 
 

: انشأ لوحة االنتشار التي توضح العالقة بين الراتب في بداية العمل والراتب مثال
 في نياية العمل مع رسم خط االنحدار.

 : الحل
 فيظير مربع الحوار التالي: Scatterاختر  Graphمن القائمة  .0
 

 
 ينتج مربع الحوار التالي: Defineثم  Simpleاضغط عمى  .2
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والدخل المتغير  Y Axisحالي " في المستطيل اسفل ادخل متغير "ر_ .3
فتظير الرسمة  Okثم الضغط عمى  X Axisر_بدائي" في المستطيل اسفل “

 التالية:
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 64 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 
 اضغط عمى الرسمة مرتين لعمل التنسيقات التالية: .4
ليظير مربع الحوار  Chart Optionsنسق الخط ثم اضغط عمى زر  -

 التالي: 
 

 

 

 File Optionsثم اضغط عمى  Totalى المربع بجانب اضغط عم .5
 ليظير مربع الحوار التالي:
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ليظير  OKثم  Continueثم  Linear regressionاضغط عمى  .6

 الرسم التالي واغمق نافذة التنسيقات لتظير الرسمة التالية:
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 66 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 الفصل الرابع
 والجداول المتقاطعة اإلحصائيةالمقاييس 

 ل المتقاطعةالجداو 

قد نحتاج في كثير من األحيان لتمخيص البيانات في جداول متقاطعة مكونة من 
 صفوف وأعمدة

: إذا أردنا بعض المقاييس اإلحصائية لبعض الطبقات من المعممين حممة مثال
سنوات أو أن  5الدبموم مثال أو حممة البكالوريوس أو لمذي سنوات خبرة اقل من 

 01سنوات إلى  5عممي بكالوريوس وخدمتو في التعميم من يكون الموظف مؤىمو ال
 سنوات

أو إنشاء المقاييس اإلحصائية لكل تقاطع بين فئات الخبرة وفئات المؤىل العممي، 
 لكل ىذا نتبع الخطوات التالية:

 OLAPلتظير قائمة فرعية اختر  Reportنختار  Analyze . من القائمة0

Cubes  مربع الحوار التالي:كما بالشكل الموضح ليظير 
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 67 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 
 
 
المتغير " ر_بدائي"  Summary Variable(s). ادخل في المستطيل اسفل2

   Grouping Variable (s)  والمتغير " ر_نيائي " وادخل في المستطيل اسفل

 المتغيران " المؤىل " و " الخبرة " كما تالحظ بالشكل.

 
 لحوار التالي:ليظير مربع ا ...Statisticsاضغط عمى  .4
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 68 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 Meanاختر المقاييس اإلحصائية التي تراىا مناسبة لك مثل الوسط الحسابي  .5
واكبر  Minimumو اقل قيمة   Standard Deviationواالنحراف المعياري 

 Number of Casesوعدد الحاالت   Sum والمجموع Maximumقيمة 
 Continueاضغط  ثم  Cell Statistics وغيرىا ثم ادخميا في المستطيل اسفل

 . OLAPS Cubesلنعود إلى مربع الحوار السابق  
 فيظير مربع الحوار التالي: Titleإذا أردت كتابة عنوان لمجدول اضغط عمى  .6

ال اضغط عمى كل حال عمى    Okثم  Continueاكتب عنوان مناسب إذا أردت وا 
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 لتظير النتائج التالية:
OLAP Cubes 

 
 
 
 

OLAP Cubes

latoT :برة الخ

latoT : علًم مؤهل ال ال

$452.00 $75.836 $350 $600 $4,520 10

$529.00 $66.072 $440 $650 $5,290 10

مل الراتب ًف بداٌة الع

عمل ٌة ال الراتب ًف نها

Mean Std.  Dev iat ion Minimum Maximum Sum N

Case Processing Summary

10 100.0% 0 .0% 10 100.0%

10 100.0% 0 .0% 10 100.0%

عمل  * الراتب ًف بداٌة ال

علمً برة * المؤهل ال الخ

عمل  * ٌة ال الراتب ًف نها

علمً برة * المؤهل ال الخ

N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total

Cases
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 71 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 

$ وفً نهاٌة 454ق ٌكون المعدل للرواتب فً بداٌة العمل  فً الجدول الساب .7
$ لكل الطبقات مجتمعة وهذا ٌنطبق على باقً المقاٌٌس اإلحصائٌة. 529العمل 

ولكن إذا أردت إٌجاد المتوسط الحسابً للمعلمٌن من حملة الدبلوم فقط فإننا نضغط 
 :مرتٌن متتالٌتٌن على النتائج لٌظهر الشكل التالً

السهم المقابل للمتغٌر " المؤهل العلمً " ثم اختر دبلوم كالتالً:  اضغط على .8
تالحظ أن معدل رواتب المعلمٌن فً بداٌة العمل  من حملة الدبلوم على سبٌل 

 $ 384.44المثال ٌساوي 

إذا أردنا إٌجاد المقاٌٌس اإلحصائٌة للمعلمٌن من حملة الدبلوم وخبرتهم اقل من  .9
ج ضغطتٌن متتالٌتٌن ثم نضغط على زر السهم خمس سنوات نضغط على النتائ

 سنوات " لتظهر النتائج التالٌة: 5المقابل للمتغٌر الخبرة ونختار " اقل من 
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سنوات " يساوي  5وواضح أن معدل المعممين من حممة" الدبموم " وخبرتيم "اقل من  
385. $ 
  الجدول التقاطعيCrosstabulations  

  
يستخدم لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرين أو الجدول التقاطعي ىو جدول 

اكثر أو ىو جدول يستخدم لعرض عدد الحاالت) التكرارات( التي ليا مجاميع 
، ويمكن أن (Categorical Variables )مختمفة من قيم متغيرين مصنفين أو اكثر

 يرافق الجدول التقاطعي حساب ممخصات إحصائية واختبارات. 
. ويسمى  (two-way crostabulation)تقاطعي لمتغيرين باسم ويسمى الجدول ال

  (multi-way crostabulation )الجدول التقاطعي ألكثر من متغيرين باسم 
 
 :إلنشاء الجدول التقاطعي اتبع الخطوات التالية 

 
ومن القائمة الفرعية  Descriptive Statisticsاختر  Analyzeمن القائمة  .0

  Crosstabsلشكل التالي، يظير مربع الحوار كما با Crosstabsاختر 
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ومتغير " الخبرة "  Row(s). ادخل متغير "المؤىل العممي" في المستطيل اسفل 2
 Displayاضغط داخل المربع بجانب   Column(s)في المستطيل اسفل 

clustered bar charts   ثم اضغط عمى الزر ،Cells :يظير مربع الحوار التالي 

في المستطيل  Columnو  Rowضغط داخل المربعات الموجودة بجانب . ا3
Percentage  ثم اضغط عمى .Continue  ثم اضغطOk :تظير النتائج التالية 

 
Crosstabs 

 

Case Processing Summary

10 100.0% 0 .0% 10 خبرة100.0% علمً * ال مؤهل ال ال

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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noitalubatssorC علمً * الخبرة مؤهل ال ال

2 1 1 4

50.0% 25.0% 25.0% 100.0%

100.0% 25.0% 25.0% 40.0%

3 3 6

50.0% 50.0% 100.0%

75.0% 75.0% 60.0%

2 4 4 10

20.0% 40.0% 40.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within ملا هؤ يملعلا ل

% within ةربخلا

Count

% within ملا هؤ يملعلا ل

% within ةربخلا

Count

% within ملا هؤ يملعلا ل

% within ةربخلا

وم دبل

ا فوق الورٌوس فم بك

مؤهل ال

علمً ال

Total

ن 5 سنوات اقل م من 5-41 سنوات ثر من 41 سنوات اك

الخبرة

Total

علمً ل ال مؤه ال

دبلومبكالورٌوس فما فوق

عدد
 ال

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

الخبرة

ن 5 سنوات ل م اق

من 5-01 سنوات

ثر من 01 سنوات اك
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. من النتائج السابقة نالحظ في كل خمية ثالثة قيم عمى سبيل المثال القيم في 4 
يدل عمى أن ىناك  2سنوات" ، الرقم  5اقل من الخمية األولى تقاطع " الدبموم " مع "

% 51سنوات والنسبة  5معممين اثنين من حممة الدبموم وخبرتيم في التدريب اقل من 
سنوات  5تعني أن نسبة المعممين من حممة الدبموم وخبرتيم في التدريس اقل من 

% تعني أن نسبة المعممين من حممة الدبموم وخبرة 011% والنسبة 51تساوي 
% أي أن ىناك نسبة مئوية 011سنوات تساوي  5التدريس لدييم وخبرتيم اقل من 

 ضمن الصف ونسبة مئوية لممشاىدات ضمن العمود.
 . كذلك ينتج لنا مخطط بياني تم توضيحو أثناء شرح الرسم البياني.5
 

 :ادخل لمبيانات متغير جديد باسم " الجنس " مقسم إلى ذكر وأنثي كما يمي 

 
  تقاطعي ألكثر من متغيرين ) عمل جدولMulti-way 

crosstabulation) 

 
ومن القائمة  Analyzeمن القائمة  Descriptive statistics. لعمل ذلك نختار 0

 يظير مربع الحوار التالي: Crosstabsالفرعية نختار 



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 76 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 

 
 
. ادخل المتغٌرات كما بالشكل أعاله تظهر النتائج التالٌة:2  

Crosstabs 

Case Processing Summary

10 100.0% 0 .0% 10 خبرة * الجنس100.0% علمً * ال مؤهل ال ال

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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noitalubatssorC مؤهل العلمً * الخبرة * الجنس ال

1 1

100.0% 100.0%

100.0% 16.7%

3 2 5

60.0% 40.0% 100.0%

100.0% 100.0% 83.3%

1 3 2 6

16.7% 50.0% 33.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 1 1 3

33.3% 33.3% 33.3% 100.0%

100.0% 100.0% 50.0% 75.0%

1 1

100.0% 100.0%

50.0% 25.0%

1 1 2 4

25.0% 25.0% 50.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within ملا هؤ يملعلا ل

% within ةربخلا

Count

% within ملا هؤ يملعلا ل

% within ةربخلا

Count

% within ملا هؤ يملعلا ل

% within ةربخلا

Count

% within ملا هؤ يملعلا ل

% within ةربخلا

Count

% within ملا هؤ يملعلا ل

% within ةربخلا

Count

% within ملا هؤ يملعلا ل

% within ةربخلا

وم دبل

ا فوق الورٌوس فم بك

مؤهل ال

علمً ال

Total

وم دبل

ا فوق الورٌوس فم بك

مؤهل ال

علمً ال

Total

الجنس

ذكر

انثى

ن 5 سنوات اقل م من 5-41 سنوات ثر من 41 سنوات اك

الخبرة

Total

جنس=ذكر ال

علمً ل ال مؤه ال

الورٌوس فما فوق مبك دبلو

دد
ع

ال

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

خبرة ال

ن 5 سنوات ل م اق

من 5-01 سنوات

ثر من 01 سنوات اك
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 إٌجاد المقاٌٌس اإلحصائٌة الرقمٌة للمتغٌرات 
 

 المقاييس اإلحصائية المراد إيجادىا ىي 
 (Central Tendency). مقاٌٌس النزعة المركزٌة   1

  ًالوسط الحسابmean .مجموع القٌم على عددها 
  الوسٌطMedian  من مفردات العٌنة.54القٌمة التً ٌقل عنها % 
 المنوالMode ثر تكرارا.القٌمة األك 

 Dispersion. مقاٌٌس التشتت 2
  االنحراف المعٌاريSlandered Deviation  مقدار تشتت القٌم عن

 وسطها الحسابً مقاسا بوحدات المتغٌر نفسها.
  التباٌنVariance مربع االنحراف المعٌاري 
  المدىRange .الفرق بٌن اكبر قٌمة واصغر قٌمة 
  اقل قٌمةMinimum 
  اكبر قٌمةMaximum  
  الخطأ المعٌاريS.E.mean  ًمقدار الخطأ الموجود فً الوسط الحساب

 وهو داللة على دقة الوسط الحسابً كتقدٌر لوسط المجتمع.

 Distribution.شكل التوزٌع  3

جنس=انثى ال

علمً ل ال مؤه ال

دبلومبكالورٌوس فما فوق

دد
ع

ال
1.1

1.0

.9

.8

.7

.6

.5

خبرة ال

ن 5 سنوات ل م اق

من 5-01 سنوات

ثر من 01 سنوات اك
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  االلتواءSkew ness  ٌعطى مقٌاس االلتواء فكرة عن تمركز قٌم :
القٌم الصغٌرة اكثر  المتغٌر ، فإذا ما كانت قٌم هذا المتغٌر تتمركز باتجاه

من تمركزها باتجاه القٌم الكبٌرة فان توزٌع هذا المتغٌر ملتو نحو الٌمٌن 
وٌسمى موجب االلتواء وتكون قٌمة االلتواء موجبة. أما إذا كان العكس 
فان هذا االلتواء ٌمون سالبا أو ملتو نحو الٌسار وتمون قٌمة االلتواء 

 لتواء صفرا فان التوزٌع ٌكون طبٌعٌا.سالبة. أما إذا كانت قٌمة معامل اال

  التفلطح او التفرطحKurtosis  ٌمثل تكرارات القٌم على طرفً هذا :
المتغٌر و هو ٌمثل أٌضا درجة علو قمة التوزٌع بالنسبة للتوزٌع 
الطبٌعً. فإذا كانت قٌمة التفرطح كبٌرة كانت للتوزٌع قمة منخفضة، 

كانت قٌمة التفلطح صغٌرة فان  وٌسمى التوزٌع كبٌر التفلطح، إما إذا
 للتوزٌع قمة عالٌة وٌسمى التوزٌع مدببا أو قلٌل التفلطح.

  الربٌعٌاتQuartiles تقسٌم البٌانات إلى أربعة أرباع 
  المئٌناتPercentile(s)  ةتقسٌم البٌانات أجزاء من مائ 

 

  إلٌجاد المقاٌٌس اإلحصائٌة السابقة باإلضافة إلى بعض الرسوم البٌانٌة
 التً تساعد على التوضٌح نتبع الخطوات التالٌة:

 

    استخدام الخٌارFrequencies  
ومن القائمة  Descriptive Statisticsاختر   Analyzeمن شرٌط القوائم  .1

كما هو موضح بالشكل ٌنتج مربع الحوار  Frequenciesالفرعٌة اختر 
 التالً:
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 ع الحوار التالً:ٌظهر مرب Statisticsاضغطً على الزر  .2

 
فنرجع  Continueاضغط على جمٌع اإلحصاءات المطلوبة ، ثم اضغط على  .3

ٌظهر مربع الحوار  Chartsإلى مربع الحوار السابق: اضغط على الزر 
 التالً:
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ثم  With normal carveو  وداخل المربع   Histogramsاضغط على  .4

Continue  نرجع لمربع الحوارFrequency ى اضغط علOk  تظهر
 النتائج التالٌة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequencies 
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Statistics

10 10

0 0

$452.00 $529.00

$23.981 $20.894

$455.00 $520.00

$400 $500

$75.836 $66.072

$5,751.111 $4,365.556

.567 .435

.687 .687

.113 -.351

1.334 1.334

$250 $210

$350 $440

$600 $650

$4,520 $5,290

$352.00 $441.00

$376.00 $458.00

$392.50 $480.00

$400.00 $493.00

$420.00 $500.00

$455.00 $520.00

$466.00 $546.00

$491.00 $564.00

$505.00 $577.50

$516.00 $594.00

$592.00 $645.00

Valid

Missing

N

Mean

Std.  Error of  Mean

Median

Mode

Std.  Dev iat ion

Variance

Skewness

Std.  Error of  Skewness

Kurtosis

Std.  Error of  Kurtosis

Range

Minimum

Maximum

Sum

10

20

25

30

40

50

60

70

75

80

90

Percentiles

مل الراتب ًف بداٌة الع عمل ٌة ال الراتب ًف نها

 
Frequency Table 

ً بداٌة العمل راتب ف ال

1 10.0 10.0 10.0

1 10.0 10.0 20.0

2 20.0 20.0 40.0

1 10.0 10.0 50.0

1 10.0 10.0 60.0

1 10.0 10.0 70.0

1 10.0 10.0 80.0

1 10.0 10.0 90.0

1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

$350

$370

$400

$450

$460

$470

$500

$520

$600

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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عمل ٌة ال ً نها راتب ف ال

1 10.0 10.0 10.0

1 10.0 10.0 20.0

1 10.0 10.0 30.0

2 20.0 20.0 50.0

1 10.0 10.0 60.0

1 10.0 10.0 70.0

1 10.0 10.0 80.0

1 10.0 10.0 90.0

1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

$440

$450

$490

$500

$540

$550

$570

$600

$650

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 
Histogram 

داٌة العمل ً ب الراتب ف

600.0550.0500.0450.0400.0350.0

داٌة العمل ً ب الراتب ف

F
re

q
u
e
n
c
y

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

Std. Dev = 75.84  

Mean = 452.0

N = 10.00
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عمل هاٌة ال الراتب ًف ن

650.0

625.0

600.0

575.0

550.0

525.0

500.0

475.0

450.0

عمل هاٌة ال الراتب ًف ن

F
re

q
u
e
n
c
y

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

Std. Dev = 66.07  

Mean = 529.0

N = 10.00

 

  استخدام األمر Descriptive  

 ٌستخدم هذا الخٌار إلٌجاد بعض المقاٌٌس اإلحصائٌة أٌضا ولعمل ذلك 
لقائمة ومن ا Descriptive Statisticsالخٌار  Analyze. نختار من القائمة 1

 ٌظهر مربع الحوار التالً:  Descriptivesالفرعٌة الخٌار
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. ندخل المتغٌرات " ر_حالً" و " ر_بدائً" داخل المستطٌل أسفل 2
Variable(s) . 

 لٌظهر مربع الحوار التالً: Option. اضغط على الزر 3
 
لنعود لمربع الحوار  Continueاختر المقاٌٌس المطلوبة ، ثم اضغط على  .5

Descriptives . 
 Save standardized values asاضغط داخل المربع بجانب  .6

variables  لٌحول البٌانات إلى قٌم معٌارٌة(ثم اضغط (Ok  تظهر النتائج
 التالٌة:

 
Descriptives 

 
 

Descriptive Statistics

10 $452.00 $75.836 .567 .687

10 $529.00 $66.072 .435 .687

10

عمل راتب ًف بداٌة ال ال

عمل ٌة ال راتب ًف نها ال

Valid N (listwise)

Stat ist ic Stat ist ic Stat ist ic Stat ist ic Std.  Error

N Mean Std.

Deviation
Skewness
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ٌتم حساب القٌم المعٌارٌة وفق العالقة  .7




x
z  حٌثx   هً القٌمة

هو االنحراف المعٌاري  x  ،هً المتوسط الحسابً للمتغٌر  المدخلة ، 

والقٌم المعٌارٌة تظهر عادة فً نهاٌة ملف البٌانات  وهذا جزء من  xللمتغٌر 
 ملف البٌانات كما ٌلً:

 

  استخدام األمرExplore ) مستكشف البٌانات( 
ض المقاٌٌس اإلحصائٌة لمتغٌر أو أكثر وفقا  لتصنٌف ٌستخدم هذا الخٌار إلٌجاد بع

متغٌر آخر أو أكثر ، وكذلك نحصل منه على بعض الرسوم البٌانٌة وعملٌة تلخٌص 
 البٌانات وغٌرها وللتعرف علٌه نتبع ما ٌلً:

ومن القائمة  Descriptive Statisticsنختار  Analyzeمن القائمة  .1
 الحوار التالً:ٌظهر مربع  Exploreالفرعٌة نختار 
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 Dependent Listندخل المتغٌر " ر_حالً "  فً المستطٌل اسفل  .2
) الحظ وجود عدة   Factor Listوالمتغٌر "الجنس " فً المستطٌل اسفل 

 Plotsو  Statistics و Bothوهً  Displayخٌارات داخل المستطٌل 
ختار وهً تعنً اختٌار اإلحصاءات أو الرسم البٌانً أو كلٌهما ، سوف ن

 لٌظهر مربع الحوار التالً: Statistics(ثم اضغط على Bothكلٌهما 

)تقدٌر  M-Estimators)اإلحصاءات الوصفٌة( و  Descriptiveاختر  .3
لمقاٌٌس النزعة المركزٌة التً ال تتأثر بالقٌم المتطرفة أو الشاذة( و 

Outliers  تحدٌد ما إذا كانت هناك قٌم شاذة واستخراج اكبر خمس قٌم(
واقل خمس قٌم شاذة، وذلك تمهٌدا لحذفها من البٌانات حتى ال تؤثر على 

)وتعنً المئٌنات(  Percentilesاالختبارات األخرى و اختر كذلك الخٌار 
 .Exploreلتعود لمربع الحوار  Continueثم اضغط على 

 لٌظهر مربع الحوار التالً: Plotsاضغط على  الزر  .4
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 Descriptiveو من المستطٌل  Factor level togetherاضغط على  .5
 Continueثم اضغط على   Histogramو  Stem-and-leafاختر 

لتظهر النتائج  Ok، اضغط  Exploreلنعود مرة ثانٌة لمربع الحوار 
 التالٌة:

 
 
Explore 

 تفسٌر النتائج:

ر الجدول التالي: يظير عدد ونسبة القيم المدخمة والمفقودة لكال الجنسين وذلك لمتغي
 الجنس.

 الجنس

Case Processing Summary

6 100.0% 0 .0% 6 100.0%

4 100.0% 0 .0% 4 100.0%

الجنس

ذكر

انثى

عمل ٌة ال الراتب ًف بدا

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 
 

ٌظهر بعض المقاٌٌس اإلحصائٌة الجدٌدة مثل.الجدول التالً:   
 

                                      95% Confidence interval for 
mean  ولها حد أدنى وحد 95وهً تعنً فترة الثقة للوسط الحسابً بنسبة دقة %

 أعلى وذلك لكل من الذكور واإلناث كل على حدة.
 
 5% Trimmed Mean  

% حتى ٌتم 5% واصغر 5وهو الوسط الحسابً الذي ٌتم حسابه بعد استبعاد اكبر 
 استبعاد القٌم الشاذة.

 
Interquartile Range  

 تمثل المدى الربٌعً وهو الفرق بٌن قٌمتً الربٌع الثالث والربٌع األول.
 

 الحظ أن باقً اإلحصاءات قد تم شرحها سابقا.
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Descriptives

$488.33 $28.097

$416.11

$560.56

$487.04

$480.00

4736.667

$68.823

$400

$600

$200

$102.50

.605 .845

.620 1.741

$397.50 $26.260

$313.93

$481.07

$396.11

$385.00

2758.333

$52.520

$350

$470

$120

$97.50

1.165 1.014

1.085 2.619

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf i dence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iation

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Conf i dence

Interv al for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std.  Dev iation

Minimum

Maximum

Range

Interquart ile Range

Skewness

Kurtosis

الجنس

ذكر

انثى

مل راتب ًف بداٌة الع ال

Stat ist ic Std.  Error

 
 

عبارة عن التوقعات لقٌم الوسط الحسابً وتعتمد على عدة طرق  لتالً: الجدول ا
 تعتمد على مراكز الثقل للنزعة المركزٌة وبعد القٌم عن القٌم الصفرٌة للقٌم القٌاسٌة.

M-Estimators

$482.01 $475.72 $481.85 $475.63

$385.00 $380.06 $387.45 $380.00

الجنس

ذكر

انثى

مل راتب ًف بداٌة الع ال

Huber's

M-Estimator
a

Tukey 's

Biweight
b

Hampel's

M-Estimator
c

Andrews'

Wav e
d

The weighting constant is 1.339.a. 

The weighting constant is 4.685.b. 

The weighting constants are 1.700, 3.400, and 8.500c. 

The weighting constant is 1.340*pi.d. 
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ٌمثل النسب المئٌنٌة: الجدول التالً  

Percentiles

$400.00 $400.00 $437.50 $480.00 $540.00 . .

$350.00 $350.00 $355.00 $385.00 $452.50 . .

$450.00 $480.00 $520.00

$360.00 $385.00 $435.00

الجنس

ذكر

انثى

ذكر

انثى

مل راتب ًف بداٌة الع ال

مل راتب ًف بداٌة الع ال

Weighted

Av erage(D ef inition 1)

Tukey 's Hinges

5 10 25 50 75 90 95

Percentiles

 
 

ٌظهر القٌم الشاذة الجدول التالً:   

Extreme Valuesa

10 $600

9 $520

5 $500

1 $400

6 $450

7 $460

8 $470

4 $400

2 $350

3 $370

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

Highest

Lowest

Highest

Lowest

الجنس

ذكر

انثى

مل الراتب ًف بداٌة الع

Case Number Value

The requested number of  extreme v alues exceeds the number of

data points. A smaller number of  extremes is displayed.

a. 

 
 

ج التكراري لكل من اإلناث والذكور وذلك والمخططات التالٌة عبارة عن المدر
 لمتغٌر الراتب الحالً:

 الراتب فً بداٌة العمل

داٌة العمل ً ب الراتب ف

600.0550.0500.0450.0400.0

Histogram

For ركذ =سنجلا

ار
كر

الت

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

Std. Dev = 68.82  

Mean = 488.3

N = 6.00
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الراتب ًف بداٌة العمل

475.0450.0425.0400.0375.0350.0

Histogram

For ىثنا =سنجلا
ر
را

تك
ال

1.2

1.0

.8

.6

.4

.2

0.0

Std. Dev = 52.52  

Mean = 397.5

N = 4.00

 
 

 تمثٌل البٌانات عن طرٌق شكل الساق والورقة 
 

إن تمثٌل البٌانات باستخدام شكل الورقة والساق ٌشبه إلى حد كبٌر تمثٌلها 
عن المدرج باستخدام المدرج التكراري، إال أن شكل الساق والورقة ٌمتاز 

 .التكراري فً انه ٌبٌن معلومات اكثر عن القٌم الحقٌقٌة

 والشكل التالً ٌبن كٌفٌة تمثٌل الرواتب الحالٌة للمعلمٌن من جنس الذكور واإلناث

 

Stem-and-Leaf Plots 

 Stem-and-Leaf Plot for الراتب في بداية العمل

 الجنس= ذكر

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     3.00        4 .  056 

     2.00        5 .  02 

     1.00        6 .  0 

 

 Stem width:   100 

 Each leaf:       1 case(s) 
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 Stem-and-Leaf Plot الراتب في بداية العمل

for 

أنثىالجنس=   

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

      .00        3 . 

     2.00        3 .  57 

     1.00        4 .  0 

     1.00        4 .  7 

 

 Stem width:   100 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

ؤالحظ ِٓ اٌشىً اٌساةك ِاا لٍ::اٌمساُ الوي لي ا: اٌاىاشاس واٌمساُ اٌماأ: ِمساُ يٌاا واضألٓ الوي  تااسث  آ 

 . Stem width شض اٌساق  واٌس ش لتً الخيش هى Leafواٌجضء اٌمأ:  تاسث  ٓ اٌىسلج   stemاٌساق  

يٌا  1وّا تالحظ أْ اٌساق لمسُ يٌا صفيٓ : اٌصف الوي ِٓ وً صوج لحاىي  ٍا حاالح تأخز أوسالها ليُ ِٓ 

. ولّىآ حسااا اٌمايُ اٌحميمياج ٌٍتيأااح  ا: 9يٌاا  5واٌصف اٌمأ: لحاىي  ٍا حاالح تأخز أوسالها اٌمايُ ِآ  4

 وليّج اٌساق وليّج اٌىسلج وِٓ ثُ اساخذاَ اٌّيادٌج اآلتيج. شىً اٌساق واٌىسلج ةإٌظش  شض اٌساق

 

 عزض انساق× قيمت انُرقت( ×  1.1انقيمت انحقيقت نهمشاٌذة = )قيمت انساق + 

 

 تحسب واٌااٌ:: 5واٌىسلج  3 يٍا ستيً اٌّماي: ليّج اٌشاتب اٌا: تماةً اٌساق 

 ميميج ٌٍّشاهذث واٌااٌ:: احسب اٌميّج اٌح 011ةإٌظش يٌا  شض اٌساق  أه لساوي 

 351=  011( × 5×  1.0+  3اٌميّج اٌحميميج = )
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  شكم انصىذَقBox Plot 

 شىً اٌصٕذوق هى  تاسث  ٓ ِسا يً لي ا ِيٍىِاح  ٓ شىً اٌاىصلع ةشىً ِخاصش واٌااٌ:: 

 

46N =

الجنس

ذكرانثى

مل
ع

 ال
ٌة
دا
 ب

 ًف
ب

رات
ال

700
680

660

640

620

600

580
560

540

520

500

480

460

440
420

400

380

360

340

320
300
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 ( يمثل بالخط األفقي الذي يقع داخل المستطيلالوسيط )الربيع الثاني .1
)الربيع األول( يمثل بالخط السفمي من المستطيل ) قاعدة  25المئين .2

 المستطيل (.

( يمثل بالحد العموي من المستطيل ) قمة )الربيع الثالث 57المئين  .3
 المستطيل(.

% من البيانات يقع داخل الصندوق وكذلك يمكن حساب المدى 51نالحظ أن 
 الربيعي وىو الفرق بين الربيع الثالث والربيع األول.

تمثل اصغر القيم والتي ال تمثل  الخط السفمي الذي يقع اسفل المستطيل .4
 قيما قصوى

تمثل اكبر القيم والتي ال تمثل  الخط العموي الذي يقع أعمى المستطيل .5
 قيما قصوى

غير واردة في شكل الصندوق والتي عادة تمثل بدائرة القيم القصوى  .6
ان من القيم صغيرة أو نجمة حسب نوع القيمة القصوى فيناك نوع

 القصوى

 

  قيم قصوى مطمقة(extremes) : ىي القيمة التي تبعد عن قاعدة
ارتفاع المستطيل( ويستدل عمييا ×  3المستطيل مسافة تزيد عن ) 

 بنجمة ) * (

  قيم قصوى محمية(outliers):  وىي القيمة التي تبعد عن قاعدة
عمييا ارتفاع المستطيل( ويستدل ×  0.5المستطيل مسافة تساوي )

 (. oبدائرة صغيرة ) 

: يفيد شكل الصندوق في دراسة شكل التوزيع وذلك بمعرفة إشارة االلتواء مالحظة
 كالتالي:

 إذا كان الوسيط يقع في وسط المستطيل يكون التوزيع معتدل. .0
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إذا كان الوسيط اقرب لقاعدة المستطيل فان التوزيع يكون ممتويا إلى اليمين  .2
 قيما كثيرة من البيانات تكون منخفضة. أي موجب االلتواء أي أن

إذا كان الوسيط اقرب إلى قمة المستطيل كان التوزيع ممتويا إلى اليسار أي  .3
 سالب االلتواء أي أن قيما كثيرة من البيانات تكون عالية.

 
ذا أخذنا عمى سبيل المثال المستطيل المتعمق باإلناث نالحظ أن   وا 

 $470اكبر راتب يساوي  .0
 $350يساوي اصغر راتب  .2

 %355الربيع األول يساوي  .3

 $385الربيع الثاني ) الوسيط( يساوي  .4

 $452الربيع الثالث يساوي  .5

 الوسيط اقرب إلى الربيع األول لذلك يكون شكل التوزيع ممتويا إلى اليمين. .6

 ال توجد قيم قصوى. .7
 

 الفصل الخامس
 

 واالنحدار االرتباط
   االرتباطCorrelation 

 
ى العالقة بين متغيرين مثل العالقة بين درجة الطالب في مادة يطمق االرتباط عم

الفيزياء ودرجتو في مادة الرياضيات أو العالقة بين معدلو في الدراسة وعدد ساعات 
 الدراسة أو العالقة بين دخل الفرد واستيالكو وىناك كثير من العالقات...
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ويأخذ القيم  rلو بالرمز وتقاس تمك العالقات بمقياس يسمى معامل االرتباط ويرمز 
 . 0إلى  0–من  
  0يكون االرتباط طردي تام إذا كانت قيمة معامل االرتباط تساوي 

 0-يكون االرتباط عكسي تام إذا كانت قيمة معامل االرتباط تساوي 

 .ال يوجد ارتباط إذا كانت قيمة معامل االرتباط تساوي صفر 

 ريبة من الواحد كان االرتباط كمما كانت القيمة المطمقة لمعامل االرتباط ق
 قويا.

  كممــا كانــت القيمــة المطمقــة لمعامــل االرتبــاط قريبــة مــن الصــفر كــان االرتبــاط
 ضعيفا.

 
 ويمكن استخدام معامل االرتباط بين متغيرين بعدة طرق نذكر منيا:

: يستخدم إذا كان كال المتغيرين مقاسا بمقياس  (Pearson)معامل بيرسون .0
 ل االرتباط بين الدخل واالستيالككمي مثل إيجاد معام

: يستخدم إذا كان كال من المتغيرين مقاسا   (Spearman)معامل سبيرمان .2
 –متوسط  –بمقياس ترتيبي مثل إيجاد العالقة مستوى الدخل ) مرتفع 

ساعات 5من  –ساعات  8من  أكثرمنخفض( وعدد ساعات العمل اليومية) 
خدام مقياس سبيرمان في حالة ساعات( كما يمكن است 5اقل من  – 8إلى 

 المتغيرات الكمية أيضا.

: يستخدم مثل  معامل سبيرمان  (Kandell,s tau)معامل كاندل تاو  .3
 وبنفس الشروط.

يستخدم إذا كان المتغيرين مقاسا بمقياس إسمي مثل  : (Phi)معامل فاي  .4
 .غير متعمم( –أنثى ( والتعمم ) متعمم  –إيجاد العالقة بين الجنس ) ذكر 

يستخدم عندما يكون كال من المتغيرين مقاسا  : (Cramers)معامل كريمر  .5
بمقياس إسمي أحدىما أو كالىما غير ثنائي مثل إيجاد العالقة بين الجنس ) 

 تربية ( –ىندسة  –تجارة  –أنثى ( ومتغير التخصص )عموم  –ذكر 
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ت التالية لعشرة قم بإدخال البيانا أكثرولدراسة معامل االرتباط بين متغيرين أو 
 طالب في كمية التجارة واحفظو باسم ع_تجارة ، كما بالشكل:

 
 

 لمعرفة وصؼ المتغيرات وقيمها ونوعها 
 

 File Infoالخيار  Utilitiesاختر من القائمة 
 كما بالشكل التالي:

 لتظير النتائج بشاشة المخرجات كالتالي:
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File Information 
            List of variables on the working file 
 

 

 Position                                         Name 

 

الجنس     الجنس                                          

   1  

          Measurement Level: Nominal 

          Column Width: 8  Alignment: Center 

          Print Format: F8 

          Write Format: F8 

 

          Value    Label 

 

 ذكر    1              

 أنثى    2              

 

اجتماعية  الحالة االجتماعية                               

            2  

          Measurement Level: Nominal 

          Column Width: 8  Alignment: Center 

          Print Format: F8 

          Write Format: F8 

 

          Value    Label 

 

 أعزب    1              

 متزوج    2              

 

الساعات   عدد الساعات الدراسية                           

            3  

          Measurement Level: Scale 

          Column Width: 8  Alignment: Center 

          Print Format: F8 

          Write Format: F8 

 

                                                رياضيات  

                                                                                 

4 

          Measurement Level: Scale 

          Column Width: 8  Alignment: Center 

          Print Format: F8 

          Write Format: F8 

 

                                                  إحصاء  

   5  

          Measurement Level: Scale 
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          Column Width: 8  Alignment: Center 

          Print Format: F8 

          Write Format: F8 

     

                                                    

                                                                        اقتصاد

6 

          Measurement Level: Scale 

          Column Width: 8  Alignment: Center 

          Print Format: F8 

          Write Format: F8 

محاسبة                                                   

                                7  

          Measurement Level: Scale 

          Column Width: 8  Alignment: Center 

          Print Format: F8 

          Write Format: F8 

 

إليجاد معامم االرتباط بيه كم درجت انطانب في انزياضياث َاإلحصاء  أَ بمعىى آخز اختبز انفزضيت 
 انتي تقُل

 بأوً ال يُجذ ارتباط بيه عالمت 

 انزياضياث َعالمت اإلحصاء "

 اٌفشضيج اٌصفشلجتسمى ٌذي 

 اتبع انخطُاث انتانيت:

 

 اختر Analyze. من القائمة 1

Correlate ومن القائمة الفرعٌة 

 كما تالحظ Bivariateاختر 

 بالشكل المقابل:
 ٌظهر مربع الحوار التالً:
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  Variables. ادخل المتغٌرٌن " رٌاضٌات " و " إحصاء " داخل المستطٌل 2

.الحظ أن اختٌار معامل ارتباط بٌرسوم هو المختار فً األصل وإذا أردت اختٌار 3

خر لمعامل االرتباط علٌك أن تضغط فً المربع الذي بجانبه، كذلك الحظ مقٌاس آ

مفعل  Flag significant correlationsأن المربع بجانب 

أي موجود بداخله إشارة "صح" وفائدته وضع نجمة أو نجمتٌن على المتغٌرات 
 الذي لها معامل ارتباط مقبول أي عرض مستوى الداللة .

 ائج التالٌة:نحصل على النت Okاضغط  .4

 

 

 

Correlations 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Correlations

1 .959**

. .000

10 10

.959** 1

.000 .

10 10

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ٌاضٌات ر

ء احصا

ٌاضٌات ر ء احصا

Correlation is si gnif icant  at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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 010 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 

 نالحظ من النتائج الواردة في مصفوفة المعامالت أن  .5
 2.tailed Significance = 0.000   05وىــو اقـل مــن.  وىـذا يــدل عمــى أن

أي  959.0rىنـــاك ارتبـــاط قـــوي بـــين عالمـــات الرياضـــيات والفيزيـــاء ويســـاوي 
 ينا رفض الفرضية الصفرية.عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إيجاد مصفوفة معامالت االرتباط 

 
مصفوفة معامالت االرتباط ىي مصفوفة يـتم فييـا عـرض معـامالت االرتبـاط بـين كـل 
ــــــك، ادخــــــل جميــــــع المتغيــــــرات داخــــــل مســــــتطيل  زوجــــــين مــــــن المتغيــــــرات وإليجــــــاد ذل

Variables  فى مربع الحوارBivariate Correlations ي الشكل التالي:كما ف 
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 012 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 

 
 

 تظير النتائج التالية: Okاضغط عمى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Correlations 
 

 

Correlations

1 .959** .780** .833**

. .000 .008 .003

10 10 10 10

.959** 1 .746* .811**

.000 . .013 .004

10 10 10 10

.780** .746* 1 .890**

.008 .013 . .001

10 10 10 10

.833** .811** .890** 1

.003 .004 .001 .

10 10 10 10

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌاضٌات ر ء احصا اد اقتص اسبة مح

Correlation is si gnif icant  at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is si gnif icant  at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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 013 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

من مصفوفة معامالت االرتباط نجد انو توجد عالقة ارتباط قوي بين كل متغيرين 
وبعضيا اآلخر عند مستوى معنوية  01.0بعضيا عند مستوى داللة 

05.0 
لتمثيل شكل وقوة العالقة  Scatter Plotلتمثيل النتائج باستخدام لوحة االنتشار و 

 بين متغيرين كميين بيانيا نتبع الخطوات التالية:
 Scatterplotسيظير لنا مربع الحوار  Scatterنختار   Graphsمن قائمة  .0

 المبين بالشكل التالي: 

 
 
كمـــا  Mtrixوار ســـيظير مربـــع الحـــ Defineثـــم عمـــى  Mtrixاضـــغط عمـــى  .2

 يمي:
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 014 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 
سـتظير  Okثم اضـغط  Matrix Variablesادخل المتغيرات في المستطيل  .3

رٌاضٌات

ء احصا

اقتصاد

محاسبة
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 015 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 النتائج التالية:

 
 
 :إيجاد معامل االرتباط الجزئي 

 
 : اختبر الفرضية الصفرية التالية:مثال
ال يوجد ارتبػاط ذات داللػة إحصػائية بػين عالمػة الرياضػيات واإلحصػاء بعػد عػزل " 

 تأثير الجنس "
 

ومــــن  Correlateالخيــــار  Analyzeلإلجابــــة عمــــى ذلــــك نختــــار مــــن شــــريط القــــوائم 
 يظير مربع الحوار التالي: Partialالقائمة الفرعية اختر 

ومتغيــر "  Variablesادخـل المتغيــرين " رياضــيات " و " إحصــاء " داخــل المســتطيل 
 Ok.ثم اضغط عمى زر  :Controlling forالجنس " في المستطيل اسفل 

 تظير النتائج التالية:
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Partial Correlation 
_ 

 

 

 

- - -  P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F 

I C I E N T S  - - - 

 

Controlling for..    الجنس 

 

إحصاءرياضيات             

 

  رياضيات       1.0000       0.9588              
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 017 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 

P= .000       P= . 

              إحصاء        0.9588       1.0000             

p=0.000     p=. 

              

 

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 

 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 

 
حصاء قوية الن        من النتائج السابقة نستنتج أن العالقة بين عالمة الرياضيات واإل

2- tailed significance = 0.000  أي نرفض الفرضية   1.15وىي اقل من
 الصفرية.

مالحظة : يمكن استخدام الرسم البياني لتوضيح معامل االرتباط الجزئي باستخدام 
 لوحة االنتشار كما يمي:

 ا يمي:كم Scatterplotسيظير مربع الحوار  Scatterاختر  Graphمن القائمة  -
 

 
 يظير مربع الحوار التالي: Defineثم اضغط عمى  Simpleاضغط عمى -
والمتغير " إحصاء " في  Y Axisادخل المتغير " رياضيات " في مستطيل  -

ثم اضغط   Set Markers byوالمتغير " الجنس " في المستطيل  X Axisالمربع 
Ok :ليظير الرسم البياني التالي 
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 نحدار الخطًتحلٌل اال 
 

ٌستخدم تحلٌل االنحدار الخطً للتنبؤ بقٌمة متغٌر، ٌسمى المتغٌر التابع، من خالل 
مجموعة من المتغٌرات المستقلة، وذلك من خالل تمثٌل العالقة بٌن المتغٌر التابع 

 والمتغٌرات المستقلة :
  + Y = a x + bz + cw+.. . +dخطأ

 متغٌرات مستقلة،   . .. ,x, z, wلمتغٌرات هو المتغٌر التابع، وا  Yحٌث المتغٌر 
 ثوابت .  a,b,c,..,dو 

وتحميل االنحدار يسمى ثنائيا إذا كان ىناك متغيرين فقط األول متغير مستقل واآلخر 
متغير تابع، أما إذا كان ىناك عدة متغيرات مستقمة ومتغير تابع واحد سمي تحميل 

 االنحدار بتحميل االنحدار المتعدد.
 

 تحلٌل االنحدار الثنائً: أوال:
 

اثر ساعات الدراسة على التحصٌل الدراسً للطالب فً مادة  و: ما همثال
 الرٌاضٌات؟

 للجواب على هذا السؤال نجري تحلٌل االنحدار الثنائً التالً:
ثم من القائمة الفرعٌة نختار  Regressionنختار  Analyze.من القائمة 1

Linear لً:سٌظهر مربع الحوار التا 
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 001 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 

والمتغٌر "  Independent (s)المستطٌل  إلى. انقل المتغٌر " رٌاضٌات " 2
ٌظهر  Statistics. ثم اضغط على  Dependentالساعات " داخل المستطٌل 

 مربع الحوار التالً:

 
 

، ثم اضغط على  Estimates, Model fit, Descriptivesاضغط على  .4
Continue ًٌنعود الى مربع الحوار األصل Linear Regression . 

الخطاء التقدٌر  Scatterplotلعمل لوحة انتشار Plotsاضغط على  .5
Residuals   والقٌم المتنبأ بهاPredicted values  سٌظهر مربع الحوار

Linear Regression: Plots :ًالتال 

إلى المستطٌل  ZPREDوالمتغٌر  Yإلى مستطٌل  ZRESIDانقل المتغٌر  .6



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 000 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

X  ثم اضغطContinue  سنعود إلى مربع الحوار األصلً، اضغطOk  

 تظهر النتائج التالٌة:

 
تحلٌل النتائج: الجدول التالً ٌبٌن المتوسطات للمتغٌرات المدخلة وكذلك االنحراف 

 المعٌاري وعدد المفردات فً كل متغٌر.
Regression 
 

 

غٌر التابع الجدول التالً هو مصفوفة معامل االرتباط بٌن المتغٌر المستقل والمت
وهو ارتباط قوي جدا أي كلما زاد عدد ساعات الدراسة زادت  4.949وتساوي 

 تحصٌل الطالب.
 
 

 Enterالجدول التالً ٌبٌن المتغٌرات المدخلة والنموذج المستخدم وهو نموذج 
 وسٌأتً شرحه الحقا

 

Rومعامددل التحدٌددد  Rالجدددول التددالً ٌبددٌن معامددل االرتبدداط 
2

   4.942وتسدداوي  
 ً مرتفعة وهذا ٌدل على أن معادلة االنحدار أو التنبؤ جٌدة.وه
 
 
 
 

Variables Entered/Removedb

aرٌاضٌات . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent  Variable: اردلا تاعاسلا ددع  .bةيس

Correlations

1.000 .949

.949 1.000

. .000

.000 .

10 10

10 10

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

ٌة عدد الساعات الدراس ٌاضٌات ر

Descriptive Statistics

4.50 2.014 10

78.50 9.443 10

ٌة عدد الساعات الدراس

رٌاضٌات

Mean Std.  Dev iation N
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الجدددول التددالً هددو جدددول تحلٌددل التبدداٌن وٌوضددح المتغٌددر المسددتقل هددو الرٌاضددٌات 
وهدً اقدل مدن  Sig. = 0.000والمتغٌر التدابع هدو عددد السداعات وقدد كاندت قٌمدة 

 وهذا ٌعنً قبول معادلة االنحدار    4.45
 

 لسّا وذوي اٌّياِالح ولحاىي  ٍا: اٌجذوي اٌااٌ:

 . Bمعامالت المتغٌرات التً دخلت المعادلة الموجودة فً العمود -
 .Std.Errorالخطأ المعٌاري لكل عمود فً عمود -
معامالت المتغٌرات المستقلة التً دخلت المعادلة بعد تحوٌلها إلى عالمات معٌارٌدة -

Standardization  والموجدددودة فدددً عمدددودBeta لمقابلدددة لكدددل متغٌدددر، وفدددً ا
ومسدددتوى الداللدددة  tالعمددودٌن األخٌدددرٌن مدددن هدددذا الجددددول تظهددر قٌمدددة اإلحصدددائً 

المقابلددة ألي مددن قددٌم  .Sigفددإذا كانددت قٌمددة  Betaالخاصددتٌن باختبددار داللددة قٌمددة 
Beta  فهذا ٌعنً أن المتغٌر المقابل لهذه القدٌم لده اثدر كبٌدر ذو داللدة  4.45اقل من

 ل هذا الجدول ٌمكن كتابة معادلة االنحدار أو التنبؤ التالٌة:إحصائٌة.ومن خال
 

 11.396 –عالمة الرٌاضٌات ×  4.242عدد ساعات الدراسة =  

Model Summaryb

.949a .902 .889 .670

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant اير ,(  .aتايض

Dependent  Variable: اردلا تاعاسلا ددع   .bةيس

ANOVAb

32.905 1 32.905 73.224 .000a

3.595 8 .449

36.500 9

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), اير   .aتايض

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعb. 
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 003 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 

 Predicted valuesفدً المخطدط التدالً ) لوحدة االنتشدار(بٌن القدٌم المتنبدأ بهدا -
ٌددل ، نالحدظ شدكل االنتشدار عشدوائٌا وهدذا  Residual valuesوأخطاء التقدٌر 

على أن العالقة بٌن المتغٌرٌن خطٌة وان شروط تحلٌدل االنحددار متدوفرة، ولكدن إذا 
ظهددرت فددً امثددل أخدددرى أن نمددط شددكل االنتشددار ٌشدددبه شددكل الدالددة التربٌعٌدددة أو 

 التكعٌبٌة أو غٌرها فهذا دلٌل أن على أن العالقة بٌن المتغٌرٌن غٌر خطٌة.
 

 
Charts 

Scatterplot

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددع

لخطأ ارٌة ل معٌ م ال ٌق بأ بها مع ال متن ٌم ال ٌة للق ار معٌ قٌم ال تشار ال لوحة ان

Regression Standardized Predicted Value

2.01.51.0.50.0-. 5-1.0-1.5
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 عدد تحلٌل االنحدار الخطً المتmultiple Linear Regression   

Coefficientsa

-11.396 1.870 -6.095 .000

.202 .024 .949 8.557 .000

(Constant)

رٌاضٌات

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعa. 
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 004 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 لسّا تحٍيً االٔحذاس ةاحٍيً االٔحذاس اٌّايذد يرا ووذ اومش ِٓ ِاغيش ِسامً وٌاىضيح رٌه ٔأخز اٌّماي اٌااٌ::

: أوجد معادلدة االنحددار الخطدً التدً تدربط بدٌن المتغٌدر التدابع " عددد سداعات  مثال
" و " إحصداء " و اقتصداد " و " الدراسة " والمتغٌرات المسدتقلة وهدً " رٌاضدٌات 

 محاسبة " :
 الحل: اتبع الخطوات التالٌة

ثدم مدن القائمددة الفرعٌدة اختددر  Regressionاختددر  Analyzeمدن القائمدة  .1
Linear :ًٌظهر مربع الحوار التال 

 
والمتغٌددددرات "  Dependentانقددددل المتغٌددددر : السدددداعات" إلددددى المسددددتطٌل اسددددفل 

تصدددداد " و " محاسدددبة " إلددددى المسددددتطٌل اسددددفل رٌاضدددٌات " و " إحصدددداء " و " اق
Independent(s)  ثم اضغط  على ،Statistics :ًلٌظهر مربع الحوار التال 
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 005 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 

 
 
 R squaredو  Model fitو  Estimatesاضغط داخل المربعات  .2

change  وDescriptive  ثم اضغطContinue  سنعود لمربع الحوارLinear 

Regression  
رٌقة المناسبة لمعادلة االنحدار من خالل اختٌار إحدى الطرق الموجودة .نختار الط4

 التً تحتوي على الطرق التالٌة: Methodفً قائمة 

 
Enter  تستخدم هذه الطرٌقة عندما تكون بحاجة إلى إدخال جمٌع المتغٌرات :

 المستقلة إلى المعادلة فً خطوة واحدة، دون فحص أي المتغٌرات لها اثر ذو داللة
 إحصائٌة على المتغٌر التابع.

 
Stepwise هذه الطرٌقة هً األفضل واألكثر استخداما، وفً هذه الطرٌقة ٌتم :

إدخال المتغٌرات المستقلة إلى معادلة االنحدار على خطوات بحٌث ٌتم إدخال 
المتغٌر المستقل ذي االرتباط األقوى مع المتغٌر التابع بشرط أن ٌكون هذا االرتباط 

ة إحصائٌة ) ٌحقق شرط الدخول إلى معادلة االنحدار( ، وفً الخطوات ذا دالل
التالٌة ٌتم إدخال المتغٌر المستقل ذي االرتباط الجزئً األعلى الدال إحصائٌا مع 

المعادلة، ثم فحص  ىالمتغٌر التابع بعد استبعاد اثر المتغٌرات التً دخلت إل
ذا الزالت تحقق شروط البقاء فً المتغٌرات الموجودة فً معادلة االنحدار فٌما إ

معادلة االنحدار ) ذات داللة إحصائٌا( أم ال، فإذا لم ٌحقق أحدهما شرط البقاء فً 
المعادلة فانه ٌخرج من المعادلة، تنتهً عملٌة إدخال أو إخراج المتغٌرات المستقلة 

 .عندما ال ٌبقى أي متغٌر ٌحقق شرط الدخول إلى المعادلة أو شرط البقاء فٌها
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 006 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
Remove  ًٌتم التعامل فً هذه الطرٌقة مع مجموعات المتغٌرات الموجودة ف :

كوحدة واحدة بحٌث ٌخرج من المعادلة مجموعة كاملة إذا لم تحقق  Blockمربع 

 شرط البقاء فً المعادلة.
 

Backward  ٌتم إدخال جمٌع المتغٌرات مرة واحدة إلى معادلة االنحدار ثم :
ى المتغٌر المستقل ذو االرتباط الجزئً األدنى مع المتغٌر ٌحذف فً الخطوة األول

التابع الذي ال ٌحقق شرط البقاء ) غٌر دال إحصائٌا(، تنتهً الخطوات عندما ال 
ٌبقى أي متغٌر ال ٌحقق شرط البقاء فً معادلة االنحدار،/ بمعنى أن جمٌع 

ئٌة للتنبؤ بقٌم المتغٌر المتغٌرات المتبقٌة فً معادلة االنحدار لهل اثر ذو داللة إحصا
 التابع.

 
Forward المتغٌرات على خطوات بحٌث ٌدخل فً الخطوة األولى  ل: ٌتم إدخا

المتغٌر المستقل ذو االرتباط األعلى مع المتغٌر التابع الذي ٌحقق شرط الدخول إلى 
المعادلة ) دال إحصائٌا ( ، وفً الخطوات التالٌة ٌتم إدخال المتغٌرات تباعا حسب 

مع المتغٌر التابع تنازلٌا بشرط أن تحقق شروط الدخول  ًرتٌب ارتباطها الجزئت
إلى المعادلة، أي ٌتم فً الخطوة التالٌة إدخال المتغٌر ذي االرتباط الجزئً األعلى 
مع المتغٌر التابع بعد استبعاد اثر المتغٌر الذي دخل إلى المعادلة فً الخطوات 

ر شرط الدخول، ثم ٌدخل فً الخطوة الثالثة األولى بشرط أن ٌحقق هذا المتغٌ
المتغٌر ذو االرتباط الجزئً األعلى مع المتغٌر التابع بعد استبعاد اثر المتغٌرٌن 
اللذٌن دخال فً الخطوتٌن األولى والثانٌة بشرط أن ٌحقق هذا المتغٌر شرط الدخول 

شرط الدخول  إلى معادلة االنحدار، تتوقف الخطوات عندما ال ٌبقى أي متغٌر ٌحقق
 إلى المعادلة.

 
 تظهر النتائج التالٌة مع تفسٌرها: Okواضغط على  Enterعند اختٌار الطرٌقة  .3

 
 

Regression 

الجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لممتغير التابع 

Descriptive Statistics

4.50 2.014 10

78.50 9.443 10

82.60 7.412 10

79.00 14.491 10

79.90 13.683 10

ٌة عدد الساعات الدراس

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

محاسبة

Mean Std.  Dev iation N
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 007 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 والمتغيرات المستقمة:
المتغيرات المستقمة  الجدول التالي يبين مصفوفة معامالت االرتباط بين جميع

 والمتغير التابع وكميا ارتباطات قوية كما نالحظ.
 

مددع  عبدٌن المتغٌددر التداب Rالجددول التددالً ملخدص تحلٌددل االنحددار الددذي ٌظهدر قٌمددة 
Rالمتغٌرات المستقلة وٌظهر قٌمة معامل التحدٌدد 

2
وهدً مرتفعدة  4.919وٌسداوي  

 . 14.25والتً تساوي  Fثم قٌمة 

Rً ٌبٌن تحلٌل تباٌن االنحدار الذي من خالله ٌتم اختبار داللة الجدول التال
2 

 
وهذا ٌدل على أن معادلة    4.45وهً اقل من  Sig. = 0.006ونالحظ أن قٌمة 

 االنحدار جٌدة 
فهذا ٌعنً أن المتغٌرات المستقلة التً دخلت  4.45اقل من   .Sigوإذا كانت قٌمة 

 المتغٌر التابع ، أي ال ٌمكن االعتماد على هذه المعادلة تفسر نسبة قلٌلة من تباٌن 
 المتغٌرات للتنبؤ بقٌم المتغٌر التابع.

Correlations

1.000 .949 .923 .819 .845

.949 1.000 .959 .780 .833

.923 .959 1.000 .746 .811

.819 .780 .746 1.000 .890

.845 .833 .811 .890 1.000

. .000 .000 .002 .001

.000 . .000 .004 .001

.000 .000 . .007 .002

.002 .004 .007 . .000

.001 .001 .002 .000 .

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

ٌة عدد الساعات الدراس ٌاضٌات ر ء احصا اد اقتص اسبة مح

Model Summaryb

.959a .919 .855 .767 .919 14.250 4 5 .006

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors:  (Constant), اصحا ,ةبساحم  .aتايضاير ,داصتقا ,ء

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعb. 
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 008 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 
 
 
 
 
 

 
الجدول التالً ٌبٌن معامالت المتغٌرات التً دخلت المعادل وهً موجودة فدً عمدود 

B ًوٌمكن من خاللها كتابة معادلة التنبؤ أو االنحدار كالتال 
14×4.26الرٌاضٌات+× 4.135عدد الساعات = 

-2
 إحصاء× 

                 +2.594  ×14
-2

14×  46-3.35اقتصاد + ×  
-3

 محاسبة×  
 

 تظهر النتائج التالٌة: Stepwiseعند اختٌار طرٌقة  .4
 معظم الجداول قد تم تفسٌرها وسنفسر الجداول الجدٌدة فقط.

 
Regression 

Descriptive Statistics

4.50 2.014 10

78.50 9.443 10

82.60 7.412 10

79.00 14.491 10

79.90 13.683 10

ٌة عدد الساعات الدراس

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

محاسبة

Mean Std.  Dev iation N

 

ANOVAb

33.556 4 8.389 14.250 .006a

2.944 5 .589

36.500 9

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), اصحا ,ةبساحم   .aتايضاير ,داصتقا ,ء

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعb. 
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 009 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

Correlations

1.000 .949 .923 .819 .845

.949 1.000 .959 .780 .833

.923 .959 1.000 .746 .811

.819 .780 .746 1.000 .890

.845 .833 .811 .890 1.000

. .000 .000 .002 .001

.000 . .000 .004 .001

.000 .000 . .007 .002

.002 .004 .007 . .000

.001 .001 .002 .000 .

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

ٌة عدد الساعات الدراس ٌاضٌات ر ء احصا اد اقتص اسبة مح

 
Model Summaryb

.949a .902 .889 .670 .902 73.224 1 8 .000

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors:  (Constant), اير  .aتايض

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعb. 

 

ANOVAb

32.905 1 32.905 73.224 .000a

3.595 8 .449

36.500 9

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), اير   .aتايض

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعb. 

 
 

 دٌج االٔحذاس وه: ِٓ اٌجذوي اٌااٌ: لّىٓ وااةج ِيادٌج اٌإتؤ أو ِيا

 الرٌاضٌات×  4.242+  11.396-عدد الساعات الدراسٌة = 
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 021 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

الجدول التالً ٌظهر المتغٌرات التدً لدم ٌكدن لهدا دور مهدم فدً تفسدٌر تبداٌن المتغٌدر 
التابع، أي تلك المتغٌرات المسدتقلة التدً لدم تددخل معادلدة االنحددار، وٌظهدر الجددول 

 . Sigغٌر دالة إحصائٌا من خالل عمود  Bأن جمٌع معامالت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تظهر النتائج التالٌة: Removeعند اختٌار طرٌقة  .5
Regression 

Descriptive Statistics

4.50 2.014 10

78.50 9.443 10

82.60 7.412 10

79.00 14.491 10

79.90 13.683 10

ٌة عدد الساعات الدراس

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

محاسبة

Mean Std.  Dev iation N

 

Coefficientsa

-11.396 1.870 -6.095 .000

.202 .024 .949 8.557 .000

(Constant)

رٌاضٌات

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعa. 

Excluded Variablesb

.157a .379 .716 .142 8.050E-02

.200a 1.152 .287 .399 .392

.176a .865 .416 .311 .306

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

Model

1

Beta In t Sig.

Part ial

Correlation Tolerance

Collinearity

Stat istics

Predictors in the Model: (Constant), تايضايرa. 

Dependen t Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعb. 
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 020 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

Correlations

1.000 .949 .923 .819 .845

.949 1.000 .959 .780 .833

.923 .959 1.000 .746 .811

.819 .780 .746 1.000 .890

.845 .833 .811 .890 1.000

. .000 .000 .002 .001

.000 . .000 .004 .001

.000 .000 . .007 .002

.002 .004 .007 . .000

.001 .001 .002 .000 .

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

ٌة عدد الساعات الدراس ٌاضٌات ر ء احصا اد اقتص اسبة مح

 

Variables Entered/Removedc

محاسبة,

احصاء, اقتصاد,

رٌاضٌات
a

. Enter

.
a

رٌاضٌات,

محاسبة, اقتصاد,

ء احصا
b

Remove

Model

1

2

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

All requested v ariables removed.b. 

Dependent Variable: اردلا تاعاسلا ددع  .cةيس

 

Model Summary

.959a .919 .855 .767 .919 14.250 4 5 .006

.000b .000 .000 2.014 -.919 14.250 4 13 .006

Model

1

2

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors:  (Constant), اصحا ,ةبساحم  .aتايضاير ,داصتقا ,ء

Predictor:  (constant)b. 
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 022 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

ANOVAc

33.556 4 8.389 14.250 .006a

2.944 5 .589

36.500 9

.000 0 .000 . .b

36.500 9 4.056

36.500 9

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), اصحا ,ةبساحم   .aتايضاير ,داصتقا ,ء

Predictor:  (constant)b. 

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعc. 

 

Coefficientsa

-11.961 3.651 -3.276 .022

.135 .102 .635 1.323 .243

4.260E-02 .123 .157 .348 .742

2.594E-02 .039 .187 .658 .539

3.346E-03 .047 .023 .071 .946

4.500 .637 7.066 .000

(Constant)

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

محاسبة

(Constant)

Model

1

2

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعa. 

 

Excluded Variablesb

.949a 8.557 .000 .949 1.000

.923a 6.788 .000 .923 1.000

.819a 4.031 .004 .819 1.000

.845a 4.465 .002 .845 1.000

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

محاسبة

Model

2

Beta In t Sig.

Part ial

Correlation Tolerance

Collinearity

Stat ist ics

Predictor:  (constant)a. 

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعb. 

 
 
 
 

 تظهر النتائج التالٌة: Backwardعند اختٌار طرٌقة  .6
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 023 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
Regression 

Descriptive Statistics

4.50 2.014 10

78.50 9.443 10

82.60 7.412 10

79.00 14.491 10

79.90 13.683 10

ٌة عدد الساعات الدراس

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

محاسبة

Mean Std.  Dev iation N

 

Correlations

1.000 .949 .923 .819 .845

.949 1.000 .959 .780 .833

.923 .959 1.000 .746 .811

.819 .780 .746 1.000 .890

.845 .833 .811 .890 1.000

. .000 .000 .002 .001

.000 . .000 .004 .001

.000 .000 . .007 .002

.002 .004 .007 . .000

.001 .001 .002 .000 .

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

ٌة عدد الساعات الدراس ٌاضٌات ر ء احصا اد اقتص اسبة مح
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 024 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

Variables Entered/Removedb

محاسبة,

احصاء, اقتصاد,

رٌاضٌات
a

. Enter

. محاسبة

Backward

(criterion:

Probabilit

y  of

F-to-remo

ve >=

.100).

. ء احصا

Backward

(criterion:

Probabilit

y  of

F-to-remo

ve >=

.100).

. اد اقتص

Backward

(criterion:

Probabilit

y  of

F-to-remo

ve >=

.100).

Model

1

2

3

4

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: اردلا تاعاسلا ددع  .bةيس

 

Model Summary

.959a .919 .855 .767 .919 14.250 4 5 .006

.959b .919 .879 .701 .000 .005 1 7 .946

.958c .917 .894 .657 -.002 .154 1 8 .708

.949d .902 .889 .670 -.016 1.326 1 9 .287

Model

1

2

3

4

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors:  (Constant), اصحا ,ةبساحم  .aتايضاير ,داصتقا ,ء

Predictors:  (Constant), ءاصحا ,داصتقا ,  .bتايضاير 

Predictors:  (Constant), اصتقا ,د  .cتايضاير 

Predictors:  (Constant), اير  .dتايض
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 025 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

ANOVAe

33.556 4 8.389 14.250 .006a

2.944 5 .589

36.500 9

33.553 3 11.184 22.775 .001b

2.947 6 .491

36.500 9

33.478 2 16.739 38.768 .000c

3.022 7 .432

36.500 9

32.905 1 32.905 73.224 .000d

3.595 8 .449

36.500 9

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

3

4

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), اصحا ,ةبساحم   .aتايضاير ,داصتقا ,ء

Predictors:  (Constant), ءاصحا  ,داصتقا ,  .bتايضاير 

Predictors:  (Constant), اصتقا  ,د  .cتايضاير 

Predictors:  (Constant), اير   .dتايض

Dependent  Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعe. 

 

Coefficientsa

-11.961 3.651 -3.276 .022

.135 .102 .635 1.323 .243

4.260E-02 .123 .157 .348 .742

2.594E-02 .039 .187 .658 .539

3.346E-03 .047 .023 .071 .946

-12.007 3.282 -3.658 .011

.136 .093 .639 1.470 .192

4.366E-02 .111 .161 .393 .708

2.788E-02 .026 .201 1.083 .320

-10.981 1.868 -5.880 .001

.169 .037 .794 4.571 .003

2.779E-02 .024 .200 1.152 .287

-11.396 1.870 -6.095 .000

.202 .024 .949 8.557 .000

(Constant)

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

محاسبة

(Constant)

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

(Constant)

رٌاضٌات

اد اقتص

(Constant)

رٌاضٌات

Model

1

2

3

4

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعa. 
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 026 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

Excluded Variablesd

.023a .071 .946 .032 .156

.036b .123 .906 .050 .158

.161b .393 .708 .158 8.050E-02

.176c .865 .416 .311 .306

.157c .379 .716 .142 8.050E-02

.200c 1.152 .287 .399 .392

اسبة مح

اسبة مح

ء احصا

اسبة مح

ء احصا

اد اقتص

Model

2

3

4

Beta In t Sig.

Part ial

Correlation Tolerance

Collinearity

Stat istics

Predictors in the Model: (Constant), ءاصحا ا ,  .aتايضاير ,داصتق

Predictors in the Model: (Constant), اصتقا ,د  .bتايضاير 

Predictors in the Model: (Constant), تايضايرc. 

Dependen t Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعd. 

 
 

 تظهر النتائج التالٌة: Forwardعند اختٌار طرٌقة  .7
 

Regression 

Descriptive Statistics

4.50 2.014 10

78.50 9.443 10

82.60 7.412 10

79.00 14.491 10

79.90 13.683 10

ٌة عدد الساعات الدراس

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

محاسبة

Mean Std.  Dev iation N
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 027 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

Correlations

1.000 .949 .923 .819 .845

.949 1.000 .959 .780 .833

.923 .959 1.000 .746 .811

.819 .780 .746 1.000 .890

.845 .833 .811 .890 1.000

. .000 .000 .002 .001

.000 . .000 .004 .001

.000 .000 . .007 .002

.002 .004 .007 . .000

.001 .001 .002 .000 .

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

ٌة عدد الساعات الدراس

ٌاضٌات ر

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

ٌة عدد الساعات الدراس ٌاضٌات ر ء احصا اد اقتص اسبة مح

 

Variables Entered/Removeda

رٌاضٌات .

Forward

(Criterion:

Probabilit

y -of -F-to-e

nter <=

.050)

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

Dependent  Variable: اردلا تاعاسلا ددع  .aةيس

 

Model Summary

.949a .902 .889 .670 .902 73.224 1 8 .000

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors:  (Constant), اير  .aتايض
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 028 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

ANOVAb

32.905 1 32.905 73.224 .000a

3.595 8 .449

36.500 9

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), اير   .aتايض

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعb. 

 

Coefficientsa

-11.396 1.870 -6.095 .000

.202 .024 .949 8.557 .000

(Constant)

رٌاضٌات

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعa. 

 

Excluded Variablesb

.157a .379 .716 .142 8.050E-02

.200a 1.152 .287 .399 .392

.176a .865 .416 .311 .306

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

Model

1

Beta In t Sig.

Part ial

Correlation Tolerance

Collinearity

Stat istics

Predictors in the Model: (Constant), تايضايرa. 

Dependen t Variable: ةيساردلا تاعاسلا ددعb. 

 

 ًاالنحدار غٌر الخط 
 

عندما تكون العالقة بٌن متغٌرٌن غٌر خطٌة فان االرتباط ٌكون غٌر خطً وٌكون 
بالتالً ٌكون خط االنحدار غٌر خطً ولكً نحصل على احسن معادلة انحدار 

 نوضح ذلك بمثال:
أوجد معادلة انحدار عدد الساعات الدراسٌة على تحصٌل الطالب فً مادة 

 .االقتصاد
 

 لإلجابة على ذلك نتبع الخطوات التالٌة:
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 029 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

ومن القائمة الفرعٌة اختر  Regressionاختر  Analyzeمن القائمة  .1
Curve Estimation :ًنحصل على مربع الحوار التال 

 

 
 

ومتغٌر "  Dependent(s)ادخل المتغٌر " الساعات " داخل المستطٌل  .2
اضغط على جمٌع النماذج و Variableاقتصاد " فً المستطٌل اسفل 

 .فتنتج النتائج التالٌة: Okبوضع علٌها إشارة " صح " ، ثم اضغط على 
Curve Fit 
MODEL:  MOD_2. 

 

Independent:  اقتصاد 

 

                                           Upper 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf  bound      b0      b1  b2     b3 

 

 LIN  .670     8   16.25  .004        -4.4868   .1138  الساعات   

 LOG  .629     8   13.57  .006        -29.430  7.7965  الساعات   

 INV  .581     8   11.11  .010        11.2259 -511.64  الساعات   

 QUA  .735     7    9.69  .010         9.5323  -.2880   .0028  الساعات   

 CUB  .737     7    9.81  .009         2.9925          -.0013  الساعات 9 

1.9E-05 

 COM  .783     8   28.85  .001          .4092  1.0295  الساعات   

 POW  .758     8   25.11  .001          .0006  2.0273  الساعات   

 S    .723     8   20.83  .002         3.1829 -135.09  الساعات   

 GRO  .783     8   28.85  .001         -.8935   .0291  الساعات   

 EXP  .783     8   28.85  .001          .4092   .0291  الساعات   

 LGS  .783     8   28.85  .001   .     2.4437   .9713  الساعات   

 

Notes: 

9  Tolerance limits reached; some dependent variables were not 

entered. 
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 031 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

ة عدد الساعات الدراٌس

اقتصاد

100908070605040

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Observed

Linear

Logarithmic

Inverse

Quadratic

Cubic

Compound

Power

S

Growth

Exponential

Logistic

 
 

اختر النموذج الذي ٌكون فٌه مربع معامل التحدٌد اكبر ما ٌمكن وهو هنا  .3
  Y = LN(b0) + b1 tونموذجه هو  Exponentialالنموذج 

 
 أي معادلة خط االنحدار هً 

 داالقتصا×   ln(0.4092)  +4.4291عدد الساعات الدراسٌة = 
 

وإلٌجاد الرسم البٌانً لهذا النموذج اضغط فقط داخل المربع الذي بجانب 
Exponential  فقط فً مربع الحوارCurve Estimation   ثم اضغطOk 

 لٌظهر الرسم التالً:
 
 
 
 
 
 
 
 



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 030 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخط المتقطع ٌصل بٌن المشاهدات والخط الموصول ٌمثل خط االنحدار وهو 
 خطً.بالطبع غٌر 

 

 
 
 
 
 
 

عدد الساعات الدراسٌة

اقتصاد

100908070605040

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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 032 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات
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 033 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 الفصل السادس

 

 اختبار الفرضٌات:
 

 Hypothesisتعرٌف : الفرضٌة: 
(  HOهً ادعاء حول صحة شًء ما. وتنقسم إلى فرضٌة مبدئٌة ) فرضٌة العدم 

 . Haوالفرضٌة البدٌلة 

 

 :  HO (Null Hypothesis)الفرضٌة المبدئٌة 

باستخدام بٌانات من  اجري اختبار علٌههً الفرضٌة حول معلمة المجتمع التً ن
عٌنة والتً تشٌر أن الفرق بٌن معلمة المجتمع واإلحصائً من العٌنة ناتج عن 
الصدفة وال فرق حقٌقً بٌنهما. وهً الفرضٌة التً ننطلق منها ونرفضها عندما 

انه ال ٌوجد  Nulتتوفر دالئل على عدم صحتها، وخالف ذلك نقبلها وتعنً كلمة 

 معلمة المجتمع والقٌمة المدعاة ) إحصائٌة العٌنة(. فرق بٌن
 

 : Alternative Hypothesis (Ha)الفرضٌة البدٌلة 
هً الفرضٌة التً ٌضعها الباحث كبدٌل عن فرضٌة العدم و نقبلها عندما نرفض  

 فرضٌة العدم باعتبارها لٌست صحٌحة بناء على المعلومات المستقاة من العٌنة.
 

  الفروض:أنواع اختبارات 

 
% أو 99% أو 95% أو 91عندما نقبل الفرضٌة المبدئٌة فإننا نقبلها بنسبة دقة 

أي ٌوجد نسبة خطأ  Significance Levelsغٌر ذلك وتسمى مستوٌات الثقة 

معٌن فً قبولنا للفرضٌة المبدئٌة بمعنى أننا نقبل صحة الفرضٌة المبدئٌة وهً 
وٌسمى مستوى المعنوٌة، أي إذا كان مستوى الثقة  خاطئة وهذا الخطأ هو الخطأ 

95 %) 1-   فان مستوى المعنوٌة )  وهً عبارة عن مساحة 5تساوي %

منطقة تحت منحنى التوزٌع تمثل منطقة الرفض وتكون أما على صورة ذٌل واحد 
ذٌلٌن متساوٌٌن فً المساحة واحد جهة الٌمٌن والثانً جهة  جهة الٌمٌن أو الٌسار أو

 الٌسار.
 
 :تعرٌف اختبار الفروض فً جانب واحد 

هو االختبار الذي تبٌن فٌه الفروض البدٌلة أن المعلمة للمجتمع اكبر أو اصغر من 
 إحصائٌة العٌنة، فهناك تحدٌد لالتجاه.
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 034 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
 تعرٌف اختبار الفروض فً جانبٌن) ذٌلٌن(:

ختبار الذي ال تبين فيو الفرضية البديمة أن معممة المجتمع أكبر أو أصغر من ىو اال
 إحصائية العينة، بل مجرد أنيا تختمف .

 

 Employee: سىف ٔ تك اخاتاساح اٌفشضياح  ٍا اساتأه واهضث تسّا  مالحظت

data   وه: ِىوىدث ضّٓ ةشٔاِجSPSS  ةغشض اساخذاِها ّٔىروا ٌٍايٍيُ  وهزا

 ٌٍّف:وضء ِٓ ا
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 035 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

ٌيظهش   Utilitiesِٓ اٌمائّج  Variablesوٌٍايشف  ٍا ِحاىلاح اٌٍّف اخاش 

 ِشةع اٌحىاس اٌااٌ::

 

 

الحظ أْ هٕان ِسا يٍيٓ الوي لحاىي  ٍا اٌّاغيشاح واٌمأ: لحاىي  ٍا 

 . (variable information)ِيٍىِاح  ٓ اٌّاغيشاح 

 

ِٓ  اٌمائّج  File Infoس  ولّىٓ اٌايشف  ٍا ِحاىلاح اٌّاغيشاح ةاخايا

Utilities ::ٌاظهش اٌّيٍىِاح  ٓ اٌّاغيشاح  : شاشج اٌّخشواح واٌاا  
 
 
File Information 
            List of variables on the working file 

 

Name                                      Position 

 

ID        Employee Code                         1 

          Measurement Level: Scale 

          Column Width: 5  Alignment: Right 

          Print Format: F4 

          Write Format: F4 

 

GENDER    Gender                                2 

          Measurement Level: Nominal 

          Column Width: 1  Alignment: Left 
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 036 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

          Print Format: A1 

          Write Format: A1 

 

            Value  Label 

 

            f      Female 

            m      Male 

 

BDATE     Date of Birth                         3 

          Measurement Level: Scale 

          Column Width: 8  Alignment: Right 

          Print Format: ADATE8 

          Write Format: ADATE8 

 

EDUC      Educational Level (years)             4 

          Measurement Level: Ordinal 

          Column Width: 6  Alignment: Right 

          Print Format: F2 

          Write Format: F2 

          Missing Values: 0 

 

JOBCAT    Employment Category                  5 

          Measurement Level: Ordinal 

          Column Width: 8  Alignment: Right 

          Print Format: F1 

          Write Format: F1 

          Missing Values: 0 

 

          Value    Label 

 

              1    Clerical 

              2    Custodial 

              3    Manager 

 

 

SALARY    Current Salary                       6 

          Measurement Level: Scale 

          Column Width: 8  Alignment: Right 

          Print Format: DOLLAR8 

          Write Format: DOLLAR8 

          Missing Values: 0 

 

SALBEGIN  Beginning Salary                    7 

          Measurement Level: Scale 
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 037 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

          Column Width: 8  Alignment: Right 

          Print Format: DOLLAR8 

          Write Format: DOLLAR8 

          Missing Values: 0 

 

JOBTIME   Months since Hire                   8 

          Measurement Level: Scale 

          Column Width: 6  Alignment: Right 

          Print Format: F2 

          Write Format: F2 

          Missing Values: 0 

 

PREVEXP   Previous Experience (months)       9 

          Measurement Level: Scale 

          Column Width: 6  Alignment: Right 

          Print Format: F6 

          Write Format: F6 

 

MINORITY  Minority Classification             10 

          Measurement Level: Ordinal 

          Column Width: 8  Alignment: Right 

          Print Format: F1 

          Write Format: F1 

          Missing Values: 9 

 

          Value    Label 

 

              0    No 

              1    Yes 

 
 

)  Gender )كود الموظف(، Idٌحتوي هذا الملف على عدة متغٌرات منها 

 ,f=female)الجنس( وٌنقسم إلى طبقتٌن ذكر وأنثى وعناوٌن القٌم له هً 

m= male)   والمتغٌر ،Bdate والمتغٌر    تعنً تارٌخ المٌالد ،Educ 

ٌعنً نوع الموظف وٌنقسم إلى ثالث  Jobcatٌعنً سنوات التعلٌم ، والمتغٌر 

 طبقات كاتب وحارس ومدٌر وعناوٌن القٌم له هً
  (1 Clerical, 2 Custodial, 3 Manager)    

 

الراتب السنوي فً  Salbeginٌعنً الراتب الحالً ، والمتغٌر  Salaryوالمتغٌر  
ٌعنً عدد الشهور منذ بداٌة العمل، والمتغٌر  Jobtimeبداٌة االلتحاق بالعمل ، 

Prevexp  ٌعنً الخبرة السابقة بالشهور والمتغٌرMinority ٌة ٌعنً تصنٌف األقل
 . (No,  1  Yes  0 )إلى طبقتٌن 
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 واآلْ يٌا اخاتاس اٌفشضياح اٌّخاٍفج

 

   اختبار مقاروت انمتُسطاث( Comparing Mean) 
 

 : المطلوب حساب المتوسطات الحسابٌة لدخل النساء والرجال. مثال
ومن القائمة الفرعٌة اختر     Compare Meansالخٌار   Analyze.  نختار من 0

Means  ا تالحظ بالشكل  التالًكم: 

 

 سيظهش ِشةع اٌحىاس اٌااٌ::

 

 Genderوالمتغٌر  Dependent Listإلى المستطٌل   Salaryانقل المتغٌر . 2
 . :Independent Listإلى المستطٌل 
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 ٌظهر مربع الحوار التالً: Options. اضغط 3

 
 Cellإلى المستطٌل  وانقلها Statisticsاختر اإلحصاءات الالزمة من المستطٌل . 4

Statistics  واضغط على المربع بجانب ،Anova table and eta  ثم اضغط ،
Continue ًسنعود إلى مربع الحوار األصل 

 . اضغط موافق تظهر النتائج التالٌة:5
Means 
 

 الجدول التالً ٌعطً تقرٌرا ألعداد المشاهدات والنسب المئوٌة 

Case Processing Summary

474 100.0% 0 .0% 474 100.0%Current Salary   * Gender

N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total

Cases

 
 
 



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 041 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 المطلوبة حسب كل طبقة فً  اإلحصائٌة الجدول التالً ٌعطً المقاٌٌس
المجتمع والسطر األخٌر ٌعطً المقاٌٌس اإلحصائٌة ألفراد المجتمع بكامله والحظ 
الخالف بٌن متوسط دخل كل من الذكور واإلناث وكذلك ٌبدو أن التوزٌع موجب 

 االلتواء 

 
 

  الجدول التالً هو تحلٌل التباٌن للمقارنة بٌن متوسطات دخل الذكور

 Sig. = 0الن قٌمة  05.0وله داللة إحصائٌة عند مستوى معنوٌة   نا واإل
 فً العمود األخٌر من الجدول. 

 

  الجدول التالي يبين مقياس إيتا لقياس العالقة بين الراتب والجنس وهي
 متوسطة

 
 

ٌفة( بعد )نوع الوظ Jobcatالنتائج التالٌة تم حساب المتوسطات بعد إضافة متغٌر 
 كما بالشكل التالً: Independent Listإلى المستطٌل  Nextالضغط على زر 

Report

Current Salary

$26,031.92 216 $7,558.021 1.863

$41,441.78 258 $19,499.214 1.639

$34,419.57 474 $17,075.661 2.125

Gender

Female

Male

Total

Mean N Std.  Dev iation Skewness

ANOVA Table

2.79E+10 1 2.792E+10 119.798 .000

1.10E+11 472 233046531

1.38E+11 473

(Combined)Between Groups

Within Groups

Total

Current Salary  * Gender

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Measures of Association

.450 .202Current Salary  * Gender

Eta Eta Squared
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 لتظهر النتائج التالٌة: Okاضغط على 

 
 

 

 اختبار شكل التوزٌع 
 

قبل الشروع فً تطبٌق االختبارات المختلفة ٌجب الشروع فً طبٌعة البٌانات هل 
زٌع الطبٌعً فان االختبارات المعلمٌة تتبع التوزٌع الطبٌعً أم ال فإذا كانت تتبع التو

سوف تستخدم وتطبق ، أما إذا كانت البٌانات ال تتبع التوزٌع الطبٌعً فان 
 االختبارات غٌر المعلمٌة سوف تستخدم.

-Kolmogroveسمنروف -ولمعرفة نوع التوزٌع نستخدم اختبار كولمجروف
Smirov 

 

Report

Current Salary

$25,003.69 206 $5,812.838 1.421

$47,213.50 10 $8,501.253 -.019

$26,031.92 216 $7,558.021 1.863

$31,558.15 157 $7,997.978 2.346

$30,938.89 27 $2,114.616 -.368

$66,243.24 74 $18,051.570 1.193

$41,441.78 258 $19,499.214 1.639

$27,838.54 363 $7,567.995 1.905

$30,938.89 27 $2,114.616 -.368

$63,977.80 84 $18,244.776 1.181

$34,419.57 474 $17,075.661 2.125

Employment Category

Clerical

Manager

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Gender

Female

Male

Total

Mean N Std.  Dev iation Skewness
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فً بداٌة العمل والرواتب الحالٌة  " بٌانات الرواتب: اختبر الفرضٌة التالٌة:  مثال
 . "1.15تتبع التوزٌع الطبٌعً بمستوى معنوٌة 

 الختبار هذه الفرضٌة نقوم بالخطوات التالٌة:
ومن القائمة الفرعٌة اختر     Nonparametric Testsاختر    Analyze. من 0

1-Sample K-S :ًٌظهر مربع الحوار التال 

 
،  Test Variable Listإلى المربع  salbeginغٌر والمت salary. انقل المتغٌر 2

 ". موجود به إشارة "   Normalوتأكد أن المربع بجانب 
 تظهر النتائج التالٌة: Ok. اضغط   3

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

474 474

$34,419.57 $17,016.09

$17,075.662 $7,870.638

.208 .252

.208 .252

-.143 -.170

4.525 5.484

.000 .000

N

Mean

Std.  Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp . Sig. (2-tailed)

Current Salary

Beginning

Salary

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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،  0.05لكل من المتغٌرٌن وهً اقل من  Sig. = 0.0من الجدول السابق ٌنتج أن 
البٌانات تتبع التوزٌع الطبٌعً ، ونقبل لذلك نرفض الفرضٌة المبدئٌة التً تقول أن 

 الفرضٌة البدٌلة التً تقول أن البٌانات ال تخضع للتوزٌع الطبٌعً.
 

  T Test)-(Tاختبارات 
 

  اختبارT  للعٌنة الواحدة(One Sample T-Test) 
 

ٌستخدم هذا االختبار لفحص فرضٌة تتعلق بالوسط الحسابً، وٌجب تحقق الشرطٌن 
 التالٌٌن:

ٌتبع توزٌع المتغٌر التوزٌع الطبٌعً، وٌستعاض عن هذا الشرط  ٌجب أن .0
 مفردة. 31بزٌادة حجم العٌنة إلى اكثر من 

 ٌجب أن تكون العٌنة عشوائٌة أي ال تعتمد مفرداتها على بعضها .2

 
 سنة"  14اختبر الفرضٌة القائلة بان " مستوي تعلٌم الموظفٌن ٌساوي : مثال
 

 طوات التالٌة:الختبار هذه الفرضٌة نتبع الخ
ومن القائمة الفرعٌة  Compare Meanنختار   Analyzesنختار من القائمة 

 ٌظهر مربع الحوار التالً: One Sample T Testنختار 
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 Testوفً المربع  Test Variable(s)فً المربع     Educ. انقل المتغٌر 2

Value  ثم اضغط   04اكتب العددOk  تظهر النتائج التالٌة: 
T-Test 
 

وكذلك الفرق بٌن متوسط   93.41الجدول التالً ٌبٌن المتوسط الحسابً للعٌنة 
واالنحراف المعٌاري وعدد أفراد  0.51- العٌنة والقٌمة المفروضة وتساوي 

 العٌنة
 

،    1.15وهً اقل من  Sig. = 0.00ٌتبٌن أن  One-Sample Testفً جدول 
  سنة 14متوسط تعلٌم الموظفٌن ال ٌساوي لذلك نرفض الفرضٌة المبدئٌة أي أن 

، والسؤال هنا هل متوسط تعلٌم الموظفٌن فً مجتمع الموظفٌن  اكبر أم اصغر 
أي سالبة دلٌل  t = -3.837سنة ولإلجابة على هذا السؤال نجد أن قٌمة  14من 

 سنة. 14على أن متوسط المجتمع ٌقل عن 
 

 

  اختبار اإلشارةSIGN TEST  معلمً( ) اختبار غٌر 
 

إذا كانت البٌانات ال تخضع للتوزٌع الطبٌعً فٌمكن اختبار الفرضٌة السابقة 
نقوم باتباع   Sign Testباستخدام االختبارات الغٌر معلمٌه مثل اختبار اإلشارة 

 الخطوات التالٌة:
ومن القائمة  Parametric Testsنختار االختٌار  Analyzeمن القائمة  .0

 فٌظهر المربع التالً: Binomialالفرعٌة نختار 

One-Sample Test

-3.837 473 .000 -.51 -.77 -.25Educational Level (years)

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf i dence

Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 14

One-Sample Statistics

474 13.49 2.885 .133Educational Level (years)
N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean
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فً   04واكتب  Test Variable Listإلى المربع  educ. ادخل المتغٌر 2
 Okثم اضغط    Define Dichotomyاسفل  Cut pointالمستطٌل المقابل لـ 

 تظهر النتائج التالٌة:
 
NPar Tests 

Binomial Test

<= 14 249 .53 .50 .291a

> 14 225 .47

474 1.00

Group 1

Group 2

Total

Educational Level (y ears)

Category N

Observed

Prop. Test Prop.

Asy mp. Sig.

(2-tailed)

Based on Z Approximation.a. 

 
 

 وهً اكبر Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.291من الجدول السابق نجد أن 
لذلك نقبل الفرضٌة المبدئٌة التً تقول أن متوسط سنوات التعلٌم تساوي   1.15من
 سنة. 14

الحظ اختالف النتٌجة فً االختبارٌن مع مالحظة أٌضا أن نتائج االختبارات 
المعلمٌة تكون أدق من نتائج االختبارات غٌر المعلمٌة وذلك الن االختبارات الغٌر 

 العٌنة ولٌس القٌمة الحقٌقٌة لها. معلمٌة تعتمد على رتب مفردات
 

  اختبارT  للعٌنات المرتبطةPaired Sample T-Test   
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ٌستخدم هذا االختبار فً فحص الفرضٌات المتعلقة بمساواة متوسط متغٌرٌن لعٌنتٌن 

 غٌر مستقلتٌن .
 وتكتب الفرضٌة المبدئٌة والبدٌلة بالطرٌقة التالٌة:

210:             الفرضٌة المبدئٌة
:  H  

:21              الفرضٌة البدٌلة:  aH 

1حٌث أن 
   2متوسط العٌنة األولى  و

 متوسط العٌنة الثانٌة 

 
 شروط استخدام االختبار:

عن هذا الشرط ٌجب أن ٌتبع توزٌع الفرق بٌن المتغٌرٌن طبٌعٌا، وٌستعاض  .0
 مفردة. 31بزٌادة حجم العٌنة إلى اكثر من 

ٌجب أن تكون العٌنة عشوائٌة ، وٌجب أن تكون قٌم الفرق بٌن المتغٌرٌن  .2
 مستقلة عن بعضهما البعض.

 
: " ال ٌوجد فرق بٌن متوسط رواتب الموظفٌن فً : اختبر الفرضٌة التالٌةمثال

 " بداٌة العمل ومتوسط رواتب الموظفٌن الحالٌة
 ولفحص هذه الفرضٌة نتبع الخطوات التالٌة: 
  

ومن القائمة الفرعٌة نختار  Compare Meanنختار   Analyzes. من القائمة 0
Paired Sample T Test  :ًٌظهر مربع الحوار التال 
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 Paired معا إلى المستطٌل  salbegin و ,salaryننقل المتغٌرٌن   .3

Variables  ثم اضغطOk ائج التالٌة:تظهر النت 

 
T-Test 

 الجدول التالً ٌبٌن بعض المقاٌٌس اإلحصائٌة 

 
 
  0.88الجدول التالً ٌبن معامل االرتباط بٌن المتغٌرٌن وهو ارتباط قوي وقٌمته  

 
 

  الجدول التالً ٌبٌن قٌمةSig. (2- tailed) = 0.00  وهً أقل من
ك فرقا بٌن متوسط وهذا دلٌل كاف لرفض الفرضٌة المبدئٌة ، أي أن هنا  5...

 رواتب الموظفٌن فً بداٌة العمل وفً الوقت الحالً.
 
 

 
 
 

Paired Samples Test

$17,403.48 $10814.62 $496.732 $16,427.41 $18,379.56 35.036 473 .000
Current Salary  -

Beginning Salary

Pair

1

Mean

Std.

Dev iation

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Conf idence Interv al

of  the Dif ference

Paired Dif f erences

t df

Sig.

(2-tailed)

Paired Samples Statistics

$34,419.57 474 $17,075.661 $784.311

$17,016.09 474 $7,870.638 $361.510

Current Salary

Beginning Salary

Pair

1

Mean N Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

Paired Samples Correlations

474 .880 .000
Current Salary  &

Beginning Salary

Pair

1

N Correlation Sig.
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    اختبار غٌر معلمً لمقارنة وسطً مجتمعٌن فً حالة العٌنات
 Related Samples 2المرتبطة 

 

شضيج  : اٌّماي اٌساةك ةاساخذاَ االخاتاساح اٌغيش ِيٍّيج ِٓ اٌّّىٓ أْ تىىْ اٌتيأاح ال تخضع ٌٍاىصلع اٌ تيي:، ٌزٌه ٍٔجأ يٌا االخاتاساح اٌغيش ِيٍّيج ، وٌفحص اٌف

 ٔاتع اٌخ ىاح اٌااٌيج:

 

0.  ِٓAnalyze  اخاش اٌخياسNonparametric tests  2وِٓ اٌمائّج اٌفش يج اخاش related samples ::ٌلظهش ِشةع اٌحىاس اٌاا 

 

 

 

. تظهش إٌاائج  Ok، ثُ اضغط  Signو  Wilcoxon، اخاش ِشةع  Test Pair(s) Listيٌا اٌّسا يً أسفً  salbeginو  salaryادخً اٌّاغيشلٓ  .2

 اٌااٌيج
 

 

 

 

 

 

 

 
NPar Tests 
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

لذلك نرفض الفرضٌة المبدئٌة ونقبل البدٌلة أي  Sig. = 0.0من الجدول السابق 
 أنه ٌوجد اختالف بٌن متوسط الراتب الحالً والراتب فً بداٌة العمل.

 
 
 
Sign Test 

 

Ranks

474a 237.50 112575.00

0b .00 .00

0c

474

Negativ e Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Beginning Salary

- Current Salary

N Mean Rank Sum of  Ranks

Beginning Salary  < Current Salarya. 

Beginning Salary  > Current Salaryb. 

Current Salary  = Beginning Salaryc. 

Test Statisticsb

-18.865a

.000

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Beginning

Salary  -

Current Salary

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 

Frequencies

474

0

0

474

Negative Dif f erencesa

Positive Dif ferencesb

Tiesc

Total

Beginning Salary

- Current Salary

N

Beginning Salary  < Current Salarya. 

Beginning Salary  > Current Salaryb. 

Current Salary  = Beginning Salaryc. 
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أي نرفض الفرضٌة المبدئٌة  Sig.= 0.0نجد أن  Sign Testكذلك من اختبار 
 ونقبل البدٌلة

 

  اختبارT  للعٌنات المستقلةIndependent sample T 
test  

 

هو فحص فرضٌة متعلقة بمساواة متوسط متغٌر ما لعٌنتٌن مستقلتٌن، وله شكالن 
تٌن متساو، واآلخر فً حالة افتراض أن تباٌن األول فً حالة افتراض أن تباٌن العٌن

 العٌنتٌن غٌر متساو.
والستخدام هذا المتغٌر ٌجب أن ٌكون لكل مفردة من مفردات العٌنة قٌمة على 

 (Grouping Variable or Factor)متغٌرٌن األول ٌسمى متغٌر التجمٌع 
داخلتٌن مثل متغٌر وهو المتغٌر الذي ٌقسم العٌنة الكلٌة إلى عٌنتٌن جزئٌتٌن غٌر مت

الجنس الذي ٌقسم العٌنة إلى عٌنة ذكور وعٌنة إناث. والثانً ٌسمى متغٌر االختبار 
(Test Variable)   أو المتغٌر التابع، وهو متغٌر كمً مثل الراتب والهدف من

هذا االختبار هو فحص ما إذا كان متوسط االختبار لفئة متغٌر التجمٌع األولى ) 
لمتوسط متغٌر االختبار لدى الفئة الثانٌة ) اإلناث( من متغٌر الذكور ( مساوٌة 

 التجمٌع.
 

  شروط اختبارT للعٌنات المستقلة 
 

 ٌجب أن تتوافر الشروط الثالثة التالٌة: Tلضمان دقة نتائج اختبار 
 ٌجب أن ٌكون متغٌر االختبار طبٌعٌا فً كل فئة من فئات متغٌر التجمٌع  .1
الختبار متساوٌا فً كال فئتً متغٌر التجمٌع، ٌجب أن ٌكون تباٌن متغٌر ا .2

غٌر دقٌقة، وفً هذه الحالة  Tوإذا لم ٌتحقق هذا الشرط فان نتٌجة اختبار 
ال ٌشترط لها مساواة التباٌن  Tٌمكن حساب قٌمة تقدٌرٌة لإلحصائً 

 للعٌنتٌن.
ٌجب أن تكون العٌنة عشوائٌة، وٌجب أن تكون قٌم متغٌر االختبار مستقلة  .3

 ضها.عن بع
 

ال ٌوجد فرق بٌن متوسط رواتب الذكور ومتوسط : اختبر الفرضٌة القائلة " مثال
 رواتب اإلنا  " 

Test Statisticsa

-21.726

.000

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Beginning

Salary  -

Current Salary

Sign Testa. 
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 والختبار هذه الفرضٌة نتبع الخطوات التالٌة:
ثم من القائمة  Compare Means اختر   Analyzeمن القائمة  .1

فٌظهر مربع الحوار  Independent Sample T Testالفرعٌة اختر 
 التالً:

 

 
 

والمتغٌر  Test Variable(s)إلى المستطٌل  Salaryادخل المتغٌر  .2
gender  إلى المستطٌلGrouping Variable  ثم اضغط على ،

Define Groups :ًفٌظهر مربع الحوار التال 
 

 
 

 Group 2داخل مستطٌل  mوادخل  Group 1داخل مستطٌل  fادخل  .3
 ٌسً.سنعود لمربع الحوار الرئ  Continue.ثم اضغط 

 ستظهر نتائج االختبار كالتالً: Okاضغط  .4
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T-Test 
 
 

 

 ومستوى داللتها F= 9.669فقد تم حساب  (Leven,s test)من اختبار  .5
 Sig = 0.0   وهذا ٌبٌن أن تباٌن العٌنتٌن غٌر متساو ونستخدم اختبارT  ًف

 ومستوى داللتها  t= 1.688حالة عدم تساو ٌتباٌن العٌنتٌن ونحسب قٌمة 
  Sig=0.0  ًوبذلك نرفض الفرضٌة المبدئٌة ونقبل البدٌلة أي أن متوسط

 رواتب العٌنتٌن غٌر متساوٌٌن. 
 
 

 استخدام االختبارات الغٌر معلمٌة فً حالة العٌنات الغٌر مرتبطة 
 

 Mann-Whitney test (U- Test )وتنً-اختبار مان
 

نص على عدم وجود من المناسب استخدام اختبار مان وتنً عند اختبار فرضٌة ت
فرق بٌن متوسطً مجتمعٌن ما موضع الدراسة وذلك فً حالة عدم التأكد من أن 
توزٌع العٌنتٌن طبٌعٌا وكذلك تباٌن المجتمعٌن متساوٌٌن، أو أن تكون البٌانات 
المأخوذة من العٌنتٌن غٌر دقٌقة أو تعتمد على ترتٌب عناصر العٌنتٌن من حٌث 

 القٌمة.

Independent Samples Test

119.669 .000 -10.945 472 .000 -$15,409.86 $1,407.906 -$18176.40 -$12643.32

-11.688 344.262 .000 -$15,409.86 $1,318.400 -$18003.00 -$12816.73

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Current Salary

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence Interv al of

the Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

Group Statistics

216 $26,031.92 $7,558.021 $514.258

258 $41,441.78 $19,499.214 $1,213.968

Gender

Female

Male

Current Salary

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean
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ال ٌوجد خالف بٌن رواتب كل من الكتاب والحراس ضٌة القائلة " : اختبر الفرمثال
 " 

 :الختبار هذه الفرضٌة نتبع الخطوات التالٌة
 

ومن القائمة  Nonparametric testsالخٌار  Analyzeنختار من  .1
 ٌظهر مربع الحوار التالً: independent samples 2  الفرعٌة نختار

 

 
 

والمتغٌر  Test Variable Listطٌل داخل المست Salaryادخل المتغٌر  .2
Jobcat  إلى المستطٌلGrouping Variable 

داخل المستطٌل المقابل  1وادخل الرقم  Define Groupsاضغط على  .3
Group 1 " داخل المستطٌل المقابل  2والرقم  "Group 2   كما بالشكل

 التالً:
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تظهر    Okلنعود لمربع الحوار األصلً ، اضغط Continueثم اضغط  .4

 النتائج التالٌة:
  

 
NPar Tests 
Mann-Whitney Test 
 

 
 

 
ولذلك نرفض الفرضٌة القائلة بأنه ال ٌوجد  Sig. = 0.0من النتائج السابقة ٌنتج أن 

 05.0فرق بٌن متوسطً راتبً الحراس والكتاب عند مستوى داللة 
 

  تحلٌل التباٌن األحاديOne Way ANOVA  
 
مى تحلٌل التباٌن بتحلٌل التباٌن األحادي إذا كان لكل مفردة من مفردات العٌنة ٌس

أو المتغٌر  Factorعالمة على متغٌرٌن، األول ٌسمى المتغٌر العاملً 
 Nominalوهو متغٌر من النوع االسمً  Independent Variableالمستقل

ٌر الذي من خالله له عدد من الفئات المحددة، وهو المتغ Ordinalأو الترتٌبً 
سٌتم تقسٌم العٌنة الكلٌة إلى عدد من العٌنات التً ٌراد مقارنة متوسطاتها. أم 

فهو متغٌر  Dependent Variableالمتغٌر اآلخر الذي ٌسمى بالمتغٌر التابع 

Ranks

363 189.30 68715.50

27 278.87 7529.50

390

Employment Category

Clerical

Custodial

Total

Current Salary

N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsa

2649.500

68715.500

-3.984

.000

Mann-Whitney  U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Current Salary

Grouping Variable: Employ ment Categorya. 
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من النوع الكمً المتصل، وهو المتغٌر الذي سٌتم فحص مساواة متوسطه لكل فئة 
 من فئات المتغٌر العاملً.

والهدف األساسً من تحلٌل التباٌن هو مقارنة متوسطات متغٌر كمً ٌسمى المتغٌر 
، وفحص ما إذا كانت هذه  Factorالتابع فً كل فئة من فئات المتغٌر العاملً 

المتوسطات متساوٌة مقابل متوسطٌن غٌر متساوٌٌن على األقل، فإذا رفضت 
ٌة فان السؤال هنا أي من هذه الفرضٌة التً تقول أن متوسطات هذه الفئات متساو

 Post Hocالمتوسطات متساوٌة وأٌها غٌر متساوٌة؟ تستخدم المقارنات البعدٌة 
لمقارنة متوسطات المتغٌر التابع لكل زوجٌن من الفئات على حده فإذا كان عدد 
الفئات ثالثة فان عدد المقارنات البعدٌة ثالث مقارنات، المقارنة بٌن المجموعة 

ثانٌة والمقارنة بٌن المجموعة الثانٌة والثالثة ، والمقارنة بٌن المجموعة األولى وال
 األولى والثالثة.

 
والختبار مساواة متوسطات المجموعات ٌتم تقسٌم التباٌن الكلً للمتغٌر التابع إلى 

 (Between Group)مركبتٌن األولى معروفة المصدر وتسمى بٌن المجموعات 
سطات المجموعات، فإذا كان هذا الجزء كبٌرا فان بٌن متو تومصدرها الفرو قا

 Within)متوسطات المجموعات غٌر متساوٌة ، والثانٌة داخل المجموعات 
Group)   وهً الجزء غٌر معروف المصدر والذي ٌسمى فً بعض األحٌان

 . Errorأو الخطأ  Residualsالباقً 
 

ساوٌة ؟ نرفض هذه متى نرفض الفرضٌة التً تقول: أن متوسطات المجموعات مت
الفرضٌة إذا كانت نسبة التباٌن بٌن المجموعات ) معروف المصدر( إلى التباٌن 

، فإذا  Fداخل المجموعات ) غٌر معروف المصدر( كبٌرا، وهذه النسبة تسمى قٌمة 
كبٌرة نسبٌا فان متوسطات المتغٌر التابع للمجموعات غٌر متساوٌة،  Fكانت قٌمة 

كبٌرة حتى نرفض الفرضٌة التً تقول أن متوسطات  Fقٌمة  ولكن إلى أي حد تعتبر
 المجموعات متساوٌة ؟

( أقل  Sigكبٌرة نسبٌا إذا كانت المساحة فوقها ) مستوى داللتها  Fنقول أن قٌمة 

 Sigفإذا كانت قٌمة   4.45والتً غالبا تساوي  )(من المستوى المقبول لدٌنا 

فان متوسطات المجموعات غٌر متساوٌة، وإذا كانت قٌمة  05.0أقل من 

Sig. 05.0أكبر من .فان متوسطات المجموعات متساوٌة 

 
" ال ٌوجد فرق بٌن متوسطات الرواتب ٌعزى لنوع : ابحث الفرضٌة القائلة مثال

 "5...العمل على مستوى داللة 
 خطوات التالٌة:والختبار الفرضٌة نتبع ال

ثم من القائمة الفرعٌة   Compare Meansاختر  Analyzeمن القائمة  .1
 ٌظهر مربع الحوار التالً: One-Way ANOVAاختر 
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 Dependent Listداخل المستطٌل  salaryادخل المتغٌر  .2

 . Factorفً المستطٌل  Jobcatوالمتغٌر
 ٌظهر مربع الحوار التالً: Post Hocاضغط على  .3

 
 Dunnetts cفً حالة تجانس التباٌن واضغط على   Bonferroniختر ا .4

 . Continueفً حالة عدم تساوي التباٌن. ثم اضغط 
 

ٌظهر مربع الحوار التالً: اضغط على  Optionsاضغط على  .5
Homogeneity of variance test  ثمContinue   سنعود لمربع

 الحوار األصلً:
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 ة:تظهر النتائج التالٌ Okاضغط  .6
 

 
Oneway 

 Sig. = 0.0وقٌمة   , 51.733فً هذا الجدول تظهر قٌمة إحصاء لٌفٌن = 
 وهذا ٌدل على عدم تجانس رواتب الموظفٌن

 
 
 
 

وهذا ٌكفً  Sig.= 0.0وقٌمة  F=434.481فً هذا الجدول ٌتبٌن أن قٌمة 
لرفض الفرضٌة المبدئٌة أي عدم تساوي متوسطات الرواتب وذلك باستخدام 

 05.0عنوٌة مستوى م

Test of Homogeneity of Variances

Current Salary

59.733 2 471 .000

Levene

Stat ist ic df 1 df 2 Sig.
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الجدول التالً ٌبٌن أي المتوسطات مختلفة وهذا ٌبٌن أن متوسطات كل من 

والحراس هما المختلفٌن عند مستوى  ءالمدراء والكتاب وكذلك متوسطات المدرا

 05.0معنوٌة 

Post Hoc Tests 

 

 

 ًاختبار التباٌن الغٌر معلم 
  Kruskal (H-Test)  – Wallis والس -الاختبار كروسك

 
 ٌستخدم هذا االختبار عندما ٌكون حجم العٌنات صغٌرا أو ال ٌتبع للتوزٌع الطبٌعً

ال ٌوجد خالف بٌن متوسطات الرواتب ٌعزى مثال: افحص الفرضٌة التً تقول " 

 " 05.0لنوع الوظٌفة بمستوى داللة 

 تبع الخطوات التالٌة:الختبار هذه الفرضٌة ن

ANOVA

Current Salary

8.94E+10 2 4.472E+10 434.481 .000

4.85E+10 471 102925714.5

1.38E+11 473

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Multiple Comparisons

Dependent Variable:  Current Salary

-$3,100.35 $2,023.760 .379 -$7,962.56 $1,761.86

-$36,139.26* $1,228.352 .000 -$39,090.45 -$33,188.07

$3,100.35 $2,023.760 .379 -$1,761.86 $7,962.56

-$33,038.91* $2,244.409 .000 -$38,431.24 -$27,646.58

$36,139.26* $1,228.352 .000 $33,188.07 $39,090.45

$33,038.91* $2,244.409 .000 $27,646.58 $38,431.24

-$3,100.35* $568.679 -$4,476.97 -$1,723.73

-$36,139.26* $2,029.912 -$40,981.02 -$31,297.50

$3,100.35* $568.679 $1,723.73 $4,476.97

-$33,038.91* $2,031.840 -$37,895.87 -$28,181.95

$36,139.26* $2,029.912 $31,297.50 $40,981.02

$33,038.91* $2,031.840 $28,181.95 $37,895.87

(J) Employment Category

Custodial

Manager

Clerical

Manager

Clerical

Custodial

Custodial

Manager

Clerical

Manager

Clerical

Custodial

(I) Employment Category

Clerical

Custodial

Manager

Clerical

Custodial

Manager

Bonf erroni

Dunnet t C

Mean

Dif f erence

(I-J) Std.  Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Conf idence Interv al

The mean dif f erence is signif icant at  the .05 level.*. 
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ومن القائمة الفرعٌة اختر   Nonparametric Testsاختر  Analyzeمن  .1
K Independent Samples :ًفٌظهر مربع الحوار التال 

 

 
والمتغٌر  Test Variable Listفً المستطٌل  Salaryادخل المتغٌر  .2

Jobcat  فً المستطٌلGrouping Variable . 
 ٌظهر مربع الحوار التالً: Define Variableاضغط على  .3

 
واضغط  Maximumفً المستطٌل  3و  Minimumفً المستطٌل  1اكتب  .4

 فنعود لمربع الحوار األصلً. Continueعلى 
 
 فنحصل على النتائج التالٌة: Okثم اضغط  Krouskal-Wallis H اختر  .5
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NPar Tests 

Kruskal-Wallis Test 
 
 

68.2072ن قٌمة كاي تربٌع فً هذا الجدول السابق نالحظ أ   و قٌمة 

 Sig. = 0.0   لذلك نرفض الفرضٌة المبدئٌة أي ٌوجد   5...وهذا اصغر من
 5...فروق بٌن المتوسطات فً رواتب الموظفٌن عند مستوى معنوٌة 

 
 

  اختبار فرٌدمانFriedman test  
 

وٌعتمد هذا االختبار على ترتٌب ٌعتبر هذا االختبار مشابها الختبار تحلٌل التباٌن 
 القٌاسات ولٌس على القٌم.

 مثال: فً الملف المسمى "التجارة "
" ال ٌوجد فرق بٌن متوسطات عالمات كل من اختبر الفرضٌة التً تقول 

 "5...الرٌاضٌات واإلحصاء واالقتصاد و المحاسبة بمستوى معنوٌة 
 

 الً:ولفحص هذه الفرضٌة نستخدم اختبار فرٌدمان كالت
ومن القائمة الفرعٌة   Nonparametric Testsاختر  Analyzeمن  .1

 فٌظهر مربع الحوار التالً: K Related Samplesاختر 
 

Ranks

363 190.37

27 278.98

84 427.85

474

Employment Category

Clerical

Custodial

Manager

Total

Current Salary

N Mean Rank
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ادخل المتغٌرات " الرٌاضٌات" و " اإلحصاء " و " االقتصاد " و "  .2

، ثم  Friedman، واختار  Test Variablesالمحاسبة " إلى المستطٌل 
 نتائج التالٌة:تظهر ال Okاضغط على 

 
Friedman Test 

Sig    لذلك نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونستنتج انه  .Asymp  =0.0  من الجداول السابقة نجد أن

ٌوجد فروق بٌن متوسطات الدرجات على مستوى  05.0داللة 

Test Statisticsa,b

207.680

2

.000

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Current Salary

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Employ ment Categoryb. 

Ranks

1.95

2.95

2.60

2.50

رٌاضٌات

ء احصا

اد اقتص

محاسبة

Mean Rank
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  اختبار المتغٌرات الوصفٌةCrosstabs Test 
 

ار إستقالل صفتٌن وإٌجاد العالقة بٌنهما الختب Crosstabsٌستخدم اختبار 
 وللتوضٌح نورد المثال التالً:

 
" ال ٌؤثر الجنس فً اختبر الفرضٌة القائلة     Employee data:فً ملف مثال

 " أي أن الوظٌفة والجنس متغٌران مستقالن.اختٌار نوع الوظٌفة 
 الختبار تلك الفرضٌة  نتبع الخطوات التالٌة:

 
ومن القائمة الفرعٌة  Descriptive Statisticsاختر  Analyzeمن القائمة  .1

 ٌظهر مربع الحوار التالً:  Crosstabsاختر 
 

 
إلى المستطٌل  Jobcatوالمتغٌر  Rowفً المستطٌل  Genderانقل المتغٌر  .2

Column(s) . 
 ٌظهر مربع الحوار التالً: Statisticsاضغط على  .3
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 Contingencyبع بجانب والمر Chi-squareاضغط على المربع  .4

coefficient  والمربع  بجانبGamma  وفً مربع الحوار هذا نالحظ .

وجود اكثر من اختبار لقٌاس استقالل صفتٌن ، منهما عندما ٌكون المتغٌران من 
، وٌوجد نوع اخر من االختبارات  Nominal Dataنوع البٌانات النوعٌة 

، اضغط على  Ordinal Dataٌبٌةعندما ٌكون المتغٌرات من البٌانات الترت
Continue ًسنعود لمربع الحوار االصل  . 

 . تظهر النتائج التالٌة: Okاختر  .5

 
Crosstabs 

 
 
 
 
 

Case Processing Summary

474 100.0% 0 .0% 474 100.0%
Gender * Employment

Category

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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وهذا دلٌل ان الصفتان غٌر  Sig. = 0.0من الجداول السابقة نالحظ ان قٌمة 

 مستقلتان ، أي ٌوجد تاثٌر للجنس فً اختٌار الوظٌفة.
 
 
 
 
 
 

 اٌن الثنائً تحلٌل التبTwo Way Analysis of Variance 

Symmetric Measures

.379 .000

.837 .051 9.999 .000

474

Contingency  Coef f icientNominal by  Nominal

GammaOrdinal by  Ordinal

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Chi-Square Tests

79.277a 2 .000

95.463 2 .000

474

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) hav e expected count l ess than 5. The

minimum expected count is 12.30.

a. 

Gender * Employment Category Crosstabulation

Count

206 10 216

157 27 74 258

363 27 84 474

Female

Male

Gender

Total

Clerical Custodial Manager

Employ ment Category

Total
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إن تحلٌل التباٌن األحادي ٌستخدم لدراسة أثر عامل واحد ) المتغٌر العاملً( على 
متغٌر ما. ولكن ماذا لو اردنا دراسة أثر عاملٌن أو اكثر على متغٌر ما ؟ فً هذه 

استخدامه مثال لدراسة الحالة ٌمكننا استخدام تحلٌل التبلٌن الثنائً والثالثً، اذ ٌمكن 
تاثٌر التربة ونوعٌة السماد المستخدم فً انتاج القمح، أودراسة تاثٌر جودة مواد 
البناء ونوعٌة المهندسٌن لعمل البٌوت السكنٌة ، أو دراسة تأثٌر مناطق بٌع البضائع 

 ومصارٌف الدعاٌة على كمٌة المبٌعات.
خدامه لدراسة اثر ٌمكن است Two Way ANOVAفتحلٌل التباٌن الثنائً 

متغٌرٌن عاملٌن ٌقسم كل منهما مفردات العٌنة الى مستوٌٌن ) مجموعتٌن ( او اكثر 
 على متغٌر كمً ما ) المتغٌر التابع (.

 
 ومن خالل تحلٌل التباٌن الثنائً ٌمكن اختبار ثال  فرضٌات كما ٌلً:

 
غٌر التابع الذي للمتغٌر العاملً األول على المت (main effect )األثر الرئٌسً -

ٌقابل الفرضٌة القائلة بتساوي متوسطات المتغٌر التابع لكل فئة من فئات المتغٌر 
 العاملً االول.

للمتغٌر العاملً الثانً على المتغٌر التابع الذي  (main effect)األثر الرئٌس -

ر ٌقابل الفرضٌة القائلة بتساوي متوسطات المتغٌر التابع لكل فئة من فئات المتغٌ
 العاملً الثانً.

بٌن المتغٌرٌن العاملٌن على المتغٌر التابع، الذي  (Interaction)أثر التفاعل  -

 ٌقابل الفرضٌة القائلة بعدم وجود تفاعل بٌن المتغٌرٌن العاملٌن.
 

 :ًشروط تحقٌق التباٌن الثنائ 

 
ٌجب أن ٌكوم توزٌع المتغٌر التابع طبٌعٌا لكل مجتمع من المجتمعات فً  .0

م التجربة، أي ان كل مجتمع ممثل بكل خلٌة من خالٌا تصمٌم تصمٌ
التجربة، فاذا كان على سبٌل المثال ثالث مستوٌات لكل متغٌر عاملى فٌكون 

خالٌا. وان لم ٌتحقق هذا الشرط فانه ٌمكن االستغناء عنه بزٌادة  9هناك 
مفردة لكل مجموعة )خلٌة( ، وفً هذه  05حجم العٌنة بحٌث تزٌد على 

حالة قد تكون نتٌجة تحلٌل التباٌن دقٌقة الى حد ما حتى لو كان توزٌع ال
 المتغٌر التابع لٌس طبٌعٌا.

ٌجب ان ٌكون تباٌن المتغٌر التابع متساوٌا لكل مجتمع من مجتمعات  .2
المعرفة فً كل خلٌة من خالٌا تصمٌم التجربة، واذا لم ٌتحقق هذا الشرط 

ٌقة. أما المقارنات البعدٌة الخاصة باالثر فإن نتٌجة تحلٌل التباٌن لن تكون دق
الرئٌسً فمن الممكن استخدام بعض الطرائق التً ال تشترط تساوي  التباٌن 

. 
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ٌجب أن تكون العٌنات مختارة بطرٌقة عشوائٌة من كل مجتمع من  .3
المجتمعات. وٌجب أن تكون قٌم المتغٌر التابع مستقلة عن بعضها بعضا لكل 

 نات.مفردة من مفردات العٌ

  
ال ٌؤثر الجنس ونوع الوظٌفة فً "   Employee data: باستخدام ملف مثال

 "  1.15تحدٌد الراتب للموظفٌن بمستوى معنوٌة 
 
أي هناك عامالن ٌؤثران على تحدٌد الراتب هما الجنس ونوع العمل ، ولذلك ٌمكن  

 تقسٌم هذه الفرضٌة الى ثالث فرضٌات جزئٌة وهً
 " تاثٌر للجنس فً تحدٌد الراتب" ال الفرضٌة االولى 

 "  ال تاثٌر لنوع العمل على تحدٌد الراتبالفرضٌة الثانٌة " 
 " " ال ٌوجد تفاعل بٌن متغٌر الجنس ومتغٌر نوع العملالفرضٌة الثالثة 

 
 ولفحص الفرضٌات نستخدم تحلٌل التباٌن الثنائً كما ٌلً:

من القائمة و General Linear Modelاختر  Analyzeمن القائمة  .0
 ٌظهر مربع الحوار التالً:  Univariateالفرعٌة اختر 

  

 

 Dependent Variableاٌا اٌّسا يً أسفً    Salary. أمً اٌّاغيش 2

 . Fixed Factor(s)يٌا اٌّسا يً أسفً  Jobcatو  Genderواٌّاغيشاْ 
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 ٌظهر مربع الحوار التالً: Model.اضغط على 3
 

 
 

 Build Term (s)ِٓ اٌمائّج أسفً  Main effectsثُ   Customاخاش  .4

، ثُ  Modelاٌا اٌّسا يً أسفً  Jobcatو  Genderوأمً اٌّاغيشلٓ 

  , Genderوأمً اٌّاغيشلٓ   Build Termِٓ اٌمائّج  Interactionاخاش 

سٕيىد   Continue، اضغط  Modelِيا يٌا اٌّسا يً أسفً  Jobcatو 

 اٌا اٌّشةع االصٍ:.

 Descriptiveسٌظهر مربع الحوار التالً اختر منه   Optionsاضغط  .5

atatistics  و الخٌارHomogeneity tests  ثم اضغطContinue   لنعود
 .لمربع الحوار األصلً
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 لٌظهر مربع الحوار التالً: Post Hocاضغط على  .6
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للمقارنات البعدٌة من قائمة االختبارات البعدٌة  Scheffeاختر اختبار شفٌه  .7

 . Equal Variance Assumedالتً تشترط تماثل تباٌنات الفئات 
من قائمة االختبارات البعدٌة التً ال  Dunnett,s Cاختر اختبار دونت س  .8

   Equal Variance Not Assumed  تشترط تماثل تباٌنات الفئات

 Post Hoc Tests For مط اٌا اٌّسا يً اسفً    Jobcatأمً اٌّاغيش  .9

 ال ٕٔمٍه لٔه لاىىْ ِٓ  Genderٓ ثالث ِساىلاح أِا ِاغيش لٔه لاىىْ ِ

 ِساىليٓ  مط.

 سٕيىد ٌّشةع اٌحىاس الصٍ:.  Continue.اضغط 01    

 

Univariate Analysis of Variance 

 

 الجدول التالً ٌبٌن توزٌع العٌنة حسب مستوٌات كل من المتغٌرات العاملٌة.
 

 
 

Between-Subjects Factors

Female 216

Male 258

Clerical 363

Custodial 27

Manager 84

f

m

Gender

1

2

3

Employment

Category

Value Label N
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  Nلوصفٌة واالنحرافات المعٌارٌة والعدد الجدول التالً ٌبٌن اإلحصاءات ا
 
 

 
 

 Test of Homogeneity ofالجدول التالً ٌبٌن اختبار تجانس التباٌن 
Variances  وٌبٌن أن قٌمة ،Sig. =0.0  وهذا ٌعنً أن تباٌن المجموعات

 . 5...غٌر متساو ألنها اكبر من 
 

، وٌظهر  Genderالمتغٌر الجدول التالً ٌبٌن تحلٌل التباٌن الثنائً حسب فئات  
أي أن الجنس ٌؤثر فً تحدٌد الراتب.   5...وهً اقل من  Sig. = 0.0أن 

،  Jobcatكذلك الجدول التالً ٌبٌن تحلٌل التباٌن الثنائً حسب فئات المتغٌر 
أي أن نوع العمل ٌؤثر فً تحدٌد   5...وهً اقل من  Sig. = 0.0وٌظهر أن 

 = .Sigل بٌن الجنس ونوع الوظٌفة الن قٌمة الراتب. كما ٌظهر أن هناك تفاع
  5...وهً اقل من  0.0
     

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Current Salary

$25,003.69 $5,812.838 206

$47,213.50 $8,501.253 10

$26,031.92 $7,558.021 216

$31,558.15 $7,997.978 157

$30,938.89 $2,114.616 27

$66,243.24 $18,051.570 74

$41,441.78 $19,499.214 258

$27,838.54 $7,567.995 363

$30,938.89 $2,114.616 27

$63,977.80 $18,244.776 84

$34,419.57 $17,075.661 474

Employment Category

Clerical

Manager

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Gender

Female

Male

Total

Mean Std.  Dev iation N

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: Current Salary

33.383 4 469 .000

F df 1 df 2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error v ariance of  the

dependent variable is equal across groups.

Design:  Intercept+GENDER+JOBCAT+GENDER

* JOBCAT

a. 
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مختلفة وٌبٌن أن متوسطات الكتاب  Jobcatالجدول التالً ٌبٌن أن متوسطات 
والمدراء وكذلك متوسطات الحراس والمدراء مختلفة بٌنما ال ٌوجد خالف بٌن 

 متوسطات رواتب الحراس والكتاب له داللة إحصائٌة تذكر
 
 
 
 
 
 
 
 
Post Hoc Tests 
Employment Category 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent  Variable: Current Salary

9.646E+10a 4 2.411E+10 272.780 .000

1.773E+11 1 1.773E+11 2005.313 .000

5247440732 1 5247440732 59.359 .000

3.232E+10 2 1.616E+10 182.782 .000

1247682867 1 1247682867 14.114 .000

4.146E+10 469 88401147.44

6.995E+11 474

1.379E+11 473

Source

Corrected Model

Intercept

GENDER

JOBCAT

GENDER * JOBCAT

Error

Total

Corrected Total

Type I II Sum

of  Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .699 (Ad justed R Squared = .697)a. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable:  Current Salary

-$3,100.35 $1,875.539 .256

-$36,139.26* $1,138.387 .000

$3,100.35 $1,875.539 .256

-$33,038.91* $2,080.027 .000

$36,139.26* $1,138.387 .000

$33,038.91* $2,080.027 .000

-$3,100.35* $568.679

-$36,139.26* $2,029.912

$3,100.35* $568.679

-$33,038.91* $2,031.840

$36,139.26* $2,029.912

$33,038.91* $2,031.840

(J) Employment Category

Custodial

Manager

Clerical

Manager

Clerical

Custodial

Custodial

Manager

Clerical

Manager

Clerical

Custodial

(I) Employment Category

Clerical

Custodial

Manager

Clerical

Custodial

Manager

Schef fe

Dunnet t C

Mean

Dif f erence

(I-J) Std.  Error Sig.

Based on observ ed means.

The mean dif f erence is signif icant at  the .05 level.*. 
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  تحهيم انتبايه انثالثيThree Way ANOVA  
 

استخدمنا تحلٌل التباٌن الثنائً لفحص اثر متغٌرٌن عاملٌن على متغٌر تابع واحد، 
وسنستخدم تحلٌل التباٌن ذا المستوى االعلى اٌضا لفحص اكثر من متغٌر عاملً 

 اذا كان لدٌنا ثالث متغٌرات عاملٌة واردنا فحص اثر هذه على المتغٌر التابع. مثال
العوامل على متغٌر تابع نستخدم تحلٌل التباٌن الثالثً ونتبع نفس خطوات تحلٌل 

 التباٌن الثنائً ولناخذ المثال التالً:
 

 افحص الفرضٌة التالٌة : Employee data: استخدم ملف  مثال

موظفٌن تحت تاثٌر الجنس و نوع الوظٌفة " ال ٌوجد فرق فً متوسطات رواتب ال
 " 1.15واالقلٌة بمستوى داللة 

 
 ولفحص هذه الفرضٌة نتبع الخطوات التالٌة:

 
 

ومن القائمة  General Linear Modelاختر  Analyzeمن القائمة  .0
 ٌظهر مربع الحوار التالً:  Univariateالفرعٌة اختر 
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 Dependent Variableطٌل اسفل الى المست   Salary. انقل المتغٌر 2
 . Fixed Factor(s)الى المستطٌل اسفل  Jobcatو  idو    Genderوالمتغٌرات 

 

 ٌظهر مربع الحوار التالً: Model.اضغط على 3
 

 
 

 Build Term (s)من القائمة أسفل  Main effectsثم   Custom.اختر 4
، ثم  Modelطٌل أسفل الى المست  idو    Jobcatو  Genderوانقل المتغٌرٌن 

وانقل المتغٌرات  معا مثنى مثنً  Build Termمن القائمة  Interactionاختر 
 Continueكما بالشكل أعاله، اضغط   Modelثم جمٌعهم إلى المستطٌل اسفل 

 سنعود إلى المربع االصلً. 
 Descriptiveسٌظهر مربع الحوار التالً اختر من   Options.اضغط 5

atatistics الخٌار  وHomogeneity tests  وانقل المتغٌرات الثالثة الى
لنعود لمربع   Continueثم اضغط   Display Means forالمستطٌل أسفل 
 الحوار األصلً.
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-   

 

 لٌظهر مربع الحوار التالً: Post Hoc.اضغط على 6

 



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 075 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 
عدٌة التً للمقارنات البعدٌة من قائمة االختبارات الب Scheffe.اختر اختبار شفٌه 7

 . Equal Variance Assumedتشترط تماثل تباٌنات الفئات 
من قائمة االختبارات البعدٌة التً ال  Dunnett,s C. اختر اختبار دونت س 8

   Equal Variance Not Assumed  تشترط تماثل تباٌنات الفئات

نه أل Post Hoc Tests Forفقط إلى المستطٌل اسفل    Jobcat. انقل المتغٌر 9

المتغٌران االخران فال ننقلهما ألنهما ٌتكونان من  ٌتكون من ثالث مستوٌات أما
 مستوٌٌن فقط.

 تائج التالٌة: Okسنعود للمربع الحوار األصلً. اضغط   Continue. اضغط 01
 

 

 

 

 عهى انذارس تفسيز انىتائج

 
Univariate Analysis of Variance 
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Between-Subjects Factors

No 370

Yes 104

Female 216

Male 258

Clerical 363

Custodial 27

Manager 84

0

1

Minority  Classif ication

f

m

Gender

1

2

3

Employment

Category

Value Label N

 

Descriptive Statistics

Dependent Variable:  Current Salary

$25,471.45 $6,092.372 166

$47,213.50 $8,501.253 10

$26,706.79 $8,011.894 176

$32,671.64 $8,578.999 110

$31,178.57 $1,658.743 14

$65,683.57 $18,029.451 70

$44,475.41 $20,330.662 194

$28,341.09 $7,994.659 276

$31,178.57 $1,658.743 14

$63,374.81 $18,164.043 80

$36,023.31 $18,044.096 370

$23,062.50 $3,972.369 40

$23,062.50 $3,972.369 40

$28,952.13 $5,712.419 47

$30,680.77 $2,562.920 13

$76,037.50 $17,821.961 4

$32,246.09 $13,059.881 64

$26,244.25 $5,772.874 87

$30,680.77 $2,562.920 13

$76,037.50 $17,821.961 4

$28,713.94 $11,421.638 104

$25,003.69 $5,812.838 206

$47,213.50 $8,501.253 10

$26,031.92 $7,558.021 216

$31,558.15 $7,997.978 157

$30,938.89 $2,114.616 27

$66,243.24 $18,051.570 74

$41,441.78 $19,499.214 258

$27,838.54 $7,567.995 363

$30,938.89 $2,114.616 27

$63,977.80 $18,244.776 84

$34,419.57 $17,075.661 474

Employment Category

Clerical

Manager

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Clerical

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Clerical

Manager

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Clerical

Custodial

Manager

Total

Gender

Female

Male

Total

Female

Male

Total

Female

Male

Total

Minority  Classif ication

No

Yes

Total

Mean Std.  Dev iat ion N

 



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 077 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

Levene's Test of Equali ty of Error Variancesa

Dependent Variable: Current Salary

17.696 8 465 .000

F df 1 df 2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error v ariance of  the

dependent variable is equal across groups.

Design:

Intercept+MINORITY+GENDER+JOBCAT+MINORITY *

GENDER+GENDER * JOBCAT+MINORITY *

JOBCAT+MINORITY * GENDER * JOBCAT

a. 

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent  Variable: Current Salary

9.751E+10a 8 1.219E+10 140.251 .000

1.444E+11 1 1.444E+11 1661.526 .000

61989119.7 1 61989119.66 .713 .399

4756876310 1 4756876310 54.737 .000

2.006E+10 2 1.003E+10 115.420 .000

27977363.9 1 27977363.93 .322 .571

981526336 1 981526335.9 11.294 .001

690053398 2 345026699.0 3.970 .020

.000 0 . . .

4.041E+10 465 86903667.84

6.995E+11 474

1.379E+11 473

Source

Corrected Model

Intercept

MINORITY

GENDER

JOBCAT

MINORITY * GENDER

GENDER * JOBCAT

MINORITY * JOBCAT

MINORITY * GENDER

* JOBCAT

Error

Total

Corrected Total

Type I II Sum

of  Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .707 (Adjusted R Squared = .702)a. 

 
Estimated Marginal Means 

1. Minority Class ification

Dependent Variable: Current Salary

40443.745a 835.531 38801.861 42085.629

39683.224a 1423.737 36885.469 42480.979

Minority  Classif icat ion

No

Yes

Mean Std.  Error Lower Bound Upper Bound

95% Conf i dence Inte rv al

Based on modif ied population marginal mean.a. 

 

2. Employment C ategory

Dependent Variable:  Current Salary

27539.427 577.449 26404.695 28674.160

30929.670a 1795.293 27401.779 34457.562

62978.190a 1875.508 59292.670 66663.711

Employment Category

Clerical

Custodial

Manager

Mean Std.  Error Lower Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval

Based on modif ied population marginal mean.a. 
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Post Hoc Tests 
Employment Category 

Multiple Comparisons

Dependent  Variable: Current Salary

-$3,100.35 $1,859.586 .250

-$36,139.26* $1,128.703 .000

$3,100.35 $1,859.586 .250

-$33,038.91* $2,062.334 .000

$36,139.26* $1,128.703 .000

$33,038.91* $2,062.334 .000

-$3,100.35* $568.679

-$36,139.26* $2,029.912

$3,100.35* $568.679

-$33,038.91* $2,031.840

$36,139.26* $2,029.912

$33,038.91* $2,031.840

(J) Employment Category

Custodial

Manager

Clerical

Manager

Clerical

Custodial

Custodial

Manager

Clerical

Manager

Clerical

Custodial

(I) Employment Category

Clerical

Custodial

Manager

Clerical

Custodial

Manager

Schef fe

Dunnett C

Mean

Dif f erence

(I-J) Std.  Error Sig.

Based on observ ed means.

The mean dif f erence is signif i cant  at  the .05 level.*. 

 
 

 
 

 التأكد من صالحٌة أدوات الدراسة 

 

  معامل الثباتReliability Coefficient 

 صدق االتساق الداخلً لفقرات االستبانة 
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  يقصد بثبات أداة القياس أن يعطي النتائج نفسيا إذا أعيد تطبيق االستبانة
 روف ويتم قياسو بثالث طرق:عمى نفس العينة في نفس الظ

 إعادة االختبار  انطزيقت األَنى : االختبار َ

ٌتم فً هذه الطرٌقة تطبٌق االستبانة على عٌنة استطالعٌة مرتٌن بٌنهما فارق زمنً 
مدته أسبوعان ثم حساب معامل االرتباط بٌن إجابات المفحوصٌن فً المرتٌن، فإذا 

ٌكون مؤشرا على ثبات االستبانة وبالتالً كانت معامل االرتباط مرتفعا فان هذا 
 على صالحٌة ومالئمة هذه االستبانة ألغراض الدراسة.

 الثبات عن طرٌق التجزئة النصفٌة:
حٌث ٌتم تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأٌن، الجزء األول ٌمثل األسئلة الفردٌة 

( بٌن درجات  rوالجزء الثانً ٌمثل األسئلة الزوجٌة ثم ٌحسب معامل االرتباط ) 

األسئلة الفردٌة ودرجات األسئلة الزوجٌة ثم تصحٌح معامل االرتباط بمعادلة 
 بٌرسون براون كالتالً : 

   Reliability Coefficient  = r

r

1

2
    

 معامل ثبات كرونباخ الفا
والذي من خالله  SPSSٌتم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدام برنامج 

نحسب معامل التمٌٌز لكل سؤال حٌث ٌتم حذف السؤال الذي معامل تمٌٌزه ضعٌف 
 أو سالب

 
  ٌقصد باالتساق الداخلً ألسئلة االستبانة هً قوة االرتباط بٌن درجات كل

مجال ودرجات أسئلة االستبانة الكلٌة، والصدق ببساطة هو أن تقٌس أسئلة االستبانة 
 ٌس فعال الوظٌفة التً ٌفترض انه ٌقٌسها.أو االختبار ما وضعت لقٌاسه أي ٌق

 ولتوضٌح ما تقدم سابقا نورد المثال التالً:
فً هذا المثال نعرض استبانه طبقها المؤلف باالشتراك مع بعض الباحثٌن  على 
معلمً وطالب الصف الثامن األساسً بهدف تقوٌم كتاب الرٌاضٌات المقرر علٌهم 

رة التعلٌم الفلسطٌنٌة.وللتبسٌط انتقى الباحث حسب المنهاج الجدٌد الذي أقرته وزا
 بعض األسئلة من كل مجال من مجاالت االستبانة.

 –عرض المحتوى والرسومات  –تناول االستبٌان جوانب أربعة هما المحتوى 
اإلخراج. وقد اشتمل كل مجال على عدد من الفقرات ولكن كما  –وسائل التقوٌم 

 صار والتسهٌل. أسلفنا سننتقً بعض الفقرات لالخت
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 ًكالح الغٌث الذًلٍح/غزج
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 دائشج الرتتٍح ًالتعلٍن

 هشكز التطٌٌش الرتتٌي
 

 الزميل الفاضل/ معمم الرياضيات لمصف الثاني اإلعدادي

 الموضوع: استبانو تقويم الكتاب المدرسي
 

 أخً المعلم/ عزٌزي الطالب:
 تحية طيبة وبعد...

اًو لتقٌٌن كتاب الشٌاضٍاخ للفصل الثاًً للصف الثاهي هي هشحلح التعلٍن تني ٌذٌك استث

األساسٍح، تتكٌى هي عذد هي الفقشاخ اخلاصح تتقٌٌن الكتاب، ٌشجى قشاءج كل فقشج 

يف ×  ( تعناٌح ًحتذٌذ اخلاصح اليت تعرب عنيا يف الكتاب الزي تذسسو ًرلك تٌضع إشاسج )  

استخذام الذسجاخ اخلوس التالٍح ) عالٍح جذا، عالٍح، ادلكاى ادلناسة أهام كل هنيا ت

 هتٌسطح، هنخفضح، هنخفضح جذا(.

 أخً ادلعلن / عزٌزي الطالة

ستثقى عنصشا سئٍسٍا يف العولٍح التعلٍوٍح هيوا تطٌسخ ًسائل التعلٍن احلذٌج ًصذق ًتائج  

دلٌضٌعٍح الثحج هشىًٌح تصذق إجاتاتك عي فقشاخ ىزه االستثاًح لزلك ٌشجى الصذق ًا

 ًالذقح يف أجاتتك عنيا.

 وشكرا لكم على تعاونكم

 انباحثُن

 

 

 

 

نز
ا

قم
 انتقذيز اٌفمشاح 
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 معممين والمطموب : 3طالب و 7وزعت االستبانة عمى عينة مكونة من 
وحفظها  SPSSتفرٌغ إجابات اسئلة االستبانات باستخدام برنامج  (0

 بملف باسم " تقوٌم" .
 إٌجاد معامل الثبات  (2

 إٌجاد معامل الصدق الداخلً (3

 
 مناه سابقا بحٌث نعطً الدرجات التالٌة لالختٌارات: تفرٌغ االستبانة ٌتم كما تعلالحل

 مىخفضت جذا مىخفضت متُسطت عانيت عانيت جذا

5 4 3 2 0 

 
للمجال  b1, b2, b3للمجال األول ) المحتوى(  a1, a2, a3وأسماء المتغٌرات هً 

 ,d1 للمجال الثالث ) وسائل التقوٌم(  c1, c2, c3الثانً ) عرض المحتوى( 

d2,d3 الرابع ) اإلخراج( ، وشاشة المدخالت كالتالً: للمجال 

 
 

 انمعاييز انتي سيتم في ضُئٍا انتقُيم

عانيت 

 جذا

(5) 

 عانيت

(4) 

 متُسطت

(3) 

 مىخفضت

(2) 

مىخفضت 

 جذا

(1) 

 أوال : المحتوى

 لشتتط ِحاىي اٌىااا ةأهذا ه  .0
     

      لمقررة لدراسة الكتاب ٌكفً عدد الحصص ا  .2

      مفاهٌم الكتاب متسلسلة.  .3

 ثانٌا : عرض المحتوى والرسومات والتوضٌحات واألمثلة

 ليشض اٌّحاىي ة شلمج ِشىلج  .0
     

      ٌعرض المحتوي بطرٌقة متكاملة .  .2

      الدروس فً الوحدة متدرجة.  .3

 ثالثا: وسائل التقوٌم ) المسائل والتدرٌبات (
      ترتبط التدرٌبات والمسائل بأهداف الكتاب.  .0

      ترتبط التدرٌبات والمسائل بمحتوي الكتاب.  .2

      توجد اختبارات شاملة فً نهاٌة كل وحدة.  .3

 رابعا: اإلخراج ) الداخلً والخارجً(
      الغالف الخارجً للكتاب جذاب.  .0

      بنط صفحات الكتاب مناسب للقراءة.   .2

      الكتاب من األخطاء المطبعٌة.ٌخلو   .3
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 ,av_ a, av_bنوجد معدل كل مجال من المجاالت األربعة ونعطٌها األسماء  -

av_c, av_d  وكذلك نوجد معدل المجاالت مجتمعة باسمav_total 
"  av_oddننشئ  متغٌرٌن األول عبارة عن معدل األسئلة الفردٌة  باسم "  -

. بحٌث نحصل على  ”av_evenارة عن معدل األسئلة الزوجٌة باسم " والثانً عب

 النتائج كالتالً:

 
  إلٌجاد معامل الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة نوجد معامل االرتباط بٌن

 وتكون النتائج كالتالً:  ”av_odd” , “ av_even “المتغٌرٌن 
 

 

Correlations

1 .835**

. .003

10 10

.835** 1

.003 .

10 10

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

AV_TOTAL

AV_ODD

AV_TOTAL AV_ODD

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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وبحساب تصحٌح   1.835من الجدول السابق ٌتبٌن أن معامل االرتباط ٌساوي 

 معامل االرتباط باستخدام معادلة سبٌرمان براون نجد أن معامل الثبات ٌساوي
 

معامل الثبات 





835.01

835.02
91.0 

 وهو معامل ثبات مقبول ودال إحصائٌا.
 
 :إٌجاد معامل ثبات ألفا كرونباخ: نتبع الخطوات التالٌة 

 
 Reliabilityمة فرعٌة اختر منها فتظهر قائ Scaleاختر   Analyzeمن القائمة 

Analysis :ًفٌظهر مربع الحوار التال 

 

وهً أسئلة المجاالت األربعة  Itemsانقل المتغٌرات المطلوبة إلى المستطٌل 
 ( .a1,a2,… d3متغٌر ) 02والمكونة من 

وسوف  Modelهناك عدة أنواع من معامالت الثبات وٌمكن اختٌارها من مستطٌل 
 . Alphaل الثبات نختار نحن معام

 ٌظهر مربع الحوار التالً: Statisticsانقر الزر 



 دائرة التعليم المستمر/الجامعة اإلسالمية                                     SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام  برنامج  

 084 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة التجارة فً                        أستاذ اإلحصاء والرٌاضٌات  د.نافذ محمد بركات

 

والهدف من هذا الخٌار معرفة الفقرة  Scale if item deletedاضغط على الخٌار 

 التً ٌمكن حذفها من االستبانة بهدف رفع قٌمة معامل الثبات.
 لنعود إلى مربع الحوار األصلً.  Continueاضغط على 

 النتائج التالٌة: تظهر  Okانقر 
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E    

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A1            40.6000        53.1556        .4322           .7036 

A2            39.9000        62.1000       -.0936           .7428 

A3            40.6000        53.1556        .3496           .7128 

B1            40.4000        45.1556        .7099           .6561 

B2            40.3000        67.1222       -.3996           .7812 

B3            40.7000        59.3444        .0226           .7542 

C1            40.6000        54.2667        .3614           .7117 

C2            41.5000        50.7222        .3424           .7166 

C3            40.9000        50.7667        .4296           .7016 

D1            41.1000        47.8778        .5555           .6816 

D2            41.1000        43.6556        .7480           .6467 

D3            40.7000        49.1222        .6850           .6723 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     10.0                    N of Items = 12 

 

Alpha =    .7288 

 

 
وهو معامل  0.7288ٌساوي  Alphaنالحظ من هذه النتائج أن قٌمة معامل الثبات 

 ثبات مقبول .
 

ٌظهر معامل التمٌٌز لكل فقرة  (Corrected item- total Correlation )العمود 
أو  1.09مٌٌز موجب منخفض اقل من وٌستحسن حذف الفقرات ذات معامل ت

الفقرات التً معامل تمٌٌزها سالب لكً نحصل على معامل ثبات قوي ، ومن 
 a2, b2, b3النتائج السابقة ٌمكن حذف الفقرات 

وإلٌجاد معامل الثبات مرة أخرى بعد حذف الفقرات السابق ذكرها والذي معامل  
 1.8098تمٌٌزها منخفض أو سالب سنجده ٌساوي 

 

 

 

 

 

 
Reliability 
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 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A1            28.3000        56.4556        .3725           .8169 

A3            28.3000        55.5667        .3464           .8209 

B1            28.1000        49.2111        .6056           .7906 

C1            28.3000        55.1222        .4561           .8091 

C2            29.2000        53.9556        .3019           .8331 

C3            28.6000        50.4889        .5672           .7958 

D1            28.8000        48.8444        .6234           .7882 

D2            28.8000        45.2889        .7755           .7660 

D3            28.4000        51.1556        .6994           .7844 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     10.0                    N of Items =  9 

 

Alpha =    .8198 

 
 
 ًللفقرات نوجد معامالت االرتباط بٌن معدل  إلٌجاد صدق االتساق الداخل

 كل مجال والمعدل الكلً للفقرات وفً النهاٌة تكون النتائج كالتالً:
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Correlations 

 

 وتعتبر معامالت االرتباط السابقة معامالت ثبات داخلً مقبولة ودالة إحصائٌا.
وبذلك ٌكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات فقرات االستبانة وبذلك أصبحت 

 االستبانة صالحة للتطبٌق على عٌنة الدراسة األساسٌة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Correlations

1 .442 .137 .350 .603

. .201 .706 .322 .065

10 10 10 10 10

.442 1 .023 .259 .526

.201 . .949 .470 .118

10 10 10 10 10

.137 .023 1 .658* .735*

.706 .949 . .039 .015

10 10 10 10 10

.350 .259 .658* 1 .882**

.322 .470 .039 . .001

10 10 10 10 10

.603 .526 .735* .882** 1

.065 .118 .015 .001 .

10 10 10 10 10

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

AV_A

AV_B

AV_C

AV_D

AV_TOTAL

AV_A AV_B AV_C AV_D AV_TOTAL

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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