
 سبأ محمد علوان . د
 أستاذ مساعد قسم االحصاء وبحوث العمليات 

 جامعة الملك سعود
 

2014 



 مقدمة
على الرغم من أهمية استخدام اإلحصاء في تحليل البيانات للبحوث والرسائل  

العلمية فإن هناك بعض المشكالت التي قد تنشأ عن هذا االستخدام والتي تكون غالبًا بدون 
قصد وبسبب عدم التخصص في اإلحصاء لدى البعض وبالتالي عدم اإللمام ببعض الجوانب 

 .العلمية اإلحصائية الدقيقة 
وفي هذه الورشة نحاول معرفة التحليل االحصائي المناسب من خالل طريقة  

سهلة وهي األمثلة المباشرة والتي تحاكي بعض الحاالت  التي قد يكون فيها الباحث  في 
مع مالحظة اننا نركز على البحوث العلمية وبما هو متاح من الوقت لهذه , مساره البحثي

 .الورشة  
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SPSS = Statistical Package for Social Sciences 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&docid=JJEoCt_cxZsX3M&tbnid=KA8vZFSz77a9bM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://faculty.ksu.edu.sa/73125/ArHome/&ei=wCV9Ur3oD_Le7AaPuYEg&psig=AFQjCNEzxa44LTPbiwPWpUn30jmNVclUxQ&ust=1384019776363909
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 االرتباط واالحندار
العالقات بني املتغريات 

 “ معامالت االرتباط“

 التنبؤ
 “ االنحدار “

 ت  المتغيرافاالرتباط يقيس درجة أو قوة العالقة بين

 .1+و1-بقيمة رقمية محصورة بين 

 وهناك طرق متعددة لحساب درجة االرتباط بين

 :متغيرين

إذا كان  بيرسونعلى سبيل المثال معامل ارتباط -

 المتغيران كميين ،

إذا كان المتغيران كميين أو  سبيرمانمعامل ارتباط -

 (.ترتيبين ، أو أحدهما كمي واآلخر ترتيبي 

 االنحدار يعبّر عن هذه العالقة بمعادلة رياضية خطية  (

بقيم المتغير التابع  التنبؤتفيد في ( أو غير خطية 

(  أو المتغيرات ) بافتراض قيم معينة للمتغير 

 .المستقلة

 المتغير مدى تأثير االنحدار يفيد أيضا في تحديد

 .المستقل على المتغير التابع 



 معامالت االرتباط

 بيرسون

 كال المتغيرين كمي -1

و كال المتغيرين  -2
ينحدران من مجتمعات 

 طبيعية

و العالقة المراد  -3
تقديرها هي عالقة 

 خطية

 سبيرمان

 الرتبي

 متغيرات رتبيه -1

 +أو  متغير كمي -2

 متغير اسمي في مستويين

أو المتغيرات من  -3
مجتمعات ال يعرف 

 توزيعها

  يفضل استخدامه اذا كانت
 10حجم العينة أكبر من 

 كيندال

 متغيرين كميين -1

أو متغيرين وصفيين 
 ترتيبين

أو المتغيرات من  -2
مجتمعات ال يعرف 

 توزيعها

  يفضل استخدامه اذا كانت
 10حجم العينة أقل من 

بوينت 
 بايسيريال

لقياس االرتباط يستخدم 
و متغير  Xبين متغير كمي 

–نعم )مستويين Yاسمي  
و ( أنثى –ذكر )أو ( ال

 .غيرها

اشارة معامل االرتباط ليس 
لها معنى في حالة 

المتغيرات الوصفية فتقاس 
قوة العالقة و ليس 

 .اتجاهها

 4 

 معلميةال  معلمي
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 : ، وقد صنف بعض اإلحصائيين درجات لقوة العالقة يمكن تمثيلها على الشكل التالي(•
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  : اليومي بالدينار والمبينة في الجدول اآلتي( Y)واإلنفاق ( X)أوجد معامل االرتباط بين دخل تسعة أسر : 

X 6 8 7 14 11 12 8 9 10 

Y 4 8 6 10 9 11 8 7 8 

 

 مثال 

انقل المتغيرين المراد معرفة معامل االرتباط 

 بينهما 

Person, two tails, Flag 

significant correlation  

Analyze → Correlate → Bivariate → Options → 

Continue  

للحصول على متوسطات 

وانحرافات المتغيرات 

 المختارة

أنه ال توجد عالقة بين المتغيرين بل ال توجد  اليعنيإذا وجد أن معامل ارتباط بيرسون تساوي صفر فهذا 

 كما أن االرتباط ال يعني السببية ، عالقة خطية

أن يكون التوزيع لكال المتغيرين اعتدالي وأن تكون العينة  لبيرسونيشترط عند حساب معامل االرتباط 

 (.  استقاللية أفراد العينة) عشوائية وقيم الفرد ال تعتمد على قيم فرد آخر

أو  سبيرمانمعامل ارتبط )وفي حالة عدم اعتدالي المتغيرين نستخدم معامل ارتبط آخر سيذكر في حينه 

 تاو"كندال

Pearson Linear Correlation Coefficient 

 لالرتباط اخلطي بريسونمعامل 
1 
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 الطبيعية إختبار

وهي أكبر من 

0.05 

إذن نقبل الفرضية 

أن البيانات تتوزع  

 طبيعيا

 :العدم فرضية 

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي   

 :الفرضية البديلة 

تتبع التوزيع  الالبيانات   

 الطبيعي

1- Analyze Descriptive Statistics  Explore 

2- select the variable to the "Dependent List 

3- Click "Plots” , then select Normality plot with test 

4- Click Continue then “Ok”  
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   Ho : ρ = 0  ال توجد عالقة أي   :االختبار هنا

 H1 : ρ > 0 (One tails test  توجد عالقة أي                      

فنرفض الفرضية الصفرية بعدم وجود  0.01بمستوى معنوية  r = 0.877نجد أن  ةناتج المبينالمن 

 0.01خطية ذات مستوى داللة  ونقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة خطية عالقة
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 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 206.2 153.3 106.6 100 97.6 89.6 79.2 55.7 53.8 53.7 51.7 الوقود

 136 119.8 107.7 100 93.9 88.8 81.4 73.3 69 66.8 64 السلع

 :  مثال
 

 سنة  11يبين الجدول التالي نسبة التغير في أسعار الوقود و في أسعار السلع و الخدمات األخرى لمدة 

 أوجد معامل االرتباط بين المتغيرين 

3 

إذا ما كانت البيانات لها نختبر ...ان كان المجتمع طبيعيا ام ال والنعلمحيث أن العينة صغيرة 
 Shapiroاختبار  باساخدامتوزيع طبيعي 

 البيانات لها توزيع طبيعي : فرضية العدم 1.
 الفرضية البديلة البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي -2       
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 Shapiro      اختبار  باساخدامنختبر إذا ما كانت البيانات لها توزيع طبيعي 
 

 البيانات لها توزيع طبيعي : العدم فرضية 

 البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي : الفرضية البديلة

لذلك نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية  0.05في المتغيرين أقل من  الداللىنجد أن قيمة مستوى 

 البديلة 

   0.05، عند مستوى داللة تتبع التوزيع الطبيعي  ال أي أن البيانات) 

 لذلك

 ال معلمي نستخدم اختبار   
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1 

2 

3 

4 
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Correlations 

نسبة التغير في   

 نسبة التغير في السلع و الخدمات  الوقود 

Kendall's tau_b  نسبة التغير في
 الوقود 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .891** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 11 11 

نسبة التغير في السلع 
 و الخدمات 

Correlation 

Coefficient 

.891** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 11 11 

Spearman's rho  نسبة التغير في
 الوقود 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .964** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 11 11 

نسبة التغير في السلع 
 و الخدمات 

Correlation 

Coefficient 

.964** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 11 11 

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

 :للرتب نجد أن  سبيرمانو معامل  كندالبتطبيق معامل 

 0.01عالقة طردية قوية بين المتغيرين و هو دال احصائياً في مستوى أي وجود  0.891=  كندالقيمة معامل 

  0.01عالقة طردية قوية جداً بين المتغيرين عند مستوى داللة  أي وجود  0.964= للرتب  سبيرمانقيمة معامل 

0 

 أيهما أفضل ؟
Spearman 

10ألن حجم العينة أكبر من   



A F D C A  تقدير اإلحصاءX 

A D B C B  تقدير الرياضياتy 

اخترنا خمس طالبات و كانت ، وجود عالقة بين تقدير الطالبة في اإلحصاء و تقديرها في الرياضيات  إدرس

 :تقديراتهم كالتالي

هل يمكن حساب معامل 

 بيرسون
 ال يمكن ألن المتغيرات ليست كمية

هل يمكن حساب معامل 

 بوينت

ال يمكن ألن المتغير الوصفي ليس على مستويين 

 .و المتغير األخر ليس كمياً 

 مثال

13 

4 
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 هل توجد عالقة ارتباط؟ ما نوعها ومدى قوتها؟

 نستخدم معامل سيبرمان الرتباط الرتب

 .إذا كان قياس المتغيرين كليهما مقياس ترتيبي 

Spearman Rank Correlation Coefficient 

A B C D F 

5 4 3 2 1 

 نعطي لكل تقدير رقم مقابل
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Analyze----correlate------ Bivariate 

تصحيح للقيم لتكن 

 :كالتالي

1=F 

2=D 

3=C 

4=B 

5=A 
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بين  0.05قوية ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة  طرديةعالقة  يوجود.. وعليه 

 تقديرات الطالب في مادة اإلحصاء وتقديراتهم في مادة الرياضيات

هل هذا التعبير 

 صحيح؟

 تصحيح
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 أنثى ذكر  

 2 10 يدخن

 5 8 ال يدخن

 :مثال

لمعرفة العالقة بين الجنس والتدخين فجمعت البيانات في الجدول التالي   شخص 25في دراسة على     

.والمطلوب هل هناك ارتباط معنوي بين الجنس والتدخين  

كاي  مربع(=  فاي)معامل اال قرتان 
العينة حجم

 

هل يمكن حساب معامل 

 ال يمكن ألن المتغيرات ليست كمية بيرسون

هل يمكن حساب معامل 

 بوينت
 ال يمكن ألنه ال يوجد متغير كمي

 .ال يمكن ألن المتغيرات ليست ترتيبية سبيرمانهل يمكن 

5 



=)فايمعامل ) معامل االقتران 
كاي معامل
العينة حجم

 

𝑿𝟐 𝑿𝟏 
 

 

b a 𝒀𝟏 

d c 𝒀𝟐 

b+d a+c المجموع 

 المجموع

a+b 

c+d 

للعالقة بين متغيرين  للبيانات المعبر عنها بالتكرار في مستويينويستخدم •

 .اسميين كل منهما ثنائي التقسيم

 .ليس لها معنى فهو يقيس قوة العالقة دون اتجاهها فاياشارة معامل •

𝒓∅ =  
𝒂 × 𝒅 − 𝒃 × 𝑪

𝒂 + 𝒃 𝒄 + 𝒅 𝒂 + 𝒄 𝒃 + 𝒅
  

19 



20 

 اجملموع ذكر أنثى  
 12 10 2 يدخن

 13 8 5 ال يدخن
 25 18 7 اجملموع

 :نكمل الجدول بعملية الجمع بالصورة اآلتية

:وبتطبيق القانون نجد أن  

R= 0.243 

القيمة  تدل على ضعف العالقة بين الجنس 

 .والتدخين 

(  قوية/متوسطة/ضعيفة)قوة العالقة فقط  الىعند تفسير نتيجة معامل االقتران ننظر : مالحظة
فكيف تزيد   والبالرتبيةوهذا منطقي فالمتغيرات ليست بالكمية ( عكسية/طردية)وليس اتجاه العالقة 

 !أو تنقص

كما ان العالقة التالية صحيحة  فال 

 لالشارةداللة 
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 SPSSباستخدام  فايخطوات ايجاد عامل ارتباط 
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 = فايمعامل ارتباط 

= 
𝟏.𝟒𝟕𝟎

𝟐𝟓
= 𝟎. 𝟐𝟒𝟑 
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 :بمرض االكتئاب وفقا للبيانات التالية االصابةوبين ( انثى/ذكر)أوجد قيمة معامل االرتباط بين  النوع 

 . باالكتئاب ضعيفة واالصابةأن العالقة بين النوع 

 االرتبطلكن البد من اختبار معنوية معامل 

 6 مثال
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 رتبي اسمي كمي

 (معامل بيرسون) كمي

 

معامل االرتباط ) 

,  ايتامعامل , التسليلي

 (.ايبسلونمعامل 

 

معامل االرتباط )

 (.المتعدد المتسليل

معامل , معامل كرايمر  اسمي

,  معامل التوافق, فاي

 (المدامعامل 

 

معامل ، معامل فيتا

 (الثنائي للرتب

معامل , سبيرمانمعامل  رتبي

 (.كندالمعامل , جاما

 

 معامالت االرتباط حسب نوع المتغير
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مستوى تحصيلي إيجابي في أحد   طالباً يملكون 30إذا  كان طالب فصل دراسي في أحد المدارس ويضم      : مثال

فروع الرياضيات فإننا نفترض أنه ال بد من أنهم يملكون مستوى تحصيلي إيجابي في الفروع األخرى في مادة 

 Analysis)ِالهندسة التحليلية  و( Algebra)ِالرياضيات المقررة والتي تضم الفروع األربعة وهي الجبر 

Geometry )الهندسة المستوية  و(Plane Geometry ) والهندسة الفراغية(Space Geometry )

 والمطلوب فحص هذه االفتراضية 

 :معامالت االرتباط املتعددة

Analysis_Geometry Algebre Plane_Geometry Space_Geometry 

45 46 44 47 

44 40 40 45 

38 35 41 46 

50 50 46 50 

40 38 38 41 

44 47 42 49 

46 44 50 50 

49 50 48 49 

50 50 45 48 

50 50 49 48 

46 45 38 37 

48 45 40 44 

38 40 36 40 

38 35 30 32 

33 30 28 32 

30 23 30 35 

30 33 27 30 

20 12 20 20 

22 18 22 25 

30 32 29 30 

10 15 15 18 

12 10 5 7 

40 45 48 50 

44 46 40 46 

48 43 40 48 

46 42 43 47 

35 34 38 40 

30 25 35 30 

33 28 36 36 

31 30 33 38 

 

  

 :الفرضية

 هل توجد عالقة بين فروع مادة الرياضيات؟    

 تصحيح 7
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  SPSSنستخدم برنامج   

 :كما موضح في الشكل التالي: الخطوة األولى

  Analyze → Correlate → Bivariate → Options → Continue  

كل متغيرين 

ادخال  مع بعض

المتغيرات 

كلها تختصر 

عملية ايجاد 

معامل 

 الرتباط

الخطي 

البسيط لكل 

متغيرين 

 على حدة
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 مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد الفروع األربعة

 0.05تعني دال عند مستوى  * 

 0.01تعني دال عند مستوى  ** 
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في المثال السابق يشك الباحث في أن هنالك تأثير لفهم أحد الفروع على 

 فماذا يعمل ؟ ..  اآلخر لوجود تشابه في المفردات أو القدرات المطلوبة للفهم 

 8 مثال 

إن معامالت االرتباط السابقة ليست دقيقة وصافية للعالقة بين كل متغيرين فيعتبر كل واحد منهم 

 .دخيل على اآلخرين فقد يضخم أو يقلل معامل االرتباط بينهما

 : مالحظة
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 (كماسبق)بغرض المقارنة نقوم بإيجاد معامالت االرتباط المتعددة عن طريق المسار 

Analyze → Correlate → Bivariate → Options → Continue  

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

رياضيات

ء احصا

اد اقتص

اسبة مح

رياضيات 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).*. 

 :فنحصل على المصفوفة التالية
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 اآلن نقوم بإيجاد معامل االرتباط الجزئي عن طريق المسار

Analyze → Correlate → Partial→ 

 :يظهر مربع الحوار التالي Partialومن القائمة الفرعية اختر 

في " الجنس " ومتغير  Variablesداخل المستطيل " إحصاء "  و" رياضيات " ادخل المتغيرين 

 Okثم اضغط على زر . :Controlling for اسفلالمستطيل 

 كما يلي 

 

 

 

يمكن عمل 

عزل ألكثر 

 من متغير
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 :فنحصل على النتائج التالية

 احصاء رياضيات 

  0.9588  1.0000 رياضيات

P= .000 

  1.0000  0.9588 احصاء

Partial Correlation Coefficients 

Controlling for..    الجنس 

 الن جدا قوية واإلحصاء الرياضيات عالمة بين العالقة أن نستنتج السابقة النتائج من

2- tailed significance = 0.000 ونقبل الصفرية الفرضية نرفض أي0.05  من اقل وهي  

   الجنس تأثير عزل بعد واإلحصاء الرياضيات عالمة بين إحصائية داللة ذات خطي  ارتباط بوجد

 له المعزول المتغير أن يعني هذا فإن ما متغير عزل بعد ارتفع إذا متغيرين بين الجزئي االرتباط معامل أن •

 .المتغيرين بين االرتباط معامل على سلبي تأثير

 تأثير له المعزول المتغير أن يعني هذا فإن ما متغير عزل بعد الجزئي االرتباط معامل قيمة قلت إن كذلك •

 .المتغيرين بين االرتباط معامل على موجب

 في كان كما تأثير له ليس المعزول المتغير أن يعني هذا فإن معنوي فرق اليوجد أو متساويين كانا إذا أما •

   السابق مثالنا

 :الفرضية الصفرية

 ارتباط بين  ال يوجد  

عالمة الرياضيات  

 واالحصاء 

 

:  البديلة الفرضية 

ارتباط بين  يوجد

عالمة الرياضيات 

   واإلحصاء

   واإلحصاء

(  كما سيؤخذ الحقا)يكفي عمل انحدار متعدد ( : بين  كل المتغيرات  في آن واحد)معامل االرتباط المتعدد   اليجاد

 واختيار

      R squared change      منLinear Regression :statistics 

 



 االنحدار الخطي البسيط 
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أما إذا كان المطلوب معرفة مدى تأثير متغير مستقل على 

بقيم المتغير التابع عند تحديد قيم معينة  التنبؤمتغير تابع أو 

 .للمتغير المستقل فإن تحليل االنحدار يكون هو المناسب 



فإذا كان ، يتم إعطاء العجول كميات من البروتين اليومي بغرض زيادة في الوزن، مزرعة للعجول    

 فما هي كمية البروتين اليومية الالزم إعطاءها له؟،  كجم 18المطلوب زيادة في  وزن العجل الرضيع 
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 كمية البروتين 10 11 14 15 20 25 46 50 59 70

 الزيادة في الوزن 10 10 12 12 13 13 19 15 16 20

 : معادلة االنحدار المقدرة، هيفإن هي مقدار الزيادة في الوزن، y كمية البروتين،    x بفرض أن  هي

xy 143.044.9ˆ 

 :المعادلةلهذه تفسير البد من 

 مثال

ن كمية البروتين اليومي التالية التي تعبر بيانات قام الباحث بالتجريب على عينة  من العجول  وحصل على ال  احلل

،  وذلك لعينة من العجول الرضيعة بالكجمبالجرام التي يحتاجها العجل الرضيع، ومقدار الزيادة في وزن العجل 

 10 حجمها 

44.90  : الثابت•
ˆ   يدل على أنه في حالة عدم استخدام البرروتين قري التغذيرة، فرإن

 .كجم 9.44الوزن يزيد 

143.01  : معامل االنحدار
ˆ  : يدل على أنه كلما زادت كمية البروتين جرام واحد، حدث زيادة

   143زيادة مقدارها  أىكجم،  0.143في وزن العجل بمقدار 

  .جرام

9 



35 

 :الزيادة في الوزن فإن  55x إذا كانت كمية البروتين•
305.17)55(143.044.9ˆ y

 :الزيادة في الوزن فكم ستكون  85x إذا كانت كمية البروتين•

)85(143.044.9ˆ y

المجةال  المجال حيث تم تقدير هذه المعادلةة  فةي هةذا ضمنألنها قيمة خارج المجال والصحيح أن نتنبأ بقيم 
 أما في قيم خارج المجال فإننا نحتاج للسالسل الزمنية وتحديد معادلة االتجاه العام

   فما هي كمية البروتين الالزمة للحصول على هذه الزيادة 18مقدارها زيادة في الوزن إذا أردنا 

xy 143.044.9ˆ   البروتين 
 زيادة في الوزن  كمية 

?143.044.918  xx

87.59x
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 االحنــــــدار املتــــعدد
Multiple Linear regression 
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 : مثال

محل تجاري  كعينة عشوائية  15ت التالية  وهي ل  البياناسنفترض 

 في منتصف اليوم ودرجات الحرارة المسجلة ، في يوم معين ولسلعة ما

 .اليوم وسنوات الخبرة للبائع الذي يقوم بالخدمة 

 :لتكن

 dependentهي  المتغير التابع     Salesالمبيعات   -  

variable 

  Temperatureدرجة الحرارة  , Years الخبرهسنوات -

 ،  المستقالن المتغيراتنهما 

بناء نموذج خطي يصف ويتنبأ بحجم   المطلوب

المبيعات بمعلومية درجة الحرارة وسنوات 

 الخبرة للبائع

 :وسنستخدم الرموز التالية-

- Y=Sales 

- 𝑿𝟏=Temperature 

- X2= Years 

10 
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𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝝐 

 :إن النموذج الخطي المقترح  له الشكل التالي  

Parameters      الخطأ في النموذج      معالم  مجهولة 

 بعض الشروط وهي وعلى خطأ النموذج 
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 كيف يمكن الحصول على هذه المعادلة؟ 

 :يوجد ثالثة أنواع من نماذج االنحدار 

 Standard or Simultaneous Regression: االنحدار العياري 

 .المتغيرات المستقلة دفعة واحدة  كلوفيها يتم ادخال 

 وال نتعرض لمناقشة هل المتغيرات المستقلة مرتبطة  ببعضها البعض ام مستقلة  

 Hierachical Regression:  االهرمياالنحدار 

 ( واحدا واحدا)وفي هذا النوع  ندخل المتغيرات تباعا 

 (.المتغيراتوليس كل )من المتغيرات عدد  وفي هذا النوع  ندخل

 Stepwise Regression: االنحدار ال

 وقد يكون االدخال

 (forward)لألمام  

 (backward)للخلف 

 مزج بين األسلوبين
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 االنحدار العياري  أو االنحدار الخطي المتعدد

  Standard or Simultaneous Regression 

Or  

Multiple Linear Regression 

Analyze-------Regression-----Linear 
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 ( Model fit )   النموذج موائمة
 

 او معامالت عرض يتم حيث         
  املوائمة او املطابقة حسن مؤشرات

Goodness of Fit  اليت للمتغريات 
 , النموذج من اخراجها او ادخاهلا يتم

 املتعدد االرتباط معامل : املؤشرات وتعرض
R   , التحديد ومعامل R2 , وجدول 

 . التباين حتليل

هذه االختيار يعطيك معامل 

االرتباط بين الثالثة 

 المتغيرات معا
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االفرتاضات اختبار صدق تساعد يف البيانية الرسوم 
واخلطية وجتانس التباين  اإلعتداليةاألساسية مثل 

, وكذلك تفيد يف الكشف عن احلاالت أو 
 .الدرجات املتطرفة يف التوزيع 

 :  يوجد ما يلي وبالنافذة السابقة 
 Scatter –رسم بياين ملخطط شكل االنتشار 

plots 
حيث يسمح بتحديد أكثر من رسم ملخططات 

وميكن التحول   X , Yاالنتشار يف اخلانات 
  Previous , nextبينهما بالزرين

وميكننا من رسم شكل االنتشار بني أي اثنني 
املتغري التابع , القيم املنبئة  : من اآليت 

Predicted Values  , البواقي ,
البواقي احملذوفة , القيم املنبئة املعدلة 

Adjusted  البواقي املعيارية ,
Standardized  ويمكنك عمل

رسم لشكل االنتشار بين البواقي مع القيم 
 المنبئة الختبار الخطية وتجانس التباين 
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* Distances 

وهي مقاييس هتدف إىل حتديد القيم أو الدرجات اليت           
تشمل على جتمعات غري عادية للمتغري املستقل وكذلك 

وتقدم , الدرجات اليت هلا تأثري كبري على منوذج االحندار 
 Mahalanobisاالختبارات لتحديد ذلك وتشمل  

Cooks , Leverage   التنبؤيةالفئات - 
Prediction Intervals   

Prediction intervals 
التنبؤيةالفئات    

وتقدم احلدود العليا والدنيا لكل من فئات املتوسط         
ومتكن املستخدم من حتديد مستوى الداللة والدرجات الفردية املنبئة 

 . Confidence Intervalأو الثقة   
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 النموذج ككل معنوي بدون تحديد أي من المعامالت هو السبب في المعنوية
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االرتباط )إن ادخال عدد كبير من المتغيرات في النموذج يجعل من الصعب تحقيق شروط  تطبيق االنحدار  -1

 .....  ،الذاتي والخطية والتجانس

 هناك شرط البد من تحققه في عدد القراءات وعدد المتغيرات  -2

 فإذا كان عدد المتغيرات لم يتحقق ؟( وهو أن عدد القراءات عشرون ضعف لعدد المتغيرات )  

 .كيف نعالج عدم معنوية بعض المتغيرات -3

والذي يهدف أساسا إلى إيجاد عالقة بين المتغير التابع ( خطوة خطوة)سنستخدم االنحدار الهرمي 

 والمتغيرات المستقلة األكثر ارتباطا به ويتم ذلك بشكل تدريجي
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 التدرجيياالحندار 
  Stepwise 

Regression   

 11 : مثال

 Stepwise Regressionجد معاملة االنحدار بطريقة    10للمثال رقم 
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 الخطوات النظرية التي تقوم عليها طريقة االنحدار التدريجي



66 

  SPSSخطوات االحندار التدرجيي باستخدام 
  SPSSخطوات االنحدار التدريجي باستخدام 

 Stepwiseهي نفس خطوات االنحدار العياري باستثناء الخطوة التي فيها يتم اختيار الطريقة حيث سنختار 
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 النتائج
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 هو المتغير المعنوي في طريقة االنحدار العياري   Temperatureالحظ أن 
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 اهلرمياالحندار 
  Hierarchical 

Regression   

 12 : مثال

   Hierarchical Regressionجد معاملة االنحدار بطريقة           10للمثال رقم 
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 االحندار اهلرمي
  Hierarchical Regression   

 يتم التخلص من كل االختيارات السابقة وابسط الطرق هي حفظ البيانات ومن ثم قفل البرنامج وفتحه من جديد 

 :خطوات االنحدار الهرمي       

Analyze----- Regression------ Linear 

 لتظهر النافذة التالية



78 

1 
2 

3 

4 

الى  yearsننقل المتغير 

خانة 

independent(s) 

 ونالحظ أنه لم تتغير

Block 2 of 2  

  nextألننا لم نضغط على 

طالما انه لم يعد لدينا متغيرات 

 مستقلة اخرى

    Enterنختار 

نضغط عليه  nextتفعل زر 

  Block 1 of 1فيتغير 

 الى 

Block 2 of 2  

وتفرغ خانة ال 

independent(s) 

 ليتم ادخال المتغير التالي
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 أما بقية النتائج فهي مشابهة لما سبق 
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 غري اخلطي االحندار 
  Curve Regression   

 13 : مثال

 معنوي فماهي العالقة بينهما إذن؟   yearلم يكن ارتباطه الخطي  ب   salesحيث أن متغير 
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 االحندار غري اخلطي 
  Curve Regression   
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 :الخطوات
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 تختارها الحزمة تلقائيا

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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 بالعودة الى ملف البيانات سنجد اضافة اربعة اعمدة

 من النموذج Salesالقيم المقدرة للمتغير 

 17.25e^0.23419 (1)= مثال اول قيمة 

 االخطاء 

 21.80191-15=اول خطأ 

الحدود العليا والدنيا لفترات الثقة 

 للمتغير التابع عند كل قيمة للمستقل 
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