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       عنبره بنت خميس بن بالل              أستاذ الجغرافيا االقتصادية و الطاقة الُمشارك. د

 هـ      1355/1353: الفصل األول

  Using Spss in Partial Correlation Analysisتحليل االرتباط الجزئي باستخدام برنامج   : لثانيةالمفردة ا

    (3)معمل  12-11هـ     3/11/1355: االثنين( 55253)شعبة 

 ( 5)معمل  11-9هـ       13/11/1355األحد  (25312)شعبة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الهدف من الدراسة -أوالا 

التحقق من ثبات قوة عالقة االرتباط البسيط الموجودة بين المتغير المستقل و المتغير المعتمد  .1

بين المتغير المستقل من جهة و المتغيرات المستقلة األخرى  التي  تعطيل أو تثبيت االرتباطحينما يتم 

 . ال نقصدها و كذلك التحقق من الداللة االحصائية لنتائج عالقة االرتباط التي تم التوصل اليها

 .الخاصاختبار فرض العدم  .2

 .اتقان طريقة التثبت من الداللة االحصائية لقيمة معامل االرتباط الجزئي .3

 :ات التعليم و التعلمأدو -ثانياا 

  ًالشرح و التطبيق باستخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية المعروف اختصارا

SPSS. 

  معادلة اختبار ت(Student T. Test) 

 جدول توزيع القيم الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون 

 جداول توزيع القيم الحرجة الختبار ت. 

 :استراتيجية تحقيق الهدف -ثالثاا 

  (تصنيفات متغيرات الدراسة)الظاهرة المدروسةطبيعة حساب قيمة درجة الحرية حسب 

 المقارنة بين قيمتي اختبار اكس كآي تربيع المحسوبة و الجدولية و من ثم: 

 قبول أو رفض فرض األساس 

درجات , القيمة الجدولية, القيمة المحسوبة, االرتباط الجزئي, SPSS :المصطلحات -رابعاا 

 .اختبار ت, مستويات الداللة اإلحصائية ,الحرية

 :دراسة حالة -خامساا 

هل هناك عالقة ارتباط بين كمية الكهرباء التي تنتجها المروحة الهوائية و بين سرعة الرياح  3/1

 .حينما نستبعد تأثير ارتفاع البرج الذي ترتكز عليه تلك المراوحالتي تمر من خاللها 

 رقم 

 الحالة
 كمية الكهرباء

 (س.و.ك)

 سرعة الرياح
 (ث/م)

 ارتفاع البرج
 (م)

ارتفاع 

 (م)الرياح /المحطة

1 511 51 01 31 

2 121 50 01 31 

5 211 51 01 31 

3 511 29 31 31 

3 131 20 31 31 

2 131 51 33 31 

0 131 23 31 31 

3 131 25 33 31 

9 511 29 33 31 

11 211 23 01 31 

11 231 55 01 31 

12 511 23 111 31 

15 121 22 111 31 

13 121 23 111 31 

13 121 23 111 31 



 


