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paì©a:  

  . Startافتح قائمة   ))11

مـن  و  ، SPSS For Windows اختر،All Programsمن قائمة مث   ))22
 موضـح  هـو  كمـا ، SPSS 11.0 For Windowsالقائمة الفرعية اختر 

  :التايل بالشكل

  

  :الرئيسية للربنامج ، املوضحة بالشكل التاىلسوف تظهر لك النافذة   ))33

áÓ‰@kí‰†nÛa

I1H 
wßbãÛa@ÝîÌ’m 
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Þbrß:  البيانات التاليةالإدخ نريد أننابفرض :   

  

  

áÓ‰@kí‰†nÛa

I2H 
pbãbîjÛa@Þb…g 
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Total Consumption  
   الكلىاإلستهالك

Total Income 
  الدخل الكلى

80  100  

96  120  

104  135  

120  150  

144  180  

160  200  

210  250  

paì©a:  

 فـوق  مـرة واحـدة      اوسـاملب أنقر ،النافذة الرئيسية للربنامج من أسفل    ىف    ))11
Variable View  ، التاىل كما هو موضح بالشكل:  

  

  :سوف تظهر النافذة التالية  ))22

   هناأنقر
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@óÏ@êˆçñˆÏbäÛa:  كما يلى ،اصة باملتغريات كافة االعدادات اخلضبطيتم:  

 þa@ÌnàÜÛ@òjäÛbiëÞ Income Total :   

o    ىف خانةName  :  اليتعـدى    ىف كلمة واحدة   بشكل خمتصر  املتغري   إسم ابةكتيتم 
  فواصل أومسافات  انة بوجود   كما اليسمح ىف هذه اخل    ،  حروف )8(عدد احلروف   

  . رموزأو

  .totincom  املتغريإسمن يكون أنقترح ذا ل    

o   ىف خانة   أماLabel  :بـدون  بالشكل الذي نريـده       بالكامل  املتغري إسمكتابة   يتم
ـ  مث وزــورم ،ود مسافات ــ وج إمكانيةمع  ،  إختصار ، ( )،  / ،   *ل  ــــ

  .)اخل..... ، +

   .total income (Egypt) ف نكتب ىف هذه اخلانة سوإذا      

ننتقل اىل الصف الثاىن  : òjäÛbi @ÌnàÜÛ @óãbrÛa Consumption Total@ و 
  :عدادات التاليةإلمث نقوم بعمل ا ،أمامك الىت  النافذة نفسىف
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o  ىف خانةName : املختصر سمخنتار اإل سوف totconsp.  

o ىف خانة   وLabel  :   ا سنكتب ىف هذه اخلانـة     ، لذ الكاملاملتغري ب  إسمفيتم كتابة 
Total consumption (Egypt).  

 bßc òjäÛbi ÛóÓbj aü@pa…a†Ç ] مثل : Type   و Width   و Decimals ،

كما هو موضح بالشكل     ، تلقائياً قتراحهاإبيقوم   SPSS  برنامج جند أن  ،]وغريها

  :التاىل

  

 إدخـال نافذة  لأخرىللعودة مرة   Data View على اضغطمث بعد ذلك   ))33
 :كما هو موضح بالشكل التاىل ،ياناتالب
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@Åyü:  كعنوان للعمود الذى ميثـل      أمامكهو الذى يظهر    للمتغري   املختصر   سمن اإل أ 

 فـوق  املـاوس كامل فيظهر عندما حنرك مؤشر      الباملتغري   سم  إ، أما   املتغريهذا  
 .)اضغطن أبدون ( املختصر سماإل

، دخالاإلاإلنتهاء من   بعد  حبيث   .متغرياخلاصة بكل    البيانات   إدخالنبدأ ىف   مث    ))44
  : على الشكل التاىلأصبحت ن صفحة البياناتأجند 

  
  

  

  

  

paì©a:  

áÓ‰@kí‰†nÛa

I3H 
ÑÜ½a@ÅÐy 
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، سوف يظهر لك املربع احلـوارى   Save As  اخترمث  ، Fileافتح قائمة  )1
  :التاىل

  
  

  . Save  إضغط )2

 لف يظهر ىف شريط العنوان، كما هوستجد أن اإلسم الذى مت به حفظ هذا امل )3
  :لشكل التاىلموضح با

هنا حندد املكان الذى سنحفظ 
 لففيه امل

  هنا نكتب إسم امللف وليكن
Osama 
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ـ وليكن   - )عمود جديد  ( متغري جديد  إضافةنريد  ىف التدريب السابق     أننافرض  ب ه إمس
Savings -   قبل املتغري يأتىن أبشرط totconsp.  

paì©a:   

  .totconsp عمودال اىل اى خانة ىف املاوسقم بنقل مؤشر  )1

 . Insert Variable اخترو ، Data افتح قائمة )2
مت إدخال املتغري اجلديد ىف املكان الذى نريده، ولكن بإسم إفتراضى           د  قستجد أنه    )3

var00001 )ًموضح بالشكل التاىل  كما هو،)حيدده الربنامج تلقائيا: 

 امللفإسمالحظ ظهور
 ىف شريط العنوان

áÓ‰@kí‰†nÛa

I4H 
†í†u@…ìàÇ@òÏb™g 
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فتح ب نقوم،   savings وهو الذى نريده    سم اإل اىل فتراضى اإل سمري اإل يتغول )4
نقـوم    Name وىف خانـة  ، Variable View ضبط اإلعدادات نافذة
 .  savingsاىل   var00001  من فتراضىاإل سمتعديل اإلب

 أنهجد ست، أخرى للعودة اىل صفحة البيانات مرة Data View على اضغطمث  )5
 :، كما هو موضح بالشكل التاىلفتراضى اإلسمقد مت تغيري اإل
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 املـتغري  حـذف    أي( السابق   التدريبضافته ىف   إالذى مت    نريد حذف العمود     أننابفرض  

Savings (.  

paì©a:  

1( Clickالعمودس أ على راملاوس مرة واحدة بsavings  )قد مت أنه ستجد 
 :كما هو موضح بالشكل التاىل ،)العمود بالكاملهذا   أو تظليلحتديد

  

áÓ‰@kí‰†nÛa

I5H 
…ìàÇ@Òˆy 
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ستجد أن هـذا  ،  Delete  إضغط  ،Key Boardمث من لوحة املفاتيح   )2
  . من صفحة البياناتهحذف قد مت املتغري

òÃìzÜß :كما يلى ،  حلذف اى عمودأخرىناك طريقة ه:  

1( click إضغطمث ،  عنوان العمود فوق ميني Clear:  

  

 . من صفحة البياناتقد مت حذف العمود أنه ستجد )2

  

  

  

áÓ‰@kí‰†nÛa

I6H 
@ÒˆyÑ• 
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 ىف نفـس التـدريب      ذف الصف الثالث بالكامل من صفحة البيانات      ح نريد   أننابفرض  
  .السابق

paì©a :  
1( Click   لصف رقم    على رأس ا   املاوس مرة واحدة ب)قـد مت    أنـه  ستجد) (3 

  : كما هو موضح بالشكل التاىل،)الصف بالكاملأو تظليل هذا حتديد 

  

  .Delete  إضغط  Key Boardمث من لوحة املفاتيح  )2
هـو  ، كما    من صفحة البيانات    قد مت حذف الصف الثالث بالكامل      أنه ستجد )3

  :موضح بالشكل التاىل
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@òÃìzÜß:    من خالل    صفأى   حلذف   أخرىطريقة  هناك ،: click     ميـني علـى 

كما هو احلال عند حذف عمود ىف       ،  clear إضغط مث   ،عنوان الصف 
  . السابقالتدريب

  
  
  
  
  
  

  .اخلامس  قبل الصف-  مثالً– يأتىن أ بشرط ، صف جديدإضافة  نرغب ىفأننابفرض 

paì©a :   
  . اىل اى خانة ىف الصف اخلامساملاوسقم بنقل مؤشر  )1
  .Insert Cases اختر، مث  Dataافتح قائمة  )2
 :، كما هو موضح بالشكل التاىل صف جديدإضافة قد مت أنه ستجد )3

áÓ‰@kí‰†nÛa

I7H 
†í†u@Ñ•@òÏb™g 
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@ @

paì©a:          

 :كما هو موضح بالشكل التاىل  ،Fonts اختر ، مث View  افتح قائمة )1

áÓ‰@kí‰†nÛa

I8H 
@ávy@îÌmSize@@òibnØÛa@Á¸@ë@L

FontpbãbîjÛa@@@òzÐ•@óÏ@@ 
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  :سوف يظهر لك املربع احلوارى التاىل )2

  

  : للربنامج هوفتراضى اإلاالختيار أن :أمامكىف املربع احلوارى الذى الحظ ي
• Font: Arial 
• Font style: Regular 
• Size: 10 

  :، كما يلى السابقة تغيري اإلختيارات اإلفتراضيةميكن )3
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  .Comic Sans MSيتم اختيار  :Fontمن قائمة   )أ 
  .Bold Italic –  مثالً– سيتم اختيار : Font Styleومن قائمة   )ب 
  .16سوف خنتار احلجم  : Size  ومن قائمة  )ج 

  :كما يلى ،الحظ تغري شكل صفحة البياناتو .Ok إضغطمث  )4

  
  

  

  

@ @

paì©a:  

áÓ‰@kí‰†nÛa

I9H 
¨a@õbÐa@@´i@òÜ•bÐÛa@Âìİ

pbãbîjÛa@òzÐ•@óÏ@âbÓ‰üa 
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كما  ، Grid Lines مرة واحدة على املاوس بأنقرمث ،  Viewافتح قائمة  )1

 :يلى

  

 :كما هو موضح بالشكل التاىل اخلطوط الفاصلة، إختفاءالحظ  )2
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@òÃìzÜß :ـ  ــ نقوم بتكرار نف   ، أخرىمرة  الفاصلة  عادة اخلطوط   إل  اتطوـس اخل

ن اخلطوط قد أ ستجد  ،Grid Lines اختر وViewافتح قائمة : مبعىن[، السابقة
  .] اىل الوضع السابقأخرىعادت مرة 

  

  

  
  

  

قبل فتح  هنا يتعني    . خر مفتوح حالياً  أ هناك ملف    إال أنه قد نرغب ىف فتح ملف جديد ،        
  .؟م ال أفتوح حالياامللف ىف حاجة اىل املهل حنن امللف اجلديد، أن حندد 

þa@òÛb§aë@µ@Z@òÛby@óÏ§a@â†Çµb§a@ÑÜ½a@µa@òubZ@@

paì©a  

 .Data رـــاخت،  New  لـ القائمة الفرعيةمث من،   Fileافتح قائمة    )1
 على  تعديالت الىت مت إجرائها   القمت حبفظ أخر     مل تكن قد     إذا أنههنا  يالحظ  [

  : سوف تظهر لك الرسالة التالية،]امللف احلاىل

  

áÓ‰@kí‰†nÛa

I10H 

@ÑÜß@†uìí@ë@L†í†u@ÑÜß@|nÏ
bîÛby@ìnÐß@Šc 
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 قبـل    تريد حفظ التعديالت الىت أجريتها على هذا امللف        إذا كنت :  تسأل سالةهذه الر 
  .؟ أم الإغالقه

 .Yes إضغط )2

إغالق امللف احلاىل، مث قام بفتح ملف جديد        قام ب  قد    الربنامج ستجد أن سوف   )3
   )صفحة بيانات جديدة(

òîãbrÛa@òÛb§a@Z@@óÏ@òjËŠÛa@òÛby@óÏ@bà×@bîÛby@ìnÐ½a@ÑÜ½a@óÜÇ@õbÔi⁄aìçZ@@

قد قـام    الربنامج   نجد أن س هناو،  )1(خطوات التدريب رقم    نقوم بإعادة   ىف هذه احلالة    
  .دون أن يغلق امللف احلاىل )صفحة بيانات جديدة(ملف جديد بفتح 

òßbç@òÃìzÜßZ@@

 -من ملف مفتوح حاليا، ألن الربنامج       ) سبق حفظه من قبل     ( ال ميكن فتح ملف قدمي      
يقوم بفتح امللف القـدمي  بعد ذلك   مث    أوال ،  يقوم بإغالق امللف احلاىل   س - ىف هذه احلالة  
  .املراد إستدعاه

óbîÔÛa@âbè½a@ÁíŠ‘@pbãìØß@óÏ@áØznÛa@Standard Toolbar@@

مثل الىت يتم إستخدمها بصورة متكررة      القياسى الوظائف أو املهام      شريط املهام    يتضمن
، حبيث ميكن الوصول اليها بـسرعة       اخل   .........print الطباعة   أو saveاحلفظ  

 أو File مثل قائمـة     ، الىت يوجد ا هذه املهام     بدون احلاجة اىل فتح القوائم املنسدلة     
  .اخل ........ Editقائمة 

   :شكل شريط املهام القياسى
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paì©a:  
 هو موضح بالـشكل  ، كما… Toolbars اختر مث Viewافتح قائمة  )1

 :ىلالتا

  

 :ربع احلوارى التاىلسوف يظهر امل )2

   

 ىف هذا املاوسأنقر مرة واحدة ب
 )(  عالمة إختفاءوالحظ ، املربع

áÓ‰@kí‰†nÛa

I11H 
óbîÔÛa@âbè½a@ÁíŠ‘@õbÐg 
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 .Ok إضغط )3
 :، كما يلى القياسى شريط املهامإختفاءالحظ  )4

  

 ستجد  . نقوم بتكرار نفس اخلطوات السابقة     ،أخرىعادة شريط املهام مرة     إل )5
أن شريط املهام القياسى قد عاد مرة أخرى ىف صفحة البيانات، كمـا هـو               

 :موضح بالشكل التاىل
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paì©a:  

 . …Toolbars اخترمث ،  Viewائمة افتح ق )1

 :سوف يظهر املربع احلوارى التاىل )2

  

 مـرة  Click  من خالل، Large Buttons   اإلختيار بتنشيط قم )3
 والحـظ  ، األبيض الصغري املوجود أمام هذا اإلختيار      ىف املربع  املاوسبواحدة  

 . ىف هذا املربع)( عالمة هورـظ

áÓ‰@kí‰†nÛa

I12H 

@ÁíŠ‘@óÏ@pbãìØí⁄a@ávy@îÌm
óbîÔÛa@âbè½a 
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 حجم اإليكونات املوجودة ىف شـريط       ستجد أنه قد مت تغيري    ،  Ok إضغطمث   )4
 : ، كما هو موضح بالشكل التاىلاملهام القياسى

  

  

 . نقوم بتكرار اخلطوات السابقة،عادة حجم اإليكونات اىل وضعها السابقإلو )5
  

  
  
  
  
  

  

  :، مثل  إضافة املزيد من املهام اىل شريط املهام القياسى ىف نرغبقد ىف بعض االحيان 
، وضـبط خـصائص الـصفحة      Print Preview معاينة قبل الطباعة  )أ 

Page Setup )  هذه املهام من ضمن مهام القائمـة املنـسدلة   : ملحوظة
File.(   

áÓ‰@kí‰†nÛa

I13H 

@@ÁíŠ’Û@ñ†í†u@âbèß@òÏb™g
½aóbîÔÛa@âbè 
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هذه املهـام   : ملحوظة    (Pasteواللصق  ،   Cutوالقص  ،   Copyالنسخ    )ب 
  .)Editمن ضمن مهام القائمة املنسدلة 

 paì©a:  
 :ملربع احلوارى التاىل، سوف يظهر اToolbars اخترو،  Viewافتح قائمة  )1

  

 ، سيظهر مربع حوارى     Customize اختر :أمامكمن املربع احلوارى الذى      )2
 : املوضح بالشكل التاىلجديد

  



òîbc@pa‰bèß 
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pbÄyýß  : جند أنأمامكىف املربع احلوارى الذى : -  
 يتضمن القـوائم املنـسدلة     Categoriesاملربع الذى بعنوان  ⊗

 .اخلاصة بالربنامج
  فهو يتضمن املهام اخلاصـة بكـل    Items بعنوان أما املربع الذى ⊗

 قائمة من القوائم املنسدلة 

وبالتاىل إذا أردنا إضافة مهمة معينة اىل شريط املهام القياسى ، ولـتكن مهمـة                )3
.  Editوهى أحدى املهام الىت تندرج حتت القائمة املنسدلة         ،   Copyالنسخ  

 ىف املربـع    Editعلى اإلختيـار    نقوم بالنقر باملاوس مرة واحدة      ىف هذه احلالة    
  Itemsبعنوانمث من املربع احلوارى الذى ،   Categoriesالذى بعنوان 

اىل الشريط الـذى      Copyالنسخ  اليكونه  نقوم بالضغط والسحب املستمرين     
  . Customizing Toolbar: Data Editorبعنوان 

فتها اىل شريط املهـام     املطلوب إضا املهام  باقى  بتكرار اخلطوة السابقة يتم إضافة      و )4
  .القياسى

 اضغط من املربع احلوارى احلاىل، لنعود اىل املربع احلوارى السابق و          Ok اضغطمث   )5
Ok.  

، ىف شريط املهام القياسـى     مت اضافتها اإليكونات اخلاصة باملهام الىت     الحظ ظهور    )6
  :هو موضح بالشكل التاىلكما 
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òßbç@òÃìzÜßZ@@

 ىف الشكل السابق، سنجد أن معظم املهام ىف هـذا           لقياسىشريط املهام ا  إذا ما نظرنا اىل     
أنـه  ، حبيـث    ن  آل حىت ا   أى بيانات  إدخال مل يتم    نه أل وذلك ، غري نشطة  الشريط تكون 

  نشطة ،  أصبحت أن تلك املهام  ستجد    ىف صفحة البيانات   إجراء أى عملية إدخال   مبجرد  
  :كما يلى
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النـسخ  و،   Cutالقطع  مثل  ( يط املهام القياسى   من شر  املهامبعض  نريد حذف   إذا كنا   
Copy(، اخلطوات التاليةيتم إتباع نه إف:  

paì©a:  

، سوف يظهر لك مربـع حـوارى        Toolbars اخترمث   Viewافتح قائمة    )1
 : كما يلى ، سيظهر مربع حوارى جديدCustomize منه اختر

  

 نقـوم  Customizing Toolbar: Data Editorومن الشريط  )2
اى مكان خارج هذا      لاليكونة الىت نريد حذفها اىل      املستمرين  والسحب بالضغط
  .الشريط

áÓ‰@kí‰†nÛa

I14H 
âbè½a@œÈi@Òˆy 
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 . اىل املربع احلوارى السابقللعودة Ok اضغطمث  )3
 من شريط املهـام   قد أختفت   حذفها   الىت مت    ةستجد أن اإليكون   ،   Ok اضغط مث )4

 :، كما هو موضح بالشكل التاىلالقياسى

  
  
  
  
  
  
  

هام، بشكل خمتلف عن الوضع     كن االيكونات ىف شريط امل    ماأعادة ترتيب   إقد نرغب ىف    
  :ن الوضع احلاىل لشريط املهام كما يلىأ، نفرض  فمثال  .احلاىل

  

قبـل  تأتى  ،  ن تكون االيكونة اخلاصة باملعاينة قبل الطباعة        أىف هذا الشريط    ونريد  
    . باحلفظااليكونة اخلاصة 

áÓ‰@kí‰†nÛa

I15H 
âbè½a@ÁíŠ‘@óÏ@pbãìØíüa@kîmŠm@ñ…bÇg 
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paì©a  
 اختر سوف يظهر لك مربع حوارى       ،Toolbars اختر و Viewافتح قائمة    )1

 :، كما يلى ، سيظهر مربع حوارى جديدCustomizeمنه 

  

 نقـوم  Customizing Toolbar: Data Editorوىف الشريط  )2
بترتيب االيكونات بالشكل الذى نريده، من خالل الضغط والسحب لاليكونـة           

 .نفس الشريطىف اجلديد كان املاىل من مكاا احلاىل  مكااالىت نريد تغيري 
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 اىل املربـع احلـوارى الـسابق        للعودة من املربع احلوارى احلاىل،      Ok اضغطمث   )3
 .Ok اضغطو

نريده، كما هو موضـح بالـشكل    قد مت اعادة الترتيب بالشكل الذى  أنهالحظ   )4
 :التاىل
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  :ية اإلفتراضي لشريط املهام القياسي، نتبع اخلطوات التالالوضع اىل أخرىللرجوع مرة 

paì©a:  

 :، سيظهر املربع احلوارى التاىلToolbars اختر وViewافتح قائمة  )1

 

 .  Reset أنقر فوق ، أمامكمن املربع احلوارى الذى  )2

 لشريط املهـام    فتراضى قد مت الرجوع اىل الوضع اإل      أنه ، ستجد  Ok اضغطمث   )3
 :القياسى، كما هو موضح بالشكل التاىل

áÓ‰@kí‰†nÛa

I16H 

@ÁíŠ‘@óÜÇ@bçˆîÐäm@@pýí†Èm@ôa@õbÌÛa
óbîÔÛa@âbè½a 
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@@

@Ý–ÐÛaïãbrÛa

@pa‰bèßòß†Ônß 
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a@aˆç@¿òîÛbnÛa@pa‰bè½a@áÜÈnã@Òì@Ý–ÐÛZM@@

ñ‰bè½a þaëÛó : الترميزإعادة  Recoding   
ñ‰bè½a rÛaãbîò :  إختيار جزء من البياناتSelect Cases   
ñ‰bè½a rÛaÛbrò :  غري الكمية(الوصفية إدخال البيانات( 
ñ‰bè½a iaŠÛaòÈ : إسترياد ملف من برنامج EXCEL 
ñ‰bè½a ßb¨aò : إدخال بيانات جدول مزدوج 
ñ‰bè½a ò…bÛa : إدخال بيانات ألكثر من عينة  

 
  
  
  
  

@@òía†jÛa@óÏ :        يف نافذة البيانات املوضحة يف   دعنا نفترض أننا قد أدخلنا البيانات املوجودة
  ].مع العلم بأن املشاهدة السادسة والسابعة قيم مفقودة[الصفحة التالية 

íòîmþa@püb§a@åß@Šr×c@ëc@ñ†yaë@óÏ@ŒîßÛa@ñ…bÇg@µa@xbn−@bäãc@bäç@Åyý:  

1( @@@@@@@@@ôŠc@òàîÔi@òäîÈß@òàîÓ@Þa†jng@†íŠã@bß†äÇ:       ن نـستبدل كـلكأن نريد أ 
 ).7788(، بقيمة أخرى ولتكن القيمة ) 12(املشاهدات الىت هلا القيمة 

2( @@@@òäîÈß@òàîÔi@ñ…ìÔÐ½a@pa†çb’½a@Þa†jng:  ـ ب ىف إسـتبدال   فمثال قـد نرغ
بالقيمـة  ) املـشاهدة الـسادسة، املـشاهدة الـسابعة       (املشاهدات املفقـودة    

)550066(. 

¶ëþa@ñŠbè¾a@ @

ŒîßÛa@ñ…bÇg@Recoding 
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3( ñ†yaë@òàîÔi@´Èß@Öbİã@óÏ@ÉÔm@ónÛa@áîÔÛa@Éîº@Þa†jng:مثال ذلك : 
بالقيمـة  ) 20(و  ) 12( إستبدال القيم الىت تقـع بـني القيمـتني            )أ 

)3000.( 
 ).222222(بالقيمة ) 20(أو إستبدال القيم األقل من أو يساوى   )ب 
  ).888888(بالقيمة ) 18(أو إستبدال القيم األكرب من أو يساوى    ) ج 

  

áÓ‰@kí‰†nÛa

I17H 
ôŠc@òàîÔi@òäîÈß@òàîÓ@Þa†jng 
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  القيمة  وهى ىأخر بقيمة   ،)12(  القيمة  كل املشاهدات الىت هلا    إستبدالنريد   أننابفرض  
)7788.(  

paì©a:  

ـ     ، و  Transformافتح قائمة    )1  اختـر   Recode من القائمة الفرعية لـ
into the same variablesكما هو موضح بالشكل التاىل ،: 

  

  :سيظهر املربع احلوارى التاىل )2
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3( Click املتغري    على ةواحد  مرة var00001 ،   الـسهم   فوق   أنقر مث 
  الـذى بعنـوان     قد مت نقل هذا املتغري اىل املربع       أنه، ستجد   املوجود بني املربعني    
Variables.  

ـ أ نفس املربع احلوارى الذى      ىف  أنقر فوق مث   )4 ، كمام
  : كما يلى،سيظهر لك مربع حوارى جديد

  

بعد كتابة القيمة القدمية و القيمة اجلديدة ، كما هو موضح ىف املربع احلـوارى                )5
الحظ ظهور القيمتني القدمية واجلديدة ىف املربـع        ( . Add إضغط،  كأمامالذى  

  ).Old - - > Newالذى بعنوان 

 .رى السابقللعودة اىل املربع احلوا Continue إضغطمث  )6
 .Ok إضغطمث  )7
 املشاهدات الىت هلـا القيمـة     مجيع   إستبدالقد مت   ىف صفحة البيانات     أنهستجد   )8

 :، كما هو موضح بالشكل التاىل)7788(القيمة اجلديدة ب )12(

هنا القيمة القدمية اكتب 
  12املراد تغيريها 

اكتب هنا القيمة اجلديدة 
7788  
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بقيمـة   )]7(  رقم ، املشاهدة )6(  رقم املشاهدة[املطلوب استبدال القيم املفقودة     : مثال
   .550066القيمة  -الًمث –معينة ولتكن 

paì©a:  

 . ىف التدريب السابق)3(، واخلطوة )2(، واخلطوة ) 1(نقوم بتكرار اخلطوة  )1

nÛaáÓ‰@kí‰†

I18H 
@òàîÔi@ñ…ìÔÐ½a@áîÔÛa@Þa†jng
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 أمـام   باملـاوس  ةواحـد  مرة    أنقر من نفس التدريب السابق،   ) 4(وىف اخلطوة     )2
      . System – or user - missing اإلختيار

  
  
 .كأمام ىف نفس املربع احلوارى الذى Add إضغطمث  )3
 . للعودة اىل املربع احلوارى السابقContinue إضغطمث   )4
 .Ok إضغطمث  )5
قد  )والسابعة السادسة املشاهدة( مجيع القيم املفقودة  أن  ىف صفحة البيانات    ستجد   )6

 :، كما هو موضح بالشكل التاىل)550066(القيمة ا بإستبداهلمت 

اكتب هنا القيمة البديلة 
  550066للقيم املفقودة 
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 )12(القيمتني   الىت تقع بني     القيمع  مجي إستبدالكيف ميكن   ريب سوف نتعلم    ىف هذا التد  
  .)3000(بالقيمة  )20(و 

 paì©a:  

 .)17 (رقم التدريبىف ،  3 و2و 1تكرار اخلطوة ب قم )1

áÓ‰@kí‰†nÛa

I19H 

@óÏ@ÉÔm@ónÛa@áîÔÛa@åß@òÇìà©@Þa†jng
ÁÔÏ@ñ†yaë@òàîÔi@´Èß@Öbİã 
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  . Range  أمامباملاوس  ةواحد، نقوم بالنقر مرة ) 4(وىف اخلطوة  )2

  
  
  :  يتم كتابة القيم القدمية كما يلىRangeوىف خانة  )3

  

العودة و ،احلاىل املربع احلوارى    غالقإل Continue إضغط ، مث    addإضغط   )4
  . اىل املربع احلوارى السابقىأخرمرة 

 والقيمة  12 ، ستجد أن مجيع القيم الىت تقع ىف النطاق بني القيمة             Ok إضغطمث   )5
 : كما هو موضح بالشكل التاىل، 3000ستبداهلا بالقيمة إ قد مت 20

اكتب هنا القيمة 
3000اجلديدة
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òÃìzÜß:  
 )20( يساوى أو القيم األقل من     ستبدالالالزمة إل  املهارات   تنفيذميكن   اإلسلوببنفس  

 بالقيمـة   )18( يـساوى  أو  مـن   القـيم األكـرب    إستبدال أو ،)222222(بالقيمة  
  .ه وسنترك للقارىء تنفيذ هاتني املهارتني بنفس.)888888(

  

  

  

  

@ñŠbè¾aòîãbrÛa  
pbãbîjÛa@åß@õŒu@‰bîng@@
 Select Cases 
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@@ÑÓaì½a@œÈi@óÏ،   وليس  ، معني لتعامل مع جزء من البيانات املوجودة ىف عمود        ا نريد قد 
  :أنه إماوهذا اجلزء من البيانات  .انات العمودبيكل 

   .يقع ىف نطاق معني  .أ 
  .تكون حمل اإلهتماميتوافر فيه خاصية معينة  أو  .ب 
 .تغريهذا املمطلوب سحبها من بيانات  عينة عشوائية أنه أو  .ج 

  
  
  
  
  
 

  حسابات معينة  إجراء أو حنتاج اىل التعامل     أننابفرض  : من بيانات التدريب السابق   : مثال
   :املشاهدات الىت تبدأ من املشاهدة الرابعة حىت املشاهدة العاشرة فقط على

paì©a:  

  .Select Cases اختر ، مث Dataافتح قائمة  )1
  :سوف يظهر لك املربع احلوارى التاىل )2

áÓ‰@kí‰†nÛa

I20H 
@Öbİã@óÏ@ÉÔm@pbãbîi@‰bîng´Èß 
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ـ من املربع احلوارى الذى  )3  Based on time or case اختـر  :كأمام
range   ، أنقر فوقمث Range بع حوارى جديد، سوف يظهر لك مر:  

  

 وىف اخلانة الثانيـة تكتـب       )4(ىل  و نكتب ىف اخلانة األ    :املربع احلوارى   هذا  ىف   )4
 .للعودة اىل املربع احلوارى السابق  Continue إضغطمث ،  )10(
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  الىت تقع خارج النطـاق   املشاهداتن  أ :ىف صفحة البيانات  ستجد  .Ok إضغطمث   )5

 أو اى عمليـات حـسابية       إجـراء ند   ع أنهوهذا يعىن   ،   )/( قد مت وضع     احملدد

 : كما موضح بالشكل التاىل، البياناتتستبعد هذه سوف ،حتليالت احصائية

  
  

  

  

  

  

  

ألى  حبيث يتم الغاء اى حتديد       ، لصفحة البيانات  األصلىقد نرغب ىف العودة اىل الوضع       
  .جزء من البيانات

paì©a:  

áÓ‰@kí‰†nÛa

I21H 
pbãbîjÛa@†í†¤@@òîÜàÇ@õbÌÛa 
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هر لك املربـع  سوف يظ،  Select Cases اختر ، مث Dataافتح قائمة  )1
  :احلوارى التاىل

  

  .  تارخنن ا أو،   تارخنن أ إماوهنا  )2
العالمة الدالة على التحديد الىت كانت موجـودة         إختفاء الحظ   ، Ok إضغطمث   )3

  : كما هو موضح بالشكل التاىلقبل،من 
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 تكـون مع البيانات الىت     - فقط   – التعامل   غب ىف نربفرض أننا    :ىف نفس املثال السابق   
  .)3000(أو تساوي  ، حبيث يتم استبعاد القيم اليت أكرب من)3000(قيمتها أقل من

paì©a:  

سوف يظهر لك املربـع  ،  Select Cases اختر ، مث Dataافتح قائمة  )1
  :احلوارى التاىل

áÓ‰@kí‰†nÛa

I22H 
@bèîÏ@ŠÏaìní@pbãbîi@‰bîng

òäîÈß@òî•b 
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ـ من املربـع احلـوارى الـذى    و )2  If Condition is اختـر  ،كأمام
satisfied  ، إضغطمث  if مربع حوارى جديد، سوف يظهر لك : 

  

  .)var00001 < 3000( نكتب العالقة الىت نريدها : ىف هذا املستطيل )3
 .ملربع احلوارى السابقاىل اللعودة  Continue إضغطمث  )4
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 ، كمـا هـو      الحظ التغريات الىت حدثت ىف صفحة البيانـات       ، و Ok إضغطمث   )5
  :موضح بالشكل التاىل

  
  
  
  
  
  
  

مثالً،  عينة عشوائية من بيانات أحد املتغريات، ف       خنتار سوف نتعلم كيف     التدريبىف هذا   
  .تقريبا  %30 ننا نريد سحب عينة عشوائية حجمها يساوىأىف املثال السابق نفرض 

áÓ‰@kí‰†nÛa

I23H 
@pbãbîi@åß@òîöaì’Ç@òäîÇ@‰bîng

paÌn½a@†yc 
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paì©a:  

 سوف يظهر لـك املربـع   ،Select Cases اختر ، مث Dataافتح قائمة  )1
  :احلوارى التاىل

  
  

ـ مث    اختـر ،  كأماممن املربع احلوارى الذى      )2  غطإض

 : ، سوف يظهر لك املربع احلوارى التاىل
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حجـم   نوهذا معناه أ،  30نكتب    وىف خانة 
  .البيانات من  تقريباً% 30 املختارة متثل  العشوائيةالعينة

 والعـودة اىل املربـع      ، املربع احلوارى احلاىل   غالقإل  Continue  إضغطمث   )3
 .احلوارى السابق

 :نات على الشكل التاىلصفحة البياستجد أن .Ok إضغطمث  )4

 

@ñŠbè¾aòrÛbrÛa  
pbãbîjÛa@Þb…gòîÐ•ìÛa@@@

IòîàØÛa@ËH 
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òîàØÛa@Ë@pbãbîjÛbi@†–Ôí: حقيقية، مثلأرقام البيانات الىت ليست على شكل :  
  ). مطلق –رمل أ – متزوج –عزب أ( جتماعية احلالة اإل •
  .)اخل..........  يهودى – مسيحى –مسلم ( الديانة  •
  .)ثىأن –ذكر  ( النوع •
  .)اخل........ ...خضر أل ا–زرق  األ–محر األ( أللوان ا •
  .)اخل....  العراق – ليبيا – السعودية –مصر (  الدول أمساء •
   .)اخل.........  عبد اهللا –حممد ( شخاص أل اأمساء •
  .)اخل............ ثنني إل ا– حد األ–السبت ( سبوع أليام اأ •
  .)اخل..............  مارس – فرباير –يناير ( شهور السنة  •
  .)اخل .................  جيد جداً–ز ممتا( تقديرات الطالب  •
 غـري   – حمايـد    – موافق   – إماًموافق مت ( جتاهات حول قضايا معينة     اآلراء واإل  •

  .)طالقإل غري موافق على ا–موافق 

òîÐ•ìÛa@pbãbîjÛa@Þb…c@òÔíŠ : طريقتنيبيتم إدخاهلا:  

يـصعب    املتغريات الىت  ستخدام هذه الطريقة ىف حالة    إيفضل   : املباشر دخالاإل )1

 أو الدول   أمساء :مثلة هذه املتغريات  ، ومن أ  لمتغرياملختلفة ل حاالت   لل أكوادعمل  
  .شخاصأل اأمساء

   :تناسب هذه الطريقة :الترميز )2

   .جتاهاتإلراء واآلا، تقديرات الطالب :البيانات الترتيبية مثل  )أ 
 –ذكـر    ( مثل النـوع   ، هلا أكواد غري الترتيبية الىت يسهل عمل       البيانات  )ب 

  .)انثى

  :أمهها ،العديد من املزايا  حيققدخالالترميز ىف عملية اإلسلوب إ ستخدامإ :ملحوظة
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  .دخال ىف عملية اإلالسهولة والسرعة 
 على   والعمليات احلسابية املختلفة   اإلحصائية التحليالت   إجراءامكانية   

 .كوادهذه األ
  
  
 

  
  
  
  

 طـالب   ) 10(خلاصة بآراء   او املوضحة باجلدول التاىل   البيانات   إدخال نريد   أننابفرض  
تطبيق اسلوب املـؤمترات عنـد القـاء    حول وذلك ىف مخس دول عربية،   من اجلنسني،   
  :احملاضرات

  

òîä¦a 
Nationality 

ÊìäÛa@@
 Gender 

ôcŠÛa  
 opinion 

Egypt Male  Agreed  

Yemen Female  Neutral  

Egypt Female Disagreed 

Saudi Arabia Female Disagreed 

Yemen Male  Completely Agreed  

Kuwait Female  Completely disagreed  

Saudi Arabia Male Neutral 

Saudi Arabia Male Neutral 

Jordan Female  Disagreed 

Kuwait Female  Disagreed 

áÓ‰@kí‰†nÛa

I24H 
⁄a@òÔíŠŠ‘bj½a@Þb… 
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paì©a:  

   .فتح ملف جديديتم  )1
 ضبط خصائص نافذة لفتح Variable View إضغط: صفحة البياناتىف و )2

  : ، كما يلىاملتغريات

  

  .opinion سم املتغري األولإ كتبامث ،  Name ىف خانة املاوسضع مؤشر  )3
مربع صغري  ىف هذه اخلانة ظهر لكيس،  Type اىل خانة   املاوسقم بنقل مؤشر    مث   )4

سوف يظهر لـك     على هذا املربع،   ةواحدبالضغط مرة    ،   باللون الرمادى 
  :املربع احلوارى التاىل
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 .  اختر ،كأمامالذى احلوارى من املربع  )5
ـ  ىف املربع احلوارى الـذى       – الحظ )6  خانـة    ىفالـرقم املوجـود     أن   –ك  أمام

عدد للحد االقصى   ل اإلفتراضى   ختياراإل ميثل   هذا،   )8( هو 
 املثال الذى حنن بصدده، جند أن       وىف. اإدخاهل ميكن   )أو مجلة  (كرب كلمة أحروف  

ـ  تبلغ) Completely disagreed(كرب كلمة أ  20 ا عـدد حروفه
ــصل  (حــرف  ــىت تف ــسافة ال ــك امل ــا ىف ذل ــن  Completelyمب ع

disagreed( ،20 بالرقم 8 الرقم إستبدال سنقوم بإذا.  
سـفل  أللعودة اىل نافذة ضبط خصائص املتغريات، مث نضغط ىف          ،  Ok إضغطمث   )7

نبدأ  لكى ، البياناتإدخال للرجوع اىل نافذة Data View  على هذه النافذة
 : البيانات اخلاصة ذا املتغري كما يلىإدخالىف 
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، Gender ملتغريبا  السابقة، يتم إدخال البيانات اخلاصة     نفس اخلطوات وبتكرار   )8
ـذين   البيانات اخلاصة    إدخالمهمة  سنترك للقارىء   و (.Country تغرياملو

 .)املتغريين

  

  

  
  

لكل حالـة   ) صحيحرقم  (عطاء كود معني    إعلى   البيانات   إدخالتعتمد هذه الطريقة ىف     
 للحـاالت   ) التكويـد  أو(، يتم الترميز    اخلاص باآلراء   تغري  ملا ، فمثالً .من حاالت املتغري  

  : كما يلىاخلاصة به

ÌnàÜÛ@òÐÜn‚½a@püb§a@@…ìØÛa@@

Completely Agreed  5  

Agreed  4  

Neutral  3  

Disagreed  2  

Completely disagreed  1  

  

  

áÓ‰@kí‰†nÛa

I25H Ûa@Œîß 
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  :كالم بالنسبة للمتغري اخلاص بالنوع نفس الو

ÊìäÛa@@…ìØÛa@@

Male 1  

Female  2  

 بـدون   ، كما هى  يانات الب إدخال فسيتم   ، اجلنسية أولمتغري اخلاص بالدولة    بالنسبة ل  ماأ
  .)أكواد من عمل وان كان ليس هناك ما مينع ( أكواداعطاء 

paì©a:  

  .فتح ملف جديدنقوم ب )1
،  سوف يظهر Variable View إضغط كمأماومن صفحة البيانات الىت  )2

  :لك نافذة ضبط خصائص املتغريات التالية 

  

  .opinionكتب أمث ،  Name ىف خانة املاوسضع مؤشر  )3
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، سيظهر لك ىف هذه اخلانـة مربـع          Valuesاىل خانة   املاوس  مث أنقل مؤشر     )4
وبالضغط مرة واحدة على هذا املربع، سوف يظهر          . صغري باللون الرمادى    

  :ك املربع احلوارى التاىلل

  

 :املربع احلوارى ، نقوم باألتىهذا ىف  )5
 .)5(ل وليكن و الكود األإدخال نقوم ب: Valueىف خانة   .أ 
  نقوم بكتابة احلالة الىت يعرب عنها هذا الكود: Value Labelخانة ىف و  .ب 

الحظ ظهور الكود [ Add نضغط مث، Completely Agreedوهى 
 .]ااور ىف املربع االبيض واحلالة الىت يعرب عنها

مـن  بعد اإلنتـهاء   حبيث   ،احلاالت اخلاصة مبتغري الرأى    لباقى بالنسبة وهكذا  .ج 
  :، جند أنكواد واحلاالت الىت متثلها هذه األكوادمجيع األ إدخال
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 .للعودة اىل نافذة ضبط خصائص املتغريات ،ok إضغط )6
 الكسور العـشرية     عدد جنعللكى    Decimals اىل خانة    املاوسنقل مؤشر   إ )7

عدد جنعل   و Width اىل خانة    ىأخر مرة   املاوسمث ننقل مؤشر    ،   الصفر تساوى
 اى خطـأ  هو جتنب   هذه اخلطوة   اهلدف من   و( ، فقط واحد الصحيحة رقم    رقاماأل

 .)دخالن حيدث عند اإلأميكن 
 إدخالنقوم بو ،Data View من خالل الضغط على نافذة البياناتمث نعود ل )8

 :يلىالبيانات كما 
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  :مالحظات هامة 
املوجودة ىف شـريط املهـام        على ايكونة    املاوس الضغط املتكرر ب   من خالل  

  . بالتبادلكواد واحلاالت الىت متثلها هذه األكواد يتم إظهار األأنهجند  ،القياسى
 مـن   ، بطريقة أخرى    كواداحلاالت الىت متثلها هذه األ    األكواد و ظهار  إميكن  كما   

  .Value Lable ومنها خنتار Viewخالل فتح قائمة 
مـن  ،   Gender البيانات اخلاصة بالنوع     إدخالمهمة  لقارىء  لسنترك  أخرياً، 

وال تنسى عزيزى القارىء أن بيانات املتغري       ( .تباع نفس اخلطوات السابقة   خالل إ 
Countryال يتم عمل أكواد له حيث يتم إدخال بياناته كما هى .(  

  

  

  

  

قد مت إدخاهلا من قبل ىف ملـف علـى           بياناتوجود  هارة ىف حالة     هذه امل  تعلمحنتاج اىل   
 برنامج  بإستخدام على هذه البيانات   التحليل االحصائى    إجراء  ، ونريد  EXCELبرنامج  
SPSS .  

  

  

  

paì©a:    

@ñŠbè¾aòÈia‹Ûa  
@wßbãŠi@åß@ÑÜß@…angEXCEL@@

áÓ‰@kí‰†nÛa

I26H 
@@wßbãŠi@åß@ÑÜß@…ang EXCEL  
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 املوضـحة  البيانات   إدخالقم ب و،   Excel برنامج   بإستخدامفتح ملف جديد    ا )1
  :بالشكل التاىل 

  

 Osama Rabie  بإسم DeskTopلف على سطح املكتب مث احفظ هذا امل )2
 .مثالً

 مـن    ملـف  إسترياد لكى ميكن    نهأل وذلك[  هذا امللف    إغالقبعد ذلك قم ب   مث   )3
اده ريسـت إامللـف املـراد   ن يكون أالبد و SPSSاىل برنامج    Excelبرنامج  

  : اخلطوات التاليةنتبعمث  ،]مغلقاً
 . SPSSتشغيل برنامج ب قم )4
ـ ومن القائمة الفرعية   Fileقائمة  افتح  مث   )5 ، كما   Data إضغط ، open  ل

  :هو موضح بالشكل التاىل
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  :سوف يظهر املربع احلوارى التاىل )6

  

  :باألتىعليك القيام  مث بعد ذلك، )7
 Osama  املراد إسترياده وهـو سم امللفإ أكتب File nameىف خانة   .أ 

Rabie.  

كان الذى يوجد فيهاملحدد
  بياناتهإستريادامللف املراد
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 Excel ختـر ا ومنـها  Files of typeافتح القائمة املنسدلة مث    .ب 
(*.xls)كما هو موضح بالشكل التاىل :  

  

ويظهر مربع حوارى   ،  احلاىل املربع احلوارى    إغالقسوف يتم   ،   open إضغطمث   )8
  :، كما هو موضح بالشكل التاىلجديد
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 كما،   SPSSستجد أنه قد مت إسترياد امللف ومت فتحه على برنامج           ،   ok إضغط )9
  :هو موضح بالشكل التاىل

  

  

  

  

  

  

حتليل التباين ىف إجتـاهني، والتمثيـل       : ها من علم هذه املهارة ىف مواقف كثرية     ت اىل   ححنتا
  .اخل... . ... طريقة األعمدةبإستخدامالبياىن 

  
  
  

@ñŠbè¾aòßb©a  
xë…Œß@Þë†u@pbãbîi@Þb…g  
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Þbrß  : بيانات اجلدول التاىلإدخالاملطلوب :  

æbîi@@óÈßbu@Ýçûß@@Áìnß@Ýçûß@@óbc@áîÜÈm@@óßc@@

Þbu‰@@30  45  60  10  

õbã@@10  20  55  8  

paì©a:  

  : عمدةأ ىف ثالثة - ىف صفحة البيانات - بيانات اجلدول املزدوج إدخاليتم 

þa@…ìàÈÛaëÞ : يتضمن التكرارت .  

@óãbrÛa@…ìàÈÛa :  اخلاصة باحلاالت املختلفة لألعمدة، مبعىن الكـود رقـم      كواديتضمن األ 
للتعلـيم  ) 3(للمؤهل املتوسط، والكود رقـم      ) 2(للمؤهل اجلامعى، والكود رقم     ) 1(

  .للحالة الرابعة واألخرية وهى أمى) 4(األساسى، والكود رقم 

bßg@@@@sÛbrÛa@…ìàÈÛa@ :   اخلاصة باحلاالت املختلفة للـصفوف، مبعـىن        كوادفهو يتضمن األ 
للحالـة الثانيـة وهـى      ) 2(ىل وهى الرجال، والكود رقم      وللحالة األ ) 1(الكود رقم   

  .النساء

áÓ‰@kí‰†nÛa

I27H 
xë…Œß@Þë†u@pbãbîi@Þb…g  
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  :ج ىف صفحة البيانات كما يلىحبيث تكون بيانات اجلدول املزدو

  

  

  

  

  

  
 تتوقف على طبيعة هذه العينات من       دخالجند أن طريقة اإل    ،أكثر من عينة  ىف حالة وجود    

  .ا غري مستقلةأحيث هل هى عينات مستقلة أم 

@ñŠbè¾a†bÛaò  
òäîÇ@åß@Šr×þ@pbãbîi@Þb…g  
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Þbrß  : التالية توافرت لدينا البياناتأنهبفرض : 

òäîÇ) 1( òäîÇ) 2( 

18 15 

12 10 

8 8 

5 14 

10 3 

16 18 

11 10 

4 14 

10 7 

lìÜİ½a : البيانات السابقةإدخال :  
  .بإفتراض اإلستقالل )1
   .بإفتراض عدم إستقالل )2

áÓ‰@kí‰†nÛa

I28H 
@…†ÈÛ@pbãbîi@Þb…gIK@H@åß
pbäîÈÛa  
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paì©a:  

üëcZòÜÔn½a@pbäîÈÛa@òÛby@óÏ@:  
  :أنه البيانات ىف عمودين ، حبيث إدخالهنا يتم 

 إدخـال ب نبدأحبيث ، لعينتنياخلاصة با مجيع املشاهدات    إدخاليتم  : لوالعمــود األ ىف  
  .ىل، مث بيانات العينة الثانية، ىف نفس العمودوبيانات العينة األ

ة بكل عينة، حبيث نعطى     ـ اخلاص Codes وادـك األ إدخالفيتم   : ىف العمود الثاىن   إما
 أخرىل، وكود   و لبيانات العينة األ   –) 1( وليكن الرقم    –كود معني   

  .)2( وليكن الرقم -لبيانات العينة الثانية

  :تكون صفحة البيانات كما يلى: وبالتطبيق على املثال احلاىل 
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bîãbq  :òÜÔn½a@Ë@pbäîÈÛa@òÛby@óÏ:  
 يـساوى  بيانات كل عينة ىف عمود مستقل، حبيث يكون عدد األعمـدة             إدخالهنا يتم   

 : كما يلى،عدد العينات
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@@

@Ý–ÐÛaÉiaŠÛa 

ïàÜÈ½a@‰bjnüa@ÂëŠ‘
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  ىاملعلم ختباراإلشروط 

ـ  التعرف على    الًأو املعلمى، نود    ختبار نتكلم عن شروط اإل    أنقبل    اتإختبـار واع  أن
  :SPSSالىت يوفرها برنامج الفروض 

  

   الالمعلمىختباراإل   املعلمىختباراإل  عدد العينات

 One – Sample T Test ىف حالة عينة واحدة
****** 

  ىف حالة عينتني
   مستقلتني

Independent   – 
Samples T Test 

o Mann-Whitney U 
o Kolmogorov – Smirnov Z 
o Moses extreme reaction 
o Wald – Wolfowitz runs 

  ىف حالة عينتني 
  غري مستقلتني

Paired   – Samples T 
Test 

o Wilcoxon 
o Sign  
o McNemar 
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  تابع اجلدول السابق

  مى الالمعلختباراإل   املعلمىختباراإل  عدد العينات

  ىف حالة اكثر
   من عينتني
   مستقلتني

One – Way ANOVA o Kruskal-Wallis H 
o Median 
o Jonckheere-Terpstra 

  ىف حالة اكثر 
  من عينتني

   غري مستقلتني
****  

o Friedman 
o Kendall's W 
o Cochran's 

  :ملحوظة هامة
ـ  األكثر   اتختباراإلهى  ]  SPSSالىت يوفرها برنامج    [  السابقة اتختباراإل  ،اًتخدامإس

  .  ىف جمال االحصاء االستدالىلاتختباراإلكل  وليست

  : املعلمىختبارشروط اإل
قبل إستخدام أى إختبار من اإلختبارات املعلمية، البد من التأكد من توافر جمموعة مـن               

  :الشروط، أمهها 
   .عتداليةاإل )1
  .تجانسال )2
 .العشوائية )3
 .االستقالل  )4
 . ملتغريات كمية أى بياناتMetric Dataبيانات مترية  )5

  : حول هذه الشروط نقدم بعض املالحظاتأنولنا  
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هى شروط   :البيانات املترية شرط  و ،ستقالل العينات إشرط   العشوائية و  شرط )1
 تكون العينـات    أن من املفترض    نه أل ،ملاذا؟... حصائياًإ هاإختبارنظرية ال يتم    

 عتداليـة طا اإلأما شر . ومستقلةالىت قام الباحث بسحبها هى عينات عشوائية    
 . كما سنرى– والتجانس فيتم التأكد من توافرمها إحصائياً

 ا يلزم توافره  شروط:  وشرط البيانات املترية    وشرط العشوائية  عتداليةشرط اإل  )2
 .ىف مجيع اإلختبارات املعلمية

لعينتني ) ت(ىف حالة إختبار    : شرط اإلستقالل يلزم توافره ىف حالتني فقط مها        )3
 .ANOVAلة حتليل التباين ىف إجتاه واحد مستقلتني، وىف حا

 ANOVAشرط التجانس فليزم توافره ىف حالة حتليل التباين ىف إجتاه واحـد              )4
 .فقط

 30 أكرب مـن أو تـساوى        عدد املشاهدات تكون  (ىف حالة العينات الكبرية      )5
 التوزيع اإلحتماىل وفقا ملـا تقـره        إعتداليةميكن التخلى عن شرط     ) مشاهدة
  .Central Limit Theoremملركزية  االرتعةنظرية 

  :والشكل التاىل يلخص أنواع اإلختبارات املعلمية والشروط اخلاصة بكل إختبار

  اإلختبار

اإل
لية
تدا
ع

  

س
جان
الت

ئية  
شوا
الع

الل  
ستق
اإل

رية  
 املت
ت
يانا
الب

  

  ىف حالة عينة واحدة) ت(إختبار 
One – Sample T Test         

  ستقلتنيىف حالة عينتني م) ت(إختبار 
Independent   – Samples T Test        
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  ىف حالة عينتني غري مستقلتني) ت(إختبار 
Paired   – Samples T Test        

   ىف إجتاه واحدحتليل التباين
One – Way ANOVA        

 تنفيذ أى إختبار من اإلختبارات السابقة، سوف نتبع اخلطوات          عندوبصفة عامة،   
  :ة التالي

  .إعطاء مثال رقمى 
 .التعرف على شكل الفرض العدمى والفرض البديل ىف كل إختبار 
 . البياناتإدخالالتعرف على طريقة  
  .SPSSخطوات تنفيذ اإلختبار بإستخدام برنامج  
 .التعرف على مكونات نافذة املخرجات وحتليلها 
  .التعرف على كيفية تفريغ النتائج والتعليق عليها 

 وشـرط   عتداليـة كيفية التأكد من توافر كل من شـرط اإل         على   وسنتعرف األن 
 اللذين يـتم     من شروط اإلختبار املعلمى    بإعتبارمها الشرطني الوحيدين  (التجانس  

  :)فحصهما إحصائياً

   :عتداليةاإل شرط: لو األالشرط
  :عتداليةاإل شرطاملقصود ب

التوزيع بياناته  تبع  تمع  تعينة الدراسة مسحوبة من جم     تكون أن  "عتداليةاإليقصد بشرط   
   ".الطبيعى

 إعتدالية الىت تستخدم ىف دراسة      اتختباراإل نوعني من    SPSSوبصفة عامة يوفر برنامج     
  : ، مهاالتوزيع االحتماىل
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  .Kolmogorov - Smirnov    سيمنروف– كلوجمروف إختبار )1
  .  Shapiro – Wilk ويليك –شابريو إختبار )2

 

 للبيانات   التوزيع اإلحتماىل تداليةإع إختبار): 38(التدريب رقم 

 : املثال الرقمى  

 طالب من طالب كليـة التجـارة        )15( عينة عشوائية مكونة من      ت قد سحب  أنهبفرض  
  : كما يلىاألعمال إدارة ىف مادة  هؤالء الطالب درجاتكانتجامعة املنوفية، و

12  10  8  11  15  

15  11  3  14  16  

15  10  7  16  10  

   :إختبارواملطلوب 
هـل  : خرأالسؤال بشكل   . ( هل هذه العينة مسحوبة من جمتمع يتبع التوزيع الطبيعى؟        

) م ال؟ أ ىف كلية التجارة جامعة املنوفية تتبع التوزيع الطبيعى          األعمال إدارةدرجات مادة   
  . %5 وذلك عند مستوى معنوية

:  التوزيع اإلحتمـاىل   إعتدالية إختبارشكل الفروص اإلحصائية ىف حالة       
 )التطبيق على املثال احلاىلب(
  .ه التوزيع الطبيعىاتبيان تتبع العينة مسحوبة من جمتمع اتبيان) : H0(العدمى  الفرض
ـ بيان ال تتبـع   العينة مسحوبة من جمتمـع         اتبيان) : H1(البديل   الفرض  ه التوزيـع   ات

  .الطبيعى



óàÜÈ½a@‰bjn⁄a@ÂëŠ‘@
 

 118

  .ة كما يلى السابقاتبيانال إدخاليتم : اتبيانال إدخالطريقة  

  

 :ختبارت تنفيذ اإلخطوا 
ـ  ، ومن القائمة الفرعيـة  Analyzeافتح قائمة  )1    Descriptive Statisticsـل

  : املربع احلوارى التاىللناسيظهر ،  Exploreاختار 
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 إضغطمث ، Dependent List بعنواناىل املربع الذى  var00001 املتغري بنقلقم  )2
سيظهر لنا مربـع    ،   أمامك ىف نفس املربع احلوارى الذى     ..Plots اإلختيارعلى  

  : كما يلى،حوارى جديد
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من خالل الضغط مـرة    Normality Plots with tests اإلختيارقم بتنشيط  )3
 .اإلختيار ىف املربع األبيض الذى أمام هذا باملاوسواحدة 

 . للعودة للمربع احلوارى السابقContinue إضغطمث  )4
  .ختبار اخلاصة ذا اإلOutput سيظهر لنا نافذة املخرجات، OK إضغطمث  )5

 :مكونات نافذة املخرجات 
  : من Outputنافذة املخرجات تتكون 

  :ة التاليبالعناوين جداولثالثة  )1

o Case Processing Summary 
  .عدد املشاهدات والقيم املفقودةب بيانيتضمن 

o Descriptives 
 ثقة للوسـط     باإلضافة اىل فترة   ، عن قيم بعض مقاييس اإلحصاء الوصفى      اتبيانيتضمن  

  .احلساىب للمجتمع املسحوب منه العينة

o Tests of Normality 
 .)ويليك – شابريو( إختبار و،)وفر مسن–كلوموجروف ( إختبار  كال منويتضمن نتائج

  .اخل....مثل الساق والورق : يةبيان الاألشكالهذا باالضافة اىل بعض  )2

ـ ال على   اإلهتمام نركز   ،ماىل التوزيع االحت  إعتدالية إختبار عند : أنههنا  يالحظ  و  اتبيان

   .Tests of Normalityاجلدول الثالث وهو جدول الواردة ب

 :تفريغ النتائج والتعليق 
 أن، بـل ميكـن      ين معاً ختبارال يشترط عرض نتائج اإل     أنه نشري اىل    أنىف البداية جيب    

   . حسب رغبة الباحث، وذلكأحدامهانكتفى بنتائج 
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 التوزيـع   إعتداليـة دراسـة   عند  وف  ر سيمن –كلوجمروف   رإختباعتمد  ننا س أنوبفرض  
  :اجلدول التاىلسنقوم باعداد ىف هذه احلالة  ،اإلحتماىل

  

  

   األعمال إدارةدرجات مادة تماىل لح التوزيع االإعتدالية إختبارنتائج 
  إختبار إستخدامببكلية التجارة جامعة املنوفية 

   سيمرنوف–كلوجمروف  

  اإلحتمال   احلريةدرجات  ختباراحصائى اإل
 Sig.  (P. value) 

0.156  15  0.200  

  :التعليقطريقة 
 P.value قيمة   أن  سيمنروف، – كلوجمروف   ختبار إل يتضح من نتائج التحليل االحصائى    

نا نقبل الفـرض العـدمى      فإن بالتاىل   ،%5 من مستوى املعنوية     أكرب  وهى %20 تساوى
  .ه التوزيع الطبيعىاتبيانتتبع  العينة مسحوبة من جمتمع اتبيان أنالقائل ب

  :ملحوظة

  :P. Value  إستخدام رفض الفرض العدمى بأوقبول العامة لقاعدة ال
  الذى حيدده  )α ( مستوى املعنوية  )تساوى أو(  أقل من     P.Value  أو .Sig كانتإذا  

 .حيح والعكس ص،ى ونقبل الفرض البديلمنا نرفض الفرض العدفإنالباحث، 

  :تجانسالشرط : الثاىنالشرط 
  :املقصود بشرط التجانس
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التباينات أو اإلحنرافات املعيارية للمجتمعات املسحوب منها        "  أن يقصد بشرط التجانس  
  ". العينات تكون متساوية

 Levene's Test إختبار هو تجانسال لدراسة SPSS الذى يوفره لنا برنامج ختبارواإل
.  
  

 Levene's Testبإستخدام ختبار التجانس إ): 39(تدريب رقم ال

 : املثال الرقمى  
اخلاصة بدرجات مـادة    ) املوضحة ىف اجلدول التاىل   ( اتبيانال توافرت لديك    أنهبفرض  

  .االحصاء ىف كل من جامعة القاهرة وجامعة املنوفية وجامعة عني مشس

اين درجـات   هل تب : السؤال بشكل اخر    . . ام ال ؟   جتانسمعرفة هل هناك    : املطلوب

  .%5 ام ال؟ وذلك عند مستوى معنوية متساوياالحصاء ىف اجلامعات الثالثة   مادة 

  جامعة عني مشس  جامعة املنوفية  جامعة القاهرة
18  15  10  
12  10  12  
8  8  15  
5  14  20  
10  3  18  
16  18  17  
11  10  19  
4  14  14  
10  7  10  

  ANOVAة حتليل التباين     ىف حال  تجانسال ختبارإلشكل الفروص اإلحصائية     
 )بالتطبيق على املثال احلاىل: (
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تباينات اتمعات املسحوب منـها العينـات       ): H0(العدمى   الفرض
  ).جتانس يوجد (متساويةتكون 

هناك إثنني على األقل من تباينات اتمعـات        ) : H1(الفرض البديل   
 ( متساوية غرياملسحوب منها العينات تكون     

  ).جتانسال يوجد 

 : اتبيانال إدخالطريقة  
 ال يتم إجراءه إال ىف حالة Levene's Testألن إختبار  ( عينات مستقلةنا بصدد أن طاملا

  :كما يلى  اتبيانال إدخاله سيتم فإن، ) العينات املستقلة



óàÜÈ½a@‰bjn⁄a@ÂëŠ‘@
 

 124

  

 :ختبارخطوات تنفيذ اإل 
ـ ، Analyzeافتح قائمة  )1 اختـار  ،  Compare Means  ومن القائمة الفرعية لـ

One – way ANOVA ، سوف يظهر لك املربع احلوارى التاىل:  
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قـل  أنمث ،  Dependent List بعنـوان اىل املربع الذى   samplesقل املتغري أن )2

  .Factor بعنوان اىل املربع الذى Codesاملتغري اخلاص باالكواد 
  :سيظهر لك املربع احلوارى التاىل،  Options إضغطمث  )3
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 Continue إضـغط مث ،  Homogeneity of variance اإلختيـار قم بتنشيط  )4
  .للعودة اىل املربع احلوارى السابق

   .ختبار سوف تظهر لك النافذة اخلاصة مبخرجات هذا اإل،Ok إضغطمث  )5

 مكونات نافذة املخرجات 
   :تتكون صفحة املخرجات من جدولني

  .Test of Homogeneity of Variance بعنوانوهو :  لواأل اجلدول

  .ANOVA بعنوانوهو  : الثاىن ولواجلد

  .لو هو اجلدول األ من املخرجاتبالطبع الذى يعنينا

  :تفريغ النتائج والتعليق 
   Levene's Test إختبارنتائج 
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  ختباراإل إحصائى

Levene 
Statistic  

  )1( احلرية درجات

df1  

  )2( احلرية درجات

df2  

  اإلحتمال
Sig.  (P. value) 

0.176  2  24  0.83  

  :لتعليقطريقة ا
 مـن   أكـرب  وهى   )%83 أى( 0.83 تساوى P.Value قيمة   أنيوضح اجلدول السابق    

تباين درجات مـادة     أن ب  القائل نا نقبل الفرض العدمى   فإنبالتاىل  ،    %5مستوى املعنوية   
  .)جتانس هناك أن أى(ي وااالحصاء ىف اجلامعات الثالثة متس

  





 

 

  :الثاينحمتويات اجلزء 

  باستخدام املتغريات املتعددة حتليل 
  SPSSبرنامج 

Þëþa@Ý–ÐÛa  

   .....................................ل التباين وحتليل التغاير  مقدمة عن الفرق بني حتلي

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@

   ...............................................(ANOVA)حتليل التباين األحادي 

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@

    ................................................(MANOVA) حتليل التباين املتعدد
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א א−אא א א
:−א)א(

א ◘    Simple Regression Models א

א ◘  Multiple – Regression Modelsא
   

Þëþa@ÊìäÛa:@xˆb¹Ša‡®üaÁîjÛa@ó©a@:
א)Y(אאאא
)X(،א אא :אאא

XBBY 10 +=
óãbrÛa@ÊìäÛa@Z@@xˆb¹Ša‡®üa@ó©a@†‡Èn¾aZ@ @

،)Y()X’s(א
א אא :אא

kk XBXBXBXBBY +++++= ............3322110  
)k: א) א א

@xˆì¹@ÕîÏìm@paì‚Ša‡®a:

ó©a@Ša‡®üa@ÝîÜ¥@ÁîjÛa@@ @

 Simple Linear Regression Analysis@
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א אאא א
א א אא،א ،א א
:

üëc@ZÛa“@Âë‹Ûaòí‹Ää: 

1( ÖbÐma@Iëc@òîÔäßH@paŠb’g@@áîÓë@pýßbÈßŠa‡®üa@ô‹ÄäÛa@‘bþa@Éß@ð‰Ûa@áØ±@

òaŠ‡Ûa@Ý«@ñ‹çbÄÛa: 

،، א א א
א א א−א –א

:
א  − אא א

א.א אא א
אאא א א א .א
א  − א،א

א אא (א
 .)א

א: אא אא
א .א

2( @ÞìjÓIëc@òíbÐ×@HñŠ‡ÔÛaàäÜÛ@òíÐnÛa@xˆì: 
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@xˆìàäÛ@òíÐnÛa@ ñŠ‡ÔÛbiŠa‡®üa:א אאא
א א אא א،א א א
א אא א .א

.א،
א א ،.א

אאא א،א
א א30٪40٪אאא
א60٪א، אא

.

bîãbqZÛa@òîšbí‹Ûa@Âë‹“Z@ @

:
1( Û@òîÜØÛa@òíìäÈ¾a@xˆìàäŠa‡®üa: 

א אאא א א א א
א [(אא.א (F- test.[

א، אא א א א
א א אא،א א:א א א

אא:א א(אא )א
؟ א א א א א א.א
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א
א אא ،.

אא א:אא
אא ).(אא

2( òíìäÈ¾aòîö§axˆìàäÜÛ: 
א אא א א

א،  - T[(.א

test.[(

3( @ô‡ß@Âë‹’@‹Ïaìm@òß‡ƒn¾a@òÔí‹ÛaÀ@xˆì¹@bÈß@‹í‡Ôm@Ša‡®üa.
א:א א .OLSא

:א

−  a@ÉíŒìnÛa@òîÛa‡nÇïÛbànyüa@ïÓaìjÜÛNormality Test: 

א،)()(א א
אא אא אא א، א
.אא

،א א א א א
، א אא אא
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אאא. א
אאא  .)1(30א

−  üaÞýÔnÛaïma‰ïÓaìjÜÛ: 

אאא אאא א،א
אא .אא

אאאא )T(،)F(א
،)R2(א א א ، א

א .א

−  Šbjn‚gãb¤ïÓaìjÛa)Šbjn‚apbjqåíbjnÛa(Homoscedasticity: 

אא אא
אאאא אא א ،

א.א א
biased،אאא .)2(א

òÔibÛa@Âë‹“Ûa@Õîjm@òîÐî×@òîÜàÈÛa@òÜrßþbi@|šìäë:

Þbrß:
                                                 

1  Palta, Mari, (2003)," Quantitative Methods in population health: 
Extensions of ordinary regression", Wiley – IEEE, p 6. 

2  Berk, Richard A., (2003)," Regression analysis: a constructive critique", Sage 
publications Inc., p 144.  
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א א א :א

Ý‚‡Ûa Úýènüa 

158  127  

160  130  

175  129  

157  125  

130  115  

150  119  

152  121  

162  124  

125  97  

115  92  

125  85  

145  114  

140  118  

142  110  

140  119  

138  104  

126 102  

lìÜ¾a:
א .؟5٪אא

paì©a:
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:א )1

אRegressionאא،Analyzeא )2
א،Linearא א א :א
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אא :אא
א  . אאאConsumption[y]א

Respondent. 

א  . אאא Income(x)א
Independent(s).

אא،Statisticsא )3 :אא
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א א א :א
.  Durbin – Watson،]

אא א א א א א
א א א  .]Residualsא

א  . א EstimatesModel Fitא

.
אContinueא  . א א .א

א )4 א א Saveא:א

א א א :א



ÉibÛa@Ý—ÐÛa 
 

 112

א א א :א
.  Unstandardizedא א א

Predicted Values

.  standardizedא א א
Residuals

אContinueא  . א א .א

א )5 א א אPlotsא:א
א א :א
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א א א :א
.  Normal probability plotא א א

Standardized Residual Plots.
אContinueא  . א א .א

א )6 א א ،okא:א
א :،א

1 .Šbjn‚a@ïöb—ygë@‡í‡znÛa@ÝßbÈß@Þë‡uDurbin-Watson

א א א :א
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(  R:א)א א א א
 ).א

(  R Square:א)א.( 

(  Adjusted R Square:א  .א

(  Std. Error of the Estimate:אא
א،א א א
)MSE()1(. 

(  Durbin-Watson:א)א–א(
א א א א א .א

2 .åíbjnÛa@ÝîÜ¥@Þë‡uANOVA:

א אא :א
(  Model:א א .א
(  Sum of Squares:א. 

                                                 
1 MSE א.  
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(  df:א. 

(  Mean Square:א. 

(  F:)(א. 

(  Sig:אP.Value،אא
א  .א

3 .Ša‡®üa@pýßbÈß@Þë‡u:

א אא :א
(  Unstandardized Coefficients:א

אConstantא א ،)
א א،)אא א
 ).Std. Error(א

(  Standardized Coefficients)א
).א
(  t:)(אא. 
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(  Sig:אP.Value]אא
א א א )].א(א

4 .@@@ïÈîàvnÛa@Þbànyüaë@‡çb“¾a@ïÈîàvnÛa@Þbànyüa@µi@òÓýÈÜÛ@ïãbîi@ÝØ’
ÉÓìn¾aN@ @

@ @

א א אא א א א
א א א א א .א

ÜßòÃìz:
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، Data Viewא  −
א  Standardized(א

Residuals(אres_1،א
،pre_1א)ŷ(א

 :א

א  − א א א א
אא  .אאאא
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 ، א א א
א א א א א א א).א(א

א א א א א א א
א .א

paì©aZ@ @

אScatterאGraphsא )1 א א
:א

Simple،Defineא )2

א א א :א
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א א א :א
א  ) א א  Standardא

Residual [zre_1]א א  .Y Axisא

א  ) א א)א(א
Unstandardized Predicted Value [pre_1]

א א .X Axisא

אokא )3 א א :א
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@ @

אא ،אאא א א
אא א :אא

ë@wöbnäÛa@óÜÇ@ÕîÜÈnÛa@xˆì¹@òîyý–@óÜÇ@áØ¨aŠa‡®üa@ð‰Ûa@
@éÔîÏìmZ@ @

@üëc :Š‡Ô¾a@Ša‡®üa@xˆì¹Z@ @

Y = 8.149 + 0.735 X 
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א א א :،א
א ◘ .0β:()8.149(א (
א ◘ ).1β:()0.735(א

@ @

@bîãbq@ZÛaÂë‹“òí‹ÄäÛa@N 

1( ÖbÐmg)òîÔäß(paŠb’gòàîÓëpýßbÈßŠa‡®üa:

א א ،אא
א :א

אאא  .
).א(
א  . )אא(א

א א א א א ،. 

א :אא

Consumption = 8.149 + 0.735 Income       

אאא א
א אא א .א

@òÃìzÜßòßbç:
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אא אא א
א א،אאא

א אא.א
א אא ،א א

א .א

2( ñŠ‡ÔÛaòíÐnÛaxˆìàäÜÛ:

אאאא אא
)R-Sq(א א،]R-Sq (adj)[א
.א

ÕîÜÈnÛa@òÔí‹ :
א א א ،אא

א77.1٪אא א א )א(،
א77.1٪ א ،)א(אאא

א77.1٪ א א אא ، א
א٪)22.9( א א .א

brÛbq:Zòîšbí‹Ûa@Âë‹“Ûa@: 

1( òíìäÈ¾aòîÜØÛaxˆìàäÜÛ: 
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◘ ë‹ÐÛaòîöb—ya:
א):0H(אא .א

א א):1H(א .א

◘ ë‹ÐÛaÝØ“i‹‚e:
א):0H(אא א

.א( (
א א):1H(א אא א

 ).א(

◘ Íí‹ÐmwöbnäÛaÕîÜÈnÛaëbèîÜÇ:

ANOVAא

א א

א
Source א

DF 
א

SS 
א

MS 
א

F cal 

P. 
Value 

א  0.0000 54.814 2244.036 2244.036 1א

 * * 40.939 614.082 15 א

 * * * 2858.118 16 א

ÕîÜÈnÛa:
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،P.Valueא:א
אאא،5٪א

א אא،א א
א .אא

2( òíìäÈ¾aòîö§axˆìàäÜÛ: 

◘ âìèÐ¾a:
א אאא א
א אא.אא
אא، .א

◘ ña†þa:א)(]T - test[، 

◘ ÝØ’ë‹ÐÛaòîöb—ya:
−  )B0(:

0:

0:

01

00

≠

=

BH
BH  

−  )B1(:

0:

0:

11

10

≠

=

BH
BH  

◘ Íí‹ÐmwöbnäÛaÕîÜÈnÛaëbèîÜÇ:
א א
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 א

א  א
 P. Value )(א

B0  8.149 0.569 0.578 

B1  0.735 7.404 0.000 

◘ ÕîÜÈnÛa:
)B0(א ،P.Value0.578

אאא،5٪א א א
אא .א

)B1(،אP.value0.000

אאא،5٪א
א א)B1(א .א

3( Âë‹’pbÈi‹¾aô‹Ì—Ûaòí†bÈÛa. 

Þëþa@Â‹“Ûa:òîÛa‡nÇa@ÉíŒìnÛa@ïÛbànyüa@ïÓaìjÜÛNormality Test

◘ ë‹ÐÛaaòîöb—y:
א):H0(אא אא .א

א א:)H1(א .אאא
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אא אא א :א

¶ëþa@òÔí‹Ûa@Zbîãbîi@ @

א א א א א
، א א א א אא א

אא א א א א א א א א
א א א א،א א

אא.
א .א

א אא א ، א
א א ، א (א

א ).א
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@ @
òîãbrÛa@òÔí‹Ûa@Z@Šbjn‚a@åß@Ý×@Šbjn‚a@âa‡ƒnbi@bîibyI@Òë‹uìßìÜ×–Òë‹ä@H@L

@Šbjn‚aëI@ëib’–ÙîÜíë@HZ@ @

 paì©a@ @

 Descriptive א א  ، Analyze  א )1

Statistics   א Explore ،   א א  :א א
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  :ع احلواري الذي أمامكيف املرب )2

 املربع الذي إىل Standardized Residualقم بنقل املتغري    )أ 
 .Dependent Listبعنوان 

 .Plots اختر Displayومن االختيارات    )ب 
 الذي احلواري نفس املربع يف ..Plots االختيار فوق أنقرمث    )ج 

 :يلي جديد، كما حواريأمامك، سيظهر لنا مربع 

 :قم مبا يلي: ييف هذا املربع احلوار )3
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  من خالل Normality Plots with testsنشط االختيار    )أ 
الضغط مرة واحدة باملاوس يف املربع األبيض الذي أمام هذا 

 .االختيار
 مث قم بتعطيل .Noneر اخت Boxplotsمث من االختيارات    )ب 

 هو، اهلدف من هذه اخلطوة Stem – and – Leafاالختيار 
 .إليها حاجة  املخرجات اليت لسنا يفتقليل

 . للعودة للمربع احلواري السابقContinueمث اضغط    )ج 

نافـذة املخرجـات    سنحصل على النتـائج التاليـة يف        ،  OKمث اضغط    )4
Output: 

◘ ÕîÜÈnÛaë@wöbnäÛa@Íí‹Ðm: 
אא אאאא

א
 א

P. value 

 0.20 17 0.129–א

 0.780 17 0.970–א
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◘ ÕîÜÈnÛa@òÔí‹ :
א אP.Valueא

אאאא،א0.05 א
،א אא א א
א.א א[א ]אאאא

א א א .אא

@Â‹“ÛaïãbrÛa@ZüaÞýÔn@ïma‰ÛaÓaìjÜÛ@ï@Z 

◘ òîöb—ya@ë‹ÐÛa:
אא:)H0(אא אא(א

א ).א
א אא:)H1(א אא(א

א ).א

◘ áØ¨a@ña†c:
אאאא אא

Durbin – Watson Test

◘ @‰îÐäm@paì‚Šbjn‚üa:
©a¶ëþa@ñì:א)DW(:
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א אDurbin-Watsonא
א א א אא،א

)2.224.( 

òîãbrÛa@ñì©a:א א(א  Durbinא

– Watson:( 

א א ،Durbin – Watson

א: א،)dL(א א
)du.(א א א)K(א ،)n.(

:،k=1،n=15א

36.1
08.1

=
=

u

L

d
d  

òrÛbrÛa@ñì©a:א א  :א

אא אאאאא ،אא
:אא

א  ))11 :א
א ).( dL<DW<4-4א:א
א  ).DW<dL>0(א:א

א  ))22 :א
א ).DW<4-du>2(א:א
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א ).du<DW<2 (א:א

،א  ))33 א א
:אא

א (א :4-du<DW<4-dL.(
).dL<DW<du(:אא

@b·ëcæ:

.DW2.224א  −
−  du 1.36)א  – Durbinא

Watson(]Kא)א א א
،)א(15א)א

 )2.64 =4-1.36(א.]5٪
−  )2<DW<4-du(،2<DW(2.22417)<2.64. 

áq@åßë@Ša‹ÔÛa@æìØí:

אאאאא א(א
אא א).א אא[א ]אא

א א א .אא

@@sÛbrÛa@Â‹“Ûa@ZŠbjn‚a@ãb¤@ïÓaìjÛa)אא:(

א :א
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¶ëþa@òÔí‹Ûa@ZïãbîjÛa@á‹Ûa@Þý‚@åß:
אא אאאא

א(א،א  :)א

@ @

@@@@bäç@Åyýíæc:א אאאא
אאא(א אאא ،)אא

א ،א
א.א א[א

א]א א א א .א
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אא ،א
Goldfield – Quandtא.

òîãbrÛa@òÔí‹Ûa@Z@òîib¨a@òÔí‹ÛaIòÔí‹  Goldfield – Quandt(  

paì©aZ@ @

א .1 אא א
 :.א

אSort CasesאDataא  . א א
 :א

א  . אIncome (x)א א  Sortא

by.א א א א א
Sort Orderא (Ascendingא

.( 
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אokא  . א א(א،
א)א(א) ،: 

א20٪א .2 א א)1(א ،3.4

א.א3، א א
א א).10(،)9(،)8(א

                                                 
 ) مشاهدة3.4 = 0.20 × 17( 1
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א:א7، א א א
א)7(א...........)2(،)1( א א א ،

 ).17(א........)12(،)11(

)SSE(א .3
א ، אא .א

א  :א

א)( א א א א א
، א  :א

אSelect CasesאDataא 
א א  :א
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א  א א :א

א Based on time or case rangeא

Rangeא א א :א

א  א א א:א
א א א Continueא.א

א ، א א א،okא
، א א א א א א א

:א
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אא  (x)(y)א

،.א א א
א  :א
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א  )SSE()1(א:א
).411.690(א

I2HISSE@H@אא  )(

@Zא @
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).44.824(א)SSE()2(אא

)()F̂(א،:

( )
( ) 1088.0

690.411
824.44ˆ

1

2 ===
SSE
SSE

F  
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)()F̂(אאא
א א)α(א ،)F̂(א)F(

א א אא
א ، .א

@bäçë@‡−æc)F̂(א0.1088א
)א )05.0,5,5Fא5.05א א، אא

א.א א
א .א
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@ @

@ @

@ @

@ @


