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Graphs  Legacy DialogsHistogram 

 أكمل المربع الحواري كما يلي:
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Test of Hypotheses 

بعررر  موضررروخ اختبرررار ال رضرررياة انحصررراليو مررر  أ رررم الموضررروعاة فررري مأرررال اتخرررا  ال رررراراة وسرررنبدأ بررر كر  يعتبرررر
 المصطلحاة الهامو في   ا المأال.

1

  ي عبارة ع  ادعاء قد يكو  صحيحًا أو خطأ حول معلمو أو أكثر لمأتمع أو لمأموعو م  المأتمعاة. 
بيانراة العينرو تسراند النةريرور وتررف  عنردما تكرو  بيانراة العينرو علرى الن ري  منهرار وفري   ت بل ال رضيو فري حالرو أ 

حالو عردم رفضرنا لل رضريو انحصراليو فرا   ر ا نراتم عر  عردم وأرود أدلرو كافيرو لرفضرها مر  بيانراة العينرو ولر ل  فرا  
ضريو بنراء علرى المعلومراة الموأرودة فري عدم رفضنا له ه ال رضيو ال يعنى بالضرورة أنها صحيحور أما إ ا رفضنا ال ر 

ر يرفضررهابيانرراة العينررو فهرر ا يعنررى أ  ال رضرريو خاطلررور ولرر ل  فررا  الباحررر يحرراول أ  يضررع ال رضرريو ب رركل يأمررل أ  
 بعرردمأحسرر  مرر  اير ررا فانررض يضررع فرضرريو ت ررول  طري ررو أديرردة مرر  طرررس الترردري فمررثً  إ ا أراد الباحررر أ  يثبررة بررأ  

 تدري .وأود فرس بي  طرس ال
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)ال رضرريو المبدليررور ويرمررب لهررا بررالرمب  ب رضرريو العرردمإ  ال رضرريو الترري يأمررل الباحررر أ  يرفضررها تسررمى 
0

H ر ورفضنا له ه ال رضيو يؤدى إلى قبول فرضيو بديلو عنها تسمى ال رضيو البديلو ويرمب لها بالرمب
1

H. 
2

و رري درأررو االحتمررال الرر ي نرررف  بررض فرضرريو العرردم 
0

H   عنرردما تكررو  صررحيحو أو  ررو احتمررال الوقرروخ فرري الخطررأ مرر
 %1مساويو  ر و يحدد ا الباحر لن سض من  البدايو وفي معةم العلوم التطبي يو نختارالنوخ األول ويرمب لض بالرمب

 على األكثر. % 5أو 
3

عبارة ع  متغير ع والي لض توبيع احتمالي معلوم وتصف الدالو انحصاليو الع قو بي  ال يم النةريو للمأتمع وال يم 
 المحسوبو م  العينو.

0 (Sig. or P-value) : 

المحسوبو م  بياناة العينو   تساوي )أقل م  أو تساوير إحصاليو االختبار ى قيمو أكبر م  أواحتمال الحصول عل
بافترا  صحو فر  العدم  االعتبار توبيع إحصاليو االختبار أخ ًا في

0
H  ال ر  البديل  وطبيعو

1
H ويتم .

 .العدم رار حيال فر استخدام ال يمو االحتماليو التخا  ق

 

1

يأب تحديد ما إ ا كا  المتغير الع والي ال ي يتم دراسرتض يتبرع التوبيرع الطبيعري أم توبيرع بواسرو  أم توبيرع  و  
حتماليررو يكررو  توبيعهررا م ررابهًا الحرردي  أم ايررره مرر  التوبيعرراة االحتماليررو  المتصررلو أو المن صررلور معةررم التوبيعرراة اال

 للتوبيع الطبيعي خاصو إ ا كا  حأم العينو كبيرًا. 
  نا  نوعا  م  الطرس انحصاليو التي تستخدم في اختبار ال رضياة:

 : وتستخدم في حالو البياناة الرقميو التي توبيعها يتبع التوبيع الطبيعي. 
 ر: وتسرتخدم فري حالرو البيانراة الرقميرو التري توبيعهرا ال يتبرع التوبيرع الطبيعري 

 وك ل  في حالتي البياناة الترتيبيو والوص يو.

 قبل ال روخ في تطبيس االختباراة المختل و يأب ال روخ في طبيعو البياناة  ل تتبع التوبيع الطبيعي أم ال فا ا كانة
سوف تستخدم وتطبس ر أما إ ا كانة البياناة ال تتبع التوبيع   تتبع التوبيع الطبيعي فا  االختباراة 

 سوف تستخدم.  الطبيعي فا  االختباراة 
 Kolmogrove-Smirov -ولمعرفو نوخ التوبيع نستخدم اختبار 
اة الرواتب في بدايو العمل والرواتب الحاليو تتبع التوبيع الطبيعي بمستوى معنويو مثال : اختبر ال رضيو التاليو: " بيان

4045. " 
 الختبار   ه ال رضيو ن وم بالخطواة التاليو:
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يةهر مربع  Sample K-S-1 وم  ال المو ال رعيو اختر Nonparametric Testsاختر    Analyze. م  1
 الحوار التالي:

 Normalر وتأكد أ  المربع بأانب  Test Variable Listإلى المربع  salbeginوالمتغير  salaryان ل المتغير . 2

 ". موأود بض إ ارة "  
 تةهر النتالم التاليو: Ok. اضغط   3

NPar Tests 
 

ي ر ل ل  نرف  ال رضيو المبدليو الت 0.05لكل م  المتغيري  و ي اقل م   Sig. = 0.0م  الأدول السابس ينتم أ  
 .ت ول أ  البياناة تتبع التوبيع الطبيعي ر ون بل ال رضيو البديلو التي ت ول أ  البياناة ال تخضع للتوبيع الطبيعي

 

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 iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negat iv e

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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يسرراوى قيمررو معينررو  مررثً : عنررد اختبررار أ  متوسررط المأتمررع
0

   ال رضرريو ال اللررو بررأ م ابررل  ال يسرراوى
0

  ر فررا
فرضيو العدم 

0
H  وال رضيو البديلو

1
H :تكو  على النحو التالي 

01

00

:

:





H

H 

 اختيار مستوى المعنويو   -3
 ار دالو االختبار انحصاليو المناسبواختي -0
 أمع البياناة م  العينو وحساب قيمو دالو االختبار انحصاليو -5
 اتخا  ال راراة   -6

نرفض
0

H ونقبل
1

H إذا كانت قيمة االحتمالvalue)-(Sig. or P  أقل من  أو تاناوي مانتول المينوينة
( أما إذا كانت قيمة االحتمال أكبر م ،)  فال يمك  رفض

0
H . 

فبالتالي نرف  فرضيو العدم tailed-Sig. 2يعطي  SPSSوبرنامم 
0

H   عندما تكو .)(SigValueP. 
 في حالو اختبار فرضياة متعل و بمتوسط واحد Tأواًل: اختبار 

00إ ا كا  المطلوب اختبار فرضيو العدم :  H  على مستوى داللو م ابل 
1- 

01
: H  

2- 01  :H  
3- 01  :H  

 (1مثال )

 ي  طالبًا في مااق ما:البيانات التالية تمثل درجات عشر 
65, 72, 68, 82, 45, 92, 87, 85, 90, 60, 48, 60, 68, 72, 79, 68, 73, 69, 78, 84 

 درجة. 56المطلوب: اختبار الفرضية المبدئية القائلة بأ  متواط درجات الطالب = 

Analyze   Compare Means   One-Sample T Test 

 أكمل المربع الحواري كما يلي:
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 نتائج االختبار
One-Sample Statistics

20 72.25 12.867 2.877scores

N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

 
One-Sample Test

2.520 19 .021 7.250 1.23 13.27scores

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 65

 

 م  النتائج الاابقة يمك  ااتنتاج ما يلي:

t = 2.52 رSig.(2-tailed)=0.021  مستوى المعنويور فبالتالي نرف  ال رضيو المبدليو ال اللو  4045ر و ي أقل م(
ال تسراوي )تختلرف عر ر   أرور ونسرتنتم أ  درأراة الطر بدر  65سراوي يبأ  متوسرط درأراة الطر ب فري الرياضرياة 

65. 
 . 56يمك  اختبار الفرضية البديلة القائلة بأ  متواط درجات الطالب أكبر م  

  درأررور 65حيررر أ  نتيأررو الوسررط الحسررابي للعينررو تتوافررس مررع ال رضرريو البديلررو )متوسررط درأرراة الطرر ب أكبررر مرر  
 درأو. 65ط ب أكبر م  فبالتالي نستنتم أ  متوسط درأاة ال

فرررري  رررر ه الحالررررو نأخرررر  عينررررو ع ررررواليو مرررر  توبيررررع طبيعرررري  2

11
,N ر وعينررررو ع ررررواليو أيضررررًا مرررر  توبيررررع طبيعرررري

 2

22
,N   2ومست ل ع  التوبيع األولر وتكو

2

2

1   . ولكنهما مأهولتا 
0211إ ا كا  المطلوب اختبار فرضيو العدم   :H  على مستوى داللو م ابل 

0211ر 1)  :H  
0211ر 2)  :H  
0211ر3)  :H  

 (2مثال )
ا إ ا كرررا   نرررا  فررررس معنررروي بررري  متوسرررط الراترررب الحرررالي السرررنوي المطلررروب اختبرررار مررر .employeeمسرررتخدمًا الملرررف 

 .05.0مستخدمًا مستوى معنويو   (gender)يعبى إلى متغير الأن   (salary)للموة ي  
SPSS STEP BY STEP 
Analyze   Compare Means   Independent- Samples T Test 

 أكمل المربع الحواري كما يلي:
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 نتيجة االختبار

Group Statistics

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

216 $26,031.92 $7,558.021 $514.258

Gender

Male

Female

Current Salary

N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

 
Independent Samples Test

119.669 .000 10.945 472 .000 $15409.86 $1,407.906 $12,643.322 $18,176.401

11.688 344.262 .000 $15409.86 $1,318.400 $12,816.728 $18,002.996

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
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 م  النتائج الاابقة يمك  ااتنتاج ما يلي:

. حيرر أ  قيمررو Sig. = 0.000رر حيرر Levene’s Testالمأتمعري  ايررر متسراويي  حسررب اختيرار لي رري  ) تبرايني
t=11.688 رSig. = 0.000 م ال اللررو بأنررض ال يوأررد فرررس معنرروي برري  متوسررطي الراتررب فبالتررالي نرررف  فرضرريو العررد

 .%5الحالي السنوي لل كور واننار على أسا  مستوى معنويو 
ر. ونأررد أ  الصرر ر ال ينتمرري إلررى 12816.73,  10443044فترررة الث ررو لل رررس برري  متوسررطي المأتمعرري   رري: ) 55%

الراترب الحرالي السرنوي للر كور واننرارر و ري ن ر  النتيأرو ال ترة الساب و مما يؤكد أنض يوأرد فررس معنروي بري  متوسرطي 
 .tالتي حصلنا عليها في حالو استخدام اختبار 

 
 يمك  اختبار ال رضيو البديلو ال اللو بأ  متوسط الراتب الحالي السنوي لل كور أكبر منض لإلنار.

ر يتوافرس مرع ال رضريو البديلرو 15045000حير أ  نتيأو الوسط الحسابي لل ررس بري  متوسرطي الر كور واننرار موأبرًا )
 بالتالي نستنتم أ  متوسط الراتب الحالي السنوي لل كور أكبر منض لإلنار.

 
 اختبارات الفروق بي  متواطي مجتميي  م  عينات مرتبطةثالثًا: 

اج وبالتالي فا  في   ه الحالو تكو  البياناة مبدوأور أي أ  العينتي  مرتبطتا  حير أ  البياناة تكو  على  كل أبو 
 العينتي  البد أ  يكو  متساويًا.حأم 

 (3مثال )
البيانرراة التاليررو تمثررل نتررالم تأربررو أأريررة علررى ع ررري   خصررًا الختبررار مرردى فعاليررو نةررام خررا  مرر  الغرر اء لتخ يررف 

 ثو  هور.الوب ر حير تم قيا  أوبانهم قبل البدء في تطبيس   ا النةامر وبعد اتباخ   ا النةام الخا  لمدة ث 
 

Before 56 114 54 50 141 53 05 124 143 52 

After 54 56 05 01 140 05 16 143 55 00 

Before 06 50 06 114 145 123 55 54 111 123 

After 10 00 04 142 55 145 05 03 142 141 

 
 ؟05.0مستوى داللو  ل تستطيع أ  تستنتم أ  نةام الغ اء كا  فعااًل في تخ يف الوب  مستخدمًا المطلوب: 

Analyze   Compare Means   Paired- Samples T Test 

 أكمل المربع الحواري كما يلي:
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Paired Samples Statistics

100.8500 20 12.11035 2.70796

91.7000 20 10.13644 2.26658

x_before

y_af ter

Pair

1

Mean N Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

20 .957 .000x_before & y_af terPair 1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

9.15000 3.78744 .84690 7.37742 10.92258 10.804 19 .000x_before - y_af terPair 1

Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)

 
 

 م  النتائج الاابقة يمك  ااتنتاج ما يلي:
 .R = 0.957لنةام الخا  حير أ    يوأد ارتباط طردي قوي بي  الوب  قبل وبعد ا 
 t = 10.804 رSig. (2 tailed) = 0.000   وبالترالي نررف  فرضريو العردم ال اللرو بأنرض ال يوأرد فررس بري  متوسرطي

 الوب  قبل وبعد اتباخ النةام الغ الي الخا ر ونستنتم أنض يوأد فرس معنوي بي  متوسطي الوب .
 بأ  متوسط الوب  قبل اتباخ النةام الغ الي أكبر منض بعد اتباخ النةام الغ الي يمك  اختبار ال رضيو البديلو ال اللو 

ر يتوافس مع ال رضيو البديلو فبالتالي نستنتم 5015حير أ  نتيأو الوسط الحسابي لل رس بي  متوسطي الوب  موأبًا )
أي أ  اتباخ نةام الغ اء الخا  كا   أ  متوسط الوب  قبل اتباخ النةام الغ الي أكبر منض بعد اتباخ النةام الغ الير

 .05.0فعااًل في تخ يف الوب  على مستوى داللو 
 
 

 


