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 المستخلص:

يهدف البحث إلى المقارنة بين االرتباط القانوني والتحليل العاملي بعد إجراء معامل   

ات استمارة االستبيان للتحقق من ثبات النتائج عن طريق فحص االتساق كرونباخ الفا على بيان

إذ يهتم البحث بالعالقات بين مجموعة من المتغيرات المستجيبة ومجموعة  محور،ضمن أسئلة كل 

فالباحث يحتاج إلى توافق بين تقليل عدد  كرونباخ،من المتغيرات التوضيحية بعد حساب معامل 

ة تكاليف الحصول على المعلومات وبين زيادة المتغيرات للحصول على المتغيرات تجنباً لزياد

وية عن طريق يديرات التي تقيس جودة الخدمات الفتمت الدراسة بين المتغ نتائج تنبؤية أفضل.

وتشير النتائج إلى وجود عالقة تنبؤية بعد إجراء  بالرضا،الهاتف المحمول وعالقة هذه المتغيرات 

وان أسلوب التحليل العاملي أعطى قيمة تفسير أكبر من  الطريقتين،لكال معامل كرونباخ الفا 

 االرتباط القانوني. 

 االرتباط القانوني، التحليل العاملي، الرضا.الكلمات المفتاحية: 
 

Cronbach's Alpha Coefficient, The Coefficient of Canonical Correlation and Factor 

Analysis for Data Measuring Satisfaction of Video Services on mobile phones 
 

Abstract: 

  This research aims to compare between canonical correlation and factor analysis 

after finding Cronbach's alpha coefficient for data questionnaire to verify the stability of 

the results by checking the consistency within each pivot. The research concern about 

the relationship between the groups of responsive variables and group of explanatory 

variables after finding Cronbach's alpha coefficient. The researcher needs to harmonize 

between decreasing the number variables to avoid the increase of the obtaining 

information cost, and increasing the variables to obtain better predictive results. The 

study has been done between the variables that measure the quality of video services 

through mobile phones, and its relationship with satisfaction, the results indicate that the 

existence of a predictive relationship after finding Cronbach's alpha coefficient for the 

two methods. Moreover, the method of factor analysis has resulted greater explanatory 

value than the canonical correlation. 

Keywords: Canonical Correlation, Factor Analysis, Satisfaction. 
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 المقدمة. 1

غالباً ما يستخدم الباحثون في المجاالت كافة استمارة االستبيان في جمع المعلومات الخاصة   

من التأكد من صحة تصميم تلك ولغرض اعتماد النتائج المأخوذة من تلك البيانات ال بد  ببحوثهم،

ويعد معامل  وصدقها،االستمارة القياسية. ويعتمد مدى صحة القياس على مدى ثبات نتائجها 

كرونباخ الفا أداة جيدة في التحقق من ثبات النتائج عن طريق فحص االتساق الداخلي ضمن أسئلة 

يل العاملي على البيانات التي تم االرتباط القانوني والتحلوقد استخدم  (5: 8114)دليو،  كل محور.

ويعتبر االرتباط القانوني من الطرائق اإلحصائية التي تسهل دراسة  حساب معامل كرونباخ الفا لها.

لذا فان االرتباط القانوني هو التقنية  توضيحية،العالقة بين مجموعتين لمتغيرات مستجيبة وأخرى 

املي ـل العـوالتحلي التوضيحية،يبة والمتغيرات األكثر مالئمة في حالة تعدد المتغيرات المستج

دق ـمى بالصـا يسـو مـرة وهـاس الظاهـونات لقيـذه المكـدق هـة صـيلة لمعرفـتبر أدق وسـيع

 (Leech, 2005: 162، )(27 :8112)أيكن، املي. ـالع

ا أما الجانب التطبيقي فقد تضمن إجراء تحليل من خالل البيانات التي تم الحصول عليه  

 لدراسة العالقة بين متغيرات خدمات الفيديو عن طريق الهاتف المحمول ومتغيرات الرضا.

التحليل العاملي  أسلوبوجود عالقة تنبؤية وان  أنالطريقتين تؤكد  إنوقد أثبتت النتائج   

 من طريقة االرتباط القانوني. أكبر يعطي قيم

 1451اقترر  كرونبراخ فري عرام : (Cronbach's alpha coefficient) . معاملل كرونبلاخ الفلا2

وهو من أشهر  (Cronbach's alpha) مقياساً لسلم الوثوقية أطلق عليه تسمية معامل كرونباخ الفا

القريم  أن، وغالبراً مرا نجرد فري الكترب والمقراالت العلميرة (1-1مقاييس الوثوقية وتتراو  قيمتره برين )

وان  وثوقيرة،وتدل القيم األعلرى علرى مقيراس  الفا،( هي قيم مقبولة لمعامل كرونباخ 1.2( و )1.2)

( وكلما ارتفعرت قيمرة هرذا المعامرل دل 1..1الحد األدنى لقيمة معامل كرونباخ الفا يجب أن يكون )

 والصيغة الرياضية لمعامل كرونباخ الفا هي:  ذلك على ثبات أكبر ألداة القياس.
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 صر التي تمثل عناصر قطرها الرئيسترك لجميع العناإنشاء مصفوفة التباين والتباين المش ويتوجب

 المتغيرات،العناصر غير القطرية فتمثل التباين المشترك بين كل زوج من  أماالتباين للمتغيرات، 

وان البسط للمعادلة يمثل حاصل ضرب مربع عدد المتغيرات مع متوسط التباين المشترك، أما 

والتباينات المشتركة للعناصر )أي مجموع جميع المقام فيمثل حاصل ضرب جميع التباينات 

 (Peter, 1979: 8( ،)Leech et al., 2005: 78) .العناصر في مصفوفة التباين والتباين المشترك(

 لدينا مجموعتين: أنلنفرض : (Canonical Correlation) القانوني االرتباط. 3

 pXXXX ,,...,, 321  

 pYYYYY ,,...,, 321  

 ل العالقة الخطية بين متغيرات كل مجموعة كاآلتي: وتمث  

aXXaaaX ippi
 *

2211

* ...    … (2) 

  YYyyyY jqqj

*

2211

* ...   … (3) 

i=1,2,3 …, q 

j=1,2,3 …, p 

ijالهدف هو تقدير المعلمات     ,
**بحيث يعطي قيم لـ   , XY   تحمل االرتباط بينهما

ij إيجاديمكن ، حيث  أكبر ما  ,
بحيث تغطي عدد من االرتباطات بين 

*

1

*

1 , XY  كل من هذه

وهكذا، وعند ذلك  األولاالرتباطات يسمى االرتباط القانوني، واكبر ارتباط قانوني هو االرتباط 

 تسمى
*

1

*

1 , XY  مثل  ون المتغيرات القانونيةوتك األولىبالمتغيرات القانونية 
*

1

*

1 , XY  غير

 ةمرتبطة بالمتغيرات القانونية الثاني
*

2

*

2 , XY  من األقلوان عدد المتغيرات القانونية يعتمد على 

(q, p ،))عدد المتغيرات  في كل مجموعة(. 

 :االرتباط القانوني إيجاد طريقة .3-1

… (4) 

q… y 2y1y p ...21    

p*q  12S S11  p*p 

1X 

2X 

. 

. 

. 

pX Var-Cov (X) = 

 

q*q  22S S21  q*p 

1y 

2y 

. 

. 

. 

qy 

معتمد بذلك على اقل  (q × q)أو  (p × p) ( هي مصفوفة حجمها4المصفوفة الناتجة من )  

 المصفوفة هي: (q, p)من 



 8112/ 1( ج44( العدد )4كريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة ت -جامعة تكريت 

 

4.1 
 

qqpqppqpqq KSSSS  11
…(5)                               q < p 

 Eigen Vectorsوالمتجهات المميزة  Eigen Rootsالجذور المميزة  إيجاديتم   

 (.8للمصفوفة في المعادلة )

 (q)من الجذور المميزة و ( q) ستعطي qqK المصفوفةعليه فان تحليل  (،q < pأن )وبما   

 المميزة هي:، عليه فان المتجهات Yمن المتجهات المميزة ويكون رمزها هو 

YYj 
*

   … (6) 

 لمميزة هي االرتباط القانوني بين:ن الجذور اإو

XX j 
*

  … (7) 

المهم هنا هو ليس   بل المهم هو في االرتباط القانوني الذي قيمته هي:   ,

1.. CCFirst
 

2.. CCSecond  

q :أنحيث   ...,  .qqKوهي الجذور المميزة الناتجة من تحليل المصفوفة   21

صفات معامل االرتباط القانوني لها نفس صفات معامل االرتباط البسيط سوى ان  إن  

االرتباط  إشارةالموجبة توضع حسب العالقة بين المجموعتين لذلك تعتبر  أوالسالبة  اإلشارة

 .[1-0]اعتباطية وتتراو  قيمته  إشارةالقانوني 

 القانوني:فرضية االرتباط  اختبار. 3-2

oH ان مجموعة :Y  وq  من المتغيرات غير مترابطة لمجموعةX  وp من المغيرات. 

00 : conH 
 

1H حيث العالقة بين المجموعتين  األولهنالك معامل االرتباط  األقل: علىY, X 

01 : conH   
 :أعالهخطوات اختبار الفرضية 

 نجد أوال . أ

     21

2

1
0 111  




j

q

J
  … (8) 

 كآيقيم مربع  إيجاد. ب

  0

2 1
2

1
1 








 Inqpn   … (9) 

,pq )القيم الجدولية( عند oH وترفض

2

  <
2  )بدرجة حرية ) القيم المحسوبة(pq). 

 معنروي ويمثرلأي االرتبراط القرانوني األول  1λ أن( معنويرا عنرد ذلرك يعنري 8كان االختبرار فري )إذ . ج

 .Y, Xالعالقة بين المجموعتين 

ذلرك باسرتبعاد معامرل االرتبراط القرانوني  أو( يتم اختبرار معامرل االرتبراط القرانوني الثراني 7للنقطة ) . د

 )حيث انه كان معنوي(. ،)1λاألول عندئذ نعمل )
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 Inqpn   … (11) 

 ( وكذلك درجات الحرية تكون81في المعادلة )2الحظ الفرق بين المعادلتين 

)1()1()(2  qp   … (12) 

q  ...8.1  =j (0wikipedia, 201( ،)Ruey, 2008: 1 ،)حيرث ان  1λوهكذا بقية االختبارات . هـ

(kavkler & Bohm, 2006: 78) 

يساعد الباحرث علرى  إحصائي أسلوبالتحليل العاملي هو  :(Factor Analysis) العاملي التحليل .4

فيهررا،  أثرررتالعوامررل الترري  أهررم إلررى إرجاعهررادراسررة التغيرررات المختلفررة للظررواهر المعقرردة بقصررد 

عادة من عدة عوامل وتعتبرر محصرلة لهرا جميعرا ، كمرا  أي ظاهرة من الظواهر تنتج أنفالمعروف 

يستخدم في تناول بيانات متعددة ارتبطت فيما بينها  إحصائي أسلوبيعرف التحليل العاملي على انه 

نوعية التصنيف  أسسبدرجات مختلفة من االرتباط لتلخص في صورة تصنيفات مستقلة قائمة على 

يفية واستشرفاف مرا بينهررا مرن خصرائص مشرتركة وفقرراً التصرن األسررس، ويترولى الباحرث فحرص هرذه 

 (.22: 8118النظري والمنطق العلمي الذي بدأ به )كرشوم،  لإلطار

تحليل المركبات الرئيسية وتهمل كل المركبات الرئيسية بعد اول  إجراءإحدى الطرق هو   

(m)  العوامل التي عددها  أنهامركبة والتي يمكن  أخذها على(m)  العوامل الموجودة  نأ، ويالحظ

المخصصة ، بينما ترتبط العوامل  أوبهذه الطريقة ال ترتبط ببعضها وال ترتبط بالعوامل المعينة 

الفرضيات ال تتحقق للنموذج لتحليل العاملي، وهذه قد ال تهم  إحدى أنالمخصصة ببعضها ما يعني 

ي تحدد بها احتمال العوامل المؤقتة الت الطبقةالعمومية تكون عالية ، ومهما تكون  أنكثيرا في حالة 

عندئذ  (F1, F2, …, Fm)كانت العوامل المؤقتة هي  إذاليست وحيدة  أنهافانه من الممكن بيان 

 التراكيب الخطية لها في الصيغة: تكون

mm FdFdFdF 1212111

'

1 ...   

mm FdFdFdF 2222121

'

2 ...     … (13) 

      .                 . 

      .                 . 

      .                 . 

mmmmmm FdFdFdF  ...2211

'
 

يوجد  واحد، آنتكوينها بحيث تكون غير مترابطة وتفسر البيانات في  أوويمكن إنشاؤها   

المرحلة الثانية من التحليل  إلىوهذا يقودنا  العاملي،عدد ال نهائي من الحلول البديلة لنموذج التحليل 

وهكذا تتحول العوامل المؤقتة لكي نحصل على  (Factor Rotation)العامل والتي تسمى بتدوير 

في  mm (d(اختيار قيم  أساساً للتفسير والتدوير في هذا السياق يعني  أسهلعوامل جديدة تكون 

 مجموعة المعادالت السابقة.
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 (Factor Scores)من التحليل حسب العالقات العاملية  واألخيرةتتضمن المرحلة الثالثة   

 (45: 8118)عثمان وآخرون، . لكل مفردة (F1, F2, …, Fm) وهي قيم العوامل

م الخاصرررة بالرضرررا فقرررد عررررف ـددت التعررراريف والمفاهيرررـتعررر (:Satisfaction) الرضلللا مفهلللوم .5

عبرررارة عرررن  بأنهررراالخدمرررة المقدمرررة  أو( الرضرررا عرررن المنرررتج 111: 8118، والهرررواري)طرررواهير 

والرذي ينرتج عنره مجموعرة مرن  الخدمرة، أويبديها الزبون تجاه المنرتج السلوكيات والممارسات التي 

دائماً في اتجراه ايجرابي مرن  خدماتها،السلوكيات والعالقات التي تسعى المؤسسة لتوجيهها من خالل 

 خالل الوسائل التي تسمح بتعظيم الرضا.

الذي يشغله فالرضا عن العمل هو مجموعة مشاعر وجدانية يشعر بها الفرد نحو العمل   

 (.818: 8114قد تكون سلبية )نشوان ونشوان،  أوحاليا وهذه المشاعر قد تكون ايجابية 

يربط اعتماد نظم  ألنه لمعلومات،وعنصرا حاسما لنجا  نظم  أداةويعتبر الرضا   

 .(Hassanein, et al., 2010: 292) االستخدام.المعلومات مع االستخدام المتواصل وعادة 

ان معنى الجودة غامض بعرض الشريء فهرو يحتروي  (:Perceived Quality) لملموسةا الجودة. 6

المنظمررة  المجتمررع، الزبررون،كرران  اءمفهومررا يختلررف النظررر لرره برراختالف جهررة االسررتفادة منرره سررو

 (Li-hua, et al.,2013:778) أوضرحقرد و (112: 8112، يعبردالعالو )عبردالوهاب ا.ـوغيرهر

 :Hamadi, 2010)شعور المستخدم بعد استخدامه للخدمرة . بينمرا  ىإلبان الجودة الملموسة تشير 

 درجة التسهيل التي تقدمها الخدمة لحياة الناس بكفاءة وفعالية. بأنهاالجودة الملموسة  (2

الخدمة لتلبية  أوويمكن القول بان الجودة الملموسة هي رأي المستهلك في قدرة المنتج   

ولكنه مبني على  الفعلي،ال يمتلك نهائيا التميز  أولخدمة بعض الشيء ا أووقد يمتلك المنتج  توقعاته.

 للشركة.  األخرىالعالمة التجارية للشركة والصورة العامة الحالية وتجربة المستهلك مع المنتجات 

 اءـاألخطرتوى ـل مسرـتقلي ىـإلودة ـير مصطلح الجـيش (:Expected Quality) المتوقعة الجودة .7

: 8118فضة،  وأبوالخدمة على حد سواء حسب رأي )خصيب  أوعيوب في المنتج والتخلص من ال

المنتج قبرل  أومستوى توقعات الزبون لنوعية الخدمة  إلى( بينما يشير مصطلح الجودة المتوقعة 18

 (Li-hua et al., 2013: 2له. )استخدامها 

المعايير بان التوقعات هي  (Ivkov-Dzigurski & Stankov, 2011: 3) وأوضح  

 المستهلك نوعية الخدمة المقدمة. الداخلية التي يترتب عليها

ن ـيمكر هـبأنر (Deng et al., 2010: 292) حـرـيوض (:Perceived Value) الملموسلة القيملة. 8

عملية الشرراء فيبنري قرراره بتكررار عمليرة شرراء  أثناءيتعرف على قيمة المنتج والخدمة  أنللزبون 

 المنتج بعد تجربته. أوهي قيمة الخدمة الملموسة ، فالقيمة األوليعلى الحكم  اءً الخدمة بن أوالمنتج 

 أو( بان الجودة الملموسة هي مجموعة خصائص في المنتج 15: 8112كما بيّن )الطاهر،   

القيمة  إلى (Yee & Ng, 2011: 49)ويشير  مباشرة،الخدمة تعتمد بقياسها على مقاييس غير 

 م العمالء للخدمة بشكلها الشامل.تقيي بأنهاالملموسة 

كان استمارة االستبيان  إذاوهو تحديد فيما  إاللغرض بلوغ الهدف من هذا البحث  التطبيقي: الجانب .9

بعبرارة  االسرتمارة،الباحرث حرذفها مرن  بإمكرانكانرت  أسئلةهناك  أمالضرورية فقط  األسئلةتتضمن 

 كل متغير فرعي. ألسئلةالتساق الداخلي مدى كان الباحث موفقا في تحقيق ا أي إلى أخرى
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 عينة البحث تحليل .9-1

ياس الرضا عن الجودة البعد الرئيس من استمارة االستبيان الذي اجري في البحث هو ق إن  

 أربعة( سؤاالً )متغير( ضمن 14، الذي يحتوي على )وية على الهاتف المحموليدللخدمات الف

على كل سؤال ضمنها معتمدة على  اإلجابةلرئيسي علما بان البعد ا أوجهمتغيرات فرعية تمثل 

 أوافق،بين أوافق وال  ما،حد  إلى أوافقال  أوافق،ال  وبشدة، أوافق )المقياس ليكرت السباعي 

 . وبدقة عالية سلبية أوايجابية  إماواضحة  اإلجابةلتكون  بشدة( أوافق أوافق، ما،حد  إلى أوافق

 األربعةديوية على الهاتف المحمول بمتغيراته الفرعية الخدمات الف ( قياس الرضا عن1ل )الجدو

 الرموز المستخدمة األسئلةعدد  الفرعي المتغير البعد الرئيس

قياس الرضا عن 

على  الفديويةالخدمات 

 الهاتف المحمول

 7X -1X 7 الجودة الملموسة

 14X 8X 7 الجودة المتوقعة

 16X15X 2 القيمة الملموسة

 19X17X 3 االرض

 التحليل بمعامل كرونباخ الفا .9-2

على المتغيرات  Minitab 16معامل كرونباخ الفا باستخدام البرنامج الجاهز  إيجادتم   

 :أدناهالفرعية 

 محور الجودة الملموسة تحليلأ.  

سيتم تطبيق معامل كرونباخ الفا على كل متغير فرعي من العوامل قياس الجودة الملموسة   

 على الهاتف المحمول. الفديويةدمات للخ

 ( قيمة معامل كرونباخ الفا للمتغير الفرعي للجودة الملموسة2الجدول )

 السؤال معامل كرونباخ الفا في حالة حذف السؤال 2R حالة السؤال

 X1 0.6972 0.6532 يبقى

 X2 0.7394 0.3549 يبقى

 X3 0.7343 0.5358 يبقى

 X4 0.7375 0.5008 يبقى

 X5 0.7431 0.3798 ىيبق

 X6 0.7309 0.4008 يبقى

 X7 0.8058 0.2308 يحذف

ذات موثوقية( يمكن  الفديوية)هل الخدمات  )7X(السؤال  أعاله( في 8من نتائج الجدول )  

وكانت  (0.8058)( 7X) حذفه من استمارة االستبيان الن قيمة معامل كرونباخ الفا للمتغير السابع

ببقية  X)7(وان معامل التحديد لهذا السؤال  (0.7716) كرونباخ الفا الكليأعلى من قيمة معامل 

 .X)7(وهذا أيضاً داللة على حذف السؤال (0.2308)األسئلة كان ضعيفاً 

وان قيم ( 0.8058) هي X)7(أما قيمة معامل كرونباخ الفا الكلي بعد حذف السؤال   

السابع كان اقل من قيمة معامل كرونباخ الفا  كرونباخ الفا للمتغيرات المتبقية بعد حذف السؤال

بعد الحذف وكذلك بالنسبة لمعامل التحديد بعد حذف  األسئلةوهذا يعني اتساق  الجديد،الكلي 

 ( أدناه:7وكما موضح في الجدول ) X)7(السؤال
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 )7X(( معامل كرونباخ الفا للمتغير الفرعي للجودة الملموسة بعد حذف المتغير 3الجدول )

 السؤال معامل كرونباخ الفا في حالة حذف السؤال 2R السؤال حالة

 X1 0.7390 0.6525 يبقى

 X2 0.7774 0.3480 يبقى

 X3 0.7825 0.5312 يبقى

 X4 0.7678 0.4871 يبقى

 X5 0.7815 0.3761 يبقى

 X6 0.8031 0.3819 يبقى

 تحليل محور الجودة المتوقعة  ب.

كل متغير فرعي من العوامل الجودة المتوقعة للخدمات وطبق معامل كرونباخ الفا على   

 .على الهاتف المحمول الفديوية

 ( معامل كرونباخ الفا للمتغير الفرعي القيمة المتوقعة4الجدول )

 السؤال معامل كرونباخ الفا في حالة حذف السؤال 2R حالة السؤال

 X8 0.6372 0.4314 يبقى

 X9 0.6376 0.2967 يبقى

 X10 0.6156 0.51160 يبقى

 X11 0.6117 0.4321 يبقى

 X12 0.6278 0.4436 يبقى

 X13 0.6580 0.3888 يبقى

 X14 0.7800 0.2085 يحذف

المحتوى الفديوى متنوع( يمكن  أن)هل توقعت  (14X) ( في أعاله السؤال4من نتائج الجدول )      

( وكانت 0.7800)( 14X) ع عشرالفا للسؤال الراب خحذفه من استمارة الن قيمة معامل كرونبا

التحديد لهذا السؤال  ( وقد الحظنا أن معامل0.6908أعلى من قيمه معامل كرونباخ الفا الكلي )

(14X ) حذف السؤال أفضليةيضاً داللة على أ( وهذا 0.2085كان ضعيفاً ) األسئلةمع بقية (14X). 

( وان قيم 0.7801هي ) (41X) أما قيمة معامل كرونباخ الفا الكلي بعد حذف السؤال  

كرونباخ الفا للمتغيرات المتبقية بعد حذف السؤال الرابع عشر كان اقل من قيمة معامل كرونباخ الفا 

 بعد الحذف كذلك بالنسبة لمعامل التحديد بعد حذف السؤال األسئلةالكلي الجديد وهذا يعني اتساق 

(14X )( 5وكما موضح في الجدول )أدناه: 

  (14X)امل كرونباخ الفا للمتغير الفرعي )الجودة المتوقعة( بعد حذف المتغير ( مع5الجدول )

 السؤال معامل كرونباخ الفا في حالة حذف السؤال 2R حالة السؤال

 X8 0.7539 0.4046 يبقى

 X9 0.7584 0.2966 يبقى

 X10 0.7497 0.4168 يبقى

 X11 0.7256 0.4297 يبقى

 X12 0.7388 0.4337 يبقى

 X13 0.7545 0.3214 يبقى
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 تحليل القيمة الملموسة .ج

وتم ايضاً تحليل معامرل كرونبراخ الفرا علرى كرل متغيرر فرعري مرن عوامرل القيمرة الملموسرة 

 على الهاتف المحمول. الفديويةللخدمات 

 ( قيمة معامل كرونباخ الفا للمتغير الفرعي القيمة الملموسة6الجدول )

 السؤال لفا في حالة حذف السؤالمعامل كرونباخ ا 2R حالة السؤال

 X15 0.6952 0.6352 يبقى

 X16 0.6943 0.5462 يبقى

حررذف أي سرؤال الن قرريم معامرل كرونبرراخ الفررا  إلرىتبرين ال حاجررة  أعررالهمرن نتررائج الجردول   

( 0.7212مررن قيمررة معامررل كرونبرراخ الفررا الكلرري ) (0.6952 ;0.6943)كانررت اقررل وعلررى الترروالي 

 جيدة وهذا يعزز عدم حذف أي سؤال. أعاله لألسئلةة معامل التحديد ويمكن مالحظة قيم

 تحليل محور الرضا  د.

علرى  الفديويةوطبق معامل كرونباخ الفا على كل متغير فرعي من عوامل الرضا للخدمات   

 الهاتف المحمول.

 ( قيمة معامل كرونباخ الفا للمتغير الفرعي محور الرضا7الجدول )

 السؤال عامل كرونباخ الفا في حالة حذف السؤالم 2R حالة السؤال

 X17 0.7935 0.3362 يبقى

 X18 0.6849 0.4837 يبقى

 X19 0.6965 0.4731 يبقى

تبين ال حاجة لحرذف أي سرؤال الن قيمرة معامرل كرونبراخ الفرا  أعاله( 2من نتائج الجدول )  

 (.0.8001كانت اقل من قيمة معامل كرونباخ الفا الكلي )

جيدة وغير متدنية وهذا يؤكرد أيضرا عردم حرذف أي  أعاله لألسئلةمعامل التحديد  أنحظ ولو  

 سؤال للمتغير الفرعي الرضا.

 رتباط القانوني والتحليل العامليالتحليل بمعامل اال .9-3

، بعرد (Malt lab-7 .10) نرامج الجراهزاالرتبراط القرانوني باسرتخدام البرمعامرل  إيجرادترم   

المتغيرر ( 7X) الفرعية للمحاور المعتمدة فري البحرث أي بعرد اسرتبعاد األسئلةات من استبعاد المتغير

والمتغيرر الرابرع عشرر مرن المحرور ( 14X) السابع من المحور الفرعي )الجودة الملموسة( والمتغير

 الفرعي الجودة المتوقعة.

ضا عن الخدمات ( معامل االرتباط القانوني والتحليل العاملي لمتغيرات قياس الر8الجدول )

 على الهاتف المحمول الفديوية

 التحليل العاملي  معامل االرتباط القانوني  المتغير الفرعي

 0.9050 0.6536 الجودة الملموسة

 0.8850 0.8061 الجودة المتوقعة

 0.9940 0.8534 القيمة الملموسة 

لمحراور الثالثرة )الجرودة يالحظ معامرل االرتبراط القرانوني ل أعاله( في 2من نتائج الجدول )  

لرضرا( عرن الخردمات )ا األول، القيمة الملموسة( ذات تأثير على المتغيرر الملموسة، القيمة المتوقعة
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 ةالرضررا خررالل الجررودة الملموسررة بقيمرر ومعامررل التحليررل العرراملي يفسررر (0.6536) ةوبقيمرر الفديويررة

( فكانرت الفديويرةعيرة الخردمات مسررور بسربب نو أنرتالمتغير الثراني للرضرا )هرل  أما، (0.9050)

 لعرراملي يفسررر القيمررة المتوقعررة بقيمررةومعامررل التحليررل ا (0.8061) قيمررة معامررل االرتبرراط القررانوني

( ، كانررت قيمررة معامررل الفديويررةقررانع بالخرردمات  أنررتالمتغيررر الثالررث لرضررا )هررل  أمررا، (0.8850)

، مرن النترائج (0.9940) ةقيمرلموسرة بومعامل التحليل العاملي يفسر القيمرة الم (0.8534) االرتباط

وبشكل ملحوظ وكان ذلك واضرح  األسئلةفي اتساق  أسهممعامل كرونباخ الفا  أن إلىتوصلنا  أعاله

ن لهرا ترأثير علرى ع المحاور الفرعية في البحث كرايجم ان على نتائج معامل االرتباط القانوني حيث

اكبرر  ند استخدام التحليرل العراملي وبقريمك عديوية على الهاتف المحمول وعزز ذلرضا الخدمات الف

 لنفس المحاور الفرعية وتأثيرها على متغيرات الرضا.

 االستنتاجات .11

 أسرلوبعلى نتائج معامرل االرتبراط القرانوني وكرذلك  األسئلةفي اتساق  أسهممعامل كرونباخ الفا  إن  .أ

 .أكبر قيمالتحليل العاملي وب

التحليرل العراملي بنسرب اكبرر مررن  أسرلوبكرد وجرود عالقرة تنبؤيرة وان نترائج الطرريقتين تؤ أنرغرم  .ب

االرتبراط القرانوني يضرع اقرل قيرود علرى  أنطريقة معامل االرتباط القانوني ويرجع السبب في ذلرك 

 البيانات التي يجري عليها التحليل. أنواع

الهرراتف المحمررول  نتررائج بوجررود عالقررة تقرريس خرردمات الفيررديو عررن طريررق أعطررى األسررلوبينكرال  إن .ج

 وعالقة هذه المتغيرات بالرضا.

 وجود عالقة طردية بين متغيرات خدمات الفيديو عن طريق الهاتف المحمول ومتغيرات الرضا.  .د
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