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تاريخه

أهميته

موضوعاته

مفهوم علم القياس



(Assessment)التقيمي 

(Evaluation)التقومي

(Measurement)القياس 



مصطلحات 

 القياس(Measurement)

 العملية

النتيجة

 العمل

التعبري عن السامت واخلصائص يف صورة أأعداد وفقا لقوانني حمددة وواحضة

(Assessment)التقيمي 

التعبري عن السامت واخلصائص يف صورة أأرقام أأو الفاظ 

(Evaluation)التقومي 

ىل تزويد متخذ القرار مبعلومات مفيدة وهممة يف صنع معلية منظمة ومس مترة خمطط لها هتدف ا 

القرار



جوةل عقلية 

لو مل يكن هناك أأدوات قياس وتقومي يف العامل؟

احلياة اليومية ودور القياس والتقومي فهيا

 ىل القياس ادلقيق –احلاسوب –وارخي الص–الطريان –بناء الابراج )العمل التجرييب يستند ا 

(الفكل



سامت القياس يف العلوم النفس ية والاجامتعية

غري مبارش

غري اتم

غري مطلق

املكون الفريض–اخلاصية –الصفة –السمة 

ات وجوده عىل نرتب موقف جترييب نس تحث مؤرش–نس تدل عليه بأأاثره –نفرتض وجوده 

اخلروج وفقا جملموعة مثريات منظمة وخمتارة بدقة



مصطلحات

الثبات
خطأأ الصدق

القياس
معامل 

الصعوبة 
معامل 

المتيزي
معايري



تعريفات 

ادلراسة وحدات, موضوعات, هو اجملموعة اللكية لعنارص أأو مفردات: اجملمتع

اليت تقع مضن اهامتم الباحث

مجموعة جزئية من هذا اجملمتع : العينة

سعوديف دراسة عن اجتاهات طالب قسم عمل النفس جبامعة املكل: مثال 

اجملمتع يتكون من لك طالب قسم عمل النفس

 طالب مسجل يف قسم عمل 1500طالب من أأصل 200العينة فقط عدد

النفس 
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 املعلمة(parameter :) جملمتع مثل متوسط ا)وتعين وصفا مقاسا للمجمتع–

الل قياس مجيع خويمت احلصول عليه من ( التباين للمجمتع–وس يط اجملمتع 

عنارص اجملمتع 

 ال حصاءة(Statistic :) عينة أأو مثل متوسط ال )وتعين وصفا مقاسا للعينة

الل قياس ويمت احلصول عليه من خ( الوس يط أأو الاحنراف املعياري للعينة

(عينة)بعض أأفراد اجملمتع 



 البياانت(Data):

مناطق ,ويقصد هبا ماجيمع عن عنارص ادلراسة سواءا اكنت العنارص أأشخاصا
خل...أأو مباين,جغرافية .ا 

ىل :وميكن تقس مي البياانت من حيث طبيعهتا ا 

:(Qualitative data)بياانت نوعية 1.

اجلنس : مثل)سمة اكلطرح والق فئات ل تقبل العمليات احلسابية ويه مايصنف يف 
-كوييت-يسعود»اجلنس ية , «هيودي-نرصاين–مسمل »ادلاينة , «أأنىث–ذكر »

خل (قطري ا 

(:Quantitative data)بياانت مكية  .2

عدد : مثل)ية قابةل ل جراء العمليات احلساب أأعداد أأو قياسات ويه ماجيمع يف شلك 
(عدد مرات الغياب, الوزن, الطول, أأفراد الأرسة
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 املتغري(Variable):

 باعز »مثل احلاةل الاجامتعية )هو مايأأخذ أأكرث من مسة أأو خاصية أأو درجة-
3مرتين-مرت»املسافة , «مثال10-1من ”درجات الاختبار, « ارمل-مطلق-مزتوج

خل لف من أأو أأي خاصية أأو صفة ختت..(...قبيح-مليح-وس مي»امجلال , «أأمتار ا 
.خشص لآخر أأو من عنرص لعنرص

 الثابت(Constant):

 فراد عكس املتغري وهو ما يأأخذ مسة أأو قمية واحدة لختتلف ابختالف الأ
واملوضوعات

 أأو , رضلكنا من كوكب الأ »اشرتاك البرش يف كوهنم من كوكب الأرض )مثال
عينة ذكورا ولكن لوتضمنت ال ...لكهم ذكور...سؤال الطالب اذلكور عن نوع اجلنس

اناث لأصبح نوع اجلنس متغريا (وا 
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أأنواع ال حصاء

اإلحصاء االستداللي

(Inferential Statistics )

 ن الكشف عهيمت بأأساليب وطرق

اجملمتع اعامتدا عىل العينات

 كنه يس تفيد من ال حصاء الوصفي ل

ىل  يتجاوز جمرد وصف العينة ا 

اس تدللت عن جممتع أأكرب

 بار اختبار ت، اختبار ف، اخت »مثل

خل ...(اكي تربيع ا 

اإلحصاء الوصفي

((Descriptive Statistics

 هيمت بتنظمي البياانت

و رسوم بيانية, عرضها يف جداول

أأشاكل هندس ية

 حساب مقاييس الزنعة املركزية

(نوالالوس يط وامل , الوسط احلسايب)

 راف الاحن)حساب مقاييس التشتت

(املدى والتباين, املعياري

حساب الارتباط



يتبع 

 ال حصاء الوصفي(Descriptive Statistics):

ىل تنظمي وعرض وتلخيص البياانت واخلصائص الأساس ية وتق دميها يف صورة وهيدف ا 

.الهدف تلخيص البياانت يف أأبسط صورة.....أأرقام أأو أأشاكل

خل...التباين, الوس يط, متوسط العينة: )أأمثةل .(ا 

 ال حصاء الاس تدليل((Inferential Statistics:

ىل تعممي النتاجئ املس متدة من ىل جممتع املتغريات والعالقات بنيالعيناتأأوصاف وهيدف ا  ا 

لتباين أأو حتليل ا, اختبار ت)وذكل من خالل مجموعة من الأساليب ال حصائية ادلراسة

خل...حتليل  املسارات .(ا 
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أنواع المتغيرات
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15 من كتاب مبادئ اإلحصاء للعلوم اإلنسانية مع تطبيقات حاسوبية للنجار وحنفي



ىل :ميكن تقس مي املتغريات ا 

حسب طبيعهتا البحثية:

د تؤثر يف املتغريات الأخرى ونري–( Independent Variable)متغريات مس تقةل 1.

قياس اتثريها

ياس ق ابملتغريات املس تقةل ونريد تتأأثر –( dependent Variable)متغريات اتبعة 2.

مدى تأأثرها

أأن نتخلص متغريات ـ تؤثر يف املتغري التابع ونريد–( Third Variable)متغري اثلث 3.

(.س تقةل يف التابعةمثل حتييد أأثرها وعزهل حىت حنمك عىل مدى تأأثري املتغريات امل )مهنا 
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يتبع تقس مي املتغريات 
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حسب طبيعهتا الرايضية

(Qualitative)نوعية 1.

ىل فئات مرتبة أأوغري مرتبة   ordered and non-ordered)واليت تنقسم بدورها ا 

categorical )

(Quantitative)مكية .2

ىل منفصةل  (continuous)أأو متصةل ( discreet)وتنقسم بدورها ا 

 ماكنية حساب كسور 185.75–185.5–185متصةل مثل الأطوال (  عرشية)مبعىن ا 

خل-كيلوجرام–مرت : وعادة تأأخذ وحدة قياس مثل (قابل نقاطفرتات يف م.. )درجة مئوية ا 

و عدد الأهجزةمثال عدد الطالب يف الفصل أأ -...املنفصةل مثل العد حيث لتقبل الكسور



وميكن تصنيف املتغريات حسب مس توى قياسها:

ويفيد التصنيف فقط:(Nominal)امسي أأو تصنيفي 1.

لكرتوين –تقليدي )وطريقة التدريس ( أأنىث-ذكر)مثل اجلنس  (  عاوينت–ا 

الرتتيب+ ويفيد التصنيف (: Ordinal)رتيب 1.

ة بني الفئات تساوي  املساف+ الرتتيب + ويفيد التصنيف : (interval)فئوي 2.

أأو الأرقام يف الصفة املقاسة

ني الفئات أأو تساوي  املسافة ب+ الرتتيب + ويفيد التصنيف : (Ratio)نس يب 3.

وجود الصفر احلقيقي + الأرقام يف الصفة املقاسة 
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مستويات القياس

االسمي

الرتبي

الفئوي
النسبي
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أأمثةل ملس توايت القياس
الامسي التصنيفي:

أأرقام لوحات الس يارات, التخصص, رمق القاعة, رمق الشعبة, اجلنس ية

الرتيب:

احلاةل الاقتصادية, ترتيب املتسابقني, مس توى امجلال

الفئوي:

مثل )قننة الاختبارات امل -درجات احلرارة عىل مقياس فهرهنايت, التارخي الهجري
(قياس

النس يب:

الوزن, الطول, عدد الطالب
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تذكر؟ 
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 رتيب تسمى أأو املس توى ال( التصنيفي)البياانت املقاسة عىل املس توى الامسي

:ابلبياانت النوعية

 ب املتفوقني وترتي“ ذكر وأأنىث”اجلنس “ .أأخل, مزتوج, أأعزب”مثال احلاةل الاجامتعية

لميكن مجع وطرح القمي-----“ أأخل, الثاين, الأول”

 انت مكية بياأأما البياانت املقاسة عىل املس توى الفئوي أأو النس يب فتسمى

 مس “ 190و  185.5”و الطول “ عدد حالت الغياب”مثل

خل .وعليه ميكن حساب املتوسط والتباين ا 

(>,<)قل بعض املصادر تضع املس توى الرتيب مضن المكي لش امتهل عىل مفهوم أأكرث أأو أأ *

شارة الأرقام عند الطرح وامجلع ملقدار السمة املقاس ةالأكرثية عىل أأنه غري مكي لعدم ا 
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ية البياانت النوع 

مقياس امسي 
(تصنيفي)

مقياس رتيب

ةالبياانت المكي

فئوي

نس يب



حصائية  رموز ا 

ةجحم العين((Sample Size ورمزه(n)

فرادها يا طالبا مقت ابختيارمه عشوائ 60مفثال لواكن دليك . ويقصد به عدد ا 

فا ن جحم العينة , طالب500من مدرسة اخلرب املتوسطة واليت تتكون من 

60= هنا 

 جحم اجملمتع(Population Size) ورمزه(N)

 500= يف مثالنا السابق جحم اجملمتع

 لحظ أأن جحم العينة يرمز هل حبرفn واجملمتع حبرف صغريN؟كبري
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مقاييس الزنعة املركزية 

25



 متوسط العينة(sample mean)

 أأكس ابر”وتنطق ويرمز هل ِب“

 متوسط اجملمتع((Population Mean

“ميو”وتنطق µورمزه 
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مقاييس الزنعة املركزية

يه القمي املثىل اليت أأو...ويقصد هبا املقاييس اليت تمتركز حولها معظم البياانت

تتوزع ابلقرب مهنا معظم البياانت

أأمثةل

 املتوسط

الوس يط

املنوال

27



معاين لبعض الرموز 
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 لسعوديةحبيث تنطق القاف مثل القاف ا—س يقام”وتعين حاصل مجع وتنطق“

ورأأيت العالمة أأو الرمز4,5,6,7:مثال لواكن دليك القمي التالية:

(4,5,6,7)

 7وحىت 4فيعين القيام جبمع البياانت من

4 + 5 + 6 + 7
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القمية

 ويه رمز عام لأي قمية

لواكن دليك القمي التالية: مثال:

 ن 3يه القمية  x1فا 

 وx2 5يه القمية

 وx3  8يه القمية

 وx4  2يه القمية

3

5

8

2



30

وجبمع الرمزين السابقني حنصل عىل التايل:

ويعين حاصل مجع قمي املتغريx آخر قمية مبتدأأ ابلقمية الأوىل وحىت أ

مثال:

 آخر قمية (2+8+5+3)ويعين حاصل مجع أأول قمية وحىت أ

 18ويساوي

3

5

8

2



(Arithmetic Mean)املتوسط احلسايب 

 حاصل مجع البياانت مقسوما عىل عددها

ذا اكن املتوسط احملسوب لعينة ويرمز هل ِب    ومعادلته اكلت :ايلفا 

عىل اختبارترتاوح درجاته 5,6,7,8,4: طالب يف مادة ال حصاء5درجات : مثال

بني صفر ومثان درجات

4+8+7+6+5 =30

: واملتوسط
30

5
 =6
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(Mode)املنوال 
ورمزه القمية الأكرث تكرارا أأو ش يوعاD

مثال:

اجلنس ية

 (250)ل هنا املقابةل لأكرب تكرار “ اجلنس ية السعودية”واملنوال لهذا املتغري

التكرار  الجنسية 

250 سعودي

150 كويتي

86 قطري

3 بحريني

76 إماراتي

25 عماني
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(Median)الوس يط 

 ىل قسمني متساويني بعد تر ما تصاعداي أأو وهو القمية العددية اليت تقسم البياانت ا  تيهبا ا 

تنازليا

طرق حسابه

الوس يط للبياانت غري املبوبة

1–ب القمي تصاعداي أأو تنازليًا يرتت مق ب.

2-رتبة الوس يط، حدد

 * ذا اكن عدد القمي ن الوس يط هوفرداي(n)ا  :فا 

 [2/(n+1)]قمية العنرص 
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يتبع للوس يط

ذا اكن عدد العنارص يف اجملموعة زوجيا فس يكون الوس يط حاص ل متوسط ا 

)قمييت العنرصين
𝑛

2
&  

𝑛

2
+ 1 )
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أأمثةل للوس يط

2, 12, 8, 5, 20, 21, 38, 24, 41, 24, 14, 11, 49, 24, 30

1-مق برتتيب القمي تصاعداي أأو تنازليا

2, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 24, 24, 30, 38, 41, 49

2- مق ابس تخراج جحم العينة(n)

 15= جحم العينة

العنارص عددها فردي طبق ال جراء التايل:


15+1

2
 (ويعين رتبة الوس يط)8= الناجت

 قمية العنرص الثامن= قمية الوس يط

 =2135



مثال للوس يط  للعنارص الزوجية العدد

, 12, 8, 5, 20, 21, 38, 24, 41, 24, 14, 11, 24, 302

1- مق برتتيب القمي تصاعداي أأو تنازليا واس تخرج جحم العينة(n)

2, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 24, 24, 30, 38, 41

 طبق ال جراء التايل,ولأن عدد العنارص زويج 14= جحم العينة:

يقع الوس يط بني القمية السابعة والثامنة

20 21و

امجع القميتني واحسب متوسطهام
20+21

2

20.5= لقمية ا
36



ال رابعيات 
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ىل أأربعة أأجزاء متس اوية العددالارابعيات مجموعة من املقاييس تقسم البياانت ا 

 ويرمز هل بـِ (  الأدىن)الربيع الأولQ1

 ترتيبا تصاعدايمن البياانت املرتبة % 25ويقع حتته

الوس يطويساوي قمية  Q2ويرمز هل بــِ ( الأوسط)الربيع الثاين 

ىل ;أأو تنازليا تصاعدايمن البياانت املرتبة ترتيبا % 50ويقع حتته  أأي أأنه يقسم البياانت ا 

قسمني متساويني يف العدد

 ويرمز هل بـِ ( الأعىل)الربيع الثالثQ3

ترتيبا تصاعدايمن البياانت املرتبة % 75ويقع حتته 
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رابعيات :مثال لال 

3,4,4,5,6,8,8

 الربيع الأول(Q1  )

مق برتتيب البياانت تصاعداي واس تخرج الوس يط

مق حبساب الوس يط للنصف الأول من البياانت

 وس يط النصف الأدىن للبياانت يساوي الربيع الأول

 5الوس يط هنا

 4ووس يط النصف الأدىن

 4= قمية الربيع الأول
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رابعيات :مثال لال 

3,4,4,5,6,8,8

 الربيع الثالث(Q3  )

مق برتتيب البياانت تصاعداي واس تخرج الوس يط

مق حبساب الوس يط للنصف الأعىل من البياانت

وس يط النصف الأعىل للبياانت يساوي الربيع الثالث

 5الوس يط هنا

 8= ووس يط النصف الأعىل

 8= قمية الربيع الثالث



(1)خصائص مقاييس الزنعة املركزية 

40

املتوسط

:من مزاايه

دخول مجيع القمي يف حسابه1.

ل للمتوسطاجملموع اجلربي لحنرافات القمي عنه تساوي صفر وليكون ذكل2. ا 

هل معادةل مما مكن كثري من الأساليب ال حصائية أأن تنشأأ عنه3.

ويعاب عليه:

تأأثره ابلقمي الشاذة واملتطرفة



(2)خصائص مقاييس الزنعة املركزية 

41

الوس يط

 (مزية)ليتأأثر ابلقمي املتطرفة والشاذة

 (ةمزي )ميكن حسابه مع البياانت اليت نعرف ترتيهبا ولنعرف قميها

 (عيب)لتدخل مجيع القمي يف حسابه

املنوال

 (ي التصنيفيذات املس توى الامس)املقياس الوحيد اذلي يناسب البياانت الوصفية

 ليتأأثر ابلقمي الشاذة

قد ليعرب عن القمي اليت يف مركز أأو وسط التوزيع



(اوتعرب عن مدى تقارب القمي وتباعده)مقاييس التشتت 

 املدى(R)

وهو حاصل الفرق بني أأكرب قمية وأأصغر قمية

طريقة حساب املدى

رتب القمي 1.

اطرح القمية الصغرى من القمية الكربى يف التوزيع التكراري2.

:مثال

, 12, 8, 5, 20, 21, 38, 24, 41, 24, 14, 11, 24, 302

(اختياري جملرد التسهيل و ادلقة يف اكتشاف الأرقام)مق برتتيب البياانت 

2, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 24, 24, 30, 38, 41

2والصغرى 41القمية الكربى 

39 =2-41
42



مزااي وعيوب املدى

43

ميتاز املدى:

(أأصغر قمية–أأكرب قمية )بسهوةل حسابه 1.

عطائه لفكرة رسيعة عن مدى تشتت البياانت2. ا 

ويعاب عليه:

 شلك ظاهر عن بقية القمي تأأثره ابلقمي الشاذة أأو املتطرفة ونقصد ابلقمية الشاذة أأي قمية تبتعد ب

مثال:

 ىل 65,70,60,66,72لواكنت القمي ن املدى هنا 2ابل ضافة ا  70ويساوي 2-72فا 

 فس تصبح القمي ( عيدةأأي تقع انحية أأحد الطرفني الب ---املتطرفة)ولكن لو استبعدان القمية الشاذة

(60و 72)فرق القمييتني الكربى والصغرى 12وس يصبح املدى 65,70,60,66,72



IQRاملدى الربيعي 

وعادة , اس الرتيبمن مقاييس التشتت ويناسب البياانت ذات مس توى القي: املدى الربيعي
.ي والنس يبوميكن اس تخدامه مع القمي ذات املس توى الفئو ...مايالزم اس تخدام الوس يط

(الأول)الربيع الأدىن -( الثالث)الربيع الأعىل= وقانونه 

Q3- Q1 

:  مثال

3,4,4,5,6,8,8

Q3 – Q1 = 8 - 4  =  4
:نصف املدى الربيعي

ويساوي 
الربيعي المدى

2

2 =
𝟒

𝟐
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التباين والاحنراف املعياري

 التباين(Variance )جياد متوس ط من مقاييس التشتت و حيسب من خالل ا 

مربعات احنرافات القمي عن متوسطها

 تباين اجملمتع)        (

 تباين العينة)          (

45



الاحنراف املعياري

وهو اجلذر الرتبيعي املوجب للتباين

الاحنراف املعياري جملمتع:

الاحنراف املعياري لعينة  :

46



مثال حلساب التباين
املتوسط–القمية xقمي 

ويسمى احنرافات القمي عن

متوسطها

(وسطاملت–القمية )تربيع 

القمي ويسمى مربع احنرافات

عن متوسطها

2 2 - 4 = (-2) (-2)^2 = 4

4 4 - 4 = 0 (0)^2 = 0

5 5 - 4 =1 (1)^2 = 1

8 8 - 4 = 4 (4)^2 = 16

1 1 – 4 = (-1) (-3)^2 = 9

اجملموع
0

لبد وأأن يكون صفرا* 

(4+0+1+16+9 )
  =30

4= ملتوسطا 𝟑𝟎

𝟓−𝟏
= 7.5
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الاحنراف املعياري
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 7.5يف املثال السابق اكن التباين

 (املوجب)الاحنراف املعياري هو جذر التباين

2.74 = 7.5



(1)التحويالت عىل مقاييس الزنعة املركزية 
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 ضافة مقدار اثبت للك القمي ا 

 لو أأضفنا مقدارا اثبتا(a) ن مقاييس الزنعة املركزية ( املنوال/الوس يط /املتوسط )للك القمي فا 

a+ اجلديدة تساوي مقياس الزنعة املركزية القدمي 

(  2) متوسط القمي التالية يساوي : مثال

 لو أأضفنا مقدارا اثبتا(a )ن القمي س تصبح5للك قمية ولنقل فا 

 (3)ويقسم عىل عددها ( 8+7+6: )ومت حسابه اكلتايل(  7)ومتوسط هذه القمي يساوي

 (  7)واملتوسط اجلديد ( 2)لحظ العالقة بني املتوسط القدمي

 ليه املقدار الثابت (a)املتوسط القدمي مضافا ا 

 ليه املقدار الثابت (2)املتوسط القدمي (7) يساوي( 5)مضافا ا 

 تذكر أأن العالقة تنطبق عىل مقاييس الزنعة املركزية الأخرى

1 2 3

6 7 8



(2)التحويالت عىل مقاييس الزنعة املركزية 
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رضب لك قمية يف مقدار اثبت

 لك القمي يف مقدار اثبت رضبنالو(a) ن مقاييس الزنعة املركزية /الوس يط /املتوسط )فا 

(a) تساوي مقياس الزنعة املركزية القدمي  مرضواب يف اجلديدة ( املنوال

(  2) متوسط القمي التالية يساوي : مثال

 لو رضبنا مجيع القمي يف مقدار اثبت(a )ن القمي س تصبح5ولنقل فا 

 (3)مقسوما عىل عددها ( 15+10+5: )ومت حسابه اكلتايل(  10)ومتوسط هذه القمي يساوي

 (  10)واملتوسط اجلديد ( 2)لحظ العالقة بني املتوسط القدمي

 املتوسط القدمي مرضواب يف املقدار الثابت(a)

 (10) يساوي( 5)مرضواب يف املقدار الثابت (2)املتوسط القدمي

 تذكر أأن العالقة تنطبق عىل مقاييس الزنعة املركزية الأخرى؟

1 2 3

5 10 15



(1)التحويالت عىل مقاييس التشتت 
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 ضافة مقدار اثبت للك القمي ا 

 لو أأضفنا مقدارا اثبتا(a) ن مقاييس التشتت ( التباين/الاحنراف املعياري/املدى )للك القمي فا 

اجلديدة تساوي مقياس التشتت القدمية

(2-7)ومت حسابه اكاتيل ( 5) مدى القمي التالية يساوي : مثال

 لو أأضفنا مقدارا اثبتا(a )ن القمي س تصبح 5للك قمية ولنقل فا 

 (7-12: )ومت حسابه اكلتايل(  5)ومدى هذه القمي يساوي

 (  5)املدى اجلديد ( 5)لحظ العالقة بني املدى القدمي

 ضافلتتأأثرمقاييس التشتت املدى القدمي يساوي املدى اجلديد مبعىن أأن مقدار اثبت للك ةاب 

القمي

 تذكر أأن العالقة تنطبق عىل مقاييس التشتت الأخرى

2 3 5 7

7 8 10 12



(2)التحويالت عىل مقاييس التشتت 
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رضب لك قمية يف مقدار اثبت

 لك القمي يف مقدار اثبت رضبنالو(a) ن مقاييس التشتت (  الاحنراف املعياري/املدى )فا 

(a)أأي القمية املطلقة ل ( |a|) القدمي  مرضواب يف التشتتتساوي مقياس اجلديدة 

(  5) مدى القمي التالية يساوي : مثال

 لو رضبنا مجيع القمي يف مقدار اثبت(a )ن القمي س تصبح 5ولنقل فا 

(10-35: )ومت حسابه اكلتايل(  25)هذه القمي يساوي ومدى

 (  25)واملدى اجلديد ( 5)لحظ العالقة بني املدى القدمي

 املدى القدمي مرضواب يف املقدار الثابت (|a|)

 (25) يساوي( 5)مرضواب يف املقدار الثابت (5)املتوسط القدمي

 ؟ التباينتذكر أأن العالقة تنطبق عىل مقاييس التشتت الأخرى ماعدا

2 3 5 7

10 15 25 35



(3)التحويالت عىل مقاييس التشتت 

53

رضب لك قمية يف مقدار اثبت

 لك القمي يف مقدار اثبت رضبنالو(a) ن التباين اجلديد واب يفيساوي التباين القدمي  مرض فا 

(- a أأي قمية املقدار الثابت بعد تربيعه( تربيع

(  1) تباين القمي التالية يساوي : مثال

 لو رضبنا مجيع القمي يف مقدار اثبت(a )ن القمي س تصبح 5ولنقل فا 

 ومت حسابه كام يف اجلدول(  25)هذه القمي يساوي فتباين:

 (  25)والتباين اجلديد ( 1)لحظ العالقة بني التباين القدمي

 الثابت مربع املقدار التباين القدمي مرضواب يف(a)

 25وبعد تربيع يصبح 5املقدار

تذكر أأن التباين اجلديد يساوي القدمي مرضواب يف مربع املقدار الثابت

1 2 3

5 10 15

X X - X (X-X)

5 -5 25

10 0 0

15 +5 25

50
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الارتباط 

ىل تعيني طبيعة وقوة العالقة بني مت حصائية هتدف ا  غريين أأو أأكرثأأساليب ا 

معامالت الارتباط:

 معامل ارتباط بريسونρ( متغريين مكينيلقياس عالقة بني)

 (ى الرتيبمن املس تو لقياس العالقة بني متغريين )معامل ارتباط س بريمان

 (يفي الثنايئاملس توى الك لقياس العالقة بني متغريين من )معامل ارتباط فاي

 والآخر مكيأأحدهام لقياس العالقة بني متغريين)معامل ارتباط بوينت ابيسرييل
(نوعي ثنايئ

(امسيني من املس توى الرتيبلقياس العالقة بني )معامل ارتباط كندل

معامل التوافق
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الرمق  X Y - X ) متوسط قمي(x

تربيع

احنراف قمي(

x  عن

(متوسطها

y-) متوسط

y)قمي 

تربيع

احنراف قمي(

y عن

(متوسطها

حاصل رضب 

احنرافات 

املتغريين

1 10 9 4 16 4 16 16

2 8 7 2 4 2 4 4

3 7 2 1 1 -3 9 -3

4 4 3 -2 4 -2 4 4

5 5 4 -1 1 -1 1 1

6 2 5 -4 16 0 0 0

اجملموع 36 30 0 42 0 34 22

املتوسط 6 5 لبد وأأن يكون لبد وأأن 

يكون 



Pearsonمعامل ارتباط بريسون 
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وابس تخدام املعادةل التالية:

22  (42*34)

= 0.58



تذكر؟
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 الارتباط ليعين الس ببية

معامل ارتباط بريسون يقيس فقط العالقات اخلطية

 (1–أأو + صفر و )قمي معامل ارتباط بريسون ترتاوح مابني

 رسواء اكنت موجبا أأو سالبا والقمية الصغرى صف1القمية العظمى لبريسون

 تعىن ارتباط اتم وصفر تعين انعدام الارتباط اخلطي1قمية

القمية املوجبة تعين أأن العالقة طردية أأو موجبة

 القمية السالبة تعين أأن العالقة عكس ية

 احفص الرمس الانتشاري(Scatter Plot )قبل الرشوع يف حساب املعامل



Scatter Plotالرمس الانتشاري 
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عالقة غري خطية
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ىل الميني (من اليسار ا  ) منحنية, صفرية, موجبة , رمس لعالقة سلبية

60
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معامل ارتباط الرتب :(Rank Correlation Coefficient )

ويعرف مبعامل ارتباط س بريمانSpearman)) رتب القمي )أأو معامل ارتباط الرتب

rsويرمز هل ابلرمز ( الأصلية وليس القمي

 (للقمي الأصلية وليس لرتهبا)و ختتلف قميته عن قمية معامل بريسون

 ويصنف من ال حصاءات غري املعلمية(Non-parametric) ذات التوزيع احلر هو أأقل دقة

من معامل ارتباط بريسون

الثاين, أأو الأول... , يناسب البياانت الرمقية وغري الرمقية املرتبة مثل جيد، جيد جدا  ,

ىل...الثالث رتبكام ميكن اس تخدامه مع املس توى المكي ولكن بعد حتويل القمي ا 

 من الصيغة وحتسب قميته( صفر و موجب أأو سالب واحد حصيح)وقميته ترتاوح بني

:الرايضية التالية
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معامل اذلاكء

x

ابلساعةاملشاهدة

y

ترتيب

x

ترتيب

y

الفرق

D

مربع الفرق 

D^2

86 0 1 1 0 0

97 20 2 6 −4 16

99 28 3 8 −5 25

100 27 4 7 −3 9

101 50 5 10 −5 25

103 29 6 9 −3 9

106 7 7 3 4 16

110 17 8 5 3 9

112 6 9 2 7 49

113 12 10 4 6 36
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وابس تخدام املعادةل التالية:

 حاصل مجعd^2  =194

 10= وجحم العينة

 وابلتعويض يف املعادةل

 (0.175757-)يكون الناجت



Phi Coefficient (Φ)معامل ارتباط فاي 
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ي الثنايئمن صور معامل ارتباط بريسون وحيسب ملتغريين من املس توى الامس

ومعادلته اكلتايل:



Phi Coefficient (Φ)مثال ملعامل ارتباط فاي 
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