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 عل اَلوةل
ْ يمت جبمع البياانت املتعلقة بشؤون اَلوةل من عدد الساكن ,الايرادات ,الصادرات ,الانتاج
الزراعي واحليواين ,عدد اجليش

التعريف احلديث

فرع من
فروع عل
الرايضيات
ْيمت:

جبمع
البياانت

وتنظميها

وُتليلها

وعرضها

اس تخالص
النتاجئ

تعريفات
 اجملمتع :هو اجملموعة اللكية لعنارص أو مفردات ,موضوعات ,وحدات اَلراسة
اليت تقع مضن اهامتم الباحث
 العينة :مجموعة جزئية من هذا اجملمتع
 مثال :يف دراسة عن اجتاهات طالب قسم عل النفس جبامعة املكل سعود
 اجملمتع يتكون من ُك طالب قسم عل النفس
 العينة فقط عدد  200طالب من أصل  1500طالب مسجل يف قسم عل
النفس
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 املعلمة ( :)parameterوتعين وصفا مقاسا للمجمتع (مثل متوسط اجملمتع –
وس يط اجملمتع – التباين للمجمتع) ويمت احلصول عليه من خالل قياس مجيع
عنارص اجملمتع
 الحصاءة ( :)Statisticوتعين وصفا مقاسا للعينة (مثل متوسط العينة أو
الوس يط أو الاحنراف املعياري للعينة) ويمت احلصول عليه من خالل قياس
بعض أفراد اجملمتع (عينة)
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 البياانت (:)Data
 ويقصد ّبا ماجيمع عن عنارص اَلراسة سواءا اكنت العنارص أشخاصا ,مناطق
جغرافية,أو مباين...اخل.
 وميكن تقس م البياانت من حيث طبيعهتا اىل:
 .1بياانت نوعية (:)Qualitative data
ويه مايصنف يف فئات ل تقبل العمليات احلسابية اكلطرح والقسمة (مثل :اجلنس
«ذكر – أنىث» ,اَلاينة «مسل –نرصاينْ-يودي» ,اجلنس ية «سعودي-كوييت-
قطري اخل)
. 2بياانت مكية (:)Quantitative data
ويه ماجيمع يف شلك أعداد أو قياسات قابةل لجراء العمليات احلسابية (مثل :عدد
أفراد الرسة ,الطول ,الوزن ,عدد مرات الغياب)
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 املتغري (:)Variable
 هو مايأخذ أكرث من مسة أو خاصية أو درجة (مثل احلاةل الاجامتعية «اعزب-
مزتوج-مطلق-ارمل»  ,درجات الاختبار”من  10-1مثال» ,املسافة «مرت-مرتين3
أمتار اخل» ,امجلال «وس م-مليح-قبيح...)..أو أي خاصية أو صفة ختتلف من
خشص لآخر أو من عنرص لعنرص.
 الثابت (:)Constant
 عكس املتغري وهو ما يأخذ مسة أو قمية واحدة لختتلف ابختالف الفراد
واملوضوعات
 مثال (اشرتاك البرش يف كوهنم من كوكب الرض «لكنا من كوكب الرض ,أو
سؤال الطالب اذلكور عن نوع اجلنس...لكهم ذكور...ولكن لوتضمنت العينة ذكورا
وااناث لصبح نوع اجلنس متغريا)
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أنواع الحصاء
اإلحصاء الوصفي
((Descriptive Statistics

ْ يمت بتنظم البياانت
 عرضها يف جداول ,رسوم بيانية و
أشاكل هندس ية
 حساب مقاييس الزنعة املركزية
(الوسط احلسايب ,الوس يط واملنوال)
 حساب مقاييس التشتت (الاحنراف
املعياري ,املدى والتباين)
 حساب الارتباط

اإلحصاء االستداللي
( )Inferential Statistics

ْ يمت بأساليب وطرق الكشف عن
اجملمتع اعامتدا عىل العينات
 يس تفيد من الحصاء الوصفي لكنه
يتجاوز جمرد وصف العينة اىل
اس تدللت عن جممتع أكرب
 مثل «اختبار ت ،اختبار ف ،اختبار
اكي تربيع اخل)...

يتبع
 الحصاء الوصفي (:)Descriptive Statistics
 وْيدف اىل تنظم وعرض وتلخيص البياانت واخلصائص الساس ية وتقدميها يف صورة
أرقام أو أشاكل.....الهدف تلخيص البياانت يف أبسط صورة.
 أمثةل( :متوسط العينة ,الوس يط ,التباين...اخل).
 الحصاء الاس تدليل (:(Inferential Statistics
 وْيدف اىل تعمم النتاجئ املس متدة من أوصاف العينات والعالقات بي املتغريات اىل جممتع
اَلراسة وذكل من خالل مجموعة من الساليب الحصائية (اختبار تُ ,تليل التباين أو
ُتليل املسارات...اخل).
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أنواع المتغيرات
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من كتاب مبادئ اإلحصاء للعلوم اإلنسانية مع تطبيقات حاسوبية للنجار وحنفي
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 ميكن تقس م املتغريات اىل:
 حسب طبيعهتا البحثية:
 .1متغريات مس تقةل ( – )Independent Variableتؤثر يف املتغريات الخرى ونريد
قياس اتثريها
 .2متغريات اتبعة (– )dependent Variableتتأثر ابملتغريات التابعة ونريد قياس مدى
تأثرها
 .3متغري اثلث ( – )Third Variableمتغريات ـ تؤثر يف املتغري التابع ونريد أن نتخلص
مهنا (مثل ُتييد أثرها وعزهل حىت حنمك عىل مدى تأثري املتغريات املس تقةل يف التابعة).
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يتبع تقس م املتغريات
حسب طبيعهتا الرايضية
 .1نوعية ()Qualitative
واليت تنقسم بدورها اىل فئات مرتبة أوغري مرتبة ( ordered and non-ordered
)categorical
 .2مكية )(Quantitative
وتنقسم بدورها اىل منفصةل ( )discreetأو متصةل ()continuous
 متصةل مثل الطوال  185.75 – 185.5 – 185مبعىن اماكنية حساب كسور (عرشية)
وعادة تأخذ وحدة قياس مثل :مرت – كيلوجرام -درجة مئوية اخل( ..فرتات يف مقابل نقاط)
 املنفصةل مثل العد حيث لتقبل الكسور-...مثال عدد الطالب يف الفصل أو عدد الهجزة
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 وميكن تصنيف املتغريات حسب مس توى قياسها:
 .1امسي أو تصنيفي (:)Nominalويفيد التصنيف فقط
مثل اجلنس (ذكر-أنىث) وطريقة التدريس (تقليدي – الكرتوين – تعاوين)
 .1رتيب ( :)Ordinalويفيد التصنيف  +الرتتيب
 .2فئوي ) :(intervalويفيد التصنيف  +الرتتيب  +تساوي املسافة بي الفئات
أو الرقام يف الصفة املقاسة
 .3نس يب ) :(Ratioويفيد التصنيف  +الرتتيب  +تساوي املسافة بي الفئات أو
الرقام يف الصفة املقاسة  +وجود الصفر احلقيقي
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مستويات القياس

النسبي

الفئوي
الرتبي

االسمي
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أمثةل ملس توايت القياس

 الامسي التصنيفي:
 اجلنس ية ,رمق الشعبة ,رمق القاعة ,التخصص ,أرقام لوحات الس يارات
 الرتيب:
 مس توى امجلال ,ترتيب املتسابقي ,احلاةل الاقتصادية
 الفئوي:
 التارخي الهجري ,درجات احلرارة عىل مقياس فهرهنايت -الاختبارات املقننة (مثل
قياس)
 النس يب:
 عدد الطالب ,الطول ,الوزن
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تذكر؟
 البياانت املقاسة عىل املس توى الامسي (التصنيفي) أو املس توى الرتيب تسمى
ابلبياانت النوعية:
 مثال احلاةل الاجامتعية ”أعزب ,مزتوج ,أخل “.اجلنس ”ذكر وأنىث“ وترتيب املتفوقي
”الول ,الثاين ,أخل“  -----لميكن مجع وطرح القم
 أما البياانت املقاسة عىل املس توى الفئوي أو النس يب فتسمى بياانت مكية
 مثل ”عدد حالت الغياب“ و الطول ”  185.5و  “190مس
وعليه ميكن حساب املتوسط والتباين اخل.
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البياانت النوعية

البياانت المكية

مقياس امسي
(تصنيفي)

فئوي

مقياس رتيب

نس يب
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رموز احصائية
 جحم العينة ( (Sample Sizeورمزه ()n
 ويقصد به عدد افرادها .مفثال لواكن َليك  60طالبا مقت ابختيارُه عشوائيا
من مدرسة اخلرب املتوسطة واليت تتكون من  500طالب ,فان جحم العينة
هنا = 60
 جحم اجملمتع ) (Population Sizeورمزه ()N
 يف مثالنا السابق جحم اجملمتع = 500
 لحظ أن جحم العينة يرمز هل حبرف  nصغري واجملمتع حبرف  Nكبري؟
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 متوسط العينة ()sample mean
 ويرمز هل ِّب وتنطق ”أكس ابر“

 متوسط اجملمتع ((Population Mean
ورمزه  µوتنطق ”ميو“
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مقاييس الزنعة املركزية
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مقاييس الزنعة املركزية
 ويقصد ّبا املقاييس اليت تمتركز حولها معظم البياانت...أو يه القم املثىل اليت
تتوزع ابلقرب مهنا معظم البياانت
 أمثةل
 املتوسط
 الوس يط
 املنوال

23

معاين لبعض الرموز
 وتعين حاصل مجع وتنطق ”س يقام—حبيث تنطق القاف مثل القاف السعودية“
 مثال لواكن َليك القم التالية 4,5,6,7 :ورأيت العالمة أو الرمز:
)4,5,6,7( 
 فيعين القيام جبمع البياانت من  4وحىت 7
4+5+6+7

24

 القمية
 ويه رمز عام لي قمية
 مثال :لواكن َليك القم التالية:

3
5
8
2

 فان  x1يه القمية 3
 و  x2يه القمية 5
 و  x3يه القمية 8
 و  x4يه القمية 2
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 وجبمع الرمزين السابقي حنصل عىل التايل:

 ويعين حاصل مجع قم املتغري  xمبتدأ ابلقمية الوىل وحىت أآخر قمية
 مثال:
3
5
8
2

 ويعين حاصل مجع أول قمية وحىت أآخر قمية ()2+8+5+3
 ويساوي 18
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املتوسط احلسايب ()Arithmetic Mean
 حاصل مجع البياانت مقسوما عىل عددها
 فاذا اكن املتوسط احملسوب لعينة ويرمز هل ِّب ومعادلته اكلتايل:

مثال :درجات  5طالب يف مادة الحصاء 5,6,7,8,4 :عىل اختبارترتاوح درجاته
بي صفر ومثان درجات
30 = 5+6+7+8+4
30
واملتوسط6 = :
5
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املنوال )(Mode
 القمية الكرث تكرارا أو ش يوعا ورمزه D
 مثال:
 اجلنس ية

الجنسية

التكرار

سعودي

250

كويتي

150

قطري

86

بحريني

3

إماراتي

76

عماني
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 واملنوال لهذا املتغري ”اجلنس ية السعودية“ لهنا املقابةل لكرب تكرار ()250
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الوس يط )(Median
 وهو القمية العددية اليت تقسم البياانت اىل قسمي متساويي بعد ترتيهبا اما تصاعداي أو
تنازليا
 طرق حسابه
 الوس يط للبياانت غري املبوبة
 – 1 مق برتتيب القم تصاعداي أو تنازلي ًا .
 - 2 حدد رتبة الوس يط،
 * اذا اكن عدد القم ) (nفرداي فان الوس يط هو:
قمية العنرص ][(n+1)/2
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يتبع للوس يط
 اذا اكن عدد العنارص يف اجملموعة زوجيا فس يكون الوس يط حاصل متوسط
𝑛
𝑛
قمييت العنرصين ) ( & + 1
2

2
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أمثةل للوس يط
2, 12, 8, 5, 20, 21, 38, 24, 41, 24, 14, 11, 49, 24, 30 
 -1 مق برتتيب القم تصاعداي أو تنازليا
2, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 24, 24, 30, 38, 41, 49 
 -2 مق ابس تخراج جحم العينة ()n
 جحم العينة = 15
 العنارص عددها فردي طبق الجراء التايل:
15+1

2

 الناجت = ( 8ويعين رتبة الوس يط)
 قمية الوس يط = قمية العنرص الثامن
21 = 
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 مثال للوس يط للعنارص الزوجية العدد
2, 12, 8, 5, 20, 21, 38, 24, 41, 24, 14, 11, 24, 30 
 -1 مق برتتيب القم تصاعداي أو تنازليا واس تخرج جحم العينة ()n
2, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 24, 24, 30, 38, 41 
 جحم العينة =  14ولن عدد العنارص زويج ,طبق الجراء التايل:

 يقع الوس يط بي القمية السابعة والثامنة
 20 و 21
 امجع القميتي واحسب متوسطهام


القمية = 20.5

20+21
2
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الرابعيات
 الارابعيات مجموعة من املقاييس تقسم البياانت اىل أربعة أجزاء متساوية العدد
 الربيع الول (الدىن) ويرمز هل بـِّ Q1
 ويقع ُتته  %25من البياانت املرتبة ترتيبا تصاعداي
الربيع الثاين (الوسط) ويرمز هل بــِّ  Q2ويساوي قمية الوس يط
ويقع ُتته  %50من البياانت املرتبة ترتيبا تصاعداي أو تنازليا ; أي أنه يقسم البياانت اىل
قسمي متساويي يف العدد
 الربيع الثالث (العىل) ويرمز هل بـِّ Q3
ويقع ُتته  %75من البياانت املرتبة ترتيبا تصاعداي
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 مثال لالرابعيات:
3,4,4,5,6,8,8 
 الربيع الول ()Q1
 مق برتتيب البياانت تصاعداي واس تخرج الوس يط
 مق حبساب الوس يط للنصف الول من البياانت
 وس يط النصف الدىن للبياانت يساوي الربيع الول
 الوس يط هنا 5
 ووس يط النصف الدىن 4
 قمية الربيع الول = 4
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 مثال لالرابعيات:
3,4,4,5,6,8,8 
 الربيع الثالث ()Q3
 مق برتتيب البياانت تصاعداي واس تخرج الوس يط
 مق حبساب الوس يط للنصف العىل من البياانت
 وس يط النصف العىل للبياانت يساوي الربيع الثالث
 الوس يط هنا 5
 ووس يط النصف العىل = 8
 قمية الربيع الثالث = 8
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خصائص مقاييس الزنعة املركزية ()1
 املتوسط
من مزاايه:
 .1دخول مجيع القم يف حسابه
 .2اجملموع اجلربي لحنرافات القم عنه تساوي صفر وليكون ذكل ال للمتوسط
 .3هل معادةل مما مكن كثري من الساليب الحصائية أن تنشأ عنه
 ويعاب عليه:
 تأثره ابلقم الشاذة واملتطرفة
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خصائص مقاييس الزنعة املركزية ()2
 الوس يط
 ليتأثر ابلقم املتطرفة والشاذة (مزية)
 ميكن حسابه مع البياانت اليت نعرف ترتيهبا ولنعرف قميها (مزية)
 لتدخل مجيع القم يف حسابه (عيب)
 املنوال
 املقياس الوحيد اذلي يناسب البياانت الوصفية (ذات املس توى الامسي التصنيفي)
 ليتأثر ابلقم الشاذة
 قد ليعرب عن القم اليت يف مركز أو وسط التوزيع
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مقاييس التشتت (وتعرب عن مدى تقارب القم وتباعدها)
 املدى ()R
 وهو حاصل الفرق بي أكرب قمية وأصغر قمية
 طريقة حساب املدى
 .1رتب القم
 .2اطرح القمية الصغرى من القمية الكربى يف التوزيع التكراري
مثال:
2, 12, 8, 5, 20, 21, 38, 24, 41, 24, 14, 11, 24, 30
مق برتتيب البياانت (اختياري جملرد التسهيل و اَلقة يف اكتشاف الرقام)
2, 5, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 24, 24, 30, 38, 41
القمية الكربى  41والصغرى 2
41 - 2 = 39
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مزااي وعيوب املدى
 ميتاز املدى:
 .1بسهوةل حسابه (أكرب قمية – أصغر قمية)
 .2اعطائه لفكرة رسيعة عن مدى تشتت البياانت
 ويعاب عليه:
 تأثره ابلقم الشاذة أو املتطرفة ونقصد ابلقمية الشاذة أي قمية تبتعد بشلك ظاهر عن بقية القم
 مثال:
 لواكنت القم  65,70,60,66,72ابلضافة اىل  2فان املدى هنا  2- 72ويساوي 70
 ولكن لو استبعدان القمية الشاذة (املتطرفة---أي تقع انحية أحد الطرفي البعيدة) فس تصبح القم
 65,70,60,66,72وس يصبح املدى  12فرق القمييتي الكربى والصغرى ( 72و )60
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املدى الربيعي IQR
املدى الربيعي :من مقاييس التشتت ويناسب البياانت ذات مس توى القياس الرتيب ,وعادة
مايالزم اس تخدام الوس يط...وميكن اس تخدامه مع القم ذات املس توى الفئوي والنس يب.
وقانونه = الربيع العىل(الثالث)  -الربيع الدىن (الول)
Q3- Q1
مثال:
3,4,4,5,6,8,8
Q3 – Q1 = 8 - 4 = 4
نصف املدى الربيعي:

ويساوي

المدى الربيعي
2

=2

𝟒
𝟐
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التباين والاحنراف املعياري
 التباين ( )Varianceمن مقاييس التشتت و حيسب من خالل اجياد متوسط
مربعات احنرافات القم عن متوسطها
)
 تباين اجملمتع (

 تباين العينة (

)
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الاحنراف املعياري
 وهو اجلذر الرتبيعي املوجب للتباين
 الاحنراف املعياري جملمتع:

 الاحنراف املعياري لعينة:
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مثال حلساب التباين
تربيع (القمية – املتوسط)
ويسمى مربع احنرافات القم
عن متوسطها

ويسمى احنرافات القم عن
متوسطها

(-2)^2 = 4

)2 - 4 = (-2

(0)^2 = 0

4-4=0

(1)^2 = 1

5 - 4 =1

(4)^2 = 16

8-4=4

(-3)^2 = 9

)1 – 4 = (-1

()9+16+1+0+4

0
* لبد وأن يكون صفرا

= 30

= 7.5

𝟎𝟑
𝟏𝟓−

القمية – املتوسط

قم x

2
4
5
8
1

اجملموع

املتوسط = 4
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الاحنراف املعياري
 يف املثال السابق اكن التباين 7.5
 الاحنراف املعياري هو جذر التباين (املوجب)

2.74 = 7.5 

44

التحويالت عىل مقاييس الزنعة املركزية ()1
 اضافة مقدار اثبت للك القم
 لو أضفنا مقدارا اثبتا ) (aللك القم فان مقاييس الزنعة املركزية (املتوسط  /الوس يط  /املنوال)
اجلديدة تساوي مقياس الزنعة املركزية القدمي a +
 مثال :متوسط القم التالية يساوي ( )2
1
2
3
 لو أضفنا مقدارا اثبتا ( )aللك قمية ولنقل  5فان القم س تصبح
6
7
8
 ومتوسط هذه القم يساوي ( )7ومت حسابه اكلتايل ) 8+7+6( :ويقسم عىل عددها ()3
 لحظ العالقة بي املتوسط القدمي ( )2واملتوسط اجلديد ()7
 املتوسط القدمي مضافا اليه املقدار الثابت ()a
 املتوسط القدمي ( )2مضافا اليه املقدار الثابت ( )5يساوي( )7
ت
خرى
ال
ية
ز
املرك
الزنعة
مقاييس
عىل
نطبق
العالقة
ن
أ
تذكر
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التحويالت عىل مقاييس الزنعة املركزية ()2
 رضب ُك قمية يف مقدار اثبت
 لو رضبنا ُك القم يف مقدار اثبت ) (aفان مقاييس الزنعة املركزية (املتوسط  /الوس يط /
املنوال) اجلديدة تساوي مقياس الزنعة املركزية القدمي مرضواب يف ( )a
1
2
3
 مثال :متوسط القم التالية يساوي ( )2
 لو رضبنا مجيع القم يف مقدار اثبت ( )aولنقل  5فان القم س تصبح
5
10
15
 ومتوسط هذه القم يساوي ( )10ومت حسابه اكلتايل ) 15+10+5( :مقسوما عىل عددها ()3
 لحظ العالقة بي املتوسط القدمي ( )2واملتوسط اجلديد ()10
 املتوسط القدمي مرضواب يف املقدار الثابت ()a
 املتوسط القدمي ( )2مرضواب يف املقدار الثابت ( )5يساوي( )10
ت
خرى؟
ال
ية
ز
املرك
الزنعة
مقاييس
عىل
نطبق
العالقة
ن
أ
تذكر
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التحويالت عىل مقاييس التشتت ()1
 اضافة مقدار اثبت للك القم
 لو أضفنا مقدارا اثبتا ) (aللك القم فان مقاييس التشتت (املدى  /الاحنراف املعياري /التباين)
اجلديدة تساوي مقياس التشتت القدمية
 مثال :مدى القم التالية يساوي (  )5ومت حسابه اكاتيل ()2-7
2
3
5
7
 لو أضفنا مقدارا اثبتا ( )aللك قمية ولنقل  5فان القم س تصبح
7
8
10
12
 ومدى هذه القم يساوي ( )5ومت حسابه اكلتايل)7-12( :
 لحظ العالقة بي املدى القدمي ( )5املدى اجلديد ()5
 املدى القدمي يساوي املدى اجلديد مبعىن أن مقاييس التشتت لتتأثر ابضافة مقدار اثبت للك
القم
ت
لت
خرى
ال
شتت
ا
مقاييس
عىل
نطبق
العالقة
ن
أ
تذكر
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التحويالت عىل مقاييس التشتت ()2
 رضب ُك قمية يف مقدار اثبت
 لو رضبنا ُك القم يف مقدار اثبت ) (aفان مقاييس التشتت (املدى  /الاحنراف املعياري)
اجلديدة تساوي مقياس التشتت القدمي مرضواب يف ( | )|aأي القمية املطلقة ل )(a
2
3
5
7
 مثال :مدى القم التالية يساوي ( )5
15
25
 لو رضبنا مجيع القم يف مقدار اثبت ( )aولنقل  5فان القم س تصبح 35
 ومدى هذه القم يساوي ( )25ومت حسابه اكلتايل)10-35( :
 لحظ العالقة بي املدى القدمي ( )5واملدى اجلديد ()25
 املدى القدمي مرضواب يف املقدار الثابت ( |)|a
 املتوسط القدمي ( )5مرضواب يف املقدار الثابت ( )5يساوي( )25
 تذكر أن العالقة تنطبق عىل مقاييس التشتت الخرى ماعدا التباين؟

10
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التحويالت عىل مقاييس التشتت ()3
 رضب ُك قمية يف مقدار اثبت
 لو رضبنا ُك القم يف مقدار اثبت ) (aفان التباين اجلديد يساوي التباين القدمي مرضواب يف
 - a ( تربيع ) أي قمية املقدار الثابت بعد تربيعه
 مثال :تباين القم التالية يساوي ( )1
1
2
3
 لو رضبنا مجيع القم يف مقدار اثبت ( )aولنقل  5فان القم س تصبح
5
10
15
 فتباين هذه القم يساوي ( )25ومت حسابه كام يف اجلدول:
X
X-X
)(X-X
-5
25
5
 لحظ العالقة بي التباين القدمي ( )1والتباين اجلديد ()25
0
0
10
 التباين القدمي مرضواب يف مربع املقدار الثابت ()a
+5
25
15
 املقدار  5وبعد تربيع يصبح 25
50
2
 تذكر أن التباين اجلديد يساوي القدمي مرضواب يف مربع املقدار الثابت
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الارتباط

 أساليب احصائية هتدف اىل تعيي طبيعة وقوة العالقة بي متغريين أو أكرث
 معامالت الارتباط:
 معامل ارتباط بريسون ( ρلقياس عالقة بي متغريين مكيي)
 معامل ارتباط س بريمان (لقياس العالقة بي متغريين من املس توى الرتيب)
 معامل ارتباط فاي (لقياس العالقة بي متغريين من املس توى الكيفي الثنايئ)
 معامل ارتباط بوينت ابيسرييل (لقياس العالقة بي متغريين أحدهام مكي والآخر
نوعي ثنايئ)
 معامل ارتباط كندل (لقياس العالقة بي امسيي من املس توى الرتيب)
 معامل التوافق
50

تربيع
تربيع
حاصل رضب
)احنراف قم ) -yمتوسط )احنراف قم
) - Xمتوسط قم (x
احنرافات
 xعن
قم (y
 yعن
املتغريين
متوسطها)
متوسطها)

Y

X

الرمق

16

16

4

16

4

9

10

1

4

4

2

4

2

7

8

2

-3

9

-3

1

1

2

7

3

4

4

-2

4

-2

3

4

4

1

1

-1

1

-1

4

5

5

0

0

0

16

-4

5

2

6

22

34

0

42

0

30

36

اجملموع

لبد وأن يكون

5

6

املتوسط

لبد وأن
يكون
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معامل ارتباط بريسون Pearson
 وابس تخدام املعادةل التالية:

22  (42*34) 
= 0.58 
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تذكر؟
 الارتباط ليعين الس ببية
 معامل ارتباط بريسون يقيس فقط العالقات اخلطية
 قم معامل ارتباط بريسون ترتاوح مابي (صفر و  +أو – )1
 القمية العظمى لبريسون  1سواء اكنت موجبا أو سالبا والقمية الصغرى صفر
 قمية  1تعىن ارتباط اتم وصفر تعين انعدام الارتباط اخلطي
 القمية املوجبة تعين أن العالقة طردية أو موجبة
 القمية السالبة تعين أن العالقة عكس ية
 احفص الرمس الانتشاري ( )Scatter Plotقبل الرشوع يف حساب املعامل
53

الرمس الانتشاري Scatter Plot
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عالقة غري خطية
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رمس لعالقة سلبية ,موجبة  ,صفرية ,منحنية) من اليسار اىل الميي)
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 معامل ارتباط الرتب(Rank Correlation Coefficient ) :
 ويعرف مبعامل ارتباط س بريمان) )Spearmanأو معامل ارتباط الرتب (رتب القم
الصلية وليس القم) ويرمز هل ابلرمز rs
 و ختتلف قميته عن قمية معامل بريسون (للقم الصلية وليس لرتهبا)
 ويصنف من الحصاءات غري املعلمية ( )Non-parametricذات التوزيع احلر هو أقل دقة
من معامل ارتباط بريسون
 يناسب البياانت الرمقية وغري الرمقية املرتبة مثل جيد ،جيد جدا ... ,أو الول ,الثاين,
الثالث...كام ميكن اس تخدامه مع املس توى المكي ولكن بعد ُتويل القم اىل رتب
 وقميته ترتاوح بي (صفر و موجب أو سالب واحد حصيح) وُتسب قميته من الصيغة الرايضية
التالية:
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مربع الفرق
D^2

الفرق
D

ترتيب
y

ترتيب
x

0
16
25
9
25
9
16
9
49
36

0
−4
−5
−3
−5
−3
4
3
7
6

1
6
8
7
10
9
3
5
2
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املشاهدة ابلساعة معامل اذلاكء
x
y
0
20
28
27
50
29
7
17
6
12

86
97
99
100
101
103
106
110
112
113
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 وابس تخدام املعادةل التالية:

 حاصل مجع 194 = d^2
 وجحم العينة = 10
 وابلتعويض يف املعادةل

 يكون الناجت ()-0.175757
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معامل ارتباط فاي )Phi Coefficient (Φ
 من صور معامل ارتباط بريسون وحيسب ملتغريين من املس توى الامسي الثنايئ
 ومعادلته اكلتايل:
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مثال ملعامل ارتباط فاي )Phi Coefficient (Φ
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الفروض
 الفروض
 الفرض :ختمي ذيك للباحث –بدائل مقرتحة – اجاابت حممتةل عن اس ئةل البحث
 فرض حبيث (فرض مثبت-مبارش-بديل)
 .1 موجه (متجه):
A. لعالقة (توجد عالقة سلبية بي معر الس يارة وقميهتا يف السوق)
B. لفرق (يوجد فرق يف مس توى القلق بي الطالب والطالبات لصاحل الطالبات)
 .2 غري موجه (غري متجه):
A. لعالقة (توجد عالقة بي معر الس يارة وقميهتا يف السوق)
B. لفرق (يوجد فرق يف مس توى القلق بي الطالب والطالبات)
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 فرض صفري (فرض النفي)
A. لعالقة (لتوجد عالقة احصائية بي مس توى القلق والتدين عند طالب الس نة
التحضريية)
B. لفرق (ليوجد فرق يف مس توى القلق بي الطالب والطالبات)
 الفرض اجليد
 .1 متسق مع نفسه
 .2 متسق مع احلقائق
 .3 مقتضب (خمترص)
 .4 مفرس لعالقة بي متغريين
 .5 قابل لالختبار والتجريب
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أخطاء القرار
 اخلطأ من النوع الول ( ,αتنطق ألفا) ويعين رفض الفرض الصفري واكن
من الواجب قبوهل
 اخلطأ من النوع الثاين ( ,βتنطق بيتا) ويعين قبول الفرض الصفري واكن
من املفرتض رفضه
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قوة الاختبار
 قوة الاختبار تعين قدرة الاختبار عىل رفض الفرض الصفري والواجب رفضه
القرار املتخذ
مت رفض الفرض الصفري
مت الفشل يف رفض الفرض الصفري

حقيقة الفرض الصفري
الفرض الصفري خاطئ
الفرض الصفري حصيح
"قرار صائب" قوة اختبار
خطأ من النوع الول ""α
خطأ من النوع الثاين ""β
قرار صائب
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