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 العينة وأنواعها:
 يمكف تقسيـ العينات إلى نوعيف:

 العينات العشوائية )اإلحتمالية( العينات الالعشوائية )الالئحتمالية(
: ىي العينات التي يكوف فييا لكؿ فرد الحؽ بأف يكوف جزء مف العينة العينات العشوائية

 يكوف كؿ فرد مف أفراد المجتمع بأف يكوف مف أفراد العينة.
: فاليوجد فرص متساوية ألفراد المجتمع ليكونوا أفراد في العينات مثؿ: الالعشوائية العينات

لو أردنا أف نختار عينة عشوائية مف طمبة العموـ اإلجتماعية فكؿ طالب يكوف أمامو فرصة 
 ألف يكوف أحد أفراد العينة.

المعمومات متوفرة  أما بالنسبة لمعينة العشوائية يتـ إختيار وفقا ألىداؼ الدراسة كأف تكوف
عند فئة مف أفراد المجتمع وغير متوفرة عند آخريف فينا الباحث يأخذ الفئة التي تتوفر لدييا 

 المعمومات أو البيانات المطموبة.
 وىناؾ العديد مف الطرؽ إلختيار العينة العشوائية ومف ىذه الطرؽ:

عنصر أو فرد مف المجتمع  وىي عينة أختيرت بطريقة يكوف لكؿ العينة العشوائية البسيطة:
نفس الفرصة واإلختيار وأف إختيار أي فرد أو عنصر ال يرتبط بإختيار أي فرد أو عنصر ال 
يرتبط بإختيار أي فرد أو عنصر ال يرتبط بإختيار أي فرد أو عنصر آخر والوصوؿ إلى 

 عينة عشوائية يمكف إستخداـ جداوؿ وىي فوائدىا أنيا تكوف ممثمة لممجتمع.
إذا كاف المجتمع غير متجانس في خصائصو كأف يكوف ذكورا أو  نة العشوائية الطبقية:العي

في كمية ما فإف العينة يجب أف تمثؿ فييا ىذه المستويات  3و2و 1إيناثا أو طمبة سنة 
حسب وجوده في المجتمع ويتـ اإلختيار مف كؿ مستوى مف ىذه المستويات كؿ حسب 

أننا نريد أف نختار عينة مف طمبة قسـ العمـو اإلجتماعية وجوده في المجتمع مثاؿ: لنفرض 
طالب،  500عمـو إجتماعية  2طالب وكاف طمبة موزاعيف عمى أربع مستويات س 140
  1400، المجموع  200ماستر  2طالب س 300ماستر  1س 400عمـو إجتماعية  3س
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وى مف طالب في نصيب كؿ مست 140فإننا أردنا أف نختار منيـ عينة مكونة مف 
 المستويات األربعة.

 0.1=140/1400كيفية حساب: 
 طالب 50= 0.1*500ع إج =2
 طالب 140طالب               40= 0.1*400ع إج = 3

 طالب 30= 0.1*300أولى ماستر= 
 طالب 200= 0.1*200ماستر=  2

 طريقة الثانية:
1400 140        

    
 طالب   

500 X 
1400 140        

    
 طالب   

400 X 
: إف عنصر اإلختيار في الطرؼ لدينا ىو الفرد لكف إختيار في عينة عشوائية العنقودية

النوع ىو المجموعة أو الصؼ فقد يكوف مجتمع الدراسة طالب مرحمة دراسية معينة وقد 
يكوف مف الصعب إختيار إفراد بطريقة عشوائية مف المدارس أو الصفوؼ فمذا يمجأ الباحث 

إختيار عدة صفوؼ عشوائية مف مجتمع الدراسة ومف المالحظ ىنا أنو قد يترتب عمى  إلى
تغيير وحدة اإلختبار في الفرد إلى مجموعة تعبيرا لوحدة التحميؿ وىذه الطريقة مشابية لمعينة 

 العشوائية البسيطة فبدال مف إختيار أفراد عشوائيا نختار ىنا صفوؼ بالطريقة العشوائية.
: قد يكوف مف المناسب والمفيد أحيانا أف تجمع العينة شوائية ذات المرحمتينالعينة الع

العشوائية العنقودية )التجمعات( و العينة العشوائية البسيطة مع بعضيا البعض إلختبار 
طالب متواجديف في ممر  3000العينة فبدال مف إختيار مئة طالب مف جتمع مكوف مف 

صفوؼ مف صؼ بشكؿ عشوائي ومف ثـ يختار  10صؼ فإف الباحث قد يقرر إختيار 
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أفراد مف كؿ صؼ مثؿ ىذه الطريقة توفر الكثير مف الوقت وتقمؿ الكثير مف  6عشوائيا 
 صؼ. 100التكمفة فيما لو أخذنا أفرادا مف 

 : تتضمف ما يمي:العينات غير العشوائية
لمجتمع فإذا كانت نستخدـ ىذه الطريقة في حالة توفر قائمة أفراد ا العينة المنتظمة:  -1

فرد فإننا قد  500آالؼ فرد وأردنا أف نختار عينة مؤلفة مف  600ىناؾ قائمة مؤلفة مف 

العينة حجـنمجأ إلى إختيار عمى أساس المعادلة التالية: 
المجتمع حجـ
   وبإستخداـ دراسة الواردة  

    
 

ـ إختيار الفرد األوؿ أفراد عمى أف يت 10أي أننا نختار فرد واحد مف كؿ وكمالحظة:
 .1الذي يحمؿ الرقـ 

إف العينة المنتظمة  24-14-4عشوائيا  4فعمى سبيؿ المثاؿ إذا تـ إختيار الفرد رقـ 
أحيانا توضع ضمف العينات العشوائي وىكذا يمكف أف يكوف إذا تأكدنا مف أف األفراد إذا 

صفوف بصفات معينة وبالتالي لـ يتـ ترتيبيـ في القاعة بحيث يتـ إختيار األفراد الذيف يت
 تعتبر طريقة اإلختبار متحيزة.

:  قد يكوف مف الصعب أحيانا إختيار عينة عشوائية وغير عشوائية العينة المتيسرة -2
 منتظمة وفي مثؿ ىذه الحالة فإف الباحث قد يختار ما يسمى بالعينة المتيسرة.

لدراسة فالباحث قد يقرر إف العينة المتيسرة عبارة عف مجموعة مف األفراد متيسريف 
سة القريبة مف منزلو ألف مدير المدرسة قد طمب منو مساعدة لحؿ إختيار عينة مف المدر 

مشكمة تعاني منيا المدرسة وعمى رغـ أف ىذه الطريقة سيمة إال أف ىناؾ سمبيات مف 
إستخداميا وىو أف العينة التي أختيرت قد ال تمثؿ المجتمع اليدؼ وبالتالي يفضؿ 

 نبيا.تج
عتمادا عمى معرفة الباحث السابقة العينة العرضية )الصدفية -3 (: في بعض األحياف وا 

بالمجتمع وباليدؼ الخاص  في البحث فإف الباحث يستخدـ الحكـ الشخصي إلختيار 
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العينة إذ أف الباحث يفترض أنو يستطيع إستخداـ معرفتو بالمجتمع لمحكـ فيما إذا كانت 
 مع أوال.عينة معينة ممثمة لممجت

 1970إلى  1965عمى فرض أف الباحث يريد أف يدرس أوضاع المدارس في فترة مابيف 
فإنو قد يذىب إلى أشخاص الذيف مازالوا أحياء وكانوا يعمموف في تمؾ الفترة إلعتقاده بأنيـ 

 يمتمكوف المعمومات الضرورية التي يحتاجيا.
 العينة العشوائية البسيطة:

 
 
 

 ية العنقودية:العينة العشوائ
 
 
 
 
 

 العينة العشوائية الطبقية:
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 العينة العشوائية ذات مرحمتين:
 
 
 
 
 

 العينة غير العشوائية المتيسرة:
 
 
 
 
 

 العينة القصدية:
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 العينة غير العشوائية المنتظمة:
 
 
 
 
 
 
 

فإذا أردنا أف يسحب  مزاع 100عامؿ و 200موظؼ و 300مجتمع مؤلؼ مف  تمرين:
 فرد فما نصيب كؿ فئة. 60مف ىذا المجتمع عينة مؤلفة مف 

 600=100+200+300 الحل:

    
  

   
 

300*0.1=30 
200*0.1=20 
100*0.1=10 

 تسمى العينة العشوائية الطبقية.
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 اإلحصاء اإلستداللي:
أساس موضوعي ييتـ بطرؽ جمع طريقة وصؼ تستعمؿ العدد ك اإلحصاء الوصفي:

البيانات، تبويبيا، تنظيميا، عرضيا، تمخيصيا ووضعيا بإستخداـ جداوؿ تكرارية أو رسـو 
 بيانية.

: يدرس العينات، إلتخاذ قرارات حوؿ المجتمع الذي سحبت منو ىذه اإلحصاء االستداللي
ث والتحقؽ مف العينات، وييدؼ إلى الوصوؿ إلى إجابات كمية عف أسئمة مشكالت البحو 

 الفرضيات التي يطرحيا الباحثوف، بمعنى تركز عمى إختبار الفرضيات.
 الخطوات العممية لمتأكد مف فرضيات البحوث:

 تحديد المشكمة: ىؿ ىناؾ عالقة بيف المتغير )س( والمتغير )ص(. -1
 ال توجد عالقة Hoالفرضيات:  -2

 H1توجد عالقة 
 إختيار اإلختبار المناسب. -3
 بية.العمميات الحسا -4
 إتخاذ القرار: ترفض الفرضية الصفرية أو تقبميا. -5
 مف أف ىناؾ عالقة ما بيف الدائنة والتحصيؿ. %99التفسير: نحف متأكدوف بنسبة  -6
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 (: 2إختبار كاي مربع )كاي
بطريقة عممية مناسبة بغرض إستخداـ ختيار جزء مف المجتمع يسمى عينة يستند عمى فكرة إ

ميميا عمى مجتمع الدراسة، ومف ثـ ييتـ عتي التوصؿ إلى نتائج يمكف بيانات ىذه العينة ف
 بموضوعيف ىما:

وفيو يتـ حساب مؤشرات مف بيانات العينة تسمى إحصاء تستخدـ كتقدير  التقدير: -1
 لمؤشرات المجتمع وتسمى معالـ.

: وفيو يتـ إستخداـ بيانات العينة لموصوؿ إلى قرار عممي سميـ إختبارات الفروض -2
 ص الفروض المحددة حوؿ المجتمع.بخصو 

: يتـ إستخداـ نتائج اإلستدالؿ اإلحصائي والتي تدلنا عمى سموؾ الظاىرة في التنبؤ -3
 الماضي في معرفة ما يمكف أف يحدث ليا في الحاضر والمستقبؿ.

تخاذ القرار:  حاالت الفرضية وا 
 صواب(.فرضية صحيحة نتائج تؤيد صحتيا .... )قبوؿ  -1
(  ج غير مؤيد لصحتيا )رفض خاطئ، خطأ مف النوع األوؿ ألفا فرضية صحيحة نتائ -2

 يقمؿ برفع مستوى الداللة.
يقمؿ بزيادة   فرضية خاطئة نتائج تؤيد صحتيا )قبوؿ خاطئ خطأ مف نوع الثاني بيتا  -3

 حجـ العينة.
 فرضية خاطئة نتائج غير مؤيد صحتيا )رفض صواب(. -4

 إختبار الفروض اإلحصائية:
 .H0لإلختبار اإلحصائي ىو الفرض الذي يخضع 

عمؿ خطأ مف  احتماؿلمتغمب عمى الخطأ مف النوع األوؿ ترفع مستوى الداللة ويقصد بو 
 وىي H0النوع األوؿ رفض 
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 إتجاه الفرض البديل:
ذو ذيؿ واحد. منطقة الرفض في جية واحدة إما  االتجاهيمكف أف يكوف متجيا أو عديـ  -

 بديؿ عديـ اإلتجاه يسمى إختبار ذو ذيميف.يميف أو يسار حسب صياغة الفرض ال
 منطقة الرفض في جيتي التوزيع اإلحصائي يميف ويسار. -

 خطوات التحقق من الفروض:
 إلى نوعيف مف األخطاء. H0قد يؤدي قبوؿ أو رفض 

  = 1خطأ من نوع
إحتمالية رفض فرضية صفرية صحيحة بناءا عمى النتائج اإلحصائية التي تشير إلى أف 

 وؽ بيف الذكور واإلناث في مستوى الحصيؿ في حيف تكوف الفرضية صحيحة.ىناؾ فر 
 إصدار حكـ خاطئ عمى أنو يوجد فروؽ في حيف أنو ال يوجد فرؽ حقيقي بينيما.

 بيتا:  
 ضية صفرية وىي خاطئة.ر فالإحتمالية قبوؿ 

و يوجد إحتمالية إصدار حكـ خاطئ عمى أنو ال يوجد فروؽ بيف الذكور واإليناث في حيف أن
 فرؽ حقيقي بينيما.

 ء والتحصيؿ.عالقة بيف الذكاال يوجد 
 رفض فرضية صفرية صحيحة.

 يوجد عالقة بيف الذكاء.
 ال يوجد عالقة بيف الذكاء 

 قبوؿ فرضية صفرية خاطئة.
 اإلحصاء الوصفي:

طريقة وصؼ كمية، تيتـ بطرؽ جمع البيانات، مف حيث تبويباىا، تنظيميا، عرضيا، 
 إستخداـ جداوؿ تكرارية أو رسـو بيانية.تمخيصيا في 
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 ومقاييس التشتت مقاييس النزعة المركزية
 اإلحصاء اإلستداللي:

 مواضيع:3يدرس العينات إلتخاذ قرارات حوؿ المجتمع الذي سحب منو العينة ييتـ بػ 
 حساب مؤشرات مف بيانات العينة، تستخدـ كتقدير لمؤشرات المجتمع. التقدير:
اـ نتائج اإلستدالؿ اإلحصائي التي تدلنا عمى فيـ بيانات الظاىرة في الماضي إستخد التنبؤ:

 مف أجؿ معرفة ما يمكف أف يحدث لنا في المستقبؿ.
 إختبار الفرضيات: -ج
 بيانات كيفية )نوعية(. Moالمستوي اإلسمي المنواؿ: -
 .Moالوسيط أو المنواؿ  Mdالمستوى الترتيبي  -
 توسط الحسابي، الوسيط.المستوى المسافات والنسبي الم -
 الوسيط نستخدمو إذا كاف التشتت كبير )التباعد بيف القيـ(. -
 الوسيط أدنة مف المتوسط الحسابي ألنو يقسـ التوزيع إلى قسميف متساوييف. -
 مقاييس النزعة المركزية: مدى تمركز القيـ في التوزيع. -

H0:نفي وجود عالقة مثال : 
 ي والتحميؿ الدراسي .ال توجد عالقة بيف التدريس الخصوص

 ال توجد عالقة دالة إحصائيا بيف الطوؿ والذكاء.
 والتحصيؿ. الجنسال توجد عالقة بيف 

H1.توجد عالقة قوية بيف التدخيف ومرض السرطاف : 
توجد عالقة دالة إحصائيا بيف التحضير اليومي لمدروس وبيف التحصيؿ الدراسي لمطالب 

 الجامعي.
 مصادر:

 .     المحيط.النضريات عممية -
 التجارب السابقة. -
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 إختبار الفروض:
يعتبر أحد أساليب األخطاء اإلستداللي الذي يستخدـ فيو بيانات العينة المسحوبة مف 

 مجتمع الدراسة إلتخاذ القرارات.
 الفرضيات اإلحصائية:

 مستوى الداللة، إحتماؿ عمؿ خطأ مف النوع األوؿ.
والثقة  %5مرات الشؾ 05اقع صحيح رفض الفرضية الصفرية وىو في الو  0.05
95%/ 

 الفرضيات الموجهة:
 الفرضيات غير الموجهة:

 يؤثر والمتغير التابع يتأثر المتغير المستقؿ 
 اإلحصاء اإلستداللي:

 األخطاء اإلحصائية في قبوؿ أو رفض الفرض الصفري:
  لفاقد يكوف قبوؿ أو رفض الفرض الصفري إلى نوعيف مف األخطاء تسمى عادة بخطأ أ

 )أو الخطأ مف النوع األوؿ وخطأ مف النوع الثاني(.  وخطأ بيتا 
ويعني رفض الفرضية الصفرية بناءا عمى النتائج اإلحصائية التي تشير إلى عدـ :  الخطأ 

وجود إختالؼ بيف المجموعتيف في الوقت الذي تكوف الفرضية الصفرية صحيحة) إحتمالية 
 رفض فرضية صفرية صحيحة(.

خر إصدار حكـ خاطئ عمى أنو يوجد فرؽ بيف المجموعة أ والمجموعة ب في بمعنى آ
 الوقت الذي ال يوجد فيو فرؽ حقيقي بينيما ويقمؿ برفع مستوى الداللة(.

ويعني قبوؿ الفرضية الصفرية لدعـ وجود فروؽ في الوقت الذي تكوف فيو فروؽ  : الخطأ 
 حقيقية.
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ال يوجد فرؽ بيف المجموعة أ والمجموعة ب في أو بمعنى آخر إصدار حكـ خاطئ عمى أنو 
الوقت الذي توجد فيو فروؽ حقيقية بينيما. )إحتمالية قبوؿ فرضية صفرية وىي خاطئة( 

 )ويقمؿ بزيادة حجـ العينة(.
ختبار الطرفين   : one and two tailod testإختبار الطرف الواحد وا 

الفرضيات صعوبة في تحديد إتجاه : عادة ما يجد الباحث أثناء صياغة إختبار الطرفين
التغير أو الفرؽ بيف مجموعتيف أو متغيريف، فيو عادة ما يكتفي بذكر وجود الفرؽ بيف 

 متوسطي مجموعتيف دوف أف يذكر أييما أكبر أو أصغر.
عف إختبار ىذه الضابطة يوجد فرؽ بيف متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة  مثال:

كما  يلطرفي المنحنى االعتدالفرضية، مثال فإننا نعتمد عمى جداوؿ الفرضية بإختبار ىذه ال
 يبينو الشكؿ التالي:

 0.025فمثال يصبح مستوى الداللة في ىذه الحالة في كؿ طرؼ ىو 
 H0رفض الفرضية  قبوؿ الفرضية رفض الفرضية الصفرية

 0.025 0.025 
 95%  

   
 

 بار الطرفين(( قبول الفرضية الصفرية )إخت5.5) شكل
 إختبار الطرف الواحد:

يستعمؿ الباحث إختبار الطرؼ الواحد حتما يحدد إتجاه الفرؽ بيف المج كأف يصيغ الفرضية 
 عمى الشكؿ التالي:

 المج )ع(. متوسطأكبر مف  àأداء المج األولى أحسف مف الثانية متوسط المج )س(
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  قبوؿ الفرضية              H0رفض الفرضية 

 
 0.05=2  95% 

 
 

 ( الطرف الواحد في إختبار الفرض الصفري5.6الشكل)
معناىا: نحف متأكدوف  0.05معناه أف الباحث لديو الحرية في إختبار القرار  درجة الحرية:

 .مثال %5مف أف ىناؾ فروؽ 95%
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 اإلرتباط
 مقدمة:

حياة الدراسيىة أو العممية لدراسة العالقة كثيرا ما يحتاج الطمبة والباحثيف واإلحصائييف في ال
بيف ظاىرتيف أو متغيريف لمعرفة درجة ونوع اإلرتباط بينيما، فقد يريد الباحث معرفة ما إذا 
كانت ىناؾ عالقة بيف متغيريف مثؿ العالقة بيف الذكاء وقوة اإلنتباه، أو بيف درجة التحصيؿ 

 ودرجة التركيز.
 أنواع العالقة بين المتغيرات:

ىناؾ عالقة موجبة وعالقة سالبة، فإذا تحصمنا عمى قيمة موجبة لمعامؿ  إتجاه العالقة: -1
تكوف متبوعة  Xاإلرتباط دؿ ذلؾ عمى وجود عالقة طردية، أي أف الزيادة في المتغير 

 مثال: كمما زادت األمطار زاد منسوب المياه في السدود. Yبالزيادة في المتغير
البة لمعامؿ اإلرتباط دؿ ذلؾ عمى وجود عالقة عكسية أما إذا تحصمنا عمى قيمة س

ومعناه أف الزيادة في المتغير األوؿ تكوف متبوعة بنقصاف في المتغير الثاني، مبثال كمما 
 زادت الغيابات قؿ التحصيؿ.

( 1-( و)1في أغمب معامالت اإلرتباط تنحصر قيمة ىذا المعامؿ بيف )+ قوة العالقة:  -2
( فمعنى ذلؾ اإلرتباط بيف المتغيريف طردي 1اإلرتباط تساوي )+ فإذا كانت قيمة معامؿ

ذا كانت قيمة معامؿ اإلرتباط تساوي ) ( 1-تاـ وىو أقوى أنواع اإلرتباط الطردي، وا 
 فمعنى ذلؾ أف اإلرتباط بيف المتغيريف عكسي تاـ، وىو أقوى أنواع اإلرتباط العكسي.

ذا كانت قيمة معامؿ اإلرتباط تساوي   ى ذلؾ أنو ال يوجد إرتباط بيف المتغيريف.فمعن 0وا 
 العالقة الخطية ومعامؿ اإلرتباط:

قبؿ القياـ بالعمميات الحسابية التي تمكف الباحث مف معالفة قيمة معامؿ اإلرتباط ىناؾ 
وسيمة مبدئية يعرؼ الباحث مف خالليا قوة اإلرتباط بيف المتغيريف ويعرؼ أيضا إتجاه 

 ف.ينتشار التي ال تستعمؿ إال في حالة يكوف فييا المتغيراف كميىذه الوسيمة ىي لوحة اإل
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 لوحة اإلنتشار:
وعمى  Xالمقصود بيا ىو تمثيؿ قيـ الظاىرتيف بيانيا عمى المحور األفقي المتغير األوؿ 

حيث يتـ تمثيؿ كؿ زوج مف القيـ بنقطة فنحصؿ عمى  Yالمحور الرئيسي المتغير الثاني 
 القيـ وىو ما يسمى بشكؿ اإلنتشار. شكؿ يمثؿ كيفية إنتشار
 معامل اإلرتباط بيرسون:

تجاه العالقة بيف Rيرمز لو بػ ) ( وىو يعد أحد المؤشرات اإلحصائية لدراسة قوة وا 
( أحدىما مستقؿ والثاني تابع، وقيمة ىذا المعامؿ تتراوتح ما Y و  Xمتغيريف كمييف )

لمعامؿ اإلرتباط بيرسف عمى وجود  (1-أو 1-( وتدؿ عمى القيمة الخطية )1،+1-بيف )
عمى إنعداـ وجود العالقة  0عالقة تامة بيف المتغيريف وبالمقابؿ تدؿ قيمتو المساوية لػ

دؿ عمى وجود عالقة قوية  1-أو  1الخطية بيف المتغيريف، زكمما إقتربت قيمتو مف +
ذا إقتربت مف   دؿ عمى ضعؼ العالقة. 0وا 

يتبعو تغيير في  Xض الباحث أف أي تغيير في المتغير يستعمؿ ىذا المعامؿ عندما يفتر 
Y  كما يستعمؿ عندما يفترض الباحث أف أي تغيير في المتغير األوؿ يؤدي إلى نقصاف

 في المتغير الثاني.
 وإلستعمالو البد مف توفر الشروط التالية: تكوف:

 بيانات المتغيريف كمية. -1
 أف يكوف توزيع قيـ المتغيريف إعتداليا. -2
 فردا. 50أف ال يقؿ عدد أفراد العينة عف  -3
أف تكوف العالقة خطية )تغير في المتغير أ يتبعو تغير في المتغير ب وبالتالي   -4

 يمكف رسـ لوحة اإلنتشار(
 وقانونو ىو:

  
  (  )  (  ) (  )

 (     (  ) )(     (  ) ) 
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Xدرجات المتغير المستقؿ : 
Y  التابع: درجات المتغير 

X²  : مج مربعات درجات المتغير المستقؿ 
Y²  : مج مربعات درجات المتغير التابع 

Nعدد أفراد العينة : 
 مثال:

أطفاؿ والقدرة عمى تذكر عدد مف الكممات في زمف  5( Xالبيانات التالية تمثؿ أعمار )
 (Yمحدد )

 حساب قيمة معامل بيرسون بين هذين المتغيرين:-
X Y (X.Y) X² Y² 
2 10 20 4 100 
3 12 36 9 144 
5 15 75 25 225 
7 18 126 49 324 
8 21 168 64 441 

25 76 425 151 1234 
 الشكل:

 
0

5

10

15

20

25

2 3 5 7 8

y 

y
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 الحل:

  
  (   )  (   ) (   )

 ( (   )  (   )( (         )
 

ىو إرتباط موجب ألف إشارتو موجبة وقوي ألنو قريب مف  0.99معامؿ اإلرتباط يساوي 
يح، ىناؾ عالقة طردية قوية بيف عمر الطفؿ والقدرة عمى تذكر عدد مف الواحد الصح

 ولمعرفة الداللة اإلحصائية أو إختبار الداللة نحدد. %99الكممات مقدارىا 
 المشكمة: ىؿ ىناؾ عالقة أو إرتباط بيف أعمار التالميذ والقدرة عمى تذكر عدد مف الكممات.

 H0    R=0 الفرضية:
H1                      R=1 

 30>: لما تكوف القيمة اإلختبار المناسب
 30  <لما تكوف القيمة              

Z=R     

T=     
      

 العمميات الحسابية:

T=        
         

R=     
    

 =17.1         
 Df=N-2المجدولة: 
5-2=3 

       عند مستوى الداللة
 المجدولة. 2.35
 اذ القرار:إتخ

       مف المجدولة نرفض الفرضية الصفرية عف مستوى الداللة  >بما أف المحسوبة 
 وبالتالي توجد عالقة موجبة بيف العمر والقدرة عمى التذكر. Df=3ودرجة الحرية 
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 قبوؿ رفض 
 

 17.1 2.35 
 .%5سبة خطأ نحف متأكدوف أف ىناؾ عالقة بيف العمر والقدرة عمى التذكر مع ن التفسير:
 تمرين:

أخذت درجات عشرة طالب في إختبار لمادتيف والمطموب معرفة نوع اإلتباط القائـ بيف 
      المادتيف حيث كانت الدرجات كما يمي:تـ إختبار الداللة عند مستوى الداللة

Df=10-2=8  
 لشكل:ا

 

Y X 
7 20 

15 25 
20 30 
8 17 

14 29 
20 25 
18 23 
21 28 
15 30 
12 23 
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 طالبات في مادتي اإلحصاء وفمسفة التربية  5تمرين: فيما يمي درجات 

 أوجد معامل اإلرتباط:
Y² X² X.Y Y X 

121 49 77 11 7 
81 25 45 9 5 

100 36 60 10 6 
144 81 108 12 9 
64 169 104 8 13 

510 360 394 50 40 
R=  (   ) (  )(  )

 ( (   ) (   )( (   ) (   )
 

 =-0.30R=    

      
 

 ىناؾ عالقة عكسية ضعيفة بيف درجات الطالبات في اإلحصاء والفمسفة.
 ىؿ ىناؾ عالقة بيف درجات الطالبات في اإلحصاء والفمسفة. المشكمة:

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35

Valeur des Y 

Valeur des Y
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H0=0 
H1>0 

(    )    =Tاإلختبار المناسب:
        

=-0.13 T=     
    

 
 
     

44 400 140 7 20 
225 262 375 15 25 
400 900 600 20 30 
64 289 136 8 17 

156 541 406 14 29 
400 625 500 20 25 
324 529 414 18 23 
441 784 588 21 28 
225 900 450 15 30 
144 529 276 12 23 

2462 6422 3885 150 256 
Rp=   (    ) (   )(   )

(√  (   ) (   ) )(  (    ) (   ) )
 

R=            
 (    )(    )

 

R=     

      
 

R=0.69 
 اإلختبار ودرجاتيـ في اإلختبار.ىناؾ عالقة طردية قوية لبف درجات الطالب في 

  في االختبار.ىؿ ىناؾ عالقة بيف درجات الطالب غ اإلختبار ودرجاتيـ  المشكمة:
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 H0=0الفرضية: 
H1>0 

(    ) =T اإلختبار:
     

 
 رفض قبوؿ رفض                       العمميات الحسابية:

T=    (     )
        

 
T=    )

    
 3.35- 0 3.35 المحسوبة2.70=    
 نقبؿ الفرضية الصفرية Df=N-2=8   Df=3.35المجدولة: 

 إتخاذ القرار:
 الي توجد عالقة.مف المجدولة فنرفض الفرضية الصفرية وبالت>بما أف المحسوبة

 مف أف ىناؾ عالقة بيف اإلختبار األوؿ والثاني. %99نحف متأكدوف بنسبة  التفسير:
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 ”Sperman”معامل إرتباط الرتب سيبرمان
مستويات مف األداء  3العالقة في العمـو السموكية ليست دائما خطية، فإذا أردنا التمييز بيف 

نو يصعب إعطاء بيانات رقمية ليذه المستويات، ولكف في مجاؿ التعميـ مف حيث الجودة، فإ
مف السيؿ ترتيبيا حسب جودتيا، ولذلؾ ينبغي في مثؿ ىذه الحالة، إعتماد أدوات إحصائية 
تعتمد عمى رتب المتغيرات، وليس عمى قيمتيا الكمية، ومف أىـ ىذه األدوات وأفضميا ىناؾ 

لما تكوف العالقة بيف المتغيريف المدروسيف معامؿ اإلرتباط سيبرماف الذي يستعممو الباحثوف 
 غير خطية.

 ونستعمؿ في الحمتيف التاليتيف:
 فردا. 30( أفراد وال يزيد عف10عندما يكوف حجـ العينات يقؿ عف ) -
عندما يمكف تحويؿ البيانات الكمية إلى بيانات رقمية أو لما تكوف البيانات التي قاـ  -

 الباحث بجمعيا وترتيبيا.
لحساب العالقة بيف البيانات الرقمية والبيانات الوصفية نوعية مثؿ )ممتاز،  *كذلؾ يصمح

 جيد، متوسط، ضعيؼ(.
 (1-،1*تتروح قيمتو بيف )+

( أي لما نحصؿ عمى تساو تاـ في 1*يكوف اإلرتباط تاـ وموجب إذا كانت قيمتو تساوي )+
 ترتيب المتغيريف )رتبة الفرد ىي نفسيا في المتغيريف(.

( أي لما نحصؿ عمى ترتيب عكسي -1رتباط تاـ وسالبا إذا كانت قيمتو تساوي )*يكوف اإل
( واألخيرة في المتغير Xلألفراد في المتغيريف يكوف لمفرد األوؿ الرتبة األولى في المتغير )

(Y.وىكذا ) 
      =Rsوقانونو كالتالي:

 (    )
 

 ثوابت. 1،6-
D الفرؽ بيف نفس الفرد في المتغير :XوY 
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D²  التغييريف:مربع الفرؽ بيف رتب األفراد في. 
N.حجـ العينة: 

 مثال تطبيقي:
 كما يمي: Yوالرياضيات  Xطالب في مادتي الفيزياء 12كانت التراتيب 

D² D Y X N 
1 1 10 11 1 
4 2 5 7 2 
1 1 8 9 3 
1 1 11 12 4 
0 0 1 1 5 
4 -2 6 4 6 
4 -2 12 10 7 
0 0 3 3 8 
1 1 7 8 9 
1 1 4 5 10 
0 0 2 2 11 
9 -3 6 6 12 

Rs=1-  (  )

  (   )
 

Rs=1-    

     
 

Rs=1-0.090=0.91 
  ىناؾ عالقة قوية موجية )طردية( معناه كمما كانت رتبة الطالب في مادة الفيزياء جيدة

 كانت كذلؾ في الرياضيات والعكس صحيح.
 ولمعرفة الداللة اإلحصائية أو إختبار الداللة نحدد:
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 عالقة بيف رتب الطالب في مادتي الفيزياء ورتب مادة الرياضيات؟ ىؿ ىناؾ المشكمة:
 R=0 الفرضية:

R>0 
    T=Rsىو إختبار  اإلختبار المناسب:

      
 العمميات الحسابية:

T  :المحسوبةT=0.91   

      
 

T=6.78 قبوؿ 
Df=N-2 رفض 
       

   0 1.81 6.78 المجدولة 1.81
 إتخاذ القرار:

ة >أف المحسوبةبما         مف المجدولة ترفض الفرضية الصفرية بمستوى الدالل
 ،وبالتالي التوجد عالقة موجبة بيف رتب الفيزياء ورتب الرياضيات.10ودرجة حرية 

 التفسير:
 مف أف ىناؾ عالقة موجبة بيف رتب الفيزياء ورتب الرياضيات. %95نحف متأكدوف بنسبة 

مبة فكانت النتائج كما وضحيا ط 5نفترض أنو طبؽ إختبار عمى عينة تتكوف مف  تمرين:
 الجدول:

 أوجد معامؿ اإلرتباط بعد ترتيب درجات ىؤالء الطمبة؟
D² D Y X Y X N 
 -1 2 1 16 11 1 
 -1 3 2 9 8 2 
 0 4 4 7 6 3 
 2 1 3 11 7 4 
 0 5 5 2 5 5 
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Rs=1-   ( )

 (    )
 

=    

   
 

=1-0.3 
Rs=1-   

   
 

=0.70 
 .Yيعني تزايد قيـ  x)طردية( معناه تزايد قيـ  العالقة قوية موجبة

 .( 2( ىـ األوائؿ في اإلختبار )1األوائؿ في اإلختبار )
 Tإلى  Rإلختبار الداللة أو لمعرفة الداللة اإلحصائية تحوؿ 

 ورتب اإلختبار الثاني؟ 1المشكمة: ىؿ ىناؾ عالقة بيف رتب اإلختبار  
 H0 :R=0 الفرضيات:

H1 :R>0 
    T=Rs المناسب: اإلختبار

     
 العمميات الحسابية:
T=0.7  

      
 

T=1.69قبوؿ رفض المحسوبة 
T =4.54المجدولة 
 =0.01 
Df: N-2=5-2=3 4.51  1.69 0 

مف المجدولة نقبؿ الفرضية الصفرية عند مستوى  اقؿ : بما أف المحسوبةإتخاذ القرار
=0.01 المعنوية  يف رتب اإلختبار األوؿ ورتب وبالتالي ال توجد عالقة ب Df=3و   

 .اإلختبار الثاني
بيف رتب اإلختبار األوؿ مف أف ىناؾ عالقة موجبة  %99: نحف متأكدوف بنسبة التفسير
 والثاني.
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 التمرين الثالث:
D² D Y رتب Xرتب Y X N 
0 0 1 1 11 12 1 
1 1 2 3 9 10 2 
4 2 3 5 7 9 3 
 -1 4 3 6 10 4 
 2.5 5.5 3 5 10 5 
 1.5 5.5 6 5 4 6 

إفترض باحث عدـ وجود عالقة دالة بيف درجات الطمبة في إختبار اإلحصاء  تمرين:
ختبار القياس النفسي، وتحصؿ في تحريات عمى البيانات المدونة بالجدوؿ التالي:  وا 

D² D Y رتب Xرتب Y  X N 
42.25 6.5 1 7.5 72 75 1 

9 3 4.5 7.5 55 57 2 
16 4 2 6 60 76 3 
-1 1 3 4 58 77 4 

20.25 -4.5 6.5 2 54 78 5 
0.25 -0.5 4.5  55 77 6 

30.25 -5.5 6.5 1 54 80 7 
16 -4 8 4 52 77 8 

Rs= 1-      

 (    )
 

Rs=1-   
   

  =1-1.60 
Rs =-0.60 
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 ورتب القياس النفسي؟ االحصاءىؿ ىناؾ عالقة رتب  المشكمة:
 R=0 الفرضيات:

R<0 
    T=Rs ار المناسب:اإلختب

      
   T=0.60 :العمميات الحسابية

    
 رفض قبوؿ 1.83-= 

     1.94-   1.83-                                                 المجدولة: 
Df=-1.94 
 ة الصفرية.فرضيال نرفضمف المجدولة >بما أف المحسوبة  إتخاذ القرار:

 تمرين:
 حساب لقياس العالقة بيف نتائج وحدة الكتابة واأراد الباحث 

 تمثمت نتائج مادتيف الكتابة والحساب فيما يمي:
D² D رتبY رتبX Y X N 
4 -2 6 4 11 13 1 
4 2 3 5 15 10 2 
1 1 5 6 13 8 3 
4 -2 9 7 6 7 4 
0 0 1 1 18 17 5 
4 2 8 10 8 3 6 
1 -1 10 9 5 4 7 
0 0 2 2 17 16 8 
1 1 7 8 9 6 9 
1 -1 4 3 14 14 10 

Rs=1-  (  )

  ((   )  )
    =1-    

      
  =0.88 
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 فيىناؾ عالقة إرتباط موجبة بيف درجات التالميذ عمى الكتابة ودرجاتيـ  التفسير:
 الحساب.

 قس العالقة بيف المتغيريف؟ بمعامؿ بيرسوف ثـ بمعامؿ سبيرماف. -
 تمرين:

ف قمؽ اإلمتحاف ونتائج التحصيؿ الدراسي لعينة طمبة البكموريا دراسة العالقة بيقاـ الباحث ب
 فكانت النتائج كما يمي:
 ترتيب الدرجات؟ بعدأحسب معامؿ اإلرتباط 

D² D رتبY رتبX Y X N 
4 -2 5 3 11 15 1 

0.25 -0.5 6 5.5 10 14 2 
5 -3 4 1 13 20 3 

30.250 5.5 3 8.5 14 12 4 
30.25 5.5 8 13.5 9 5 5 

64 -8 11 3 7 15 6 
0.25 0.5 13 13.5 6 5 7 
6.25 -2.5 8 5.5 9 14 8 
36 6 14.5 8.5 5 12 9 
16 -4 11 7 7 13 10 
21 9 2 11 16 10 11 
16 4 8 12 9 7 12 
64 -8 11 3 7 15 13 

15.6 10 1 15 17 33 14 
20.25 -11 14.5 10 5 11 15 

Rs=1-     
 (    )

   = 1-  (     )

  (     )
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= 1-    
    

   =1-1.03=-0.03 
 التفسير:

ىناؾ عالقة ضعيفة سالبة )عكسية( معناه أف األفراد االلذيف لدييـ درجات مرتفعة ىـ 
 األواخر في التحصيؿ.

 ىؿ ىناؾ عالقة بيف درجات القمؽ ومراتب التحصيؿ الدراسي؟ المشكمة:
 Rs=0 الفرضية:

Rs<0 
    T=Rs ىو اإلختبار المناسب:

     
T=0.03     

  (    )  

T=-0.03   

    
  = 13.13 

T=0.072 
 تمرين:

طمبة عمى السؤاليف األوؿ حوؿ برنامج ؿ ـ د والثاني حوؿ  7البيانات التالية تمثؿ إجابات 
 جاحتيـ الدراسية:مدى مالئمتو ل

 y D D²رتب Xرتب yالسؤال xالسؤال
 2.25 1.5 2.5 4 جيد جدا جيد

 0.25 0.5 7 6.5 مقبوؿ مقبول
 2.25 1.5- 2.5 1 جيد جدا ممتاز
 1 1- 5 4 جيد جيد 

 9 3- 5 2 جيد جيد جدا
 2.25 1.5 5 6.5 جيد مقبول
 9 3 1 4 ممتاز جيد

Rs=1-     

 (    )
  =1-   

   
 



30 
 

1-0.46=0.54 
T= Rs    

    
  = 0.54    

  (    )  

T=0.54  

    
 قبوؿ رفض 2.67*0.54 =

T=1.44 المحسوبة 
 0.144 3.36 3.36ىي  Df=5المجدولة عند 
 <H0بما أف المحسوبة أقؿ مف المجدولة تقبؿ الفرضية  إتخاذ القرار:

 .ال توجد عالقة بيف السؤاؿ حوؿ برنامج ؿ ـ د والسؤاؿ حوؿ مدى مالئمتو
 %1مع نسبة خطأ %99نحف متأكدوف بنسبة  التفسير:

 3.59-سوبة: المح
                         Df:  n-2=13       المجدولة: 

 إتخاذ القرار:
 

 رفض قبوؿ 
 
 

 -1.77 -3.59 
 .H0بما أف المحسوبة أقؿ مف المجدولة نرفض الفرضية الصفرية

 والتحصيؿ. القمؽتوجد عالقة بيف درجات 
 %5 نسبة خطامف أف ىناؾ عالقة مع %95نحف متأكدوف بنسبة التفسير: 
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 :∅(Phiمعامل اإلرتباط فاي)
يسمح ىذا المعامؿ بتقدير العالقة التي تجمع بيف متغيريف إسمييف ليما تقسيـ ثنائي ولكؿ 

فضمة في واحد منيما خياريف، عمى ىذا األساس يعتبر معامؿ فاي األداة اإلحصائية الم
 ( ويحسب ىذا المعامؿ بطريقتيف: 2*2حالة وجود جدوؿ التوافؽ المزدوج ذي أربع خانات )

 يحسب إنطالقا مف التكرارات المتضمنة في جدوؿ التوافؽ. -1
( لإلستقاللية الذي ينبغي حسابو قياسيا إنطالقا مف جدوؿ X²يحسب عمى أساس ) -2

 التوافؽ.
 الطريقة األولى:

 وافؽ كما يمي:يحدد الباحث جدوؿ الت
total Xi Xi  
A+b B A Yi 
C+d D C  Yi 

 (b+d) (a+c)  
 ثـ يحسب معامؿ فاي مف المعادلة التالية: 

∅  
     

 (   )(   )(   )(   )
 

شخصا إنطمؽ مف فرضية تقوؿ: " ال توجد عالقة بيف  31مثاؿ: في دراسة أجريت عمى 
الفرضية جمع الباحث بياناتو ونظميا في الجدوؿ  الجنس والميؿ لمتدخيف" ولمتأكد مف ىذه

 التالي:
 المجموع أنثى ذكر الجنس
 16 6 10 يدخن

 15 7 8 ال يدخن
 31 13 18 المجموع
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 الحل:
 وبتطبيؽ الصيغة السابقة:

         =نجد:

 (  )(  )(  )(  )
 r∅ 

r∅=   

      
  =   

      
   =0.09 

 دؿ عمى ضعؼ العالقة بيف الجنس والتدخيف.وىي ت 0.24قيمة المعامؿ ىنا
 الطريقة الثانية:

 ( وحجـ العينة:²يحسب معامؿ فاي بيذه الطريقة مف المعادلة التالية بداللة معامؿ )كا
R∅ =   

 
 

n.العدد الكمي لممشاىدات : 
يؽ لتطب nوالعدد الكمي لممشاىدات  x²نالحظ في ىذه الطريقة، أف فاي ينت عف العالقة بيف 

 بتطبيؽ معادلتو المعروفة: ²أوال قيمة كا
X²= (     ) 

  
 

 حيث أف:
F0.التكرارات المالحظة في كؿ خانة : 
Fe.التكرارات المتوقعة في كؿ خانة : 

 نحسب تكرارات العمود األوؿ في مجموع تكرارات الصؼ األوؿ.
 *نقسـ النتيجة المحصؿ عمييا عمى المجموع الكمي لمتكرارات.

 توضيح نأخذ طبعا نفس معطيات المثاؿ السابؽ:ولم
 :²حساب التكرارات المتوقعة لكا

     

  
=9.29 
     

  
=8.71 
     

  
 =6.71 
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 =6.29 

 :²حساب قيمة كا
 المجموع أنثى ذكر الجنس
 16 6/6.71 9.29/.10 يدخن

 15 7/6.29 8/8.71 ال يدخن
 31 13 18 المجموع

(       )

    
 
(      )

    
 
(      )

    
 
(      )

    
 

X²= 0.27 
∅r:  تطبيؽ طريقة المعادلة الثانية     

 
 

∅   
    

  
=  0.0087=0.09 

 وىي نفس النتيجة التي وجدناىا بطريقة المعادلة األولى.
 الداللة اإلحصائية لمعامؿ فاي:

سوبة دالة أو غير دالة، نحوؿ ىذه القيمة لمعرفة ما إذا كانت قيمة معامؿ فاي المح
 بتطبيؽ الصيغة التالية: zالمحسوبة إلى الدرجة المعيارية 

Z=∅   
Z=                       

أو  0.05المحسوبة بالقيـ الالزمة لمداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة  zنقارف قيمة  
 آلتي:وىو كا zإنطالقا مف جدوؿ القيـ الحرجة لػ:  0.01

 مستوى الثقة
 0.10 0.05 0.01 نوع اإلختبار

 1.64 1.96 2.58 إختبار ذو حدين
 1.28 1.64 2.33 إختبار ذو حد واحد
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وفي فرضية الدراسة نالحظ أنيا ذات طرفيف "ال توجد عالقة بيف الجنسيف والميؿ إلى 
ذا إخترنا مستوى الداللة  يمة الحرجة المقابمة لو= إلختبار الطرفيف، فإف الق 0.05التدخيف"، وا 

 zالمحسوبة أقؿ مف  z: نالحظ أف 0.05وبمقارنة ىذه القيمة بالقيمة المحسوبة  1.96
المجدولة وبالتالي ال توجد داللة الفرضية الصفرية المطروحة مقبولة، وترفض الفرضية 

مستقؿ البديمة التي تقوؿ أف ىناؾ عالقة بيف الجنس والتدخيف، أي أف الميؿ إلى التدخيف 
 بالمائة شؾ. 5بالمائة ونسبة شؾ  95عف الجنس، نسبة ثقة في النتيجة تساوي 

 
 
 

 


