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 تاريخه

 أهميته

 أنواعه

 مفهوم علم اإلحصاء



 إالحصاء

العد واحلرص 

 َََِّيْعمل ٍء �ََدًدا أ�بْلَُغوا قَدْ  أ�ن ل ْم َوأ�ْحَىصٰ ُلك� َيشْ ْهيِ ْم َوأ�َ�اَط ِبَما َ�َ ِ  ِرَساَالِت َرّهبِ

 ِأ�َمًدا لَِبثُوا ِلَما أ�ْحَىصٰ  ُمث� بََعثْنَاُمهْ ِلنَْعَملَ أ�ي� الِْحْزبَْني 

 ِ وا ِنْعَمَة ا�� ن تَُعد�
�
ُصوَها َال  َوا ِحميٌ  ُحتْ َ لََغُفوٌر ر� ن� ا��

�
 ۗ◌ ا

 �مل ا�و� 

نتاج , الصادرات, ��رادات, هيمت جبمع البيا�ت املتعلقة �شؤون ا�و� من �دد الساكن�

 �دد اجليش, الزراعي واحليواين

 



 التعريف احلديث

فرع من 
فروع �مل 
الر�ضيات 

 :هيمت

جبمع 
 البيا�ت

 
 وعرضها وحتليلها  وتنظميها 

اس�ت�الص 
 النتاجئ 



 ٔأنواع إالحصاء

 اإلحصاء االستداللي
)Inferential Statistics ( 

 هيمت بأٔساليب وطرق الكشف عن

 ا�متع اع�دا �ىل العينات

 س�تفيد من إالحصاء الوصفي لكنه�

يت�اوز جمرد وصف العينة ٕاىل 

 اس�تدالالت عن جممتع ٔأكرب

 اإلحصاء الوصفي
 )(Descriptive Statistics 

 هيمت بتنظمي البيا�ت 

رسوم بيانية و , عرضها يف �داول

 ٔأشاكل هندس�ية

 حساب مقاييس الزن�ة املركزية

 )الوس�يط واملنوال, الوسط احلسايب(

 حنراف (حساب مقاييس التشتت�

 )املدى والتبا�ن, املعياري

حساب �رتباط 



 تعريفات 

و�دات ا�راسة اليت تقع , موضو�ات, هو ا�مو�ة اللكية ملفردات: ا�متع

 مضن اه�م الباحث

مجمو�ة جزئية من هذا ا�متع : العينة 

يف دراسة عن اجتاهات طالب قسم �مل النفس جبامعة امل� سعود: مثال 

ا�متع لك طالب قسم �مل النفس 

 طالب مس�ل يف قسم �مل النفس  1500طالب من ٔأصل  200العينة �دد 
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 يتبع 

 إالحصاء الوصفي)Descriptive Statistics(: 

 وهيدف ٕاىل تنظمي وعرض وتلخيص البيا�ت واخلصائص أ�ساس�ية وتقدميها يف صورة

 ٔأرقام ٔأو ٔأشاكل

�ٕاخل...التبا�ن, الوس�يط, متوسط العينة: (ٔأمث(. 

 

 إالحصاء �س�تداليل)(Inferential Statistics: 

 وهيدف ٕاىل تعممي النتاجئ املس�متدة من ٔأوصاف العينات والعالقات بني املتغريات ٕاىل جممتع

حتليل التبا�ن ٔأو , اختبار ت(ا�راسة وذ� من �الل مجمو�ة من أ�ساليب إالحصائية 

 .)ٕاخل...حتليل  املسارات
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 املعلمة)parameter :( وتعين وصف مقاس للمجمتع)مثل متوسط ا�متع  (

 ويمت احلصول �ليه من �الل قياس مجيع عنارص ا�متع 

 إالحصاءة)Statistic :( وتعين وصف للعينة) مثل متوسط العينة ٔأو

 )عينة(ويمت احلصول �ليه من �الل قياس بعض ٔأفراد ا�متع ) الوس�يط



 البيا�ت)Data(: 

مناطق , ويقصد هبا ماجيمع عن مفردات ا�راسة سواءا اكنت املفردات ٔأش�اصا

 .ٕاخل...ٔأو مباين,جغرافية

وميكن تقس�مي البيا�ت من حيث طبيعهتا ٕاىل: 

 :)Qualitative data(بيا�ت نوعية 1.

, اجلنس: مثل(ويه مايصنف يف فئات ال تقبل العمليات احلسابية اكلطرح والقسمة 

 )الفريق, اجلنس�ية, ا��نة

 ):Quantitative data(بيا�ت مكية  .2

�دد : مثل(ويه ماجيمع يف شلك ٔأ�داد ٔأو قياسات قاب� ٕالجراء العمليات احلسابية 

 )�دد مرات الغياب, الوزن, الطول, ٔأفراد أ�رسة
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 املتغري)Variable(: 

 در�ات , مثل احلا� �ج�عية(هو مايأٔ�ذ ٔأكرث من مسة ٔأو �اصية ٔأو در�ة

ٔأو ٔأي �اصية ٔأو صفة ختتلف من خشص �ٓخر ٔأو )...امجلال, املسافة, �ختبار

 .من مفردة ٔ�خرى

 الثابت)Constant(: 

 عكس املتغري وهو ما يأٔ�ذ مسة ٔأو قمية وا�دة الختتلف �ختالف أ�فراد

 واملوضو�ات

 ٔأو سؤال الطالب ا��ور عن , اشرتاك البرش يف �وهنم من �و�ب أ�رض(مثال

ولكن لوتضمنت العينة ذ�ورا وٕا�� ٔ�صبح نوع اجلنس ...لكهم ذ�ور...نوع اجلنس

 )متغريا
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 أنواع المتغيرات
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 من كتاب مبادئ اإلحصاء للعلوم اإلنسانية مع تطبيقات حاسوبية للنجار وحنفي 12



ميكن تقس�مي املتغريات ٕاىل: 

حسب طبيعهتا البحثية: 

 )Independent Variable(متغريات مس�تق� 1.

 )dependent Variable(متغريات �بعة 2.

 )Third Variable(متغري �لث 3.

 حسب طبيعهتا الر�ضية

 )Qualitative(نوعية 1.

 ordered and non-ordered(واليت تنقسم بدورها ٕاىل فئات مرتبة ٔأو�ري مرتبة 

categorical ( 

 (Quantitative)مكية  .2

 )continuous(ٔأو متص� ) discreet(وتنقسم بدورها ٕاىل منفص� 
13 



وميكن تصنيف املتغريات حسب مس�توى قياسها: 

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

 الرتتيب+ ويفيد التصنيف ): Ordinal(رتيب 2.

�ساوي  املسافة بني الفئات + الرتتيب + ويفيد التصنيف : (interval)فئوي 3.

 ٔأو أ�رقام يف الصفة املقاسة

�ساوي  املسافة بني الفئات ٔأو + الرتتيب + ويفيد التصنيف : (Ratio)�س�يب 4.

 وجود الصفر احلقيقي + أ�رقام يف الصفة املقاسة 
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 مستويات القياس

 االسمي

 الرتبي
 الفئوي

 النسبي
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 ٔأمث� ملس�تو�ت القياس

مسي التصنيفي�: 

ٔأرقام لو�ات الس�يارات, التخصص, رمق القا�ة, رمق الشعبة, اجلنس�ية 

الرتيب: 

احلا� �قتصادية, �رتيب املتسابقني, مس�توى امجلال 

الفئوي: 

در�ات احلرارة �ىل مقياس فهرهنايت, التارخي الهجري 

النس�يب: 

الوزن, الطول, �دد الطالب 
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 تذ�ر؟ 
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 ٔأو املس�توى الرتيب �سمى ) التصنيفي(البيا�ت املقاسة �ىل املس�توى �مسي

 :�لبيا�ت النوعية

 و�رتيب املتفوقني “ ذ�ر ؤأنىث”اجلنس “ .ٔأخل, مزتوج, ٔأعزب”مثال احلا� �ج�عية

 “ٔأخل, الثاين, أ�ول”

 

 بيا�ت مكية ٔأما البيا�ت املقاسة �ىل املس�توى الفئوي ٔأو النس�يب فتسمى 

 مس “ 190و   185.5”و الطول “ �دد �االت الغياب”مثل 
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 البيا�ت النوعية 

مقياس امسي 
)تصنيفي(  

 مقياس رتيب

 البيا�ت المكية

 فئوي

 �س�يب



 رموز ٕاحصائية 

ةجحم العين )(Sample Size  ورمزه)n( 

طالبا مقت �ختيارمه عشوائيا  60مفثال لواكن �يك . ويقصد به �دد ٕافرادها

فٕان جحم العينة , طالب 500من مدرسة اخلرب املتوسطة واليت تتكون من 

 60= هنا 

 جحم ا�متع(Population Size)  ورمزه)N( 

 500= يف مثالنا السابق جحم ا�متع 

 الحظ ٔأن جحم العينة �رمز � حبرفn  وا�متع حبرف صغريN ؟�بري 
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 متوسط العينة)sample mean( 

 ٔأ�س �ر”وتنطق     و�رمز � ِب“ 

 

 

 متوسط ا�متع)(Population Mean 

 “ميو”وتنطق  µورمزه 
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 مقاييس الزن�ة املركزية 

21 



 مقاييس الزن�ة املركزية

ٔأو يه القمي املثىل اليت ...ويقصد هبا املقاييس اليت �متكز حولها معظم البيا�ت

 تتوزع �لقرب مهنا معظم البيا�ت

�ٔأمث 

 املتوسط 

الوس�يط 

املنوال 
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 معاين لبعض الرموز 
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 حبيث تنطق القاف مثل القاف السعودية—س�يقام”وتعين �اصل مجع وتنطق“ 

ورٔأيت العالمة ٔأو الرمز 4,5,6,7 :مثال لواكن �يك القمي التالية: 

 )4,5,6,7( 

 7وحىت  4فيعين القيام جبمع البيا�ت من   

4 + 5 + 6 + 7 
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القمية 

 

 ويه رمز �ام ٔ�ي قمية 

لواكن �يك القمي التالية: مثال: 

 

 

 

 فٕانx1   3يه القمية 

 وx2  5يه القمية 

 وx3   8يه القمية   

 وx4   2يه القمية   

 

3 

5 

8 

2 
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وجبمع الرمز�ن السابقني حنصل �ىل التايل: 

 

 

 

ويعين �اصل مجع قمي املتغريx  مبتدٔأ �لقمية أ�وىل وحىت أٓخر قمية 

 مثال: 

 

 

 

 2+8+5+3(ويعين �اصل مجع ٔأول قمية وحىت أٓخر قمية( 

 18و�ساوي 

3 

5 

8 

2 



 )Arithmetic Mean(املتوسط احلسايب  

 اصل مجع البيا�ت مقسوما �ىل �ددها� 

فٕاذا اكن املتوسط احملسوب لعينة و�رمز � ِب    ومعادلته اكلتايل: 

 

 

�ىل اختبارترتاوح در�اته   5,6,7,8,4: طالب يف مادة إالحصاء 5در�ات : مثال

 بني صفر ومثان در�ات

4+8+7+6+5  =30 

 6=  5تقس�مي  30: واملتوسط
26 
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   (Mode)املنوال 
ورمزه   القمية ا�ٔكرث �كرارا ٔأو ش�يو�اD  

مثال: 

اجلنس�ية 

 

 

 

 

 250(ٕالهنا املقاب� �ٔكرب �كرار “ اجلنس�ية السعودية”واملنوال لهذا املتغري( 

 

 الجنسية  التكرار 
 سعودي 250

 كويتي 150

 قطري 86

 بحريني 3

 إماراتي 76

 عماني 25
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 (Median)الوس�يط 

 وهو القمية العددية اليت تقسم البيا�ت ٕاىل قسمني متساويني بعد �رتيهبا ٕاما تصا�د� ٔأو

 تنازليا

طرق حسابه 

الوس�يط للبيا�ت �ري املبوبة 

1 – ب القمي تصا�د� ٔأو تنازليًا يرتت مق ب . 

2 - رتبة الوس�يط،  �دد 

  * ٕاذا اكن �دد القمي(n) �فٕان الوس�يط هو فرد: 

   [2/(n+1)]قمية العنرص 
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 يتبع للوس�يط

 ٕاذا اكن �دد العنارص يف ا�مو�ة زوجيا فس�يكون الوس�يط �اصل متوسط

 [n/2 & (n/2)+1]قمييت العنرص�ن  
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 ٔأمث� للوس�يط
2, 12, 8, 5, 20, 21, 38, 24, 41, 24, 14, 11, 49, 24, 30 

1- مق برتتيب القمي تصا�د� ٔأو تنازليا 

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

2-  مق �س�تخراج جحم العينة)n( 

 15= جحم العينة 

العنارص �ددها فردي طبق إالجراء التايل: 

 

2÷ )1+15( 

 ويعين رتبة الوس�يط( 8= الناجت( 

 قمية العنرص الثامن= قمية الوس�يط 

 =21 
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مثال للوس�يط  للعنارص الزوجية العدد 

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

1-  مق برتتيب القمي تصا�د� ٔأو تنازليا واس�تخرج جحم العينة)n( 

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

 طبق إالجراء التايل,ؤ�ن �دد العنارص زو�  14= جحم العينة: 

 

 

 

يقع الوس�يط بني القمية السابعة والثامنة 

20  21و 

امجع القميتني واحسب متوسطهام 

)20  +21 (÷ 2 

 31 20.5= لقمية 



 إالر�عيات 
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ر�عيات مجمو�ة من املقاييس تقسم البيا�ت ٕاىل ٔأربعة ٔأجزاء متساوية العدد� 

 و�رمز � بـِ )  أ�دىن(الربيع أ�ول Q1 

 رتيبا تصا�د�من البيا�ت املرتبة % 25ويقع حتته� 

 الوس�يطو�ساوي قمية   Q2و�رمز � بــِ ) أ�وسط(الربيع الثاين 

ٔأي ٔأنه يقسم البيا�ت ٕاىل  ;ٔأو تنازليا  تصا�د�من البيا�ت املرتبة �رتيبا % 50ويقع حتته 

 قسمني متساويني يف العدد

 و�رمز � بـِ ) أ��ىل(الربيع الثالث Q3 

 �رتيبا تصا�د�من البيا�ت املرتبة % 75ويقع حتته 
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مثال لٕالر�عيات: 

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

 الربيع أ�ول)Q1 ( 

مق برتتيب البيا�ت تصا�د� واس�تخرج الوس�يط 

مق حبساب الوس�يط للنصف أ�ول من البيا�ت 

 وس�يط النصف أ�دىن للبيا�ت �ساوي الربيع أ�ول 

 5الوس�يط هنا 

 4ووس�يط النصف أ�دىن 

 4= قمية الربيع أ�ول   
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مثال لٕالر�عيات: 

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

 الربيع الثالث)Q1 ( 

مق برتتيب البيا�ت تصا�د� واس�تخرج الوس�يط 

مق حبساب الوس�يط للنصف أ��ىل من البيا�ت 

وس�يط النصف أ��ىل للبيا�ت �ساوي الربيع الثالث 

 5الوس�يط هنا 

 8= ووس�يط النصف أ��ىل 

 8= قمية الربيع الثالث   

 

 



 )1(خصائص مقاييس الزن�ة املركزية 
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املتوسط 

 :من مزا�ه

 دخول مجيع القمي يف حسابه1.

 ا�موع اجلربي الحنرافات القمي عنه �ساوي صفر وال�كون ذ� ٕاال للمتوسط2.

 � معاد� مما مكن كثري من أ�ساليب إالحصائية ٔأن تنشأٔ عنه3.

ويعاب �ليه: 

تأٔ�ره �لقمي الشاذة واملتطرفة 



 )2(خصائص مقاييس الزن�ة املركزية 
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الوس�يط 

 مزية(اليتأٔ�ر �لقمي املتطرفة والشاذة( 

 مزية(ميكن حسابه مع البيا�ت اليت نعرف �رتيهبا والنعرف قميها( 

 عيب(التد�ل مجيع القمي يف حسابه( 

املنوال 

 ذات املس�توى �مسي التصنيفي(املقياس الوحيد ا�ي يناسب البيا�ت الوصفية( 

 اليتأٔ�ر �لقمي الشاذة 

قد اليعرب عن القمي اليت يف مركز ٔأو وسط التوزيع 



 )وتعرب عن مدى تقارب القمي وتبا�دها(مقاييس التشتت 
 املدى)R( 

وهو �اصل الفرق بني ٔأكرب قمية ؤأصغر 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 �رد التسهيل و ا�قة يف اكتشاف أ�رقام(مق برتتيب البيا�ت 

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

 2والصغر  41القمية الكربى 

41 - 2  =39 37 



 مزا� وعيوب املدى
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ميتاز املدى: 

 )ٔأصغر قمية –ٔأكرب قمية (�سهو� حسابه  1.

 ٕاعطائه لفكرة رسيعة عن مدى �شتت البيا�ت2.

ويعاب �ليه: 

 تأٔ�ره �لقمي الشاذة ٔأو املتطرفة ونقصد �لقمية الشاذة ٔأي قمية تبتعد �شلك ظاهر عن بقية القمي 

مثال: 

 70و�ساوي  2- 72فٕان املدى هنا  2�ٕالضافة ٕاىل  65,70,60,66,72لواكنت القمي 

 فس�تصبح القمي ) ٔأي تقع �حية ٔأ�د الطرفني البعيدة---املتطرفة(ولكن لو استبعد� القمية الشاذة

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



 IQRاملدى الربيعي 

و�ادة , من مقاييس التشتت ويناسب البيا�ت ذات مس�توى القياس الرتيب: املدى الربيعي
 .وميكن اس�ت�دامه مع القمي ذات املس�توى الفئوي والنس�يب...مايالزم اس�ت�دام الوس�يط

 )أ�ول(الربيع أ�دىن  -) الثالث(الربيع أ��ىل= وقانونه 

Q3- Q1  

 :  مثال

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

Q3 – Q1 = 8 - 4 = 4 

 :نصف املدى الربيعي

 2و�ساوي املدى الربيعي مقسوما �ىل 

4 ÷ 2 = 2 
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 التبا�ن و�حنراف املعياري
 التبا�ن)Variance ( من مقاييس التشتت و حيسب من �الل ٕاجياد متوسط

 مربعات احنرافات القمي عن متوسطها

 تبا�ن ا�متع(        ) 

 

 

 تبا�ن العينة(          ) 
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 �حنراف املعياري

وهو اجلذر الرتبيعي املوجب للتبا�ن 

حنراف املعياري �متع�: 

 

 

 

حنراف املعياري لعينة�  : 
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 مثال حلساب التبا�ن 

 املتوسط – القمية   xقمي 
و�سمى احنرافات القمي عن 

 متوسطها

 )املتوسط –القمية (�ربيع  

و�سمى مربع احنرافات القمي 

 عن متوسطها

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

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

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

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

1 4 - 1) =3-(  (-3)^2 = 9 

البد وأن يكون صفرا*  0 المجموع  )4+0+1+16+9 ( 
   = 30   

4=   المتوسط   30 ÷ (5-1) 
 7 .5 =  42 



 �حنراف املعياري
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 7.5يف املثال السابق اكن التبا�ن 

 املوجب(�حنراف املعياري هو �ذر التبا�ن( 

2.74 = √7.5  



 )1(التحويالت �ىل مقاييس الزن�ة املركزية 
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 ٕاضافة مقدار �بت للك القمي 

 لو ٔأضفنا مقدارا �بتا(a)  املنوال /الوس�يط  /املتوسط (للك القمي فٕان مقاييس الزن�ة املركزية  (

 a+ اجلديدة �ساوي مقياس الزن�ة املركزية القدمي 

2( متوسط القمي التالية �ساوي : مثال  ( 

 لو ٔأضفنا مقدارا �بتا)a (فٕان القمي س�تصبح 5   للك قمية ولنقل 

 3(ويقسم �ىل �ددها )  8+7+6: (ومت حسابه اكلتايل)  7(ومتوسط هذه القمي �ساوي( 

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

 املتوسط القدمي مضافا ٕاليه املقدار الثابت)a( 

 7( �ساوي) 5(مضافا ٕاليه املقدار الثابت   )2(املتوسط القدمي( 

 تذ�ر ٔأن العالقة تنطبق �ىل مقاييس الزن�ة املركزية أ�خرى 

1 2 3 

6 7 8 



 )2(التحويالت �ىل مقاييس الزن�ة املركزية 
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رضب لك قمية يف مقدار �بت 

 لك القمي يف مقدار �بت  رضبنالو(a)  الوس�يط  /املتوسط (فٕان مقاييس الزن�ة املركزية/ 

 )a( �ساوي مقياس الزن�ة املركزية القدمي  مرضو� يف اجلديدة ) املنوال

2( متوسط القمي التالية �ساوي : مثال  ( 

 لو رضبنا مجيع القمي يف مقدار �بت)a (فٕان القمي س�تصبح 5 ولنقل 

 3(مقسوما �ىل �ددها )  15+10+5: (ومت حسابه اكلتايل)  10(ومتوسط هذه القمي �ساوي( 

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

 املتوسط القدمي مرضو� يف املقدار الثابت)a( 

 10( �ساوي) 5(مرضو� يف املقدار الثابت   )2(املتوسط القدمي( 

 تذ�ر ٔأن العالقة تنطبق �ىل مقاييس الزن�ة املركزية أ�خرى؟ 

 

1 2 3 

5 10 15 



 )1(التحويالت �ىل مقاييس التشتت 
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 ٕاضافة مقدار �بت للك القمي 

 لو ٔأضفنا مقدارا �بتا(a)  التبا�ن /�حنراف املعياري /املدى (للك القمي فٕان مقاييس التشتت  (

 اجلديدة �ساوي مقياس التشتت القدمية

2-7(ومت حسابه اك�يل ) 5( مدى القمي التالية �ساوي : مثال( 

 لو ٔأضفنا مقدارا �بتا)a (فٕان القمي س�تصبح  5 للك قمية ولنقل 

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

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

 مقدار �بت للك  ٕ�ضافة التتأٔ�رمقاييس التشتت املدى القدمي �ساوي املدى اجلديد مبعىن ٔأن

 القمي

 تذ�ر ٔأن العالقة تنطبق �ىل مقاييس التشتت أ�خرى 

 

2 3 5 7 

7 8 10 12 



 )2(التحويالت �ىل مقاييس التشتت 
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رضب لك قمية يف مقدار �بت 

 لك القمي يف مقدار �بت  رضبنالو(a)  حنراف املعياري /املدى (فٕان مقاييس التشتت� (

 (a)ٔأي القمية املطلقة ل ) |a|( �ساوي مقياس الزن�ة املركزية القدمي  مرضو� يف اجلديدة 

5( مدى القمي التالية �ساوي : مثال ( 

 لو رضبنا مجيع القمي يف مقدار �بت)a (فٕان القمي س�تصبح  5 ولنقل 

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

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

 املدى القدمي مرضو� يف املقدار الثابت )|a|( 

 25( �ساوي) 5(مرضو� يف املقدار الثابت  )5(املتوسط القدمي( 

 ؟ التبا�نتذ�ر ٔأن العالقة تنطبق �ىل مقاييس التشتت أ�خرى ما�دا 

 

2 3 5 7 

10 15 25 35 



 )3(التحويالت �ىل مقاييس التشتت 
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رضب لك قمية يف مقدار �بت 

 لك القمي يف مقدار �بت  رضبنالو(a)  ساوي التبا�ن القدمي  مرضو� يففٕان التبا�ن اجلديد� 

 )- a  ٔأي قمية املقدار الثابت بعد �ربيعه)  �ربيع 

1( تبا�ن القمي التالية �ساوي : مثال  ( 

 لو رضبنا مجيع القمي يف مقدار �بت)a (فٕان القمي س�تصبح  5 ولنقل 

 ومت حسابه كام يف اجلدول)  25(هذه القمي �ساوي فتبا�ن: 

 25(والتبا�ن اجلديد ) 1(الحظ العالقة بني التبا�ن القدمي  ( 

 الثابت مربع املقدار التبا�ن القدمي مرضو� يف)a( 

 25وبعد �ربيع يصبح  5املقدار 

تذ�ر ٔأن التبا�ن اجلديد �ساوي القدمي مرضو� يف مربع املقدار الثابت 

 

1 2 3 

5 10 15 

x X-تربيع متوسط 
 االنحرافات

5 -5 25 

10 0 0 

15 +5 25 

50 ÷ 2 = 25 



 �رتباط 

ٔأساليب ٕاحصائية هتدف ٕاىل تعيني طبيعة وقوة العالقة بني متغري�ن ٔأو ٔأكرث 

معامالت �رتباط: 

 معامل ارتباط بريسونρ )لقياس �القة بني متغري�ن مكيني( 

 لقياس العالقة بني متغري�ن من املس�توى الرتيب(معامل ارتباط س�بريمان( 

 لقياس العالقة بني متغري�ن من املس�توى الكيفي الثنايئ(معامل ارتباط فاي( 

 لقياس العالقة بني متغري�ن ٔأ�دهام مكي وا�ٓخر (معامل ارتباط بوينت ��سرييل
 )نوعي ثنايئ

لقياس العالقة بني امسيني من املس�توى الرتيب(  معامل ارتباط كندل( 

معامل التوافق 
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 X Y - X الرقم 
متوسط (

 x)قيم 

 تربيع
انحراف (

عن   xقيم 
 )متوسطها

y-  
متوسط (

 y)قيم 

 تربيع
انحراف (

عن  yقيم  
 )متوسطها

حاصل 
ضرب 

انحرافات 
 المتغيرين

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 

البد وأن   30 36 المجموع
    0يكون 

البد وأن   42
   0يكون 

34 22 

 5 6 المتوسط



 Pearsonمعامل ارتباط بريسون 
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و�س�ت�دام املعاد� التالية: 

 
 
 
 
 
22 ÷ √(42*34) 

= 0.58 



 تذ�ر؟
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 رتباط اليعين الس�ببية� 

معامل ارتباط بريسون يقيس فقط العالقات اخلطية 

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

 سواء اكنت موجبا ٔأو سالبا والقمية الصغرى صفر 1القمية العظمى لبريسون 

 تعىن ارتباط �م وصفر تعين انعدام �رتباط اخلطي 1قمية 

القمية املوجبة تعين ٔأن العالقة طردية ٔأو موجبة 

 القمية السالبة تعين ٔأن العالقة عكس�ية 

 احفص الرمس �نتشاري)Scatter Plot (قبل الرشوع يف حساب املعامل 



 Scatter Plotالرمس �نتشاري 
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 �القة �ري خطية
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)من اليسار ٕاىل ا�ميني  ) منحنية, صفرية, موجبة , رمس لعالقة سلبية  
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معامل ارتباط الرتب :(Rank Correlation Coefficient ) 

    ويعرف مبعامل ارتباط س�بريمانSpearman)(  ٔأو معامل ارتباط الرتب) رتب القمي

 rs  و�رمز � �لرمز ) أ�صلية وليس القمي

 للقمي أ�صلية وليس لر�هبا(و ختتلف قميته عن قمية معامل بريسون  ( 

 ويصنف من إالحصاءات �ري املعلمية)Non-parametric(  ذات التوزيع احلر هو ٔأقل دقة

 من معامل ارتباط بريسون

 الثاين, ٔأو أ�ول ... , يناسب البيا�ت الرمقية و�ري الرمقية املرتبة مثل جيد، جيد �دا  ,

 ...الثالث

 وحتسب قميته من الصيغة ) صفر و موجب ٔأو سالب وا�د حصيح(وقميته ترتاوح بني

 :الر�ضية التالية
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 معامل ا�اكء

x 

�لسا�ة  املشاهدة  

y 

 �رتيب

x 

 �رتيب

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 



58 

و�س�ت�دام املعاد� التالية: 

 

 

 اصل مجع�d^2   =194 

 10= وجحم العينة 

 �و�لتعويض يف املعاد 

 

 

 0.175757-(�كون الناجت( 



 Phi Coefficient (Φ)معامل ارتباط فاي 
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من صور معامل ارتباط بريسون وحيسب ملتغري�ن من املس�توى �مسي الثنايئ 

ومعادلته اكلتايل: 

 



 الفروض 

الفروض 

ٕا�ا�ت حممت� عن اس�ئ� البحث –بدائل مقرت�ة –ختمني ذيك للباحث : الفرض 

بديل-مبارش-مثبت فرض(حبيث  فرض( 

1.       مت�ه(مو�ه:( 

A.       تو�د �القة سلبية بني معر الس�يارة وقميهتا يف السوق(لعالقة( 

B.       يو�د فرق يف مس�توى القلق بني الطالب والطالبات لصاحل الطالبات(لفرق( 

2.       ري مت�ه(�ري مو�ه�:( 

A.       تو�د �القة بني معر الس�يارة وقميهتا يف السوق(لعالقة( 

B.       يو�د فرق يف مس�توى القلق بني الطالب والطالبات(لفرق( 
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النفي فرض(صفري  فرض( 

A.       التو�د �القة ٕاحصائية بني مس�توى القلق والتد�ن عند طالب الس�نة (لعالقة

 )التحضريية

B.       اليو�د فرق يف مس�توى القلق بني الطالب والطالبات(لفرق( 

اجليد الفرض 

1.      متسق مع نفسه 

2.      متسق مع احلقائق 

3.       خمترص(مقتضب( 

4.      مفرس لعالقة بني متغري�ن 

5.      قابل لالختبار والتجريب 
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 ٔأخطاء القرار

 اخلطأٔ من النوع أ�ول)α ,ويعين رفض الفرض الصفري واكن ) تنطق ٔألفا
 من الواجب قبو�

 اخلطأٔ من النوع الثاين)β ,ويعين قبول الفرض الصفري واكن ) تنطق بيتا
 من املفرتض رفضه
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