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  إحصاء استداللي                                                       
  توجیه وٕارشاد وخدمة وعلم اجتماع: قسم             الثانیة            : السنة       
        -----------------------------------------------------  

  :تعریف اإلحصاء 
األولى فى عملیات جمع البیانات الرقمیة حول خصائص األشیاء والعمل على  یهتم اإلحصاء بالدرجة       

تلخیصها وتحلیلها وتفسیرها بهدف الوصول إلى قرارات أو نتائج معینة حول المجتمع اإلحصائي الذى تم أخذ 
  .البیانات اإلحصائیة منه 

مبادئ واألسالیب التي یمكن فعلم اإلحصاء هو علم البیانات والذى یتضمن مجموعة واسعة من ال       
  .بواسطتها تلخیص البیانات فى صیغ رقمیة على نحو یسهل عملیة معالجتها للوصول إلى أحكام محددة 

وعلیه فإن اإلحصاء هو علم البیانات الذى یتضمن عملیات جمع وتلخیص وتنظیم وتحلیل وتفسیر        
  .البیانات بهدف الوصول إلى أحكام معینة 

هدف الباحث ، هو الكشف عن قلق االمتحان عند مجموعة الطلبة فى مساق معین ، فإن  :مثال ذلك 
   .مجموعة اإلجراءات المستخدمة فى تحدید مستوى القلق عند مجموعة الطلبة هي اإلحصاء 

  :األسالیب اإلحصائیة 
من هذه األسالیب یمكن تقسیم األسالیب اإلحصائیة اعتماداً على الهدف الذى من اجله تستخدم ، و        
  :اآلتي 

  :أسالیب اإلحصاء االستداللي 
یستخدم اإلحصاء االستداللي مجموعة من األسالیب التي تمكنه من عمل بعض االستنتاجات        

واالستدالالت حول خصائص مجتمع معین من خالل استخدام عینة جزئیة من ذلك المجتمع ، وهكذا فان 
فى اخذ مجموعة صغیرة من مجتمع معین ودراسة  العیني األسلوبد على تعتم االستداللي اإلحصاء أسالیب

  .تعمیمات حول المجتمع الذى اخذ منه هذه العینة  إصدارخصائص هذه المجموعة بهدف 
هو ذلك الفرع الذى یهتم بدراسة خصائص عینة جزئیة من البیانات من  االستداللي فاإلحصاءوعلیه        

  .منه تلك العینة  أخذتحول خصائص المجتمع الكلى الذى  اجل عمل بعض االستدالالت
  :المتغیر والثابت 

تشیر البیانات اإلحصائیة التي یقوم بها اإلحصائي بجمعها إلى مقدار ما فى الشيء أو الفرد من        
ي خاصیة ، فإذا اختلفت هذه الخاصیة عند أفراد مجموعة معینة كمًا أو نوعًا نقول بأن هذه الخاصیة ه

المتغیر ، أما إذا كان األفراد متساویین كمًا أو متشابهین نوعًا بالنسبة لخاصیة معینة فإن هذه الخاصیة هي 
  .الثابت 
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خاصیة تحصیل الطلبة فى مساق معین فى مرحلة دراسیة أو مستوى أكادیمي هي المتغیر ، أما  :مثال ذلك 
  .الثابت هو المرحلة الدراسیة أو المستوى األكادیمي 

  :المتغیرات الكمیة والمتغیرات النوعیة  
 إلى، فإذا كانت هذه القیمة تشیر  هیرتكز هذا التصنیف على مدلول القیمة الممثلة للخاصیة المقاس       

مقدار ما فى الفرد من خاصیة مقارنًا بأفراد مجموعته فإن هذه القیمة تحمل معنى كمیًا وأن المتغیر متغیر 
: فئة أو مجموعة ، مثل  إلىمة ال تعبر عن مقدار الخاصیة عند فرد معین وٕانما ، وٕاذا كانت القی كمي

   .متغیرات نوعیة  هي، فإن هذه المتغیرات  األكادیميالجنس ، المرحلة الدراسیة ، المستوى 
كما تصنف المتغیرات الكمیة إلى متغیرات كمیة متصلة ، ومتغیرات كمیة منفصلة ، المتغیر الكمي        

تصل هو المتغیر الذى یأخذ أي قیمة فى مدى معین كمتغیر التحصیل الدراسي ، أما المتغیر الكمي الم
المنفصل فهو المتغیر الذى یأخذ قیم محددة ، كعدد الطلبة فى األقسام المختلفة للمساق الواحد أو عدد أفراد 

  .األسرة 
  :المتغیرات المستقلة والمتغیرات التابعة 

رات هنا على أساس وجود عالقة بین متغیرین ، هذه العالقة تمكن الباحث من التنبؤ تصنف المتغی       
من معرفته لقیمة المتغیر اآلخر ، وهو المتغیر المستقل ، ویخضع ) المتغیر التابع ( بقیمة أحد المتغیرین 

تحصیل الطالب  المتغیر المستقل لسیطرة الباحث ، فإذا أراد الباحث أن یبحث عن أثر ساعات الدراسة على
فى مساق معین ، فساعات الدراسة هنا متغیر مستقل والتحصیل متغیر تابع ، وهكذا یتوقع الباحث وجود 

  .تغیر فى التحصیل بتغیر عدد ساعات الدراسة 
  : االسمیةالمتغیرات 

ما ، ومن  وهى المتغیرات التي ال یمكن التعبیر عنها بمقادیر كمیة كداللة على مدى امتالكها لسمة       
الجنس ، المهنة ، التخصص ، فصیلة الدم ، الرقم الوطني ، الرقم الجامعي ، فاألرقام التي : هذه المتغیرات 

  )  ٢( ، أنثى )  ١( ذكر : تعطى لهذه المتغیرات الهدف منها تصنیف هذه المتغیرات مثل 
  ) . ٤( ، مطلق )  ٣( ، أرمل )  ٢( ، متزوج )  ١( أعزب : الحالة االجتماعیة 
  :متغیرات الرتب 

األرقام التي تعطى لها تعكس وهى تقع على مستوى قیاس أعلى من المتغیرات االسمیة ، وذلك ألن        
  درجات األفضلیة بینها ، األمر الذى یساعد فى ترتیبها تنازلیًا أو تصاعدیًا ،

عمید ، : ، الرتب العسكریة  ) ٣( ، منخفض )  ٢( ، متوسط )  ١( مرتفع : مستوى الدخل : مثال ذلك 
         .عقید ، مقدم ، رائد ، نقیب 

تصنیفها وترتیبها حسب درجة امتالكها لسمة معینة  الهدف ، وعلیه فإن األرقام التي تعطى للمتغیرات       
  .فى الوقت الذى ال تعكس األرقام الفروق الكمیة الحقیقیة بین هذه المتغیرات 
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  :المتغیرات الفئویة 
تعطى لهذه المتغیرات تعكس  التي األرقام أن، حیث  فئويحسب مقیاس  تقاس التيوهى المتغیرات        

من المتغیرات السابقة ، حیث تمكن من  ارقيكمیة من حیث امتالكها لسمة ما ، وهذه المتغیرات  معاني
بحیث تسمح لنا بإمكانیة تحدید متساویة  األرقامتفصل بین  التيالمسافات  أنوهذا یعنى  األرقامالمقارنة بین 

  .الفروق بین المتغیرات وٕاجراء العملیات الحسابیة 
، فعندها یمكن القول  ٦٥ – ٦٠ – ٥٠ – ٤٥: إذا كانت عالقات أربع طالب على امتحان هي  :مثال ذلك 

أي أن هذا الفرق مساوي لخمس وحدات )  ٦٥ – ٦٠( مساوي للفرق بین )  ٥٠ – ٤٥( أن الفرق بین 
   .   اسقی

ونظرا لوجود وحدة قیاس ثابتة فى حالة هذه المتغیرات فهذا یعنى توافر وجود خاصیة الصفر        
  .االفتراضي ، حیث یعتبر الصفر قیمة یأخذها المتغیر ، فالصفر فى هذا المقیاس ال یعنى عدم وجود السمة 

  .فعیة التحصیل الدراسي ، الذكاء ، القلق ، االكتئاب ، الدا :مثال ذلك 
  :المتغیرات النسبیة 

الصفر (  حقیقيكمیة حسب مقیاس نسبى فى وجود صفر  معانيتعكس  التيوهى مجموعة المتغیرات        
یمكن من إجراء جمیع العملیات الحسابیة  األمر، والذى یعنى انعدام وجود السمة أو غیابها ، وهذا ) المطلق 

  .تغیر ما یساوى ضعف متغیر آخر أو یقل عنه بمعدل النصف م أنعلى هذه المتغیرات ، حیث یمكن القول 
  . الشهريالطول ، الوزن ، المسافة ، الدخل  :مثال ذلك 

  :المجتمع اإلحصائي 
التي یتم جمعها عن األفراد أو األشیاء هي بیانات رقمیة تعكس مقادیر كمیة أو خصائص إن البیانات        

ن العناصر أو األشیاء ، وتسمى مجموعة األشیاء أو العناصر أو نوعیة تتعلق بخصائص معینة لمجموعة م
  .الوحدات بالمجتمع اإلحصائي 

وهكذا فالمجتمع اإلحصائي هو المجموعة الكلیة من العناصر أو األفراد أو الوحدات التي یتم جمع        
  .البیانات اإلحصائیة عن خصائصها 

مادة االجتماعیات فى  لمعلميائیة عن الخبرات العلمیة إذا كان الهدف هو جمع بیانات إحص: مثال ذلك 
، أما إذا كان  اإلحصائيمادة االجتماعیات فى لیبیا مجتمع الدراسة أو المجتمع  معلميلیبیا، هنا یشكل جمیع 

الزیتون فى  أشجار، هنا تشكل كافة  الغربيالزیتون فى منطقة الجبل  أشجارالهدف هو دراسة حجم إنتاج 
مجتمع الدراسة ، كما تعرف العناصر أو الوحدات التي یتكون منها المجتمع اإلحصائي بالوحدات ة تلك المنطق
  .التجریبیة 

عند دراسة أطوال طالب مدرسة معینة ، هنا كل طالب فى هذه المدرسة یعتبر وحدة تجریبیة  :مثال ذلك 
  .قیاس الطول  إلىتشتمل علیها هذه المدرسة بحیث یخضع جمیع الطالب 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4 
 

یتكون منها أو الهدف من جمع  التيعدد العناصر  باختالف اإلحصائيكما یختلف حجم المجتمع        
معین أو كما هو فى حال  إقلیمالبیانات ، فقد یكون المجتمع كبیراً كما هو الحال فى عدد سكان دولة أو 

تشفى معین أو عمداء الكلیات فى مس األطباءدراسة أشجار الزیتون فى لیبیا ، وقد یكون صغیرًا كدراسة عدد 
  .فى جامعة ما 

" كما تسمى القیم اإلحصائیة التي یتم التوصل إلیها عند دراسة خصائص معینة للمجتمع اإلحصائي        
حیث تعبر بشكل جید عن خصائص ذلك المجتمع فى ظل الظروف التي تم دراسة ذلك المجتمع " بالمعالم 

  .فیها 
  :العینة اإلحصائیة 

یصعب جمع البیانات اإلحصائیة عن خصائص مجتمع ما بسبب كون هذا المجتمع  األحیانفى بعض        
كبیر جدًا أو غیر محدد ألسباب فنیة أو إداریة أو مادیة ، فى هذه الحاالت یتم تقدیر خصائص هذا المجتمع 

  ) .العینة ( من خالل دراسة خصائص مجموعة جزئیة من ذلك المجتمع تعرف باسم 
وهكذا مفهوم العینة یشیر إلى المجموعة الجزئیة من الوحدات أو العناصر التي یتم أخذها بطریقة        

معینة من مجتمع إحصائي ما بهدف دراسة خصائصها وذلك لیكون تقدیر خصائص المجتمع الكلى من 
وتكون العینة ممثلة  خاللها ، ولضمان الدقة فى تقدیر معالم المجتمع یجب أن تكون العینة ممثلة للمجتمع ،

  .عندما تتوزع منها الخصائص الموجودة بالمجتمع بنفس النسب أو بنسب متقاربة 
  :أنواع العینات 

  .العینات االحتمالیة والعینات غیر االحتمالیة : تقسم العینات اإلحصائیة إلى مجموعتین هي        
  :العینات االحتمالیة : أوًال 

لجمیع أفراد المجتمع لكي سم العینات العشوائیة ، وتمتاز بوجود فرص متكافئة تعرف هذه العینات با       
یكونوا أحد أفراد العینة ، تستخدم هذه األنواع من العینات عندما یكون المجتمع اإلحصائي معروفًا ومحددًا 

ضمن نوع بحیث یتم اختیار أفراد العینة بطریقة غیر انتقائیة أي على نحو عشوائي حسب شروط محددة تت
  : العینة المطلوب ومدى التجانس والتباین فى المجتمع وتشمل اآلتي 

  : العینة العشوائیة البسیطة  -١
العینة فى هذا النوع من خالل استخدام القرعة ، كالسحب من الطاقیة أو من وعاء أو  أفرادیتم اختیار        

  : الخطوات التالیة  إتباعالطریقة العشوائیة ، ویتطلب استخدام هذه  األرقاممن خالل جداول 
  ) .حجم المجتمع ( تحدید عناصر المجتمع  -أ

  .أو رموز معینة حسب تسلسل معین لعناصر المجتمع  أرقام إعطاء - ب
الذى یتم اختیاره وذلك لضمان تساوى فرص  إرجاعمع  األرقاممن بین هذه  عشوائياالختیار على نحو  -ج

  . المجتمع أفراداالختیار لجمیع 
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  :العینة المنتظمة  -٢

یتطلب هذا األسلوب إعطاء أرقام متسلسلة ألفراد المجتمع ، ثم قسمة عدد عناصر المجتمع على عدد        
، ثم یتم اختیار بشكل عشوائي رقم اقل ) الفاصل العددي ( العینة المطلوب للحصول على طول فترة االختیار 

یة بحیث یتم إضافة طول فترة االختیار مرة آخري للرقم الجدید من طول فترة االختیار لیكون نقطة البدا
  .للحصول على الرقم الثالث ، وهكذا إلى أن یتم اختیار حجم العینة المطلوب 

   ١٥= طالب ، المطلوب عینة )  ١٥٠( مجتمع یتكون من : مثال ذلك 
                           ١٥٠  

  طول فترة االختیار =  ١٠= ـــــــــــ ـــــــــــ                         
                           ١٥      

         
  ) . ٧( یتم اختیار رقم عشوائي اقل من طول فترة االختیار لیكون نقطة البدایة ، ونفترض انه        

  :العینة الطبقیة  -٣
ویتألف من فئات أو طبقات انس یستخدم هذا النوع من العینات فى حالة كون المجتمع غیر متج       

متباینة ، هنا یتطلب األمر تحدید حجم هذا المجتمع ومن ثم تحدید الفئات أو الطبقات التي یتألف منها وحجم 
  :الفئة بالنسبة للحجم الكلى للمجتمع ، ویتم إتباع الخطوات التالیة 

  .ف منها وحجم كل طبقة التي یتأل) الطبقات ( تحدید حجم المجتمع اإلحصائي وعدد الفئات  -أ
  .تحدید حجم العینة المطلوب  - ب
  .تحدید عدد األفراد الذین یفترض اختیارهم من كل طبقة حسب المعادلة التالیة  -ج

  حجم الطبقة                   
  حجم العینة   ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

  حجم المجتمع                
  .استخدام إحدى الطرق العشوائیة السابقة الختیار األفراد فى كل طبقة من طبقات المجتمع  -د

موزعین على تخصصات مختلفة ، )  ٢٠٠٠( عدد أفراده ) طالب جامعة ما ( مجتمع إحصائي  :مثال ذلك 
  .هذه الجامعة  طالب من طالب)  ٢٠٠( المطلوب اختیار عینة عدد أفرادها 

خدمة   علم نفس  انجلیزي  لغة عربیة  التخصص
  اجتماعیة

علم 
  المجموع  جغرافیا  تفسیر  اجتماع

عدد 
  ٢٠٠٠  ٢٢٠  ٣٠٠  ٢٤٠  ٤٠٠  ٢٦٠  ٢٠٠  ٣٨٠  الطالب
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                              ٣٨٠                          

  ٣٨=  ٢٠٠ ×ــــــــــــــــــــــ  عدد طالب اللغة العربیة ــــــــــــــــــــــــ
                             ٢٠٠٠  

  :تمرین 
  )  ٥٠= ( ، حجم العینة )  ٥٠٠= ( حجم المجتمع 

  المجموع  علم اجتماع  خدمة اجتماعیة  علم نفس  انجلیزي  لغة عربیة  التخصص
  ٥٠٠  ٨٠  ٩٠  ١٠٠  ١١٠  ١٢٠  عدد الطالب

  
  :العینة العنقودیة  -٤

خدم هذا النوع من العینات عندما یكون حجم المجتمع اإلحصائي كبیر جدًا أو غیر محدد أو فى یست       
حالة وجود صعوبات فنیة أو إداریة أو مادیة تحول دون اختیار أفراد العینة على المستوى الفردي ، وهكذا 

  .تكون وحدة االختیار عنقوداً أي مجموعة من العناصر ولیس أفرادا 
احثاً أراد إجراء دراسة على طلبة الصف السادس األساسي فى المدارس الحكومیة التابعة ب :مثال ذلك 

لمنطقة غریان ، هنا یقوم الباحث بتحدید جمیع المدارس التي تشتمل على الصف السادس األساسي فى 
 منطقة غریان ، وبعد ذلك یقوم باختیار بعض الصفوف على نحو عشوائي من هذه المدارس لتشكل عینة
  .الدراسة ، وهكذا نجد أن الصف الواحد یشكل وحدة االختیار ، وهو عبارة عن عنقود أو مجموعة صغیرة 

  :العینة متعددة المراحل  -٥
یصعب فى بعض الحاالت اللجوء إلى األسالیب السابقة الختیار عینة عشوائیة بسبب وجود بعض        

زیادة حجم الجهد المطلوب أو مجتمع الدراسة واسعًا  الصعوبات كضیق الوقت أو ارتفاع حجم التكالیف أو
على نحو یجعل من عملیة اإلحاطة بجمیع وحداته أمرًا صعبًا ، هنا یتم تقسیم المجتمع إلى وحدات واختیار 

إحداها عشوائیاً ، ثم یعمد الباحث إلى تقسیم هذه الوحدة إلى وحدات اصغر واختیار إحداها عشوائیًا ثم 
دات اصغر ومن ثم اختیار إحداها عشوائیاً ، وهكذا إلى أن یتم الحصول على العینة تقسیمها إلى وح

  .المطلوبة
  :، یتفرع منها ) مجتمع الدراسة ( المدارس الحكومیة فى لیبیا  :مثال ذلك 

  منطقة بني غازي                 منطقة الجبل الغربي                  منطقة الجنوب
  :بي یتفرع اآلتي ومن منطقة الجبل الغر 

   غریان                             غدامس                                  نالوت
  :ومن غریان یتفرع اآلتي 

  القلعة                             یفرن                                     زنتان
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  :ومن یفرن یتفرع اآلتي 
  هكذا........... مارس   ٢٨مدرسة                مدرسة رابعة العدویة           

  :العینات غیر االحتمالیة : ثانیًا 
فى حالة عدم القدرة  إلیهاتعرف هذه العینات بالعینات غیر العشوائیة ألنها تكون متحیزة ، ویتم اللجوء        

هو دراسة حاالت معینة على نحو دقیق أو عندما یكون الهدف من الدراسة  اإلحصائيعلى تحدید المجتمع 
  :التالیة  األنواعأو عینات محددة ، وتشمل 

  :عینة الصدفة  -١
اخذ بعض  :مثال ذلك تعرف باسم العینة العرضیة بحیث یتم اختیارها على نحو غیر اتفاقي ،        

  .البیانات من صحیفة معینة أو مالحظة لبعض الحاالت والعمل على دراستها 
  :العینة القصدیة  -٢

قد یكون هدف الباحث هو  :مثال ذلك یتم اللجوء إلیها عندما یكون الهدف دراسة حاالت محددة ،        
دراسة أوضاع المعلمین فى مدرسة معینة ، وفى هذه الحالة تكون عینة دراسته مقصودة وتتضمن فقط 

  .معلمي هذه المدرسة 
  :عینة المناسبة  -٣

ا فى ظل بعض الظروف ، كسهولة الحصول علیها أو بسبب قربها من العینة التي یتم اختیارهوهى        
  .مكان عمل أو إقامة الباحث ، كأن یختار الباحث عینة من طالب المدرسة القریبة من مكان سكنه 

  :عینة القطعة  - ٤
الختیار وفیها یلجأ البحث إلى اقتطاع عدد من أفراد المجتمع لیشكلوا عینة الدراسة دون اعتماد أسس ا       

  .الصحیح 
قد یلجأ المعلم إلى اختیار أول عشرین طالب فى كشف عالماته لیمثلوا عینة الدراسة لدیه ، أو  :مثال ذلك 

قد یقوم الباحث إلى مقابلة أول عشرة أشخاص یمرون فى طریق معین الستطالع آرائهم حول موضوع معین، 
  .ویعد هذا النوع من اضعف أنواع العینات 

  :تطوع عینة ال -٥
عندما یكون هناك بعض الصعوبات فى الحصول على بعض  العیناتهذا النوع من  إلىیتم اللجوء        

المتطوعین للحصول  األفرادالبیانات من خالل استخدام العینات العشوائیة ، حیث یتم االعتماد على بعض 
  .على البیانات المطلوبة 

  : العینة الحصصیة  -٦
تستخدم فى حالة  إنهاالعینة الطبقیة ولكنها تختلف عنها من حیث  تشبهوهى  األنصبةوتسمى بعینة        

  .كون مجتمع الدراسة غیر محدد ، حیث یتم أخذ نسب أو حصص من كل طبقة موجودة فى ذلك المجتمع 
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  :المعاییر 
ن شخصا ما أخذ فى إن القیمة الخام فى أي مجموعة من القیم ال تعطى معنى أو داللة ، فإذا فرضنا أ       
من عشرین ، فإن هذه الدرجة ال تدل على ما إذا كان هذا الشخص قویاً فى هذه المادة أو )  ١٥( مادة 

متوسطًا أو ضعیفًا ، فقد یكون االختبار صعباً حتى أن هذه الدرجة هي أعلى الدرجات وقد یكون سهًال بحیث 
ث أن هذه الدرجة تقع فى وسط التوزیع ، لهذا فإن أن هذه الدرجة أقل الدرجات أو قد یكون متوسطًا بحی

  .القیمة الخام ال تستعمل عادة فى المقارنات ومن الوسائل المستخدمة لهذا الغرض الدرجة المعیاریة والمئینیة
  :الدرجة المعیاریة  -١

ى االنحراف حساب الفرق بین القیمة والمتوسط مقسومًا عل أساسوقانون الدرجة المعیاریة قائم على        
     . المعیاري

  م  - المتوسط              س  –القیمة                        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الدرجة المعیاریة 

  نحراف المعیاري                 عاال                       
ویمكن معرفة هل هناك فرق له داللة إحصائیة بین درجة الفرد الخام وبین متوسط جماعته باستخدام        

) ٠،٠٥( الدرجة المعیاریة ، وتوضع درجة الفرد فى المعادلة مكان القیمة ، ویعتبر الفرق داًال عند مستوى 
  . ٢،٥٨عندما تساوى )  ٠،٠١( وداًال عند  ١،٩٦إذا كانت الدرجة المعیاریة 

بالمتوسط ، كذلك ) درجة الفرد ( القیمة والدرجة المعیاریة على ذلك قد تساوى صفرًا فى حالة تساوى        
قد تكون الدرجة المعیاریة موجبة اإلشارة إذا كانت القیمة أعلى من المتوسط ، وأخیرا تكون الدرجة المعیاریة 

  .ة إذا كانت القیمة أقل من المتوسط سالبة اإلشار 
یمثل توزیع أحد السمات االنفعالیة ، أحسب الدرجات المعیاریة المقابلة  اآلتي التكراريالجدول  :مثال ذلك 
  )  ٩ – ٧ – ٥: ( للقیم اآلتیة 

  ت ×س   ت  س
٣= ١ × ٣  ١  ٣  
١٠= ٢ × ٥  ٢  ٥  
٢٤= ٤ × ٦  ٤  ٦  
١٤= ٢ × ٧  ٢  ٧  
٩= ١ × ٩  ١  ٩  

  ٦٠  ١٠  المجموع
  ٦٠)        ت  ×س ( مج       
   ٦= ـــــــــــــــــــــــــ  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= م 

  ١٠ن                             
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  ٢ح ×ت   ٢ح  ح  ت  س
٩= ٩ × ١  ٩  ٣-  ١  ٣  
٢= ١ × ٢  ١  ١-  ٢  ٥  
  صفر= صفر  × ٤  صفر  صفر  ٤  ٦
٢= ١ × ٢  ١  ١+  ٢  ٧  
٤= ٤ × ١  ٤  ٢+  ١  ٩  

  ١٧      ١٠  المجموع
  

  ١٧)             ٢ح× ت ( مج           
  ١،٣=   ١،٧= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = ع 

  ١٠ن                                    
                                  ٦ – ٥   

  ٠،٧٦- = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ٥الدرجة المعیاریة للقیمة 
                                   ١،٣  

  
                                  ٦ – ٧   

  ٠،٧٦+= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ٧الدرجة المعیاریة للقیمة 
                                   ١،٣  

  
  

                                   ٦ – ٩   
  ٢،٣= +ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ٩الدرجة المعیاریة للقیمة 

                                    ١،٣  
المزاجیة ، أحسب الدرجات المعیاریة المقابلة للقیم  الجدول التكراري اآلتي یمثل توزیع أحد السمات :تمرین 
  ) ١٠ – ٥ – ٤: ( اآلتیة 

  ت  س
٢  ٤  
٣  ٥  
٣  ٦  
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١  ٩  
١  ١٠  

  ١٠  المجموع
  
  : الدرجة التائیة  -٢

، وبها یمكن التخلص من )  ١٠(  المعیاريوانحرافها )  ٥٠( وهى عبارة عن درجة معیاریة متوسطها        
  .وجبة فى الدرجة المعیاریة اإلشارات السالبة والم

   ١٠× الدرجة المعیاریة  ± ٥٠= الدرجة التائیة 
- ٥٠= فإن الدرجة التائیة المقابلة لها تساوى)  ١-( لو كان لدینا درجة معیاریة  :مثال ذلك 

٤٠=١٠- ٥٠=١٠×١  
  :احسب الدرجات التائیة المقابلة للدرجات المعیاریة اآلتیة  :تمرین 

    + )٠،٥٥/ + ١،٣ -/  ٠،٤٢ -/  ٠،٥+ /  ١،٣ (  
  : الدرجة المئینیة  -٣

فى عملیات  األخصائي، ویستعین به  إلیها ینتمي التيلمركز الفرد بالنسبة للجماعة یشیر المئین        
یعرف مركز هذا  أنیطبق االختبار على الشخص ویقوم بتصحیحه فإنه یحاول  أن، فبعد  المهنياالختبار 

  .عته فى معاییر االختبار المئینیة الشخص بالنسبة لمجمو 
تقع قبل القیمة المطلوبة ، فإذا كانت الرتبة المئینیة  التيویدل المئین على النسبة المئویة للقیم        

 أفرادمن % ) ٩٠(  أن، كان معنى ذلك ) درجة  ٩٠(  هيلشخص ما فى اختبار معین بالنسبة لمجموعته 
، ومعنى ذلك أیضا انه كلما زادت الرتبة المئینیة ان الذى یحتله هذا الفرد العینة تحتل مكانًا أدنى من المك

  .للقیمة دل ذلك على إنها قیمة كبیرة نسبیًا بالنسبة لقیم المجموعة 
  : الخطوات 

  القیمة                                            
  مج ك× ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ= أوجد رتبة المئین فى المجموعة  -أ

                                          ١٠٠  
إلیجاد قیمة المئین نتبع نفس طریقة الحصول على الوسیط ، أي نحصل على التكرار المتجمع الصاعد  - ب

  .ومنه نعرف تكرار الفئة المئینیة 
  ك صاعد  و  - الفرق بین رتبة القیمة                                     

  مدى الفئة × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + الحد األدنى للفئة = القیمة  -ج
  تكرار الفئة                                                
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( یمثل توزیع احد السمات االنفعالیة ، والمطلوب حساب قیمة المئین الـ الجدول التكراري اآلتي  :مثال ذلك 
٧٠ – ٥٠ – ٣٠ . (  

                                
 للفئة األدنىالحد   ت صاعد  ت  ف

١،٥  ٣٠  ٣٠  ٤ -  ٢ 
٤،٥  ٨٠  ٥٠  ٧ -  ٥ 
٧،٥  ١٢٠  ٤٠  ١٠ -  ٨ 
١٠،٥  ١٧٠  ٥٠  ١٣ - ١١ 
١٣،٥  ٢٠٠  ٣٠  ١٦ - ١٤ 

     ٢٠٠  المجموع
                   ٣٠  

  ٦٠=  ٢٠٠× ـــــــــــــــــــــــــــــــ = رتبة القیمة 
                 ١٠٠  

  ت صاعد قبل الفئة المئینیة –رتبة القیمة                                              
  مدى الفئة × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ+ الحد األدنى للفئة المئینیة = قیمة المئین 

  تكرار الفئة                                                           
  :قیمة المئین فى المثال السابق 

                ٣٠ -  ٨٠  
   ٧،٥=  ٣+  ٤،٥=  ٣× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ+  ٤،٥= 

                   ٥٠  
  

  :الداللة اإلحصائیة 
یتم أخذ عینات متعددة كبیرة الحجم من مجتمع إحصائي معین بحیث تشتمل كل فى بعض الحاالت        

یها ، وهذه المتوسطات یفترض أن تتبع عینة منها على متوسط حسابي وانحراف معیاري للبیانات التي تحتو 
فى توزیعها شكل توزیع مماثل لشكل توزیع البیانات فى المجتمع اإلحصائي األصلي التي سحبت منه 

  .العینات، أما فى حالة كون بیانات العینات الفرعیة ال تأخذ الشكل الطبیعي 
نحراف المعیاري وذلك ألن هذا الخطأ هو هنا یتم اللجوء إلى استخدام الخطأ المعیاري عوضًا عن اال        

تقدیر لالنحراف المعیاري للمتوسطات الحسابیة للعینات التي تؤخذ من مجتمع إحصائي معین ، فالخطأ 
المعیاري هو مؤشر لمدى ابتعاد أو اقتراب المتوسطات الحسابیة للعینات عن المتوسط الحسابي للمجتمع 

  .اإلحصائي األصلي 
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  :ییس الداللة اإلحصائیة مقا

یقوم الباحث فى البحوث النفسیة واالجتماعیة بإجراء بحثه على عینة محدودة العدد طبقًا إلمكانیاته ،        
بأكمله ، لكن عندما یستخرج نتیجته فإنه یكون  األصليیطبق البحث على المجتمع  أنألنه ال یستطیع عادة 

ظاهرة حقیقیة  إلىمجرد الصدفة أم راجعه  إلىاستخرجها هل راجعه  التيهذه النتیجة  أنفى حالة شك من 
، ویقتضى هذا تكرار البحث عدة مرات واختیار عینات مختلفة من المجتمع األصلي  األصليفى المجتمع 

للتأكد من أن النتائج التي حصل علیها ال تختلف وال تتغیر فى اتجاه مضاد باختالف العینات التي یجرى 
  .لیها البحث ع

قدر كبیر من الوقت والجهد والنفقات كما سبق اإلشارة فى خطأ  إلىوعلیه فإن تكرار التجربة یحتاج        
یتأكد  أنحد یستطیع  أي إلىتبین  فهيالعینة ، وتوفر مقاییس الداللة اإلحصائیة على الباحث هذا التكرار 

 كثیرياول هنا مقیاسین نمل الصدفة وحده ، وسنتعا إلىحد یستطیع إرجاعها  أيمن ثبات نتائجه والى 
  . T.Test" ت " ومقیاس  Square Quai ٢مقیاس كا: االستخدام فى البحوث هما 

  : ٢مقیاس كا -١
 –ازرق  –ابیض :  األلوانصندوقًا من المكعبات كل مكعب فیه ملون بلون من هذه لدینا  أننفرض        
متساویاً ، فإذا أردنا التأكد من تساوى العدد فى هذه فى كل لون  لملونةااسود ، وكان عدد المكعبات  –احمر 

األلوان األربعة فإن الطریقة المباشرة هي القیام بعد جمیع األلوان مهما كان الصندوق یتضمن بضعة آالف 
)  ٢٠( من المكعبات ، ولكننا ال نستطیع أن نوفر هذا الوقت والجهد ، فنأخذ عینة عشوائیة ولیكن عددها 

، )  ٥( مكعباً ، فإذا كان المكتوب صحیحاً فإننا نتوقع أن عدد المكعبات فى األلوان المختلفة سیكون 
 ٢فإنه بتطبیق مقیاس كا األربعة لأللوانتختلف عن ذلك بالنسبة  أعدادولنفترض إننا حصلنا من العینة على 

 إلىوقع لها اختالفًا جوهریًا أم اختالفًا یرجع فى العینة وما كنا نت األلوانیتم معرفة هل االختالف بین عدد 
  : اآلتيالصدفة فى اختیار العینة ، وإلجراء ذلك نقدم المثال 

احمر )  ٣( منها ابیض اللون ، و )  ٧( مكعباً من احد الصنادیق فوجد أن )  ٢٠( تم سحب  :مثال ذلك 
ًال فى عدد األلوان أم راجع للصدفة ؟ اسود ، فهل االختالف دا)  ٧( ازرق اللون ، و )  ٣( اللون ، و 

  :وللتحقق من ذلك یتم ما یلي 
   ٥=  ٤÷  ٢٠حساب التكرار النظري بقسمة مجموع المكعبات على عدد األلوان  - ١
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(  ٧نوجد الفرق بین التكرار النظرى والتكرار التجریبى حیث یمثل ذلك االخیر كما فى المثال السابق  - ٢
 ) .اسود (  ٧، ) ازرق (  ٣، ) احمر (  ٣ابیض ، 

  .نوجد مربعات هذه الفروق للتخلص من اإلشارات  - ٣
   ٢نقسم هذه المربعات على التكرارات النظریة فیكون مجموع القسمة هو قیمة كا - ٤

  ٢)َك  –ك (   كَ  -ك   َك نظري  ك تجریبي  ف
  ٢)َك  –ك ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  كَ 

  ٠،٨  ٤  ٢-  ٥  ٧  ابیض
  ٠،٨  ٤  ٢+  ٥  ٣  احمر
  ٠،٨  ٤  ٢+  ٥  ٣  ازرق
  ٠،٨  ٤  ٢-  ٥  ٧  اسود
  ٣،٢        ٢٠  مج

  ٢)َك  –ك ( مج                      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ٢قیمة كا        

  كَ                             
= فى المثال السابق ، درجات الحریة ) ن عدد األلوا( نحسب درجات الحریة بطرح واحد من عدد الفئات  - ٥
٣=  ١ – ٤ .  

، فإذا  ٠،٠٠١،  ٠،٠١،  ٠،٠٥وتحت مستوى  ٣عند درجة الحریة  ٢نبحث فى جدول داللة كا       
، وٕاذا كانت  ٠،٠٥، كان الفرق داًال عند  ٠،٠٥مساویة أو اكبر من القیمة الموجودة تحت  ٢كانت قیمة كا

، كان الفرق بین التكرار النظري والتجریبي داًال  ٠،٠١من القیمة الموجودة تحت مساویة أو اكبر  ٢قیمة كا
، كان الفرق بین  ٠،٠٠١مساویة أو اكبر من القیمة الموجودة تحت  ٢، وٕاذا كانت قیمة كا ٠،٠١عند 

،  ٠،٠١،  ٠،٠٥عند مستوى  ٢، وفیما یلي جدول قیم كا ٠،٠٠١التكرار التجریبي والتكرار النظري داًال عند 
٠،٠٠١ :-  

     ٠،٠٠١،  ٠،٠١،  ٠،٠٥عند مستویات الداللة  ٢جدول قیم كا                       
  ٠،٠٠١  ٠،٠١  ٠،٠٥  ح.د   ٠،٠٠١  ٠،٠١  ٠،٠٥  ح . د 
٣٩،٢٥  ٣٢،٠٠  ٢٦،٣٠  ١٦  ١٠،٨٣  ٦،٦٤  ٣،٨٤  ١  
٤٢،٧٩  ٣٣،٤١  ٢٧،٥٩  ١٧  ١٣،٨٢  ٩،٢١  ٥،٩٩  ٢  
٤٢،٣١  ٣٤،٨٠  ٢٨،٧٨  ١٨  ١٦،٢٧  ١١،٣٤  ٧،٨٢  ٣  
٤٣،٨٢  ٣٦،١٩  ٣٠،١٤  ١٩  ١٨،٤٦  ١٣،٢٨  ٩،٤٩  ٤  
٤٥،٣٢  ٣٧،٥٧  ٣١،٤١  ٢٠  ٢٠،٥٢  ١٥،٠٩  ١١،٠٧  ٥  
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٤٦،٨٠  ٣٨،٩٣  ٢٢،٦٧  ٢١  ٢٢،٤٦  ١٦،٨١  ١٢،٥٩  ٦  
٤٨،٢٧  ٤٠،٢٩  ٣٣،٩٢  ٢٢  ٣٤،٣٢  ١٨،٤٨  ١٤،٠٧  ٧  
٤٩،٧٣  ٤١،٦٤  ٣٥،١٧  ٢٣  ٢٦،٧٢  ٢٠،٠٩  ١٥،٥١  ٨  
٥١،١٨  ٤٢،٩٨  ٣٦،٤٢  ٢٤  ٢٧،٨٨  ٢١،٦٧  ١٦،٩٢  ٩  

٥٢،٦٢  ٤٤،٣١  ٣٧،٦٥  ٢٥  ٢٩،٥٩  ٢٣،٢١  ١٨،٣١  ١٠  
٥٤،٠٥  ٤٥،٦٤  ٣٨،٨٨  ٢٦  ٤١،٢٦  ٢٤،٧٢  ١٩،٦٨  ١١  
٥٥،٤٨  ٤٦،٩٦  ٤٠،١١  ٢٧  ٣٢،٩١  ٢٦،٢٢  ٢١،٠٣  ١٢  
٥٦،٨٩  ٤٨،٢٨  ٤١،٣٤  ٢٨  ٣٤،٥٣  ٢٧،٦٩  ٢٢،٣٦  ١٣  
٥٨،٣٠  ٤٩،٥٩  ٤٢،٥٦  ٢٩  ٣٦،١٢  ٢٩،١٤  ٢٣،٦٨  ١٤  
٥٩،٧٠  ٥٠،٨٩  ٣٧،٧٧  ٣٠  ٣٧،٢٠  ٣٠،٥٨  ٢٥،٠٠  ١٥  

  :من الجدول المزدوج  ٢كامربع حساب قیمة  -٢
  :من الجدول المزدوج ومعرفة داللتها من خالل الخطوات اآلتیة  ٢یمكن حساب قیمة كا       

الحصول على التكرار النظري لكل تكرار تجریبي وذلك بضرب مجموع عمود التكرار األول فى مجموع تكرار  - ١
  .الصف 

  .النظري والتكرار التجریبي  نوجد الفرق بین التكرار - ٢
  .نوجد مربعات هذه الفروق للتخلص من اإلشارات السالبة  - ٣
  . ٢نقسم هذه المربعات على التكرارات النظریة فیكون مجموع خارج القسمة هو قیمة كا - ٤
نحسب درجات الحریة بطرح واحد من عدد األعمدة ، ضرب الناتج المستخرج فى ناتج طرح واحد من  - ٥

  .الصفوف عدد 
  .فى الجدول عند درجة الحریة المستخرجة  ٢یتم البحث عن قیمة كا - ٦

أجرى باحث دراسة على مجموعتین من الذكور واإلناث بهدف معرفة هل هناك فرقًا له داللة : مثال ذلك 
ام ، إحصائیة بین تكرارات المجموعتین والتكرارات المتوقعة بالنسبة إلجابتهم على احد مقاییس الرأي الع

  :وكانت تكرارات كل مجموعة على احد أسئلة المقیاس كما یلي 
  الجنس                      

  المجموع  إناث  ذكور  اإلجابة

  ٥٠  ٢٠  ٣٠  موافق
  ٢٠  ٨  ١٢  ض ار مع

  ٨  ٦  ٢  محاید
  ٧٨  ٣٤  ٤٤  المجموع
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                                       ٥٠×  ٤٤  
    ٢٨=  ٢٨،٢٠=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ٣٠ َك المقابل للتكرار التجریبي  

                                          ٧٨    
  
                                        ٥٠×  ٣٤  
    ٢٢=  ٢١،٧٩= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ٢٠َك المقابل للتكرار التجریبي   

                                          ٧٨     
  
  

                                       ٢٠×  ٤٤  
    ١١=  ١١،٢٨= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ١٢َك المقابل للتكرار التجریبي   

                                          ٧٨     
  

                                       ٢٠×  ٣٤  
    ٩=  ٨،٧١= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ٨َك المقابل للتكرار التجریبي   

                                          ٧٨     
  

                                       ٨×  ٤٤  
    ٥=  ٤،٥١= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ٢ي َك المقابل للتكرار التجریب  

                                          ٧٨     
  

                                       ٨×  ٣٤  
    ٤=  ٣،٤٩= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ٦َك المقابل للتكرار التجریبي   
                                          ٧٨  

  ٢)كَ  -ك(                                                                                   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                
  كَ                          ٢)َك  –ك ( َك               –ك            َك            ك  

٠،١٤                              ٤                     ٢+            ٢٨          ٣٠  
٠،١٨                              ٤                     ٢-             ٢٢         ٢٠   
٠،٠٩                              ١                     ١+             ١١         ١٢   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


17 
 

٠،١١                               ١                     ١-              ٩           ٨  
١،٨                               ٩                     ٣-              ٥           ٢  
١                               ٤                     ٢+              ٤           ٦  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 
  ٣،٣٢=  ٢كا                                                                               

  : یليیتم حساب درجات الحریة فى هذا المثال كما        
   ١ –عدد الصفوف ×  ١ – األعمدةعدد = ح . د        
  ١-  ٣×  ١ – ٢= ح . د        
   ٢=  ٢×  ١= ح . د        
 ٠،٠٠١،  ٠،٠١،  ٠،٠٥توى تحت مس ٢فى الجدول عند درجة الحریة  ٢یتم البحث عن قیمة كا       

  .فنجد أن القیمة المستخرجة من المثال السابق اقل من تلك القیم 
  T. test" : ت " اختبار  - ٣
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                                            "ت " جدول داللة                                               
  ٠،٠٠١  ٠،٠١  ٠،٠٥  ح. د   ٠،٠٠١  ٠،٠١  ٠،٠٥  ح. د 

٣،٩٢٢  ٢،٨٧٨  ٢،١٠١  ١٨  ٦٣٩،٦١٩  ٦٣،٦٥٧  ١٢،٧٠٦  ١  
٣،٨٨٣  ٢،٨٦١  ٢،٠٩٣  ١٩  ٣٠،٥٩٨  ٩،٩٢٥  ٤،٣٥٢  ٢  
٣،٨٥٠  ٢،٨٤٥  ٢،٠٨٦  ٢٠  ٢٢،٩٤١  ٥،٨٤١  ٣،١٨٢  ٣  
٣،٨١٩  ٢،٨٣٠  ٢،٠٨٠  ٢١  ٨،٦١٠  ٤،٦٠٤  ٢،٧٧٦  ٤  
٣،٧٩٢  ٣،٨١٩  ٢،٠٧٤  ٢٢  ٦،٨٥٩  ٤،٠٣٢  ٢،٥٧١  ٥  
٣،٧٦٧  ٢،٨٠٧  ٢،٠٦٩  ٢٣  ٥،٤٥٩  ٣،٧٧٠  ٢،٤٤٧  ٦  
٣،٧٤٥  ٢،٧٩٧  ٢،٠٦٤  ٢٤  ٥،٤٠٥  ٣،٤٩٩  ٢،٣٦٥  ٧  
٣،٧٢٥  ٢،٧٨٧  ٢،٠٦٠  ٢٥  ٥،٠٤١  ٣،٣٥٥  ٢،٣٠٦  ٨  
٣،٧٠٧  ٢،٧٧٩  ٢،٠٥٦  ٢٦  ٤،٧٨٠  ٣،٢٥٠  ٢،٢٦٢  ٩  
٣،٦٩٠  ٢،٧٧١  ٢،٠٥٢  ٢٧  ٤،٥٨٧  ٣،١٦٩  ٢،٢٢٨  ١٠  
٣،٦٧٤  ٢،٧٦٣  ٢،٠٤٨  ٢٨  ٤،١٣٧  ٣،١٠٦  ٢،٢٠١  ١١  
٣،٦٥٩  ٢،٧٥٦  ٢،٠٤٥  ٢٩  ٤،٣١٨  ٣،٠٥٥  ٢،١٨٩  ١٢  
٣،٦٤٦  ٢،٧٥٠  ٢،٠٣٢  ٣٠  ٤،٣٢١  ٣،٠١٢  ٢،١٦٠  ١٣  
٣،٥٥١  ٢،٧٠٤  ٢،٠٢  ٤٠  ٤،١٤٠  ٢،٩٧٧  ٢،١٤٥  ١٤  
٣،٤٦  ٢،٦٦٠  ٢،٠٠  ٦٠  ٤،٠٧٣  ٢،٩٤٧  ٢،١٣١  ١٥  
٣،٣٧٣  ٢،٦١٧  ١،٩٨٠  ١٢٠  ٤،٠١٥  ٢،٩٢١  ٢،١٢٠  ١٦  
  ٣،٢٩١  ٢،٥٧٦  ١،٩٦٠  ما فوقف  ٣،٩٦٥  ٢،٨٩٨  ٢،١١٠  ١٧

  
  :الفرض العلمي  -٤

محتمل الفرض تخمین ذكى یجیب به الباحث عن تساؤالت مشكلة الدراسة أو هو تفسیر أو حل        
للمشكلة تم على المستوى النظري باإلطالع على الدراسات السابقة ، ویبقى التحقق منه على المستوى 

  .التطبیقي فى الدراسة المیدانیة 
ولكي یكون الفرض مقبوًال من الناحیة العلمیة صالحًا للتحقق منه فى الدراسة المیدانیة یجب أن تتوافر        

  :فیه الشروط اآلتیة 
  .أن یشتق من خالصة الدراسات السابقة فى میدان الدراسة  - ١
  .أن یكون متسقًا مع الحقائق والنظریات العلمیة  - ٢
بین المتغیرات فى الظاهرة موضع الدراسة أو الفروق بین مجموعات معینة أن یصاغ بحیث یحدد العالقة  - ٣

  .فى المتغیر أو المتغیرات المدروسة 
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أن تصاغ عباراته فى جمل واضحة محددة موجزة تسهل إثباته أو نفیه ، أي فى عبارات إجرائیة یسهل  - ٤
  .قیاس ما تدل علیه أو دراسته 

  : العلميأنواع الفرض 
  : فروض موجهة -أ

  .توجد عالقة بین كذا وكذا  -
، وهذان ) أ أو ب ( فى متغیر ما لصالح المجموعة ) ب ( ومجموعة ) أ ( توجد فروق بین مجموعة  -

  .نتائج الدراسات السابقة توجه الباحث وجهة معینة فى دراسته  أنالفرضان یدالن على 
  :فروض صفریة  - ب
  .ال توجد عالقة  -
صالح من أو ال توجد فروق على اإلطالق ، وهذان الفرضان على النقیض من توجد فروق دون تحدید ل -

  .السابقین یدالن على انه لیس هناك توجیه للباحث فى الدراسات السابقة 
  :تحلیل التباین البسیط 

" ت " من مجموعتین ، حیث یصلح اختبار  أكثریكشف تحلیل التباین البسیط عن مدى الفروق بین        
 أكثركثیرة یحتاج الباحث إلجراء بحثه على  أحیانحساب الفروق بین مجموعتین فقط ، ولكن فى فى حالة 

كأن تتضمن عینة هذا البحث طلبة كلیات مختلفة كطلبة القانون والطب والهندسة ، وكأن : من مجموعتین 
مستوى متوسط مستویات اجتماعیة اقتصادیة مختلفة ، كمستوى مرتفع و  أخرىتتضمن عینة بحثه فى حالة 

  .ومستوى منخفض 
تتضمنها  التيالفرق بین المجموعات  الختبارواحد یصلح  إسلوب إلىوالباحث یحتاج فى هذه الحالة        

واحد یكشف عما إذا كان هناك فرقًا جوهریاً بین تلك المجموعات  عدديعینة بحثه لیحصل على معامل 
  ." ف " شف عن هذا الفرق بالحصول على نسبة المختلفة ، ومن هنا نستخدم تحلیل التباین للك

  : یليتتلخص فیما " ف " خطوات حساب نسبة 
  .نحسب المتوسط لدرجات كل مجموعة  - ١
  .نحسب المتوسط العام للمجموعات  - ٢
  ) .التباین العام ( نحسب مربعات انحراف الدرجات فى كل مجموعة عن المتوسط العام  - ٣
  ) .التباین الصغیر ( داخل المجموعة عن متوسطها  نحسب مربع انحراف الدرجات - ٤
أم ال وذلك كما  إحصائیاً یتم استخراج درجات الحریة تمهیدًا لمعرفة هل الفروق بین المجموعات دالة  - ٥

  : یلي
   ١ –عدد المجموعات = درجة الحریة بین المجموعات  -أ

  =  ١ – ٣ن+  ١ – ٢ن+  ١ – ١ن= درجة الحریة داخل المجموعات  - ب
  :كما یلي " ف " یتم بعد ذلك حساب نسبة  - ٦
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  ) =التباین العام ( التباین بین المجموعات  -أ
  

  مجموع مربعات انحراف درجات المجموعات عن المتوسط العام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درجة الحریة بین المجموعات                  
  
  ) =التباین الصغیر ( التباین داخل المجموعات  - ب
  

  مجموع مربع انحراف درجات المجموعة عن متوسطها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درجة الحریة داخل المجموعات          
  
  " =ف " نسبة  -ج

  التباین العام    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التباین الصغیر   
  
   ٠،٠٠١،  ٠،٠١،  ٠،٠٥من الجداول الخاصة بذلك عند مستوى " ف " یتم الكشف عن داللة نسبة  -د

  أ                        ب                               ج        :مثال ذلك 
  ــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــ                            ـ                
                 ٦                               ٤                        ٦  
                 ٨                               ٥                        ٨  
                 ٥                               ٧                        ٧  
                 ٥                               ٤                        ٧  
  ــــــــــــــ                            ـــــــــــــ                     ــــــــــــ                
                ٢٤                            ٢٠                       ٢٨  

   ٦=  ٣م               ٥=  ٢م              ٧=  ١م
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                     ١٨         ٦+  ٥+  ٧  
  ٦= ــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = المتوسط العام 

                          ٣                ٣  
) ٦=  ٢)٦-٧+ ( ٢)٦-٧+(  ٢)٦-٨+ (  ٢)٦-٦  
 )١٠=  ٢)٦-٤+ ( ٢)٦- ٧+ ( ٢)٦-٥+ ( ٢)٦-٤  
)٦=  ٢)٦-٥+ ( ٢)٦- ٥+ ( ٢)٦-٨+ ( ٢)٦-٦  

   ٢٢= مج مربع انحراف الدرجات عن المتوسط العام 
)٢=  ٢)٧-٧+ ( ٢)٧- ٧+ ( ٢)٧-٨+ ( ٢)٧-٦   
)٦=  ٢)٥-٤+ ( ٢)٥- ٧+ ( ٢)٥-٥+ ( ٢)٥-٤   
)٦=  ٢)٦-٥+ ( ٢)٦- ٥+ ( ٢)٦-٨+ ( ٢)٦-٦   

  ١٤= حراف الدرجات داخل المجموعة عن متوسطها مج مربع ان
     ٢=  ١ – ٣= درجة الحریة بین المجموعات 

    ٩=  ١-٤+  ١-٤+  ١-٤= درجة الحریة داخل المجموعات 
                   ٢٢   

      ١١= ــــــــــــــــــــــــــ  = التباین العام 
                   ٢   

  
                     ١٤  

   ١،٥= ــــــــــــــــــــــ  = التباین الصغیر 
                     ٩   

  
                    ١١  

  ٧،٣٣= ــــــــــــــــــــــــــــــــ  " = ف " نسبة 
                   ١،٥    
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  :اإلحصاء المتقدم 
  :معامالت االرتباط 

نفس ألغراض متعددة منها الكشف عن مدى التشابه أو االختالف یستخدم معامل االرتباط فى علم ال       
االرتباط بین ظاهرتین أو بین متغیرین أو بین  أنبین القدرات وبعضها وبین السمات وبعضها البعض ، على 

أو متغیرات عله لمتغیر آخر  االثناناحدهما عله لآلخر أو سببًا له ، بل قد یكونا هما  أنال یعنى  ینقدرت
، فاالرتباط ال یعنى العلیة ، فقد ترتبط ظاهرتین أو متغیرین ألسباب عرضیة أو ألسباب ال ترجع ألي أخرى 

  .من الظاهرتین أو أن أحد المتغیرین سبباً آلخر أو شرط له ، على انه قد یكون الشرط الوحید له 
ظاهرتین متغیران معًا ،  ومعامل االرتباط إنما هو مقیاس إحصائي یبین مستوى العالقة وحجمها بین       

أي أن معامل االرتباط )  ٠،١(  ±أو هو مقیاس یبین التغیر االقتراني بین ظاهرتین ، وهو معامل یتراوح بین 
  .صحیح )  ١( قد یكون موجباً وقد یكون سالبًا وقد یكون واحدًا صحیحًا أو كسر من 

ب فهذا یعنى أن التغیر فى أحد الظاهرتین صحیح وموج)  ١( وعندما یكون معامل االرتباط یساوى        
یصاحبه تغیر فى الظاهرة األخرى ، وان هذا التغیر تام أو مطلق ، فقطعة الثلج ینقص حجمها بزیادة درجة 

الحرارة ، وهنا یكون االقتران سلبیًا وقضیب الحدید یزداد طوله بزیادة درجة الحرارة ، وهنا یكون االقتران 
قة بین قطر الدائرة ومحیطها ، وأیضا فإنه كلما زاد الضغط قل الحجم والعكس صحیح كذلك العالایجابیًا ، 

وهذا یعنى أن هناك عالقة طردیة موجبة تامة أیضا ، ویكون معامل االرتباط كسر من واحد صحیح وهذا 
یر یحدث غالبًا ، یتأتى عندما یصاحبه التغیر فى أحد المتغیرین تغیرًا جزئیاً فى المتغیر اآلخر ، وان هذا التغ

بین التحصیل الدراسي والذكاء )  ٠،٩٥،  ٠،٧٠،  ٠،٨٠( كأن یكون هناك معامل ارتباط موجب وجزئي 
،ویكون معامل االرتباط كسر واحد صحیح ولكنه منخفض ذلك أن التغیر فى أحد المتغیرین یصاحبه تغیر فى 

بین التحصیل الدراسي )  ٠،٢٥،  ٠،٣٠(  المتغیر اآلخر أحیاناً ، كأن یكون هناك معامل ارتباط یساوى
من الحاالت یكون المتفوق دراسیًا شخص مستقیم فى )  ٠،٢٥( أو )  ٠،٣٠( واالستقامة وهذا یعنى أن فى 

  .سلوكه وأخالقه 
عالقة بین التغیر الذى یحدث  أيوهذا یعنى عدم وجود ) صفر ( وقد یكون معامل االرتباط یساوى        

ر آخر كالعالقة بین حجم الجسم والصلع ، كذلك فمن الممكن أن یكون معامل االرتباط جزئي بین متغیر ومتغی
وسلبي ، كأن یكون مصادفة ، كارتفاع أسعار البترول فى البالد العربیة صاحبه حدوث زلزال مدمر فى 

 إنما)  ١( +بر عنها ال یع أيبدًا أبین متغیرین ال تكون مطلقة الیابان، والعالقة فى مجال العلوم اإلنسانیة 
فى العلوم اإلنسانیة ندرس اإلنسان وسلوكه واإلنسان  إنناتكون العالقة دائماً كسر من واحد صحیح ذلك 

، لذلك  آخري إلىمتغیر وغیر ثابت على حال ، كذلك فإن هناك متغیرات كثیرة تغیر حالته النفسیة من حالة 
  :لعالقات بین المتغیرات قد تكون تأتى العالقة جزئیة موجبة أو جزئیة سالبة ، وا

  .تامة موجبة  -
  .تامة سالبة  -
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  .جزئیة موجبة  -
  .جزئیة سالبة  -
  ) .صفر ( معامل االرتباط یساوى  أن أيطالقًا إال توجد عالقة  -

  ) :سبیرمان ( معامل ارتباط الرتب : أوًال 
لعدد فیها صغیرًا ، ویعتمد فى حسابه على یستخدم معامل ارتباط الرتب فى حالة العینات التي یكون ا       

ترتیب القیم فى كل من المتغیرین موضوع الدراسة ، ثم حساب الفرق بینهما ، وبعد ذلك یتم تربیع هذا الفرق 
  . للتخلص من اإلشارات 

  ٢)ف ( مج  ٦            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  ١= ر 

  ) ١ – ٢ن( ن            
  :خطوات حساب معامل ارتباط الرتب ، وهى 

ألكبر درجة والرتبة الثانیة  األولىترتیبًا تنازلیا وذلك بإعطاء الرتبة ) س (  األولنقوم بترتیب المتغیر  - ١
  ) .س ( وهكذا ، ویوضع هذا الترتیب فى العمود الثالث المسمى رتبة ) بعدها ( تلیها  التيللدرجة 

بنفس طریقة ترتیب المتغیر األول وذلك بإعطاء اكبر درجة الرتبة ) ص ( المتغیر الثاني نقوم بترتیب  - ٢
األولى والدرجة التي تلیها الرتبة الثانیة وهكذا حتى ننهى من إعطاء رتب لكل درجات المتغیر ، ویوضع هذا 

  ) .ص ( الترتیب فى العمود الرابع المسمى رتبة 
أو ) س ( من رتبة ) ص ( وذلك بطرح رتبة ) ص ( وبین رتبة ) س ( نقوم بحساب الفرق بین رتبة  - ٣

  .أي الفرق ) ف ( العكس كالهما صحیح ، ویوضع الناتج فى العمود المسمى 
  ) . ٢ف( نقوم بعد ذلك بتربیع الفرق ویوضع الناتج فى العمود المسمى  - ٤
  ) . ٢ف( لنحصل على مجموع )  ٢ف( نقوم بجمع القیم الموجودة فى العمود  - ٥
  .وبعد ذلك یتم تطبیق القانون  - ٦

یحصل علیها فرد آخر ، هنا  التيعلى نفس الدرجة  أكثرالعینة أو  أفرادفى بعض األحیان یحصل أحد        
اثنین ، ثم نقوم بجمع الرتبتین  أيواحد ، واآلخر نعطیه الرتبة الثانیة  أي األولىیتم إعطاء أحدهما الرتبة 

  . الثانيثم  األولتوضع أمام درجة  التيا فیكون الناتج هو الرتبة وقسمتهما على عددهم
  :مثال ذلك 

سمة   ق 
  القیادة

سمة 
  ٢ف  ف  ص  س  اإلهمال

١٢،٢٥  ٣،٥+   ٤  ٧،٥  ٧  ٣  ١  
١  ١ -  ٦  ٥  ٥  ٥  ٢  
٢٠،٢٥  ٤،٥ -  ٧،٥  ٣  ٤  ٧  ٣  
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١  ١ -  ٣  ٢  ٨  ٨  ٤  
١  ١ -  ٢  ١  ٩  ٩  ٥  
٢٥  ٥+   ١  ٦  ١٠  ٤  ٦  
٦،٢٥  ٢،٥+   ٥  ٧،٥  ٦  ٣  ٧  
٢،٢٥  ١،٥+   ٧،٥  ٩  ٤  ٢  ٨  
١  ١+   ٩  ١٠  ٣  ١  ٩  
٣٦  ٦ -  ١٠  ٤  ١  ٦  ١٠  
            ١٠٦  

  
                ٦٣٦             ١٠٦×  ٦  

  ٠،٣٦=  ٠،٦٤ – ١=  ٠،٦٤= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -  ١= ر 
          ٩٩٠)         ١ – ١٠٠(×  ١٠  

  
  :جدول االنتشار : ثانیًا 

فى الجدول التكراري یتم وضع الدرجات الخاصة بمتغیر واحد فیه على شكل فئات وتكرارات ، أما جدول        
االنتشار أو الجدول المزدوج فهو عبارة عن جدولین تكرارین وضعا معًا لیمثال درجات متغیرین من المتغیرات 

حساب العالقة بینهما ، لكن الفرق بین الجدول التكراري وبین الجدول المزدوج هو انه یتم وضع عالمة  المراد
واحدة لتعبر عن كل قیمة فى الجدول التكراري أما الجدول المزدوج فیتم وضع عالمة واحدة أیضا لكن هذه 

  . متغیر الثاني العالمة تعبر عن قیمتین األولى خاصة بالمتغیر األول والثانیة خاصة بال
  :ویتم عمل الجدول المزدوج بإتباع الخطوات اآلتیة        

  .تختلف فئاته حسب عدد القیم  والتيعمل جدول مربع  - ١
  .المربعات الرأسیة  هي) س ( نجعل فئات المتغیر  - ٢
  .األفقیة  تالمربعا هي) ص ( نجعل فئات المتغیر  - ٣
  ) .س ( عمل فئات للمتغیر  - ٤
  ) .ص ( ئات للمتغیر عمل ف - ٥
یتم تفریغ كل درجتین متقابلتین معًا ، ثم نضع عالمة مائلة فى المربع والتي تعبر هذه العالمة عن  - ٦

  .العالقة بین هاتین الدرجتین 
 –أ ( انتشار العالمات فى الجدول یسیر فى االتجاه من  أنعندما تكون العالقة تامة موجبة فإننا نجد  - ٧
 –ج ( انتشار العالمات فى الجدول یسیر فى االتجاه  أنتكون العالقة تامة سالبة فإننا نجد ، أما عندما ) د
  ) .ب
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   : مثال ذلك 
  ص          

  س        
  مج  - ٥٧  - ٤٢  - ٢٧  -١٢

٤  /  //  /    -  ٢  
٢      //    - ١٢  
٢٢ -          -  
٢        //  - ٣٢  
  ٨  ١  ٢  ٣  ٢  مج

  
  

  ٢  ٨  ٩  ١٠  ١٧  ١٨  ٣٢  ٣٥  س
  ٦٥  ٥٠  ٤٢  ٣٠  ٢٨  ٢٧  ١٣  ١٢  ص

  
  

  :معامل االرتباط المتعدد : ثالثًا 
یواجه الباحث فى العدید من البحوث والدراسات التي یقوم بها العدید من المشاكل ، ومن ثم یساعد        

معامل االرتباط المتعدد الباحث على فهم الظاهرة موضوع الدراسة من حیث عالقتها بكافة المتغیرات األخرى 
  .بها التي ترتبط 
تكوین االتجاهات یرتبط بالتنشئة االجتماعیة وبوسائل االتصال وبالجماعة المرجعیة ، أیضا : مثال ذلك 

الكفایة اإلنتاجیة للعامل ترتبط بالذكاء والقدرات والروح المعنویة والعالقة بالرؤساء والعالقة بالزمالء ، وهنا 
دي واحد یوضح العالقة بین هذه الظاهرة وتلك یحتاج الباحث فى هذه األحوال إلى التوصل لمعامل عد

األحوال یستخدم معامل االرتباط المتعدد للكشف عن هذه العالقة فى هذه  وبالتاليترتبط بها ،  التيالمتغیرات 
  :نون معامل االرتباط المتعدد هو ، وقا

  
   ٣٠٢ر×  ٣٠١ر×  ٢٠١ر×  ٢- ٣٠١ ٢ر+٢٠١ر                                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =  ٣٠ ٢٠١ر          
  ٣٠٢ ٢ر – ١                                              
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  :معامل االرتباط المتعدد فى اآلتي وتتلخص خطوات 
  ) . ٢٠١ر( نوجد معامل االرتباط بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع األول أي  - ١
  ) . ٣٠١ر( نوجد معامل االرتباط بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع الثاني أي  - ٢
  ) . ٣٠٢ر( الثاني أي  نوجد معامل االرتباط بین المتغیر التابع األول والمتغیر التابع - ٣
  .بعد ذلك یتم تطبیق القانون للوصول إلى معامل االرتباط الذى یربط بین متغیرات الظاهرة  - ٤

  :مثال ذلك 
  ج  ب  أ  ق
٢٠  ١٢  ٧  ١  
٢٥  ١١  ٨  ٢  
١٧  ١٠  ٤  ٣  
٣١  ٩  ٦  ٤  
٣٠  ١٠  ٣  ٥  
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