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  :تقديم
منذ خلق اإلنسان وهو حياول فهم الظواهر احمليطة به يف جماالت العلوم املختلفة واستنتاج خصائصها العامة وحماولة 

على الفطرة وقوة احلدس واخلربة، ولكن نظرا لتشعب العلوم وكثرة اختاذ القرارات املناسبة ، حيث بدء ذلك اعتمادا 

ا استنتج أن هذا األسلوب الميكن االعتماد عليه وحده لذا فكر يف طريقة أخرى ومنهج أخر الستخدامه يف  معطيا

مه علم هذا األسلوب هو ما يقد, تدعيم استنتاجاته حول املعطيات اليت مت احلصول عليها من الظواهر املختلفة 

ا البحث تتناول هذه احملاضرات و .اإلحصاء  شرحا لتطور هذا العلم وتعريفه مت فروعه واملراحل األساسية اليت مير 

إضافة إىل عرض أهداف وحمتوى  , اإلحصائي ووظائفه، وأمهيته يف البحث العلمي مث عالقته بالعلوم االجتماعية 

 . وتفصيل لإلحصاء الوصفي واالستداليلرق التقومي، وسائل املستخدمة وطالبرنامج مقياس اإلحصاء و 

  : نبذة تاريخية عن تطور علم اإلحصاء. 1
وكانت فكرة اإلحصاء قدميا . يعترب اإلحصاء من العلوم القدمية اليت صاحبت اإلنسان يف تطوره وإدارة شؤونه        

ل حباجتها إىل معرفة بعض البيانات العددية تقوم على فكرة التعداد فقط، وقد ازداد استعماله ملا شعرت بعض الدو 

ا يف حاليت السلم  ا الزراعية واملعدنية ملعرفة احتياجا ا وتكاثرهم وأحواهلم الشخصية ومقدار ثروا عن عدد سكا

ا له قواعده ونظرياته ،وقد مر , واحلرب ولقد تطور علم اإلحصاء من جمرد فكرة احلصر والعد إىل أن أصبح اآلن علمً

  : التطور باملراحل التالية هذا

تدل احلفريات اليت وجدت يف أماكن متعددة على استخدام : 18فترة ما قبل الميالد إلى غاية القرن       

منذ القدم استخدم احلكام واألمراء اإلحصاء كوسيلة . اإلحصاء من قبل عدد من احلضارات القدمية عرب املعمورة

. و املدينة أو املقاطعة، واستخدموا يف ذلك تعداد السكان وجرد السلع واملوارد املختلفةللرقابة، و أداة إلدارة اململكة أ

آالف إىل ألفي سنة قبل امليالد، واليت ازدهرت فيها  5يف احلضارة السومرية، اليت سادت يف بالد ما بني النهرين 

صلصال، وقد وجدت حفريات التجارة بشكل كبري، كانت قوائم من السلع واألشخاص تدون على ألواح من ال
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ة تثبت استخدام اجلرد يف عهد احلضارة املصرية اليت سادت  احلضارة املصرية اليت  ،آالف سنة قبل امليالد 3مشا

ا    قامت على التسيري والتقسيم الدقيق ملياه النيل اتسمت إدار

كان للمصريني القدامى مدارس يتعلم فيها   كوسيلة للمراقبة، فقد  للتدوينباملركزية الشديدة وهذا الذي أعطى األمهية 

ا، وكان مما يتعلمه املوظف أن ال اعتبار ألمر أو عقد ما مل يكن مكتوبا  املوظفون القراءة والكتابة والقوانني املعمول 

  ).5 :2007 ،زياد رشاد الراوي(

دية واليابانية واليونانية والرومانية، وكذا استخدم اجلرد لدى مجيع احلضارات القدمية تقريبا كاحلضارة الصينية واهلن      

يف هذا العهد كان ,) 1572إىل غاية  12ابتداءا من القرن (يف الساحل الغريب ألمريكا اجلنوبية  اإلنكاحضارة 

اإلحصاء عبارة عن جرد املواد واألفراد وأحيانا جند نظاما لتصنيف املعلومات لكن مل يوجد دليل على عمليات معاجلة 

 . املعطياتهلذه 

أول من أمر بالتدوين إلحصاء املستفيدين من عطايا ) رضي اهللا عنه(يف العهد اإلسالمي كان اخلليفة عثمان        

أما . فقط وبالتحديد يف بريطانيا 1086بيت املال، أما يف أوربا فنجد أن أول اآلثار عن عمليات التعداد ترجع إىل 

الذي شهد ميالد أول تسجيالت عقود احلالة املدنية وإجبارية  14ىل القرن يف فرنسا فإن عمليات التعداد ترجع إ

 ″كولبريت″حني أراد  17يف فرنسا دائما جتدر اإلشارة إىل أنه يف القرن. تسجيل عقود االزدياد يف عهد فرنسوا األول

ذلك الوقت، أسس إدارة  أن يدفع ببالده إىل املستوى الصناعي الذي بلغته بريطانيا يف –أب اإلدارة الفرنسية  -

وشهدت . عددا من عمليات التحقيق الكربى) 1660-1630(وكان من منجزاته أن شهدت وزارته ... مركزية قوية

ا باإلضافة إىل دول أخرى أول ) GRANT " )1620- 1674 قرانت" وقد كان. أملانيا وبريطانيا تطورا مشا

وبة وطول مدة احلياة؛ كما قارن بني معدالت والدة مصطلحات علم السكان مثل اخلص 1662يف من استعمل 

طريقة لتعداد السكان من خالل املعطيات "PETTYبييت"وقد طور هذا العلم مع عامل آخر هو . اإلناث والذكور

عرفت بعد ذلك   (Multiplicateur)" طريقة املضاعف"تدعى ...) عن عدد املساكن، عدد الوفيات(الثانوية 
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 رشاد الراوي.( .1785يف  (LAPLACE) "البالس"ى أيدي علماء آخرين منهم خاصة حتسينات متتالية عل

 ).2007 ،زياد

تارخييا ارتبط ظهور نظرية االحتماالت بألعاب احلظ اليت    :18و 17ظهور نظرية االحتماالت في قرن       

قلة انتشار طباعة الكتب لكن . كانت سائدة بكثرة يف أوربا يف القرن السابع عشر وتنظمها البنوك بشكل خاص

وينسب البعض أول . واألجواء الدينية السائدة اليت ال تبارك هذه األلعاب منعت انتشار الكتابات يف هذا الشأن

الذي كتب عما أمساه   ) PASCAL ) "1623 -1662 باسكال"الكتابات يف علم االحتماالت إىل العامل 

رسائل له مع زميله املعروف هو وكان ذلك من خالل . (La géométrie du hasard)" هندسة احلظ"آنذاك 

ونذكر يف هذا الصدد بشكل خاص املسألة اليت طرحها ) . : 1665FERMAT  – 1601( "فرمات"اآلخر 

كم ينبغي من رمية ملكعيب نرد حىت ميكن املراهنة بتفاؤل على "أحد هواة األلعاب "  PASCAL باسكال"على 

 هاجيان"جاء علماء آخرون كانت هلم إضافات بارزة يف هذه الفرتة مثل  مث". ؟ 12 احلصول على جمموع

HUYGEN"  )1629 – 1695(، " جاك برنويلJACQUES BERNOULLI" ،"موافر 

MOIVRE " اليبنيتز"وكذا LEIBNIZ" )1646 – 1716  .( كما ساهم يف هذه الفرتة اليت سبقت

عرفت نظرية االحتماالت على ,LAPLACE    (GAUSSE,  BAYES(علماء كبار أمثال  19القرن 

 ).6 :2007 ،زياد رشاد الراوي.(أيديهم إجنازات كبرية

فقد نشأت نظرية . طور يف نظرية االحتماالت تتطور يف علم اإلحصاء بصفة عامة جاء مالزما وموازيا لل       

" Keplrكبلر "لكل من ومن الدراسات الفلكية . بواسطة باسيويل) 1494(االحتماالت على أساس رياضي يف 

قاما بتطوير مناذج االحتماالت،غري أن التاريخ ) 1564-1642" (Galilioجاليليو "و) 1517-1630(

بواسطة كال من  1654احلقيقي لنظريه االحتماالت بدء ىف القرن السابع عشر حيث وضعت أسسها يف عام 
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" وكذا العامل –الفيزياء والفيلسوف الفرنسى عامل الرياضيات و )  Pascal,B.) "1623 1662باسكال:" العاملني 

   ).  Fermat )"1608 – 1665فرمات  

بنشر كتيب صغري يف موضوع –)   Huygens) "1629 –1695هينجينز"بعد ذلك بثالث سنوات قام      

  .املعاجلة الرياضية لفرص الفوز يف مباريات ورق اللعب وزهرة النرد 

بنشر مالحظاته عن معاجلة البيانات املتعلقة ) grunt ) "1620 – 1674 جرونت"وىف نفس الوقت تقريبا قام 

, مهدي القصاص(باحلكومة خاصة يف النواحي الطبيعية والسياسية والتجارية والنمو والوفيات واألمراض 

19:2007.(  

أو ) status(وهى مشتقه من الكلمة الالتينية  1749ألول مره عام )statistics(قد ظهرت كلمه إحصاء       

ومن الطبيعي أن تكون , ).  5:2007 ,اماين موسى حممد( وتعين كالمها الدولة السياسية،) statista(االيطالية 

و تطور علم ,ةيالدولة أول من اهتم جبمع البيانات وذلك إلدارة شؤون البالد خاصة عن السكان ألغراض حربية وضريب

ح اآلن علما له قواعده ونظرياته ويرجع الفضل ىف ذلك إىل كثري من والعد إىل أن أصبر اإلحصاء من جمرد فكره احلص

 Quetlet"وكيتليه " F.gaussجاوس "وفردريك,"Bernoulliبرونلي " العلماء من أمثال عائله

" A.bowleyوبويل ) "بأيب اإلحصاء(الذي يلقب " Karl Pearsonكارل بريسون "," F.galtonجولتون"و

  .  اخل..……و" L.fisherفيشر" "U.yuleبول "و

كان العمل الذي قام به هيجيرت دافعا للكثريين لدراسة النظريات واملشاكل املتعلقة مبباريات الصدفةومنهم       

  Arbuthnottاربوثنوت "و) 1667 – 1754"(De Moivreموافر "ودي ) 1705 – 1654(برنوللى 

وكيتليه "ويعد ).  1777 – 1855" ( Gaussجاوس"و)  laplace) "1749 – 1827البالس "و

Quetlet ")1796 –1874 ( ، وقـد أصبح اإلحصاء يف الوقت أول من وضع قواعد حمددة لعلم اإلحصاء

احلاضر يعاجل بشكـل رئيسي النواحي الكمية للظواهر االقتصادية واالجتماعية والسكانية وغري ذلك باستخدام الطرائق 
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تقـدم التقين وفر اآلالت البسيطة واملعقـدة اليت أدى استخدامها إىل توفري واألدوات اإلحصائية املناسبـة ، حيث أن ال

  ).19:  1989, مصطفى زايد( الوقت واجلهد يف استخالص النتائج احلسابية

  :تعريف علم اإلحصاء. 2

  :التعريف اللغوي. 1.2

من كلمة حيصي، وتعين استخدام  من الناحية اللغوية تعين كلمة إحصاء عملية العد او احلصر لألشياء فهي مشتقة    

احلصى اواحلجارة الصغرية كوسيلة بدائية لعد األشياء الكثرية، فمن املعتقد ان اإلنسان استعمل أصابعه لعد ما ميلكه 

وبازدياد عدد الوحدات الالزم عدها استعان باحلصى يف عملية العد ،ومن هنا جاءت كلمة حيصي مث , من أشياء

از قول العرب اشتقت منها كلمة إحصا أكثر منهم حصى ،أي مل أرى  ىمل ار : ء،وهو يف اللغة العد الشامل ومن ا

  )2:2002حممد مهديل ،(  .هذا أمرال أحصيه أي ال أطيقه وال اضبطه: أكثر منهم عدا، وقوهلم

م وأحاط مبا لديهم واحصى ليعلم أن" قول اهللا عز وجل : ومن القران الكرمي  كل شيء   قد ابلغوا رساالت ر

  )28اآلية ( -سورة اجلن–"عددا

  :التعريف االصطالحي. 2.2

هناك عدة تعريفات لإلحصاء ترتاوح بني ما كان مألوفا وشائعا يف املاضي ،إىل ما هو حديث وجامع واقرب إىل 

بيانية  على انه جمرد مجع املعلومات وترتيبها يف جداول اوابرازها يف رسوم: البحث العلمي ،فقدميا عرف اإلحصاء 

ال للمعىن احلديث ، يعرف علم "اوأشكال تصويرية وقد أخد هذا املعىن لإلحصاء  يتالشى من األذهان فاسحا ا

اإلحصاء بأنه العلم الذي يبحث يف مجع البيانات وتنظيمها وعرضها وحتليلها واستقراء النتائج  واختاذ القرارات بناء 

  ".عليها 

  :ذكر منها ما يليوقد وردت عدة تعريفات اإلحصاء ن
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العلم الذي يوفر لنا مجلة من املبادئ والقوانني والطرق العلمية املختلفة جلمع : ـ يعرفه مروان عبد المجيد بأنه

البيانات وتبويبها وتلخيصها وعرضها وحتليلها مث استخالص االستنتاجات وتعميمات والتوصل إىل أحسن القرارات 

يد(التحليل العلمي للبيانات املتاحة حلل املشاكل املختلفة على أساس من   ). 30: 2000,مروان عبد ا

  :يقصد بعلم اإلحصاء، الطريقة اإلحصائية، وهي تلك الطريقة اليت متكن من: "مصطفى الخواجةتعريف ـ 

  .مجع احلقائق عن الظواهر املختلفة يف شكل قياسي  

  .تسجيل بيانات تلك احلقائق يف جداول تلخيصية 

دف معرفة اجتاهات هذه الظواهر والعالقات فيما بينهاعرض بي  اخلواجة ( انات تلك اجلداول بيانيا وحتليلها 

   )2: 2002مصطفى ،

اإلحصاء هو علم مجع وترتيب معلومات خاصة بظاهرة " )3: 2002, جالطو جياليل(: ـ تعريف جالطو جياللي

  ".معينة وقياس الوقائع كأساس لالستقراء 

دف " يعرف هذا العامل اإلحصاء بأنه ذلك العلم الذي يشمل :  اك دراوزبيكتعريف جون جـ  جمموعة الطرق اليت 

يتعلق األمر مبعرفة كيفية احلصول على تلك البيانات، : "ويقول عن موضوع علم اإلحصاء..." إىل معاجلة املعطيات 

  .)1: 1985لفاتور، دومينيك سا( ."معرفة من أين يتم جتميعها وبأي شكل يكون ذلك التجميع

تلك األساليب واألدوات واإلجراءات اإلحصائية اليت يلجأ إليها  في ضوء ما تقدم يمكن تعريف اإلحصاء بأنه

أي أنه ,و حتليل البيانات الرقمية  وتلخيص وعرض الباحث وهو بصدد القيام بدراسة ما يف عملية اجلمع ، وتصنيف

دف الوصول إىل نتائج مقبولة العلم الذي خيتص بالطريقة العملية جلمع  وتنظيم وتلخيص وعرض وحتليل البيانات 

  . وقرارات على ضوء هذا التحليل
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  :        فروع علم االحصاء. 3

إن جماالت استخدام اإلحصاء واسعة جدا حيث يستخدم يف مجيع العلوم االجتماعية والطبيعية وقد حاول علماء 

  :  ىل فرعني رئيسني متداخلني مهااإلحصاء تقسيم ميدان علم اإلحصاء إ

  :اإلحصاء الوصفي.  1.3

خيتص هذا النوع مبجموعة من الطرق واألساليب اخلاصة جبمع وتنظيم البيانات وذلك كما نشاهده يف الواقع         

تقوم  لغرض توفري املعلومات عن االجتاهات املختلفة للظاهرة حمل الدراسة وجعل البيانات أكثر وضوحا، يف الغالب

ذا النوع من اإلحصاء أما على فرتات دورية كما هو احلال يف تعداد السكان  األجهزة اإلحصائية العامة يف الدولة 

.                                                                                           أوفرتات غري دورية كما هو احلال يف حبث ميزانية األسرة

البيانات  يتميز اإلحصاء الوصفي بوفرة وغزارة األساليب اإلحصائية املتاحة له واليت ميكن استخدامها يف معاجلة

ال  لذا يستغرق اإلحصاء الوصفي وقتا وجهدا أكثر مما يستغرقه اإلحصاء االستداليل نظرا لتعدد . املختلفة يف هذا ا

وتعترب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، . وسائله وملا تطلبه هذه الوسائل من توسع يف بعض التفاصيل 

ا تعترب األساس لفهم اإلحصاء االستداليل والتباين من أكثر مقاييس اإلحصاء   .  الوصفي أمهية كما أ

يتضمن اإلحصاء الوصفي مجع وعرض ووصف البيانات العددية وتقتصر وظيفة اإلحصاء الوصفي على        

الوصف وذلك من خالل البيانات اليت مجعها من هذه العينات حيث يتم وصف هذه البيانات من خالل جمموعة 

  :وهي كاآليت األساليب

  .)12 : 2008, امحد عبد السميع(ـ اجلداول اإلحصائية ومن أمهها اجلداول التكرارية

املدرج التكراري ـ التكرار املتجمع , الدائرة البيانية . األعمدة البيانية ( ـ التمثيل البياين ـ الرسوم البيانية ـ ومن أمهها 

  ).الصاعد والنازل 

 ).اتنيالرباعيات وامليئي. الوسط اهلندسي, املنوال ,الوسيط , املتوسط احلسايب ( تتضمن ـ مقاييس النزعة املركزية و 

  )االحنراف املعياري, التباين , املدى( ـ مقاييس التشتت وتتضمن  
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جمموعة من األساليب اإلحصائية  : )13:2008,امحد عبد السميع() التحليلي(اإلحصاء االستداللي . 2.3

تمع األكرب وميثل املخطط التايل فروع أو أقسام املستخدمة للتوصل إىل  استنتاجات من بيانات العينة إىل ا

  : اإلحصاء

  أقسام علم اإلحصاء

  

  مجع البيانات             عرضها وتنظيمها             حتليل البيانات             النتائج واختاذ القرار

  

           

  صفي                                                اإلحصاء االستداللي اإلحصاء الو         

  يمثل فروع اإلحصاء : 1مخطط رقم 

وفرع االستداليل،ميكن تقسيم علم اإلحصاء إىل قسمني ومها اإلحصاء الوصفي واإلحصاء  2من خالل املخطط رقم 

وصول إىل نتائج أو استدالل فإنه يسمى دون ال مجع وعرض ووصف البياناتاإلحصاء الذي يهدف فقط إىل 

  باإلحصاء الوصفي، أما اإلحصاء التحليلي فيهتم بتحليل البيانات للتوصل اىل التنبؤ 

  )17:2007واخرون, عماد عباينة,فريد كامل.(واالستقراء إلصدار احلكم حول البيانات املتوفرة من العينة

 : المراحل األساسية في البحث اإلحصائي. 4

. ث علم اإلحصاء يف طرائق مجع البيانات وحتليلها وتفسريها من خالل جمموعة الطرائق الرياضية أو البيانيةيبح   

دف هذه العملية إىل وصف متغري، أو جمموعة من املتغريات من خالل جمموعة بيانات وتتطور , البحث ) العينة( و

تمع الذي أخذت منه هذه العينة وتتوصل بالتايل إىل قرارات هذه املشكلة عادة خالل التحليل . مناسبة تعمم على ا

تمع أمر شاق يصعب حتقيقه يف كثري من األحيان، فذلك حيتاج إىل  واملعروف أن مجع املعلومات من مجيع أفراد ا
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تمع فعملية أسهل وحتتاج إىل جهد ووقت ومال  وقت وجهد ومال كثري، أما أخذ عينة عشوائية وممثلة من هذا ا

  .لاق

فأي حبث مهما كان نوعه ال يستقيم إحصائيا إال إذا انتظم يف , يعد اإلحصاء من الوسائل احلديثة للبحث العلمي 

ا أي حبث إحصائي وميكن إجيازها فيما , خطوات واضحة وهناك طرق خمتلفة لتقسيم املراحل األساسية اليت مير 

 :  يلي

  : تحديد المشكلة. 1.4

تفكري منطقي هي حتديد مشكلة البحث تتطلب إجابات مقرتحة قد تكون يف صورة إن أول خطوة يف أي     

تم هلذه اخلطوة إذ أن  فروض حمتملة الختبار املشكلة والصياغة دقيقة هي اليت جتعلها قابلة للبحث ،و كثريا ما 

ديد لذا جيب على الباحث الباحث او متخذ القرارات يظن انه يعرف املشكلة جيدا يف حني يف الواقع ال يعرفها بالتح

ذه الصورة يرشد الباحث اىل البيانات الواجب مجعها  ان حيدد املشكلة  يف شكل أسئلة حمددة، وان حتديد املشكلة 

  . ،إضافة إىل الطرق اليت ستتبع هذه املشكلة 

  : تحديد الفروض. 2.4

كلة عالقة اإلجابة بالسؤال الذي تتصدى يعترب الفرض على انه إجابة حمتملة ملشكلة البحث، فعالقته باملش     

املشكلة له، وان موقع الفروض من خطوات البحث ميثل نقطة التحول من البناء النظري للبحث إىل التصميم 

التجرييب لإلجابة على املشكلة القائمة، ومبا ان الطريقة اليت يصاغ فيها الفرض تؤثر تأثري مباشرا على البناء التجرييب 

الوسائل اإلحصائية اليت تتبع يف حتليل النتائج ،هلذا أي تعقيدا اوخطا يف صياغة الفروض يؤدي إىل  للبحث ،وعلى

  .تعقيد البناء التجرييب، وقد حتول أخطاء الصياغة بني الباحث واجناز حبثه

  :جمع البيانات الخاصة بالبحث . 3.4
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وكثريا ما تكون من الالزم . هود يف إعادة مجعها جيب معرفة البيانات اليت سبق وان مجعت حىت ال يضيع الوقت واجل

وصفها يف شكل جداول او رسوم بيانية اوتقارير حىت يسهل على الباحث او متخذ القرار فهمها، وهناك من خيضع 

هذه الظاهرة  للدراسة ـ وذلك بإجراء دراسة متهيدية على نطاق صغري ـ للكشف على اثر الظروف املختلفة يف نتائج 

 .التجربة

  :التبويب. 4.4

بعد إجراء اخلطوات السابقة تأيت مرحلة التبويب يف جداول كبرية متصلة او بطاقات صغرية منفصلة ليسهل على 

ا ثانية يف جداول صغرية ورسوم بيانية  الباحث بعد ذلك تلخيصها وحتليلها  وتفسريها، ويف مقدوره بعد ذلك ان يبو

 .ومنحنيات وأشكال توضيحية

  :البيانات  تصنيف. 5.4

ة يف جمموعات حبيث تشرتك املشاهدات يف داخل جمموعة معينة يف  يقصد بالتصنيف وضع املشاهدات املتشا

موعات األخرى ،وتعترب مرحلة التصنيف اخلطوة األوىل يف عملية  خاصية معينة متيزها عن غريها من املشاهدات يف ا

يد(حتليل البيانات   ) .72: 2000,مروان عبد ا

  :الوصف اإلحصائي. 6.4

ا املختلفة اونزعتها املركزية ليلخصها يف  يهدف الباحث يف معاجلته اإلحصائية للظواهر اليت يبحثها إىل معرفة متوسطا

 ،واحنراف أفرادها عن هذه املتوسطاتويهدف أيضا إىل معرفة مدى انتشارها , صورة موجزة توضح أهم خصائصها 

ويسمى هذا امليدان من ميدان علم اإلحصاء باإلحصاء ،مل للظواهر اليت يبحثهاليصل يف ذلك كله إىل وصف شا

  . الوصفي 
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  : عرض البيانات. 7.4

بعد مرحلة تصنيف البيانات والوصف اإلحصائي هلا تأيت مرحلة عرض البيانات والطريقة األكثر انتشارا يف هذا 

كما ميكن استخدام الرسم البياين يف عرض ،فالصدد هي وضع البيانات على شكل جدول مكون من أعمدة وصفو 

وميكن القول ان الرسم البياين يعطي فكرة تفصيلية عنها وعموما فان الرسوم البيانية ليست بدائل جلدول  ،البيانات

  .البيانات ولكنها تعترب طريقة لتحليلها

  :التحليل اإلحصائي. 8.4

حليلي، ويعتمد التحليل اإلحصائي على نوع املشكلة يسمى هذا النوع من ميادين علم اإلحصاء باإلحصاء الت

. وخصائصها الرقمية، وهدف البحث والتحليل الذي يصلح ملعاجلة مشكلة ما قد ال يصلح ملعاجلة مشكلة أخرى

ويكتفي الباحث يف بعض األحيان باجلداول او الرسومات البيانية، اال انه يف بعض األحيان يكون يف حاجة إىل قدر  

 . لتحليل اإلحصائي حىت يصل إىل النتائج املرغوبةكبري من ا

  :التفسير. 9.4

على الباحث ان يلتزم حدود نتائجه العلمية دون مبالغة اوإفاضة حىت ال يضل الناس يف فهم نتائجه  وتبقى بعيدة عن 

ده ومداه ،ألنه وينطوي التفسري على التعميم وجيب ان ال جياوز هذا التعميم ح, اإلطار املوضوعي الواقعي للبحث 

يقوم على أطار حتدده عينة األفراد الذين أجريت عليهم التجربة واالختبارات اليت استخدمت يف هذه الدراسة 

ا للوصول اىل نتائجه   .واألجهزة اليت استعان 

  :التقرير. 10.4

ئج، وهو هلذا يوضح غالبا ما ينتهي التقرير مبلخص واضح عن املشكلة ونتيجة حبثها ومدى قوة او ضعف هذه النتا

إىل حد ما نقد الباحث لنفسه واملشاكل اجلديد اليت أسفر عنها الباحث خالل تطوره ومدى صالحية هذه املشاكل 
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. للبحث ،وتشرتط يف لغة البحث ان تكون واضحة وموجزة وموضوعية إىل حد ما الذي تتحقق فيه من تأكيد الذات

يد. (يةلكي ال تصطبغ بصبغة ذاتية تبعدها عن العلم   )73: 2000,مروان عبد ا

  :والبحث الذي يستخدم األساليب اإلحصائية للخروج بالنتائج والقرارات ال بد أن مير بعدة خطوات

، ألنه إذا كان هدف الدراسة غري واضح كانت النتائج تحديد المشكلة أوهدف الدراسة بوضوح ودقة: أوال 

  .غامضة وغري دقيقة

  ......)املقابلة, االستبيان( ي ستستخدم لجمع البياناتتحديد األداة الت: ثانيا

  .تحديد العينة التي ستجمع منها البيانات وطرائق جمعها: ثالثا

وحتويلها إىل أرقام أو حروف حىت يسهل إدخاهلا إىل احلاسوب ويسهل التعامل  (Coding)ترميز البيانات : رابعا

  . لتحليالت اإلحصائية حسب أهداف البحث املنشودمعها، ومن مث إجراء التحليالت اإلحصائية حسب ا

 -اختيار العينة –املتغريات(وقبل تناول عمليات اإلدخال والتحليل البد من مراجعة الركائز األساسية لعلم اإلحصاء

  .، الن هذه الركائز حتدد إىل حد كبري نوع التحليل اإلحصائي املنشود)تصميم االستبيان

  :وظائف علم اإلحصاء.  5

  :نحصر وظائف علم اإلحصاء يف ما يليت

  :وظيفة الوصف والتحليل البياني. 1.5

 ،اجتماعية (تعترب هده الوظيفة من والوظائف األولية لعلم اإلحصاء اليت تستخدم يف تلمس حقائق الظواهر املختلفة 

ة حتديد خصائص الظاهرة وباستخدام أسلوب التحليل البياين للبيانات أصبح من السهول..... )جغرافية  ،اقتصادية 

حتت الدراسة حىت عن طريق األشكال البيانية اليت متثل بيانات الظاهرة بطريقة عملية تسهل وتبسط خصائص 

ا العامة موعات األساسية الىت تنتمي اليها الظاهرة, الظاهرة واجتاها   . دون الوصول اىل نتائج او استدالل خاصة با
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  :وظيفة االستدالل. 2.5

اذا كانت الظاهرة موضوع الدراسة والتحليل ممثلة :ي هذه الوظيفة أمهية بالغة يف جمال البحث العلمي فمثال تكتس

تمع بتحليل بيانات هده الظاهرة وهو ما  للمجتمع الذي تنتمي إليه فانه ميكن احلصول على نتائج معنوية عن ا

من الشروط اليت توافرها حىت يكون هذا االستدالل  ويعتمد هذا األسلوب يف البحث على جمموعة،يعرف باالستدالل

فتحي عبد العزيز (.مبا ان االستدالل ال ميكن ان يكون مؤكدا فان لغة االحتمال تستخدم عند عرض النتائج،سليما

,2008 :17(.  

  :وظيفة اختبارات الفروض اإلحصائية. 3.5

ولتأكد من ،متهيدا الختبارها) ت او معقدةبسيطة كان(تعتمد هذه الوظيفة على وضع الفروض اإلحصائية     

األسلوب العلمي يف ،وتعترب االختبارات اإلحصائية للفروض،صحتها حىت ميكن استخالص النتائج واختاذ القرارات

  .مبقارنتها بالطرق العادية اليت تكثر معها األخطاء عند استخالص النتائج ،استخالص النتائج بطريقة موضوعية دقيقة

  :التنبؤ وظيفة. 4.5

وليس يف , كوظيفة من وظائف علم اإلحصاء هو تلك التغيريات اليت حدثت لظاهرة ما يف املاضي ،يقصد بالتنبؤ

, وتفسري التغريات ،واختبار الفروض،وذلك لتأكيد وجود الظاهرة من خالل املشاهد ة والقياس, املستقبل 

على احلتمية يف الظاهرة موضوع التنبؤ واليت تؤدي اىل وتعتمد دقة التنبؤ اعتمادا يكون كليا , واستخالص النتائج

ة ة حتت ظروف متشا   .استخالص نتائج متشا

وهو تنبؤ خيتلف عن تنبؤ املستقبل الذي يستخدم يف ،والتنبؤ باملفهوم االستداليل السابق هو تنبؤ خيص املاضي 

ستقبل للتغريات اليت تتحكم يف تطور ظاهرة التحليل اإلحصائي للتوصل اىل توضيح االجتاه العام ملا سيحدث يف امل

  .وكذلك بيان العالقات بني متغريات الظاهرة موضع التنبؤ لفرتة مستقبلة،ما
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ومن خالل ما سبق نستنتج ان األسلوب اإلحصائي أصبح مسة العصر يف االجتاهات العلمية احلديثة مبا حيمل يف     

ة كبرية يف اختاذ القرارات اليت أصبحت أساس وهدف البحث طياته من نظريات إحصائية وقوانني تساهم بدرج

  )18: 2008,فتحي عبد العزيز (.العلمي النهائي

  :أهمية اإلحصاء في البحث العلمي  .6

فكان يعتمد بذلك , كان اإلنسان يبحث جاهدا للتعرف على حقائق الكون احمليط به وأسرار احلياة اليت جيهلها 

تأرجح بني الشك واليقني وهذه أوىل الطرق اليت مهدت له وأخرجته من حالة العجز على تأمالته اخلاصة فكان ي

الفكري اليت كانت تسيطر عليه اىل البحث العلمي وقد كان اإلنسان يعتقد منذ القدم ان املالحظة العابرة ال ميكن ان 

بدأ اإلنسان يعتمد على  تعترب حقيقة علمية مهما بلغت أمهيتها ما مل يكن هناك برهان مادي ملموس ،وبذلك

  .التجربة يف العمل كمنهاج لبحثه عن احلقيقة 

ان مالحظة الباحث لظاهرة ما تولد إحساسا مبشكلة تتطلب احلل والتفسري، وهذه يف احلقيقة هي اخلطوة األوىل يف 

ج أخر يساعده البحث العلمي، ومل يقف اإلنسان مكتوف األيدي أمام هذه املشكلة اذ استطاع ان يهتدي اىل منها 

يف الكشف عن احلقائق اخلاصة بسلوك اإلنسان يف النواحي االقتصادية، واالجتماعية، والنفسية والرتبوية انه املنهج 

يد( اإلحصائي     )69 :2000, مروان عبد ا

لوم ،والطريقة فاإلحصاء يف صورته احلديثة هو إحدى الدعامات الرئيسية اليت تقوم عليها الطريقة العلمية يف خمتلف الع

  :العلمية يف جوهرها العام ال خترج عن اخلطوات التالية

  .ـ القيام بإجراء مالحظات وجتارب موضوعية

  .ـ استخالص النتائج املوضوعية اليت تؤدي اليها التجارب

  .ـ صياغة القوانني والنظريات اليت تفسر نتائج التجارب املختلفة
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خلطوتني األوىل والثانية ، وذلك ألنه حيدد الشروط األساسية ملوضوعية التجارب يرتبط اإلحصاء ارتباطا وثيقا با     

وهو حيدد أيضا طرق التحليل املناسبة  لكل جتربة ومدى التعميم الذي تنطوي عليه  ،وخطتها ووسيلتها ومنهجها

املختلفة على الطريقة العلمية اليت تقوم على املالحظة نتائج تلك التجارب،وهكذا تعتمد األحباث احلديثة يف العلوم 

ده الطريقة تصبح العلوم املختلفة علوما جتريبية  الدقيقة والتجريب العلمي والتحليل الرياضي واالستنتاج املنطقي، و

  )8،9: فؤاد البهي السيد.(موضوعية

علوم االجتماعية بل ميتد إىل العلوم الطبيعية ان استخدام املنهج اإلحصائي يف البحث العلمي ال يقتصر فقط على ال

أيضا هذا وان أي حالة ال تتوفر هلا املعلومات الكاملة عن الظواهر موضوع البحث فان املنهج اإلحصائي سوف ميدنا 

  . باألساليب والقواعد اليت ميكن استخدامها للتوصل إىل قرارات حكيمة 

  : عالقة علم اإلحصاء بالعلوم االجتماعية. 7

تأثرت العلوم االجتماعية وخاصة علم االجتماع وعلم النفس وعلم السياسة بالتطورات ، اليت حققها علم اإلحصاء ، 

م  وهو املنهج اإلحصائي الذي ينطوي علي نفس خطوات . واستعان العلماء االجتماعيون مبنهج جديد يف دراسا

ني مها القياس واالستنتاج ، وإذن يقوم العامل مبالحظة املنهج العلمي يف البحث ، حيث يعتمد على عمليتني منطقيت

احلقائق يف البداية مث جيري جتاربه ويرصد عددا من النتائج اليت يستخلصها من تلك التجارب بنمط أو إطار عام 

لسلة ن يقوم بصياغة نظريته على ذلك النحو ، ينتقل إيل عملية االستنتاج اليت تعينه علي التنبؤ بسأ وبعد. للظاهرة

  .من النتائج األخرى 

اول من طبق املنحى االعتدايل والطرق ) 17971874ـ( Queteletيعد العامل البلجيكي ادولف كيتيله      

دا مؤسس علم اإلحصاء  اإلحصائية على البيانات البيولوجية واالجتماعية أي خارج النطاق الرياضي احملض وكان 

  .التطبيقي 
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لعديد من العلماء يف الربط بني االحتماالت الرياضية واإلحصاء االجتماعي أمثال جون كما ظهرت جمهودات ا      

واليت , يف القرن الثامن عشر   Derhamيف القرن السابع عشر ودرام Arbuthnot) 1667ـ1735(اربوثنت 

اية األمر هو املؤسس احلقيقي لإل Quetelet ظهر أثرها عند البالس ، اال ان كيتيله  حصاء التطبيقي يف يظل يف 

  .جمال العلوم اإلنسانية  واالجتماعية

كان علم النفس اسبق العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف االستفادة اهلائلة من تكنولوجيا اإلحصاء ، فمد منتصف        

ا علم النفس التجرييب كان لإلحصاء  دور واضح ، القرن التاسع عشر ومع ظهور احملاوالت املبكرة اليت ولد يف رحا

اليت توصل إليها عامل " املعادلة الشخصية"ولعل ظاهرة زمن الرجع كانت ذات أمهية خاصة، وهي اليت كانت بدايتها 

  )168:2010فؤاد ابو حطب،.(الفلك األملاين بازل يف القرن الثامن عشر 

وفيها . كامي عن االنتحارومن أشهر الدراسات السوسيولوجية اليت اعتمدت علي املصادر اإلحصائية ، دراسة دور 

انه إذا كان املرء يريد أن يعرف كل ما يتفرع عن االنتحار كظاهرة مجعيه فانه ينبغي أن ينظر إليها يف (يذهب إىل 

وقد اعترب دوركامي أن  املؤشرات اإلحصائية عن األسباب اليت دفعت ) شكلها اجلمعي من خالل البيانات اإلحصائية 

  . ثابة مصدر ملعرفه الدوافع املفرتضة وراء اإلقدام عليه األفراد إىل االنتحار مب

ا تعني لنا اقرب نقطة لبدء حبثنا  وضعنه قد أوهكذا جند  فروضه على أساس من األرقام واإلحصاءات اليت رأي أ

  .السوسيولوجي

اللكرتونية ، وذلك وقد حقق املنهج اإلحصائي يف السنوات األخرية تقدما هائال ، وخاصة بعد استخدام احلاسبات ا

ا  .يف ميادين العلوم االجتماعية املختلفة ،وقد انعكس هذا التقدم بدوره على التطورات واألدوات اإلحصائية ذا

وقد استفاد علماء االجتماع من املنهج اإلحصائي يف تطوير أدوات حبثهم وخاصة االستبيان مما أمكنهم من دراسة 

زة ، وتوافرت لدي الباحثني إمكانية اختبار العالقة بني ما يرصدونه من ظواهر على آالف املبحوثني يف فرته زمنية وجي

ا تفسري ذلك الواقع أ   . رض الواقع وما يفرتضونه من افرتاضات حياولون 
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وقد ساعد علم اإلحصاء علماء السياسة على اقتحام جماالت عديدة من البحث السياسي مثل دراسة أمناط       

فلو افرتض عامل السياسة أن هناك مثة ارتباطا  . اسية وتكوين الرأي العام واحلركات والتنظيمات السياسية املشاركة السي

م يف االنتخابات فان البيانات اليت يتسىن له احلصول عليها من  من أدلوابني مستوي تعليم األفراد ،وتعليم  بأصوا

م التعليمية ال تنعقد املقارنة بينها إال باستخدام الواقع عن مشاركه األفراد يف التصويت االنتخايب وعن  مستويا

. املقاييس اإلحصائية اليت تكشف عن قوة االرتباط بني امليل للتصويت يف االنتخابات واملستوي التعليمي لألفراد

  . يقيةوبدون هذه املقاييس اإلحصائية تظل البيانات واملعلومات امليدانية املتوافرة لدي الباحث بال قيمه حق

عد علم النفس يو . ويستخدم علماء النفس األدوات واألساليب اإلحصائية أكثر من غريهم يف القياس النفسي       

االت اليت تعتمد اعتمادا جوهريا على املنهج  التجرييب وعلم النفس اإلكلينيكي وعلم نفس الفروق الفردية من ا

  .اإلحصائي يف تناوهلا ملوضوعات الدراسة 

يف علم  ةيف تطبيق الطرق اإلحصائي) Galton )"1822 -1911جالتون "ساهم عامل النفس االجنليزي وقد 

وبدأ دراسة موضوع االرتباط واالحندار الذي ) psychometrics(النفس ، ووضع أساس علم القياس النفسي 

باإلضافة إيل ). Pearson) "1857-1936 كارل بريسون"اهتم به وطوره بعد ذلك عامل اإلحصاء االجنليزي 

  )19: 1989, مصطفى زايد. (مسامهات أخري هامه 

عامل النفس اإلجنليزي مسامهات فعاله يف دراسة االرتباط ) Spearman) "1863-1945سبريمان " كما قدم

  .ويعد من الرواد يف دراسة وتطوير التحليل العاملي 

مسامهات هامه يف جمال التحليل ) Gosset) "1876 -1937 جولست"وقدم عامل اإلحصاء االجنليزي       

 .اإلحصائي وخاصة يف تفسري البيانات املتعلقة بالعينات كما يعد من الرواد املهتمني بتحليل نتائج العينات الصغرية 

  . وخالل هذه الفرتة السابقة كان االهتمام كله مركزا علي املفهوم الكالسيكي لالحتمال 

بصوره ملموسة إال يف بداية القرن العشرين حيث مت صياغتها وظهورها يف إطار  إن مفهوم التكرار النسيب مل يظهر

  .vonmises" فون مايسيس" منطقي مبعرفة
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هتمامهم بوظيفة االستقراء فان اجلانب األعظم من النظرية إعلى الرغم من أن الرواد من علماء اإلحصاء كان       

نذ مطلع القرن العشرين كان االهتمام منصبًا على تطبيق اإلحصاء تقريبا فم 1920اإلحصائية مت اكتشافه بعد عام 

 . على مشاكل علوم احلياة وعلي التجارب الزراعية والصناعية 

كما أن العمل يف هذه املرحلة كان مكثفا ومركزا علي التحليل اإلحصائي وأساسه املنطقي ، ومتخض عن ذلك        

ومن أعماله البارزة نظرية التقديرات ) Fisher )"1890-1962فيشر " مسامهات قدمها عامل اإلحصاء االجنليزي

ومن العلماء الذين سامهوا  كثريا يف . ، وتوزيعات املعاينة للعينات الصغرية ، وحتليل التباين وتصميم وحتليل التجارب 

ويعد الثالثي  – Neyman"نيمان " وكذلك"  Pearssonبريسون" نظرية التقديرات واختبارات الفروض كالً من

وهو يعتمد . نيمان مؤسس منهج االستقراء اإلحصائي والذي يعرف حاليا باالجتاه الكالسيكي  –بريسون  –فيشر 

  .علي املعلومات املتاحة من العينة فقط 

" وذلك جبهود كل من" Bayesianinferenceالبيزياىن"ظهر ىف هذه الفرتة اجتاه جديد يعرف باالستقراء        

 lindley ولندىل"Savage سافج  "و"  Definettiديفنىت"و"  Ramseyرافرى "و  jeffreysجفريز

  Prior. Informationوآخرون  ويعتمد االستقراء هنا على بيانات العينة باإلضافة إىل املعلومات املسبقة 

ي  إىل نشوء وظيفة وشهدت هذه الفرتة أيضا عمال مكثفا كان فيها االهتمام منصبا على صنع القرارات ، مما أد

ويرجع ذلك إىل  Decision theory  Statisticalحديثة لإلحصاء حتت اسم نظرية القرارات اإلحصائية 

 مصطفى زايد" (Morgensternمورجنسرتن "و" ,Neumanنيومان "و) Wald )1939أعمال والد 

,1989 :19( .  

تم لقد صاحب هذا التطور الكبري يف النظريات اإلحصائية          بداية ظهور جمموعة من التخصصات املختلفة 

ا علوما مستقلة  –مبجاالت وأهداف خاصة  ومن هذه . وقد بلغ هذا التطور قدرا هائال يكاد يظهرها وكأ

ومراقبة Demographyواإلحصاء السكاىن  Operations Researchالتخصصات حبوث العمليات 
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ونظرا العتماد العلوم املختلفة على  Econometrics واالقتصاد القياسي  Quality controlاجلودة

تم بدراسة ظواهرها باستخدام  الرياضيات يف فهم ظواهرها وقياسها وتفسريها ، فقد أفردت هلا فروعًا خاصة 

األساليب اإلحصائية والرياضية ومنها على سبيل املثال اإلحصاء احليوى واالجتماع الرياضي والقياس االجتماعي وعلم 

وى واالقتصاد الرياضي والتاريخ االقتصادي اجلديد أو القياس بنفس الرياضي والقياس النفسي والقياس الرت ال

  )20: 1989, مصطفى زايد(التارخيي

إن األساليب الرياضية واإلحصائية املستخدمة يف مناهج البحث بصفة عامة تستخدم اآلن يف جمال العلوم       

عن طريقها التوصل إىل بعض احلقائق العلمية والنظريات ، ولكنها مل ترق يف هذا وقد أمكن . االجتماعية بنجاح 

  .املضمار إىل ما وصلت إليه العلوم الطبيعية من نظريات علمية و قوانني 

وإذا كان هو حال اإلحصاء بالنسبة للبحوث العلمية بوجه عام فان حاجة البحوث اإلنسانية أشد ما تكون إىل      

لذلك كانت البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية من أصعب البحوث ، وحتتاج إىل حرص . لوسائل تطبيق هذه ا

 .زائد ومهارة فائقة من الباحث 

  : يمكن تلخيص أسباب ذلك فيما يلي 

ـ  السلوك البشرى يف تغري دائم، ومدى تغريه من فرتة ألخرى أوسع مما نظن ، لدرجة جتعل من الصعوبة مبكان إعطاء 

  .هتنبؤات علمية دقيقة عن

ـ  السلوك البشرى خيدع دارسة ، ذلك الن حقيقته قد ختتلف كثريا عما يبدوا علية ، فهو حيتاج إىل ضبط يف البحث 

  .،ودرجة كبرية من الدقة اإلحصائية 

  . ـ  السلوك البشرى معقد تعقيدا كبريا وتتدخل فيه عوامل قد تزيد أو ختتلف عما يتوقعه الباحث 

ا إنسان ـ  ا ذلك مما يسمح بتدخل العوامل الشخصية كثريا يف نواحي القياس والوصف . لبحوث اإلنسانية يقوم 

وطرق الضبط اإلحصائي خري وسيلة تعني , بدرجة قد تكون كبرية أوصغرية حسب الطرق اليت يستخدمها الباحث

  .الباحث على استبعاد هذه العوامل الشخصية 
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فاإلحصاء يف يد من ال جييد . ن يفهم من ذلك أن اإلحصاء هو كل شيء يف البحوث العلميةإال انه ينبغي أ        

فهي مرحلة تالية الكتشاف املشكلة وحتديدها ، وهى . تطبيقها واستخدامها استخدام اخلبري الفين ، ال تفيد كثريا 

ً على دراسته السابقة ومالحظات ه العديدة ، وهى تتطلب كذلك يف تتطلب عادة فروض علمية  يتوقعها الباحث بناء

وكلما كان . آخر األمر تفسريًا مبنيًا على خربة علمية وقدر واىف من املعلومات يف امليدان الذى جيرى فيه البحث 

الباحث مدركًا لألسس اليت بنيت عليها الطرق اإلحصائية الىت يستخدمها ، كلما سهل ذلك عليه تطبيقها بشكل 

  ) .35:2007مهدي حممد القصاص ( , تفسريًا مناسبا صحيح ، وتفسري النتائج

يتضح لنا من مفهوم اإلحصاء أنه ميدنا مبجموعة من األساليب واألدوات الفنية اليت يستخدمها الباحث يف         

كل خطوه من خطوات البحث ابتداء من املرحلة التمهيدية للبحث وما يتضمنه من عملية اختيار لعينة الدراسة 

ع البيانات من امليدان مرورا مبرحلة تصنيف، وتلخيص ، وعرض وحتليل تلك البيانات حىت مرحلة وأسلوب مج

  : استخالص نتائج الدراسة ، ويرى البعض أن وظيفة اإلحصاء ميكن أن تتلخص يف نقطتني

ما جيد نفسه فالباحث عادة .  هتتمثل يف تلخيص البيانات املتاحة وتقدميها يف أبسط وأنسب صورة ممكن -:األولى 

أمام جمموعة كبرية من البيانات اخلام اليت ،ال تفصح عن شئ على حني ،أنه مطالب باستخالص حقائق علمية 

أو بالعينة أو بيانات تعدادات سكانية . واضحة وحمددة من تلك البيانات سواء كانت بيانات مسوح اجتماعية شاملة 

من شكل البيانات بعد تصنيفها وتنظيمها وتلخيصها مستخدما عندئذ يستطيع الباحث من خالل اإلحصاء أن يغري 

يف ذلك اجلانب الوصفي من اإلحصاء حيث ميكنه أن يطبق هنا جمموعة من املقاييس اإلحصائية اليت ال تتعدى حد 

أن اخل ومن مث يتبني لدينا ... الوصف مثل مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس االرتباط واالحندار 

الوظيفة اإلحصائية األوىل لإلحصاء هي توصيف البيانات املتاحة واخلروج منها مبجموعة من املؤشرات واملعدالت 

  .اإلحصائية 

تمع   sampleتتلخص يف االستدالل ، ففي جمال البحوث االجتماعية ، عادة ما تستخدم العينة : الثانية  لتمثل ا

يف البحوث االجتماعية إىل عدة أسباب لعل أمهها توفري الوقت ، واجلهد  ويرجع استخدام العينات هت منحبالذي س
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تمع ككل  والعينة ببساطة هي . ، واإلمكانيات اليت جتعل من املتعذر أحيانا ورمبا من املستحيل أحيانا أخرى دراسة ا

تمع الذي هي جزء تمع مت اختيارها على أساس إحصائي لكى متثل ا منه وهنا يكون دور  جزء أو قطاع من ا

تمع ككل من خالل املعلومات املتوفرة عن العينة اليت مت  اإلحصاء هو الوصول إىل تقديرات واستدالالت عن ا

تمع ، إذ ان  تمع ككل ، ٌج سحبها من هذا ا ل اهتمام الباحث ليس جمرد العينة املستخدمة يف الدراسة بل ا

تمع  باختصار فان اجلانب االستداليل من اإل فيما  Population Parametersحصاء يهتم بتقدير معامل ا

 Sampleيتعلق بالظاهرة موضوع الدراسة مستخدما البيانات واملعلومات املتوفرة لدية عن العينة أو ما يسمى بـ 

Statistics   حول نفس الظاهرة يف حماولة الوصول إىل تعميماتGeneralizations  ا هذ. عن جمتمع الدراسة

  . باإلضافة إىل اهتمام اإلحصاء االستداليل باختبار الفروض العلمية

إذا كانت تلك هي وظائف اإلحصاء يف جمال العلوم االجتماعية واليت يتضح منها جبالء مدى ما يقدمه اإلحصاء    

لتطبيق غري للباحث فهناك كلمة حتذير البد أن يعيها كل من يفكر يف استخدام األساليب اإلحصائية أال وهى ا

الصحيح لألسلوب اإلحصائي رمبا يؤدى إىل نتائج غري صحيحة، ومضللة، كما أن استخدام األساليب اإلحصائية 

جيب أال يكون غاية يف حد ذاته بل انه وسيلة اهلدف منها هو تبصري الباحث مبا هو بصدد القيام به وتبسيط 

  ).36:2007, مهدي حممد القصاص(وتوضيح خطوات البحث العلمي 

ا  وهكذا يتبني لنا مما سبق أن دراسة علم اإلحصاء وان ثقـلت على نفس بعض األفراد ، تعد ذات أمهية بالغة أل

يمن على حياتنا  تزود الدارسني باملهارات ،اليت مل يعد أي فرد يف غىن عنها ، وحنن نعيش عصر الثورة التكنولوجية و

  . لغة األرقام
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  : علوم اجتماعيةد .م.ل اولىبرنامج مقياس اإلحصاء لسنة  أهداف ومحتوياتوصف . 8

وأمهيته ودوره يف تسهيل  ،بعلم اإلحصاء علوم اجتماعية د .م.ل اوىللسنة يهدف هذا املقرر إىل تعريف طالب ا   

ودرجة ونوع العالقات بني املتغريات ومستوى قياسها وداللتها عمل الباحث يف التعامل مع فرضيات البحث 

ا سواء كانت فرضيات فرقية  كاختبار واخت وذلك )  ر، رو، ق(اخل ، اواالرتباطية كاختبار ) 2ت، ف ، كا( بارا

دف إكساب الطالب جمموعة من اخلربات يف جمال اإلحصاء النفسي تساعده يف عرض نتائج البحوث االجتماعية 

  . الكيفية بصورة كمية حمدده وواضحة وخمتصره ودقيقة

 :    صف احملتوى وهدف كل حمور حيث يهدف إىل تعريف الطالب بـ وفيما يلي و  

  .ـ معىن كلمة اإلحصاء وتطور علم  اإلحصاء وأمهية للباحث 

  . أنواع املتغريات املختلفة وكيفية التفرقة بني كل نوع منها وتصنيفها بشكل صحيح  - 1

ختلفة مثل املتوسط احلسايب وتعريف القدرة على وصف وحتليل البيانات من خالل مقاييس النزعة املركزية امل - 2

  .الطالب بطرق حسابه من البيانات اخلام وتدريب الطالب على ذلك

االحنراف املعياري وتعريف الطالب ،القدرة على وصف البيانات من خالل مقاييس التشتت املختلفة مثال التباين  - 3

 .بطرق حساب كل من تلك املقاييس السابقة من البيانات اخلام 

لتحديد ودراسة العالقة بني متغريين متجانسني وغري " ت"الطالب من القدرة على استخدام اختبار  متكني - 4

  .اجلدولية لتحديد مدى داللتها إحصائيا " ت"ومقارنتها بقيمة " ت"متجانسني عن طريق حساب قيمة 

" ف"تها بقيمة ومقارن" ف"القدرة على حتليل التباين بني متغريين أو أكثر عن طريق حساب قيمة نسبة  - 5

 .اجلدولية لتحديد مدى داللتها إحصائيا 

" 2كا"لتحديد ودراسة العالقة بني متغريين عن طريق حساب قيمة " 2كا"القدرة على استخدام اختبار  - 6

  .اجلدولية لتحديد مدى داللتها إحصائيا " 2كا"ومقارنتها بقيمة 
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غريات من خالل استخدام معامالت االرتباط متكني الطالب من القدرة على تقدير قوة العالقات بني املت - 7

  .),كرامر, سبريمان, معامل االرتباط برسون(املختلفة

 : االستداللي الوصفي و  وسائل وطرق التقويم لمقياس اإلحصاء . 9

  :لتحقيق اهلدف من احملتوى، يستلزم استخدام بعض الوسائل منها : وسائل المستخدمة في المقياس .1.9

  .حصائيةاجلداول اإل ـ  

 .ـ سبورة بيضاء وأقالم بألوان خمتلفة 

  .ـ آلة حاسبة

  :ويتم قياس ذلك من خالل التقومي وفق لنماذج اآلتية:طرق التقويم .  2.9

 ) .واجبات منزلية(ـ مناقشات ، أوراق عمل

  .  ـ جمموعات عمل حلل التمارين، االختبار التحريري

  :اقتراح نموذج لخطوات تدريس اإلحصاء. 11

حول واقع تدريس اإلحصاء يف أقسام علم النفس اقرتح اخلطوات التالية   تيغزة خالل املالحظات اليت قدمها من

  :كنموذج لتدريس اإلحصاء

عرض مبسط ملشكلة او إشكالية حبث معني سواء أكان حبثا مستمدا من واقع الدراسات امليدانية او التجريبية او 
  االفرتاضية

  
  البحث اوفرضية البحث باعتبارها الفرص البديل مث االنتقال اىل صياغة الفرض الصفرياالنتقال اىل طرح سؤال 

  
  اعطاء نبذة مبسطة عن كيفية تصميم التجربة ان كان املثال حبثا جتريبيا اوعن كيفية تصميم وسائل مجع املعطيات ان 

ا ان امكنوإعطاء نبذة عن العينة من حيث طريقة سحبها وحجم. كان البحث غري جترييب    . ها ومواصفا
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  ابراز املستوى الكمي او القياسي لكل متغري سواء يف صورة متغري تصنيفي ، او ترتييب او متدرج تدرجيا متساوي 

  . املدى او نسيب 
اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ملستوى القياس وطبيعة توزيع البيانات وحجم لعينة وهدف البحث ، وعرض 

  .رياضية وتعريفها بدون الغوص يف اشتقاقها الرياضيال صيغته
  

  .إجياد الداللة املعنوية للقيمة اليت نبحث من تطبيق األسلوب اإلحصائي على معطيات املثال 
  

  التأويل النفسي لنتائج التحليل اإلحصائي ، إي إضفاء داللة نفسية على الداللة اإلحصائية ان وجدت
  

  .اليت يستحسن ان تستعمل فيها ودلك بالرتكيز على شروط استعماهلا وحدودهاتبيان احلاالت األخرى 
  

  مقارنة األداة اإلحصائية احلالية بأساليب إحصائية أخرى بديلة إن درست
  

  )82:1990:تيغزة امحمد(يمثل الخطوات المقترحة لتدريس اإلحصاء  نقال عن:  02رقم  مخطط 

حظ تسلسل منطقي يف خطوات تدريس اإلحصاء ابتداء من عرض املشكلة من خالل املخطط الذي قدمه تيغزة نال

،إىل التفسري النفسي ومقارنة األداة اإلحصائية بأساليب إحصائية أخرى، لكن من خالل التجربة الشخصية للطالبة 

عة الباحثة يف تدريس اإلحصاء لطلبة علم النفس ،ونظرا للحجم الساعي املخصص لتدريس مقياس اإلحصاء وطبي

هذا املقياس،جند صعوبة يف تطبيق اوتدريس كل هذه اخلطوات املقرتحة وخاصة اخلطوات الثالث األخرية  واليت ال 

  .يستغين الباحث عنها يف البحث العلمي
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  :المفاهيم بعض حديدت.12 
  :هناك بعض املفاهيم املستخدمة مثثل لغة اإلحصاء منها

هو الكائنات احلية واجلامدة يف جتماع  هو مجموعة من البشر اال ليس له نفس المعنى في علم: المجتمع 
تمع اإلحصائي مثل     عمال شركةا

تمع الذي أخذت منه مثال  :العينة  تمع املدروس تتميز العينة بنفس خصائص ا   عمال النظافة: هي جزء من ا
   عامل  نظافة: هي الوحدة األساسية للعينة مثال  :المفردة 
  152 ،140اضية او صفة تأخذ قيم متغرية اوخمتلفة مثال متغري الذكاء خ :المتغير

  : أنواع المتغيرات
  هي املتغريات اليت ميكن تكمينها أي قياسها مبعىن نعطيها قيم رقمية مثل القلق :متغيرات كمية 
  اناث –هي املتغريات اليت ال ميكن قياسها مثل جنس ذكور  :متغيرات نوعية 

  :الكمية أنواع المتغيرات 
  التعامل مع الفاصلة  1.52: ميكن التعبري عنه بقيم متصلة  مثال طول  :متغير كمي متصل 

  1.5افراد  النقول  5حجم األسرة : ال حيتمل اال الوحدات الصحيحة مثال  :متغير كمي منفصل 
ها كمية وهي اليت هي كل املعلومات اليت جيمعها الباحث حول عينة  الدراسة بعضها نوعية وبعض :البيانات 

  .تستخدم يف املعاجلة اإلحصائية 
هو اإلحصاء يهتم بتنظيم البيانات وعرضها واستخراج بعض املؤشرات مقاييس النزعة املركزية  :اإلحصاء الوصفي 

  .مقاييس التشتت اليصل اىل التحليل.
ول النتائج اليت اسفر عنها هي جمموعة من األساليب تساعد الباحث على اختاذ قرارات ح :اإلحصاء االستداللي

تمع الذي اشتقت منه العينة   .حبثه ويهدف إىل تعميم هده النتائج على ا
  :تعريف اإلحصاء

  هو العلم الذي يبحث يف مجع البيانات وتبويبها وحتليلها واستقراء النتائج واحتاذ القرارات 
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  :تبويب البيانات .13

ىف جداول مناسبة وذلك حىت ميكن تلخيصها وفهمها ) البيانات اخلام ( ت يقصد بتبويب البيانات عرض هذه البيانا

ا واستنتاج النتائج منها ومقارنتها بغريها من البيانات ، كما يسهل الرجوع إليها ىف صورة جداول دون  واستيعا

ا مما خيل مببدأ سرية البيانات    .اإلحصائية االطالع على االستمارات األصلية الىت قد حتمل أمساء أصحا

يف مفهوم التحليل ) بعد جتميع هذه البيانات اخلام ( الثانية  كما يعترب عرض وتبويب البيانات اإلحصائية اخلطوة

وتصنيف هذه البيانات وعرضها بطريقة خمتصرة تساعد على فهمها وحتليلها  اإلحصائي، ويلجأ الباحث إىل حصر

اإلحصائية عن جمتمع  ها من الظواهر ، واخلروج ببعض املدلوالتللتعرف عليها ووصفها ومقارنتها بغري  إحصائياً 

  .  الدراسة

  :عرض البيانات.

وهناك طريقتان أساسيتان لعرض . هذه البيانات وعلى احلقائق املطلوب إبرازها تتوقف طريقة عرض البيانات على نوع

  :البيانات اإلحصائية ومها  وتبويب

  :حصائية العرض الجدولى للبيانات اإل: أوالً 

بعد عملية تبويب وتعيني الصفات الىت متيز املفردات ، ترصد النتائج ىف جداول مناسبة توضح الشكل النهائى 

للمجموعات املميزة وتسمى هذه العملية الىت يتم جتميع البيانات ىف جمموعات مميزة ومتجانسة بعملية التصنيف 

  :القواعد التالية وتصنف البيانات اإلحصائية بوجه عام وفقًا إلحدى 

  جغرايفتصنيف  - 1

  .تصنيف تارخيى أو زمىن  - 2

  .تصنيف نوعى أو وصفى  - 3

  .تصنيف كمى  - 4
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  : ويمكن التمييز بين مجموعة أشكال من الجداول اإلحصائية نذكرها فيما يلى 

  :تبويب البيانات الخام فى جدول تكرارى بسيط 

فما دون ، ويقوم هذا النوع على إنشاء جدول تكراري 50يل نسبيا يستخدم هذا النوع عندما يكون عدد البيانات قل

تنازليا واخلانة األخرى تستخدم  يتكون من خانتني تستخدم األوىل لوضع الدرجات األصلية مرتبة ترتيبا تصاعديا او

  .لكتابة التكرارات املقابلة لكل درجة 

  :مثال 

البيانات التالية هى درجات حصل عليها عشرون طالبًا ىف مادة اإلحصاء االجتماعي بالفرقة األوىل قسم االجتماع ىف 

اية العام   : امتحان 

10  12  13  15  10  12  14  15  11  12  
15  12  10  12  13  15  12  13  10  14  

  والمطلوب تبويب هذه البيانات فى جدول توزيع تكرارى بسيط ؟

  :الحل 

مث وضع ) س ( ترتيب البيانات دون تكرار تصاعديا مث وضع هذه البيانات ىف العمود األول من اجلدول وتسمى يتم 

  . )ك ( عدد مرات التكرار باستخدام العالمات ىف العمود الثاىن أما العمود الثالث فيمثل التكرار ويرمز له بالرمز 

  ك  العالمات  س
10  ////  4  
11  /  1  
12  /   ////  6  
13  ///  3  
14  //  2  
15  ////  4  

  20  مج
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  :مثال 

طالبًا ىف مادة اإلحصاء بالفرقة األوىل لقسم االجتماع ىف العام اجلامعى  20البيانات التالية هى تقديرات 

  واملطلوب هو وضع هذه البيانات ىف جدول بسيط ؟ 2005/2006

  جيد جداً   جيد  مقبول  جيد جداً   جيد  مقبول  جيد  جيد  مقبول  جيد
  مقبول  جيد  جيد  ممتاز  جيد  مقبول  جيد جداً   ممتاز  جيد  ممتاز

  :الحل 

  :تبويب البيانات فى جدول تكرارى ذو فئات 

قبل التعرض إىل إعداد هذا اجلدول سنقوم أوالً بالتعرف على معىن الفئات 

  .وطرق كتابتها 

  

  :قصود بالفئات الم

ة إىل حد كبري جدًا ىف الصفات ، وىف حالة زيادة عدد البيانات اخلام الىت يتم  الفئة هى جمموعة من البيانات متشا

احلصول عليها من االستبيان ال ميكن استخدام اجلداول البسيطة يف التعبري عن هذه احلاالت وإال سنحتاج إىل مئات 

ة ىف الصفات تسمى فئات الصفحات ، وإمنا يتم تقسيم ال   .بيانات إىل جمموعات متقاربة ومتشا

  :خطوات بناء جدول التوزيع التكراري ذو الفئات 

   أصغر قيمة –أكرب قيمة =   حساب المدى - 1

   اكرب قيمة/  املدى=  حساب طول الفئة - 2

   طول الفئة/  املدى= حساب عدد الفئات  - 3

اليت متثل احلد األدىن للفئة األوىل مث إضافة طول الفئة هلا لنحصل على احلد البحث عن اصغر درجة يف التوزيع و  - 4

  األعلى للفئة

  التكرار  التقدير
  5  مقبول
  9  جيد

  3  جيد جداً 
  3  ممتاز

  20  المجموع
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  بناء اجلدول  - 5

  .ووضع العالمات الىت متثل التكرار 

  :نظم البيانات التالية يف جدول تكراري فئوي :مثال 

6.5.5.6.2.6.6.5.5.6.3.6.6.8.5.9.6.6.6.5.9.7.7.7.5.4.6.7.4.8.6.7.7.6.3.5.7.7.7.6.6.7.5.3.5.8.7.5.2.2.2.4
.4.4.10.10.10  

  :الحل

  8 = 2-10 = أصغر قيمة –أكرب قيمة =   حساب المدى - 1

   1 10/  8= اكرب قيمة/  املدى=  حساب طول الفئة - 2

لو  3.3= كما ميكن حساب عدد الفئات بقانون  8= 1/  8= طول الفئة/  املدى= حساب عدد الفئات  - 3

  )ن(

  3=1+2ن اصغر درجة يف التوزيع واليت متثل احلد األدىن للفئة األوىل مث إضافة طول الفئة هلا البحث ع - 4

  .متثل التكرار  اليتبناء اجلدول ووضع العالمات  - 5

  التكرارات  الفئات  التكرارات  الفئات
  11  7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6  7  3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2
  3  8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7  5  4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3
  2  9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8  11  5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4
  3  10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9  15  6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5

  بياني للبيانات اإلحصائية العرض ال: ثانيًا 
للبيانات اإلحصائية مبثابة تلخيص للبيانات اإلحصائية ىف شكل يسهل منه استيعاب خصائص  ينالبيايعترب العرض 

موضوع حبث  الدراسة ، وختتلف طرق عرض البيانات املبوبة عن البيانات الغري مبوبة ، وسنتعرض لكل منها 
  :بالتفصيل فيما يلى 
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  :العرض البيانى للبيانات الغير مبوبة : أوالً 
ا فئات وهناك عدة طرق لعرض البيانات الغري  واملقصود بالبيانات الغري مبوبة تلك البيانات املفردة أى ال يوجد 

  .مبوبة 
  :طريقة األعمدة البيانية البسيطة ) 1(

وىف هذه الطريقة ميثل حمور السينات قيم املتغري أما حمور الصادات ميثل القيمة املقابلة لقيمة املتغري ويتم رسم عمود 
  .ول املتغري وارتفاعه ميثل قيمة املتغري ح

  :مثال 
يوضح أعداد الطالب ببعض أقسام كلية اآلداب جامعة املنصورة واملطلوب عرض هذه البيانات  التايلاجلدول 

  باستخدام طريقة األعمدة البيانية البسيطة ؟
  الفلسفة  اجلغرافيا  اإلعالم  االجتماع  التاريخ  القسم

  550  350  400  500  650  عدد الطالب

  

عدد الطالب

0

100

200

300

400

500

600

700

التاریخ االجتماع االعالم الجغرافیا الفلسفة

عدد الطالب

  
  :طريقة المنحنى البيانى البسيط ) 2(

وىف هذه الطريقة ميثل حمور السينات املتغري أما حمور الصادات ميثل قيمة املتغري ويتم توقيع نقاط بني كل قيمة من قيم 

  .ليد املتغري على حمور السينات والقيمة املقابلة على حمور الصادات مث يتم توصيل تلك النقاط خبط منحىن با
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  :مثال 

اجلدول التاىل يوضح أعداد الطالب ببعض أقسام كلية اآلداب جامعة املنصورة واملطلوب عرض هذه البيانات 

  باستخدام طريقة املنحىن البياين البسيطة؟

  الفلسفة  الجغرافيا  اإلعالم  االجتماع  التاريخ  القسم
  550  350  400  500  650  عدد الطالب

  

عدد الطالب

0

100
200

300

400
500
600

700

التاریخ االجتماع االعالم الجغرافیا الفلسفة

عدد الطالب

  
  :ى المنكسر طريقة الخط البيان) 3(

وىف هذه الطريقة ميثل حمور السينات املتغري أما حمور الصادات ميثل قيمة املتغري ويتم توقيع نقاط بني كل قيمة من قيم 

املتغري على حمور السينات والقيمة املقابلة على حمور الصادات مث يتم توصيل تلك النقاط خبط منكسر باستخدام 

  .املسطرة 

  :مثال 

يوضح أعداد الطالب ببعض أقسام كلية اآلداب جامعة املنصورة واملطلوب عرض هذه البيانات  اجلدول التايل

  باستخدام طريقة اخلط البياين املنكسر؟
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  الفلسفة  اجلغرافيا  اإلعالم  االجتماع  التاريخ  القسم
  550  350  400  500  650  عدد الطالب

  

عدد الطالب

0
100
200
300
400
500
600
700

التاریخ االجتماع االعالم الجغرافیا الفلسفة

عدد الطالب

  
  :طريقة الدائرة البيانية ) 4(

سم دائرة مث حنسب زاوية قطاع كل قيمة على حدة ونقوم برسم تلك الزاوية داخل الدائرة حىت وىف هذه الطريقة يتم ر 

  .تنتهى الدائرة

      :وحنسب زاوية قطاع اجلزء من العالقة 

  360×     التكرار الفعلى للجزء     =زاوية قطاع اجلزء 
 جمموع التكرارات

  :مثال 

ام كلية اآلداب جامعة املنصورة واملطلوب عرض هذه البيانات اجلدول التاىل يوضح أعداد الطالب ببعض أقس

  باستخدام طريقة الدائرة البيانية ؟

  الفلسفة  الجغرافيا  اإلعالم  االجتماع  التاريخ  القسم
  550  350  400  500  650  عدد الطالب

  :الحل 
   550+350+400+500+650= حنسب جمموع التكرارات 
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  2450= جمموع التكرارات 
          650  

  5 95.5=    360× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ= زاوية قطاع التاريخ 

                          2450  
        500    

  5 73.5=    360× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =زاوية قطاع االجتماع 

  2450                                     
                400  

  5 58.7=  360  ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     =زاوية قطاع اإلعالم 

2450    
  

      350  
  5 51.4=  360× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =زاوية قطاع اجلغرافيا 

                               2450  
          550     

  5 80.8=  360× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=زاوية قطاع الفلسفة 

                         2450  

التاریخ

االجتماع

االعالم

ا الجغرافی

الفلسفة

 
  :طريقة األعمدة البيانية المتالصقة ) 5( 

ا بطريقة األعمدة البيانية املتجاورة وهى تشبه طريقة العمدة البيانية البسيطة ولكن يتم رسم تسمى هذه الطريقة أيض

  .عدد من األعمدة متالصقة ميثل كل منهم احد قيم املتغري 

  :مثال 

اجلدول التاىل يوضح أعداد الطالب ببعض أقسام كلية اآلداب جامعة املنصورة واملطلوب عرض هذه البيانات 

  يقة األعمدة البيانية املتالصقة ؟باستخدام طر 

  الفلسفة  الجغرافيا  اإلعالم  االجتماع  التاريخ  القسم
  300  250  300  250  300  طالب

  600  300  500  300  200  طالبة
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  :الحل 
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التاریخ االجتماع االعالم الجغرافیا الفلسفة

طالب
طالبة

  
  :طريقة األعمدة البيانية المجزأة ) 6(

يمة األوىل للمتغري مث يليه أو يرتفعه هذه الطريقة تشبه طريقة األعمدة البيانية البسيطة ولكن يتم رسم عمود ميثل الق

  .اية العمود األول  يه قيمة املتغري وتكون بادية العمود الثاين يعمود بباق

  :مثال 

يوضح أعداد الطالب ببعض أقسام كلية اآلداب جامعة املنصورة واملطلوب عرض هذه البيانات  اجلدول التايل

زأة ؟   باستخدام طريقة األعمدة البيانية ا

  الفلسفة  الجغرافيا  اإلعالم  االجتماع  التاريخ  القسم
  300  250  300  250  300  طالب

  600  300  500  300  200  طالبة

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قصاصلل مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي، من كتاب مأخوذةاملخططات اخلاصة بالتمثيل البياين   أنالعلمية  ألمانةل: مالحظة  

  .)2007(مهدي حممد 
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  :الحل 
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التاریخ االجتماع االعالم الجغرافیا الفلسفة

طالبة
طالب

  
  :العرض البيانى للبيانات المبوبة : ثانيًا 

  .واملقصود بالبيانات املبوبة تلك البيانات املقسمة إىل فئات وهناك عدة طرق لعرض البيانات املبوبة 

  :المدرج التكرارى ) 1(

انات املبوبة حيث يتم ختصيص عمود لكل فئة وتكرارها ، حبيث يكون طول الفئة هى قاعدة أحد طرق عرض البي

العمود والتكرار هو ارتفاع العمود ، ويفضل ترك فراغ كاف قبل الفئة األوىل وفراغ آخر بعد الفئة األخرية ، أما بالنسبة 

  . ملنتصف العمود فيكون هو مركز الفئة 

  :مثال 

  ؟ انيًا باستخدام املدرج التكرارىاعرض هلذا اجلدول بي

  -45  -40  -35  -30  -25  -20  فئات العمر
  3  7  11  9  6  2  عدد العمال

  :الحل 
  مركز الفئة  ك  ف

20-  2  22.5  
25-  6  27.5  
30-  9  32.5  
35-  11  37.5  
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40-  7  42.5  
45-  3  47.5  
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6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

20- 25- 30- 35- 40- 45-
  

  :المضلع التكرارى ) 2(

الحداثى السيىن هلا هو مركز الفئة بينما االحداثى الصادى هلا هو ختصص لكل فئة وتكرارها نقطة ، حبيث يكون ا

التكرار ، نفرتض فئة سابقة للفئة األوىل وفئة الحقة للفئة األخرية وتكرار كل منهما صفر ، مث نوصل كل نقطتني 

  .متتاليتني خبط مستقيم باملسطرة 

  : ملحوظة 

  .ت املضلع التكرارى مساحة الشكل حت= مساحة الشكل حتت املدرج التكرارى 

  :مثال 

  اعرض هلذا اجلدول بيانيًا باستخدام املضلع التكرارى ؟

  -45  -40  -35  -30  -25  -20  فئات العمر
  3  7  11  9  6  2  عدد العمال

  :الحل 

   47.5         42.5          37.5        32.5        27.5        22.5   
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عدد العمال

0

2

4

6

8

10

12

0 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50-

  
  :المنحنى التكرارى ) 3(

  .بعد رصد النقاط كما ىف الطريقة السابقة نوصل كل نقطتني متتاليتني مبنحىن باليد 

    :مثال 

  اعرض هلذا اجلدول بيانيًا باستخدام املنحىن التكرارى ؟

  -45  -40  -35  -30  -25  -20  فئات العمر
  3  7  11  9  6  2  عدد العمال

  
  :الحل 

  

عدد العمال

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10
  

                 47.5   42.5     37.5    32.5     27.5     22.5   

                 47.5   42.5     37.5    32.5     27.5     22.5   
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  : ومقاييس التشتت يةز مقاييس النزعة المرك. 14

التوزيع ،ومن اهم  ص لنا توزيع معني يف درجة واحدة عادة ما متثل مركزخجمموعة من املؤشرات اإلحصائية تل هي

  :مقاييس النزعة املركزية املتوسط احلسايب وفيما يلي شرح له 

، وميكن ويعرف على انه جمموع الدرجات مقسوم على عدد االفراد "م"ونرمز له برمز :  المتوسط  الحسابي

  :من الدرجات من الدرجات مباشرة باستعمال القانون التايل استخراجه 
  مج س=   م

        ن         
   املتوسطاحلسايب:م

  جمموع الدرجات:مج س

  عدد افراد العينة:ن

  1-جمموع مربعات احنراف القيم عن متوسطها احلسايب مقسوم على ن هو 2ع رمزه:التباين

  "ع"هو اجلذر الرتبيعي لتباين رمزه :االنحراف المعياري

  : نفس النتيجة حلساب التباين  نستخدم ثالث قوانني وجند

س مج     =  2ع
ن    / 2 )س مج(  –2  

  1- ن                         
  2 )م –س( مج     =  2ع

  1- ن                         
    2 )م( ن -2مج س  ×    1   =  2ع

      1-ن             
  :تمرين نمودجي

  .درجات جمموعةمن االفراد يف اجناز ما  20.19.18.10.2.1.0لتكن القياسات التالية 
  .احسب املتوسط احلسايب ، التباين بطرق الثالث ، االحنراف املعياري :مطلوبال

  :الحل
10 = 70= مج س=   م :احلسايب حساب املتوسط  

  7     ن                                     
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  :حساب التباين بالقانون األول

     81.66= 490 =  2 )م –س( مج=     2ع
  1-7           1-ن                     

  :حساب التباين بالقانون الثاين

س مج     =  2ع
ن    / 2 )س مج(  –2  

  1- ن                         
  :يض يف القانون من خالل النتائج املذكورة يف اجلدول أعالهالتعو 

81.66  = 700  -1190    =      7  / 2 )70(  –1190    =  2ع  
                        7  -1                                  6  

  :حساب التباين بالقانون الثالث
    2 )م(  ن-2مج س  ×    1   =  2ع

      1-ن             
  :التعويض يف القانون من خالل النتائج املذكورة يف اجلدول أعاله

81.66=   2 )10(  7-1190  ×    1   =  2ع  
            7 -1  

  
  9.04 =   81.66 =    2ع =ع  :حساب االحنراف املعياري

  :الوسيط  .

  .ت ترتيبًا تصاعديًا أو تنازليًا يعرف الوسيط على أنه القيمة الىت تتوسط جمموعة من القيم إذا رتب

  )المفردة ( حساب الوسيط من البيانات الغير مبوبة 

  :يعتمد حساب الوسيط من البيانات الغري مبوبة على عدد تلك البيانات فهناك حالتان مها 

  2س  س  2 )م –س(  م-س  األفراد

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

10  
9  
8  
0  
-8  
-9  
-10  

100  
81  
64  
0  

64  
81  
100  

20  
19  
18  
10  
2  
01  
0  

400  
361  
324  
100  

4  
1  
0  

7    490  70  1190  
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  )ن فردية ( إذا كان عدد المفردات فردى ) 1( 

:يوجد رقم واحد يمثل الوسيط ويحسب ترتيبه من العالقة  

2) / 1+ن(   
  : مثال 

  احسب الوسيط من البيانات التالية
20 – 12 – 15 – 10 – 40 – 80 – 61  

  :الحل 
  : نرتب تصاعدي أوالً 

10  12  15  20  40  61  80  

  .، ترتيب الوسيط هو الرابع  4=  2) /  1+  7= ( نحسب ترتيب الوسيط  
  . 20= الوسيط 

   )ن زوجيه (  زوجيإذا كان عدد المفردات ) 2(

  :يوجد رقمين يمثالن الوسيط ويحسب عن طريق إيجاد الوسط الحسابى لهما ويحسب ترتيبه من العالقة 

  } 1+  2/ ، ن  2/ ن   {

  : مثال 

  :احسب الوسيط من البيانات التالية 

15 – 12 – 15 – 14 – 18 – 20 – 33 - 40  

 الحل :

:نرتب تصاعدي أوالً   

12 14 15 15 18 20 33 40 
، ترتيب الوسيط الرابع واخلامس وقيمة الوسيط متوسط )  5،  4) = ( 1+  8/2،  8/2(=  ب الوسيط حنسب ترتي

.القيمتني اللتان ترتيبهما الرابع واخلامس   

. 16.5=  2) /  18+  15( = الوسيط   
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  : المنوال .

  .هو القيمة األكثر شيوعًا أو تكرارًا  المنوال

  بةحساب المنوال من البيانات الغير مبو 

يف حالـة تكـرار رقـم واحـد يـتم اختيــاره كمنـوال أمـا ىف حالـة تكـرار رقمـني بــنفس عـدد مـرات التكـرار يـتم اختيارمهـا معــًا  

كمنوال أما إذا زاد أحدمها عن اآلخر يتم اختيار ذو التكرار األكرب وىف حالة عـدم تكـرار أي رقـم يكـون املنـوال قيمتـه 

  .الشيء أو ال يوجد منوال 

  :المنوال في كل من الحاالت التالية احسب : مثال 
  

  8= املنوال    12 - 8 – 10 – 8 – 9 – 8 – 7
  10= املنوال   10 – 12 – 15 – 10 – 12 -10

  16،  15= املنوال   30 – 16 -  20 – 15 – 16 – 15
  ال يوجد= املنوال    60-  50 – 140 – 40 – 30 – 20
  :المدى .

  .)2002 ،صالح الدين حممود أبو عالم(مة هو الفرق بني أكرب قيمة وأصغر قي المدى

  حساب المدى من البيانات الغير مبوبة

  أصغر قيمة –أكرب قيمة  =المدى 

  :مثال 

  :احسب املدى للبيانات التالية 

95 – 200 – 250 – 300 – 110 – 90 – 150 – 100 – 350 – 80  

  :الحل 
  ) 350-300-250-200-150-110-100-95-90-80 : (نرتب القيم أوالً 

  270=  80 – 350=  المدى
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                       .        ال توجد فرق ، ال توجد عالقة    :فرض الصفريتوجد فروق بني اإلناث والذكور  يف الذكاء                  :الفرضية الفرقية
.                                                       توجد فرق ، توجد عالقة  :فرض يديلتوجد عالقة ارتباطية بني القلق واإلحباط                :الفرضية االرتباطية 

  

  التوجد قيمة اكرب  ]1+،1-[  يف الذكاء                   معامل االرتباط يرتاوح منتوجد فروق بني اإلناث والذكور  :ذات اتجاه
  ارتباط معدوم التوجد عالقة     0=معامل االرتباط .                                                  الذكور او اإلناث لصاحل
             يزيدعالقة عكسية كلما  ودال وسالب 0≠معامل االرتباط               توجد فروق بني اإلناث والذكور يف          :االتجاه عديمة
              الثاين ينقص األولاملغري                                                        .بدون حتديد لصاحل من يكون الفرقالذكاء 

  املغري يزيدا عالقة موجبة كلمودال وموجب  0≠معامل االرتباط      
  املغري الثايت                يزيداألول                                                                                                             

  

  العالقة بني متغريين   2 -ن= دح : "ر " اختبارـ                              2 – 2ن+  1ن =دح     2ن ≠   1ن": ت"اختبارـ 1

 العالقة بني رتب متغريين          ن= دح : "رو" اختبارـ          الفرق بني جمموعتني      2 – 2ن+  1ن =دح     2ن  =   1ن                 

            ) 1 –عدد الصفوف) (1 –عدد االعمدة(= دح : "ق" اختبارـ       اومرتبطتنيمستقلتني         1 –ن  =دح جمموعة واحدة  ن                    

 يةتكرار يف حالة بيانات  العالقة بني متغريين  اواكثر الفرق بني جمموعتني ":ف"اختبار .2

  ) 1 –عدد الصفوف) (1 –عدد االعمدة(= دح  :2"كا" اختبارـ 3
     الفرق بني التكرارات   

  .)اجتاه الفرضية ،حتديداحلرية حسب القانون درجة ، 0.01،0.05مستوى الداللة حتديد (بد من ال:داللة المعناويةدراسة ال   
  القيمة اجلدولية  توجد فرق او توجد عالقة  اكبر او تساويالقيمة احملسوبة  .
  توجد عالقة التوجد فرق او  الالقيمة اجلدولية   اصغرالقيمة احملسوبة  .
  فرق معدوم 0 =سوبة القيمة احمل.

  األساليب اإلحصائية الختبار الفرضيات
 

 الفرضيات الفرقية الفرضيات االرتباطية

  اتجاه الفرضيات
 

 الفرقية االرتباطية

  الفرضيات أشكالها،أنواعها، اتجاهها
 

ل الفرضياتأشكا  أنواع الفرضيات 
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  :تبار الفرضيات الفرقية خا.14

  ":ت "الختبار  الحاالت المختلفة

اىل العامل  نشأتهوترجع  اختبارات الداللة شيوعا يف االحباث النفسية واالجتماعية والرتبوية من اكثر " ت "يعترب اختبار

اي الطالب كبديل مستعار  "ستيودنت"ان يذكر امسه فنشره  باسم  يشأومل  1908وليام غوست سنة الربطاين 

.تبار خهلذا اال كاسم"التاء "حرف  يف الكلمة وهو األخرياحلرف  وأعطىالمسه   

":ت"شروط  اختبار  

:قبل ان يدرس خصائص عينة البحث من النواحي التالية" ت"الحيق للباحث استخدام اختبار   

حجم العينةـ   

الفرق بني حجم عينيت البحثـ   

لعينة مدى جتانس اـ   

،امااذا قل حجم اي من  30يزيد عن  افراد ويفضل ان 5جيب ان يزيد حجم كل من العينتني عن :ـ حجم كل عينة

." ت"فال ميكن استحدام اختبار " 5"العينتني عن   

):شرط التقارب: (الفرق بين حجم عينتي البحث  ـ   

الن للحجم  30وحجم االخرى 500ينتني جيب ان يكون حجم  العينتني متقاربا، فال يكون مثال حجم احد الع

."ت"اثره على مستوى الداللة الحتبار   

ااىل اصل واحد يعين هلم نفس اخل :مدى تجانس العينتين .صائصيقصد بتجانس العينات مدى انتسا  

  :ومتساويتني يف عدد افرادها الفرق بني جمموعتني مستقلتني  ":ت"الحالة األولى الختبار1.14

  2 – 2ن+  1ن =دح   ،  2ن  =   1ن
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  :نستخدم القانون التايل""يف حالة حتقق من شروط اختبار

          :  حيث                  2م – 1م=         ت 

 1ع             
 2ع+  2

2  

1-ن               

  .املتوسط احلسايب للمجموعة األوىل: 1م

  .املتوسط احلسايب للمجموعة الثانية: 2م

 1ع
موعة االوىل تباين : 2   .ا

 2ع
موعة الثانية                      :   2   تباين ا

ما متساويتان: ن   .عدد افراد العينة األوىل والثانية حيث ا

  :تمرين نموذجي

يوضح  اجلدول التايل درجات جمموعةمن الذكور واالناث يف اختبار لذكاء واملطلوب هل توجد فروق بني الذكور 

  ؟0.05مستوى الداللة ار الذكاء عندواالناث يف اختب

  2  6  8  3  5  4  7  الذكور

  1  13  10  2  15  5  3  اإلناث

  :الحل

  "ت"االوىل الختبار  نطبق قانون احلالة  2ن  =  1ن:  بما ان

  :صياغة الفرضيات

  .ال توجد فروق بني الذكور واالناث يف الذكاء :الفرض الصفري

  .اث يف الذكاءتوجد فروق بني الذكور واالن :الفرض البديل

  :اختيار االسلوب االحصائي المناسب

  "ت"نطبق قانون احلالة االوىل الختبار   2ن  =   1ن:  بما ان
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                    2م – 1م=         ت 
          

 1ع            
 2ع+  2

2  

                          

1-ن               
:التطبيق يف القانون  

 
  2 )م –س(  م-س  االناث  2 )م –س(  م-س  الذكور

7  
4  
5  
3  
8  
6  
7  

2  
-1  
0  
-2  
3  
1  
-3  

4  
1  
0  
4  
9  
1  
9  

3  
5  

15  
2  

10  
13  

1  

-4  
-2  
8  
-5  
3  
6  
-6  

16  
4  

64  
25  

9  
36  
36  

35    28  49    190  
  :ط الحسابي والتباين للعينة األولىاب المتوسسحـ 
:1م

  = 35  = 5  
        7  

 1ع
2: =  28   = 4.67  

           6  
  :اب المتوسط الحسابي والتباين للعينة الثانيةـ حس

7 =  49 = :2م  
        7  

 2ع
2  : =  190     = 31.67  

            6  
  :التعويض في القانون

  0.81 =                         7 –5=         ت 

         4.67 +31.67                          

          7-1  

  :لمعنويةدراسة الداللة ا

 – 7+  7 = 2 – 2ن+  1ن =دح الجياد القيمة اجلدولية جيب حساب درجة احلرية : استخراج القيمة الجدولية

2=12  

ا  0.05ومستوى الداللة  12االحصائي عند درجة احلرية " ت"بالرجوع اىل جدول اختبار  مع االخذ باالعتبار ا

  2.17=اجلدولية  " ت"فرضية عدمية االجتاه جند قيمة
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توجد فروق بني ال وفانه  2.17غر من القيمة اجلدولية صا 0.81احملسوبة " ت"مبا ان قيمة: القرار االحصائي

  .البديلونرفض الفرض الصفري الذكور واالناث يف مستوى الذكاء وبالتايل نقبل الفرض 

  : عدد افرادهاو غري متساويتني يف الفرق بني جمموعتني مستقلتني  ":ت"الختبار الثانيةالحالة .2.14

  2 – 2ن+  1ن =دح   ،    2ن ≠   1ن
  :نستخدم القانون التايل""يف حالة حتقق من شروط اختبار

   2م – 1م
                 =                                                               ت 

 1ع 1ن   
 2ع 2ن + 2

                                                                        2ن  +  1ن            2
  2ن  ×   1ن             2 - 2ن+  1ن

  :حيث
  .املتوسط احلسايب للمجموعة األوىل: 1م

  .املتوسط احلسايب للمجموعة الثانية: 2م

 1ع
موعة االوىل : 2   .تباين ا

 2ع
موعة الثانية                      :   2   تباين ا

  .عدد افراد العينة األوىل: 1ن

  .عدد افراد العينة الثانية: 2ن

  :تمرين نموذجي

واملطلوب هل توجد فروق بني الذكور مادة الفلسفة من الذكور واالناث يف  يوضح  اجلدول التايل درجات جمموعة

  ؟0.01عند مستوى الداللة الفلسفةواالناث يف اختبار 

  3  1  2  4  8  12  5  الذكور

  -  1  1  4  15  12  3  اإلناث

  

  :الحل
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  "ت"الختبار  الثانيةنطبق قانون احلالة     2ن ≠   1ن:  بما ان

  :صياغة الفرضيات

  .مادة الفلسفةال توجد فروق بني الذكور واالناث يف  :الفرض الصفري

  .مادةالفلسفةتوجد فروق بني الذكور واالناث يف  :الفرض البديل

  :اختيار االسلوب االحصائي المناسب

  "ت"نطبق قانون احلالة الثانية الختبار     2ن ≠   1ن  :بما ان

   2م – 1م
                 =                                                               ت 

 1ع 1ن   
 2ع 2ن + 2

                                                                        2ن  +  1ن            2
  2ن  ×   1ن             2 - 2ن+  1ن

 
  :ـ حساب المتوسط الحسابي والتباين للعينة األولى

:1م
  = 35  = 5  

        7  
 1ع

2: =  88   = 14.67  
           6  

  :ـ حساب المتوسط الحسابي والتباين للعينة الثانية
7 =  36 = :2م  

        6  
 2ع

2 : =  180  = 36  
             5  

  :التعويض في القانون
6– 5  

                   0.33==                                                             ت 
   7× 14.67+ 6× 36             7 +  6                                                                        

7  +6- 2                7 ×  6  
  

  :دراسة الداللة المعنوية

 – 6+  7 = 2 – 2ن+  1ن =دح الجياد القيمة اجلدولية جيب حساب درجة احلرية : استخراج القيمة الجدولية

2=11  
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ا  0.01ومستوى الداللة  11عند درجة احلرية  اإلحصائي" ت"بالرجوع اىل جدول اختبار  مع االخذ باالعتبار ا

  3.10=اجلدولية  " ت"جند قيمة فرضية عدمية االجتاه

توجد فروق بني الذكور ال  فانه 3.10غر من القيمة اجلدولية صا 0.33احملسوبة " ت"مبا ان قيمة: القرار االحصائي
  .البديلونرفض الفرض  الصفريوبالتايل نقبل الفرض  مادة الفلسفة واالناث يف 

  :)القياس القبلي والقياس البعدي( مرتبطتني  الفرق بني جمموعتني  ":ت"الختبار الثالثةالحالة .3.14

  :نستخدم القانون التايل""يف حالة حتقق من شروط اختبار 1- ن  =دح 

  مج ف                      = ت                  
            2 )مج ف(  –2ن مج ف                               

                                              1-ن 

  .املتوسط احلسايب للمجموعة األوىل: مج ف  

2مج ف
  .املتوسط احلسايب للمجموعة الثانية: 

ما متساويتان :ن   .عدد افراد العينة األوىل والثانية حيث ا

  :تمرين نموذجي

 اخضعهم أراد باحث التأكد من فعالية برنامج تدرييب فاخد جمموعة من الطلبة فطبق عليهم اختبار املهارات مث

  :اشهر مث طبق عليهم اختبار املهارات العقلية للمرة الثانية فكانت النتائج التالية3للربنامج تدرييب ملدة 

  
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  االفراد
  2  3  9  8  5  4  7  6  8  القبلي

  2  4  5  5  8  7  11  10  8  البعدي

  :الحل

    :صياغة الفرضيات

  .بلي والبعديالقياس القال توجد فروق بني  :الفرض الصفري

  .القياس القبلي والبعديتوجد فروق بني  :الفرض البديل
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   :اختيار االسلوب االحصائي المناسب

  "ت"نطبق قانون احلالة الثالثة الختبار   لدينا قياس قبلي وبعدي  :  بما ان

  مج ف                = ت                  
            2 )مج ف ( –2ن مج ف                               

                                               1-ن  

:التطبيق يف القانون  

    9  8  7  6  5  4  3  2  1  االفراد
  8-  0  1-  4  3  3-  3-  4-  4-  0  مج ف
  76  0  1  16  3  9  9  16  16  0  2مج ف

  :التعويض في القانون

  0.91-   =                8-          = ت                  
                       9×76– 64  

                           8  

  :دراسة الداللة المعنوية

  8 = 1 –ن = دح الجياد القيمة اجلدولية جيب حساب درجة احلرية : استخراج القيمة الجدولية

ا  مع 0.05ومستوى الداللة  8االحصائي عند درجة احلرية " ت"بالرجوع اىل جدول اختبار  االخذ باالعتبار ا

  2.30=اجلدولية  " ت"فرضية عدمية االجتاه جند قيمة

القياس فانه ال توجد فروق بني  2.30غر من القيمة اجلدولية صا 0.91احملسوبة " ت"مبا ان قيمة: القرار االحصائي

  .وبالتايل نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل القبلي والبعدي

 3.14.تحليل التباين النسبة الفائية:  الفرق بني جمموعتني اواكثر:

  يستخدم حتليل التباين البسيط لدراسة الفرق بني جمموعتني اواكثر 

  :حلسابه نتبع أربعة مراحل: كيفية حسابه
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  :حساب مجموع المربعات الكلي  -1
                               2)مج مج س(     × 2مج مج س= مج المربعات الكلي          

  مج ن                                                                       
  :حساب مجموع المربعات بين المجموعات  -2

     2 )مج مج س(  ×.....   +2 )3مج س+ ( 2 )2مج س+ ( 2 )1مج س(         = مج مربعات بين المجموعات
  مج ن                           3ن                    2ن              1ن                  

  :حساب مجموع المربعات داخل المجموعات -3
  م م بين –م م الكلي =م م داخل

   :إنشاء جدول تحليل التباين -4

  التباين الكبري                                  =    النسبة الفائية

  التباين الصغري                  

  :تمرين نموذجي

اية 3دعلى.م.طالب لسنة الثانية ل 15مت توزيع  جمموعات لتحضري ملقياس اإلحصاء من طرف أستاذ معني يف 

  :السنة اخضع الطلبة اىل امتحان موحد فكانت النتائج التالية 

موعة   9.6.7.3.8:  1ا
موعة   12.3.10.7.11:   2ا
موعة   7.1.3.2.7:   3ا

  ؟موعات يف استيعاب مقياس اإلحصاء هل توجد فروق بني ا :المطلوب 

  :الحل

  :صياغة الفرضيات

موعات يف استيعاب مقياس اإلحصاء ال توجد فروق بني :الفرض الصفري   .ا

موعات يف استيعاب مقياس اإلحصاءتوجد فروق بني  :الفرض البديل   .ا

  :اختيار االسلوب االحصائي المناسب

  ون حتليل التباين نطبق قان  جمموعات  3لدينا :  بما ان
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:التطبيق يف القانون  

2مج س  
2س3 2س2  3س مج س  2س1  2س  1س   االفراد 

274 
46 

158 
62 

234 

49 
1 
9 
4 

49 

144 
9 

100 
49 

121 

81 
36 
9 
9 

64 

28 
10 
20 
12 
26 

7 
1 
3 
2 
7 

12 
3 

10 
7 

11 

9 
6 
7 
3 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

موع 33 43 20 96 239 423 112 774  ا
 

   :التعويض في القانون

                         159.6 =    2)96(   -774 = مج المربعات الكليـ 

                                 15              
  53.2 =      2 )96(    ×       2 )20(      +      2 )43(   + 2 )33(           = مج مربعات بين المجموعاتـ 

                  5              5                   5                     15      
  106.4 = 53.2–  159.6=ـ م م داخل

  :جدول تحليل التباين إنشاءـ 
مج   المصدر

  المربعات
  متوسط المربعات  دح الحرية

  التباين التقديري
ف 

  المحسوبة
ف 

  الجدولية
 بين المجموعات

  الكبير
53.2  3-1=2  

  1-عدد المجموعات 
  درجة الحرية/اتمج المربع

53.2/2=26.6  
26.6/8.87  
= 3  

3.89  
  

  داخل المجموعات
  الصغير

106.4  15-3=12  
  عدد المجموعات -ن الكلي

106.4/12=8.87  

  14=1-15  159.6  الكلي
  1-ن الكلي 

  غريصالتباين ال/التباين الكبري =النسبة الفائية
  بالرتتيب12،2بدرجة احلرية اجلدولية نستدل على القيمة

  

  :اسة الداللة المعنويةدر 

الجياد القيمة اجلدولية جيب معرفة درجة حرية التباين الكبري مث التباين الصغري : استخراج القيمة الجدولية

  2،12بالرتتيب



 علوم اجتماعية  أولىالسنة                                                 االستداللياإلحصاء الوصفي و  سارات في مقيضمحا

~ 53 ~ 

مع األخذ باالعتبار  0.05ومستوى الداللة  2،12اإلحصائي عند درجة احلرية " ف"بالرجوع اىل جدول اختبار 

ا فرضية عدمية االجتا   3.89=اجلدولية  " ف"ه جند قيمةا

موعات  3.89اصغر من القيمة اجلدولية  3احملسوبة " ف"مبا ان قيمة: القرار االحصائي فانه ال توجد فروق بني ا

  .يف مادة اإلحصاء وبالتايل نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل

  اختبار حسن المطابقة 2كا  اختبار.4.14

لداللة الفرروق بني التكرارات اوالبيانات العددية ، اليت ميكن حتويلها اىل تكرارات ،  2كا  بقيستخدم اختبارحسن التطا

   .ويقوم فكرة على مدى اختالف التكرار املشاهد اوالواقعي عن التكرار احملتمل او املتوقع

    2)ك املتوقع – ك املالحظ(   مج =2كا

                                                                                  ك املتوقع                         
  .التكرار االصلي: ك املالحظ

  مج العمودي ×مج االفقي  =ك املتوقع
  مج الكلي                  

  )  1 –عدد الصفوف) (1 –عدد االعمدة( =دح 

دم مراجع عربية اوفرنسية او خ خمتلفني ،هل تستطرحنا سؤال على جمموعة من الطلبة يف ختصصني :تمرين نموذجي

  ؟اجنليزية يف دراستك

  ؟هل توجد فروق دالة يف لغة املراجع املستخدمة من طرف طلبة التخصصني  :المطلوب

  المجموع  انجليزية  فرنسية  عربية  لغة المراجع/التخصص
  62  15  22  25  علوم اجتماعية

  53  20  18  15  علوم تكنولوجية

  115  35  40  40  المجموع

  
  :صياغة الفرضيات

  .ال توجد فروق بني طلبة التخصصني يف لغة املراجع املستخدمة   :الفرض الصفري

  .توجد فروق بني طلبة التخصصني يف لغة املراجع املستخدمة   :الفرض البديل
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  :اختيار االسلوب االحصائي المناسب

  "ت"بار نطبق قانون احلالة االوىل الخت  2ن  =   1ن:  بما ان

     2)ك املتوقع – ك املالحظ(   مج =2كا

                                                                                  ك املتوقع                         
  .التكرار االصلي: ك املالحظ

  مج العمودي ×مج االفقي  =ك املتوقع
  مج الكلي                  

مـــــــــــــوع   المجموع  انجليزية  فرنسية  عربية  لغة المراجع/صصالتخ   ا
  62  18.87/  15  21.57/   22  21.57/   25  علوم اجتماعية  االفقــــــــي

  53  16.13/  20  18.79/  18  18.43/ 15  علوم تكنولوجية

  115  35  40  40  المجموع

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــوع العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوديا   الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي  ــــــــــــــ
  :التعويض في القانون

  2.93 = 0.93+0.01+0.64+0.79+0.01+0.55 =2كا

  :المعنوية دراسة الداللة 

عدد ) (1 –عدد االعمدة( =دح الجياد القيمة اجلدولية جيب حساب درجة احلرية : استخراج القيمة الجدولية

  )  1 –الصفوف

مع االخذ باالعتبار  0.05ومستوى الداللة  4االحصائي عند درجة احلرية " 2كا  "بالرجوع اىل جدول اختبار  4=

ا فرضية عدمية االجتاه جند قيمة   5.99=اجلدولية  " 2اك  "ا

طلبة فانه ال توجد فروق بني  5.99غر من القيمة اجلدولية صا 2.93احملسوبة " 2كا  "مبا ان قيمة: القرار االحصائي

  .وبالتايل نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل لغة املراجع املستخدمة يف  التخصصني
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  :اختبار الفرضيات االرتباطية العالئقية.15

  ":ر"معامل االرتباط برسون .1.15

تم بدراسة العالقات بني املتغريات والظواهر النفسية الرتبوية،  هناك جرء كبري من الدراسات النفسية والرتبوية ، 

وتسمى بالدراسات االرتباطية والفروض اليت تسعى اىل التحقق منها تسمى الفرضيات االرتباطية، مثال هل توجد 

ويف هذه احلاالت حتتاج اىل أساليب مالئمة تعرف مبعامالت االرتباط منها  ..النطواء والتفوق عالقة ارتباطية بني ا

  .).  2012, بشري معمرية( حلساب الصدق والثبات معامل االرتباط برسونكما يستخدم  معامل االرتباط برسون

  .تكون عندنا بيانات كبرية  يستخدم هذا املعامل ملعرفة العالقة بني متغريين كما يستخدم عندما: استخدامه

 مج ص × مج س    -)ص×س(مج            

                                                                       ن             = ر

                2)مج ص(    2مج ص         2)مج س(    2مج س          
                                                                                          ن                                 ن                                    

     درجات املتغري الثاين:ص                                  األولدرجات املغري :س

  جمموع مربعات املتغري الثاين :2مج ص                      األولجمموع مربعات املغري :2مج س

  2- ن=دح 

حبث حول معرفة العالقة بني القلق واالرتباط وبعد مجع املعلومات  إجراءطالب يف علم النفس  أراد:تمرين نموذجي 

   :النتائج التاليةحصل على 

  10.1.15.4.3.2.1.6.15.2 :القلق
  .3.12.1.8.7.10.15.6.2.19:اإلحباط

  ؟هل توجد عالقة ارتباطية بني القلق واالرتباطالمطلوب 

ا             ؟بني طبيعة العالقة وقو
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  :الحل

  جمموع  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  أفراد
  59  2  15  6  1  2  3  4  15  1  10  س

  621  4  225  36  1  4  9  16  225  1  100  2س

  83  19  2  6  15  10  7  8  1  12  3  ص

  993  361  4  36  225  100  49  64  1  144  9  2ص

  249  38  30  36  15  20  21  32  15  12  30  ص×س 

  :صياغة الفرضيات

  .ارتباطية بني القلق واالحباط ال توجد :الفرض الصفري

  .ارتباطية بني القلق واالحباط توجد :الفرض البديل

  :وب االحصائي المناسباختيار االسل

  .ملعرفة العالقة بني متغريين عندنا بيانات كبرية

 مج ص × مج س    -)ص×س(مج            

                                                                       ن             = ر

                2)مج ص(    2مج ص         2)مج س(    2مج س          
                                                                                          ن                                 ن                                          

  
  :من خالل النتائج املذكورة يف اجلدول أعاله التعويض يف القانون

            249-            59  ×83  

                                                                       10             = ر

          621            )59(2         993          )83(2                
                               10                                  10                                                                                          

  

         0.84- = ر

  :دراسة الداللة المعنوية
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  8=2 – 10 = 2 –ن =دح الجياد القيمة اجلدولية جيب حساب درجة احلرية : استخراج القيمة الجدولية

ا  0.01ومستوى الداللة  8اإلحصائي عند درجة احلرية " ر"بالرجوع اىل جدول اختبار  مع االخذ باالعتبار ا

  0.63=اجلدولية  " ر"فرضية عدمية االجتاه جند قيمة

ارتباطية  عالقةفانه توجد  0.63اصغر من القيمة اجلدولية   0.84-احملسوبة " ر"مبا ان قيمة: القرار االحصائي

  .الصفريونرفض الفرض  البديلوبالتايل نقبل الفرض  عكسية بني القلق واالحباط

  "رو"معامل االرتباط سبيرمان.2.15    

معامل االرتباط سبريمان عندما تكون لدينا بيانات خام حمولة اىل رتب ،اواحد املتغريين معربعنه برتب،فيلجا  يستخدم

بني متغريين ، كما يستعمل معامل سبريمان  رتب لقياس العالقة حتويل املتغري املعرب عنه بدرجات خام اىل الباحث اىل

  عندما يكون حجم العينة 

                                                                         رتب املتغري الثاين–رتب املتغري االول  :ف              2مج ف 6                  
                                                                                                      مربع الفروق بني الرتب :2ف             )1 – 2ن(ن      – 1=رو
  عدد افراد العينة: ن  ن =دح

  .توضح البيانات التالية درجات جمموعة من االفراد يف اختبار تقدير الذات والتكيف االجتماعي :تمرين نموذجي

  3.5.9.8.2:تقدير الذاتـ 

  4.6.7.4.1:ـ التكيف االجتماعي

  ؟الذات والتكيف االجتماعي تقدير وجد عالقة بني رتب اختبارهل ت :المطلوب

  :الحل

  :صياغة الفرضيات

  .التكيف االجتماعيرتب  الذات و تقديررتب ال توجد ارتباطية بني  :الفرض الصفري

  .التكيف االجتماعيرتب  الذات و تقدير رتب توجد ارتباطية بني :الفرض البديل
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  معامل االرتباط سبيرمان:اسباختيار االسلوب االحصائي المن

        2مج ف 6     – 1=رو  
               )1 – 2ن(ن                  

  
  2ف  ف  رتب ص  رتب س  ص  س

3  4  2  2.5  -0.5  0.25  
5  6  3  4  -1  1  
9  7  5  5  0  0  
8  4  4  2.5  1.5  2.25  
2  3  1  1  0  0  

  3.5  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعالمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :من خالل النتائج املذكورة يف اجلدول أعاله التعويض يف القانون

    0.84 =      3.5 0×6     – 1=رو  
                 5 )25– 1(               

  :دراسة الداللة المعنوية

  5 = ن =دح الجياد القيمة اجلدولية جيب حساب درجة احلرية : استخراج القيمة الجدولية

ا  0.05ومستوى الداللة  5اإلحصائي عند درجة احلرية " رو"بالرجوع اىل جدول اختبار  مع االخذ باالعتبار ا

  1=اجلدولية  " رو"فرضية عدمية االجتاه جند قيمة

فانه توجد العالقة ارتباطية بني رتب  1اصغر من القيمة اجلدولية   0.84احملسوبة " رو"مبا ان قيمة: القرار االحصائي

  .وبالتايل نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل التكيف االجتماعيرتب  الذات و تقدير

  "ق"معامل االرتباط كرامر .3.15

راسة العالقات بني املعطيات التكرارية منظمة يف جداول تقاطعية ملتغريات امسية معامل االرتباط كرامر عند د دمخيست

 :مثل دراسة العالقة بني متغري احلالة االجتماعية ومستوى التحصيل الدراسي وذلك بتطبيق القانون التايل

  حسن التطابق اختبار :2كا  2كا   = ق

  عمدةالعدد االقل من الصفوف او اال :ع    ) 1-ع( ن       
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  :احملولة  وذلك بتطبيق القانون التايل 2احصاىي خاص به هلذا خنتربه بداللة كا جدول ملعامل كرامر اليوجد: مالحظةـ 

  عدد افراد العينة :ن       2 )ق(  ن =  المحولة 2كا 
        احملسوب سابقا معامل كرامر: ق       2 )ق( –1                   

  .)1 –عدد الصفوف) (1 –األعمدةعدد ( =دح : ة استخراج درجة الحريـ  

  2كا الجدولية بالرجوع الى جدول 2كااستخراج  ـ 

  .الجدولية 2كا  المحولة ب 2كانقارن  ـ  

وبعد مجع املعطيات  ؟بني التخصص واملستوى االجتماعي السرةعالقة هل توجد معرفة  باحث ارد :تمرين نموذجي

  :لنتائج التاليةطالب حصل على ا 85تكونت من  من عينة

  المجمـــــــــــــوع   المجموع  منخفض  متوسط   مرتفع  المستوى/التخصص
  44  12.94/  45  12.97/   11  18.12/   28  ادبي  األفقي

  41  12.06/  20  12.06/  14  16.88/ 7  علمي

  85  25  25  35  المجموع

  الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي  ـوع العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوديالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :الحل

  :صياغة الفرضيات

  .التخصص واملستوى االجتماعيال توجد ارتباطية بني  :الفرض الصفري

  .التخصص واملستوى االجتماعيتوجد ارتباطية بني  :بديلالفرض ال

  كرامرمعامل االرتباط  :المناسب اإلحصائي األسلوباختيار 

  :من خالل النتائج املذكورة يف اجلدول أعاله التعويض يف القانون

  21.87=5.23+0.31+5.78+4.87+0.29+5.39  =2كا
  وبة ملعامل كرامرالقيمة احملس  0.51 =          21.87 =  2كا   = ق

  ) 1-2( 85                ) 1-ع( ن       
  :دراسة الداللة المعنوية
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    احملولة 2كاالجياد القيمة اجلدولية جيب حساب  : استخراج القيمة الجدولية

     29.86 =    2 )0.51(  85 =  المحولة 2كا
                    1– )0.51( 2         

  .2= )1 –2) (1 –3( =دح : رية ـ استخراج درجة الح 

  2كا الجدولية بالرجوع الى جدول 2كاـ استخراج  

ا  0.05ومستوى الداللة  2اإلحصائي عند درجة احلرية " 2كا  "بالرجوع اىل جدول اختبار  مع االخذ باالعتبار ا

  5.99=اجلدولية  " 2كا  "فرضية عدمية االجتاه جند قيمة

بني فانه توجد عالقة ارتباطية  5.99من القيمة اجلدولية  اكرب 29.86 احملولة" 2كا "مبا ان قيمة: القرار االحصائي

  .الصفريونرفض الفرض البديل وبالتايل نقبل الفرض  التخصص واملستوى االجتماعي

  .معامل االرتباط كرامر يكون دائما موجبا :مالحظة
 .األعمدةمن الصفوف او  األقلبه على العدد قيمة معامل كرامر التصل اىل الواحد الصحيح النه يعتمد يف حسا

   ـ  ملخص القوانين المستخدمة:                                                                         
                                                         بين م مالكلي ـ م م= داخل م م 

  مج ف              = ت                         2م – 1م=         ت 

 1ع              
 2ع+  2

    2)ك المتوقع –ك المالحظ (        مج    =2كا                     )مج ف(  –2ن مج ف                                2

                                                                                 ك المتوقع                                          1-ن                                      1-ن          
                             2)مج سمج  (   ×2س مج مج  =مج المربعات الكلي                                              التباين الكبري   = النسبة الفائية

  مج ن                                                       التباين الصغري                        
                                                                           

    2 )مج سمج  (   ×        .....   +2 )3ج سم+ ( 2 )2مج س+ ( 2 )1مج س(=        مج مربعات بين المجموعات     
  مج ن                                                   3ن            2ن            1ن                                                          

 مج ص × مج س     -    )ص×س(مج           
     2مج ف 6                                                 ن                  =ر 

  2كا   = ق  ) 1 – 2ن(ن      – 1=رو                 2)مج ص(    2مج ص              2)مج س(     2مج س          
    ) 1-ع( ن                                  ن                             ×          ن                          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ
 العلوم االجتماعية الطرق اإلحصائية يف كتابو  ،فؤاد البهي السيدلعلم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري القوانني مأخوذة من كتاب :  مالحظة

   . )2008( فتحي عبد العزيزل
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 :األجنبيةالقوانين والرموز باللغة 

:Range(R) حساب المدى 

 
Range = Maximum – Minimum 

Median حساب الوسیط  

القیم عدد كان إذا(n)  ھو الوسیط فإن فردي :  

  
القيم عدد كان إذا(n)  مرق القيمة بين يقع الوسيط زوجي فإن(n / 2)  (رقم  ، والقيمة(n / 2)  (1) يحسب ثم ومن 

  :التالية المعادلة بتطبيق الوسيط

  
حساب المنوال  Mode = القیمة xi .قیمة االكثر تكرارا

 
حساب المتوسط الحسابي Arithmetic Mean عددھا على مقسوما القیم مجموع أنھ على عام بشكل یعرف .  

: X1 , x2, xn ، من القیم ویرمز لھا    بالرمز n   فاذا كان لدینا 

  : التالیة بالمعادلة یحسب بالرمز لھ ونرمز ، القیم لھذه الحسابي الوسط فإن

 

 حساب  التباين Variance ونرمز لو بالرمز 

  : التالیة المعادلة باستخدام ویحسب

   
Deviation Standard حساب االنحراف المعياري 

  : التالية المعادلة باستخدام ويحسبونرمز لو بالرمز 
   :الفرق بني جمموعتني مستقلتني ومتساويتني يف عدد افرادها  ":ت"الحالة األولى الختبار

 2                         x –      1         x                                   t =         
  2S2 +  1S2                            
     -1 N   
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-2 N2 +N1
   = df          

  :و غري متساويتني يف عدد افرادها الفرق بني جمموعتني مستقلتني  ":ت"الختبار الثانيةالحالة ـ 
2                                        x –  1       x                                                          

       =  t  
N2      +       N1                    N2

 
2S2  +N1 1S2                            

N2  ×N1
                     -2 N2 +N1

     
 

  ):القياس القبلي والقياس البعدي( مرتبطتني الفرق بني جمموعتني   ":ت"الختبار الثالثةالحالة ـ 
-1 N = df          

d                             Ʃ                                                                                    t = 
                              d)2Ʃ-( d2Ʃ n                                             

-1                                        N 
  .        القياس القبلي و البعديمتثل الفرق بني d حيث ان

 Df متثل درجة احلرية.  
Sig  متثل مستوى الداللة.  

  لبيرسون  "االرتباط حساب معامل
 بريسون، ومن" " Pearsonباستخدام طريقة  بينهما االرتباط قياس ميكن (y , x) كميني ، متغريين عن بيانات مجع حالة يف

 والعالقة والدخل، االستهالكي اإلنفاق بني والعالقة والتكلفة، اإلنتاج بني والعالقة والطول، وزنال بني العالقة قياس :ذلك على األمثلة
 عنه ،يعرببالرمز  له ونرمز كثرية، ذلك على األمثلة وهكذا االستذكار، ساعات وعدد عليها الطالب حصل اليت الدرجة بن

  : التالية باملعادلة

 
  :manSpearاسبيرمان  ارتباط حساب معامل

 ، مادتني يف الطلبة تقديرات بني قياس العالقة ذلك على ومثال ترتيبني، وصفيني متغريين على حتتوي الدراسة حمل الظاهرة كانت إذا
 ، األصلية للقيم كبديل املتغريين رتب مستويات على يعتمد ارتباط معامل حساب يف السابقة "بريسون" طريقة استخدام ميكن فإنه

  : التالية باملعادلة عنه ،يعرب بالرمز له ونرمز و، Spearmanاسبريمان  ارتباط معامل " املعامل هذا على ويطلق

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليل شرق الدينخللوصفي ا القوانني  باللغة األجنبية مأخوذة من كتاب اإلحصاء:  مالحظة 



 علوم اجتماعية  أولىالسنة                                                 االستداللياإلحصاء الوصفي و  سارات في مقيضمحا

~ 63 ~ 

  :قائمة المراجع والمصادر
  :ـ المصادر

  .القران الكرميـ 1
  :ـ المراجع باللغة العربية

لة العربية للرتبية املنظمة العربية  ,تدرسية لطالب علم النفس والرتبية جامعة وهران,التأليف يف اإلحصاء  ).1990(. تيغزة أحممد ـ1 ا
   . للرتبية والثقافة والعلوم

 .اإلحصاء مع متارين ومسائل حملولة، ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، )2002( .جالطو جياليلـ 2
   .2ط, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية , مدخل اىل اإلحصاء ، )1993. (حلمي عبد القادر ـ3
 .خليل شرق الدين ، االحصاء الوصفي ، شبكة األحباث والدراسات االقتصادية .4
   .، االقتصاد القياسي واإلحصاء التطبيقي، سلسلة شوم، دار ماك قراوهيل)1985. (يك سالفاتوردومين.5
األردن املؤمتر / جامعة الريموك/قسم اإلحصاء,تطورعلم اإلحصاء بني النظرية والتطبيق ،) 2007نوفمرب( .رشاد الراوي زيادـ 6

 .اإلحصائي العريب األول
  ، القياس والتقومي الرتبوي والنفسي ، دار الفكر العريب القاهرة)2002( .صالح الدين حممود أبو عالم .7
  .عمان, دار البداية , مبادئ االحصاء  ، )2008. (عبد السميع امحد.8
  .2، اإلحصاء يف البحث العلمي، دار امليسرة ، األردن، الطبعة ) 2007( .فريد كامل ، عماد عباينة وأخرون .9

.النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ، دار الفكر العريب ، القاهرة فؤاد البهي السيد ، علم .10  
 .، مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي، مكتبة ألجنلو املصرية)2010( .فواد أبو حطب ، أمال صادق .11
. درية،الطرق اإلحصائية يف العلوم االجتماعية ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكن) 2008(.فتحي عبد العزيز .12  
.  مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي،) 2007( .مهدي حممد  القصاص .13  
يدـ .14  .األردن. عمان ,دار الفكر, اإلحصاء الوصفي واالستداليل  ،) 2000( .مروان عبد ا
  .ساسيات القياس النفسي ، دار اخللدونية ، اجلزائر، أ)2012. (معمرية بشري .15
والبحوث جامعة  العليا الدراسات تطوير مركز, كلية اهلندسة , التحليل اإلحصائي للبيانات ، )2007( .موسى حممد أماين .16

  .القاهرة
  .مقدمة يف اإلحصاء، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،) 2002( .مصطفى اخلواجة.17
  . ، اإلحصاء ووصف البيانات)1989( .مصطفى زايد  .18
.اإلحصاء يف العلوم االجتماعية ،املكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية، تطبيقات علم )2002. (حممد مهديل .19  
 .اهلزاع، حممد هزاع، اإلجراءات اإلحصائية املرتبطة بالقياسات واإلختبارت الفسيولوجية،بدون سنة .20
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"ت" الختبار اإلحصائياجلدول  1ملحق رقم   

  .اجلدول اإلحصائي الختبار حتليل التباين   2ملحق رقم

  "2كا"اجلدول اإلحصائي الختبار   3ملحق رقم

  "ر"اجلدول اإلحصائي الختبار برسون   4ملحق رقم 

  ."رو"اجلدول اإلحصائي الختبار سبريمان   5ملحق رقم

  ."ق"اجلدول اإلحصائي الختبار كرامر   6ملحق رقم
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"ت" الختبار اإلحصائياجلدول  1ملحق رقم   

  .ن اجلدول اإلحصائي الختبار حتليل التباي  2ملحق رقم

  "2كا"اجلدول اإلحصائي الختبار   3ملحق رقم

  "ر"اجلدول اإلحصائي الختبار برسون   4ملحق رقم 

  ."رو"اجلدول اإلحصائي الختبار سبريمان   5ملحق رقم

  ."ق"اجلدول اإلحصائي الختبار كرامر   6ملحق رقم
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