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 مقدمة:

أصبح مجال اإلحصاء في وقتنا الحاضر يمثل عمما قائما بذاته ،وقد اكتسب الصفة       

العممية ،ولم يعد مقتصرا عمى أمور الدولة ومتطمباتها بل تعدى ذلك إلى مختمف العموم 

وميادين الحياة ،كما أصبح هذا العمم أداة بحث ال غنى عنها في معظم العموم ،فالباحث 

والتربوي يرتكز في دراساته عمى الطريقة اإلحصائية التي تعتبر من أهم  النفسي واالجتماعي

الطرق التي يقوم عميها مفهوم االحصاء ،فهي مجموعة الطرق العممية لجمع البيانات 

 وتبويبها وعرضها ووصفها وتحميمها بهدف استخدام النتائج واتخاذ القرارات المناسبة.    

صائية وذلك لمعالجة الفرضيات حسب طبيعة البحث شرط فالباحث يستعين بالمعادالت االح

 أن يكون ممما بمعايير وشروط استخدامها.

لقد تعددت الدراسات التقويمية في البحوث التربوية والنفسية وذلك لسوء استخدام األساليب 

االحصائية مشكمة واضحة في هذا المجال وذلك بهدف تشخيص واقع هذا االستخدام ثم 

لناجع لتحقيق المواءمة بين الجانب النظري والتطبيقي عند استخدام األساليب وصف العالج ا

 االحصائية لتحميل البيانات في البحوث.

وقد اهتمت الدراسة الحالية بنوع من أنواع الفرضيات وهي الفرضية االرتباطية فهي عبارة 

 عن عالقة بين متغيرين أو أكثر وطرق معالجتها )إحصائيا(.

فيما يخص طرق معالجة الفرضية  ه األول إشكالية الدراسةلبحث في فصميتناول هذا ا

براز  االرتباطية في مذكرات الماستر بقسم عمم النفس جامعة مستغانم مع وضع الفرضيات وا 



مـقدمـة                                                                                                         

 

 
2 

أهداف وأهمية وحدود الدراسة ،ثم التعريفات اإلجرائية وأخيرا الدراسات السابقة أما الفصل 

ضية االرتباطية ويشمل التعريف بالفرضية ثم ذكر مكونات الثاني يتناول الفرضية والفر 

وصياغة الفرضية ،خصائص وبناء وأهمية الفرضية ويتضمن جانب تعريف الفرضية 

االرتباطية ثم توضيح أنواعها باإلضافة إلى اختبارات الفروض ثم أنواع الفروض والقرارات 

مفصل الثالث فيتناول االحصاء االحصائية ،خطوات إجراء اختبارات الفروض أما بالنسبة ل

االستداللي فيشمل التعريف باألساليب االحصائية البارامترية والالبارامترية ثم معامل االرتباط 

حيث يشمل التعريف به وذكر أنواع وأهداف وخصائص وأشكال وكذلك شروط اختيار 

ئية االستداللية مقاييس االرتباط العوامل المؤثرة فيه باإلضافة إلى ذكر األساليب االحصا

البارامترية االرتباطية وهي معامل ارتباط بيرسون ،معامل ارتباط الثنائي ،معامل ارتباط ثنائي 

األصيل ،معامل االرتباط الجزئي ،معامل االرتباط المتعدد ثم األساليب االحصائية 

فاي ،معامل  االستداللية الالبارامترية االرتباطية وهي معامل ارتباط سبيرمان ،معامل ارتباط

 االرتباط الرباعي ،معامل االقتران الرباعي ،معامل ارتباط كندال ،معامل اتفاق كندال.

أما الفصل الرابع فيتناول التصميم اإلجرائي لمدراسة بعرض منهج الدراسة ومجتمع وعينة 

اسة الدراسة وكذا أداة الدراسة التطبيقية ثم األساليب المستخدمة لتحميل المعمومات في الدر 

في الفصل الخامس واألخير تم عرض ومناقشة النتائج المتعمقة بالفرضيات ثم ، التطبيقية

 الخروج بالتوصيات واالقتراحات.
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 الدراسة: إشكالية -1

تختمف أنواع الفرضيات باختالف نوع الظاىرة التي يدرسيا الباحث والفرضية        

اإلرتباطية ىي نوع من أنواع فروض البحث العممي التي تبحث عن العالقة بين متغيرين أو 

 كثيرا ما تعتمد في  بحوث عمم النفس . أكثر حيث

والختبار الفرضية اإلرتباطية ينبغي عمى الباحث أن يختار الطريقة االحصائية المناسبة 

و في االحصاء الالبارامتري وكذلك طريقة ا  سواء في االحصاء البارامتري ألمعالجتي

م وفق شروط كل واحد االختيار المناسب لكل مقياس من ىذين النوعين لتحميل البيانات يت

 و غير مناسب يؤدي الى نتائج واستنتاجات خاطئة.وأي اختيار خاطئ أ، منيما

رتباطية في مذكرات يم طرق معالجة الفرضيات اإلوعميو فان الدراسة الحالية تيدف الى تقو 

وذلك   السابقة و قد أجريت العديد من الدراسات الماستر بقسم عمم النفس جامعة مستغانم.

ىذه  بين تقويم واقع استخدام األساليب اإلحصائية في مذكرات الماجستير، ومن بيدف

"دراسة تقويمية لألساليب اإلحصائية المستخدمة في :(1991الدراسات  دراسة )العجالن،

المستخدمة في حيث ىدفت ىذه الدراسة الي تقويم األساليب اإلحصائية رسائل الماجستير" 

ور  عايير التي يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار ثم إقتراح تصرسائل الماجستير في ضوء الم

كذلك دراسة يمكن اإلسترشاد بو في اإلستخدام الصحيح ليذه األساليب. 
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ىدفت ىذه "(:"ذراسة النموذج الالبرامتري في حالة الفروض اإلرتباطية 2003)الثبيتي،

الالبرامترية االرتباطية في  الدراسة الى تقويم واقع استخدام األساليب االحصائية اإلستداللية

 رسائل الماجستير.

 التالية:     يمكن تحديد إشكالية الدراسة  سبق ذكرهمما 

الالبارامترية  ىل تمت معالجة الفرضيات االرتباطية وفق طبيعة المعطيات البارامترية و-1

 عمم النفس جامعة مستغانم؟ شعبةالماستر  في مذكرات

عمم النفس  شعبة مذكرات الماستربين  في معالجة الفرضيات االرتباطية ىل ىناك فروق -2

عمم ، تعميمية العموم، لكمية والكيفية جامعة مستغانم وفق التخصص) تحميل المعطيات ا

 (؟،الصحة النفسية في الوسط المدرسي النفس العيادي و الصحة العقمية

 أو االرتباط،معامل  اإلحصائية، قيمةوفق الداللة  ىل تم تفسير قيم معامالت االرتباط-3

 معامل التحديد؟

 فرضيات الدراسة: -2

                                                                              من خالل اإلشكاليات المطروحة نقترح الفرضيات اآلتية:

الالبارامترية في  البارامترية وتمت معالجة الفرضيات اإلرتباطية وفق طبيعة المعطيات  -1

 عمم النفس جامعة مستغانم.شعبة مذكرات الماستر 
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عمم النفس شعبة توجد فروق في معالجة الفرضيات االرتباطية في مذكرات الماستر  -2

،عمم ،تعميمية العموم الكيفية جامعة مستغانم وفق التخصص )تحميل المعطيات الكمية و

 .،الصحة النفسية في الوسط المدرسي( العقميةالنفس العيادي و الصحة 

و معامل معامل االرتباط أ اإلحصائية، قيمةوفق الداللة  رتباطتم تفسير قيم معامالت اال -3

 .التحديد

 دوافع اختيار الموضوع: -3

تقويمية لألساليب ال العديد من الدراسات قمت باختيار ىذا الموضوع ألنو قد قدمت    

التي تدرس الفروق وكذلك األساليب كل من  مذكرات الماجيستر ،االحصائية في 

.فرتأيت دراسة ىذا الموضوع وذلك بتقويم طرق معالجة الفرضيات االرتباطية العالقات

 حصاء البارامتري والالبارامتري. باإل

 أهمية الدراسة: -4

 :األهمية العممية -

 والكيفية في عمم النفس.مساىمة جديدة في تخصص تحميل المعطيات الكمية      

 األهمية التطبيقية: -

 توضيح معايير وشروط استخدام الفرضية اإلرتباطية في الدراسات النفسية. -
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األسموب اإلحصائي المناسب في معالجة الفرضيات  اختيارتوضيح معايير وشروط  -

 اإلرتباطية.

تعرف عمى الفروق الموجودة قد يستفيد الطمبة المقبمين عمى التخرج من نتائج البحث في ال -

 .الالبارامترية بين مقاييس العالقة البارامترية و

  أهداف الدراسة: -5

 تيدف ىذه الدراسة الى:      

 تباطية في مذكرات الماستر في الدراسات النفسية.الفرضية االر  تقويم معالجة -1

مذكرات الماستر بقسم التعرف عمى مدى الفروق في معالجة الفرضيات االرتباطية في  -2

عميمية العموم ت عمم النفس جامعة مستغانم وفق التخصص تحميل المعطيات الكمية والكيفية

 الصحة العقمية في الوسط المدرسي ،الصحة النفسية في الوسط المدرسي.

ثم تفسير قيم ، تحديد متطمبات وحدود استخدام الفرضيات اإلرتباطية وطرق معالجتيا -3

 االرتباط.معامالت 
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 حدود الدراسة: -6

الفرضيات اقتصرت الدراسة الحالية عمى مذكرات الماستر التي تم فييا معالجة       

  . معمم النفس كمية العموم االجتماعية جامعة مستغان بشعبةاالرتباطية والتي قدمت 

 تعريفات إجرائية: -7

 التقويم: -

 الفرضيات اإلرتباطية في مذكرات الماستر. ىو عممية وصف لواقع استعمال ومعالجة      

 الفرضية االرتباطية: -

ىي العالقة الممكنة بين المتغيرات أي دراسة درجة العالقة بين متغيرين أو أكثر       

  )البارامتري ،الالبارامتري(. ونستخدم في ذلك معامل االرتباط

 معامل االرتباط: -

ي تعبر عن قيمة العالقة االرتباطية الموجبة أو السالبة يقصد بو المعادلة الرياضية الت       

 .أو المنعدمة 

 

 

 مذكرات الماستر:  -
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،بحيث يقدم سنتينلمدة  LMDىي عبارة عن دراسة مكممة لشيادة ليسانس من نظام      

 ىذه الدراسة. الطمبة بحث في نياية

 الدراسات السابقة: -8

ونقطة االنطالق ألي موضوع بحث ، الركائز األساسيةتعتبر الدراسات السابقة من بين      

،حيث يتمكن الباحث من خالليا اإلطالع عمى ما تم التوصل اليو من نتائج  وألي باحث

 يمي:ماتخدم البحث العممي ومن بين الدراسات التي تعرضت لمثل ىذا الموضوع نذكر 

   بمكة المكرمة. 1991دارسة: العجالن عام  -1

رسائل الماجيستر  في بعنوان" دراسة تقويمية لألساليب االحصائية المستخدمةكانت و       

بكمية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة " وكان اليدف من ىذه الدراسة ىو تحديد واقع 

االساليب االحصائية المستخدمة في رسائل الماجيستر وتقويم ىذه األساليب في ضوء 

بعين االعتبار ثم اقتراح تصور يمكن االسترشاد بو في المعايير التي يجب أن تأخذ 

وقد شممت الدراسة جميع رسائل الماجيستر ، االستخدام الصحيح ليذه األساليب اإلحصائية

والتي استخدمت أساليب إحصائية  1988بكمية التربية بجامعة أم القرى حتى نياية عام 

وأكدت الدراسة عمى أن من أىم األخطاء الشائعة التي ترتكب ، كمعالجة أساسية لمبيانات
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وتوصمت الدراسة الى ، األساليب اإلحصائية تعود الى المتغيرات وحجم العينة استخدامعند 

 النتائج التالية:

 %  3778استخداما مناسبا بنسبة  31منيا ، مرة 82اختبار مربع كاي استخدم  -

الى عدم مالئمة نوع المتغيرات او حجم العينة ألسموب مرة غير مناسب ويرجع السبب  51و 

 اإلحصائي.

مرة غير مناسب  36مرة استخداما مناسبا و 13مرة منيا  49اختبار تحميل التباين استخدم  -

ويرجع السبب الى عدم مالئمة حجم المتغيرات أو نوع التصميم لألسموب االحصائي أو حجم 

 العينة.

 بمكة المكرمة. 1991سنة  -عمر دراسة: النجار عبد اهلل -2

تحت عنوان " دراسة تقويمية مقارنة لألساليب االحصائية التي استخدمت في تحميل       

البيانات في رسائل الماجستير في كل من كمية التربية بجامعة أم القرى وكمية التربية بجامعة 

تخدام االساليب االحصائية الممك سعود بالرياض" ىدفت ىذه الدراسة لتقويم الوضع القائم الس

في رسائل الماجيستر في كل من كمية التربية بجامعة أم القرى وكمية جامعة الممك سعود 

ثم ، بالرياض والمقارنة بين ذلك االستخدام وذلك في ضوء معايير وضعيا اإلحصائيون

باإلضافة الى حسب  ،محاولة التعرف عمى أسباب االستخدام غير المناسب لمتغمب عمييا
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الداللة العممية لبعض األساليب اإلحصائية الشائعة االستخدام في كال الكميتين. استخدم 

رسالة من  127منيا  رسالة ماجيستر 177الباحث المنيج الوصفي حيث اختار عينة الدراسة 

من  % 50رسالة من جامعة الممك سعود وذلك بواقع  50 و، كمية التربية بجامعة أ م القرى

اختبارا  353،ولحساب الداللة العممية اختار الباحث  كل مجتمع من مجتمعي الدراسة

 احصائيا من كمى الكميتين وتوصل الباحث الى النتائج التالية: 

 االستخدام المناسب منخفض في كمى الكميتين. -

 االختبار االكثر شيوعا في الكميتين ىو اختبار مربع كاي. -

 بمكة: 1999دراسة حسن بخيث نفيع المطرفي سنة  -3

تحت عنوان" استخدام بعض األساليب االحصائية المختمفة لدراسة العالقة بين       

 المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة".

ىدفت الدراسة الى القاء الضوء عمى االساليب االحصائية المختمفة شائعة االنتشار في 

السموكية مثل : االرتباط معامل المسار االنحدار وذلك من حيث االستخدام مجال العموم 

ثم مناقشة القرار ، وأيضا دراسة نتائج كل اسموب احصائي عمى حده، واألساس النظري ليا

الذي يتخذه الباحث في ضوء استخدام ىذا االسموب ومن ثم محاولة الربط بين نتائج 

 لتفسير العالقات البينية الموجودة بين المتغيرات.االساليب االحصائية المختمفة وذلك 
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ولقد استخدم الباحث مقياس التفاعل السموكي وذلك بيدف الحصول عمى البيانات الالزمة 

إلجراء التحميالت االحصائية وىذا المقياس يحتوي عمى عشرة عوامل اعتبرىا الباحث بمثابة 

اسي بمثابة المتغير التابع وأشارت نتائج المتغيرات المستقمة كذلك تم اعتبار التحصيل الدر 

 الدراسة الى االتي:

يبين اسموب االرتباط البسيط وجود خمسة متغيرات مستقمة ليا عالقة ارتباطية دالة  -

احصائيا مع المتغير التابع اوضح اسموب معامل المسار ان االعتماد عمى اسموب االرتباط 

بسبب وجود التأثيرات المباشرة وغير المباشرة  البسيط قد يؤدي الى نتائج غير دقيقة وذلك

 بين المتغيرات وبعضيا والتي يعجز عن اظيارىا االرتباط البسيط.

 اسموب االنحدار المتعدد التدريجي أظير اىمية أربعة متغيرات مستقمة. -

جميع االساليب االحصائية المستخدمة أشارت الى اىمية ثالث متغيرات مستقمة في  -

 ى قيم المتغير التابع.السيطرة عم

 بمكة المكرمة. 2113سنة  -دراسة عبد اهلل أحمد مصمح الثبيتي  -4

 امتري في حالة الفروض االرتباطيةتحت عنوان: "دراسة النموذج الالبر        
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ىدفت ىذه الدراسة الى تقويم واقع استخدام االساليب االحصائية االستداللية الالبارامترية 

المناىج وطرق -رسائل الماجيستر في اقسام ) االدارة التربوية والتخطيط االرتباطية في 

 عمم النفس ( بكمية التربية جامعة أم القرى. وأشارت نتائج الدراسة الى االتي:-التدريس 

أن االساليب االحصائية االستداللية الالبارامترية االرتباطية المستخدمة في رسائل  -1

 ،:معامل ارتباط سيبرمان ،معامل التوافق ،معامل اتفاق كندال الماجيستر عينة الدراسة ىي

 معامل ارتباط فاي ،معامل ارتباط الثنائي لمرتب.

ان الطالب اكثر تنوعا في استخدام االساليب االحصائية االستداللية الالبارامترية  -2

 االرتباطية.

دم مالئمة مستوى اكثر اسباب عدم اسباب عدم االستخدام غير المناسب يرجع الى ع -3

 القياس لألسموب االحصائي.

 %50775واالستخدام المناسب % 49725ىناك تقارب نسبي بين االستخدام المناسب  -4

 غير مناسب( وقسم الباحث. –توجد عالقة بين كفاءة االستخدام )مناسب  -5

 غير مناسب(وجنس الباحث.-ال توجد عالقة بين كفاءة االستخدام )مناسب  -6
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 بمكة المكرمة 2113،سنة  دراسة: عبد العزيز إبراهيم خميل الحازمي -5

دراسة تقويمية عمى  -تحت عنوان:"معامالت االرتباط وعالقاتيا بمستويات القياس       

 رسائل الماجيستر المقدمة لكمية التربية جامعة أم القرى بمكة".

الى اختالف مقاييس تكشف ىذه الدراسة ان اختالف مستويات القياس يؤدي بضرورة 

ن نوع المعمومات الناتجة يعتمد عمى العالقة ،وان فيم الفروق بين مستويات القياس ىام،أل

 نوع مستوى القياس. 

وقد ىدفت الدراسة الى الكشف عن واقع االساليب االحصائية االرتباطية في الدراسات 

االساليب االحصائية شيوعا في والبحوث المقدمة من كمية التربية بجامعة أم القرى،أكثر 

كذلك ، العالقة لمقياسبيان النسب المئوية لالستخدام المالئم وغير المالئم ، العينة الكمية

الكشف عن اسباب عدم مالئمة االساليب االحصائية االرتباطية المستخدمة ومعرفة 

الستخدام غير االساليب االرتباطية البديمة والكشف عن الفروق بين االستخدام المالئم وا

نوع الباحث( وتم االعتماد عمى المنيج  -المالئم لألساليب االرتباطية وفقا ) لكل قسم

 الوصفي التقويمي اشارت نتائج الدراسة الى االتي:
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ىناك ندرة في استخدام مقاييس العالقة من باحثي اقسام كمية التربية الثالثة)االدارة -1

رسالة  53بحاث التي استخدمت االساليب االرتباطية والمناىج وعمم النفس(حيث بمغ عدد اال

 رسالة. 103وقسم عمم النفس بمغ عدد الرسائل التي استخدمت ىذه االساليب 

ان اكثر االساليب االحصائية االرتباطية شيوعا ىو معامل االرتباط بيرسون حيث بمغت  -2

 %11756في حين بمغت االساليب االرتباطية االخرى مجتمعة % 88744نسبتو 

لم يجد الباحث اي رسالة حاولت التأكد من توافر افتراضات وشروط مقاييس العالقة  -3

 مثل:مستوى القياس،حجم العينة،خطية العالقة،التوزيع االعتدالي.

توجد فروق ذات داللة احصائية بين االستخدام المالئم واالستخدام غير المالئم لألقسام  -4

وكذلك ىناك فروق بين االستخدام المالئم وغير المالئم   االدارة والمناىج وعمم النفس

 بالنسبة لمذكور بينما لم تظير فروق بينيما بالنسبة لإلناث.

 بمكة المكرمة. هـ1413نور محمد أحمد عبد اهلل  دراسة: -6

تحت عنوان"تقويم استخدامات كاي تربيع في رسائل الماجيستر بكمية التربية بجامعة أم 

 ىذه الدراسة الى تقويم واقع استخدامات اختبار مربع كاي في رسائلالقرى"ىدفت 

الماجيستر بكمية التربية بجامعة أم القرى في ضوء معايير وشروط االستخدام الجيد الختبار  

أيضا ىدفت الدراسة الى حصر مصادر األخطاء التي يمكن أن تقمل جودة ، مربع كاي
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كما شممت عينة ، متطمبات وحدوث استخدامو استخدامات اختبار مربع كاي وكذا تحديد

استخدام وكان  2915رسالة ماجيستر كان عدد االستخدام فييا الختبار مربع كاي  58الدراسة 

من أىم نتائج الدراسة:أن ىناك مجموعة من األخطاء وقع فييا الباحثون عند استخداميم 

 الختبار كاي تربيع وىي:

 . ²الخطأ في حساب قيمة كا-1

 الخطأ في تحديد درجات الحرية.-2

  عدم تحقيق شرط االستقاللية.-3

 قمة عدد التكرارات المتوقعة. -4
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 تمهيد:

إن البحث العممي مرتبط بالفروض وكيفية صياغتيا وبدونيا ال يمكن القيام بأي بحث       

كان، وتعتبر الفرضية من احدى العناصر األساسية في رحمة البحث ،فيي تصميم مبدئي أو 

تصميم مؤقت تظل صحتو موضع البحث فاليدف من وضعيا ىو اختبارىا حتى يتمكن 

 الحقائق والبيانات.  الباحث من استكشاف مدى تطابقيا مع

 أوال الفرضية:

 تعريف الفرضية: -1

ن الفرض ىو عبارة عن تخمين او استنتاج ذكي يتوصل اليو الباحث ويتمسك بو إ       

بشكل مؤقت فيو أشبو برأي الباحث المبدئي في حل المشكمة، فالفروض ىي التفسير 

لمتغيرات المتضمنة في مشكمة البحث المبدئي لممشكمة نظرا ألنيا تحدد النتائج المتوقعة من ا

 وىذه التوقعات قد تؤيدىا نظريات او بحوث سابقة او خبرة الباحث العممية.

 (6032334)الدردير،

فالفروض المبدئية ىي توقعات ،أو احتماالت ،أو تخمينات ذكية حول الحمول        

ن عالقة محتممة بين الممكنة  أو االجابات المتوقعة لحل مشكمة البحث . فالفرض قد يكو 

 متغيرين او اكثر من متغيرات الدراسة . 

الفرضية ىي تحويل المضمون النظري والمنظور النظري الحاضران في مسألة البحث و      

اجرائي و مسألية البحث المذان يقعان عمى درجة عالية من التجريد الى مضمون نظري 
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يمكن استخداميا في المحسوس والى روابط وعالقات داخل المضمون االجرائي وداخل 

 المنظور النظري االجرائي يمكن رؤيتيا في المحسوس.  

 (80632331)ابراىيم ، 

حل مؤقت لتفسير مشكمة البحث مستندا في ذلك الى بحوث ودراسات  ىيالفرضية  إن      

عالقة بين متغيرين ىما المتغير ة شخصية وتشكل بصيغة قائمة او خبر سابقة او نظرية 

 (90-9132332)الجادري،أبو حمو، المستقل والمتغير التابع.

 مكونات الفرضية: -2

الفرضية  ىي عالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل3 يمثل المتغير التابع الظاىرة       

موضع الدراسة التي برزت في مشكمة البحث أما المتغير المستقل يفترض انو السبب في 

ظيور مشكمة البحث الذي يمجأ اليو الباحث لبناء نموذج التحميل أي محاولة تفسير مشكمة 

 (88832382بعون، جرادي،البحث. )س

 صياغة الفرضية: -3

إن صياغة الفرضيات البحثية ال تختمف كثيرا عن أسموب تحديد وصياغة المشكالت       

البحثية حيث يقوم الباحث بتحديد المشكمة البحثية بناء عمى إطالعات يجرييا عمى بحوث 

بالغموض او استشارات ودراسات سابقة او خبرتو الشخصية في تناول المواقف التي تتسم 

مينية او من المالحظات التي يجرييا باستخدام مدركاتو الحسية او المواقف معينة إليجاد 

 ،توجد طريقتين لصياغة الفروض ىي3 تفسيرات ليا
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 الطريقة االستقرائية: -1

 وقد اطمق عمى ىذه الفرضيات المستخمصة بيذه الطريقة الفرضيات االستقرائية        

(Induction hypothèses) 

في ىذه الطريقة تتم صياغة الفرضيات بشكل تعميمات في ضوء العالقة بين المتغيرات  و 

ذات العالقة بالسموك المالحظ. إن ىذه الطريقة االستقرائية يجب ان تكون مواكبة لدراسة 

 البحوث السابقة وما توصل اليو الباحثون السابقون عند اختبار الفرضيات.

 طريقة االستنباطية:ال -2

وقد اطمق عمى الفرضيات المستخمصة بيذه الطريقة بالفرضيات االستنباطية        

 (déductive hypothèses) وىي تختمف عن الفرضيات االستقرائية بأنيا تؤدي الى "االستنتاجية"

تعميمات أكثر،بناء عمى المعمومات المتوفرة والتي تندمج في بناء معرفي قائم عمى نظرية   

معينة .إذ ال يمكن لمعمم ان يتطور اذ لم ترتبط حقائقو بنتائج دراسات اخرى وبذلك تصبح 

) المرجع             عمى الحقائق و النظريات القائمة المعرفة ذات سمة تراكمية بناء

 ( 49-46السابق3

 وعموما يستخدم الباحث الطريقتين االستقرائية واالستنباطية في صياغتو لفرضياتو البحثية.

 

 

 خصائص الفرضية: -4
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 ن تتوفر في الفرض العممي الشروط التالية3أينبغي       

 أن يكون لكل فرض إجابة صحيحة واحدة وال يحتمل أكثر من إجابة واحدة. -8

 يكون الفرض العممي بسيطا في صياغتو وأن يقدم أبسط حل لممشكمة. أن -2

 ينبغي أال يتعارض الفرض مع الحقائق التي تم التوصل الييا عن طريق البحث العممي. -0

 أن يكون لمفرض قوة تفسيرية. -6

 أن يوضح الفرض عالقة بين متغيرين او أكثر. -9

 د المعنى.أن يكون الفرض العممي واضح الصياغة ومحد -4

أن يصاغ الفرض بطريقة تسمح باختبار إحصائيا أو بطريقة تمكن الباحث من قياس  -0

 احتمال وجوده في الواقع.

يجب أن يكون الفرض العممي مبنيا عمى معمومات أو إطار نظري يستمد منو أحد  -1

 جوانبو.

الحظة ىذه يجب أن يتناول الفرض العممي عالقة محدودة بين متغيرين بحيث يمكن م -2

 (.680 - 684العالقة وقياسيا. ) منسى ،صالح ،

 

 بناء الفرضية: -5 

يستخدم االنسان العادي الفروض في حل بعض المشكالت اليومية التي تواجيو في       

حين يفقد شيئا فإنو يبحث عنو ويفترض وجوده في أكثر من مكان فيو يقوم ببناء فروض 
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تساعده في البحث عن الشيء المفقود ،فالفروض تخمينات ذكية محسوبة ال تعتمد عمى 

ن من وضع فروض سميمة وتعتمد عممية بناء الفروض عمى المصادفة وال يستطيع كل انسا

 مصادر مختمفة تتمثل في3

إن بناء الفروض عممية عقمية تتطمب جيدا عقميا واضحا. فالباحث المعرفة الواسعة:  -1

يفكر في مشكمة ويبدأ بدراسة في موضوع المشكمة وفي موضوعات متصمة بيا أيضا ،كما 

ي بيا باحثون آخرون ،إن مثل ىذه القراءات تعطى الباحث يطمع عمى الدراسات السابقة الت

 ميزة ميمة تمكنو من بناء فروض معقولة.

   ان المعرفة الواسعة والخبرة واإلطالع ال تكف في مساعدة الباحث عمى بناء التخيل: -2

،فال بد أن يمتمك قدرة واسعة عمى التخيل ،وىذا يعني أن تكون عقمية الباحث  فروضو 

ال مغمقة ،قادرة عمى تصور األمور وبناء عالقات غير موجودة ،أو التفكير في متحررة 

 قضايا غير مطروحة واستخداميا في تفسير قضايا أخرى.

ال بد لمباحث المجد أن يخصص وقتا طويال في الدراسة ،ويفكر باستمرار الجهد والتعب: -3

ئو ،ودائما ما يطرح مشكمتو في بحثو ،يفكر فيو دائما في أوقات عممو ،وفي أوقات استرخا

ضوع بحثو. إنو و ملمنقاش مع زمالئو في العمل ومع زمالئو الباحثين ،ومع المتخصصين في 

 ( 92-98-2334يالحظ دائما المعمومات والقياس في عممية بناء الفروض . )الدردير،

 أهمية الفرضية: -6
 تتمثل أىمية الفروض في3      



الفرضية والفرضية االرتباطية                                                          الفصل الثاني  

 

 
23 

الحمول المقترحة أي أنيا توجو  البحث المناسبة الختيارتحديد اإلجراءات وأساليب -8

 البحث.

تقدم الفروض تفسيرا لمعالقات بين المتغيرات فالفروض تحدد العالقة بين المتغير  -2

 وذات معنى.جيدة صورة  يتمدنا بإطار لعرض نتائج البحث ف المستقل والمتغير التابع وبذلك

 الحاجة إلى بحوث أخرى جديدة. تزود الباحثون بفروض أخرى وتكشف عن -0

تزودنا بتفسير مؤقت لمظواىر وتمدنا باإلطار النظري الذي يمكننا من وضع تفسير  -6

 مؤقت لمبيانات.

الكشف عن وجود العالقة بين المتغيرات وتستخدم لمربط بين بعض القوانين الخاصة  -9

 التي سبق الكشف عنيا وتؤدي الى تكوين نظرية.

فسير حقائق ومعارف والكشف عن األساليب والعوامل لتحميل الظاىرة الوصول الى ت -4

 المدروسة.

 الفرضية ىي القاعدة األساسية لتحديد أبعاد البحث في عممية التفسير والتحميل لمباحث. -0

 ( .6632339)أبو زينة وآخرون ،

 ثانيا الفرضية اإلرتباطية:

 تعريف الفرضية االرتباطية: -1
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ىي التي تبنى عمى أساس وجود عالقة ارتباطية بين متغيرين االرتباطية الفرضية         

 ويعمل الباحث خالل دراستو عمى البرىنة عمييا ،وىي التي تفترض وجود عالقة ارتباطية

 (83432382)فرحاتي،.بين متغيرين أو أكثر أو ال توجد

 أنواع الفرضية االرتباطية : -2

  :متغيرين()تنطوي عمى فرضية ارتباطية بسيطة 

 .)فرضية ارتباطية بسيطة عديمة االتجاه)غير متجهة 

 توجد عالقة ارتباطية)يوجد ارتباط( بين الدافع لالنجاز ومستوى الطموح. -    

 .)فرضية ارتباطية بسيطة ذات االتجاه)متجهة 

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين الدافع لالنجاز ومستوى الطموح ،وبتعبير أوضح كمما  -

 الدافع لإلنجاز ارتفع مستوى الطموح. ازداد 

 :فرضية ارتباطية مركبة 

 :عالقات ارتباطية بين متغير من جهة بمجموعة متغيرات من جهة أخرى 

 )عالقات ارتباطية عديمة االتجاه)غير متجهة 

توجد عالقة ارتباطية بين متغير الميارات االجتماعية وبين متغيرات أو قدرات التفكير  -

أو التفاصيل (élaboration)مثمة في الطالقة و المرونة و األصالة و االستفاضةاإلبداعي المت

 والحساسية لممشكالت.
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وبين درجة ىرمية السمطة ودرجة  organisation)توجد عالقة ارتباطية بين حجم التنظيم) -

 التخصص ودرجة المشاركةالشكمية ودرجة 

 )عالقات ارتباطية ذات االتجاه)متجهة 

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين متغير الميارات االجتماعية وبين متغيرات أو قدرات  -

أو  (élaboration)التفكير اإلبداعي المتمثمة في الطالقة و المرونة و األصالة و االستفاضة

 التفاصيل والحساسية لممشكالت.

طة ودرجة الشكمية ودرجة ارتفعت درجة ىرمية السم organisation)كمما ازداد حجم التنظيم ) -

 التخصص ودرجة المشاركة فييا.

 :ارتباطية مجموعة المتغيرات بمجموعة متغيرات أخرى في آن واحد 

 )عالقات ارتباطية عديمة االتجاه)غير متجهة 

توجد عالقة ارتباطية بين أبعاد الضغط الوظيفي 3 صراع الدور ،غموض الدور،عبأ الدور،  

ف ،اضطراب العالقات الوظيفية بأبعاد اإلجياد القمق االكتئاب  ندرة الحوافز ،سوء اإلشرا

 واألعراض السيكوسوماتية والرضى الوظيفي.

بين ميارات الذكاء االجتماعي والمتمثمة في التعبير االنفعالي  توجد عالقة ارتباطية -

والحساسية االنفعالية ،الضبط االنفعالي ،والتعبير االجتماعي والحساسية االجتماعية والضبط 

االجتماعي وبين قدرات التفكير اإلبتكاري المتمثمة في الطالقة والمرونة واألصالة و 

 اصيل والحساسية لممشكالت.(أو التف(élaboration االستفاضة 
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 )عالقات ارتباطية ذات االتجاه )متجهة 

راع الدور ،غموض الدور،عبأ توجد عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد الضغط الوظيفي 3ص -
القمق لعالقات الوظيفية بأبعاد اإلجياد3،اضطراب اوافز،سوء اإلشراف ،ندرة الحالدور

 ة ارتباطية سالبة بالرضى الوظيفي.،واألعراض السيكوسوماتية وعالقاالكتئاب
 توجد عالقة ارتباطية خطية دالة موجبة بين مستوى ميارات الذكاء االجتماعي والمتمثمة  -

 في التعبير االنفعالي والحساسية االنفعالية ،الضبط االنفعالي والتعبير االجتماعي 
والحساسية االجتماعية االجتماعية ،الضبط االجتماعي( يرتبط بارتفاع مستوى قدرات التفكير 

والضبط االجتماعي وبين مستوى قدرات التفكير اإلبتكاري المتمثمة في الطالقة والمرونة 
 (والحساسية لممشكالت.(élaboration واألصالة و االستفاضة 

اء االجتماعي الستة )التعبير االنفعالي الحساسية بحيث إن االزدياد مستوى ميارات الذك -
سة )الطالقة االبتكاري الخماالنفعالية،الضبط االنفعالي ،التعبير االجتماعي،الحساسية 

 ،والمرونة ،واألصالة
 الحساسية لممشكالت (.و  ((élaboration و االستفاضة 

 (.2380حسب اجتياد المحاضر)تيغزة ،      
 
 
 

 

 

 

 بسيطة

 عديمة االتجاه

 ذات االتجاه

 موجبة

 سالبة



الفرضية والفرضية االرتباطية                                                          الفصل الثاني  

 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح تفريغ الفرضيات االرتباطية38الشكل رقم )                

 (.2380تيغزة ، -أ-)حسب اجتياد المحاضر                   

   

 اختبارات الفروض:-ثالثا 

 اختبارات الفروض:- 1

الفروض ىي عالقات متوقعة بين متغيرين أو أكثر، أو ىي توقعات الباحث لنتائج        

 الفروض حموال محتممة لممشكمة موضع الدراسة.دراستو أو بحثو ،حيث تعتبر 

تالفرضيا  االرتباطية 

 مركبة

ارتباط 

متغيرات 

 بمتغير

ارتباط 

متغيرات 

 بمتغيرات

 عديمة االتجاه

تجاهاالذات   

 عديمة االتجاه

ات االتجاهذ  
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أما اختبارات الفروض فيي إحدى أىم األدوات اإلحصائية في الدراسات النفسية حيث أن 

االختبار اإلحصائي لفرض ما ،ىو مجموعة من القواعد تمكننا من قبول أو رفض 

قة" ،كما أن مقدار الفرض،فمقدار ثقتنا في القرار المتخذ بالرفض أو القبول يسمى"درجة الث

 عدم الثقة يسمى "مستوى المعنوية".

والغرض من إجراء اختبارات الفروض ىو وصول الباحث الى قرار بخصوص فرض        

معين حول معممة المجتمع ،وألنو ال يوجد قرار إحصائي منزه عن الخطأ فالقرارات 

لمخطأ ومن ىنا وجب عمينا  اإلحصائية ىي دائما قرارات احتمالية ،وال مفر من وجود احتمال

 أن ندرس كيفية التحكم ما أمكن ذلك احتماالت الخطأ ،وكيفية التقميل منيا ما استطعنا ذلك.

 أنواع الفروض اإلحصائية: -2

 يمكن أن تصاغ الفروض بطريقتين3      

توضح الطريقة االولى وجود عالقة بين المتغيرين ،أو وجود فروق بين مجموعتين فتسمى 

(،أما الطريقة الثانية3تصاغ بشكل ينفي وجود العالقة أو الفروق H1بحثية أو بديمة ) فروضا

 (حيثH0 3فتسمى فروضا صفرية)

وىو ما يود الباحث أن    Alternative Hypothèses(Ha ; H1) )البحثي(الفرض البديل -2-1

 يثبت صحتو ،ويوصي بو في كثير من االحوال. 

ينفي ما يتوقعو الباحث أو :Alternative Hypothèses(H0) )الصفري( الفرض العدم-2-2

يتنبأ بو ،أي يشير الى عدم وجود عالقة بين المتغيرات ،أو وجود فروق بين المجموعات 
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مثل3"ال توجد فروق دالة إحصائية بين اتجاىات الطمبة واتجاىات الطالبات نحو التعميم 

 المختمط".

لصفري ىو عكس الفرض البحثي ،لكن ىذا غير يعتقد بعض الباحثين أن الفرض ا      

صحيح فالفرض الصفري يعبر عن قضية إذا أمكن رفض صحتو فان ذلك يؤدي الى االبقاء 

 عمى فروض بحث معين .

أما عن سبب استخدام الفروض الصفرية في الدراسات والبحوث فيو لكون الفرض الصفري 

موضوعية والتحقق من صحتو أكثر سيولة و أكثر تحديدا وبالتالي يمكن قياسو ب

(ومنطقيا فمن المستحيل أو الصعب البرىنة عمى صحة شيء ما بينما من 60-2334)الدردير،

الممكن البرىنة عمى عدم صحتو أو صدقو بحيث التحقق من خطأ قضية ما يكون أيسر من 

 التحقق لصحة ىذه القضية.

غير حقيقية أي ىي راجعة  الفرض الصفري يقر بوجود فروق طفيفة التي تظير في السموك

لمصدفة ،أو األخطاء لمقياس وىنا الباحث في ىذه الحالة يقبل الفرض الصفري ال يرفض 

الفرض البديل ،لكن إذا ما وجدت فروق جوىرية أي داللة إحصائية ىنا نقبل الفرض البديل 

 ونرفض الفرض الصفري. 

 )البديمة ،الصفرية(: اتجاهات صياغة الفروض-

 (3يوضح اتجاىات صياغة الفروض.1جدول رقم)                 
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 (H0)الفرض الصفري (H1)الفرض البديل

H1 ₌ µ ≠ µ0 H0 ₌ µ ₌ µ0 

H1₌µ > µ0 H0 ₌ µ ≤ µ0 

H1₌µ < µ0 H0₌ µ ≥ µ0 

 

 3قيمة متوسط المجتمع. µ 3حيث 3

       µ .3 قيمة متوسط العينة 

 أنواع القرارات اإلحصائية:-3

 الفرض الصفري يكون اما صحيحا أو خاطئا حيث3      

عندما يكون الفرض الصفري صحيحا وتثبت نتائج التحميل اإلحصائي بأنو خاطئ ،فإننا -

 (.αيساوي مستوى الداللة ) وىوType 1Errorنقع في خطأ من النوع األول

اإلحصائي وقررنا رفضو أما عندما يكون الفرض الصفري خاطئا بناءا عمى النتائج التحميل -

(،الذي يعتمد جزئيا عمى βويرمز لو بالرمز ) Type II Error فإننا نقع في خطأ من النوع الثاني

 مستوى الداللة وحجم العينة ،ويمكن توضيح ذلك بالجدول التالي3

 (3يوضح أنواع القرارات اإلحصائية.2جدول رقم)                

 الفرض العدم غير صحيح الفرض العدم الصحيح ضالفر   القرار                

 ((H0            α           1-βرفض الفرض الصفري

 H0           1-α))              βقبول الفرض الصفري
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 من خالل الجدول يمكن استنتاج أنواع القرارات اإلحصائية التالية3 -

العينة ،إذن العينة مشتقة من ىذا األصل  معمم المجتمع األصمي متساويا إلحصاءة -أ

)المجتمع(3الفرض الصفري صحيح ،وعمى الرغم من ذلك فإن الباحث يرفض ىذا الفرض 

 (.αالصفري       خطأ النوع األول)

العينة ،إذن العينة مشتقة من أصل  حين يكون معمم األصل ليس متساويا إلحصاءة -ب

مختمف ) الفرض الصفري خاطئ( ،وعمى الرغم من ذلك فإن الباحث يقبل ىذا الفرض 

 (.βالصفري       خطأ النوع الثاني )

معمم األصل ليس متساويا إلحصاءة العينة)الفرض الصفري خاطئ( ،ويرفض الفرض  -ج

 (.β-8االحصائي) الصفري ،إذن القرار صحيح      قوة االختبار 

معمم األصل متساويا إلحصاءة العينة)الفرض الصفري صحيح( ،ويقبل الفرض الصفري -د

 (99(. ) المرجع السابق،α-8)    صحيح   إذن القرار   

 أنواع اختبارات الفروض:-4

ىناك نوعان التجاىات الفروض ،حيث يتحدد نوع االتجاه المستخدم بناء عمى نوع       

 الفرض البديل كمايمي3

 أي في الفرض البحثي ،يستخدم الباحث اختبار داللة الطرفين االختبار في اتجاهين:  -أ

Tailed Tast Twoالكشف عن الداللة اإلحصائية إذا كان الفرض البدبل في  H1 ₌ µ ≠ µ0 
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 وفي ىذه الحالة منطقة الرفض تقع في طرفي المنحنى. 

 

 يوضح االختبار ذو االتجاىينيمثل منحنى  (23رقم)شكل 

   

 يسمى كذلك اختبار داللة الطرف الواحد)ذيل واحد( االختبار في اتجاه واحد: -ب

Test one- Tailed في الكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق الناتجة ومنطقة الرفضα  تقع

 كمية في طرف المنحنى األيمن ،أو في الطرف األيسر كمايمي3

3 وقعت منطقة الرفض في الطرف األيمن من H0 ₌ µ > µ0إذا كان الفرض البديل -8-ب

 المنحنى كما في الشكل.
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 يوضح االختبار ذو االتجاه)االتجاه األيمن(يمثل منحنى  (33رقم) شكل                  

 

 

 

 

وقعت منطقة الرفض في الطرف األيسر من  H0 ₌ µ < µ0إذا كان الفرض البديل -2-ب

 المنحنى كما في الشكل3 
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 يوضح االختبار ذو االتجاه)االيسر(.يمثل منحنى  (43رقم)شكل               

 (  1993: 102- 103)عالم،

 تتمثل ىاتو الخطوات في3خطوات إجراء اختبارات الفروض: -5

نصيغ الفرض اإلحصائي بصورة معاكسة تماما لمحالة صياغة الفرض اإلحصائي :  -1

 التي نريد اختبارىا.

وتوزيع المعاينة ،وتحديد مناطق الرفض والقبول حيث توزيع  αتحديد مستوى المعنوية:  -2

الحرجة (،ويتم استخراج القيم (h-1"بدراجات حريةtالمعاينة إذا كان توزيع طبيعي ،أو توزيع "

 من الجداول والتي تحدد مناطق الرفض والقبول.

ىو رفض أو قبول فرض معين حيث نسمي  الهدف من إجراء الهدف اإلحصائي:-3

( ثم نسحب عينة عشوائية ، ثم نسحب المتوسط مثال )أو أي  3فالفرض العدم الصفري)

 إحصاءة(ونسميو )َس(ونتبع الخطوات اآلتية3
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أو االنحراف  µ3وزيع احتمالي معين ومن معالمو لدينا )المتوسطبفرض أن المجتمع يتبع ت -أ

 . (P)المعياري أو نسبة

( حول واحد من معالم األصل 3فنفرض أننا بصدد اختبار فرض صفري معين ) -ب

 السابقة الذكر.

 نحسب إحصاء معين باعتباره أحد تقديرات المعممة التي يدور حوليا الفرض. -ج

تحديد منطقة القبول لالختبار ومنطقة الرفض بناءا عمى درجة الثقة حيث المساحة أسفل  -د

منحني التوزيع و أعمى منطقة القبول تساوي درجة الثقة ،بينما المساحة أسفل منحني التوزيع 

 وأعمى منطقة الرفض تسمى مستوى المعنوية 

من دالة االختبار (Calculated value)من خالل مقارنة القيمة المحسوبة اتخاذ القرار: -4

 اإلحصائي المناسب وىذا بناء اعمى معايير حيث يتم تحديد أي اختبار نستخدم أذكر منيا3

 طبيعة المجتمع )يتبع توزيع طبيعي أم ال(. -

 طبيعة سحب العينة)عشوائي أم غير عشوائي(. -

 نوع القياس )اسمي ،فتري...إلخ(. -

 (عند مستوى الداللة المحدد مسبقا.(Critical Vaueحرجةمع القيمة الجدولية أو ال -

من الجدولية يتم رفض الفرض الصفري ،أما إذا كانت أول فيتم  <حيث إذا كانت المحسوبة 

قبول الفرض الصفري ،مع األخذ بعين االعتبار ذو ذيل واحد أو طرف واحد ،أم ذو ذيمين 

 أو طرفين حسب الفرضية البديمة.
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 خالصة:

ر الفروض خطوة ميمة في البحوث العممية ،فبدونيا ال يمكن التحدث عن شيء تعتب     

اسمو البحث .فبواسطة الفروض ترتقي الدراسة الى مستوى البحث فيي المحركة المبدئية في 

رحمة البحث ،فالصعوبة الكبرى تكمن في كيفية استنتاج الباحث لمفروض وكيفية صياغتيا 

لتحقق من صحتيا باختيار االساليب االحصائية المناسبة لنوع صياغة مالئمة لإلشكالية  ثم ا

 الفرضيات.
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  تمهيد:

يعتمد الباحث في العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية الختبار فرضيات البحث عمى        

األساليب اإلحصائية االستداللية التي تناسب نوع الفرضيات. ولمعالجة الفرضيات االرتباطية 

العالقية( يختار معامالت االرتباط التي  توضح العالقة بيف الظواىر ،قوتيا واتجاىيا. )

وتصنؼ الى معامالت االرتباط البارامترية ومعامالت االرتباط الالبارامترية ،واختيار 

األسموب االحصائي المناسب مف طرؼ الباحث يتحدد وفقا لنوع متغيرات الدراسة ،مستوى 

رات مع مراعاة شروط تطبيقو وىذا ما يتجاىمو الكثير مف الباحثيف في القياس ىذه المتغي

 دراستيـ مما يؤثر عمى صحة القرارات وجودة النتائج المتوصؿ الييا.

 األساليب اإلحصائية:  -أوال

 تعريف األساليب اإلحصائية: -1

 ،حيث  إف الباحثيف باختالؼ تخصصاتيـ العممية يستخدموف أداة ميمة ىي اإلحصاء       

عرؼ عمـ اإلحصاء عمى أنو مجموعة النظريات والطرؽ العممية التي تبحث في جمع حيث 

 (08: 8002)طبية، البيانات وعرضيا وتحميميا واستخداـ النتائج لمتنبؤ أو التقرير واتخاذ القرار.

ف اإلحصاء الوصفي عبارة عف الطرؽ الخاصة بتنظيـ وتمخيص المعمومات والغرض إ    

مف التنظيـ ىو المساعدة عمى فيـ المعمومات ،والطرؽ الوصفية تحتوي عمى توزيعات 

تكرارية ورسومات بيانية وطرؽ حساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومختمؼ 

 (00:8000)أماني ،القياسات األخرى
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ما اإلحصاء االستداللي فيو عبارة عف الطرؽ العممية التي تعمؿ لالستدالؿ عف معالـ أ

مجتمع بناء عمى المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا مف العينة المأخوذة منو مذلؾ وفؽ 

 (.00الطرؽ اإلحصائية المعمومة.)المرجع السابؽ:

يب بارامترية )معممية( وأخرى إف األساليب اإلحصائية االستداللية تصنؼ الى أسال        

البارامترية )المعممية( ،والتمييز بيف األسموبيف يتعمؽ بنوع البيانات المراد تحميميا ومستوى 

قياسيا ،فصحة تفسير النتائج والتوصؿ الى حؿ مشكمة البحث يتوقؼ عمى انتقاء األسموب 

 ينة الدراسة. اإلحصائي المناسب لمتطمبات وطبيعة المتغيرات ،ومستوى قياسيا وع

 

 

 

 

 ( يوضح أقساـ اإلحصاء.5الشكؿ رقـ)               

 

 األساليب اإلحصائية البارامترية:  -2

 اإلحصاء    

      الوصفي

البارامتري       الالبارامتري  

    االستداللي
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 كبيرة الحجـ ممثمة ىي التي تيتـ بالبيانات الرقمية الحقيقة لممتغيرات لدى عينات       

  لممجتمع األصمي الذي سحبت منو كما تتمتع باعتدالية توزيعيا.

اإلحصاء البارامتري ىو أحد أنواع األساليب اإلحصائية االستداللية التي تيتـ  إف     

بالكشؼ واالستدالؿ عمى المجتمع اعتمادا عمى ما توافر مف البيانات لدى الباحث خاصة 

  .أساليب اتخاذ القرارات اإلحصائيةف ىذا المجتمع كما تتناوؿ بالعينة المأخوذة م

 (60:8000) الدردير،

 (مميزات وعيوب األساليب اإلحصائية البارامترية كمايمي:68:8028ويذكر)السردي،       

 :المميزات 

 قوية بدرجة كبيرة. -

 أكثر حساسية لخصائص البيانات. -

 النوع األوؿ والخطأ مف النوع الثاني.توفر فرصة صغيرة جدا لحدوث الخطأ مف  -

 توفر معمومات أكثر دقة عف الظاىرة. -

 :العيوب 

 أكثر صعوبة في حسابيا. -

 محدودية نوع البيانات)الفئوية والنسبية (التي يمكف تحميميا بواسطة ىذه االختبارات. -

 

 األساليب اإلحصائية الالبارامترية: -3



اإلحصاء االستداللي                                                                      الفصل الثالث  

 

 
41 

و نوع إحصائي بديؿ لإلحصاء البارامتري ،وخاصة عندما ف اإلحصاء الالبارامتري ىإ       

يتعامؿ الباحث مع بيانات تندرج تحت المستوى الترتيبي أو االسمي ،حيث يمجأ الباحث الى 

 ىذا النوع مف اإلحصاء عندما ال يتحقؽ شروط استخداـ اإلحصاء االستداللي البارامتري.

 (66:8028)السردي ،

 (مميزات وعيوب األساليب اإلحصائية الالبارامترية كمايمي:82-80ىػ:2366ويذكر)الخالدي ،

 :المميزات 

 تصمح لمعينات الصغيرة ويمكف االعتماد عمى نتائجيا بدرجة كبيرة.  -

أسيؿ في فيميا وحسابيا عف االختبارات البارامترية ،كما أنيا أكثر سيولة في  -

 جبر الرتب والتصنيؼ.اشتقاؽ معادالتيا الرياضية التي تعتمد عمى 

تمدنا بنتائج صادقة لتحميؿ المالحظات الرقمية المستمدة مف مقاييس الرتب ،نظرا  -

 ألف البيانات الرقمية ال تعني في ىذه الحالة أرقاما حقيقة.

 مجاؿ التطبيؽ. يا، واتساعتطبيقسيولة وسرعة  -

،وتقبؿ في بعض األحياف أف يكوف  أنيا تصمح في حالة البيانات االسمية والرتبية -

 المتغير التابع اسميا أو رتبيا.

تحمؿ مخالفة الفروض فاألساليب الالبارامترية تستند الى فروض قميمة وغير معقدة  -

ويسيؿ التحقؽ منيا في البيانات. ويمكف ببساطة مراعاة تأثير مخالفة ىذه الفروض 

 مف النتائج.
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 :العيوب 

ؽ البارامترية عند استيفاء الطرؽ البارامترية لمتطمباتيا تكوف أقؿ قوة مف الطر  -

وافتراضاتيا ،وىذا يعرؼ بالكفاءة النسبية لمطرؽ الالبارامترية بالمقارنة مع الطرؽ 

البارامترية .وليذا وعند الحجـ المعيف يجب عدـ  استخداـ الطرؽ الالمعممية في حالة 

 استيفاء الطرؽ المعممية لشروطيا.

لى نتائج تكوف أكثر عمومية ،طالما أف افتراضات ومتطمبات ىذه الطرؽ قد تفضي ا -

 قميمة أو ضعيفة نسبيا.

قد ال تستخدـ كؿ المعمومات المتاحة ،وذلؾ ألنيا ال تشترط الكثير مف الخصائص  -

 المتعمقة بالبيانات وتوزيعيا.

التبايف إال  ال يوجد بعد أي مقياس البارامتري الختبار التفاعالت في نموذج تحميؿ -

 إذا افترضنا تحقؽ شروط معينة في العينة والبيانات الرقمية التي لدينا.

 

 

 

 مقارنة بين األساليب البارامترية واألساليب الالبارامترية: -4
(في الجدوؿ التالي مقارنة بيف األساليب اإلحصائية 22:8006يمخص)الثبيتي ،       

 بارامترية.البارامترية واألساليب اإلحصائية الال
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 ( يوضح مقارنة بيف األساليب اإلحصائية البارامترية والالبارامترية.3جدوؿ رقـ)     

       شروط استخدام االختبارات اإلحصائية البارامترية والالبارامترية: -5

 (شروط استخداـ االختبارات البارامترية والالبارامترية كمايمي:68:8028يذكر)السردي،

 األساليب 
 وجو المقارنة

 
 البارامترية        

    
 الالبارامترية        

 
 نوع المتغيرات    

 فئوية أو نسبية فقط
 كمية

 تعتمد عمى الدرجات األصمية

إسمية أو ترتيبية وقد تكوف فئوية 
 نوعية

 تعتمد عمى بيانات في شكؿ 
 تكرارات أو رتب

 
 االفتراضات      

 
 التوزيع النظري لممجتمع معروؼ

 وموزع توزيعا اعتداليا

 يمكف استخداميا لمعالجة 
 وتحميؿ البيانات في المواقؼ 

التجريبية التي يكوف فييا حجـ العينة 
 صغيرا 

 
 حجـ العينة       

 
 ال يمكف استخدامو في تحميؿ 

 البيانات ذات الحجـ الصغير جدا

يمكف استخداميا لمعالجة وتحميؿ 
بيانات في المواقؼ التجريبية التي ال

 يكوف فييا حجـ العينة صغيرا جدا
 

 قوة االختبار       
 أكثر قوة ألنيا تميؿ أكثر إلى 

 رفض الفرضية الصفرية
أقؿ قوة ألنيا تميؿ أكثر إلى قبوؿ 

 الفرضية الصفرية
 
 السيولة أو الصعوبة 

 أصعب في االستخداـ ألنيا تحتاج
البيانات  إلى وقت طويؿ لتحميؿ

 حتى نتمكف مف الوصوؿ إلى النتائج

أسيؿ استخداما ،ألنيا ال تحتاج إلى 
وقت طويؿ لتحميؿ البيانات مما 
يؤدي إلى اإلسراع في الحصوؿ 

 عمى النتائج
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 :شروط االختبارات البارامترية 

 التوزيع اإلعتدالي موضع الدراسة. -

 تساوي التبايف أو تجانس التبايف. -

 المشاىدات. استقالؿ -

 (.60حجـ العينات كبير حيث يكوف حجـ العينة عمى األقؿ ) -

 أف يكوف مستوى البيانات مف النوع الفئوي )الفتري( أو النسبي. -

 العشوائية في اختيار العينات مف المجتمع األصمي. -

 :شروط االختبارات الالبارامترية 

 حجـ العينات صغير. - 

 السمي أو الرتبي.مستوى البيانات مف النوع ا -

 ال توجد شروط مسبقة حوؿ توزيع المجتمع الذي تشتؽ منو العينات. -

 عدـ تحقؽ أحد شروط اإلحصاء االستداللي البارامتري. -

 

 

 

 معامل االرتباط: -ثانيا
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تشير معامالت االرتباط الى مقدار التغير االقتراني بيف ظاىرتيف ويتـ استخداـ        

االرتباطية )العالقية(،  صحة الفرض اختبار البارامترية والالبارامترية فياالرتباط  معامالت

 الفروض الصفرية.

 تعريف معامل االرتباط: -1

(معامؿ االرتباط بأنو مقياس إحصائي يقيس قوة وتماـ العالقة بيف 2990يعرؼ)الفار ،       

وؿ بالتغير في متغيريف أو درجات مقياسيف يوضح كيؼ يرتبط التغير في المقياس األ

 (.22:8000المقياس الثاني.)المالكي ،

عبارة عف رقـ واحد ولكنو يدلنا عف مدى ارتباط ظاىرتيف أو أكثر ىو معامؿ االرتباط      

( نتيجة لحدوث تغيرات  أومعنى ذلؾ أنو يدلنا عف مدى التغيرات التي تحدث في العامؿ )

 (32:8000)عيسوي ، (.بفي)( تغير أ( وكيؼ يصاحب أي تغير في)بفي العامؿ )

 أنواع االرتباط: -2

(فالعالقة الموجبة تعني وجود تغير 2-، 2+تتراوح قيمة معامؿ االرتباط فيما بيف )       

اقتراني إيجابي بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابع)عالقة طردية(بينما العالقة السالبة تدؿ 

ذا  عمى وجود تغير اقتراني سمبي بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابع )عالقة عكسية( وا 

ر أو كانت صغيرة جدا بحيث كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي صفرا أو تقترب مف الصف

تكوف غير دالة إحصائيا فيذا يدؿ عمى عدـ وجود عالقة بيف المتغير المستقؿ والمتغير 

 (200:8000التابع.)الدردير ،
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 أهداف دراسة االرتباط: -3

 توضيح العالقة بيف الظواىر قوتيا واتجاىيا. -

 التنبؤ والتحكـ في الظواىر.-

 س العمـو السموكية واالجتماعية.حساب ثبات وصدؽ أدوات القيا -

 (88:8006إمكانية تقدير إحدى الظاىرتيف بداللة األخرى)الحازمي ، -

 خصائص معامالت االرتباط:  -4

 يحدد مقياس االرتباط مقدار العالقة بيف متغيريف. -

 (.2و+ 2-تقع قيمة معامؿ االرتباط بيف ) -

باط يكوف طرديا أي أف ازدياد قيمة المتغير إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط موجبة فإف االرت-

 األوؿ تؤدي الرتفاع قيمة المتغير الثاني.

إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط سالبة فإف االرتباط يكوف عكسيا أي أف ازدياد قيمة المتغير  -

 األوؿ تؤدي النخفاض قيمة المتغير الثاني.

 .2-أو  2يكوف االرتباط قويا جدا عندما تقترب قيمتو مف  -

اقتراب القيمة مف الصفر يعني ضعؼ العالقة أو االرتباط إذا كانت قيمة االرتباط صفر،  -

 (288:8002ىذا يعني أف العالقة معدومة بيف المتغيريف.)طبيو ،

 أشكال معامالت االرتباط: -5

 (إلى تعدد أشكاؿ معامالت االرتباط منيا:239:2920يشير)السيد ،       



اإلحصاء االستداللي                                                                      الفصل الثالث  

 

 
47 

 بيرسوف.معامؿ ارتباط  -

 معامؿ ارتباط سبيرماف.  -

 معامؿ ارتباط التوافؽ. -

 معامؿ ارتباط فاي. -

 معامؿ ارتباط الثنائي. -

 معامؿ ارتباط الثنائي األصيؿ. -

 معامؿ ارتباط الرباعي. -

 معامؿ ارتباط الجزئي. -

  

 

 

 

 

 

 االحصاءاالستداللي     

 الدراسة

 الالبارامترياإلحصاء       اإلحصاء البارامتري      
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 والالبارامترية ( يوضح أىـ معامالت االرتباط البارامترية 4جدوؿ رقـ)   

 

 

 

 شروط اختيار مقاييس االرتباط: -6

 إف مقاييس االرتباط عديدة،ويتوقؼ اختيار الباحث ألي مف ىذه األنواع عمى العوامؿ التالية:

 

 

 دراسة االرتباط بيف

 متغيريف

 

 معامؿ االرتباط بيرسوف  -

 معامؿ االرتباط الثنائي -

 معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ-

 معامؿ ارتباط الرتب لسبيرماف-

 معامؿ ارتباط فاي -

 معامؿ االرتباط الرباعي -

 معامؿ االقتراف الرباعي -

 معامؿ ارتباط التوافؽ -

 تباط كنداؿمعامؿ ار  -

 معامؿ اتفاؽ كنداؿ -

 دراسة االرتباط بيف 

 عدة متغيرات

 معامؿ االرتباط المتعدد -

 معامؿ االرتباط الجزئي -

 معامؿ االرتباط شبو الجزئي-

معامؿ االرتباط الجزئي الترتيبي -

 ((Kendallلكنداؿ
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 نوع ميزاف قياس كؿ متغير)اسمي ،رتبي ،فتري ،نسبي(. -

 شكؿ توزيع البيانات )متصؿ أـ منفصؿ(. -

 (800:2996منحني( ،)عالـ ، خصائص توزيع البيانات )خطي أـ -

 العوامل المؤثرة في معامل االرتباط: -7

 العوامؿ المؤثرة في معامؿ االرتباط كمايمي:

تفترض في المتغيريف عند ايجاد معامؿ االرتباط أف تكوف العالقة خطية وىذا ال الخطية: -

االستقامة وليس  يعني أف النقاط تقع عمى خط مستقيـ ،ولكف شكؿ االنتشار ينزع الى

 (86:8006)الحازمي ، االنحناء.

(تعني ثبات تبايف ص،سويقصد بو عند االرتباط بيف متغيريف )تجانس)التباين( لممجموعة: -

(عند كؿ قيمة مف قيـ ص(وكذلؾ ثبات تبايف قيـ)ص(عند كؿ قيمة مف قيـ)سقيـ المتغير)

ختمؼ عبر القيـ المختمفة لممتغير (،وىذا يعني أف التبايف في أحد المتغيريف ال يسالمتغير)

 الثاني)تكافؤ االختالؼ(.

إذا كاف نطاؽ مدى االختالؼ كبيرا فإننا نتوقع أف تكوف قيمة معامؿ ضيق المدى: -

االرتباط كبيرة وبالعكس إذا كاف نطاؽ مدى االختالؼ صغيرا فإف قيمة معامؿ االرتباط 

 تكوف صغيرة.
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تقدير معامؿ االرتباط في المجتمع عمى عينة مأخوذة  ينشأ عندما يود الباحثحجم العينة: -

مف ذلؾ المجتمع ويسعى الى الحصوؿ عمى أفضؿ تقدير مف خالؿ العينة وحجـ العينة لو 

 أثر عمى دقة معامؿ االرتباط حيث تزداد ىذه الدقة بزيادة حجـ العينة.

ذا كاف أحد المتغيريف يفترض أف يكوف توزيع المتغيريف إعتداليا وا  طبيعة توزيع البيانات: -

 أو كمييما غير اعتدالي فإف العالقة بينيما قد تكوف منحنية.

 األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية االرتباطية: -ثالثا

 (: (Pearsonمعامل ارتباط بيرسون -1

معامؿ ارتباط بيرسوف ىو المعامؿ الذي يصؼ العالقة بيف متغيريف وتنحصر قيمتو      

(فمعنى 2+] وذلؾ باستخداـ قانوف بيرسوف ،فإذا كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي)2-،2+بيف[

ذا كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي) (فمعنى 2-ذلؾ أف االرتباط بيف المتغيريف طردي تاـ وا 

 (03،06:8009)بوعالؽ، ذلؾ أف المتغير عكسي.

 (r)المعامؿ رسوف يرمز ليذا(أف معامؿ االرتباط بي230:8000ويذكر)أبو زينة وآخروف،

 يدلنا أوال عمى قوة العالقة بيف المتغيريف وعمى اتجاه ىذه العالقة موجبة أو سالبة.

 

 نذكر   بيرسوف  مف معايير استخداـ معامؿ االرتباط (60:8028ويذكر)السردي ،

 فيمايمي:

 مستوى القياس)فتري أو نسبي(. -
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يتـ اختيار العينة مف المجتمع اإلحصائي بطريقة عشوائية أف تكوف العالقة بيف  أف -

 المتغيريف خطية.

 ال يجوز استخداـ معامؿ االرتباط إذا كانت العالقة منحنية. -

 (.60حجـ العينة ال يقؿ عف ) -

 تتبع الدرجات توزيع اعتدالي. -

 تباط بيرسوف بالطرؽ اآلتية:(إلى إمكانية حساب معامؿ ار 200:8000ويشير)الدردير ،

 :حساب االرتباط بطريقة الدرجات المعيارية 

 الدرجات متوسط –الدرج الخاـ                                
 )ذ(=الدرجة المعيارية

 االنحراؼ المعياري لمدرجات                                

 حاصؿ ضرب الدرجات المعيارية المتقابمة مجموع                             
 )ر( =  معامؿ االرتباط

  عدد األفراد                                              

 (ذ ص  مج )ذ س                        
 معامؿ االرتباط)ر( =

 ف                             
  ²مج ح س                                                
 )س(=    االنحراؼ المعياري لدرجات

 ف                                                   
   

  ²مج ح ص                                                  
 (=  صاالنحراؼ المعياري لدرجات)

 ف                                        
 حيث أف: 
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 (.س: درجة معيارية مف درجات االختبار األوؿ)سذ 

 (.ص: درجة معيارية مف درجات االختبار الثاني)ذ ص

 : عدد األفراد. ف

 :حساب االرتباط بطريقة االنحرافات المعيارية 

 ح ص(  مج )ح س                             
 )ر(=معامؿ االرتباط 

 ع ص  ع س   ف                             
 حيث أف:      

 ( عف متوسطيا.س: انحراؼ درجات االختبار)ح س

 (عف متوسطيا.ص: انحراؼ درجات االختبار)ح ص

 (.س: االنحراؼ المعياري لدرجات)ع س

 (.ص: االنحراؼ المعياري لدرجات)ع ص

 : عدد األفراد.ف

 :حساب االرتباط بطريقة االنحرافات 

 ح ص(  مج )ح س         
 ر = 

 ²مج ح ص   ²مج ح س            
 حيث أف:       

 ( عف متوسطيا.س: انحراؼ درجات االختبار)ح س

 (عف متوسطيا.ص: انحراؼ درجات االختبار)ح ص
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 (عف متوسطيا.س: تربيع انحراؼ درجات االختبار)²ح س

 (عف متوسطيا.صتربيع انحراؼ درجات االختبار): ²ح ص

  بالطريقة العامة:حساب ارتباط الدرجات الخام 

تعتمد ىذه الطريقة عمى الدرجات الخاـ و مربعات ىذه الدرجات ،و تتميز ىذه الطريقة بدقتيا 

 و سرعة حسابيا و يتـ حساب معامؿ االرتباط مف المعادلة اآلتية:

 مج ص  مج س  –ف مج س ص                
 ر=       

 ²)مج ص([-²[ ] ف مج ص²)مج س(-²]ف مج س             
 

 حيث أف:     

درجات المتغير   (س: مجموع حاصؿ ضرب درجات المتغير المستقؿ)مج س ص

 ( المناظرة.صالتابع)

 (.س: مجموع درجات المتغير المستقؿ)مج س

 (.ص: مجموع درجات المتغير التابع)مج ص

 (.سالمستقؿ)مجموع مربعات درجات المتغير : ²مج س

 (.صمجموع مربعات درجات المتغير التابع): ²مج ص

 (.سمربع مجموع درجات المتغير المستقؿ): ²)مج س(

 (.صمربع مجموع درجات المتغير التابع): ²)مج ص(

 : عدد األفراد الذيف طبؽ عمييـ البحث.ف
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 ية:ولمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة معامؿ ارتباط بيرسوف نتبع الخطوات التال

 الحصوؿ عمى القيمة المحسوبة بعد تطبيؽ صيغة معامؿ ارتباط بيرسوف. -

الكشؼ في الجداوؿ االحصائية الخاصة بمعامؿ ارتباط بيرسوف عف القيمة الجدولية ،عند  -

 (.     حيث ف =عدد األفراد.0000أو 0002ومستوى الداللة) 8-فدرجة الحرية= 

 الجدولية.نقارف بيف القيمة المحسوبة والقيمة  -

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر أو تساوي القيمة الجدولية عند مستوى الداللة المحدث  -

ذا كانت القيمة المحسوبة أصغر مف القيمة  نقبؿ الفرض البديؿ ونرفض الفرض الصفري ،وا 

 الجدولية نقبؿ الفرض الصفري ونرفض الفرض البديؿ.

 معامل االرتباط الثنائي: -2

يستخدـ معامؿ االرتباط الثنائي عندما يحتاج الباحث الى معرفة معامؿ االرتباط بيف      

سمات أو صفات شخصية وعقمية معينة ،وبحيث يمكف معرفة أفراد العينة في أحد المتغيريف 

 (800:8028) دويدار، وتصنيؼ ىؤالء األفراد لمجموعتيف بالنسبة لممتغير الثاني.

 ؿ االرتباط الثنائي نذكر فيمايمي:و مف معايير استخداـ معام

 أف يكوف متغيريف أحدىما اسمي )متغير منفصؿ(و الثاني كمي) متغير متصؿ(. -

  أف كال مف المتغيريف يكوف موزع توزيعا اعتداليا في مجتمع األصؿ. -

 ولحساب معامؿ ارتباط الثنائي يعتمد عمى المعادلة التالية:
 8ف  2ف        8ـ – 2ـ                                         

 (2-)ف  ف            ع)ر ث(=        معامؿ االرتباط الثنائي
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 حيث أف: 
 : متوسط درجات تحصيؿ التالميذ الذكور)بافتراض أنو المتوسط األكبر(.2ـ
 : متوسط درجات تحصيؿ التمميذات.8ـ
 : االنحراؼ المعياري لدرجات التالميذ الذكور واإلناث معا في المتغير التابع أو المتصؿع

 )التحصيؿ الدراسي(.
 : عدد التالميذ الذكور.2ف
 :عدد التمميذات.8ف
 (.8+ف2ف:العدد الكمي لمتالميذ)ف

 ولمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة معامؿ االرتباط الثنائي نتبع الخطوات التالية:
 لحصوؿ عمى القيمة المحسوبة بعد تطبيؽ صيغة معامؿ االرتباط الثنائي.ا -
  8-فنكشؼ في جداوؿ داللة معامؿ االرتباط عند درجات حرية =  -

 ومستوى الداللةالقيمة الجدولية 
 (.     حيث ف =عدد األفراد.0000أو 0002)
 نقارف بيف القيمة المحسوبة والقيمة الجدولية. -

عند مستوى الداللة المحدد نقبؿ الفرض البديؿ إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر أو تساوي  -

ذا كانت القيمة المحسوبة أصغر مف  ونرفض الفرض الصفري ،وا 

 (228:8000القيمة الجدولية نقبؿ الفرض الصفري ونرفض الفرض البديؿ.)الدردير ، 

 معامل االرتباط الثنائي األصيل: -3

خدـ معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ أو الخاص في نفس األغراض التي يستخدـ يست       

فييا معامؿ االرتباط الثنائي ،وبصفة خاصة إذا أردنا حساب ارتباط درجات كؿ سؤاؿ مف 
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أسئمة االختبار) ثنائي االجابة(بالدرجة الكمية لالختبار،كما يستخدـ معامؿ االرتباط الثنائي 

أدوات القياس السموكية في حالة حساب صدؽ تمييز األداة األصيؿ في حساب صدؽ 

مف الدرجات الكمية لالختبار(،نظرا ألف الطريقة % 80باستخداـ المقارنة الطرفية)أعمى وأدنى 

المقارنة الطرفية)صدؽ التمييز( تعطي مؤشرا لصدؽ األداة ،وليست القيمة العددية لمعامؿ 

 الصدؽ.

 نائي األصيؿ مف المعادلة اآلتية:ويمكف حساب معامؿ االرتباط الث

 8ـ -2ـ                                       
 ب أ  )ر ث(=                  معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ

 ع                                                        
 حيث أف:

 الدراسي()مثاؿ:حساب العالقة بيف نوع الطالب ودرجات تحصيميـ 

 : متوسط تحصيؿ الطالب الذكور.2ـ

 : متوسط تحصيؿ الطالبات.8ـ

 المعياري لدرجات الجنسيف معا. االنحراؼ: ع

            2ف                                      
 =             أ:نسبة الطمبة: العدد الكمي لمطالب

 8+ ف2ف                                                  
 

 8ف                                                         
 =ب:نسبة الطالبات:العدد الكمي لمطالب

 8+ف2ف                                                       

 ولمعرفة الداللة اإلحصائية لقيمة معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ نتبع الخطوات التالية:    
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 الحصوؿ عمى القيمة المحسوبة بعد تطبيؽ صيغة معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ. -

 ومستوى الداللة 8-نكشؼ في جداوؿ داللة معامؿ االرتباط عند درجات حرية= ف -

 ث ف :عدد األفراد.(.     حي0000أو 0002)

 نقارف بيف القيمة المحسوبة والقيمة الجدولية. -

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر أو تساوي القيمة الجدولية عند مستوى الداللة المحدد نقبؿ  -

ذا كانت القيمة المحسوبة أصغر  الفرض البديؿ ونرفض الفرض الصفري)دالة إحصائيا( ،وا 

 رض الصفري ونرفض الفرض البديؿ)غير دالة إحصائيا(.مف القيمة الجدولية نقبؿ الف

 (220،220:8000)الدردير،

 معامل االرتباط الجزئي: -4

يمجأ الباحث الى استخداـ معامؿ االرتباط الجزئي إذا كانت الظاىرة التي يقـو        

بدراستيا تتضمف متغيريف مستقميف ومتغيرا تابعا حتى يضمف عزؿ تأثير أحد المتغيريف 

لمستقميف دوف تأثيره في قيمة االرتباط بيف المتغير المستقؿ الثاني والمتغير التابع ،أو ا

يستخدمو الباحث في حالة ضبط بعض المتغيرات التي يمكف أف تؤثر في المتغير التابع أي 

أف معامؿ االرتباط يركز عمى عزؿ المتغيرات لمتعرؼ عمى اآلثار المتبقية. ومف معايير 

 ؿ االرتباط الجزئي نذكر فيمايمي:استخداـ معام

 مستوى قياس المتغيرات فتري أو نسبي)المتغيريف المستقميف والمتغير التابع(.-

 .60أف ال يقؿ حجـ العينة عف-
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 ويمكف حسابو عف طريؽ المعادلة اآلتية:

 ر ب جػ ر أ ب -ر أ جػ               
 ر أ جػ.ب=

 [²جػ()رب -2[ ]²)ر أب(-2]                
 حيث أف:

 : المتغير المستقؿ األوؿ.أ

 : المتغير المستقؿ الثاني.ب

 : المتغير التابع.جػ

فعمينا أف نحسب معامالت االرتباط البسيطة بطريقة بيرسوف بيف المتغيرات الثالثة عمى 

 ر أب ،ر أجػ ،ر ب جػ.النحو اآلتي:

(ومتغير التابع  أقيمة معامؿ االرتباط بيف المتغير المستقؿ األوؿ)  عمىر أجػ.ب ويدؿ الرمز 

 (.ب(بعد عزؿ تأثير المتغير المستقؿ الثاني)جػ)

 

 

 وكذلؾ يمكف استخداـ المعادلة التالية:

 ر أ جػ ر أ ب -ر ب جػ                
 ر ب جػ.أ=

 [²)رجػ أ(-2[ ]²)ر أب(-2]                
 حيث أف:

 المتغير المستقؿ األوؿ. : أ
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 : المتغير المستقؿ الثاني.ب

 : المتغير التابع.جػ

نحسب معامالت االرتباط الجزئية بعد عزؿ تأثير كؿ متغير مف ىذه المتغيرات مف 

االرتباطات األخرى ،فعمينا أف نحسب معامالت االرتباط البسيطة بطريقة بيرسوف بيف 

 .ر ب جػ،ر أجػ ،أب  رالمتغيرات الثالثة عمى النحو اآلتي:

(، جػ( بالمتغير التابع)بفمعامالت االرتباط الجزئية عمى ارتباط المتغير المستقؿ الثاني)

( ،والمتغير المستقؿ األوؿ بالمتغير المستقؿ جػ(بالمتغير التابع)أوالمتغير المستقؿ األوؿ)

 الثاني.

 لقيمة معامؿ االرتباط الجزئي نتبع الخطوات التالية: ولمعرفة الداللة االحصائية

 الحصوؿ عمى القيمة المحسوبة بعد تطبيؽ إحدى المعادلتيف)حسب الفرضية(. -

( وذلؾ بتطبيؽ تلمعرفة الداللة االحصائية لمعامؿ االرتباط الجزئي  نعتمد عمى اختبار)

 المعادلة التالية:

 

 ₃₍₂‚₁₎ر          
 ت =

 ²[₃₍₂‚₁₎] ر-2        
   6-ف            

(عف القيمة الجدولية ،عند درجة تالكشؼ في الجداوؿ االحصائية الخاصة باختبار) -

 (، حيث ف =عدد األفراد.0000أو 0002ومستوى الداللة ) 6-الحرية=ف
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 نقارف بيف القيمة المحسوبة والقيمة الجدولية. -

ة الجدولية عند مستوى الداللة المحدد نقبؿ إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر أو تساوي القيم -

ذا كانت القيمة المحسوبة أصغر  الفرض البديؿ ونرفض الفرض الصفري)دالة إحصائيا( ،وا 

 مف القيمة الجدولية نقبؿ الفرض الصفري ونرفض الفرض البديؿ)غير دالة إحصائيا(.

 معامل االرتباط المتعدد: -5

ايجاد العالقة بيف متغير ما وبيف متغيريف أو أكثر في يستخدـ االرتباط المتعدد في        

 حالة ضميما معا ،ومف معايير استخداـ معامؿ ارتباط المتعدد:

 يكوف مستوى قياس المتغيرات مف مستوى)فتري أو نسبي(. -

يكوف لدينا ثالث متغيرات فأكثر )متغير مستقؿ ومتغيريف تابعيف ،أو متغير مستقؿ واحد  -

 يف أو أكثر،أو متغيريف مستقميف أو أكثر مع متغير تابع واحد(. و متغيريف تابع

 .60حجـ العينة ال يقؿ عف 

عندما تقترب قيمة معامؿ االرتباط المتعدد مف الواحد)تنحصر قيمة معامؿ االرتباط المتعدد -

 ( فيجب إعادة تصحيحيا.2بيف الصفر ،

 التالية:ويمكف حساب معامؿ االرتباط المتعدد بتطبيؽ المعادلة 

 

 ₃‚₂ر ₃‚₁ر ₂‚₁ر8 -²(₃‚₁+ )ر ²₍₂‚₁₎ر                 
 = ₍₃‚₂‚₁₎ر  

 ²(₃‚₂ر ) - 2                           
 حيث أف:
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 (:متغير مستقؿ واحد.2)

 (: متغير التابع األوؿ.8)

 (: متغير التابع الثاني.6)

الخطوة األولى يبدأ الباحث بحساب معامؿ االرتباط البسيط)ارتباط بيرسوف( ،بيف كؿ  -

متغير وآخر مف متغيرات الدراسة حتى يحصؿ عمى ثالثة ارتباطات وتكوف ىذه االرتباطات 

 عمى النحو التالي: 

 .(₍₂ ₁₎رالمتغير المستقؿ الواحد وعالقتو بالمتغير التابع األوؿ) -

 (.₃ ₁رالمتغير المستقؿ الواحد وعالقتو بالمتغير التابع الثاني ) -

 (.₃ ₂ر )المتغير التابع األوؿ وعالقتو بالمتغير التابع الثاني -

 ثـ التعويض في المعادلة.

 ولمعرفة الداللة االحصائية لمعامؿ االرتباط المتعدد نتبع الخطوات التالية:

 ستقؿ ومتغيريف تابعيف: معامؿ اإلرتباط المتعدد بيف متغير م 

 الحصوؿ عمى القيمة بعد تطبيؽ معادلة  معامؿ االرتباط المتعدد.-

الكشؼ في الجداوؿ اإلحصائية الخاصة بمعامؿ االرتباط المتعدد عف القيمة الجدولية ،عند -

 (، حيث ف =عدد األفراد.0000أو 0002ومستوى الداللة ) 8-فدرجة الحرية=

 نقارف بيف القيمة المحسوبة والقيمة الجدولية. -
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إذا القيمة المحسوبة أكبر مف أو تساوي القيمة الجدولية عند مستوى الداللة المحدد نقبؿ -

ذا كانت القيمة المحسوبة أصغر  الفرض البديؿ ونرفض الفرض الصفري )دالة إحصائيا(،وا 

 ؿ)غير دالة إحصائيا(مف القيمة الجدولية نقبؿ الفرض الصفري ونرفض البدي

ويمكف استخداـ معادلة التصحيح لمحصوؿ عمى مربع معامؿ االرتباط المتعدد المعدؿ -

Adjusted R² :مف المعادلة اآلتية 

 2-ف                        
 (²ر - 2)                 -2=لمعدؿا ²ر  

  2-ؾ  -ف                      
 حيث أف:

 : حجـ العينة.ف

 دد المتغيرات المستقمة.: عؾ

 مربع معامؿ االرتباط المتعدد.: ²ر

 :معامؿ االرتباط بيف متغير مستقؿ و أكثر مف متغيريف تابعيف 

إذا أراد باحث أف يدرس العالقة بيف متغير مستقؿ و ستة متغيرات تابعة ،فيقـو الباحث في 

 ىذه الحالة بحساب معامالت االرتباط  المتعددة اآلتية:

(والمتغير 8(والمتغير التابع )2االرتباط المتعدد بيف المتغير المستقؿ) معامؿ - أ

 (.6 8 .2ر(معا ،)6التابع)
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 (3(والمتغير التابع)6المتغير التابع )(و 2)باط المتعدد بيف المتغيرالمستقؿالرتت امعامال-ب

 (.3 6. 2رمعا ،)

(والمتغير 0التابع )(و المتغير 2معامؿ االرتباط المتعدد بيف المتغير المستقؿ ) - ج

 (.0 0. 2(معا ،)ر0التابع)

يقـو الباحث بتحويؿ معامالت االرتباط المتعدد السابقة الى مقابالتيا الموغاريتمية مف  -د

 الجداوؿ االحصائية عمى النحو اآلتي:

 مثاؿ:

 المقابالت الموغاريتمية معامالت االرتباط المتعددة

 0068ز = 0062= 68. 2ر 

 0008ز = 0000= 03 .2ر 

 0030ز = 0038= 00 .2ر 

 يقـو الباحث بحساب متوسط المقابالت الموغاريتمية. –ىػ     

 

                 0068+0.08+0030 
  0030=                           = المتوسط

                          6 
عف قيمة معامؿ االرتباط المقابمة لمقيمة  يكشؼ الباحث في الجداوؿ االحصائية -و

( وبالتالي يكوف معامؿ االرتباط المتعدد بيف المتغير 0036(والتي تساوي )0030الموغاريتمية)

 .(0036المستقؿ والمتغيرات التابعة الستة معا مساويا)
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 8ف ػيقوـ الباحث بالكشؼ عف داللتو االحصائية عند درجة الحرية = -ز

 ح(.)كما سبؽ التوضي

  :معامؿ االرتباط المتعدد بيف متغيريف مستقميف أو أكثر و متغير تابع واحد 

يمكف حساب معامؿ االرتباط المتعدد لعدة متغيرات مستقمة مجتمعة معا و متغير تابع واحد، 

نظرا ألف معامؿ االرتباط المتعدد في ىذه الحالة يوضح العالقة الخطية بيف المتغير التابع 

ودالة خطية لمجموعة متغيرات مستقمة ،ويصمح معامؿ االرتباط المتعدد إليجاد العالقة بيف 

د مف المتغيرات المستقمة ومتغير تابع واحد ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ معامؿ االرتباط أي عد

المتعدد بيف ثالثة متغيرات أحدىما متغير تابع واآلخراف متغيراف مستقالف ويمكف حسابو عف 

 طريؽ المعادلة التالية: 

   

 ₂₁ر   ₃₂ر   ₃₁ر 8 -₃₂ ²+ ر₃₁ ²ر                                           
 = ₃.₍₂₁₎معامؿ االرتباط المتعدد ر

 ₂₁ ²ر 
 حيث أف:

   (6( والمتغير التابع)8( ،)2معامؿ االرتباط المتعدد بيف المتغيريف المستقميف): ₃.₍₂₁₎ر

 معامؿ ارتباط المتغير المستقؿ األوؿ بالمتغير التابع. : ₃₁ر 

 التابع.معامؿ ارتباط المتغير المستقؿ الثاني لممتغير : ₃₂ر 

 معامؿ االرتباط بيف المتغيريف المستقميف.: ₂₁ر 
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 ²ر،ويمكف الحصوؿ عمى  ₃.₍₂₁₎ ²ر.˙بعد تطبيؽ ىذه المعادلة والحصوؿ عمى قيمة . -

 المعدؿ مف المعادلة اآلتية:

 2-ف                                   
 (   ₃.₍₂₁₎ ²ر -2)                      -2المعدؿ = ₃.₍ ₂₁₎ ²ر        
 2-ؾ  -ف                                     

  ذا كاف لدينا أكثر مف ثالثة متغيرات وليكف مثال خمسة متغيرات ،فإننا نتبع نفس وا 

الخطوات التي تـ ذكرىا عند ايجاد معامؿ االرتباط المتعدد في حالة وجود أكثر مف 

 متغيريف تابعيف عمى النحو اآلتي:

تغيرات المستقمة ىي أربعة ومتغير التابع واحد )المتغير الخامس( فنحسب إذا كانت الم -أ

  5 ₂₁.5والثاني والمتغير التابع =رالمستقؿ األوؿ  ركؿ مف المتغيمعامؿ االرتباط المتعدد بيف 

 4355ومعامؿ االرتباط المتعدد بيف كؿ مف المتغير المستقؿ الثالث والرابع والمتغيرالتابع=ر

إلى مقابالتيا الموغاريتمية (55 43ر ، 5. ₂₁معامالت االرتباطات المتعددة) ر نقوـ بتحويؿ -ب

 مف الجدوؿ الخاص بذلؾ. 

                                                   

 نحسب المتوسط المقابالت الموغاريتمية لمعامالت االرتباطات المتعدد = -ج

 مجػ المقابالت الموغاريتمية

 عػػددىػا        

نستخرج مف الجدوؿ معامؿ االرتباط المقابؿ لمتوسط المقابالت الموغاريتمية فيكوف ىو  -د

 (.55 4321معامؿ االرتباط المتعدد بيف المتغيرات المستقمة معا والمتغير التابع)ر
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 ونختبر داللة معامؿ االرتباط المتعدد باستخداـ اختبار"ؼ"مف المعادلة اآلتية: -ىػ

 ( 2-ؾ -)ف²ر         
 ؼ=

 (²ر- 2ؾ)          
 حيث أف:

 ؾ: عدد المتغيرات المستقمة)درجات حرية البسط(.

 )درجات حرية المقاـ( فإذا كانت 2-عدد المتغيرات المستقمة  –:عدد األفراد 2-ؾ -ف

ؼ المحسوبة أكبر أو تساوي ؼ الجدولية المقابمة لدرجات حرية البسط )ؾ( ودرجات حرية  

(فيذا يدؿ عمى أف معامؿ االرتباط المتعدد داؿ إحصائيا α عند مستوى)  2-ؾ -اـ فالمق

 ( 299-293:8000عند ىذا المستوى.)الدردير ،

 األساليب االحصائية االستداللية الالبارامترية االرتباطية: -رابعا

 معامل ارتباط سبيرمان: -1

 ويبحث في العالقة بيف متغيريف حيث يذكر ينسب ىذا المعامؿ الى سبيرماف

(أف معامؿ ارتباط سبيرماف يستخدـ إليجاد العالقة بيف متغيريف أما 893:8028)غريب ،

بحثيما مع حاالت فردية وذلؾ بإعطاء رتب متدرجة مف األعمى الى األدنى في الدرجات 

 المعطاة ويكوف ذلؾ بالنسبة لممتغيريف.

 (60:8028ومف معايير استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف يذكر )السردي ،

 يستخدـ في حساب معامؿ االرتباط بيف متغيريف في حالة القياس الترتيبي. -

 حجـ العينة صغير. -
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 توزيع الدرجات ممتوي التواء موجب أو سالب. -

 ويمكف حساب معامؿ ارتباط سبيرماف مف المعادلة التالية: -

 .²مجػ ؼ – 0                          
 معامؿ ارتباط الرتب=

 (2 –²ف)ف                           
 حيث أف:

 : مجموع مربعات فروؽ الرتب.²مجػ ؼ

 ف: عدد األفراد.

 مالحظة:

 (.مج ص(=مجموع رتب المتغير الثاني)مج سمجموع رتب المتغير األوؿ) -

 (.802:8000=صفر دائما.)الدردير ،(مج ؼمجموع الفروؽ عف متوسطيا ) -

 ولمعرفة الداللة االحصائية لقيمة معامؿ االرتباط سبيرماف نتبع الخطوات التالية:

 الحصوؿ عمى القيمة المحسوبة بعد تطبيؽ صيغة معامؿ ارتباط سبيرماف. -

الكشؼ في الجداوؿ اإلحصائية الخاصة بمعامؿ ارتباط سبيرماف عف القيمة الجدولية،  -

 (.حيث ف=عدد األفراد.0000أو0002درجة الحرية =ف ومستوى الداللة ) عند

 نقارف بيف القيمة المحسوبة والقيمة الجدولية. -
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عند مستوى الداللة المحدد نقبؿ  إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر أو تساوي القيمة الجدولية -

الفرض البديؿ ونرفض الفرض الصفري ،و إذا كانت القيمة المحسوبة أصغر مف القيمة 

 الجدولية نقبؿ الفرض الصفري و نرفض الفرض البديؿ. 

 (:Ø)معامل ارتباط فاي -2

فيو  ف معامؿ ارتباط فاي حالة خاصة مف الحاالت التي تستخدـ فييا معامؿ التوافؽ.إ     

لى قسميف متغيريف)نوعيف ال يستخدـ إال في الحاالت التي يقسـ فييا كال مف المتغيريف ا

 (808:8028)دويدار ، .مختمفيف(

 ( ومف معايير استخداـ معامؿ ارتباط فاي نذكر فيمايمي:828.820:8000ويذكر)الدردير ،

 القياس االسمي.يستخدـ في حساب معامؿ ارتباط  بيف متغيريف منفصميف في حالة  -
يستخدـ في الحاالت التي يقسـ فييا كؿ مف المتغيريف الى نوعيف مختمفيف مثؿ الصفات  -

 ال ،وغيرىا(.-خطأ ،نعـ-ومعكوساتيا )ذكور ،إناث ،صواب
يمكف أف يستخدـ في حساب العالقة بيف المتغيرات المتصمة أو المستمرة بعد تحويميا الى  -

 متغيرات ثنائية.
 معامؿ ارتباط فاي مف المعادلة اآلتية:ويمكف حساب 

 

 ب جػ -أ د                                   
  )أ+ب()جػ +د()أ +جػ()ب+د(  =(Ø)فاي رتباطمعامؿ ا

 بطريقتيف ىما:( Ø)ويتـ حساب الداللة االحصائية  لمعامؿ ارتباط فاي 

 ²استخدام كا: 
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مف المعادلة ( ²)كامف عالقتو ب( Ø)فاييتـ حساب الداللة االحصائية لمعامؿ ارتباط  -
 اآلتية:

 ²كا         
Ø = 

 ف         
  ₓ(Ø(²=ف ²كا

 (.2-()عدد األعمدة2-=)عدد الصفوؼ²كادرجات حرية 
الجدولية المقابمة لدرجات حرية  في الجداوؿ اإلحصائية الخاصة بػ:  ²كانكشؼ عف قيمة  -
 .00002، 0002، 0000عند مستويات  ²كا
الجدولية عند مستوى الداللة المحدد  ²المحسوبة أكبر أو تساوي قيمة كا ²إذا كانت قيمة كا -

ذا كانت ( Ø)فمعامؿ ارتباط فاي إحصائيا أي نقبؿ الفرض البديؿ ونرفض الفرض الصفري وا 
 القيمة المحسوبة أصغر مف القيمة الجدولية نقبؿ الفرض الصفري ونرفض الفرض البديؿ.

 ي حساب داللة فا(Ø ):)مف الدرجة المعيارية)ذ 
 ف     Øذ=
 معامل االرتباط الرباعي: -3

 (.Ø)ال يختمؼ معامؿ االرتباط الرباعي في فكرتو العامة عف معامؿ
 ومف معايير استخداـ معامؿ االرتباط الرباعي نذكر مايمي:

أف يكوف المتغيراف في معامؿ االرتباط الرباعي متغيريف متصميف أصال ،قسـ كؿ منيما  -

الى فئتيف فقط عند نقطة معينة عمى متصؿ الدرجات بحيث تصبح درجة الفرد عمى أي 

متغير منيما إما"منخفضة أو مرتفعة" ، "أقؿ مف المتوسط أو أعمى مف المتوسط"وبذلؾ 

 إلى تكرارات ليذا التقسيـ الثنائي لممتغير.تتحوؿ درجات أفراد العينة 
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أف يؤدي ىذا التصنيؼ الثاني لمدرجات الى تكرارات متقاربة في فئتي الجدوؿ ،بحيث ال  -

مف التكرارات الخاصة بالمتغير ،وال يصمح معامؿ % 00تبعد تكرارات الفئة بعدا كبيرا عف 

مف تكرارات % 90حدى خاليا الجدوؿ االرتباط الرباعي في حالة ما إذا زادت التكرارات في ا

 %.20المتغير أو نقصت في خمية أخرى عف 

أف يكوف توزيع الدرجات األصمية كؿ مف المتغيريف توزيعا اعتداليا ،أو قريبا جدا مف  -
،بحيث يصوغ الباحث افتراض أف البيانات التي يعالجيا مسحوبة مف  التوزيع االعتدالي

مجموعة أصمية ذات توزيع اعتدالي نموذجي ،لذا كمما كانت العينة كبيرة ،كمما كاف التوزيع 
 فرد. 800اعتداليا ،ويجب أال تقؿ العينة عف 

 ويتـ حساب معامؿ ارتباط الرباعي مف المعادلة التالية:
 د أ          

 ب= ر 
 ج ب         

 
وبالكشؼ في الجداوؿ (Ø)ويمكف حساب معامؿ االرتباط الرباعي عف طريؽ حساب  -

نحصؿ عمى (،Ø)االحصائية الخاصة بقيمة معامؿ االرتباط الرباعي المقابمة لمعامؿ ارتباط

 قيمة تقريبية لمعامؿ االرتباط الرباعي.

 معامل االقتران الرباعي: -4

" فيمكف استخدامو في الحاالت التي Yuleينسب معامؿ االقتراف الرباعي الى يوؿ "      

يصعب فييا استخداـ االرتباط الرباعي ،وىو قد ال يرقى الى دقة معامالت االرتباط األخرى 

 (820:8000)الدردير ، . ₓ 0000الى أنو يقترب مف معامؿ ارتباط بيرسوف إذا تـ ضربو 
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قتراف الرباعي عمى خارج قسمة فرؽ الخاليا المتشابية عمى حاصؿ وتعتمد طريقة حساب اال

 جمعيما مف المعادلة اآلتية:

 ب جػ –أد                                   
 )ر ؽ(=االقتراف الرباعي

 أد + ب جػ                                  
(إلى أف تكوف أكبر مف القيـ العددية ر ؽوتميؿ القيـ العددية لمعامؿ االقتراف الرباعي)

لمعامالت االرتباط األخرى ،لذا فإنو مف األفضؿ أف يقترب معامؿ االقتراف الرباعي مف 

 .0000 معامؿ ارتباط بيرسوف بضربو في

 معامل ارتباط التوافق: -5

يكوف فييا المتغيراف منقسماف إلى  إف معامؿ التوافؽ يستخدـ في الحاالت التي       

 (280:2999أصناؼ أو صفات متميزة أو يختمفاف معا اختالفا نوعيا.)عباس ،

يستخدـ معامؿ ارتباط التوافؽ مع البيانات االسمية ،ويسمى معامؿ ارتباط بيرسوف 

 (68:8006لمتوافؽ.)الحازمي ،

اط عندما يكوف المتغيراف المراد ف معامؿ التوافؽ يستخدـ لحساب قيمة معامؿ االرتبإ       

قياس االرتباط بينيـ صفات ،أيضا والجدوؿ المزدوج الذي يمثؿ العالقة بينيـ يزيد عدد 

 (608:8000)القصاص ، ( خاليا دوف خاليا المجموع.3خالياه عف)

 ومف معايير استخداـ معامؿ ارتباط التوافؽ نذكر مايمي:

 متغيريف في حالة القياس االسمي.يستخدـ في حساب معامؿ االرتباط بيف  -

 عدد خاليا األعمدة أو الصفوؼ أكبر مف اثنيف. -
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 ويتـ حسابو بتطبيؽ المعادلة التالية:

                2   
  - 2)ؽ(=

 جػ                
  حيث أف:

 مربع تكرار كؿ خمية                                
 [                                            جػ = مجػ ]                     

 مجػ التكرارات لصؼ نفس الخمية مجػ التكرارات لعمود تمؾ الخمية            
 

 ولمعرفة الداللة اإلحصائية لمعامؿ ارتباط التوافؽ عمينا أف:

 (مف خالؿ المعادلة التالية:²كاحساب ) -

 ²ؽ ₓف                           
 )المحسوبة(= ²كا

 ²ؽ - 2                         
 حيث أف:

 : عدد أفراد العينة.ف

 : مربع معامؿ التوافؽ المحسوب.ؽ

 (عف القيمة عند درجة الحرية =²كاالكشؼ في الجداوؿ اإلحصائية الخاصة باختبار) -

 (.0002أو 0000( ومستوى الداللة)2-)عدد الصفوؼ   (2 –)عدد األعمدة 

 نقارف بيف القيمة المحسوبة و القيمة الجدولية. -
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إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر أو تساوي القيمة الجدولية عند مستوى الداللة المحدد نقبؿ  -

ذا كانت القيمة المحسوبة أصغر مف القيمة  الفرض البديؿ و نرفض الفرض الصفري ،وا 

 الجدولية نقبؿ الفرض الصفري ونرفض الفرض البديؿ.

 معامل ارتباط كندال: -6  

أي ة بيف متغيريف في القياس الرتبي ف معامؿ ارتباط كنداؿ يستخدـ في حساب العالقإ     

أنو يستخدـ في نفس األغراض التي يستخدـ فييا معامؿ ارتباط سبيرماف ،إال أف معامؿ 

يمتي كنداؿ أفضؿ بكثير مف معامؿ سبيرماف في قياس ارتباط الرتب ،وقيمتو أقؿ مف ق

 معامؿ بيرسوف ومعامؿ سبيرماف ،ويتـ حسابو مف المعادلة التالية:

 ـ جػ            
 ر =

 ( 2 -½ف)ف ½       
 
 

 حيث أف:

 مجموع الفروؽ في عدد الرتب.ـ جػ: 

 : عدد أزواج القيـ)العينة(.ف

 ( عمى النحو اآلتي:ذويمكف حساب داللة معامؿ كنداؿ مف قيمة )

 ر           
 ذ = 
 (0ف + 8) 8     
 (2 –ف)ف  9     
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 بعد الحصوؿ عمى القيمة المحسوبة وذلؾ بتطبيؽ صيغة معامؿ ارتباط كنداؿ. -

 ثـ الحصوؿ عمى القيمة )ذ( الجدولية بعد حساب داللة معامؿ كنداؿ مف قيمة )ذ(. -

 .0002،0000نقارف قيمة )ذ( المحسوبة بقيمة )ذ( الجدولية عند مستوييف  -

إذا كانت قيمة)ذ( المحسوبة أكبر مف الجدولية فيي دالة إحصائيا و إذا كانت القيمة)ذ(  -

 (880:8000)الدردير ، المحسوبة أصغر مف الجدولية فيي غير دالة إحصائيا.

 معامل اتفاق كندال: -7

يقوـ بعض الباحثيف بإعداد بعض أدوات القياس السموكية مثؿ: االختيار ،االستبياف ،وبطاقة 

المالحظة ،وغيرىا مف أدوات القياس ،ثـ يقوموف بعرض ىذه األدوات عمى مجموعة مف 

الخبراء المتخصصيف في المجاؿ الذي أعدت فيو أدوات القياس ألخذ آرائيـ واإلفادة منيا في 

موضوع البحث وىذا ما يطمؽ عميو صدؽ المحكميف ،إال أف بعض الباحثيف إعداد األداة 

مف %90يقوموف بكتابة عبارات براقة في بحوثيـ مثؿ: "تـ أخذ العبارات التي اتفؽ عمييا 

المحكميف" دوف إجراء تحميؿ إحصائي جيد يؤكد صحة العبارة السابقة ،لذا يجب عمى 

مى عبارات األداة السموكية تحديدا إحصائيا ،وىنا الباحثيف تحديد درجة اتفاؽ المحكميف ع

 يفضؿ حساب معامؿ اتفاؽ كنداؿ بيف المحكميف مف المعادلة اآلتية:

 ²مجػ ؼ  28                                    
 )ر ؾ(=معامؿ اتفاؽ كنداؿ

 (2 - ²ف) ف   ²ـ                                     
 حيث أف:

 مربعات الفروؽ عف المتوسط الخاص بالصفوؼمجموع :  ²مجػ ؼ
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 : عدد المحكميف ـ

 : حجـ العينة ،أو عدد بنود أداة القياسف

 ولمعرفة الداللة االحصائية لقيمة معامؿ اتفاؽ كنداؿ نتبع مايمي:

 الحصوؿ عمى القيمة المحسوبة بعد تطبيؽ صيغة معامؿ اتفاؽ كنداؿ. -

الداللة االحصائية ليذا المعامؿ باستخداـ المعادلة بعد حساب معامؿ اتفاؽ كنداؿ بتقدير  -

 التالية:

 (2 –ر ؾ )ـ         
 ؼ =    

 ػ ر ؾ 2           
( النظرية عند ؼ( الجدولية مف جدوؿ قيـ )´ؼ( المحسوبة بقيمة )ؼثـ نقارف قيمة ) -

 .2-األبعاد حرية المقاـ =عدد البنود أو ،ودرجات  2-درجات حرية البسط = عدد المحكميف

أي يوجد اتفاؽ جوىري  0002( الجدولية عند مستوى ´ؼ( المحسوبة أكبر مف )ؼإذا كانت ) -

بيف آراء )الرتب( المحكميف لمبنود أو األبعاد التي يتكوف منيا  0002داؿ عند مستوى 

 (.8800888:8000المقياس.)الدردير،

 خالصة:

سموب االحصائي الختبار الفرضيات مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف عممية اختيار اال

  االرتباطية يتوقؼ عمى مستوى قياس المتغيرات ،شكؿ توزيع البيانات متصؿ أـ منفصؿ ،

و إلى خصائص توزيع البيانات خطي أـ منحني ،فكؿ أسموب احصائي لديو معايير 
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لباحث إلى استخدامو، فإذا لـ تتوفر إحدى الشروط في األساليب االحصائية البارامترية يمجأ ا

فمف بيف  معامالت االرتباط البارامترية التي يستخدميا نذكر : معامؿ ارتباط  الالبارامترية،

بيرسوف ،معامؿ االرتباط الثنائي،معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ ،معامؿ االرتباط الجزئي، 

لالبارامترية  معامالت معامؿ االرتباط المتعدد،...،وغيرىا. باإلضافة إلى معامالت االرتباط ا

نذكر منيا معامؿ ارتباط سبيرماف ،معامؿ ارتباط فاي ،معامؿ ارتباط الرباعي ،معامؿ 

، معامؿ اتفاؽ كنداؿ  ارتباط كنداؿاالقتراف الرباعي ،معامؿ ارتباط التوافؽ ،معامؿ 

اختيار معامؿ  وغيرىا.في اختبار صحة الفروض االرتباطية )العالقية(، فالباحث يسعى الى

 ارتباط المناسب لدراستو بيدؼ التوصؿ الى نتائج واتخاذ القرارات المناسبة.
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 : تمهيد

نتيجة لطبيعة مشكمة البحث ،وكذلك من منطمق  سعي الباحثة لإلجابة عمى تساؤالت        

الدراسة الحالية ،اعتمدت الباحثة عمى الدراسة التطبيقية الختبار صحة فرضيات الدراسة من 

 معة عبد الحميد بن باديس مستغانمخالل الدراسة الميدانية بمكتبة كمية العموم االجتماعية جا

 القسم الثاني فقد اعتمدت عمى استمارة لجمع المعمومات عن مذكرات الماسترأما 

 أوال: منهج الدراسة

بناء عمى طبيعة الدراسة الحالية اليدف منيا فإن الباحثة ترى أن المنيج المناسب ىو        

ما  الذي ييتم بالتشخيص الوصفي لمواقع وتقرير  Evaluative researchالمنيج الوصفي التقويمي

ينبغي أن تكون عميو األشياء والظواىر التي يتناوليا أي بحث في ضوء قيم ومعايير معينة 

واقتراح األساليب التي يمكن أن تتبع لموصول إلى الصورة التي ينبغي أن تكون في ضوء 

( وىذا ىو المنيج الذي يحقق ىدف الدراسة 1978ىذه المعايير أو القيم )جابر وكاظم ،

ن ىدفيا ىو وصف طرق معالجة الفرضيات االرتباطية في مذكرات الماستر الحالية حيث أ

المقدمة بقسم عمم النفس جامعة مستغانم ،وتقويم معالجة الفرضيات االرتباطية وفق طبيعة 

المعطيات البارامترية و الالبارامترية ،وفي ضوء معايير المعالجة الصحيحة أو الخاطئة 

 سير الجيد لقيم معامالت االرتباط البارامترية و الالبارامترية لمفرضية االرتباطية وكذلك التف

 ثانيا: مجتمع الدراسة
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يشمل مجتمع الدراسة مذكرات الماستر بقسم عمم النفس جامعة مستغانم التي اعتمد       

 الباحثون فييا عمى صياغة الفرضيات االرتباطية لإلجابة عمى تساؤالت دراساتيم.

عمى رسائل الماستر الموجودة الدراسة قامت الباحثة باإلطالع ولتحديد عناصر مجتمع 
 214النفس من خالل القوائم الصادرة من المكتبة،فقد بمغ  مجموع المذكرات  بشعبة عمم 

 . شعبةالتي تشمل جميع التخصصات في الو 
عمم النفس وحسب كل تخصص وعدد شعبة وفيمايمي جدول يوضح عدد المذكرات       

 منيا أي عدد المذكرات التي تم اإلطالع عمييا،و نسبة التواجد.الموجود 
 جامعة مستغانم -عمم النفسشعبة عدد مذكرات الماستر يوضح (: 5جدول رقم )

 نسبة التواجد العدد الموجود منيا عدد المذكرات  التخصصات
 %31,77 68 73 عمم النفس العيادي

 الصحة العقمية في 
 الوسط المدرسي

42 37 17,28% 

 %14,48 31 37 تعميمية العموم

 تحميل المعطيات 
 الكمية والكيفية

31 25 11,68% 

 %0,46 01 01 التوجيو المدرسي

 %0,46 01 01 تربية وأرطوفونيا

 الصحة النفسية في
 الوسط المدرسي

29 27 12,61% 

 %88,74 190 214 المجموع
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من مجموع عدد مذكرات الماستر بقسم عمم النفس جامعة % 88,74وقد تم اإلطالع عمى 

 مستغانم.

مذكرة تمت فييا معالجة الفرضيات  18مذكرة الموجودة منيا  190وقد كانت من بين 

 االرتباطية.

شعبة (:يوضح عدد المذكرات التي تمت فيها معالجة الفرضيات االرتباطية 6جدول رقم)  

 عمم النفس جامعة مستعانم

عدد  التخصصات

 المذكرات 

 الموجود منيا العدد
 

 نسبة التواجد
 

 %8 02 04 تحميل المعطيات الكمية والكيفية

 %24 06 08 تعميمية العموم

 %20 05 06 عمم النفس العيادي والصحة العقمية

 %20 05 07 الصحة النفسية في الوسط المدرسي

 %72 18 25 المجموع

 

لممذكرات التي تم معالجة الفرضية اإلرتباطية حسب قوائم مذكرات الماستر  العدد اإلجمالي

 .18،أما عدد المتواجدة و التي تم اإلطالع عمييا ىي  25 شعبة عمم النفس ىو 
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 ثالثا:عينة الدراسة

بعد حصر عدد عناصر مجتمع الدراسة قررت الباحثة دراسة المجتمع ولكن ىذا غير       

( مذكرات غير موجودة فمم أتمكن من تقويميا ،وىكذا فإن عدد المذكرات التي 08ممكن ألن)

( مذكرة ماستر ،وبمغ عدد معالجات 18تمت فييا  معالجة الفرضيات االرتباطية بمغ )

 (.38الفرضية االرتباطية فييا)

 وفيمايمي جدول يوضح توزيع عدد المذكرات والمعالجات التي تم دراستيا حسب

 . التخصصات

 (: يوضح عدد معالجة الفرضيات االرتباطية  في عينة الدراسة.7جدول رقم)  

 عدد معالجة الفرضية االرتباطية عدد المذكرات التخصصات

 05 02 تحميل المعطيات الكمية والكيفية

 09 06 تعميمية العموم

 08 05 مم النفس العيادي و الصحة العقميةع

 12 05 الصحة النفسية في الوسط المدرسي

 34 18 المجموع

،أما عدد المعالجات 18تى تم فييا معالجة الفرضيات االرتباطية ىو عدد المذكرات ال

 . 34لمفرضية االرتباطية في ىذه المذكرات ىو

 رابعا: أداة الدراسة التطبيقية
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لطبيعة الدراسة الحالية وخدمة ألىدافيا قامت بإعداد استمارة لجمع المعمومات  وفقا       

 والبيانات الخاصة بيذه الدراسة وقد تكونت االستمارة من األقسام التالية:

  القسم األول:

 معمومات عن البحث ساىمت في اإلجابة عن إشكالية الدراسة الثانية ويشمل الخانات التالية:

 رقم البحث. -

 قسم الباحث. -

 القسم الثاني:

لتحديد نوع التحميل اإلحصائي في معالجة الفرضية االرتباطية و أعطي المعمومات التي 

 ساىمت في اإلجابة عن إشكالية الدراسة األولى ويشمل الخانات التالية:

 نوع البيانات:  -

 الحكم عمى نوع اإلحصاء المستخدم )مناسب/غير مناسب( -

 القسم الثالث:

محكم عمى المعالجة اإلحصائية و أعطي المعمومات التي ساىمت في اإلجابة عن إشكالية ل 

 الدراسة الثانية ويشمل الخانات التالية:

 الحكم عمى المعالجة اإلحصائية صحيحة /خاطئة . -

لمحكم عمى تفسير قيم معامل االرتباط أعطي المعمومات التي ساىمت في  القسم الرابع:

 ل الدراسة الثالث و يشمل الخانات التالية:اإلجابة عن تساؤ 
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 الداللة اإلحصائية. -

 قيمة معامل االرتباط. -

 معامل التحديد. -
 

 اإلحصائية المستخدمةخامسا:األساليب 

استخدمت الباحثة األساليب التالية:النسبة المئوية الختبار الفرضية األولى والثالثة،واختبار 

 الختبار الفرضية الثانية. ²كا

 ₓ 100التكرار                       
 النسبة المئوية = -

 عدد العينة                      
 ²ت م( -)ت و                    

 مجـ = ²اختبار كا -
 ت م                      

 سادسا:اإلجراءات المنهجية لمتقويم في الدراسة الحالية

رتباطية في مذكرات الماستر تناولت الدراسة الحالية تقويم طرق معالجة الفرضيات اال  

 عمم النفس بجامعة مستغانم وقد سارت الطريقة العامة لمتقويم وفقا لمخطوات التالية:شعبة

 تصنيف التخصصات التي تم فييا معالجة الفرضية االرتباطية وىي كمايمي: -أوال

 ية والكيفية.تحميل المعطيات الكم -

  تعميمية العموم. -

 .عمم النفس العيادي والصحة العقمية -

 الصحة النفسية في الوسط المدرسي. -
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ذا كانت نوع البيانات تالئم اإلحصاء -ثانيا  تحديد طبيعة التحميل االحصائي وا 

 المستخدم وىو:

 اإلحصاء البارامتري. -

 اإلحصاء الالبارامتري -

 إيجاد الفروق في معالجة الفرضيات االرتباطية بين مذكرات الماستر وفق التخصصات، -

 أي معالجة إحصائية صحيحة أو خاطئة 

 تفسير قيم معامالت االرتباط إذا كان حسب: -ثالثا

 الداللة اإلحصائية. -

 قيم معامل االرتباط. -

 معامل التحديد. -
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 تمهيد:

لقد صممت الدراسة بيدف وصف طرق معالجة الفرضيات االرتباطية في مذكرات         

وتقويم ىذه المعالجات عمى ضوء االستخدام  عمم النفس بجامعة مستغانمشعبة الماستر 

 المناسب لمعامالت االرتباط والكشف عن طرق تفسير ىذه المعامالت.

ولقد تم جمع المعمومات الالزمة لتحقيق أىداف الدراسة ثم عرض ومناقشة نتائج البحث وفقا 

ألسئمة البحث وذلك من خالل التحقق من فروضيا وفي األخير قمت بتقديم بعض 

 وصيات و االقتراحات بناءا عمى النتائج المتحصل عمييا الت

 ومناقشة الفرضية األولى: نتائجال عرض –أوال 

تنص الفرضية األولى لمبحث عمى أنو تم معالجة الفرضيات االرتباطية وفق طبيعة  

 عمم النفس جامعة مستغانم.شعبةالبارمترية في مذكرات الماستر المعطيات البارامترية وال

 ولمتحقق من ىذه الفرضية قامت الباحثة باالعتماد عمى النسبة المئوية.
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(: يوضح عدد المعالجات اإلحصائية لمفرضية االرتباطية المناسبة وغير 8جدول رقم)
 عمم النفس جامعة مستغانم.شعبة مناسبة لنوع البيانات في مذكرات الماستر 

 االحصائي غير مناسبالتحميل  التحميل االحصائي مناسب التخصصات

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 / / %14,70 05 تحميل المعطيات الكيفية والكمية

 %2,94 01 %23,52 08 تعميمية العموم

 / / %23,52 08 الصحة العقمية عمم النفس العيادي و 

 / / %35,29 12 الصحة النفسية في الوسط المدرسي

 %2,94 01 %97.06 33 المجموع

 
 لمفرضية االرتباطية أن مجموع عدد المعالجة االحصائية  (8رقم ) يتضح من خالل الجدول  

( 33عمم النفس جامعة مستغانم قد بمغ )شعبة المناسب لنوع البيانات في مذكرات الماستر 
( من المجموع الكمي لممعالجات كما أن مجموع عدد % 97,06وبنسبة ) مناسبة معالجة

( من المجموع الكمي لممعالجات % 2,94اسبة كانت معالجة واحدة بنسبة )المعالجات غير من
أي نسبة نجاح الباحثين في اختيار نوعي اإلحصاء االستداللي)بارامتري والبارامتري(كان 

( كانت أكبر % 97,06مناسب حسب معطيات الدراسة ،فنسبة المعالجة اإلحصائية المناسبة)
فإننا نرفض الفرض الصفري و  ( وعميو% 2,94من المعالجة اإلحصائية غير مناسبة بنسبة ) 

قد تحققت الفرضية األولى التي تنص عمى أن الفرضيات االرتباطية  ي أنوأ نقبل البديل
م عمشعبة تمت معالجتيا وفق طبيعة المعطيات البارامترية والالبارامترية في مذكرات الماستر 

 النفس جامعة مستغانم.
 

 ومناقشة الفرضية الثانية النتائج ثانيا:عرض
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 (²(:يوضح نتائج اختبار مربع كاي)كا9جدول رقم)           

 
 المعالجة االحصائية      

 
 التخصصات

 
 صحيحة

 
 خاطئة

 

 ²قيمة كا
)تصحيح 

 يتس(

 مستوى الداللة درجة الحرية
 االحصائية

 تحميل
المعطيات 

الكمية 
 والكيفية

 التكرار
 المالحظ

05 00  
 
 
 
 
0,66 

 
 
 
 
 
03 

 
 
 
 
 
0,05 

 التكرار
 المتوقع

4,85 0,15 

 التكرار تعميمية العموم 
 المالحظ

08 01 

 التكرار
 المتوقع

8,74 0,26 

عمم النفس 
العيادي و 

الصحة 
 العقمية

 التكرار
 المالحظ

08 00 

 التكرار
 المتوقع

7,77 0,23 

الصحة 
 النفسية في
الوسط 
 المدرسي

 التكرار
 المالحظ

12 00 

 التكرار
 المتوقع

11,65 0,33 

 7,83تقابميا الجدولية  3بماأن درجة الحرية=  01 33  المجموع
           0,66   7,83 
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 ( وعميو نعتمد عمى تصحيح يتس 5بما أن لدينا في بعض الخانات تكرار متوقع أقل من )

 قانون يتس:

 ²(0,5-ت م/( -مجـ )/ت و       
 =²كا

 ت م                
 0,66=²كا

 3درجة الحرية=
السابق يتضح التكرار المالحظ بين تخصصات عمم النفس تحميل ( 9ل رقم)من خالل الجدو 

معطيات الكمية والكيفية ،تعميمية العموم ،الصحة العقمية في الوسط المدرسي الصحة النفسية 

-1-8-0-5في الوسط المدرسي من حيث المعالجة االحصائية الصحيحة والخاطئة كمايمي:)

-11,65-0,23-7,77-0,26-8,74-0,15-4,85(والتكرار المتوقع كمايمي:) 8-0-12-0

(فيي أصغر 3(عند درجة حرية)0,66(وسجل اختبار مربع كاي)تصحيح يتس( قيمة بـ )0,33

 (فيي غير دالة إحصائيا أي ال يوجد فروق .0,05من مستوى الداللة االحصائية)

ال يوجد فروق في معالجة وعميو   فإننا نقبل الفرض الصفري و نرفض الفرض البديل وعميو

 عمم النفس جامعة مستغانم.شعبة الفرضية االرتباطية بين التخصصات 

 

 
 

 ثالثا: عرض ومناقشة الفرضية الثالثة
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(:يوضح عدد تكرارات تفسير قيم معامالت االرتباط في مذكرات الماستر 10جدول رقم )

 عمم النفس جامعة مستغانم.شعبة 

 النسبة التكرار تفسير قيم معامل االرتباط

 %97,06 33 الداللة االحصائية

 %2,94 01 قيمة معامل االرتباط

 / / معامل التحديد

 %100 34 المجموع

 
أن تفسير قيم معامالت االرتباط وفق الداللة  (10رقم) يتضح من خالل الجدول        

( من المجموع الكمي لتفسيرات معامالت االرتباط كما % 97,06( بنسبة)33االحصائية قد بمغ )

( أما وفق معامل % 2,94أنو تم التفسير وفق قيمة معامل االرتباط كانت مرة واحدة بنسبة) 

 التحديد فكانت منعدمة تماما.

( ثم % 97,06أي أن تفسير معامالت االرتباط كان وفق الداللة االحصائية بأكبر نسبة ) 

(أما التفسير وفق % 2,94تمييا تفسير معامالت االرتباط وفق قيمة معامل االرتباط بنسبة ) 

فإننا نرفض الفرض الصفري  معامل التحديد كان منعدم تماما لم يعتمد عميو أي باحث فعميو

قد تحققت الفرضية الثالثة والتي تنص عمى أن تفسير معامالت االرتباط وفق ف و نقبل البديل

فق الداللة االحصائية كانت فو  ،تحديدال معامللداللة االحصائية ،قيمة معامل االرتباط و ا
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أكثر اعتمادا ثم تمييا قيمة معامل االرتباط في حين نجد أن التفسير وفق معامل التحديد لم 

 يعتمد نيائيا. 

 :ةــــاتمخ

 من خالل مناقشة نتائج البحث في ضوء فرضياتو نستخمص مايمي:

عمم النفس جامعة مستغانم أن شعبة معالجة الفرضيات االرتباطية في مذكرات الماستر  -

 أكثر المعالجات كانت بطريقة تناسب طبيعة البيانات )البارامترية والالبارامترية(.

عمم النفس بجامعة مستغانم من حيث شعبة ال يوجد فرق دال إحصائيا بين تخصصات  -

 . معالجة الفرضية االرتباطية

عمم النفس جامعة مستغانم شعبة إن نسبة تفسير معامالت االرتباط في مذكرات الماستر  -

 أكبر من نسبة التفسير حسب قيمة معامل االرتباط ومنعدمة حسب معامل التحديد.

 عمم النفس جامعة مستغانم شعبة إن معالجة الفرضية االرتباطية في مذكرات الماستر       

قد تمت وفق طبيعة المعطيات مما ساىم اختيار األسموب اإلحصائي )معامل االرتباط 

المناسب ليذه المعطيات وأن الباحثين حسب تخصصاتيم عالجوا بطريقة صحيحة وىذا ما 

رشادات اإلحصائيون وىي نتيجة منطقية تحققنا منيا  يتفق مع األدب النفسي والتربوي وا 

زام بفحص البيانات من حيث مستوى قياس المتغيرات طبيعة عمميا فعمى الباحثين االلت

 التوزيع ،عدد المتغيرات. 
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 :واالقتراحاتالتوصيات 

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة فإن الباحثة توصي بمايمي:

 ضرورة فحص البيانات من حيث مستوى قياس المتغيرات. -

 اإلحصائي المناسب لمبيانات.مراعاة شروط ومعايير اختيار األسموب  -

 االىتمام بفروض وشروط مقاييس العالقة والتأكد عند استخداميا. -

 وتقترح مايمي:

 الفرضية االرتباطية. الدراسات التي تتناول موضوع جراء المزيد من إ -

تصميم جداول توضح األساليب اإلحصائية و أسس اختيار كل أسموب إحصائي وسبل  -

 الوفاء بفروضو ومتطمباتو ثم جعل ىذا العمل في متناول الطالب والباحثين. 
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 التوصيات واالقتراحات:

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة فإن الباحثة توصي بمايمي:

 ضرورة فحص البيانات من حيث مستوى قياس المتغيرات. -

 ومعايير اختيار األسموب اإلحصائي المناسب لمبيانات. مراعاة شروط -

 االىتمام بفروض وشروط مقاييس العالقة والتأكد عند استخداميا. -

 وتقترح مايلي:

 جراء المزيد من الدراسات التي تتناول موضوع الفرضية االرتباطية. إ -

ئي وسبل تصميم جداول توضح األساليب اإلحصائية و أسس اختيار كل أسموب إحصا -
 الوفاء بفروضو ومتطمباتو ثم جعل ىذا العمل في متناول الطالب والباحثين.
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  :قائمة  المراجع
 .المغرب:المركز1االجتماعية.طم (.البحث العممي في العمو 2008.)ابراهيم،عبداهلل-1

 الثقافي العربي.

 .1ط واإلحصاء. (.مناهج البحث العممي2006أبو زينة فريد كامل،وآخرون.)-2
 والتوزيع.األردن:دار المسيرة لمنشر 

.القاهرة:دارالمعرفة 1(.التحميل اإلحصائي لمبيانات.ط2007أماني،موسى محمد.)-3
 الجامعية.

(،الموجه لإلحصاء الوصفي ااالستداللي في العموم 2009بوعالق ، محمد.)  -4 
 عة و النشر.دار األمل لمطبا :النفسية و التربوية و اإلجتماعية. بدون طبعة.الجزائر

(.من فسيفيساء الفرضيات إلى النماذج.محاضرة.قسم 2013/02/18تيغزة،أمحمد.)- 5
 عمم النفس.كمية التربية.جامعة الممك سعود.

(.دراسة النموذج الالبارامتري في حالة 2003الثبيتي،عبد اهلل أحمد مصمح.)- 6 
 المكرمة.الفروض االرتباطية.رسالة ماجيستر. جامعة أم القرى .مكة 

مناهج البحث في التربية  -(1978كاظم ،أحمد خيري.) -جابر ،جابر عبد الحميد -7
 ،القاهرة:دار النهضة العربية. 2وعمم النفس.ط

(.األسس المنهجية 2009يعقوب عبد اهلل.) ،أبو حمو-الجادري،عدنان حسين- 8 
ألردن:إثراء لمنشر .ا1واالستخدامات اإلحصائية في بحوث العموم التربوية واإلنسانية.ط

 والتوزيع.

(.معامالت االرتباط وعالقتها 2003الحازمي،عبد العزيز بن إبراهيم بن خميل.)- 9 
 بمستويات القياس.رسالة ماجيستر.جامعة أم القرى.مكة المكرمة.
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(. دراسة مقارنة بتطبيق مقياس العالقة البارامتري)معامل 2014خالد ،فارس.)-  10 
التوافق( عمى نفس  -ييس العالقة الالبارامترية)معامل ارتباط سبيرمانارتباط بيرسون( ومقا

 الدراسة.مذكرة ماستر.جامعة مستغانم. الجزائر. معطيات

هـ(.المقارنة بين نتائج بعض األساليب 1433الخالدي،محمد عامير عامر.) -11
االحصائية المعممية والالمعممية في ضوء انتهاك افتراض تجانس التباين.رسالة 

 ى.مكة المكرمة.ماجيستر.جامعة أم القر 

(.اإلحصاء البارامتري والالبارامتري في اختبار 2006الدردير ،عبد المنعم أحمد .) -12
 .القاهرة:عالم الكتب. 1فروض البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية. ط

(.األساليب االحصائية وتطبيقاتها في البحوث 2012دويدار ،عبد الفتاح.) - 13  
 .امعة اإلسكندرية:دار المعرفة الجامعية. قسم عمم النفس كمية اآلداب.ج1النفسية.ط

(.اإلحصاء الالبارامتري في بحوث التربية 1989رضوان ،محمد نصر الدين.) -14 
 الرياضية.القاهرة:دار الفكر العربي.

(.الدليل المنهجي في إعداد 2012جرادي ،حفصة.) -سبعون ،سعيد - 15
 لمنشر.الجزائر:دار القصبة . 1المذكرات.ط

(.تقويم األساليب اإلحصائية المستخدمة في 2012محمد عبد اهلل.)السردي ، -16
الجامعة اإلسالمية .البحوث التربوية بالجامعة اإلسالمية والحمول البديمة.رسالة ماجيستر

 بغزة.

. 2(.اإلحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي.ط1987السيد ،محمود أبو النيال.)- 17
 .بيروت:دار النهضة العربية

.عمان:دار البداية لطباعة 1(.مبادئ اإلحصاء.ط2008طبيه،أحمد عبد السميع.)- 18 
 والنشر.
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(.عمم النفس االحصائي.اإلسكندرية:دار المعرفة 1999عباس،محمود عوض.)- 19
 الجامعية.

(.األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية 1993عالم ،صالح الدين محمود.)- 20
 .القاهرة:دار الفكر العربي.1بيانات البحوث النفسية والتربوية.طوالالبارامترية في تحميل 

.مصر:دار 2اإلحصاء السيكولوجي التطبيقي.ط(.2000عيسوي،عبد الرحمان.)- 21 
 المعرفة الجامعية.

(.مدخل إلى اإلحصاء.برنامج دراسة المجتمع.جامعة 2012)دغريب،محمد سيدأ حم- 22
 االسكندرية.

(.البحث العممي بين التحرير والتصميم 2012اسم.)فرحاتي ،العربي بمق - 23
 األردن:دار أسامة لمنشر والتوزيع. 1والتقنيات.ط

(.مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي.مقرر طالب 2007القصاص،مهدي محمد.)- 24
 قسم عمم النفس.مصر:جامعة المنصورة.

استخدام التحميل (.شروط ومعايير 2000المالكي،عبد المجيد بن أحمد بن محمد.) - 25 
 العاممي.رسالة ماجيستر. جامعة أم القرى.مكة المكرمة.

(.التقويم التربوي مبادئ 2007صالح أحمد.) -منسى ،محمود عبد الحميم- 26
 اإلحصاء.بدون طبعة.مصر:مركز اإلسكندرية لمكتاب.



 

 
96 

 ـق:قائمة الـمالح

إستمارة جمع المعمومات في دراسة تقويم طرق معالجة الفرضيات االرتباطية في مذكرات 
 الماستر بقسم عمم النفس جامعة مستغانم.

 
 معلومات عن البحث

 رقم البحث
 

 

 قسم الباحث
 

 

  التحليل االحصائينوع 
 االحصاء   البارامتري

 

 االحصاء الالبارامتري
 

 

 المعالجة االحصائية
 للفرضيات االرتباطية

 
 صحيحة

 

 خاطئة
 

 

  تفسير قيم معامالت االرتباط
 الداللة االحصائية

 

 
 قيمة معامل االرتباط

 

  معامل التحديد
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