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اس تحليل ترتبط مستويات القياس بنوع البيانات التي تطرقنا إليها في مقي القياس: ياتمستوبأنواع وتذكير 

 البيانات في السداسي األول  وهي مختصرة في المخطط التالي:

 

 

 

 

 

 .: يمثل ملخص أنواع البيانات ومستوى القياس1الشكل 

  .امتريةتنقسم المقاييس اإلحصائية إلى نوعين: مقاييس باراميترية ومقاييس ال بار المقاييس اإلحصائية: 

 رامتري.ارامتري وال با: يمثل الفرق بين القياس الب1الجدول 

 

 

 

 رامترياالقياس ال ب القياس البارامتري الفروق

االستخدام 

وبارامترات 

 المجتمع

األساليب اإلحصائية التي تستخدم  في 

التحقق من صحة الفروض المتعلقة 

محددة، أي  رامتراتهاابمجتمعات قيم ب

 .يعتمد على معالم المجتمع

األساليب اإلحصائية التي تستخدم في 

التحقق من صحة الفروض المتعلقة 

أي  رامتراتها غير محددة،ابمجتمعات قيم ب

ال يعتمد على معالم المجتمع، ويسمى 

 بإحصاء التوزيعات الحرة. 

 اعتدالية التوزيع.ال يشترط  يشترط اعتدالية التوزيع. اعتدالية التوزيع

 حجم العينة صغير. حجم العينة كبير ويتم اختياره عشوائيا. حجم العينة

 مستويات القياس
يستخدم في حالة القياس النسبي والفتري 

 مع اعتدالية التوزيع.
 يستخدم في حالة القياس اإلسمي والرتبي.

 واختبار التباين... من أمثلته : اختبار'ت ' االختبارات
ثلته: معامل االرتباط الرتب من أم

 ...²كاف تربيع كا اختبار لسبيرمان، 

) العددية(  البيانات الكمية  

 البيانات

 القياس الرتبي القياس النسبي

فتريالقياس ال  القياس اإلسمي 

) الكيفية( البيانات النوعية  

 يصنف وال يرتب

 يرتب وال يبين الفرق

يبين الفرق وال يوجد 

 صفر حقيقي

يبين الفرق و يوجد 

 صفر حقيقي
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اع ، يتم وهي عدة أنو لقياس العالقة بين متغيرين  االرتباطو تستعمل معامالت معامالت اإلرتباط:   -(1

ون  وفي بيرس ارتباطصل استخدام معامل فكمية في متغيراتفإذا كانت ال، المتغيرات اختيارها بناء على نوع 

فصل خر كميا فيرتبيا و اآل غيرينأحد المت نكا حالة المتغيرات الرتبية فيستخدم معامل ارتباط سبيرمان، أما إذا

 Tau-b Kendallاستخدام معامل االرتباط كندول تاو 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . يمثل ملخص معامالت االرتباط :2الشكل 

 

 :Pearson : لبيرسون الخطى االرتباط معامل -(1-1

ا تتغير عندم (y ) المتغير على يطرأ الذي التغير لقياس لبيرسون الخطى االرتباط معامل يستخدم

  .الكمية البيانات حالة يف عادة ويستخدم .العكس أو(   (xقيم

 :التالية المشاهدات أزواج لدينا كان إذا

(x1,y1),(x2,y2)………………………..(xn, yn) 

 فإن معامل االرتباط لبيرسون يعطى بالعالقة التالية: 

𝑟 =
∑ 𝑥𝑦 −

∑ 𝑥 ∑ 𝑦
𝑛

√(∑ 𝑥2 −
∑ 𝑥2

𝑛 )(∑ 𝑦2 −
∑ 𝑦2

𝑛 )

 

 يستخدم لكشف العالقة بين ظاهرتين أو متغيرين و  Correlationقياس االرتباط 

إلسمياالمستوى  ومستوى القياس مسافات ونسبي معتدلة البيانات   

نسبي و مسافات القياس مستوى و   

 البيانات غير معتدلة ومستوى القياس رتبي

 ²ع كااختبار كاف تربي

الستقاللية الظواهر أو 

 معامل فاي 

نستخدم معامل االرتباط 

نستعمل معامل االرتباط  Pearson (r)بيرسون 

 Spearmanسبيرمان 

 معامل االرتباط كندال تاو

Kendall 

كان حجم العينة صغير و تساوي  إذا

كبيرةالرتب بدرجة   



2019/2020 كاديميةاأل السنة     -االتصال علوم الثانية السنة - البياناتبرمجيات تحليل  مادة  
 

3 
 

وسين أو بين المتغيرين المدرقويا موجبا  االرتباطو يكون    1و + 1-بين  االرتباطو تتراوح قيمة معامل 

 .1-من  كلما اقترببينهما  عكسيا قويا و يكون االرتباط  1قيمته من + قتربتكلما االظاهرتين المدروستين 

في حصاء تالميذ من قسم اإلعالم و االتصال في مادتي الرياضيات واإل 8يمثل الجدول التالي عالمات مثال: 

 إحدى االختبارات السداسية.

 13 9 19 15 11 8 16 11 (x)اإلحصاء

 15 7 17 15 10 9 14 10 (y)الرياضيات

 المادتين؟ يف بالالط تحصيل بين عالقة هناك هلبين   السؤال:

، في المادتين هذه البيانات هي  بيانات كمية )عددية( ويطلب إيجاد العالقة بين تحصيل الطالب أنبما  اإلجابة:

الجدول فالمقياس األنسب هو معامل االرتباط لبيرسون.  و لتسهيل حساب معامل االرتباط لبيرسون نستعين ب

 التالي: 

y² x² x*y 

 عالمات 

 (y)الرياضيات

عالمات  

  (x)اإلحصاء

225 169 195 15 13 

49 81 63 7 9 

289 361 323 17 19 

225 225 225 15 15 

100 121 110 10 11 

81 64 72 9 8 

196 256 224 14 16 

100 121 110 10 11 

1265 1398 1322 97 102 

𝑟 =
∑ 𝑥𝑦−

∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛

√(∑ 𝑥2−
∑ 𝑥2

𝑛
)(∑ 𝑦2−

∑ 𝑦2

𝑛
)

 نطبق معادلة  معامل االرتباط بيرسون  التالية:  

𝑟 =
(1322.25 − 1236,5)

√(97.5)(88.87)
 

𝑟 =
(85.25)

√8664.82
 

𝑟 =
85.25

93.08
 

r =0.915 

.ب في المادتينالأي يوجد ارتباط طردي) قوي جدا( بين درجات تحصيل الط  
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الذي  نتحصل بعد الخطوات على الجدول SPSSمبرمجلبيرسون لنفس المثال باستعمال   إيجاد معامل اإلرتباط

  : يوضح النتائج

    بعد فتح البرنامج  واالنتقال لصفحة المتغيرات نقوم بالخطوات التالية:

        CORRELATION ( نختار  )ارتباط Bivariée (ثنائي ( 
 

معامل   نختار، 2كل شكما في ال ننقل المتغيرات إلى خانة المعالجة للمتغيرات 1كلشالنافذة  في ال فتظهر 

 ة كالتالي: والنتائج موضحالمعروضة في معامالت االرتباط في نفس النافذة، من المتغيرات   Pearson االرتباط
 

           

 

(1كل)شال                                                                   (2كل)شال  
 

Correlations   
 [DataSet0]  

Correlations 

 statistique mathématique 

statistique Pearson Correlation 1 ,916** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 8 8 

mathématique Pearson Correlation ,916** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 8 8 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 0.915 بالتقريب وهي  هي نفس النتيجة التي تم إيجادها سابقا r =0.916يالحظ  أن قيمة معامل بيرسون و 
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 معامل إرتباط الرتب لسبيرمان:  -(1-2

 حالة يف وذلك متغيرين بين االرتباط قوة مقدار يقيس عنه الحديث سبق الذى لبيرسون يالخط االرتباط معامل

 ناتبيا صورة على متغيرين بين االرتباط قوة إيجاد مطلوب يكون األحيان بعض في لكن، الكمية البيانات

 من فيكون مختلفتين، مادتين في الطالب تقديرات هذا على مثال ترتيبية، صورة في وضعها يمكن وصفية

 تللبيانا االرتباط قوة يعطى مقياس إيجاد إلى الحاجة نشأت لذلك، بيرسون ارتباط معامل حساب الصعب

 من كل في لالرتباط مقياسا يعطى وهو لسبيرمان، الرتب ارتباط بمعامل يسمى ما هو المقياس وهذا، الوصفية

 كبر حيث نم لها رتب إعطاء يمكن فإنه الطالب، تقديرات مثل الترتيب صفة لها التي والوصفية الكمية البيانات

 كل نقصو زيادة حسب وتنقص تزيد (x, y)  المتغيرين رتب أن نالحظ .الكمية البيانات وكذلك وصغره التقدير

 ولكن رسون،بي ارتباط معامل من كثيرا يقترب للرتب االرتباط معامل حساب فإن لذلك  (x, y) المتغيرين قيم من

 العالقةب الرتب ارتباط معامل ويعطى 15من أقل القيم أزواج تكون عندما خاصة والدقة لسهوله  في عنه يمتاز

 :التالية

 𝑟s = 1 −
6 ∑ d2

n(n2−1)
 

 )  )الفرق بين رتب القيم (d)حيث 

 عدد القيم.n) و )

 مثال: يلخص الجدول تقديرات مجموعة من  طالب علوم االتصال في مادتي اإلحصاء و الرياضيات .

 حسن جيد جدا  جيد جيد جيد ممتاز  (x)اإلحصاء

 مقبول ممتاز جيد حسن جيد جدا جيد جدا (y)الرياضيات

 

 ؟والرياضيات اإلحصاء يمادت من كل في الطالب لتقديرات الرتب ارتباط معامل السؤال: أوجد

 الرتب لسبيرمان نلخص خطوات الحل في الجدول التالي بإعطاء رتبة لكل تقدير  ارتباطالجواب: لحساب معامل 

d² 
 dالفرق بين الرتب 

رتب تقدير 

 الرياضيات 

رتب  تقديرات 

 اإلحصاء

تقديرات  

 (y)الرياضيات

تقديرات  

  (x)اإلحصاء

 ممتاز جيد جدا 6 4.5 1.5 2.25

 جيد جيد جدا 3 4.5 1.5- 2.25

 جيد حسن 3 2 1 1

 جيد جيد 3 3 0 0

 جيد جدا ممتاز 5 6 1- 1

 حسن مقبول 1 1 0 0

 المجموع 6.5

𝑟s = 1 −
6 ∑ d2

n(n2 − 1)
 

  

 𝑟s = 1 −
6∗6.5

6(62−1)
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𝑟s = 0.814 

 .واإلحصاء الرياضيات مادتي تقديرات بين قوى طردي ارتباط يوجد أي

ل نتحصل بعد الخطوات على الجدو SPSSمبرمجلنفس المثال باستعمال  سبيرمانإيجاد معامل اإلرتباط  ل

 التالي: 

 ئها أرقاما ترتيبية بإعطا  SPSSيتم ترميز البيانات قبل إدخالها في برنامج  الترتيبيةأو  االسميةفي حالة البيانات 

 ( 1، مقبول=2، حسن= 3، جيد=4، جيد جدا=5) ممتاز=في المثال الحالي نقوم بالترميز كما يلي 

   االرتباط يوجد معامل  االرتباطالسابقين أن صمن خيارات المعامالت  2و  1و تالحظون في الشكلين  

Spearman    ج في فتظهر النتائ يرسونابقة في معامل االرتباط بعد إتباع نفس الخطوات الس  باختيارهنقوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الجدول التالي: 
 

Nonparametric Correlations 
[DataSet2]  

Correlations 

 statistic mathématic 

Spearman's rho statistic Correlation Coefficient 1,000 ,801 

Sig. (2-tailed) . ,056 

N 6 6 

mathématic Correlation Coefficient ,801 1,000 

Sig. (2-tailed) ,056 . 

N 6 6 

10.8بالتقريب بيرسون هي نفسها المحسوبة يدويا  و قيمتها  االرتباطوتالحظون أن قيمة معامل    

 :ومعامل االقتران معامل التوافق -1-3

 عاملم وكذلك الكمية، البيانات حالة في االرتباط قوة يعطى بيرسون ارتباط معامل بأن وضحنا أن سبق لقد

 لها التي يةوالوصف الكمية البيانات حالة في للرتب االرتباط قوة إليجاد يستخدمالذي  لسبيرمان الرتب ارتباط

 الحالة مثل ترتيبها يمكن ال ولكن مميزة صفات لها وصفية بيانات هناك تكون قد ولكن الترتيب، صفة

 مناسب مقياس ادإيج إلى الحاجة نشأت البيانات لهذه االرتباط قوة ولقياس .إلخ....البشرة لون وكذلك االجتماعية،

 صفتين الظاهرتين من لكل يكون عندما يستخدمالذي  االقتران معامل ومنها الصفات، هذه بين االرتباط يقيس

 صفتين من أكثر من األقل على إحداهما أو الظاهرتين من كل تكون حالة في التوافق معامل دراسة كذلك .فقط

 :يلي كما بالتفصيل ذلك سنوضح كما

 :Coefficient Phiمعامل فاي: معامل االقتران: -أ

 مثل قط،ف يستخدم معامل االقتران )فاي(  لقياس قوة االرتباط بين ظاهرتين كل منهما ذات صفتين

بين  رتباطاالمقدار  و هو يقيس ،C.C بالرمز له يرمز و والتعليم، قراءة الجرائد  بين االرتباط قوة دراسة

عندما  0، 1إلى  0، تتراوح قيمته من  2*2للجداول التكرارية   استعمالهيفضل  اسميين متغيرين
قه هو أن ومن شروط تطبي ،تام ارتباطعندما يكون هناك  1بين المتغيرين، و ارتباطال يكون هناك 

 :للصفات التكرار الجدول يوضح و .دال إحصائيا (²)كايكون كاف تربيع
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 يشتري الجرائد ال يشتري الجرائد
 شراء الجرائد

 التعليم

𝔹 𝔸 متعلم 

𝔻 ℂ غير متعلم 

  

𝐶𝐶 =
𝔸𝔻 − 𝔹ℂ

𝔸𝔻 + 𝔹ℂ
 

 

 يشتري الجرائد ال يشتري الجرائد
 شراء الجرائد

 التعليم

 متعلم 5 5

 غير متعلم 3 4

𝑐𝑐 =
(5 ∗ 4) − (5 ∗ 3)

(5 ∗ 4) + (5 ∗ 3)
 

𝑐𝑐 =
5

35
=0.14 

 .و هو ارتباط ضعيف بين التعليم و شراء الجرائد   

 

 

 

 

 : de contingence Coefficient  :التوافق معامل-ب

 مقسمة وكانت األقل على إحداهما أو منهما لكل وصفية بيانات عن عبارة لدينا التي الظاهرتين بيانات كانت إذا

 التوافق معامل هو آخر مقياس استخدام يتم الحالة هذه في يصلح ال السابق االقتران معامل فإن صفتين، من ألكثر

C  ،الظاهرة لدينا أن نفرض التوافق معامل لحسابو X   و التي لهاr  من الصفات، و لدينا الظاهرة Y  و التي

  :يلي كما الظاهرتين بين االقتران جدول ويوضحمن الصفات،  sلها 

 

 Ys …. Y2 Y1 المجموع

                 

  yالصفة

 xالصفة 
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ƒa ƒ1s ƒ1. ƒ12 ƒ11 X1 

ƒb ƒ2s ƒ2. ƒ22 ƒ21 X2 

ƒc ƒ.. ƒ.. ƒ.. ƒ.. .. 

ƒr. ƒrs ƒr.. ƒr2 ƒr1 Xr 

ƒ… ƒ.S ƒC ƒB ƒA المجموع 

 كما يلي:  Cومنه نحسب معامل االقتران   Bنحسب المقدار 

 𝐶 = √
𝐵−1

𝐵
 

𝐶 = √
1 − ج

ج
 

 

 يعطى بالعالقة التالية: أو ج   Bحيث 

𝐵 =  
(𝑓11)2

𝑓𝑎𝑓𝐴
+

(𝑓12)2

𝑓𝑎𝑓𝐵
+ ⋯ +

(𝑓𝑟𝑠)2

𝑓𝑟. 𝑓. 𝑠
 

بالعالقة التالية  و تحسب قيمة كل خلية  

 
²(مربع الخلية )

مجموع عمود الخلية  × مجموع صف الخلية
مج =  ج

 

 :التالي بالمثال ذلك ونوضح

 لدينا نتكاطفال  50 من مكونة عينةل أفالم العنف مشاهدةوالسلوك العدواني  بين العالقة دراسة عند : مثال

 :التالية النتائج

 

  غير عدواني عدواني المجموع

 دائما 2 13 15

 غالبا 5 7 12
 أحيانا 8 5 13

 ال يشاهد 9 1 10

 المجموع 24 26 50

 باتباع الخطوات التالية: Cمعامل التوافق نحسب قيمة 

   بالعالقة السابقة  حساب قيمة ج: 



2019/2020 كاديميةاأل السنة     -االتصال علوم الثانية السنة - البياناتبرمجيات تحليل  مادة  
 

9 
 

 ج= 
92

10∗24
+    

82

13∗24
 +  

52

12∗24
  +

22

15∗24
 +  

12

10∗26
 +  

52

13∗26
 +

72

12∗26
 +

132

15∗24
+ 

 1.313=0.34+0.21+0.09+0.01+0.003+0.07+0.16+ 0.43ج=

  :نطبق القاعدة الخاصة بمعامل التوافق نجد 

𝐶 = √
1 − 1.313

1.313
 

C=0.49 

 العدواني سلوكو منه خالل قيمة معامل التوافق نجد أن هناك عالقة طردية  متوسطة بين مشاهدة األفالم و ال 

 عند األطفال.

 

 (:²اختبار كاف تربيع) كا -2

 هو من أهممترية أي مقاييس التوزيعات الحرة، فارايعد اختبار كاف تربيع من أهم المقاييس ال ب 

و البيانات ألحساب داللة فروق التكرار  ²اختبارات الداللة اإلحصائية وأكثرها شيوعا، ويستخدم كا

كرار أنه مقياس لمدى اختالف التكرار المشاهد أو الواقعي عن الت ²العددية ، واألصل في كا

 :²المحتمل أو المتوقع، وتبين المعادلة التالية الطريقة العامة لحساب كا

 حيث يدل الرمز:

ت م)²  − مج( ت و

ت م
=2  كا

         Xc
2 =

∑(  Oi − Ei )2

Ei
 

 حيث أن:  -

  تعني مجموع.   ∑أو   مج -

𝑂i   تدل أو  )ت و( -
 التكرارات الواقعي. على

 لتكرار المشاهد. تدل على ا 𝐸iأو  ) ت م(  -

 مع احتساب درجة الحرية التي تختلف باختالف شكل جدول التوزيع التكراري.

 :²كا داللة تحديد

 : كالتالي الجدولية  ²كا قيمة مع نقارنها المحسوبة ²كا قيمة نستخرج عندما
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 . ئياإحصا دال الفرق أن أي حصائيةإ داللة ذات الفروق  الجدولية ²كا من أكبر المحسوبة ²كا كانت ذاإ

 داللة ذيب ليس الفرق أن أي حصائيةإ داللة بذات ليست الفروق  الجدولية ²كا من أقل المحسوبة ²كا كانت ذا

 إحصائية.

 مثال: 

مفحوصا في استبيان حول رفض أوقبول  منع تقديم الدروس الخصوصية، اكتشف 90الجدول التالي يوضح آراء 

 0.05عن الفروق بين آراء األشخاص عند مستوى الداللة 

 المجموع غير موافق ال رأي لي موافق الرأي

 90 20 10 60 التكرار

 

 : حساب التكرار المتوقعالحل : 

التالي ب(، 03( على عدد األعمدة و الذي يساوي )90)لحساب التكرار المتوقع نجد ناتج قسمة مجموع اآلراء 

 ، و هو التكرار المتوقع لكل الخاليا الثالث. 30=90/3نجد

 : المحسوبة  نكون الجدول التالي²كاحساب 

ت المحسوبة ) 

 الواقعية(

ت  /²ت م( –)ت و  ²ت م( –)ت و  ت م  –ت و  ت المتوقعة

 م

60 30 30 900 30 

10 30 -20 400 13.33 

20 30 -10 100 3.33 

 46.66 المجموع - - -

  46.66المحسوبة هي  ²من الجدول نستنتج أن قيمة مربع كا 

 : الجدولية  ²كا حساب

 : الداللة ومستوى الحرية درجة حساب يلزم لحسابها

إذن درجة الحرية  2=1- 3( و هي في المثال:1-األعمدة  ) عدد = 2   الحرية درجة =

  0.05الداللة= مستوى .

 5.99=2قيمة كا نجد 0,05 داللة ومستوى 2 = حرية درجة عند ²كا جداول في وبالبحث

 :²داللة كا  مدى تحديد

 : أن نجد الجدولية ²كا بقيمة المحسوبة ²كا قيمة نقارن

² كا المحسوبة  46,66  ²كا    5.99الجدولية أقل من قيمة    

و هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين لصالح الرأي القائل  0.05عند مستوى الداللة  

الخصوصية.بالموافق على منع الدروس    
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  .نستخدم القانون السابق ²أكبر من واحد ، لحساب كا ندما يكون  الجدول من النوع )ع*ن( و ع و ن ع

 :و نحسب القيمة المتوقعة  لكل خلية في هذا الجدول من العالقة 

 ت م =  )مجموع الصف* مجموع العمود(/ المجموع الكلي 

 : مثال

 أستاذ وأستاذة حول إصالح نظام البكالوريا.  50الجدول التالي يوضح آراء 

 المجموع إناث ذكور الرأي         النوع

 27 2 25 موافق

 23 18 5 معارض

 50 20 30 المجموع

 0.05مع بيان مدى داللتها إحصائيا عند مستوى الداللة  ²و المطلوب  حساب قيمة كا  

 16.20= 50(/27*30مثال: حساب التكرار المتوقع في الخلية األولى: )

 ت م /²ت م(–)ت و  ²ت م(–)ت و  ت م–ت و  ت متوقع ت واقعي 

25 16.2 8.8 77.4 4.78 

2 10.8 -8.8 77.4 7.17 

5 13.8 -8.8 77.4 5.61 

18 9.2 8.8 77.4 8.42 

 25.98 مجموع - - 50

 25.98المحسوبة هو  ²كافإن مجموع العمود األخير يعطينا قيمة  مباشرةمن الجدول 

 :  الجدولية ²كاحساب قيمة 

 لحسابها يلزم حساب درجة الحرية  و مستوى الداللة :

 إن معادلة حساب درجة الحرية في هذه الحالة هو كاآلتي:

 ( 1-(* ) عدد األعمدة 1-درجة الحرية=) عدد الصفوف

(=2-1(*)2-1=)1  

 0.05مستوى الداللة 

 3.841 الجدولية = ²كانجد قيمة  0.05مستوى داللة  و 1درجة الحرية=النظرية عند  ²كاو من مراجعة جداول 

 الجدولية نجد أن: ²كا المحسوبة بقيمة ²كانقارن 

لة ، و هذا يدل على وجود فروق ذات دال 3.841الجدولية  ²كاأكبر من قيمة  25.98المحسوبة =²كاقيمة 

 إحصائية  بين الذكور و اإلناث حول إصالح نظام البكالوريا.
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 :SPSS اإلحصائيباستعمال المبرمج   و معامل االقتران و معامل التوافق   ²كاحساب 

    البرنامج  واالنتقال لصفحة المتغيرات نقوم بالخطوات التالية: بعد فتح

       Statistiques descriptives  ( )نختار               إحصاء وصفي tableaux 

croisés (جداول متقاطعة ( 

 ننقل المتغيرات واحد في خانة الصفوف و اآلخر في خانة األعمدة ثم نمر إلى اختيار  إحصائيات)  

Statistiques كما في الشكلين أسفله نختار بعدها ) deux-chi 

( و معامل  de contingence    Coefficientالتوافق) معاملو يمكن من نفس النافذة القيام باختيار   

 كما يظهر أمامكم في الساسة : (Coefficient Phiمعامل فاي االقتران) 

  

 

 و قيمة كاف تربيع الجدولية االرتباطمالحق : تفسير قيمة معامالت  
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  جدول كاف تربيع النظرية أو الجدولية 
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