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 لدراسة العالقات: االساليب االحصائية الرابعلمحور ا 
جمع حيث يقوم الباحث  .  وصف العالقة بين المتغيرات كثير من األحان  يتطلب تحقيق أهداف الدراسة في ال  تمهيد:

ا إذا كانت هناك عالقة بينهما، وإيجاد قيمة تلك العالقة والتعبير عنها بشكل ميدرس  ات، و البيانات من عدد من المتغير 
ي  تمي  كمي ما  االرتباط،  سم من خالل  بمعامل  والسياسية  ى  الظواهر اإلعالمية  تتبع  البحوث في  النوع من  ويهتم هذا 

االرتباطية في التوضيح  ا الدراسات  تساعدنو   ؛ ألنه يتميز بالتغير المستمر ويتسم بالسرعة واآلنية.ةواالجتماعية والسلوكي
سة ف الباحث من الدرافقد يكون هد   استكشافية،تكون الدراسات االرتباطية دراسة    ما   المتغيرات، وكثيرالعالقات بين  

مفيدة على وجه    . والمعلومات المستقاة من هذه الدراسات االرتباطيةأكثرهو التعرف على نمط العالقة بين متغيرين او  
ن فرضي مركب او يحاول بناء نظرية عن بعض الظاهرات السلوكية. ويجب يدما يحاول الباحث فهم تكو الخصوص عن

او  ،  النوع يجب ان يكون اختيارها بناء على نظرية معينة  ات من هذالتي يختارها لدراسان يتذكر الباحث ان المتغيرات ا
  اإلحصائيةل فيما يلي مجموعة من االختبارات  سنتناو و   .الباحث نفسه  مالحظات او على  ،  بحوث سابقة  ىاستناد اعل

 التي يمكن اللجوء اليها في دراسة العالقة بين متغيرين أو أكثر.
 معامالت االرتباط 1.4

 تعيين طبيعة وقوة العالقة بين متغيرين أو عدمها  هو االرتباط:
 العالقة معامل االرتباط هو مؤشر هذه  •
 شكل االنتشار رسم هي العالقة  طبيعةتحديد  فيأول خطوه  •
وهو متغير يتم تحديده من قبل الباحث أو الشخص الذي يقوم  Xير المتغ فقط.إذا كان لدينا متغيران  •

  Independent variableيسمى بالمتغير المستقل  بالدراسة وهو
عشوائي   ألن    متغير وهو  dependent variableويسمى بالمتغير التابع Yمتغير آخر  Xيرافق المتغير  •

 ة وتعتمد على قيم المتغير المستقل جته غير محدد نتي
 االرتباط: عامل م

حيث  ،بأنه عبارة عن مقياس رقمي يقيس قوة االرتباط بين متغيرين  rيعرف معامل االرتباط والذي يرمز له بالرمز     
 (. -1+( و ) 1بين )تتراوح قيمته 

 خصائص معامل االرتباط 
 معامل االرتباط مقياس وصفي -1
 . 1و +  1-معامل االرتباط بين  تتراوح قيمة -2
 أثر بالقيم الشاذة. معامل االرتباط يت -3
إذا كانت قيمة معامل االرتباط قريبة من الصفر فهذا دليل على عدم وجود عالقة خطية بين المتغيرين. أما إذا  -4

الرتباط  أما إذا كانت قيمة معامل ا  تامة،كانت قيمة المعامل واحد صحيح فهذا دليل على أن العالقة عكسية  
طردية التامة، وفيما عدا ذلك فإن العالقة  العالقة الموجبة العند الواحد الصحيح الموجب فهذا يدل على 

 توصف قوية أو متوسطة أو ضعيفة حسب الجدول التالي: 
5-  
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 0.20من   أقل –صفر  ضعيفة جدا
 0.40أقل من   – 0.20 ضعيفة 

 0.60أقل من   – 0.40 متوسطة 
 0.80  أقل من – 0.60 قوية

    1.00أقل من   – 0.80 قوية جدا
 1.00 تام 

 االرتباط عيوب معامل 
مقياس وصفي يقف عند حدود وصف العالقة بين الظاهرتين وال يسمح بالتنبؤ بقيمة أحد المتغيرين بمعلومية   -1

 .اآلخر
 ابع ال يوضح العالقة السببية بين المتغيرين أي أنه ال يميز بين المتغير المستقل والمتغير الت -2
  ة من الصدفة.ال يفرق بين العالقة الحقيقة والعالقة الناشئ -3

 0.55تساوي  اليةو و رقم المثال العالقة بين درجة االختبار ورقم  

 معامل بيرسون لالرتباط الخطي 
لالرت بيرسون  استخدامًا  معامل  االرتباط  معامالت  أكثر  من  الخطي  اإلنسانية  خاباط  العلوم  في   واالجتماعية.صة 

القياس المطلوب عند تطبيق معامل بيرسون  و  أو  لالرتباط هو أن يكون كال المتغيرين مقياس فترة أو نسبي  مستوى 
 كمية.( بيانات )الظاهرتين بمعنى اخر أن تكون بيانات كال المتغيرين

 
 

  yو    xيرسون بين المتغيرين  أوجد معامل ارتباط ب: مثال
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 معامل ارتباط سبيرمان للرتب

 :يستخدم مع البيانات الوصفية الترتيبية ويحسب كما يلي  

 : الرياضيات و بين درجات الطالب في مقرري االحصاء  معامل ارتباط سبيرمان أوجد  مثال:
 الطالب  محمد  فهد سعود  صالح  خالد  حمد  سعد  

 االحصاء  مقبول  جيدجدا ممتاز  ضعيف  جيد  جدا  ضعيف جيدجدا
 الرياضيات  جيد  جيد  جيدجدا مقبول  جيد  ضعيف  ممتاز 

 
X y رتبx رتبy  الفرق بين الرتبتين  

 1 1 4 5 جيد مقبول 
 2.25 1.5 4 2.5 جيد جيدجدا
 1 1- 2 1 جيدجدا ممتاز 
 0 0 6 6 مقبول  ضعيف 

 0 0 4 4 جيد جيد
عيف ض ضعيف جدا  7 7 0 0 

 2.25 1.5 1 2.5 ممتاز  جيدجدا
     6.5 

 

 
 

 ACمعامل االقتران 
 مع المتغير ثنائي الصفة  أي 2×2ة مرتبة في جدول البيانات وصفييستخدم عندما تكون 

 
 x 

 غير مدخن  مدخن
y  

 20 متعلم 
 

15 
 

( a ( b 

 30 غير متعلم 
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 2x مربع كاي اختبارات .42
: منها أنواعوهي  االسمية، والمعنوية للبيانات ختبار الفروض ال  مربع كاي اختبارستخدم ي  

 .(ابقةلحسن المط -اختبار المعنوية للعينة الواحدة )مربع كاي .1
 لالستقالل( –مربع كاي عينة )ار المعنوية ألكثر من اختب .2

تختلف  المشاهدة ختبار هل النتائجاليستخدم  : (لحسن المطابقة -المعنوية للعينة الواحدة )مربع كاي راواًل: اختبا
نة أكبر من العيمشاهدات  يكون عدد ، أن  لحسن المطابقة كاي اختبار مربع جراءإل رط تيش .عن النتائج المتوقعة

 .5 عن التكرار المتوقع المناظر لكل فئة ال يقل، و 50
  :لحسن المطابقةخطوات اختبار كاي 

 صياغة فرض العدم والفرض البديل .1
:

0H   ال يوجد اختالف بين النتائج المشاهدة والنتائج المتوقعة 
:

1H     يوجد اختالف بين النتائج  المشاهدة والنتائج المتوقعة 
 في المثال التالي  موضحكما هو يساعدنا في حسابه كاي بعد تكوين جدول   مربع االختبار إحصاء قيمة .2
 ةالحري ةدرجو  (0.01أو   0.05غالبا )  ةمستوى المعنوي باستخدام كايلمربع  الجدوليةالقيمة  .3
االختبار أكبر من  قيمة كانت  إذا، كاي االختبار مربع إحصاءعلى قيمة  القرار بناء ذ القرار: نتخاتخاذ  .4

 .والعكس، أي توجد عالقة 1Hونقبل  0Hنرفض  الجدوليةالقيمة 
 : مالحظة

 .أو قيم، أو يتم حسابها مئوية،نسبة  اما أن تكون  الت:المتوقعة هناك عدة حا بالنسبة للتكرارات  
 عدد المتغيرات المحسوبة حسب   2xاختبارات مربع كاي  تختلف طريقة تحديد  درجة الحرية         

   1-عدد الفئات  =الحرية درجة  :(n x 1)واحد ير في حالة متغ 
 (( 1-)عدد الصفوف   x (1-األعمدةعدد ))  الحرية =(: درجة n x n)كل شيرات من العدد المتغفي حالة 

 ضية. على االنخراط في نشاطات رياحول أثر مستوى الدخل   دراسةفي مثال: 

 فئة الدخل  500 منأقل  1000 - 500 1500 - 1000 1500أكثر من 

 عدد حاالت االصابة  50 100 150 200

 الدخل؟ ومستوى  االنخراط في نشاطات رياضيةل توجد عالقة بين ه  :وبلالمط

 
(O – E )2 (O – E) 

المتوقع التكرار  
E 

 المشاهدالتكرار 
O 

 الفئات 

 500 أقل من 50 125 - 75 5625 45
5 625 25 - 125 100 1000 - 500 
5 625 25 125 150 1500 – 1000 
 أكثر من  1500  200 125 75 5625 45
100  500 500  
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 للتكرارات عل عدد الفئات  اإلجماليالعدد سمة ن خالل قفي المثال أعاله التوزيع المتوقع تم حسابه م

 

 خطوات العمل:

 

 قتراح الفروض:ا .1
 . ومستوى الدخلاطات رياضية االنخراط في نشال توجد عالقة بين  :العدمفرضية 

 .ومستوى الدخلاالنخراط في نشاطات رياضية توجد عالقة بين  :ةلالبدي الفرضية 
 . 100كما في الجدول =   كاي:قيمة اختبار مربع   .2
 :( الحرجة )القيمةقيمة اختبار مربع كاي الجدولية   .3

 0.05الداللة =  ، مستوى N  1  =4 - 1  =3 -  : الحرية ةدرج  * 
 7.815تساوي  0.05داللة ومستوى  3 بار مربع كاي الجدولية عند درجة حريةقيمة اخت *  

الجدولية،   المقارنة: .4 كاي  مربع  اختبار  وقيمة  المحسوبة  كاي  مربع  اختبار  قيمة  بين   نقارن 
 .ع كاي الجدوليةفنجد أن قيمة اختبار مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة اختبار مرب 

فإننا    بع كاي المحسوبة أكبر من قيمة اختبار مربع كاي الجدولية، بما أن قيمة اختبار مر   القرار: .5
 . ةلنرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البدي 

 . ومستوى الدخلاالنخراط في نشاطات رياضية ذات داللة إحصائية بين  النتيجة: توجد عالقة .6
 

استبيان   من خالل   همفي دراست  لبة لمواقع التوصل االجتماعيالطم يوضح الجدول التالي استخدا:  مثال 
 :التاليم بالشكل ليهوزع عم

 يم لمستوى التع مواقع التوصل االجتماعي 
  ال( )ال يستعمل  نعم( )يستعمل 
 سانس يل 20 30
 ماستر  40 10
 المجموع 60 40

 ؟ في دراستهم  مواقع التوصل االجتماعيل الطلبة عالقة باستعمال  هل المستوي التعميمي له وب:لالمط
 التعليم؟ مستوى عالقة بمتغير ه  ل استعمال الطلبة لمواقع التوصل االجتماعي في دراستهمل ه أخرى:صيغة 

 خلية: نستخدم الصيغة التالية لكل  E المتوقعالتوزيع لحساب 
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 العدد الكلي للتكرارات /مجموع الصف(  xالعمود   )مجموع
 

 المجموع
 يم لمستوى التع مواقع التوصل االجتماعي استعمال 

  ال( )ال يستعمل  نعم( )مل يستع
50 20= 100 / (50x40) 30= 100 / (50x60) سانس يل 
50 20= 100 / (50x40) 30= 100 / (50x60)  ماستر 
 المجموع 60 40 100

 

 
2)E  –O ( (O – E) المتوقع التكرار 

E 
 المشاهدالتكرار 

O 
استعمال مواقع  

 يم لمستوى التع التوصل االجتماعي 

 ليسانس  نعم  20 30 -10 100 3.33
 سانس يل ال  30 20 10 100 5

 ماستر  نعم  40 30 10 100 3.33
 ماستر  ال  10 20 -10 100 5

 المجموع 100 100  16.66
 

 ةمواقع التوصل االجتماعي في دراساستعمال ومتغير  مستوى التعليمال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين متغير  :دمــــــــــــــ ة العيفرض
 عالقة ذات داللة احصائية بين متغير مستوى التعليم ومتغير استعمال مواقع التوصل االجتماعي في دراسة   توجد ة:البديلضية الفر 
 العالقة   إلثباتأن البيانات بيانات اسمية فإننا سنستخدم اختبار مربع كاي   بما

 16.66قيمة اختبار مربع كاي المحسوبة =  
 :قيمة اختبار مربع كاي الجدولية

 .0.05مستوى الداللة =  .3=  1 – 4=  1 –الفئات(  عدد(  =الحريةدرجات  
 0.05 = 7.815 ومستوى داللة 3 تبار مربع كاي الجدولية عند درجة حرية قيمة اخ  

 : نقارن بين قيمة اختبار مربع كاي المحسوبة وقيمة اختبار مربع كاي الجدولية، المقارنة
 .سوبة أكبر من قيمة اختبار مربع كاي الجدوليةفنجد أن قيمة اختبار مربع كاي المح 

 ربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة اختبار مربع كاي الجدولية، بما أن قيمة اختبار م القرار:
 . ة لفإننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البدي 

  الجتماعي في دراسةمواقع التوصل ا واستعماليمي لتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوى التع :النتيجة
 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة   وله

 

 


