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 اإلحصاء التربوي
 مقدمة

 المصطلح،ان مصطلح اإلحصاء يتم استخدامه حسب توظيف الجهة او الباحث لهذا 
مثل درجة الحرارة لهذا اليوم اعلى من المتوسط العام  اإلحصاء،فالمتنبئ الجوي يستخدم 

 الماضية،او ان كمية االمطار الهاطلة هذه السنة اقل من معدل األعوام  الماضي،للعام 
وكذلك الرياضي يستخدم اإلحصاء فيقدم تقريرًا عن عدد األهداف التي سجلها كل فريق 

اضيون حصاء بطرق مختلةة فالريوكذلك الرياضيين والباحثين يتكلمون عن اإل ذلك،وغير 
يعتبرونه فرعًا من الرياضيات اما الباحثون فانهم يناقشون اإلحصاءات المالءمة لتحليل 

 ما.النتائج في بحث 
 ،الان اإلجابة المؤكدة  الطريقة؟هؤالء الناس يستخدمون كلمة اإلحصاء بنةس فهل كل 

 قة صحيحة فالمتنبئ الجويولكن مختلف هذه الجهات تستخدم اإلحصاء بمجالها بطري
يستخدمه لوصف حالة الطقس والرياضي لوصف سير لعبة كرة القدم والرياضيون لتعريف 

اما اإلحصاء في العلوم التربوية والنةسية فله عدد من االستخدامات  غيرها،نظرية ما او 
    الستخدامه.والقواعد والشروط الواجب اتباعها 

 تعريف علم اإلحصاء:
ي يهتم بجمع المعلومات والبيانات وتنظيمها وتحليلها وتلخيصها وعرضها لتحديد العلم الذ 

اتجاهات تطور الظواهر الطبيعية او اإلنسانية وانه يشمل على مجموعة من الطرق 
اإلحصائية التي تستخدم في تحليل البيانات من اجل الوصول الى نتائج وتةسيرات تساعد 

 في اتخاذ القرارات.
 التربوية:في العلوم  حصاءأهمية علم اإل

 تساعد الطرق اإلحصائية المختلةة على وصف الظواهر النةسية والتربوية وصًةا دقيًقا . .1
 عرض البيانات والحقائق او المشاهدات حول الظواهر بصورة واضحة ومحددة. .2
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يساعد علم االحصاء في الوصول الى تنبؤات عن اتجاه الظواهر وما سيحصل من  .3

 بال.تغيير لها مستق

 خطوات تةكيره لحل المشكالت . يتساعد على أن يكون الباحث دقيًقا ومحدًدا ف .4
 تساعد على تلخيص نتائج البحوث بطريقة سهلة ومةيدة . .5
 تساعد على الوصول إلى نتائج يمكن االستةادة منها وتعميمها . .6
ر هتساعد على التنبؤ بالظواهر المختلةة وعلى معرفة إمكانية حدوث مثل هذه الظوا .7

 ومقدار وشروط حدوثها وكيةية تعديل مواعيد حدوثها . 
يساعد علم االحصاء في وضع الخطط واتخاذ القرارات المطلوبة بصددها وذلك لما  .8

 يوفره من بيانات ذات عالقة.    

 

 القياس واإلحصاء:
ما يسمى عادة بالقياس فعند قياس  المختلةة، هيان عملية إعطاء أرقام خاصة لألشياء   
ل شخص ما مثال نقوم بإعطاء رقم للمسافة بين قمة رأس الشخص وأخمص قدميه طو 

قياس مستوى ذكاء طةل ما نقوم بإعطاء  كالسنتيمترات، وعندباستخدام وحدة قياس معينة 
رقم لنماذج استجاباته لمجموعة من المشكالت او األسئلة ولقياس تحصيل طالب ما في 

 بار.االخترقم عن عدد إجابات الطالب على أسئلة ذلك  اختبار العلوم نقوم بإعطاء درجة او
فالقياس نظام تصنيةي تعطى فيه لألشياء أرقام خاصة بها لكي يسهل تسجيل وتلخيص   

األمثلة على عمليات القياس إعطاء الطول او  أبرزالمالحظات ومعالجتها إحصائيا ومن 
ء ألقدام او الكيلومترات او إعطاالمسافات أرقاما خاصة بها نعوض عنها بالسنتيمترات او ا

 الوزن أرقاما لتدل على الكيلوغرامات الممثلة له.
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العملية المنهجية المحددة التي يمكن من  ويعرف القياس حسب العالم )كرونباخ( بانه:
خاللها التعرف على كمية ما يوجد في الشيء المةترض قياسه من السمة او الخاصية التي 

 نقيسها.
 اس:أنواع القي

 يوجد نوعين من القياس هما:
 القياس المباشر:-1
وهذا النوع من القياس يستخدم بشكل واسع في العلوم الطبيعية وذلك الن وسائله تعتمد   

على وحدات قياسية ثابتة ومتةق على حدودها وتستخدم في قياس الةروق الكمية بين األشياء 
ألوزان بالكيلو غرامات وحجم األسر والعناصر مثل قياس األطوال بالوحدات المترية او ا

 والدخول لألفراد وغيرها.
 القياس غير المباشر:-2

وهذا النوع من القياس يستخدم بشكل واسع بالعوم التربوية والنةسية وذلك الن الكثير من 
الظواهر والصةات النةسية والتربوية الى قياس التصرفات او السلوكيات التي تدل عليها بعد 

 وبناء المقياس في ضوئها. تحديدها بدقة 
 العوامل المؤثرة في القياس:

 :) التذكر ـ الذكاء( .المةترض قياسها عدم ثبات بعض الظواهر  .1
طبيعة الصةة المراد قياسها: فالصةات الةيزيائية تقاس بشكل أكثر دقة من الصةات  .2

 .الجانب الوجدانيأكثر ثباتًا من  والجانب المعرفيالنةسية 
 ستخدم ووحدة القياس: بعض المقاييس أكثر دقة من بعض .نوع المقياس الم .3
طبيعة المقياس وعالقته بالظاهرة: فكلما كان مالئمًا كان أكثر دقة والعكس صحيح.  .4

 فمثاًل ال يصح لقياس قدرة شخص على السباحة أن تعطيه اختبارًا كتابيًا.
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لهدف عندما يكون اأهداف القياس: يتأثر القياس بالهدف من العمل الذي يراد إجراءه ف .5
من القياس عمل تقويم سريع لسمة او تحصيل تالميذ في خبرة معينة فيتم اختيار القياس 

 الذي يتناسب مع هذا الهدف .
القائمون بعملية القياس وجمع البيانات حيث يتأثر القياس بصةات ومستويات تدريب  .6

 األفراد بعملية القياس .

 خصائص القياس النفسي والتربوي:ـ
 ياس النةسي والتربوي كمي أي أنه يعطي قيمة رقمية.الق .1
 القياس النةسي والتربوي غير مباشر. .2
 ال يخلو من وجود نسبة خطأ. .3
نسبي وليس مطلقًا )فالوحدات التربوية ال بد من ربطها بدرجة معيارية أو متوسط  .4

 حتى نةهمها (.
 الصةر فيه ليس حقيقيًا ولكنه افتراضيًا. .5
 

تصنيف الخصائص والمتغيرات التربوية والنةسية وفقا ألسلوب يمكن موازين القياس: 
 التعامل مع القيم الرقمية الى أربعة مستويات قياسية هي:

 القياس االسمي : -1
نما  ويسمى هذا النوع من القياس أحيانا بالتصنيةي اذ ليس لألرقام فيه معنى كمي وا 

على الةئة  ح للداللةلغرض تصنيةي فقط وان األرقام التي تتضمنها المتغيرات توض
 ضمن المتغير وال يجري التعامل معها إحصائيا وال رياضيا.

ويعتبر هذا القياس في الدراسة أدنى المستويات القياسية المستخدمة في التعبير عن   
المتغيرات والخصائص التربوية والنةسية وأكثر المستويات القياسية بعدا عن القياس 

 علوم الطبيعية.الموضوعي الذي يستخدم في ال
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 القياس الرتبي: -2
في هذا المستوى القياسي يتمكن الباحث من ترتيب األفراد او العناصر او األشياء   

ترتيبا تصاعديا او تنازليا وفقا لمتغير او خاصية معينة وان األرقام التي تعبر عن 
نها ال تدل على مقدار  المتغير تحمل مضمون اكبر او اصغر او يساوي )<=>( وا 

تبة الوظيةية الر -كمي للةرق بين الرتبة والرتبة األخرى ومن أمثلة ذلك المرحلة الدراسية
بان هذا المستوى القياسي يتضمن خصائص القياس  ويجدر اإلشارة المؤهل العلمي ..–

 االسمي باإلضافة الى خصائصه.
ز او يان هذا المستوى أرقى قليال من القياس االسمي حيث يحمل إضافة الى التمي   

التصنيف سمة الترتيب أي توضح االشياء في ترتيب محدد وواضح بالنسبة للسمة 
المقاسة لكنه يعاني من عدم تساوي وحداته القياسية أي ان المسافات بين االشياء 

  تدلالالمتتابعة غير المعروفة وليست بالضرورة متساوية وان االرقام المستخدمة فيه 
 اما بصورة تصاعدية او تنازلية مثل األشخاص )ا( اال على ترتيب او تسلسل فقط

 في موضوع معين. (15،10،5و)ب( و)ج( الدرجات )
 القياس الفئوي: -3

الحظنا في القياس الرتبي بان القيم الرقمية تعبر عن الترتيب وال تعبر عن المعنى اذ 
قترن ..(الن األرقام ال ت5-7-9ج(او بأرقام )-ب-يمكن ان نعبر عن الرتب بالرموز )ا

-50بوحدة قياس محددة فإذا عبرنا عن عالمات األفراد في اختبار تحصيلي باألرقام )
فان هذا يعني ان االفراد يختلةون في مقدار السمة وهذا مقياس اسمي وان  (55-60

( وهذا 60( وأدنى من رتبة الةرد )50( أعلى من رتبة الةرد )55رتبة الةرد ذو العالمة )
 قياس رتبي.
 تتساوى الةروق أو المسافات بين المستويات المتتالية مثل درجات قياس الةئوياما في ال

األطةال في اختبار الذكاء أو درجاتهم في التحصيل أو درجاتهم في اختبار القلق فهنا 
يكون هناك وحدة قياس ثابتة  متةق عليها يقاس بها الةرق بين كل درجة والتالية لها 
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 10أو المسافة بين  11،  10مساوي للةرق بين  5،  4بحيث يصبح الةرق مثاًل بين 
وال يعنى ذلك وجود صةر مطلق يعنى غياب الصةة  25،  20مساوي للةرق بين  15، 

نما البداية أو الصةر هنا صةر اختياري أو نسبي وليس صةرًا مطلقًا.  وا 
   القياس النسبي: -4
 زن ودرجة الحرارةوهنا للدرجات صةر مطلق يعنى غياب الصةة مثل مقياس الو    

ويسمى هذا المستوى بالمستوى النسبي ألن النسبة بين أي درجتين ال تتأثر بوحدة 
 1000كيلو جرام هي نةسها النسبة بين  10القياس فمثاًل النسبة بين واحد كيلو جرام و

 جرام وهنا األعداد المستخدمة أعداد حقيقة لها صةر مطلق.10.0000جرام و 
م اإلنسانية دائمًا أن نصل ألعلى أو أكثر من المستوى الةتري أو وال نتطلع في العلو 

يساوى في ذكاءه  140الةئوي فال يمكننا القول بأن الطةل الذي حصل على نسبة ذكاء 
ولك إذا كنا بصدد التعرف على العالقة  70ضعف الطةل الذي حصل على نسبة ذكاء 

الوزن أو الطول في هذه الحالة  بين الوزن أو الطول وأي من المتغيرات النةسية فإن
 يقاس في المستوى النسبي.

أو هي كافة مةردات  ،ع الدراسةو يقصد به جميع المشاهدات موض مجتمع البحث:
ذا كان الباحث يدرس مشكالت  طلبة كلية التربية االساسية /جامعة مجتمع الدراسة. وا 

مثل ي /جامعة ديالى، إذجميع طلبة كلية التربية االساسيةفان مجتمع البحث هو  ديالى
 مجتمع البحث جميع األفراد أو األشخاص موضوع البحث.

: يمكن تعريف العينة على أنها مجموعه جزئية من مجتمع الدراسة يتم عينة البحث
جراء الدراسة عليها ومن ثم استخدام تلك النتائج، وتعميمها  اختيارها بطريقة مناسبة، وا 

فالعينة تمثل جزءا من مجتمع الدراسة من حيث  ،على كامل مجتمع الدراسة األصلي
يتم اللجوء إليها عندما تغني الباحث عن دراسة كافة وحدات و الخصائص والصةات 

 المجتمع. 
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 :أسباب استخدام العينات
هناك أسباب كثيرة تمنع الباحث أو ال تساعده إلجراء الدراسة على كامل مجتمع الدراسة، 

لى جزء من مجتمع الدراسة يتم اختياره بطريقة معينة، مضطرا بذلك إلجراء الدراسة ع
 األسباب بما يلي: هونوجز هذ
فقد يكون مجتمع الدراسة يقع على مساحة جغرافية  الوقت:التكلةة والجهد وطول  .1

يضطر الباحث للتنقل مسافات طويلة لةحص عناصر المجتمع، مما  كبيرة مما
لو كان موضوع الدراسة؛  يكلف ماال وجهدا ووقتا طويال، كما هو الحال

 ،مشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعة ديالى وجامعة البصرة دراسة مقارنة
ات، يتطلب تكلةة عالية وجهًدا كبيرين لجمع البيان الطلبةفإن إجراء الدراسة على 

خاصة إذا كانت الدراسة لمساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرار مناسب 
 الدراسة على عينة ممثلة ومن ثم تعميم النتائج. وسريع، لذلك يمكن إجراء

ضعف الرقابة واإلشراف والدقة : إن كبر مجتمع الدراسة يؤدي إلى ضعف  .2
الضبط  والرقابة في جمع البيانات، لتعدد العاملين على جمعها، باإلضافة إلى 
أن طريقة المسح الشامل تستغرق وقتا طويال، فتحدث تغيرات على مجتمع 

ما لو كانت الدراسة على سكان بلد كبير مثل الهند أو الصين والتي الدراسة، ك
تستغرق وقتا طويال تحدث خالله الكثير من الوالدات والوفيات مما يؤثر في 

 نتائج الدراسة.
التجانس التام : فعندما تكون عناصر المجتمع متجانسة بشكل تام فإن نةس  .3

ة على  كامل المجتمع أو النتائج يمكن الحصول عليها سواء أجريت الدراس
على أجزاء منه، فعند إجراء الدراسة على مادة كيماوية  بتركيز معين لمختبرات 

 يكةي إجراء التجربة على جزء من المادة ألن المادة متجانسة. الصحةوزارة 
تلف العناصر نتيجة اخذ المشاهدات عليها: لمعرفة مدى صالحية منتج معين  .4

 جميع العلب للةحص والمعاينة.من المعلبات ال يعقل فتح 
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عدم إمكانية حصر مجتمع الدراسة : فإذا كان موضوع الدارسة اختبار فعالية  .5
عالج معين  جديد لمرض السرطان فال يمكن حصر جميع المصابين والذين 

 سيصابون بالمرض مستقبال.
حساسية التجربة : إذا كان موضوع الدراسة طريقة جديدة لتعليم مبحث ما، فال  .6

عقل تطبيق الطريقة الجديدة على جميع الطلبة قبل التأكد من فعاليتها، ومن ي
المنطقي إن تجرى التجربة على عينة من الطلبة، وفي ضوء النتائج يتم اتخاذ 

 .وتعميمها اذا نجحت التجربة  القرار المناسب بشأنها

 
 اختيار عينة البحث: اساليب

 (العشوائية) االحتمالية العينات تنقسم العينات إلى مجموعتين أساسيتين هما
 .(غير العشوائيةغير االحتمالية )والعينات 

ةردة كون لكل موهي عبارة عن عينات عشوائية ت االحتمالية:العينات  -1
من مةردات مجتمع البحث فرصة متساوية الختيارها ضمن عينة 

 في اختيار مةردات العينة. الباحثالبحث، وال يتحكم 

الية: وهي عبارة عن عينات غير عشوائية وال العينات غير االحتم -2
تكون هناك فرصة متساوية لمةردات مجتمع البحث الختيارها ضمن 

  عينة البحث، ويتحكم الباحث في اختيار مةردات العينة.

 يبين انواع العينات االحتمالية وغير االحتمالية: ( 1رقم )الشكل 
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 عرض البيانات  قطر
 حديث عن طرق عرض البيانات البد التعرف على ما يعنيه مصطلح )البيانات(.قبل ال

هي عبارة عن مجموعة من القيم او المشاهدات او المالحظات  (:تعريف )البيانات
التي يتم جمعها من مةردات مجتمع الدراسة او عينته وهذه البيانات اما تكون كمية او 

   .اجراءهاتكون نوعية حسب الدراسة المراد 
 كمية:البيانات ال-1

هي البيانات التي يتم التعبير عنها في صورة عددية )رقمية( مثل اعداد الطلبة او 
   اوزانهم او عدد افراد االسرة او درجات الحرارة ...الخ.

 نوعية :البيانات ال-2
( الشهادة انثى-)ذكر الجنسهي البيانات التي تصف الظاهرة محل الدراسة مثل بيانات 

مدرس( الحالة -دكتوراه( اللقب العلمي )مدرس مساعد–ماجستير -وس)بكالوري
 متزوج( ...الخ.- أعزباالجتماعية )

ويمكن االستةادة من هذا التصنيف في حالة الظواهر والخصائص التي يصعب التعبير 
ها إحصائيًا ما لم يميزها عن بعض ة البيانات النوعيةيتعذر معالجو  رقمية،عنها بقيم 

أو  (2)برقم  ولمتغير الذكور (1)دام األرقام فنرمز لمتغير اإلناث برقم بعضًا باستخ
لمتغيرات اتلك هذه الحالة ال يعنى أكثر من أنه أداه للتميز بين  يوالرقم ف العكس،
تها جمعت عنها من ميدان الدراسة تمهيدًا لمعالج يلتسهيل تةريغ البيانات الت النوعية

 ذاتها.حد  يية فإحصائيًا وال تكون لها قيمة عدد
 سيتم وعية،النآلية جمع المعلومات وتحليلها ومعالجتها احصائيًا للبيانات  ولتوضيح

 :االتي ( 1رقم )للمثال  داخل قاعة المحاضرة التطبيق العملي
 ( :1رقم ) مثال
في  طلبة قسم التاريخ لتحديد اهم طرائق التدريس المةضلة لدىباحث دراسة  ىأجر 

اسئلة الدراسة هي هل هناك فروق ذات  ، ومنمن وجهة نظرهماسية كلية التربية االس
 .(انثى–داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس )ذكر 
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 جامعة ديالى      

  األساسية كلية التربية 

 التاريخقسم      

 طرائق التدريس المفضلةاستبانة م/ 

 المحترم         الطالبة :                                     -الى/ الطالب 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....

طرائق التدريس المفضلللللة لدب طلبة يروم الباحث إجراء الدراسةةةةة الموسةةةةومة     

طرائق التدريس المفضلة اهداف البحث تحديد  ومن( قسم التاريخ من وجهة نظرهم

 .حسب أهميتها من وجهة نظر الطلبة

 اطالعه بعد تضةةمنت عددا من طرائق التدريس ةاسةةتبان الباحث صةةمم ذلك ولتحقيق

 بما االسةةتبانة عن واإلجابة التعاون منكم راجيا   السةةابقة  والدراسةةات األدبيات على

 اجابتكم ان علما   المناسةةب المكان في (   ) عالمة بوضةةع معلومات من لديكم

 . الدراسة هذه نجاح في االساسي المرتكز تشكل الموضوعية

   .العلمي البحث أغراض غير في االستبانة بواسطة تتم التي البيانات تستخدم ولن

مجموعــــــة األفعــــــال واألداء واألنشــــــطة : طرائــــــق التــــــدريس ولقــــــد عــــــرف الباحــــــث 
 .يحققون أهدافًا تعليمية محددة  لبةبقصد جعل الط المعلمالتي يقوم بها 

 تقدير                     ولكم جزيل الشكر وال                   

 المطلوبة:المعلومات 

                                      انثى                      ذكر       / الجنس         
 
 

 
 

 

 الباحث 
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 فقرات االستبيان

 
جدولتها دون تنظيمها و  معالجتها احصائياً لبيانات يكون من الصعب وبعد ان يتم جمع ا

ية يتمكن وبعد هذه العملالى النتائج المطلوبة  لتوصللالباحث بأساليب علمية ُتهيأ 
في باحث يعمد ال البيانات، لذاجذب انتباه القارئ نحو هذه الباحث من عرض النتائج ل

ة وهادفة وعلى أساس ذلك البد من عرض بأشكال معبر النتائج عرض هذه المرحلة الى 
 بيانات:الومن طرق عرض ، والموضوعية هذه البيانات بشكل يتسم بالدقة والوضوح

 األعمدة البيانية:-1
وهي عبارة عن مجموعة من األعمدة أو المستطيالت المتساوية القاعدة والتي يتناسب 

  .متساويةاألعمدة وبحيث تكون المسافات بين  الموجودة،ارتةاعها مع البيانات 
 (سبيانية نقوم برسم محورين األفقي )ال عمدةألاولتوضيح عرض البيانات في   

  حسبو نجعل المحور األفقي ممثال للمتغير او الصةة المراد دراستها  (صوالعمودي )
ي ونضعها فاألقسام الموجودة في كلية التربية األساسية جامعة نأخذ ( 2رقم )المثال 
فيمثل القيم العددية المعبرة عن إعداد )ص( اما المحور العمودي )س(  االفقيالمحور 

موافق بدرجة  الفقرات ت
 كبيرة جدا  

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة

موافق 
بدرجة قليلة 

 جدا  
      المحاضرة 1
      المناقشة 2
      خراط المةاهيم 3
      شارك-زاوج–فكر  4
      االكتشافالتدريس ب 5
      تحل المشكال 6
      التعلم التعاوني 7
      تعليم االقران 8
      التعلم الذاتي 9

      التعلم االلكتروني 10
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ويقسم هذا المحور عادة الى عدة أقسام متساوية يعبر كل قسم في تلك األقسام الطلبة 
منها عن قيمة عددية معينة بمدى ثابت وتكتب اصغر قيمة عددية في أسةل المحور 

طط المخان تعرض البيانات كما في وبهذا يمكن  ،العمودي واكبر قيمة في أعاله 
 .(1) البياني رقم

 
 :(2رقم )مثال 

بعض أقسام كلية التربية االساسية جامعة في يوضح أعداد الطلبة ( 1رقم )الجدول 
 ديالى والمطلوب عرض هذه البيانات باستخدام طريقة األعمدة البيانية ؟

 (1جدول رقم )
 الحاسبات الجغرافيا العلوم الرياضيات التاريخ القسم

 550 350 400 500 650 عدد الطالب
 

 الجواب:
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 :المدرج التكراري-2
تكراري فئة من فئات التوزيع ال كلفي مدرج تكراري يعني تمثيل ان تمثيل البيانات 

بمستطيل تكون حدود قاعدته هي الحدود الةعلية للةئات وارتةاعه هو تكرار تلك الةئة 
لمحور ا أحدهمانرسم محورين  فأننادرج التكراري ولتوضيح عرض البيانات في الم

ليه ونضع عاالفقي )س( ونضع عليه حدود الةئات الةعلية والمحور العمودي )ص( 
 تكرار كل فئة.

البيانات اإلحصائية المراد تلخيصها وتنظيمها في جداول تكرارية عادة تكون مكتوبة ان 
بة فإذا كانت البيانات مقر  ياس.قمقربة مثال ألقرب وحدة قياس أو ألقرب نصف وحدة 

لنحصل على الحد  0.5ألرقام صحيحة فإننا نطرح من الحد األدنى المقرب للةئة 
إلى الحد األعلى المقرب لنحصل على الحد األعلى  0.5ونضيف  الحقيقي،األدنى 
 للةئة.الحقيقي 

 ( :3مثال رقم )
ئج االختبار حسب جدول ( تلميذ وكانت نتا162اجرى معلم مادة التاريخ اختبار لـ )

  ( كاالتي:2رقم )
 (2جدول رقم )

 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 الفئات
 5 10 22 45 50 25 5 التكرار

 
 تكراري.المطلوب تمثيل نتائج االختبار بمدرج 

 الجواب:
 (.3نستخرج الحدود الفعلية للفئات حسب ما مبين في جدول رقم   -أ

 فقي )س( والعمودي )ص(.نرسم المحورين األ -ب
نقسم المحور األفقي )س( الى أجزاء متساوية ليمثل كل جزء منها طول الةئة ثم  -ت

( كأول 9.5) (3الةعلية للحد األدنى للةئات وهي حسب جدول رقم )نسجل قيمة 
واالستمرار تصاعديا من اليسار الى اليمين حتى  على المحور االفقي )س(نقطة 
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 (3ل )حسب جدو لحد األعلى للةئة األخيرة ومقدارها لية لالقيمة الةعالوصول الى 
 للةئة.الى الحد األعلى  (0.5بإضافة ) (44.5)

الى أقسام متساوية اخذين بنظر االعتبار الحد األعلى  (سنقسم المحور العمودي ) -ث
( 5( والحد األدنى للتكرار وهو في هذه الحالة )50للتكرار وهو في هذه الحالة )

 (.5نا هذا ان تكون المسافة بين كل قسم والذي يليه مقدارها )ويةضل في مثال
نقوم بإنشاء مستطيالت قاعدة كل منها بطول إحدى الةئات وارتةاعه يساوي عدد  -ج

التكرارات المقابلة لتلك الةئة مع مالحظة الحدين األدنى واألعلى الحقيقيين لكل 
 .( يبين ذلك2، ومخطط رقم )فئة

 (3جدول رقم )
 التكرار حدود الفعلية للفئاتال الفئات

10-14 9.5-14.5 5 
15-19 14.5-19.5 25 
20-24 19.5-24.5 50 
25-29 24.5-29.5 45 
30-34 29.5-34.5 22 
35-39 34.5-39.5 10 
40-44 39.5-44.5 5 

 162  المجموع
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 (2مخطط رقم )                   
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 :المضلع التكراري-3
درج الممساحة وي وهو شكل مغلق مساحته تساالطرق الخاصة بعرض البيانات  أحد

التكراري وحتى يكون الشكل مغلق البد من اضافة فئتين للتوزيع تكرار كل واحدة منهما 
صةرًا أحدهما في أدني التوزيع واالخرى في اعلى التوزيع، وبما اننا سنمثل كل فئة 

ئات لتحديد نستخدم مراكز الةلذلك  وتكرارها بنقطة فأن أفضل ما يمثل الةئة هو مركزها،
)خطوط ـ بقاط الخاصة بتكرار كل فئة ثم يتم وصل هذه النقاط بعد تحديدها جميعا الن

فيتم عرض البيانات من خالل النقاط المحددة موصولة فيما بينها بخطوط مستقيمة( 
الحال  بدال من المستطيالت كما هو بـ )المضلع التكراري( مستقيمة ينتج عنها ما يسمى

 .في المدرج التكراري 
 (:4) مثال رقم

( تلميذ وكانت نتائج االختبار حسب جدول 162اجرى معلم مادة التاريخ اختبار لـ )
 ( كاالتي: 4رقم )

 (4جدول رقم )
 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 الفئات
 5 10 22 45 50 25 5 التكرار

 
 تكراري. بمضلعالمطلوب تمثيل نتائج االختبار 

 الجواب:
 (.5فئات حسب ما مبين في جدول رقم  نستخرج مراكز ال -أ

 نرسم المحورين األفقي )س( والعمودي )ص(. -ب
نحدد مراكز الةئات على المحور االفقي )س( والتكرارات على المحور العمودي  -ت

 (.)ص
 نخصص لكل مركز فئة وتكرارها نقطة. -ث
 يع(للتوز  )الحد األدنىفئتين للمحور األفقي إحداهما سابقة للةئة األولى يتم إضافة  -ج

توزيع( )الحد األعلى للواألخرى تالية للةئة األخيرة  ( حسب المثال الحالي7ومقدارها )
 ًا.واعتبار تكرار كل منهما صةر ( حسب المثال الحالي 47ومقدارها )
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سب ح يتم وصل النقاط المحددة بخطوط مستقيمة ليكتمل لدينا المضلع التكراري -ح
 .(3مخطط رقم )

 (5جدول رقم )
 التكرار مراكز الفئات استخراج مركز الفئةآلية  الفئات

10-14 10+14/2 12 5 
15-19 15+19/2 17 25 
20-24 20+24/2 22 50 
25-29 25+29/2 27 45 
30-34 30+34/2 32 22 
35-39 35+39/2 37 10 
40-44 40+44/2 42 5 

 162   المجموع
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 :التكراري المنحنى-4
وال تختلف طريقة عرض البيانات في المنحنى ات أحد الطرق الخاصة بعرض البيان
، واالختالف الذي يالحظه الباحث عند عرض البيانات التكراري عن المضلع التكراري 

ع هي طريقة التوصيل بين النقاط بالمضلفي المضلع التكراري والمنحنى التكراري 
بخطوط كون تبالمنحنى التكراري بخطوط مستقيمة بينما توصل النقاط تكون التكراري 

منحنية تمر بأكبر عدد من النقاط مع محاولة ان يقترب هذا المنحنى من النقاط التي 
ان المساحة تحت المضلع  2010، ويشير فالح وغرايبة  ال يمر بها قدر اإلمكان

التكراري ليس بالضرورة ان تساوي المساحة تحت المنحنى التكراري ، الن المضلع 
ط المحددة والمنحنى التكراري ليس بالضرورة ان يمر من التكراري يمر بجميع النقا

ن ، ويةضل ا جميع النقط المحددة وانما في بعض الحاالت قد يمر من اغلب النقاط
يتم استعمال المنحنى التكراري اذا كانت البيانات كثيرة وعدد الةئات كبير )فالح 

يبين لنا طريقة  (4( وحسب المثال رقم )4( ، المخطط رقم)39-38،ص2010وغرايبة،
 .عرض البيانات من خالل المنحنى التكراري
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 :الدائرة البيانية-5
فعندما يكون الباحث مهتمًا بمقارنة الجزء او الةرع أحد الطرق الخاصة بعرض البيانات 

بالكل باإلمكان استخدام الدائرة البيانية لعرض تلك البيانات ومن االفضل ان تكون 
وذلك الن الهدف من تمثيل البيانات في مقارنات  سبعةاو  ستةل عدد المقارنات قلي

الدائرة البيانية هو زيادة الوضوح والةهم لدى القارئ فعندما نقسم الدائرة الى اجزاء كثيرة 
( نجد صعوبة فهمها او التمييز بين المستويات المحددة على 5كما في المخطط رقم )

 الدائرة البيانية. 

  
 

 (:4مثال رقم )
أراد باحث ان يعرض اعداد طلبة قسم العلوم من خالل الدائرة البيانية وفقًا للمرحلة 

( يبين اعداد الطلبة والمرحلة 6، جدول رقم )2016-2015الدراسية للعام الدراسي 
   الدراسية.

 (6جدول رقم )

 المجموع الرابعة الثالثة الثانية االولى المرحلة الدراسية

 3600 400 700 1000 1500 اعداد الطلبة
 
 

 

(5)مخطط رقم 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 الجواب:
لتمثيل اعداد الطلبة حسب المرحلة الدراسية من خالل الدائرة البيانية نالحظ ان مجموع 

لذا فأننا  ( 360o( وبما ان قيمة الزاوية المركزية للدائرة هي )3600) الكلي الطلبة
 ي:التالزاوية حسب نسبة اعداد الطلبة لكل مرحلة دراسية على النحو اقيمة نوزع 
 المتوفرة.رسم الدائرة البيانية من خالل أدوات الرسم  -أ
اعداد )الطلبة لكل مرحلة دراسية من خالل قسمة الجزء  أعداديتم استخراج نسبة  -ب

 )المجموع الكلي للطلبة(.على الكل الطلبة لكل مرحلة دراسية( 
من خالل  اعداد الطلبة لكل مرحلة دراسيةالدائرة حسب يتم تحديد مساحة  -ت

لكل مرحلة دراسية وضربها بقيمة الزاوية المركزية التي تم استخراجها نسبة ال
 وحسب ما مبين في ادناه: (،360oللدائرة )

 من الدائرةالزاوية  مقدارتمثل  360o =150o*1500/3600المرحلة األولى =
 من الدائرةالزاوية  مقدارتمثل  360o =100o*1000/3600المرحلة الثانية =

 من الدائرةالزاوية  مقدارتمثل  360o =70o*700/3600لثة =المرحلة الثا
 من الدائرة مقدار الزاويةتمثل  360o =40o*400/3600المرحلة الرابعة =

الطلبة حسب المرحلة الدراسية من خالل  ألعداد( يبين التوزيع البياني 6مخطط رقم )
 :الدائرة البيانية
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 س اإلحصائيةالمقايي

 اإلحصاء الوصفي: -1
وهو اإلحصاء الذي يتناول تنظيم وعرض ووصف البيانات والمعلومات سواء كانت هذه المعلومات 
كمية كالوزن والعمر والطول او كانت نوعية كالجنس والحالة االجتماعية وانماط الشخصية فهو 

شكل يسهل ن البيانات وينظمها ببذلك يعتبر أداة يستعين بها الباحث لتلخيص او تركيز مجموعة م
 فهمه واستيعابه.

وتتضمن أساليب اإلحصاء الوصةي وصف توزيع مجموعة كبيرة من القيم الخاصة بأحد المتغيرات 
مقاييس النزعة المركزية كالوسط الحسابي او الوسيط او المنوال وحساب  أحدعن طريق حساب 

ة والمدى وال تقتصر تلك األساليب على دراسمقاييس التشتت كالتباين واالنحراف المعياري  أحد
عامل واحد او متغير واحد بل تتعدى ذلك الى وصف العالقة بين متغيرين او أكثر وصةا علميا 

 المعروفة.معامالت االرتباط  أحددقيقا وذلك عن طريق حساب 

 اإلحصاء االستداللي:-2
فقا لقوانين لعامة من النتائج الجزئية و يعني تلك العملية المنطقية التي تؤدي الى استخالص النتائج ا

إحصائية معينة انه يعني بتعميم النتائج التي يتم التوصل اليها من مجموعة جزئية يتم اختيارها 
بصورة معينة الى مجموعة كلية تكون المجموعة الجزئية التي ندرسها جزءا منها. وان السبب في 

موعة الكلية موضوع البحث لما تتطلبه ذلك من وقت ذلك يعود لعدم إمكانية دراسة جميع أفراد المج
وجهد ومال فضال عن انه ال يمكن تغطية جميع أفراد المجموعة بالدراسة لكبرها وعدم إمكانية 

جموع غير من المحصر أفرادها لذلك أصبح االعتماد على أسلوب العينات ضروريا أي اخذ جزء ص
ودراسته خاصة ان علم اإلحصاء قد بلغ من التقدم مرحلة يستطيع معها الباحث ان يستنتج من 
العينة المحدودة ما يود استنتاجه عن المجتمع او المجموع الذي اختيرت منه العينة بدرجة عالية 

 من الدقة.  
 المركزية:مقاييس النزعة 

او المشاهدات نحو التمركز او التجمع حول قيمة رقمية  النزعة المركزية تعني ميل المةردات
معينة في التوزيع وبالتالي فان هذه القيمة التي تتمركز حولها البيانات تكون ممثلة لباقي القيم 

ظهار الخصائص المهمة للظاهرة التي يهدف الباحث الى   دراستها.لوصف البيانات وا 
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نزعة المركزية للبيانات حول األحداث او الظواهر وهناك العديد من المقاييس الخاصة بقياس ال
 حسابها.وفيما يلي عرضا الهم هذه المقاييس من حيث خصائصها وكيةية 

  الوسط الحسابي )المتوسط( : -اوال :
مقاييس النزعة المركزية استخدامًا من قبل الباحثين او المختصين ويطلق عليه الوسط  أكثرهو 

 وتستخدم المعادلة االتية لحساب الوسط     بالرمز  ي ويرمز له الحسابي او المتوسط الحساب
 فئات:او الدرجات التي ال تتضمن تكرارات او القيم الحسابي في حالة 

               =
مج س

ن 
 )معادلة الوسط الحسابي للقيم التي ال تتضمن تكرارات او فئات(  

 حيث ترمز :

 

 الى الوسط الحسابي .         

 

 الى مجموع عدد الدرجات او القيم المشاهدة .     مج

 

 الى عدد الدرجات او القيم المشاهدة .      ن

 

( : حصل طلبة المرحلة األولى في قسم التاريخ على الدرجات االتية في مادة علم 5مثال رقم )
( المطلوب هو إيجاد 70،66،45،53،78،90،55،51،81،94،44،71،34النةس العام )

 سابي لدرجات الطلبة ؟الوسط الح
 الجواب : يتم إيجاد الوسط الحسابي لدرجات الطلبة من خالل المعادلة االتية :

 

         =
مج س

ن 
 

 

 (832مجموع الدرجات = )
 ( 13عدد الدرجات = )

 نطبق معادلة الوسط الحسابي :
 

         =
𝟖𝟑𝟐

 𝟏𝟑
 قيمة الوسط الحسابي لدرجات الطلبة .  64=  

 ــ 
 س

 ــ 
 س

 ــ 
 س

 ــ 
 س

 ــ 
 س
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فتستخدم المعادلة االتية او فئات ما في حالة وجود قيم او درجات تتضمن تكرارات ا
 الستخراج الوسط الحسابي :

=          -أ
مج ت∗س

مج ت 
 ( او فئات  معادلة الوسط الحسابي للقيم التي تتضمن تكرارات  

 حيث ترمز :

 .الى تكرار الدرجات او القيم                  ت                
 الدرجات  *الى مجموع حاصل ضرب التكرارات          مج ت*س               
 الى مجموع التكرارات             مج ت               

 

 

اجرى معلم مادة الرياضيات امحتانًا لتالمذة المرحلة األولى ، وقد حصل اثنان ( : 6مثال رقم )
( وثالثة من التالمذة على 5ة على الدرجة )( وستة من التالمذ3من التالمذة على الدرجة )

، المطلوب هو استخراج قيمة الوسط الحسابي  (4( وحصل تلميذ واحد على الدرجة )8الدرجة )
 لدرجات الطلبة ؟ 

 الجواب: يتم إيجاد الوسط الحسابي لدرجات الطلبة من خالل المعادلة االتية :
 

           =
مج ت∗س

مج ت 
   

 

 التي:نكون الجدول ا

 (7جدول رقم )

 

 ت*س  التكرارات )ت( الدرجات )س(
3 2 6 
5 6 30 
8 3 24 
4 1 4 

 64 12 المجموع
 

 

 ــ 
 س

 ــ 
 س
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 نطبق معادلة الوسط الحسابي:

 

           =
𝟔𝟒

 𝟏𝟐
 قيمة الوسط الحسابي لدرجات الطلبة .   5.33=   

 

ع مالوسط الحسابي الستخراج السابقة فتستخدم المعادلة  فئاتاما في حالة وجود 

 :وجود الفرق بين الحالتين وهو استخراج مراكز الفئات عند وجود فئات 

 

=         -ج 
مج ت∗س

مج ت 
   

 

( طالبًا ، 40( : يمثل الجدول االتي توزيع درجات امتحان مادة الجغرافية لـ )7مثال رقم )
 المطلوب هو استخراج الوسط الحسابي لدرجات الطلبة ؟

 

 الجواب : 
الن مركز الةئة يةترض ان يمثل درجات ( 8حسب جدول رقم )يتم تحديد مراكز الةئات  -1

الطلبة الموجودين في هذه الةئة افضل تمثيل وبهذا يتحول التوزيع الى توزيع مشابه 
 ينا قيمًا متكررة .للتوزيع السابق ، أي لد

للحصول على مجموع القيم نضرب التكرار بمركز الةئة ثم نجمعها ونضعها في عامود  -2
 (.جديد نطلق عليه )ت*س

 ي.الحسابنقسم حاصل ضرب )ت*س( على مجموع التكرارات فنحل على قيمة الوسط  -3
 

 

 

 

 

 

 

 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 9-5 الفئات
 1 3 5 7 9 7 5 3 التكرار

 ــ 
 س

 ــ 
 س
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 (8جدول رقم )

 مركز الفئة التكرار الفئات
 )س(

 ت*س

5-9 3 7 21 
10-14 5 12 60 
15-19 7 17 119 
20-24 9 22 198 
25-29 7 27 189 
30-34 5 32 160 
35-39 3 37 111 
40-44 1 42 42 

 900  40 المجموع
 

 

             =
𝟗𝟎𝟎

 𝟒𝟎
 قيمة الوسط الحسابي لدرجات الطلبة.  22.5=   

نتين لمجموعتين متبايكان لدينا وسطان حسابيان  إذاالوسط الحسابي الموزون: ثانيا : 
فهل يمكن التعرف على الوسط الحسابي للمجموعة الجديدة المتكونة من دمج  أكثراو 

المجموعات المختلةة اإلعداد ام نحتاج للرجوع إلى البيانات األصلية لكل مجموعة من 
المجموعات لكي نستخرج الوسط الحسابي الجديد يمكننا استخراج الوسط الحسابي الجديد 

 االتية:الرجوع الى البيانات األصلية من خالل المعادلة بدون 
 

   

         2+ن1ن                           
: المعادلة السابقة تطبيق على وسطان حسابيان لمجموعتين من القيم او  مالحظة

 الدرجات .
شعبة مذة ال( : اجرى معلم مادة العلوم للمرحلة االبتدائية األولى امتحان لتال8مثال رقم )

( تلميذًا وكان متوسط درجات االمتحان 30وعددهم ) ب( تلميذًا و شعبة 40وعددهم ) أ

 ــ 
 س

 ــ             ــ 
 2ن*2س+ 1*ن1س

 ــ  
 = س
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( ، المطلوب 70) ب(  ومتوسط درجات االمتحان التالمذة للشعبة 66) أالتالمذة للشعبة 
 إيجاد الوسط الحسابي للشعبتين معًا ؟

 الجواب:
 نستخدم معادلة الوسط الحسابي الموزون وهي:

  
 

   

                             40+30         
 
 

                          70 
 

 .ب( -)أ سط الموزون لمتوسط درجات تالمذة الشعبة الو  قيمة 67.71                
 

                                                                          : الوسيط:ثالثا  
ر الوسيط مقياس آخر من مقاييس النزعة المركزية في مجال التربية وعلم النةس يعتب

( %50ويعرف الوسيط بأنه النقطة او الدرجة في مجموعة من الدرجات التي تكون )
ويتم حساب الوسيط وفقًا ( من الدرجات تقع تحتها %50من الدرجات أعلى منها و)

 للخطوات التالية :
 تصاعديًا او تنازليًا . ترتيب القيم او الدرجات -1
اذا كان عدد القيم او الدرجات فرديًا فأن الوسيط هو القيمة التي تقع في منتصف  -2

 . 2(/1)ن+التوزيع 
فان ترتيب الوسيط هو متوسط الدرجتين اذا كان عدد القيم او الدرجات زوجيًا  -3

 . 1(+2( و )ن/2)ن/ اللتين ترتيبهما

  
(66*40( + )70*30) 
 ــ  

 = س

 ــ 
 = س

  
2640 +2100 

 

 ــ 
 = س
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يخ امتحان لتالمذته وكانت درجات االمتحان هي اجرى معلم مادة التار  (:9مثال رقم )
 ، المطلوب إيجاد قيمة الوسيط لدرجات التالمذة ؟ (25،29،32،21،3،8،18)

 الجواب:
( ، وبما 32،29،25،21،18،8،3لتكون الدرجات هي )نرتب القيم تصاعديا او تنازليا ً 

  1/2ن+ ان عدد الدرجات فرديًا نطبق المعادلة االتية إليجاد قيمة الوسيط:
 (.21اذن قيمة الوسيط لدرجات الطلبة هي الدرجة )  4= 8/2=7+1=         

(: اجرى معلم مادة التاريخ امتحان لتالمذته وكانت درجات االمتحان هي 10مثال رقم )
 ( ، المطلوب إيجاد قيمة الوسيط لدرجات التالمذة ؟25،29،32،21،3،8،18،37)

 الجواب:
( وبما 37،32،29،25،21،18،8،3هي) لتكون الدرجاتازليا ً القيم تصاعديا او تن نرتب

 نطبق المعادلة االتية إليجاد قيمة الوسيط: زوجياً ان عدد الدرجات 
 ( 21الترتيب األول ) 4= 8/2( = 2)ن/ 
 ( 25الترتيب الثاني ) 5=1+4=8/2=  1(+2)ن/ 
 

    2الوسيط = قيمة الترتيب األول + قيمة الترتيب الثاني /
 
 قيمة الوسيط لدرجات التالمذة . 23=               ن الوسيط = اذ
 

 -: المنوال :رابعا  
يعتبر المنوال من أسهل مقاييس النزعة المركزية التي يمكن الحصول عليها بدون أجراء 
عمليات حسابية معقدة سواء كانت البيانات مبوبة او غير مبوبة او كانت بشكل توزيعات 

 تكرارية.
وال بأنه الدرجة األكثر شيوعا او الدرجة التي تتكرر أكثر من غيرها من الدرجات يعرف المن

الدرجات في مجموعة معينة من البيانات اإلحصائية فلو كانت لدينا مجموعة 

21+25 

 
 

2 
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( فسنالحظ ان 19،19،18،17،17،16،15،14،14،14،14،12،12،11،9،8،6،6)
( 14فان الدرجة ) ارا، ولذلكتكر الدرجات  أكثرمرات وهي  (4( قد تكررت )14الدرجة )

 هي المنوال.
قد تظهر في بعض األحيان قيم المتغير بتكرارات متساوية وفي مثل هذه الحالة ال يمكن 
حساب القيمة المنوالية فمثال ال يمكن الحصول على المنوال لمجموع الدرجات 

قية ر بوذلك ألنه ال توجد أية درجة ذات تكرار يختلف عن تكرا (32،24،18،16،8،5)
 الدرجات في هذه المجموعة من البيانات.

 كرارًا.تكانت القيم او الدرجات تتضمن تكرارات فان المنوال هو مركز الةئة األكثر  إذااما 
( : البيانات التالية تمثل درجات امتحان مادة الجغرافية لبعض الطلبة ، 10مثال رقم ) 

 المطلوب هو إيجاد قيمة المنوال لهذه الدرجات ؟
  

 التكرار الفئات
5-9 3 
10-14 5 
15-19 7 
20-24 6 
25-29 4 
30-34 2 
( كون هذه الةئة قد تكررت أكثر من غيرها 19-15المنوال = الةئة األكثر تكرارًا = )

 من الةئات.
 . 2(/19+15وهو مركز الةئة الناتج من ) 17اذن المنوال = 
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 مقاييس التشتت  
قدم يمكن ان ت زعة المركزية بمةردها في وصف الظواهر الان استعمال مقاييس الن   

صور كاملة ومةصلة عنها وبشكل يخدم إجراءات البحث العلمي وخصوصا ما يتصل 
منها بطبيعة المشاهدات وكيةية توزيعها لذا اصبح من الضروري ان يكون هناك تكامل 

 يمة معينة .بين النظرة لطبيعة التبعثر في القيم ونزوعها او التمركز نحو ق
والتشتت يعني مدى التقارب والتباعد في قيم المشاهدات عن بعضها وان هذا التقارب    

 معينة.والتباعد يقاس بدرجة انتشار البيانات حول الوسط او قيمة 
وتسمى درجة االنتشار هذه بالتشتت او التبعثر وكلما كان التشتت او التبعثر محدودا 

 سة وكلما توسع هذا التشتت او التبعثر كلما كانت البياناتكلما اعتبرت البيانات متجان
 غير متجانسة. 

 انواع مقاييس التشتت:
هناك انواع متعددة لمقاييس التشتت وتتباين فيما بينها من حيث الدقة ودرجة   

 البساطة والتعقيد في استخدامها ومن اهم هذه االنواع هي :
 اوال :المدى:

رجات د االحصائية المستخدمة في التعرف على مدى تشتت يعتبر المدى ابسط المقاييس
مقدار الةرق الموجود بين اعلى درجة وادنى درجة في التوزيع  التوزيع ويعرف المدى بانه

فلو تم وضع الدرجات لمجموعة ما بصورة مرتبة تصاعديا من ادنى درجة الى اعلى 
غرى الدرجتين الكبرى والص درجة على خط مستقيم لكان المدى هو المسافة الموجودة بين

( هو الةرق بين اكبر درجة في 90،65،40،28،24،15فالمدى لمجموعة الدرجات )
( أي ان مدى هذه المجموعة 15( وادنى درجة في المجموعة وهي )90المجموعة وهي )

 ( .75=15-90هو )
 هويةيد المدى في إعطاء بعض المؤشرات حول انتشار درجات التوزيع الى حد ما ولكن

حة يمكن للمدى ان يعطينا اية صورة واض ال، و يعتبر اقل مقاييس التشتت دقة واستخداما 
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يهتم اال بدرجتين فقط في مجموعة الدرجات التي نتعامل معها  ال ألنهعن شكل التوزيع 
 الدرجات المتطرفة . وهما الدرجات العليا والدنيا

 التباين: :ثانيا   
ع ت المهمة التي تعتمد على كل درجة من درجات التوزييعتبر التباين من مقاييس التشت 

ويعرف التباين بانه معدل مجموع مربعات انحرافات ومدى انحرافها عن الوسط الحسابي 
القيم عن متوسطها ، والهدف من تربيع االنحرافات للقيم هو للتخلص من إشارات السالب 

 :ويمكن حساب التباين باستخدام المعادلة االتية 
 
                          =2ع
 

 حيث ترمز :
 الى التباين           2ع
 القيم او الدرجات عدد الى             ن

 س           الى القيم او الدرجات
 مج           الى المجموع

( : الدرجات االتية تمثل نتائج امتحان التالمذة في مادة الرياضيات وهي 11مثال رقم )
 المطلوب إيجاد قيمة التباين لهذه الدرجات ؟(، 1-7-4-8-10)

 الجواب :
 وهي عدد الدرجات . 5ن =  -1
)تم تربيع كل درجة ومن ثم جمع  230=  100+64+16+49+1=  2مج س -2

 (.الدرجات 
 تربيع مجموع الدرجات   900=  2(30= ) 2)مج س( -3

 2)مج س( -2ن مج س
 2ن 
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  250 
 

 نطبق المعادلة :
 
  10=            =                   =                                  =  2ع
 

 .   10=  2اذن قيمة ع
 

 اما في حالة وجود تكرارات فتستخدم المعادلة االتية إليجاد قيمة التباين وهي :
 
  
                                     =2ع

                   
 حيث ترمز :

 الى مجموع التكرارات            ن 
 الى التكرارات           ت 

معلم مادة اللغة اإلنكليزية امتحان لتالمذته وكانت نتائج االمتحان اجرى  (:12مثال رقم )
 هي كاالتي :

 
 المطلوب إيجاد قيمة التباين ؟

 
 
 
 

 96 91 86 81 76 71 66 61 56 51 46 الدرجات )س(
 3 8 4 10 5 9 2 2 2 1 4 التكرار )ت(

(5( )230) - 900 
 (5)2 

1150 - 900 
 25 25 

 2مج )س ت( -ت(2ن مج )س
 2ن 
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 الجواب :
 ( .9ة أعمدة حسب ما مبين في جدول رقم )نكون جدول مكون من خمس -1
 نربع قيم س )الدرجات(. -2
 التكرارات(. x)الدرجات  ت  X نضرب س -3
  ت. x 2نضرب س -4
 نطبق معادلة التباين التالية . -5

 (9جدول رقم )
 ت 2Xس ت Xس  2س ت س
46 4 2116 184 8464 
51 1 2601 51 2601 
56 2 3136 112 6272 
61 2 3721 122 7442 
66 2 4356 132 8712 
71 9 5041 639 45369 
76 5 5776 380 28880 
81 10 6561 810 65610 
86 4 7396 344 29584 
91 8 8281 728 66248 
96 3 9216 288 27648 
 296830 3790  50 مج

 
 
 =                                      = 2ع
 
 

(50( )296830)- (3790)2 

(50)2 
 

01484150- 14364100 

2500 
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 190.96=                = 2ع
 

 190.96تباين لدرجات الطلبة = اذن قيمة ال
ت يعتبر االنحراف المعياري أحد مقاييس التشتويرمز له بالرمز )ع ( االنحراف المعياري: 

المهمة ويعرف بانه الجذر التربيعي الموجب للتباين ويستخرج بالطريقة ذاتها التي تم 
 شرحها الستخراج التباين.

نتائج الطلبة في امتحان  (9-4-6-8-10-7-5)(: تمثل الدرجات 12مثال رقم ) 
 مادة التاريخ ، المطلوب إيجاد قيمة التباين واالنحراف المعياري لتلك الدرجات ؟

 
 =2ع
 
 
                                  =                                    =2ع
 
 هي قيم التباين . 4=              = 2ع
 

 اري يتم جذر التباين :الستخراج االنحراف المعي
 قيمة االنحراف المعياري  2=   4    ع=

 

 

 

477400 

2500 
 

 2)مج س( -2ن مج س   

 2ن
 

   (7( )371) - 2401 

49 
 

      2597 - 2401 

49 
 

196 

49 
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 أهمية التباين واالنحراف المعياري في اإلحصاء التربوي:

يمكن بواسطتها التعرف على مدى تجانس وتشتت الدرجات في التوزيعات المختلةة والمقارنة فيما بين  -1
 تلك التوزيعات.

المعياري واقتربت هذه القيمة من الصةر كلما دل ذلك على  كلما انخةضت قيمة التباين او االنحراف -2
وجود نوع من التجانس او التقارب بين قيم الدرجات وعندما يكون هذا المقدار صةرا فهذا يعني ان 

 جميع الدرجات متشابهة ومتجانسة ومتطابقة.
ستداللي في االلالنحراف المعياري والتباين فوائد وخصائص أخرى كثيرة تبدو واضحة في االحصاء  -3

 اختبار الةرضيات.  
 مقاييس االرتباط:

لقد الحظنا فيما سبق ان مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت تعتبر مةيدة في وصف الدرجات    
لتوزيع واحد بصورة منةصلة عن مدى عالقته بالدرجات في توزيعات اخرى على متغير اخر اذ ان 

ليه ةس متغيرات عديدة تتطلب دراستها بشكل اخر يختلف عما تعرفنا عهناك في ميادين التربية وعلم الن
فقد يتطلب الموضوع دراسة عالقة توزيع الدرجات بواحد او اكثر من  من طرق واساليب للدراسة ،

التوزيعات االخرى لدرجات من نمط اخر او بمعنى اخر دراسة العالقة الموجودة بين قيم متغيرين بدال 
مدى العالقة  تغير واحد والسؤال الذي يهمنا هو ان نجيب عن التساؤل مامن دراسة خصائص م

( هل هناك عالقة بين سرعة الطالب في القراءة وبين فهمه ص) و (سالموجودة بين قيم متغيرين )
ذا فقد تمكن لكما تقيسها اختبارات الذكاء، او هل هناك عالقة بين تحصيل وبين نسبة ذكائه  للمعاني ؟

 ومنها :من ايجاد طرق مختلةة لمعرفة مدى العالقة بين قيم المتغيرين  االحصائيون

 معامل ارتباط بيرسون:-1
من االمور التي يهتم بها الباحثون في مجال التربية وعلم النةس وفي غيرها من المجاالت للتعرف على 

بي او كان او النس مدى العالقة الموجودة بين قيم متغيرين مستمرين سواء كان كالهما من النوع الةئوي
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نسبيا واالخر فئويا او بالعكس يحتاج الباحث الى طريقة الستخراج معامل االرتباط بين  أحدهما
 المتغيرين.

 معامل االرتباط : إليجادوفيما يلي نص قانون بيرسون 

 

 
 

 حيث ترمز :
 الى معامل االرتباط         ر 
 عدد االفراد         ن 
 المتغير األول  قيم او درجات        س 
 قيم او درجات المتغير الثاني        ص 

( طلبة وكان 10اجرى احد الباحثين اختبار للطلبة البالغ عددهم )(:13مثال رقم )
االختبار األول في مادة الجغرافية )س( واالختبار الثاني في مادة التاريخ )ص( وكانت 

 التي :ادرجاتهم ك

  
 المطلوب إيجاد العالقة بين المتغيرين باستخدام معامل ارتباط بيرسون

 
 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تسلسل الطلبة
 1 8 3 5 2 10 4 9 7 6 س
 3 8 4 6 3 9 5 9 8 7 ص

 ر=
 )مجـ س ( ) مجـ ص(  -ن مجـ س ص 

 

 [ 2) مجـ ص( - 2ن مجـ ص ] [ 2)مجـ س( -2ن مجـ س ]
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 الجواب:
 ( .10نكون جدول حسب ما مبين في جدول رقم ) -1
 نربع قيمة )س( وقيمة )ص( . -2
 ص . x نضرب س  -3
 نطبق معادلة معامل ارتباط بيرسون . -4

 
 (10جدول رقم )

 س ص 2ص 2س ص س التسلسل
1 6 7 36 49 42 
2 7 8 49 64 56 
3 9 9 81 81 81 
4 4 5 16 25 20 
5 10 9 100 81 90 
6 2 3 4 9 6 
7 5 6 25 36 30 
8 3 4 9 16 12 
9 8 8 64 64 64 

10 1 3 1 9 3 
      

 
 
 
 
 
 

 ر=
              (10 )(404 )- (55 ( )62 ) 

 

[ (10( )385)- 3025 ] [ (10( )434) - 3844 ] 
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 هي قيمة معامل ارتباط بيرسون . 0.985ر= 
 

 معامل ارتباط سبيرمان:-2
لم سبيرمان براون لمعالجة حاالت ااشتق قانون معامل االرتباط للرتب من قبل الع  

خاصة تعتمد على رتب القيم او المشاهدات بدال من استخدام القيم العددية األصلية التي 
معالجتها باستخدام معامل ارتباط بيرسون وكثيرا ما يستعمل هذا المعامل في  يجري

التعامل مع البيانات الوصةية التي يستحيل فيها استخراج معامل االرتباط بطريقة بيرسون 
الذي يعتمد على القيم العددية ،وعليه يلجأ البعض الى حساب معامل االرتباط للرتب 

او لتعذر التعامل مع القيم األصيلة بدقة كافية من أخرى  وذلك لسهولة حسابه من ناحية
وباألخص عندما تكون حساباتها طويلة ومعقدة وكما يشيع استخدام هذا المعامل عندما 

 ر=
           4040 - 3410  

 

 (3850- 3025 ( )4340 – 3844)  

 ر=
       630  

 

 (825 ( )496)  

 ر=
   630  

 

 409200  

 ر=
   630  

 639.69  
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يكون عدد أزواج البيانات للمتغيرين قليلة نسبيا أي ال تزيد عن ثالثين زوجا لهذا يكون 
 الحقيقية. اهتمام الباحث بالرتب أكثر من اهتمامه بقيمها
 بموجب القانون اآلتي: ويتم استخراج معامل االرتباط للرتب )سبيرمان(

 
 
 

          
 
 حيث ترمز : 
 الى معامل ارتباط سبيرمان          سر

 الى الةرق بين رتبتي س ، ص           ف 
 .عدد القيم          ن 

افية التالمذة في مادة الجغر  مستوى تحصيلأراد باحث معرفة العالقة بين  (:14مثال رقم )
لجغرافية اواجرى اختباراً للتالميذ في مادة مادة التاريخ )ص( ومستوى تحصيلهم في  )س(

 -االتي:ومادة التاريخ وكان مستوى تحصيل التالمذة في كال المادتين حسب 

  
        

 الجواب:
ود األول درجات التالمذة في مادة يصمم جدول من ستة أعمدة يوضع في العم -1

الجغرافية )س( ويوضع في العمود الثاني درجات التالمذة في مادة التاريخ )ص( 
 (.11حسب ما مبين في جدول رقم )

 5 9 8 4 7 س
 4 8 7 6 5 ص

 -1=  سر
  2ف مج6  

  (1-2ن)ن  
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يوضع في العمود الثالث ترتيب التالمذة وفقاً لدرجاتهم في مادة الجغرافية ويوضع  -2
 في مادة التاريخ. في العمود الرابع ترتيب التالمذة وفقًا لدرجاتهم

ول في االختبار األ بين ترتيب التالمذة)ف( يوضع في العمود الخامس الةرق  -3
 وترتيبهم في االختبار الثاني .

 . (2يوضع في العمود السادس مربع الةرق )ف -4

   
 (11جدول رقم )

ترتيب  ص س
 س

 ف ترتيب ص
الفرق بين 

 س،ص

 2ف

7 5 3 4 -1 1 
4 6 5 3 2 4 
8 7 2 2 0 0 
9 8 1 1 0 0 
5 4 4 5 -1 1 

     6 
 

 نطبق معادلة معامل ارتباط سبيرمان :

 

 
 

 

                                                             
 
 
 هي قيمة معامل ارتباط سبيرمان.  0.7=  0.3-1=                    -1=سر  
 
 

 -1=  سر
   6x6  

 5(25-1)  

    36 

  5 x 24 
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 الفرضيات
ل وصف ظاهرة ما للتعرف على خصائص ان الباحث في الدراسات الوصةية يحاو 

المجتمع الذي تناولته دراسته واحيانا يحاول الباحث عقد مقارنات مثل أداء مجموعتين 
من االفراد لمعرفة ما اذا كانت هناك فروق جوهرية بين المجموعتين نتيجة لتعرض 

فعلى  ،)التجربة(ما واألخرى لم تتعرض لمثل هذه المعالجة )تجربة ( احدهما لمعالجة 
اثر على التحصيل لدى طلبة الصف األول المناقشة سبيل المثال اذا كان لطريقة 

ضل يجب ان يظهروا أداء اف المناقشةفان عينة االفراد الذين درسوا بطريقة االبتدائي 
بين  ، والةرق المناقشةمن أداء المجموعة األخرى التي لم تتعرض الى تجربة طريقة 

لتي لم ا )الضابطة( التي تعرضت الى التجربة والمجموعةية ( )التجريبأداء المجموعة 
تتعرض الى التجربة يشير الى ان طريقة التدريس الجديدة فعالة ولها تأثير على تحصيل 

افراد المجموعة التجريبية متدني استجابات  تالمجموعة التجريبية ، ولكن اذا كان
يس ال نستخدم هذه الطريقة في التدر بالمقارنة مع المجموعة الضابطة فأننا قد نقترح ا

 وعدم وجود فرق بين المجموعتين قد يزودنا بمعلومات متنوعة .
وقد تكون الطريقة ليس لها تأثير او ربما لها تأثير ولكنه لم يظهر في هذه الدراسة 
ألسباب مختلةة، ان البحث عادة ما يكون مصمم لإلجابة عن سؤال محدد وذلك كما 

في التدريس تؤدي الى زيادة في  ة، هل استخدام طريقة المناقشفي مثالنا السابق
التحصيل المدرسي ان اإلجابة على هذا السؤال يدعى بالةرضية وهناك فرضيات متعلقة 
بمتوسط او متوسطين )متوسط استجابات االفراد( او أكثر، وفرضيات متعلقة بنسبة 

 مئوية وغيرها.
 أنواع الفرضيات:

الةرضية التي تشير الى عدم وجود فروق بين  هي الةرضية الصةرية : -1
المجموعات اذ ان متوسط استجابات مجموعة ما على ظاهرة يساوي قيمة 

ة في امتحان الثانويمحددة كأن تقول بأن متوسط المقبولين في جامعة بغداد 
( او ان متوسط تحصيل الذكور يساوي متوسط تحصيل 85العامة يساوي )

ة الصةرية على النحور االتي مثال )ال يوجد فروق االناث عادة تصاغ الةرضي
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( بين متوسط تحصيل الطلبة 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 الذين درسوا بطريقة المناقشة والذين درسوا بالطريقة العادية .

الةرضية البديلة او البحثية : يشير هذا النوع من الةرضيات الى التنبؤ بالنتائج  -2
الباحث ان هناك فروق بين المجموعات الداخلة في المقارنة مثال  اذ يةترض

على ذلك )يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط المهارات الحركية بين 
 الذكور واالناث (

 مستوى الداللة
إن القرار الذى يتخذه الباحث فيما يتعلق بالةرض الصةرى الذى يود اختباره أو التحقق 

صل فالباحث يحاول التو ،قاعدة يستند إليها فى هذا الشأن  من صحته يتطلب وجود
إلى أدلة من البيانات التى قام بجمعها تمكنه من رفض الةرض الصةرى وقبول أو تأييد 

لذلك ينبغى أن يحدد الباحث قبل عملية جمع البيانات قيمة احتمالية  ،الةرض البحثى 
وبعبارة ،ى يجة رفضه للةرض الصةر معينة تبين مقدار الخطأ الذى يقبل أن يقع فيه نت

أخرى إذا قرر الباحث على أساس البيانات التجريبية التى حصل عليها رفض الةرض 
اًل مثلقيمة لهذه االصةرى ، فإن احتمال خطأ هذا القرار يكون أقل من أو مساويًا 

 .التى يطلق عليها مستوى الداللة اإلحصائية( 0.05او  0.01)
 الدرجة المعيارية :

حتاج الباحث او اإلحصائي لكي يصف موقع وأهمية درجة معينة بالنسبة الى مجموعة ي
من الدرجات في نةس التوزيع او لمقارنتها مع درجة أخرى في توزيع آخر الى طريقة 
إحصائية يوحد بها وحدة قياس الدرجة وفي مثل هذه الحاالت يمكن تحويل الدرجة 

لمعيارية وذلك عن طريق قياس انحراف الدرجة الخام االصلية الى ما يسمى بالدرجة ا
االصلية عن الوسط الحسابي للتوزيع وقسمته على االنحراف المعياري لنةس التوزيع 

 حسب القانون االتي :الدرجة المعيارية إيجاد ويمكن 
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 حيث ترمز :
 الى الدرجة المعيارية           د 
 الى الدرجات او القيم          س 
 الى الوسط الحسابي             
 الى االنحراف المعياري         ع  
 

فاذا فرضنا ان الوسط الحسابي لدرجات مجموعة من الطلبة في اختبار الرياضيات 
( فأن الدرجة المعيارية للطالب الذي حصل 10( وان االنحراف المعياري هو )75كان )

 ( هي :95على درجة )
 

                   
 
 
 
 ( هي :55أن الدرجة المعيارية لطالب حصل على درجة )و 
 
 

 ( هي :75وأن الدرجة المعيارية لطالب حصل على درجة )
                                               

 
وتةيد الدرجات المعيارية في المقارنة بين الدرجات في التوزيعات المختلةة فلو حصل 

( وكان مقدار 70( وفي العلوم مقدارها )75يخ مقدارها )تلميذ على درجة في التار 

 د=  
 ع       

 ــ       
  س -س

 ــ 
  س

    75-95 د=  

   10 

 2د=  

    75-55 د=  

   10 
 2-د=  

75-75    

   10 
 0د=   د=  
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( و 65( على التوالي في التاريخ و )5( و)80الوسط الحسابي واالنحراف المعياري )
 ( على التوالي في العلوم فأن الدرجة المعيارية في كل اختبار لهذا التلميذ هي :5)
 

                                                  
 
 
 

ومن هنا نالحظ اهمية تحويل الدرجة الخام الى درجة معيارية فتظهر ان اداء التلميذ 
في اختبار العلوم كان أفضل من اداءه في اختبار التاريخ بالرغم من زيادة الدرجة 

 الخام في اختباره االول على ما هي عليه في اختباره الثاني .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80-75 د=  

   5 
 )في التاريخ(  1-د=  

    65-70 د=  

   5 
 (العلوم)في    1د=  
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