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: الكتاب الوقرر

 مجموعة مقاالت وفصول مجمعة من مصادر مختمفة سوف يزود بيا الطالب عمى شكل ممزمو 

 
 :وصف الوادج

تيدف ىذه المادة إلى إطالع الطالب عمى جميع اإلجراءات اإلحصائية التي تستخدم لتحميل  
البيانات باستخدام األشكال المختمفة لمعامالت اإلرتباط واإلجراءات التي يعتبر معامل اإلرتباط 

كمدخل إلجرائيا والتطبيقات ليذه اإلجراءات في مجال التربية وعمم النفس وكذلك التعرف بالتفسيرات 
لنواتج ىذه التحميالت اإلحصائية ، سيتم خالل ىذه المادة اكتساب الميارة في إجراء ىذه التحميالت 

وبشكل محدد تيدف ىذه المادة إلى  (Spss and SAS)يدويًا وباستخدام الرزم اإلحصائية الجاىزة 
 :تحقيق األىداف التالية

التعرف بالمفاىيم المرتبطة باإلجراءات اإلرتباطية في إطار اإلحصاء   (1)
التعرف باألشكال المختمفة لمعامالت اإلرتباط وتفسيرىا    (2)
التعرف بالتطبيقات اإلحصائية لألساليب اإلرتباطية في مجال التربية وعمم النفس   (3)
إكتساب الميارة في إجراء التحميالت اإلحصائية اإلرتباطية يدويًا وباستخدام الرزم اإلحصائية   (4)

   (Spss and SAS)المحوسبة الجاىزة 
إكتساب المعرفة والميارة في تطبيق اإلجراءات اإلحصائية المبينو عمى معامالت اإلرتباط   (5)

كمدخل ليا وتفسيرىا   
 

 :هحتوى الوادج
 

 Measures of Associationمدخل إلى قياس االتحاد : الوحدة األولى
 (والثالث األسبوع األول والثاني)      

مفيوم اإلرتباط وأشكالو وتفسيره   :  مقدمة عامة101
 Normal Data قياس االتحاد في حالة البيانات األسمية  201

 Chi-square  2  قياس االتحاد بناء عمى نتائج مربع كاى10201
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  اإلجراءات الخاصة بقياس بالتقميل النسبي لخطأ التنبؤ 20201
Measures of proportional Reduction in Predictive Error   

 Agreement Measures of   مقاييـس التوافق            30201

  اإلجراءات االرتباطية الخاصة بالبيانات الموضوعة في جداول 40201
2×2   Special Measures for 2x2 Contingency Tables 

 

:   القياسات اإلرتباطية في حالة البيانات المقاسة وفق سمم فترات مستمرة301
 10301   Pearson’s Product-Moment Correlation 

Coefficient 

20301  Kendall’s                                                                        
30301 Spearman Rank Correlation Coefficient                 

        

 اإلجراءات اإلرتباطية في حالة البيانات التي تأخذ شكل التراتيب  401
 اإلرتباط الجزئي والمتعدد 501
 األختيار ما بين اإلجراءات اإلرتباطية المختمفة  601
 العالقة اإلرتباطية والعالقة السببية  701

Lieletrau, 1983, P:1-89 
Kirk, 1984, P: 115-144 
Follett & Pagano, 1981,  
Hays, 1981, P:444-493 

  

 (والخامس األسبوع الرابع)  Regression Analysisتحميل األنحدار : الوحدة الثانية 
 مفيومو واألساس النظري لو 102
 األفتراضات الخاصة بالتحميل     202
 أشكالــو   302
 استخداماتو  402
 تطبيق تحميل االنحدار المتعدد 502
  تفسير النتائج وتوظيفيا   602

Achen, 1982, P:1-87 
Berry & Feldman, 1985, 1-73 
Norusis, 1985, 9-73 
Hull & Nie, 1981, 94-118 
SAS, 1982, P.3-101 
Lewis – Beck, 1980, P.1-71 
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 (والسابع األسبوع السادس) Analysis Clusterالتحميل العنقودي  : الوحدة الثالثة

 مفيومو واألساس النظري لو  103
 األفتراضات الخاصة بالتحميل  203
 استخداماتو  303
 تطبيقـو 403
 تفسيره 503

Alden jerfer, 1984. P:1-80 
Peng, 1983, P: 
Everett, 1979, P:169-181 
SAS, 1982, P:417-461 
Norusic, 1985, P:165-190 
 

 (األسبوع الثامن والتاسع)   Factor analysis التحميل العاممي  :الوحدة الرابعة
 مفيومو واألساس النظري لو  104
 األفتراضات الخاصة بالتحميل  204
 استخداماتو وأشكالو 304
 تطبيقــو 404
 التفسير لمنتائج وتوظيفيا 504

Mueller & Kim, 1978. P:1-73 
Kim & Mueller, 1978, P:1-70 
Everett, 1979, P:169-181 
SAS, 1982, P:309-345 
Norusic, 1985, P:125-163 

   
 (األسبوع العاشر والحادي عشر) Discriminate Analysisالتحميل التميزي : الوحدة الخامسة

 مفيومـو 105
 افتراضاتو  205
 استخداماتو 305
 خطوات تطبيقو 405
 التفسير لمنتائج  505

Nie et.al.,  Spss, Manual, 1975 
Klecka, , 1980 
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(  األسبوع الثاني والثالث عشر) Path Analysisتحميل المسار  : الوحدة السادسة

 مفيومـو 106
 افتراضاتو  206
 استخداماتو 306
 خطوات التطبيق 406
 تفسير النتائج  506

Nie et.al.,  Spss, Manual, 1975 
Ray, SAS Manual, 1978 

 
 (األسبوع الرابع والخامس عشر)موضوعات خاصة حول األساليب اإلرتباطية  : الوحدة السابعة

Class, 1980 

 
 

 :هتطلثاخ الوساق
عمى كل إجراء من اإلجراءات  (يفضل)تقديم تحميالت إحصائية لبيانات افتراضية أو حقيقية  01

 %30مشاريع وتعطى   (4)اإلرتباطية الواردة بالخطة ويحسب منيا أعمى 

   %20 امتحان منتصف الفصل        02
% 10 واجبات ومشاركة        03
% 40        امتحان نياية الفصل04
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