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   :التعلمأهداف 

ن الطالب قادر على تطبيق أساااااساااايات اإلتصااااا  ا سااااتد ل  و من خالل هذا املقياس يك     

، وبين مجموعتين فأكثرعينة واتدة لق  و طرح الفرضاااااااااايات اإلتصااااااااااا ية ال ي تدرس الفر   ف 

املتغيرات والظواهر السااااااالوكية التركية وتوضااااااايت النتا   ود  ت ومنه يتمكن من تفساااااااير 

 .رقام ال ي يحصل عليهالبيانات واأل 

:املعارف املسبقة املطلوبة  

 التفريق بين مختلف أشكال البيانات اإلتصا ية.  -

 تفريغ البيانات ف  مختلف الجداول اإلتصا ية وتمثيلها بيانيا.  -

 متمكن من تساب مختلف مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت.  -

: محتوى املادة  

: يتم التطرق ف  هذا املقياس إلى املتاور التالية        

 تذكير باإلتصا  الوصفي / مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت.  -1

 مدخل عام لإلتصا  ا ستد ل .  -2

 املجتمع ا تصائي والعينة.  -3

 اختبار الفروض واتخاذ القرارات اإلتصا ية.  -4

 : ة أو عينتين اختبار الفروض بالنسبة للمتوسطات التسابية لعيب  -5

 لعينة واحدة. T studentاختبار ستيودنت  -5-1

 لعينتين مرتبطتين.  T studentاختبار ستيودنت  -5-2

 لعينتين غير مرتبطتين.  T studentاختبار ستيودنت  -5-3

 للعينات الكبيرة )املتساوية والغير متساوية(. Z -اختبار ذ -5-4

 : اختبار الفروض بالنسبة للمتوسطات التسابية ألكثر من عينتين -6

 . ANOVA one foctoryتحليل التباين لعامل واحد  -6-1

 .ANOVA two factoryتحليل لتباين العام  -6-2
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 : مدخل للمقياس اإلتصا  التطبيقي

هو علم من العلوم يهتم بجمع، ترتيبب ، عر ، تحليببل وتمايببل املعطيببات والتنب    :ا تصاااااااااااااا 

 .بقيم الظاهرة املدروسة مستقبال ثم اتخاذ القرار املناس 

 تذكير باإلتصا  الوصفي / مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت.  •

الوصفي:   جمع  ا تصا   طيق  عن  املختلفة  الظواهر  بشكل يعني وصف  وعرضها  البيانات 

جدولي او بياني من ناحية وحسا بعض امل شرات االحصائية من ناحية اخرى والتي تدل على  

 .طبيعة البيانات

نه كمية تتغير )أي تختلف قيمتها( من مبحوث )مفردة( آلخر ، أيعرف املتغير ببببببببببببببببببببببببببب  املتغيرات: 

 و األشياء(.أماكن، األ و أخاصية تأخذ قيما باختالف )األفراد،  ويقصد أيضا باملتغير، أية

 وهي أنواع )املستقل، الضابطب، املشوش أو الدخيل، املضبوط( 

 البيانات ف  العمل اإلتصائي بأشكال متعددة، منها 

هي تلك الصفات التي يتملكها األفراد او األشياء، والتي باإلمكان قياسها.  لكمية: البيانات ا -1  

تكون على شكل درجات او ارقام مختلفة ال يوجد اي اتصال بينها منفصل:  -  

هو املتغير الذي ال يخضببع اخاصببية التقطعات )القيم املنفصببلة(، يتضببمن مختلف متصاال:   -

 و األشياء مال الطول او الوزن او العمر....أ إجراؤها على األفرادالقياسات التي باإلمكان 

هنبببباع العببببديببببد من ااخواس ال يمكن قيبببباسبببببببببببببهببببا  عتمببببد على تو يف البيااااانااااات الكيفيااااة:    -2

  شخيص مناس  لهذه الصفة وتنقسم الى قسمين

تنببببببازليببببببا )سبببببببببببببنببببببة  رتبياااااة:    - او   ...( 2، سبببببببببببببنببببببة  1يمكن االعتمبببببباد على ترتيبببببب  معين تصبببببببببببببببببباعببببببديببببببا 

 ال يمكن االعتماد على ترتي  معين )ذكر، انثى...(مية: اس -

ستخدم مقاييس النزعة املركزية للداللة على ميل البيانات الكمية   :مقاييس النزعة املركزية
 
                                                            
 
 

أو  النظرية  للتوزيعات  املميزة  ااخصائص  أهم  و عد من  املركزية،  القيم  بعض  للتجمع حول 

 .القيم في كاير من األحيان

يتضمن  عريف مقاييس النزعة املركزية العديد من الفئات واألنواع اإلحصائية املختلفة من 

اإلحصائية  املفاهيم  من  عدد  تتضمن  والتي  األهمية  ذات  والتفاصيل  ااخصائص  حيث 

 هم مقاييس النزعة املركزية املتنوعة: شرح مختصر أل املتنوعة، وفيما يأ ي 

 .                                                  يمال مجموع قيم البيانات مقسوم ا على عدد هذه القيم املتوسط التسابي •



 3 

يتضمن القيمة املتوسطة التي تفصل النصف األكبر للقيم عن النصف ذو    الوسيط •

 .القيم األقل من مجموعة القيم والبيانات املتنوعة بعد ترتيبها من األصغر لألكبر

 .                                              القيمة األكثر شيوع ا في مجموعة البيانات والقيم هو املنوال •

بينها،   :مقاييس التشتت  تدل على الفرق بين املعلومات والبيانات ومعدل التشتت والتباعد 

 :من أهمها، ولها أكثر من نوع

هو من أكثر قوانين التشتت سهولة وشهرة، حيث يختّص هذه القانون بحساب    املدى  •

 .الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة من بين قيم املعلومات والبيانات

 .يقيس مدى تباعد أو تقارب البيانات عن متوسطها ااحسابي ا نحراف املعياري  •

ل مربع اإلنحراف املعياري  التباين •
ّ
 .يما

 مدخل عام لإلتصا  ا ستد ل .  •

ا تصائي:   علمية ا ستد ل  بطريقة  العينة  ويسمى  املجتمع  من  جزء  اختبار  على  يستند 

العينة في التوصل الى نتائج بحيث يمكن  عميمها على  مناسبة بغر  استخدام بيانات هذه  

 . املجتمع

هو عملية اتخاذ قرارات احصبببببببببببائية وصبببببببببببياغتها للمجتمع االحصبببببببببببا ي ا تصااااااااااا  ا سااااااااااتد ل :  

 االصلي من خالل استنتاجها من العينة.

 
 اهداف ا تصا  ا ستد ل : 

 .التحقق من فرضية البحث -

 . عميم النتائج -

 . yو  x متغيرين يتعامل مع  -

 . yو  xيركز على العالقة املوجودة بين   -

 .yو   x يستخدم مقاييس تبحث في طبيعة العالقة وتطورها بين  -

يتم فيه استخدام نتائج االستدالل االحصا ي والتي تدل على سلوع الظاهرة في املاض ي  التنبؤ:  

 وكذا معرفة ما يمكن ان يحدث في ااحاضر واملستقبل. 
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 ا تصا  البارمتري والالبارمتري 

و أفيه العينة ممالة للمجتمع تمايال دقيقا وتكون العينة أكبر    ا تصااااااااااااا  المرامتري  املعمل  

 ويكون املجتمع موزع توزيعا اعتداليا. 30يساوي 

فيه العينة غير ممالة للمجتمع تمايال دقيقا وتكون العينة   ا تصا  الالبرامتري  الالمعمل  

 ويكون املجتمع موزع توزيعا غير اعتدالي.  30أصغر من 

 املجتمع ا تصائي والعينة.  •

 هو مجموعة من املشبببببببباهدات التي تدره من خاللها  اهرة من الظاهر االحصببببببببائية، :املجتمع

 صبببببببببببببنف املجتمع الى نوعين: ة، ويو هي تلببك املجموعببة االصبببببببببببببليببة الكليببة التي تببأخببذ منهببا العينببأ

 فراده.اعداد اوهو الذي يمكن حساب  املجتمع املتدود: 

  .اإلجمالي الفرادهحساب العدد  نال يمك املجتمع غير املتدود: 

ذلبك ااجزء من املجتمع البذي يجري اختيبارهبا على وفق قواعبد وطرائق علميبة بحيبث العيناة:  

 تمال املجتمع تمايال صحيحا.

 أنواع العينات: 

 .البسيطة، الطبقية، املنتظمة، العنقودية: العينات العشوا ية: 1

 .ااحصصية، القصدية، الصدفة: العينات غير العشوا ية: 2

وهي تلبك العينبات التي يتم اختيبارهبا بطريقبة غير عشبببببببببببببوائيبة، أي التي ال  عتمبد على نظريبة          

االحتمببباالت، ومن عيو هبببا أتهبببا ال تمابببل مجتمع البحبببث تمايال دقيقبببا، ومن ثم فبببان نتبببائجهبببا ال 

 .تصلح للتعميم على املجتمع كله

 اختبار الفروض واتخاذ القرارات اإلتصا ية.  •

االسبببببببببلوب ملعرفة العالقة بين املتغيرين املسبببببببببتقل والتابع، حيث تطبق هذه يسبببببببببتخدم هذا 

العينببببببة  التي يتم جمعهببببببا من  الفرو  من خالل البيببببببانببببببات  للتببببببأكببببببد من صبببببببببببببحببببببة  االختبببببببارات 

 املستخدمة في البحث، خطواته كاال ي:

 . صياغة الفرضية الصفرية والفرضية البديلة -1

 . تحديد مناطق الرفض ومناطق القبول  -2

 .حساب احصا ي لدالة االختبار -3

 . اتخاذ قرارات احصائية حول رفض او قبول الفر  الصفري  -4
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 : صياغة الفرضية الصفرية والفرضية البديلة* 1

 هي ادعاء حول صحة ش يء ما. وتنقسم الفرضية االحصائية إلى: تعريف الفرضية: 

اإلحصببا ي من العينة ناتج عن الصببدفة  شببير أن الفرق بين املجتمع   HO: الفرضااية الصاافرية

وال فرق حقيقي بينهمبا، و عني انبه ال يوجبد فرق )او عالقبة، او تبأثير( بين املجتمع ويحصببببببببببببببائيبة 

 العينة.

هي الفرضية التي يضعها الباحث كبديل عن فرضية العدم و نقبلها  H1: الفرضية البديلة

 بناء على املعلومات املستقصات.عندما نرفض فرضية العدم باعتبارها ليست صحيحة 

) ماال:   التدريس ملادة االحصاء متوسط  في  ( μاختبار فرضية استخدام استراتيجية جديدة 

 70الطالب وفق االستراتيجية ااحالية = 

الطريقة ااجديدة ليست أفضل من الطريقة ااحالية       Ho:μ = 70 الفرضية الصفرية :       

الفرضية البديلة :       H1:μ ≠ 70      الطريقة ااجديدة أفضل من الطريقة ااحالية     

( كيف 2μاذا اردنا معرفة ما اذا كان هذا املتوسط يختلف عن متوسط مجتمع اخر )ماال:  

 يتم صياغة الفرضيات 

Ho: μ1 = μ2                            : الفرضية الصفرية H1:μ1 ≠ μ2          : الفرضية البديلة  

 تحديد مناطق الرفض ومناطق القبول:  *2

محددة اما فإننا نقبلها بنسبة دقة الصفرية عندما نقبل الفرضية  أنواع اختبارات الفروض:

خطأ معين في قبولنا للفرضية أي يوجد نسبة    % و سمى مستويات الاقة99% أو  95% أو  90

، أي  داللةوهي خاطئة ويسمى مستوى الالصفرية  بمعنى أننا نقبل صحة الفرضية    صفريةال

% وهي عبارة عن مساحة منطقة 5% فان مستوى املعنوية   ساوي  95إذا كان مستوى الاقة  

جهة   واحد  ذيل  على صورة  أما  وتكون  الرفض  منطقة  تمال  التوزيع  منحنى  أو تحت  اليمين 

، النقطة الفاصلة اليسار أو ذيلين متساويين في املساحة واحد جهة اليمين والااني جهة اليسار

 . بين القبول والرفض )القيمة ااحرجة(

هو االختبار الذي تبين فيه الفرو  البديلة   : ذو ذيل   تعريف اختبار الفروض ف  جانب واتد

 ية العينة، فهناع تحديد لالتجاه.من إحصائ أصغرأو  أكبرأن املعلمة للمجتمع 

جانبين  ف   الفروض  اختبار  الذي  ذيلين :ذو  تعريف  االختبار  الفرضية   ى   هو  فيه  تبين  ال 

 البديلة أن معلمة املجتمع أكبر أو أصغر من إحصائية العينة، بل مجرد أتها تختلف . 
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التي نسبببببببببببببتخبببدمهبببا والتي تمكننبببا من رفض   منببباطق الرفض هي مجموعبببة القيم

 الفرضية الصفرية وبالتالي يمكننا ان نقع في نوعين من ااخطأ موضحان في ااجدول التالي:

 الفرضية                                           

 القرار 

 خاطئة  صتيحة 

1قرار سليم   𝛼   1خطا من النوع  H0رفض  − 𝛽 

1قرار سليم   H0قبول  − 𝛼  2خطا من النوع  𝛽 

وهي صحيحة عن طريق الصدفة وهي تتمال في مستوى داللة الذي   H0رفض  النوع ا ول:

في   0,01العلوم االنسانية واالجتماعية، و في  0,05، وفي العادة يتم تحديده ب𝛼يرمز له  

%  95و  𝛼 % بالنسبة ل 5هو ان نسبة الوقوع في ااخطأ هو  0,05العلوم الدقيقة، ونعني ب 

 𝛽بالنسبة ل 

 𝛽وهي خاطئة ويرمز له بالرمز   H0ويكون عند قبول النوع الثاني: 

1ويرمز له    وهي خاطئة H0تظهر قوة االختبار عند رفض مالتظة:  − 𝛽 

وهنبببباع ثالث حبببباالت مختلفببببة ملنطقتي القبول  

 هي:والرفض 
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القيود او بمعنى اخر عدد املعلومات املستقلة عن    العينة عدد عدد افراد    :   dfدرجة الترية

واملتوسط( )كالتباين  معينة  في حساب خاصية  تدخل  والتي  فتتغير  بعضها  ااحرية  اما درجة 

 طريقة حسا ها حس  نوع االختبار وتختلف في االختبار الواحد باختالف حجم العينة. 

  عشوائية من يتم هذا بسح  عينة عشوائية من عينة    :تساب اتصائي لدالة ا ختبار   *3

 مجتمع الدراسة استخدام البيانات املتحصل عليها من هذه العينة في تحديد طبيعة التوزيع.

على إحصاء االختبار   بناء :اتخاذ قرارات اتصا ية تول رفض او قبول الفرض الصفري  *4

ومقارنتها بقاعدة القرار يتم اتخاذ القرار بشأن رفض قبول الفر  الصفري، أي انه إذا وقعت 

إحصاء االختبار املحسبة في منطقة رفض الفر  الصفري يتم رفض الفر  الصفرين ويذا 

ادناه  الفر  الصفري، وااجدول  يتم قبول  القبول  الرفض أي منطقة  وقعت خارج منطقة 

 : يلخص قاعدة اتخاذ القرار
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 : طريقة التقييم

وث انجاز البح +    تسجيل التضور عن طريق املراقبة املستمرة من خالل  يتم تقييم الطلبة         

 :املتعلقة بأحد املحاور التاليةو  وعرضها

 لعينة واحدة.  T studentاختبار ستيودنت  ➢

 لعينتين مرتبطتين.  T studentاختبار ستيودنت  ➢

 لعينتين غير مرتبطتين.  T studentاختبار ستيودنت  ➢

 للعينات الكبيرة )املتساوية والغير متساوية(. Z -اختبار ذ ➢

 .ANOVA one foctoryتحليل التباين لعامل واحد  ➢

 . ANOVA two factoryلتباين العام اتحليل  ➢

مطالب        أتد  بإنجاز فالطالب  ف   ا ختبارات    وهذا  املتاور   هذه  بحثه  أتد  أو باختيار 

 : إلى العناصر التالية فيها التطرق و التحليالت السابقة الذكر 

 شروطه(. استعماالته، ) عريفه،  أو التحليل ل االختبارو تقديم نظري ح -

 .)القانون، اتخاذ القرارات اإلحصائية(يا و تطبيق االختبار يدل التطرق لشرح مفصل حو  -

"اختبار الفروض واتخاذ وهذا باتباع خطوات مع حله النموذجي تقديم ماال توضيحي  -

 القرارات اإلتصا ية"

   .docأو  pdfبصيغة  ترسل البحوث إلى المريد اإللكتروني لألستاذة* 

 bouira.dz-k.nacerbey@univ  :المريد اإللكتروني

 . ااحضوري  بعد ا ستئناف البيداغوج  pptيتم عرض ملخص للبحث بصيغة  *

 .وترفض جميع البحوث املتشا هة )نسخ/ لسق(فقط، أو ثنائية فردية تكون األعمال 

اقع انترنت...   طبوعات،املكتب،  يمكن للطالب استعمال ال  :املراجع  . ف  إنجاز بحثه  خ.. إلمو

  يارسال رسالة عمر المريد اإللكترون  لطالب يمكنأي استفسار أو لتوضيت أكثر 

 بالتوفيق د. ناصر باي كريمة 
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