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  01المحاضرة رقم 

، تشتمل عملیلة تحلیل اللبیانات بصفة عامة على مجموعة من المراحل :ي تحلیل البیاناتف اإلحصائیةبعض المبادئ 
  :یمكن تلخیصها في سبعة مراحل

  الشرح. + ةدیمرحلة المعالجة التمهی/ 1
  الشرح.+ مرحلة التحلیل الوصفي للبیانات/ 2
  الشرح+  .مرحلة التحلیل االستكشافي/ 3
  لشرحا+  .مرحلة التحلیل االستداللي/ 4
  الشرح+  .مرحلة التحلیل التنبؤي/ 5
  الشرح+  .مرحلة التحلیل السببي/ 6
  الشرح+  .میكانیكيمرحلة التحلیل ال/ 7

 02المحاضرة رقم 
البیانات حیث أنها  مسمى هذه المرحلة أیضا مرحلة تنظیت. تعتبر من أهم المراحل :ةدیمرحلة المعالجة التمهی/ 1

لة اتهدف إلى تحضیر البیانات للمع األخطاء لبیانات ونزع البیانات الناقصة و الجة في المراحل القادمة عن طریق َجْدوَ
 .كما تتضمن أیضا فحص جودة البیانات ونزع البیانات الغیر مالئمة أو تصحیحها

 في العادة لما نتحصل على البیانات في شكلها الخام ال تكون دائما مرتبة بالشكل الذي نرید وفي، كما هو معلوم 
 .الغالب تكون غیر منسقة

عملها تسناألحیان تكون هناك برامج جاهزة  تتباین نسبة صعوبة هذه المرحلة على حسب نوع البیانات ففي بعض
  :مثل. وتنظیمها لوحدنا تهاكتاب إلىحتاج نألكبر من العمل وفي بعض األحیان مباشر وهي تقوم بالجزء ا

  وعدد المتغیرات ) كمي. كیفي(نوع المتغیر : عا لما یليیختلف شكل الجدول تب :عرض البیانات جدولیا
كنا بصدد دراسة ظاهرة ما تحتوي على متغیر وصفي أو  إذا :عرض بیانات المتغیر الكیفي في شكل جدول تكراري/ أ

كیفي فانه یمكن عرض بیاناته في شكل جدول تكراري بسیط وهو جدول یتكون من عمودین أحدهما به مستویات 
 . لكل مستوى أو مجموعة) التكرارات(الثاني به عدد المفردات المتغیر و 

  : كاآلتيالعب كرة قدم موزعین  40لدیك عینة من  :مثال
. العب وسط. مهاجم .مهاجم. حارس مرمى. مدافع. مدافع .مهاجم. مهاجم. حارس. مدافع. مدافع. حارس مرمى

العب . مهاجم. مدافع. العب وسط. مهاجم. اجممه. مدافع. العب وسط. حارس مرمى. العب وسط. مهاجم .مدافع
. العب وسط. العب وسط. مدافع. حارس مرمى. العب وسط. مدافع. مهاجم. حارس مرمى. العب وسط. وسط

  .....العب وسط
  ؟ما نوع المتغیر -: المطلوب* 
 .اعرض البیانات في شكل جدول تكراري -
  .كون التوزیع التكراري النسبي -
  .ئجعلق على النتا -
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 .وصفي: نوع المتغیر -: الحل* 
 :عرض البیانات في شكل جدول تكراري -

  المجموعة  Fالتكرار  Pالتوزیع التكراري النسبي  %Pالتوزیع التكراري النسبي المئوي
  حارس مرمى  06  0.15  15%

  العب وسط  13  0.325  32.5%
  مهاجم  11  0.275  27.5%
  مدافع  10  0.25  25%
  ∑ع المجمو   40  1.00  100%

  : Pلحساب التكرار النسبي * 
  P% : P × 100لحساب التكرار النسبي المئوي* 
السابق المتبع في تكوین الجدول  األسلوببنفس  :عرض بیانات المتغیر الكمي في شكل جدول تكراري بسیط/ ب

یحتوي  األولجدول یتكون من عمودین التكراري للمتغیر الكیفي یتم تكوین جدول تكراري للمتغیر الكمي حیث أن هذا ال
 . على فئات تصاعدیا للمتغیر والثاني یشمل التكرارات أو عدد المفردات

  :الخطوات المتبعة لتبویب بیانات المتغیر الكمي في شكل جدول تكراري* 
       R = max – min                 أصغر قیمة    –أكبر قیمة = المدى : R حساب المدى -1
رأي الباحث والهدف من البحث وحجم البیانات : لتحدید عدد الفئات هناك اعتبارات منها  : Cاب عدد الفئاتحس -2

 .15 إلى 5ویرى كثیرا من الباحثین أن أفضل عدد للفئات یجب أن یتراوح بین 

 :لحساب طول الفئة نتبع العالقة التالیة :Lحساب طول الفئة  -3
الحد األعلى للفئة األولى هو . قیمة تسمى الحد األدنى وتنتهي بقیمة تسمى الحد األعلىالفئة تبدأ ب :تحدید الفئات -4

  .. .الحد األدنى للفئة الثانیة وهكذا
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  03المحاضرة رقم 

الهدف الرئیسي من هذه المرحلة هو وصف وتلخیص الخصائص األساسیة : مرحلة التحلیل الوصفي للبیانات/ 2
لدینا فكرة عن كیفیة توزع البیانات ویمكننا مالحظة بعض العالقات بین المتغیرات وبالتالي بناء  للبیانات بحیث تتكون

كبیرة  ةأهمیظاهریا إال أنها أیضا ذات  على الرغم من بساطة هذه المرحلة  .تالنظریات عن طریقة تشكل البیانا بعض
القیم التي تتركز فیها البیانات وما   وكها كمعرفةة للبیانات ومعرفة سلحیث أنها تسمح لنا بالحصول على نظرة مرئی

لوصف البیانات والتي یمكن  اإلحصائیةتستعمل الكثیر من الطرق  .الخ... هي القیم الشاذة مدى تشتت البیانات وما
 :تلخیصها في النقاط التالیة

  .مقاییس النزعة المركزیة: أوال
لمركزیة وأكثرها استخداما ویمكن حسابه للبیانات المبوبة والغیر یعتبر من أهم مقاییس النزعة ا :المتوسط الحسابي -1

  .المبوبة
ویحسب  xوهو مجموع القیم مقسوم على عدد القیم ویرمز له بالرمز  :المتوسط الحسابي للبیانات الغیر المبوبة/ أ

                      :بالعالقة التالیة
  .70. 56. 55. 40 .75 :اإلحصاءي مقیاس طلبة ف 5فیما یلي درجات : مثال

 x = = 59.2 حساب المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ؟      : المطلوب
 : یمكن حساب المتوسط الحسابي للبیانات المبوبة بالعالقة التالیة :البیانات المبوبة/ ب

 
  :لمیذ حسب أوزانهمت 40الجدول التكراري التالي یعرض توزیع  :مثال

  
 xi xi × fمركز الفئة   Fالتكرار  الفئات 

34- 32  4 33 132 
36- 34  7 35 245 
38- 36  13 37 481 
40- 38  10 39 390 
42- 40  05 41 205 
44- 42  1 43 43 

∑ 40 /  1496 
  أحسب المتوسط الحسابي ؟: المطلوب

  

 =  =37.4  :الحل
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هو القیمة التي تتوسط قیم البیانات بعد ترتیبها تصاعدیا أو تنازلیا و هي القیمة التي یقل عنها نصف : الوسیط -2

 Med: ویرمز له بالرمز . القیم و یزید عنها النصف اآلخر و یمكن حسابه في البیانات المبوبة و الغیر المبوبة 
 : یانات الغیر المبوبة نتبع ما یليلوسیط بالنسبة للبلحساب ا :بالنسبة للبیانات الغیر المبوبة الوسیط/ أ

 .ترتیب القیم* 
 .تحدید رتبة الوسیط* 
  القیمة التي رتبتها :ان عدد القیم فردي فان الوسیط هوك إذا* 
و من ثم یحسب    التي رتبتهاالقیمة و   التي رتبتها كان عدد القیم زوجي فان الوسیط یقع بین القیمة إذا* 

           : بالمعادلة التالیة
  : الجدول التالي  إلیك: مثال

1النوع   6 2 13 6 8 9 1 5 4  
2النوع   9 11 14 6 8 3 7 13 10 2 

  ؟أحسب الوسیط :المطلوب
  : األولالنوع 

 13 10 9 8 6 5 4 2 1 القیمة 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرتبة 

6:لوسیط هو ا       5=             = : و منه       
 :النوع الثاني

2  القیمة    3   6   7   8   9   10   11  13 14 
1  الرتبة    2  3  4  5  6  7  8  9 10 

  = 8.5                               8.5:الوسیط هو     
 : یط للبیانات المبوبة نتبع ما یليحساب الوسل :النسبة للبیانات المبوبةالوسیط ب/ ب
 .التوزیع التكراري المتجمع الصاعدتكوین * 
  2مجموع التكرارات مقسوم على   تحدید رتبة الوسیط  * 

            : و یحسب بالعالقة التالیة
- A  لفئة الوسیط األدنىالحد  إلىیرمز. 
- F1 ابقتكرار متجمع س. 
-F2   ار متجمع الحقتكر. 
- L طول الفئة.  
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 : مثال

 التكرار المتجمع الصاعد  التكرار  الفئات 
50.70 8 8 
70.90 15 23 
90.110 28 51 
110.130 20 71 
130.150 15 86 
150.170 8 94 
170.190 6 100 
∑ 100 / 

  أحسب الوسیط؟ : المطلوب
  : الحل

 

 
 =   =   50:تحدید رتبة الوسیط * 

 * 
و . وهو القیمة األكثر شیوعا في البیانات وهو الرقم األكثر تكرارا ویحسب للبیانات المبوبة والغیر المبوبة :المنوال/ 3

 .Modیرمز له بالرمز 
 .القیمة األكثر تكرار :غیر المبوبةالبیانات المنوال في / 1
 : بیانات المبوبة بالعالقة التالیةمنوال في حالة الیحسب ال :البیانات المبوبة/ 2

  
- A  منوالیةلفئة الل األدنىالحد  إلىیرمز.  
- D1 الفئة السابقة وهو الفرق بین تكرار فئة المنوال وتكرار. 
- D2 المنوال و تكرار الفئة الموالیة وهو الفرق بین تكرار فئة. 
- L  هو طول فئة المنوالو.  

  
  
  
  

F1 

F2 
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  .مرحلة التحلیل الوصفي للبیاناتلتابع  04المحاضرة رقم 

  
  :مقاییس التشتت :ثانیا

 : هو أبسط مقاییس التشتت و یحس في حالة البیانات الغیر المبوبة كما یلي  :المدى/ 1
  أصغر قراءة  –أكبر قراءة = المدى 

R = max – min  
  :أما في حالة البیانات المبوبة یحسب كالتالي

  مركز الفئة األول  –یر مركز الفئة األخ= المدى 
  : لدیك القیم التالیة: مثال 
5.3      4.63      5.08      5.18      5.29       5.18      5.4      6.21      4.8    

  : لدیك الجدول التكراري التالي 
  الفئة 15-20  20-25  25-30  30-35  35-40  40-45

 F التكرار  3  9  15  18  18  3
  ؟أحسب المدى : المطلوب

  1.58=  4.63 – 6.21: المثال األول
   25=  17.5 – 42.5: المثال الثاني

هو احد مقاییس التشتت و أكثرها استخداما في المجاالت التطبیقیة و بعبر عن متوسط مربعات انحرافات : التباین/ 2
 . القیم عن متوسطها الحسابي 

  : و یحسب باستخدام المعادلة التالیة ز التباین في المجتمع یرمز له بالرم :التباین في المجتمع/ أ
 

δ²=   
 
 

  
  

  : و كانت عدد سنوات الخبرة لهؤالء العمال كما یلي اإلحصاءموظف بقسم علم  15یعمل : مثال
10 – 12 – 11 – 6 – 14 – 13 – 10 – 8 – 6 – 9 – 12 – 14 – 7 – 13 – 5   

  ها عن كل مفردات المجتمع فالمطلوب أوجد التباین لعدد سنوات الخبرة؟هذه البیانات تم جمع أنلنفرض 
  : الحل

 : حساب المتوسط الحسابي لعدد سنوات الخبرة - 1

- µ  ویرمز إلى المتوسط الحسابي 
- X  و یرمز الى القیم 
- N  و یرمز الى مجموع القیم  



  األولى ماستر                               التطبیقي اإلحصاء                       بوحاج    . د.أ

 
  µ=  =   10: و منه 

 و  ( x - µ)حساب  .1
  
  
 

(x-µ)²  (x- µ )  x 
25  -5  5  
9  3  13  
9  -3  7  

16  4  14  
4  2  12  
1  -1  9  

16  -4  6  
4  -2  8  
0  0  10  
9  3  13  

16  4  14  
16  -4  6  
1  1  11  
4  2  12  
0  0  10  

130  0  ∑  
یكون التباین في المجتمع غیر معلوم وعندئذ یتم سحب عینة من هذا  نفي الكثیر من األحیا :التباین في العینة/ ب

و یحسب  للعینة یرمز له بالرمز المجتمع و یحسب التباین من بیانات العینة كتقدیر لتباین المجتمع و التباین 
 : بالعالقة التالیة

  = 
x  وهو المتوسط الحسابي 

     5     9:   وسجلت عدد سنوات خبرتهم كما یلي 5تم سحب عینة من الموظفین حجمها  إذافي المثال السابق : مثال
10    13    8  
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  سنوات الخبرة في هذه العینة؟ أحسب تباین :المطلوب

 :حساب المتوسط الحسابي للعینة .1
 

 
 ²(x-x)و (x-x)حساب  .2

  
  
 

(x– x)²  (x – x)   x  
0  0  9  

16  -4  5  
1  1  10  

16  4  13  
1  -1  8  

34  0  ∑ 

 
  

  : یحسب التباین في حالة البیانات المبوبة بالعالقة التالیة: التباین بالنسبة للبیانات المبوبة

= S²أو  
  

  : الجدول التكراري االتي یوضح كیفیة حساب التباین بالنسبة للبیانات المبوبة : مثال 
(xi – x)² × 

F  
(xi – x)²  xi - x  xi ×F  xi F  الفئة  

51.84  51.84  -7.2  3.5  3.5  1  2 – 5  
141.12  17.64  -4.2  52  6.5  8  5 – 8   
18.72  1.44  -1.2  123.5  9.5  13  8 – 11   
32.4  3.24  1.8  125  12.5  10  11 – 14   

184.32  23.04  4.8  124  15.5  8  14 – 17   
428.4  97.2  /  428  /  40  ∑  

  :حساب المتوسط الحسابي

  = 

  S²=  
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       10.98 =:حساب التباین 

موع مربعات عند استخدام التباین كمقیاس من مقاییس التشتت نجد أنه یعتمد على مج: االنحراف المعیاري/ 3
االنحرافات ومن ثمة ال یتماشى هذا المقیاس مع وحدات قیاس المتغیر محل الدراسة ففي المثال السابق نجد أن تباین 

سنة  8.5فلیس من المنطق عند تفسیر هذه النتائج أن نقول تباین سنوات الخبرة هو  8.5سنوات الخبرة في العینة 
نوات الخبرة و لیست عدد سنوات الخبرة تربیع من أجل ذلك لجأ تربیع الن وحدات قیاس المتغیر هي عدد س

بعین االعتبار الجذر التربیعي للتباین لكي یناسب وحدات قیاس المتغیر و هذا  یأخذمقیاس منطقي  إلىاالحصائیون 
  .باالنحراف المعیاريالمقیاس یسمى 

  :  ویحسب بالعالقة التالیة
  :بالنسبة للبیانات الغیر المبوبة

  

              :عینةال
  

          : المجتمع
  

             :بالنسبة للبیانات المبوبة
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  .مرحلة التحلیل الوصفي للبیاناتتابع ل 05المحاضرة رقم 

 
  .عمقاییس شكل التوز : ثالثا

منحنى )  Kurtosis) وتفرطح (Skewness) تعطي هذه المقاییس لمحة عن شكل توزع البیانات مثل مقدار إلتواء 
 .توزیع البیانات عن المتوسط الحسابي

 
 یوضح مبدأ االلتواءبیان 

  
  

  .مقاییس االستقاللیة: رابعا
بما أننا في مرحلة التحلیل الوصفي فإن هذه المرحلة ال تتطلب القیام . تسمح لنا بحساب نسبة االستقاللیة بین عینتین

طوة یتم في العادة في هذه الخ  . بعملیات اختبار الفرضیات لكن فقط الحصول على فكرة أولیة عن العالقة بین العینات
في حالة كانت البیانات تخضع لترتیب معین ، شیوعا األكثر یعتبر معامل ارتباط بیرسون، حساب معامل االرتباط

  .بحیث تعطى رتبة لكل قیمة یتم استعمال معامل ارتباط سبیرمان
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یتضمن العدید من التقنیات  شافي بأنه منهجیمكن تعریف مصطلح التحلیل االستك :مرحلة التحلیل االستكشافي/ 3
لتحلیل البیانات واكتشاف عالقات غیر معروفة وتساعدنا على تشكیل فرضیات جدیدة أو حتى ) في العادة مرئیة(

الهدف من التحلیل االستكشافي  .یساعدنا التحلیل االستكشافي أیضا في تصمیم تجارب جدیدة. مجموعة بیانات جدیدة
التوزیع  و؟ وما همثال هل هناك بنیة سائدة في البیانات، ل نوعا من الحدس عن تصرف البیاناتالمحل إعطاءهو 

وهل یمكن تمثیل هذه   ؟ات الغیر مؤثرة في سلوك البیاناتالمغیر هي المتغیرات المؤثرة و  ؟ ومااألكثر تفسیرا للبیانات
ْعد أصغر من البعد الحالالبیان ُ عن هذه األسئلة  لإلجابة. الخ... ي مجموعات؟كن تجمیع القیم ف؟ وهل یميات في ب

 .وغیرها نلجئ في هذه المرحلة إلى استعمال المخططات والبیانات بصورة مكثفة
 الذهاب إلى ماعلى اكتشاف البیانات و  نحصائییاإلالذي حث هو و   جون توكاي  تم الترویج لهذا المنهج من طرف 

 .جدیدة وراء البیانات الكتشاف عالقات وتكوین فرضیات
 .تقنیات مرئیة وتقنیات تحلیلیة أو كمیة: یمكن تصنیف التقنیات المستعملة في هذه المرحلة إلى نوعین

مكننا  هي التقنیات األكثر استعماال و  :التقنیات المرئیة/ 1 حیث أن هذه المرحلة تقوم على مبدأ أن التحلیل البصري یُ
مخطط  ،تستعمل في هذه المرحلة هناك الرسوم الصندوقیة من المخططات التي. من رؤیة العالقات بشكل أسرع

 .المدرجات التكراریة، مخطط التشتت، الفقاعات
والذي یمكن استعماله لمعاینة مدى  Quantile-Quantile Plot اختصارا لـ Q-Q من المخططات المهمة مخطط

 بحیث یتم وضع قیم الـ، أخرىیع قیم عینة توز  أو مع) مثال التوزیع الطبیعي(مطابقة توزیع قیم العینة مع توزیعة نظریة 
Quantile   فإذا اِْصطفت  ي،العینة الثانیة في المحور األفق للعینیة األولى على المحور العمودي وقیم األعشارمثال

 للتأكد بطریقة أكثر دقة، أن تتشكل لدینا فكرة بأن التوزیعین متشابهین كنمدرجة للبیان ی 45هذه القیم على محور 
 .Kolmogorov–Smirnov یمكننا استعمال اختبار

 
  Q-Q توضیح للمخطط

ستعمل في دراسات االرتباطات لدراسة ی ذيال مخطط مانهاتنیمكن استعمال مخططات أخرى مثل ت أخرى في مجاال
 .المتغیرات ببعضها البعضعالقة 

 
 مخطط مانهاتن
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 ةططات الدائریوالمخ الخرائط الحراریةیمكن أیضا استعماالت مخططات أخرى مثل 

 
 خططات الدائریةشكل یوضح مخطط الخرائط الحراریة و الم

تستعمل هذه التقنیات لحساب بعض القیاسات و التأكد من أن البیانات تتبع توزعا من التوزیعات   :التقنیات الكمیة/ 2
عالقة لتأكد من وجود ل یمكن أیضا القیام بعملیة تحلیل االنحدار .Kolmogorov–Smirnov  باستعمال مثال اختبار

 .نیخطیة أو غیر خطیة بین عینت
ة المتغیرات نرید في العادة أن نقلص عدد المتغیرات ألنه في بعض األحیان توجد دعدحالة تحلیل بیانات مت في

تحلیل  الت التي یمكن القیام بها هویلمن بین التح. للبیانات بطریقة كبیرة اإلحصائیةتساهم في الخصائص  متغیرات ال
هناك أیضا خوارزمیات عدیدة . ا أبعاد أقلالبیانات في فضاء ذو  إسقاطالذي یساعد على  (PCA) المركبات الرئیسیة

 .وغیرها EDA مثل خوارزمیة  PCA مشابهة للـ
الهدف من هذا . وتصنیف البیانات بطریقة آلیة (Clustering) من أهم التحلیالت أیضا هو البحث عن المجموعات

یوجد العدید من . لعناصرالتحلیل هو معرفة األشكال البیانیة الخفیة للبیانات واستخالص بعض العالقات بین ا
التجمیع الهرمي و  k-means لعل أسهلها وأكثرها استعماال خوارزمیة الـ ,الخوارزمیات التي یمكن استعمالها

(Hierachical Clustering)  وبعضها أكثر تعقیدا مثل الـ HDA وغیرها. 

 
  .الصورة ب توضح عملیة التجمیع الهرمي. زائد عملیة تجمیع PCA الصورة أ توضح عملیة
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ائص الهدف الرئیسي من هذه المرحلة هو تعمیم النتائج أو الفرضیات واستنتاج خص :مرحلة التحلیل االستداللي/ 4
  .استنادا إلى خصائص العینات إحصائيمجتمع 

  : ليالاالستد اإلحصاءمن أهداف 
 .ثالتحقق من فرضیات البح -
 .تعمیم النتائج المحصل علیها من العینة على المجتمع -

االستداللي یركز على  واإلحصاء  yو  xأما االستدالل فهناك متغیرین  xالوصفي هناك متغیر واحد  اإلحصاءفي 
  د yو  xقة الموجودة بین العال

خاصة في البحوث التجریدیة وذلك لمعرفة اثر المتغیر المستقل على المتغیر  األسلوبیستخدم هذا : اختبار الفرضیات
) ثرؤ المتغیر المستقل هو ذلك المتغیر الذي یؤثر وال یتأثر أما المتغیر التابع فهو ذلك المتغیر الذي یتأثر وال ی(التابع 

من خالل  اإلحصائیةخطأ بعض الفرضیات  أولباحثین في المجاالت التربویة یهتمون بالتحقق من صحة ولذلك فان ا
  البیانات التي یجمعونها من العینات  المستخدمة في البحث 

  : هناك خمسة خطوات الختبار الفرضیات وهي :خطوات اختبار الفرضیات
 .صیاغة الفرضیة الصفریة والفرضیة البدیلة -
 .مناطق الرفض ومناطق القبولتحدید  -
 .لدالة االختبار إحصائيحساب  -
  .قبول الفرضیة الصفریة أواتخاذ قرارات حول رفض  -
   .بناء استنتاجات واضحة ومفهومة -
صیاغة الفرضیة الصفریة والفرضیة البدیلة الفرضیة التي نقوم باختیارها : صیاغة الفرضیة الصفریة والبدیلة .1

ذاال یوجد اختالف  أوال توجد عالقة  أوو تعني انه ال یوجد فروق هي الفرضیة الصفریة  كنا نرغب في معرفة ما  وإ
غیر متساویین تصاغ الفرضیة الصفریة بأن المتوسطین متساویین أي  أنهمكان متوسطي مجتمعین مختلفین على  إذا

µ = µ أي انه ال یوجد فرق بین المتوسطین. 
حیث یكون االنطالق من فرضیة البحث  H0 خطأ المعاینة ویرمز لها بالرمز أوة والفرق الموجود یكون نتیجة للصدق

والتي تعلق بالكشف عن أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع وبذلك توضع فرضیة بدیلة مقابلة للفرضیة الصفریة 
  .H1وH0: هما إحصائیتانوبالتالي توجد فرضیتان  H1 وهي الفرضیة البدیلة ویرمز لها بالرمز

وبالتالي  3أي هذا المتوسط یختلف عن  µكان  إذاأردنا معرفة ما  إذا إحصائيمتوسط مجتمع  µلیكن لدینا : مثال 
  : یمكن صیاغة فرضیتین

  ال یختلف المتوسطµ  3عن  
   µ = 3                  H0               :إحصائیا

  یختلف المتوسطµ  3عن  
 µ ≠ 3                H1:                إحصائیا
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 µ2كان هذا المتوسط یختلف عن متوسط مجتمع آخر و لیكن هذه المتوسط  إذاأردنا ما  إذا -
  ال یوجد اختالف بینµ2  وµ1 

  µ1=µ2                        H0   :إحصائیا
  یوجد اختالف بینµ2 وµ1 

                 µ1=µ2                       H1  
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مناطق الرفض هي مجموع القیم التي نستخدمها والتي تمكننا من رفض الفرضیة  :تحدید مناطق الرفض والقبول -2

 .الصفریة وبالتالي یمكن الوقوع في نوعین من الخطأ في اختیار الفرضیة
ة وهو یمثل الخطأ عند المعاین أوعندما نرفض الفرضیة الصفریة وهي صحیحة عن طریق الصدق  :النوع األول -

  كما یلي  إحصائیاویعبر عنه  مستوى الداللة الذي یرمز له بالرمز 
 .وهي صحیحة H0رفض   :الخطأ من النوع األول -

بالنسبة للعلوم % 0.05بالنسبة للعلوم التجریبیة والدقیقة أو % 0.01إماوقد تم تحدیده من قبل الباحثین ویكون 
  .النسبیة

  : كما یلي إحصائیاویعبر عنه  βوهي خاطئة و یرمز له بالرمز  H0ویكون عند قبول  :النوع الثاني -
  .وهي خاطئة H0قبول  β :الخطأ من النوع الثاني -

وهي خاطئة وبذلك یكون قرارنا صائب  H0عندما نرفض  اإلحصائيمن خالل ما سبق تظهر قوة االختبار : مالحظة 
  β-1وسلیم ویرمز له بالرمز 

  : كما یلي إحصائیاو یعبر عنه 
  β -1وهي خاطئة           H0رفض  -

  وهي صحیحة ویرمز له بالرمز  H0عند قبول  اإلحصائيو كذلك تظهر قوة االختبار 
  : كما یلي إحصائیاو یعبر عنه 

  وهي صحیح           H0قبول -
  H0طبیعة الفرضیة              

  خــــاطــئة  صــــحیحــة  القرار

َض      β -1  خطأ من النوع األول   H0رفـــ
  βخطأ من النوع الثاني     H0    قــــبول

 إحصائیةوقعت  إذاهما عبارة عن منطقتین محددتین في التوزیع الطبیعي حیث  :منطقة الرفض ومنطقة القبول -
ذاو  H0االختبار في منطقة الرفض ترفض  ویطلق على النقطة الفاصلة بین منطقة  H0في منطقة القبول تقبل وقعت  إ

  .بالقیمة الحرجةالرفض ومنطقة القبول 
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الفرضیة المصاغة ألن هناك  إلىیمكن تحدید طبیعة االختبار بالرجوع  :اختبارات أحادیة الطرف وثنائیة الطرف -

  : االختبار وبالتالي یوجد نوعین من) موجهة وغیر موجهة(نوعین من الفرضیات 
هو عبارة عن اختبار موجه یدل على اتجاه الفرق بین العینات أو  ):موجهة(اختبارات أحادیة الطرف  .1

على الیمین أو على  إماالمجموعات المستخدمة في التجربة حیث یكون موقع القیمة الحرجة في جهة واحدة فقط 
 . الفرضیة إشارةالیسار حسب 

عندما یرید الباحث تقویم الفروق بین مجموعتین كالصورة  االختباریستخدم هذا  ):جهةغیر مو (اختبارات ثنائیة الطرف 
  H1 : µ1 ≠ µ2:      التالیة
ابطة حیث أعطى ضتجربة استخدم فیها المجموعة التجریبیة و المجموعة ال بإجراءلنفترض أن باحث قام  :مثــال

  م قام بتطبیق اختبار اللیاقة البدنیة على المجموعتین أسابیع ث 5المجموعة التجریبیة تدریبا بدنیا خاصا لمدة 
عن  وهذا ما یعبرµ2 الضابطة من متوسط المجموعة  أكبر µ1 افترض أن متوسط المجموعة التجریبیة فإذا -

 . H1الفرضیة البدیلة
µ2>µ1  

   .وبالتالي هناك اتجاه للفرضیة نحو الیمین
 ) فرضیة غیر موجهة(لة یمكن صیاغة الفرضیة الصفریة افترض تساوي المتوسطین في هذه الحا إذاأما  -

µ1 ≠ µ2  
 توقع عدم تساوي المتوسطین في هذه الحالة یمكن صیاغة الفرض البدیل على ثالث صور  إذاأما  -

H1 : µ1 ≠ µ2    فرضیة غیر موجهة 
µ2>µ1 فرضیة موجهة نحو الیمین.  
µ2<µ1 فرضیة موجهة نحو الیسار.  

 .قیمة التي تفصل منطقة الرفض عن منطقة القبولهي ال :القیمة الحرجة
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 :مرحلة التحلیل التنبؤي/ 5

بالنتائج  للتنبؤ (التي تم تقدیر معامالتها في المرحلة السابقة( إحصائیةالهدف من هذه المرحلة هو استعمال نماذج 
أثنا  الخطأبطبیعة الحال هناك مقدار من . االنتقاء الریاضي خالل عملیة العبینبمجموعة ال التنبؤمثال . المستقبلیة

من  الرئیسيلكن الهدف . أو القیام بتجارب للتأكد من صحة النتائج اإلحصائيالقیام بالعملیة ویجب إما تعدیل النموذج 
  .ر العینةلدراستها عوض دراسة كل عناص إحصائیةهذه المرحلة هو اقتراح مجموعة صغیر من البیانات ذات داللة 

  
 08المحاضرة رقم 

 
 :مرحلة التحلیل السببي/ 6

تستعمال أیضا مجموعة . التي تتسبب في حدوث الطاهرةالمتغیرات هي نرید مثال معرفة من ، في الدراسات المتقدمة
الشبكات العالقة التنظیمیة مثال في  إیجادمن بین األسئلة التي تدرس بكثرة هي . للقیام بذالك اإلحصائیةمن األدوات 

  .الخ... ،األصدقاء على بعضهم البعض تأثیراالجتماعیة نرید دراسة 
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 :مرحلة التحلیل المیكانیكي/ 7

في العادة تكون التحالیل في هذه المرحلة . الهدف من هذه المرحلة هو دراسة آلیات حدوث التأثیر بین المتغیرات
  . وذج صغیر من البیاناتصعبة وتكون الدراسة في العادة على نم  


