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 المحاضرة االولى

 Statisticsاإلحصاء 
هو ذلك العلم الذي يعمل على استخدام األسلوب العلمي في طرق جمع البيانات وتبويبها  علم اإلحصاء

 وتلخيصها وعرضها وتحليلها بهدف الوصول الى استنتاجات وقرارات مناسبة.
 

  اإلحصاء: علم وظائف أهم
 رة واضحة.الوضوحية: اي عرض الحقائق والبيانات بصو -1
 قليلة. الكثيرة بقيمالتكثيف: اي تلخيص البيانات  -2
 واختبارها الفرضيات صياغة -3
 .يساعد على وضع األسس السليمة لمقارنة العوامل :المقارنة -4
منية قيمة معينة خالل فترة ز هوالتكهن باتجا ؤوالتكهن: حيث يساعد علم االحصاء على التنب ؤالتنب -5

 محددة.
 ت المناسبة.اع الخطط واتخاذ القراروض يساعد علم االحصاء على -6

 

 طبيعة البيانات اإلحصائية:
وكل مفردة او مشاهدة منها بالرمز  yعند جمع بيانات حول صفة او ظاهرة ما فإننا نرمز لها برمز مثل 

yi.  نرمز لصفة الطول بالرمز  فإننافمثال عند دراسة اطوال نباتات الذرةy  وتسمى متغيرVariable، 

 Observationويسمى مشاهدة  yiنبات بالرمز  وطول أي
 

 مصطلحات إحصائية:
 .zاو  yاو  xظاهرة لها مفردات مختلفة. ويرمز له برمز مثل صفة او هو أي  Variable  المتغير .1

 تقسم المتغيرات الى:

ال يمكن  او الظواهر التيتلك الصفات  وهي Qualitative Variables نوعيةمتغيرات وصفية او  .أ

 )ذكر وانثى(  اصفر( والجنس)احمر، ازرق، لون المثل  بقيم عددية مباشرة قياسها

مباشرة  يمكن قياسهاالتي  او الظواهر الصفات هيو  Quantitative Variablesكميةمتغيرات  .ب

 .والعمرمثل الطول والوزن بقيم عددية 
 
 المتغيرات الكمية الى قسمين: تقسم  

i.  المتغيرات المستمرةVariables Continuous :كالوزن او  ،تأخذ جميع القيم داخل مدى معين

 .م 5121كغم، وطول شجرة  52.1وزن دجاجة فمثال  الطول،
 

ii.  المتغيرات المتقطعةVariables Discrete: الثمار عدد ك معين، ال تأخذ جميع القيم داخل مدى

 .12او  321وال يكون  4او  3على النبات الذي يكون مثال 

من مجموعة مفردات لمتغير تشكل سجل رقمي لمتغير مفردة وهي  :Observationالمشاهدة  .2

وتوضع تحت الدراسة وتعتبر المادة األولية للبحث، فاذا أراد الباحث دراسة عدد األوراق النبات 
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لصنف معين من زهرة الشمس فانه يأخذ عدد من النبات ويشاهد عدد األوراق لكل نبات منها، فلو 

 فان هذا العدد يمثل مشاهدة واحدة. 1معين هو كان عدد األوراق لنبات 
 

مثل عدد الوحدات  هو جميع القيم او المفردات التي يمكن ان يأخذها المتغير :Populationالمجتمع  .3

 اإلنتاجية في اليوم لمصنع معين.
 

 
هي جزء من المجتمع مأخوذ بطريقة معينه تكون ممثلة لذلك المجتمع في حالة  :Sampleالعينة  .4

 جميع عناصر المجتمع وبالتالي تعمم نتائج العينة على المجتمع.  دراسة صعوبة

 

 

 

 

 

 Statistical Notationsرموز إحصائية 

 61طالب هي:  5فلو كانت اعمار  iyولكل قيمة له بالرمز  yكما مر سابقا يرمز للمتغير بالرمز 

 فتكتب 22و  61و  22و  22و 

yi = 16,22,24,18,20 

 أي ان:

         =201y     أي القيمة األولى للمتغيرأوالمشاهدة األولى 

 أي القيمة الثانية للمتغيرأوالمشاهدة الثانية      182y=و       

 ( للمتغيرأوالمشاهدة األخيرة أو الخامسة.n=5أي القيمة االخيرة ) ny 16=وهكذا الى 

 ويرمز لمجموع قيم المتغير بالرمز

∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

  6و  nو   Summation ofأي مجموع الـ....     أو   Sigmaريقي يسمى حرف اغ Ʃفالرمز 

 هو عدد المشاهدات. nهما حدا المجموع، حيث 

 وعليه فالرمز

∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1
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 من المشاهدة األولى وحتى األخيرة ويكتب: yمجموع قيم  يقرأ:   

∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

= y1 + y2 + ⋯ + yn 

موعة وذلك لالختصار والسهولة اذا لم يحدث هناك دون كتابة حدود المج iyƩويمكن ان يكتب 

 التباس كما يلي:

∑ 𝑦𝑖 = 20 + 18 + 24 + 22 + 16 

∑ 𝑦𝑖 = 100 

 

  وهناك مجموع جزئي مثل:

∑ 𝑦𝑖

5

𝑖=3

 

 ويكتب:  ويقرأ مجموع المشاهدات من المشاهدة الثالثة وحتى الخامسة

∑ 𝑦𝑖

5

𝑖=3

= 𝑦3 + 𝑦4 + 𝑦5 

∑ 𝑦𝑖

5

𝑖=3

= 24 + 22 + 16 

∑ 𝑦𝑖

5

𝑖=3

= 62 

 أي   2yiƩ ويرمز لمجموع مربعات المشاهدات بالرمز

2
ny+…+2

2y+2
1y=2yiƩ 

 أي: yi(Ʃ(2ويرمز لمربع مجموع المشاهدات بالرمز

2)ny+…+2y+1y=(2)yi(Ʃ 

 أي iyixƩ  بالرمز  yو  xضرب قيم متغيرين  لويرمز لمجموع حاص

nyn+…+x2y2+x1y1=xiyixƩ 

 هي كاآلتي: yو  xمثال/ اذا كانت قيم المتغيرين 

=4,2,3,7ix 
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=3,9,6,2iy 

 جد

 iyi(c)        Ʃ x           2)iy(b)     (Ʃ                   2
iy(a)       Ʃ  

)i) (Ʃyi(Ʃx(d)       

 الحل

(a)    Ʃyi
2   = y1

2+y2
2+y3

2+y4
2 

           = 32+92+62+22 

           = 130 

(b)  (Ʃyi)2 = (y1+y2+y3+y4)2 

           = (3+9+6+2)2 

           = (20)2 

           = 400 

(c)   Ʃxiyi  = x1y1+x2y2+x3y3+x4y4 

 2٭7+6٭3+9٭2+3٭4 =                  

           = 62 

(d)   (Ʃxi) (Ʃyi) = (x1+x2+x3+x4) (y1+y2+y3+y4)  

                    = (4+3+2+7) (3+9+6+2) 

                    = (16) (20) 

                    = 320 

 

 المصادر:

. المدخل الى اإلحصاء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة 5191الراوي، خاشع محمود.  .5

 الموصل.

( 001./5101/6. مبادئ اإلحصاء، عمان. دار البداية. ر.أ: )001.طبيه، احمد عبدالسميع.  ..

ah.comwww.daralbeday 

 

 

http://www.daralbedayah.com/
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 المحاضرة الثانية

 Statistical Notationsالرموز اإلحصائية 

 61طالب هي:  5فلو كانت اعمار  iyولكل قيمة له بالرمز  yكما مر سابقا يرمز للمتغير بالرمز 

 فتكتب 22و  61و  22و  22و 

yi = 16,22,24,18,20 

 أي ان:

         =201y     هدة األولىأي القيمة األولى للمتغيرأوالمشا 

 أي القيمة الثانية للمتغيرأوالمشاهدة الثانية      182y=و       

 ( للمتغيرأوالمشاهدة األخيرة أو الخامسة.n=5أي القيمة االخيرة ) ny 16=وهكذا الى 

 ويرمز لمجموع قيم المتغير بالرمز

∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

  6و  nو   Summation ofأي مجموع الـ....     أو   Sigmaحرف اغريقي يسمى  Ʃفالرمز 

 هو عدد المشاهدات. nهما حدا المجموع، حيث 

 وعليه فالرمز

∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 من المشاهدة األولى وحتى األخيرة ويكتب: yمجموع قيم  يقرأ:   

∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

= y1 + y2 + ⋯ + yn 

 

هناك دون كتابة حدود المجموعة وذلك لالختصار والسهولة اذا لم يحدث  iyƩويمكن ان يكتب 

 التباس كما يلي:

∑ 𝑦𝑖 = 20 + 18 + 24 + 22 + 16 

∑ 𝑦𝑖 = 100 
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 وهناك مجموع جزئي مثل: 

∑ 𝑦𝑖

5

𝑖=3

 

 ويكتب:  ويقرأ مجموع المشاهدات من المشاهدة الثالثة وحتى الخامسة

∑ 𝑦𝑖

5

𝑖=3

= 𝑦3 + 𝑦4 + 𝑦5 

∑ 𝑦𝑖

5

𝑖=3

= 24 + 22 + 16 

∑ 𝑦𝑖

5

𝑖=3

= 62 

 أي   2yiƩ لرمزويرمز لمجموع مربعات المشاهدات با

2
ny+…+2

2y+2
1y=2yiƩ 

 أي: yi(Ʃ(2ويرمز لمربع مجموع المشاهدات بالرمز

2)ny+…+2y+1y=(2)yi(Ʃ 

 أي iyixƩ  بالرمز  yو  xويرمز لمجموع حاص ضرب قيم متغيرين 

nyn+…+x2y2+x1y1=xiyixƩ 

 هي كاآلتي: yو  xمثال/ اذا كانت قيم المتغيرين 

=4,2,3,7ix 

=3,9,6,2iy 

 جد

 iyi(c)        Ʃ x           2)iy(b)     (Ʃ                   2
iyƩ      (a)   

)i) (Ʃyi(Ʃx(d)       

 الحل

(e)    Ʃyi
2   = y1

2+y2
2+y3

2+y4
2 
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           = 32+92+62+22 

           = 130 

(f)  (Ʃyi)2 = (y1+y2+y3+y4)2 

           = (3+9+6+2)2 

           = (20)2 

           = 400 

(g)   Ʃxiyi  = x1y1+x2y2+x3y3+x4y4 

 2٭7+6٭3+9٭2+3٭4 =                  

           = 62 

(h)   (Ʃxi) (Ʃyi) = (x1+x2+x3+x4) (y1+y2+y3+y4)  

                    = (4+3+2+7) (3+9+6+2) 

                    = (16) (20) 

                    = 320 

 

 

 المحاضرة الثالثة

 ركز او التوسطمقاييس التم

Measures of Central Tendency 
عبر تهي تلك المقاييس التي تبحث في تقدير قيمة تتمركز حولها اغلبية البيانات، وان هذه القيمة المتوسطة أو المتمركزة 

 مثل جميع بيانات المجموعة.تعن او 

 ومن أهم مقاييس التوسط هي:

 The Arithmetic Mean  الوسط الحسابي )المتوسط(                    .5

   The Median               الوسيط                                          ..

     The modeالمنوال                                                         .3

 وسيتم شرح كيفية حساب هذه المقاييس في حالتين:

 حالة البيانات غير المبوبة .5

 ت المبوبةحالة البيانا ..

 
 The Arithmetic Meanالوسط الحسابي )المتوسط( 

 Arithmetic average هو من اكثر مقاييس النزعة المركزية شيوعا واستخداما ويطلق عليه احيانا

 في حالة البيانات غير المبوبة: .1

الوسط الحسابي = 
مجموع القيم

عدد القيم
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𝜇لمجتمع:                   ل =  
∑ 𝑋𝑖

𝑁
 

�̅� :                     للعينة =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

 مثال// 
 400، 410، 310، 1.0، 390اذا علمت ان كمية المطر الساقطة سنويا على مدينة الرمادي خالل خمسة سنوات هي 

 ملم، فما هو متوسط سقوط المطر خالل هذه السنوات الخمس؟

�̅�الحل//               =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

= 
380+520+350+450+400

5
  

=420 mm 

 :المبوبة البيانات حالة في  .2

�̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 

 التكرارات fiحيث: 
Xi   تمثل القيم في حالة كون الجدول يتكون من قيم وتكراراتها وXi في حالة كون الجدول يتكون  تمثل  مراكز الفئات

 من فئات وتكراراتها.

ان الوسط الحسابي = أي 
مجموع حاصل ضرب القيم في تكراراتها

مجموع التكرارات 
 في حالة جدول القيم وتكراراتها     

والوسط الحسابي =  
مجموع حاصل ضرب مراكز الفئات في تكراراتها

مجموع التكرارات 
 في حالة جدول الفئات وتكراراتها  

 في اليوم، جد الوسط الحسابيمصنع تعليب  األوزان العلب التي ينتجه تكراريالتوزيع ادناه يمثل اللجدول ا مثال//

 Xi القيم )اوزان العلب بالكيلوغرام(   fi التكرارات )عدد العلب المنتجة في يوم( 
5.0 3 

511 4 

541 1 

500 6 

 الحل// 

�̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 

∑ إيجادنقوم ب 𝑓𝑖𝑥𝑖 ثم قسمة الناتج على مجموع التكرارات بإنشاء عمود لحاصل ضرب القيم في تكراراتها ثم جمعها ،
(∑𝑓𝑖) 

fi xi fi  Xi 

360 5.0 3 

620 511 4 

725 541 1 

600 500 6 

2305 520  

�̅� =  
2305

520
 

= 4.43 kg 
 مثال// جد الوسط الحسابي ألطوال نباتات الذرة الصفراء في الجدول التالي.
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 Classes فئات الطول fi اتالتكرار

1 31-40 

2 41-50 

5 51-60 

15 61-70 

25 71-80 

20 81-90 

12 91-100 

 
 
 

 الحل//
 

�̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 

  إيجاد مراكز الفئات 
 لمجموعاالتكرارات في مراكز الفئات وإيجاد  ضرب 
 قسمة الناتج على مجموع التكرارات 

fi xi مركز الفئة xi  التكرارfi  الفئاتClasses 

35.5 3121 1 31-40 
91.0 4121 2 41-50 

277.5 1121 5 51-60 

982.5 6121 15 61-70 

1887.5 1121 25 71-80 

1710.0 9121 20 81-90 

1146.0 1121 12 91-100 
∑fixi=6130  ∑ fi =80  

�̅� =  
6130

80
 

= 76.62 

 The Medianالوسيط 

  Meله بالرمز  هو القيمة التي تتوسط القيم بعد ترتيبها تصاعديا او تنازليا ويرمز

 في حالة البيانات غير المبوبة .1

  فان مرتبة الوسيط =  قيم فردياالفي حالة كون عدد
𝑛+1

2
 هو عدد القيم  nحيث  

 الوسيط لمجموعة القيم التالية: جد مرتبة وقيمةمثال: 

50 ،1 ،9 ،55 ،5. ،56 ،1 

 اوال نرتب البيانات تصاعديا كاالتي: 

9 ،1 ،1 ،50 ،55 ،5. ،56 
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 وهو فردي 1دد القيم ع

اذاً مرتبة الوسيط = 
𝑛+1

2
 

                      =
7+1

2
 

                      =4  

 مرتبة الوسيط هي الرابعة 
 ألنها تحتل المرتبة الرابعة في ترتيب القيم. 50قيمة الوسيط هي 

 تحسبان كاالتي: في حالة كون عدد القيم زوجيا ففي هذه الحالة توجد مرتبتان للوسيط و 

لى = والمرتبة اال
𝑛

2
 1+والمرتبة الوسطية الثانية =  

𝑛

2
، اما كيفية استخراج قيمة الوسيط في حالة كون عدد البيانات 

 كاالتي:  ا فهيزوجي

  .مقسوما على  ،القيمة عند المرتبة الوسطية االولى + القيمة عند المرتبة الوسطية الثانية

 لمجموعة البيانات التالية:  مثال: ما هو الوسيط
(50 ،54 ،1 ،1 ،.0 ،1،.. ،5.) 

 الحل:
 :تصاعديا كاالتي القيمنرتب 

1 ،1 ،1 ،50 ،5. ،54 ،.0 ،.. 

المرتبة الوسطية االولى = 
𝑛

2
   

                                 =
8

2
 

                                 =4 

  =1+المرتبة الوسطية الثانية
𝑛

2
 

                                =+1 
8

2
 

                                = 1 

  50=  4القيمة عند المرتبة 

 .5=  1القيمة عند المرتبة 

الوسيط = 
القيمة االولى+القيمة الثانية 

2
 

          =
10+12

2
 

 قيمة الوسيط 55=          

 في حالة البيانات المبوبة  .2

 ا كانت مبوبة حسب القيم وتكراراتهااذ 
 مثال//

 جد قيمة الوسيط لجدول التوزيع التكراري االتي: 

fiالتكرارات  Xiالقيم 

. 3 

1 4 

4 1 

9 6 

51  
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 الحل//  نجد التكرار التجميعي التصاعدي
 fi  Xi التكرار التجميعي التصاعدي

. . 3 

1 1 4 

55 4 1 

51 9 6 

 51  

 يطنجد مرتبة الوس

=  مرتبة الوسيط
𝑛+1

2
 

                     =
19+1

2
 

                  =50 

تكرارها التجميعي  1قيمة الوسيط هي القيمة التي تكرارها التجميعي التصاعدي يشمل مرتبة الوسيط، فنجد ان 

 (50وهو اول او اقل تكرار تجميعي تصاعدي يشمل مرتبة الوسيط ) 55التصاعدي 

 1مة الوسيط = اذاً قي

  تحدد حسب المعادلة التالية: طحسب الفئة وتكرارها فان قيمة الوسي مبوبةاذا كانت البيانات 

𝑀𝑒 = 𝐿 + 
(𝑈 − 𝐿)

𝐾
× (𝑛𝑚 − 𝐴) 

 حيث ان: 

Lلفئة الوسيط  ى= قيمة الحد االدن 

U الحد االعلى لفئة الوسيط = 

K تكرار فئة الوسيط = 

nmمرتبة الوسيط = 

Aللفئة السابقة لفئة الوسيط  التصاعدي يعي= التكرار التجم 

 مثال// جد الوسيط لجدول التوزيع التكراري اآلتي:
fi التكرار   Classes الفئات   

1 31-40 
2 41-50 

5 51-60 

15 61-70 
25 71-80 

20 81-90 
12 91-100 

 الحل// نجد التكرار التجميعي التصاعدي
UCF التجميعي التصاعديالتكرار    fi رارالتك   Classes الفئات   

5 1 31-40 

3 2 41-50 
9 5 51-60 

.3 15 61-70 
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49 25 71-80 

69 20 81-90 

90 12 91-100 

 توجد مرتبتان للوسيط، وإليجادهما: اً ( زوجي، اذ90نجد مرتبة الوسيط: بما عدد القيم )

مرتبة الوسيط األولى = 
80

2
 

                           =40 

  1+سيط الثانية =مرتبة الو
80

2
 

                          =45 

 ( 45و 40نحدد فئة الوسيط، وهي الفئة التي تكرارها التجميعي التصاعدي يشمل مرتبتي الوسيط )

يشمل مرتبتي الوسيط، يعني  49فنجد ان الفئة الخامسة هي فئة الوسيط الن تكرارها التجميعي التصاعدي 

 تصاعدي يشمل مرتبتي الوسيط.انه اقل تكرار تجميعي 

 45و 40نجد الوسيط عند المرتبتين 

𝑀𝑒 = 71 + 
(80 − 71)

25
× (40 − 23) 

                           = 71 + 0.36 × 17 

                           = 77.12 

𝑀𝑒 = 71 + 
(80 − 71)

25
× (41 − 23) 

                           = 71 + 0.36 × 18 

                           = 77.48 

 

 قيمة الوسيط هو الوسط الحسابي لقيمتي الوسيط

Me = 
77.12+77.48

2
 

= 77.3 

 The Mode المنـــوال          
 .Moويرمز له  هو القيمة االكثر شيوعا او تكرار بين مجموعة القيم

 مبوبةالفي حالة البيانات غير  .1

 اشجار  50تي تمثل اطوال مثال: جد قيمة المنوال للبيانات التالية وال

(51 ،54 ،54 ،51 ،5. ،5. ،54 ،56 ،54 ،53) 

 الحل//
 54هو االكثر شيوعا لذا فان قيمة المنوال هي  54يبدو ان الطول 

 في حالة البيانات المبوبة .2

 :في حالة كون البيانات مبوبة حسب القيمة وتكرارها 
 حمال عند الوالدة 0.زان مثال: جد قيمة المنوال للبيانات التالية التي تمثل أو

اتالتكرار) الحمالت عدد  kgالوزن  

3 2 

7 2.5 
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7 4 

3 4.5 

فأن كل منهما تمثل قيمة مستقلة للمنوال وعليه فأن  لذا متساويتان في التكرارهما األعلى تكرارا وكغم  4و 21.ن االقيمت

 .4و 21.د الدراسة هي للحمالن قي ةوهذا يعني ان االوزان الشائع 4و 21.لمنوال هي اقيمتي 

  حسب الفئات وتكرارها فان قيمه المنوال تحدد وفق المعادلة التالية: مبوبةأما اذا كانت البيانات 

𝑀𝑜 = 𝐿 + 
𝐾2 − 𝐾1

(𝐾2 − 𝐾1) + (𝐾2 − 𝐾3)
× (𝑈 − 𝐿) 

 حيث ان:
Lالحد االدنى للفئة المنوالية = 

K1 للفئة المنوالية  السابقة= تكرار الفئة 

K2 المنوالية = تكرار الفئة 

K3 للفئة المنوالية  الالحقة= تكرار الفئة 

Uقيمة الحد االعلى للفئة المنوالية = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثال//
 جد المنوال لجدول التوزيع التكراري التالي:

fi التكرار   Classes الفئات   

1 31-40 

2 41-50 
5 51-60 

15 61-70 
25 71-80 

20 81-90 

12 91-100 

حديد الفئة المنوالية، وهي الفئة األعلى تكراراً.الحل//        ت  

(.1.الفئة الخامسة هي الفئة المنوالية النها األعلى تكراراً )  

 نطبق القانون 

𝑀𝑜 = 𝐿 + 
𝐾2 − 𝐾1

(𝐾2 − 𝐾1) + (𝐾2 − 𝐾3)
× (𝑈 − 𝐿) 

 

𝑀𝑜 = 71 + 
25 − 15

(25 − 15) + (25 − 20)
× (80 − 71) 
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𝑀𝑜 = 71 + 
10

(10) + (5)
× (9) 

= 77 

تج يقع ضمن الفئة المنواليةالحظ ان النا  

 المصادر:

. المدخل الى اإلحصاء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة 5191الراوي، خاشع محمود.  .3

 الموصل.

( 001./5101/6. مبادئ اإلحصاء، عمان. دار البداية. ر.أ: )001.طبيه، احمد عبدالسميع.  .4

www.daralbedayah.com 
5. David, M. Lane. Introduction to Statistics. Online Edition. 

  الرابعةالمحاضرة 
 مقاييس التشتت أو االختالف

Measures of Dispersion or Variation 

 تشتت:ييس المقاييس التشتت او االختالف هي مؤشرات لمدى التباعد او التقارب بين قيم مشاهدات متغير ما، وتضم مقا

 أوال: مقاييس التشتت المطلق:

 وهي التي تكون وحداتها نفس وحدات القيم االصلية وأهمها:

 The Rangeالمدى  .6

 The Mean Deviationاالنحراف المتوسط  .2

 The Variance and The Standard Deviationالتباين واالنحراف القياسي  .3

 ثانيا: مقاييس التشتت النسبي:

 خالية من وحدات القياس وأهمها:وهي المقاييس ال

   Coefficient of Variationمعامل االختالف

 

 The Rangeالمدى 
  Rالمدى هو الفرق بين اعلى قيمة واقل قيمة ويرمز له 

miny -maxR= y 

 مثال// جد المدى لكل من المجموعات التالية:

a = 5,7,2,1, 9, 6 

           b= 98, 104, 102, 100, 103, 99 

                                         c = 3, 2,6,4,5,210     

  الحل//

(a) R= 9-1 

= 8 

(B) R= 104 -98 

= 6 

 (c) R = 210 -2 

http://www.daralbedayah.com/
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= 208 

ان المدى أحيانا يكون مضلال وال يعطي فكرة واضحة عن طبيعة البيانات ألنه يعتمد على القيمتين الصغرى 

 والكبرى اللتين كثيرا ما تكون شاذة.

 

 

 االنحراف المتوسط  

The Mean Deviation 
. اذا هو يمثل معدل .M.Dيعرف االنحراف المتوسط بانه معدل االنحرافات المطلقة عن وسطها الحسابي، ويرمز له 

 تشتت القيم عن وسطها الحسابي ويحسب:

.M للعينة D. =  
∑ Ιxi−x Ι̅̅ ̅̅

n
 

 حيث ان: 

X̅متوسط القيم = 

Xiالقيم = 

nعدد القيم = 

=  Ιxi − x Ι̅̅ مجموع االنحرافات المطلقة عن المتوسط الحسابي، اي دون االخذ بنظر االعتبار االشارة السالبة   ̅

اوالموجبة وانما تكون جميع القيم موجبة ويسمى بالفرق المطلق. وتجدر االشارة الى ان مجموع انحرافات القيم عن 

 لحساب االنحراف المتوسط.دائماً ، لذلك تؤخذ القيمة المطلقة  2وسطها الحسابي = 

 

M. D. =  
∑ Ιxi−μ Ι̅̅ ̅̅

N
 للمجتمع  

 

دجاجات. 5مثال: جد االنحراف المتوسط للبيانات التالية، والذي يمثل أوزان   

Xi=2, 1, 2.5, 1.5, 3 kg   

  

X̅̅)أستخرج المتوسط الحسابي )  للقيم ̅

 

X ̅= 
∑xi

n
 

= 
2+1+2+2.5+1.5+3

5
 

= 
10

5
 

=2 
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 Xi القيمتسلسل 

الفرق بين القيمة والمتوسط 

 Xi - X̅الحسابي 

 الفرق المطلق

Ιxi − x Ι̅̅ ̅ 

6 3 3-2 =1 1 

2 1.5 1.5 -2 = -0.5 0.5 

3 2.5 2.5-2 = 0.5 0.5 

2 1 1-2 = -1 1 

5 2 2-2 = 0 0 

 3 0 10 المجموع

 

M.D= 
∑Ixi−x̅I

N
 

= 
3

5
 

= 0.6   kg 
                                                                       

 كغم 2.1وهذا يعني ان معدل انحراف الوزن عن المتوسط = 

 

 Variance التباين   
( للمجتمع و  δ2هو من اهم مقاييس التشتت و يعبر عن مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي ويرمز له )

(2S للعينة ) 

δ2 =  
∑(xi − μ)2

N
 

μ المتوسط الحسابي للمجتمع = 

N حجم المجتمع = 

 ويمكن كتابة القانون اعاله بصيغة اخرى:

δ2 =  
∑ xi2 −

(∑ xi)2

N
N

 

   أما تباين العينة

S2 =  
∑(xi − x̅)2

n − 1
 

 = x̅المتوسط الحسابي للعينة 

n  حجم العينة = 

 ويمكن ان تكتب المعادلة بالصيغة التالية:

S2 =  
∑ xi2 −

(∑ xi)2

n
n − 1

 

 

 

 

 مثال: جد قيمة التباين للقيم التالية التي تمثل وزن اللحم الصافي لعينة من ستة رؤوس من الغنم.

 

35, 34, 40, 38, 37, 32 kg  

 الحل//
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 إيجاد مجموع القيم 

 إيجاد مجموع مربعات القيم 

Xi Xi2 

35 1225 

34 1156 

40 1600 

38 1444 

37 1369 

32 1024 

∑ Xi = 216 ∑ Xi2 = 7818 

      

s2 =  
∑ xi2 −

(∑ xi)2

n
n − 1

 

=  
7818 −

(216)2
6

6 − 1
 

=  
7818 −

46656
6

6 − 1
 

=  
42

5
 

= 8.4 Kg2 

متداولة في وبما ان هذه الوحدات غير  2كغم 8.4وهذا يعني ان متوسط تباين كل قيمة عن المتوسط الحسابي للمجتمع هو 

( لهذا يمكن التعبير عن التشتت بوحدات قياس اعتيادية وذلك عن طريق استخدام مقياس 2الحياة العامة او غير مألوفة )كغم

 تشتت يطلق علية باالنحراف القياسي او المعياري.

 

 

 

 االنحراف القياسي
Standard Deviation 

( وعلية فان االنحراف القياسي يمكن حسابة من 2Sللتباين )( هو عبارة عن الجذر التربيعي Sاالنحراف القياسي ) 

 المعادالت اآلتية بالنسبة للمجتمع او العينة:

 

δ للمجتمع  =  √∑ x2−
(∑ xi)

2

N

N
 

Sللعينة =  √∑ x2−
(∑ xi)

2

n

n−1
 

 

؟مثال: جد قيمة االنحراف المعياري للبيانات المعطاة في المثال السابق  
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S =  √∑ x2−
(∑ xi)

2

N

N−1
=  √7818−

(216)2

6

5
=  √8.4 = 2.89 kg  

ويبدو واضحا ان االنحراف المعياري يأخذ بنظر االعتبار جميع القيم دون استثناء ويعطي التشتت مقاسا بوحدات قياس 

يعتبر أكثر مقاييس التشتت شيوعا سواء  متداولة ومتعارف عليها. ولهذه االسباب وغيرها فان االنحراف المعياري

 بصيغته المباشرة او عن طريق المقاييس المشتقة منه كمعامل االختالف.

 

 

 معامل االختالف

Coefficient of Variation 
أن درجة تشتت مفردات مجموعة معينة قد تختلف عن درجة تشتت مجموعة أخرى، وقد يكون هذا االختالف كبيرا او 

 على ذلك، يستخدم معامل االختالف كوسيلة لمقارنة درجات التشتت بين مجموعات مختلفة. صغيرا. وبناء 

 

 ويحسب وفق المعادلة االتية:  .C. Vويرمز لمعامل االختالف بالرمز 

C. V. =
Sx

x̅
× 100 

Sx هو االنحراف القياسي 

 

هو الوسط الحسابي    x̅ 

 

 

 

 

 

م( والحاصل )كغم دونم( لمحصول الذرة الصفراء، وتم الحصول على النتائج مثال// أجريت تجربة لدراسة طول النبات )س

 المبينة في الجدول ادناه:

 كمية الحاصل الطول 

 122 222 الوسط الحسابي 

 31 61 االنحراف القياسي

 

 قارن بين تشتت الطول والحاصل )ايهما أكثر تشتتاً(

 الحل// 

      

C. V. =
Sx

x̅
× 100 

 C. V. =
16

200̅̅ ̅̅ ̅
×  بالنسبة للطول 100

= 8 % 

.Cبالنسبة للحاصل  V. =
36

800
× 100 

= 4.5 % 

 نستنتج ان الطول كان أكثر تشتتاً 
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 نالحظ انه لو قارنا التشتت بمقياس االنحراف القياسي لكان التشتت أكبر في الحاصل.

 المصادر//

والبحث العلمي. جامعة  . المدخل الى اإلحصاء. وزارة التعليم العالي6111الراوي، خاشع محمود.  .1

 الموصل.

( 6721/1/2227. مبادئ اإلحصاء، عمان. دار البداية. ر.أ: )2227طبيه، احمد عبدالسميع.  .7

www.daralbedayah.com 

8. David, M. Lane. Introduction to Statistics. Online Edition. 

 

 المحاضرة الخامسة

  Correlationرتباط اال

  Simple Correlation االرتباط البسيط

، وتسمى العالقة طردية او موجبة اذا كانت yو   xوهو مقياس لتحديد طبيعة العالقة وقوتها بين متغيرين مستقلين مثل 

سية او ى العالقة عكزيادة قيم أحد المتغيرين يصحبها زيادة قيم المتغير االخر، واذا اخذت القيم اتجاهين متعاكسين تسم

  .سالبة

  Correlation Coefficient Estimation ofتقدير معامل االرتباط  

 (yو x) لمتغيرين nلعينة عشوائية حجمها  rوالذي يرمز له بالرمز  ان معامل االرتباط

)n,yn),…2(x2,y2),(x1,y1(x 

 يحسب من المعادلة التالية 

𝑟 =  
∑𝑥𝑖𝑦𝑖 −

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)
𝑛

√(∑𝑥𝑖
2 −

(∑𝑥𝑖 )
2

𝑛
)(∑𝑦𝑖

2 −
(∑𝑦𝑖 )

2

𝑛
)

 

، التاموهتين القيمتين هما درجتا االرتباط  (،r ≥ -1 ≤ 5أو أي قيمة بينهما ) 5-و  5( بين +rتتراوح قيمة معامل االرتباط )

 ( 5-) التام( والعكسي 5)+ التامالطردي 

فان ذلك  r=0معامل االرتباط بين متغيرين هو مقياس وصفي للترابط الخطي بينهما، وعندما تكون وتجدر اإلشارة الى ان 

 يعني عدم وجود ترابط خطي بينهما وليس بالضرورة عدم وجود عالقة بينهما. 

 

 

 

http://www.daralbedayah.com/
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 مثال//

 احسب معامل االرتباط للبيانات التالية والتي تمثل طول وعرض الورقة لنبات ما.

 53 51 53 59 54 51 54 51 51 56 (xعرض الورقة )

 51 .. 53 .0 53 .0 51 51 51 59 (yطول الورقة )

 

 ( حسب المعادلة السابقة نرتب البيانات في جدول كما يلي:rاليجاد معامل االرتباط )  الحل:
2

iy 2
ix iyix iy ix 

225 169 195 51 53 

484 361 418 .. 51 

169 169 169 53 53 

400 324 360 .0 59 

169 196 182 53 54 

400 289 340 .0 51 

225 196 210 51 54 

361 289 323 51 51 

225 225 225 51 51 

324 256 288 59 56 

∑yi
2= 2982 ∑xi

2= 2474 ∑xiyi= 2710 ∑yi= 170 = 156ix∑ 
 

𝑟 =  
∑𝑥𝑖𝑦𝑖 −

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)
𝑛

√(∑𝑥𝑖
2 −

(∑𝑥𝑖 )
2

𝑛
)(∑𝑦𝑖

2 −
(∑𝑦𝑖 )

2

𝑛
)

 

𝑟 =  
2710 −

(156)(170)
10

√(2474 −
(156)2

10
)(2982 −

(170)2

10
)

 

= 0.95 

 نوع العالقة: طردية )موجبة(
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 اختبار معنوية االرتباط:

المطلقة لـ  ددة، وذلك بمقارنة القيمةمح إحصائيةلمعامل االرتباط يعتمد على اختبارات  اإلحصائيةان الحكم على المعنوية 

r  المحسوبة مع قيمةr  الجدولية عند درجة حرية n-2 حيث ،n  عدد ازواج المشاهدات، وعند مستوى االحتمالية =

الجدولية فان هذا يعني ان االرتباط معنوي اما اذا كانت قيمة  rالمحسوبة اكبر من او تساوي  rالمطلوب، فاذا كانت قيمة 

r وبة اقل من المحسr  الجدولية فان هذا يعني ان االرتباط غير معنوي ففي المثال السابق نستخرج قيمةr  الجدولية من

 0263فنجدها تساوي  0201ومستوى احتمالية  9عند درجة حرية  rجدول 

 ط معنوي.( نستنتج ان االرتبا0263الجدولية ) rهي اكبر من قيمة   (0211المحسوبة ) rبما أن قيمة  االستنتاج:

 (rجدول )

α  مستوى :

 االحتمالية

dfدرجات الحرية : 

 

 مثال //

 yو xجد قيمة معامل االرتباط وبين نوع االرتباط مع اختبار معنوية االرتباط للمتغيرين 

X 6 1 8 10 2 

y 5 7 4 3 9 
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 الحل//

 ( نرتب البيانات في جدول كما يلي:rإليجاد معامل االرتباط )
yi

2 xi
2 xiyi yi xi 

25 36 30 5 6 

49 1 7 7 1 

16 64 32 4 8 

9 100 30 3 10 

81 4 18 9 2 

∑yi
2=180 ∑xi

2=205 ∑xiyi=117 ∑yi=28 27=ix∑ 
 

𝑟 =  
∑𝑥𝑖𝑦𝑖 −

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)
𝑛

√(∑𝑥𝑖
2 −

(∑𝑥𝑖 )
2

𝑛
)(∑𝑦𝑖

2 −
(∑𝑦𝑖 )

2

𝑛
)

 

𝑟 =  
117 −

(27)(28)
5

√(205 −
(27)2

5
)(180 −

(28)2

5
)

 

r = 
−34.2

√(59.2)(23.2)
 

r = 
−34.2

37.05
  

r = -0.92 

 العالقة عكسية )سالبة(

فنجدها  0201( ومستوى احتمال n-2)  3عند درجة حرية  rالجدولية من جدول  rالختبار معنوية االرتباط نستخرج قيمة 

  0291تساوي 

( نستنتج ان االرتباط معنوي 0291الجدولية ) rأكبر من قيمة  ).021) ( قيمتها المطلقة0.92-سوبة )المح rبما أن قيمة 

 .0201على مستوى احتمال 

 0211الجدولية تساوي  rنجد ان قيمة  0205اما على مستوى احتمال 

نستنتج ان االرتباط غير معنوي  (0211الجدولية ) rاقل من قيمة ) .021) ( قيمتها المطلقة0.92-المحسوبة ) rبما أن قيمة 

  0205على مستوى احتمال 

 

 المصادر//

 . المدخل الى اإلحصاء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة الموصل.6111الراوي، خاشع محمود.  .6

 www.daralbedayah.com( 6721/1/2227. مبادئ اإلحصاء، عمان. دار البداية. ر.أ: )2227طبيه، احمد عبدالسميع.  .2

http://www.daralbedayah.com/
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3. David, M. Lane. Introduction to Statistics. Online Edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة السادسة

 Regressionاالنحدار 

 Simple regressionاالنحدار البسيط 

(. يعبر االنحدار عن x( بداللة )yمكن التنبؤ عن قيم )( بحيث يy( واآلخر تابع )xهو العالقة بين متغيرين أحدهما مستقل )

 ( مثل كمية السماد المضاف. x( مثل كمية الحاصل، نتيجة تغير العامل المستقل )yمقدار التغير في العامل التابع )

 .قيم سالبة او موجبة وتأخذان قيمة معامل االنحدار يعبر عنها بنفس الوحدات المستخدمة للصفة 

يتبعه  xاو كل نقصان في قيم  yيتبعها زيادة في قيم  xكل زيادة في قيم ان يعني  فهذا قيمة االنحدار موجبة عندما تكون 

 .yنقصان في قيم 

يتبعه  xوكل نقصان في قيم  yفي قيم  نقصانيتبعها  x قيم كل زيادة في عني انفهذا يقيمة االنحدار سالبة  عندما تكون

 . yزيادة في قيم 

                          

0

2

4

6

1 2 3 4 5

y

x

انحدار موجب

0

2

4

6

1 2 3 4 5

y

x

انحدار سالب
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ŷ هي:المستقيم االنحدار لخط  العامة معادلةال = 𝑎 + 𝑏𝑥 

 للمتغير التابعالمقدرة هي القيمة  ŷحيث ان 

a  هي نقطة تقاطع خط االنحدار مع المحورy  

a= �̅� – b �̅� 

b وتعني مقدار التغير في قيمة معامل االنحدار ،y  نتيجة التغير في قيمةx وحدة واحدة 

b= 
∑𝑥𝑖 𝑦𝑖− 

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)

𝑛

∑𝑥𝑖2 − 
(∑𝑥𝑖)2

𝑛
 

 

 
تم تجربته على احد اآلفات الحشرية على  )6-كيز مبيد حشري )غم لتراتمثل تر ixاذا علمت ان  ،مثال// في الجدول التالي

ن م تركيزب منها كل بعد رشفي الوحدات التجريبية التي تم تعدادها و المتبقية  د الحشراتاعداتمثل  yiاألشجار، و 

 :تراكيز المبيد 

5 4 3 2 1 xi 

6 7 10 14 16 yi 

 المطلوب:
 ايجاد معادلة االنحدار الخطي البسيط،  .6

 رسم خط االنحدار .2

  6-غم لتر 1ما هو عدد الحشرات المتبقية المتوقع )المقدر( عند استخدام المبيد بالتركيز  .3

 الحل// 

 إليجاد معادلة خط االنحدار .6

ŷادلة العامة هي    المع = 𝑎 + 𝑏𝑥 

  ( حسب المعادلةbأيجاد معامل االنحدار )

b= 
∑𝑥𝑖𝑦𝑖− 

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)

𝑛

∑𝑥𝑖2 − 
(∑𝑥𝑖)2

𝑛
 

 

2Xi xiyi yi xi 

0                          1                              2                                3 

a 

b 

y 

x 
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1 16 16 1 

4 28 14 2 

9 30 10 3 

16 28 7 4 

25 30 6 5 

= 552∑xi ∑xiyi= 53. ∑yi= 53 ∑xi= 15 

b = 
𝟏𝟑𝟐− 

(𝟏𝟓)(𝟓𝟑)

𝟓

𝟓𝟓 − 
(𝟏𝟓)𝟐

𝟓
 

 

b= 
𝟏𝟑𝟐−𝟏𝟓𝟗

𝟓𝟓−𝟒𝟓
 

b= 
−𝟐𝟕

𝟏𝟎
 

                                b = - 2.7    معامل االنحدار سالب 

     من خالل المعادلة aنجد قيمة 

a=�̅� − 𝒃�̅�  

 yiمتوسط   �̅�، وxiمتوسط  �̅�حيث 

 �̅� = 
∑ 𝒙𝒊

𝒏
 

�̅� = 
𝟏𝟓

𝟓
 

�̅� = 3 

�̅� = 
∑ 𝒚𝒊

𝒏
 

�̅� = 
𝟓𝟑

𝟓
 

�̅� = 10.6 

a=𝟏𝟎. 𝟔 − (−𝟐. 𝟕)(𝟑)   

a= 18.7 

 وبالتعويض في المعادلة العامة 

ŷ = 𝑎 + 𝑏𝑥 

 نحصل على معادلة خط االنحدار

ŷ = 18.7 + (−𝟐. 𝟕)𝑥 

 في معادلة خط االنحدار األخيرة  xيم بتعويض ق ŷلرسم خط االنحدار نقوم بإيجاد القيم المقدرة  .2

ŷ = 18.7 + (−2.7)1 

= 16 

  ŷ =18.7 + (−2.7)2 

= 13.3 

ŷ = 18.7 + (−2.7)3 

= 10.6 

ŷ  = 18.7 + (−2.7)4 

= 7.9 

ŷ = 18.7 + (−2.7)5 
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= 5.2 

 

ŷ xi 

61 1 

13.3 2 

10.6 3 

7.9 4 

5.2 5 

وستكون هذه النقاط على استقامة واحدة ليتم توصيلها لتكون ، yو xن على المحوري ŷو   xiنقوم بتعيين نقاط احداثيات 

 . خط االنحدار لرسم نقطتين فقط تكون كافيةمن الممكن إيجاد و ،خط االنحدار

 
 

، نقوم بالتعويض في معادلة خط 6-غم لتر 6المبيد بالتركيز  بعد رش ŷالمتبقية المتوقع   عدد الحشراتلتقدير  .3

ŷ  االنحدار = 18.7 + (−2.7)𝑥 

 كما يلي:

ŷ = 18.7 + (−2.7)6 

= 2.5 

 

 

 5-غم لتر 6المبيد بالتركيز  رش اذا تم متبقيةحشرة   2.5 وهذا يعني عدد الحشرات المقدرة هو

   عشر طالباً في مادة االحصاء يألثن( y)والدرجة النهائية  (x) مثال// البيانات التالية تمثل الدرجة الفصلية

 xiلدرجة الفصلية ا yiالدرجة النهائية 

91 61 

14 10 

16 11 

10 61 

91 11 

91 10 

16.0

13.3

10.6

7.9

5.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

1 2 3 4 5 6 7

ة 
قي
تب
لم

 ا
ت

را
ش
ح
 ال

دد
ع

(1-غم لتر)تركيز المبيد 

خط االنحدار بين تركيز المبيد وعدد الحشرات المتبقية 
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14 61 

19 10 

95 11 

15 10 

16 10 

14 11 

 الخطي البسيط جد معادلة االنحدار .5
 ارسم خط االنحدار  ..
 11ماهي الدرجة النهائية المتوقعة لطالب درجته الفصلية   .3

 الحل: 

6. 

ŷالمعادلة العامة  = 𝑎 + 𝑏𝑥 

 = b ( حسب المعادلة bالنحدار )يجاد معامل ا
∑𝑥𝑖𝑦𝑖− 

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)

𝑛

∑𝑥𝑖2 − 
(∑𝑥𝑖)2

𝑛
 

 كما يلي:   

𝑥𝑖2 xiyi  الدرجة النهائيةyi  الدرجة الفصليةxi 

2225 5525 15 15 

2522 3700 72 52 

3225 4180 71 55 

2225 5850 12 15 

3225 4675 15 55 

2122 6090 17 72 

2225 6110 12 15 

2122 6860 11 72 

3225 4455 16 55 

2122 6370 16 72 

2522 3800 71 52 

3225 4070 72 55 

∑𝑥𝑖2=44475 ∑xi yi=65691 ∑𝑦𝑖= 1011  ∑xi=725 

 

 

b= 
∑𝑥𝑖 𝑦𝑖− 

(∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)

𝑛

∑𝑥𝑖2 − 
(∑𝑥𝑖)2

𝑛
 

 

b = 
61685− 

(725)(1011)

12

44475− 
(725)2

12
 

 

b = 
61685− 61081.25

44475− 43802.08 
 

b = 
603.75

672.91666 
 

b= 0.89721 
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a=�̅�    نعوض في المعادلة aوإليجاد قيمة  − 𝑏�̅� 

=60.41666  �̅� 

�̅� = 84.25          

a=�̅� − 𝑏�̅� 

a= 84.25 – (0.89721)(60.41666) 

a= 30.043 

ŷ      المعادلة العامة في bو  aنعوض عن قيمة  = 𝑎 + 𝑏𝑥 

ŷ        لنحصل على معادلة خط االنحدار  = 30.043 + 0.89721 𝑥 

 في معادلة خط االنحدار األخيرة  xبتعويض قيم  ŷلرسم خط االنحدار نقوم بإيجاد القيم المقدرة  .2

ŷ  = 30.043 + 0.89721(50) 

= 74.9 

   ŷ  = 30.043 + 0.89721(55) 

= 79.4 

ŷ  = 30.043 + 0.89721(60) 

= 83.9 

ŷ  = 30.043 + 0.89721(65) 

= 88.4 

ŷ  = 30.043 + 0.89721(70) 

= 92.8 

 

 
 

 x =57، أي ان  11لطالب درجته الفصلية ŷ إليجاد الدرجة النهائية المتوقعة  .3

 نعوض في معادلة خط االنحدار

ŷ = 30.043 + 0.89721 (57) 

74.9
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قعةالدرجة النهائية المتو 81.18 =     

 
 المصادر//

 . المدخل الى اإلحصاء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة الموصل.6111الراوي، خاشع محمود.  .1

 www.daralbedayah.com( 6721/1/2227. مبادئ اإلحصاء، عمان. دار البداية. ر.أ: )2227طبيه، احمد عبدالسميع.  .62

11. David, M. Lane. Introduction to Statistics. Online Edition. 
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 السابعةالمحاضرة 

 Normal distributionالتوزيع الطبيعي 

 يعتبر التوزيع الطبيعي من أهم التوزيعات المستمرة التي تستخدم في مجاالت االحصاء.

 أن اهمية التوزيع الطبيعي ترجع الى: 

متغيرات تتوزع توزيعا طبيعياً. فمعظم الصفات البيولوجية والنفسية واالجتماعية وغيرها يكون أن كثيرا من ال -5

 توزيعها مشابها للتوزيع الطبيعي أو مقاربا له.
 توزيعات المعاينة لمتوسطات العينات تكون مقاربة للتوزيع الطبيعي ويزداد هذا التقارب كلما زاد حجم العينة. -.

 كثيرة الى التوزيع الطبيعي.إمكانية تحويل توزيعات  -3
 أن معظم االختبارات المستخدمة في االستنتاج االحصائي مبنية على كون المتغير يتوزع توزيعا طبيعياً. -4

 

 

 

 

 

 

 شكل منحنى التوزيع الطبيعي

 يفأن معادلة المنحنى الطبيعي ه σ.وتباين  µيتوزع توزيعا طبيعيا وله وسط حسابي  Xأذا كان المتغير العشوائي 

𝑓(𝑥) =
𝑒−(𝑥−𝜇)2/(2𝜎2 )

𝜎 √2𝜋 
  

 حيث أن: 

π = 3254   

e = 2.71    

تمثل المحور السيني وأن مجموع  Xدالة التوزيع االحتمالي وهي تمثل المحور الصادي وقيم  f(x)هذا ويطلق على 

 المساحة الكلية الواقعة تحت المنحنى يساوي واحد.

   σ.والتباين  μى شيئين هما الوسط الحسابي أن دالة التوزيع تعتمد عل

 وأن قيمهما تحددان موقع وشكل المنحنى الطبيعي كما هو موضح في الشكل التالي:
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 مما سبق يمكن تلخيص خواص المنحنى الطبيعي كما يلي:

 شكل المنحنى يكون على هيئة ناقوس او جرس -5

نحنى متماثال حول الوسط الحسابي بحيث يقسمه الى قسمين تتركز المشاهدات حول الوسط الحسابي ويكون الم -.

مثال يكون بالضبط مساويا الرتفاع المنحنى                      y=µ + .σمتساويين ولذلك فأن ارتفاع المنحنى حول 

 y=µ - .σحول 

 وكنتيجة لهذا التماثل فأن الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لهم نفس القيمة 

حنى يتناقص باالرتفاع كلما ابتعدنا عن الوسط الحسابي ولكنهما ال يتقاطعان مع المحور السيني أن طرفي المن -3

و  y=µ + 3σليس لها أهمية أي ان المساحة المحصورة بين  y=µ ± 3σأبدا وعمليا فأن المساحة الموجودة بعد 

y=µ - 3σ   هي المهمة 

 حيث أن:

  المساحة بينµ + σ  وµ - σ  من  %692.1موع المساحة أو بعبارة أخرى أن من مج %692.1هي

 أي µ - σو µ + σالمشاهدات تقع بين 

= 68.27  y <µ + σ) > (µ - σ P 

من  %11241من مجموع المســاحه أي  أن  %11241هي  µ - 2σو   µ + 2σ والمســاحة بين 

 y <µ + 2σ)  = > (µ - 2σ P  %95.45  أي µ - 2σو µ + 2σالمشــاهدات تقع بين 

  والمسـاحة بين µ + 3σ   وµ - 3σ  من المشـاهدات  %11213من مجمـوع المساحة أي أن  %11213هي

 y <µ + 3σ) > (µ - 3σ P  %99.73 =   أي µ - 3σو µ + 3σتقع بين 
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 = 5أن مجموع المساحة الكلية تحت المنحني الطبيعي  

 µxالوسط الحسابي، أي أن نسبة القيم التي تزيد أو تساوي  يكون المنحنى متماثل على جانبي العمود المقام على -4

  %10تمثل  µxمن مجموع القيم، وأن نسبة القيم التي تساوي أو تقل عن  %10تمثل 

 الوسط الحسابي والوسيط والمنوال متساوية في هذا التوزيع  -1

 .%500تي تمثل االحتماالت في التوزيع الطبيعي هي أجراء من المساحة الكلية تحت المنحني وال -6

غرام  100إذا كان وزن علب معجون الطماطم لمعمل تعليب كربالء يتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط قدره  مثال:

 غرام، فاذا أخذت علبة عشوائية:  50وانحراف قياسي قدره 

 غرام  410و  150ما هو احتمال أن يكون الوزن محصور بين  .5

 مغ 150ما هو احتمال أن يكون الوزن يزيد عن  ..

 غم 490و  150محصور بين  xما هو احتمال أن يكون الوزن  .3

 غم 410ما هو احتمال ان يكون الوزن أقل من  .4

 الحل: 

 غرام 410و  150احتمال أن يكون الوزن محصور بين  .5
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150 =µ+σ 

490 =µ-σ 

 µ-σ  =68.27و  µ+σوحيث أن المساحة المحصورة بين 

  %68.27هو  410و  150أذا احتمال أن يكون وزن العلبة محصور بين 

 

 150احتمال أن يكون الوزن يزيد عن  ..

                           
µ+σ (150 )من المساحة الكلية، فان احتمال أن يكون وزن العلبة يزيد على  µ  =10%بما ان المساحة بعد 

 يساوي 

50 – 34.14 = 15.86 

 

 : 490و  150محصور بين  xاحتمال أن يكون الوزن  .3

p (µ-.σ < X < µ+σ) 

                                
   µ-.σوبعدها   µنجد المساحة بعد 

P1= (µ-.σ < X < µ) = 95.45/2 = 47.73  

P2 = (µ < X < µ+σ) = 68.27/2 = 34.14  

P (µ-.σ < X < µ+σ) = P5+P.  

                  47.72+34.14= 81.86 
 81.86هو  490و  150محصور بين  xاذاً احتمال أن يكون الوزن 

 410. احتمال ان يكون الوزن أقل من 4

 

 

 

                                                                                   50% 

 

 

                                                                                     50- 34.14 

              =15.86%  
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P(x<490) 

= P(x<μ- σ) 

50 – 68.27/2 

= 15.86  

                 
 

 :التوزيع القياسي

( الطبيعية الى قيم قياسية حسب الصيغة yiيمكن تحويل أي توزيع طبيعي الى توزيع قياسي لتحويل قيم المتغير )

 الرياضية

Zi = yi - ȳ/σ  

yi    قيمة المتغير الطبيعي = 

  ȳ  الوسط الحسابي للمتغير الطبيعي = 

σ    االنحراف المعياري للمتغير الطبيعي = 

تتوزع وقيمه  5يساوي  σويتميز التوزيع القياسي بأن وسطه الحسابي يساوي )صفر( واالنحراف المعياري 

 أكثر من صفر وأقل من الواحد

يمكن حسابه كما  101من المثال السابق عند حساب التوزيع القياسي فان احتمال وزن علبة المعجون يزيد عن 

 يلي:

Zi = yi - ȳ/σ  

= 505 – 500 / 10  

= 0.5 

P(yi<505) = P(z<0.5) 

 0.69146تساوي  021نجد ان القيمة عند النقطة  zمن جدول 

 0261546-5=  االحتمال

=0230914 
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STANDARD NORMAL DISTRIBUTION: Table Values Represent AREA to the LEFT of the Z score. 

Z    .00       .01       .02         .03       .04       .05        .06      .07       .08      .09 

-3.9 .00005 .00005 .00004 .00004 .00004 .00004 .00004 .00004 .00003 .00003 
-3.8 .00007 .00007 .00007 .00006 .00006 .00006 .00006 .00005 .00005 .00005 

-3.7 .00011 .00010 .00010 .00010 .00009 .00009 .00008 .00008 .00008 .00008 

-3.6 .00016 .00015 .00015 .00014 .00014 .00013 .00013 .00012 .00012 .00011 
-3.5 .00023 .00022 .00022 .00021 .00020 .00019 .00019 .00018 .00017 .00017 

-3.4 .00034 .00032 .00031 .00030 .00029 .00028 .00027 .00026 .00025 .00024 

-3.3 .00048 .00047 .00045 .00043 .00042 .00040 .00039 .00038 .00036 .00035 
-3.2 .00069 .00066 .00064 .00062 .00060 .00058 .00056 .00054 .00052 .00050 

-3.1 .00097 .00094 .00090 .00087 .00084 .00082 .00079 .00076 .00074 .00071 
-3.0 .00135 .00131 .00126 .00122 .00118 .00114 .00111 .00107 .00104 .00100 

-2.9 .00187 .00181 .00175 .00169 .00164 .00159 .00154 .00149 .00144 .00139 

-2.8 .00256 .00248 .00240 .00233 .00226 .00219 .00212 .00205 .00199 .00193 
-2.7 .00347 .00336 .00326 .00317 .00307 .00298 .00289 .00280 .00272 .00264 

-2.6 .00466 .00453 .00440 .00427 .00415 .00402 .00391 .00379 .00368 .00357 

-2.5 .00621 .00604 .00587 .00570 .00554 .00539 .00523 .00508 .00494 .00480 
-2.4 .00820 .00798 .00776 .00755 .00734 .00714 .00695 .00676 .00657 .00639 

-2.3 .01072 .01044 .01017 .00990 .00964 .00939 .00914 .00889 .00866 .00842 

-2.2 .01390 .01355 .01321 .01287 .01255 .01222 .01191 .01160 .01130 .01101 
-2.1 .01786 .01743 .01700 .01659 .01618 .01578 .01539 .01500 .01463 .01426 

-2.0 .02275 .02222 .02169 .02118 .02068 .02018 .01970 .01923 .01876 .01831 

-1.9 .02872 .02807 .02743 .02680 .02619 .02559 .02500 .02442 .02385 .02330 
-1.8 .03593 .03515 .03438 .03362 .03288 .03216 .03144 .03074 .03005 .02938 

-1.7 .04457 .04363 .04272 .04182 .04093 .04006 .03920 .03836 .03754 .03673 

-1.6 .05480 .05370 .05262 .05155 .05050 .04947 .04846 .04746 .04648 .04551 
-1.5 .06681 .06552 .06426 .06301 .06178 .06057 .05938 .05821 .05705 .05592 

-1.4 .08076 .07927 .07780 .07636 .07493 .07353 .07215 .07078 .06944 .06811 

-1.3 .09680 .09510 .09342 .09176 .09012 .08851 .08691 .08534 .08379 .08226 
-1.2 .11507 .11314 .11123 .10935 .10749 .10565 .10383 .10204 .10027 .09853 

-1.1 .13567 .13350 .13136 .12924 .12714 .12507 .12302 .12100 .11900 .11702 

-1.0 .15866 .15625 .15386 .15151 .14917 .14686 .14457 .14231 .14007 .13786 
-0.9 .18406 .18141 .17879 .17619 .17361 .17106 .16853 .16602 .16354 .16109 

-0.8 .21186 .20897 .20611 .20327 .20045 .19766 .19489 .19215 .18943 .18673 

-0.7 .24196 .23885 .23576 .23270 .22965 .22663 .22363 .22065 .21770 .21476 
-0.6 .27425 .27093 .26763 .26435 .26109 .25785 .25463 .25143 .24825 .24510 

-0.5 .30854 .30503 .30153 .29806 .29460 .29116 .28774 .28434 .28096 .27760 

-0.4 .34458 .34090 .33724 .33360 .32997 .32636 .32276 .31918 .31561 .31207 
-0.3 .38209 .37828 .37448 .37070 .36693 .36317 .35942 .35569 .35197 .34827 

-0.2 .42074 .41683 .41294 .40905 .40517 .40129 .39743 .39358 .38974 .38591 

-0.1 .46017 .45620 .45224 .44828 .44433 .44038 .43644 .43251 .42858 .42465 
                                                  -0.0 .50000 .49601 .49202 .48803 .48405 .48006 .47608 .47210 .46812 .46414 

 

STANDARD NORMAL DISTRIBUTION: Table Values Represent AREA to the LEFT of the Z score. 

                                                                      Z     .00       .01       .02       .03       .04       .05       .06       .07       .08      .09 

0.0 .50000 .50399 .50798 .51197 .51595 .51994 .52392 .52790 .53188 .53586 

0.1 .53983 .54380 .54776 .55172 .55567 .55962 .56356 .56749 .57142 .57535 
0.2 .57926 .58317 .58706 .59095 .59483 .59871 .60257 .60642 .61026 .61409 

0.3 .61791 .62172 .62552 .62930 .63307 .63683 .64058 .64431 .64803 .65173 

0.4 .65542 .65910 .66276 .66640 .67003 .67364 .67724 .68082 .68439 .68793 

0.5 .69146 .69497 .69847 .70194 .70540 .70884 .71226 .71566 .71904 .72240 

0.6 .72575 .72907 .73237 .73565 .73891 .74215 .74537 .74857 .75175 .75490 

0.7 .75804 .76115 .76424 .76730 .77035 .77337 .77637 .77935 .78230 .78524 
0.8 .78814 .79103 .79389 .79673 .79955 .80234 .80511 .80785 .81057 .81327 

0.9 .81594 .81859 .82121 .82381 .82639 .82894 .83147 .83398 .83646 .83891 

1.0 .84134 .84375 .84614 .84849 .85083 .85314 .85543 .85769 .85993 .86214 
1.1 .86433 .86650 .86864 .87076 .87286 .87493 .87698 .87900 .88100 .88298 

1.2 .88493 .88686 .88877 .89065 .89251 .89435 .89617 .89796 .89973 .90147 

1.3 .90320 .90490 .90658 .90824 .90988 .91149 .91309 .91466 .91621 .91774 
1.4 .91924 .92073 .92220 .92364 .92507 .92647 .92785 .92922 .93056 .93189 

1.5 .93319 .93448 .93574 .93699 .93822 .93943 .94062 .94179 .94295 .94408 

1.6 .94520 .94630 .94738 .94845 .94950 .95053 .95154 .95254 .95352 .95449 
1.7 .95543 .95637 .95728 .95818 .95907 .95994 .96080 .96164 .96246 .96327 

1.8 .96407 .96485 .96562 .96638 .96712 .96784 .96856 .96926 .96995 .97062 

1.9 .97128 .97193 .97257 .97320 .97381 .97441 .97500 .97558 .97615 .97670 
2.0 .97725 .97778 .97831 .97882 .97932 .97982 .98030 .98077 .98124 .98169 

2.1 .98214 .98257 .98300 .98341 .98382 .98422 .98461 .98500 .98537 .98574 

2.2 .98610 .98645 .98679 .98713 .98745 .98778 .98809 .98840 .98870 .98899 
2.3 .98928 .98956 .98983 .99010 .99036 .99061 .99086 .99111 .99134 .99158 

2.4 .99180 .99202 .99224 .99245 .99266 .99286 .99305 .99324 .99343 .99361 

2.5 .99379 .99396 .99413 .99430 .99446 .99461 .99477 .99492 .99506 .99520 
2.6 .99534 .99547 .99560 .99573 .99585 .99598 .99609 .99621 .99632 .99643 

2.7 .99653 .99664 .99674 .99683 .99693 .99702 .99711 .99720 .99728 .99736 

2.8 .99744 .99752 .99760 .99767 .99774 .99781 .99788 .99795 .99801 .99807 
2.9 .99813 .99819 .99825 .99831 .99836 .99841 .99846 .99851 .99856 .99861 

3.0 .99865 .99869 .99874 .99878 .99882 .99886 .99889 .99893 .99896 .99900 
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3.1 .99903 .99906 .99910 .99913 .99916 .99918 .99921 .99924 .99926 .99929 

3.2 .99931 .99934 .99936 .99938 .99940 .99942 .99944 .99946 .99948 .99950 

3.3 .99952 .99953 .99955 .99957 .99958 .99960 .99961 .99962 .99964 .99965 
3.4 .99966 .99968 .99969 .99970 .99971 .99972 .99973 .99974 .99975 .99976 

3.5 .99977 .99978 .99978 .99979 .99980 .99981 .99981 .99982 .99983 .99983 

3.6 .99984 .99985 .99985 .99986 .99986 .99987 .99987 .99988 .99988 .99989 
3.7 .99989 .99990 .99990 .99990 .99991 .99991 .99992 .99992 .99992 .99992 

3.8 .99993 .99993 .99993 .99994 .99994 .99994 .99994 .99995 .99995 .99995 

3.9 .99995 .99995 .99996 .99996 .99996 .99996 .99996 .99996 .99997 .99997 
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 الثامنةالمحاضرة 

   Tests of Hypotheses   الفرضيات اختبار
 القرارات  اتخاذمن أهم المواضيع في مجال  اإلحصائيةالفرضيات  اختبار يعد

 مصطلحات ضرورية:
 حول معلمة أو أكثر لمجتمع خاطئاهي عبارة عن أدعاء أو تصريح قد يكون صائبا أو  االحصائية:الفرضية  .6

 أو لمجموعة من المجتمعات. 

عليها للوصول الى قرار بقبول أو رفض  المتحصلتؤخذ العينة من المجتمع وتدرس وتستخدم جميع المعلومات 

 تناقضات أما أذا كانت البين ،أن الفرضية تقبلالفرضية االحصائية. في حالة كون بيانات العينة تساند النظرية ف

قبولنا الفرضية االحصائية هو ناتج عن عدم  الى انهنا  االشارةتجدر  الفرضية.ترفض  الحالةففي هذه  النظرية

وجود أدلة كافيه لرفضها من بيانات العينة ولذلك فأن قبولنا لهذه الفرضية ال يعني بالضرورة كونها صحيحه أما أذا 

لذلك فأن  .خاطئةعلى المعلومات الموجودة في بيانات العينة فأن ذلك يعني بأن الفرضية  رفضنا الفرضية بناءً 

أو االحصائي يحاول دائما أن يضع الفرضية بشكل يأمل أن يرفضها، فمثال أذا أراد الباحث أن يقارن صنفا الباحث 

 بأنه ال يوجد فرق معنوي بين الصنفين. مفادها ةجديدا من الحنطة مع الصنف المحلي فأنه يضع فرضي

 ،0Hويرمز لها بـ  HypothesisNullأن الفرضية التي يضعها الباحث على امل أن يرفضها تدعى بفرضية العدم 

  1Hيرمز لها بـ و ةعنها هذه الفرضية تدعى الفرضية البديل ةبديل ةلفرضية العدم يقودنا الى قبول فرضي ورفضنا

   االخطاء التي يقع فيها الباحث .2
 هما  الخطأأن طريقة اتخاذنا القرارات قد يقودنا الى الوقوع في نوعين من 

 ةمن النوع االول أذا رفض فرضية العدم عندما تكون هي الفرضي أمن النوع االول: يقع الباحث في الخط أخط 

 .ةالصحيح

 من النوع الثاني أذا قبل فرضية العدم عندما تكون هي الفرضية  أيقع الباحث في الخط الثاني:من النوع  خطأ

 الخاطئة

 كما هو موضح في الجدول التالي:

 الحالة الحقيقية          

 

 القرار

0H 

 صحيحه
1H 

 خاطئة

 خطاء من النوع الثاني قرار صائب 0Hقبول 

 قرار صائب خطاء من النوع االول  0Hرفض 

 Level of Significant ةمستوى المعنوي .3
 Probability levelأو مستوى االحتمال 

  Size of the testاالختبار  حجمأو 

أو بعبارة  ةعندما تكون هي الصحيح 0Hالذي نرفض به فرضية العدم  االحتمالبأنه درجة  ةمستوى المعنوييعرف 

 أي: αالوقوع في الخطاء من النوع االول ويرمز لها بـ  احتمالأخرى هو 

α = P (Type I error) 

= P(Reject H0 ǀ H0 is true) 

نقول بأن هناك فرق معنوي، أما أذا رفضت فرضية  0Hورفضنا فرضية العدم  %5معنوية  أستخدمنا مستوى فاذا

فيقال بأن هناك فرق معنوي جدا وفي الحالة االولى فهذا يعني بأنه لو تكررت التجربة  %6العدم بمستوى معنوية 

 ال تطابق فرضية العدم. 15منها تؤيد صحة فرضية العدم و  5مره فأن  622

 . 0Hالعدم  فرضية رفضداخلها تسبب في  اإلحصائييمة المختبر هي تلك المنطقة التي أذا وقعت ق منطقة الرفض:

 وتحدد منطقة الرفض بعد تعيين مستوى المعنوية

تسمى المنطقة تحت المنحني غير منطقة الرفض بمنطقة القبول التي أذا وقعت قيمة المختبر االحصائي فيها يسبب 

 .0Hفي قبول فرضية العدم 
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 معلوم ويصف المختبر االحصائي العالقة بين احتماليهو عبارة عن متغير عشوائي له توزيع  :اإلحصائيالمختبر 

في المجتمع وعادة تقارن قيمة المختبر االحصائي  المحسوبةالقيم النظرية في المجتمع والقيم المعلومة أو القيم 

جداول خاصة( ومنها تتخذ القرارات من توزيعه االحتمالي )الموجود في  المستخرجةالمحسوب من العينة مع قيمته 

 .0Hبرفض أو قبول فرضية العدم 

 الفرضية: اختبارخطوات 
تحديد نوع توزيع المجتمع أي هل هو توزيع طبيعي أو نوع من التوزيعات االخرى أو توزيع معتدل. أن البحث  -6

بأن معظم الظواهر يوضح التوزيع حول المتغير العشوائي هل هو توزيع طبيعي أو توزيع ذي حدين علما 

 يكون توزيعها مشابه للتوزيع الطبيعي.

ن المتوسط ع االختبارتصاغ الفرضيات بلغة معالم المجتمع فمثال عندما يكون  والبديلة،صياغة فرضية العدم  -2

والفرضية  µ=70H :0إذن فرضية العدم  27فرضا ً أن معدل درجات الطلبة  معينة،الحسابي بأنه يساوي قيمة 

    µ≠ 70  البديلة

مستوى المعنوية مسبقاً من قبل الباحث وفي البحوث العلمية يأخذ مستوى  اختيار، يكون المعنويةمستوى  اختبار -3

 معنوي جداً( وبعد ذلك تحدد منطقة القبول ) %6)معنوي( أو  %5المعنوية 

والمختبرات  ،الفرضيات الختبارالذي سيكون قاعدة  اإلحصائيالمختبر  اختيار، حيث يتم اإلحصائيالمختبر  -2

 .F اختبارأو  2Xأو  Tاو  Zمنها  اإلحصائية

 جمع البيانات من العينة وحساب المختبر االحصائي بحسب صيغة حساب معينه نذكرها الحقاً. -5

ويقال  لبديلةافي منطقة الرفض ترفض فرضية العدم وتقبل  اإلحصائيالقرارات أذا وقعت قيمة المختبر  اتخاذ -1

ي منطقة وقعت قيمة المختبر ف وإذا العينةمن  المحسوبةبأن هنالك فرق معنوي بين القيم النظرية للمجتمع والقيم 

 جتمع.للم النظريةوالقيم  العينةفرق معنوي بين نتائج  ال يوجدالقبول تقبل فرضية العدم ويقال بأنه 

 

 :µلمجتمع الفرضيات الخاصة بالمتوسط الحسابي الحقيقي ل اختبار 

 : Z اختبار -1
  استخدامهشروط 

  32حجم العينة العشوائية يجب أن يكون اكبر من (n≥ 30  ) 

 توزيع المجتمع يجب أن يكون طبيعيا أو مقارب منه 

  2تباين المجتمعσ معلوم 

       من المعادلة: Zوهو من االختبارات التي تستخدم في حالة متوسط حسابي واحد ويحسب المختبر االحصائي 

Z= 
Ȳ−𝜇0

σ

√𝑛

 

 حيث:

Ȳالوسط الحسابي للعينة : 

0μالوسط الحسابي للمجتمع : 

σويمكن أن يستعاض عنه باالنحراف القياسي للعين، : االنحراف القياسي للمجتمع( ةS) 

nحجم العينة : 

 مستوى المعنوية فأن منطقة الرفض ومنطقة القبول ستحدد  اختياربعد 

 2σ 1Y ~ N (µ(                         أي: 2σوتباين  µيتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط  Yلنفرض بأن 

 فرضية العدم ضد الفرضية البديلة باختباروكانت الرغبة 

                                                                              0µ = µ     0 H 

                                                                              0µ ≠ µ     1  H 
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أي ذات  ،0µ ةكمستوى معنوية فمنطقة الرفض ستكون في هذه الحالة عن يمين ويسار القيم α. =25فاذا أخترنا 

قد تكون أقل أو أكثر  µيعني بأنه في حالة رفض فرضية العدم فأن  0µ ≠ µ   :1 H البديلة الفرضيةطرفين ألن 

  0µمن 

 ومنطقة الرفض هي 

                                                                Ȳσ α/2± Z 0µ 

        في كال الطرفين من التوزيع الطبيعي وبما أن α/2هو المتغير القياسي الذي يقطع المنحني بـ  α/2Zحيث أن : 

α =0.05 اً أذ   

                                = 1.96 .025= Z α/2Z    

 

 وان: 1Hضد ثالث حاالت من الفرضية البديلة  μ=μ 0H :0جدول مناطق الرفض عند اختبار

)y
2σ 1Y ~ N (µ  2عندما يكون حجم العينة كبير وσ :معلوم 

 حاالت اتخاذ القرارات

 α=0.05                              α=0.01 االختبار 

 اذا 0Hترفض                اذا     0Hترفض 

 كانت قيمة                كانت قيمة       

α=α 

 إذا 0Hترفض 

 كانت قيمة 

Z ≥ 1.96                            Z ≥ 2.58 

and                                   and 

Z ≤ -1.96                         Z ≤ -2.58 

or │Z│≥ 1.96                  or │Z│≥ 2.58 

α/2 Z ≥ Z 

and  

α/2Z-Z ≤  

α/2or │Z│≥ Z 

0: μ=μ 0H 

0μ≠: μ1H 

Z ≥ 1.65                          Z ≥ 2.33 αZ ≥ Z 0: μ = μ 0H 

0: μ ˃ μ 1H 

Z ≤ -1.65                      Z ≤ -2.33 αZ ≤ Z 0: μ = μ 0H 

0: μ < μ 1H 

  في هذه الحالة هو Zعلما ان 

Z= 
Ȳ−𝝁𝟎

𝛔

√𝒏
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كغم، أجري اختبار للتأكد من أن  0.5قياسي  بانحرافكغم  65متوسط وزنها  اعلب الزيتينتج معمل لتعليب  مثال:

 فاذاكغم  62.1علبة ووجد أن متوسط وزنها  52المعمل الزال ينتج عند المستوى المطلوب وبذلك أخذت عينة من 

على  ،كغم 65كان وزن العلب متغير عشوائي يتوزع توزيعا طبيعيا فهل تدل العينة على أن أنتاج المعمل الزال 

 .α = 0.01مستوى معنوية 

H0: µ=15 

H1: µ≠15  

 Z ˃ 2.58                     الرفض:  منطقة 

                                        Z < - 2.58 

μ2=15 

Ȳ= 14.8 

σ= 0.5 

n= 50 

Z= 
Ȳ−𝜇0

σ

√𝑛

 

      Z= 
14.8−15

0.5

√50

 

Z = -2.83 

المحسوبة تقع في منطقة الرفض لذا  Zأي أن قيمة  2.58 –هي أقل من  2.83 –المحسوبة  Zبما أن قيمة  القرار:

 .كغم 65أي أن المعمل ال ينتج علبا أوزانها  البديلةنرفض فرضية العدم وتقبل الفرضية 

المحسوبة تقع في منطقة الرفض لذا  Zأي أن قيمة  2.58 من  كبرهي أ 2.83  المطلقة المحسوبة Zبما أن قيمة او 

 .كغم 65نرفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة أي أن المعمل ال ينتج علبا أوزانها 

 
الباحثين انه استنبط ساللة من هذا  أحدوادعى . 6-كغم هـ 6122اذا كان معدل انتاج احد أصناف الحنطة هو  مثال//

نباتا ووجد ان متوسط  16ادعاء الباحث اخذت عينة عشوائية مؤلفة من . والختبار صحة أكبرعطي انتاجا تالصنف 

. هل نتائج العينة تؤيد ادعاء الباحث عند مستوى معنوية = كغم 65بانحراف قياسي = 6-كغم هـ 6132انتاجها 

 ؟2.26

 الحل:

 H0: μ=1600فرضية العدم                                       

 H1: μ>1600                             الفرضية البديلة       

 α= 0.01   مستوى المعنوية                                      

 Z ≥ 2.33منطقة الرفض                                           

  n=81                          σ=S=15 Ȳ                          1630=المختبر االحصائي                     

                                                                                    Z= 
Ȳ−𝜇0

σ

√𝑛

 

               Z= 
1630−1600

15

√81

 

= 18    

ونقبل  0Hلذا نرفض فرضية العدم ( 2.33الجدولية ) Z( هي اكبر من قيمة 61المحسوبة ) Zالقرار: بما ان قيمة 

 1Hالفرضية البديلة 
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 أي ان ادعاء الباحث كان صحيحا.

 لمتوسطين حسابيين  Zاختبار  -
 0H وضع فرضية العدم  -6

= d 2µ - 1: µ 0H 

 تمثل الفرق االفتراضي بين المتوسطين  dعلما أن 

 تحديد الفرضية البديلة وتكون الفرضية البديلة أحد االشكال الثالثة االتية  -2

≠ d 2µ - 1: µ1H     

> d 2µ - 1: µ1H     

< d 2µ - 1: µ1H     

  %6او  %5أما ان يكون  αتحديد مستوى المعنوية  -3

 تحديد منطقة الرفض:  -2

 ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة كما يلي 

 في حالة كون الفرضية البديلة 

≠ d 2µ - 1: µ1H 

 المحسوبة( Z)القيمة المطلقة لـ  |α/2≥ Z |Z تكون منطقة الرفض   

 ترفض فرضية العدم وتقبل البديلة        

 في حالة كون الفرضية البديلة 

                                                         H1: µ1 - µ2 > d 

 المحسوبة أكبر من الجدولية  Zترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة عندما تكون قيمه       

  الفرضية البديلةفي حالة كون 

                                                         H1: µ1 - µ2 < d 

 المحسوبة أقل من الجدولية Zترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة عندما تكون قيمه 

      علما أن قيمة المختبر االحصائي يحسب بالصيغة الرياضية

 𝑍 =  
Ȳ1− Ȳ2−𝑑

√𝑆1 2

𝑛1
+ 

𝑆2 2

𝑛2

 

في  هنمتوسط درجاتطالبة  52االولى من  ، المجموعةفي امتحان لمادة االحصاء لمجموعتين من الطلبة مثال//

بانحراف قياسي  71 هممتوسط درجات كانطالب  75الثانية من المجموعة و ،1( Sبانحراف قياسي ) 12االمتحان 

(S )1،  5في مستوى معنوية  البوالطالطالبات فهل يوجد فرق معنوي بين مستوى% 

 الحل:

 2µ - 1: µ 0H 0 =                          فرضية العدم

 2µ - 1: µ 1H 0 ≠                     الفرضية البديلة  

 |α/2≥ Z |Z           منطقة الرفض هي اذاً  %5مستوى المعنوية 

       ≥ 1.96 |Z|    

𝑍 =  
82 −  76 − 0

√64
50

+  
36
75

 

𝑍 =  
6

√1.28 +  0.48
 

= 4.52 
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( H0)لذا ترفض فرضية العدم  (6.11) الجدولية Zأكبر من  (2.52) المطلقة المحسوبة Zبما أن قيمة القرار: 

 .%5والطالبات تحت مستوى احتمال معنوي بين درجات الطالب أي يوجد فرق  (H1) وتقبل البديلة

 

  t-Distributionالمعتدل  tتوزيع اختبار  -2
( 2وأكبر من  32مع العينات صغيرة الحجم )أقل من  ةالمستمرة المهمة والمستخدم وهو من التوزيعات االحتمالية

  n-1الجدولية بدرجات حرية  tالمحسوبة وفق المعادلة التالية ونقارنها مع  tوتحدد قيمة 

t= 
Ȳ−𝜇

𝑆

√𝑛

 

عينة  اختياردجاج على أساس اللمجتمع معين من  الدجاجةلو أريد تقدير المتوسط الحسابي الحقيقي لوزن  //مثال 

 1.2 ,1.1 ,0.9 ,0.8 ,1.2 هي:الدجاجات  مكون من عشر دجاجات وكانت أوزان عشوائية ممثلة لهذا المجتمع

بأن  ةفرضية العدم القائل اختبار فان، 0.16=  (Sبانحراف قياسي )  ،كغم  1.1 ,0.8 ,1.2 ,1.0 ,0.9

  يتم كما يلي:كغم  1.25دجاجة لمجتمع معين من الدجاج هو الالمتوسط الحسابي الحقيقي لوزن 

         = 1.25 x: µ 0H 

         ≠ 1.25 x: µ 1H 
 كغم 1.02=  للعينة المتوسط الحسابي

t= 
Ȳ−𝜇

𝑆

√𝑛

 

t= 
1.02−1.25

0.16

√10

 

        = - 4.510   

بمستوى معنوية  (2.821)الجدولية  t( تزيد على قيمة 4.510المحسوبة المطلقة ) tبما أن قيمة القرار:  

 .%6لذا فأننا نرفض فرضية العدم بمستوى معنوية    1ودرجات حرية    6%
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