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التحليل اإلحصائي للبيانات

:يتناول التحليل اإلحصائي للبيانات نقطتين أساسيتين هما

.التقدير اإلحصائي للبيانات-1

:هنا لدينا حالتين, اختبار معنوية الفروق بين العينات-2

اختبارفإننا نستخدم , في حالة وجود عينتين فقطZ

سكويركاياختبار فإننا نستخدم , في حالة وجود أكثر من عينتينQ²



التقدير اإلحصائي للبيانات-أوال
جتمع من خالل يعبّر التقدير اإلحصائي للبيانات عن مدى تحديد توافر ظاهرة معينة في الم

.بيانات عينة مسحوبة من هذا المجتمع

أخذ التقدير اإلحصائي دائما شكل مدى له حد أدنى وله حد أقصىي.

 ع×2±ح = تحديد التقدير اإلحصائي

ح نسبة توافر الخاصية في العينة 

= ع الخطأ المعياري  ع 
ح×ل
ن

ح نسبة توافر الخاصية في العينة

ل النسبة المتممة 



:تمرين

من%30أنوتبين,مفردة2000حجمهمجتمعمنمفردة200مقدارهاعينةسحببفرض
.المستوردةالسلعيفضلونممنالعينةهذه

.البياناتلهذهاإلحصائيبالتقديرالقيام:المطلوب

.المجتمعهذافيالمستوردةالسلعيفضلونمننسبةتحديدأو

:الحل

%70=(%100-%30)=لعليهوبناء%30=ح

المعادلةنطبق

=ع
ح×ل
ن

=
0.7×0.3

200
=3.2%

ع×2±حاالحصائيالتقدير

3.2% X2± 0.3



التقدير اإلحصائي لهذا المجتمع يتراوح بين المدى 

0.3(+3.2 X2=)36.4  %  3.2-0.3وX2) =)23.6%

(36.4و23.6)أي أن نسبة من يفضل السلع المستوردة في هذا المجتمع ستتراوح بين 



تحديد معنوية الفروق بين العينات-ثانيا

:تهد ف تحديد معنوية الفروق بين عينتين أو أكثر إلى

 (.معنوية)معرفة إلى أن الفروق هي فروق حقيقية

 وهنا لدينا حالتين( غير معنوية)أو أن هذه الفروق هي فروق راجعة للصدفة:

.في حال وجود عينتين فقط: الحالة األولى

.في حال وجود أكثر من عينتين: الحالة الثانية



zفي حال وجود عينتين فقط فإننا نستخدم اختبار: الحالة األولى

:أوال

Z   =
2ح−1ح
ع%

ح نسبة توافر الخاصية في العينة األولى1

ح نسبة توافر الخاصية في العينة الثانية2

=ع الخطأ المعياري للعينتين 
ح𝑋1ل1
ن1

+
ح𝑋2ل2
ن2

:  ثانيا

بالمدى Zيتم تحديد معنوية الفروق بين العينتين عن طريق مقارنة قيمة

(-1.96,+1.96)



:تظهر حالتين( 1.96+,1.96-)بالمدى Zعند مقارنة قيمة:ثالثا

قيمةأنإماZعينتينالبينالفروقعلىالحكميتمالحالةهذهفيفإنه,المدىهذاداخلتقع
.معنويةغيرفروقهيالفروقأنيعنيللصدفةراجعةأنها

قيمةأنوإماZبينالفروقعلىالحكمتمأنهالحالةهذهفيمعناهالمدىهذاخارجتقع
.للصدفةراجعةليست(معنوية)حقيقيةفروقأنهاالعينتين



:تمرين

,نوكياموبايالتيستخدممنها250أنتبين,مفردة500منبسيطةعشوائيةعينةسحبتم
.الماركةهذهيفضلونمنها%70أنوتبينمفردة300منأخرىعينةسحبوتم

.العينتينهاتينبينالفروقمعنويةتحديد:المطلوب

.حقيقيةفروقهيأمالصدفةلعواملالعينتينبينالفروقترجعهلأو

:الحل

:التاليالجدولفيالمعطياتنلخص-1

لحالحجمالعينة

15000.500.50

23000.700.30



(الخطأ المعياري)للعينتين % تحديد نسبة ع-2

 =
ح𝑋1ل1
ن1

 +
ح𝑋2ل2
ن2

=
0.5×0.5

500
 +

0.3×0.7

300

=0.049

Zنحسب قيمة -3

Z =
ح2−ح1
ع%

 =
0.5−0.7

0.049
 =4.08



(1.96- ,1.96+)مع Zنقارن قيمة -4

على المسطرة Zهنا نضع قيمة 

.تقع خارج المسطرةZهنا سنجد أن قيمة

:القرار

(1.96+,1.96-)بمدى 4.08المحسوبة Zيتم مقارنة قيمة

نتين لذا يمكن القول أن الفروق بين العي( مدى الثقة)تقع خارج حدود هذا المدى Zبما أن قيمة 
.السابقتين هي فروق حقيقية وليست راجعة لعوامل الصدفة

-1.96+1.96



:Q²سكويركاياختبار 

عنذلكمويتعينتينمنأكثربينالفروقمعنويةعلىللحكماستخدامهيتم-1
Q²قيمةحسابطريق

Q²=
2 المتوقع المشاهد−التكرار التكرار مج

المتوقع التكرار

=المتوقعالتكرار
الصف مجموع

إجمالي
العمود×

التمرينفيموجودالمشاهدالتكرارأما



²Qوقيمةالمحسوبة²Qقيمةبينمقارنةخاللمنالفروقمعنويةبمدىالقراراتخاذيتم-2
:المقارنةنتيجةوتكون,(التمرينفيالمعطاة)الجدولية

أويةحقيقفروقهيالعيناتبينالفروقأنيعنيهذاالجدولية²Q<المحسوبة²Qكانإذا-
.للصدفةراجعةليستأوجوهرية

نويةمعغيرفروقهيالعيناتبينالفروقأنيعنيهذاالجدولية²Q>المحسوبة²Qكانإذا-
.الصدفةلعواملراجعةيعني



:تمرين

وحلب على توافرت لديك البيانات التالية عن استهالك بعض المنتجات داخل محافظتي دمشق
:النحو التالي

5.991الجدولية هي ²Qتحديد معنوية الفروق بين هذه العينات إذا علمت أن قيمة: المطلوب

محافظةالمنتج

دمشق

محافظة 

حلب

المجموع

X15090140

X27060130

X33050180

150200350اإلجمالي



.هنا لدينا ست عينات, نحسب التكرارات المتوقعة لكل عينة-1

= التكرارات المتوقعة لكل عينة
الصف مجموع
الكلي اإلجمالي

Xمجموع العمود

:لحساب التكرارات المتوقعة نقوم بحسابها ضمن الجدول التالي

محافظة حلبدمشقمحافظةالمنتج

X1150  X    
140

350
=60200X    

140

350
=80

X2150  X    
130

350
=56200X    

130

350
=74

X3150  X    
80

350
=34200X 

80

350
=46



²Qنحسب-2

+
²(60−50)

60

² (56−70)

56
  +

²(34−30)

34
+

²(80−90)

80
+

²(74−60)

74
+

²(46−50)

46
 =10.17

²Q=10.17 ²تمثل قيمةQالمحسوبة

: القرار-3

والتيالمحسوبة²Qقيمةبينالمقارنةخاللمنعدمهمنالفروقبمعنويةالقراراتخاذيتم
<المحسوبة²Qقيمةأنهوبما,(5.991)تساويوالتيالجدولية²Qوقيمة(10.17)تساوي

فروقهاأنيعنيحقيقيةفروقهيالعيناتبينالفروقإنالقوليمكنإذاالجدولية²Qقيمة
.الصدفةلعواملراجعةليستالفروقهذهإنآخربمعنى,جوهرية

Q²=
2 المتوقع المشاهد−التكرار التكرار مج

المتوقع التكرار


