
دورة تدريبية بعنوان تحليل 
البيانات اإلحصائية

:الثانيالجزء 
االستنتاجياإلحصاء 



اإلحصاء االستنتاجي

االستنتاجياإلحصاء(Inferential):اإلحصاءمنالجزءذلكهو

اتخاذأوقراءاالستأوالتنبؤإلىليتوصلالبياناتبتحليليعنيالذي
.القرارات

منالباحثتمكنأنهافياالستنتاجياإلحصاءأسلوبأهميةتتمثل
:يليفيماتفيدالتيالتقديراتمنعددإلىالوصول

تمعينةخصائصمنللبحثاألصليالمجتمعخصائصاستنتاج
.المجتمعذلكمنسحبها

علىوالمختلفةبالظواهرالتنبؤعلىاالستداللياإلحصاءيساعد
حدوثهاوشروطومقدارالظواهرهذهمثلحدوثإمكانيةمعرفة
توالتنبؤاالتقديراتخاللمنحدوثهاعندمعهاالتعاملوكيفية
.إليهاالتوصلتمالتي



االرتباط

أونظاهرتي)المختلفةالظواهربينالعالقةمدىاالرتباطيقيسمعاملهو
منهامجموعةأوأحدهماتغيركانإذامالمعرفة(أكثرأومتغيرينأوأكثر

بينعالقةهناككانإذامامعرفةالباحثيريدفقد,األخرىبتغيرمرتبطا  
توىومسالشخصتعليمدرجةبينأوالرئة,فيبمرضواإلصابةالتدخين
فإنهنرىوكما.للناخباالجتماعيةوالحالةالتعليميةالحالةبينأو.دخله
يرغبقدبلالمجاالتمختلففياألمثلةبينالكثيرنذكرأنيمكن
.واحدوقتفيمتغيرينمنأكثربينالعالقةدراسةفيالباحث

 [.1, 1-]قيمة معامل االرتباط محصورة في الفترة المغلقة

0قريبكانماوكلقوييكون1منقريباالرتباطمعاملكانماكل
.المتغيرينبينضعيفارتباطيكون



قيمة معامل االرتباط

نوع االرتباط  االرتباطقيمة معامل 

ارتباط طردي تام +1

ارتباط منعدم 0

ارتباط عكسي ضعيف 0.4-إلى أقل من 0من أعلى من 

ارتباط عكسي متوسط 0.7-إلى أقل من 0.4-

ارتباط عكسي قوى 1-إلى أقل 0.7-

طردي ضعيفارتباط  0.4إلى أقل من 0من أعلى من 

ارتباط طردي متوسط 0.7إلى أقل من 0.4

ارتباط طردي قوى 1إلى أقل من 0.7



االنحدار

يربتفستُعنىالتياالستنتاجياإلحصاءطرائقإحدىاالنحدارتحليليعد
متغيرقيمطبمتوسالتنبؤبوساطتهاويمكنأكثر,أوكّميينمتغيرينبينالعالقة

رلمتغيمعلومةوقياساتقيمضوءعلىعشوائيةمتغيراتعدةأوعشوائي
.أخرىعشوائيةمتغيراتعدةأوعشوائي

معادلة االنحدار  :

 بحيثY :المتغير التابع.

X :المتغير المستقل .



نماذج االنحدار 

 تتوفر نماذج متعددة لالنحدار تختلف بحسب طبيعة
.البيانات وتوزيعها وارتباط بعضها ببعض

بنموذج االنحدار البسيط(simple regression model  )

احتواء نموذج االنحدار على متغير مستقل واحد:

 االنحدار المتعددنموذجmultiple regression model) )

احتواء النموذج على أكثر من متغير مستقل 

  ويمكن لنموذج االنحدار أن يكون خطياlinear أو غير
-nonخطي linear.



الطبيعيالتوزيع 

الناقوس,شكليشبهمنحناهيكونالذيهو
.ةمتساويفيهالمركزيةالنزعةمقاييسوتكون



الطبيعيخصائص التوزيع 

الجرسيشبهأيجرسيتوزيع.

متصلتوزيع

الوسطحولمتماثلتوزيع

الذيالجزءأنبمعنىمتساويةقيموذاتواحدووسيطووسطمنواليحوي
األيسرللجزءمطابقالوسطيمينعلى

تالمسهالولكناألفقيالخطمنيقتربانواأليسراأليمنالذيلين

صحيحواحدتساويالمنحنىتحتالكليةلمساحة

ددويتح.الجرسشكلخاصيةلهالطبيعيللتوزيعاالحتمالدالةمنحنى
الحسابيالوسطعلمناإذاخاصةطبيعيتوزيعأليتماما  الجرسشكل

.التوزيعلهذاالمعياريواالنحراف

االنحراف”تدلكماالجرس,مركزمكانعلى“الحسابيالوسط”قيمةتدل
.االنتشاركيفيةعلى“المعياري

طويلجرسلديناأنتعني“المعيارياالنحراف”لــالصغـــيرةالقيمـــــة
ومفرطحقصيرالجرسأنتعنيلهاالكبيرةوالقيمةمدبب,



الفرضيات اإلحصائية 

 ت االحتمااللحلها وهذه التوقعات أو توقع احتماالت لدى الباحث مشكلة فانه حينما كون
فروضتسمى 

Hypotheses  ؟الفرضما هو

ث الباحيضعه أو اجابة مؤقتة لسؤال تخمين ذكي تعبر عن توقع أو احتمال أو جملة علمية 
إحصائياالتحقق منه ويحاول 

 بديلشكل صفري أو في الفروض تصاغ:

 الصفريالفرض :HO صفروي بينهم يساأو الفرق العالقة بين متغيرين الباحث أنه يفترض  .

والتحصيلالذكاء داللة إحصائية بين متغيري ذات ال توجد عالقة -: مثال

داللة إحصائية في التحصيل الدراسي بين االطفال الذينتوجد فروق ذات ال -
يلتحقوالم بالروضة واالطفال الذين التحقوا 

م بينهأو فروق متوقعة عالقة بين متغيرين الباحث أن هناك فترض : الفرض البديل

والتحصيلالذكاء داللة إحصائية بين متغيري ذات عالقة توجد -: مثال

في التحصيل الدراسي بين االطفال الذينتوجد فروق ذات داللة إحصائية -
يلتحقوالم واالطفال الذين التحقوا بالروضة 



الفرضيات اإلحصائية 

ةمشكلتخدمالتياإلحصائيةالفرضياتتحديدبعد
ذلكيتمحيثالفرضيات,اختباردوريأتيالدارسة
:التاليةبخطوات

:قبولهاومجالالصفريةالفرضيةرفضمجالتحديد1.



االختبارات اإلحصائية 



االختبارات اإلحصائية 

القراريكونبحيثاالختبار,دالةقيمةحساب.2
موقععلىبناءقبولهاأوالصفريةالفرضيةبرفض
مجالفيأوالرفضمجالفياالختباردالةقيمة
.القبول



االختبارات اإلحصائية 

واتاألدمنمجموعتينبيننفرقأنبدالاالستنتاجياإلحصاءوفي
:وهياإلحصائيةاالختباراتأو

تستخدم في الحاالت 
التي ال يكون المجتمع 
الذي سحبت منه العينة 
معروفا أو محدد 
الخصائص، مع عدم 
استيفاء شرط التوزيع 

.للمجتمعاالعتدالي

أساليب 
غير 

معلميه

تتطلب استيفاء بعض 
االفتراضات حول المجتمع 
الذي سحبت منه العينة، 
وتوزيع المجتمع بشكل 
اعتدالي وهو الذي 
يستدل عليه من عينة 

.البحث

أساليب 
معلميه



االختبارات اإلحصائية 

أسرع وأسهل 
استخداما

تستغرق وقتا 
وجهدا 

ناسب البيانات 
والترتبيةاالسمية 

ةالفئوية والنسبي

أساليب 
معلميه

أساليب 
غير معلميه


