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 االختصارات

r: Correlation Coefficient 

SPSS : Statistical Package for Social Sciences 

SAS  :  Statistical Analysis System 

x  : Mean 

S  : Standard Deviation 

: Variance 

 شكر وتقدير

( في DoSاالحصاءات العامة )اشترك في اعداد هذا الكتاب دائرة 

األردن ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  -عمان
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تحت اعتماد منظمة المؤتمر  (SESRICوالتدريب للدول االسالمية )

االسالمي للبحوث االقتصادية واالجتماعية لمخططات البرامج القطرية 

(OIC( وبدعم من مجموعة بنك التنمية االسالمي )IBA هذا الكتاب في ،)

تحليل البيانات يغطي موضوعات متنوعة في مجال التحليل االحصائي 

 للبيانات باالعتماد على مراجع عديدة في مجال تحليل البيانات.

 

شكره وامتنانه لدائرة االحصاءات  أن يعبر عن عميق المؤلفيود بداية 

زعبي، كما يود الاألردن، ممثلة بالمدير العام للدائرة د. قاسم  –العامة 

عبدهللا درادكة لدعمه الذي ال ينقطع  .ن يؤكد شكره الكبير لــ دالكاتب أ

 بشكل مستمر. المؤلفوالذي يقدمه 

نهاية الشكر الكبير لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

والتدريب للدول االسالمية على هذه المبادرة العلمية والتي من شأنها 

الباحثين في المجاالت اإلحصائية ورفد ينابيع العلم بكل ما رفع قدرات 

 هو جديد ومميز.
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  1 الفصل

 مقدمة

والوقوف على  ،من خالل تعريف مفهوم تحليل البياناتعامة يقدم هذا الفصل توطئة 

ومعرفة االساليب االحصائية المختلفة في عمليات للبيانات،  اهمية عملية التحليل

اضافة على التعرف على  تم استعراض خطوات التحليل االحصائي،كما وسي ،التحليل

 .أنواع التحليل المختلفة

  العام للفصلالهدف 

  الى  التحليلمفهوم تحليل البيانات والعالقات التي يقودنا شرح وتوضيح

 تفسيرها.

 معرفة أنواع تحليل البيانات . 

 الوصول الى خطوات واضحة لتحليل البيانات. 

 يل البياناتمفهوم تحل 1.1

تجهيز البيانات باستخدام كافة الطرق  يتم تحليل البيانات تلك العملية التي من خاللهايعد 

سواء الرياضية أم المنطقية وذلك من أجل الوصول إلى معلومات مفيدة يمكن اتخاذ 

همة جداً وفي كافة مالقرارات بناء عليها. ومن هنا فعملية تحليل البينات هي عملية 

وكتابته أو أية تجربة يتوجب عليه  إعدادهت، فأي تقرير يتوجب على اإلنسان المجاال

القيام بها أو قرار يتوجب عليه اتخاذه أو أي شيء آخر فإنه يحتاج إلى عملية تحليل 

لبيانات التي تم جمعها، أما المجاالت التي تستخدم فيها هذه العملية الهامة فهي أيضاً ل

ات التي تقوم بها أجهزة الدولة أو المجاالت العلمية الطبية متعددة، منها مجال اإلحصاء

باإلضافة إلى استخدام هذه العملية في  ،أو الفيزيائية أو الكيميائية أو الهندسية أو الحيوية

ً في  ،كالصناعة والزراعة والتجارة واالقتصاد بشكل عام تطبيقية مجاالت وأيضا

في المجاالت الفنية تستخدم يمكن ايضا أن بور ،السياسة وفي مجاالت الخدمة اإلنسانية

فيها  ، فكل هذه المجاالت هي مجاالت تستخدماألخرى من المجاالت المختلفةها وغير

 عملية تحليل المعلومات على أوسع مدى.

وهذا يعتمد  ،جب أن يتم جمعهايلبينات بتحديد نوعية البينات التي لتحليل التبدأ عملية 

ستفيد من هذه البينات التي يتم جمعها، ثم تي ستال الجهةبيعة على طبيعة المجال وعلى ط
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ليست بالعملية السهلة، بل هي عملية تتطلب  وهيبعد ذلك عملية جمع البيانات تبدأ 

التي ستجمع البيانات أن يتم أوالً تحديد المصادر جب ي، حيث والتخطيط الوقت والجهد

يسهل قراءتها وإجراء التحليالت بطريقة بعد جمعها منها، ومن ثم ينبغي ترتيبها 

 من أجل تحويلالالزمة عليها. وبعد ترتيبها نقوم بإجراء العلميات الضرورية والالزمة 

هذه البيانات إلى معلومات نستطيع من خاللها أن نتخذ قرارات بناء عليها وهذا ما 

بحيث ثم نقوم بعمل تحسين وتعديل على هذه البيانات  ومن يعرف بمعالجة البيانات،

بعد و ،بتقليل نسبة الخطأ إن وجدت بمعالجة الخطأ بالطرق العلمية المناسبة أو  نقوم

تتضمن وهذه البيانات التي تمت معالجتها وتنقيتها من األخطاء، ل لذلك نقوم بعمل التحلي

استخدام الوسائل اإلحصائية الرياضية المختلفة والمتعددة. وأخيراً نقوم  عملية التحليل؛

قد سهلت و. المناسبةبطرق العرض  استنتاجهاه المعلومات التي تم بعرض هذ

وقد أصبحت عملية عملية معالجة البيانات، وخاصة الحاسوب الحديثة التكنولوجيا 

 لقليو وسهلأمر سريع جداً عملية تحليل البيانات باستخدام الحاسوب ومعالجة البيانات 

وهناك العديد من البرمجيات المستعملة ، جداوبنسبة كبيرة  األخطاء من احتمالية حدوث

والتي قد تكون متخصصة في بعض األحيان حسب المجال الذي  المجالفي هذه 

 ستستعمل فيه.

ويمكن تلخيص عملية تحليل البيانات على أنها تنظيم وترتيب البيانات؛ وذلك من أجل 

أسئلة معينة، إخراجها وإبرازها على شكل معلومات يتم استخدامها بهدف اإلجابة على 

وتكون مرحلة تحليل البيانات بعد جمع المعلومات وتنظيمها بشكل مرتب لتسهيل 

بشكل وضع اإلجابات في جداول لعرضها وتحليلها، ويتم تحليل البيانات  ؛تحليلها مثل

 نذكر منها:  غراضلعدّة أعام 

 ذا ، وهيزيد من قدرة الباحث في تفسير المتغيرات التي تؤثر في ظاهرة معينة

 اختيار األسلوب التحليلي المناسب. يعتمد على

 .تسمح بالوقوف على مدى جوهر تأثير المتغيرات على الظاهرة 

  تمكن الباحث من تقدير البيانات المجتمعية من واقع البيانات للعينات االحتمالية

 المأخوذة من المجتمع. 

 أهمية تحليل البيانات 2.1

 النقاط التالية:بيمكن تلخيص اهمية تحليل البيانات 
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  التنبؤ لفترات زمنية ماضية أو مستقبلية واتخاذ القرار عن طريق اختيار بديل

  .من عدة بدائل متاحة

 اإلحصائي امكانية التحقق من صحة أو عدم صحة الفرض.  

  .الرقابة على جودة البيانات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس 

 خطوات التحليل االحصائي 3.1

بحيث يقوم الباحث بإدخال ، تأتي بعد عملية جمع المعلوماتوت: ناإدخال البيا .1

  وبرنامج SPSS البيانات إلى الحاسوب باستخدام بعض البرامج مثل برنامج

Excelالخطأء وتجنب  ،، وهنا ال بدّ من مراعاة الدقة عند إدخال البيانات

 الفهم غير الكافي إلدخال البيانات. والمتعمد أو غير المتعمد 

وعدّ عدد الحاالت لكل متغيّر أو خاصية  غيل البيانات: وهي عبارة عن حصرتش .2

 بحيث يكون الهدف من هذه العملية: 

  .تحديد التوزيع المتكرر للمتغيرات التي تخضع للتحليل 

  .عمل بعض التحليالت اإلحصائية البسيطة للبيانات بشكل عام 

 ية.التلخيص أو الوصفية للمتوسط الحسابي والنسب المئو 

تتّم من أجل استنتاج و ؛تحويلها إلى معلومات مهمة ومفيدةوتحليل البيانات  .3

المعلومات التي تساعد في اإلجابة على األسئلة التي تم تحديدها مسبقاً، وهذه 

البيانات يفضل أن يكون تنفيذها وتخطيطها بشكل جماعي لتنوع األراء للحصول 

 على تحليل دقيق. 

هنا تعتمد على عملية ربط الحقائق أو  ؛إلى نتائج تفسير وتحويل المعلومات .4

األمور التي حدّدت من خالل تحليل البيانات مع المؤشرات والغرض من تحليل 

البيانات، مع مراعات أن المعلومات التي تم الحصول عليها وجمعت تتحول إلى 

 أدلة لإلجابة على األسئلة التي تم طرحها.

 أنواع التحليل االحصائي 4.1 

 قسم التنحليل االحصائي الى نوعين:ين

 :Descriptive Statistics التحليل الوصفي
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مجموعة األساليب اإلحصائية التي تعنى بجمع البيانات وتنظيمها وتصنيفها  وهو

وتلخيصها وعرضها بطريقة واضحة في صورة جداول أو أشكال بيانية وحساب 

أكثر من متغير( في مجتمع ما أو لوصف متغير ما )أو  ؛المقاييس اإلحصائية المختلفة

، مثل حساب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال وحساب الجداول التكرارية .عينه منه

إضافة الى استخراج مقاييس التشتت مثل المدى واالنحراف  ،والنسب المئوية

المعياري، كما ان بناء الجداول المتقاطعة يعتبر وصفا جيدا للبيانات يوضح ترابط 

 ت وتقاطعاتها معا.البيانا

 : Statistics Inferential التحليل االستداللي

مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تستخدم بغرض تحليل بيانات ظاهرة  )أو  هو

تفسيرها من ثم و ،أكثر( في مجتمع ما على أساس بيانات عينة احتمالية تسحب منه

اختبار الفرضيات االحصائية والتي  ؛مثل للتوصل إلى التنبؤ واتخاذ القرارات المناسبة

يمكن اجراؤها باستخدام عدة طرق سيتم شرحها في الفصول الالحقة، إضافة الى ايجاد 

 معامالت االرتباط للبيانات وتقدير وحساب دالة االنحدار البسيطة والمتعددة.

 

 

 

 تمارين

 أوجد حلول التمارين التالية

تعتبر عملية غير ضرورية في  إن معرفة نوعية البيانات التي يجب تحليها .1

التحليل في وصف البيانات  تختصر مهمةمرحلة التجهيز لتحليل البيانات، حيث 

 ؟ناقش هذه الفكرة .وتحديد العالقات بينها

التحليل الوصفي والتحليل االستداللي هما نوعين من التحليل يعتبر كل منهما  .2

حالية وتعطي تنبوء مكمال لآلخر، ولتحقيق نتائج دقيقة تصف البيانات ال

النوعين من التحليل معا، وضح هذا مع ذكر للمستقبل يمكن االعتماد على هذين 

 ؟أمثلة على كل نوع من انواع التحليل
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 ؟حسب رأيك الشخصي هااذكر اهم فوائد عملية تحليل البيانات وناقش .3

 

 

 

 

 

 

 

 

  2الفصل 

 طرق بناء المؤشرات االحصائية ) التحليل الوصفي(

طرق عرض المؤشرات االحصائية والتي تعطي ملخصا لخصائص ذا الفصل يتناول ه

لذا كان ال بد من التعرف  ،المتغيرات، إال ان طرق العرض هذه قد تكون غير دقيقة

مقاييس  ؛على طرق بناء المؤشرات العددية من خالل دراسة المقاييس المختلفة مثل

نواع المختلفة من يز بين األالنزعة المركزية ومقاييس التشتت، اضافة الى التمي

 المتغيرات.

 الهدف العام للفصل

 التمييز بين األنواع المختلفة من المتغيرات االحصائية 

 التعرف على طرق بناء المؤشرات االحصائية المختلفة 

 المختلفة التمييز بين المقاييس االحصائية 
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 المتغيرات االحصائية وأنواعها 1.2

وقبل استعرض هذه األنواع سنتناول  ،ومختلفة األنواعالمتغيرات االحصائية متعددة 

 بداية مفهومي البيانات والمعلومات والفرق بينهما.

تشير إلى الحقائق واألرقام والحروف والكلمات واإلشارات التي تعبر   :البيانات •

..  وأعداد العاملين عن فكرة ما أو موقف محدد كأرقام المبيعات وأرقام اإلنتاج

 الخ.

إلى نتائج تشغيل  : هي حقائق منظمة تفيد في اتخاذ القرارات وتشيرماتالمعلو •

شكل له بالبيانات التي تصف أحداث العمليات التي تقع في المنظمة وإخراجها 

معدل التضخم، نسبة المؤمنين صحياً ومعدل البطالة ..  ؛مثل منها معنى للمستفيد

 الخ.

 

 معلوماتيانات والبالجدول التالي يوضح الفرق بين ال

 المعلومات البيانات

  حقائق غير منظمة ال تفيد

 مباشرة في اتخاذ القرارات.
  حقائق منظمة تفيد مباشرة

 في صنع القرارات.

  بمثابة مادة خام في نظام

 المعلومات.
  بمثابة المنتج في نظام

 المعلومات.

 .مدخالت لنظم المعلومات  .مخرجات لنظم المعلومات 

ظم على شكل متغيرات تختلف هذه المتغيرات حسب خصائص اذن هذه البيانات تنت

 معينة تفرز أنواع مختلفة للمتغيرات نوضحها فيما يلي:

 يمكن تقسيم المتغيرات إلى نوعين أساسيين:

  )متغيرات نوعية )وصفيةQualitative Variables 

وهي التي يمكن حصرها في عدة أوجه وصفية حسب نوعها دون أن تأخذ قيما      

 وتقسم إلى نوعين:  ،دية وال يمكن إجراء عمليات حسابية عليهاعد
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 Nominal)) بيانات نوعية إسمية . 1

تعتمد على التصنيف النوعي بغض النظر عن أهمية الترتيب. ولهذا فهي تفتقد إلى 

صفة الترتيب، وكمثال على ذلك متغير الجنس )ذكر، أنثى( والفرع الدراسي الذي 

 و أقسام المستشفى وفصيلة الدم والجنسية .... الخيصنف إلى ادبي وعلمي 

 Ordinal)بيانات نوعية ترتيبية ). 2

ومثال ذلك  ،أي أن الترتيب مهميلعب الترتيب دوراً أساسياً في تحديد معالم الظاهرة، 

 الرتب العسكرية.

 

  متغيرات كميةQuantitative Variables  

ويمكن الحصول عليها  ،التكرار أو الكمية وهي المتغيرات التي يتم تمييزها بالدرجة أو

 في شكل أعداد ويمكن ترتيبها، وكمثال على ذلك الرواتب الشهرية وعالمات الطالب.

 أقسام المتغيرات الكمية:

 تقسم المتغيرات الكمية إلى قسمين هما:

 Discrete Variablesمتغيرات كميّة منفصلة  .1

وتكون محددة على مقياس  لظاهرة" على عدم وجود ا0تدل القيمة "ون عدّها يمك

 ومن أمثلة ذلك: ،معين

 عدد أفراد األسرة  -

 عدد تالميذ الصف  -

 عدد المستشفيات  -

 الدخل الشهري. -

  Continuous Variablesمتغيرات كميّة متصلة )مستمرة(  .2

تقاس بمقدار بعدها عن الصفر، أي أن للصفر داللة على وجود  وهي بيانات رقمية

وتأخذ أي قيمة  ،ويتم الحصول عليها عن طريق القياس ،كن عدّهاال يمو، الظاهرة

 ومن أمثلة ذلك:داخل مدى معين سواء كانت صحيحة أو كسر 

درجة الحرارة: متغير كمي تقاس بياناته بمعيار بعدي، حيث أن درجة  -

 " ليس معناه انعدام الظاهرة، ولكنه يدل على وجود الظاهرة.الصفرالحرارة "

االختبار: متغير كمي يقاس بياناته بمعيار بعدي، حيث  درجة الطالب في -
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 " ال يعني انعدم مستوى الطالب. 0حصول الطالب على الدرجة "

 

 

 

 النموذج ادناه يوضح تصنيف المتغيرات وانواعها:

 

 تعريف المؤشر االحصائي 2.2

لوسط مثل ا ،تصف المجتمعو أو كمية تعكس جوانب الظاهرة : هو قيمة عدديةالمؤشر

بشكل وبين نالفصل س هذا األجزاء الالحقة منفي و .الحسابي واالنحراف المعياري

 تفصيلي المؤشرات االحصائية المختلفة.

 الحصائية والمعلومات والمؤشراتاالجدول التالي يوضح الفرق بين البيانات 

المعلومات  Dataالبيانات 

Information 

 Indicatorsالمؤشرات 

عبارة عن تجميع رقمي 

الجابة عن تساؤل ما، وقد ل

تكون هذه األرقام في شكل 

عبارة عن تجميع 

للبيانات في شكل له 

معنى او مفهوم خاص 

هي تحويل البيانات االحصائية 

المستخدمة من السجالت والمستندات 

االدارية من مادة خام الى مؤشرات لها 
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رقمي او اجمالي مثل االعداد 

أو النسب في الجداول او 

 الرسومات البيانية

يوضح العالقات بين 

هذه البيانات الستخدامها 

في تحديد المشكلة 

والتخطيط والمتابعة 

 التقويموالتقييم و

جوانبها وابعادها المختلفة التي تساعد 

على التشخيص وتحديد المشكالت 

وبالتالي تساعد على التخطيط والقيام 

بأعمال المتابعة والتقييم والتقويم 

قد تكون رقم واحد لألداء. والمؤشرات 

 او مجموعة ارقام

 طرق عرض المؤشرات 3.2 

فأنها تعرض بهيئة رسوم بيانية  المؤشراتفكرة واضحة ودقيقة عن  إعطاءمن أجل 

  ، والتالي يوضح طرق عرض المؤشرات:وأشكال هندسية متعددة

يتم تفريغ  بعد جمع البيانات Frequency table التكراريالعرض الجدولي  -1

يتم عرضها وهذا يساعد الناظر ، وتصمم حسب البيانات المجمعة في جداول البيانات

العرض ويكتسب  ،على أخذ فكرة سريعة عن الظاهرة قيد الدراسة دون تعب وإجهاد

( أهمية كبرى بعد ان يقوم الباحث بتفريغ Frequency table) التكراريالجدولي 

 نها:البيانات اإلحصائية ضمن جداول لها ميزات رئيسية م

 الجدول من بيانات يتضمنمعبراً عما ون يكون للجدول عنواناً كامالً مختصرا أ -

 ن يعطى لكل جدول رقم معين أ -

 أن يضع لكل من الصفوف واألعمدة عناوين بارزة -

: التوزيع النسبي لطلبة الجامعة حسب التخصص 1: جدول مثال

 العلمي

 %النسبة  عدد الطلبة التخصص العلمي

 17 95 الكيمياء

 20 108 اإلحصاء

 12 65 الرياضيات

 8 43 األحياء

 13 70 الجيولوجيا

 27 150 اللغة العربية

 4 20 التاريخ

 100 551 المجموع



 

10 
 

يتم تمثيل البيانات بأشكال  Graphic representationي   العرض البيان .2

 يتم تمثيل البيانات بعدة طرق وهي، وهندسية ذات فائدة علمية

 Histogramمستطيالت األعمدة أو ال -

 

 

 

 

 

 

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق  Pie-Chartالعرض بطريقة الدوائر  -

 لتمثيل البيانات ذات الصفة المشتركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات للبيانات ضمن ن، يستخدم في حال المقارLine Chartالتمثيل بالخط البياني  -

 منية معينةزسالسل 
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  Measures of Central Tendency مقاييس النزعة المركزية  4.2

في كثير من النواحي التطبيقية يكون الباحث في حاجة إلى حساب بعض المؤشرات 

التي يمكن االعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع 

إذا  إليها القيم، ومن حيث التعرف على مدى تجانس القيم التي يأخذها المتغير، وأيضا ما

، لذا سنتناول هنا كان هناك قيم شاذة أم ال. واالعتماد على العرض البياني وحدة ال يكفى

معظم قيم مفردات أي ظاهرة لها الرغبة حيث أن  ،ما يسمى بمقاييس النزعة المركزية

في التجمع أو التمركز حول قيمة معينة تسمى القيمة المتوسطة، هذا التجمع عند هذه 

أهم مقاييس النزعة المركزية: الوسط ومن نزعة المركزية للبيانات. القيمة يسمى بال

 .الُربيعاتو الوسط التوافقي ،المنوال ،الحسابي، الوسيط

 

 Meanالوسط الحسابي   .1

وأكثرها استخداما في النواحي التطبيقية، ويمكن  من أهم مقاييس النزعة المركزيةيعتبر 

 ، كما يلي : حسابه للبيانات المبوبة وغير المبوبة

 

 أوال: الوسط الحسابي للبيانات غير المبوبة

بشكل عام على أنه مجموع القيم مقسوما على عددها.  يعرف الوسط الحسابي 

nمن القيم، ويرمز لها بالرمز :  n فإذا كان لدينا  
xxx ,,

2
,1 ...

 . 
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 يحسب بالمعادلة التالية : xفإن الوسط الحسابي لهذه القيم ، ونرمز له بالرمز 

 

 

 

 

 

 على المجموع .  حيث يدل الرمز 

 مثـال 

 . طالب في مادة اإلحصاء 8فيما يلي درجات  

34    32    42    37    35     40    36     40  

 والمطلوب إيجاد الوسط الحسابي لدرجة الطالب في االمتحان . 

 الحـل 

 ( كما يلي:1-3جاد الوسط الحسابي للدرجات تطبق المعادلة رقم )إلي

37
8

296
8

4036403537423234

...
21









n

xxx
x n

 

 درجة 37أي أن الوسط الحسابي لدرجة الطالب في اختبار مادة اإلحصاء يساوي  

 ثانيا: الوسط الحسابي للبيانات المبوبة

كراري، من المعلوم أن القيم األصلية، ال يمكن معرفتها من جدول التوزيع الت 

حيث أن هذه القيم موضوعة في شكل فئات، ولذا يتم التعبير عن كل قيمة من القيم التي 

تقع داخل حدود الفئة بمركز هذه الفئة ، ومن ثم يؤخذ في االعتبار أن مركز الفئة هو 

 القيمة التقديرية لكل مفردة تقع في هذه الفئة. 

kxxxهي عدد الفئات ، وكانت  kفإذا كانت  ,,, هي مراكز هذه الفئات،  21...
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kfff ,,,  هي التكرارات ، فإن الوسط الحسابي يحسب بالمعادلة التالية: 21...

 

 

 

 

 مثـال 

 تلميذ حسب أوزانهم . 40يعرض توزيع  يالجدول التال 

 44-42 42-40 40-38 38-36 36-34 34-32 فئات الوزن

 1 5 10 13 7 4 عدد التالميذ

 

 طلوب إيجاد الوسط الحسابي. والم

 الحــل

 ( يتم إتباع الخطوات التالية :2-3لحساب الوسط الحسابي باستخدام المعادلة رقم )

إيجاد مجموع التكرارات  -1 f                .2-  حساب مراكز الفئاتx  . 

ضرب مركز الفئة في التكرار المناظر له  -3
)( fx

، وحساب المجموع  xf   

 ( .2-3حساب الوسط الحسابي بتطبيق المعادلة رقم ) -4
 

fx
 

 مراكز الفئات 

x 

 التكرارات 

f 

 فئات الوزن

(C ) 

433=132 (32+34)2=33 4 32-34 

736=252 36 7 35-37 
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1339=507 39 13 38-40 

1042=420 42 10 41-43 

545=225 45 5 44-46 

148=48 48 1 47-49 

 المجموع 40  1584

 

 إذا الوسط الحسابي لوزن التلميذ هو :

gk
f

fx
x

i
i

i
ii

.6.39
40

1584
6

1

6

1 







 

  k.g 39.6  أي أن متوسط وزن التلميذ يساوي   

 

 

 

 Median الوسيط  -2

هووو أحوود مقوواييس النزعووة المركزيووة، والووذي يأخووذ فووي االعتبووار رتووب القوويم ، ويعوورف 

، ويزيوود عنهووا النصووف  n)2(الوسوويط بأنووه القيمووة التووي يقوول عنهووا نصووف عوودد القوويم 

مون القويم أعلوى منوه. وفيموا يلوي  %50من القيم أقل منوه،  %50، أي أن   n)2(اآلخر

 مبوبة، والبيانات المبوبة.الكيفية حساب الوسيط في حالة البيانات غير 

 أوال: الوسيط للبيانات غير المبوبة

 سيط للبيانات غير المبوبة ، نتبع الخطوات التالية:لبيان كيف يمكن حساب الو 

 . ترتب القيم تصاعديا 

   = تحديد رتبة الوسيط، وهي :   رتبة الوسيط







 

2

1n

 

  إذا كان عدد القيم(n) :فردي فإن الوسيط هو 
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  كان عدد القيم إذا)(n م زوجي، فوإن الوسويط يقوع بوين القيموة رقو)2/(n والقيموة ،

))/2(1(رقم  n:ومن ثم يحسب الوسيط بتطبيق المعادلة التالي ، 
    

 

 مثـال 

وحدة تجريبية متشابهة  ، وتم زراعتها  17تم تقسيم قطعة أرض زراعية إلى 

 7وجرب على   (a)بمحصول القمح ، وتم استخدام نوعين من التسميد هما : النوع 

وحدات تجريبية ، وبعد انتهاء الموسم  10وجرب على  (b)وحدات تجريبية ،  والنوع 

 الزراعي ، تم تسجيل إنتاجية الوحدة بالطن / هكتار ، وكانت على النحو التالي :

 

  (a)النوع  1.2 2.75 3.25 2 3 2.3 1.5   

 (b)النوع  4.5 1.8 3.5 3.75 2 2.5 1.5 4 2.5 3

 يط اإلنتاج لكل نوع من السماد المستخدم، ثم قارن بينها.والمطلوب حساب وس

 الحـل  

  (a)أوال : حساب وسيط اإلنتاج للنوع األول 

 : ترتيب القيم تصاعديا 

 
 

  7(عدد القيم فردى( n  
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 /

12 k
fi

f

k
f
k

h

k
LMe

  :إذا رتبة الوسيط هي 42/)17(2/)1( n . 

  إلنتاج للنوع ، أي أن وسيط ا 4ويكون الوسيط هو القيمة رقمa :هو 

طن / هكتار                                           
3.2aMe

 

 : (b)ثانيا  : حساب وسيط اإلنتاج للنوع الثاني 

 . ترتيب القيم تصاعديا 

 

 

  10(عدد القيم زوجي( n  إذا 

    : رتبة الوسيط هي 5.52/)110(2/)1( n. 

 ( . 6، 5يط = الوسط الحسابي للقيمتين الواقعتين في المنتصف )رقم الوس 

75.2
2

35.2



bMe

 

أقل من وسيط  (a)وبمقارنة النوعين من السماد ، نجد أن وسيط إنتاجية النوع  

ab ،  أي أن :(b)إنتاجية النوع  MeMe    . 

 ثانيا: الوسيط للبيانات المبوبة

ط من بيانات مبوبة في جدول توزيع تكراري ، يتم إتباع الخطوات لحساب الوسي 

 التالية .

 . تكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد 

  : تحديد رتبة الوسيط





















 
22

fn

   

 

 . ويحسب الوسيط ، بتطبيق المعادلة 
 

  

 حيث أن : 
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          k
L

 الوسيطية المقابلة ألكبر تكرار. : هي الحد األدنى للفئة 

k
h

 : طول الفئة الوسيطية  

k
f

 : تكرار الفئة الوسيطية. 

      1

k

f
 : التكرار المتجمع الصاعد السابق للفئة الوسيطية  

 

    Modeالمنوال  .3

أو تكرارا ، ويكثر استخدامه في حالة البيانات  يعرف المنوال بأنه القيمة األكثر شيوعا

الوصفية ، لمعرفة النمط )المستوى( الشائع، ويمكن حسابه للبيانات المبوبة وغير 

 المبوبة كما يلي: 

 أوال: حساب المنوال في حالة البيانات غير المبوبة 

 

 

 ثانيا: حساب المنوال في حالة البيانات المبوبة.

k

kkkk

kk
k h

ffff

ff
LMod *

)()(

)(

11

1










 

 حيث أن  : 

Lk .الحد األدنى لفئة المنوال المقابلة ألكبر تكرار : 

 kf  : تكرار الفئة المنوالية   

1kf التكرار السابق للفئة المنوالية : 

1kf التكرار الالحق للفئة المنوالية : 

  :  kh طول فئة المنوال  

 Harmonic meanالوسط التوافقي  -4
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 n

i i
X

n
H

1

1

68.1
8

1

8

1

7

1

4

1

3

1

5

1

2

11


iX

17.4
68.1

7
H

 هو مقلوب الوسط الحسابي لمقلوب القيم و يتم حسابه وفق الصيغة التالية:        

 أوال: حساب الوسط التوافقي  في حالة البيانات غير المبوبة 

 

 مثال: أوجد الوسط التوافقي للبيانات التالية:

                                     2 , 5 , 3 , 4 , 7 , 8 , 8  

             

 

             

 ثانيا: حساب الوسط التوافقي  في حالة البيانات المبوبة

والمرجح    X1, X2,… ,Xn لمراكز الفئات  التوافقيالوسط                 

  بالتكرارات المناظرة

               f1,f2,…,fn    يكون 

 

 

 

 Quartiles  تالُربيعا  -5

يمكن تقسم المساحة تحت المضلع التكراري إلى أربعة أقسام متساوية تسمى الُربيعات 

 :وعددها ثالثة هي من اليسار إلى اليمين

وهو القيمة التي تقسم مجموعة القراءات )بعد ترتيبها  :Q1 (الُربيع األول )األدنى

 .ثالثة أرباع البيانات تصاعدياً( إلى قسمين بحيث يسبقها ربع البيانات ويليها

وهو القيمة التي تقسم مجموعة القراءات )بعد ترتيبها  :Q2 (الُربيع الثاني )الوسيط

 ً  .تصاعدياً( إلى قسمين بحيث يسبقها نصف البيانات ويليها نصف البيانات أيضا

i
X
i

f
Σ

i
Σf

H 
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وهو القيمة التي تقسم مجموعة القراءات )بعد ترتيبها  :Q3 (الُربيع الثالث )األعلى

 .ياً( إلى قسمين بحيث يسبقها ثالثة أرباع البيانات ويليها ربع البياناتتصاعد

 والمئينات والعشيرات قانون عام للربيعات

 

 : رتبة المئينiحيث 
Pقيمة المئين : 
nعدد الحالت : 
 

 9اوجد الربيع األول للبيانات التالية المرتبة تصاديا والبالغ عددها  :مثال 
 ً    :22   21   18   17   16   16   13   12   11 مرتبة تصاعديا

 

 

 2.5اي الربيع االول =  25اذن رتبة المئين 

 12.5الربيع األول = 

 

 مقاييس التشتت 5.2

 ، أويعند مقارنة مجموعتين من البيانات ، يمكن استخدام شكل التوزيع التكرار

سط ، وكذلك بعض مقاييس النزعة المركزية ، مثل الو يالمنحنى التكرار

، ولكن استخدام هذه ، واإلحصاءات الترتيبية  والمنوال، والوسيط  يالحساب

المقارنة ، فقد يكون مقياس النزعة المركزية عند  يالطرق وحدها ال يكف

، وربما يوجد اختالف كبير بين المجموعتين من حيث مدى ي للمجموعتين متساو

عد أو تقارب القيم عن بعضها البعض ، أو مدى تبامن تقارب وتباعد البيانات 

 مقياس النزعة المركزية .

ومثال على ذلك ، إذا كان لدينا مجموعتين من الطالب ، وكان درجات 

 المجموعتين كالتالي:

(n = 9) 

 Q1 = 25
th

 2.5 = (1+9)   الربيع األول  

                                       13+12 

                    Q1 = 12.5   

 25 

100 
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88 67 85 81 78 70 63 
المجموعة 

 األولى

77 74 75 78 77 78 73 
المجموعة 

 الثانية 

سط الحسابي لكل لو قمنا بحساب الوسط الحسابي لكل مجموعة ، نجد أن الو

درجة ، ومع ذلك درجات المجموعة الثانية أكثر تجانسا من  76منهما يساوي 

ن إلى استخدام مقاييس ومن أجل ذلك لجأ اإلحصائيدرجات المجموعة األولى . 

أخرى لقياس مدى تجانس البيانات، أو مدى انتشار البيانات حول مقياس النزعة 

ارنة بين مجموعتين أو أكثر من البيانات، المق يالمركزية، ويمكن استخدامها ف

 هنا، وسوف نركز ومن هذه المقاييس ، مقاييس التشتت، وااللتواء ، و التفرطح 

 .على مقاييس التشتت 

 من هذه المقاييس: المدى ، االنحراف المتوسط ، واالنحراف المعياري ، والتباين

في حالة البيانات هو أبسط مقاييس التشتت ، ويحسب المدى  :Rangالمدى  .1

 غير المبوبة بتطبيق المعادلة التالية .

R = XL - Xs 

 ن صيغة، ومنها المعادلة التاليةوأما المدى في حالة البيانات المبوبة له أكثر م

)الحد األدنى  للفئة األولى  –المدى = )الحد األعلى للفئة األخيرة(                  

) 

 مثـال 

مزرعة حسب المساحة المنزرعة  60ي يبين توزيع الجدول التكراري التال 

 بالذرة باأللف دونم 

45-

50 

39-

44 

33-

38 

27-

32 

21-

26 

15-

20 
 المساحة

عدد  3 9 15 18 12 3
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 المزارع

   

 والمطلوب حساب المدى للمساحة المنزرعة بالذرة . 

 الحـل

 ( )الحد األدنى  للفئة األولى –المدى = )الحد األعلى للفئة األخيرة( 

                        R = 50 – 15 = 35    دونم  35=  15 – 50المدى = 

   

 Varianceالتباين   .2

هو أحد مقاييس التشتت ، وأكثرها استخداما في النواحي التطبيقية ، ويعبر  

عن متوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. ويحسب التباين من 

 nباين المجتمع ، فإذا كانت قراءات عينة عشوائية حجمها بيانات العينة كتقدير لت

nxxxهي ،  ,...,, 21
s، فإن تباين العينة ويرمز له بالرمز 

2
 هو:  

 

 

 

nxxهو الوسط الحسابي لقراءات العينة ، أي أن :   xحيث أن     ،

 وتباين العينة

  Standard Deviationعياري  االنحراف الم .3

عند استخدام التباين كمقياس من مقاييس التشتت، نجد أنه يعتمد علي  

مجموع مربعات االنحرافات، ومن ثم ال يتمشى هذا المقياس مع وحدات قياس 

المتغير محل الدراسة ، من أجل ذلك لجأ اإلحصائيين إلى مقياس منطقي يأخذ في 

تباين ،  لكي يناسب وحدات قياس المتغير، وهذا االعتبار الجذر ألتربيعي لل

 المقياس هو االنحراف المعياري.
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 إذا االنحراف المعياري ، هو الجذر ألتربيعي الموجب للتباين ، أي أن: 

 

 

 Relative measures of dispersion  مقاييس التشتت النسبية .4

مجموعتين أو  قد يتطلب األمر في بعض األحيان إجراء مقارنة بين تشتت      

أكثر من القيم المختلفة من حيث الوسط الحسابي أو أن قيم مفردات كل مجموعة 

مقاسه بوحدات قياس تختلف عن األخر . و عندئذ فان مقاييس التشتت أيا كان 

سوف لن يكون نافعا لوحده في إجراء مقارنات من هذا النوع ، إنما يستوجب 

ئمة لهذه الحاالت ، هذا النوع من المقاييس األمر إيجاد مقياس تشتت أخر أكثر مال

 تسمى بمقاييس التشتت النسبي وهي:

 Mean deviation of معامل التشتت المستند إلى االنحراف المتوسط   -1

dispersion coefficient                                                      

           

سط المحتسبة على أساس نقطة تمثل االنحراف المتو M.D(A)افرض ان 

وقد تكون ) الوسط الحسابي أو الوسيط أو المنوال ( عندئذ  (A)اختيارية 

 يعرف معامل التشتت للمتوسط على نحو األتي:

 

معامل التشتت المستند إلى االنحراف المعياري ) معامل االختالف(  -2

Coefficient of Variation (C.V)                                       

                                       

( يمثل  Sيمثل الوسط الحسابي لمجموعة من القيم ، و أ، ) Xافرض ان 

االنحراف المعياري لها . عندئذ يعرف معامل االختالف و الذي نرمز له 

 على النحو األتي: (C.V)بالرمز 

 

عتبر بحق أفضل معامالت التشتت األنفة الذكر كونه إن معامل االختالف ي       

يعتمد على أفضل مقاييس النزعة المركزية و أفضل مقاييس التشتت .  إن هذا 

المعامل يوضح نسبة حصة كل وحدة من وحدات الوسط الحسابي و االنحراف 
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المعياري و عليه عند إجراء مقارنة بين قيم مجموعتين ثم مقارنة معامل 

لمجموعة األولى مع معامل االختالف للمجموعة الثانية ، عندئذ يقال االختالف ل

 عن المجموعة بأنها أكثر تجانسا إذا كان معامل االختالف اقل من األخر.

 

 

 

 

 تمارين

 اوجد حلول التمارين التالية

 مبينا ارتباطهما بمفهوم المؤشرات.وضح الفرق بين البيانات والمعلومات  .1

 مام كل من العبارات التالية:أجب ب )صح( أو )خطأ( ا .2

 .المدى هو عبارة عن مقياس لحساب عدد الفئات)       ( -

 .الوسط الحسابي يحدد لنا مركز التوزيع الطبيعي)       ( -

 يعرف المنوال بأنه القيمة التي تقسم البيانات إلى قسمين متساويين)       (  -

. 

 ير نوعي أسمي.)       ( متغير عدد عالمات طالب الصف يعتبر متغ-

 )       ( يعرف الوسط الحسابي بأنه مجموع القيم على عددها.-

أفضل الطرق لمقارنة  pie-chart)       ( تعتبر طريقة عرض البيانات -

 متغيرات عبر تسلسل زمني معين.

 الطالب للبيانات التالية أعمار احسب متوسط .3

 أوجد الوسيط لدرجات الطالب التالية .4

72, 60, 72, 40, 80, 63 

 :احسب المدى، والتباين واالنحراف المعياري للبيانات التالية .5

6,3,5,5,9,4,6,7,1,2,4,8 

 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 العمر فئات

 1 4 8 5 2 الطالب عدد
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 ما هو منوال البيانات التالية  :  .6

70،70،70،70،7،70 

 

 

  3الفصل 

 االستقراء )التحليل االستداللي(

السابقة الطرق واألساليب المختلفة في جمع البيانات وتصنيف الحظنا في الفصول 

بالعتماد على المقاييس  وتبويب البيانات، كذلك عملية بناء بعض المؤشرات

كالمتوسطات ومقاييس التشتت، إن األساليب استندت على البيانات  المختلفة

غيرين المجمعة عن متغير واحد فقط. وفي أحوال كثيرة يحتاج الباحث دراسة مت

بط بها هذه المتغيرات، تأو أكثر في آن واحد لبيان طبيعة ونوع العالقة التي تر

عليه فان هذا الفصل سوف يخصص لدراسة مقاييس أخرى تحدد درجة ونوع و

 وشكل العالقة بين متغيرين أو أكثر.

  العام للفصلالهدف 

 القدرة على تحديد معامالت االرتباط الصحيحة حسب أنوع المتغيرات 

 تقدير النماذج وبناء السيناريوهات 

  القدرة على تحديد نوع االختبار المطلوب 

 التمييز بين االختبارات المعلمية والالمعلمية 

 Correlation Coefficientمعامالت االرتباط  1.3

هذه المتغيرات ترتبط ، ون مفهوم االرتباط يقترن بحالة وجود متغيرين أو أكثرإ

على سبيل المثال العالقة بين طول  ،ت خطية معينةالبعض بعالقابعضها مع 

الشخص و وزنه، العالقة بين نسبة الشفاء من مرض معين وكمية الجرعة من 

الدواء المخصص للمريض وعمر المريض. فإذا كان التغير في إحدى المتغيرات 

يقال أن هذه  هايؤثر في تغير متغير أخر أو مجموعة متغيرات أخرى عند

تبطة فيما بينها وإذا كان المتغيرين المرتبطين ) أو مجموعة من المتغيرات مر

المتغيرات المترابطة( يتغيران )تتغير( بنفس االتجاه أي زيادة أو نقصان في 
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إحداهما تؤدي إلى الزيادة أو النقصان في األخر )األخرى( عندئذ يقال أن 

 االرتباط ما بينهما هو ارتباط موجب. 

ن المتغيرين أو أكثر هو ارتباط تام إذا كان التغير في و يقال أن االرتباط بي

على سبيل المثال إن االرتباط بين درجة ، وإحداهما متناسب مع التغير في األخر

الحرارة المئوية ودرجة الحرارة الفهرنهايتية هو ارتباط تام باعتبار إن التغير في 

 األول متناسب مع التغير في الثاني.       

 بين المتغيرات ثالث أنواع حسب إشارة معامل االرتباط كما يلي: تأخذ العالقة

توجد عالقة عكسية بين  ( r < 0)إذا كانت إشارة معامل االرتباط سالبة  -1

المتغيرين، بمعنى أن زيادة أحد المتغيرين يصاحبه انخفاض في المتغير 

 الثاني، والعكس. 

عالقة طردية بين  توجد ( r > 0)إذا كانت إشارة معامل االرتباط موجبة -2

المتغيرين، بمعنى أن زيادة أحد المتغيرين يصاحبه زيادة في المتغير 

 الثاني، والعكس . 

دل ذلك على انعدام  ( r = 0 )إذا كان معامل االرتباط قيمته صفرا  -3

 العالقة بين المتغيرين. 
 

أو اما من حيث قوة العالقة، فيمكن الحكم على قوة العالقة من حيث درجة قربها 

، ( r < 1 > 1- )، حيث أن قيمة معامل االرتباط تقع في المدى)1(بعدها عن 

 وقد صنف بعض اإلحصائيين درجات لقوة العالقة يمكن تمثيلها على الشكل التالي

 درجات قوة معامل االرتباط 

 

 .يمكن حساب قيمة معامل االرتباط بعدة طرق مختلفة تبعاً لنوع البيانات

 .االرتباط بين المتغيرات الرقمية: معامل بيرسون لالرتباط

 االرتباط بين المتغيرات الترتيبية: معامل سبيرمان للرتب
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 .Chi-Squareاالرتباط بين المتغيرات الوصفية: مربع كاي 

 معامل ارتباط بيرسون 1.1.3

عندما تتغير  Yغير تيستخدم معامل االرتباط بيرسون لقياس التغير الذي يطرأ على الم

أو العكس، ويستخدم عادة في حالة البيانات الكمية، فإذا كان لدينا ازواج   Xقيم 

 المشاهدات التالية:

( ),( ),…..,( ) 

 يحسب من خالل العالقة:  rفإن معامل االرتباط 

 

 

 معامل ارتباط سبيرمان 2.1.3

تغيرين من النوع الوصفي والبيانات المستحصل م  X,Yفي حال كانت كل من

هي بهيئة صفات غير قابلة للقياس  nعلى أساس عينة عشوائية  X, Y عليها من

 الكمي . 

ممكنة الترتيب تصاعديا أو تنازليا   (Xi , Yi , i=1,2,3,…..n)وعلى فرض أن 

لطلبة وفق معيار معين يمتاز به كل متغير ) مثال تقديرات درجات مجموعة من ا

يمكن ترتيبها تصاعديا على أساس معيار األقل إلى اعلي درجة أو العكس (، هنا 

يمكن اعطار رتب لهذه البيانات بعد ترتيبها، وفق المعادلة التالية ويسمى هذا 

 المعامل معامل ارتباط سبيرمان 

 

 

هي   d،(x,y)تمثل عدد ازواج القيم  n: معامل ارتباط سبيرمان،   حيث 

 .(x,y)الفرق بين القيم 
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 تقدير دالة االنحدار 2.3

 Simple Linear Regression االرتباط الخطي البسيط 

لمتغيرين أحدهما يعرف االنحدار الخطي البسيط بأنه عملية تقدير العالقة الخطية 

واآلخر يأخذ   Independent variableمتغير يقاس دون خطأ ويسمى متغير مستقل

 Dependent variable  د على قيمة المتغير المستقل ويسمى التابعقيماً تعتم

الهدف من دراسة االنحدار هو إيجاد دالة العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع والتي 

ً لتغير في قيم المتغير  تساعد في تفسير التغير الذي قد يطرأ على المتغير التابع  تبعا

 المستقل.

ية نجد أن هناك عالقة بين متغيرين )أو أكثر(، فمثالً نجد أن في معظم التطبيقات العمل

هناك عالقة وارتباط بين درجة الطالب وعدد ساعات الدراسة. يوجد نوعان من 

 :المتغيرات هما

هو المتغير الذي يقيس  :Dependent (Response) Variable المتغير التابع -

 Y نتيجة دراسة ما، وعادة يرمز له بالرمز

هو المتغير  :Independent (Explanatory) Variable المستقلالمتغير  -

ر أو يسبب التغيرات في المتغير التابع، أي هو الذي يؤثر في تقدير  الذي يُفّسِّ

و درجة  X فمثالً عدد أيام الغياب X قيمة المتغير التابع، وعادة يرمز له بالرمز

 Y واإلصابة بضغط الدمX  ، العُمرY الطالب في اإلحصاء

في بعض التطبيقات العملية يكون لدينا أكثر من متغيرين تحت الدراسة، فمثالً قد توجد 

عالقة خطية بين ضغط الدم وكل من العُمر والوزن، ويسمى االرتباط في هذه الحالة 

   .االرتباط الخطي المتعدد

يمكن أن  Scatter plot فإن شكل االنتشار X, Y عند دراسة العالقة بين متغيرين

قوية جداً إذا وقعت معظم نقاط  X, Y ضح طبيعة هذه العالقة، وتكون العالقة بينيو

شكل االنتشار على منحنى أو خط مستقيم، وتكون ضعيفة كلما تناثرت نقاط شكل 

 .االنتشار حول منحنى أو خط مستقيم يمر بتلك النقاط

سيط. و إن مفهوم االنحدار الخطي البسيط يقترن بمفهوم االرتباط الخطي الب 

يهدف االنحدار الخطي البسيط إلى تقدير قيم عددية لمعالم النموذج، أي تقدير قيم 

 .  (a,b)عددية لكل من
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 ومعادلة خط االنحدار البسيط هي كاألتي:

Y = a + b X + e    

      

Y, X  .هما متغيرين بينهما عالقة قوية طردية أو عكسية 

( ويحسب من yعلى انه ثابت االنحدار ) الجزء المقطوع من محور   aيعرف 

 خالل العالقة

xbya  

 ويحسب من خالل العالقة التالية xعلى   yبمعامل انحدار  bكذلك يعرف  

n

x
x

n

yx
xy

b
2

2
)(

))((












 

 تعتمد قيمته علىتابع هو متغير  Yمن المعادلة السابقة، يبين لنا أن المتغير 

 .X المستقلالمتغير 

e مقدار الخطأ 

 مثال يوضح أحد السيناريوهات الممكن بناؤها بين متغيري الوزن والطول: 

 Height = 10 + 3 * Weight 

 Dependentهو المتغير التابع   Heightالمتغير 

 Independentهو المتغير المستقل  Weightالمتغير 

 10هو  (a)الثابت 

 3هو  (b)الثابت 

تغيرت بمقدار وحدة  Xإذا 

ستتغير بمقدار  Yواحدة فإن 

 bقيمة 
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 تقدير النماذج وتحديد السناريوهات 1.2.3

 قد فمثالً  الدراسة، تحت متغيرين من أكثر لدينا يكون العملية التطبيقات بعض في

 في االرتباط ويسمى والوزن، العُمر من وكل الدم ضغط بين خطية عالقة توجد

  .المتعدد الخطي االرتباط الحالة هذه

عادلة رياضية تعبر عن العالقة واإلنحدار الخطي المتعدد هو عبارة عن إيجاد م

عن أيضاً هو عبارة بين متغيرين وتستعمل لتقدير قيم سابقة ولتنبؤ قيم مستقبلية، و

 , X1 , X2 ( على العديد من المتغيرات المستقلةYإنحدار للمتغير التابع )

...XK   لذا فهو يستخدم في التنبؤ بتغيرات المتغير التابع الذي يؤثر فيه عدة

مستقلة أي تعتمد فكرته على العالقات الداللية التي تستخدم ما يعرف متغيرات 

بشكل التشتت أو ااالنتشار ، فبإمكاننا التنبؤ بالمستوى الرقمي في فعالية رمي 

على دراسة حاالت أخرى للرامي كالعمر  المثال إعتمادا المطرقة على سبيل 

  وغيرها .   الزمني والعمر التدريبي والمهارة والمواصفات الجسمية

إن اإلنحدار الخطي المتعدد ليس مجرد أسلوب واحد وإنما مجموعة من األساليب 

التي يمكن أستخدامها لمعرفة العالقة بين متغير تابع مستمر وعدد من المتغيرات 

 المستقلة التي عادة ً ما تكون مستمرة(   

 والمعادلة الخطية في اإلنحدار الخطي المتعدد هي :  

Y = a + b1X1 +  b2X2 + ……… + e  

 = المتغير التابع  Yحيث أن  

                     a  قيمة ثابتة =  Constant  أو Intercept  

                    b1  ميل أإلنحدار =y  على المتغير المستقل األول 

                   b2   ميل أإلنحدار =y  على المتغير المستقل الثاني 



 

30 
 

                   1X    المتغير المستقل األول  = 

                   2X  المتغير المستقل الثاني  = 

 ويمكن استخدام اإلنحدار الخطي المتعدد في حالة توافر الشروط التالية :  

 أن تكون العالقة خطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع . .1

طبيعيا ً للمتغيرات المستقلة والمتغير أن تكون البيانات موزعة توزيعا ً  .2

 التابع .

 يجب أن تكون قيم المتغير التابع من المستوى الترتيبي على األقل .    .3

ن هذه أن نبين هل أبعد الحصول على نتائج معادلة االنحدار يجب علينا 

ً معنوية احصائيأي حصائية إلالمعامالت مقبولة من الناحية ا ن بأمع التنويه ا

 .ة تكون لكل معامل على حدة المعنوي

يجب التعرف على بعض في حال وجود أكثر من متغيرين ولتقدير معادلة إنحدار 

مختلفة والتي من خالل تطبيقها قد  هاتالنماذج التي يمكن من خاللها بناء سيناريو

 نحتاج الىا جراء بعض المعالجات االحصائية مثل

 (.GDPأخذ اللوغاريتم الطبيعي للمتغير التابع ) -

 حذف متغير مستقل. /إضافة  -

 حيث أن هذه المعالجات تمكننا من الحصول على نموذج مثالي لتقدير الدالة

 ونورد بعض المثلة على سيناريوهات احصائية لعدد من النماذج:

 تقدير دالة الناتج المحلي اإلجمالي: -1

GDP = C + I + G + (X-M) + e 

:Where 

GDP: Gross Domestic Product  الناتج المحلي اإلجمالي 
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C: Private Consumption  اإلستهالك الخاص 

I: Investment  اإلستثمار 

 G: Government Expenditure   الحكومي اإلنفاق 

(X-M):  Export minus Import (Net Foreign Trade) ناقص الصادرات 

 المستوردات

  e: error term  الخطأ مقدار 

 على التعليم: . تقدير دالة العائد2

Y= edu + no_edu + age + G + exp + Ms + e  

:Where 

Y: الدخل من العمل 

edu: المستوى التعليمي 

no_edu: عدد سنوات التعليم 

age: العمر 

G: النوع االجتماعي 

Exp: عدد سنوات الخبرة 

Ms: الحالة الزواجية 

e: error term الخطأ مقدار  

 . تقدير دائرة عرض العمل:3

WH= edu + no_edu + age + G + exp + Ms + Prof + Wage + 

e  

Where: 
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WH: عدد ساعات العمل 

edu: المستوى التعليمي 

no_edu: عدد سنوات التعليم 

age: العمر 

G: النوع االجتماعي 

Exp: عدد سنوات الخبرة 

Ms: الحالة الزواجية 

Prof: المهنة 

Wage: األجر أو الدخل من العمل 

e: error term الخطأ مقدار  

بعد الحصول على نتائج معادلة االنحدار يجب علينا ان نبين هل ان هذه المعامالت 

مقبولة من الناحية االحصائية )معنوية احصائيا( مع التنويه ان المعنوية تكون لكل 

او  Tمعامل على حدة ، لكي نحكم على معنوية معامالت االنحدار نستعين باختبار 

يقوم تلقائيا باستخراج  SPSSى االحتمالية المقابل لها ، وبرنامج ، ومستو tاحصائية 

ومستوى االحتمالية المقابل لها، حيث سنوضح هذا الموضوع في الفصل  tاختبار 

 الالحق.

 Test of Hypotheses  اختبار الفرضيات 3.3

  statistical hypothesisتعريف الفرضية  1.3.3

ين حول معلمة من معالم المجتمع ويكون المطلوب عبارة عن إدعاء او تخمين مع يه  

 .هذا االدعاء أو التخميناختبار صحة 

 

 أنواع الفرضيات 2.3.3

 هناك نوعين من الفروض :
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 ( فرض العدمnull hypothesis  ويرمز له بالرمز )Ho   ويصاغ في صورة

مثال : في مثال  –عدم وجود فرق أو عدم وجود عالقة أو عدم وجود تغير 

 ر الطالب وطالبات الجامعة فإن فرض العدم هو أعما

Ho  نفترض عدم وجود اختالف بين متوسطي اعمار الطالب والطالبات : 

 ( الفرض البديلalternative hypothesis  ويرمز له بالرمز )H1   وهو

مثال :  –الفرض الذي يجب أن يكون صحيحا اذا كان فرض العدم غير صحيح 

 البات الجامعة فإن الفرض البديل هو في مثال أعمار الطالب وط

H1. يوجد اختالف حقيقي وليس ظاهري بين متوسط اعمار الطالب والطالبات : 

إن القرار الذي سوف نتخذه بناء على االختبار اإلحصائي ال يمكن اعتباره صحيح 

فهناك مقدار من الخطأ ألن المعلومات التي نتخذ قرارنا بناء عليها بيانات  % 100

 ذة من عينة وليس من المجتمع األصلي مأخو

في اختبار فرض معين، فإن مقدار ثقتنا في القرار المتخذ بالرفض أو القبول يسمى 

 مقدار عدم الثقة أو مقدار الخطأ كما وأن α – (1) بدرجة الثقة ويرمز له بالرمز

  αيسمى بمستوى المعنوية ويرمز له بالرمز 

  ة أو درجة الثقة قبل البدء في عملية االختبار. وعادة يحدد الباحث مستوى المعنوي

نجد أننا امام احدى الحاالت االربع  H1ضد الفرض البديل  Hoعند اختبار فرض العدم 

 االتية :

        H0  خطأ            H0     صحيح  

 H0قبول  قرار سليم خطأ من النوع الثاثي 

 H0رفض  خطأ من النوع االول قرار سليم

 

 ن يكون فرض العدم صحيحا  ويكون القرار بقبوله ....وهذا قرار سليم( أ1

 . وهذا قرار خاطئ ( أن يكون فرض العدم صحيحا ويكون القرار برفضه ......2

صحيحا ويرمز لحجم هذا الخطأ  Hoعندما يكون  Ho) الخطأ من النوع األول : رفض  

 ( αبالرمز 

 برفضه وهذا قرار سليم( أن يكون فرض العدم خطأ ويكون القرار 3
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( أن يكون فرض العدم خطأ ويكون القرار بقبوله ..وهذا قرار خاطئ ) الخطأ من 4

 (  βخاطئ ويرمز لحجم هذا الخطأ بالرمز  Hoعندما يكون   Hoالنوع الثاني : قبول 

 αاحتمال الوقوع في الخطأ من النوع األول يسمى مستوى المعنوية ويرمزله بالرمز  -

 عندما يكون صحيح = مستوى المعنوية Ho العدم فرض رفض احتمال = α ان أي

  أن  أي  βاحتمال الوقوع في خطأ من النوع الثاني يرمز له بالرمز  - 

β  =العدم فرض قبول احتمال Ho عندما يكون خطأ 

  الفرضية اإلحصائية خطوات اختبار 3.3.3

 ية : إلجراء االختبار اإلحصائي  فإننا نتبع الخطوات التال

    Hoصياغة  فرض العدم  -1

0   µ   =µ  : Ho  

  والفرض البديل هو احد الحاالت التالية :

     1- 0µ ≠ µ H1:   

 )اختبار من طرفين(     

   2- 0µ > µ H1: 

 )اختبار من طرف واحد ،الجهة اليمنى( 

3- 0µ < µ H1: 

 )اختبار من طرف واحد ،الجهة اليسرى(  

 المحسوبة(: Z قيمة   احصاءة االختبار)تحديد قيمة  -2

  ً  حيث أن هذا االحصاءة يتبع تقريبا توزيعا طبيعيا قياسيا
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 : αتحديد القيمة الجدولية و تحدد على حسب نوع االختبار وقيمة    -3

 مستوى المعنوية نوع االختبار  

 

 درجه الثقة

 1 

 لمعياريةالدرجة ا

 

5%05.0 اختبار من طرفين   95.0%95  96.1= 
2

Z 

01.0%1  99.0%99  58.2= 
2

Z 

 

 

 مستوى المعنوية نوع االختبار  

 

 درجه الثقة

 1 

 القيمة الجدولية

 )القيمة الحرجة(

اختبار من طرف 

 واحد )الجهة اليمنى(

05.0%5  95.0%95  =1.64 Z 

01.0%1  99.0%99  =2.33 Z  

اختبار من طرف 

 واحد)الجهةاليسرى(

05.0%5  95.0%95  = -1.64 Z 

01.0%1  99.0%99  = -2.33 Z  

 اتخاذ القرار: -4

 على قيمة احصاءة االختبار نتخذ القرار بناءاً 

 إذا وقعت قيمة احصاءة االختبار في منطقة الرفض Hoنرفض      

 إذا وقعت قيمة احصاءة االختبار في منطقة  القبول Hoال نرفض     

 

n

O
X

C
Z 
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دم إذا تحققت المعادلة التالية : إذا كان االختبار من طرفين : نقبل فرض الع

22
 ZZZ C  

نرفض فرض العدم إذا تحققت إحدى المعادلتين :                                 
2

2





ZZ

ZZ

C

C





 

 إذا كان االختبار من طرف واحد الجهة اليمنى : 

ZZCنقبل فرض العدم إذا تحققت المعادلة :    

ZZCنرفض فرض العدم إذا تحققت المعادلة :    

 إذا كان االختبار من طرف واحد الجهة اليسرى : 

ZZCنقبل فرض العدم إذا تحققت المعادلة :    

ZZCنرفض فرض العدم إذا تحققت المعادلة :    

 

 (:1مثال )

عة لعب األطفال تعاقدت لشراء نوع جديد من الخيوط شركة متخصصة في صنا

كجم بانحراف  15الصناعية، يدعي صانع هذه الخيوط أن متوسط قوة تحمل الخيط 

 معياري نصف كجم .

ً وتم اختبارها فوجد  50والختبار صحة ادعاء الصانع أخذت عينة عشوائية من  خيطا

 ؟ استخدمننا تأييد ادعاء المديرفهل يمككجم .  14.8أن متوسط قوة التحمل في العينة 

 % . 5مستوى معنوية 

 

 الحل:

 

kgkgX

kgon

5.08.14

1550
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 صياغة الفرض اإلحصائي: -1

 توسط الخيوط القديمة والحديثة الفرض العدم : عدم وجود فرق معنوي بين م

 الفرض البديل : وجود فرق معنوي بين متوسط الخيوط القديمة والحديثة     

 هي متوسط قوة تحمل الخيط . µحيث 

 إيجاد قيمة إحصاء االختبار: -2

 : بدالً من  Sمجهولة والعينة كبيرة فانه يمكن استخدام  الن 

 

 

    :تحديد القيمة الجدولية    -3

 

 اتخاذ القرار: -4    

 وقعت في منطقة الرفض، فإن القرار هو: رفض فرض العدم   بما أن القيمة المحسوبة 

دعاء غير صحيح وأن هناك فرق معنوي بين المتوسط الحقيقي والمتوسط أي أن اال

 المدعى.

 ( : 2مثال)

ميللجرام  800إذا كان من المعروف أن جسم اإلنسان البالغ يحتاج يوميا في المتوسط 

من الكالسيوم لكي يقوم بوظائفه خير قام.ويعتقد احد علماء التغذية أن األفراد ذوي 

تطيعون تحقيق هذا المتوسط, والختبار ذلك تم اختيار عينة من الدخل المنخفض ال يس

شخصا بالغا من بين ذوي الدخل المنخفض فكان متوسط ما يتناوله من كالسيوم  50

ميللجرام .فهل تدل هذه  239.3ميللجرام واالنحراف المعياري هو  755.3يوميا هو 

وي الدخل المنخفض من النتائج على أن متوسط ما يتناوله األشخاص البالغون من ذ

 05.0مستوى معنوية  ميللجرام؟ استخدم 800كالسيوم يقل عن 

 الحل :

  

15: oH

15:
1

H

83.2

50

5.0
158.14 




n

O
X

C
Z 



96.1
2/




Z
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 صياغة الفرض اإلحصائي: -1

 فرض العدم هو 

                                                       Ho:  µ  = 800 

 والفرض البديل  

                                                       H1 :   µ < 800 

 وم . هي متوسط ما يتناوله اإلنسان البالغ ذوي الدخل المنخفض من الكالسي µحيث 

 :إيجاد قيمة إحصاء االختبار -2

 بدال منها .وبالتعويض s=239.3مجهولة والعينة كبيرة فانه يمكن استخدام    الن 

 نجد ان قيمة احصاءة االختبار هي

                                               Z= 

    :تحديد القيمة الجدولية    -3

ونالحظ هنا أن االختبار ذو جانب )طرف( واحد هو الجانب )الطرف( األيسر وحيث 

لقياسي نجد أن القيمة فانه من جدول التوزيع الطبيعي ا  α=0.05أن مستوى المعنوية  

 الحرجة هي :   

= -1.64 Z  

 اتخاذ القرار: -4    

وهي تقع في منطقة   1.64-اكبر من القيمة الحرجة بما أن قيمة االحصاءة 

وهو أن متوسط ما يتناوله اإلنسان البالغ  القبول وبالتالي فإننا النرفض فرض العدم 

 ميللجرام .  800ذو الدخل المنخفض من الكالسيوم يساوي 

 ( :  3مثال )
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حالة وفاة في قرية معينة تبين أن متوسط  100في عينة عشوائية مكونة من تسجيل 

أن متوسط أعوام. فهل هذا يوضح  8عاما واالنحراف المعياري  67.5العمر في العينة  

 عاما ؟  65العمر في هذه القرية اكبر من 

 . 5مستوى معنوية %  استخدم

 الحل:

 متوسط العمر في هذه القرية .  µنفرض أن 

 صياغة الفرض اإلحصائي: -1

 

                                            : = 65 

                                          :  > 65 

 :إيجاد قيمة إحصاء االختبار -2

                                          Z=   

    :تحديد القيمة الجدولية    -3

ونالحظ هنا أن االختبار ذو جانب )طرف( واحد هو الجانب )الطرف( األيمن وحيث 

فانه من جدول التوزيع الطبيعي القياسي نجد أن القيمة   α=0.05أن مستوى المعنوية  

 الحرجة هي :   

=1.64                    Z  

 اتخاذ القرار: -4  

المحسوبة  Zلهذا فان   1.64القيمة الجدولية اكبر من 3.125 المحسوبة Z نجد أن قيمة 

   رفض لهذا فان القرار هو رفض تقع في منطقة ال

 عاما . 65ونستنتج من ذلك أن متوسط العمر في هذه القرية اكبر من 
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وفي الفصل التالي سنتناول بعض المثلة التطبيقية على اختبار الفرضيات من خالل 

 .spss التعامل مع برنامج

 أنواع االختبارات االحصائية  4.3

 :الفرضيات اختبار في تستخدم التي إلحصائيةا الطرق من نوعان هناك

التحقق من  يتستخدم ف ياإلحصائية التاإلختبارات وهي : االختبارات المعلمية 1.4.3

 عينات لها الصفات التالية:المتعلقة ب ياتصحة الفروض

 في البيانات اعتدالية التوزيع -

ً  اوتم اختيارهأن يكون حجم العينة كبير  -  عشوائيا

 ANOVAتحليل التباين  ،االرتباط الخطى ،اختبارات )ت(من أمثلته :   -

 المعلمية االختبارات أنواع يلي فيما

1. One – Sample T-Test  يستخدم هذا االختبار لفحص فرضية تتعلق بالوسط

 الحسابي

2. Independent – Sample T-Test فحص فرضية متعلقة بمساواة يستخدم ل

 متوسط متغير ما لعينتين مستقلتين

3. Paired Sample T-Test  فحص فرضية متعلقة بمساواة متوسط يستخدم ل

 ين لعينة واحدةمتغير

4. One Way ANOVA الختبار معنوية الفرق بين المتوسطات لعدة  يستخدم

 عينات بمقارنة واحدة

 موضع المجتمع في تتوافر ال قد الحاالت بعض في: الالمعلميةاالختبارات  2.4.3

 فإن لذلك منه، يقترب أو طبيعي توزيع له لمجتمعا هذا توزيع يكون أن الدراسة

 دقيقة، غير نتائج إلى يؤدي قد الحاالت هذه مثل في المعلمية االختبارات استخدام

 بعض في ولكن دقيقة، الدراسة موضع الظاهرة بيانات تكون أن يفترض كذلك

 دمنستخ فإننا لذلك الظواهر، بعض على دقيقة عددية قياسات أخذ يتعذر األحيان

 إلى تحتاج وال المجتمع بتوزيع تتعلق معينة شروط على تعتمد ال معلمية غير طرق

 التوزيع يتبع ال توزيعها التي الرقمية البيانات حالة في وتستخدم .دقيقة قياسات
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، وفي حالة حجم .والوصفية الترتيبية البيانات حالتي في وكذلك طبيعي، الطبيعي

 العينة كان صغيرا.

 الالمعلمية: االختبارات ماستخدا مزايا

 المستخدمة الحسابية العمليات سهولة. 

 جداً  قليلة استعمالها إساءة إمكانية فإن لذلك كثيرة شروط إلى تحتاج ال. 

 أن مثل المعلمية االختبارات لتطبيق الالزمة الشروط تتحقق ال عندما تستخدم 

ً  المجتمع توزيع يكون  .طبيعيا

 دقيقة بيانات على الحصول صعوبة حالة في تستخدم. 

 البيانات جمع عملية فإن لذلك كبيراً، العينات حجم يكون أن استخدامها تشترط ال 

 .والتكلفة والمجهود الوقت توفر الحالة هذه في

 :الالمعلمية االختبارات استخدام عيوب

o تستخدم  ً  وذلك المعلمية االختبارات استخدام يجب التي الحاالت في أحيانا

 .ااستخدامه لسهولة

o هذه في المستخدمة االختبار دوال توزيع على الحصول صعوبة 

 .االختبارات

 :الالمعلمية االختبارات أنواع يلي فيما

  سمرنوف –استخدام اختبار كولمجروف "One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test" لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع  التوزيع الطبيعي. 

 اختبار ويلكوكسن "Wilcoxon Test"  الختبار فرضيات حول مقارنة

 .متوسطي مجتمعين في حالة العينات المرتبطة

  وتني –اختبار مان "Mann Whitney Test"  الختبار الفرضيات حول

 .الفرق بين متوسطي مجتمعين في حالة العينات المستقلة

  واالس –اختبار كروسكال "Kruskal-Wallis Test" الختبار فرضيات

تحليل التباين في حالة العينات )عدة مجتمعات مستقلة لمقارنة متوسطات 

 (.المستقلة

 اختبار فريدمان "Friedman Test" الذي يعالج موضوع تحليل التباين في

 . أو العينات المرتبطة(Repeated Measures)  حالة المشاهدات المتكررة
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تبارات الجدول التالي يوضح االختالف بين استخدام االختبارات المعلمية واالخ

 الالمعلمية

 المعلمية االختبارات

parametric tests 

 الالمعلمية االختبارات

nonparametric tests 

تصلح للعينات الكبيرة والصغيرة )مثال اذا  تصلح للعينات الكبيرة بشكل اساسي

او اقل فال بديل عن  6كان حجم العينة 

 استخدام االختبارات الالمعلمية

عن توزيع  يشترط توفر معلومات 

 المجتمع

ال يشترط افتراضات او معلومات حول 

 توزيع المجتمع

تستخدم في حالة التوزيعات الحرة غير  تستخدم في التوزيعات المقيدة باالعتدالية

 المقيدة

والنسبية  intervalتناسب البيانات الفترية 

ratio 

  nominalتناسب البيانات االسمية 

ستخدامها في كما يمكن ا ordinalوالرتبية 

 حالة البيانات الفترية والنسبية

تشترط تجانس التباين في المجتمعات التي 

 تسحب منها العينات

 ال تشترط تجانس التباين

تعتبر أكثر قوة في رفض الفرضية 

الصفرية عندما تكون خاطئة عند توافر 

 الشروط المطلوبة لالختبارات المعلمية

ار تعتبر اقل قوة وتزداد قوة االختب

 الالمعلمي بزيادة حجم العينة 

 تستخدم جميع المعلومات في العينة

ال تستخدم جميع المعلومات في العينة 

حيث أن الدرجات الخام يتم تحويلها إلى 

 signsأو إشارات  ranksرتب 

 الشروط المرجعية لتحديد نوع االختبار المطلوب 4.3

ة على الباحث أن يكون ملما بالنواع لتحديد نوع االختبار المناسب للبيانات المتوفر

المختلفة للمتغيرات قيد الدراسة، كما عليه أن يكون قادرا على تحديد المتغيرات 

المستقلة من المتغيرات التابعة، والنموذج أدناه يعطي توجيها واضحا لتحديد نوع 

 االختبار بعد تحديد أنواع المتغيرات وتصنيفها بين تابع ومستقل.
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 نتماري

 أوجد حلول التارين التالية:

هل هناك عالقة تربط بين عالمات الطالب بين مادتي االحصاء والرياضيات  .1

 الموضحة في الجدول التالي، ما هو معامل االرتباط المناسب في هذه الحالة؟

 

تب لتقديرات الطالب في كل من مادتي االحصاء أوجد معامل ارتباط الر .2

 والرياضيات كما هو موضح في الجدول التالي:

 x A C C C B D الرياضيات

 y B B D C A E  اإلحصاء

 

 x 13 9 19 15 11 8 16 11  اإلحصاء

 y 15 7 17 15 10 9 14 10  الرياضيات
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  1أوجد معادلة خط االنحدار البسيط للبيانات في التمرين  .3

سم  155طالب من احدىالمدارس فوجدأن متوسط الطول هو  46اخذت عينة من  .4

سماختبر الفرض عند مستوى  5كان االنحراف المعياري للمجتمع يساوي فإذا 

 القائل : α=  0,05الداللة 

 

 

  Z 0.025 = 1.96  الجدولية قيمةالاذا علمت ان 

 

  4الفصل 

 البرامج المستخدمة في تحليل البيانات

أهم البرامج الحديثة المستخدمة في ة موجزوهذا الفصل سيتناول وبصورة سريعة 

، ونهاية STATA، وبرنامج SAS، وبرنامج Rحليل االحصائي، مثل برمجية الت

سيتم وكما  ،والتي تعد األكثر رواجا واستخداما SPSSعرض برمجية تم سيالفصل 

عرض بعض التطبيقات ألهم ما ورد في الفصول السابقة على عمليات التحليل 

 االحصائي.

 العام للفصل:الهدف 

 مستخدمة في التحليل الحصائيالتعرف على اهم البرامج ال 

  اجراء تطبيقات عملية على برنامجSPSS 

 Rبرنامج  1.4

من جامعة أوكالند  "Ross Ihaka" أكثر من عادية عندما حاول R نت بدايةكا

هذه هي أولى اللغات S ولغة  S إعادة كتابة بعض الدوال اإلحصائية بلغة بنيوزيالندا

  .نات القرن الماضي كبديل لفورترانالمختصة بالحوسبة اإلحصائية في سبعي

 "GNU R" أو المعروفة اختصاًرا ب R هي لغة وبيئة تطوي (Language and   

development environment)   متخصصة في تحليل وتمثيل البيانات والحوسبة

يمكن توسيعها بواسطة حزم أخرى  "core" من حزمة رئيسيةR وتتكون  .اإلحصائية

يبلغ عدد هذه الحزم لحد اآلن  ."CRAN" المشروع الرئيسي موجودة بمستودعات

160:

160:0
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وهي تقدم مكتبات للطرق اإلحصائية األساسية والمقدمة كاإلحصاء الوصفي،  .2456

واالختبارات اإلحصائية، وتخطيط التجارب، وتحليل االرتباطات الخطية، والالخطية، 

 .تحليل اإلشاراتوتحليل المتتاليات الزمنية، والتحليل متعدد المتغيرات، و

الدوائر األكاديمية إلى قطاعات تكنولوجية  R في السنوات العشر األخيرة، تجاوزت

في ذلك غوغل ومايكروسوفت وموقع متعددة حيث تقوم باستعمالها شركات كبرى بما 

 .لتحليل البيانات يسبوكف

 

  SASبرنامج  2.4

( اذ نفوذ وطوور Statistical Analysis System)  لــوـهو مختصور  SASان برنامج 

في الواليوات المتحودة االمريكيوة ، وبيعوت  SASمن قبل مجموعة من الباحثين في معهد 

ويجرى عليه تطويرمسوتمر حتوى وصولت آخرنسوخة معدلوة منوه  1976اول نسخ له عام 

 .    9.2versionالى 

صوميم يستعمل هذا البرنامج الجراء معظم التحليالت االحصوائية ولجميوع التصواميم ) الت

العشوووائي الكاموول ، تصووميم القطاعووات العشوووائية الكاملووة ، المربووع الالتينووي فضووال عوون 

تصاميم التجارب العاملية لالنواع الثالث المذكورة(. كما يمكن استعماله الجراء مختلف 

 T-Test (Least significanceاالختبوارات االحصوائية المعلميووة والالمعلميوة مثول 

Differences )ncan ختبووووار واTukey  واختبووووار مربووووع كوووواي واختبووووار ولكاكسوووون

وماكنيمووار وتقوودير حوودود الثقووة،  كمووا يسووتعمل ايضووا لتقووديرمعامل االرتبوواط واالنحوودار 

( ونسوبة Risk Ratioالبسيط والمتعدد واالنحدار اللوجستيكي وتقودير نسوبة الخطوورة ) 

لحصووول علووى ( واختبووارات التشووخيص فضووال عوون امكانيووة اOddsRatioاالرجحيووة ) 

رسوم بيانية.كما يمكن اعتمواده لغورض تقودير المكوافىء الووراثي واالرتباطوات الوراثيوة 

اسووات التقيوويم الوووراثي الخاصووة بدر BLUPوالبيئيووة والمظهريووة عووالوة علووى تقوودير قوويم 

 للحيوانات.
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 STATAبرنامج  3.4

STATA  نوعة من هو برنامج تحليل البيانات التفاعلية التي تعمل على مجموعة مت

 المنصات، ويمكن استخدامه في كل التحليالت اإلحصائية البسيطة والمعقدة. يستخدم

STATA  واجهة يمكن التحكم بها بالفأرة وبكتابة األوامر أيًضا، مما يجعله سهل

االستخدام. كما يسهل إنشاء الرسوم البيانية ومخططات البيانات والنتائج باستخدام 

 STATA  برنامج

حول أربع نوافذ: نافذة األوامر، نافذة المراجعة، نافذة  STATA حليل فييتركز الت

يتم إدخال أوامر التحليل في نافذة األوامر حيث تسجل نافذة  .المتغيرات النتيجة، ونافذة

التي تتوفر في البيانات  المتغيرات  كل المتغيرات المراجعة تلك األوامر. تسرد نافذة

 .الحالية وتعرضها مع تسمياتها، أما نافذة النتائج فهي المكان الذي تظهر فيه النتائج

 SPSSبرنامج  4.4

ة التي القت شيوعاً في أحد البرامج اإلحصائي SPSSيعتبر برنامج التحليل اإلحصائي 

استخدامها من قبل الباحثين للقيام بالتحليالت اإلحصائية، ويستخدم البرنامج في كثير 

من المجاالت العلمية والتي تشمل على سبيل المثال، العلوم اإلدارية واالجتماعية 

 و:هي اختصار للمسمى الكامل للبرنامج وه SPSSوالهندسية والزراعية.  وكلمة 

"Statistical Package for Social Sciences"  والتي تعني " البرنامج

 اإلحصائي للعلوم االجتماعية".

إعداد هذا البرنامج الذي   SPSS، بدأت شركةSPSSهناك عدة إصدارات من برنامج 

وقد تم تطويره ليعمل ضمن نظام التشغيل  MS_DOSكان يعمل تحت نظام التشغيل 

Windows  1993في عام  ً بذلك الصعوبات التي كانت تواجه مستخدمي هذا  متالفيا

 . MS_DOSالبرنامج ضمن نظام التشغيل 

، 16، 15، 14، 13، 12، 11.5، 10، 9، 7.5، 7، ثم 6توالت اإلصدارات من  

 .22وكان آخر إصدار هو اإلصدار  20،  19، 18، 17

 SPSSتطبيقات عملية على برنامج  1.4.4

  من خالل البرنامجلحساب مقاييس النزعة المركزية 

 الوصفية لإلحصاءات الفرعية القائمة اختار Analyze  التحليل قائمةمن 

Descriptive Statistic التكرارات أمر تختار ان عليك ثم Frequency في كما 

  التالي الشكل

http://www.academiworld.com/research/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%a9/
http://www.academiworld.com/research/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%a9/
http://www.academiworld.com/research/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%a9/
http://www.academiworld.com/research/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%a9/
http://www.academiworld.com/research/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%a9/
http://www.academiworld.com/research/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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 التالي الحواري المربع يظهر

 

 الضغط خالل من وذلك Variable  المتغيرات لخانة Degree المتغير ننقل ثم ومن

 المتغير على بالماوس
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 Degree المتغير على بالماوس مرتين الضغط خالل من أو

 حساب منه ونختار التالي الحواري المربع يظهر Statistics زر على بالضغطثم 

 Central Tendency  المركزية النزعة مقاييس تحت التي تقع االحصائية المقاييس

 Quartile  الربيعاتو Dispersion  التشتت ومقاييس

 

  خطوات اختبار الفرضيات في برنامجSPSS 

يجب تحديد ما إذا كان المتغير العشوائي الذي يتم  ،تحديد نوع توزيع المجتمع -

 ال.الطبيعي أم    دراسته يتبع التوزيع 

  والبديلة )الصفرية( صياغة فرضيتا العدم -

ينة مقابل الفرضية القائلة مثالً: عند اختبار أن متوسط المجتمع  يساوى قيمة مع

 ال يساوى، فإن فرضية العدم  والفرضية البديلة  تكون على النحو التالي: هبأن

 

 

  α مستوى المعنويةتحديد  -

 اختيار دالة االختبار اإلحصائية المناسبة -

 جمع البيانات من العينة وحساب قيمة دالة االختبار اإلحصائية -

 اتخاذ القرارات   -

0

00

:

:
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هذا يعني أننا نرفض الفرضية  α أقل من قيمة P-values (Sig.)إذا كانت قيمة 

 العدمية ونقبل الفرضية البديلة.

أي أن اختبارات الثقة تجري عند  0.05تساوي  SPSSاإلفتراضية في  αدائما قيمة 

 %.95مستوى ثقة 

 SPSSل لالختبارات في برنامج والشكل التالي يوضح كيفية الوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لى اختبار العينة الواحدةمثال تطبيقي ع
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 SPSSالتالي يوضح النتائج التي يتم استخراجها باستخدام حزمة 
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 عن الوصفية المعلومات بعض يعطي األول الجدول جدولين، من االختبار ناتج يتكون

 متغيرال

 Tوالوسط الحسابي واالنحراف المعياري، اما الجدول الثاني يعطي ناتج اختبار  عددالك

 وسط عينة واحدة.ل

 One-Sample Statistics  الجدول األول
Std. Error 

Mean 
Std. 

Deviation 
Mean N  

3.838 21.021 63.40 30 Arabic 

 

 One-Sample Test  الجدول الثاني
Test Value = 68  

90% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Mean 

Difference 
Sig. (2- 
tailed) 

df t 

Upper Lower 
1.92 -11.12 -4.600 .240 29 -1.199 Arabic 

 

 مجتمع لوسط T اختبار قيمة وأن 68 هي عليها بناًءا االختبار تم التي القيمة أن يبين

 المفحوصة والقيمة العينة وسط بين الفرق وان29 مقدارها حرية بدرجة 1.199-هي

 4.6-وه

وهي اكبر  0.24والتي يبين الجدول انها   p-valueأو ما تسمى  Sigوبناء على قيمة 

 أي اننا نقبل فرضية العدم.  α=0.05       من قيمة 

 تقدير دالة االنحدار باستخدام البرنامج 
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نتبع الخطوات التي يوضحهها الشكل ادناه للوصول الى نوافذ االدخال الخاصة 

 بدالة االنحدار

 

 المثال في الشكلثم نحدد المتغير المستقل والمتغير التابع حسب 
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 الخطي االنحدار تحليل نتائج
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 االول الجدول

 وأن الخطي االنحدار تحليل في المتبعة هي الصغرى المربعات طريقة أن يبين وهو

 المتغير

 . الحاسوب هو التابع المتغير وأن الرياضيات هو المستقل

 الثاني الجدول

مدى الدقة في المتغير التابع بلغت وأن  0.935يبين أن االرتباط قوي جدا بلغت قيمته 

87% 

 

 

 الجدول الثالث

 خطة مالئمة مدى يدرس حيث االنحدار خط تباين تحليل جدول هو أعاله الجدول

 الصفرية وفرضيته للبيانات االنحدار

 معامل االرتباط
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  الرابع الجدول

 

 

 Y= 23.683+0.755x اذن دالة االنحدرار هي   

  لبرنامجعلى ا اإلنحدار الخطي المتعددتطبيق Multiple Linear 

Regression  

يوضح المثال في الجدول التالي الطريقة إليجاد معادلة خط اإلنحدار المتعدد للبيانات 

) أختبار الوثب العريض تمثل هذه البيانات العالقة بين ( طالبا ً إذ 15المعلقة بأختبار )

و (  X1على على العقلة ) أختبار الشد ألها وهي ي( والعوامل المؤثرة عل Yمن الثبات 

، وبإستخدام (  X3و ) أختبار الوثب العمودي من الثبات (  X2) أختبار السعة الحيوية 

الحصول على نتائج تقدير معادلة االنحدار الخطي سيتم   SPSSالبرنامج االحصائي 

 وكما يلي :    المتعدد

 االرتباط معامل قيمة
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ن القائمة الفرعية وم Regressionمر األونختار منها  analyzeلى قائمة إنذهب 

 ، كما في الشكل االتي : Linearنختار 
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التابع لى خانة المتغير إ( وننقله Y)التابع نحدار نقوم بتحديد المتغير إلمن نافذة تحليل ا

كما في  OKلى خانة المتغيرات المستقلة ثم ننقر إنحدد المتغيرات المستقلة وننقلها ثم 

 تي :آلالشكل ا
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 ى شاشة المخرجات اآلتية :سوف نحصل عل

Regression 

Variables Entered/Removedb

X3, X2, X1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Model Summary

.975a .951 .938 4.52761

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

 

ANOVAb

4374.508 3 1458.169 71.133 .000a

225.492 11 20.499

4600.000 14

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

79.106 19.782 3.999 .002

-4.928 1.611 -.563 -3.059 .011

1.590E-02 .007 .392 2.146 .055

.175 .637 .043 .275 .789

(Constant)

X1

X2

X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

 

 

 



 

59 
 

 

 نستنتج من المخرجات أعاله ما يلي :  

  Enterنحدار المستخدمة وهي طريقة إلطريقة امن الجدول األول نالحظ بأن  -

نحدار إلحيث يتبين ان البرنامج قام بادخال جميع المتغيرات المستقلة في معادلة ا

 . الخطي المتعدد

قيم معامل االرتباط الثالثة وهي معامل االرتباط ثاني نالحظ بأن من الجدول ال  -

( في حين  0.951) R2معامل التحديد ( بينما بلغ 0.975)بلغ قد    Rالبسيط 

ن المتغيرات المستقلة بأمما يعني R2- (0.938 )معامل التحديد المصحح كان 

أختبار ، لحيوية أختبار السعة ا، أختبار الشد ألعلى على العقلة  التفسيرية )

من التغيرات الحاصلة  (0.94)( استطاعت ان تفسر الوثب العمودي من الثبات 

لى إ(  يعزى 0.06مطلوبة والباقي ))أختبار الوثب العريض من الثبات( الفي 

 . عوامل اخرى

تحليل التباين والذي يمكن المعرفة كما يالحظ في الجدول الثالث بأنه يتضمن قيم  -

وكما   Fحصائية إلقوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق من خالله على ا

F  (P < 0.0001  )ختبار ألمن جدول تحليل التباين المعنوية العالية يالحظ 

نحدار الخطي المتعدد من الناحية إلمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج ا

 حصائية .إلا

معامالت اإلنحدار وداللتها ة الثابت وقيمفيالحظ واألخير أما في الجدول الرابع  -

ويمكن تلخيص هذه الجدول اإلحصائية للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع 

 :تي آلبالشكل ا
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 تابع المتغير ال المتغيرات المستقلة

X3 X2 X1 
B الحد الثابت 

 غير المعياري
Y 

0.175 0.015  4.928 

- 

79.106 
 قيمة المعامل

 Tيم اختبار ق 3.999 3.059- 2.146 0.275

 المعنوية 0.002 0.01 0.055 0.789

 

كان ) أختبار الشد ألعلى على العقلة ( من الجدول نستنتج ان المتغيرات المستقلة 

( ، في P ≤ 0.05 )عند مستوى معنوية  tختبار أحصائية وحسب إلمن الناحية اا ً معنوي

( P ≤ 0.05 مستوى معنوية )عند ا ً ن يكون معنوي) أختبار السعة الحيوية ( أ حين كاد

اً  معنوياً  ثيرأ(  لم يكن ذو تأختبار الوثب العمودي من الثبات  ن المتغير المستقل )أال إ

، ومن الجدول الرابع واألخير يمكن   tختبار أنحدار المتعدد وحسب إلفي نموذج ا

وكما يلي  غير المعيارية ) الحد الثابت (Beta التوصل إلى معادالت اإلنحدار باستخدام 

:  

إن معادلة خط إنحدار ) الوثب العريض من الثبات ( على أختبارات ) الشد  -

 ألعلى على العقلة والسعة الحيوية والوثب العمودي من الثبات ( هي : 

 0.015الشد ألعلى على العقلة + ×  4.928+  79.106الوثب العريض من الثبات = 

 من الثبات . الوثب العمودي×  0.175السعة الحيوية + × 

 تطبيقات معامالت االرتباط )بيرسون، سبيرمان( على البرنامج 

 ثم ومن Correlation  لإلرتباط الفرعية القائمة نختار Analyze  التحليل قائمة من

 كما يوضحه الشكل التالي  Bivariate نختار
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باط المناسب ثم يظهر مربع الحوار التالي والذي من خالله يمكن ان نحدد معامل الرت

 للبيانات
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 نتائج معمالت االرتباط

 

  تطبيقات االختبارات الالمعلمية على برنامجSPSS 

 تمثل البيانات التالية كمية اإلنتاج بالطن لسلعة ما في األسبوع في أحد المصانع:

 معامل االرتباط
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74  83  94 68   76  60 90 70 80 90      80  68   82  79  65     

50 70 60 92 82     68 93 71 86  92     90  80   82  65    

76 

سمرنوف لمعرفة أن البيانات السابقة  –المطلوب: استخدم اختبار كولمجروف 

 ..05لها توزيع طبيعي أم ال مستخدماً مستوى داللة 
 

ثم يظهر مربع حوار نحدد من خالله نوع التوزيع المراد اختباره وهو هنا 

 التوزيع الطبيعي 

 تاليةلتظهر النتائج ال
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30

77.2000

11.3058

.105

.075

-.105

.573

.898

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

QUANTITY

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 

 

 

 

 

 

 

لذلك ال يمكن رفض فرضية العدم القائلة بأن  Sig.=.898الجدول السابق:  من

 ..05كمية اإلنتاج لها توزيع طبيعي وذلك على مستوى داللة 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تمارين

 اوجد حلول التمارين التالية:
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سنة، قم بصياغة فرضية  19اذا كان عمر الطالب في الجامعات األردنية هو  .1

 .ر صحة هذا اإلدعاء وحدد نوع االختبار الملطوبالختبا

لدراسة العالقة بين الدخل واالستهالك بالدنانير في مدينة ما، أخذت عينوة مكونوة  .2

 من عشرة أسر فأعطت النتائج التالية:

 250 1050 1200 900 1000 900 600 500 350 300 الدخل

 250 1000 1050 850 750 800 550 500 340 280 االستهالك

 SPSSباستخدام برنامج  المطلوب: إيجاد نموذج انحدار االستهالك على الدخل

 فيما يلي تقديرات عشرة من طالب في امتحان مادتي الرياضيات واإلحصاء: .3

جيوووووووووود  مقبول جيد راسب الرياضيات

 جداً 

 جيد جيد جداً  جيد جيد مقبول مقبول

 راسب ممتاز جيد جيد جداً  جيد راسب ممتاز جيد جيد جداً  مقبول اإلحصاء

باسوتخدام برنوامج  بين تقوديرات الموادتين سبيرمان المطلوب: احسب معامل االرتباط

SPSS. 

 

أعاله؟ اختبر هذا االدعاء باستخدام  2هل تتوزع بيانات الدخل في التمرين  .4

 one-sample Kolmoyorov-Smirnov Testاختبار 

 

 

 

 

 المصطلحات

 علم اإلحصاء :

ي جمع البيانات والتقنيات المختلفة لتنظيم وتصنيف وعرض هذه هو العلم الذي يبحث ف

البيانات وتلخيصها في صورة مؤشرات رقمية لوصف وقياس خصائصها األساسية، 

 وتحليلها بغرض اتخاذ القرارات المناسبة.
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 :  Populationالمجتمع

هو المجموعة الكلية لمفردات الدراسة سواء كانت أفراد أو أشياء، واستخالص 

 صائص هذا المجتمع هو الهدف النهائي للدراسة اإلحصائية .خ

 : Sampleالعينة 

هي مجموعة جزئية من مفردات المجتمع محل الدراسة يتم اختيارها بحيث تكون ممثلة 

 للمجتمع تمثيل صحيح.

 وزمان وقت في إحصائية بيانات يمثل اإلحصائية البيانات من عنصر هوالمؤشر 

 خرىأ لخصائص إضافة محددين

 Average أو Arithmetic Mean الوسط الحسابي

الوسط الحسابي لمجموعة من القيم هو القيمة التي لو أعطيت لكل مفردة من مفردات 

ستخدم الوسط يالمجموعة لكان مجموع القيم الجديدة مساويا لمجموع القيم األصلية. و

 .الحسابي في  حالة البيانات الرقمية فقط

 :Median  الوسيط

الوسيط لمجموعة من البيانات بأنه القيمة التي تقع في وسط المجموعة تماماً بعد  يعرف

ترتبيها تصاعدياً أو تنازلياً، أي هو القيمة التي تقسم مجموعة البيانات إلى قسمين بحيث 

حالة  يكون عدد القيم األكبر منها مساوياً عدد القيم األصغر منها.  ويستخدم الوسيط في

 .يبيةالبيانات الترت

 

 :Mode المنوال

يعرف المنوال لمجموعة من البيانات بأنه القيمة األكثر شيوعاً )تكراراً( في المجموعة. 

  .يفضل استخدام المنوال في  حالة البيانات الوصفية والترتيبية

 اإلحصائية الفرضية

ً  يكون قد ادعاء هي  من لمجموعة أو لمجتمع أكثر أو معلمة حول خطأ أو صحيحا

  .معاتالمجت

 االحتمال مستوى أو المعنوية مستوى
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 احتمال هو أو صحيحة تكون عندما  العدم فرضية به نرفض الذي االحتمال درجة وهي

 معظم وفي البداية منذ لنفسه الباحث يحددها وهي األول، النوع من الخطأ في الوقوع

 .األكثر على%  5 أو% 1 مساوية  نختار التطبيقية العلوم

  اإلحصائية راالختبا دالة

 العالقة اإلحصائية الدالة وتصف معلوم احتمالي توزيع له عشوائي متغير عن عبارة

 .العينة من المحسوبة والقيم للمجتمع النظرية القيم بين

 : (Sig. or P-value) االحتمالية القيمة

 االختبار إحصائية( تساوي أو من أقل) تساوي أو من أكبر قيمة على الحصول احتمال

 صحة بافتراض االختبار إحصائية توزيع االعتبار في أخذاً  العينة بيانات من محسوبةال

 حيال قرار التخاذ االحتمالية القيمة استخدام ويتم   ،البديل الفرض وطبيعة العدم فرض

 .العدم فرض

  :بيانات نوعية

لى بيانات وهي البيانات التي ال يمكن قياسها رقميا )عدديا ( وتقسم البيانات النوعية إ

 نوعية أسمية، و بيانات نوعية ترتيبية

  

 :بيانات كمية

قيما عددية صحيحة أو كسرية   وهي البيانات التي يمكن قياسها رقميا وتأخذ دائما 

بيانات كمية  حسب ظروف الحالة حيث تقسم البيانات الكمية إلى بيانات كمية منقطعة و

 مستمرة)المتصلة(

  المؤشر اإلحصائي:
من البيانات اإلحصائية يمثل بيانات إحصائية في وقت وزمان محددين  هو عنصر

 إضافة لخصائص أخرى
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