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 مقدمة

عن عملية استدالل صاعد ينتقل فيه الباحث من الحاالت الجزئية الى  (Inductive) يعبر الاستقراء

الاستقراء تعتبر أهم  ولذلك فنتائجأي انتقال من مالحظة الجزئيات الى الحكم العام،  العامة، القواعد

 البحث املتبعة. ومختلف تقنياتوالتجربة الحظة من خالل امل ويتحقق الاستقراءمن مقدماته، 

الغزالي  ويعرفه الامامالكثيرة،  املنطقيين هو الحكم على كلي بما يوجد في جزئياته والاستقراء عند

وجد حكم في تلك الجزئيات حكم  إذاتحت معنى كلي، حتى  داخلةتصفح لجزئيات كثيرة  )هو بقوله 

 على ذلك الكلي به(.

ألاسبقية لجمع املالحظات عن الظواهر بهدف الاستنتاج املمكن ة الاستقراء اذن تمنح أطروح

، و يندرج فيها البحث العلمي من الوقائع (..............)الانسجام لالفتراظات العامة املؤدية الى بعض 

يمكن فهم هذا ألاسلوب باعتبار أنه  و  (General)الى العموميات  (More Specificاملخصصة و املحددة )

عامة أو موسعة  يتسم باجراء دراسات الهدف منها تعميم الحاالت الخاصة املحددة الى نضريات و أفكار 

(Generalizations)  ( و يطلق على هذا ألاسلوب أحيانا أسلوب املقاربة الصاعدةBottom of Approch). 

الاستقراء في تمحيص الظواهر و دراستها، جعل القائمين  أسلوباعتماد البحث العلمي على  وبهذا فان

عليه أمام خيارين أساسيين، فهم اما يدرسون جميع الوحدات املكونة ملجتمع الظاهرة، فيما يسمى 

املجتمع  أو يقتصرون على دراسة بعض الوحدات من هذا (Complete Censusباملسح الشامل )

 (Sampling Methodبالظاهرة املدروسة، فيما يسمى باملعاينة ) الخاص

أن الكمال في البحث العلمي يرتبط بوصول الباحث الى كل عناصر مجتمع البحث الذي يود  ورغم 

دراسته الا أن هذا ألامر ليس متاحا في كل ألاوقات و املواقف البحتية، حيث أن أغلب املجتمعات 

 مما جعل في الوصول الى جميع أفراده، إمكانيات الباحثينتتكون من أعداد كبيرة تتجاوز املرجعية 

هؤالء الباحثين في حاجة ماسة إلى إعتماد املعاينة كخيار وحيد، لكن هذا الاضطرار لم يكن ليعني أن 

هو أسلوب أصيل يحوز على العديد من املبررات املنطقية أسلوب املعاينة هو مجرد أسوب بديل، بل 

 والبحثية التي تدعم استعماله وتعزز الثقة فيه.

بأهداف البحث العلمي خصوصا فيما يتعلق بتعميم النتائج غير أن هذا الخيار البحثي، ونظرا الرتباطه 

ل الخضوع ملجموعة من املحددات، بدء من تنظيم يستلزم من الباحث تجنب بعض املحاذير في مقاب

لسحب العينة  ألامثلألاطر الخاصة باملجتمع الذي سيسحب منه وحداته، ومرورا باختيار ألاسلوب 

وتقدير حجمها وتجنب ألاخطاء الخاصة باملعاينة، وانتهاء بكيفية عرض مخرجاتها في تقرير البحث 

 ة الذكر هي محور صفحاتنا القادمةالعلمي، وستكون هذه املحددات سابق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عموميات حول املعاينة: مقدمة حول البرنامج  ولىلا املحاضرة 

  مقدمة 

 مفاهيم أولية عن املعاينة

 املجتمع املحدود واملجتمع الغير محدود ومفهوم العينة ، معالم املجتمع :  املجتمع والعينة -1

 وإحصائية العينة

 املعاينة وطرق اختيار العينة النفاذية ، العينة الغير نفاذية ، خصائص العينات واملعاينة :   -2

  العينات مفهوم العينة العشوائية

  )عرض حول محتوى البرنامج وأهدافه (  مقدمة

 يعرف علم إلاحصاء على انه مجموعة النظريات والطرق العلمية التي تبحث في تجميع و تنظيم 

 وعرض البيانات ثم تحليلها بغرض استخدام النتائج في التنبؤ أو اتخاذ القرار،

 نقسم علم إلاحصاء إلى قسمين أساسيين :وي

 ويهتم بجمع املعلومات إلاحصائية وتنظيمها  ومن ثم تلخيصها وعرضها على شكل  إلاحصاء الوصفي

 بيانات. 

 ويهدف إلى تحليل البيانات ) املعطيات إلاحصائية( ثم ترجمة عمليه استقراء ما إلاحصاء الرياض ي: 

 ى لغة رياضية تساعد الباحثين على التنبؤ واتخاذ القرار. ونقصد توفره هذه املعطيات من معلومات إل

 باالستقراء هنا مجموعة الطرق التي تسمح باستنباط خصائص مجتمع ما انطالقا من املعطيات التي 

 .توفرها عينا ت مأخوذة منه

 من خالله فهي إلاطار النظري الذي  نظرية الاحتماالتتعتمد عملية تحليل البيانات بعد عرضها على 

 نستطيع دراسة خصائص العينات بمعرفة النموذج الاحتمالي الذي يعطي تفسيرات للظاهرة محل 

 الدراسة .

 

 



 ( بدراسة  1تم التطرق خالل السداس ي ألاول من السنة ألاولى ملفاهيم إلاحصاء الوصفي ) إلاحصاء 

 ل جداول إحصائية  تحوي طريقة جمع وتلخيص املعلومات إلاحصائية ثم عرضها بيانيا أو من خال

 عديد املقاييس إلاحصائية ) املتوسط ، الوسيط الحسابي ، املنوال، التباين ، الانحراف املعياري ، 

 املئين...(. الربيعيات، املدى ،

بدءا  لنظرية الاحتماالتعلى املفاهيم ألاساسية ( 2)إحصاء خالل السداس ي الثاني اطلع الطالب 

 بحساب 

 املتغيرات العشوائية بصنفيها املتقطع واملستمر ودراسة مختلف قوانين التوزيع ومعاملها الاحتماالت ثم 

 ) التوقع التباين والانحراف املعياري ...( وكذا التقريب بين مختلف املتغيرات العشوائية.

 

 تنتاج واملتعلقة بكيفية اس إلاحصاء الرياض يإلى بعض املفاهيم ألاساسية في  3إلاحصاءنتطرق في مادة 

 خصائص مجتمع مراد بالدراسة من خالل خصائص عينة أخذت منه، ونهتم باملجتمعات التي لدينا 

 فكرة جزئية عنها بمعنى أننا نملك تصور للنموذج الاحتمالي للخاصية قصد البحث إال أننا ال نعرف 

 معلمة أو معلمتين من معالم النموذج الشهيرة: التوقع والتباين.

 

 و حتى يتمكن الطالب من إدراك  3عرض ملخص حول محتوى برنامج مادة إلاحصاء  قبل الشروع في

أهداف محتوى مختلف محاوره بصفة خاصة وإدراك دراسة مادة إلاحصاء بصفة عامة ، رأينا انه  

 من 

  3الضروري أن نقوم بتذكير الطالب ببعض املفاهيم التي صادفها خالل دراسته بالسنة النهائية  ) 

 واملتعلقة باملنهج التجريبي  :  ثانوي (

 فعلى خالف الرياضيات التي تعتمد في منهجها العلمي على الاستنتاج من خالل شقيه املباشر و الغير 

 مباشر) وفق خاصية العكس النقيض(  أو على الاستقراء الرياض ي ) البرهان بالتراجع ( فان علوم 

 دة الحية يعتمدان على املنهج التجريبي في بناء حقائقهما املادة الجامدة ) علوم فيزيائية ( و علوم املا



 والذي تلخص مراحله في:  

 املالحظة ) املشاهدة ( ، الفرضية  ثم التجربة ) اختبار الفرضية (         

 في علوم املادة الجامدة وخاصة املاكروسكوبية الستقراء نتائج تجربة ) التعميم ( نعتمد القاعدة التي 

 نه : تنص على ا

 في حالة توفر نفس الشروط فإننا نحصل على نفس النتائج      ) الحتمية (      

إال أن هذه القاعدة ال تصح في حالة املادة الحية إذ أن اغلب ظواهرها تخضع ملبدأ الالحتمية فقد 

 تتوفر 

 ي. نفس الشروط وتكون النتائج مغايرة لذا يصبح الاستقراء في هذه الحالة ذو طابع إحصائ

في حالة العلوم الاجتماعية ) علم النفس ، علم الاجتماع ( وكذا العلوم الاقتصادية  تبقى خطوات 

 املنهج 

 التجريبي ذات فعالية، ولكون اغلب الدراسات في هذه العلوم تتمحور حول ظواهر عشوائية فان 

 الاستقراء فيها يكون ذو طابع إحصائي 

 فلدراسة ظاهرة عشوائية ما 

 يكون لها الطابع العلمي إذا كانت بشكل معلومات إحصائية منظمة وملخصة بعرضها  شاهدةاملفان 

 على شكل بيانات، وهو ما تتيحه لنا مبادئ إلاحصاء الوصفي 

 والتي تكون عبارة عن اختيار للنموذج الرياض ي الذي يحكم  الفرضيةتقودنا املشاهدة  إلى صياغة  

 املتوفرة والتي يطلع الطالب علة البعض منها من خالل نظرية الظاهرة من بين النماذج املطرية 

 ( وهو ما تعرضت له املحاضرة السابقة.    2الاحتماالت )إحصاء 

 باختبار لصحة الفرضية وفقا لدراسة استقرائية  ) استدالل إحصائي ( والتي تعتبر  التجربة تسمح

 والهدف منه.   3أهم محاور الاحصاء

 

 ( التي توفرها نظرية  توزيعات املعاينةول للبرنامج  بتقديم املفاهيم النظرية  )نهتم في الفصل ألا 



 الاحتماالت  و املتعلقة بخصائص العينات املأخوذة من مجتمعات معلومة املعالم وبصورة أدق 

 ندرس القوانين الاحتمالية التي تخضع لها بعض إلاحصائيات الشهيرة املعرفة على العينات   

 كر متوسط عينة ، تباينها وكذا التكرار النسبي لخاصية معينة ألفراد مجتمع إحصائي في ونخص بالذ

 ألاكثر استعماال التقديرات النقطيةعينة ، كما نتطرق ملفهوم املقدر وخصائصه وأخيرا دراسة بعض 

 

ى في الفصل الثاني نتناول توقع انحصار قيمة معلمة من معالم املجتمع بنسبة معينة تسمى مستو 

 الثقة 

 التقدير بمجاالت الثقة .في مجال معين يسمى مجال الثقة وهو موضوع يتلخص تحت تسمية 

 إن أهم أهداف إلاحصاء الاستداللي هو التنبؤ أو اتخاذ القرار ،  ومحاولة الوصول إلى قرار ما تكون 

 ن عدمه هو مسبوقة بتخمينات وافتراضات حول معالم املجتمع إلاحصائي. صحة هذه الافتراضات م

 أو اختبار الفرضيات والذي سنتطرق لبعض جوانبه في الفصل  الفروض إلاحصائيةموضوع دراسة 

 الثالث من البرنامج.

 

ولكون منهج الدراسة الاستقرائية   يعتمد أساسا على اختيار العينات إذ يجب أن تكون تمثيلية 

 للمجتمع  

 صفاته. فان طريقة اختيار العينة والتي تندرج بمعنى أن تمثل جميع خصائص املجتمع إلاحصائي و 

 ستتقدم وفق عرض تبسيطي  3وهي ليست موضوع الدراسة ملادة إلاحصاء  نظرية املعاينةتحت إطار 

 ألهم مفاهيمها خالل محاضرتنا هذه. 

 

 

 

 



 

 مفاهيم أولية عن املعاينة

 املجتمع والعينة  -1

 ذات الخصائص املشتركة والذين هم موضوع بأنه مجموعة من العناصر  املجتمع إلاحصائييعرف 

 وحدة البحث أو الدراسة خالل تجربة احتمالية و يسمى كل عنصر أو فرد من املجتمع إلاحصائي 

    إحصائية

 ويعبر عن املجتمع إلاحصائي رياضيا بمتغير عشوائي

 ا كالتوقع ، مجموعة من خصائصه العددية بوصفه متغيرا عشوائيبمعالم املجتمع إلاحصائي  ونقصد 

 التباين ، الانحراف املعياري  كما يمكن أن نعتبر طبيعة توزيعه الاحتمالي كمعلمة من معامله.

 واملجتمع إلاحصائي نوعان:  

 حجموهو الذي يكون عدد أفراده )وحداته إلاحصائية( منته. ويسمى عدد أفراده  املجتمع املحدود

 ن عدد أفراده غير منته.هو الذي يكو  و املجتمع الغير محدود املجتمع

 على أنها كل مجموعة جزئية من املجتمع إلاحصائي. العينة إلاحصائيةوتعرف 

 كل قيمه يمكن حسابها من خالل القيم التي تحويها العينة  بإحصائية العينةونقصد 

  1مالحظات

 نقصد بها  كلمة املجتمع ال تحمل نفس الداللة التي تتناول الحياة اليومية إذ في اغلب الحاالت -

 مجموعة من القياسات أو املشاهدات أكثر من أن تعني مجموعة من ألافراد أو ألاشياء.  

في الناحية التطبيقية نتعامل مع املجتمعات ذات الحجم الكبير نسبيا على أساس أنها  -

 مجتمعات 

 غير محدودة



 خصائص العينات واملعاينة  -2

بسحب بعض أفراد املجتمع لفحصها، فعند سحب عندما نختار عينة من املجتمع إلاحصائي نقوم 

 احد 

واملعاينة في هذه  بإرجاعألافراد فإذا كانت لدينا إلامكانية إلعادة سحبه ثانية  فنقول أن السحب 

 الحالة 

   غير نفاذية.تكون 

 أي عدم إمكانية ظهور الوحدة إلاحصائية) الفرد( أكثر من مرة  بدون إرجاععندما تتم عملية السحب 

 وعليه نرفق طريقة املعاينة بإعطاء  خصائص للعينات  نفاذيةي العينة املختارة نقول أن املعاينة  ف

 وفقا لطريقة املعاينة فنقول أن : 

 هي العينة التي يمكن للفرد أن يظهر فيها عديد املرات العينة الغير نفاذية

 كثر من مرة  هي العينة التي ال يمكن للفرد أن يظهر فيها ال  العينه النفاذية

 : 2مالحظة

 املعاينة النفاذية  مفهوم مرتبط باملجتمع املحدود ألنه حتى وفي حالة كون عدد أفراد املجتمع  -

 منته فان السحب بإرجاع  يجعل املعاينة غير نفاذية ، فيعتبر على أساسها املجتمع غير محدود 

 املعاينة 

 من ظاهرة احتمالية  بطريقتين:  تتم عملية دراسة خاصية ما في مجتمع إحصائي ناتج 

  طريقة املسح الشامل -أ

 استقصاء جميع أفراد املجتمع إلاحصائي وتمتاز نتائج هذه الطريقة بالدقة العالية والوضوح و  

 املصداقية إال أنها ليست عملية وتحول عديد ألاسباب دون إمكانية إجرائها   نذكر على سبيل   

 املثال وليس  الحصر: 



 كلفة العالية في الوقت  إذ تحتاج بعض الدراسات إلى السرعة في اتخاذ القرارال      

 الكلفة العالية في الجهد وإلانفاق مما يحول عدم توفرهما من إتمام العملية       

 تعذر الوصول إلى جميع أفراد املجتمع إلاحصائي       

جتمع إلاحصائي مما يخل بالهدف من كما أن املسح الشامل يؤدي في بعض الدراسات إلى إتالف امل 

 الدراسة.

 طريقة استخدام العينات )املعاينة( :  -ب

 من املجتمع ثم تعميم النتائج إلى باقي أفراد املجتمع من خالل طرق الاستدالل  دراسة الخاصية في عينة

 بالدرجة إلاحصائي ) الاستقراء(. ولكون دقة النتائج املحصل عليها خالل عملية  الاستقراء تعتمد  

 ألاولى على حسن اختيار العينة بحيث تحوي كل صفات و خصائص املجتمع إلاحصائي قيد الدراسة 

 تجريبية أو  عشوائيةلذا فان إلاحصائيين اعتمدوا العديد من الطرق في املعاينة تصنف وفق كونها 

 املعاينة العشوائية -1

 :  العينة العشوائية البسيطة

إذا كان لكل فرد من أفراد املجتمع نفس الاحتمال ليكون فردا  بسيطة عشوائيةنقول عن عينة أنها 

 من 

العينة ويتم اختيار العينة العشوائية البسيطة إما باالختيار العشوائي ألفرادها آو بترقيم أفراد املجتمع 

 ثم 

نحدد العينة من خالل ألافراد الذين أرقامهم مسحوبة باستعمال الجداول إلاحصائية لألعداد 

 العشوائية 

 بلغة الرياضيات نعرف العينة العشوائية من خالل إعطاء املجتمع بداللة قانون التوزيع ملتغير عشوائي 

X  كل متتالية متغيرات عشوائية مستقلة  عينة عشوائيةفنسمي𝑋1𝑋2, , . . . , 𝑋𝑛   لها نفس قانون 

 يسمى حجم العينة X  ،    nالتوزيع للمتغير العشوائي  



,𝑋1𝑋2نسمي إحصاء للعينة العشوائية  و  , . . . , 𝑋𝑛    كل دالةf  للمتغيرات العشوائية 

𝑓(𝑋1𝑋2, , . . . , 𝑋𝑛)  حيث القيم التي تأخذها الدالةf مستقلة عن معالم املجتمع  املجهولة. 

 :  العينة الطبقية

 ية مجموعة من ألافراد املتشابهين نقسم املجتمع إلى مجموعات جزئية بحيث تحوي كل مجموعة جزئ

 في بعض الصفات توصف كل مجموعة جزئية من مجموعات التجزئة بكونها متجانسة ونطلق عليها 

نقوم باالختيار داخل كل طبقة باستخدام مبدأ العينة العشوائية البسيطة مراعين   طبقةمصطلح 

 النسبة 

 املئوية لخصائص أفراد الطبقة في املجتمع الكلي 

 كتلية : ال العينة 

 كتلةنقسم املجتمع إلى مجموعات جزئية   نسميها بالكتل ، ليس شرط أن تكون كل مجموعة جزئية )

 ) 

متجانسة نرقم مختلف عناصر التجزئة ثم نقوم بسحب عشوائي بسيط لعناصر التجزئة ونشكل 

 العينة من 

 كل أفراد املجموعات الجزئية املسحوبة عشوائيا 

 مة:العينة املنتظ

تستخدم إذا تعذر استخدام مبدأ العينة العشوائية البسيطة خاصة في املجتمعات الكبيرة الحجم 

 والتي ال 

نملك ترقيما لكل أفرادها أو ملا تأخذ عملية تعيين مختلف ألارقام العشوائية ثم البحث عن فرد 

 املجتمع 

أفراد العينة بطريقة منتظمة  الحامل للرقم العشوائي املسحوب الكثير من الوقت فنقوم باختيار 

 ألفراد 



 املجتمع الذين نصادفهم باختيار أماكن التجمعات الكبرى ألفراد املجتمع آليا نختار بطريقة ممنهجة  

 وهكذا إلى غاية  150ثم  100يليه الفرد رقم  50أول فرد نصادفه ثم على سبيل املثال الفرد رقم 

 الحصول على حجم العينة املطلوب 

 نة التجريبية املعاي -2

رغم كونها عملية إال أن املعايير الذاتية وتدخل الجانب البشري في عملية اختيار أفراد العينة  قد 

 يحيدان 

 بها عن أهداف الدراسة إلاحصائية فتؤثر في  مصداقية النتائج ودقتها .أهمها 

 :  العينة العمدية او الغرضية

 لك للحصول على معلومات لتكوين فكرة سريعة  أو يتم اختيارها بصورة قصدية وغير عشوائية وذ

لفحص استبيان قبل توزيعه وتعميمه ويتم اختيار أفرادها من خالل معايير يحددها الباحث بدقة يرى 

 أنها 

 تؤدي الهدف املنشود من الدراسة إلاحصائية.

 بسيطة     العينات عشوائية تقتصر دراستنا في محاور البرنامج على الناحية النظرية فنعتبر

 

 املثال لاول 

نريد إجراء عملية لسبر آلاراء حول نسبة املشاركة في الانتخابات البلدية املزمع إجراؤها في ألايام املقبلة  

 على 

 مستوى إحدى البلديات بمعنى حساب احتمال تصويت شخص  يوم الانتخاب. 

يتمثل في سكان البلدية املعنية  قد يبدو للوهلة ألاولى أن املجتمع إلاحصائي  املجتمع إلاحصائي

 املسجلين في القوائم 



الانتخابية إال أن ذلك غير صحيح   فاملجتمع إلاحصائي هو القيم التي يحملها رأي الفرد باملشاركة من 

 عدمها

في حالة املشاركة إال أننا نعتبر  1في حالة عدم املشاركة و  0ورغم ان املتغير العشوائي  يحمل قيمتين 

 غير ع املجتم

 اذ اننا بصدد سحب  لقيمتين  بإرجاع    محدود

 

,𝔅(1  قانون برنوليقانون التوزيع الاحتمالي للمجتمع هو  𝑝)  معروف جزئياوهو   p  مجهول 

  p من خالل املعاينة هو  تقديرهااملراد  معلمة املجتمع 

𝑛شخص  ) على سبيل املثال  nمن   عينةنختار  =  ة التصويت  عملي (الستجوابها حول 100

  𝑛هو  حجم العينة

 pنسبة املشاركة في العينة تعطينا فكرة عن نسبتها في املجتمع اي تقدير 

 طريقة اختيار العينة 

إذا كان لدينا ترقيم لجميع املسجلين نستخدم جداول ألاعداد العشوائية لتحديد  أفراد  -

 العينة  وفي 

  عشوائية بسيطةهذه الحالة العينة 

بان نقسم املجتمع وفق طبقات متجانسة  على سبيل   طبقيةار العينة بان تكون نستطيع اختي -

 املثال 

سنة  40إلى  30سنة ثم طبقة ألافراد الذين سنهم من  30طبقة ألافراد الذين أعمارهم اقل من  

 فطبقة 

  60راد فوق سنة وأخيرا طبقة ألاف 60إلى  50ثم طبقة ألافراد  من   50إلى   40ألافراد الذين سنهم من 

 سنة بعد ذلك نجري اختيار العينة العشوائية داخل كل طبقة محترمين القاعدة 



فنقسم أفراد املجتمع  للكتل  )العينة الكتلية ( يمكن آن يتم اختيار أفراد العينة وفقا -

 إلاحصائي مثال 

ائي القاطنين وفق انتمائهم إلى حي من أحياء البلدية فنعتبر كتلة مجتمعية أفراد املجتمع إلاحص

 بحي ما 

نجري ترقيم ملختلف ألاحياء الكتل ثم نقوم بسحب عشوائي ألرقام الكتل  من خالل ألارقام 

 املسحوبة 

 نعتبر عنصر من العينة كل فرد من املجتمع إلاحصائي قاطن بالحي على أن نراعي في عملية التقسيم 

 والسحب العشوائي ألرقام ألاحياء حجم العينة

كان نقف بمكان للتجمعات الكبرى  العينة املنتظمةتار أفراد العينة بطريقة يمكن أن نخ  -

 كالسوق 

 اليومي أمام املدخل ثم نختار أول شخص داخل يتبين انه مسجل بالقوائم الانتخابية ثم نحص ي عدد 

مثال ( ونواصل  12نحدده مسبقا وليكن  𝑚)    mألاشخاص الداخلين بعده إلى غاية الشخص رقم  

 ية عمل

 nوهكذا إلى غاية سحب   3mثم    𝑚 2السحب بانتظام   كاألتي : نختار الشخص الداخل رقم  

 شخص 

 يمكن لالختيار أن يكون موجها وغير عشوائي  كأن نختار أفراد العينة  ألاشخاص الذين نعرف  -

 . مسبقة لى أحكاماملبنية ع العينة الغرضيةأنهم  يؤثرون في سير وتوجيه أي عملية انتخابية وهي حالة 

 املثال الثاني:

  3نريد دراسة عالمات الطلبة في مقياس مادة إلاحصاء الوصفي بجامعة الجزائر

 : عالما ت طلبة السنة ألاولى مليدان العلوم الاقتصادية و علوم التسيير والعلوم  املجتمع إلاحصائي



ة الجامعة في امتحان من الامتحانات الن التجارب  أثبتت أن عالمات طلبغير محدود التجارية املجتمع 

 ذات التقييم املوضوعي  تخضع 

,𝜇)للقانون الطبيعي   σ)   إذن قانون التوزيع للمجتمع  معروف جزئيا نجهل قيمة التوقعμ  وقيمة 

 σ الانحراف املعياري 

  𝜇والتوقع  σ2املراد تقديرها  هي التباين   معالم  املجتمع

 طرق املعاينة 

 طالب ومن خالل املعطيات إلاحصائية للعينة نقوم بتقدير معالم املجتمع nنة من نختار عي -

إذا كان لدينا ترقيم لجميع  طلبة  السنة ألاولى  بالكلية فان نستخدم جداول ألاعداد العشوائية 

 للحصول على 

 عينة عشوائية بسيطة من عالمات الطلبة الذين تم سحب أرقامهم عشوائيا

طبقة الطلبة العاديين) الغير معيدين (،طبقة  طبقاتبة السنة ألاولى وفق نستطيع تقسيم طل -

 الطلبة 

 املعيدين مرة واحدة ، طبقة الطلبة املعيدين للمرة الثانية 

ثم نقوم بالسحب العشوائي البسيط داخل كل طبقة ، الطلبة املسحوبين عالماتهم تأخذ كأفراد 

 للعينة 

وجي لألعمال املوجهة  نرقم ألافواج ثم نسحب ألارقام مجتمعية كل فوج بيداغ كتلةنعتبر  -

 بطريقة 

 عشوائية على ان ال يتجاوز عدد طلبة ألافواج املسحوبة حجم العينة املطلوب 

 العينة مشكلة من عالمات الطلبة ا املسحوبة أرقام أفواجهم عشوائيا 

لعينة العشوائية في حالة عدم وجود ترقيم لطلبة السنة ألاولى مما يحول دون اختيار ا -

 البسيطة  نقوم بالوقوف



أمام مدخل قاعات التدريس الخاصة بطلبة السنة ألاولى نختار أول طالب ملتحق بالقاعات فالطالب  

 ثم  mامللتحق رقم  

 . انتظاميةنكرر العملية  بطريقة 

  أو كالهما σ2ا و  𝜇   إحصائيات العينة تعطينا فكرة عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املعاينة. توزيعاتضرة الثانية: املحا
 

يمكن تعريف توزيع املعاينة على أنه توزيع احتمالي لكل القيم املمكنة  تعريف توريع املعاينة: -1

إلحصاءة معينة وذلك لجميع العينات العشوائية املمكنة والتي لها نفس الحجم واملسحوبة بنفس 

ع الاحتمالي إلحصاءة ما هو توزيع املعاينة لتلك الطريقة من املجتمع املراد دراسته، وبذلك فإن التوزي

 إلاحصاءة يكون له متوسط حسابي وانحراف معياري.

 

هي مقدر ملعلمة املجتمع يتم حسابها من بيانات  إحصاءة العينةإحصاءة العينة ومعلمة املجتمع:   -2

حصائيات العينة، فإذا من إ 2Sوتباين العينة  �̅�العينة التي تمثل هذا املجتمع، ويعد الوسط الحسابي 

 �̅�( فإن الوسط الحسابي لهذه العينة هو n.....x2,x 1xمفردة ) nكانت  لدينا عينة عشوائية حجمها 

�̅�   حيث: =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

 

حيث:     2Sأما تباين العينة فهو إلاحصاءة 
∑ (𝐗𝐢−𝐗)

𝟐𝐧
𝐢=𝟏

𝐧
= 2S       

 

وذلك لكي يكون التقدير الناتج تقديرا غير متحيزا  nعادلة بدال من في مقام امل n-1استخدمنا 

  𝛔𝟐 )=2S( Eأي أن:  𝛔𝟐للمعلمة

 

صحيحة إذا كان املجتمع الذي سحبت منه العينة غير محدود أو عندما  𝛔𝟐 )=2S(Eتكون العالقة:

       يكون حجم املجتمع كبير جدا.

E(S2)= 
1N

N
 𝛔𝟐                 :يكون N  أما إذا كان املجتمع الذي سحبت منه العينة محدود

 حجمه

كما أن معلمة املجتــمع تعبير عددي يلخـص خصائص جميع قيم املجتمع إذا كــانت غير خـــاضعة 

لألخطاء، ويتم حساب معالم املجتمع عند استخدام أسلوب الحصر الشامل بشكل تام ودقيق، أي 

 من أهم املعالم حيث:  𝝈𝟐وتباينه µندما ال تقع أخطاء، ويعد الوسط الحسابي للمجتمع ع

𝛔𝟐 = 
∑ (𝐗𝐢− µ)𝟐𝐍

𝐢=𝟏

𝐍
         ; µ = 

∑ 𝐗𝐢
𝐍
𝐢=𝟏

𝐍
 

عملية السحب إذا قمنا بسحب مفردة من املجتمع  خالل املعاينة باإلرجاع واملعاينة بدون إرجاع: -3

ه في هذه الحالة لدينا الخيار في إرجاع هذه املفردة أو عذم إرجاعها قبل إجراء عملية السحب فإن

الثانية، ففي الحالة ألاولى فإن املفردة يمكن أن تظهر عدة مرات، بينما في الحالة الثانية يمكن أن 



ردات املجتمع أكثر من تظهر املفردة مرة واحدة فقط، وبالتالي ففي العينات التي يمكن أن نختار فيها مف

إذا كانت  بينما، nN مرة تسمى املعاينة باإلرجاع ويكون عدد العينات املمكن سحبها من املجتمع هي:

املفردة املسحوبة من املجتمع ال يمكن أن تظهر أكثر من مرة فتسمى املعاينة بدون إرجاع، ويكون عدد 

𝑪𝑵 العينات املمكن سحبها من املجتمع هي:
𝒏:حيث   

𝑪𝑵
𝒏 =

𝐍!

( 𝐍 − 𝐧)! × 𝐧!
   

         

   X 8=4, X 6= 3, X 4= 2, X 2=1X ,5=10.إذا كان لدينا مجتمع مكون من املفردات التالية:مثال: 

 ؟ 𝝈𝟐وتباينه µأوجد متوسط املجتمع  -أ

إذا كان السحب بدون إرجاع، ثم أحسب  n=2أوجد الوسط الحسابي للعينات ذات الحجم  -ب

 ؟  x̅ملتوقعة والتباين للمتغيرالقيمة ا

  

 ثم تأكد من أن: n=2لجميع العينات العشوائية املمكنة ذات الحجم  2Sأحسب التباين  -ت

𝐸(𝑠2) =
𝑁

𝑁−1
𝜎2 

 

 الحل:

 متوسط املجتمع وتباينه:  -أ

µ = 
∑ Xi

N
i=1

N
ملجتمع:     متوسط ا                                          6=5/(2+4+6+8+10)=  𝛔𝟐 = 

∑ (𝐗𝐢− µ)𝟐𝐧
𝐢=𝟏

𝐍
 تباين املجتمع:     8=2/5(10-6)+2(8-6)+2(6-6)+2(4-6)+2(2-6)= 

 إذا كان السحب بدون إرجاع:  n=2الوسط الحسابي للعينات ذات الحجم إيجاد  -ب

𝐶𝑁
𝑛= 

N!

( N−n)!×n!
 = 

5!

( 5−2)!×2!
 =10                                             عدد الحاالت املمكنة:  -

   يمكن توضيح العينات املمكنة والوسط الحسابي املقابل لها من خالل الجدول آلاتي:

x̅i ∑  Xi العينات 

3 6 (2 , 4) 

4 8 (2 , 6)  

5 10 (2 , 8) 



6 12 (2 , 10) 

5 10 (4 , 6) 

6 12 (4 , 8) 

7 14 (4 , 10) 

7 14 (6 , 8) 

8 16 (6 , 10) 

9 18 (8 , 10) 

 هو: n=2( للعينات ذات الحجم x̅التوزيع الاحتمالي ) -

9 8 7 6 4 4 3 x̅i 

1/10 1/10 2/10 2/10 2/10 1/10 1/10 )ix̅(P 

 ( هي: x̅القيمة املتوقعة للوسط الحسابي ) -

E(x̅)= ∑ x̅i . P(x̅i) 

       =3(1/10)+4(1/10)+5(2/10)+6(2/10)+7(2/10)+8(1/10)+9(1/10)= 6 

E(x̅) = µ = 6 ومنه:       

 x̅(E [- 2)x̅(E ) =x̅(var[(2  أما تباين الوسط الحسابي فهو: 

E(x̅)2= ∑ x̅i
2. P(x̅i) 

       =32(1/10)+42(1/10)+52(2/10)+62(2/10)+72(2/10)+82(1/10)+92(1/10)=39 

var(x̅)= 39-62= 3 

 .n=2نات ذات الحجم لجميع العي 2Sحساب التباين   -ت

S2 = 
∑ (Xi−X)

2n
i=1

n−1
    = 

∑ (Xi−X)
2n

i=1

2−1
 

 املقابلة لكل عينة في الجدول التالي:  2S ويمكن تلخيص قيم
2S ∑(𝑋𝑖

− �̅�)2 

�̅�𝑖  ∑𝑿𝒊  العينات 



2 2 3 6 (2 , 4) 

8 8 4 8 (2 , 6)  

18 18 5 10 (2 , 8) 

32 32 6 12 (2 , 10) 

2 2 5 10 (4 , 6) 

8 8 6 12 (4 , 8) 

18 18 7 14 (4 , 10) 

2 2 7 14 (6 , 8) 

8 8 8 16 (6 , 10) 

2 2 9 18 (8 , 10) 

 .2Sانطالقا من الجدول يمكننا الحصول على التوزيع الاحتمالي ل 

32 18 8 2 2S 

1/10 2/10 3/10 4/10 )2S(P 

 من خالل الجدول نجد:  

E(S2)= ∑ S2. P(S2)  = 2(4/10)+8(3/10)+18(2/10)+32(1/10)= 10 

E(S2)= 
1N

N
 𝛔𝟐=  

15

5


                              التأكد من أن:                    10 = 8 

 

 

 

 

 

 

 



 توزيع املعاينة للمتوسطات. -4

، فـــــإن 𝜎2وتباينـــــه  مجتمـــــع مـــــا، متوســـــطه يســـــاوي مـــــن  nنفـــــرض أننـــــا ســـــحبنا عينـــــة حجمهـــــا 

 للعينة يخضع لتوزيع معين، متوسط هذا التوزيع وتباينه نميزه في حالتين:  Xاملتوسط الحسابي

  إذا كان السحب باإلرجاع أو املجتمع النهائي )غير محدود(: -1-4

هي مفردات عينة عشوائية مسحوبة من مجتمع غير محدود متوسطه ( n.......x 2,x 1xإذا كانت )

وتباينه  هما:                                                              x̅، فإن القيمة املتوقعة والتباين للمتغير 2

E(x̅)= 𝜇�̅� = 𝜇 

var(x̅) = 𝜎�̅�
2 =

σ2

𝑛
 

 كما يلي:  x̅ومنه يكون الانحراف املعياري للمتوسط الحسابي 

 إذا كان السحب بدون إرجاع أو املجتمع محدود: -

إذا كانت العينة مسحوبة من مجتمع محدود أو كان السحب بدون إرجاع، فإن القيمة املتوقعة 

µ E(x̅) = µ�̅�   عاينةمتوسط توزيع امل -هما:    x̅والتباين للمتوسط الحسابي  =  

var(x̅) = 𝜎�̅�
2 =

σ2

𝑛
 (

1



N

nN
)
  - التباين:           

1



N

nN

الانحراف املعياري: -    

1املقدار   



N

nN

النسبة كبيرة فإن هذه  Nيسمى بمعامل تصحيح املجتمعات املحدودة، فكلما كانت  

≥  0.05تقترب من الواحد فيمكن الاستغناء عنها، وعادة يستعمل معامل التصحيح إذا تحقق الشرط  

N

n

   
      x2x ,   2= 1x ,1 =33 =إذا كان لدينا مجتمع يتكون من املفردات التالية: : مثال

 أوجد متوسط وتباين املجتمع. .1

التي يمكن سحبها من هذا املجتمع  n=2حسابي للعينات ذات الحجم أوجد توزيع املعاينة للوسط ال .2

 إذا كان السحب بدون إرجاع.-إذا كان السحب بإرجاع.       ب-في كل من الحاالت التالية: أ

 أوجد املتوسط الحسابي والانحراف املعياري لتوزيع املعاينة في الحاالت التالية: .3

 إذا كان السحب بدون إرجاع.-بإذا كان السحب بإرجاع.              -أ

  الحل:

 إيجاد متوسط وتباين املجتمع. -1

n
X


 



µ = 
∑ Xi

n
i=1

N
 متوسط املجتمع:                                                          2=3/(1+2+3)= 

𝛔𝟐 = 
∑ (𝐗𝐢− µ)𝟐𝐧

𝐢=𝟏

𝐍
 تباين املجتمع:                        0.66 =2/3(3-2)+2(2-2)+2(1-2)= 

التي يمكن سحبها من  n=2إيجاد توزيع املعاينة للمتوسط الحسابي والتباين لعينة ذات حجم   -2

 هذا املجتمع:

  23 =9عدد العينات املمكن سحبها هي:     -إذا كان السحب باإلرجاع.     أ:

 

 

 يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول آلاتي:

 العينة (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,2) (2,3) (3,1) (3,2) (3,3)

املتوسط  1 1.5 2 1.5 2 2.5 2 2.5 3

 الحسابي 

=x̅3املتوسط الحسابي لكل عينة هو:              
2

33
= 9 x̅; .....1.5=

2

21
= 2 x̅;1=

2

11
= 1 

 واملبين في الجدول املوالي:  x̅  نا وضع التوزيع الاحتمالي للمتغيرانطالقا من الجدول السابق يمكن

𝑷(�̅�𝒊)𝑿𝒊
𝟐 𝑿𝒊

𝟐 𝑷(�̅�𝒊)�̅�𝒊 )i�̅�(P �̅�𝒊 

1/9 1 1/9 1/9 1 

4.5/9 2.25 3/9 2/9 1.5 

12/9 4 6/9 3/9 2 

12.5/9 6.25 5/9 2/9 2.5 

9/9 9 3/9 1/9 3 

 املجموع 1 2 22.5 39/9

 إذا كان السحب بدون إرجاع: -ب

𝐶3عدد الحاالت املمكنة: 
2=  

3!

( 3−2)!×2!
يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول ال يوجد تكرار و 3= 

  آلاتي:

 العينة (1,2) (1,3) (2,3)

 x̅iاملتوسط الحسابي  1.5 2 2.5

 واملبين في الجدول املوالي:  x̅  تغيرانطالقا من الجدول السابق يمكننا وضع التوزيع الاحتمالي للم



𝑷(�̅�𝒊)𝑿𝒊
𝟐 𝑿𝒊

𝟐 𝑷(�̅�𝒊)�̅�𝒊 )i�̅�(P �̅�𝒊 

2.25/3 2.25 1.5/3 1/3 1.5 

4/3 4 2/3 1/3 2 

6.25/3 6.25 2.5/3 1/3 2.5 

 املجموع 1 2 12.5 12.5/3

 توزيع املعاينة:توسط الحسابي والانحراف املعياري لإيجاد امل-3

 إذا كان السحب باإلرجاع. أ:

         μX̅= ∑ x̅i . P(x̅i) =2 =µ                                      :متوسط توزيع املعاينة -  

 تباين متوسط توزيع املعاينة: -

𝜎�̅�
2= E(x̅)2 -[ E(x̅)]2  = ∑ x̅i

2. P(x̅i) -[ E(x̅)]2 = 39/9- (2)2 = 1/3= 0.33 

𝜎�̅�
2 =

σ2

𝑛
 = 

2

66.0

  
 للتأكد:           0.33 =

= 
41.1

66.0
   - الانحراف املعياري:                                                  0.57 =

 

 

 

إذا كان السحب بدون إرجاع:-ب
 

μX̅= ∑ x̅i . P(x̅i) =2 =µ            :متوسط توزيع املعاينة - 

 تباين متوسط توزيع املعاينة: -

𝜎�̅�
2= E(x̅)2 -[ E(x̅)]2  = ∑ x̅i

2. P(x̅i) -[ E(x̅)]2 = 12.5/3- (2)2 = 0.5/3= 0.16 

𝜎�̅�
2 =

σ2

𝑛
 (

1



N

nN
)= 

2

66.0

 
(

13

23




 للتأكد:       0.16 =(

1



N

nN
=  0.57 

13

23




 الانحراف املعياري:                       0.4 =

 

كل ما تعرضنا له في توزيع املعاينة للمتوسطات هو الوسط الحسابي طبيعة توزيع املتوسطات:  -5

يعتمد على توزيع املجتمع ألاصلي والانحراف املعياري لهذا التوزيع، لكن نوع وشكل هذا التوزيع 

 .nاملسحوبة منه العينة، وحجم العينة 

 

n
X


 



 توزيع املعاينة للمتوسط ملا يكون توزيع املجتمع طبيعي والتباين معلوم. 1.5

فــي الحالــة التــي يكــون فيهـا املجتمــع ألاصــلي املســحوبة منــه العينـة مجتمــع طبيعــي أي يتبــع توزيــع  :1نظريةة 

),(طبيعــــي
2N  فــــإن توزيــــع املعاينــــة للمتوســــط الحســــابيX  يكــــون فــــي هــــذه الحالــــة توزيــــع طبيعــــي

 له نفس املتوسط ألاصلي 
ً
 ، أي بمعنى أن :n/ولكن انحرافه املعياري يساوي  أيضا

                                                           
),(~),(~

2
2

n
NXNX


 

                 
 ومن ثم يكون بعد التحول إلى قانون التوزيع الطبيعي املعياري: 

                                                                         )1,0(~
)(

N
xn

z





     
 

    
 µحدى الشركات الكبرى يتبع توزيع طبيعي متوسطه إذا كان بدل السكن املعطى للموظف بإ مثال:

 دنانير. 8يساوي  دينار وانحرافه املعياري  170يساوي 

 .166اخترنا موظفا عشوائيا فما احتمال أن يقل بدل سكنه عن  -

 دينار. 172موظف، فما هو احتمال أن يكون متوسط بدل سكنهم أكبر من  64سحبت عينة من  -

 

170    ومنه    =8و     =170 حيث  64X ~ N(17 ,0(لدينا:  الحل:  
X

    

1
64

8


X
  

 

 

 

 

 :166احتمال أن يقل بدل سكنه عن    -

P(X< 166) = p(Z<


uX 
) = p(Z<

8

170166 
)= p(Z< - 0.5) 

  = 1- p(Z< 0.5)= 1- 0.6915= 0.3085= 30.85 %. 

 دينار 172احتمال أن يكون متوسط بدل سكنهم أكبر من  -

P(x ̅ > 172)= P(Z >  
𝑋−μX̅

𝜎/√𝑛
 )= P( Z >  

172−170

8/√64
)= p( Z > 2) 

                  = 1−P( Z < 2)= 1− 0.9772= 0.0228= 2.28 %.  

 



 < nةا يكةةون املجةةةتمع ال يتبع توزيةةع طبةةيعي وحجةم العةةةينة)توزيع املعاينة للمتوسط ملة 2.5

30.) 

 

ال يخضع للتوزيع الطبيعي ولكنه يتوزع توزيع يكون  X إذا كان املجتمع غير طبيعي فإن: 2نظرية 

 من التوزيع الطبيعي لقيم 
ً
)30(الكبيرة nقريبا n :حيث أن 

)1,0(
)(

N
xn

z
n

as











 
 

 فـــي إلاحصـــاء وخاصـــة فـــي التطبيقـــات العلميـــة وتســـمى نظريـــة النهايـــة 
ً
وتعتبـــر النتيجـــة الســـابقة الهامـــة جـــدا

والتــي تــنص علــى أنــه فــي حالــة العينــات الكبيــرة الحجــم فــإن املتوســط  Central Limit Theoremاملركزيــة 

nو  ملعـــــامالت يخضـــــع للتوزيـــــع الطبيعـــــي با Xالحســـــابي

2

، حيـــــث أن   ,
2

همـــــا متوســـــط وتبـــــاين  

الكبيـرة تحقـق العالقـة  nاملجتمع ألاصلي بغض النظر عن شكل توزيع املجتمع ألاصلي. ومن ثم فإن قـيم 

)1,0(~
)(

N
xn

z



 .بصرف النظر عن توزيع املجتمع ألاصلي 

 حوادث، أخذت (4 ) بمتوسط بواسون  توزيع تتبع الطرق  إحدى على ألاسبوعية الحوادث كانت إذامثال: 

 حادثة؟ 4.2يزيد عن   فيها الحوادث متوسط يكون  أن احتمال هو فما أسبوعا، (64) من عينة

 من خصائص توزيع بواسون     الحل: 

µ = λ = 4 

𝛔𝟐 = λ = 4 

x̅  يتبع توزيع طبيعي 

x̅ ~  N(µ =μX̅ ,  𝜎�̅�
2 =

σ2

𝑛
)  

µ�̅� = µ = 4 

 وانحرافه املعياري 

= 
2

√64
 = 0.25 

 

 

 

 

 حادثة 4.2يزيد عن   فيها الحوادث متوسط يكون  أن احتمال

P(x ̅ > 4.2)= P(Z >  
𝑋−μX̅

𝜎/√𝑛
 )= P(Z >  

4.2−4

0.25
 )= P(Z > 0.8) 

n
X


 



                 = 1− P(Z < 0.8) =1− 0.7881= 0.2119= 21.19 %. 

 

 > nمجهول و)  𝝈𝟐توزيع املعاينة للمتوسط ملا يكون توزيع املجتمع طبيعي وتباينه  3.5

30 .) 

 𝜎2وتباينه  من مجتمع له توزيع طبيعي متوسطه   nإذا أخذت عينة عشوائية حجمها : 03نظرية

 Sاملجهول باالنحراف املعياري للعينة  فإنه يتم استبدال  30ة أقل من مجهول، وكان حجم العين

 = Tحيث:  Tويكون توزيع املعاينة للمتغير
𝑿−𝛍�̅�

𝒔/√𝒏
 (.n-1هو توزيع ستيودنت بدرجات حرية )      

 فيما يلي:   Tوتتمثل الشروط الثالثة الستخدام التوزيع 

 أن يكون املجتمع الذي سحبت منه العينة يتبع التوزيع الطبيعي؛ -

 الانحراف املعياري للمجتمع غير معروف)أو مجهول(؛ -

 مفردة. 30العينة صغيرة أي حجمها أقل من  -

 

طالب،  4سم، فلو سحبت عينة من  167إذا كانت أطوال الطالب تتبع توزيع طبيعي متوسطه  مثال:

 سم؟10سم إذا كان الانحراف املعياري للعينة  183يزيد توسطها عن ما احتمال أن 

  = t                                                                           الحل:
𝑋−μX̅

𝑠/√𝑛
 = 

183−167

10/√4
 = 3.2 

P(x ̅ > 183)= P(tα,(3) > 3.18) 

                  = 0.025 

 زيع املعاينة لتباين العينة: تو  -5

  2σ, µ (أي: 2σوتباينه  µمن مجتمع له توزيع طبيعي متوسطه  nإذا سحبت عينة حجمها : 4نظرية 

( N 

 تمثل تباين العينة، املتغير العشوائي: 2Sوكانت 
2

2)1(



sn =   
2   يخضع لتوزيع يسمى توزيع كي مربع

2  1 بعدد درجات حرية يساوي-n:أي أن       

                                                                  )1(~
)1( 2

2

2




n
sn




 

vyEأي بمعنـــــــى أن:      v2و تباينـــــــه هـــــــو  vوتكـــــــون القيمـــــــة املتوقعـــــــة لهـــــــذا التوزيـــــــع هـــــــي  y )(
و     

vyV 2)(
2 

  
 وهي تتميز بجملة من الخصائص الرياضية أهمها: هي الدالة قاما Γ(α)حيث 

∀α  N : Γ(α) = (α-1) ! و       Γ(1/2) = √π     



 متوسط تباين العينة: 

 التالية:     فإن متوسط تباين العينة يعطى بالعالقة nمجتمع ما غير محدود وعينة حجمها  -

 

 وكان السحب بدون إرجاع فإن:    N من مجتمع محدود حجمه nفي حالة سحب عينة عشوائية حجمها  -

 

 

 

 فإن متوسط تباين العينة:  (n ≥ 30)في حالة ما إذا كان حجم العينة 

 حيث: ²S‘ـــــ بيرمز له و  ²σ ــلأنه مقدر "غير متحيز"  ونقول عن   نالحظ أن:  

 
 راف املعياري لتباين العينة:الانح

)30(كبيــرة nبحيــث قــيم  nفــي مجتمــع مــا غيــر محــدود و عينــة حجمهــا  n فــإن متوســط تبــاين العينــة و .

الانحراف املعياري لتباين العينة يعطيان بالعالقة التالية: 
nSS

4

42
22 و





 

 العينة حول املتوسط. العزم الرابع لتباين 4حيث 

و بالتالي يكون تباين توزيع املعاينة للتباين: 
n

S

4

42
2





 

4وإذا كان املجتمع طبيعي فإن 

4 3   : 42وبالتالي فإن 2
2  










ns
 أي: 

 يقترب كثيرا من التوزيع الطبيعي.   S²، توزيع  n ≥ 100من أجل 

من مجتـــمع مكــــون من خمســــة مفــــردات متوسطـــه  n=2نة عشـــــوائية حجـــــمها سحبت عي مثال:

5=µ 2 =8وتباينهσ . 

 أوجد متوسط توزيع املعاينة للتباين إذا كان السحب باإلرجاع وبدون إرجاع؟ 3

 إذا كان السحب باإلرجاع: الحل:  

µ S2 = (
n−1

n
) σ2   = (

2−1

2
) 8 = 4. 

 لسحب بدون إرجاع:إذا كان ا 4

µ S2 = (
n−1

n
) (

N

N−1
) σ2 =  (

2−1

2
) (

5

5−1
) 8 = 5. 

²
1

² 
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 التقدير و مجاالت الثقةاملحاضرة الثالثة: 

 مقدمة - 1

من خالل دراسة املعاينة توصلنا إلى عالقة رياضية تربط بين خصائص توزيع العينات و املجتمع. 

 انطالقا من خصائص العينة.’التي تعتبر مجهولة ’تساعد هذه العالقة في تقدير معالم املجتمع 

احد  θلتكن (’ pأو النسبة  σ2 التباين, μإذا اعتبرنا مجتمع ما ونريد تعيين احد معامله ) املتوسط 

يمكننا ’ من هذا املجتمع. باستعمال معطيات العينة nهذه العالم. من اجل هذا نعتبر عينة حجمها 

 .   و لتكن θتعيين قيمة عددية ل 

 وبما أنها قيمة عددية واحدة فهي تدعى بمقدر نقطي. θ تعتبر   تقدير ل

 التقدير النقطي    -2 

 μتقدير متوسط املجتمع  -2-1

لدينا ’ مسحوبة من مجتمع ما )طريقة السحب ال تهم(. ليكن    متوسط العينة nنعتبر عينة حجمها 

 النتيجة التالية:

 و نكتب:              μملتوسط املجتمع  يعتبر متوسط العينة مقدر نقطي

 بالخصائص التالية: يتميز املقدر   

𝜃 

𝜃 

�̅� 

�̂� = �̅� 

�̂� 

𝜇 ̂ 

𝐸(�̂�) = 𝜇 



 )نقول انه مقدر غير متحيز(.                                    توقع     :        -

 تباين    :                               -

 حالة سحب العينة بإرجاع:   -

 

 رجاع:     حالة سحب العينة بدون إ -

 حجم املجتمع. Nتباين املجتمع و  σ 2حيث :

 σ2تقدير تباين املجتمع  -2-2

 حيث:        ’تباين العينة  s2 مسحوبة من مجتمع ما. ليكن nنعتبر عينة حجمها 

 لدينا النتيجة التالية: 

 يعتبر     مقدر غير متحيز لتباين املجتمع حيث:

   حالة سحب العينة بإرجاع:       -

  

 حالة سحب العينة بدون إرجاع:       -

�̂� 

𝑉(�̂�) =
𝜎2

𝑛
 

𝑉(�̂�) =
𝜎2

𝑛
(

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
)  

𝑠² =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)² 

σ̂2 

�̂�2 =
𝑛

𝑛 − 1
𝑠² 

�̂�2 =
𝑛

𝑁
(

𝑁 − 1

𝑛 − 1
) 𝑠² 



 1مالحظة 

 اذا كان حجم املجتمع غير محدود فان  

 1مثال

كرة. فكانت النتائج)بالسنتمتر( كما  200كرات مسحوبة بإرجاع من صندوق به  5قمنا بقياس قطر 

 يلي:

 6,33- 6,37 - 6,36 -6,32 -6,37  . 

 الكرات في الصندوق.عين مقدر غير متحيز ملتوسط وتباين قطر 

 الحل

 تقدير متوسط قطر الكرات في الصندوق: لدينا 

 

  إذن 

 تقدير التباين: بما أن السحب تم بإرجاع إذن

 

�̂� = �̅� 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 =

6,33 + 6,37 + 6,36 + 6,32 + 6,37

5
= 6,35 

�̂� = �̅� = 6,35 

�̂�2 =
𝑛

𝑛 − 1
𝑠² 

𝑠² =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)² =

(6,33 − 6,35)2 + (6,37 − 6,35)2 + (6,36 − 6,35)2 + (6,32 − 6,35)2 + (6,37 − 6,35)²

5
= 0,00055 

�̂�2 =
𝑛

𝑛 − 1
𝑠² ≅ 0,0005 

�̂�2 =
𝑛

𝑛 − 1
𝑠² 



   ومنه

 

 pتقدير النسبة   -2-3

نسبة   ألافراد   الذين  p'نسبة  ألافراد  الذين يحملون صفة معينة. لتكن  pنعتبر مجتمع ما و لتكن 

 مسحوبة من هذا املجتمع.  nالصفة في عينة حجمها  يحملون نفس

 :        باملقدر pتقدر النسبة 

 يتميز املقدر    بالخصائص التالية:

  أنه مقدر غير متحيز(.)نقول                                  توقع     :        - 

 تباين    :                                 -

 لعينة بإرجاع:       حالة سحب ا -

 حالة سحب العينة بدون إرجاع:                     -

 حجم املجتمع.  Nو  p-1=qحيث :  

 2مثال

�̂� = 𝑝′ 

�̂�  

    

�̂�  

    

𝐸(�̂�) = 𝑝′  

    

�̂�  

    

𝑉(�̂�) =
𝑝𝑞

𝑛
      

𝑉(�̂�) =
𝑝𝑞

𝑛
(

𝑁−𝑛

𝑁−1
)      



شخص مريض وقدم  400أخذت عينة مكونة من ’ في دراسة الختبار إحدى الطرق لعالج مرض معين

 شخص استجابتهم لهذا العالج.  136لهم العالج فأبدى 

 شخص مريض. 1000ص   الذين استجابوا للعالج من بين قدر نسبة  ألاشخا -

 ما هي نسبة  ألاشخاص الذين لم يستجيبوا للعالج؟ -

 الحل

 نسبة  ألاشخاص   الذين استجابوا للعالج في العينة, N ,400=n=1000لدينا 

 تقدير النسبة في املجتمع:                              أي  -

 q=66أي   %  p-1=q= 1- 0,34=0,66لم يستجيبوا للعالج هي: نسبة ألاشخاص   الذين  -

 الخطأ في التقدير -2-4

على أساس عينة مسحوبة من هذا املجتمع فان هناك احتمال أن  θعند تقدير معلمة املجتمع 

          :      حيث  E بمقدار يعرف بالخطأ في التقدير. نرمز للخطأ ب θ عن القيمة الفعلية ل     يختلف املقدر

 مع:

𝑝′ =
136

400
= 0,34 

�̂� = 𝑝′ = 0,34 �̂� = 34% 

𝜃 

𝐸 = 𝑧(1−𝛼
2

) 𝜎�̂� 

𝑧1−
𝛼

2
 



معامالت الثقة ) او القيم الحرجة( التي تستنتج من جدول التوزيع الطبيعي املعياري)في حالة            

 الذي يعرف باحتمال الخطأ. α التوزيع الطبيعي( من اجل قيم محدد ل

 الانحراف املعياري للمقدر   .        

 2مالحظة 

 الاحتمال هذا يكون . الثقة درجة أو  بمستوى ( α-1له ) ملعاكسا الاحتمال و  الخطأ باحتمال αيعرف 

 ما عادة. املعياري  الطبيعي التوزيع جدول  من         الثقة معامالت بتعيين يسمح مما مسبقا محدد

 :التالي الجدول  في املبينة القيم نستعمل

50% 10% 5% 2% 1% α 

50% 90% 95% 98% 99% α-1 

0,6745 1,645 1,96 2,33 2,58  

 

 الخطأ في تقدير املتوسط -أ

 إذا أردنا حساب مقدار الخطأ في تقدير متوسط املجتمع فان                                  أي                           

𝜎�̂� 𝜃 

𝑧1−
𝛼

2
 

𝐸 = 𝑧(1−
𝛼

2
)

𝜎

√𝑛
 𝐸 = 𝑧(1−

𝛼

2
)𝜎�̂�  

𝐸 = 1,96
𝜎

√𝑛
 

𝑧1−
𝛼

2
 



 :                  α=5من اجل %

 الخطأ في تقدير النسبة -ب 

 فان                               أي                           إذا أردنا حساب مقدار الخطأ في تقدير النسبة 

 : α=5من اجل % 

 3مالحظة 

يمكننا أيضا أن نتكلم عن الدقة في التقدير التي تعتبر عكس الخطأ في التقدير ألننا عادة ما نعمل على 

 جعل الدقة اكبر ما يمكن أما الخطأ فنعمل على أن يكون اصغر ما يمكن.

 يين حجم العينة الالزم للدراسة تع -2-5

يمكن أن نحدد حجم العينة الالزم للدراسة    𝐸 ب من اجل دقة محددة أو خطأ في التقدير محدد

 وهذا كما يلي:

      و منه                                                       ينا                          حالة الخطأ في تقدير املتوسط: لد -أ

  

 و منه                                         حالة الخطأ في تقدير النسبة: لدينا -ب 

𝐸 = 1,96√
𝑝𝑞

𝑛
 

𝐸 = 𝑧(1−𝛼
2

)𝜎𝑝 𝐸 = 𝑧(1−𝛼
2

)√
𝑝𝑞

𝑛
 

𝐸 = 𝑧(1−𝛼
2

)

𝜎

√𝑛
 

𝑛 = (
σ

𝐸
𝑧(1−𝛼

2
))

2

 

𝐸 = 𝑧(1−𝛼
2

)√
𝑝𝑞

𝑛
 

n = pq (
𝑧(1−𝛼

2
)

𝐸
)

2

 



 3 مثال

 44,8زهرة فوجد ان متوسط النمو هو  50لدراسة نمو نوع من ألازهار في مشتلة أخذت عينة من 

 .4,7سنتيمتر بانحراف معياري 

 ار في املشتلة؟ما هو متوسط النمو لدى هذا النوع من ألازه -1

 قدر الانحراف املعياري للمجتمع املدروس -2

 %5ما هو مقدار الخطأ في تقدير املتوسط؟ باحتمال خطأ  -3

 فما هو حجم العينة الالزم؟  ’ على ألاقل 0,75إذا أردنا أن تكون الدقة في التقدير -4

 الحل

 لدينا املعطيات التالية: 

 .s=4,7, الانحراف املعياري للعينة            , متوسط العينة     n=50حجم العينة 

 يكفي أن نحسب  تقدير متوسط النمو في املشتلة -1

 تقدير الانحراف املعياري  -2

 نالحظ أن حجم املجتمع املدروس غير محدود، إذن                          ومنه 

�̅� = 44,8 

�̂�2 =
𝑛

𝑛 − 1
𝑠² �̂� = √

𝑛

𝑛 − 1
𝑠 = √

50

49
4,7 = 4,74 

�̂� = �̅� = 44,8 



 حساب الخطأ في تقدير املتوسط -3

 ومنه                                     لدينا α=5من اجل %

                           

 نستعمل املقدر    إذن’ مجهول  σبما أن 

 0,75أي   الخطأ يكون اصغر أو يساوي   0,75تعيين حجم العينة من اجل دقة على ألاقل تساوي  -4

 لدينا 

 

 

 n=154نأخذ ’ عدد طبيعي nبما أن 

 مجاالت الثقة -3

-αيسمى الاحتمال ) .θ للمعلمة الفعلية القيمة ’(α-1باحتمال معين )  Eهو مجال يحوي  مجال الثقة 

 :        الشكل من املجال يكتب. الثقة مستوى  او  بدرجة( 1

 .2حيث           هي معامالت الثقة التي تم ذكرها في املالحظة 

𝐸 = 1,96
𝜎

√𝑛
 𝑧(1−

𝛼

2
) = 1,96 

�̂� 𝐸 = 1,96
4,74

√50
= 1,31 

𝐸 ≤ 0,75 → 1,96
�̂�

√𝑛
≤ 0,75 

𝑛 ≥ (1,96
�̂�

𝐸
)2 

𝑛 ≥ (1,96
4,74

0,75
)2 

𝑛 ≥ 153,44 

[θ̂ − 𝑧(1−
𝛼

2
) 𝜎θ̂  ; θ̂ + 𝑧(1−

𝛼

2
) 𝜎θ̂]  

𝑧1−𝛼/2 



 مجال الثقة للمتوسط -3-1

 ز بين حالتين:لتعيين مجال الثقة ملتوسط املجتمع نمي

حالة مجتمع غير محدود أو معاينة غير نفادية )بإرجاع( على مجتمع محدود أو عندما تكون                 -

: 

         

  حالة مجتمع محدود أو معاينة  نفادية )بدون إرجاع( أو عندما تكون                : - 

 4 مالحظة  

لذا نستعمل املقدر     بالنسبة للعينات التي ’ مجهول  σمجتمع عادة ما يكون الانحراف املعياري لل

( فنعتمد على توزيع n<30)           (. أما العينات الصغيرة ) 30يكون حجمها اكبر أو يساوي   

 ( لتعيين القيم الحرجة او معامالت الثقة  فيصبح املجال من الشكل:   Studentستيودنت ) 

    

 نحصل على املجال:                  بتعويض              

                  

𝑛

𝑁
< 5% 

[�̅� − 𝑧(1−
𝛼

2
)

𝜎

√𝑛
  ; �̅� + 𝑧(1−

𝛼

2
)  

𝜎

√𝑛
]  

𝑛

N
≥ 5% 

[�̅� −  𝑧(1−𝛼
2

)

𝜎

√𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
  ; �̅� +  𝑧(1−𝛼

2
)  

𝜎

√𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
]  

 
𝑛 ≥ 30  

[�̅� − 𝑡(𝑛−1,𝛼/2)

�̂�

√𝑛
  ; �̅� +  𝑡(𝑛−1,𝛼/2)

�̂�

√𝑛
]  

�̂� = √
𝑛

𝑛 − 1
𝑠 

[�̅� − 𝑡(𝑛−1,𝛼/2)

𝑠

√𝑛 − 1
  ; �̅� +  𝑡(𝑛−1,𝛼/2)

𝑠

√𝑛 − 1
]  



 

محدد  𝛼و  n-1معامالت تستنتج من جدول توزيع ستيودنت  بدرجة حرية  𝑡(𝑛−1,𝛼/2)±حيث 

 مسبقا.

 4مثال 

طالب فوجد أن متوسط العالمات في  800طالب من بين مجموعة من  36أخذت عينة عشوائية من 

 .1,75بانحراف معياري  12,25مقياس إلاحصاء هو 

 %(95اوجد مجال الثقة ملتوسط العالمات )بدرجة ثقة  -1

 ؟25كيف يصبح هذا املجال إذا كان عدد الطلبة في العينة  -2

 الحل

 لدينا املعطيات التالية: 

 .s=1,75, متوسط العينة                   , الانحراف املعياري للعينة n=36حجم العينة 

 % :95ة ملتوسط العالمات بدرجة ثقة مجال الثق -1

 لدينا املجال  

�̅� = 12,25 

[�̅� –  1,96
𝜎

√𝑛
  ; �̅� +  1,96 

𝜎

√𝑛
]  

�̂� = √
𝑛

𝑛 − 1
𝑠 



نستعين باملقدر                       4و حسب املالحظة ’ بما أن الانحراف املعياري للمجتمع مجهول 

فيصبح املجال من الشكل                                                                      بالتعويض نجد:  

[11,68 ; 12,82]. 

 :n=25أي  25إذا كان عدد الطلبة في العينة  -2

نعتمد على توزيع ستيودنت فيصبح املجال من ’ و الانحراف املعياري للمجتمع مجهول  n<30بما أن 

 الشكل:

 .]11,52  ;12,98[بالتعويض نجد املجال: ’ 2,06324t=(%5) لدينا ’(α=%5% )95من اجل درجة ثقة 

 سبةمجال الثقة للن -3-2

نسبة ألافراد الذين  p'نسبة ألافراد الذين يحملون صفة معينة. لتكن  pنعتبر مجتمع ما و لتكن 

 pمسحوبة من هذا املجتمع. نذكر ان املقدر النقطي للنسبة  nيحملون نفس الصفة في عينة حجمها 

 هو           .

 لتعيين مجال الثقة للنسبة نميز بين حالتين:  

ر محدود او معاينة غير نفادية )بارجاع( على مجتمع محدود او عندما تكون                حالة مجتمع غي -

                :   

�̂� = 𝑝′ 

𝑛

𝑁
< 5% 

[𝑝′ − 𝑧1−
𝛼

2

√
𝑝𝑞

𝑛
  ; 𝑝′ +  𝑧1−

𝛼

2
 √

𝑝𝑞

𝑛
]  

[�̅� –  1,96
𝑠

√𝑛 − 1
  ; �̅� +  1,96

𝑠

√𝑛 − 1
]  

[�̅� −𝑡(𝑛−1,𝛼/2)

𝑠

√𝑛 − 1
  ; �̅� + 𝑡(𝑛−1,𝛼/2)

𝑠

√𝑛 − 1
]  



 

 حالة مجتمع محدود او معاينة  نفادية )بدون ارجاع( او عندما تكون                : -

            

 

 ≤.n 30من اجل العينات التي حجمها مجهولة لذا نستعمل املقدر    وهذا  pعادة ما تكون النسبة 

 5مثال 

حساب له رصيد أكبر من  14فوجد أن ’ حساب 432حساب من بين  45في أحد البنوك تم اختيار 

 دج من بين الحسابات املختارة. 10000

 دج في املجتمع املدروس10000قدر نسبة الحسابات التي رصيدها أكبر من  -1

 %95ذا بمستوى ثقة أعط مجال الثقة لهذه النسبة وه -2

 %؟99كيف يصبح املجال عند مستوى ثقة  -3

 الحل

 N ,45=n=432لدينا 

𝑛

N
≥ 5% 

[𝑝′ −  𝑧1−
𝛼

2

√
𝑝𝑞

𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
  ; 𝑝′ + 𝑧1−

𝛼

2
 √

𝑝𝑞

𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
]  

�̂� 



 دج10000تقدير نسبة الحسابات التي رصيدها أكبر من  -1

 لدينا 

 %95مجال الثقة بمستوى ثقة  -2

 نحسب النسبة                                       إذن املجال من الشكل 

 

 

 بالتعويض:

 

 

 . [0,438 ; 0,182]نجد املجال   

 %99مجال الثقة بمستوى ثقة  -3

 في هذه الحالة                                      إذن املجال يصبح:

  

�̂� = 𝑝′ =
14

45
= 0,31 

𝑛

N
=

45

432
= 0,1 ≥ 5% 

[𝑝′ −  𝑧1−
𝛼

2

√
𝑝𝑞

𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
  ; 𝑝′ + 𝑧1−

𝛼

2
 √

𝑝𝑞

𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
]  

[0,31 −  1,96√
0,31 ∗ 0,69

45
√

432 − 45

432 − 1
  ; 0,31 +  1,96 √

0,31 ∗ 0,69

45
√

432 − 45

432 − 1
]  

 𝑧1−𝛼/2  = 2,58  

[0,31 −  2,58√
0,31 ∗ 0,69

45
√

432 − 45

432 − 1
  ; 0,31 + 2,58 √

0,31 ∗ 0,69

45
√

432 − 45

432 − 1
]  



 

 .[0,47 ; 0,15]نحصل على املجال: 

 

 مجال الثقة للتباين -3-3

 لتقدير تباين املجتمع بمجال ثقة نعتمد على الخاصية  

 

  :يلي كما يحدد 𝛼 - 1 ستوى ثقة بم الثقة مجال

 

      نحصل على املجال      

 𝛼 – 1 =95%من اجل 

 

 

 

 

 نحصل على املجال 

𝑛𝑆2

𝜎²
=

(𝑛 − 1)�̂�²

𝜎²
→ 𝜒𝑛−1

2  

𝑃 (
𝑛𝑠2

𝜒(𝑛−1; 0.975)
2   

≤ 𝜎2 ≤  
𝑛𝑠2

𝜒(𝑛−1; 0.025)
2   

)

= 0.95 

 

[
𝑛𝑠2

𝜒(𝑛−1; 0.975)
2   

;
𝑛𝑠2

𝜒(𝑛−1; 0.025)
2   

] 

 

𝑃 (
𝑛𝑠2

𝜒
(𝑛−1;1−

𝛼

2
)

2   
≤ 𝜎2 ≤  

𝑛𝑠2

𝜒
(𝑛−1;

𝛼

2
)

2    
) = 1 − 𝛼 

 

[
𝑛𝑠2

𝜒
(𝑛−1;1−

𝛼

2
)

2   
;

𝑛𝑠2

𝜒
(𝑛−1;

𝛼

2
)

2   
] 

 



 او 

 

�̂�²للتذكير   = �̂�² =
𝑛

𝑛−1
𝑆2 

 

 6مثال 

 1.6سيجارة ان الانحراف املعياري لكمية النيكوتين فيها هو  20تبين من احد الدراسات على عينة من 

 مع العلم انها تتبع التوزيع الطبيعي. ميلي غرام.

 %95حدد مجال الثقة لتباين املجتمع وهذا بمستوى ثقة 

 الحل

 % يكتب املجال كما يلي:𝛼 – 1 =95من اجل 

 

 19نعين القيم الجدولية من جدول توزيع كي مربع بدرجة حرية 

 

𝜒(19;0.975)
2 = 𝜒(19;0.025)و   32.85

2 = 8.91 

 

 بالتعويض

 

 

 [5.74 ; 1.55]صل على املجال   نح

[
(𝑛 − 1)�̂�²

𝜒(𝑛−1; 0.975)
2   

;
(𝑛 − 1)�̂�²

𝜒(𝑛−1; 0.025)
2   

]  

 

[
20(1.6)2

32.85  
;
20(1.6)2

8.91  
] 

 

[
𝑛𝑠2

𝜒(19;0.975)
2   

;
𝑛𝑠2

𝜒(19;0.025)
2   

] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الاختبارات إلاحصائية   املحاضرة الثالثة:

 تمهيد 

، والذي تعتبر إلاحصائي(منهجها البحثي واملعرفي على مبدأ الاستقراء )الاستدالل  العلوم فيتعتمد اغلب 

الناتجة عن املشاهدة العلمية أو تدفع املعطيات إلاحصائية  محاوره.الاختبارات إلاحصائية من بين أهم 

حول خصائص مجتمع إحصائي أو أكثر، تصاغ  عالقات تتمحور الباحثين إلى تخمين  ،الحدسعن 

فرضيات تتم عملية اختبار صحتها بتحليل النتائج التي تفرزها عينات من  شكلفي التخمينات 

 ندرسفي: اس ي الختبار إحصائي إن نلخص املبدأ ألاس الفرضيات. لذا يمكنحولها  املجتمعات املصاغة

مجتمع إحصائي يحمل أفراده مجموعة من الخصائص كمية أو كيفية حيث معالم هذه الخصائص 

مجهولة القيمة.  العتبارات نظرية، تجريبية أو حدسية نصغفرضية حول القيم التي تحملها املعالم 

رضية من عدمه من خالل تحليل على عالقات بينها.  نحاول التوصل إلى إقرار صحة الفاملجهولة أو 

 املجتمع.أكثر من  عشوائية أو النتائج التي تفرزها عينة 

نتطرق  إلاحصائية كماأهم املفاهيم املرتبطة بموضوع الاختبارات  أدناه،نتناول في الفقرات الواردة 

 العلمية.في عديد امليادين  الاختبارات املستعملةلبعض أشهر 

 

I-  ات إلاحصائية الاختبار  أساسية عنمفاهيم 

 عموميات  -1

على إقرار عالقات تحققها معالم مجتمع إحصائي أو  قضية تنصكل  فرضية إحصائيةنسمي  -

من   إذا كانت تتعلق بقيم تأخذها معلمة  معلميه ) برا مترية (أكثر.ونقول عن الفرضية أنها 

θإلاحصائي قيد الدراسة بمعنى أن معالم  املجتمع  ∈ Θ    زئية من هي مجموعة ج  حيث

Θوحيدة عنصر)   مجموعة القيم التي يمكن للمعلمة أن تحملها، وإذا كانت    = {θ0}  )

 في خالف ذلك.  مركبةونقول أنها  الفرضية بسيطةفإننا نقول أن 

بأنه مجموعة القواعد التي تمكننا من مراقبة  اختبار الفرضياتيعرف الاختبار إلاحصائي أو  -

 ل ما تفرزه عينة من نتائج وتحت مستوى معين من الخطأ.صحة فرضية من عدمه من خال

 



 خطوات الاختبار -2

نهتم في الفقرات أدناه باالختبارات املتعلقة بالفرضيات البسيطة التي تتمحور حول القيمة التي يمكن 

 ملجتمع إحصائي و تتلخص خطوات الاختبار في: أن تأخذها معلمة 

 رفضها أو عدم رفضها (املراد مراقبتها  ) 𝐻صياغة الفرضية   .1

 وتتضمن:تعيين قاعدة القرار  .2

o     تعيين إحصائيةT  ملراقبة𝐻 

o   إيجاد قانون التوزيع الاحتمالي إلحصائية القرارT  تحت الفرض𝐻    .صحيحة 

o    للخطأ واملنطقة  الحرجة املرفقة. تحديد مستوى 

 عينة عشوائيةفي Tإحصائية القرارتأخذها  القيمة التيحساب  .3

 اذ القرار بناء على القيمة املحسوبة لإلحصائية وانتمائها من عدمه للمنطقة الحرجةاتخ .4

  الفرضية الصفرية والفرضية البديلة 

 𝐻0تسمى الفرضية التي نود مراقبتها بالفرضية الصفرية ) الفرض العدمي( نرمز لها 

 𝐻1مز لها فرضية أخرى تسمى الفرضية البديلة  نر 𝐻0ترفق بالفرضية الصفرية  

 . 𝐻1يترتب عنه قبول   𝐻0من حيث ان رفض  𝐻0ل   منافية  𝐻1الفرضية البديلة  

 الاختبار ثنائي الجوانب والاختبار أحادي الجانب 

𝐻0: θفي حالة الفرضية الصفرية بسيطة   = θ0    فان الفرضية البديلة𝐻1  3يمكن أن تأخذ 

 من خالل النتيجة املراد التوصل إليها    أشكال مختلفة تحدد

𝐻1: 𝜃 ≠ 𝜃0         يسمى في هذه الحالة الاختبار باختبار ثنائي الجوانب 

𝐻1: 𝜃 < 𝜃0      اختبار آحادي الجانب من اليسار 

𝐻1: 𝜃 > 𝜃0    .اختبار آحادي الجانب من اليمين 

 



 إحصائية القرار ومستوى املعنوية 

مد قاعدة اتخاذ القرار على إحصائية يتم اختيارها بناء على طبيعة املعطيات ومحتوى الفرضية، تعت

)رفض الفرضية الصفرية القرار فقيمة إلاحصائية في العينة الخاضعة للمشاهدة هي ما يحدد طبيعة 

جتمع مما أو عدم رفضها(.مهما كانت طبيعة القرار فإنها ليست ناتجة عن دراسة شاملة لكل أفراد امل

  .عن ارتكاب أخطاء بمنأىليست  وبالتالي فهييجعلها تفتقر للدقة ألاكيدة 

ونرمز الحتمال الوقوع فيه  خطا من النوع لاول وهي خاطئة الصفرية يسمي خطا عدم رفض الفرضية 

1. ويسمى املقدار مستوى املعنويةويسمى  ب  − αمستوى الثقة 

ونرمز الحتمال   النوع الثانييلة وهي خاطئة يسمى خطا من الخطأ املرتكب حين نقبل الفرضية البد

1، وتسمى القيمة   𝛽ب الوقوع فيه  − 𝛽قوة الاختبار 

 تلخص نوعية الخطأ وفقا لطبيعة القرار في الجدول ألاتي: 

 

 

 

 

الفرضية 

 الصحيحة

𝐻0 𝐻1  

 القرار املتخذ

 قرار سليم 𝐻0عدم رفض  

1 − 𝛼 = 𝑃 (𝐻0صحيحة/ رفضعدم𝐻0) 

 

 خطا النوع لاول 

𝛼 = 𝑃 (𝐻0صحيحة/  رفضعدم𝐻1) 

 𝜷خطا النوع الثاني  𝐻1وقبول  𝐻0رفض  

𝛽 = 𝑃 (𝐻1 صحيحة/ قبول𝐻0) 

 قرار سليم        قوة الاختبار      

1 − 𝛽 = 𝑃 (𝐻1 صحيحة/ قبول𝐻1) 



   منطقة الرفض واتخاذ القرار 

وزيع الاحتمالي إلحصائية القرار وتحديد مسبق ملستوى املعنوية نحدد منطقة تسمى بمعرفة قانون الت

أو املنطقة الحرجة  وتعين من خالل بيان دالة الكثافة إلحصائية القرار بحيث تقدر  منطقة الرفض

وتسمى حدود منطقة     منطقة القبول الرفض( تسمى  الحرجة )منطقة.متممة املنطقة ب  مساحتها 

في حالة انتماء قيمة إلاحصائية في العينة إلى منطقة الرفض  𝐻0نرفض   .القيم الجدوليةالرفض 

𝐼𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡 وبالتالي نقبل الفرضية البديلة وفي حالة اعدم انتمائها  فإننا نقول انه ال يمكننا أن نرفض𝐻0 

 : 1مالحظات 

 أحدهمان انخفاض قيمة احتمال الخطأ من النوع ألاول والخطأ الثاني متناظران بحيث ا -

 ارتفاع قيمة احتمال ألاخر. يؤدي إلى 

قوة قوة الاختبار مرتبطة بشكل الفرضية البديلة وعموما الاختبارات ثنائية الجانب أكثر  -

االختبارات أحادية الجانب، كما أن قوة الاختبار تزيد كلما زاد حجم العينة وتقل كلما قل من

 0.05ة العملية  نثبت قيمة معقولة ملستوى املعنوية  وتعتبر القيمة من الناحياملعنوية.مستوى 

 أكثر القيم استعماال.

ال يؤدي بالضرورة إلى قبولها   𝐻0ال تلعبان دور متناظر فعدم رفض    𝐻1و  𝐻0الفرضيتان  -

إذ نكتفي بالقول أن املعطيات إلاحصائية ال تسمح بإصدار قرار حول صحة أو  Fisherيرى كما 

، لذا يرى البعض من إلاحصائيين أن الفرضية الصفرية تتم صياغتها  𝐻0خطا الفرضية 

 بغرض التوصل إلى رفضها مما يترتب عليه صحة الفرضية البديلة. 

الصفرية تصاغ بغرض قبولها، لذا  الفرضية ان Pearsonو Newmanيرى  Fisherة لخالفا  

 وتسمح بعدمرفضها،معقولة ال تفقد الاختبار مصداقيته  للمعنوية بقيمنحاول تحديد مستوى 

 عندئذ نقر بصحتها ما لم تتوفر لدينا معطيات إحصائية تؤدي إلى رفضها.

 

 

 



II- البرامترية()الاختبارات املعلميه 

تفرض في  برامترية وهيبارات التي تهتم بمراقبة فرضية الاختبارات املعلميه أو البرامترية هي الاخت

آو على حجم العينات مما  الطبيعي(التوزيع  )شرطعمومها قيود على طبيعة املجتمعات إلاحصائية 

على قانون التوزيع إلحصائية اتخاذ القرار  املركزية للحصول يسمح باستعمال نظرية النزعة 

 :وأهمها( )الاختبار

 t-Studentاختبار  -1

اذا كان التوزيع الاحتمالي إلحصائية الاختبار والتي Studentنقول عن اختبار إحصائي انه اختبار 

، ندرج في ما يأتي بعض Studentتحدد من خاللها عملية اتخاذ القرار يخضع لقانون التوزيع 

 ألامثلة التطبيقية لالختبار. 

 أمثلة تطبيقية  

 اختبار املالئمة ملتوسط مجتمع 

,𝑋1نة عشوائية  نعتبر عي 𝑋2, … , 𝑋𝑛 ا كانت العينة مأخوذة  من ونريد معرفة اذا م

في هذه Studentيرتبط تطبيق اختبار.  𝜇0متوسطه  يساوي  قيمة خاصة  𝑋إحصائي مجتمع

 أساسيين:شرطين  الحالة بتوفر 

وحدة  30لعينة يقل عن ا  الطبيعي بتباين مجهولو حجماملجتمع إلاحصائي يخضع لقانون التوزيع    

 إحصائية إلجراء الاختبار نتبع الخطوات آلاتية : 

𝐻0: 𝜇صياغة الفرضية الصفرية  - = 𝜇0 

 حاالت: 3وفقا ملا هو مطلوب في نص املسالة ولدينا  صياغة الفرضية البديلة -

𝐻1: 𝜇:  اختبار ثنائي الجانب ≠ 𝜇0 

𝐻1: 𝜇اختبار أحادي الجانب على اليمين    > 𝜇0 

𝐻1: 𝜇اختبار أحادي الجانب على اليسار    < 𝜇0 



 تعيين إحصائية  الاختبار -

العينة   توسط املجتمع واملتمثل في متوسطهي دالة بسيطة للتقدير النقطي مل𝑇إحصائية الاختبار 

�̅� 

𝑇 = √𝑛
�̅�−𝜇

�̂�
 (  ب  مجهول يتم تقديره  )      

 حرية درجة ب  يخضع لتوزيع ستيودنت     لدينا :    تحت الفرض

(  عموما القيمة تكون من بين معطيات  )مستوى  خطأ من الصنف لاول   ل إعطاء قيمة  -

 املسالة 

 ألجل قيمة     و منطقة القبول  تعيين املنطقتين الحرجة   -

 ثنائي الجانب ختبار ملا الا 

      𝐼𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝=[−𝑡(𝛼,𝑛−1),𝑡(𝛼,𝑛−1)]    

 n-1   درجة حرية ذو  Student  ستخرج من جدول و ت

 𝐼𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝=[−∞,𝑡(2𝛼,𝑛−1)]    الاختبار أحادي الجانب من اليمين يكون ملا 

 : n-1رجة حرية د ذو  Studentستخرج من جدول إلاحصاء  وت 

 𝐼𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝=[−𝑡(2𝛼,𝑛−1),+∞]و     :   الاختبار أحادي الجانب من اليساريكون ملا  

 n-1درجة حرية :  و ذStudentتستخرج من جدول إلاحصاء    

 في العينة املسحوبة  :    التي تأخذها  إحصائية الاختبار نحسب القيمة   -

 قيمة  تباين العينة   متوسط العينة املسحوبة  و  

 اتخاذ القرار وفقا للقيمة   -

 و نقبل  نرفض  وملا        ال يمكننا رفض       ملا          

  2مالحظة



 الجدولية  ) حدود املناطق الحرجة( تسمى  القيم الحرجة او  ،   القيم 

  لحرجة على صورة يعتمد تحديد املنطقة امنطقة الرفض(: )الحرجة كيفية تحديد املنطقة

 . 1Hالفرض البديل 

 أوال: الحالة لاولى والثانية:

 0μ≠  μ:  1Hإذا كان الفرض البديل من الشكل: -أ

  αz>Z/2أوαz- <Z/2    منطقة الرفض تكون بالصورة التالية: 

 الجدولية.  ZبـαZ/2نسمي 

 0μ>μ:  1Hإذا كان الفرض البديل من الشكل:     -ب

  αz>Z/2عندما:     0Hنرفض 

 

 0μ<μ:  1Hإذا كان الفرض البديل من الشكل:  -جـ

 αz- <Z/2عندما:  0Hنرفض 

 

 

 



 

وتكون  tفي هذه الحالة يتبع توزيع x̅حيث أن توزيع املعاينة في هذه الحالة لـ ثانيا: الحالة الثالثة: 

 منطقة الرفض كما يلي:

 0μ≠  μ:   1Hإذا كان الفرض البديل من الشكل: -أ

 n, α(t >T-1(أو t - <T)n, α-1(الصورة التالية: منطقة الرفض تكون ب

 0μ>μ:  1Hإذا كان الفرض البديل من الشكل:     -ب

   nα (2t >T,-1( عندما:   0Hنرفض 

 ، 0μ<μ:  1Hإذا كان الفرض البديل من الشكل: -جـ

 nα 2(t- < T,-1(    عندما: 0Hنرفض  

 : 01مثال 

تم إبالغ  شهيرة للتوزيع الطبيعي بمتوسط مة تجاريةتخضع كمية مادة كيميائية يحويها منتج   لعال 

والنوعية قام مراقبو الجودة. وش للعالمة يباع لدى احد املتاجرمديرية التجارة بوجود منتج مغش

 ب  فأعطت التحاليل متوسط   للكمية يقدر علبة مأخوذة من املتجر   20ة من للمديرية بفحص عين

  -% 99ثقة ستوى بم البالغ ما هو قولك في صحة  .غ 0.4اري مع انحراف معي

 ا الجابة

 املنتج الذي يبيعه التاجر يحتويهااملتغير العشوائي لكمية املادة الكيميائية التي   

 صحة البالغ تنتج عن  

 ملطابقة Student و التباين مجهول ، نستخدم اختبار  املجتمع طبيعي ، حجم العينة  

 املتوسط

 اختبار ثنائي الجوانبالفرضية البديلة :و  الفرضية الصفرية -

 (  ب  مجهول يتم تقديره  )      : إحصائية  الاختبار -



  درجة حرية ب  Studentيخضع لتوزيع    فان    تحت الفرض  

 من معطيات املسالة    و    -

 درجة حرية  نجد أن القيمة الجدولية     ذو Studentمن جدول إلاحصاء     

 وبالتالي:       

 :     نحسب قيمة  

بصحة البالغ الن  نأخذاما ال ، في صحة البالغ من عدمه ثكن البمو بالتالي ال ي  ال يمكننا رفض    

 املتهم برئ حتى تثبت ادانته او نعيد الاختبار بعينة جديدة

  02مثال 

  دقيقة. 50يخضع الزمن الذي يستغرقه العامل لتغليف سلعة للتوزيع الطبيعي بمتوسط قدره 

 .العملية ألجل اختبار فعالية التعديالت أدخلت تعديالت على عملية التعليب بهدف التقليص من وقت

فقدر متوسط الزمن الالزم ،عامل بعد التعديالت 12ة من طرف تم احتساب زمن العملية املنجز 

حقيقي على عملية  أثر هل يمكن القول ان للتعديالت . دقائق 10معياري  دقيقة بانحراف41للتعليب 

  0.05التغليف بمستوى معنوية 

 إلاجابة 

 املتغير العشوائي ملدة التعليب بعد إجراء التعديالت   

 للتعديالت اثر حقيقي على عملية التغليف إذا :   

 Studentمجهول ، نستخدم اختبار  و   املجتمع طبيعي ، حجم العينة  

 الفرضية الصفرية -

 انب من اليساراختبار آحادي الجالفرضية البديلة :و 

 (  ب  مجهول يتم تقديره  )      إحصائية  الاختبار  -

 درجة حرية  ب  Studentيخضع لتوزيع    :     تحت الفرض  

 ومنه من معطيات املسالة      -

 



 درجة حرية  نجد أن القيمة الجدولية    ذو Studentمن جدول إلاحصاء     

 أي أن       

 فنجد :     نحسب قيمة إلاحصائية في العينة  

 0.05،  وبالتالي التعديالت أعطت  نتيجة  بمستوى معنوية  ونقبل   نرفض   

 

 GAUSSاختبار  -2

قوص هو اختبار يعتمد على قانون التوزيع الطبيعي املعياري ويطبق من خالل إحصائية  اختبار 

حالة العينات ذات  املالئمة فيوتعتمده اغلب اختبارات  الطبيعي،اختبار تخضع لقانون التوزيع 

 الحجم الكبير.

 GAUSSنتناول في الفقرة أدناه بعض ألامثلة التطبيقية الختبار 

 أمثلة تطبيقية  

 تبار املالئمة ملتوسط مجتمعاخ 

,𝑋1كما في حالة اختبار ستيودنت نعتبر عينة عشوائية   𝑋2, … , 𝑋𝑛  ونريد معرفة اذا ما كانت

يطبق اختبار  .𝜇0ملتوسطه  قيمة خاصة   𝑋العينة مأخوذة  من مجتمع  إحصائي 

GAUSS  :للمتوسطات في حالة تحقق احد الشرطين آلاتيين 

 حدة إحصائية  و  30ينة ال يقل عن حجم الع 

  أو مجتمع طبيعي مع تباين معلوم القيمة 

 آلاتية:إلجراء الاختبار نتبع الخطوات 

𝐻0: 𝜇صياغة الفرضية الصفرية  - = 𝜇0 

 حاالت: 3وفقا لنص املسالة ولدينا  صياغة الفرضية البديلة -

 

𝐻1: 𝜇:  اختبار ثنائي الجانب ≠ 𝜇0 

𝐻1: 𝜇الجانب على اليمين    اختبار أحادي  > 𝜇0 



𝐻1: 𝜇اختبار أحادي الجانب على اليسار    < 𝜇0 

𝑍تعيين إحصائية الاختبار :   - = √𝑛
�̅�−𝜇

𝜎
 

𝜇تحت الفرض    = 𝜇0  : لدينا𝑍 = √𝑛
�̅�−𝜇0

𝜎
 يخضع للتوزيع الطبيعي املعياري    

 ن الصنف ألاول (  مستوى  الخطأ م)  𝛂ل إعطاء قيمة  -

 ألجل قيمة     𝑰𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑و منطقة القبول  𝑰𝑹𝒆𝒋𝒆𝒕تعيين املنطقتين الحرجة   -

 و     ملا  الاختبار ثنائي الجان

 تستخرج من جدول إلاحصاء للتوزيع الطبيعي املعياري  : 

 و   من اليمينملا  الاختبار أحادي الجانب 

 تستخرج من جدول إلاحصاء للتوزيع الطبيعي املعياري:    

 𝐼𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝=[−∞,𝑧(𝛼)]و     ملا  الاختبار أحادي الجانب من اليسار

 يع الطبيعي املعياري  :  تستخرج من جدول إلاحصاء للتوز   

 في العينة املسحوبة   التي تأخذها إحصائية الاختبار نحسب القيمة   -

 فان       معلومة واملجتمع طبيعي أو حجم العينة   ملا قيمة التباين 

 فان      مجهولة  وحجم العينة    ملا 

 اتخاذ القرار وفقا للقيمة   -

 و نقبل  نرفض  ،       ال يمكننا رفض    

 

  3مثال 

الصناديق لشراء نوع جديد من  البيع بالجملةوالفواكه متخصصة في  تعاونية للخضر تعاقد ت 

الصندوق متوسط قوة تحمل  للصناديق أنمدير الشركة املنتجة  الفواكه ادعىتعبئة في املستخدمة

متوسط قوة التحمل  صندوق الختبار فكان 50لتبين صحة الادعاء أخضعت عينة من  .كغ 15ب يقدر

 % 95بمستوى ثقة  ادعاء املدير ما مدى صحة   كغ. 0.5ب معياري يقدر بانحراف  14.8



 إلاجابة 

 املتغير العشوائي  لقوة تحمل الصندوق  ليكن 

 ادعاء املدير صحيح في حالة  

 ، نستخدم اختبار قوص   حجم العينة  

 اختبار ثنائي الجوانب الفرضية البديلة :و الفرضية الصفرية -

 (   ب مجهول يتم تقديره  )      : إحصائية  الاختبار -

 يخضع للتوزيع الطبيعي املعياري    فان    تحت الفرض    

 و       -

 من جدول إلاحصاء للتوزيع الطبيعي املعياري  نجد أن القيمة الجدولية        

 وبالتالي:       

 :     نحسب قيمة  

 بالتالي ادعاء املدير غير صحيح ونقبل    نرفض    

 4مثال 

الرقابية عن ان متوسط الراتب  املتعددة للهيئاتتعلن إحدى املؤسسات الاقتصادية ذات الفروع 

( في دج 1000 يةنقدية )الوحدةالنقدوحدة  32سنوات يزيد عن  5الى 3بها بخبرةتقدر الشهري للعاملين 

مختلف فروعها للمطالبة حملة للمراقبة أجرتها مفتشيه العمل بعد إضراب قام به العمال عبر 

 سنوات فكانت رواتبهم  5ى ال 3عامل ذوي خبرة  52من في ألاجور اختيرت عينة بالزيادة 

 38 35 32.5 30 28.5 25 الراتب 

  5 8  12 10 11 6 عدد العمال

  0.05استخدم مستوى معنوية  -إدارة املؤسسة  هل يمكن تفنيد مزاعم -

 إلاجابة 



سنواتتفيد إدارة  5إلى   3ب  خبرة تقدر املتغير العشوائي  للراتب الشهري لعمال املؤسسة ذوي  𝑋ليكن 

𝜇املؤسسة أن   = (𝑋) >  و نريد اختبار صحة  ما أعلنته إدارة املؤسسة  32

𝑛حجم العينة    = 52 ≥ مجهول ، فنحن بصدد  𝜎متوسط مجتمع  مع و الاختبار متعلق ب  30

 GAUSSاختبار 

 �̂�بالتقدير الغير متحيز   𝜎نقرب 

𝐻0: 𝜇الفرضية الصفرية  :      = 32 

𝐻1: 𝜇الفرضية البديلة   :        ≠  اختبار ثنائي الجوانب 32

𝑍إحصائية الاختبار:      = √𝑛
�̅�−𝜇

�̂�
𝜇تحت الفرض   = 32  :𝑍  التوزيع الطبيعي يقرب ب

 املعياري 

αاملعطاة في نص املسالة هي    αقيمة مستوى املعنوية       = 𝑧𝛼وبالتالي   0.05 = 1.645 

𝐼𝑅𝑒𝑗𝑒𝑡ومنه     = ]𝑧𝛼 , +∞[ = ]1.645, +∞[ 

𝒛𝟎في العينة :   𝑍نحسب قيمة إحصائية الاختبار  = √𝒏
�̅�−𝟑𝟐

�̂�
 

�̅� =
25 × 6 + 28.5 × 11 + 30 × 12 + 32.5 × 12 + 35 × 8 + 38 × 5

52
= 31.22 

�̂�2و  =
(25−31.22)2×6+(28.5−31.22)2×11+(30−31.22)2×12+(32.5−31.22)2×12+(35−31.22)2×8+(38−31.22)2×5

51
= 13.62 

𝑧0 إذن :  ومنه       ∉ 𝐼𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡   ال يمكن أن نرفض𝐻0 

 وبالتالي ال يمكن أن نفند ما أعلنته إدارة املؤسسة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تمارين وامتحانات السنوات السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  2019- 2018املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                   3جامعة الجزائر 

  3مقياس: إلاحصاء           ةالسنة الثانية محاسبة ومالي

 أستاذ املادة: ط. بلمهدي          املجموعة لاولى  

 2سلسلة تمارين رقم   

 : التمرين لاول 

وعددهم  101من الطالب املسجلين في مساق إلاحصاء  5اختر عينة عشوائية بسيطة حجمها 

 طالبا وطالبة  676

 : التمرين الثاني

 n=2ونريد سحب عينة ذات الحجم  2,3,6,7,8,16ناصره هي وع N = 6مجتمع احصائي حجمه 

 مع الارجاع.

 أحسب معدل املجتمع وتباينه  .1

مع الارجاع، واحسب الوسط الحسابي لكل  n=2سجل جميع العينات املمكنة ذات الحجم  .2

 منها.

 ضع النتائج املحصل عليها في توزيع تكراري. .3

 أحسب الوسط الحسابي والتباين لهذا التوزيع. .4

 رن نتائج هذا التوزيع مع تلك املحصل عليها في السؤال ألاول قا .5

  التمرين الثالث 

، 10. إذا كان حجم العينة هو 50وتباينه  70سحبت عينة عشوائية من مجتمع ال نهائي معدله 

 فأوجد عندئذ 

 وتباينه. (�̅�معدل الوسط الحسابي )معدل  .1



 .�̅�الانحراف املعياري لـ  .2

  التمرين الرابع

. فإذا كان 24وتباين  30من مجتمع توزيعه طبيعي ذو معدل  nحبت عينة عشوائية حجمها س 

 ، فما هو حجم العينة.4تباين الوسط الحسابي 

 

 

  التمرين الخامس

من ألاطفال حديثي الوالدة في أحد املستشفيات. إذا علمت أن  9أخذت عينة عشوائية حجمها  

 غ. 600غ وانحرافه املعياري  2900طبيعي معدله وزن الطفل حديث الوالدة يخضع لتوزيع 

 أوجد معدل وتباين والانحراف املعياري للوسط الحسابي ألوزان ألاطفال في العينة. .1

 غ. 3100أوجد احتمال أن الوسط الحسابي ألوزان ألاطفال يزيد عن  .2

 غ. 3200غ و 2700أوجد احتمال الوسط الحسابي ألوزان ألاطفال يقع ما بين  .3

  السادس التمرين 

غ وانحرافه املعياري  135يخضع أوزان عبوات أحد مبيدات الحشرات املنزلية لتوزيع وسطه  

كغ.  6.24غ. إذا قررت الهيئة الوصية رفض كل صندوق من هذه العبوات إذا انخفض وزنه عن  14

 عبوة. 48فما نسبة الصناديق املرفوضة، علما أن عدد العبوات في كل صندوق 

  بعالتمرين السا

. أخذت عينة 0.9إذا كان احتمال نجاح الطالب الذي يدرس أحد مقررات الاقتصاد هو  

𝑃(�̅�طالب من أولئك الذين يدرسون هذا املقرر. أوجد  49حجمها  ≥ 0.8) 

  التمرين الثامن 



𝑝من مجتمع نسبة النجاح فيه  400أخذت عينة عشوائية حجمها   = نسبة  Pإذا كان  .0.6

𝑃(0.5. أوجد النجاح في العينة ≤ �̅� ≥ 0.72) 

  التمرين التاسع 

 N = 4معرف من مجتمع حجمه  Yليكن متغير  

4 3 2 1 i 
11 8 10 11 Y 

 

Ε(𝑌)استنتج ألامل .Yما هو توزيع املتغير  .1 = 𝜇.وكذا التباين، وأخيرا الانحراف املعياري ، 

 بدون ارجاع، وباحتمال متكافئ 2نسحب عينة حجمها  .2

 بها كم من عينة يمكن سح -

𝑠2والتباين  �̂�2لكل عينة أحسب الوسط  -
2. 

 ما هو توزيع متوسط العينات. -

 ما هو توزيع مقدرات التباين -

Ε(�̂�2)  𝑣𝑎𝑟(�̂�2),   Ε(𝑠2استنتج ان أمكن      -
2), 𝑣𝑎𝑟(𝑠2

2) 

 علل عن النتائج املحصل عليها -

 فس ألاسئلة أعاله. بإرجاع. أجب عن ن 2نسحب آلان عينة حجمها  .3

  التمرين العاشر     )وظيفة( 

 14، 13، 12لنفرض مجموعة مكونة من أربع أطفال، سعاد محمد نوال وعمر، عمرهم على التوالي 

 . ويجيد كل واحد منهم آلة موسيقية. 15و

ال ، وأخيرا نو PIANO، اما نوال فتعزف على البيانو FLUTEسعاد ومحمد يجيدان العزف على املزمار 

 .GUITAREوعمر كل منهما يحسن اللعب بالقيثارة 



 القسم لاول 

 أعطي النسبة املئوية لألطفال الذين يجيدون اللعب بالقيثارة .1

 مثل بيانيا توزيع ألاطفال حسب السن .2

 σوكذا الانحراف املعياري  μأحسب العمر املتوسط لهؤالء ألاطفال  .3

 القسم الثاني 

 . أعطي القائمة الكلية3ها كم عينة يمكن سحبها، بإرجاع حجم .1

لكل عينة من العينات املسحوبة، أوجد التكرارات املتعلقة باختيار الطفل الذي يجيد  .2

 اللعب يالبيانو

 مثل بيانيا السلسلة الجديدة  .3

 احسب الوسط والتباين للسلسلة الجديدة .4

 القسم الثالث

ملعياري )الحظ أن لكل عينة من العينات املسحوبة، أعطي العمر املتوسط والانحراف ا .1

 هناك سلسلتين(

 مثل بيانيا كل سلسلة. .2

 أحسب املتوسط والانحراف املعياري لسلسلة عمر ألاطفال. .3

 أحسب متوسط سلسلة الانحراف املعياري  .4

 

  2019- 2018املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                   3جامعة الجزائر 

  3مقياس: إلاحصاء           السنة الثانية محاسبة ومالية

 أستاذ املادة: ط. بلمهدي          املجموعة لاولى  

 3سلسلة تمارين رقم   



 : التمرين لاول 

 اختر إلاجابة الصحيحة، مع العلم أن هنالك على ألاقل إجابة صحيحة من بين الاقتراحات: 

 معامل الارتباط الخطي بين متغيرين احصائيين: .1

 انت املتغيرات كمية.ال يمكن حسابه إال إذا ك -

 مقدار موجب أو معدوم. -

 يكون معدوم إذا كان املتغيرين مستقلين. -

 عدد بدون بعد. -

𝑋العالقة بين متغيرين تعطى من خالل املعادلة   .2 + 𝑌 =  ، إذن:2

 .2مجموع معدلهما يساوي  -

 الانحراف املعياري للمتغيرين متساوي. -

 تطابق خطي املربعات الصغرى. -

 لصغرى لهما ميل موجبكل من خطي املربعات ا -

بثالث مستويات. فكان   𝑌ومتغيرة كيفية   𝑋من خالل مجتمع، قمنا بمالحظة متغيرة كمية  .3

 التوزيع كما يلي

  

𝑦3  

 

𝑦2  

 

𝑦1  

Y      

 X 

50 100 40 75 0 

50 0 60 25 1 

100 100 1000 100  

 هل الجدول جدول توافقي -

 .0.5له معدل يساوي    𝑋املتغير     -

 يمكن قياس العالقة بين املتغيرين من خالل معامل ارتباط. -

 



شخص يعانون من أرق النوم، أخذ مجموعة منهم منوم على شكل حبوب، واملجموعة  100من بين  .4

املتبقية أخذت سكر اعتقادا منها انها حبوب منومة. وفي الصباح طلب منهم عن فعالية الحبوب. 

 فكانت النتائج كما يلي 

  

 

  لم ينامو جيدا

 

 نامو جيدا

      

 

 حبوب منومة  26 6

 سكر 48 20

 

 هل هذا الجدول هو جدول توافقي -

 % نامو جيدا.26من بين املرض ى الذين تناولوا املنوم يوجد  -

 ، يجب حساب املجاميع الحدية.𝜒2لحساب -

 1.284تساوي  𝜒2قيمة  -

 

 : التمرين الثاني

  𝑋عامل أجير من خالل ألاجر الشهري  140عاملة أجيرة و 100في مؤسسة، تم دراسة توزيع 

  .𝑌وكذا الخبرة املهنية 

 توزيع أجر العامالت  1الجدول 

[20; 28[ [12; 20[ [8; 12[ [4; 8[ [0; 4[ Y 

 8 10 10 12 [1200; 1800[ 

4 4 5 14 8 [1800; 2200[ 

 3  6 5 6  [2200; 3000[ 

3 2    [3000; 4200[ 

 

X 



 أجر العمال توزيع 2الجدول 

[20; 28[ [12; 20[ [8; 12[ [4; 8[ [0; 4[ Y 

   6 10 [1200; 1800[ 

8 8 18 9 4 [1800; 2200[ 

4 12 16 8 4 [2200; 3000[ 

12 8 8 5  [3000; 4200[ 

 

 حدد املجتمع املدروس، الوحدة إلاحصائية، الخصاص املدروسة وطبيعتهم. .1

 8من بين النساء التي تقل خبرتهن عن  2200ما هي نسبة العامالت الالتي أجورهن أقل من  .2

 سنوات.

أحسب املتوسط والانحراف املعياري لكال من أجور العمالت وكذا أجور العمال. استنتج متوسط  .3

 الاجر للمجموع.

 أحسب املتوسط والانحراف املعياري لخبرة العامالت. .4

 مثل بيانيا التكرارات املتجمعة للتوزيع الحدي لخبرة العامالت. .5

 .1800وزيع الخبرة للعامالت )بالنسبة املئوية( اللواتي يتقاضين أجر أعلى من أحسب ت .6

عاملة. وإذا علمنا أن معامل الارتباط بين املتغيرين  100بافتراض أن التوزيع مشترك لألجر والخبرة لـ  .7

قطة اوجد ن . 𝑋على   𝑌لهذا التوزيع. أعطي حينئذ معادلة املربعات الصغرى النحدار   0.45يساوي 

  𝑌 على 𝑋تقاطع هذا املستقيم مع معادلة انحدار    

 

 التمرين الثالث

خالل   𝑋يمثل الجدول التالي العالقة بين عدد ساعات دراسة الطالب ملادة مهارات حاسوبية    

 𝑌فصل دراس ي، وعالمته في تلك املادة  

4 9 10 14 4 7 12 22 1 17 𝑿 

31 58 65 73 37 44 60 91 21 84 𝒀 

 

 أرسم شكل الانتشار .1

  𝑋على   𝑌أوجد معادلة خط انحدار   .2

 أوجد معامل الارتباط  .3

X 



𝐻0: 𝛽1اختبر الفرضية املبدئية  .4 = 0 

 أوجد معامل التحديد. .5

 : التمرين الرابع

 𝑌وإلاحصاء     𝑋طالب في امتحاني الاقتصاد    200يمثل الجدول التالي توزيع عالمات 

[17; 19[ [15; 17[ [13; 15[ [11; 13[ [9; 11[ [7; 9[ [5; 7[ Y 

    2 3 7 [5; 7[ 

   2 12 12 2 [7; 9[ 

  2 8 18 10 1 [9; 11[ 

 1 10 21 15 7  [11; 13[ 

 5 13 12 11   [13; 15[ 

1 7 10 3 1   [15; 17[ 

2 1 1     [17; 19[ 

 

 𝑌 على 𝑋، و انحدار     𝑋على   𝑌أوجد معامل الارتباط النحدار   .1

 ، 𝑥على   𝑌انحدار  مثل منحنى  .2

  𝑌 و 𝑋هل يمكن إيجاد قياس آخر لالرتباط بين  .3

 

 : التمرين الخامس

 باالعتماد على املعلومات التالية 

∑ 𝑥𝑖 = 6   ∑ 𝑥𝑖
2 = 146         

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑦𝑖 = 6   ∑ 𝑦𝑖
2 = 11.81  ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 = 12.48   

𝑛

𝑖=1

𝑛 = 12         

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

  𝑥على  𝑦أوجد معادلة خط انحدار   .1

 أوجد معامل الارتباط. .2

 % 5أختبر الفرضية املبدئية عند مستوى داللة  .3

X 



 

 : التمرين السادس

 لتكن املعطيات الفصلية التالية واملتعلقة باشتراكات عقود التأمين على الحياة

 

Y  t 

117 1 

118 2 

149 3 

189 4 

145 5 

173 6 

170 7 

223 8 

223 9 

281 10 

285 11 

239 12 

 

 أحسب املعدل الفصلي لنمو عدد العقود  .1

𝑌𝑡نعدل السلسلة أعاله من خالل النموذج  .2 = 𝑎𝑡 + 𝑏   

 أحسب معامل الانحدار باستعمال طريقة املربعات الصغرى    1.2  

 ذجغير املشروحة في النمو  𝑌ما هي حصة التغير في    2.2  

𝑌𝑡نعدل آلان السلسلة من خالل العالقة التربيعية التالية  .3 = 𝑎𝑡2 + 𝑏  

 أحسب معامل الانحدار باستعمال طريقة املربعات الصغرى    1.3  

 غير املشروحة في النموذج 𝑌ما هي حصة التغير في    2.3  

 ما هو النموذج ألافضل؟ برر اجابتك  .4

 

 

 التمرين  السابع 

 



 ن نموذج بثالثة متغيرات، وتعطى لك املعلومات التاليةليك  

 

 

 ما هو حجم العينة. .1

 أحسب معادلة الانحدار. .2

2قدر الانحراف املعياري لـ  .3
b  واختبر الفرضية

0:
20
H

. 

fأوجد مجال الثقة لـ  .4


% عند القيم 95عند مستو معنوية  
24

32


ff
xx

. 

fإذا كانت القيمة الحقيقية لـ  .5


، فهل تعتقد بأنها تماثل النموذج املقدر من خالل 12هي  

 معطيات العينة.

 التمرين  الثامن 

 نعتبر الانحدار التالي على شكل انحرافات   

ntxxy
tttt

,........2,1
2211

 
 

 وتعطى لك النتائج التالية 

 

  





02030

330
3

493100

2121

2

2

2

1

2

xxyxyx

xxyn

 

 أحسب مقدرات معالم النموذج، وكذا معامل التحديد. .1

 أدرس معنوية املعالم باستعمال الاختبار الاحصائي املناسب .2

 اوجد معامل التحديد  .3
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- 2016املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                               3جامعة الجزائر 
2017  

  3مقياس: إلاحصاء                  حاسبة وماليةالسنة الثانية م

 أستاذ املادة: ط. بلمهدي                 املجموعة الخامسة 

 امتحان الدورة العادية  

 (2017يناير )             

: اختر إلاجابة الصحيحة، مع العلم أن هنالك على ألاقل إجابة صحيحة من بين السؤال لاول 

 الاقتراحات: 

 عة الافراد التي يتاح لنا إجراء الدراسة عليه هو:مجمو  .1

 املجتمع الاحصائي 
 مجتمع الهدف 
 مجتمع الدراسة 
 سمة الدراسة 

 يعتبر عدد ايام ألاسبوع:  .2

  ثابتا 
 متغير مستمر 
  متغير منقطع 
 غير ذلك 

 عند دراسة تأثير كمية امللح على ضغط الدم، فإن املتغير التابع هو:   . 3

 كمية امللح 
 م ضغط الد 
 الشخص صاحب الدم 
 غير ذلك 

 املستوى التعليمي يمثل متغيرا عشوائيا: .4
  وصفيا 
 كمي مستمر 
 كمي منقطع 
 غير ذلك 

طالبة، فإن عدد الطالبات في  480طالبا و 240شخص من بين  24عند اختيار عينة مكونة من  .5
 هذه العينة هو:

 8 
 16 
 240 
 24 

 د 30سا  01املدة: 



اختيار عينة عشوائية بسيطة من كل  عند تجزئة املجتمع إلى مجموعات غير متداخلة ومن ثم .6
 مجموعة، فإننا نسمي هذه الطريقة:

  العينة العشوائية البسيطة 
  املعاينة املنتظمة 
  العينة العشوائية الطبقية 
 املعاينة الوصولية 

 
 

وكذا الخبرة   𝑋عامل أجير من خالل ألاجر الشهري  140في مؤسسة، تم دراسة توزيع  السؤال الثاني:

  .𝑌املهنية 

[20; 28[ [12; 20[ [8; 12[ [4; 8[ [0; 4[ Y 

   6 10 [1200; 1800[ 

8 8 18 9 4 [1800; 2200[ 

4 12 16 8 4 [2200; 3000[ 

12 8 8 5  [3000; 4200[ 

 

 حدد املجتمع املدروس، الوحدة إلاحصائية، الخصائص املدروسة وطبيعتهم. .1

 سنة. 12رجال الذين تقل خبرتهم عنمن بين ال 3000ما هي نسبة العمال الذين أجورهم أقل من  .2

 أحسب املتوسط والانحراف املعياري ألجور العمال. استنتج متوسط الاجر للمجموع. .3

 أحسب املتوسط والانحراف املعياري لخبرة العمال .4

باستعمال الاختبار املناسب، هل تعطي املعطيات أعاله دليال كافيا على أن الخبرة املهنية تحدد أجور  .5

 العمال.

 ى لك يعط

 𝝌3
2 = 7.81     𝝌4

2 = 9.49        𝝌12
2 = 21.03                 𝝌20

2 = 31.41 
 

 السؤال الثالث

على أربع مجموعات  5تحصل طالب في تخصص مالية ومحاسبة، السنة الثانية، املجموعة 

وكانت  من املعطيات. وأراد من خالل ما تعلمه من تقنيات احصائية استخالص النتائج،

 املعطيات كما يلي

 

X 

 

1المجموعة   2المجموعة   3المجموعة   4المجموعة    

X Y X Y X Y X Y 

10.0 8.04 10.0 9.14 10.0 7.46 8.0 6.58 

8.0 6.95 8.0 8.14 8.0 6.77 8.0 5.76 

13.0 7.58 13.0 8.74 13.0 12.74 8.0 7.71 

9.0 8.81 9.0 8.77 9.0 7.11 8.0 8.84 

11.0 8.33 11.0 9.26 11.0 7.81 8.0 8.47 

14.0 9.96 14.0 8.10 14.0 8.84 8.0 7.04 

1املجموعة  2املجموعة    



 

 

 

 

 

 

𝑌tفإذا كان النموذج املراد دراسته هو  = α + βXt + εt   ومن خالل البرنامج املناسب تحصلنا
 على النتائج التالية 

∑𝑋𝑌 = 797,6             ∑𝑋2 = 1001          ∑𝑌2

= 660.172          ∑(𝑌 − �̂�)
2

= 13,762      
 معالم النموذج للمجموعة املناسبة، معلال إلاجابة.حدد مقدرات  .1

 ماذا تستنتج؟ .r𝑋𝑌جد معامل الارتباط  .2

 

 

- 2016املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                               3جامعة الجزائر 
2017  

  3مقياس: إلاحصاء                  السنة الثانية محاسبة ومالية

 أستاذ املادة: ط. بلمهدي                 لخامسة املجموعة ا

 الحل النموذجي المتحان الدورة العادية  

 (2017يناير )             

: اختر إلاجابة الصحيحة، مع العلم أن هنالك على ألاقل إجابة صحيحة من بين السؤال لاول 

 نقاط    3الاقتراحات: 

 دراسة عليه هو:مجموعة الافراد التي يتاح لنا إجراء ال .1

 املجتمع الاحصائي 
 مجتمع الهدف 
 مجتمع الدراسة 
 سمة الدراسة 

 يعتبر عدد ايام ألاسبوع:  .2

  ثابتا 
 متغير مستمر 

 

3املجموعة  4املجموعة    

 د 30سا  01املدة: 



  متغير منقطع 
 غير ذلك 

 عند دراسة تأثير كمية امللح على ضغط الدم، فإن املتغير التابع هو:   . 3

 كمية امللح 
  ضغط الدم 
 الشخص صاحب الدم 
 غير ذلك 

 ى التعليمي يمثل متغيرا عشوائيا:املستو  .7
  وصفيا 
 كمي مستمر 
 كمي منقطع 
 غير ذلك 

طالبة، فإن عدد الطالبات في  480طالبا و 240شخص من بين  24عند اختيار عينة مكونة من  .8
 هذه العينة هو:

 8 
 16 
 240 
 24 

عند تجزئة املجتمع إلى مجموعات غير متداخلة ومن ثم اختيار عينة عشوائية بسيطة من كل  .9
 مجموعة، فإننا نسمي هذه الطريقة:

  العينة العشوائية البسيطة 
  املعاينة املنتظمة 
  العينة العشوائية الطبقية 
 املعاينة الوصولية 

 

 نقطة        15     السؤال الثاني:

  .𝑌وكذا الخبرة املهنية   𝑋عامل أجير من خالل ألاجر الشهري  140في مؤسسة، تم دراسة توزيع 

  2 الجدول : 



 

 

    2حدد املجتمع املدروس، الوحدة إلاحصائية، الخصائص املدروسة وطبيعتهم.                     .1

  عامل أجير 140املجتمع املدروس هو 

  عامل أجير 140الوحدة إلاحصائية: عامل من بين 

  الخصائص املدروسة: ألاجر والخبرة املهنية 

 الطبيعة: متغير كمي مستمر 

سنة.   12من بين الرجال الذين تقل خبرتهم عن 3000الذين أجورهم أقل من ما هي نسبة العمال  .2

1      

النسبة =
العدد

 املجموع
=

75

88
= 85.22% 

       6أحسب املتوسط والانحراف املعياري ألجور العمال. استنتج متوسط الاجر للمجموع.           .3

�̅�𝑖 =
∑𝑛𝑖.𝑋𝑖

𝑛𝑖𝑗
=

351200

140
= 2508.57           𝑠𝑥 = √

∑𝑛𝑖.(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛𝑖𝑗

= √
68109714.3

140
= 697.494 



 أحسب املتوسط والانحراف املعياري لخبرة العمال .4

�̅�𝑗 =
∑𝑛.𝑗𝑌𝑗

𝑛𝑖𝑗
=

1648

140
= 11.771           𝑠𝑥 = √

∑𝑛.𝑗(𝑌𝑗 − �̅�)
2

𝑛𝑖𝑗

= √
6872.685

140
= 7.006 

 

 

 

باستعمال الاختبار املناسب، هل تعطي املعطيات أعاله دليال كافيا على أن الخبرة املهنية تحدد أجور  .5

 العمال

   4املعطى كما يلي       𝜒2لإلجابة على هذا السؤال نستعمل اختبار  

{
𝐻0:     الاستقاللية  

𝐻1:  عدم الاستقاللية
 

𝜒2 = ∑ ∑
(𝑒𝑖𝑗−𝑜𝑖𝑗)

2

𝑒𝑖𝑗

𝑟

𝑗=1

𝑐

𝑖=1

∼ 𝜒(𝑟−1)(𝑐−1)
2  

  مع

𝑒𝑖𝑗 =
𝑅𝑖𝐶𝑗

𝑛𝑖𝑗
 

 

2,05714286 3,2       

6,04285714 9,4 14,1 9,4 8,05714286 

5,65714286 8,8 13,2 8,8 7,54285714 

  6,6 9,9 6,6 5,65714286 

 

 



 

 

𝜒2 = 47.254 

𝝌12أكبر من القيمة املجدولة  𝜒2بما أن القيمة  املحسوبة لـ 
2 = فاننا نستنتج ان هنالك  21.03

دليال كافيا يدحض الفرضية املبدئية التي تنص على الاستقاللية بين ألاجور والخبرة املهنية عند 

αمستوى معنوية  = 5%  

 

 

 نقاط 6       الجواب الثالث

، كون املنحنى البياني املوافق لها يعبر 1ة املناسبة في هذا النوع من الدراسات هي املجموعة املجموع -

                                        1.5عن سحابة من النقاط وخطية العالقة بين املتغير الداخلي واملتغير الخارجي        

𝑦𝑡تحديد مقدرات معالم النموذج : نكتب النموذج  - = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑡 + 휀𝑡           

�̂� =
∑(𝑋𝑌) − 𝑛�̅��̅�

∑𝑋2 − 𝑛�̅�2
  =

797.6 − 11(9)(7.5)

1001 − 11(9)2

= 0.5                 1.5 

�̂� = �̅� − �̂��̅� = 7.5 − 0.50(9) = 3                                    1 

 تحديد معامل الارتباط الخطي -

  

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑋𝑌) − 𝑛�̅��̅�

√∑𝑋2 − 𝑛�̅�2√∑𝑌2 − 𝑛Y̅2
  =

797.6 − 11(9)(7.5)

√110√41.25

= 0.814                1.5 

  0.5نقول عن الارتباط بانه قوي وموجب            

 



 

- 2016ةةةةي املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةة                              3جامعة الجزائر 
2017  

  3مقياس: إلاحصاء                  السنة الثانية محاسبة ومالية

 أستاذ املادة: ط. بلمهدي                 املجموعة الخامسة 

 امتحان الدورة الاستدراكية  

 (2017أبريل )             

 :: اختر إلاجابة الصحيحة ان وجدتالسؤال لاول 

 ي بين متغيرين احصائيين:معامل الارتباط الخط .1

 يمكن حسابه إذا كانت املتغيرات كيفية. -

 مقدار سالب أو معدوم. -

 يكون معدوم إذا كان املتغيرين مرتبطين. -

 عدد  ببعد. -

𝑋العالقة بين متغيرين تعطى من خالل املعادلة   .2 + 𝑌 =  ، إذن:2

 .1مجموع معدلهما يساوي  -

 الانحراف املعياري للمتغيرين غير متساوي. -

 طابق خطي املربعات الصغرى.عدم ت -

 كل من خطي املربعات الصغرى لهما ميل سالب -

 السؤال الثاني:

 

بثالث مستويات. فكان   𝑌ومتغيرة كيفية   𝑋من خالل مجتمع، قمنا بمالحظة متغيرة كمية 

 التوزيع كما يلي

  

𝑦3  

 

𝑦2  

 

𝑦1  

Y      

 X 

50 100 40 75 0 

 د 00سا  01املدة: 



50 0 60 25 1 

100 100 1000 100  

 هل الجدول جدول توافقي -

 .0.5له معدل يساوي    𝑋املتغير     -

 هل يمكن قياس العالقة بين املتغيرين من خالل معامل ارتباط. -

 هل يمكن تحديد ما إذا كان املتغيرين مستقلين ام ال. علل اجابتك -

 

 السؤال الثالث

 N = 3معرف من مجتمع حجمه  Yليكن متغير 

3 2 1 i 
11 10 11 Y 

 

Ε(𝑌)استنتج ألامل .Yما هو توزيع املتغير  .1 = 𝜇.وكذا التباين، وأخيرا الانحراف املعياري ، 

 بدون ارجاع، وباحتمال متكافئ 2نسحب عينة حجمها  .2

 كم من عينة يمكن سحبها  -

𝑠2والتباين  �̂�2لكل عينة أحسب الوسط  -
2. 

 ما هو توزيع متوسط العينات. -

 اينما هو توزيع مقدرات التب -

Ε(�̂�2)  𝑣𝑎𝑟(�̂�2),   Ε(𝑠2استنتج ان أمكن      -
2), 𝑣𝑎𝑟(𝑠2

2) 

 علل عن النتائج املحصل عليها .3

 

 



املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                                         3جامعة الجزائر 
2017 -2018  

  3مقياس: إلاحصاء                  السنة الثانية محاسبة ومالية

 أستاذ املادة: ط. بلمهدي                        املجموعة الخامسة 

ــــــــــي   ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  الامتحان النهائـــــــــــــــــــــ

 (2018يناير )             

 السؤال لاول:

، احتمال أن يتعرض جهاز من  (Ordinateur)جهاز لإلعالم آلالي  50مؤسسة عمومية تستعمل  
 . بافتراض أن استعمال جهاز مستقل عن آلاخرين.0.01بين هذه ألاجهزة للعطب هو 

 ما هو احتمال أال يصاب أي جهاز بعطل. .1

 أجهزة بعطب. 5أوجد احتمال أن تصاب  .2

 املعرف كما يلي "يصاب جهاز على ألاقل بعطب". Eأحسب احتمال الحدث   .3

 جهاز. 50ير العشوائي الذي يعطي عدد ألاجهزة املصابة بعطب من بين نعرف املتغ .4

𝑃(𝑋ماذا يعني    - = 𝑃(𝑋؟ ثم أحسب   (3 = 3) 

𝑃(𝑋أحسب   - ≤  فسر النتيجة املحصل عليها.  .(3

 ماذا تعني هذه النتيجة .𝐸(𝑋)أحسب  -

 السؤال الثاني:
ون  160صنيع هذه اللعب هو لعبة الكترونية في الشهر. تكلفة ت 400تقوم شركة بتصنيع وبيع  

لكل جهاز. يجب على الشركة املصنعة إجراء اختبار للمطابقة لكل لعبة مصنعة. فكانت النتيجة أن 
ون. وفي حالة ما  290% من هذه اللعب مطابقة للشروط، وعليه يمكن أن تباع في هذه الحالة بـ 93

 ون. 150إذا كانت غير مطابقة فإن سعرها هو 
لعبة  400شوائي والذي يمثل عدد اللعب املطابقة للشروط من بين متغير ع Xنعرف  .1

 .  𝐸(𝑋)مصنعة. أحسب في هذه الحالة   

؟علق E(Y)متغير عشوائي والذي يمثل الربح الشهري لبيع هذه اللعب. أحسب   Yنعرف  .2
 على النتيجة؟

 السؤال الثالث:

𝑃𝑜𝑝لدينا مجتمع نهائي مكون من العناصر التالية  .1 = {1,2,3} 

 أحسب املتوسط والانحراف املعياري لهذا املجتمع -

  2نقوم آلان بسحب عينات عشوائية بإرجاع حجمها  .2

 د 30سا  01املدة: 



 ما هو عدد العينات املسحوبة من هذا املجتمع، ثم حددها في جدول. -

 ماذا تستنتج؟  .𝜇�̅�أنش ئ توزيع املعاينة للمتوسطات، ثم أحسب متوسط هذا التوزيع  -

 ماذا تستنتج؟ .𝜎�̅�ري لهذا التوزيع أحسب الانحراف املعيا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                                         3جامعة الجزائر 
2017 -2018  

  3مقياس: إلاحصاء                  السنة الثانية محاسبة ومالية

 دة: ط. بلمهدي أستاذ املا                       املجموعة الخامسة 

 الامتحان النهائــــــــــــي للطلبة املتأخرين  

 (2018فبراير )             

 

 السؤال:

𝑃𝑜𝑝لدينا مجتمع نهائي مكون من العناصر التالية  .1 = {4,5,6} 

 أحسب املتوسط والانحراف املعياري لهذا املجتمع -

  2نقوم آلان بسحب عينات عشوائية بإرجاع حجمها  .2

 دد العينات املسحوبة من هذا املجتمع، ثم حددها في جدول.ما هو ع -

 ماذا تستنتج؟  .𝜇�̅�أنش ئ توزيع املعاينة للمتوسطات، ثم أحسب متوسط هذا التوزيع  -

 ماذا تستنتج؟ .𝜎�̅�أحسب الانحراف املعياري لهذا التوزيع  -

 إلاجابة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د 45املدة: 



 

املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                                         3جامعة الجزائر 
2017 -2018  

  3مقياس: إلاحصاء                  السنة الثانية محاسبة ومالية

أستاذ املادة: ط.                        املجموعة الخامسة 
 بلمهدي 

   

 امتحان الدورة الاستدراكية

 (2018مارس )             

 

اختر إلاجابة الصحيحة، مع العلم أن هنالك على ألاقل إجابة صحيحة من بين لاول:  السؤال

 الاقتراحات: 

 

 

 : السؤال الثاني

𝑃𝑜𝑝لدينا مجتمع نهائي مكون من العناصر التالية  = نهتم بدراسة نسبة ألاعداد  . {1,2,3}
 الزوجية لهذا املجتمع. 

 املجتمع أوجد نسبة )احتمال( ألاعداد الزوجية لهذا -

 سا  01املدة: 

مجموعة الافراد التي يتاح لنا إجراء الدراسة  .1

 عليه هو:

 تمع الاحصائياملج 

 مجتمع الهدف 

 مجتمع الدراسة 

 سمة الدراسة 

 يعتبر عدد ايام ألاسبوع:  .2

  ثابتا 

 متغير مستمر 

  متغير منقطع 

 غير ذلك 

 

 املستوى التعليمي يمثل متغيرا عشوائيا: .3

  وصفيا 

 كمي مستمر 

 كمي منقطع 

 غير ذلك 

 
شخص من  24عند اختيار عينة مكونة من  .4

طالبة، فإن عدد  480طالبا و 240بين 
 الطالبات في هذه العينة هو:

 8 

 16 

 240 

 24 

 



  2نقوم آلان بسحب عينات عشوائية بإرجاع حجمها 

 ما هو عدد العينات املسحوبة من هذا املجتمع، ثم حددها في جدول. -

ماذا   .𝜇�̅�أنش ئ توزيع املعاينة لنسب ألاعداد الزوجية، ثم أحسب متوسط هذا التوزيع  -
 تستنتج؟

 اذا تستنتج؟م .𝜎�̅�أحسب الانحراف املعياري لهذا التوزيع  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                                         3جامعة الجزائر 
2018 -2019  

  3مقياس: إلاحصاء                  السنة الثانية محاسبة ومالية

أستاذ املادة: ط.                         املجموعة لاولى 
 بلمهدي 

ــــــــــي الامتحان   ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  النهائـــــــــــــــــــــ

 (2019يناير )             

 نقاط 6:       السؤال لاول 

𝑃𝑜𝑝لدينا مجتمع نهائي مكون من العناصر التالية  = نهتم بدراسة نسبة ألاعداد  . {4,5,6}
 الزوجية لهذا املجتمع. 

 أوجد معالم هذا املجتمع -

  2ن بسحب عينات عشوائية بإرجاع حجمها نقوم آلا 

 ما هو عدد العينات املسحوبة من هذا املجتمع، ثم حددها في جدول. -

ماذا   .𝜇�̅�أنش ئ توزيع املعاينة لنسب ألاعداد الزوجية، ثم أحسب متوسط هذا التوزيع  -
 تستنتج؟

 ماذا تستنتج .𝜎�̅�أحسب الانحراف املعياري لهذا التوزيع  -

 نقاط 6 :       ال الثانيالسؤ 

يريد مورد أن يثبت سعر منتوجه على املستوى الوطني. بافتراض أن هذا السعر يتبع التوزيع  
𝑚الطبيعي، أين املعالم محددة كما يلي  = 100,       𝛿 = قام هذا املورد بحساب السعر  .10

 .105زبون فكانت قيمته  36املتوسط لـ 

ديد ما إذا كان هذا السعر املتوسط يدخل في منطقة القبول، من حاول أن تساعد هذا املورد بتح
 خالل إلاجابة على ألاسئلة التالية:

 حدد معالم املجتمع -

 كون الفرضية املتعلقة بهذا املورد. ثم حدد نوعها -

حدد التوزيع الاحتمالي، ثم اختبر الفرضية أعاله إذا كانت القيمة املجدولة لهذا التوزيع هي  -
1.96 

 نقاط 6            الثالث:السؤال 

املتغير العشوائي الذي يمثل املردودية اليومية لهذا  Xنريد دراسة مردودية أصل مالي. ليكن  
 ألاصل )بافتراض أن التوزيع طبيعي(.

 د 30سا  01املدة: 



دية اليومية معطاة وفق املعلومات يوم مفتوح( كانت املردو  22) 2018في شهــــــــــــــــــــــر نوفمبر من سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
𝑋𝑖∑التاليــــــــــــــــــة        = 23.1          ∑𝑋𝑖

2 = 24.87. 

 1.1والهدف الذي تسعى اليه املؤسسة ان ال يقل مردودية ألاصل عن القيمة 

 أنشا الفرضية التي تسعى إلى تحقيقها املؤسسة، ثم حدد نوع الاختبار. -

الي، ثم اختبر الفرضية أعاله إذا كانت القيمة املجدولة لهذا التوزيع هي حدد التوزيع الاحتم -
1.721 

 

 نقاط 6 :       السؤال الرابع

𝑌𝑖نريد دراسة العالقة بين املتغيرين وفق النموذج التالي    = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 휀𝑖 

 

Y X 

70 80 

65 100 

90 120 

95 140 

110 160 

115 180 

120 200 

140 220 

155 240 

150 

 

260 

 تعطى لك املعلومات التالية: 

∑𝑋𝑖𝑌𝑖 = 205500          ∑𝑋𝑖
2 = 322000        ∑𝑌𝑖

2

= 132100 𝛿2 = 42.159 

 حدد شكل العالقة من خالل املنحنى البياني -

 أوجد معادلة الانحدار -

𝑅2العالقة التالية باستعمال  𝑅2أحسب معامل التحديد  - = 1 − (
∑(𝑌𝑖−�̂�𝑖)2

∑(𝑌𝑖−�̅�𝑖)2). 
 ماذا تستنتج.

 

 



𝑟𝑋𝑌باستعمال العالقة التالية  Yو  Xأحسب معامل الارتباط بين  - =
∑𝑋𝑖𝑌𝑖−𝑛�̅��̅�

√∑𝑋𝑖
2−𝑛�̅�2√∑𝑌𝑖

2−𝑛�̅�2
 ماذا تستنتج. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                                         3امعة الجزائر ج
2018 -2019  

  3مقياس: إلاحصاء                  السنة الثانية محاسبة ومالية

أستاذ املادة: ط.                         املجموعة لاولى 
  بلمهدي 

 الحل النموذجي

 

 ل لاول السؤا

نهتم بدراسة نسبة ألاعداد الزوجية لهذا املجتمع وبما أن هناك عددان زوجيان، فاحتمال  -

𝑝سحبه هو   =
2

3
𝑞ونستنتج بأن  . = 1 − 𝑝 =

1

3
 

𝑁𝑛بما أن السحب بإرجاع فعدد الحاالت املمكنة هو  - = 32 = هو حجم  𝑁حيث   9

 سحوبة على النحو التالي هو حجم العينة. ومنه تكون العينات امل nاملجتمع و

{

(4,4) (4,5) (4,6)
(5,4) (5,5) (5,6)
(6,4) (6,5) (6,6)

 

توزيع املعاينة لنسب ألاعداد الزوجية: بما ان الدراسة تخص احتمال سحب العدد  -

 الزوجي، فيكون توزيع املعاينة للنسب على النحو التالي:

 

𝑓𝑖 ≡ {
1 0.5 1

0.5 0 0.5
1 0.5 1

 

 

 حساب متوسط هذا التوزيع باستعمال عالقة املتوسط الحسابي    

𝜇�̅� =
∑ 𝑓𝑖

9
𝑖=1

𝑛𝑓𝑖
⁄ = 6

9⁄ = 2
3⁄  

  

𝜇�̅�نستنتج من خالل ما سبق أن     = 𝑝 =
2

3
 

 

  :𝜎�̅�الانحراف املعياري لهذا التوزيع  -

𝜎�̅� = √
1

𝑛𝑓𝑖
∑ 𝑓𝑖

2

9

𝑖=1

− 𝜇�̅�
2 =

5

9
−

4

9
= √

1

9
=

1

3
 



 

√حساب الكمية   
𝑝∗𝑞

𝑛
= √

1

3
∗

2

3

2
= √

1

9
=

1

3
√ومنه نقول بأن          

𝑝∗𝑞

𝑛
 𝜎�̅� = 

 

 السؤال الثاني

𝑚تحديد معالم املجتمع        - = 100,       𝛿 = 10 

 تكوين الفرضية املتعلقة بهذا املورد. ثم تحديد نوعها -

{
𝐻0:  𝑚 = 𝑚0 = 100

𝐻1:  𝑚 ≠ 𝑚0 
 

 . Bilatéraleيتعلق ألامر باختبار ذو اتجاهين 

تحديد التوزيع الاحتمالي، ثم اختبار الفرضية أعاله إذا كانت القيمة املجدولة لهذا التوزيع  -
 1.96هي 

𝑛بما أن  ≥   𝑍~Ν(0,1)فإن إلاحصائية هي     δ  معلوم        و       30

 اختبار الفرضية 

𝐼𝑐5% ≅ [𝑚0 ∓ 𝑍𝛼
2⁄

𝛿

√𝑛
] 

𝐼𝑐5% ≅ [100 − 1.96
10

√36
  ,   100 + 1.96

10

√36
] 

𝐼𝑐5% ≅ [96.73 , 100.54] 

�̅�لدينا  = 105 ∌    𝐼𝑐5% ≅ [96.73 , ونقبل   𝐻0اذن نرفض    [100.54

𝐻1 

 السؤال الثالث

 ي تسعى إلى تحقيقها املؤسسة، ثم تحديد نوع الاختبار.إنشاء الفرضية الت  -

- {
𝐻0:  𝑚 = 𝑚0 = 1.1

𝐻1:  𝑚 < 𝑚0 
 

 . unilatéraleيتعلق ألامر باختبار ذو اتجاه 

تحديد التوزيع الاحتمالي، ثم اختبار الفرضية أعاله إذا كانت القيمة املجدولة لهذا التوزيع  -
 1.721هي 



𝑛بما أن  < 𝑍فإن التوزيع الاحتمالي هو       δ  مجهول         و       30 =

�̅�−𝑚0
𝑠

√𝑛⁄
~𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑛−1  

𝐼𝑐5% ≅ [𝑚0 − 𝑡𝛼
2⁄

𝑆

√𝑛
 , +∞ ]   

�̅� =
∑𝑋

𝑛
=

23.1

22
= 1.05   ,

𝑆 = √
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛
= √

∑𝑋𝑖
2 − 𝑛�̅�2

𝑛

= √
24.87 − 22(1.05)2

22
= √0.027 = 0.164 

𝐼𝑐5% ≅ [1.1

− 1.271.
0.164

√22
 , +∞ ]   

𝐼𝑐5% ≅ [1.042 , +∞ ]  

�̅�لدينا  = 1.05 ∈    [𝐼𝑐5% ≅ [1.042 , ونرفض     𝐻0اذن نقبل   [[ ∞+

𝐻1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                                         3جامعة الجزائر 
2018 -2019  

  3مقياس: إلاحصاء                  السنة الثانية محاسبة ومالية

أستاذ املادة: ط.                         املجموعة لاولى 
 بلمهدي 

 

 امتحان الدورة الاستدراكية

 (2019أبريل )            

 

 السؤال:

𝑃𝑜𝑝ائي مكون من العناصر التالية لدينا مجتمع نه .1 = {4,5,6} 

 أحسب املتوسط والانحراف املعياري لهذا املجتمع -

  2نقوم آلان بسحب عينات عشوائية بدون إرجاع حجمها  .3

 ما هو عدد العينات املسحوبة من هذا املجتمع، ثم حددها في جدول. -

 ماذا تستنتج؟  .𝜇�̅� أنش ئ توزيع املعاينة للمتوسطات، ثم أحسب متوسط هذا التوزيع -

 ماذا تستنتج؟ .𝜎�̅�أحسب الانحراف املعياري لهذا التوزيع  -

 إلاجابة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د 45املدة: 



املوسم الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي                                         3جامعة الجزائر 
2020-2021  

  3اس: إلاحصاء مقي                 السنة الثانية محاسبة ومالية

أستاذ املادة: ط.                         املجموعة لاولى 
 بلمهدي 

 

 امتحان الدورة الاستدراكية

          

 السؤال:

يريد مورد أن يثبت سعر منتوجه على املستوى الوطني. بافتراض أن هذا السعر يتبع التوزيع  
𝑚الطبيعي، أين املعالم محددة كما يلي  = 100,       𝛿 = قام هذا املورد بحساب السعر  .10

 .105زبون فكانت قيمته  36املتوسط لـ 

حاول أن تساعد هذا املورد بتحديد ما إذا كان هذا السعر املتوسط يدخل في منطقة القبول، من 
 خالل إلاجابة على ألاسئلة التالية:

 حدد معالم املجتمع -

 اكون الفرضية املتعلقة بهذا املورد. ثم حدد نوعه -

حدد التوزيع الاحتمالي، ثم اختبر الفرضية أعاله إذا كانت القيمة املجدولة لهذا التوزيع هي  -
1.96 

 إلاجابة:

 

 

 

 

 

 

 

 د 45املدة: 



 3جامعة الجزائر 

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية 

 وعلوم التسيير

 23/01/2022.الجزائر، في:  

 

Université d’Alger 3 

Faculté des Sciences Economiques, 

Sciences Commerciales et 

Sciences de Gestion 

  .سا 01املدة : 

 (2022امتحان الدورة العادية للسداس ي الثالث )يناير 

  الرابعةاملجموعة                                                                     محاسبة وماليةالسنة الثانية 

 : ط. بلمهديأستاذ املادة                                                                  3ءالاحصاامتحان مادة: 

 

 : السؤال لاول 

 يقوم مخبر بإنتاج كميات كبيرة من دواء معين )الدواء عبارة عن أقراص(. 

I.  920و 890يكون القرض مطابقا للمعايير إذا كانت كتلته ما بين mg.  نعرف بأن الكتلة

الذي  𝚾مليليغرام املأخوذة عشوائيا من إلانتاج يمكن نمذجتها من خالل املتغير العشوائي با

,𝓝(𝝁يتبع التوزيع الطبيعي  𝝈2)        أين𝛍 = 900    𝛔 = 7 

 ما هو احتمال أن يكون قرص مأخوذ عشوائيا مطابق للمعايير. .1

𝚸(900حيث يكون  ℎحدد قيمة العدد الصحيح   .2 − 𝒉 ≤ 𝚾 ≤ 900 + 𝒉) ≈

0,99. 10−3 
 

II.  من ألاقراص التي تكون  97تم تعديل سلسلة إلانتاج بهدف الحصول على نسبة ال تقل عن %

موافقة للمعايير. وألجل تقييم فعالية ألاداء، نقوم بسحب عينة عشوائية بإرجاع تتكون من 

 قرص غير مطابق للمعايير. 53قرص، ومكن هذا إلاجراء من الحصول على  1000

تخذ يضع في املحك التعديل املتبع على سلسل إلانتاج املتبع من طرف هذا هل الاجراء امل -

 املخبر )يمكن الاعتماد في هذا على مجال الثقة التقاربي(

 :السؤال الثاني

̅ 𝑋مصباحا كهربائي في أحد املصانع هو   150متوسط العمر لعينة من  = بانحراف معياري   158

 . 1600مر املصابيح هو .و يقول صاحب املصنع ان متوسط ع 125



=∝اختبر صحة هذه الفرضية عند مستوى املعنوية   - 5% 

 

Ф (3.03) =0.9988         Ф (2.576) =0.995 

∝= 5 % → 𝑧1−
𝛼

2
= 1.96 

∝= 5 % → 𝑡
(7; 

𝛼

2
)

= 2.365 

 


