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من  2020ماي  20وسلسلة تمارين حول ما تم دراسته تصحح وترسل عبر االمايل قبل   تتمة لبقية الدروس مع إدماج التطبيق في المحاضرة المستقل و التابع تحلل جداول الفرضيات بالجداول المزدوجة التي تحتوي على المتغير        :االختبارات اإلحصائية الالبارمترية -رابعا    z.saadoudi@univ-bouira.dz    بالتوفيق . أجل التصحيح البد من تنسيبها حيث يكون التنسيب  إحصائياو لقراءتها . المتغير الرائز و المتغير التابعلك بالجداول المركبة و الجداول التي تحتوي على المتغير المستقل و ذفي الفرضية و ك و نوعها بين  تهادرجقياس لبحث مدى وجود عالقة و  أما ،عكس وضع المتغير المستقل في حالة توفر بيانات اسمية  2xأو ) 2كا( يستعمل هذا االختبار الذي يرمز له بالحرف       :اختبار كاي التربيعي-1 .وهو المتغير التابعالقيم التي يأخذها أحد المتغيرين أي المتغير المستقل والقيم التي يأخذها المتغير الثاني بين وقد تنشأ مسألة تحليل االرتباط في كل مرة يتساءل الباحث فيها عنها إذا كانت هناك عالقة   ... مقاييس االرتباطاختبار كاي التربيعي و المتغيرات فنستعمل  ألن النسب (هو اختبار يطبق على متغيرات كمية أو كيفية لكن لم يطبق على النسب       .وهو اختبار غير مقياسي يدرس المالحظات كما يالحظها في الميدان. في صورة تكرارت   . والصدفةفرقا ظاهريا نتيجة قوى الحظ والصدفة أم أنه فرق حقيقي نتيجة قوى أخرى غير قوى الحظ النظرية مع مجموعة من التكرارات الفعلية لتقيم الفرق بينهما لمعرفة ما إذا كان هذا الفرق عة من التكرارات يستعمل الختبار الفرضيات التي تقوم على أساس مقارنة مجمو        ).تغطي الفوارق



التي تكون متوقعة في (لمالحظة والتكرارات النظرية الكشف عن داللة الفرق بين التكرارات ا-  :من الخصائص التي يتميز بها       .أخذت منه هذه العينةمعرفة ما إذا كان كانت تكرارات عينة ما متشابهة ومتطابقة وممثلة لتكرارات المجتمع الذي هو مقارنة توزيع نظري لخاصية ما بتوزيع مالحظ، فالباحث في هذا االختبار يسعى إلى      :اختبار حسن المطابقة 1-1 مساوية للصفر دل ذلك على أن التكرارات المشاهدة ممثلة للمجتمع  2إذا كانت قيمة كا-  ).فحص الفرضيات(يستعمل كغيره اختبارات الفرضيات -  ).المجتمع ∑  :يحسب كاي التربيعي لحسن المطابقة من القانون التالي      .األصل (���	)��=2x    حيث :Ο يمثل التكرار المشاهد         T التكرار المتوقع         ∑    K=DF-1  درجة الحريةعند    : المجدولة 2xإيجاد كاي التربيعي  - ه  .المحسوبة أي حسابها بالقانون السابق 2xإيجاد كاي التربيعي :  التحقق من الفرضيات -د  نوعه : تحديد االختبار -ج   		فرضية	العدم	الفرضية	الصفرية∶�	الفرضية	ا	لبديلةهي		رد		فعل		معاكس	للفرضية	الصفرية	∶
	: تحديد الفرضيات - ب  .طرح السؤال: تحديد المشكل -أ  :تحديد خطوات حساب كاي التربيعي-  تمثل المجموع مج



DF  : درجة الحرية  K : 2إذا كانت     : اتخاذ القرار -و  .وهي المستعملة في الغالب ،% 1، % 5:  مستوى الداللة أو نسبة الخطأوعند   ).عدد القيم( عدد الفئاتx  2المحسوبة أصغر منx  0المجدولة نقبل الفرضية الصفريةΗ.      2إذا كانتx  2المحسوبة أكبر منx  0المجدولة نرفض الفرضية الصفريةΗ  إ�� �	
و�  
هل التكوينة السياسية تغيرت بمعنى آخر هل آراء المنتخبين تغيرت بين :  السؤال المطروح  .مسجل  500قبل االنتخابات المقبلة أجري بحث على  500 %100 المجموع 42 % 9 امتناع 222 % 42  ج 93 % 17  ب 143 % 32  أ 500على البحث  %النسبة  الحزب  :كالتاليفي إطار  انتخابات سابقة النتائج : تمرين  .1Ηا����� ا����  �� �����: 0Η: تحديد الفرضيات -2 هل التكوينة السياسية تغيرت؟: تحديد المشكل -1  :خطوات الحل  % 5عند مستوى داللة  7.81المجدولة تساوي  2xعلما أن   واالنتخابات المقبلة؟  1990سنة ����� ����ت:1Η                      .ا��! �� ا������ ).حسن المطابقة بمتغير واحد(هو اختبار البارامتري : تحديد االختبار -3  .ا��! �� ا�



	T.  100  500باستخدام الطريقة الثالثية وهي تمثل قيم التكرار المتوقع   بما أن كاي التربيعي ال يستعمل النسب ألنها تغطي الفوارق نقوم بتحويلها إلى قيم مطلقة المحسوبة 2xحساب : التحقق من الفرضيات  -4 ←                   160    =���×��
��  =T      32 ← T         وهكذا مع حساب بقية النسب نحصل على قيم التكرار المتوقعT   ولدينا قيم التكرار المالحظΟ  ) (500البحث على  %النسبة الحزب  :، كما هي موضحة في الجدول التالي)500العينة علىΟ(  التكرار المتوقع)T( ∑  نقوم بتطبيق القانون   500 500 %100 المجموع 45 42 % 9 امتناع 210 222 % 42  ج 85 93 % 17  ب 160 143 % 32  أ   (�����	)���+∑ (�����
�	)��
� +∑ (�����	)��� +∑ (
���
��	)�
��  =∑ (���	)��=2x  0.2+0.68+0.75+1.80  =3.43  5-  2إيجادx يوجد جدول خاص من أجل استخراج قيمتها في آخر الكتب :  المجدولة   =K=DF     3 =1- 4-1: لدينا درجة الحرية   . اإلحصائية



=∝أي  % 5وعند مستوى الداللة  وجدنا7.81 0.05 فإننا نقبل  7.81المجدولة  2xأصغر من   3.43المحسوبة  2xبما أن  :اتخاذ القرار-6  	← 0Η  �� �� ����� أو آراء ا�%��$��# ������∑  .لالستقاللية  2xكان المتغير األول يؤثر في المتغير الثاني باالعتماد على كاي التربيعي يمكن التعرف على مدى استقاللية المتغيرين عن بعضهما البعض، أي معرفة ما إذا        :  ا����ر ا�������� 2-1  .�� ����� 1990أي ا��! ��  ا� (���	)��=2x  1(   :لدرجة الحرية هنا بالنسبة لمتغيرين تكون كالتالي كذلك نفس خطوات الحل السابقة فقط بالنسبة. نفس المعاني السابقة للرموز ال تغيير فيها-C)(1-L=(DF  حيث :L        عدد األسطر        C التكرار المالحظ   عدد األعمدةΟ متوفر في المعطيات، بينما التكرار المتوقعT يمكننا حساب التكرار المتوقع في هذا االختبار من خالل القانون التالي  .يحسب  :∑�        251 65 186  ا�!&!�ع  63 18 45  م #+� ا��.�ء  188 47 141  ا�! #+� ا�*�د)�  ا��' ارات  ا��' ارات  ا��' ارات  ا�!&!�ع  و���ت  م ��  ا�! ا#"    ا�! �� وا�����ت         .% 5عند مستوى الداللة  3.84المجدولة تساوي  2xعلما أن   هل الوباء غير في مستوى الوفيات؟ :تمرين  T=الكلي∑�∑×



188	أفقيا  141المجموع المقابل ل   T=الكلي∑�∑×�∑عن طريق  Tنقوم بإيجاد قيم التكرار المتوقع  Tونبحث عن التكرار المتوقع Οلدينا التكرار المالحظ  المحسوبة 2xحساب : التحقق من الفرضيات  -4 ).اختبار االستقاللية لوجود متغيرين(هو اختبار البارامتري : تحديد االختبار -3  .ا� 6�ء ��7 52 4�� ى ا� �2�ت:1Η                      .ا� 6�ء �� ���� 52 4�� ى ا� �2�ت :0Η: تحديد الفرضيات -2 هل الوباء غير في مستوى الوفيات ؟: تحديد المشكل -1  :الحل خطوات ←      139.3    =
��×
����
  =T      251المجموع الكلي         186 ←عموديا  141المجموع المقابل ل ولدينا قيم التكرار المالحظ  Tوهكذا مع حساب بقية القيم نحصل على قيم التكرار المتوقع      ← Ο  )ت         :،  كما هي موضحة في الجدول التالي)تم دمجهما في جدول واحد����∑: نقوم بتطبيق القانون     251 65 186  ا�!&!�ع  63 16.3 18 46.7 45  م #+� ا��.�ء  188 48.7 47 139.3 141  ا�! #+� ا�*�د)�  ا��' ارات  Ο  T  Ο  T  ا�!&!�ع  و���ت  م ��  ا�! ا#"    ا�! �� وا� (���	)��=2x  ∑ (
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يوجد جدول خاص من أجل استخراج قيمتها في آخر الكتب :  المجدولة 2xإيجاد  -5 =∝أي  % 5وعند مستوى الداللة   = C)(1-L=(DF                            )1-2)(1-2 =(                         1-1:   (لدينا درجة الحرية   . اإلحصائية وجدنا3.84 0.05 فإننا نقبل  3.84المجدولة  2xأصغر من   0.30المحسوبة  2xبما أن  :اتخاذ القرار-6  	← 0Η ت�                                            .أي أن ا� 6�ء �� ���� 52 4�� ى ا� �2



�ع ا�!�DE    م��C*� ا�'�B             300  ا�!&!�ع A�  44@�  10 71  7-9 139  4-6 46 1-3  ا��' ار  ?� اد<	د ا   300  ا�!&!�ع 8  .�; =>	) ي 57  .�; :�+�	ي 156  ��8 79 ���  ا��' ار  ��ع ا�
'7    : مع وضع عنوان مناسب لكل جدول؟ قم بالقراءة اإلحصائية للجداول التالية تمارين حول الجداول البسيطة والجداول المركبة-1 سلسلة تمارين�  F��C(  F��C( �     35 15  :�ج Hظ� 10 30  م�Jم� 35 45  م



من التلفزيونات المباعة من الحجم  % 30وجد محل تجاري من خبرته الماضية أن       :التمرين األول :تمارين حول اختبار كاي التربيعي-2    7    14    31    4  جيد    44    71    112    12  متوسط    1    -    4   -  متدني    طفل فأكثر      5    طفل     3-4   طفل       1-2    بدون أطفال     المستوى المعيشي  األحياء          عدد األطفال           10  03  30  55  50  05  فأكثر 50  10  06  05  45  35  40  10  49- 40  15  -  25  20  45  35  15  39- 30  10  05  40  05  10  30  20  29- 20  ال أدري  آخر  عاطفية  جوسسة  رعب بوليسية  كوميديا  السن    المفضلةنوع األفالم    من النوع المتوسط  40من النوع الصغير و 20من المبيعات الحديثة فوجد  100من لتحديد حجم المخزون الواجب االحتفاظ به من كل نوع، أخذ المدير عينة عشوائية       .من الحجم الكبير % 30من الحجم المتوسط و % 40الصغير و  عات يختبر المدير الفرض القائل بأن نمط المبي % 5باستخدام مستوى داللة       .من النوع الكبير 40و   5.99علما أن القيمة المجدولة . الماضي ال زال قائما



  50  300  أنثى   150  250  ذكر ال  نعم  الجنس    لرأي ا                  . % 5عند مستوى داللة    3.84التلفاز وانتشار الجريمة حسب الجنس؟ علما أن القيمة المجدولة هل ترى أن هناك عالقة بين العنف في برامج : حسب الجنس وحسب اإلجابة عن السؤالأجريت دراسة لمعرفة أراء الناس حول تقديم التلفاز لبرامج عنف، صنفت عناصر العينة       :التمرين الثالث  .% 1عند مستوى داللة  13.25بعد تحديد الفرضية الصفرية ما هو االختبار المناسب؟ علما أن القيمة المجدولة -  سجائر يوميا؟ 9ما هي نسبة األشخاص الذين يدخنون أكثر من -  سنوات؟ 5كم عدد األشخاص الذين دخنوا مدة -  :المطلوب  10  10  5  سنوات 5  05  10  20  سنوات 3"  15  10  5  سنة  سيجارة 25 سجائر 9  ةسيجار     عدد السنوات الذي دخن فيها    السنواتعدد السجائر في اليوم خالل     :سنة أعطى النتائج التالية 40و 30بحث حول التدخين للرجال بين       :التمرين الثاني



  .جويدة عميرة، التحليل اإلحصائي-2  .سعيد سبعون، الدليل المنهجي-   1  :قائمة المراجع  



  


