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    رابعة اقتصاد: الفرقة          االقتصاد الزراعً: قسم          كلٌة الزراعة    –جامعة بنها 

                 م2015/ 2014الدراسً األول   للعام الجامعً صل الف نموذج إجابة تأشٌري
درجة  60: درجة االمتحان       االحصاء االقتصادي االجتماعً    : المادة

       
( درجة  20: ) السؤال األول جابة إ

( دسعبد 10)       :    فشق ث١ٓ وال ِّب ٠أرٟ ( أ )  

:  أ١ّ٘خ ػٍُ اإلؽظبء

٠ؼزجش اٌٙذف األعبعٟ ٌذساعخ ػٍُ اإلؽظبء ٘ٛ اٌزؼشف ػٍٟ و١ف١خ إظٙبس اٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ فٟ طٛسح رغًٙ ٚرف١ذ فٟ         

إلؽظبء ٠ّىٓ أْ ٠غبػذ اٌىض١ش ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّذ٠ش٠ٓ ِٚزخزٜ اٌمشاس فٟ ِخزٍف ارخبر اٌمشاساد إٌّبعجخ ، ِٚٓ صُ فئْ ػٍُ ا

.  اٌّغبالد فٟ طٕبػخ اٌمشاس إٌّبعت اٌزٜ ٠ؼزّذ ػٍٟ أعظ ٚرؾ١ٍالد ػ١ٍّخ ٚإؽظبئ١خ رذػُ ٘زا اٌمشاس 

: ٚظبئف ػٍُ اإلؽظبء

:  عّغ ٚرشر١ت ٚرٍخ١ض اٌج١بٔبد  -1

.  ح رشر١ت ٘زٖ اٌج١بٔبد ٚرٕظ١ّٙب صُ ثؼذ رٌه ٠زُ رٍخ١ض اٌج١بٔبد ٌىٝ رؼشع ثؼذ رٌه أٜ ٔؾذد ؽشق عّغ اٌج١بٔبد صُ و١فٟ    

:  ٚطف اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  -2

.   ٠زُ رٌه ثؼذ رٍخ١ض اٌج١بٔبد ػٓ ؽش٠ك ِغّٛػخ ِٓ اٌّمب١٠ظ اٌٛطف١خ ِضً ِم١بط اٌم١ُ اٌّشوض٠خ 

:  اٌزفغ١ش اإلؽظبئٝ  -3

ظب٘شح أٚ لبْٔٛ ػبَ اعزٕبدا إٌٟ ظب٘شح خبطخ ، أٜ لبْٔٛ أٚ ظب٘شح خبطخ  رفغ١ش اعزٕزبعٟ ٚ٘ٛ ِؾبٌٚخ اعزٕزبط ( أ

.  رطجك ػٍٟ اٌؼبَ 

أٜ لبْٔٛ أٚ ظب٘شح ػبِخ رطجك ػٍٟ . رفغ١ش رطج١مٟ ٚ٘ٛ رفغ١ش ظب٘شح خبطخ اعزٕبدا إٌٟ ظب٘شح ػبِخ أٚ لبْٔٛ ػبَ  ( ة

 . اٌخبص 

----------------------------- 

: 0.05ِغزٛٞ ِؼ٠ٕٛخ 

ٞ وً ِبئخ ؽبٌخ رشفغ ف١ٙب إٌظش٠خ اٌفشػ١خ أٜ ػذَ ٚعٛد فشٚق ؽم١م١خ ث١ٓ األفشاد فئْ ٕ٘بن خّظ ؽبالد أٜ أٔٗ ف

ِٓ أفشاد اٌّغزّغ فٟ ؽ١ٓ % 95رمجً ف١ٙب إٌظش٠خ اٌفشػ١خ أٜ ٚعٛد فشٚق ث١ٓ األفشاد أٚ أْ اٌظفبد اٌّذسٚعخ رٕطجك ػٍٟ 

.  ال ٠ٕطجك ػ١ٍُٙ رٌه % 5أْ 

: 0.01ِغزٛٞ ِؼ٠ٕٛخ 

ؽبٌخ رشفغ ف١ٙب إٌظش٠خ اٌفشػ١خ أٜ ػذَ ٚعٛد فشٚق ؽم١م١خ ث١ٓ األفشاد ، فئْ ٕ٘بن ؽبٌخ  100أٔٗ فٟ وً  أى

ٚاؽذح رمجً ف١ٙب إٌظش٠خ اٌفشػ١خ أٜ رٛعذ فشٚق ث١ٓ األفشاد ، أٔٗ إرا وبٔذ ٕ٘بن ػ١ٕخ ِٓ ِغزّغ ٠زُ دساعزٙب فئْ رٌه ٠ؼٕٟ أْ 

.  فمؾ ِٓ ٘ؤالء األفشاد ال ٠ٕطجك ػ١ٍُٙ ٘زا % 1ْ أفشاد اٌّغزّغ ث١ّٕب َ% 99اٌظفبد اٌزٝ ٠زُ دساعزٙب رٕطجك ػٍٟ 

------------------------------- 

: اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١طخ 

ٚف١ٙب ٠ىْٛ ٌىً ِفشدح ِٓ ِفشداد اٌّغزّغ ٔفظ اٌفشطخ الخز١بس٘ب فٟ اٌؼ١ٕخ ٚرىْٛ ٔغجخ اٌّفشداد فٟ اٌؼ١ٕخ ِزٕبعجخ ِغ 

وّب أْ اؽزّبي اخز١بس أٜ ِغّٛػخ ٌىٝ رّضً ػ١ٕخ ِٓ ػ١ٕبد اٌّغزّغ ِغبٚ الؽزّبي اخز١بس أٜ . ٌّغزّغ ٔغجخ اٌّفشداد فٟ ا

. ِغّٛػخ أخشٜ ِٓ ِغّٛػبد ِغزّغ اٌذساعخ أٜ أْ اٌّغزّغ وىً ٠ؼبًِ ثٕفظ اٌطش٠مخ 

:  ِضا٠ب اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١طخ 

. ثغ١طخ ٚعٍٙخ ٚشبئؼخ االعزخذاَ  -1

 .س اٌؼ١ٕبد األخشٜ رؼزجش األعبط فٟ اخز١ب -2

 .خب١ٌخ ِٓ خطأ اٌزؾ١ض  -3

 .رٕطجك ػ١ٍٙب اٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظش٠بد اإلؽظبئ١خ ٌؾغبة ؽذٚد خطأ اٌظذفخ ٚاٌؼشٛائ١خ ٌٍٕزبئظ اٌّغزخشعخ ِٕٙب  -4

:  ػ١ٛة اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١طخ 

. ٠ظؼت اخز١بس ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ثغ١طخ ِٓ ِغزّغ وج١ش  -1

 . عزخذِخ رؼطٟ اوجش رجب٠ٓ فٟ ع١ّغ األعب١ٌت اٌُ -2

 .١ٌظ ٕ٘بن ِب ٠ّٕغ أْ رىْٛ ع١ّغ اٌٛؽذاد إٌّزمبح ٌٍؼ١ٕخ ِٓ ٔفظ إٌٛع ِّب ٠غؼً اٌّؼبٌُ اٌّمذسح الً دلخ  -3

:  اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ

٠زُ ف١ٙب رمغ١ُ اٌّغزّغ إٌٟ ؽجمبد صُ ٠غؾت ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ وً ؽجمخ ثؾ١ش ٠زٕبعت ػذد أفشاد وً ػ١ٕخ ؽجم١خ ِغ ٔغجخ 

.  ِغزّغرّض١ً اٌطجمخ فٟ اي

.  ٔغذ أْ رمغ١ُ اٌّغزّغ إٌٟ ؽجمبد ِزغبٔغخ ٠ؤدٞ إٌٟ اٌزم١ًٍ ِٓ خطأ اٌظذفخ ٚاٌزؾ١ض 
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.  ششٚؽ اخز١بس اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ 

.  ٚعٛد إؽبس ٌٍّغزّغ  -أ

 .رؾذ٠ذ ؽغُ اٌؼ١ٕخ  -ة

.  لمسحوبة إذا كان المجتمع مكون من عدة طبقات أو أجزاء فالبد من تمثيل كل طبقة في العينة ا -جـ
:  اعزخذاِبد اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ 

. إرا وبٔذ اٌظشٚف اإلداس٠خ رغزذػٟ ػ١ٍّخ اٌزمغ١ُ إٌٟ ؽجمبد أٚ أعضاء  -أ

.  ػٕذِب رخزٍف ؽش٠مخ اٌٛطٛي إٌٟ ٚؽذاد اٌّؼب٠ٕخ أٚ ػٕذِب رخزٍف ِشبوً اٌّؼب٠ٕخ ِٓ ؽجمخ إٌٟ أخشٜ  -ة

.  لخ ِٓ ؽجمبد اٌّغزّغ ٌٚزٌه رؼبًِ وً ؽجمخ ػٍٟ أٔٙب ِغزّغ ِغزمً ػٕذِب رىْٛ اٌؾبعخ ِبعخ إٌٟ عّغ ث١بٔبد ػٓ وً ؽت -عـ

.  ٌٍؾظٛي ػٍٟ رمذ٠ش أفؼً ٌضٛاثذ اٌّغزّغ ٚٚطفٗ ٚطف دل١ك  -د

: ١ِّضاد اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ 
.  اٌؾظٛي ػٍٟ رمذ٠شاد أوضش دلخ ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌجغ١طخ أٚ إٌّزظّخ  -أ

.  رّضً ع١ّغ ؽجمبد اٌّغزّغ  -ة

.  ي ف١ٙب خطأ اٌظذفخ ٚاٌزؾ١ض ٠ك -عـ

: ػ١ٛة اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ 
. وضشح اٌزىب١ٌف فٟ اٌّبي ٚاٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٚرٌه فٟ ؽبٌخ أزشبس ِفشداد وً ؽجمخ فٟ ػذد وج١ش ِٓ إٌّبؽك اٌغغشاف١خ  -أ

.  ٜ اٌطجمبد اٌّخزٍفخ ػذَ رٛفش اٌج١بٔبد اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌذل١مخ ػٓ اٌّؼب١٠ش اٌزٝ ٠ّىٓ االػزّبد ػ١ٍٙب فٟ رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ ػً -ة

.  ػذَ رٛفش وشٛف وبٍِخ ٚؽذ٠ضخ ػٓ ِفشداد ِغزّغ اٌجؾش ِٚفشداد وً اٌطجمبد اٌزٝ ٠مغُ إ١ٌٙب ِغزّغ اٌجؾش  -عـ

طؼٛثخ اخز١بس ػذد اٌطجمبد ثؾ١ش رىْٛ ِفشداد وً ؽجمخ ِزغبٔغخ ِٓ ؽ١ش اٌخظبئض اٌزٝ ٠مَٛ اٌجبؽش ثذساعزٙب ٚثؾ١ش  -د

.  داد وً ؽجمخ ِٚفشداد اٌطجمبد األخشٜ ٠ىْٛ ٕ٘بن رجب٠ٓ ث١ٓ ِفش

.   طؼٛثخ اخز١بس اٌخبط١خ أٚ اٌخظبئض اٌزٝ عٛف ٠مغُ ػٍٟ أعبعٙب اٌّغزّغ إٌٟ ؽجمبد أٚ أعضاء -٘ـ

------------------------------- 

:  اٌخطأ ِٓ إٌٛع اٌضبٟٔ، اٌخطأ ِٓ إٌٛع األٚي 

 

 القرار نوع الخطأ

I  الخطأ من النوع األول  الفرض وىو صحيحرفض 

II الخطأ من النوع الثاني قبول الفرض وىو خاطئ 

. أِب إرا لجً اٌجبؽش فشػب وبْ ٠غت ػ١ٍٗ أْ ٠مجٍٗ أٜ فشػب طؾ١ؾب أٚ سفغ اٌجبؽش فشػب خبؽئب فال ِغبي ٕ٘ب ٌٍخطأ

------------------------------- 

 Coefficient of Determination (R2)معامل التحدٌد 
فجزشث١غ ٘زٖ اٌم١ّخ ف١ؼٕٟ رٌه  0.80= ح ػٓ اٌزغ١ش فٟ ص أٜ اٌزجب٠ٓ اٌّفغش ثزأص١ش اٌّزغ١ش ط ٚثفشع أْ ل١ّخ س ٚ٘ٛ ػجبس

أْ س
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.  إٌٟ ِزغ١شاد أخشٜ % ٠ٚ36ؼضٜ % 64أٜ أ، اٌزغ١ش اٌؾبدس فٟ ص ٠ؾذصٗ اٌّزغ١ش ط ثّمذاس  0.64= 

:  االسرجبؽِؼبًِ  

٠ٚؼىظ ٘زا اٌّم١بط دسعخ أٚ لٛح اٌؼاللخ ث١ٓ " ِؼبًِ االسرجبؽ " عّٝ ٠مبط االسرجبؽ ث١ٓ ِزغش٠ٓ ثّم١بط إؽظبئٟ ٞ

فّؼٕٝ  1+ فئرا وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبؽ رغبٚٞ . 1 -، 1+ ٚرٕؾظش ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ . اٌّزغ١ش٠ٓ ٚارغبٖ ٘زٖ اٌؼاللخ

ٚإرا وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبؽ . ِزغ١ش٠ٓ رٌه أْ االسرجبؽ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ ؽشدٞ ربَ، ٚ٘ٛ ألٜٛ أٔٛاع االسرجبؽ اٌطشدٞ ث١ٓ

ٚإرا وبٔذ ل١ّخ . فّؼٕٝ رٌه أْ االسرجبؽ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ ػىغٟ ربَ، ٚ٘ٛ ألٜٛ أٔٛاع االسرجبؽ اٌؼىغٟ ث١ٓ ِزغ١ش٠ٓ 1 –رغبٚٞ 

 1 –أٚ  1+ ؽ ِٓ ٚوٍّب الزشثذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجب. ِؼبًِ االسرجبؽ رغبٚٞ طفش، فّؼٕٝ رٌه أٔٗ ال ٠ٛعذ اسرجبؽ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ

.  وٍّب وبْ االسرجبؽ ل٠ٛبًا، ٚوٍّب الزشة ِٓ اٌظفش وٍّب وبْ االسرجبؽ ػؼ١فبًا 

------------------------------------------------------------- 

    ٚ ػٕذ عؾت وشر١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ِٓ اٌظٕذٚق ، عٛداء  6، ث١ؼبء  4وشاد ِٕٙب  10طٕذٚق ٠ؾزٛٞ ػٍٟ  ( ة )  

. ِب ٘ٛ اؽزّبي  عؾت وشر١ٓ ِٓ اٌٍْٛ األث١غ     -1:   اٌّطٍٛة

  .ِب ٘ٛ اؽزّبي وشر١ٓ ِٓ اٌٍْٛ األعٛد   - 2

 .اؽزّبي عؾت اٌىشح األٌٟٚ ث١ؼبء ٚاٌىشح اٌضب١ٔخ عٛداء  -3

 (دسعبد 10) .                    اؽزّبي عؾت اٌىشح األٌٟٚ عٛداء ٚاٌىشح اٌضب١ٔخ ث١ؼبء -4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً اٌؾـــــــــــــــــــــ
        W 4      (10)فراغ العيىت قبل السحبت األولى هو  -1
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            6  B  

        W 3       (9)فراغ العيىت قبل السحبت الثاويت هو 

            6  B  

  احتمال الحصول علي كرتيه مه اللون األبيض هو 

)/().()( WWPWPWWP   

9

2

9

3

10

4


 

 

           W 4      (10)فراغ العيىت قبل السحبت األولى هو  -2

            6  B  

           W 4       (9)وفراغ العيىت قبل السحبت الثاويت 

            5  B  

  احتمال الحصول علي كرتيه مه اللون األسود هو :

)/().()( BBPBPBBP   

3

1

9

5

10

6


 

احتمال الحصول علي األولى بيضاء والثاويت سوداء   -3

        W 4    (10)فراغ العيىت قبل السحبت األولى هو 

            6  B  

        W 3     (9)فراغ العيىت قبل السحبت الثاويت هو 

            6  B  

)/().()( WBPWPBWP   

15

4

9

6

10

4


 

احتمال الحصول علي األولى سوداء والثاويت بيضاء   -4

        W 4    (10)فراغ العيىت قبل السحبت األولى هو 

            6  B  

        W 4     (9)فراغ العيىت قبل السحبت الثاويت هو 

            5  B  

)/().()( WBPWPBWP   

15

4

9

4

10

6


 

                                 ---------------------------------------------------------------
( درجة  20: ) السؤال الثانً 

ِب٘ٛ اٌّزغ١ش؟ ِٚب ٟ٘ أٔٛاػٗ ٚطٛس ل١بعٗ فٟ اٌطج١ؼخ ؟ ٚو١ف ٠ّىٓ االعزفبدح ِٓ رٍه اٌظٛس فٟ اخز١بس أدٚاد اٌزؾ١ًٍ   (أ ) 

 (دسعبد  10)                                                    .  إلؽظبئ١خ إٌّبعجخ ؟ ٚػؼ ثبألِضٍخ ا

البحث فى العلوم اإلنسانٌة ٌجرى تصمٌمه فى ضوء االختالف والتنوع بٌن األفراد وبٌن الظروف ، والنشاط البحثى 
 .تغٌرهاٌهدف عموماً إلى محاولة فهم كٌفٌة تغٌر األشٌاء وأسباب 
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ومصطلح متغٌر ٌتضمن شٌئاً ٌتغٌر ، وٌأخذ قٌماً مختلفة أو صفات متعددة ، فهو مفهوم ٌعبر عن االختالفات بٌن 
، والتحصٌل ، والدافعٌة ، واالنتباه ، والمستوى االقتصادي أو االجتماعً ، " الجنس " النوع :  عناصر فئة معٌنة مثل 

  .، وطرق التدرٌس....." ..مصري ، سعودي ، كوٌتً " والجنسـٌات 

فالمتغٌر مصطلح ٌدل على صفة محددة ، تأخذ عدداً من الحاالت أو القٌم أو الخصائص وتشٌر البٌانات اإلحصائٌة التى 
ٌقوم الباحث بجمعها إلى مقدار الشئ أو الصفة أو الخاصٌة فى العنصر أو المفردة أو الفرد إلى متغٌرات  وقد ٌشٌر المتغٌر إلى 

عٌن ٌجرى تعرٌفه إجرائٌاً فى ضوء إجراءات البحث  وٌتم قٌاسه كمٌاً أو وصفه كٌفٌاً ، فالذكاء مثالً صفة عقلٌة لدى مفهوم م
 .األفراد بدرجات متفاوتة وهو لذلك متغٌر ، ألنه لٌس بنفس القٌمة أو الدرجة أو المستوى عند جمٌع األفراد 

ن له مفهوم واحد ال ٌختلف علً تفسٌره شخصٌن مثل متغٌر درجة التعلٌم عنه باالسم الذي ٌحمله وعادة ٌكو رفالمتغٌر ٌعب 
–فهو ٌقصد به درجة ٌأخذها المستجوب تعبر عن تعلٌمه،أما مستوى التعلٌم فٌعبر عنها بأكثر من متغٌر مثل تعلٌم عالً 

تغٌرات متصلة إلى غٌر متصلة وٌمكن تحوٌل بعض البٌانات التى جمعت من م. . . متعلم وهكذا -ٌقرأ وٌكتب–أو  أمً -متوسط
وذالك بتحوٌلها إلى فئات متساوٌة الطول حسب الطرق اإلحصائٌة المختلفة   فً هذا المجال كان نقسم درجات التعلٌم فً متغٌر 

. والعكس ٌمكن إجراؤه مغٌر متعل   -متوسط أو فوق متوسط  –درجة التعلٌم السابق إلى ثالث فئات عالً 
 

وهذا التصنٌف ٌفٌد بشكل رئٌسً عند اختٌار األداة اإلحصائٌة المناسبة للبٌانات التً تم جمعها وٌراد تحلٌلها إحصائٌا   
عندما ٌكون هناك متغٌر تابع متصل وٌراد تقدٌر مدى ارتباطه بمتغٌرات مستقلة متصلة فبكون المعامل االرتباطى المناسب ،ف

سواء كان تابعا أو مستقال من النوع غٌر المتصل أو االسمً فٌتم  نكاب احد المتغٌريأما  إذا .هو معامل ارتباط بٌرسون 
.  اختٌار معامل ٌصلح لذالك وٌكون عادة من النوع الرتبً

نالحظ ضرورة اختالف عناصر الفئة لكي نطمق عمييا اسم متغير ، أما إذا كانت العناصر من نفس النوع فإن ىذه يجب ان و   
أى ) دار ثابتًا وليست متغير ، ومثال ذلك إجراء دراسة عمى الذكور فقط ويعنى ىذا أننا نثبت متغير الجنس الخاصية تعد مق

وبذلك يمكن تعريف المتغير بأنو اختالف األفراد فى قيم أو درجات خاصية معينة وييتم الباحثون بدراسة ( يصبح مقدار ثابتًا 
 . المتغيرات المختمفة وكذلك دراسة الثوابت 

 --------------------------------------------------------------

.  اٌج١بٔبد اٌزب١ٌخ رّضً إعبثبد ػ١ٕخ ِٓ عجؼخ أشخبص ؽٛي ثشاِظ اٌؼّبْ االعزّبػٟ، ِٚذٜ ِالءِزٙب ٌؾبعبد إٌبط ( ة ) 

ع١ذح ِمجٌٛخ ع١ذح عذاًا ع١ذح ِّزبصح ِمجٌٛخ ع١ذح اٌغؤاي األٚي 

ِّزبصح ع١ذح ع١ذح ع١ذح ع١ذح عذاًا ِمجٌٛخ اًا ع١ذح عذاٌغؤاي اٌضبٟٔ 

( دسعبد 10)                ٘ز٠ٓ اٌغؤا١ٌٓ ؟ؽذد ً٘ ٠ٛعذ اسرجبؽ ث١ٓ   ٚاٌّطٍٛة

اٌؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً 

:  رٕظُ اٌؾً فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ِغ ِالؽظخ ِب ٠ٍٟ 

 2ٚاأللً ِٕٗ ِجبششح ع١ؾظً ػٍٝ اٌشرجخ سلُ  1ٚي، فئْ اٌزمذ٠ش األػٍٝ ع١ؾظً ػٍٝ اٌشرجخ سلُ ثبٌٕغجخ ٌٍغؤاي األ – 1

. ٚٔىشس اٌؼًّ ٔفغٗ ِغ اٌغؤاي اٌضبٟٔ. أٞ أْ اٌزشر١ت رٕبصٌٟ.. ٚ٘ىزا

رٛعؾ ٘زٖ صُ ٔؾغت َ وّب ٌٛ وبٔٛا ِخزٍف١ٓػٕذ ؽظٛي إعبثز١ٓ أٚ أوضش ػٍٝ اٌزمذ٠ش ٔفغٗ ٔؼطٟ ٌىً إعبثخ ِجذئ١بًا سرجخ  – 2

.  اٌشرت، ٚ٘زا اٌّزٛعؾ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؼطٝ ٌىً إعبثخ

dصُ ٔشثغ ٘زٖ اٌفشٚق فٕؾظً ػٍٝ  dصُ ٔؾغت اٌفشٚق ث١ٓ سرت اٌغؤا١ٌٓ ٚٔشِض ٌٙب ثبٌشِض  – 3
2

ٚٔؼٛع فٟ اٌمبْٔٛ ػٓ  

  d 2

  ِْغ ِالؽظخ أn = 7 .

اٌغؤاي األٚي 

X 

اٌغؤاي اٌضبٟٔ 

Y 
 Yسرت  Xسرت 

d 

 ث١ٓ اٌشرتاٌفشق 

d
2

 

ِشثؼبد اٌفشق 

 2.25 1.5 2.5 4جيدة جداً جيدة 

 0.25 0.05 - 7 6.5مقبولت مقبولت 

 2.25 1.5 - 2.5 1جيدة جداً ممتازة 

 1.00 1.0 - 5 4جيدة جيدة 

 9.00 3.0 - 5 2جيدة جيدة جداً 

 2.25 1.5 5 6.5جيدة مقبولت 
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 9.00 3.0 1 4ممتازة جيدة 

 Zero 26.0   اٌّغّٛع 

0.54   r

0.46 - 1     
336

156
 - 1    

 
) 1 - 49 ( 7

) 26 ( 6
 - 1  

 ) 1- n (n 

) d  (  6
 - 1  

) 1 - n (n 

) Sd ( 6
 - 1  r

s

2

2

2

2

s








 

ٚثبٌزبٌٟ ف١ٍظ ثبٌؼشٚسح أْ . ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ االسرجبؽ ث١ٓ إعبثبد اٌّجؾٛص١ٓ ثبٌٕغجخ ٌٍغؤا١ٌٓ ٘ٛ اسرجبؽ ؽشدٞ ِزٛعؾ

.  ٠ىْٛ سأٞ اٌّغ١ج١ٓ فٟ ثشاِظ اٌؼّبْ االعزّبػٟ رؼٕٟ ِالءِزٙب ٌؾبعبد إٌبط

 -----------------------------------------------------------------
 (درجة  20: ) السؤال الثالث 

 (دسعبد 10)    ِزٟ رغزخذَ اٌّؼبِالد اإلؽظبئ١خ اٌزب١ٌخ ٚ ؽش٠مخ اٌىشف ػٍٟ ِؼ٠ٕٛزٙب اؽظبئ١بًا؟ (أ ) 

: ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ  

ظش اٌشىً أٞ رأخز شىً خؾ ِغزم١ُ، أْ)أْ اٌّزغ١ش٠ٓ و١ّبْ، ٚأْ اٌؼاللخ ث١ّٕٙب خط١خ  ٠Pearsonفزشع ث١شعْٛ 

(. اٌضبٟٔ ِٓ أشىبي االٔزشبس

ِضً )أٚ فٟ ِغزٛاّ٘ب اٌؼبَ / ٠ٚشٜ ث١شعْٛ أْ أفؼً ِم١بط ٌالسرجبؽ ث١ٓ ِزغ١ش٠ٓ لذ ٠خزٍفبْ فٟ ٚؽذاد اٌم١بط ٚ 

ػّش وّب أْ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ًٌ.. ؽ١ش ٠مبط اٌؼّش ثبٌغٕٛاد ٠ٚمبط اٌذخً ثبٌؼٍّخ، ثبٌش٠بي أٚ اٌذٚالس( االسرجبؽ ث١ٓ اٌؼّش ٚاٌذخً

لاير  خّغخ آالفاٌذخً اٌشٙشٞ لذ ٠ىْٛ  –أٞ ِزٛعؾ  –فج١ّٕب اٌّغزٜٛ اٌؼبَ . ػبِبًا  أسثؼ١ٓلذ ٠غبٚٞ  –أٞ ِزٛعؾ اٌؼّش  –

(. ِضالًا 

٘ٛ ػٓ ؽش٠ك ؽغبة أؾشافبد وً  –ؽغت سأٞ ث١شعْٛ  –ٚثبٌزبٌٟ فئْ أفؼً ِم١بط ٌالسرجبؽ ث١ٓ ِضً ٘ز٠ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ 

ٚلغّخ ٘زٖ االٔؾشافبد ػٍٝ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌىً ِّٕٙب، فٕؾظً ػٍٝ ِب ٠غّٝ ثبٌٛؽذاد ِٓ اٌّزغ١ش٠ٓ ػٓ ٚعطٗ اٌؾغبثٟ 

ِٚؼبًِ االسرجبؽ ". ِزٛعؾ ؽبطً ػشة ٘زٖ اٌٛؽذاد اٌّؼ١بس٠خ " ٠ٚىْٛ ِؼبًِ اسرجبؽ ث١شعْٛ ٘ٛ . اٌّؼ١بس٠خ ٌىً ِزغ١ش

.  ٠ىْٛ ثذْٚ ر١١ّض

 -------------------------------

: سِبْ ِؼبًِ اسرجبؽ عجٟ 

٠غزخذَ ٘زا اٌّؼبًِ فٟ إ٠غبد دسعخ االلزشاْ ثٕٟ ِزغ١ش٠ٓ وً ِّٕٙب ِٓ اٌّغزٛٞ اٌشرجٝ أٚ ل١ُ ٚطف١خ ٠ّٚىٓ ؽغبة ٘زا 

.  اٌّؼبًِ ثبٌزؼ٠ٛغ فٟ طٛسح سرت ثذال ِٓ اٌذسعبد فٟ ؽبٌخ ث١شعْٛ 

)1(

6
1

2

2






nn

d
R

 

أِب رظبػذ٠بًا ٌىال )ٌّزغ١ش٠ٓ رشر١جبًا رظبػذ٠بًا أٚ رٕبص١ٌبًا ٌؾغبة ِؼبًِ عج١شِبْ السرجبؽ اٌشرت ٠مَٛ ثزشر١ت وً ِٓ ا

، ٚاٌم١ّخ األػٍٝ ِٕٙب 1ٚفٟ ؽبٌخ اٌزشر١ت اٌزظبػذٞ رأخز ألً ل١ّخ ِٓ ل١ُ اٌّزغ١ش اٌشرجخ سلُ (. اٌّزغ١ش٠ٓ أٚ رٕبص١ٌبًا ٌى١ٍّٙب

اصٌٟ رأخز أوجش ل١ّخ ِٓ ل١ُ اٌّزغ١ش اٌشرجخ أِب فٟ ؽبٌخ اٌزشر١ت اٌزٓ(. ثبٌٕغجخ ٌىً ِٓ اٌّزغ١ش٠ٓ)ٚ٘ىزا  2ِجبششح اٌشرجخ سلُ 

ِٓ ل١ُ ( أٚ أوضش)ٚػٕذ رغبٚٞ ل١ّز١ٓ (. ثبٌٕغجخ ٌىً ِٓ اٌّزغ١ش٠ٓ)ٚ٘ىزا  2، ٚاٌم١ّخ األلً ِٕٙب ِجبششح اٌشرجخ سلُ 1سلُ 

اٌّزٛعؾ ٌىً  صُ ٔؾغت ِزٛعؾ ٘زٖ اٌشرت، ٠ٚؼطٝ ٘زا( وّب ٌٛ وبٔذ اٌم١ُ غ١ش ِزغب٠ٚخ)اٌّزغ١ش ٔؼطٟ وً ل١ّخ سرجخ ِخزٍفخ 

. ِٓ ٘زٖ اٌم١ُ اٌّزغب٠ٚخ

صُ ٔمَٛ ثزشث١غ ٘زٖ اٌفشٚق ( dٚٔشِض ٌٍفشٚق ثبٌشِض )ٚثؼذ رشر١ت اٌّزغ١ش٠ٓ ٔؾغت اٌفشٚق ث١ٓ سرت وً ِٓ اٌّزغ١ش٠ٓ 

d 2  ٚٔؾظً ػٍٝ ِغّٛػٙب أٞ ٔؾظً ػٍٝ  

 ٌزبٌٟ صُ ٔؼٛع فٟ ِؼبًِ عج١شِبْ السرجبؽ اٌشرت ٚاٌزٞ ٠أخز اٌشىً ا  :

 -------------------------------------------

Chi-square test X: اختبار مربع كاى 
2

 

يعتبر اختبار مربع كاى من أىم االختبارات المستخدمة في مقارنة بعض الخواص أو الصفات كالمون والحجم والطول 
.  بأساس نظرى أو فرضى 
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 مجموع=  2كا
 2(قعالتكرار المتو –تكرار المشاىد )

e

e

F

FF
X

2

02 )( 
 التكرار المتوقع 

أو ىو عبارة عن مجموع مربعات الفروق بين التكرارات المشاىدة  Feوالنكرار المتوقع  F0حيث التكرار المشاىد 
.  والمتوقعة منسوبا إلي تكراراتيا المتوقعة 

ذا كان مربع من ىذه المربعات يساوي صفر ومن التعريف يتبين أن قيمة مربع كاى ال يمكن أن تساوي الصفر إال إ
بمعني تساوي التكرار المشاىد والمتوقع ، أما إذا كانت قيمة المشاىد كمو أو بعضو أكبر من المتوقع زادت قيمة مربع كاى ، 

.  ويعني ذلك أن ىناك فروقًا كبيرة بين التكرار المشاىد والمتوقع أو النظرى 
 ------------------------------------

:  Fرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ  

يعتبر تحميل التباين أحد األساليب اإلحصائية الذى قدمو فيشر لتسييل المشاكل المتعمقة بأكثر من مجتمعين ، ويعتبر تحميل 
 One wayالتباين من األساليب اإلحصائية الشييرة ذات االستخدام الواسع في معظم التطبيقات العممية ، وأبسط أنواعو ىو 

classification   وىذه الطريقة تستخدم في حالة زيادة عدد المعامالت عن اثنين
وييدف تحميل التباين إلي الكشف عن مدي تجانس العينات ومدي انتسابيا إلي اصل واحد ، كما أنو ييدف إلي  

فروق الفردية في التعرف عمي ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات فروق حقيقية أم راجعة لمصدفة ، وأيضا الكشف عن ال
. القرارات المختمفة 

 ------------------------------------

 Phi coefficientمعامل فاى 

سبق أن أوضحنا العالقة بين الظواهر في حالة قياسها رقميا ، ولكن أحيانا تكون الظاهرتان موضع 
ت أعدادا وفي هذه الحالة ال يمكن استخدام معامل االرتباط الدراسة غير مقيستين رقميا ، أى مجرد صفات وليس

لمعرفة مدي االرتباط الحادث بين الظاهرتين ولكن توجد هناك بعض المقاييس التى يمكن استخدامها لتحقيق 
ذلك ، فإذا كانت بيانات الظاهرتين موضوعة في جدول مزدوج بسيط ومقسم إلي قسمين لكل ظاهرة من 

ويحسب من ( فاى )فإن أفضل المقاييس المستخدمة هو معامل االقتران ( د أربع خالياوجو)الظاهرتين أى 
: المعادلة التالية

))()()(( dCBAdBCA

BCAd






 

A + B B A  

C + d d  C  

N B + d  A + C   المجموع
 ------------------------------------

:  Tاخزجبس  

 Gossetلنسبة التائية من أشير االختبارات اإلحصائية وأكثرىا استخدامًا ويجرع الفضل إلي اإلحصائى يعتبر اختبار ا
. ورمز لو بالحرف ت  Studentالذى وقع عميو بتوقيع 
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ويرجع استخدامو إلي عدم االستفادة من العالقة بين المنحني الطبيعي ونظرية االحتماالت في حالة صغر حجم أفراد 
ث إن األمر السابق كان يتم استخدامو في عمل اختبار المعنوية عمي أساس العالقة بين انحراف قيمة ما عن العينة ، حي

مكان استخراج درجة احتمال وقوع فرد ما عمي أى مسافة من المتوسط  المتوسط الحسابى مقدرة بوحدات االنحراف المعيارى وا 
.  س المنحني الطبيعي الحسابى وذلك من جداول االحتماالت المحسوبة عمي أسا

االخزجبس اإلؽظبئٝ اٌزٜ ٠مَٛ ثؾغبة دالٌخ اٌفشق ث١ٓ ِزٛعطٟ ػ١ٕز١ٓ " د"٠ٚؼزجش اخزجبس 

 -----------------------------------------------------------

 (عبددس 10) : اٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ّضً رٛص٠غ ِبئخ ؽبٌت ؽغت ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌشغجخ فٟ اٌؼًّ اٌؾىِٟٛ ( ب ) 

اٌؼًّ اٌؾىِٛٝ           

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ  

اٌّغّٛع   ال٠شغت ٠شغت

 18 8 10 شٙبدح ِزٛعطخ 

 34 14 20 شٙبدح اثزذائ١خ 

 48 18 30أِٟ  

 100 40 60اٌّغّٛع 

اعزخذَ أؽذ اٌّمب١٠ظ اإلؽظبئ١خ إٌّبعجخ ٌّؼشفخ ِذٞ ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ ٘ز٠ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ   -1  :اٌّطٍٛة

 6.58لخ اٌىشف ػٍٟ ِؼ٠ٕٛخ اٌؼاللخ ؟اٌم١ّخ اٌؾشعخ ٚػؼ ؽشٞ  -2

اٌؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً 

: ِؼبًِ اٌزٛافك ٠غبٚٞ 
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 0.05وواضح أن العالقة ضعيفة بين المستوى التعميمي والرغبة في العمل الحكومى لمعينة محل الدراسة حيث أنيا تساوي 
  المعامل بتحويمو الى اختبارمربع كاي ولمكشف عن معنوية

(  1-عدد األعمدة ( )  1 –عدد الصفوف =) نحسب درجات الحرية
 0.01،  0.05) ػ  ػٕذ .صُ ٔجؾش فٝ اٌىشف ػٓ د
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