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 تمهيذ:

سريع  عرضبأنٍت حاولت سبييز ىذا الدليل غَت كسل. ييب ادلتعلق باستخداـ اإلحصاء يف إليالئم الربنامج التدر  دلرجعاتصميم ىذا مت 
م فهم أسس اإلحصاء ُت ؽلكنهغَت ادلختصادلهنيُت و , حبيث أف عن األساليب العلمية ادلتبعة يف اجلامعات لإلحصاء بأسلوب مهٍت سلتلف

 برنامج إكسل يف مبادئ اإلحصاء. على استخداـ  هتمفة إىل قدر إضا
 شركاتاليها ما تقتن ليالقواليت  SPSSمثل خالؼ الربامج اإلحصائية اجلاىزة على موما يف أي شركة أو مؤسسة. عإكسل بتوفره يتميز 

متاحا لغالبية ادلوظفُت وادلهنيُت الذي يستخدمونو  تربز ىنا أعلية إكسل لكونولذا نظرا لكوهنا برامج زبصصية, فضال عن ارتفاع سعرىا. 
 واتدأاألمر الذي يتيح ذلم ايضا استخدامو يف حل بعض قضايا حبوث األعماؿ اليت تتطلب  فضال عن سهولة وسرعة تعلمو, ,يف عملهم
 .إحصائية

واليت وجدنا أهنا  2010وحىت اإلصدار  2003ىذا ادلرجع معظم األدوات اإلحصائية ادلوجودة يف إكسل بدءا من اإلصدار غطى 
 ئيُت العاملُت.األكثر احتياجا من قبل ادلهنيُت غَت ادلختصُت, أو اإلحصا

         التنجيمعن 
2012/  4/  23 –لب ح  
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 اإلحصاء الوصفي . 1

 

 ما هو اإلحصاء الوصفي؟ 1-1

أحد مدرائها: ىل لك أف تعطيٍت فكرة عن أعمار العاملُت يف ادلؤسسة, فأعطاؾ قائمة سة ما وسألت لنفرض أنك دخلت إىل مؤس
 بأعمارىم:

 1جدول 
60 30 45 60 30 45 55 60 30 5 53 55 60 
33 23 53 33 23 53 20 33 23 53 40 30 33 
30 23 22 30 23 22 25 30 23 27 25 25 30 
23 30 19 23 30 19 22 23 30 29 35 28 23 
30 25 30 30 25 30 25 30 25 30 25 25 30 
33 20 33 33 20 33 20 33 20 33 40 23 33 
25 22 23 25 22 23 22 25 34 23 40 25 25 
53 40 33 53 40 33 70 53 40 33 55 51 49 
30 25 30 30 25 30 25 30 25 30 25 25 30 
33 20 33 33 20 33 20 33 20 33 40 25 33 
25 22 23 25 22 23 22 25 22 23 23 24 25 
53 40 33 53 40 33 70 53 40 33 60 65 53 
30 25 30 30 25 30 25 30 25 30 29 25 30 
33 20 33 33 20 33 20 33 20 33 40 23 33 
33 20 33 33 20 33 20 33 20 33 40 23 33 
25 22 23 25 22 23 22 25 22 23 40 23 25 
53 40 33 53 40 33 35 53 40 33 60 60 53 
30 25 30 30 25 30 25 30 25 30 25 25 25 
53 40 33 53 40 33 70 53 40 33 60 65 53 
30 25 30 30 25 30 25 30 25 30 29 25 30 
33 20 33 33 20 33 20 33 20 33 40 23 33 
33 20 33 33 20 33 20 33 20 33 40 23 33 
25 22 23 25 22 23 22 25 22 23 40 23 25 
53 40 33 53 40 33 35 53 40 33 60 60 53 

 
تك للجدوؿ, ىل تستطيع إعطاء أية فكرة عن البيانات, دبعٌت ىل تستطيع أف تقوؿ مثال أهنم ؽليلوف للشباب, أـ أهنم من خالؿ قراء

في من أبسط صمتقدموف يف العمر؟ ىذه البيانات سبسمى بيانات خاـ ال ؽلكن االستفادة منها إال من خالؿ معاجلتها. يعترب اإلحصاء الو 
سنة, فأنت ربصل ىنا على  31نات للحصوؿ على معلومات مفيدة. فمثال لو قلت لك بأف متوسط أعمارىم ىو طرؽ معاجلة البيا

لكن ىل يكف ىذا ادلقياس لوصف كامل البيانات؟ لنلق نظرة على رلموعيت  ."العاملوف يف ادلؤسسة ؽليلوف للشباب"معلومة ذات فائدة 
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 , لكن من الواضح أف ىناؾ اختالفا كليا بينهما.30وىو  يهما نفس ادلتوسطنالحظ أف لكل 29,30,31و   60, 30, 1البيانات: 
و  30±30لذا عادة ما نستخدـ مقياس االضلراؼ ادلعياري مع ادلتوسط لوصف البيانات, فيمكن ىنا أف نعرب عن اجملموعتُت بادلقاييس: 

عن متوسطها, بينما يدؿ صغر قيمتو على سبركز أكرب فيدؿ كرب االضلراؼ ادلعياري على تشتت أكرب للبيانات  على الًتتيب. 1±30
 للبيانات حوؿ متوسطها.

 ؟لوصف مكاف تركز البيانات لكن ىل ادلتوسط ىو دائما مقياس يفي بالغرض
 لنلق نظرة على رلموعة بيانات الدخل السنوي بالدوالر لعشرة اشخاص مت اختيارىم عشوائيا من إحدى العائالت:

3000 ,4000 ,4500 ,5000 ,6000 ,6500 ,8000 ,8500 ,9000 ,1000000 
أف ىذا الرقم ال ؽلثل أبدا بيانات $. من الواضح 105450ادلتوسط احلسايب )الذي ىو رلموع ىذه األرقاـ مقسوما على عشرة( ىو 

ىنا ىو اعتماد  دخل ىذه العائلة, السبب ببساطة ىو وجود شخص ثري جدا قد أثرت قيمة دخلو السنوي على ادلتوسط احلسايب. احلل
% من البيانات وأصغر 2.5متوسط األعداد بعد حذؼ أكرب  وىو Trimmed Meanأحد ادلقياسُت, األوؿ ىو ادلتوسط ادلشذب 

 -من البيانات فيمسى ادلتوسط ادلشذب    α% , أو باحلالة العامة حذؼ  5 –% من البيانات ويسمى ىنا ادلتوسط ادلشذب 2.5
α  . 

وػلسب من خالؿ الًتتيب التصاعدي للبيانات, فإذا كاف عدد البيانات فرديا  Medianفهو الوسط )أو الوسيط( أما ادلقياس الثاين 
. أما إذا كاف عدد البيانات زوجيا, كبيانات 4ىو  9, 7, 4, 3, 1فالوسط ىو القيمة اليت يف ادلنتصف سباما, مثاؿ: وسط األعداد 

وىو  6500و  6000ُت اللتُت يف ادلنتصف, أي الوسط ىنا ىو متوسط القيمتُت: السابقة, فإف الوسط ىو متوسط القيمتالدخل 
6250.$ 

 : يف اجملموعات اآلتيةاإلحصاء الوصفي تصنف مقاييس 
 مقاييس النزعة ادلركزية Central Tendency Measures   
  مقاييس التشتتDispersion Measures   
  مقاييس التوزيعDistribution Measures   
 اوؿ التكرارية اجلدFrequency Tables 

 

 :2010  - 2002اإلحصاء الوصفي في برنامج إكسل 2.1

 

ؽلتلك إكسل رلموعة ضخمة من الدواؿ اإلحصائية, سنستعرض حاليا األكثر استخداما, لكن على العمـو تستطيع استعراض كل الدواؿ 
 يت:اآل( 1)اإلحصائية ادلوجودة يف إكسل من خالؿ اخلطوات ادلبينة يف الشكل 
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 (1الشكل )

 
 
 

ػلتوي شرحا مفصال وأمثلة باللغة العربية )يف حاؿ كانت نسختك معربة( عن كل  (5احلقيقة أف قسم ادلساعدة )ادلوضح يف اخلطوة 
 الدواؿ, واليت تغٍت عن أي مرجع. لذا لن أتوسع يف شرحها, إظلا سأعرض فقط مواطن استخدامها.

 

 : اإلحصاء الىصفيمقاييس  1-2-1

 :(2)الشكل  إكسللتكن لدينا رلموعة األعداد ادلدخلة يف صفحة 
  

: اَمش ُْب أٔال, 1

نزظٓش نذٚك انُبفزح 

 انًدبٔسح

: اثسث فٙ انمبئًخ انًُسذنخ ػٍ 2

Statistical  

  : لبئًخ انذٔال اإلزصبئٛخ3

  : نًسخ ػٍ ْزِ انذانخ4

ششذ : اَمش ُْب نطهت 5

ػٍ ْزِ انذانخ يغ  يفصم 

 أيثهخ رطجٛمٛخ
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 2الشكل 

 
 مث اكتب فيها:C7 كن مثال تول حلساب ادلتوسط جملموعة األعداد قم بتحديد أية خلية فارغة

=Average(A1:A7) 
 . 4.857143وىي القيمة  C7اخلانة يتم طباعة ادلتوسط يف  Enterبالنقر على ادلفتاح 

 . A7و  A1ىي رلموعة كل اخلاليا احملصورة بُت اخلليتُت   A1:A7د بالصيغة  ادلقصو 
( كما ؽلكنك أف ربدد نطاؽ  Average(A1:A7)=يدويا ) السابقة كلها الدالة للحصوؿ على قيمة ادلتوسط ؽلكنك أف تكتب

 بشكل أسهل باتباع اخلطوات: A1:A7اخلاليا 
ديد اخلاليا على صفحة إكسل , ليتم كتابة نطاؽ اخلاليا تلقائيا , عندىا أغلق القوس , مث قم مباشرة بتح )Average=اكتب أوال  

 . Enter, وانقر على 
  Enterبعد النقر على   MEDIAN(A1:A7)=: كتب يف خلية فارغة ا (  The Medianإذا أردت حساب الوسط ) 

 . 4ربصل على القيمة 
 الداالت ادلستعلمة يف برنامج إكسل : أىمّ يبُت  اآليتوؿ اجلد, ادلقاييس بقيةوبنفس الطريقة ؽلكنك حساب 

 2جدول 
مقاييس النزعة 

 Central ادلركزية
Tendency 
Measures   

 Mean ادلتوسط
  Median الوسط
  Modeادلنواؿ

 Trimmed Meanادلتوسط ادلشذب 

=AVERAGE(Range) 
=MEDIAN(Range) 
=MODE(Range) 
=TRIMMEAN(Range; 
Percent) 

 س التشتتمقايي
Dispersion 

Measures 

  Varianceالتباين
 Standard Deviation االضلراؼ ادلعياري
 Average of Deviation  االضلراؼ ادلتوسط

=VAR(Range) 
=STDEV(Range) 
=AVEDEV(Range) 
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 Maximumأكرب قيمة 
 Minimum أصغر قيمة

=MAX(Range) 
=MIN(Range) 

 مقاييس التوزيع
Distribution 

Measures 

  Kurtosis    مقياس التفلطح
 Skewness  مقياس التناظر

=KURT() 
=SKEW() 

 
 :STDEV إكسل يعتمد االضلراؼ ادلعياري ادلعدؿ يف الدالةعلما أف 

   √
 

   
(    ̅)

  

 .ع القيمكرب قيمة مقياس التفلطح على تفلطح توزيع القيم , ويدؿ صغر قيمتو على حدة ذروة توزي  يدؿّ 
ذلك على تناظر التوزيع بشكل كامل  , حىت إذا وصلت قيمتو للصفر دؿّ  التوزيع بالنسبة للتوقعويدؿ صغر قيمة عامل التناظر على تناظر 

القيم  التوقع , وتدؿ قيمتو السالبة على انزياح ُتؽلإىل دؿ قيمتو ادلوجبة على انزياح القيم ت) مثل التوزيع الطبيعي وتوزيع ستيودنت ( , و 
 يسار التوقع.إىل 

 , من خالؿ وظيفة جاىزة يف إكسل. يف جدوؿ واحد مرتبؽلكنك إظهار كل النتائج السابقة 
( اآليت يوضح طريقة تثبيت 3, الشكل )Analysis Tool Packيف البداية ستحتاج من االف فصاعدا إىل تثبيت الوظيفة اإلضافية 

 األداة:
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 : اَمش ُْب أٔال1

: ثى اَمش ُْب, 2

نزظٓش انُبفزح 

 انًدبٔسح

 : ثى اَمش ُْب3

: ثى اخزش يٍ انمبئًخ 4

Analysis Toolpak  

: ٔأخٛشا اَمش ُْب نزظٓش 5

 نذٚك انُبفزح اٜرٛخ

نزأشٛش ػهٛٓب ثى اَمش : لى ثب6

OK  
: أداح انزسهٛم Data 8: اخزش انزجٕٚت 7

 اإلزصبئٙ
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 من األوفيس فاتبع اخلطوات: 2003ة إلصدار أما بالنسب
 من شريط القوائم:

 Analysis Tool Pack  < OK >وظائف إضافية  >أدوات 
Tools > Add-Ins > Analysis Tool Pack > OK 

ر على "موافق" مث انق  ,رة القرص الليزري لربامج األوفيس, عندىا ضع مباشلديك قد تظهر لديك رسالة زبربؾ أف ىذه الوظيفة غَت مثبتة
 ليتم تثبيتها.

, ( اآليت3فتظهر لدينا النافذة ادلوضحة يف الشكل )  Data Analysisاآلف لطلب طباعة جدوؿ اإلحصاء الوصفي نفتح نافذة األداة 
 :Descriptive Statisticsواليت سنختار منها 

 (3الشكل )

 
 فتظهر لدينا النافذة اآلتية:

 4الشكل 
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فيتم كتابة  A7حىت  A1, مث على صفحة إكسل قم بتحديد اخلاليا من  Input Range   النص ادلقابل لػ ضع ادلؤشر على مربع
 نطاؽ اخلاليا بالصيغة ادلبينة تلقائيا.

طوؿ رلاؿ ليتم طباعة   Confidence Level for Meanاخليار  وقم بتفعيل  Summary Statisticsقم بتفعيل اخليار 
 :4كما ىو موضح يف الشكل   ستجد جدوال فيو كل اإلحصاءات السابقة يف صفحة جديدة. OK  آلف علىالثقة للمتوسط . بالنقر ا

 5الشكل 

 
 تفسير المخرجات:

  2.61باضلراؼ معياري  4.86ىو تقريبا  (̅ ) Meanادلتوسط  
 4الوسط وادلنواؿ علا  
لو الصيغة:  أ ادلعياري دلتوسط العينة , علما أف اخلط0.99ىو:  Standard Errorاخلطأ ادلعياري دلتوسط العينة  

  ( )    ( ̅)  
  ( )

√ 
, وىو ليس مقياس مكافئا لالضلراؼ ادلعياري, إظلا لو استخدامات نظرية إحصائية  
 أخرى )كاستخدامو حلساب رلاؿ الثقة( 

 8( ىو Range, والفرؽ بينهما )وىو ادلدى 2, وأصغر قيمة ىي 10أكرب قيمة ىي  
ىي القيمة  1.96علما أف  ( )        % ثقة للمتوسط. علما أف الطوؿ ػلسب بالصيغة95ؿ رلاؿ طو  

%, وىذه القيمة الثابتة تتغَت طبعا وفقا لسوية الثقة اليت 95اإلحصائية اجلدولية للتوزيع الطبيعي ادلعياري ادلقابلة لالحتماؿ 
̅  فهونريدىا. أما رلاؿ الثقة  . [7.27 ,2.44]% ثقة للمتوسط ىو: 95بالتايل فإف رلاؿ , و ( )        

من البيانات تقع بُت % 59وؽلكننا ذباوزا القوؿ أف %, 59دبعٌت أف ادلتوسط احلقيقي للمجتمع يقع يف ىذا اجملاؿ باحتماؿ 
 .ىذين احلدين
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  : Frequency Tablesالجذاول التكراريت 

لنبُت كيفية  COUNTIF(Range; cretiria)=القيمة( نستخدـ الدالة أحادية من أجل اجلداوؿ التكرارية الوصفية )
 :ذاستخدامها يف ادلثاؿ التالي

 :6الطالب ادلوضحة يف الشكل لتكن رلموعة 
 6الشكل 

 أ

 

 ب

 
 

 إلنشاء جدوؿ تكراري بالسنوات الدراسية , نقـو باآليت :
  األوىل : (”الدالة التالية   G8لية مث اكتب يف اخل, (أ - 6)الشكل أنشئ جدوال يف إكسل كالتايل  

=COUNTIF(C2:C11;”=(7)الشكل  , وبنفس الطريقة بالنسبة لباقي السنوات , حىت ربصل على جدوؿ كالتايل: 
 
 

 7الشكل 

 
 :Data Analysis < Histogram اآلف إلنشاء جدوؿ تكراري فئوي بادلعدؿ نقـو باآليت:

 عندىا ستظهر لدينا النافذة التالية:
 

 8الشكل 
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 Cumulativeقم بتفعيل اخليار  D11حىت   D2بتحديد اخلاليا من  مث قم Input Rangeضع ادلؤشر يف احلقل 

Percentage  وقم بتفعيل اخليار  ليتم طباعة التكرار ادلئوي ادلتجمع الصاعدChart Output التخطيط الشريطي  ليتم إظهار
إكسل , إذا أردت  حدود الفئات اليت ستظهر قد مت حساهبا من قبل ائج يف صفحة جديدة.ليتم إظهار النت OKللتكرارات , انقر على 

مث أعد إدخاؿ   Histogramمث أعد طلب الوظيفة  بشكل عمودي علياربديد احلدود بنفسك اكتب أطراؼ رلاالت الفئات ال
عندىا سيظهر لديك  يت ربتوي حدود الفئاتنطاؽ اخلاليا ال  Bin Range البيانات السابقة , باإلضافة لذلك أدخل يف احلقل

 :(9)الشكل  فيظهر اخلرج اآليت وؿ التكراري بالفئات اليت اخًتهتا.داجل
 

 9الشكل 

 
 

 تفسير المخرجات:
فأقل,  59ىي احلد األؽلن من اجملاؿ:  59ىو احلد األؽلن من كل رلاؿ للمعدؿ, فمثال القيمة األوىل ( Bin)العمود األوؿ  

 .]59 ,69.7]ىي احلد األؽلن من اجملاؿ  69.7والقيمة 
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 ىو عدد البيانات الواقعة يف اجملاؿ.( Frequency)العمود الثاين  
 ( فهو التكرار النسيب ادلتصاعد.% Cumulative)العمود الثالث  
 أما سلطط األعمدة فيتناسب طوؿ كل عمود مع التكرارات ادلقابلة لكل رلاؿ. 

 
 

  اختبار الفرضيات. 2

 

 ما هي اختبار الفرضيات؟ 1.2

لكن سنة,   20.3يف كلية ما, وكاف متوسط أعمار ىذه الدفعة الدراسية ىو  طالب السنة الثانيةبفرض أننا اطلعنا على أعمار إحدى 
دخل سنة سبثل عمر الطالب النموذجي الذي مل يرسب أبدا, و  20سنة )أي  20من ادلفًتض أف متوسط أعمارىم غلب أف يكوف 

 سنة, ال اقل وال أكثر(.  19السنة الدراسية األوىل وعمره 
: ىل سنعترب أف أعمارىم تعترب تقريبا ظلوذجية؟ أي ىل سنعترب أف الفرؽ بُت العمر النموذجي الذي ينبغي أف يكوف عليو السؤال هنا

 سنة؟ 0.3رؽ والذي ىو ليس جوىريا. دبعٌت ىل نستطيع ذباىل الف 20.3والعمر الفعلي ذلم وىو  20الطالب ىو 
 ىذا السؤاؿ ؽلكن صياغتو رياضيا بالشكل:

…(1)     ̅     
    ̅     

فإذا أجرينا االختبار اإلحصائي ادلناسب وقبلنا  بالفرضية البديلة.    ونسمي الفرضية , بالفرضية االبتدائية )العدـ(   نسمي الفرضية  
االبتدائية بتدائية نتج أف أعمارىم ظلوذجية, أي ليس ىناؾ خلل ملحوظ يف اعمارىم. أما إذا رفضنا الفرضية على أساسها الفرضية اال

 فهذا يعٍت أف أعمارىم ليست ظلوذجية, دبعٌت أف ىناؾ خلال أو مشكلة ما يف أعمارىم.
 لنوضح أكثر دور اختبار الفرضيات من خالؿ مثاؿ سبق ذكره عن دخوؿ إحدى العائالت:

3000 ,4000 ,4500 ,5000 ,6000 ,6500 ,8000 ,8500 ,9000 ,100000 
على ستكوف عندىا الفرضية  إىل رلموعة دخوؿ بقية أفراد العائلة؟ 100000ستكوف ىل ينتمي الدخل ادلميز الفرضية االبتدائية 

 الشكل:

…(2)     ̅         
    ̅         

صائي ادلناسب وقبلنا على أساسها الفرضية االبتدائية نتج أف ىذا الدخل يقًتب من بقية ذخوؿ العائلة, فإذا أجرينا أيضا االختبار اإلح
فهذا يعٍت أف ىذا الدخل شاذ, وال ؽلثل دخوؿ ىذه العائلة, دبعٌت أنو عند دراسة دخوؿ ىذه العائلة ضنا الفرضية االبتدائية أما إذا رف

 ينبغى استثناء ىذا الدخل الشاذ.
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 : P-valueطريقة الـ  –طريقة أسهل في اختبار الفرضيات  2.2

 الختبار فرضية عدـ مقابل فرضية بديلة ؽلكننا اتباع إحدى الطريقتُت :
) أي القيمة اليت ضلصل عليها من اجلداوؿ  يتم فيها حساب القيمة الفعلية ) مؤشر االختبار ( و القيمة النظرية :الطريقة األولى

 .خالؿ مقارنة ىاتُت القيمتُت نتخذ القرار برفض أو قبوؿ الفرضية العدـ , و من اإلحصائية (
وىي الطريقة ادلتبعة يف معظم الربامج اإلحصائية و ذلك لسهولتها, و يستفاد من ىذه القيمة   P-valueىي طريقة الػ :الطريقة الثانية

 وفق الشكل التايل:
 :ونتخذ القرار وفق اجلدوؿ مع مستوى ادلعنوية   P-value  نقارف قيمة

 2جدول 
  P-value > نقبل الفرضية العدـ 
  P-value < نرفض الفرضية العدـ 

عادة  علما أف مستوى ادلعنوية  (تعلق أبدا دبستوى ادلعنوية ا ال ت) غَت أهن  البديلة ذباه الفرضيةوفقا ال  P-valueتلف قيمة زب
 0.01, وأحيانا أخرى 0.05ما يؤخذ 

 ؟ P-valueفما هي الـ 
خذاً يف االعتبار توزيع آمن( إحصائية االختبار احملسوبة من بيانات العينة أو تساوي من )أقل أو تساوي احتماؿ احلصوؿ على قيمة أكرب 

 .منهاعلى كل حاؿ لست مضطرا لفهم ىذه القيمة لالستفادة  ة فرض العدـ وطبيعة الفرض البديل.ار بافًتاض صحإحصائية االختب
 
 

 اختبارات الفرضيات: 3.2

 زبتلف طريقة اختبار الفرضية وفقا للحالة ادلدروسة, وعموما تصنف اختبار الفرضيات إىل صنفُت:
 .(2و 1ساوي قيمة زلددة أـ ال )كالفرضية رلتمع واحد نريد اختبار فيما إذا كاف متوسطو ي -1
رلتمعُت ونريد مقارنة متوسطي اجملتمعُت )أو التباينُت أيضا(, وربديد فيما إذا كاف ىنالك فرؽ جوىري بُت اجملتمعُت أـ  -2

 ال.
 

 : اختبار ث –اختباراث حىل متىسط مجتمع   1.3.2

 اآليت: أ( -10) دخلناىا يف إكسل كما يوضح الشكللنعد ثانية إىل رلموعة أرقاـ الدخل ولنفرض أننا أ
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 :(11)الشكل 

 أ

 

 ب

 

 

 بفرض أننا سنخترب الفرضية:

…(3)     ̅         
    ̅         

 اكتب يف خلية رلاورة الدالة: عندىا ضلن أماـ حالة فرضية بديلة ثنائية الذيل, يف ىذه احلالة 
 =MIN(1-ZTEST(A1:A10,100000),ZTEST(A1:A10,100000)) 

وىي           علما أف ىذه الصيغة يقصد هبا القيمة , 1.11022E-16لتظهر لديك القيمة   Enterمث انقر على 
تنتمي جملتمع  100000( القائلة بأف قيمة الدخل 2واليت تعٍت رفض الفرضية االبتدائية )انظر اجلدوؿ ¸  P-valueمانسميو قيمة الػ 

 وال ينتمي إىل ىذا اجملتمع. سلتلف سباماائلة. أي أف ىذا الدخل دخوؿ الع
ء ىذا والذي ىو االضلراؼ ادلعياري للمجتمع إىل أف ادلستخدـ سلَت يف مل [sigma]يشَت الوسيط الذي يكتب بُت قوسُت متوسطُت 

وسيطُت فقط, فيستبدؿ إكسل بالدالة  عندىا الوسيط )إف كاف يعرؼ مسبقا االضلراؼ ادلعياري للمجتمع(, أو يًتكو دوف ملء, أي ؽلأل
 االضلراؼ ادلعياري للمجتمع باضلراؼ العينة.

 
 أشكال أخرى من الفرضية:

لكن دبالحظة أف الفرضية االابدائية ترفض يف حالتُت: األوىل عندما ( ىي أكثر أشكاؿ الفرضيات استخداما, 3تعترب شكل الفرضية )
وربقق احلالية الثانية أمر مستحيل, لذا  , ̅ أصغر بكثَت من   100000انية عندما تكوف  أكرب بكثَت من  , والث 100000تكوف 

يعترب صحيحا ويعطي نتائج صحيحة, لكنها رلمال ال  3ضلن أماـ فرضية بديلة غَت مناسبة للحالة ادلدروسة, بالطبع استخداـ الفرضية 
 تعرب دقيقة, واألدؽ ىو استخداـ الفرضية:

…(3)     ̅         

االَسشاف 

انًؼٛبس٘ 

 نهًدزًغ
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    ̅         
, يف ىذه احلالة ال زبتلف لدينا إال طريقة حساب  ̅ أكرب بكثَت من ادلتوسط  100000أي أننا يف الفرضية البديلة نفًتض أف الدخل 

 , واليت ربسب عموما وفق اجلدوؿ: P-valueادلعنوية 
 

 طرؽ حساب ادلعنوية وفقا لشكل الفرضية :3جدول 
P-value الفرضية البديلة 

=2 * MIN( ZTEST(..) ; 1-ZTEST(..) )     ̅     
=1 - ZTEST(..)     ̅     

=ZTEST(..)     ̅     
نعلم ىل ىي إذا, نستخدـ الفرضية ثنائية الذيل يف احلاالت العامة عندما ال نعلم شكل العالقة بُت ادلتوسط والقيمة ادلختربة )أي ال 

عالقة أصغر أو أكرب(, لكن عندما نعلم شكل العالقة, ونريد اختبار ىذه العالقة, فمن األفضل استخداـ إحدى أشكاؿ الفرضية البديلة 
 لنحصل على نتائج أدؽ.

  

 اختباراث حىل الفرق بين متىسطي مجتمعين: 2.3.2

 
رلتمعُت؟ حبيث تكوف الفرضية االبتدائية ىي )ال يوجد فرؽ معنوي بُت  رؽ معنوي بُت متوسطيزبترب ىذه الفرضية السؤاؿ: ىل ىناؾ ف 

 .(, أو أحد ادلتوسطُت أكرب معنويا من اآلخرادلتوسطُت( مقابل الفرضية البديلة )يوجد فرؽ معنوي بُت ادلتوسطُت
 لنأخذ التطبيق اآليت:

Are American women's feet getting bigger?  
 جزئة يف الواليات اادلتحدة األمريكية يف العشرين سنة األخَتة. فمثال سلازف شركةسؤاؿ أصاب حَتة ذبار الت

 Wal-Mart  وسلازف شركةPayless  تنفد منها األحذية ذات ادلقاس الكبَت أسرع من غَتىا, شلا يطرىا لزيادة سلزوهنا سنويا من
امرأة أخرى من  12, و 1980امرأة من مواليد عاـ  12من األحذية الكَتة. فأجريت دراسة لإلجابة على ىذا السؤاؿ, فأذخت عينة 

 وأخذت مقاسات أحذيتهم, فكانت البيانات: 1960مواليد 
 4جدول 

 1980مواليد  9 8.5 8 8 7.5 9.5 7.5 8 8.5 8.5 7.5 8
 1960مواليد  8 7 8 7 8 7.5 7.5 7.5 8 8 7.5 8.5

 Wall Street Journal, July 2004مصدر الدراسة: 
 اؾ زيادة فعلية؟ىل ىن

 ؽلكننا صياغة ىذا السؤاؿ هبذه الفرضية:
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( ىي نفسها تقريبا مقاسات أحذية نساء اجليل احلديث 1980الفرضية االبتدائية: مقاسات أحذية نساء اجليل السابق )مواليد  
 ( 1960)مواليد 

)الفرضية البيلة تسمى  1960اليد أكرب من مقاسات أحذية نساء مو  1980الفرضية البديلة: مقاسات أحذية نساء مواليد  
ال تساوي  1980أحادية الذيل, كما ؽلكن صياغة الفرضية البديلة كثنائية الذيل بالشكل: مقاسات أحذية نساء مواليد 

 , لكن تبقى الفرضية أحادية الذيل أدؽ يف ىذه احلالة ادلدروسة(.1960مقاسات أحذية نساء مواليد 
 ت ادلدخلة:( البيانا11يوضح الشكل الشكل )

 (11الشكل )

 
 (:12فتظهر لدينا النافذة )الشكل  Data Analysisاآلف من األداة 

 12الشكل 

 
 , لكن صلد أمامنا خيارين:   t-Testاالختبار الذي سنستخدمو ىو اختبار 
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 T-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 
 T-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

, والطريقة الثانية تفًتض أف التياينُت غَت متساويُت. حبسابنا ا ىو واضح, طريقة االختبار األوىل تفًتض أف تبايٍت اجملتمعُت متساويُتكم
 لقيم االضلراؼ ادلعياري لكل جيل من النساء صلد:

 1960مواليد  0.450168

 1980مواليد  0.620056

 اريُت مهمل ونأخذ حالة االختبار األوؿ اليت تفًتض تساوي التباينُت, أـ نأخذ االختبار الثاين؟فهل نعترب أف الفرؽ بُت االضلرافُت ادلعي
ـ يف حاؿ وضوح التساوي )أو وضوح الفرؽ الكبَت( بُت االضلرافُت ادلعياريُت, ال مانع من االختيار ادلباشر لطريقة االختبار. لكن عند عد

 ن إجراء اختبار إحصائي خاص )وىو اختباروضح شكل العالقة بُت االضلرافُت, ال بد م
  F-test Two-Sample for Variances :وؼلترب ىذا االختبار الفرضية اآلتية ) 

 : االضلراؼ ادلعياري للمجتمع األوؿ يساوي االضلراؼ ادلعياري للمجتمع الثاينالفرضية االبتدائية 
 االضلراؼ ادلعياري للمجتمع الثاين ر( منأكرب )أو أصغ: االضلراؼ ادلعياري للمجتمع الفرضية البديلة 

( عندىا نقبل بالفرضية االبتدائية القائلة بتساوي 0.05أي عندما تكوف معنوية االختبار أكرب من مستوى الداللة )وليكن مثال 
  ال بتساوى االضلرافاف.االضلرافُت, وعندما تكوف ادلعنوية أصغر من مستوى الداللة عندىا نرفض بالفرضية االبتدائية القائلة وبالتايل

فتظهر لدينا  F-test Two-Sample for Variancesاالختبار  Data Analysisإلجراء ىذا االختبار طلتار من األداة  
  (:13النافدة اآلتية )الشكل 
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 13الشكل 

 
  

 زسٕالدانسطش األٔل أسًبء انًاَمش ػهٛٓب نهزُّٕٚ ػهٗ أٌ 

 1.15ْٔٙ افزشاظٛب ركٌٕ ¸يسزٕٖ انذالنخ

 انخهٛخ انزٙ سجذأ يُٓب إكسم ثطجبػخ انًخشخبد
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 :(14)الشكل  بالنقر على تظهر لدينا ادلخرجات اآلتية
 14الشكل 

 
( وبالتايل فإننا نقبل بالفرضية 0.05( واليت ىي أكرب من مستوى الداللة الذي اخًتناه )P-valueة االختبار )يتضح من معنوي

 .)أو االضلرافُت ادلعياريُت( االبتدائية القائلة بتساوي تبايٍت اجملتمعُت
 

 (:12لنعد اآلف إىل تطبيق تغَت مقاسات األحذية, نذكر اننا وقفنا عندىا عند خيارين )الشكل 
 T-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 
 T-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 من الواضح أننا سنعتمد على الطريقة األوىل اليت تفًتض تساوي تبايٍت اجملتمعتُت. لذا باختيارنا ذلذه الوظيفية 
(T-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances يف األداة )Data Analysis  تظهر لدينا النافذة

 (:15)الشكل 
 

  

 انًزٕسطبٌ نكم يدزًغ

 انزجبُٚبٌ نكم يدزًغ

 ػذد يشبْذاد كم يدزًغ

 ػذد دسخبد انسشٚخ )ال رسزبج إنٗ فًٓٓب(

 إزصبء االخزجبس )إزصبء فٛشش(

 معنىيت االختبار 

 ٚغ كب٘ يشثغ انمًٛخ انسشخخ نزٕص
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 15الشكل 

 
 (:16تظهر النتائج كاآليت )الشكل 

 (16الشكل )

 
 
 

, لكن ىل ىذا )الكرب( 1960أكرب من مقاسات أحذية نساء مواليد  1980من الواضح أف متوسط مقاسات أحذية نساء مواليد 
, 0.05صلد أف ادلعنوية أصغر من مستوى الداللة  0.017واليت تساوي  P(T<=t) one-tailمعنوي, بالنظر إىل قيمة ادلعنوية  

, ٔإرا رشكُبِ فبسغب انفشق انًفزشض ثٍٛ انًزٕسطٍٛ

  1إكسم أٌ انفشق ْٕ  ٚفزشض

غهجذ ُْب يٍ إكسم أٌ ٚطجغ نٙ انًخشخبد فٙ 

 T testصفسخ خذٚذح اسًٓب 

 رجبٍٚ انفشق ثٍٛ انًزٕسطٍٛ , أ٘ ْٕ:

 𝑉𝑎𝑟(�̅�  �̅� ) 

 انفشق انًخزجش

 دسخخ زشٚخ إزصبء االخزجبس

 جبسإزصبء االخز

 انًؼُٕٚخ فٙ زبنخ انفشظٛخ انجذٚهخ أزبدٚخ انزٚم

 انمًٛخ انسشخخ فٙ زبنخ انفشظٛخ انجذٚهخ أزبدٚخ انزٚم

 انًؼُٕٚخ فٙ زبنخ انفشظٛخ انجذٚهخ ثُبئٛخ انزٚم

 انمًٛخ انسشخخ فٙ زبنخ انفشظٛخ انجذٚهخ ثُبئٛخ انزٚم
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حذية وبالتايل فإننا نرفض الفرضية االبتدائية القائلة بتساوي مقاسات أحذية اجليلُت, ونقبل بذلك الفرضية البديلة القائلة بأف مقاسات األ
 قد كربت فعال بشكل ملحوظ.

  T-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances سلرجات االختبار  وبالطبع يتم تنفيذ وتفسَت
 بنفس الطريقة, واحلقيقة أف نتائج االختبارين متقاربة نسبيا, غَت أف اختيار االختبار األنسب ضرب من الدقة.

 
 الحالة العامة لشكل الفرضية:

 , لكن يف احلالة العامة ؽلكن أف طلترب الفرضية:0طُت ىو اعتربنا يف ادلثاؿ السابق أف الفرؽ ادلفًتض بُت ادلتوس

…(4)     ̅   ̅     
    ̅   ̅             

 , أي أف الفرؽ بُت ادلتوسطُت   , أـ أف الفرؽ ىو سلتلف معنويا عن القيمة    أي أننا سنخترب ىل الفرؽ بُت ادلتوسطُت ىو تقريبا 
. على سبيل ادلثاؿ, إذا أردنا دراسة الفرؽ بُت أعمار طالب السنة الثالثة عند مستوى داللة      ػلقق إحدى العالقات ادلنطقية: 

 مع طالب الرابعة, فإننا ىنا طلترب: ىل الفرؽ بينهما ىو فقط سنة واحدة )أي الفرؽ بُت الدفعتُت طبيعي(, أـ أف الفرؽ سلتلف معنويا عن
 Hypothesized Mean Differenceاؾ خلل يف أعمار غحدى الدفعتُت(. يف مثل ىذه احلالة فإننا ظللء اخلانة  سنة )ىن

 (.1( بالقيمة ادلفًتضة للفرؽ بُت ادلتوسطُت وىو ىنا مثال )15عند اإلدخاؿ )الشكل 
 
( سلتلفتاف عن بعضهما, دبعٌت آخر مستقلتاف. 1960ومواليد  1980من ادلالحظ يف ادلثاؿ السابق أف اجملموعتُت ادلدروستُت )مواليد  

ق تصادفنا حالة أخرى نقارف هبا رلموعتُت من البيانات جملموعة واحدة مدروسة يف ظرفُت سلتلفُت. على سبيل ادلثاؿ: عندما نقارف أداء فري
ادلبيعات, لكن يف زمنُت سلتلفُت )قبل الدورة ادلبيعات قبل الدورة التدريبية وبعدىا. نالحظ أننا ىنا أماـ رلموعة مدروسة واحدة وىي فريق 

على سبيل ادلثاؿ(, وأرادت  ABCوبعد الدورة(. كمثاؿ آخر, قررت شركة ما تطبيق نظاـ مراقبة وخفض التكاليف يف الشركة )نظاـ 
 Paired Two-Sample forالشركة مقارنة تكاليف الشركة قبل تطبيق النظاـ وبعد تطبيقو. يف مثل ىذه احلالة نستخدـ اختبار 

Means . 
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 اختبار الفرضيت حىل متىسطي زوج من البياناث لمجتمع ما: 3.3.2

 لنوضح ىذا االختبار من خالؿ التطبيق اآليت:
, ومت تسجيل أوزاهنم, مث بدأت 12أرادت شركة أدوية ذبريب عقار لتخفيض وزف النساء, فقامت بتجريبو على عينة من النساء حجمها 

ؿ العقار دلدة شهر, عندىا قامت الشركة بتسجيل أوزاهنم مرة ثانية لتحديد إف كاف ىناؾ تأثَت جوىري على زبفيض الوزف اجملموعة بتناو 
 أـ ال, فكانت األوزاف كالتايل:

 80 90 86 88 96 101 77 81 83 92 69 71 قبل استعماؿ العقار
 75 87 84 85 90 97 76 79 79 89 65 69 بعد شهر من استعماؿ العقار

 
 ىل ىناؾ تأثَت معنوي للعقار على زبفيض وزف النساء؟

أي أننا سنخترب ىنا الحظ من ىذا التطبيق, أننا ندرس نفس اجملتمع, لكن يف ظرفُت سلتلفُت, قبل استعماؿ العقار, وبعد استعمالو. 
بل الفرضية البديلة )أحادية الذيل(: أوزاف النساء الفرضية االبتدائية: ال يوجد فرؽ معنوي بُت أوزاف النساء قبل وبعد استخداـ العقار, مقا

 بعد استخداـ العقار أقل من أوزاهنن قبل استخدامو. 
 اآليت: 17إلجراء ىذا االختبار ندخل البيانات كما ىو موضح يف الشكل 

 17الشكل 

 
النافدة اآلتية )الشكل فتظهر لدينا  Data Analysisمن األداة  Paired Two-Sample for Meansطلتار الوظيفة  مث  

18:) 



 

 

 |  www. tabarac.com 

Creative Thinking  

 

26 

 18الشكل 

 
 (:19)وكما فعلنا يف أمثلة سابقة( فتظهر النتائج كما ىو موضح يف الشكل نقـو دبأل ادلدخالت كما ىو موضح 

 19الشكل 

 
 0.05واليت تصغر مستوى الداللة    0.0000وىي تقريبا  P(T<=t) one-tailيتضح من قيمة معنوية االختبار أحادية الذيل  

وزهنن أننا نرفض الفرضية االبتدائية القائلة بتساوي ادلتوسطُت, ونقبل الفرضية البديلة القائلة بأف متوسط وزف النساء بعد العقار أكرب من 
 قبل العقار. دبعٌت أف للعقار اثرا معنويا ملحوظا على زبفيض وزف النساء يف غضوف شهر.

للتوضيح, أرادت شركة قة دبجمتعُت على األكثر, لكن ماذا لو كاف لدينا ثالث رلموعات بأكثر.  ناقشنا يف الفصل الثاين ادلقارنات ادلتعل
فأخذنا عينتُت عشوائتُت  تصنيع سيارات اختبار تأثَت درجة احلرارة على درجة سباسك طالء السيارات اخلارجي مع تغَت درجات احلرارة.

 لًٛخ يؼبيم االسرجبغ ثٛشسٌٕ )سُزكهى ػُّ الزمب(

 يؼُٕٚخ االخزجبس زبنخ انفشظٛخ انجذٚهخ أزبدٚخ انزٚم

 يؼُٕٚخ االخزجبس زبنخ انفشظٛخ انجذٚهخ ثُبئٛخ انزٚم
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فة, مث قارنا بُت متوسطي درجة سباسك كل رلموعة, وبناء عليو, نقرر فيما إذا كاف من السيارات وطبقنا على كل عينة درجة حراراة سلتل
على سباسك  الطالء أـ ال(. نالحظ ىنا حساسية القرار بناء ىنالك فرؽ معنوي بُت اجملموعتُت أـ ال )أي ىل يوجد تأثَت لدرجة احلرارة 

أنو أجرينا االختبار ونتج أنو ال يوجد تاثَت لدرجة احلرارة على سباسك  على درجة احلرارة اليت أعطيت لكل رلموعة, فلو افًتضنا مثال
ة الطالء, مث أعدنا االختبار لكن مع تطبيق درجة حرارة سلتلفة إلحدى اجملموعتُت. ىنا قد ضلصل على نتائج سلتلفة. إذا ضلن ىنا أماـ حال

ارات إىل ثالثة رلموعات على األقل حبيث نطبق على كل رلموعة ال يكفيها التقسيم إىل رلموعتُت, بل ضلتاج إىل تقسيم رلتمع السي
درجة حرارة سلتلفة )منخفضة, متوسطة, مرتفعة(, ومث دراسة الفروقات بُت ادلتوسطات الثالثة والتقرير فيما إذا كاف ىناؾ تأثَت معنوي 

 ربليل التباين.لدرجة احلرارة على سباسك الطالء أـ ال. لدراسة ىذه القضية سنحتاج إىل استخداـ 
 

 حليل التباين ت. 3

 
عرضنا سابقا مثاؿ دراسة تأثَت درجة احلرارة على سباسك طالء السيارة, حينها اقًتحنا تقسيم العينة إىل ثالثة رلموعات متشاهبة من 

احلرارة على سباسك الطالء نستخدـ ىنا ربليل التباين  السيارات, ومن مث تطبيق درحات حرارة سلتلفة على كل رلموعة, لدراسة تأثَت درجة
 اآليت: 20كما يوضح الشكل   .One-Way Analysis of Varianceأحادي االذباه  

 21الشكل 
رلموعة سيارات طبقت عليها درجة حرارة 

 منخفضة
رلموعة سيارات طبقت عليها درجة حرارة 

 متوسطة
رلموعة سيارات طبقت عليها درجة حرارة 

 عةمرتف
 
من ثالثة موردين درجة احلرارة على ثالثة أنواع سلتلفة من الطالء )لنقل ثالثة مستويات متدرجة للنفرض ىنا أنن نريد اختبار تأثَت  

سلتلفُت(. ىنا قمنا مرة ثانية بتقسيم كل رلموعة من السيارات اليت ستخضع لنفس درجة احلرارة إىل ثالثة رلموعات جديدة كل رلموعة 
 :21الء سلتلف, كما يوضح الشكل دلورد ط

 
 21الشكل 

   
   
   

 
 .Two-Way Analysis of Varianceىذه احلالة اليت تتضمن التقسيم الثنائي نستخدـ معو ربليل التباين ثنائي االذباه 
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 تحليل التباين أحادي االتجاه: 1.3

 
 سنوضح ىذا االختبار من خالؿ التطبيق اآليت:

وير التصميم اخلارجي إلحدى سياراهتا, فطلبت من أربع مصممُت تقدمي التصميم اجلديد ادلقًتح, مث اجتمع أرادت شركة سيارات تط
 (:100مدراء اإلنتاج يف الشركة لتػقييم التصاميم اجلديدة, فكانت تػقييماهتم كالتايل )التقييم من 

 
 

 
ناتج عن اختالؼ مهارات ادلصممُت فعال, أـ االختالؼ ناتج عن اختالؼ أذواؽ وآراء ادلدراء  التقييماتىل االختالؼ بُت  -1

 ليس إال؟
 دبالحظة أف ىناؾ فرقا بُت تقييمات ادلصممُت, ىل ىذا االختالؼ جوىري؟  -2

 اآليت: 22برنامج إكسل كما يوضح الشكل  سندخل البيانات يف
 

 
 22الشكل 

 
 

 ادلصمم 
 1 2 3 4 

 تقييمات مدراء اإلنتاج
87 79 83 92 
83 73 85 89 
91 85 90 92 

 91 86 79 87 قييم للمصممػمتوسط الت
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حبيث نعترب أف اجملموعات ىي ادلصممُت, دبعٌت أف لكل مصمم  اإلجابة على الطلبُت األوؿ والثاين يتطلب منا إنشاء جدوؿ ربليل التباين
 Data  من األداة  Anova Single Factor, لذا طلتار الوظيفة رلموعتو اخلاصة من تقييمات مدراء اإلنتاج لتصميمو

Analysis  (:23فتظهر لدينا النافدة اآلتية )الشكل 
 23الشكل 

 
 :(24)الشكل  هر لدينا النتائج اآلتيةظفت
 

 
 24الشكل 

َطبق انجٛبَبد ٔانز٘ أدخهُب ثبنسست ٔاإلفالد  كًب 

 22ٕٚظر انسٓى فٙ انشكم 
 

نإلشبسح إنٗ أٌ انًدًٕػبد يمسًخ فٙ أػًذح )كًب 

 (Rowsًٚكٍ رشرٛجٓب فٙ أسطش ٔاخزٛبس انجُذ 
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 تفسَت سلرجات جدوؿ ربليل التباين:

لذي حصل على ا 2, وأسوؤىم ىو ادلصمم 91الذي حصل على متوسط تقييم  4نالحظ أف أفضل مصمم ىو ادلصمم  
 .79تقييم 

آراء , أكرب من التباين الناتج عن اختالؼ 74.75 نالحظ أف التباين الناتج عن اختالؼ أذواؽ )أو مهارات( ادلصممُت 
 . دبعٌت أف ىناؾ اختالفا كبَت فعال بُت مهارات ادلصممُت.17مدراء اإلنتاج 

مدراء  ( وىو أكرب من االختالؼ الناتج عنMS Between Groupsمن الواضح أف ىناؾ اختالفا بُت ادلصممُت ) 
صلد  0.0417( اليت تساوي P-value(, لكن بالنظر إىل قيمة معنوية االختبار )MS Within Groupsاإلنتاج )

الذي يؤدي إىل رفض الفرضية االبتدائية القائلة بتساوي متوسطات تقييم ادلصممُت,  0.05أهنا أصغر من مستوى الداللة 
 القائلة باف ىناؾ اختالفا معنويا بُت مهارات ادلصممُت. وقبوؿ البديلة

 
 تستطيع استخداـ ربليل التباين أحادي االذباه حىت يف حالة عدـ تساوي اجملموعات. :تنويه هام

 

 تحليل التباين ثنائي االتجاه:  2.3

 سنوضح ىذا االختبار من خالؿ التطبيق اآليت:
ر كل من اإلعالنات والتخفيضات على ادلبيعات األسبوعية ألحد منتجات الشركة, فأخذت أراد مدير التسويق يف شركة ما اختبار أث

 مبيعات أسبوعُت من كل حالة, فكانت النتائج:
 بدوف محلة إعالنية مع محلة إعالنية التسعَت

ٍ انًدًٕػبد )أ٘ انُبرح ػٍ يصذس انزجبٍٚ انُبرح ػ

 اخزالف أرٔاق انًصًًٍٛ(

 

يصذس انزجبٍٚ داخم انًدًٕػبد )أ٘ انُبرح ػٍ 

 اخزالف أرٔاق يذساء اإلَزبج(

 

)أ٘  ثٍٛ انًدًٕػبد

 ثٍٛ انًصًًٍٛ(

)أ٘ ثٍٛ  انًدًٕػبد ظًٍ

 يذساء اإلَزبج(
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 6 9.8 مع زبفيض
 5.3 10.6 مع زبفيض

 4.3 6.2 بدوف زبفيض
 3.9 7.1 بدوف زبفيض

 
 كاف ذلا تأثَت أكرب على ادلبيعات: التخفيضات أـ اإلعالنات؟  أي تقنيات التسويق .1
 ىل ىناؾ تأثَت معنوي للتخفيضات على ادلبيعات؟ .2
 ىل ىناؾ تأثَت معنوي للحمالت اإلعالنية على ادلبيعات؟ .3

 دبعٌت أنو لدينا الفرضيتُت اآلتُت:
فيضات على ادلبيعات )متوسط مبيعات األسابيع اليت : تقوؿ الفرضية االبتدائية أنو ال يوجد تاثَت معنوي للتخالفرضية األولى 

مل تتضمن زبفيضات تساوي متوسط مبيعات األسابيع مع زبفيضات( مقابل الفرضية البديلة القائلة بأنو يوجد تاثَت معنوي 
 للتخفيضات على ادلبيعات.

عالنية على ادلبيعات )متوسط مبيعات األسابيع : تقوؿ الفرضية االبتدائية أنو ال يوجد تاثَت معنوي للحمالت اإلالفرضية الثانية 
اليت مل تتضمن محالت اإلعالنية تساوي متوسط مبيعات األسابيع مع محالت اإلعالنية( مقابل الفرضية البديلة القائلة بأنو 

 يوجد تاثَت معنوي للحمالت اإلعالنية على ادلبيعات.
 

ي االذباه, من أجل ذلك أدخل البيانات يف برنامج إكسل كما ىو موضح يف لإلجابة على ىذه األسئلة سنستخدـ ربليل التباين ثنائ
 :25الشكل 

 

 25الشكل 
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الحظ أف عمود التسعَت وضع على اليسار, وذلك بسبب أف اذباه الصفحة ىو من اليسار إىل اليمُت, وإال فيجب أف يكوف  
 (.26العمود من اليمُت )كما يوضح الشكل 

 فيض( و)بدوف زبفيض( يف كل سطر.الحظ تكرار عبارة )مع زب 
 

 26الشكل 

 
فتظهر لدينا النافدة  Data Analysisمن األداة    Anova: Two Factor Without Replicationلذا طلتار الوظيفة 

 (:27اآلتية )الشكل 
 27الشكل 

 
 :28فتظهر لدينا النتائج ادلوضحة يف الشكل 

 

 

أدخم ُْب َطبق انجٛبَبد ٔفك انسٓى 

 25انًٕظر فٙ انشكم 
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 28الشكل 

 
  تفسير المخرجات:

دراسة تأير احلمالت اإلعالنية. الشكل  Columnsدراسة تأثَت التخفيض, بينما يقصد باألعمدة  rowsاألسطر يقصد ب 
 يوضح ذلك. 29

واضح أف متوسط التباين الناتج عن اإلعالنات أكرب من متوسط التباين الناتج عن التخفيضات, دبعٌت أف اإلعالنات قد  
 موعات( على ادلبيعات من التخفيضات.أحدثت أثرا أكرب )اختالفات أكرب بُت اجمل

وبالتايل فإننا نقبل  0.05أهنا أكرب من مستوى الداللة  0.128يتضح من قيمة ادلعنوية ادلقابلة للتخفيضات واليت تساوي  
ي الفرضية االبتدائية القائلة بعدـ وجود تأثَت للتخفيضات, دبعٌت أف متوسط مبيعات األسابيع اليت مل تتضمن زبفيضات تساو 

 .0.05متوسط مبيعات األسابيع مع زبفيضات عند مستوى داللة 
وبالتايل  0.05أهنا أصغر من مستوى الداللة  0.015لكن بادلقابل فإف قيمة ادلعنوية ادلقابلة للحمالت اإلعالنية واليت تساوي  

متوسط مبيعات األسابيع اليت مل تتضمن فإننا نرفض الفرضية االبتدائية القائلة بعدـ وجود تأثَت للحمالت اإلعالنية, دبعٌت أف 
 .0.05عند مستوى داللة محالت اإلعالنية تساوي متوسط مبيعات األسابيع مع محالت اإلعالنية ال 

سلطط  30اخلالصة: يوجد تأثَت معنوي للحمالت اإلعالنية على ادلبيعات وال يوجد تأثَت معنوي للتخفيضات. يوضح الشكل  
 فيوضح متوسط مبيعات كل تقسيم. 31يعات لكل أسبوع, أما الشكل لمبأعمدة ثالثي األبعاد ل

 

 انزجبٍٚ انُبرح ػٍ انزخفٛعبديزٕسػ 

 اإلػالَبدانزجبٍٚ انُبرح ػٍ يزٕسػ 
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 29الشكل 

 
 
 

 31الشكل 

 
 

 
 
 
 

  

 يغ زًهخ إػالَٛخ

 ثذٌٔ زًهخ إػالَٛخ

0
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يغ 

 رخفٛط
يغ 

ثذٌٔ  رخفٛط

ثذٌٔ  رخفٛط

 رخفٛط

 يغ زًهخ إػالَٛخ

 ثذٌٔ زًهخ إػالَٛخ

ٚزعًٍ كم سطش زبنزٍٛ: 

 يغ ٔثذٌٔ زًهخ إػالَٛخ

ًٕد زبنزٍٛ: ٚزعًٍ كم ػ

 يغ ٔثذٌٔ رخفٛعبد
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 31الشكل 

 
 

من محلة التخفيضات مع احلملة اإلعالنية لو أكرب قيمة )أطوؿ عمود  أف متوسط حجم ادلبيعات عند تطبيق كل  31واضح من الشكل 
كما ىو واضح(, فهل ىذا العمود ىو أكرب من بقية األعمدة لدرجة كبَتة؟ بعبارة أخرى, ىل كاف للجمع بُت نشاطُت تسويقيُت وعلا 

 ؟فقط يقيُتالتخفيضات واحلملة اإلعالنية أثرا معنويا سلتلفا عن استخداـ إحدى النشاطُت التسو 
ال غليبنا على  (ANOVA Two-Factor without Replicationاحلقيقة أف ربليل التباين ثنائي االذباه بدوف إعادة )

السؤاؿ, أي أنو ال يتضمن دراسة ما نسميو "التفاعل" بُت عاملُت. ويف مثالنا دراسة التفاعل بُت كل من التخفيضيات واحلمالت 
, أليل التباين ثنائي االذباه تاـ العشوائية )ويسمى مع إعادة أيضا( والذي يتضمن دراسة معنوية: عامل سنستعرض اآلف رب اإلعالنية.

 (.بو  أ)أي دراسة التفاعل بُت العاملُت  أ*ب, عامل بعامل 
 

 تحليل التباين ثنائي االتجاه تام العشوائية:  3.3

. كما يد على أربع فئات عمرية سلتلفة يف أربع مناطق جغرافية سلتلفة أيضاقامت شركة حبوث تسويق باختبار رأي ادلستهلكُت لشامبو جد
مخسة أشخاص حبيث سؤؿ كل واحد منهم عشرة أسئلة حوؿ رضاىم عن الشامبو  سالت الشركةيوضح اجلدوؿ اآليت. يف كل تصنيف, 

ل فرد )أي يدؿ ادلتوسط على إمجايل (, مث سجلت متوسط درجات رضا ك5اجلديد من عدة جوانب سلتلفة )قيم كل جانب بدرجة من 
 الرضا العاـ(:

  

 يغ رخفٛط

 ثذٌٔ رخفٛط
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 ثذٌٔ رخفٛط
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 ادلنطقة الغربية ىادلنطقة الوسط ادلنطقة اجلنوبية ادلنطقة الشمالية  

 3.9 3.6 3.9 3.9 (18الشباب )ربت 
  4.0 4.2 3.9 4.4 
  3.7 4.4 3.9 4.0 
  4.1 4.1 3.7 4.1 
  4.3 4.0 3.3 3.9 
 3.8 3.6 3.8 4.0 (25-18اجلامعيُت )
  4.0 3.7 4.1 3.8 
  3.7 3.7 3.8 3.6 
  3.8 3.6 3.9 3.6 
  3.8 3.7 4.0 4.1 
 3.8 3.5 3.5 3.2 (64-26البالغُت )

  3.8 3.3 3.8 3.6 
  3.7 3.4 3.8 3.4 
  3.4 3.5 4.0 3.7 
  3.4 3.4 3.7 3.1 

 3.4 3.3 3.6 3.4 (65الشيوخ )أكرب من 
  2.9 3.4 3.3 3.2 
  3.6 3.6 3.1 3.5 
  3.7 3.6 3.1 3.3 

  3.5 3.4 3.1 3.4 
 

 األسئلة المطروحة هي:
 ىل ىناؾ فرؽ بُت رضا الفئات العمرية؟ )أي ىل ىناؾ تأثَت معنوي لعامل العمر على الرضا؟( 
 على الرضا؟( ادلنطقة؟ )أي ىل ىناؾ تأثَت معنوي لعامل ادلناطق اجلغرافيةىل ىناؾ فرؽ بُت رضا  
ىل يرتبط تأثَت الفئة العمرية على منطقة جغرافية زلددة؟ )دبعٌت ىل بفئة عمرية زلددة؟ أو اجلغرافية نطقة ادلىل يرتبط تأثَت  

 العمر وادلنطقة؟(ىناؾ تفاعل بُت عاملي 
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 والفرضيات المقابلة لها هي:
 مقابل: يوجد تأثَت معنوي للعمر على الرضا –ال يوجد تأثَت معنوي للعمر على الرضا  
 مقابل: يوجد تأثَت للمنطقة اجلغرافية على الرضا –ثَت للمنطقة اجلغرافية على الرضا ال يوجد تأ 
 مقابل: يوجد تفاعل بُت العمر وادلنطقة اجلغرافية –ال يوجد تفاعل بُت العمر وادلنطقة اجلغرافية  

 اآليت: 32لندخل أوال البيانات يف إكسل كما يوضح الشكل 
 

 32الشكل 

 
فتظهر لدينا النافدة اآلتية  Data Analysisمن األداة    Anova: Two Factor With Replicationاخًت الوظيفة 

 (:33)الشكل 
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 (33الشكل )

 
 , واإلدخاؿ لن ؼلتلف. 34الحظ أنك تستطيع إعادة ترتيب البيانات يف صفحة إكسل كما يوضحو الشكل 

 
 34الشكل 

 

ػذد ػُبصش كم رصُٛف 

)ثًؼُٗ أَّ ػذد أسطش كم 

 يدًٕػخ فٙ انؼًٕد(
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, أي أف األعمدة سبثل عامل ادلنطقة, 32 ى البيانات ادلرتبة كما يف الشكل)بناء عل 33البيانات كما يوضحو الشكل  لكن سندخل
 :)أ وب( 35الشكل  اآلتية ادلخرجات( تظهر لدينا واألسطر سبثل عامل الفئة العمرية

 
 أ - 35الشكل 

 
 

 ب اآليت: – 35كل توضح ىذه ادلخرجات اإلحصاء الوصفي للحالة ادلدروسة, أما جدوؿ ربليل التباين فيوضحو الش
  

يزٕسػ سظب 

اندبيؼٍٛٛ فٙ 

 مخ انغشثٛخانًُط

 انجبنغٍٛيزٕسػ سظب 

 انٕسطٗفٙ انًُطمخ 

 انجبنغٍٛيزٕسػ سظب 

 كم انًُبغكفٙ 

يزٕسػ سظب انًُطمخ 

 اندُٕثٛخ

انشجبة يزٕسػ سظب 

 اإلخًبنٙ
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 ب -35الشكل 

 
 
 

 تفسير المخرجات:
(, حبيث 0.05وىي أصغر من مستوى الداللة  0.000)إذ تبلغ ادلعنوية الصفر تقريبا  درجات الرضايؤثر العمر معنويا على  

 :36الشكل  يرتفع عند الشباب, ويتدرج نزوال حىت فئة الشيوخ األقل رضا كما يوضح
 36الشكل 

 
 
(, إذ يتساوى تقريبا يف كل ادلناط باستثناء 0.05أكرب من  0.649ثر ادلنطقة اجلغرافية على الرضا )إذ تبلغ ادلعنوية ال تؤ  

 .37ادلنطقة الوسطى اليت شهدت اطلفاضا طفيفا يف الرضا. انظر الشكل 
  

3.965 
3.805 

3.55 

3.37 

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

 (65أكبر من )الشيوخ  (64-26)البالغين  (25-18)الجامعيين  (18تحت )الشباب 

 تغير الرضا وفقا للعمر

يؼُٕٚخ رأثٛش رفبػم 

انفئخ انؼًشٚخ يغ 

 انًُطمخ

يؼُٕٚخ رأثٛش ػبيم 

 انؼًش

يؼُٕٚخ رأثٛش ػبيم 

 انًُطمخ اندغشافٛخ
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 37الشكل 

 
 

(, نالحظ 0.05ي أصغر من مستوى الداللة وى 0.001يوجد تفاعل معنوي بُت ادلنطقة والفئة العمرية )حيث تبلغ معنويتها  
على تؤثر ما أف ارتفاع الرضا عند فئيت اجلامعيُت والبالغُت يرتبط بكوهنم يقطنوف يف ادلنطقة الوسطى. دبعٌت أف ىناؾ عوامل 

 38ل ارتفاع الرضا عند كل من اجلامعيُت والبالغُت. يوضح الشك موجودة فقط يف ادلنطقة الوسطى أدت إىل ىتُت الفئتُت
الذي ؽلثل ادلتوسطات باألعمدة, الحظ عند تعدد التصنيفات يصبح  39اخلطوط ادلمثلة دلتوسطات التصنيفات, أو الشكل 

 سلطط األعمدة صعب القراءة على خالؿ سلطط اخلطوط الذي تسهل قراءتو دائما.
 تفاعل ادلنطقة مع الفئة العمرية: 38الشكل 
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 39الشكل 

 
 

 تحليل االنحداردراسة االرتباط و. 4

  

 

استعرضنا حىت اآلف ما يسمى مقارنة ادلتوسطات بُت رلموعتُت  أو أكثر. سنستعرض اآلف كيفية دراسة العالقة بُت متحوؿ واحد أو عدة 
( من جهة, بُت متحوؿ Predictorsأو ادلتحوالت ادلنبئة  Independent Variablesمتحوالت )نسميهم ادلتحوالت ادلستقلة  

 وحيد من جهة أخرى. Dependentتابع 
وربليل  Pearson Correlation Coefficientالطرؽ اليت سنتعتمدىا يف دراسة ىذه العالقة ىي معامل االرتباط بَتسوف 

. فإذا كاف لدينا متحوؿ مستقل وحيد نتعامل مع ما يسمى "االضلدار البسيط" و"معامل االرتباط Regression Analysisاالضلدار 
 ا كاف لدينا أكثر من متحوؿ مستقل نستخدـ ما يسمى "االضلدار ادلتعدد"  و"معامل االرتباط ادلتعدد".البسيط", وإذ

 

 معامل االرتباط البسيط بيرسون: 1.4

(, على سبيل ادلثاؿ: ىل ىناؾ عالقة بُت الطوؿ والوزف؟ كميُت  يقيس معامل االرتباط بَتسوف درجة العالقة بُت ظاىرتُت )متحولُت
من األفراد نسجل لكل فرد ثنائية من ادلعلومات تضم كل ثنائية: )الطوؿ, الوزف(, لى ىذا السؤاؿ ؽلكن أف نأخذ عينة عشوائية لإلجابة ع

ونقرر شكل العالقة بُت الوزف   [1+ ,1-]ومن مث ضلسب معامل اال رتباط بَتسوف ذلم, والذي تنحصر قيم ىذا ادلعامل يف اجملاؿ ادلغلق: 
 ادلعامل: والطوؿ وفقا لقيمة

  

3
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4.2

 (18تحت )الشباب 

 (25-18)الجامعيين 

 (64-26)البالغين 

 (65أكبر من )الشيوخ 
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 شكل العالقة قيمة المعامل
 عالقة طردية خطية تامة سباما 1

 عالقة طردية شبو خطية 1و 0.9بُت 
 عالقة طردية قوية 0.9و  0.6بُت 
 عالقة طردية متوسطة 0.6و  0.4بُت 
 عالقة طردية ضعيفة 0.4حىت  0من 

 ال توجد عالقة أبدا سباما 0
 ةعالقة عكسية ضعيف  -0.4و  0بُت 
 عالقة عكسية متوسطة -0.6و  -0.4بُت 
 عالقة عكسية قوية -0.9و  -0.6بُت 
 عالقة عكسية طردية شبو خطية -1و  -0.9بُت 

 عالقة عكسية طردية خطية تامة سباما -1
 زيادةية" تعٍت أنو مع فإننا نقوؿ أف العالقة بُت الطوؿ والوزف طردية متوسطة, وكلمة "طرد 0.65فإذا كانت قيمة ادلعامل الناتج مثال 

% من زيادة الوزف سببها زيادة الطوؿ(. أما إذا كاف مثال قيمة معامل 65% )أو ؽلكن القوؿ أف 65باحتماؿ  الوزف سيزدادالطوؿ 
الوزف  سينقصالطوؿ  زيادةفإننا نقوؿ أف العالقة بُت الطوؿ والوزف عكسية قوية, وكلمة "عكسية" تعٍت أنو مع  -0.85االرتباط 

% من زيادة الوزف سببها نقصاف الطوؿ(. بالطبع, ىذه النتائج ؽلكن تفسَتىا بطريقة أخرى, إذ 85% )أو ؽلكن القوؿ أف 85حتماؿ با
% من زيادة الطوؿ سببها نقصاف الوزف. دبعٌت أف معامل االرتباط ال يفًتض وجود متحوؿ سبب ومتحوؿ 85نستطيع أف القوؿ أف 

. بينما يتعدى ربليل االضلدار إىل دراسة العالقة بُت سبب متكافئُت يدرس العالقة ادلتبادلة بُت متحولُتنتيجة, أي أف معامل االرتباط 
 نتيجة, دبعٌت أنو يدرس شكل ودرجة تأثَت متحوؿ سبب )مستقل( يف متحوؿ نتيجة )تابع(.و 

 لنأخذ المثال اآلتي:
, فكانت البيانات 2004خالؿ شهري أكتوبر ونوفمرب عاـ  EDS  شركةو  IBMدراسة العالقة بُت تغَت سعر سهمي شركة أردنا 

 موضحة يف اجلدوؿ اآليت:
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IBM EDS IBM EDS 

84.22 19.31 86.72 20.00 

84.57 19.63 87.16 20.36 

84.39 19.19 87.32 20.38 

84.97 19.35 88.04 20.49 

85.86 19.47 87.42 20.43 

86.44 19.51 86.71 20.02 

86.76 20.10 86.63 20.24 

86.49 19.81 86.00 20.14 

86.72 19.79 84.98 19.47 

86.37 19.83 84.78 19.30 

86.12 20.10 84.85 19.54 

85.74 19.90 85.92 19.43 

85.70 19.82 89.37 19.26 

85.72 20.16 88.82 19.17 

84.31 19.89 88.10 19.63 

83.88 19.70 87.39 19.75 

84.43 19.22 88.43 20.03 

84.16 19.16 89.00 20.99 

84.48 19.30 90.00 21.26 

84.98 19.10 89.50 21.41 

85.74 19.39 89.75 21.27 

 اآليت: 40لدراسة العالقة بُت تغَت سعر السهمُت رتب البيانات يف صفحة إكسل  يف عمودين وحيدين كما يوضح الشكل 
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 41الشكل 

 
 (:41فتظهر لدينا النافدة اآلتية )الشكل  Data Analysisمن األداة   Correlationاخًت الوظيفة 

 

 
 (:42فتظهر لدينا ادلخرجات اآلتية )الشكل 
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 42الشكل 

 
أف ىناؾ عالقة ارتباط طردية متوسطة, دبعٌت أنو عند ارتفاع إحدى السهمُت, فالسهم  0.68يتضح من خالؿ معامل االرتباطبَتسوف  

 0.68اآلخر يتوقع ارتفاعو أيضا باحتماؿ 
إضافة العالقة  يعترب معامل االرتباط بَتسوف أبسط طرؽ اختبار شكل العالقة بُت متحولُت, أما ربليل االضلدار فهو يفيد يف اختبار شكل

 إىل استخدامو يف التنبؤ أيضا.
 

 االنحدار البسيط: 2.4

 كثَتا ما نالحظ الظواىر اآلتية:
 ترتبط ادلبيعات بنفقات اإلعالنات 
 لشقة ما دبساحتهاتأجَت الشهري يرتبط قسط ال 
 ترتبط نسبة الوحدات ادلعيبة يف خط إنتاج بسرعة اإلنتاج 

مثل ىذه العالقات ؽلكن ظلذجتها دبعادالت, تتضمن كل معادلة متحولُت )مستقل وتابع(. على سبيل ادلثاؿ لنفرض أننا توصلنا إىل أف 
 Sales = 268 + 7.37Adادلعادلة ادلناسبة لنمذجة ادلبيعات يف شركة ما بالشكل: 

 $. Sales$ على اإلعالنات, فإننا نتوقع أف ضلصل على مبيعات قيمتها Ad: لو أنفقنا مبلغ  العاـ ذبيبنا ىذه ادلعادلة على السؤاؿ
 $ على اإلعالنات العاـ ادلقبل, فمن ادلتوقع أف الشركة ستحصل على عائد مبيعات حوايل:ألف 300مثاؿ: إذا أنفقت الشركة مبلغ 

Sales|Ad=300 = 268 + 7.37(300) = 2,449  ألف$ عند تطبيقها حلملة إعالنية  2,449على حوايل الشركة أي ستحصل
 ألف$. 300دببلغ 

 لكن كيف حصلنا على ىذا النموذج؟ وإذا حصلنا عليو ىل نتائجو دقيقة يعتمد عليها؟
 
 Y=a+bXاالضلدار اخلطي البسيط الشكل العاـ: عادلة خذ متأ 

فنمسيو بادليل   b( دبعامل التقاطع, أما intercept) aبادلتحوؿ ادلستقل, ونسمي   Xبادلتحوؿ التابع, ونسمي  Yسمي  حيث ن
(slope.) 
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 لنأخذ التطبيق اآلتي:

 لندرس تأثَت متحوؿ )عدد ساعات الدراسة يف مادة ما( على نتيجة ىذا االمتحاف, كما يوضح اجلدوؿ اآليت:
 8 7 6 5 4 3 2 1 الطالبرقم 

 20 16 34 23 27 32 18 22 (X) عدد ساعات الدراسة
 64 61 84 70 88 92 72 77 (Y) معدؿ ادلادة

 
 لوحة االنتشار لزوج البيانات: 43يوضح الشكل 

 43الشكل 

 
 

 اآليت: 44أدخل البيانات يف صفحة إكسل كما يوضح الشكل 
 45الشكل 

 
 (:46فتظهر لدينا النافدة اآلتية )الشكل  Data Analysisمن األداة   Regressionاخًت الوظيفة 
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 61سبػخ, ٔزصم ػهٗ  16دسط 

 دسخخ فٙ ْزِ انًبدح
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 46الشكل 

 
 

 أ و ب(: 47فيظهر لدينا اخلرج اآليت )الشكل 
  

انًزسٕل انزبثغ )يؼذل 

 ًبدح(ان

انًزسٕل انًسزمم )ػذد 

 سبػبد انذساسخ(

% ثمخ 95غجبػخ يدبل 

نكم يؼبيم يٍ يؼبدنخ 

 االَسذاس

 يخطػ انفشٔلبد

نٕزخ اَزشبس انمٛى 

 انًشبْذح يغ انمٛى انًزُجأح
 خذٔل انجٕالٙ
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 أ - 47الشكل 

 
 تفسير المخرجات:

 :Regression Statistics : إحصاءات االنحدارالجدول األول 
 Multiple Rن جهة, وبُت ادلتحوالت ادلستقلة من جهة : وىو معامل االرتباط ادلتعدد بُت ادلتحوؿ التابع م

أخرى, وعندما يكوف لدينا متحوؿ مستقل وحيد, ينطبق ىذا ادلعامل على معامل االرتباط البسيط بَتسوف )الذي 
% والذي يدؿ على وجود عالقة قوية طردية بُت عدد 86(, وىو ىنا يساوي 1.4استعرضناه سابق يف الفقرة 

 .ساعات الدراسة ومعدؿ ادلادة
 R Square وىو معامل التحديد, ويساوي مربع معامل االرتباط السابق. وتفيد ىذه القيمة يف تقيم جودة :

أنو غليبنا عن السؤاؿ: ما مدى دقة التنبؤ باستخداـ النموذج ادلقدر؟ ويف مثالنا يساوي موافقة النموذج للبيانات. أي 
ت, دبعٌت أننا إذا أردنا التنبؤ اعتمادا على النموذج فإف % من البيانا74% ويقاؿ ىنا بأف النموذج يفسر سلوؾ 74

%. لذا من الواضح أنو كلما ارتفعت قيمة معامل التحديد, دؿ ذلك على دقة 74النتائج ستكوف دقيقة باحتماؿ 
 أكرب وخطأ أقل يف التنبؤ.

 Adjusted R Squareخدامو, لكن مت : وىو معامل التحديد ادلعدؿ ويكافئ معامل التحديد السابق يف است
تعديلو ليناسب حالة االضلدار اخلطي ادلتعدد. وىو يف ىذه احلالة )أي يف حالة وجود متحوؿ مستقل وحيد, فإنو 

 عادة ال يستخدـ(.
 درجة. 6.16: وىو اخلطأ ادلعياري للتنبؤ, أي عند التنبؤ باستخداـ ىذا النموذج فإننا معرضوف خلطأ تنبؤ مقداره  
 شاىدات.: وىو بالطبع عدد ادل 
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يصلح  الوىذا اجلدوؿ ؼلترب الفرضية االبتدائية القائلة بأف النموذج  :ANOVA : تحليل التباين لالنحدارالجدول الثاني 
( ىي Significant Fذج يصلح للتنبؤ. من الواضح أف معنوية ىذا االختبار )للتنبؤ, مقابل الفرضية البديلة بأف النمو 

, وبالتايل فإننا نرفض الفرضية االبتدائية ونقبل بالبديلة القائلة بأف النموذج 0.05لة وىي أصغر من مستوى الدال 0.0059
 0.05يصلح للتنبؤ )النموذج معنوي( عند مستوى داللة 

 جدول المعامالت:الجدول الثالث:  
 Coefficients أي أف ادلعادلة الناذبة 1.50, وادليل ىو 40.08: وىي معامالت النموذج, التقاطع ىو ,

 Average = 40.08 + 1.5 (Hrs)كلها:  ش
 Standard Error ,خبطأ  40.08قيمتو تساوي ادلقدر دبعٍت أف التقاطع : وىو اخلطأ ادلعياري للمعامل ادلقدر

 . 0.36خبطأ معياري  1.50, وادليل ادلقدر قيمتو 8.89معياري 
 t Statمل يساوي الصفر مقابل الفرضية البديلة القائلة : وىو إحصاء اختبار الفرضية االبتدائية القائلة بأف قيمة ادلعا

 بأف ادلعامل ال يساوي الصفر.
 P-value وبالتايل  0.004: وىي قيم معنوية كل اختبار فرضية, وىو بالنسبة للفرضية األوىل )للتقاطع( يساوي

بأف التقاطع ال يساوي الصفر فإننا نرفض الفرضية االبتائية القائلة بأف التقاطع يساوي الصفر, ونقبل البديلة القائلة 
)أي أف التقاطع معنوي(, وبالنسبة للفرضية الثانية )ادلتعلقة بادليل( فمعنويتو تساوي  0.05عند مستوى داللة 

وبالتايل فإننا نرفض الفرضية االبتائية القائلة بأف ادليل يساوي الصفر, ونقبل البديلة القائلة بأف ادليل ال  0.006
 )أي أف ادليل معنوي أيضا(. 0.05ستوى داللة يساوي الصفر عند م

 Lower 95% & Upper 95% التقاطع  % ثقة لكل معامل. على سبيل ادلثاؿ يقع95: وىي حدود رلاؿ
 %. ونالحظ أهنا تتكرر مرتُت, وىذه من )هنفات( إكسل!95باحتماؿ  [61.83 ,18.33]احلقيقي يف اجملاؿ 

: يقصد بالفروقات الفرؽ بُت قيمة ادلتحوؿ التابع ادلشاىد والقيمة Residuals : الفروقات )أو الرواسب( الجدول الرابع 
(, تسمى الدرجة 45درجة )الشكل  64ساعة وحصل يف ادلادة على  20ادلتنبأة لو. على سبيل ادلثاؿ الطالب األوؿ درس 

لطالب نستخدـ معادلة االضلدار الناذبة بالقيمة ادلشاىدة للمتحوؿ التابع, للحصوؿ على القيمة ادلتنبأة ادلقابلة ذلذا ا 64
Average = 40.08 + 1.5 (Hrs)  ونعوض يف ادلتحوؿ ادلستقل القيمةHrs = 20فتصبح القيمة ادلتنبأة للمعدؿ , : 

Average|Hrs=20 = 40.08 + 1.5 (20) = 70.08 ساعة أنو سيحصل  20. دبعٌت أننا نتنبأ للطالب الذي يدرس
- = 70.08 - 64درجة, أي ضلن ىنا أما خطأ مقداره  64يمة الفعلية )ادلشاىدة( ىي درجة, لكن الق 70.08على 

وىهو قيمة الفرؽ بالنسبة للطالب األوؿ. ونالحظ أنو كلما صغر ىذا الفرؽ دؿ ذلك على ظلوذج أفضل )أي اقًتاب  6.02
 .القيمة ادلتنبأة من ادلشاىدة(
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 ب - 47الشكل 

 
 (:48رفق مع ادلخرجات وىو سلطط الفروقات )الشكل كما نالحظ وجود سلطط بياين م

 48الشكل 

 
(, لكن عادة ما يتم سبثيل الفروقات باألعمدة, جلعل الشكل 47سبثل النقط أماكن توضع قيم الفروؽ )ادلوضحة يف جدوؿ الشكل 

 :49أعمدة اتبع اخلطوات ادلوضحة يف الشكل 
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 49الشكل 

 

 
 

 :50ل فيصبح ادلخطط كما يوضحو الشك
 50الشكل 

 
 (:51كما يظهر مع ادلخرجات لوحة االنتشار للقيم ادلشاىدة مع القيمة ادلتنبأة )الشكل 
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 51الشكل 

 
 اآليت: 52فموضحة بالشكل (, Average = 40.08 + 1.5 (Hrs)أما معادلة االضلدار اخلطي البسيط معادلة ادلستقيم )

 52الشكل 

 
 أ و ب: 53 وكمثاؿ آخر لنأخذ األشكاؿ اآلتية
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 أ - 53الشكل 

 
 ب -53الشكل 

 
 

ب  -53, بينما ميل معادلة الشكل Yتزداد قيمة  Xأ موجب والذي يعٍت أنو مع زيادة قيمة  – 53الحظ أف ميل معادلة الشكل 
% 87اوي )أ وب( يس 53, لكن من ادلالحظ أف معامل التحديد يف الشكل Yتنقص قيمة  Xسالب, والذي يعٍت أنو مع زيادة قيمة 

أكثر سبركزا حوؿ اخلط ادلستقيم  53%, وذلك بسبب أف النقط يف الشكل 74والذي يساوي  52ىو أكرب معامل التحديد يف الشكل 
 .52مقارنة مع سبركز النقط يف الشكل 

 اآليت: 54 لكن لننظر إىل الشكل
  

y = 0.1166x + 1.8126 
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 54الشكل 

 
 

ط ادلنحٍت الصاعد )معادلة االضلدار األسي البسيط(, وبالنظر أيضا إىل اخلط ادلستقيم )معادلة االضلدار اخلطي البسيط( مع اخلدبقارنة 
%(, والذي يدؿ على 76%( أكرب من معامل التحديد للنموذج اخلطي )98معامل التحديد, صلد أف معامل التحديد للنموذج األسي )

 أف معادلة النموذج األسي أكثر توافقا مع البيانات من معادلة النموذج اخلطي. 
عموما, توجد ظلاذج سلتلفة عن النموذج اخلطي قد تكوف أكثر توافقا من النموذج اخلطي. ؽلكن توقع النموذج األكثر توافق بالنظرة  لذا

 السريعة إىل لوحة االنتشار. وؽلكن رسم وإغلاد معادلة االضلدار بأشكاؿ سلتلفة مباشرة يف إكسل من خالؿ اخلطوات:
ادلستقل والتابع )سنعرض يف الفصل اخلامس كيفية رسم لوحة االنتشار(.  Scatter Plotارسم لوحة االنتشار للمتحولُت  

 اآليت: 55ولنفرض أف لوحة االنتشار كاف ذلا الشكل 
 55الشكل 

 

y = 0.6952e0.1144x 
R² = 0.982 

y = 1.8404x - 19.534 
R² = 0.7605 
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مث تابع كما يوضح (. Add trend line –انقر بزر الفأرة األؽلن فوؽ إحدى النقط لتظهر قائمة, اخًت منها )إضافة خط اذباه 
 اآليت: 56الشكل 

 56الشكل 

 

 
 اآليت: 57ليظهر اخلطي ادلستقيم مع ادلعادلة ومعامل التحديد كما يوضح الشكل 

 

y = 1.8404x - 19.534 
R² = 0.7605 
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استعرضنا حىت اآلف معادلة االضلدار اخلطي البسيط والذي يفًتض وجود متحوؿ مستقل واحد مؤثر يف ادلتحوؿ التابع, سنضيف يف الفقرة 
 عادلة االضلدار لنحصل على ما يسمى معادلة االضلدار اخلطي ادلتعدد.اآلتية أكثر من متحوؿ واحد إىل م

 

 االنحذار الخطي المتعذد: 3.4

 لتكن البيانات التالية لعينة عشوائية مسحوبة من موظفي قسم التقنيات اإللكًتونية لشركة اتصاالت:

الراتب السنوي  رقم الوحدة
Salary 

اجلنس  Eduاجلامعي عدد سنوات التعليم  Expعدد سنوات اخلربة 
Gender 

1 54900 5.5 4 F 
2 60500 9 4 M 
3 58900 4 5 F 
4 59000 8 4 M 
5 57500 9.5 5 M 
6 55500 3 4 F 
7 56000 7 3 F 
8 52700 1.5 4.5 F 
9 65000 8.5 5 M 
10 60000 7.5 6 F 
11 56000 9.5 2 M 
12 53600 6 2 F 
13 55000 2.5 4 M 
14 52500 1.5 4.5 M 

 
 أوجد معادلة االضلدار اخلطي ادلتعدد للمتحوالت ادلستقلة الثالثة على ادلتحوؿ التابع )الراتب السنوي(. (1)
 أعد تقدير معادلة االضلدار ادلعنوية (2)
 بفرض أنو يوجد موظفة خرغلة صيدلة يف ىذا القسم وعدد سنوات خربهتا عشر سنوات, كم تتوقع راتبها السنوي؟ (3)
 البقية؟ ادلستقلةل العمر أيضا إىل جانب ادلتحوالت ىل ؽلكننا إضافة عام (4)

  اآليت: 58رتب أوال البيانات يف صفحة إكسل كما يوضح الشكل 
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 58الشكل 

 
على الًتتيب )تشفَت البيانات اإلمسية( ألف ربليل االضلدار  0و 1باألرقاـ  (F( واإلناث )Mالحظ كيف استبدلنا تسميات الذكور )

 مع األرقاـ. ببساطة ال يتعامل إال
 (:59فتظهر لدينا النافدة اآلتية )الشكل  Data Analysisمن األداة   Regressionالوظيفة اآلف اخًت 
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 59الشكل 

 

 
 أ و ب(: 60لتظهر ادلخرجات اآلتية )الشكل 

  

 فؼم فمػ ْزا انخٛبس
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 أ - 61الشكل 

 
 تفسير المخرجات:

 الجدول األول: 
ايل العالقة بُت ادلتحوؿ التابع من جهة )ادلرتب وبالت 0.82( يساوي Multiple Rمعامل االرتباط ادلتعدد ) 

السنوي(, وبُت ادلتحوالت ادلستقلة من جهة أخرى عالقة قوية طردية, دبعٌت أنو مع ازدياد قيم ادلتحوالت ادلستقلة 
 ادلعنوية يزداد ادلرتب السنوي.

نات. دبعٌت أننا إذا % من البيا68وبالتايل فإف النموذج يفسر  0.68( يساوي R Squareمعامل التحديد ) 
 %.68تنبأنا باستخداـ ىذا النموذج سنحصل على نتائج دقيقة باحتماؿ 

, وىو يفيد يف اختيار النموذج األكثر 0.58يساوي  (Adjusted R Squareمعامل التحديد ادلعدؿ ) 
أو حذؼ متحوؿ  معنوية, إذ أف ىذا ادلقياس يزيد يف إحدى احلالتُت: إضافة متحوؿ مستقل معنوي إىل ادلعادلة,

 مستقل غَت معنوي من ادلعادلة كما سنرى الحقا عندما سنحذؼ متحوؿ اجلنس غَت ادلعنوي.
 $2,251.7( يساوي Standard Error)اخلطأ ادلعياري للتقدير  

( أف النموذج معنوي, دبعٌت أف النموذج Significant F = 0.0084: يتضح من قيمة ادلعنوية )جدول تحيل التباين 
 .لتنبؤيصلح ل

 جدول المعامالت: 
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 (1.67E-08=1.67×10-8وىو معنوي ) 45,495.329معامل التقاطع: يساوي  
, ويالحظ بأنو قيمتو ادلوجبة تدؿ (0.0056وىو معنوي ) 801.57معامل متحوؿ عدد سنوات اخلربة: يساوي  

دد سنوات اخلربة يزداد ادلرتب والراتب السنوي. دبعٌت أنو مع زيادة ع على العالقة الطردية بُت عدد سنوات اخلربة
 السنوي.

(, ويالحظ أيضا من 0.017وىو معنوي ) 1,595.74معامل متحوؿ عدد سنوات التعليم اجلامعي: يساوي  
قيمتو ادلوجبة أف عالقتو طردية مع الراتب السنوي. ونالحظ أف معنويتو أكرب من معنوية معامل عدد سنوات اخلربة, 

 اخلربة أكثر تاثَت يف الراتب السنوي من عدد سنوات التعليم اجلامعي.الذي يدؿ على أف عدد سنوات 
دبعٌت أنو ال يوجد سبييز بُت مرتبات الذكور ( 0.772لكنو غَت معنوي ) 382.57معامل متحوؿ اجلنس: يساوي  

 واإلناث يف ىذه ادلؤسسة.
 ب -61الشكل 

 
 ضل للتنبؤ, والنتائجة أدؽ.على أف النموذج أفدؿ ذلك بالطبع كلما صغرت قيم الفروقات 

: وجد أف أكثر عامل مؤثر يف الراتب السنوي ىو اخلربة, مث يأيت عدد سنوات التعليم, لكن مل يكن ىنالك تأثَت للجنس يف الخالصة
 وادلعادلة الناذبة ىي: الراتب السنوي.

Salary = 45,495.3 + 801.6 Experience + 1,595.7 Education + 382.6 Gender 
يوجد يف ىذه ادلعادلة متحوؿ اجلنس الذي يؤثر وجوده على نتائج التنبؤ, لكنو بادلقابل ليس معنويا. لذا ال بد من حذفو من ادلعادلة  لكن

ال بد من إعادة إغلاد معادلة دالة االضلدار لكن ىذه ادلرة بدوف إدخاؿ متحوؿ اجلنس يف ادلعادلة دبعٌت  للحصوؿ على نتائج تنبؤ أدؽ. أي

ٔرسست  58رؤخز انًؼهٕيبد يٍ انسطش األٔل فٙ انشكم 

 انمًٛخ انًزٕلؼخ نٓزا انشارت يثال ثبنشكم:

56,286.9 = 

45,495.3+801.6(5.5)+1,595.7(4)+382.6(0) 

انفشق ثٍٛ انشارت انًزُجأ ثّ ثبسزخذاو 

( ٔانشارت انفؼهٙ 56,286.9انًؼبدنخ )

نهًشبْذح األٔنٗ )انسطش األٔل فٙ انشكم 

58) 
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يوضحو ( Regression( يف نافذة مدخالت االضلدار )Input X Rangeيف اخللية )اجلديد اؽ ادلتحوالت ادلستقلة أف نط
 اآليت: 61الشكل  

 

 61الشكل 

 
والذي يقارف أيضا بُت ادلخرجات قبل وبعد  62ادلوضحة يف الشكل أما نطاؽ ادلتحوؿ التابع فيبقى على حالو, فتظهر لدينا ادلخرجات 

 : وؿ اجلنسحذؼ متح
 أ - 62الشكل 

 بعد حذؼ متحوؿ اجلنس قبل حذؼ متحوؿ اجلنس

  
نالحظ أف قيم معامالت االرتباط ادلتعدد مل تتغَت تقريبا, وكذلك معامل التحديد. والسبب يف ذلك أف متحوؿ اجلنس مل يكن يساىم يف 

وؿ اجلنس ومتحوؿ الراتب التابع, لذا فإف حذفو أو إضافتو ال األصل يف النموذج معامل معنوي, دبعٌت أنو ال توجد أية عالقة بُت متح
نالحظ أف قيمتو قد ازدادت ( Adjusted R Squareتؤثر يف عالقة االرتباط ادلتعدد, لكن بالنظر إىل قيمة معامل التحديد ادلعدؿ )
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ذا أف قيمة معامل التحديد ادلعدؿ تزداد بعد حذؼ متحوؿ اجلنس ادلستقل من ادلعادلة وىذا دليل على أف متحوؿ اجلنس غَت معنوي, إ
 عند حذؼ متحوؿ مستقل غَت معنوي, أو عند إضافة متحوؿ مستقل معنوي.

 
 ب – 62الشكل 

 بعد حذؼ متحوؿ اجلنس قبل حذؼ متحوؿ اجلنس

  
د أفضل للتنبؤ من دبعٌت أف النموذج اجلدي 0.002إىل  0.008أف معنوية النموذج قد ازدادت بعد حذؼ متحوؿ اجلنس من نالحظ 

 النموذج السابق.
 ج - 62الشكل 

 بعد حذؼ متحوؿ اجلنس قبل حذؼ متحوؿ اجلنس

 
 

 .من الواضح أف ادلتحوالت ادلستقلة ادلعنوية قد حافظت على معنويتها
 

 د – 63الشكل 
 بعد حذؼ متحوؿ اجلنس قبل حذؼ متحوؿ اجلنس
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 ؼ متحوؿ اجلنس, األمر الذي يدؿ على حصولنا على ظلوذج أفضل وأدؽ للتنبؤ.من الواضح أف قيم الفروقات قد صغرت بعد حذ

 فإف النموذج ادلعنوي النهائي:يف احملصلة, 
Salary = 45,511.3+ 825.6 Experience + 1,603.7 Education 

تية )أي عدد سنوات تعليمو سنوات, وىو مهندس معلوما 10على سبيل ادلثاؿ, إذا علمت أف موظفا ما يف الشركة خربتو يف الشركة 
 سنوات(, فكم تتوقع دخلو السنوي يف ىذه الشركة؟ اإلجابة على ىذا السؤاؿ من خالؿ ادلعادلة السابقة: 5اجلامعي 

Salary = 45,511.3+ 825.6 (10) + 1,603.7 (5) = 61,785.8$ 
 

 . الرسم البياني في إكسل:5

البيانية دبختلف أنواعها, فضال عن مجالية ادلخططات اليت يقدمها وإمكانية التحكم ؽلتلك إكسل إمكانيات ال مثيل ذلا يف ادلخططات 
 اآليت كيفية الوصل إىل أدوات الرسم البياين: 64بكل خصائص وتنسيقات ادلخطط, يوضح الشكل 
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 إدساج

 
 

 64الشكل 

 
ططيات, دبعٌت أف ادلخططات تتغَت مباشرة كما أف ذلذه ادلخططات ميزة غَت موجودة يف أي برنامج إحصائي آخر, وىي ديناميكية ادلخ

 عند تغيَت أي قيمة للبيانات اليت تتبع ذلا ادلخططات كما سنرى الحقا.
 

 :Bar Chartمخططاث األعمذة  1.5

 اآليت ما تتضمنو سلططات األعمدة: 65يوضح الشكل 
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 65الشكل 

 
 اآليت: 66ها مع متوسط تقييم كما ىو موضح يف الشكل ( ولنكتب1.3لنأخذ أوال بيانات مقارنة أداء ادلصممُت )الفقرة 

 66الشكل 

 
 اآلتية:  67ولنفرض أننا نريد سلطط األعمدة للمتوسطات, عندىا نتبع اخلطوات ادلوضحة يف األشكاؿ 

أػًذح نٓب شكم ثالثٙ 

 األثؼبد, ثثالثخ يسبٔس

نٓب شكم ثالثٙ  أػًذح

 األثؼبد, ثًسٕسٍٚ

أػًذح نٓب شكم ثُبئٙ 

 انجؼذ, ثًسٕسٍٚ
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قم أوال بإدراج ادلخطط على 
 صفحة إكسل

 أ - 67الشكل 
 

 

 
 
 

 
 
 

, نافذة ربرير بيانات ادلخطط
( Add -)إضافة بالنقر على 

تظهر لدينا النافذة ادلوضحة يف 
 اآليت:ج  – 67الشكل 

 ب - 67الشكل 
 

 

 

 

1 

2 

3 

نهفأسح ثظٓش نذٚك انًخطػ فبسغب, اَمش ػهّٛ ثبنضس األًٍٚ 

 Select –نزظٓش نذٚك لبئًخ, اخزش يُٓب )رسذٚذ انجٛبَبد 

Dataنزظٓش نذٚك ْزِ انُبفزح ) 

 )إظبفخ( 2
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 يف الشكل اجملاور ظلأل احلقوؿ كما ىو موضح
( نعود للنافذة يف OKبالنقر على موافق )مث 

ضمن ب  ننقر يف ىذه النافذة و  – 67الشكل 
 Horizontal (Category)) اإلطار ادلسماة

Axis Lables – تحرير على )(  احملور األفقي
– Edit) 

د  – 67 لتظهر النافذة ادلوضحة يف الشكل
 : اآليت

 ج - 67الشكل 

 

 
 
 

مث يف الشكل اجملاور ل كما ىو موضح ظلأل احلق
ب   – 67بالنقر على نعود للنافذة يف الشكل 

 (OKأيضا على موافق )ننقر يف ىذه النافذة 
ىو موضح يف ليظهر ادلخطط النهائي كما 

 ىػ اآليت: – 67الشكل 

 د - 67الشكل 
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 هـ -67الشكل 

 
 

 :, سأترؾ لك ذبريب ىذه اخلياراتاآليت 68ألواف وتنسيقات ىذا ادلخطط كما ىو موضح يف الشكل  بالطبع ؽلكنك تغيَت
 
 

 68الشكل 

 
( كما ىو موضح يف Change Chart Type – نوع ادلخطط كما تستطيع جعل ىذه األعمدة ثالثية األبعاد من خالؿ أيقونة )تغيَت

 (:69السابق لتظهر النافذة اآلتية )الشكل  68يسار الشكل 
 

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

 4مصمم  3مصمم  2مصمم  1مصمم 

 متوسط التقييم للمصمم

 متوسط التقييم للمصمم

 : اَمش ُْب أٔال1

 ثى اَمش ُْب :2

: اخزش انزُسٛك اندذٚذ 3

اَمش ُْب نؼشض يضٚذ يٍ  نهًخطػ يٍ ُْب

 انزُسٛمبد إٌ أزججذ

اخزش شكم رصًٛى 

 انًسبٔس ٔاألسًبء
ٕع رغٛٛش َ

 انًخطػ
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 69الشكل 

 
 اآليت: 70ليصبح ادلخطط كما ىو موضح يف الشكل 

 71الشكل 

 
 

دراسة تأثَت كل من ادلبيعات والتخفيضات  , ولتكن بياناتوىي كوف لدينا بيانات ثنائية البعد )أي ربتاج إىل بعدين(لنأخذ حالة أخرى 
 71, أضف إىل ىذه البيانات متوسط مبيعات كل تصنيف كما يوضح الشكل 25( وادلوضحة يف الشكل 2.3على ادلبيعات )الفقرة 

 اآليت:
 

70

75

80

85

90

95

يصًى 

1 
يصًى 

2 
يصًى 

3 
يصًى 

4 

 متىسط التقييم للمصمم

 يزٕسػ انزمٛٛى نهًصًى
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 71الشكل 

 
 اآليت: 72اآلف باختيار ادلخطط ادلوضح يف الشكل 

 72الشكل 

 
 –رغ, ننقر على ىذا ادلخطط الفارغ بالزر األؽلن للفأرة, طلًت من القائمة الظاىرة )ربديد البيانات فيظهر على صفحة إكسل سلطط فا

Select Data (  لتظهر نافذة )ربديد مصدر البيانات– Select Data Source ب  – 67( سباما كما يوضحها الشكل
 السابق.

 أ(: -73تية )الشكل ( لتظهر النافذة اآلAdd -ننقر يف ىذه النافذة على )إضافة 
  

 انًزٕسػ
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 أ - 73الشكل 

 
( واليت سنعيد فيها النقر على )إضافة Select Data Source –( لنعود للنافذة )ربديد مصدر البيانات OK -ننقر على )موافق

- Add ب(: -73( لتظهر النافذة اآلتية )الشكل 
 ب -73الشكل 

 
(, ننقر يف ىذه النافذة على Select Data Source –)ربديد مصدر البيانات نافذة ( نعود رلددا إىل OK -بالتقر على  )موافق

( لتظهر  احملور األفقي)تصنيفات (  مسميات – Horizontal (Category) Axis Labels( ضمن اإلطار  )Edit -)ربرير 
 ج(:-74النافذة اآلتية )الشكل 

  



 

 

 |  www. tabarac.com 

Creative Thinking  

 

74 

 ج - 74الشكل 

 
 -( واليت ننقر فيها أيضا على )موافقSelect Data Source –ربديد مصدر البيانات ( لنعود للنافذة )OK -بالنقر على )موافق

OK 75( لنحصل على ادلخطط اآليت )الشكل:) 
 75الشكل 

 
بالطبع, من األفضل تدوير ادلخطط حىت تكوف األعمدة القصَتة يف مقابل الرؤية, بالنقر على الزر األؽلن للفأرة فوؽ منطقة ما يف 

 (:75( لتظهر لدينا النافذة اآلتية )الشكل 3D Rotation –لدينا قائمة, ننقر فيها على )التدوير ثالثي األبعاد ادلخطط تظهر 
  

 مع حملة إعالنية

 بدون حملة إعالنية

0

2

4

6

8

10

12

 مع تخفيض
 بدون تخفيض

 مع حملة إعالنية

 بدون حملة إعالنية
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 75الشكل 

 
سيظهر  120تساوي  Xاإلظهار للمحور بتعديلك على قيم زوايا الروؤية تشهد ىذا التغَت مباشرة على ادلخطط, إذا جعلت زاوية 

 يت:اآل 76ادلخطط كما يوضح الشكل 
 76الشكل 

 
 اآليت: 77تستطيع تغيَت شكل ىذا ادلخطط مباشرة من خالؿ اخلطوات ادلوضحة يف الشكل 

  

 مع حملة إعالنية

 بدون حملة إعالنية

0

2

4

6

8

10

12

 مع تخفيض

 بدون تخفيض

 مع حملة إعالنية

 بدون حملة إعالنية

رؼذٚم صأٚخ 

اإلظٓبس نهًسٕس 

X 
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 77الشكل 
 

 
 

 اآليت: 78ليظهر الشكل 
 78الشكل 

 
 وبسهولة تستطيع اختيار الشكل اجلديد الذي ترغب.

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 مع تخفيض

 بدون تخفيض

 بدون حملة إعالنية

 مع حملة إعالنية

: اَمش أٔال ػهٗ 1

 انًخطػ

أدٔاد : ثى اَمش ػهٗ )2

 انًخطػ(

: ثى اَمش ػهٗ )رغٛٛش 3

 انًخطػ(

: اخزش انشكم انز٘ 4

 رشٚذِ

5 
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 :Line Charts  الخطىطمخططاث  2.5

, ولنرتب اجلدوؿ اآليت  32ادلوضحة يف الشكل  3.3ة إدخاؿ البيانات, ولتكن بيانات الفقرة تتشابو اخلطوط مع األعمدة يف طريق
 اآليت(: 79الذي ؽلثل متوسطات كل تصنيف )كما يوضح الشكل 

 79الشكل 

 
 اآليت: 80نضيف ادلخطط ادلوضح يف الشكل 

  

 انًزٕسػ

 انًزٕسػ
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 81الشكل 

 
 –ط الفارغ بالزر األؽلن للفأرة, طلًت من القائمة الظاىرة )ربديد البيانات فيظهر على صفحة إكسل سلطط فارغ, ننقر على ىذا ادلخط

Select Data (  لتظهر نافذة )ربديد مصدر البيانات– Select Data Source ب  – 67( سباما كما يوضحها الشكل
 السابق.

 أ(: -80( لتظهر النافذة اآلتية )الشكل Add -ننقر يف ىذه النافذة على )إضافة 
 أ - 81كل الش

 
( واليت سنعيد فيها النقر على )إضافة Select Data Source –( لنعود للنافذة )ربديد مصدر البيانات OK -ننقر على )موافق

- Add ب(: -80( لتظهر النافذة اآلتية )الشكل 
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 ب -81الشكل 
  

 
نعاود النقر مرة أخرى (, Select Data Source – ( نعود رلددا إىل نافذة )ربديد مصدر البياناتOK -بالتقر على  )موافق

( ضمن اإلطار  Edit -ننقر يف ىذه النافذة على )ربرير ( لنتابع بقية األسطر )البالغوف والشيوخ(. مث Add -على  )إضافة 
(Horizontal (Category) Axis Labels – مسميات  ) ج(:-74( لتظهر النافذة اآلتية )الشكل  احملور األفقي)تصنيفات 

 ج - 81الشكل 

 
 -( واليت ننقر فيها أيضا على )موافقSelect Data Source –( لنعود للنافذة )ربديد مصدر البيانات OK -بالنقر على )موافق

OK 81( لنحصل على ادلخطط اآليت )الشكل:) 
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 81الشكل 

 
يك بتقريب مكاف رؤيتك للمخططات بعرض احملور أف اخلطوط متقاربة من بعضها وال تعطي صورة واضحة, فما رألكن من الواضح 

واليت ليس فيها أي  3و 0, أي أننا سنتجاىل ادلساحة من ادلخطط اليت بُت 0فقط, وليس بدءا من القيمة  3العمودي بدءا من القيمة 
 اآليت: 82رسم, لعمل ذلك اتبع اخلطوات ادلوضحة يف الشكل 

 82الشكل 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

المنطقة 
 الشمالية

المنطقة 
 الجنوبية

المنطقة 
 الوسطى

 المنطقة الغربية

 (18تحت )الشباب 

 (25-18)الجامعيين 

 (64-26)البالغين 

 (65أكبر من )الشيوخ 

 –زذد انخٛبس )يثجذ 

Fixed ٔفٙ انسمم , )

 (3انًدبٔس انمًٛخ )
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 83الشكل 

 
 
 

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

المنطقة 
 الشمالية

المنطقة 
 الجنوبية

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الغربية

 (18تحت )الشباب 

 (25-18)الجامعيين 

 (64-26)البالغين 

أكبر من )الشيوخ 
65) 

اَمش ثبنضس األًٍٚ نهفأس 

ػهٗ ْزا انًسٕس, 

اخزش يٍ انمبئًخ 

انظبْشح )رُسٛك 

 Format-انًسٕس

Axis نزظٓش انُبفزح )

 دبٔسحانً

اَمش ُْب نٛظٓش انشكم 

 اٜرٙ 83


