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  إحصاء ومنهجية بحث
  تدريب على االمتحان النهائي

  

  رغبت الغرفة التجارية في تقدير متوسط كمية النقود التي ينفقها من يحضرون اجتماعات الغرفـة فـي                   -1

 شخصاً ممن حضروا اجتماعات متنوعة للغرفة وطلب منهم تسجيل إنفاقهم في            16اختير عشوائياً   .  العاصمة

  : رنفاق كل منهم بالدوالفيما يلي إ. يوم معين
168  135  189  142  148  163  175  105  
152  174  163  155  146  134  184  158  

  :المطلوب

0.05αعند مستوى داللة  اإلنفاق موزع طبيعياً اختبر ما إذا -1 =.  

 دوالر  140ختلف عـن    اختبر ما إذا كان متوسط اإلنفاق اليومي قد ا         باستخدام اختبار إحصائي مناسب،    -2

0.05αعند مستوى داللة  =.  

 دوالر  145باستخدام اختبار إحصائي مناسب، اختبر ما إذا كان متوسط اإلنفاق اليومي قد اختلف عـن                 -3

0.05αعند مستوى داللة  =.  

Tests of Normality

.090 16 .200* .969 16 االنفاق824.
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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One-Sample Test

2.968 15 .010 15.68750 4.4212 االنفاق26.9538
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 140

 
 

One-Sample Test

2.022 15 .061 10.68750 -.5788 االنفاق21.9538
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Test Value = 145

  
  

Binomial Test

<= 140 3 .19 .50 .021
> 140 13 .81

16 1.00

Group 1
Group 2
Total

االنفاق
Category N

Observed
Prop. Test Prop.

Exact Sig.
(2-tailed)

 
 

Binomial Test

<= 145 4 .25 .50 .077
> 145 12 .75

16 1.00

Group 1
Group 2
Total

االنفاق
Category N

Observed
Prop. Test Prop.

Exact Sig.
(2-tailed)
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أحد المجاالت المتاحة أمامه هي تخفـيض       .  ين صحة العاملين به     مدير احد المراكز الصحية كلف بتحس       -2

اقترح المدير برنامجاً لتخفـيض ضـغط الـدم         .  ضغط الدم للعاملين خاصة الذين يتعرضوا لضغوط قاسية       

تم اختيار عشرة من الموظفين من ذوي ضغط الدم المرتفع وتم قيام ضغط الـدم قبـل وبعـد                   .  االنقباضي

  :خفيض الضغط وكانتاالشتراك في برنامج ت

  

  ضغط الدم االنقباضي

  بعد  قبل  الموظف

1   158  148  

2   176  1333  

3   150  152  

4   179  170  

5   183  155  

6   206  178  

7   177  185  

8   165  151  

9   175  180  

10   186  144  

  :المطلوب

 ضغط الدم قبل وبعد االشتراك في برنامج تخفيض الضغط        اختبر ما إذا كانت البيانات موزع طبيعياً ل        -1

0.05αند مستوى داللة ع =.  

هل بيانات تلك العينة تناقض اإلدعاء بأن برنامج تخفيض الضغط          باستخدام اختبار إحصائي مناسب،      -2

0.05αعند مستوى داللة  لم يخفض ضغط الدم االنقباضي   ؟.=
 

Tests of Normality

.187 10 .200* .960 10 .785

.501 10 .000 .402 10 .000

قبل االشتراك في
برنامج تخفيض الضغط
بعد االشتراك في
برنامج تخفيض الضغط

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Paired Samples Test

-104.100 370.29761 117.0984 -368.995 160.7950 -.889 9 .397
قبل االشتراك في برنامج تخفيض

بعد االشتراك في- الضغط 
برنامج تخفيض الضغط

Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks

6a 6.50 39.00
4b 4.00 16.00
0c

10

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

بعد االشتراك في برنامج تخفيض
قبل االشتراك في- الضغط 

برنامج تخفيض الضغط

N Mean Rank Sum of Ranks

 .aقبل االشتراك في برنامج تخفيض الضغط< بعد االشتراك في برنامج تخفيض الضغط 

 .bقبل االشتراك في برنامج تخفيض الضغط> بعد االشتراك في برنامج تخفيض الضغط 

 .cقبل االشتراك في برنامج تخفيض الضغط= بعد االشتراك في برنامج تخفيض الضغط 
 

 
Test Statisticsb

-1.173a

.241

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

بعد االشتراك في
برنامج تخفيض

قبل- الضغط 
االشتراك في برنامج
تخفيض الضغط

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
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 نشرت إحدى مجالت اإلدارة تقريرها السنوي عن بداية الرواتب السنوية           1990توبر من عام     أك 29في   -3

 من أفضل كليات اإلدارة     MBA الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة األعمال         اإلناثو للذكوربالدوالر  

 :وكانت 

  الكلية  إناث  ذكور
5850077539  MET 
54917  65009  Columbia  
54643  57393  Dartmouth  
40367  46521  Rochester  
54433  53762  Cornell  
54306  67397  Virginia  
51147  62785  UCLA  
74925  80412  Stanford  
52934  54322  Berkeley  
51702  54058  Michigan  
  :المطلوب

0.05α عند مستوى داللة اختبر ما إذا كانت البيانات موزع طبيعياً لرواتب كل من العينين -1 =.  

إلى أي مدى تناقض هذه البيانات األدعاء بعدم وجود فـرق بـين             باستخدام اختبار إحصائي مناسب،      -2

 ؟ للذكور واإلناثمتوسط بداية الرواتب

Tests of Normality

.294 10 .014 .820 10 .025

.161 10 .200* .936 10 .514

الجنس
إناث
ذكور

الرواتب
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Independent Samples Test

1.874 .188 -1.630 18 .121 -7132.40 4376.412 -16326.9 2062.099

-1.630 17.009 .122 -7132.40 4376.412 -16365.4 2100.644

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

الرواتب
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means

 
Mann-Whitney Test 
 

Ranks

10 8.60 86.00
10 12.40 124.00
20

الجنس
إناث
ذكور
Total

الرواتب
N Mean Rank Sum of Ranks

 
 

Test Statisticsb

31.000
86.000
-1.436

.151

.165
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig.
[2*(1-tailed Sig.)]

الرواتب

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: الجنسb. 
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وقد تم تصميم االالت لتسكب نفس وزن المنتج داخـل          .  يستخدم مصنع للتعبئة أربعة آالت لعملية التعبئة       -4

ويوجد سبب واحد يمكن أن يسبب التغير في العملية هو الفروق بين االالت في متوسط الحججـم                 . كل حاوية 

مصنع بتـصميم تجربـة لمقارنـة       وفي إطار بذل الجهد لتقليل هذا التغيير، قامت مديرة ال         .  المسكوب بالفعل 

وقد اختارت عشوائياً عدد من الحاويات المعبأة بواسطة كل آلـة           .  متوسط األحجام المسكوبة من  قبل االالت      

  )األحجام باألونس(بيانات العينة لعملية التعبئة . وقامت بوزن المحتويات

 اآللة
1 2 3 4 
5.24 5.20 5.19 5.17 
5.22 5.20 5.20 5.18 
5.22 5.21 5.18 5.19 
5.23 5.22 5.12 5.19 
5.23 5.23 5.34 5.15 

  :المطلوب

0.05αعند مستوى داللة اختبر ما إذا كانت البيانات موزع طبيعياً لكل من اآلالت األربعة  -1 =. 

 فـي   إلى أي مدى تظهر البيانات أن اآلالت تسكب أحجام مختلفة         باستخدام اختبار إحصائي مناسب،      -2

0.05α عند مستوى داللة المتوسط وذلك بطريقة دقيقة =.  

  

Tests of Normality

.231 5 .200* .881 5 .314

.221 5 .200* .902 5 .421

.329 5 .080 .867 5 .254

.201 5 .200* .881 5 .314

اآللة
١اآللة 
٢اآللة 
٣اآللة 
٤اآللة 

الحجم
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 
Test of Homogeneity of Variances

الحجم

3.112 3 16 .056
Levene Statistic df1 df2 Sig.

 
 

ANOVA

الحجم

.007 3 .002 1.332 .299

.028 16 .002

.035 19

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: الحجم

.01600 .02665 1.000 -.0642 .0962

.02200 .02665 1.000 -.0582 .1022

.05200 .02665 .412 -.0282 .1322
-.01600 .02665 1.000 -.0962 .0642
.00600 .02665 1.000 -.0742 .0862
.03600 .02665 1.000 -.0442 .1162

-.02200 .02665 1.000 -.1022 .0582
-.00600 .02665 1.000 -.0862 .0742
.03000 .02665 1.000 -.0502 .1102

-.05200 .02665 .412 -.1322 .0282
-.03600 .02665 1.000 -.1162 .0442
-.03000 .02665 1.000 -.1102 .0502
.01600 .00693 .289 -.0093 .0413
.02200 .03647 .994 -.1513 .1953
.05200* .00837 .005 .0196 .0844

-.01600 .00693 .289 -.0413 .0093
.00600 .03674 1.000 -.1651 .1771
.03600* .00949 .035 .0025 .0695

-.02200 .03647 .994 -.1953 .1513
-.00600 .03674 1.000 -.1771 .1651
.03000 .03704 .975 -.1390 .1990

-.05200* .00837 .005 -.0844 -.0196
-.03600* .00949 .035 -.0695 -.0025
-.03000 .03704 .975 -.1990 .1390

(J) اآللة
٢اآللة 
٣اآللة 
٤اآللة 
١اآللة 
٣اآللة 
٤اآللة 
١اآللة 
٢اآللة 
٤اآللة 
١اآللة 
٢اآللة 
٣اآللة 
٢اآللة 
٣اآللة 
٤اآللة 
١اآللة 
٣اآللة 
٤اآللة 
١اآللة 
٢اآللة 
٤اآللة 
١اآللة 
٢اآللة 
٣اآللة 

(I) اآللة
١اآللة 

٢اآللة 

٣اآللة 

٤اآللة 

١اآللة 

٢اآللة 

٣اآللة 

٤اآللة 

Bonferroni

Tamhane

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 
Kruskal-Wallis Test 
 

Ranks

5 16.20
5 12.60
5 8.50
5 4.70

20

اآللة
١اآللة 
٢اآللة 
٣اآللة 
٤اآللة 

Total

الحجم
N Mean Rank

 
 

Test Statisticsa,b

10.786
3

.013

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

الحجم

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: اآللةb. 
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ات العينة التالية مقاسـة  وبيان. عامل هام في تدفئة المنازل هو حجم المادة العازلة المستخدمة في التسقيف -5

مة في شهر معين بواسطة انظمة التدفئة لعينة بمنازل مشابهة كدالة           المستخد) بالمئات(وات في الساعة    بالكيلو

  )بالبورصة(لخمس أحجام مختلفة من المادة العازلة المستخدمة في التسقيف 
V (12 inch) IV (10 inch) III (8 inch) II (6 inch) I (4 inch) 

13.1 13.0  13.8  14.5  14.4  
12.8 13.4  14.1  14.1  14.8  
12.9 13.2  13.7  14.6  15.2  
13.2 13.3  13.6  14.2  14.3  
13.3 12.8  14.0  13.3  14.6  
15.5  12.1    13.1    

  :المطلوب

0.05αعند مستوى داللة اختبر ما إذا كانت البيانات موزع طبيعياً لكل من اآلالت األربعة  -1 =.  

وي لالعتقاد بأن متوسط استهالك ، هل يوجد سبب قباستخدام اختبار إحصائي مناسباستناداً إلى  -2

 الطاقة يتغير لخمس أحجام المادة العازلة المستخدمة في التسقيف
Tests of Normality

.167 5 .200* .943 5 .685

.252 7 .200* .835 7 .090

.180 5 .200* .952 5 .754

.196 6 .200* .872 6 .233

.399 6 .003 .672 6 .003

حجم
I (4 inch)
II (6 inch)
III (8 inch)
IV (10 inch)
V (12 inch)

الطاقة
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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حجم   
V (12 inch)IV (10 inch)III (8 inch)II (6 inch)I (4 inch)

قة      
طا
ال

16.00

15.00

14.00

13.00

12.00

29

  
 

 
Oneway 
 

Test of Homogeneity of Variances

الطاقة

1.487 4 24 .237
Levene Statistic df1 df2 Sig.

 
 

ANOVA

الطاقة

8.930 4 2.233 5.857 .002
9.148 24 .381

18.078 28

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons

Dependent Variable: الطاقة

.61714 .36150 1.000 -.5001 1.7344

.82000 .39047 .464 -.3867 2.0267
1.69333* .37384 .001 .5380 2.8487
1.19333* .37384 .039 .0380 2.3487
-.61714 .36150 1.000 -1.7344 .5001
.20286 .36150 1.000 -.9144 1.3201

1.07619* .34348 .045 .0147 2.1377
.57619 .34348 1.000 -.4853 1.6377

-.82000 .39047 .464 -2.0267 .3867
-.20286 .36150 1.000 -1.3201 .9144
.87333 .37384 .282 -.2820 2.0287
.37333 .37384 1.000 -.7820 1.5287

-1.69333* .37384 .001 -2.8487 -.5380
-1.07619* .34348 .045 -2.1377 -.0147
-.87333 .37384 .282 -2.0287 .2820
-.50000 .35644 1.000 -1.6016 .6016

-1.19333* .37384 .039 -2.3487 -.0380
-.57619 .34348 1.000 -1.6377 .4853
-.37333 .37384 1.000 -1.5287 .7820
.50000 .35644 1.000 -.6016 1.6016
.61714 .27913 .414 -.3843 1.6186
.82000* .18493 .037 .0501 1.5899

1.69333* .25175 .001 .7664 2.6203
1.19333 .44352 .290 -.6515 3.0381
-.61714 .27913 .414 -1.6186 .3843
.20286 .24681 .997 -.7466 1.1523

1.07619* .30015 .042 .0294 2.1230
.57619 .47268 .949 -1.2349 2.3873

-.82000* .18493 .037 -1.5899 -.0501
-.20286 .24681 .997 -1.1523 .7466
.87333* .21536 .046 .0133 1.7334
.37333 .42392 .995 -1.5317 2.2784

-1.69333* .25175 .001 -2.6203 -.7664
-1.07619* .30015 .042 -2.1230 -.0294
-.87333* .21536 .046 -1.7334 -.0133
-.50000 .45704 .975 -2.3224 1.3224

-1.19333 .44352 .290 -3.0381 .6515
-.57619 .47268 .949 -2.3873 1.2349
-.37333 .42392 .995 -2.2784 1.5317
.50000 .45704 .975 -1.3224 2.3224

(J) حجم
II (6 inch)
III (8 inch)
IV (10 inch)
V (12 inch)
I (4 inch)
III (8 inch)
IV (10 inch)
V (12 inch)
I (4 inch)
II (6 inch)
IV (10 inch)
V (12 inch)
I (4 inch)
II (6 inch)
III (8 inch)
V (12 inch)
I (4 inch)
II (6 inch)
III (8 inch)
IV (10 inch)
II (6 inch)
III (8 inch)
IV (10 inch)
V (12 inch)
I (4 inch)
III (8 inch)
IV (10 inch)
V (12 inch)
I (4 inch)
II (6 inch)
IV (10 inch)
V (12 inch)
I (4 inch)
II (6 inch)
III (8 inch)
V (12 inch)
I (4 inch)
II (6 inch)
III (8 inch)
IV (10 inch)

(I) حجم
I (4 inch)

II (6 inch)

III (8 inch)

IV (10 inch)

V (12 inch)

I (4 inch)

II (6 inch)

III (8 inch)

IV (10 inch)

V (12 inch)

Bonferroni

Tamhane

Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 
Kruskal-Wallis Test 

Ranks

5 24.70
7 18.36
5 16.10
6 6.83
6 10.25

29

حجم
I (4 inch)
II (6 inch)
III (8 inch)
IV (10 inch)
V (12 inch)
Total

الطاقة
N Mean Rank

 
 

Test Statisticsa,b

15.085
4

.005

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

الطاقة

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: حجمb. 
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0.05α عند مستوى داللة  فسر معامالت االرتباط في الجدول التالي مبيناً داللتها اإلحصائية-6 =.  

Correlations

1.000 .661** .633**
. .000 .000

474 474 474
.661** 1.000 .880**
.000 . .000
474 474 474

.633** .880** 1.000

.000 .000 .
474 474 474

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Educational Level (years)

Current Salary

Beginning Salary

Educational
Level

(years)
Current
Salary

Beginning
Salary

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Correlations

1.000 .650*
. .020

10 10
.650* 1.000
.020 .

10 10
1.000 .718*

. .019
10 10

.718* 1.000

.019 .
10 10

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Mathematics

Statistics

Mathematics

Statistics

Kendall's tau_b

Spearman's rho

Mathematics Statistics

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
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 شخص من مجتمع كبير من األشخاص، وتم تصنيف كل شخص في العينة طبقـاً لعـدد                 150تم اختيار    -7

وفقاً للتصنيف  ) heart(، طبقاً لحالة قلبه     )meat(الكمية التي يستهلكها من اللحوم شهرياً مقدرة بالكيلوجرام       

  :التالي

  

  3ن أكثر م  meat(  0-1  1-2  2-3(كجم / كمية اللحوم

  4  3  2  1  التصنيف

  

  سيئة  متوسطة  جيدة  )heart(حالة القلب 

  3  2  1  التصنيف

  α=05.0اختبار استقالل الصفتين كمية اللحوم وحالة القلب عند مستوى معنوية :المطلوب

Count

23 13 3 39
30 6 9 45
21 4 7 32
12 10 12 34
86 33 31 150

0-1
1-2
2-3
more 3

Quantity of
the meat
(kg)

Total

Good medial Bad
Condition of the heart

Total

Quantity of the meat (kg) * Condition of the heart Crosstabulation

 
   

16.670
a

6 .011

17.575 6 .007

6.796 1 .009

150

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df

Asymp.
Sig.

(2-sided)

Chi-Square Tests

0 cells (.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 6.61.

a. 

 
 


