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  مبادئ نظرية العينات
  

   مقدمة١-١ 
تم نظرية العينات بدراسة العالقة بني اتمع والعينات املسحوبة منـه فيمـا يـسمى باالسـتدالل                 

عدة طرق ألخذ العينات من اتمع الستخدامها يف االستدالل  هناك .statistical inference  ،اإلحصائي
عشوائية وهي العينة اليت تكون لكل مفرده من مفردات اتمـع           اإلحصائي ومن أشهر هذه الطرق هي العينة ال       

 فمثالً نستعني بعينه مسحوبة من اتمع لتقدير معامل هذا اتمع مثل متوسـطه               .نفس فرصة االختيار يف العيينة    
 وبعـد   أو أعطاء عينه من املرضى بارتفاع الضغط، مثالً دواء معني مث قياس ضغطهم قبل             . أو تباينة أو غري ذلك    

  .خفض الضغط أم التناوهلم هلذا الدواء ملعرفة ما إذا كان هذا الدواء مفيد يف 
  

أي جمموعات من املفردات تشترك يف صفه أصفات وتكون موضوع دراسة أو حبث فإن هذه اموعة                
مـا مـن   واتمع قد يكون جمموعة  ).Populationأو اختصاراً اتمع (يطلق عليها إحصائيا جمتمع الدراسة     

البشر أو أشجار أنواع معينه من الفاكهة أو احليوانات الزراعية أو إنتاج دولة ما لسلع معينه خالل فترة زمنية                   
 .اخل...حمدده

واتمع قد يكون حمدوداً إذا كان ميكن حصر عدد أفراده مثل سكان مدينة ما أو طـالب مرحلـة                     
إذا كان ال ميكن حصر عـدد أفـراده مثـل النجـوم             ) ائيال(تعليمية معينة ، وقد يكون اتمع غري حمدود         

عند دراسة صفة ما أو صفات معينه تمع مـا ، فـإن             ت احلية مبياه احمليطات واألار و     والكواكب أو الكائنا  
  البيانات اإلحصائية عن تلك الصفة أو الصفات جتمع بأحد أسلوبني

  

يانات عن كل مفرده من مفـردات اتمـع، وهـذا            وفيه جتمع الب   (census)أسلوب احلصر الشامل    : أوالً
األسلوب يتطلب وفرة يف الوقت واملال واهود الفين وتزداد هذه املتطلبات وتتضاعف كلمـا ازداد حجـم                 

 عادة إال يف حالة التعدادات اليت جتريها الـدول وتـدعمها            عوهذا األسلوب ال يتب   ). عدد أفراد اتمع  (اتمع  
  .ل تعدادات السكان والتعدادات الصناعية والتعدادات الزراعيةبإمكانيات ضخمه مث

  

 وفيه يتم مجع البيانات عن جزء من مفردات اتمـع خيتـار   (Sampling method)أسلوب املعاينة : الثاين
أي .  مث بعد ذلك يتم تعميم نتائج الدراسة على اتمع بأكمله          (Sample)بطريقة أو بأخرى ويطلق عليه عينه       

سلوب املعينة يقصد به دراسة خصائص اتمع من خالل دراسة عينه مسحوبة منه ، وجناح هذا اإلسـلوب                  أن إ 
  .يعتمد على أن حتمل العينة أقصى درجة من دقة التمثيل للمجتمع املسحوبة منه

  

ـ                  ع من األفضل يف بعض احلاالت احلصول على معلومات دقيقة عن طريق التعداد التام أو احلصر الشامل جلمي
  .يرد بياا يف الفقرة التاليةعناصر اتمع،  لكن الستخدام أسلوب املعاينة فوائد مجة مقارنة بالتعداد الشامل 
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  بعض مزايا أسلوب املعاينة  ٢-١
  :يتميز أسلوب املعاينة عن أسلوب احلصر الشامل مبزايا عدديه منها  

 امليدانية بسبب صغر حجم العينة بالنسبة       يؤدي استخدام العينات العشوائية إىل خفض تكاليف الدراسات        -١
  .إىل حجم اتمع وهو ما يؤدي إىل ختفيض األعباء اإلدارية والفنية اليت تتطلبها أي دراسة ميدانية

يتحقق وفر واضح يف الوقت الذي ينفق يف دراسة ميدانية على أساس عينة بدالً من احلصر الشامل وتتضح                   -٢
ظاهرة تتغري مبرور الوقت ، وعينة قد يترتب على دراسة تلك الظاهرة يف             أمهية الوقت عندما نقوم بدراسة      

اتمع كله جبمع البيانات من مجيع مفردات اتمع أن مير وقت بديل فتكون البيانات والنتـائج وقـت                  
ظهورها غري مطابقة لواقع اتمع وتصبح النتائج ذات قيمه حمدودة بعد أن فقدت عنصر املطابقة مع واقع                 

لظاهرة وتوزيعها احلايل تمع ، والتعدادات الدورية للسكان وبسبب ضخامة حجم العمل ا تـستغرق               ا
وقتاً طويالً حىت تصبح نتائجها جاهزة ومنشورة وقد يطول هذا الوقت إىل أكثر من ثالث أو أربع سنوات                  

ستخدمي هذه النتائج   حىت مع استخدام أحدث أجهزة احلاسبات األليه الضخمة ، ويكون على الباحثني م            
مراعاة الوقت الذي ينقض بني تاريخ إجراء التعداد وتاريخ نشر نتائجه وتعديل هذه النتائج يف حدود ذلك              

 جتري بني كل    توهذا دفع الكثري من الدول إىل تعزيز نتائج التعدادات الدورية للسكان بنتائج تعدادا            .. 
 .تعدادين متتاليني على أساس العينة

مثل جمتمع الكائنات احلية يف البحار واحمليطـات ال ميكـن أن تـتم              ) الالائية(ت غري احملدودة    يف اتمعا  -٣
 .الدراسة على أساس احلصر الشامل ولكن البد وأن تتم الدراسة بأسلوب املعاينة

أيضاً هناك بعض االختبارات البد وأن تتم بأسلوب املعاينة ألن إجراء مثل هذه االختبارات على أسـاس                  -٤
فاختبار صالحية شحنه من املفرقعات مثالً البـد  .. صر الشامل يؤدي إىل تلف املادة املختربة أو هالكها   احل

 .وأن يتم على أساس العينة وباملثل حتليل دم املرضى يتم على أساس عينه
 

  أقسام العينات  ٣-١
، وفيمـا يلـي      وعينات غري عـشوائية     عينات عشوائية   ومها إىل قسمني رئيسني   عادة   تنقسم العينات 
  .تفصيل لكل قسم منها

  

  العينات العشوائية   ١-٣-١
هي تلك العينات اليت يتم اختيار مفرداا حسب خطه إحصائية ال يكون فيها للباحث أو ملفـردات                 
العينة دخل يف اختيار أي مفرده فيها ، حيث يتم االختيار باستخدام أساليب معينة تلعب الصدفة خالهلا الدور                  

والعينـات  . اختيار املفردة ولكن بشرط أن يتحقق جلميع املفردات احتمال ثابت وحمـدد لالختيـار             األول يف   
 من دقـة التمثيـل      عاليةالعشوائية إذا ما مت اختيارها بالطريقة العلمية السليمة واملناسبة ميكن أن تكفل درجه              
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ـ  .. علمية الدقيقة   للمجتمعات املسحوبة منها لذلك فهي الوسيلة األساسية يف حالة البحوث ال           م أنـواع   من أه
  .العينات العشوائية مايلي

  

  Simple random sample: العينة العشوائية البسيطة) أ(
ويلجأ إليها الباحث يف حالة ما إذا كان جمتمع الدراسة ليس كبرياً وحيمل قدراً من التجـانس بـني                     
لبسيطة تستغل فرص متكافئة ملفردات اتمع      والعينة العشوائية ا  .  للصفة أو الصفات موضع الدراسة     تاملفردا

واالختيار العشوائي يتم   . عن طريق الصدفة البحتة   تكون  للدخول يف العينة ولكن املفردات اليت تدخل يف العينة          
يدوياً عن طريق بطاقات متماثلة يف احلجم واللون أو عن طريق جداول األعداد العـشوائية أو عـن طريـق                    

حقق ذلك فإن األمر يتطلب حتديد مفردات اتمع حتديداً كامالً ويكون هذا التحديـد              ولكي يت . احلاسب اآليل 
وال جيـوز    (Frame)تضم كل مفردات اتمع وهذه القائمة تسمى اإلطـار ) أو خريطة(على شكل قائمة 

  .االختيار العشوائي إال من املفردات اليت يضمها اإلطار
  

  Systematic sample: العينة املنتظمة) ب(
اختيار هذه العينة يتطلب وجود إطار للمجتمع كما يف حالة العينة العشوائية البسيطة حبيـث يعطـى                   

لكل مفرده من مفردات اتمع رقماً متسلسالً داخل اإلطار ، مث خنتار مفردات العينة من اإلطار حبيث يكـون                   
. ردة السابقة هلا وكذلك رقم املفردة الالحقة هلا       الرقم املتسلسل لكل مفردة يبعد بعداً ثابتاً منتظماً عن رقم املف          

 مفرده فإننـا نقـسم      100 مفرده ونريد اختيار عينه منتظمة حجمها        2000فمثالً إذا كان لدينا جمتمعاً حجمه       

=اإلطار إىل فترات منتظمة طول كل فترة 
100
 (1 – 20)مفردة  ومن داخل مفردات الفترة األوىل  =200020

 مثالً وبناء على رقم تلك املفردة يتحدد بـاقي مفـردات العينـة              14 مفرده واحدة عشوائياً ولتكن رقم       خيتار
  .1994، 1974 ، .… ، 54 ، 34املنتظمة فتكون هي املفردات ذات األرقام 

يـار   العملية لقلة تكاليفها وقلة األخطاء الـيت ترتكـب يف اخت           توالعينة املنتظمة كثرية االستعمال يف التطبيقا     
ولكن أهم عيوب املعاينة املنتظمة هو عدم صالحيتها إذا ما وجـدت            . مفردات العينة فضالً عن سهولة إجرائها     

عالقة دورية مع ترتيب العناصر يف القائمة وكان طول الفترة بني عناصر العينة مساوياً لطول الدورة أو إحدى                  
  .مضاعفاا

  

  Stratified random sample: العينة العشوائية الطبقية) جـ(
حبيث أن التجانس   ) طبقات(ويلجأ إليها الباحث يف حالة ما إذا كان جمتمع الدراسة واضحاً به فئات              

أي أن التـشتت    (أو التقارب داخل كل طبقة من طبقات جمتمع الدراسة أكرب من التجانس داخل اتمع ككل                
يف هذه احلالة جيب علـى الباحـث        ).  حده داخل اتمع ككل أكرب من التشتت داخل كل فئة من فئاته على           
وأحياناً يوضع يف االعتبار عناصر أخرى مثل       (مراعاة أن الطبقة داخل العينة بنفس نسبة وجودها داخل اتمع           
بعد أن يتم حتديد عدد املفردات اليت جيـب         ). التشتت داخل الطبقة أو عنصر التكلفة جلمع البيانات عن الطبقة         
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دخول يف العينة فإن هذه املفردات يتم سحبها عشوائياً من داخل الطبقة وجمموع هـذه               سحبها من كل طبقة لل    
  .املفردات تكون العينة الطبقية العشوائية

  

  clustered sample: العينة متعددة املراحل أو العنقودية) د(
 تكلف الكثري   يلجأ إليها الباحث عندما يكون جمتمع الدراسة كبري جداً ومتناثراً على مساحات شاسعة              

من الوقت واجلهد يف التنقل بينها عند مجع البيانات، أيضاً يف حالة عدم وجود إطار يضم مجيع مفردات اتمع                   
يف . هلذا يلجأ الباحث إىل أخذ العينة على مراحل متعددة متتالية         . فيستحيل االختيار العشوائي مباشر من اتمع     

 عدد حمدد من وحدات املعاينة الكبرية احلجم ومنها خيتار بعضها عشوائياً مث             املرحلة األوىل يتم تقسيم اتمع إىل     
يتلو ذلك كمرحلة ثانية تقسيم الوحدات املختارة عشوائياً من املرحلة األوىل إىل وحدات أقل منها يف احلجم مث                  

راحل ليس ثابت بـل     وهكذا تتابع مراحل التقسيم واالختيار العشوائي ، وعدد هذه امل         .. خيتار بعضها عشوائياً  
يف املرحلة األخرية يصل الباحث إىل وحدات املعاينـة         .. يتوقف على طبيعة جمتمع الدراسة وإمكانيات الباحث        

  .اليت سيجمع عنها بيانات البحث ويطلق عليها وحدات املعاينة األولية
  

  :  العينات غري العشوائية٢-٣-١
        تمع احتمال ثابت وحمدد لالختيار، وغالباً يتـدخل        هي تلك العينات اليت ال تكفل جلميع مفردات ا

  :هم أنواع العينات غري العشوائيةومن أ... الباحث يف عملية االختيار بصورة أو بأخرى 
  

 Purposive sample: العينة العمدية أو املقصودة) أ(
اته ال تسمح لـه  يلجأ الباحث إىل هذه الطريقة فيما إذا كان جمتمع الدراسة كبري جداً وكانت إمكاني            

إال بدراسة عينة حجمها صغري جداً بالنسبة تمع الدراسة، يف هذه احلالة يتعمد الباحث اختيار مفردات معينـة             
  .كعينة تمع الدراسة يرى خبربته السابقة أن هذه العينة ميكن أن تعطي متثيالً مقبوالً تمع الدراسة

ة أو اجتماعية معينه عن ريف دولـة مـا ، وكانـت             مثالً إذا أراد باحث دراسة خصائص اقتصادي      
 ، فإنه يف هذه احلالة إذا ما مت اختيار القرية           الية واإلدارية ال تسمح له بعينة سوى سكان قرية واحدة         إمكانياته امل 

من حيـث الظـاهرة   (عشوائياً من بني آالف القرى بتلك الدولة فإن الصدفة قد تأيت بقرية بعيدة يف خصائصها              
كأن تأيت بالصدفة قرية ساحلية معظم سكاا مـن         ... عن خصائص معظم قرى تلك الدولة       ) الدراسةموضوع  

هذه القرية أو تلك    .. الصيادين أو قرية قريبة من مشروع صناعي ضخم يستوعب يف قواه العاملة معظم سكاا             
يداً عن النمط املعيـشي املعتـاد        بع – نابعاً عن ظروفها اخلاصة      –قد يأخذ النمط املعيشي لسكناها طابعاً خاصاً        

هلذا فإن الباحث وعلى ضـوء      . لبقية القرى، لذلك فأي منها ال ميكن أن يعطي متثيالً مقبوال لريف تلك الدولة             
وهـذه   . ميكن أن متثل الريـف     - من وجهة نظره الشخصية    –خرباته السابقة يتعمد اختيار قرية معينة يرى أا         

  . اللجوء إليها يف حالة البحوث التمهيديةالطريقة غري علميه وغالباً يتم
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 Quota sample: العينة احلصصيه) ب(
على سبيل املثـال    (وهي نوع خاص من العينات غري العشوائية وتستخدم كثرياً يف معاينة الرأي العام              

ت املتحـدة  عمليات استطالعية الرأي العام اليت يقوم ا معهد جالوب قبل إجراء انتخابات الرئاسة يف الواليـا       
يف هذه الطريقة يقسم اتمع موضوع الدراسة إىل طبقات بالنسبة إىل صفات أو خصائص معينـة    )... األمريكية

وعلى سبيل املثـال يف حالـة       (ويتم العمل على متثيل كل طبقة منها يف العينة بنسبة وجودها يف اتمع األصلي               
 فرد مثالً عندما يريـد الباحـث أن يقـوم           ١٠٠ملطلوبة  دراسة الدخل ملنطقة ما ورؤى أن يكون حجم العينة ا         

 من ذوي األعمال احلرة     ٣٥ من العمال احلرفيني ،      ٤٥ موظفاً،   ٢٠ البيانات باحلصول على البيانات من       اجامعو
وتترك احلرية جلامعي البيانات يف اختيار األفراد املطلوبة فيها حدود املواصفات املوضوعة لكل طبقـة مـن                 .. 

  .الطبقات املذكورة
إال أنـه يف احلالـة   .. اثلة للعينة الطبقية العـشوائية واضح أنه رغماً من أن هذه الطريقة يف ظاهرها مم       

يكون اختيار املفردات عشوائياً من داخل كل طبقة وال يترك جلامع البيانات            ) العينة الطبقية العشوائية  (األخرية  
  .حرية اختيار املفردات من كل طبقة والذي قد يترتب عليه متيزاً كبرياً

صصيه إذا كان من املرغوب فيها اظهار النتائج يف وقت قصري مع            يلجأ الباحث إىل العينة احل    .. عموماً
  .عن توافر درجة دقة عالية بتلك النتائجالتغاضي 

  

   أخطاء البيانات اإلحصائية٤-١
  :تتعرض البيانات اإلحصائية اليت يتم مجعها إىل نوعني من األخطاء  

  

   خطأ التميز١-٤-١
ج عن مصادر متعددة، منها أخطاء يف تصميم البحث أو التجربة أو أخطاء فنيه أثنـاء مجـع                  وهو ينت 

أخطاء التميز تزداد بازدياد الفروق بني      .. البيانات أو خالل العمليات احلسابية اليت تتم على البيانات املتجمعة         
 وبني اإلمكانيات الفعليـة املتاحـة       الالزم توافرها لضمان أقصى درجة دقة ممكنه      ) املادية والفنية ( اإلمكانيات  

  .للباحث
أخطاء التميز قد توجد يف البيانات اليت يتم مجعها بأسلوب احلصر الشامل وقد توجد أيضاً يف البيانات                   

مما هي عليه   ) احلصر الشامل (اليت يتم مجعها بأسلوب املعاينة، ولكنها إن وجدت فهي غالباً أكرب يف احلالة األوىل               
باعتبار أن حجم العمل يف تلك احلالة يكون أقل وبالتايل قد يسهل توفري اإلمكانيـات               ) املعاينة(ثانية  يف احلالة ال  

  .الالزمة وجتنب األخطاء الفنية
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   خطأ املعاينة العشوائية أو خطأ الصدفة ٢-٤-١
 الـيت مل تـشأ       وهو اخلطأ الناتج عن فروق الصدفة بني مفردات اتمع اليت دخلت العينة وبني تلك املفردات              

وخطأ الصدفة ميكن تقليل قيمته إذا ما مت اختيار العينة بالطريقة املناسبة وإذا ما كان               .. الصدفة أن تدخل العينة   
  .حجم العينة مناسباً حلجم اتمع وخصائصه

 

    املعامل واإلحصاءات٥-١
ـ                ا معـامل اتمـع     املقاييس اإلحصائية اليت حتسب من بيانات جمتمع الدراسة بأكملـه يطلـق عليه

(Parameters of population)  أما املقاييس اإلحصائية اليت حتسب من بيانات عينه مسحوبة من جمتمـع ،
 ويعترب كل إحصاء منها مبثابة تقدير أو قيمه تقديريـة ملعلمـة             (Statistics)الدراسة فيطلق عليها إحصاءات     

بيانات العينة تقدير ملعلمة اتمع املناظرة وهي املتوسـط         اتمع املناظر، فيكون املتوسط احلسايب احملسوب من        
وجيب أال يغيب عن األذهان بأن حساب قيمة املتوسط احلسايب من           .. احلسايب املسحوب منه هذه العينة وهكذا     

.. بيانات العينة ليس هدفاً يف حد ذاته ولكن وسيلة للتعرف على املتوسط احلسايب للمجتمع موضوع الدراسـة                
  .باحلال بالنسبة لباقي املقاييس اإلحصائية اليت حتسب من العينةوهكذا 

للتفرقة بني املعامل واإلحصاءات جيب أن نرمز لكل منها برموز ختتلف عن رموز األخرى، على سـبيل                   
، أيـضاً    x مزبينما يرمز للمتوسط احلسايب للعينـة بـالر        µ املثال يرمز للمتوسط احلسايب للمجتمع بالرمز     

  .وهكذا S  بينما يرمز لالحنراف املعياري للعينة بالرمزσلالحنراف املعياري للمجتمع بالرمز 
  

 Sampling Distributions: توزيعات املعاينة ١-٥-١
، مث سحبنا منها بعض املقاييس اإلحصائية مثل املتوسط          من جمتمع ما     nنفرض أننا أخذنا عينه حجمها        

فإن كل مقياس من هذه املقاييس يعترب متغري عشوائي يف ذاته خيتلف من عينه إىل أخرى                ... احلسايب ، التباين ،     
ـ فمثالً نقول أن توزيع     .  هذا التوزيع يسمى بتوزيع العينة     – هذا املتغري العشوائي خيضع لتوزيع معني        –  ةاملعاين

خوذة من نفس هذا اتمع ذات      للمتوسط احلسايب وهو عبارة عن توزيع مجيع املتوسطات احلسابية للعينات املأ          
 n ، وكذلك فإن توزيع املعاينة للتباين هو توزيع مجيع التباينات احملسوبة من عينات هلا نفس احلجـم                   nاحلجم  

  ... .ومأخوذة من نفس اتمع ، وهكذا 

 Sampling Distributions of Means: عاينة لألوساطتوزيعات امل ٢-٥-١
 واالحنراف املعياري   µله تساوي  من جمتمع الائي ، القيمة املتوقعة        nعينه حجمها   حبنا  نفرض أننا س    

   التوزيع واحنرافه املعياري مهاذا خيضع لتوزيع ما ، متوسط هX فإن املتوسط احلسايبσهو
  

   
nX

σ
σ =       ،      µµ =X      (4-1) 
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ويرمـز لـه    (ويف احلالة اليت يكون فيها اتمع األصلي املـسحوبة منـه العينـة جمتمـع طبيعـي                    
),(بالرمز 2σµN     فإن توزيع املعاينة للمتوسط احلسايب  X          يكون يف هذه احلالة توزيع طبيعي أيضاً له نفس 

  ، أي مبعىن أن n/σ ولكن احنرافه املعياري يساوي µ املتوسط األصلي
  

),(~),(~
2

2

n
NXNX σµσµ ⇒               (4-2) 

  ومن مث يكون 

)1,0(~)( Nxnz
σ

µ−
=       (4-3) 

    

 ال ختضع للتوزيع الطبيعي ولكنها تتوزع توزيع يكون قريباً من           X أما إذا كان اتمع غري طبيعي فإن      
)30( الكبريةnالتوزيع الطبيعي لقيم  ≥nحيث أن   

)1,0()( Nxnz
n

as

∞→
⎯→⎯

−
=

σ
µ      (4-4) 

    

 اً يف اإلحصاء وخاصة يف التطبيقات العلمية وتسمى نظرية النهايـة املركزيـة            اهلامة جد تعترب النتيجة السابقة    و
Central Limit Theorem فإن املتوسط احلسايب العينات الكبرية احلجم واليت تنص على أنه يف حالةX 

 و   µباملعامالت  خيضع للتوزيع الطبيعي    
n

2σ   ،أن   حيث µσ  بغـض    مها متوسط وتباين اتمع األصلي     2,

بصرف النظر عـن     (3-4)  الكبرية تتحقق العالقة   nومن مث فإنه لقيم      .النظر عن شكل توزيع اتمع األصلي     
  .توزيع اتمع األصلي

  لعينه عشوائية مسحوبة من جمتمع الائي متوسطه هو         هو املتوسط احلسايب   1Xكذلك فإنه إذا كان       

1µ   1  واحنرافه املعياري هوσ   2، وكانX          ائي آخر   هو املتوسط احلسايب لعينة عشوائية مسحوبة من جمتمعال
 وكانت العينتني مستقلتني فإن اموع اجلربي ملتوسط العينتني خيضع لتوزيع           2σ ي واحنرافه املعيار  2µمتوسط  
  باملعامالتاملعاينة 

2

2
2

1

2
12

)(21)(
212

and
nnxxxx
σσ

µµµ σ +=±=
±±      (4-5) 

    

21حيث  , nnمها حجم العينة األوىل والثانية .  
)(وإذا كان اتمعني األصليني طبيعيني فإن          21 xx  خيضع لتوزيع طبيعي أيضاً بالبارامترات املعطاة       ±

   وعليه فإنه يف هذه احلالة(5-4)يف 

)1,0(~
)()(

2

2
2

1

2
1

2121 N

nn

xx
z

σσ

µµ

+

±−±
=     (4-6) 

)(ما ال يتوزع توزيعاً طبيعياً فإن     أما إذا كان أحد اتمعني أو كليه         21 xx  ال يتوزع توزيعاً طبيعيـاً      ±
21لكن لقيم   كذلك ، و   ,nn          الكبرية فإنه طبقاً لنظرية النهاية املركزية السابقة فإن )( 21 xx توزيعـاً   يتوزع   ±

  .يف حالة العينات الكبرية(6-4) قريباً من التوزيع الطبيعي وبذلك ميكننا استخدام نفس العالقة
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 Sampling Distribution of The Variance: توزيع املعاينة للتباين ٣-٥-١
    

إذا كان   
1

)( 2
2
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−
= ∑

n
xx

s i       هو تباين عينه عشوائية حجمها n     مأخوذة من جمتمع متوسـطه µ 

  إن ف4µ  وعزمه الرابع حول املتوسط هو2σوتباينه 
  

1
and

2
422 2

2
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SS
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2وإذا كان اتمع طبيعي فإن   
4 3σµ    وبالتايل فإن=
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       (4-8) 
    

 ال تتوزع طبيعي حىت ولو كان اتمع طبيعي ، ولكنه يتوزع توزيع قريـب مـن   2S نالحظ هنا أن  
)100(الكبرية nالتوزيع الطبيعي وذلك لقيم      ≥n.        تمع األصلي خيضع للتوزيع الطبيعي فـإنأما إن كان ا 

22املتغري /)1( σsn   أي أن. n−1 بعدد درجات حرية يساوي2χي خيضع لتوزيع يسمى توزيع مربع كا−
  

)1(~)1( 2
2

2

−
− nsn χ
σ

     (4-9)  
    

  ودالة كثافته هي يف اإلحصاء التطبيقي اهلامة من التوزيعات ع مربع كايويعترب توزي
  

0,)( 2/2
1

>= −
−

yeyyf y
v

     (4-10) 
  

داله متصلة   ويتضح من شكل الدالة أا        الوحيد له  املعامل هي عدد درجات احلريه للتوزيع وتعترب هي         vحيث  
منحىن هذه الداله غري متماثل ويعترب من املنحنيات موجبة          ،   ور السينات وتقع بأكملها فوق النصف املوجب حمل     

القيمة املتوقعة هلـذا     وتكون   .vكما زادت درجات احلريه     ) وبالتايل يقترب من التماثل   (االلتواء ويقل التواؤه    
   أي مبعىن أن v2  و تباينه هوv  هيالتوزيع

 vyE y == µ)(  
 

 vyV 2)( 2 ==σ         (4-11) 

2كانفإذا    
1s  1ين عينه عشوائية حجمها   ا هو تبn    مسحوبة من جمتمع طبيعي ),(

1

2
1 σµN 2، وكان

2s 

),( ومسحوبة من جمتمع طبيعي آخر     2n عشوائية أخرى حجمها   هو تباين عينه  
2

2
2 σµN     وكانـت العينتـان 

  :مستقلتان فإن املتغري

)1,1(~
/

/
21

2

22
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−− nnF
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σ
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)1,1( أن   حيث 21 −− nnF    تسمى بتوزيعF      11بدرجيت احلريـه −n     12 و −n  دالـة الكثافـة    و
21   بدرجيت احلريهF  الذي خيضع لتوزيعyاإلحتماليه للمتغري  ,vv  تعطى بالصورة :  
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ع بالكامل يف النصف املوجب حملور السينات كمـا يف حالـة   أن املنحىن يق(13-4) وكما يتضح من الداله يف 
   ولكن يقترب من التماثل كلما زادت درجـات احلريـه          ءوهو أيضاً غري متماثل وموجب االلتوا       ،    2χتوزيع

21 ,vv.  
    

 σµ,2 باملعامالت من جمتمع طبيعي     مأخوذة nايب لعينه حجمها     هو املتوسط احلس   Xذكرنا سابقاً أنه إذا كان    
  فإن

)1,0(~)( Nxnz
σ

µ−
=  

 غري معلومة فإننا نستخدم بدال منها االحنراف σة  ولكن يف حالة ما إذا كانت قيم ، معلومةσهذا إذا كانت

املتغري يصبح ولكن يف هذه احلالة   S عينة املعياري لل
S
xn )( µ−  بتوزيع  يعرف خيضع لتوزيعt  

   ، أي أنn−1بدرجات حريه student−tستيودنت  

)1(~)(
−

−
= nt

s
xnt µ      (4-14) 

  : تعطي بالصورة vحريه بدرجات   tدالة الكثافة لتوزيع 
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 ولكنه أقل حتدباً مـن      N)1,0(وهو يشبه يف ذلك املنحىن الطبيعي القياسي       yوهو توزيع متماثل حول حمور      
  . زادت درجات احلريهتوزيع الطبيعي كلماالتوزيع الطبيعي القياسي ولكنه يقترب من ال

2إذا كان   و
2
1 XوS      1 مها املتوسط احلسايب والتباين لعينه حجمهاn 1 من جمتمع طبيعي متوسط هو     مأخوذةµ 

2وكان  
2
2 XوS      2ى حجمها  مها املتوسط احلسايب والتباين لعينه أخرn      آخر لـه    ومأخوذة من جمتمع طبيعي

  تان فإن املتغري وكانت العينتان مستقل2µ املتوسط

)2(~
)()(

2111

2122

21

−+
+

±−±
= nnt

S
XX

t
nnp

µµ    (4-16) 

 حيث أن 
2
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SnSn
S p يسمى بالتباين املشترك للعينتني The Pooled Variance.  

  
  


