
 ةالمحاضرة الخامسة عشر 

 النسب في المجتمعات: تساوياختبار  : 3.3.5
إن اختبار االستقالل یمكن تطبیقه أیضًا في اختبارات فرضیة تساوي النسب أو 

عینة عشوائیة ذات حجوم  Kتساوي وسطاء مجتمعات برنولیة، فإذا كانت لدینا 
𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑘   مسحوبة منK   مجتمعًا لكل منها التوزیع البرنولي بوسطاء
𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑘 𝐻0: 𝑃1وأردنا اختبار صحة الفرضیة:   ،   = 𝑃2 = ⋯ = 𝑃𝑘 

 . :𝐻1مقابل الفرضیة البدیلة: النسب غیر متساویة  
2فإننا نقوم بتصنیف المشاهدات في جدول یحوي  × 𝐾  خلیة، حیث یتضمن هذا

عمودًا وهو عدد العینات المسحوبة بینما هناك سطران إحداهما یحتوي  Kالجدول 
خر على عدد مرات موافقة لكل عینة ویحتوي السطر اآلعلى عدد مرات النجاح ال

 :آلتيالفشل الموافقة لكل عینة كما في الجدول ا

 النتائج العینات المجموع
K K-1 … … j … 2 1 

∑ 𝑦𝑗
𝐾
𝑗=1   𝑦k  yk−1  … … 𝑦j  … y2  𝑦1  

عدد مرات 
 النجاح

𝑛 − ∑ 𝑦𝑗
𝐾
𝑖=1   𝑛𝐾 − 𝑦𝐾  𝑛𝐾−1 − 𝑦𝐾−1  … … 𝑛𝑗 − 𝑦𝑗  … 𝑛2 − 𝑦2  𝑛1 − 𝑦1  

عدد مرات 
 الفشل

𝑛  𝑛𝐾  𝑛𝐾−1  … … 𝑛𝑗  … 𝑛2  𝑛1  المجموع 

ومن بعد نحسب ، ثم نقوم بحساب التكرار المتوقع في كل خلیة كما فعلنا سابقًا 
 :    𝐻0قیمة إحصائیة االختبار تحت صحة 

𝜘0
2 = ∑ ∑ �𝑂𝑖𝑗−𝐸𝑖𝑗�2

𝐸𝑖𝑗

𝑐
𝑗=1

𝑟
𝑖=1   

 ودرجة الحریة 𝛼𝛼وعند مستوى المعنویة 
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  𝛾 = (𝑟 − 1)(𝑐 − 1) = (2 − 1)(𝐾 − 1) = 𝐾 − 1 . 

𝜘1−𝛼ومن جدول كاي_مربع نحسب القیمة النظریة إلحصائیة االختبار  
2 (𝛾) . 

𝜘0ثم نقارن  
𝜘1−𝛼مع  2

2 (𝛾)   التخاذ القرار المناسب بقبول الفرضیة𝐻0  أو
 رفضها.

 ):5 - 21مثال (
في دراسة تهدف لمقارنة نسب الشفاء لمرضى الحمى الراشحة وذلك بإتباع ثالث 

 :آلتیة. حیث كان لدینا جدول المشاهدات اA,B, Cطرق مختلفة بالعالج

 النتائج طرق العالج المجموع السطري
C B A 

∑ 𝑦𝑖 = 1703
𝑖=1  عدم شفاء 70 55 45  

𝑛 − ∑ 𝑦i
3
𝑖=1 =  شفاء 870 890 905  2665

𝑛 = 2833  𝑛3 = 950  𝑛2 = 945  𝑛1 = 940  
المجموع 
 العمودي

𝛼𝛼  والمطلوب : عند مستوى المعنویة =     :اختبار الفرضیة التالیة 0.05
 هم متساویة ".ؤ " إن نسب المرضى الذین لم یتم شفا

 هنا سنختبر: الحل:

H0: [p1 = p2 = p3]  :مقابل الفرضیة  H1:  .�النسب الثالث غیر متساویة�
,p3حیث  p2, p1 هم بإتباع طرق الحقیقیة لنسب الذین لم یتم شفاؤ  تمثل القیم
 على الترتیب. A  ،B  ،C  العالج

ومن أجل ذلك نعین أوًال جدول التكرارات المتوقعة المرافق لجدول التكرارات 
 المشاهدة المفروض حیث:
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𝐸𝑖𝑗 = 𝑂𝑖.× 𝑂.𝑗

𝑛
   ;        𝑖 = 1, 2 ;       𝑗 = 1, 2, 3  

 وینتج لدینا:
 النتائج طرق العالج

C B A 
 عدم الشفاء 56 57 57

 شفاء 884 888 893

 : 𝐻0ثم نحسب القیمة التجریبیة إلحصائیة االختبار تحت صحة 

𝜘0
2 = ∑ ∑ �𝑂𝑖𝑗−𝐸𝑖𝑗�2

𝐸𝑖𝑗

𝑐
𝑗=1

𝑟
𝑖=1 = (70−56)2

56
+ ⋯ + (905−893)2

893
= 6.484  

𝛼𝛼وعند مستوى المعنویة  =  ودرجة الحریة 0.05

 𝛾 = (𝑟 − 1)(𝑐 − 1) = (2 − 1)(3 − 1) = 2  

𝜘1−𝛼 نحسب القیمة النظریة إلحصائیة االختبار  
2 (𝛾) = 𝜘0.95

2 (2) = 5.99  
𝑥0 وبالمقارنة مع

2 = 𝑥0نجد أن   6.484
2 > 𝑥1−𝛼

2 (𝛾)  نرفضومنه 𝐻0 
 في نسب الشفاء بالنسبة لطرق العالج الثالث. أي هناك فروقٌ  𝐻1ونقبل 
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 تمارین غیر محلولة (للقسم العملي): 4.5: 

من الدجاج البّیاض  Aبیضة مسحوبة من الفوج  48إذا كان متوسط أوزان 1) 
بیضة مسحوبة من  60، ومتوسط أوزان G 10بانحراف معیاري   G 50 هو

. هل هناك G 8بانحراف معیاري G   54من الدجاج البّیاض هو Bالفوج 
وعند  A  ،Bفرق بین متوسطین الوزن لمجتمعي الفوجین من الدجاج البّیاض 

 .0.05مستوى المعنویة 

𝑛1  اختیرت عشوائیًا مجموعتان من المصابین بمرض معین:2)  = 12، 
  𝑛2 = نهایة استخدام وطبقت علیهما طریقتان مختلفتان في العالج، وفي  10

 81اختبار مخبري، فكان متوسط التحسن في المجموعة الثانیة الدواء، أجري لهما 
مجال ثقة للفرق الحقیقي بین  %99والمطلوب: أوجد  .5وبانحراف معیاري 

متوسطي التحسن في مجتمعي الدراسة بفرض أن المجتمعات المدروسة موزعة 
 طبیعیًا ... وماذا تستنتج؟

: أخذ عینتین من األطفال، أعطي العینة األولى تیةأجرى طبیب التجربة اآل3) 
 Bممزوجًا بالفلور، وأعطى العینة الثانیة معجونًا لألسنان  Aمعجونًا لألسنان 

وبهدف  A ،B وبعد ثالث سنوات من استخدام المعجونین ،فلورعلى ال یحوي 
 :آلتیةدراسة تآكل األسنان وجد النتائج ا

µ1  S1 = 7.15  X = 9.78  𝑛1 =  A) 1(العینة   260
µ2  S2 = 8.31  Y = 12.18  𝑛2 =   B  )2العینة (  289

والمطلوب : فهل تقودنا هذه النتائج إلى القول بأفضلیة أحد المعجونین عن  
 من الثقة. %99اآلخر بتقلیص تآكل األسنان بمستوى 
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) لمعالجة مرضى انحالل الدم عند األطفال، فأخذنا 2) و(1(طبقت طریقتان 4) 
) وطبقت على الثانیة 1من المرضى، طبقت على األولى الطریقة ( ینعینت

𝑛1): 1) فإذا كان حجم العینة (2الطریقة ( =  18مریضًا شفي منهم  50
𝑛2 وحجم العینة الثانیة: =  %99. والمطلوب: أوجد 12شفي منهم  40
 وماذا تستنتج؟ ،همالحقیقي بین نسبتي الذین تم شفاؤ  مجال ثقة حول الفرق

امرأة من  35رجل یقابلهم  1000رجًال من  60تبین سجالت مشفى أن 5) 
هل تقدم هذه النتائج . امرأة، ممن كانوا یعانون مرض السكري  1000أصل 

داللة كافیة على أن نسبة اإلصابة بمرض السكري أكبر عند الرجال وذلك عند 
 . 0.05مستوى الداللة اإلحصائیة 

ا كمخدر ومدى عالقتها بسوء التكیف االجتماعي أجریت دراسة تأثیر المارجوان6) 
یعرض لنا النتائج التي تم التوصل إلیها من عینة عشوائیة  تيوالجدول اآل
شخص یدخنون المارجوانا، وقد صنفت عناصر هذه العینة  100مكونة من 

 :آلتيمن حیث درجة التدخین وعدم التكیف االجتماعي كما في الجدول ا
 

المجموع 
 السطري

  تدخین المارجوانا درجة
 ضعیف وسط شدید

 أرق 10 5 7 22
 ةعدوانی 11 7 18 36
 ذهان مؤقت 6 11 7 24
 ال توجد أمراض ظاهرة 10 6 2 18

 المجموع العمودي 37 29 34 100

𝛼𝛼عند مستوى األهمیة  تیةوالمطلوب: اختبار الفرضیة اآل = 0.05  
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 مدى الخلل في التكیف االجتماعي". في" ال تأثیر لمستوى تعاطي المارجوانا 
مدخنًا ومصنفة حسب درجة إدمانهم من  280أوضاع  آلتيیمثل الجدول ا 7)

 :جهة وٕاصابتهم بالضغط الشریاني من جهة أخرى

 غیر مدخن المجموع
مدخن 
 وسط

  مدخن بكثرة

 مصاب بالضغط الشریاني 30 36 21 87

193 148 26 19 
غیر مصاب بالضغط 

 الشریاني
 المجموع 49 62 169 280

𝛼𝛼والمطلوب: اختبار الفرضیة التالیة عند مستوى األهمیة  = 0.05  

 " العالقة بین درجة التدخین وارتفاع الضغط الشریاني".

أجریت دراسة على عینتین من الموالید لمعایرة كمیة التیروكسین في الدم 8) 
 :تیةاآلمن اإلناث وكان لدینا النتائج  خرىإحداها من الذكور واأل

µ1  S1
 = 3.10  X = 9.8  𝑛1 =  عینة الذكور  49

µ2  S2
 = 2.32  Y = 9.75  𝑛2 =  عینة اإلناث  33

مجال ثقة حول الفرق الحقیقي بین متوسطي كمیة  %99والمطلوب: أوجد 
 .التیروكسین بالدم عند الذكور وعند اإلناث، وفسر الناتج

، لمعالجة مرض حمى السحایا عند األطفال  B, Aطبقت طریقتان مختلفتان 9) 
ن من المرضى، طبقت على العینة األولى الطریقة یومن أجل ذلك تم أخذ عینت
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A  وطبقت على العینة الثانیة الطریقةB تم  60. فإذا كان حجم العینة األولى
مریضًا  20تم شفاء  50مریضًا منهم، وكان حجم العینة الثانیة  25شفاء 

رق الحقیقي بین نسبتي من مجال ثقة حول الف %99منهم. والمطلوب: أوجد 
 . وماذا تستنتج؟Bوالطریقة  Aتباع الطریقة اهم بیتم شفاؤ 

فئران مصابة  9ار فعالیة مصل جدید لمعالجة السرطان، تم اختیار بالخت10) 
فقط منها بهذا المصل  5م عالج تبهذا المرض وفي مرحلة متقدمة منه، و 

وترك الباقي تحت المراقبة حتى الوفاة. فإذا كانت مدّد بقائها على قید الحیاة 
 :تيبالسنوات منذ بدء المعالجة هي كاآل

 مع المعالجة 2.1 5.1 1.4 4.6 0.9
 دون معالجة 1.9 0.5 2.8 3.1 

علمًا بأن من األهمیة.  0.05ن العالج فعال بمستوى فهل یمكن القول إ
 وبتباینات متساویة. طبیعيٌّ مجتمعي الفئران 

النتائج التي حصل علیها طبیب بمالحظة مجموعة من  تيیمثل الجدول اآل 11)
 األشخاص أعمارهم من جهة وٕاصابتهم بمرض معین من جهة أخرى

 فئات العمر
 الحالة المرضیة

 أطفال شباب كهول
 مصاب یالمرض 40 16 12
 غیر مصاب 72 44 30

وجود عالقة بین العمر واإلصابة بهذا المرض  ىهل تدل هذه النتائج عل
𝛼𝛼وبمستوى  =  ؟من المعنویة 0.01
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سائق وفئات  500عدد الحوادث التي تعرض لها  تيیمثل الجدول اآل 12)
عامًا، خالل عام واحد في مدینة  50و  18أعمارهم التي تتراوح ما بین 

 معینة.
𝛼𝛼والمطلوب: عند مستوى المعنویة  =           تیةیراد اختبار الفرضیة اآل 0.01

 " عدد الحوادث مستقلة عن عمر السائق".
 

 حیث
𝑛 = 500) ( 

[41-50] [26-40] [18- 25] 
  فئات العمر

 عدد الحوادث
105 120 75 0 
40 60 50 1 
5 20 25 2 

یعتقد أن حیاة مریض یعالج من مرض الفشل الكلوي الحاد تتبع التوزیع 13) 
𝜆𝜆بالوسیط   تياآلاألسي  =  مریضاً  50سنه، تم دراسة عینة من  0.05

 :تيبهذا المرض وكانت النتائج كاآل

,3�  ]2,3]  ]1,2]  ]0,1] مدة حیاة المریض
 

→�  

 4 9 16 21 التكرار المشاهد

𝛼𝛼والمطلوب: هل تقبل صحة االدعاء عند مستوى المعنویة  =  ؟0.05
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