Chapter 1
Introduction to Statistics
Section 1-1
Review and Preview

Preview عرض مسبك
Polls, studies, surveys and other data collecting tools collect
data from a small part of a larger group so that we can learn
something about the larger group. This is a common and
important goal of statistics: Learn about a large group by
examining data from some of its members.

استطالعات الرأي والدراسات واالستمصاءات وغٌرها من البٌانات جمع أدوات جمع البٌانات من جزء صغٌر من
 تعرف: هذا هو هدف مشترن ومهم من اإلحصابٌات.مجموعة أكبر حتى ٌتسنى لنا أن نتعلم شٌبا عن مجموعة أكبر
.على مجموعة كبٌرة من خالل دراسة البٌانات من بعض أعضابها

Preview عرض مسبك
In this context, the terms sample and population have special
meaning. Formal definitions for these and other basic terms
will be given here.

. سٌتم تعارٌف رسمٌة لهذه المصطلحات واألساسٌة األخرى هنا. حٌث العٌنة والسكان لها معنى خاص،فً هذا السٌاق

In this section we will look at some of the ways to describe
data. .فً هذا المسم سوف نلمً نظرة على بعض الطرق لوصف البٌانات

Data
❖

Data البٌانات

collections of observations (such as measurements,
genders, survey responses)
.) واالستجابات مسح،مجموعات من المالحظات (مثل المٌاسات واألجناس
 او130  او120  مثال لو للنا بناخذ اطوال مجموعه من االطفال ناخذ عٌنه من المجموعة ونمٌس االطوال طول//شرح
 االعداد هذي هً الداتا الممصوده واذا اعمار االعمار هً الداتا واذا درجات هم الدرجات هً الداتا100
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Statistics
❖

Statistics اإلحصبء

is the science of planning studies and experiments, obtaining
data, and then organizing, summarizing, presenting,
analyzing, interpreting, and drawing conclusions based on
the data. ، ٌلخص، ومن ثم تنظٌم، والحصول على البٌانات،هو علم من الدراسات والتجارب التخطٌط
 واستخالص االستنتاجات استنادا إلى البٌانات، وتفسٌر،عرض وتحلٌل

Population
❖ Population المجمىعه
The complete collection of all individuals (scores, people,
measurements, and so on) to be studied; the collection is
complete in the sense that it includes all of the individuals
to be studied.  وهلم جرا) لٌتم، والمٌاسات، والناس،مجموعة كاملة من جمٌع األفراد (عشرات
. مجموعة كاملة بمعنى أنه ٌشمل جمٌع األفراد لدراستها.دراستها

. ٌعنً الكل اللً بناخذ منهم العٌنه ونسوي علٌها دراسه ركز على كلمة كل//شرح

Census versus Sample تعداد ممابل عٌنة

❖

Census  التعدادCollection of data from every member of a population.

. التعداد نفس الببلكٌشن ٌعنً الكل فٌها وهً اللً ناخذ منها العٌنه/ شرح.جمع البٌانات من كل عضو من السكان

❖

Sample عٌنة

Subcollection of members selected from a population.

. هً العٌنه من المجموعه بالعامٌه/  شرح.المجموعة الفرعٌة من أعضاء مختارٌن من السكان

Chapter Key Concepts فصل مفتاح المفاهٌم
❖ Sample data must be collected in an appropriate way, such as
through a process of random selection.

.ً وذلن من خالل عملٌة االختٌار العشواب،ٌجب جمع بٌانات العٌنة بطرٌمة مناسبة

❖ If sample data are not collected in an appropriate way, the data
may be so completely useless that no amount of statistical
torturing can salvage them.
 لد تكون البٌانات حتى عدٌمة الفابدة تماما أن أي لدر من تعذٌب،إذا لم ٌتم جمع بٌانات العٌنة بطرٌمة مناسبة
.اإلحصابً ٌمكن إنماذ لهم
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Section 1-2
Statistical Thinking
Key Concept ًالمفهوم الربٌس
This section introduces basic principles of statistical thinking used
throughout this book. Whether conducting statistical analysis of
data that we have collected, or analyzing a statistical analysis done
by someone else, we should not rely on blind acceptance of
mathematical calculation. We should consider these factors:

ً ما إذا كان إجراء التحلٌل اإلحصاب.ٌمدم هذا المسم المبادئ األساسٌة للتفكٌر اإلحصابٌة المستخدمة فً هذا الكتاب
 ال ٌنبغً لنا أن نعتمد على المبول األعمى، أو تحلٌل التحلٌل اإلحصابً الذي لام به شخص آخر،للبٌانات التً جمعناها
: ٌجب علٌنا النظر فً هذه العوامل.من العملٌات الحسابٌة

Key Concept (continued) )مفهوم ربٌسً (تابع
❖Context of the data سٌاق(مسار) البٌانات
❖Source of the data مصدر البٌانات
❖Sampling method طرٌمة أخذ العٌنات
❖Conclusions االستنتاجات
❖Practical implications نواتج عملٌة

Context )السٌاق (المسار
❖What do the values represent?
ماذا تمثل المٌم؟
❖Where did the data come from? من أٌن تؤتً البٌانات؟
❖Why were they collected?
لماذا كانوا جمعها؟
❖An understanding of the context will directly affect the
statistical procedure used. وفهم من سٌاق تإثر بشكل مباشر على إجراء
.إحصابً المستخدمة

Source of data مصدر البٌانات
❖Is the source objective?
هل المصدر هدف؟
❖Is the source biased?
هل المصدر متحٌز؟
❖Is there some incentive to distort or spin results to
support some self-serving position?
هنان بعض الحوافز لتشوٌه أو النتابج تدور لدعم بعض مولف لخدمة مصالح ذاتٌة؟

❖Is there something to gain or lose by distorting results?

هل هنان شًء لكسب أو فمدان من خالل تشوٌه النتابج؟
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❖ Be vigilant and skeptical of studies from sources that may be
biased..توخً الحذر وتشكن فً الدراسات من المصادر التً لد تكون متحٌزة

Sampling Method طرٌمة أخذ العٌنات
❖Does the method chosen greatly influence the validity of
the conclusion? هل الطرٌمة المختارة بشكل كبٌر تإثر على صحة االستنتاج؟
❖Voluntary response )or self-selected( samples often have
bias )those with special interest are more likely to
participate(. These samples‟ results are not necessarily
valid. استجابة طوعٌة (أو اختٌار الذاتً) عٌنات غالبا ما ٌكون التحٌز (ذوي المصالح الخاصة أكثر عرضة
. نتابج هذه العٌنات "غٌر صالحة بالضرورة.)للمشاركة

❖Other methods are more likely to produce good results.
.أسالٌب أخرى من المرجح أن تسفر عن نتابج جٌدة

Conclusions االستنتاجات
❖Make statements that are clear to those without an
understanding of statistics and its terminology.

ً ٌجب اختٌار مصطلحات مفهومه للناس ف/ شرح.اإلدالء ببٌانات واضحة ألولبن دون فهم اإلحصاءات ومصطلحاته
.عمل االحصابٌات

❖Avoid making statements not justified by the statistical
analysis. .ًتجنب اإلدالء بتصرٌحات ال تبرره التحلٌل اإلحصاب
Practical Implications نواتج عملٌة
❖ State

practical implications of the results. .اآلثار العملٌة حالة من النتابج
❖There may exist some statistical significance yet there
may be NO practical significance.
.ًلد تكون هنان بعض األهمٌة اإلحصابٌة بعد لد ٌكون هنان أي مغزى عمل

❖Common sense might suggest that the finding does not
make enough of a difference to justify its use or to be
practical. الحس السلٌم لد ٌوحً بؤن النتٌجة ال تجعل ما ٌكفً من الفرق لتبرٌر استخدامه أو أن ٌكون
.ًعمل

Statistical Significance داللة إحصابٌة
❖Consider the likelihood of getting the results by chance.

.النظر فً احتمال الحصول على النتابج عن طرٌك الصدفة

❖If results could easily occur by chance, then they are not
statistically significant.

. ثم أنها لٌست ذات داللة إحصابٌة،إذا كانت النتابج ٌمكن أن تحدث بسهولة عن طرٌك الصدفة

❖If the likelihood of getting the results is so small, then the
results are statistically significant.
. ثم كانت النتابج ذات داللة إحصابٌة،إذا كان احتمال الحصول على نتابج صغٌرة جدا
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Section 1-3
Types of Data
المفهوم الربٌسً Key Concept
The subject of statistics is largely about using sample data to
make inferences )or generalizations( about an entire
population. It is essential to know and understand the
موضوع االحصاءات إلى حد كبٌر حول استخدام بٌانات العٌنة لجعل definitions that follow.
االستدالالت (أو التعمٌمات) عن مجموعه بؤكملها .ومن الضروري معرفة وفهم التعارٌف التالٌة.

معامل Parameter
معامل ❖Parameter
a numerical measurement describing some characteristic
of a population.
لٌاس العددي واصفا بعض الخصابص للمجموعه.
المجموعة Population

معامل Parameter

احصائيه Statistic
إحصابٌة ❖Statistic
a numerical measurement describing some characteristic of
لٌاس العددي واصفا بعض من سمات عٌنةa sample. .

عٌنه Sample

احصابٌة Statistic
شرح /اللً ناخذه من البوبٌولٌشن اسمه بارامٌتر واللً ناخذه من السٌمبل اسمه ستاتٌستٌن ٌعنً لو شغال احصاء
بنكون نشتغل على العٌنات و لو شغالٌن على المجموعات البوبٌولٌكٌشن ٌعنً بٌكون شغلنا على البارامٌتر .
مالحظه مهمه //تجً باألختبارات صح و خطؤ و اختٌاري ٌجب فهم المعنى جٌدا .
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البٌانات الكمٌة Quantitative Data
الكمً (أو العددي) البٌانات ❖Quantitative )or numerical( data
consists of numbers representing counts or
ٌتكون من أرلام تمثل التهم أو المٌاساتmeasurements. .
على سبٌل المثال :األوزان من عارضات األزٌاءExample:The weights of supermodels.
على سبٌل المثال :أعمار المشاركٌنExample: The ages of respondents.

بٌانات تسلسلٌة Categorical Data
الماطع (أو نوعً أو سمة) البٌانات Categorical )or qualitative or attribute( data

❖

(consists of names or labels )representing categories
ٌتكون من األسماء أو التسمٌات (تمثل فبات)
على سبٌل المثالExample: The genders )male/female( of professional athletes. :
الجنسٌن (ذكور  /إناث) من الرٌاضٌٌن المحترفٌن
Example: Shirt numbers on professional athletes uniforms - substitutes for
على سبٌل المثال :أرلام لمٌص على الرٌاضٌٌن الزي المهنٌة  -بدابل لألسماءnames..

العمل مع البٌانات الكمٌة Working with Quantitative Data
Quantitative data can further be described by distinguishing
between discrete and continuous types.

ٌمكن أن تزٌد من البٌانات الكمٌة وصفها عن طرٌك التمٌٌز بٌن أنواع المنفصلة والمتصلة.

شرح /تنمسم الداتا الى كوانتٌتٌف ٌعنً الى كمٌة وفٌها ارلام والى كوالٌتٌف(كاتوجري)ٌعنً نوعٌه اللً فٌها غٌر
االرلام جنس (ذكر-انثى) وله ارلام بس مثل الرلم الجامعً.

بٌانات متمطعه Discrete Data
بٌانات متمطعه ❖Discrete data
result when the number of possible values is either a finite
number or a „countable‟ number )i.e. the number of possible
تنتج عند عدد من المٌم الممكنة إما أن ٌكون عدد محدود أو عدد )values is 0, 1, 2, 3, . . .
"معدود"(أي عدد من المٌم الممكنة هً ). . .،3 ،2 ،1 ،0
مثال :عدد البوٌضات التً تضع الدجاجة

Example: The number of eggs that a hen lays.

شرح/بٌانات متمطعة لوكنت فً مزرعة فراخ و ابً ارالب انتاجها كل فرخه تبض بٌضه وحده فمط مستحٌل تجٌب
بٌضه ونص عشان كذا ٌسمونها متمطعة (.باختصار اللً فهمته انها تبدأ من الصفر و تكون اعداد صحٌحه )
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بٌانات المستمر Continuous Data
❖Continuous (numerical) data
مستمر (العددٌة) البٌانات
result from infinitely many possible values that correspond to
some continuous scale that covers a range of values without
ٌنتج من عدد النهابً من المٌم الممكنة التً تتوافك مع gaps, interruptions, or jumps.
بعض على نطاق والمستمر الذي ٌشمل مجموعة من المٌم دون ثغرات ،انمطاع ،أو ٌمفز
Example: The amount of milk that a cow produces; e.g. 2.343115 gallons per
day.
مثال :كمٌة الحلٌب التً تنتجها البمرة .مثال  2.343115جالون ٌومٌا
شرح/بٌانات مستمره عكس البٌانات المتمطعه الداتا مستمره فٌها ٌكون فً صورة كسور مثل كمٌة الحلٌب اللً تنتجه
بمره 2,434جالون فً كل ٌوم (.باختصار اللً فهمته انها ال تبدأ بالصفر ابدا ً و تكون اعداد عشرٌه )

مستوٌات المٌاسLevels of Measurement
Another way to classify data is to use levels of measurement.
Four of these levels are discussed in the following slides.

وهنان طرٌمة أخرى لتصنٌف البٌانات الستخدام مستوٌات المٌاس .أربعة من هذه المستوٌات تمت منالشتها فً
الشرابح التالٌة ( .اربع مستوٌات للمٌاس )

المستوى االسمًNominal Level
المستوى االسمً للمٌاس 1- Nominal level of measurement
characterized by data that consist of names, labels, or categories
only, and the data cannot be arranged in an ordering scheme
تتمٌز البٌانات التً تتكون من أسماء ،والعالمات ،أو فبات فمط ،وال ٌمكن أن )(such as low to high
ٌتم ترتٌب البٌانات فً مخطط ترتٌب (مثل األلل إلى األعلى)
مثال :الردود مسح نعم ،ال ،غٌر محدد

Example: Survey responses yes, no, undecided

شرح /مستىي النىرمل مقسم لً فئبت نعم/ال /الً حدمب ال نستطيع ترتيبهب تصبعديب او تنبزليب ً النهب نعم /ال .

المستوى الترتٌبًOrdinal Level
المستوى الترتٌبً المٌاس 2- Ordinal level of measurement
involves data that can be arranged in some order, but differences between
تتضمن البٌانات التً data values either cannot be determined or are meaningless.
ٌمكن ترتٌبها فً بعض األمر ،ولكن الخالفات بٌن لٌم البٌانات إما ال ٌمكن تحدٌده أو ال معنى لها
أو A ،B، C ،D ،Fعلى سبٌل المثال :الدرجات الدورة

Example: Course grades A, B, C, D, or F

شرح /االوردٌنال ٌستخدم الفبات نفس اللً لبل بس نمدر نمسمه تصاعدي و تنازلً.
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المستوى الفاصل Interval Level
مستوى الفاصل المٌاس3- Interval level of measurement
like the ordinal level, with the additional property that the
difference between any two data values is meaningful, however,
there is no natural zero starting point (where none of the
مثل المستوى الترتٌبً ،مع الخاصٌة اإلضافٌة التً الفرق بٌن أي لٌم البٌانات اثنٌن )quantity is present
هو مفٌد ،ومع ذلن ،ال ٌوجد أي نمطة انطالق طبٌعٌة صفر (حٌث ال أحد من كمٌة موجود)

مثال :سنوات  ،1776 ،2000 ،1000و Example: Years 1000, 2000, 1776, and 14921492
شرح /انترافٌل هً نومرٌكال عددٌه ٌعنً بس ال تبدأ بالصفر أبداااا مثل السنوات بالتوارٌخ ال توجد سنه صفر.

نسبة مستوى Ratio Level
مستوى نسبة لٌاس 4- Ratio level of measurement
the interval level with the additional property that there is also a
natural zero starting point (where zero indicates that none of the
quantity is present); for values at this level, differences and
مستوى الفاصلة مع الخاصٌة اإلضافٌة أن هنان أٌضا نمطة انطالق طبٌعٌة صفر (حٌث ratios are meaningful.
الصفر ٌشٌر إلى أن أٌا من الكمٌة غٌر موجودة)؛ للمٌم على هذا المستوى ،واالختالفات والنسب ذات مغزى
Example: Prices of college textbooks ($0 represents no cost, a $100 book costs twice as
مثال :أسعار الكتب الدراسٌة ( $ 0تمثل أي تكلفة ،وتكالٌف كتاب  $ 100ضعفً كتاب much as a $50 book) )50 $

شرح /الراتشٌو او الراتٌو نفس اللً لبل بس هنا ٌوجد بها صفر مثل لما ٌتكلم عن كوست لٌمه لشًء ممكن ماٌكون له
تكلفه وتكون لٌمته صفر .

ملخص  -مستوٌات المٌاس Summary - Levels of Measurement
االسمٌة  -فبات فمط ❖Nominal - categories only
ترتٌبً  -فبات مع بعض النظام❖ Ordinal - categories with some order.
❖Interval - differences but no natural starting point.
فاصل  -االختالفات ولكن ال نمطة البداٌة الطبٌعٌة

❖Ratio - differences and a natural starting point
نسبة  -الخالفات ونمطة انطالق طبٌعٌة
شرح /اول ثنٌن تتكلم عن الكاتوجري الفبات ,و ثانً اثنٌن عن األرلام.

مالحظة مهمه /نذاكر الملخص لهذه النماط والشرح السابك لهم فمط للفهم ولٌس الحفظ .
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خالصة Recap
فً هذا المسم لمد بحثنا فًIn this section we have looked at::
التعارٌف األساسٌة والمصطلحات التً تصف البٌانات❖ Basic definitions and terms describing data
المعامالت ممابل اإلحصاءات❖ Parameters versus statistics.
أنواع البٌانات (الكمٌة والنوعٌة)❖ Types of data )quantitative and qualitative(.
مستوٌات المٌاس❖ Levels of measurement.
مالحظه  /هالشً مو للحفظ طبعا ً .

اختبار خاص بالجزبٌة السابمة Quiz
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Section 1-4
Critical Thinking
المفاهٌم الربٌسٌة Key Concepts
❖ Success in the introductory statistics course typically requires more common sense
النجاح فً اإلحصاءات دورة تمهٌدٌة ٌتطلب عادة بمعنى أكثر شٌوعا من الخبرات الرٌاضٌةthan mathematical expertise..
تحسٌن المهارات فً تفسٌر المعلومات استنادا إلى

❖ Improve skills in interpreting information based on data.
البٌانات.

❖ This section is designed to illustrate how common sense is used when we think
تم تصمٌم هذا المسم لتوضٌح كٌفٌة شعور شابع ٌستخدم عندما نفكر بشكل نمدي حول critically about data and statistics.
البٌانات واإلحصاءات.

❖ Think carefully about the context, source, method, conclusions and practical
implications.

فكر ملٌا فً السٌاق ،مصدر ،طرٌمة واالستنتاجات واآلثار العملٌة.

سوء استخدام لإلحصاء Misuses of Statistics
نٌة الشر من جانب الناس غٌر شرٌفة1. Evil intent on the part of dishonest people. .
2. Unintentional errors on the part of people who don‟t know any
أخطاء غٌر ممصودة من جانب الناس الذٌن ال ٌعرفون أي على نحو أفضلbetter. .
We should learn to distinguish between statistical conclusions that
are likely to be valid and those that are seriously flawed.

علٌنا أن نتعلم كٌف نمٌز بٌن االستنتاجات اإلحصابٌة التً من المحتمل أن تكون صالحة وتلن التً معٌبة على محمل
الجد.
الشرح //باختصار النوع األول ممكن ٌكون له نواٌا سٌبة و بالجزء الثانً نٌة سلٌمه لكن ٌعطً نتابج غٌر
دلٌمه النه ٌكون مش عارف الجواب اصالً.

الرسوم البٌانٌة Graphs
الشرح  (:معنى كالمه شوف الصورتٌن كؤنها
مختلفة بس الرأ البٌانات تاللٌها متطابمة اللهم
احداثٌات العامود اختلف تمسٌمها
اول شً ممسمه ب 10أالف بالرسمه ع الٌسار و
بالرسم اللً ع الٌمٌن ابتدأ ب  30الف و زاد ألف
الف بكل خطوه بالنتٌجه الفرق بٌن كالفورنٌا
ونٌفادا بالرسمتٌن نفس الشً)
باختصار الرسم عباره عن خدعه بصرٌه ٌجب
االنتباه لها

To correctly interpret a graph, you must analyze the numerical information
given in the graph, so as not to be misled by the graph‟s shape. READ labels
!and units on the axes
لتفسٌر الرسم البٌانً بشكل صحٌحٌ ،جب تحلٌل المعلومات العددٌة التً وردت فً الرسم البٌانً ،حتى ال تنخدع شكل
الرسم البٌانً .لراءة العالمات وحدات على المحاور!
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التصوٌرٌة Pictographs

شرح  //رسم الجراف عشان ٌكون مثل
ثالثً االبعاد ٌعطً حجم اكبر مبالغ فٌه
باختصار الرسم عباره عن خدعه بصرٌه
ٌجب االنتباه لها.

Part )b( is designed to exaggerate the difference by increasing each
dimension in proportion to the actual amounts of oil consumption.

تم تصمٌم الجزء (ب) للمبالغة الفرق عن طرٌك زٌادة كل البعد بما ٌتناسب مع المبالغ الفعلٌة لالستهالن النفط.

عٌنات سٌبة Bad Samples
)❖ Voluntary response sample (or self-selected sample

عٌنة استجابة طوعٌة (أو عٌنة مختارة النفس)

one in which the respondents themselves decide whether to be
واحد الذي المستطلعٌن أنفسهم تمرر ما إذا كانت ستدرجincluded.

In this case, valid conclusions can be made only about the specific
group of people who agree to participate and not about the
فً هذه الحالةٌ ،مكن أن تمدم استنتاجات صحٌحة فمط عن مجموعة معٌنة من الناس الذٌن ٌوافمون population.
على المشاركة ولٌس عن السكان.

شرح  //تعطً الحك للشخص ٌكون من ضمن اللً علٌهم االحصابٌة أو ال وهالشً طبعا خطؤ وٌعطً نتاٌج خطؤ.

االرتباط والسببٌة Correlation and Causality
❖ Concluding that one variable causes the other variable when in
fact the variables are linked.

وخلصت إلى أن متغٌر واحد ٌسبب متغٌر آخر فً حٌن أن ترتبط المتغٌرات

Two variables may seemed linked, smoking and pulse rate, this
relationship is called correlation. Cannot conclude the one causes
the other. Correlation does not imply causality.

لد ٌبدو اثنٌن من المتغٌرات المرتبطة ،والتدخٌن ومعدل النبض ،وهذا ما ٌسمى عاللة االرتباط .ال ٌمكن استنتاج
واحد ٌسبب اآلخر .؟ ال ٌعنً ارتباط السببٌة.

شرح //االثنٌن مرتبطٌن ببعض ولكن غٌر مسببٌن لبعض هذه هً الجمله المهمه فً هالجزء وزبدة هالجزء (ان
االرتباط ال ٌعنً السببٌه )
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عٌنات صغٌرة Small Samples
Conclusions should not be based on samples that are far too small.

ال ٌنبغً أن تستند استنتاجات بشؤن العٌنات التً هً أبعد ما تكون صغٌرة جدا.

Example: Basing a school suspension rate on a sample of only three
على سبٌل المثال :مستندة معدل تعلٌك الدراسة على عٌنة من الطالب الثالثة فمط students.
شرح  //باختصار ٌجب ان تكون النسبه معموله و منطمٌه و ما تكون صغٌره جدا مثل ناخذ  5طالب من ألف طالب.

النسب المبوٌة Percentages
Misleading or unclear percentages are sometimes used. For
example, if you take 100% of a quantity, you take it all. If you have
improved 100%, then are you perfect?! 110% of an effort does not
make sense.

وتستخدم فً بعض األحٌان نسبة مضللة أو غٌر واضحة .على سبٌل المثال ،إذا كنت تؤخذ  ٪100من الكمٌة ،وكنت
أعتبر كل شًء .إذا كنت لد تحسنت بنسبة  ،٪100ثم أنت الكمال ؟!  ٪110من جهد ال معنى له.
شرح  //لما الول سوٌت دراسة على طالب النتٌجة كانت  %100بٌكون شغلً بٌرفكت وتمام بس ما ٌصٌر نمول
نتابجنا كانت  %110النها غٌر منطمٌة واالحصابٌة اٌضا غٌر منطمٌه.

أسبلة تحمٌل Loaded Questions
If survey questions are not worded carefully, the results of a study
can be misleading. Survey questions can be “loaded” or intentionally
worded to elicit a desired response.

إذا لم ٌتم اللهجة أسبلة االستطالع بعناٌة ،ونتابج الدراسة ٌمكن أن تكون مضللة .أسبلة االستطالع ٌمكن "تحمٌل" أو
عمدا اللهجة للحصول على االستجابة المطلوبة.

Too little money is being spent on “welfare” versus too little money
is being spent on “assistance to the poor.” Results: 19% versus 63%.

تنفك الملٌل من المال أٌضا على "الرعاٌة االجتماعٌة" فً ممابل الملٌل من المال أٌضا ٌنفك على نتابج "المساعدة
للفمراء ٪19 :".ممابل .٪63
شرح  //استخدام ترتٌب معٌن فً اسبلة الدراسة ممكن ٌإثر على نتابج االحصابٌة.

ترتٌب األسبلة Order of Questions
Questions are unintentionally loaded by such factors as the order of
the items being considered.
ٌتم تحمٌل األسبلة عن غٌر لصد من لبل عوامل مثل ترتٌب العناصر التً ٌجري النظر فٌها.

Would you say traffic contributes more or less to air pollution than
industry? Results: traffic - 45%; industry - 27%.
لن ألول لكم المرور وٌساهم بشكل أو بآخر فً تلوث الهواء من الصناعة؟ النتابج :حركة  .٪45 -صناعة .٪27 -

When order reversed. Results: industry - 57%; traffic - 24%
عندما أمر عكسه .النتابج :صناعة  .٪57 -حركة المرور ٪24 -

شرح  //النسب تختلف اذا غٌرنا الترتٌب ٌجً باالختبار سإال /هل تغٌٌر ترتٌب االسبله ٌإثر على نتابج االحصابٌة
او التحلٌل؟ طبعا ً نجاوب بنعم ٌإثر.
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عدم االستجابة Nonresponse
Occurs when someone either refuses to respond to a survey question
ٌحدث عندما ٌكون أي شخص ٌرفض الرد على سإال االستطالع أو غٌر متوفرor is unavailable..
People who refuse to talk to pollsters have a view of the world around
them that is markedly different than those who will let poll-takers into
الناس الذٌن ٌرفضون التحدث الى استطالعات الرأي لدٌهم رإٌة للعالم من حولهم التً تختلف their homes.
بشكل ملحوظ من أولبن الذٌن سوف تسمح محتجزي االلتراع إلى منازلهم.

بٌانات مفمودة Missing Data
ٌمكن أن تإثر على النتابج بشكل كبٌر.

Can dramatically affect results.

Subjects may drop out for reasons unrelated to the study.
مواضٌع لد تنخفض ألسباب ال عاللة لها بالدراسة.

People with low incomes are less likely to report their incomes.
ذوي الدخل المنخفض هم ألل عرضة للمعاناة من دخولهم.

US Census suffers from missing people )tend to be homeless or low
اإلحصاء األمرٌكً ٌعانً من المفمودٌن (تمٌل إلى أن تكون بال مؤوى الدخل أو منخفضة)income(. .

دراسة مصالحهم الذاتٌة Self-Interest Study
Some parties with interest to promote will sponsor studies.
بعض األطراف مع االهتمام لتعزٌز ورعاٌة الدراسات.

Be wary of a survey in which the sponsor can enjoy monetary gain
أن نكون حذرٌن من مسح الذي الراعً ٌمكن أن ٌتمتع تحمٌك مكاسب مالٌة من نتابجfrom the results..
When assessing validity of a study, always consider whether the
عند تمٌٌم صحة دراسة ،والنظر دابما ما إذا كان الراعً sponsor might influence the results.

لد تإثر على النتابج.
شرح //مثال مإسسة او شركة تتشارن فً االحصابٌة حمتنا .الزم نكون حذرٌن ال تؤخذ النتابج لمصلحة شخصٌة الزم
نحافظ على االستفتاء حمنا وٌكون صحٌح.

أرلام دلٌمة Precise Numbers
Because as a figure is precise, many people incorrectly assume that
ألن كشخصٌة غٌر دلٌك ،كثٌر من الناس بشكل غٌر صحٌح ٌفترض أنه هو أٌضا دلٌمةit is also accurate. .
A precise number can be an estimate, and it should be referred to that
والعدد الدلٌك ٌمكن أن ٌكون تمدٌر ،وكان ٌنبغً أن تحال إلى هذا الطرٌكway. .
شرح  /برساٌز ٌعنً فً رنج معٌن مثال بٌن ٌ19,20,21عنً نمول عنها برساٌز بس مش ٌعنً أكورس دلٌمه ال
تمدٌرٌه فمط.
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Deliberate Distortion تشوٌه متعمد
Some studies or surveys are distorted on purpose. The distortion
can occur within the context of the data, the source of the data, the
sampling method, or the conclusions.

، ومصدر البٌانات، ٌمكن أن ٌحدث تشوه فً إطار البٌانات.ٌتم تشوٌه بعض الدراسات أو االستمصاءات عن لصد
. أو استنتاجات،وطرٌمة أخذ العٌنات

Recap خالصة
In this section we have:
:فً هذا المسم لدٌنا
❖ Reviewed misuses of statistics. إساءة استعرض اإلحصاء
❖ Illustrated how common sense can play a big role in interpreting data
and statistics.
ٌتضح المعنى كٌف مشترن ٌمكن أن تلعب دورا كبٌرا فً تفسٌر البٌانات واإلحصاءات

Section 1-5
Collecting Sample Data
Key Concept ًالمفهوم الربٌس
❖ If sample data are not collected in an appropriate way, the data
may be so completely useless that no amount of statistical
torturing can salvage them.  لد تكون البٌانات،إذا لم ٌتم جمع بٌانات العٌنة بطرٌمة مناسبة
.حتى عدٌمة الفابدة تماما أن أي لدر من تعذٌب اإلحصابً ٌمكن إنماذ لهم

❖ Method used to collect sample data influences the quality of the
statistical analysis..ًالطرٌمة المستخدمة لجمع البٌانات عٌنة ٌإثر على نوعٌة التحلٌل اإلحصاب
❖ Of particular importance is simple random sample.
.أهمٌة خاصة هو عٌنة عشوابٌة بسٌطة

Basics of Collecting Data أساسٌات جمع البٌانات
Statistical methods are driven by the data that we collect. We
typically obtain data from two distinct sources: observational
studies and experiment.  ونحن.هً التً تحرن األسالٌب اإلحصابٌة التً كتبها البٌانات التً نجمعها
. الدراسات الرصدٌة والتجربة:عادة الحصول على بٌانات من مصدرٌن مختلفٌن

Observational Study دراسة مبنٌة على المالحظة
❖ Observational study دراسة مبنٌة على المشاهدة
observing and measuring specific characteristics without attempting
to modify the subjects being studied.
مرالبة ولٌاس خصابص محددة دون محاولة لتعدٌل الموضوعات التً تجري دراستها
.  نجمع الداتا عن طرٌك المالحظات فمط وال نعمل أي تعدٌل على الداتا اللً شغالٌن علٌها/ شرح
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تجربة Experiment
تجربة ❖ Experiment
apply some treatment and then observe its effects on the
subjects; )subjects in experiments are called experimental units(.
تطبٌك بعض العالج ومن ثم مرالبة آثاره على المواضٌع؛ (وتسمى المواد فً التجارب وحدات تجرٌبٌة)
شرح  /هنا عكس المالحظات لبل هنا نغٌر او نجرب ونشوف اٌش راح ٌحصل مع كل تغٌٌر .
مالظه مهمه /ممكن ٌجً سإال باالختبار عن الفرق بٌن المالحظة و التجربة .

عٌنة عشوابٌة Random Sample
عٌنة عشوابٌة بسٌطة ❖ Simple Random Sample
of n subjects selected in such a way that every possible sample of
the same size n has the same chance of being chosen.
من مواضٌع ن مختارة فً مثل هذه الطرٌمة أن كل عٌنة ممكنة من نفس الحجم ن لدٌه نفس الفرصة من اختٌاره.
شرح  /نختار العٌنه أي واحد بطرٌمة عشوابٌة كل واحد بٌكون عنده نفس فرص احتمالٌة اختٌاره مثل غٌره.

عشوابٌة Random & Probability Samples
واحتمال عٌنات
عٌنة عشوابٌة ❖ Random Sample
members from the population are selected in such a way that
each individual member in the population has an equal chance of
being selected.
وٌتم اختٌار أعضاء من السكان فً مثل هذه الطرٌمة أن كل فرد فً السكان دٌه فرصة متساوٌة الختٌاره
شرح  /نختار العٌنه أي واحد بطرٌمة عشوابٌة كل واحد بٌكون عنده نفس فرص احتمالٌة اختٌاره مثل غٌره.

احتمال عٌنة ❖ Probability Sample

selecting members from a population in such a way that each
member of the population has a known )but not necessarily the
same( chance of being selected.
اختٌار أعضاء من السكان فً مثل هذه الطرٌمة أن كل عضو من السكان لدٌه معروفة (ولكن لٌس بالضرورة نفس)
فرصة االنضمام للمنتخب
شرح  /كل عٌنه عندها فرصة مختلفة فً اختٌاره عن الثانً حسب الطرٌمة الً ماشً علٌها باختٌار العٌنات .
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أخذ العٌنات العشوابٌة Random Sampling
selection so that each individual member has an equal chance of
being selected.
التحدٌد بحٌث كل فرد لدٌه فرصة متساوٌة الختٌاره
شرح  /نختار العٌنه أي واحد بطرٌمة
عشوابٌة كل واحد بٌكون عنده نفس فرص
احتمالٌة اختٌاره مثل غٌره.

أخذ العٌنات المنتظمة Systematic Sampling
Select some starting point and then select every kth element
فً عدد السكان KTHحدد بعض نمطة االنطالق ثم حدد كل عنصر in the population.
شرح  /هذي طرٌمة من البروبرٌتٌال
سٌمبل السابمه مثال ابدأ بنمطة رلم 2
وامشً بمضاعفتها 4ثم  8وهكذا
طرٌمة منظمه.

الراحة أخذ العٌنات Convenience Sampling
النتابج االستخدام التً هً سهلة للحصول على use results that are easy to get
شرح  /هً النتابج التً ستطٌع
بسهولة الحصول علٌها بدون حسابات
او أي شًء.
هذي مالها عاللة بالطرق السابمه
طرٌمة اضافٌة.

اخذ العٌنات الطبمٌة Stratified Sampling
subdivide the population into at least two different subgroups that
share the same characteristics, then draw a sample from each
تمسٌم السكان إلى اثنٌن على األلل من المجموعات الفرعٌة المختلفة التً subgroup )or stratum(.
تشترن فً نفس الخصابص ،ثم رسم عٌنة من كل مجموعة فرعٌة (أو طبمة)
شرح  /تمسم المجموعة الى لروبٌن و
كل لروب ٌكون له نفس الخصابص و
نختار العٌنات من كل لروب تكون
العٌنه تمثل المروب بخصابصه.
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أخذ العٌنات العنمودٌة Cluster Sampling
divide the population area into sections )or clusters(; randomly select
some of those clusters; choose all members from selected clusters.
تمسٌم مجال السكان إلى ألسام (أو مجموعات)؛ اختٌار عشوابً بعض من تلن المجموعات .اختٌار كل أعضاء من
مجموعات مختارة.
شرح  /كل عٌنة نمسمها الى السام ونحدد بشكل
عشوابً أي لسم من االلسام و ناخذ المسم
وندرس كل االعضاء اللً فٌه .
مثال /بلد نمسمها الى مناطك وبعدٌن نختار
منطمة بشكل عشوابً و ندرس السكان اللً
فٌها .

أخذ العٌنات متعددة المراحل Multistage Sampling
Collect data by using some combination of the basic sampling
جمع البٌانات باستخدام مزٌج من أسالٌب أخذ العٌنات األساسٌة methods.
In a multistage sample design, pollsters select a sample in different
stages, and each stage might use different methods of sampling.
فً تصمٌم عٌنة متعددة المراحل ،استطالعات الرأي حدد عٌنة فً مراحل مختلفة ،ولكل مرحلة لد تستخدم أسالٌب
مختلفة ألخذ العٌنات.
شرح /اختٌار العٌنه ٌمر بعدة مراحال مثالً نختار عٌنة بطرٌمة عشوابٌة بؤول مرحلة وبالمرحلة الثانٌة نستخدم طرٌمة
اخره الكمال دراسة العٌنة مثل العنمودٌة او المنتظمة لما نخلص الدراسة نكون استخدمنا اكثر من طرٌمة بدراسة
واحدة.
.

Methods of Sampling – Summary
طرق أخذ العٌنات  -ملخص

عشوابٌة Random
منهجً Systematic
السهولة أو الراحة Convenience
الطبمٌة Stratified
العنمودٌة Cluster
متعدد المراحل Multistage

❖
❖
❖
❖
❖
❖

شرح /اختصار لكل الطرق السابمه تعدادها

Beyond the Basics of Collecting Data
ما وراء أساسٌات جمع البٌانات
Different types of observational studies and experiment design.
أنواع مختلفة من الدراسات الرصدٌة وتصمٌم التجربة
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أنواع الدراسات Types of Studies
دراسة ممطع عرضً ❖ Cross sectional study
data are observed, measured, and collected at one point in time.
وٌالحظ البٌانات ،تماس ،والتً تم جمعها فً نمطة واحدة فً الولت المناسب
شرح /نجمع بٌانات من الولت الحالً تكون فً نفس الولت ال بالماضً و ال بالمستمبل .

بؤثر رجعً (أو مرالبة الحالة) دراسة❖ Retrospective )or case control( study
data are collected from the past by going back in time )examine
ٌتم جمع البٌانات من الماضً من خالل العودة فً الولت المناسب (فحص (… records, interviews,
السجالت والممابالت)... ،

شرح /نجمع بٌانات من الماضً .

المحتملٌن (أو طولٌة أو ❖ Prospective )or longitudinal or cohort( study
الجماعة) دراسة
data are collected in the future from groups sharing common
(factors )called cohorts
ٌتم جمع البٌانات فً المستمبل من الجماعات تماسم العوامل المشتركة (وتسمى األفواج)
شرح /نجمع بٌانات من المستمبل .

التوزٌع العشوابً Randomization
التوزٌع العشوابً ❖ Randomization
is used when subjects are assigned to different groups through a process
of random selection. The logic is to use chance as a way to create two groups
ٌستخدم عندما ٌتم تعٌٌن موضوعات لمجموعات مختلفة من خالل عملٌة االختٌار العشوابً .المنطك هو that are similar.
استخدام فرصة كوسٌلة إلنشاء مجموعتٌن متشابهة.
شرح /هً االختٌار العشوابً و لن عضو له نفس فرصة االختٌار.

تكرار Replication
تكرار ❖ Replication
is the repetition of an experiment on more than one subject. Samples
should be large enough so that the erratic behavior that is characteristic
of very small samples will not disguise the true effects of different
treatments. It is used effectively when there are enough subjects to
recognize the differences from different treatments.
هو تكرار تجربة على أكثر من موضوع واحدٌ .جب أن تكون العٌنات كبٌرة بما فٌه الكفاٌة بحٌث فإن سلون خاطا الذي هو
سمة من عٌنات صغٌرة جدا ال تخفً آثار حمٌمٌة من العالجات المختلفةٌ .تم استخدامه بشكل فعال عندما تكون هنان موضوعات
ما ٌكفً لالعتراف الخالفات من العالجات المختلفة.

Use a sample size that is large enough to let us see the true nature of any
effects, and obtain the sample using an appropriate method, such as one
استخدام حجم العٌنة كبٌر بما فٌه الكفاٌة للسماح لنا رإٌة الطبٌعة الحمٌمٌة ألٌة آثار ،والحصول based on randomness.
على عٌنة باستخدام الطرٌمة المناسبة ،مثل واحد على أساس العشوابٌة.

شرح /باختصار هً عٌنات و نمشٌهم كلهم على نفس التجربة و المهم فٌها نستخدم عدد كبٌر او حجم كبٌر من
العٌنات عشان نسمح بتكرارها علٌهم كذا مره على نفس التجربة .
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تعمٌة (مؤخوذه من أعمى) Blinding
تعمٌة ❖ Blinding
is a technique in which the subject doesn‟t know whether he or
she is receiving a treatment or a placebo. Blinding allows us to
determine whether the treatment effect is significantly different from
a placebo effect, which occurs when an untreated subject reports
هً تمنٌة فً هذا الموضوع الذي ال ٌعرف ما إذا كان هو أو هً تلمً improvement in symptoms.
العالج أو دواء وهمٌا .المسببة للعمى ٌسمح لنا لتحدٌد ما إذا كان تؤثٌر العالج ٌختلف كثٌرا عن تؤثٌر العالج الوهمً،
والذي ٌحدث عندما تمارٌر موضوعا غٌر المعالجة تحسن فً األعراض.
شرح /مثال فً الدراسات الطبٌه نستخدم دواء اسمه البالسٌبو اٌفكت دواء وهمً ٌكون ماده كٌمٌابٌة مافٌها أي تؤثٌر
بالجسم سلبً و ال اٌجابً .عشان ال ٌتؤثر نفسٌا وتخترب نتابج الدراسة.

المزدوج للمكفوفٌن Double Blind
المزدوج للمكفوفٌن ❖Double-Blind
ٌحدث المسببة للعمى على مستوٌٌنBlinding occurs at two levels: :
)1( The subject doesn‟t know whether he or she is receiving the
treatment or a placebo.
ال موضوع ٌعرفون ما إذا كان هو أو هً تلمً العالج أو دواء وهمٌا
)2( The experimenter does not know whether he or she is
administering the treatment or placebo.
ال المجرب ٌعرف ما إذا كان هو أو هً إدارة العالج أو الدواء الوهمً.
شرح /الشخصٌٌن اللً بنسوي علٌه التجربة و اللً بٌموم بالتجربة االثنٌن بٌكونوا مش عارفٌن هل هذا دواء وهمً
او ال.

مربن Confounding
مربن ❖ Confounding
occurs in an experiment when the experimenter is not able to
distinguish between the effects of different factors.
ٌحدث فً تجربة عندما المجرب لٌس لادرا على التمٌٌز بٌن آثار العوامل المختلفة.

Try to plan the experiment so that confounding does not
occur.
محاولة لتخطٌط التجربة حتى ال ٌحدث هذا الخلط.
شرح /هو شً مش كوٌس الن الشخص اللً بٌسوي التجربة ٌكون مش عارف ٌفرق ما بٌن الحاجات ٌسوي علٌها
التجربة و اثارها.
الزم ٌكون عارف االدوات و الدراسات و اثر كل اداة و تحلٌلها  ,لذا ٌتطلب نسوي الدراسه و التحلٌل حمنا بسٌستٌم
او بطرٌمة معٌنه و واضحه عشان نفهم النتابج واالثار من أي اداة كانت .
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Controlling Effects of Variables السٌطرة على آثار المتغٌرات
❖ Completely Randomized Experimental Design تصمٌم التجارب العشوابٌة تماما
assign subjects to different treatment groups through a process of
random selection..ًتعٌٌن موضوعات لمجموعات العالج المختلفة من خالل عملٌة االختٌار العشواب
. تصمٌم ٌستخدم عملٌات عشوابٌة لالختٌار/شرح
❖ Randomized Block Design العشوابٌة تصمٌم بلون
a block is a group of subjects that are similar, but blocks differ in ways
that might affect the outcome of the experiment.
 ولكن الكتل تختلف فً الطرق التً لد تإثر على نتابج التجربة،كتلة عبارة عن مجموعة من المواضٌع التً هً مماثلة
. تمسٌم المواضٌع الى بلون/شرح
❖ Rigorously Controlled Design تصمٌم خاضعة لرلابة صارمة
carefully assign subjects to different treatment groups, so that those
given each treatment are similar in ways that are important to the
experiment. ً بحٌث أن ٌعطى كل معاملة متشابهة ف،تعٌٌن بعناٌة موضوعات لمجموعات العالج المختلفة
الطرق التً تعتبر مهمة للتجربة
. نشتغل فٌه بحذر شوٌة/شرح
❖ Matched Pairs Design ٌمابل تصمٌم أزواج
compare exactly two treatment groups using subjects matched in pairs
that are somehow related or have similar characteristics. ممارنة بالضبط مجموعتٌن
العالج باستخدام مواد مطابمة فً أزواج التً ترتبط بطرٌمة أو بؤخرى أو لها خصابص مماثلة
. تمسم المواضٌع الى لطعتٌن متشابهتٌن بالخصابص و نبدأ نشتغل على كل لطعة/شرح
 تجً بالصح و الخطؤ و االختٌاراي ما4  الجمل اللً تمٌز كل تعرٌف مظلله باالزرق وهذه التعرٌفات/ مالحظه
.ًعمرها جات عرف

Summary ملخص
Three very important considerations in the design of experiments are the
following: :ًثالثة اعتبارات هامة جدا فً تصمٌم التجارب هً ما ٌل

Use randomization to assign subjects to different groups.
. استخدام العشوابً لتعٌٌن موضوعات لمجموعات مختلفة.1

1.

2.
Use replication by repeating the experiment on enough subjects so that
effects of treatment or other factors can be clearly seen.
 استخدام تكرار بتكرار التجربة على المواضٌع بما فٌه الكفاٌة بحٌث آثار العالج أو عوامل أخرى ٌمكن رإٌتها.2
.بوضوح
3.
Control the effects of variables by using such techniques as blinding and
a completely randomized experimental design.
 السٌطرة على آثار المتغٌرات باستخدام تمنٌات مثل عمى وتصمٌم التجارب العشوابٌة تماما.3
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أخطاء Errors
No matter how well you plan and execute the sample collection
process, there is likely to be some error in the results.

مهما كان جٌدا على تخطٌط وتنفٌذ عملٌة جمع العٌنات ،فمن المرجح أن ٌكون هنان بعض الخطؤ فً النتابج.

خطؤ المعاٌنه ❖ Sampling error
the difference between a sample result and the true population
result; such an error results from chance sample fluctuations.
الفرق بٌن نتٌجة العٌنة ونتٌجة سكان الحمٌمٌة .هذه النتابج خطؤ من تملبات عٌنة فرصة
شرح /خطؤناتج من العٌنه نفسها .

خطؤ غٌر أخذ العٌنات ❖ Non-sampling error
sample data incorrectly collected, recorded, or analyzed (such as
by selecting a biased sample, using a defective instrument, or
copying the data incorrectly).
بٌانات العٌنة التً تم جمعها بشكل غٌر صحٌح ،مسجلة ،أو تحلٌلها (مثل اختٌار عٌنة متحٌزة ،وذلن باستخدام أداة
معٌبة ،أو نسخ البٌانات بشكل غٌر صحٌح)
شرح /األخطاء الناتجه عن االشٌاء غٌر العٌنه .كجمعنا الداتا من ناس غٌر محاٌده او محاٌده او لها مصلحه او
استخدام بٌانات معٌوبه او حصل خطؤ اثناء النسخ او فٌها مشاكل.

خالصة Recap
In this section we have looked at:
فً هذا المسم لمد بحثنا فً:
أنواع من الدراسات والتجارب ❖ Types of studies and experiments
السٌطرة على آثار المتغٌرات ❖ Controlling the effects of variables.
التوزٌع العشوابً ❖ Randomization.
أنواع العٌنات ❖ Types of sampling.
أخطاء المعاٌنة ❖ Sampling errors.
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اختبار خاص بالجزبٌة السابمة Quiz
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